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 تهدخل في مواجهنلن و  ليس عدونا المصري جيشوال ..هنية: نملك أدوات تفاجئ العدو .0

قحححاا نارححح  ررحححيا المسيححح  السياسحححي لحرسحححا حمحححاا وررحححيا الحححوزرا  السحححاب   سحححماعيا  نيحححا  ن  :رفححح 
 لقسام أقوى بسثير مما سانت عليه في الحر  األخيرة.اسيار  المقاوما الفلسطينيا وعلى رأسها 

وشدد  نيا، في يصريحات نشريها نقاًل عنحه وسحارا  عحالم فلسحطينيا خحالا زولحا زيحارات قحام بهحا فحي 
مدينا رفح  زنحو  قطحاز  حزة شحملت عحارالت شحهدا  وأسحرى مححررين، علحى أن  عحداد المقاومحا أقحوى 

ن حرسيه ال ييمنى الحر  وال يريد ا، ولسنها ال يخشا ا  ن وأفضا، و ي زا زة ألي معرسا، مؤسدًا أ
  فرضت علينا، وف  قوله.

وسشححن نارحح  ررححيا المسيحح  السياسححي لحمححاا عححن امححيالا حرسيححه وزناحهححا العسححسري سيارحح  القسححام 
  أدوات وأسلحا اسيراييزيا قادرة على مبا يا ومفازأة االحيالا الصهيونيا في أي معرسا قادما.

اليأسيححد علححى أن حرسيححه لححيا لهححا أي يححدخا عسححسري أو أمنححي فححي مصححر، وقححاا:  سححا مححا  وزححدد  نيححا
وأسححد  نيححا علححى أن  نيمنححال لمصححر أن يوحححد ه سلميهححا، وأن يزمححأ شححملها، وأن يحقححن دمححا  أبنارهححا .

الزيش المصري ليا عدوًا، لسنه أبدى عدم رضا حرسيه عن الحصار وفرض المنطقا العازلا، وقحاا 
 :   ذا ليا معنال أن نيحوا بالبندقيا للزيش المصري .مسيدرساً 

وعّد  نيا أن السيان الصهيوني يضأ البنزين علحى النحار بحامعالم والسياسحا واألمحن، ويححّرض مصحر 
و ير ححا، وعلححى  ححزة ومقاوميهححا، وقححاا:  االحححيالا  ححو مححن سححيبقى فححي مرمححى نححار المزا ححدين وسححيبو  

 يالا وسيبقى البندقيا موزها يزا ه .  بالخسران، فنحن ال نقايا  ال االح
 33/3/3102 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 عريقات يحذر من تدمير السلطة الفلسطينية إذا استمر حجز األموال .2
طال  سبير المفاوضين الفلسطينيين صار  عريقات دوا العالم بايخاذ : سفاح زبون -رام ه

الحسوما امسراريليا بوقن احيزاز ا األمواا الفلسطينيا، قارال امزرا ات الالزما اليي من شأنها  لزام 
  ن اسيمرار ذلا يهدد البنيا اليحييا الفلسطينيا.

اسيمرار احيزاز أمواا المسيحقات الضريبيا الفلسطينيا يهدن »وأضان عريقات لإلذاعا الرسميا 
 ذا ما يسعى  ليه »ويابأ «.  لى يحقي  انهيار بالمدارا والمسيشفيات والبنى اليحييا الفلسطينيا

رريا الوزرا  امسراريلي بنيامين نينيا و.  نه يريد أن يحيزز  ذل األمواا سعيا ليدمير السلطا 
بقا  االنقسام بين  زة والضفا الغربيا ودعا عريقات المزيمأ الدولي  لى عدم  «.الفلسطينيا وا 
 .ى امزرا ات امسراريليااالسيفا  بإصدار بيانات يحدد فيها النيارج الميريبا عل

 32/3/3102الشرق األوسط، لندن، 
 
 على االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرةالكنيسة اللوثرية األلمانية الحمد هللا يطلع وفدا من  .3

فادي أبو سعدى: أطلأ  رريا الوزرا  رامي الحمد ه، وفدا من السنيسا اللوثريا في ألمانيا  -رام ه
به في مدينا رام ه، على يطورات الوضأ السياسي واالنيهاسات امسراريليا خالا لقا  في مسي

المسيمرة خاصا احيزاز عاردات الضرار  الفلسطينيا، وطال  رريا الوزرا  الوفد بالقيام بدور فعاا 
عبر السنيسا اللوثريا، للمسا ما في حا الصراز ودفأ زهود السالم، من خالا الضغط عبر االيحاد 

وعاصميها القدا  0997بي والواليات الميحدة، مقاما الدولا الفلسطينيا على حدود عام األورو 
 الشرقيا.

 32/3/3102القدس العربي، لندن، 
 
 مفيد الحساينة: فتح االحتالل سدود وداي غزة جريمة كبيرة بحق الفلسطينيين اآلمنين .4

سسان الفلسطيني مفيد محمد الحساينا اعيبر وزير األشغاا العاما وام :وساالت –ساما  برا يم - زة 
قيام االحيالا امسراريلي بفي  سدود وادي  زة يزال قرى ومدن القطاز زريما سبيرة بح  الفلسطينيين 
اآلمنين، حيث أدى ذلا  لى  ر  العشرات من منازا وخيام المواطنين القاطنين في المنطقا ويلويث 

 ن في   ذل السدود و ر  منازا المواطنين »ي  صحفي وقاا الوزير الحساينا في يصر   ميال البحر.
 .«يضاعن من المعاناة امنسانيا لهؤال  المواطنين في ظا الحصار ومواصلا   ال  المعابر

 32/3/3102الرأي، عمان، 
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 "باستغالل القضاء"محامي دحالن يتهم عباس  .5
زة محمد دحالن االحد ايهم محامي القيادي الساب  في حرسا في  في قطاز   :القدا ح أ ن  

القضا  بعد اسيزوا  الشرطا الفلسطينيا لمساعدين   اسيغالابح الرريا الفلسطيني محمود عباا 
 سابقين لدحالن.

فان الشرطا الفلسطينيا قامت الخميا بمدا مات  وبحس  محامي دحالن الفرنسي سيفاغ يوروسيان،
 بو شمالا وعال  الدين يا ي.لدى ناربين مقربين من دحالن من حرسا في  و ما مازد ا

يم اعيقاا مساعديهم ومصادرة حواسيبهم وعدد من وثار  العما بشسا  وقاا يوروسيان في بيان انه 
 ”. ير قانوني

 سألعا باسيغالا المحاسم “وندد يوروسيان بما وصفه اسيغالا القضا  ميهما الرريا الفلسطيني 
الذي  0999لسطين العهد الدولي الخاص عام وقعت ف“ وأضان ”.سياسا بحيا أل دان ،األطفاا

 ”.يضمن الح  في محاسما عادلا
 32/3/3102القدس العربي، لندن، 

 
 الزعنون: المجلس المركزي يعقد دورته العادية في الرابع والخامس من آذار المقبل .6

دوريه قاا رريا المزلا الوطني الفلسطيني سليم الزعنون،  ن المزلا المرسزي سيعقد  :وفا -عمان
 السابعا والعشرين في الرابأ والخاما من آذار المقبا في مقر الرراسا بمدينا رام ه.

وشدد الزعنون في بيان صحفي، اليوم األحد، على أ ميا انعقاد  ذل الدورة في ظا اليحديات 
 واليطورات الرا نا على الصعيدين الداخلي والخارزي، مشيرا  لى أن المزلا سيناقش العديد من
القضايا المدرزا على زدوا أعماا من أبرز ا ميابعا اليحرا السياسي القادم، واليطورات الرا نا 
وسبا موازها السياسات امسراريليا خاصا في مزاا االسييطان، واليهويد المسيمر في مدينا 

 القدا.
يذ المصالحا وأضان الزعنون أن المزلا المرسزي سيناقش آليات يذليا العقبات أمام اسيسماا ينف 

بما في ذلا اليحضير لالنيخابات العاما، وبحث ملن  عادة االعمار في قطاز  زة، ويفعيا 
المقاوما الشعبيا. وأسد أن المزلا المرسزي في دوريه سيناقش يحديد طبيعا العالقات مأ  سراريا 

 في ضو  اليطورات الرا نا في سافا المزاالت السياسيا واألمنيا االقيصاديا.
 33/3/3102، لة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكا
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 اشتية: السلطة الفلسطينية على حافة االنهيار .7
قاا عضو اللزنا المرسزيا لحرسا في  والمفاوض الساب ، محمد اشييا،  ن السلطا  :األناضوا وسالا

عحادة  عمحار قطحاز الفلسطينيا على  حافا االنهيار ، لعدم قدريها على االليزام بحدفأ روايح  موظف يهحا وا 
، والسحححلطا يوازحححه وأضحححان اشحححييا األححححد،  الوضحححأ المحححالي فحححي السحححلطا الفلسحححطينيا صحححع  زحححداً   حححزة.

مزموعحححا أزمحححات أولهحححا االقيصحححادي بسحححب  حزحححز  سحححراريا أمحححواا الضحححرار  الفلسحححطينيا واليحححي يشحححسا 
ينيا من أزمحا يمويحا ويابأ  من زها أخرى يعاني السلطا الفلسط من فايورة رواي  الموظفين . 71%

  .%3أمواا  عمار  زة، اليي لم يصا منها سوى 
ذا اسححيمر الوضححأ قححد ال يسححون  نححاا  وقححاا عضححو مرسزيححا فححي   اآلن السححلطا علححى حافححا االنهيححار، وا 
بيحححروا فحححي سحححيارات األمحححن الفلسحححطيني للحفحححاظ علحححى النظحححام واألمحححن العحححام، وباليحححالي  ذا الموظحححن ال 

لعمححا فححي القطححاز الخححاص، ويبححدأ الموظفححون باليسححر   لححى منححاط  أخححرى، ييقاضححى رايبححه قححد يححذ   ل
 على حافا االنهيار . األمورالصورة ليست ورديا نحن في أزما، 

واسححيطرد اشححييا بقولححه   سححراريا سححيدفأ الححثمن الرريسححي مححن انهيححار السححلطا، ألن  نححاا يبعححات أمنيحححا 
 زديدة، سيعسا نفسها على األمن امسراريلي .

 المزيمححأ الححدولي لححن يسححم  بانهيححار  وقححاا ،اشححييا أن يسححم  المزيمححأ الححدولي بانهيححار السححلطا واسححيبعد
)رريا الوزرا  امسحراريلي  ال يريحد أن يسحمأ ألححد، يسحيخدم  نينيا والسلطا الفلسطينيا، لسن بنيامين 

السححقن أمححواا الضححرار  سدعايححا انيخابيححا، وعقوبححا زماعيححا يسححيخدمها الزانحح  امسححراريلي ليخفححيض 
 وقاا  ال يمسن لنا أن نقايض الماا بالسياسيا نسير على البرنامج الوطني . السياسي الفلسطيني .

فححي المحسمححا الزناريححا الدوليححا    سححراريا وأسححد اشححييا مضححي الزانحح  الفلسححطيني فححي يقححديم الرحححا ايهححام ضححد 
فيحا  لحى أن يقحديم مشحروز قحرار في األوا من  بريا/ نيسان القادم، بحالر م محن الضحغوطات اليحي يمحارا، ال

 في مزلا األمن منها  االحيالا ما يزاا بيد اللزنا العربيا اليي سيرى موعدا لم يحددل بعد ليقديمه.
 32/3/3102 ،القدس العربي، لندن

 
 العربي وصف جناحها المسلح بـ"تنظيم إرهابي"نبيل حماس تثني على رفض  .8

اليصححريحات المنسححوبا ل مححين العححام لزامعححا الححدوا أثنححت حرسححا حمححاا علححى  أشححرن الهححور: -  ححزة
العربيححا نبيححا العربححي، اليححي رفححض خاللهححا وصححن الزنححاح المسححل  للحرسححا سيارحح  القسححام بأنححه  ينظححيم 

وقححاا النححاط  باسحححم حمححاا سححامي أبحححو ز ححري فححي يصححري  صححححافي  ن حرسيححه يعححر  عحححن   ر ححابي .
ربيححا نبيححا العربححي حححوا يأسيححدل أن القسححام ليسححت  يقححدير ا ليصححريحات األمححين العححام لزامعححا الححدوا الع

  ر ابيا ، مثمنا رفضه لح الخلط بين المقاوما وامر ا  .
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وعبرت حمحاا علحى لسحان النحاط  باسحمها فحي أن يسحهم  حذل اليصحريحات فحي  وقحن يححريض بعحض 
لححى يحمححا السححلطات المصححريا مسححؤوليايها ي زححال وسححارا امعححالم المصححري ضححد المقاومححا الفلسححطينيا وا 

  زة من خالا في  معبر رف  في سيا  دور مصر القومي يزال القضيا الفلسطينيا .
 32/3/3102 ،القدس العربي، لندن

 
 العلة ال تكمن في توصيف جرائم االحتالل بل في عدم وجود اإلرادة لمالحقته :حمدان .9

بيحا، افييححت دولحا عربيحا وأزن 41شخصيا محن  411بمشارسا أسثر من : زهاد أبو العيا -بيروت 
بحدعوة محن المرسحز العربحي الحدولي  ،في بيحروت أمحا األححد فعاليحات  منيحدى العدالحا لفلسحطين الحدولي 

ويهدن المنيدى بحس  منظميه  لى  سشن الطبيعحا العنصحريا وامر ابيحا للعحدو  لليواصا واليضامن.
عحادة اليأسيحد علحى مرسزيحا القضحيا الفلسحطينيا، وأولويحا الصحرا  ز محأ المحيحا امسحراريلي، الصهيوني، وا 

 واقيراح آليات المالحقا القانونيا والقضاريا والسياسيا للسيان الصهيوني وقاديه .
واعيبحححر مسحححؤوا العالقحححات الدوليحححا فحححي حرسحححا حمحححاا أسحححاما حمحححدان أن العلحححا الرريسحححيا ال يسمحححن فحححي 

محن قبحا  مالحقيحه زحدياً يوصين الزحرارم اليحي اريسبهحا االححيالا، بحا فحي عحدم وزحود امرادة السياسحيا ل
 لححى أن علححا المفححاوض الفلسححطيني يسمححن  ،نححت.فححي حديثححه للززيححرة ،ولفححت حمححدان السححلطا الفلسححطينيا.

في اليردد السياسي ميقاز العقوبحا علحى المحيحا، وعحدم زدييحه الفعليحا ليحويحا أقوالحه بهحذا الخصحوص 
نحه ال وقحاا  ن  السيحان امسحراريلي  يحظحى بحمايحا علحى الصحع  لى أفعحاا. يدين السياسحي والقحانوني، وا 

 يمسن أن ييحق  العدالا  ال بإزاليه عن سا األرض الفلسطينيا.
 32/3/3102 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 ترتيب العالقة مع إيران مستمرة جهودحمدان:  .01

سشن مسحؤوا العالقحات الخارزيحا فحي حرسحا حمحاا أسحاما حمحدان عحن اسحيمرار زهحود حرسيحه  :بيروت
ييح  عالقايهحا محأ  يحران، مشحيرًا  لحى أن  حذل الزهحود يوازههحا مححاوالت يشحويش أسحا ت لهحا في  عحادة ير 

وبححّين أن حرسيححه معنيححا  بمححد زسححور العالقححات واليعححاون مححأ عمقهححا العربححي وامسححالمي  لسنهححا لححم يوقفهححا.
يصحاالت وأوضح  أن اال وأصدقا  القضيا الفلسطينيا وأنصار ا في سا أنحا  العالم بما في ذلحا  يحران .

والزهححود ليرييحح  العالقححات مححأ  يححران، ووضححعها فححي سححياقها الطبيعححي ال يححزاا قارمححا، علححى الححر م مححن أن 
  ذل الزهود يعرضت ليشويش مؤسن يرا آثاًرا سلبيا، لسن حماا يسعى ليزاوزل، وف  يعبيرل.

ودعححا  علحى صححعيد آخححرق انيقححد حمححدان بشححدة اسححيمرار حملححا بعححض امعالميححين المصححريين ضححد حمححاا،
 القيححادات السياسححيا المصححريا  لححى يوضححي  موقفهححا مححن القضححيا الفلسححطينيا لوضححأ األمححور فححي نصححابها.
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وقاا:  الحمالت امعالميا الميواصلا ضد المقاومحا الفلسحطينيا، ال يمسحن أن يخحر  عحن أمحرين:  محا أن 
صحححححر  حححححي محححححأ أصححححححابها  يحححححر محححححدرسين للملحححححن الفلسحححححطيني وأ مييحححححه، وأن المصحححححال  االسحححححيراييزيا لم

محا أن  حؤال   ذا سان األمر سذلا فهذل مصيبا ييطل  المعالزحا، وا  الفلسطينيين وليا مأ امسراريليين، وا 
دراا في  طار حر  ضد المقاوما الفلسطينيا، و ذل سارثا أخرى .    يقومون بهذل الحملا عن وعي وا 

 33/3/3102 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 في القدس المحتلة طعن إسرائيلياً فلسطيني ي ..في عملية جديدة .00

حو الشهر يزددت أما عمليات الطعن في القدا المحيلحا،  ذ أقحدم نرام ه: بعد فيرة  دو  اسيمرت 
شا  فلسطيني على طعحن رزحا يهحودي ميشحدد فحي القحدا وأصحابه بزحروح بحين طفيفحا وميوسحطا فحي 

 ن عمليا الطعن وقعت  ،بيان لها أمافي  ،منطقا المعدة. وقاا بيان صادر عن الشرطا امسراريليا
 في ميدان زاحاا الواقأ بين البلدة القديما وبلديا القدا في الشطر الغربي من المدينا.

 لسحن ميححدثاً  وحس  بيان الشرطا فحإن أححد ححراا مبنحى البلديحا االحيالليحا اعيقحا الشحا  الفلسحطيني.
سحححيطر علحححى الشحححا  حيحححى وصحححوا  اً فحححي المزلحححا البلحححدي االحياللحححي زعحححم أن ررحححيا البلديحححا شخصحححي

 بشسا  ير قانوني.   سراريا ودخا  عاماً  01وبحس  الشرطا فإن الفلسطيني يبلغ  الشرطا.
 32/3/3102 ،القدس العربي، لندن

 
 القبض على عميل استغل المنخفض للبحث عن الصواريخقطاع غزة:  .02

يححا اسححيغا المححنخفض الزححوي قالححت مصححادر أمنيححا  ن أزهححزة أمححن المقاومححا اعيقلححت مححؤخرًا عم: خححاص
وأسحد مصحدر أمنحي لموقحأ  للبحث عن أعماا للمقاوما في أراضي قريبا من المنطقا اليي يقطحن فيهحا.
أثنحا  بحثحه فحي أراضحي فحي  المزد األمني  أن أزهزة أمحن المقاومحا ألقحت القحبض علحى العميحا ميلبسحًا 

 يعيقد أن بها مرابض صواريخ للمقاوما.
العميا اعيرن أن ضابط  الشحاباا  طلح  منحه القيحام بعمليحا مسح  للمنطقحا بحثحًا وأشار المصدر  لى أن 

عن يغييرات أرضيا أو فيحات لمرابض صحواريخ ربمحا يسحون ظهحرت نييزحا المحنخفض الزحوي واألمطحار 
وبحسحح  المصحححدر فقححد اسحححيغا العميححا قلحححا الحرسححا وانخفحححاض  الغزيححرة اليحححي يسححاقطت علحححى قطححاز  حححزة.

يححذ مهميححه،  ال أن أمححن المقاومححا الحظححه وييبححأ أمححرل واسيشححن مححا يبحححث عنححه واعيقلححه درزححات الحححرارة لينف
   على الفور.
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وأوضحح  العميححا أنححه سححان يراقحح  األراضححي بشححسا دارححم ويزححري عمليححا مسحح  زغرافححي يراقحح  مححن خاللهححا 
اقبححا اليغيححرات فححي المنححاط  المسلححن بهححا، مشححيرًا  لححى أن ضححابط المخححابرات سححان ييححابأ معححه عمليححات المر 

 للمقاوما بها.  ويطل  منه يفييش بعض المناط  اليي يعيقد أن  ناا أعماالً 
 33/3/3102 األمني،المجد 

 
 األحمد: لم أدل بأي تصريحات حول حماس منذ أكثر من شهر .03

علححى مححا نشححر علححى لسححانه فححي  قححاا عضححو اللزنححا المرسزيححا لحرسححا فححي  عححزام األحمححد، رداً  :وفححا وسالححا
ما ال يريد ينفيذل ،  لم أدا بمثا  حذا اليصحري   ، بعنوان  حماا يعرن زيداً يرونيااملسبعض المواقأ 

أو  يرل . وأضان األحمد:  منذ أسثر من شهر لم أدا بأي يصري  ألي وسيلا  عالم ال حوا حماا 
أو المعابر أو حوا االيصاا مأ موسى أبو مرزو ، با  ن ما نشر في  ذل المواقأ ال أساا له من 

 وأعر  عن أمله بأن ييوخى وسارا امعالم والمواقأ امخباريا الدقا والصد  في عملها.  .الصحا 
 32/3/3102 ،الحياة الجديدة، رام هللا

  
 ال يوجد أي خصام بين السعودية وحماس :يحيى موسى .04

والنارح  فحي المزلحا اليشحريعي، يحيحى موسحى  حمحاا لم  القيادي فحي حرسحا: أ)األخبار، األناضوا 
 مسانيا زيارة رريا المسي  السياسي لحماا خالد مشعا العاصما السعوديا الرياض، معقبًا:  ال  لى 

يوزححد أي خصححام بححين السحححعوديا وحرسححا حمححاا اليحححي دارمححًا يقححن بزانححح  السححعوديا حسومححا وشحححعبًا . 
وححححوا  مسانيحححا مطالبحححا الملحححا سحححلمان بالضحححغط علحححى مصحححر لفحححي  معبحححر رفححح ، بحححين مصحححر و حححزة، رّد 

 قضححيا المعبححر  نسححانيا بحيححا، ونأمححا أن ينظححر  ليهححا مححن  ححذا الزانحح  ، مؤسححدًا أن  العالقححا موسححى: 
السعوديا مأ حماا ليست سيرا وال يحيا   لى  عادة يرييح  ألنهحا مبنيحا علحى يقحدير الحرسحا للمملسحا 

 السعوديا اليي يدعم القضيا الفلسطينيا .
 32/3/3102 ،األخبار، بيروت

 
 لسويسرية تحتاج لتعديل جوهريالظاظا: المبادرة ا .05

ووزيحححر الماليححا السححاب ، زيحححاد حمححاا طالححح  عضححو المسيحح  السياسحححي لحرسححا : )األخبححار، األناضححوا 
الظاظا، بالعما على  زرا  يعديالت زو ريا وأساسيا في المبادرة السويسحريا بشحأن المحوظفين، وذلحا 

 ة ومخيم الشاطئ . بما ييناس  مأ ما يم االيفا  عليه بين الفصارا في القا ر 
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وقاا الظاظحا، فحي يصحري  صححافي،  ن حرسيحه وافقحت عليهحا بدايحا، والحقحًا  قحدم السويسحريون خريطحا 
زديدًة بعد اعيراض الزهات المخيصا في رام ه سرريا السلطا محمود عباا وعحزام األحمحد، فقلبحوا 

هحا باألصحا . وأضحان الظاظحا: بها الخطا وزعلو حا فحي مهح  الحري  وزحاؤوا بمبحادرة زديحدة ال عالقحا ل
 حسومححا )رامححي  الحمححد ه ال يزححوز لهححا فعححا أي يعححديالت أو يرقيححات بححالمطل  داخححا الحسومححا حيححى 

  زرا  انيخابات فلسطينيا، ويشسيا حسوما زديدة .
وفي ما ييعل  بيسلم المعابر لح اليواف  ، فإن الظاظا شدد على ضرورة  يطبي  ما يم االيفا  عليه في 

 حثات المصالحا رزما واحدة ، واصفًا العاملين الحاليين على المعابر بأنهم الموظفون الشرعيون.مبا
 32/3/3102 ،األخبار، بيروت

 
 نقطة مواجهة بالضفة األسبوع الماضي 48تقرير:  .06

أظهححر يقريححر فلسححطيني، أن الضححفا الغربيححا المحيلححا شححهدت خححالا األسححبوز المنصححرم، عمليححا  :الخليححا
ذت ضد سيارة  سراريليا قر  مسيوطنا  أفني حيفحيا  اليهوديحا المقامحا علحى أراضحي مدينحا مقاوما ُنفّ 

 ويلقيه  قحدا بحرا  ،وأوض  اليقرير الذي نشريه حرسا حماا طولسرم شماا الضفا الغربيا المحيلا.
، أن مقاومين فلسحطينيين قحاموا األسحبوز الماضحي بعمليحا  طحال  نحار صحو  مرسبحا 30/3يوم السبت 

وأشار  لى أن الموازهات بين  راريليا قر  مسيوطنا  أفني حيفيا  اليهوديا بشماا الضفا الغربيا. س
نقطحا يمحاا يقححأ فحي أنحححا   41الشحبان الفلسحطينيين وقححوات االححيالا امسحراريليا انححدلعت بحالقر  مححن 

ا بايزحال زنحود ميفرقا من مدن وقحرى الضحفا الغربيحا، ألقحى خاللهحا الشحبان الحزحارة والززازحات الحارقح
ولفيت اليقرير  لى يرازأ وييرة الموازهات مأ االحيالا خالا األسبوز الماضي مقارنا محأ  االحيالا.

 نقطا موازها. 94فبراير الزاري، والذي سّزا خالله اندالز  /األسبوز الثاني من شهر شباط
 30/3/3102قدس برس، 

 
 م بمصرتتهم حماس بالسعي إلسقاط الحك مصرية حملة إعالمية .07

شححّنت عحححدة صحححن وفضحححاريات مصححريا حملحححا  عالميححا منظمحححا ضححد حرسحححا حمححاا وذراعهحححا  :القححا رة
العسحححسري  سيارحححح  القسحححام ، بححححزعم أنهمحححا  يعمححححالن علحححى  سححححقاط النظحححام المصححححري ، واليخطحححيط لينفيححححذ 

  يفزيرات في سينا  والقا رة.
حسوميححا وخاصححا، أبرز ححاق وشححارست فححي الحملححا، فضححاريات مواليححا للسححلطا سححح صدى البلححد  وصحححن 

 األ ححرام  الرسححميا،  الححوطن  و اليححوم السححابأ ، اليححي يبّنححت عنححاوين رريسححيا ميشححابها يصححّدرت أعححداد ا 
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، يحّدثت زميعها عن محاولحا حمحاا اليحدّخا فحي الشحأن المصحري، حسح  30/3الصادرة يوم السبت 
 ادعارها.

 30/3/3102قدس برس، 
 
 "إسرائيل" من الجوالن ضد   "هة ثالثةجب"فتح  إلىإيران تسعى نتنياهو:  .08

  لىأن  يران يسعى  األحد)أ ن   : اعلن رريا الوزرا  امسراريلي بنيامين نينيا و  -القدا المحيلا
 ضد  سراريا مسيخدما مقايلي حز  ه في  ضبا الزوالن. ”زبها ثالثا“في  

اليححي  األمنيححااليهديححدات  طححرأخمححن   سححرارياحححدود   لححىمحححاوالت طهححران للوصححوا   نوقححاا نينيححا و 
 يوازهها الدولا العبريا.

وحمحححاا فححي الزنحححو  يسحححعى   يرانيححازانحح  عمليحححات حححز  ه فحححي الشححماا بيوزيهحححات    لحححى وأضححان
المقحححايلين محححن ححححز  ه  األن أرسحححاافحححي  زبهحححا ثالثحححا فحححي  ضحححبا الزحححوالن محححن خحححالا   لحححىطهحححران 

 . مباشرة  يرانيا  مرةالموزودين في زنو  سوريا و م يحت 
اليححححديات  انحححه يحححم اطحححالز الحححوزرا  علحححى  األسحححبوعيويحححابأ نينيحححا و لحححدى بحححد  ازيمحححاز مزلحححا الحححوزرا  

 أثنحا في   سراريايوسيأ وزود ا عند حدود   يراناليي ييطور من حولنا وفي مقدميها محاولا  األمنيا
 . يطوير ا السالح النووي

الدوليحا ححوا  واألسحرة  يحرانمواصلا المباحثحات بحين  طهران المسيمر لم يمنأ   ر ا   نوقاا نينيا و 
 . نوويا أسلحابرنامزها النووي الذي سييي  لها يطوير 

 32/3/3102القدس العربي، لندن، 
 

 1967نتنياهو قلق من نشر وثيقة تظهر موافقته على دولة فلسطينية في حدود  .09
ا الوزرا  امسراريلي بنيامين نينيا و، العبري، أن رري  والال موقأ  قاافادي أبو سعدى:  -رام ه 

يشعر بالقل ،  ثر قيام الواليات الميحدة بنشر وثيقا يظهر موافقيه، على ايفا  امطار الذي سان 
زرت مفاوضات بشأنه مأ الفلسطينيين، وبرعايا امدارة األمريسيا، قبا أسثر من عام، واسيمر وقيرٍذ 

 يسعا أشهر.
س  ما زا  في الوثيقا المنشورة، سان ينص حينها على موافقا  سراريا وسشن الموقأ أن االيفا  بح

زرا  يبادا ل راضي، والسثير من النقاط اليي واف  97على  قاما دولا فلسطينيا على حدود  ، وا 
 نينيا و عليها، لسنه يرازأ في اللحظات األخيرة.
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ر ا قبا االنيخابات امسراريليا وأسثر ما ييخون منه نينيا و، من نشر  ذل الوثيقا،  و يوقيت نش
آذار/مارا المقبا، ما قد يؤثر على فرصه بالفوز في  ذل االنيخابات، ويعزيز  07المقررة في 

نفيالي بينيت، الذي « البيت اليهودي»فرص خصومه، وأن أ م  ؤال  الخصوم قد يسون رريا حز  
زرا 0997يعارض حيى اآلن  قاما دولا فلسطينيا على حدود  أي يبادا ل راضي، وحيى  زرا   ، وا 

 مفاوضات مأ الزان  الفلسطيني.
ويوقأ الموقأ العبري، أن نشر  ذل الوثيقا سان ميوقعًا في ظا الخالفات السبيرة بين نينيا و وامدارة 
األمريسيا، على خلفيا  صرار األوا على  لقا  خطا  أمام السونغرا األمريسي بشأن المفاوضات 

 والرريا باراا أوباما. األبيضلن النووي اميراني، وذلا خالفا لر با البيت الزاريا حوا الم
 32/3/3102، القدس العربي، لندن

 
 يعلون: سنواجه العمليات الفردية بيد من حديد .21

امسراريلي موشي يعلون، بمحاربا العمليات الفرديا للفلسطينيين بيد من  دفازيوّعد وزير ال: 41عر  
 موازهححا امر ححا  ييطلحح  اليصححميم والصححالبا والوقححون بقححوة فححي وزححه محححاوالت  يعلححون: اوقححا حديححد.

 المساا بنا في أي مسان من أزا دفعنا  لى اليخلي عن مميلساينا .
وأضان:  العمليحات الفرديحا  حي محدماا آخحر فحي مححاوالت الفلسحطينيين يشحويش مزحرى حياينحا، نححن 

حيححى اليححوم، ولححيا عححن طريحح  الينححازالت والطححر   سححنحاربهم بيححد مححن حديححد وبفيححور أعصححا  سمححا فعلنححا
 المخيصرة 

 33/3/3102، 48عرب 
 
 غالنت: يعلون تسبب بخسارة استراتيجية لنا أمام حماس .20

ايهحححم ررحححيا  يرحححا األرسحححان األسحححب  يحححوآن  النحححت وزيحححر الزحححيش الصحححهيوني موشحححي : القحححدا المحيلحححا 
رسححا حمححاا، خححالا العححدوان األخيححر علححى يعلححون بأنححه يسححب  بخسححارة اسححيراييزيا لححح   سححراريا  أمححام ح

وأشححار  النححت  لححى أن يعلححون مثّححا خححالا العححدوان عبًرححا اسححيراييزيا علححى   سححراريا ،  ولححم   قطححاز  ححزة.
وأضحان:  أن يسحم   يسيطأ القضا  على عدو ضحعين مثحا حمحاا مقارنحا بقحوة  سحراريا ، سمحا قحاا.

ودقيقححححا بدقيقححححا، وفححححي النهايححححا يزلححححا  يومححححا، سححححاعا بسححححاعا، 21لسححححسان  سححححراريا بيحمححححا الصححححواريخ 
واسحيدرا:  سحا محن يضحأ  لليفاوض ويقبا الخسارة ويسيغر  المفاوضات وقيًا،  حذا خطحأ اسحيراييزي .

 نفسه في موازها عدو ضعين وال ينيصر عليه ييحما مسروليا الخسارة االسيراييزيا . 

 33/3/3102، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 لهجوم بالقدس ويجب إغالق محطات التلفزة التابعة للسلطة دانون: عباس مسؤول عن ا .22

دانححي دانححون و ححو أحححد قيححادات حححز  الليسححود الححرريا  ايهححم عضححو السنيسححت: صححفا –القححدا المحيلححا 
بالمسحؤوليا عححن الهزحوم الححذي وقحأ مسححا  اليحوم فححي القحدا، ودعححا  لحى   ححال  محطححات  محمحود عبححاا

دانحون  ن  امر حا   وأسمحا .ونها يقوم بحاليحريض، علحى ححد زعمحهاليلفزة اليابعا للسلطا الفلسطينيا لس
أعححداؤنا يخيبححرون قوينححا ويصححميمنا.  ن مصححدر  يححيم موازهيححه دون قفححازات حيححى فححي فيححرة انيخابححات..

فححي شححوارز  سححراريا  ححو اليحححريض الححذي يصححدر مححن مسيحح  عبححاا.. سححنطال  منححذ الليلححا  االعيححدا ات
 ."سلطابإ ال  محطات اليلفزة اليابعا لل

 33/3/3102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 : تشكيل ليفني أو هرتسوغ الحكومة يعني وصول حماس للقدس"الليكود" .23

شّن حز   الليسود  امسحراريلي، األححد،  زومحا الذعحا علحى وزيحرة العحدا : األناضوا –القدا المحيلا 
فني، ورريا حز  العما  سحا   ريسوغ، امسراريليا السابقا ورريسا حز  الحرسا الوسطى يسيبي لي

وقححاا حححز  الليسححود،   علححى خلفيححا عمليححا الطعححن اليححي اسححيهدفت مسححيوطنا فححي مدينححا القححدا المحيلححا.
الذي ييزعمحه ررحيا الحسومحا امسحراريليا بنيحامين نينيحا و، فحي يعليقحه علحى العمليحا  ن  عمليحا الطعحن 

راسا الحسوما امسراريليا )ليفني  حوا دراسحيها زا ت بعد أسابيأ من يصري  مرشحا حز  العما لر 
وأضححان الليسححود فححي بيححان نقليححه صحححيفا   مسانيححا يقسححيم القححدا فححي حححاا اليسححويا مححأ الفلسححطينيين .

 معحححارين  امسحححراريليا:   ذا قامحححت ليفنحححي، وررحححيا ححححز  العمحححا ييسححححا   ريسحححوغ بيشحححسيا الحسومحححا 
 القدا .اليساريا القادما، فإننا سنرى حماا في قل  

 33/3/3102، "30موقع "عربي 
 

 الزعيم الروحي لحزب شاس يصف النشيد الوطني اإلسرائيلي بأنه "غبي" .24
وصححن الححزعيم الروحححي لحححز  شححاا، الحاخححام شححالوم سححو ين، النشححيد الححوطني امسححراريلي : 41عححر  

يسحححزيا   َ ييسفحححا  بأنحححه   بحححي ، وذلحححا خحححالا ازيمحححاز للححححز  فحححي بلحححدة نييفحححوت، أمحححا األححححد، بحسححح 
 صويي نشرل موقأ  والال  االلسيروني.

 32/3/3102، 48عرب 
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 الشرطة اإلسرائيلية تحول ملف التحقيق مع مدير مقر إقامة نتنياهو إلى المستشار القضائي .25
أعلحححن القارحححد العحححام للشحححرطا امسحححراريليا يوحنحححان دنينحححو أمحححا، أن وححححدة : بر حححوم زرايسحححي -الناصحححرة 

ت  لى المسيشار القضاري للحسوما يهودا فاينشياين، بصفيه المدعي العام اليحقيقات في الشرطا، نقل
الرسحميا لحرريا الحوزرا  بنيحامين نينيحا و،  امقامحااألعلى، يفاصيا اليحقيح  محأ  المحدير السحاب  لمقحر 

سححي يقححرر الشححروز بححإزرا  يحقيحح  زنححاري مححأ نينيححا و وزوزيححه سححارة، بشححبهات فسححاد ويالعحح  بححأمواا 
 المقر.
دنينحو، أن الفححص ال يعنحي اليحقيح  فحي  حذل المرحلحاق و حو خطحوة ضحروريا قبحا ايخحاذ قحرار  وأوض 
فحادةيحقيح  رسحمي بسحا الشححبهات اليحي وردت فحي يقريحر المراقح  العححام،  أزحرا  المحدير السحاب  للمقححر  وا 

 الرسمي.
 32/3/3102، الغد، عم ان

 
 تلبالق تهديد المدير السابق لمنزل نتنياهويديعوت أحرونوت:  .26

يلقحححى المحححدير السحححاب  لمنحححزا ررحححيا الحسومحححا، مينحححي نفيحححالي، يهديحححدات بالقيحححا فحححي أعقحححا  : 41عحححر  
 فادايحححه فحححي الشحححرطا ضحححد ررحححيا حسومحححا  سحححراريا، بنيحححامين نينيحححا و، وزوزيحححه سحححارة، وطالححح  وسيلحححه، 

وقالت صحيفا 'يحديعوت أحرونحوت'، اليحوم  المحامي عوفر ألموغ، الشرطا بوضأ حراسا على موسله.
االثنين،  ن ألمحوغ بعحث أمحا رسحالا عازلحا  لحى المفحيش العحام للشحرطا، يوحنحان دانينحو، وطالح  فيهحا 

 بوضأ حراسا على نفيالي، مبررا ذلا بأن 'موسلي ييلقى يهديدات بالقيا عبر الفيسبوا'.
 32/3/3102، 48عرب 

 
 "35-"افمن نوع كية يمقاتلة أمر  14تشتري  "إسرائيل" .27

ايفا  محأ الواليحات الميححدة للحصحوا   لىأعلنت  سراريا أما أنها يوصلت : يأسعد يلحم -الناصرة 
. وسشحححفت وزارة الحححدفاز امسحححراريليا فحححي  22- ن  طحححاررة مقايلحححا أميرسيحححا  ضحححافيا محححن نحححوز  04علحححى 

 001باليين دوالر بميوسحط سحعر  2نحو   لىقيما  ذا الطل  سيصا  أن   يويير يغريدة على موقأ 
 . ا مقايلاماليين دوالر لس

واعيبحر مراقبححون  سححراريليون الصححفقا يأسيححدًا علححى أن العالقحات األمنيححا والعسححسريا بححين البلححدين ال ييححأثر 
. وقححاا أوبامححاباألزمححا فححي العالقححات بححين ررححيا الحسومححا امسححراريليا بنيححامين نينيححا و والححرريا بححاراا 

الصححفقا مسسحح  سبيححر للصححناعات  ررححيا البعثححا امسححراريليا اليححي وّقعححت الصححفقا أ ححارون مرمححاش  ن
العسححسريا امسححراريليا اليححي سيسححيفيد مححن نظيريييهححا األميححرسيييين، عمالقَححي صححناعا الطيححران األميرسحححي 
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مليون دوالر. وقضت الصفقا، و ي بقيما  911، بصفقات بمبلغ  بيرات أند وييني و  لوسهيد ماريين 
طححاررة أخححرى مححن النححوز ذايححه، علححى ان  07راريا بليححون دوالر، بإبقححا  الخيححار مفيوحححًا لشححرا   سحح 3813

. وطبقححًا ليقححارير  عالميححا سححيمّوا 3130ييسححلم طححاررييين نهايححا العححام المقبححا، والبقيححا يباعححًا حيححى عححام 
بليححون  2832  لححىالصححفقا مححن المسححاعدات العسححسريا األميرسيححا السححنويا للدولححا العبريححا، واليححي يصححا 

 ا األسثر يطورًا في القدرة على امفالت من الرادار.المقاِيل  22 – ن  دوالر. ويعيبر 
 32/3/3102ن، الحياة، لند

 
 يرغبون في مغادرتها "إسرائيل"من األكاديميين القادمين إلى  %40دراسة: .28

امسححراريليا، و ححي منظمححا    فححا يم أظهححرت نيححارج دراسحا أزريهححا منظمححا : الشححر  األوسححط -يحا أبيحح  
فحي  41ساديميين من المهازرين اليهود في المزيمأ امسحراريلي، أن  ير حسوميا يعما على دمج األ

 المارا من المهازرين  لى  سراريا يفسرون في العودة  لى البلدان اليي زا وا منها.
حححداث انعطححان فححي  وحححذرت المنظمححا مححن أنححه فححي حححاا عححدم اليعححاطي بزديححا مححأ  ححذل المعطيححات، وا 

لنييزا سيسون سارثيا لمشحروز الهزحرة اليهوديحا  لحى  سحراريا، سياسا الحسوما  زا   ذل الشريحا، فإن ا
 ألن السثيرين منهم يشعرون باليأا وقد باشروا اليخطيط للهزرة المضادة.

أسححاديمي مححن اليهححود الوافححدين  لححى  سححراريا خححالا العقححدين األخيححرين. وبحسحح   211وشححملت الدراسححا 
فححي المارححا مححنهم وصححلوا  لححى  سححراريا مححن  29إن الدراسححا، اليححي ييرأسححها وزيححر الزراعححا يححاير شححمير، فحح

الواليحححات الميححححدة وفرنسحححا، والبحححاقون وصحححلوا محححن الحححدوا اليحححي سانحححت يشحححسا االيححححاد السحححوفيايي سحححابقا. 
مهازرين مسحراريا ممحن شحملهم االسحيطالز، قحد نزححوا فحي  01من بين سا  9وبحس  الدراسا، فإن 

و حو مححن خححالا سسحر حححازز المعرفحا بمبنححى سححو   سسحر الحححازز الرريسحي لفححرص العمححا فحي  سححراريا،
العمححا امسححراريليا، و ححم يعملححون باألسححاا فححي المهححن الطبيححا والهندسححا. فححي حححين أظهححرت الدراسححا أن 

فححي المارححا مححنهم قححد أشححاروا  لححى أن حححازز اللغححا  ححو  حححدى الصححعوبات اليححي يححوازههم فححي سححو   31
 ا المطان.العما امسراريليا، ولسنهم يغلبوا عليه في نهاي

فحي المارحا ،  لحى وزحود محسحوبيا فحي الحصحوا  11وأشارت أ لبيا سبيرة من المشارسين فحي الدراسحا )
على العما المناس ق فوزود عالقات شخصيا زيدة لدى المهازر الزديد، يعد من أ ا العواما اليحي 

ن الححاا فحي فحي المارحا محنهم  لحى أ 34يساعدل في الحصوا على عما في  سحراريا. فحي ححين أشحار 
 سححراريا يشححبه  لححى حححد سبيححر الوضححأ خححار  الححبالد، ولححم يشححعروا بححأن الدولححا العبريححا يقححدم شححيرا مميححزا 

 للمهازرين اليهود يزعلهم يفضلون العيش فيها.



 
 

 
 

 

           07ص                                     2497 العدد:    32/3/3102 االثنين التاريخ:

وذسحر ربحأ الحذين شحملهم االسحيطالز، أن أ حم خطححوة لالنحدما  فحي سحو  العمحا المحليحا، ينطحوي علححى 
فحي المارحا محن بيحنهم،  نحه يزح  أن  33ا ا الحسوما امسراريليا. وقحاا المشارسا في برامج يدري  يرع

 لححى  سححراريا، فححي حححين « يغييححر فححي موقححن أربححا  العمححا بشححأن يوظيححن المقبلححين الزححدد»يسححون  نححاا 
في المارا من المشارسين في االسيطالز،  لحى يحوفير ححوافز لمسحاعدة أربحا  العمحا فحي  31دعا نحو 

 ما للمقبلين الزدد. سراريا على يوفير الع
النيحارج اليحي يوصحا  ليهحا المسح ، يشحير  لحى أن   حالي شحاحر  ن «  فحا يم»وقاا مدير عحام منظمحا 

نسححبا سبيححرة مححن السححسان القححادمين  لححى  سححراريا، يوازهححون صححعوبات محححددة بخصححوص انححدمازهم فححي 
ميا في أوروبا، فإن مهما نظرا للموزات األخيرة من معاداة الالسا ، وأضان:  سو  العما امسراريليا

 يزاد مصدر رز  آلالن القادمين الزدد الذين ييوقأ وصولهم  لى  سراريا،  حي بمثابحا يححد وطنحي، 
األمححر ييطلحح  مشححارسا زميححأ المؤسسححات المعنيححاق الححوزارات الحسوميححا، قطححاز األعمححاا وأربححا  العمححا 

  .و يرات أخرى

 33/3/3102، الشرق األوسط، لندن
 
 سيشاركون في التصويت باالنتخابات اإلسرائيلية 48من فلسطينيي  %62استطالع:  .29

أن القارمحححا  41أظهحححر اسحححيطالز للحححرأي فحححي أوسحححاط فلسحححطينيي الحححح : حسحححن مواسحححي -القحححدا المحيلحححا 
المشحيرسا المؤلفححا محن األحححزا  الناشحطا لححدى األقليحا العربيححا بزعامحا أيمححن عحودة، يشححير  لحى أن أسثححر 

أسححدوا نيححيهم المشححارسا فححي االسححيحقا  االنيخححابي، وسححيدلون  41نيي الحححفححي المرححا مححن فلسححطي 93مححن 
 بأصوايهم في االنيخابات المزمأ أزراؤ ا في السابأ عشر من آذار المقبا.

مقعدا، مما يزعلها القوة الثالثا فحي السنيسحت  04ويوقأ االسيطالز أن يحصا القارما المشيرسا على 
بزعامححا   المعسححسر الصححهيوني الححرأي مححن  سححا مححن يحححالن  المقبححا. فححي المقابححا يواصححا اسححيطالعات

الححاسم بزعامحا بنيحامين نينيحا و حظوظحا ميقاربحا محأ  مسانيحا   الليسحود  سحا )بو ي   ريسحوغ وححز  
 يفو  ألحد ما بفار  مقعد أو مقعدين.

مقعحدًا  02في يحليلها لنيارج االسيطالز انه في حاا فازت القارما المشيرسا بح   آريا ورأت صحيفا 
سححيسون االعيمححاد عليهححا فححي منححأ قيححام اليمححين امسححراريلي الميطححرن بزعامححا نينيححا و يشححسيا الحسومححا 
المقبلا،  ال أن األحزا  امسراريليا ال يعلن عن  ذل القضحيا سحي ال يححوز القارمحا المشحيرسا علحى أن 

 يسون بيضا القبان ويقرر من سيسون في الحسم في  سراريا.
ألحححن عربحححي محححن أصححححا  حححح  اقيحححراز، ييوقحححأ أن يريفحححأ نسحححبا  132 نحححه محححن بحححين  وقالحححت الصححححيفا

 في المرا في االنيخابات السابقا. 29بح في المرا، مقارنا  9384اليصويت لالنيخابات الحاليا  لى 
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 0484ألححن صححوت  أي مححا يعححادا  244فححي المرححا ) 9989وزححا  أن القارمححا المشححيرسا يحصححا علححى 
  الليسحود فحي المرحا، و 482  ميحريا فحي المرحا و 287على   معسسر الصهيونيال مقعدا، بينما يحصا 

 083  سوالنحو في المرحا و 083في المرا، وقارما طل  الصانأ  087  يسراريا بييينو في المرا، و 384
فححي المرححا،  182  يححش عييححد فححي المرححا، و187  البيححت اليهححودي فححي المرححا و 083  شححاا فححي المرححا، و

 في المرا من الميرددين. 04في المرا في حين يعيبر  183  ي يسفا لشينو  و
 32/3/3102، المستقبل، بيروت

 
 الجيش اإلسرائيلي لم ينجح بمنع هجوم شبعا رغم تحذير االستخباراتموقع "والال":  .31

  مزارز شحبعا امخباري أنه بعد نحو شهر على عمليا   ولال سشن موقأ : المسيقبا –القدا المحيلا 
ححز  ه، أظهحرت اليحقيقحات أن  دود الشحماليا، واليحي قيحا فيهحا زنحديان  ثحر  زحوم محن قبحا على الح

نقلحت معلومحات اسحيخباراييا للقيحادة الشحماليا، لسنهحا لحم يحنز  فحي   أمحان شعبا االسحيخبارات العسحسريا 
سانحت   دون  ار  زرا ات وقاريا. وأسدت أن قرار السماح لقافلا المرسبات باليوزه نحو   لىيرزميها 

وفي اليفاصيا، ايض  أن شعبا االسيخبارات حذرت القيحادة الشحماليا محن رد  .  ير مخالفا لليعليمات
 9علحى الهزمحا اليحي نفحذيها  سحراريا فحي  ضحبا الزحوالن السحوريا، واليحي قيحا فيهحا   حز  ه ميوقأ لح

 محمد علي ه دادي.نشطا  منهم زهاد مغنيا ومسؤولون  يرانيون آخرون من بينهم الزنراا 
 حححذا ومحححا زاا الزحححيش يزحححري يحقيقحححات ححححوا السحححب  ورا  عحححدم نزحححاح القيحححادة الشحححماليا فحححي اسحححيغالا 

 في وقت مبسر.  حز  ه المعلومات االسيخباراييا اليي يلقيها من أزا  حباط  زوم 
 32/3/3102، المستقبل، بيروت

 
 أحد السدود المائية على وسط غزة تغرق عشرات المنازل وتشرد قاطنيها بفتح "إسرائيل" .30

السدود امسمنييا اليي سانت  أحدأقدمت السلطات امسراريليا، فزر أما، على في   فايز أبوعون:
، على السيا  األمني الفاصا بين 97أقاميها منذ عشرات السنين بعد احياللها لقطاز  زة العام 

فها سميات سبيرة من ميال األمطار شر  القطاز وداخا الخط األخضر، واليي سانت يحيزز خل
والميال العادما من مخلفات المصانأ امسراريليا في النق  وزباا الخليا، ما أدى  لى اريفاز منسو  

 الميال بشسا سبير في وادي  زة والمناط  المحيطا به وا  را  عدد من منازا المواطنين.
سو  الميال الميدفقا بقوة شديدة في حرم وقدرت مصادر مخيصا في شؤون الميال والبيرا أن يسون من

الوادي، قد وصا  لى ثالثا أميار ونصن المير وربما يزيد على ذلا، ما شسا خطرا سبيرًا على حياة 
 المواطنين الذين يقطنون على زانبي الوادي، خاصا وأن معظمهم سانوا يغطون في نوم عمي .
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ووادي  زة الواقعيين زنو  مدينا  زة، قد  وذسر شهود عيان ومصادر محليا أن منطقيي المغراقا
شهديا عمليات نزوح سبيرة من قبا المواطنين  لى أماسن أسثر أمنًا وسالما على عاراليهم وما يربونه 
من مواٍش وأ نام، خاصا وأن معظم سسان  ايين المنطقيين من البدو الذين ال يملسون سوى بيوت 

 ي  المهيرئ أو أسياا الخيش والنايلون.مبنيا من أ صان األشزار والمغطاة بالصف
ولزأ عدد من السسان الذين سانوا يقطنون في منازا أرضيا يم انيشالهم من قبا رزاا الدفاز المدني 
والسيارات اليابعا لوزارة األشغاا العاما ونقلهم  لى مسيشفى الوفا  الطبي ليقيموا فيه على أن ينقشأ 

خفض الزوي الذي ضر  المنطقا بأسر ا ويسب  بخسارر موزا الصقيأ  ذل، وينخفض حدة المن
 سبيرة لعدد من سسان القطاز المشردين والمهزرين والقاطنين في مراسز اميوا .

وفي  ذا السيا  عبر وزير األشغاا العاما وامسسان د. مفيد محمد الحساينا عن اسينسارل وحسوما 
ما بربري وزريما زديدة يضان  لى سلسلا اليواف  الشديد  لما قامت به سلطات االحيالا من ع

زرارمه اليي يقوم باريسابها بح  الشع  الفلسطيني واليي سان آخر ا في  سد وادي  زة وا  را  
 عشرات المنازا وسسانها اآلمنين يغطون في نوم عمي  .

قرى  وقاا الحساينا في يصري  صحافي:   ن قيام االحيالا امسراريلي بفي  سدود وادي  زة، يزال
ومدن القطاز، يمثا زريما سبيرة بح  المواطنين اآلمنين، حيث أدى ذلا  لى  ر  العشرات من 

 منازا وخيام المواطنين القاطنين في يلا المنطقا، سما أدى ذلا  لى يلويث ميال البحر .
 01من زهيها قالت مديريا الدفاز المدني  نها عملت منذ ساعات الفزر األولى على  خال  سسان 

منزاًل  مريها الميال في منطقا المغراقا بالحسسات، وذلا بعد في  االحيالا عبارات الميال شر  وادي 
  زة.

من زانبه، أسد محمد الميدنا مدير امعالم والعالقات العاما في الدفاز المدني أن طواقمه قامت 
ألسثر من ثالثا أميار في أسرة  رقت بيويها، قاراًل:   ن منسو  الميال اريفأ  11بإخال  أسثر من 

 بعض المناط  المحيطا بالواد .
يواؤ ا في مراسز يابعا  وأضان الميدنا في يصري  صحافي:   نه زرى  خال  العارالت الميضررة وا 
ل ونروا في مخيم البريج ومدينا الز را ، ومسيشفى الوفا  الطبي شر   زة، محذرًا المواطنين من 

   سد ماري آخر خالا ساعات الليا .مغبا  قدام االحيالا على في
32/3/3102، األيام، رام هللا  
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 االحتالل يعاود هدم قرية "بوابة القدس" شرق بلدة أبو ديس .32
عاودت زرافات االحيالا امسراريلي صباح االثنين  دم قريا  بوابا القدا  شر  : القدا المحيلا

 على اليوالي.بلدة أبو ديا بمدينا القدا المحيلا، للمرة الياسعا 
وأفاد نشطا  في لزان المقاوما الشعبيا أن عشرات اآلليات العسسريا برفقا زرافا اقيحمت قريا  بوابا 

وقالوا  ن قوات  القدا  في ساعا مبسرة من صباح اليوم، وشرعت بهدمها ومصادرة محيويايها.
 ا القدا .االحيالا يمنأ المواطنين االقيرا  من اليلا المقاما عليها قريا  بواب

واقيمت قريا  بوابا القدا  قبا أسبوعين على أراضي يلا  خلا الرا    شر  أبو ديا، رفًضا 
لمخطط يهزير ويوطين اليزمعات البدويا، يمهيدا لينفيذ مشاريأ اسييطانيا على أراضي 

 الفلسطينيين.
32/3/3102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(  

 
 اعتقال األطفال خوفا من انتفاضة ثالثة الجيش اإلسرائيلي يصعد عمليات .33

يا أبي : في أعقا  صدور يقرير منظما األمم الميحدة للطفولا )اليونيسين ، حوا يصعيد سياسا 
اعيقاا األطفاا الفلسطينيين في سزون االحيالا امسراريلي، يزندت عشرات الزمعيات الفلسطينيا 

وت االحيزا ، وأعلنت أنها سيدرا اليوزه  لى وامسراريليا اليي يعنى بحقو  امنسان، لرفأ ص
زريما خطيرة ينبغي أن يحاسم »محسما الزنايات الدوليا لطرح  ذا الموضوز بقوة، معيبرة  يال 

 «. سراريا بسببها
ألن طفا  02في رام ه، فقد اعيقلت  سراريا ما ال يقا عن « نادي األسير»وحس  يقديرات 

 302، ما زاا يقبأ منهم في السزون حاليا 0997الفلسطينيا عام  فلسطيني منذ احياللها األراضي
طفا في السنا. وفي  711طفال. وفي السنوات العشر األخيرة، بلغ معدا اعيقاا األطفاا نحو 

األشهر األخيرة، يالحظ يصعيد عمليات االعيقاا، وذلا بهدن ردز األطفاا عن يحويا  لقا  
 الي،  لى اندالز انيفاضا ثالثا في األراضي الفلسطينيا.الحزارة  لى نشاط يومي يؤدي، بالي

االحيالا امسراريلي اعيقا أسثر »،  ن «الشر  األوسط»، قدورة فارا، لح«نادي األسير»ويقوا مدير 
، مما يعني أنه ال يوزد بيت فلسطيني  ال ويعرض 0997آالن فلسطيني منذ االحيالا سنا  1من 

، ولسن اعيقاا األطفاا والمرضى يعيبر األخطر.. ففيه نرى سا بشاعا أحد أبناره أو بنايه لالعيقاا
زرامه، وال نرى أي مالم   نسانيا للمحيلين بلغ عدد األسرى األطفاا في »وأضان: «. االحيالا وا 

عاما وفقا  01  طفال قاصرا )دون سن 311م، قرابا )3104سزون االحيالا امسراريلي في 
طفال في الشهر األخير، واالحيالا يواصا اعيقااليه. ويعيش  302م للقوانين الدوليا ، بقي منه
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 ؤال  األطفاا في ظرون القهر والقمأ وامر ا  داخا السزون االحيالليا )عوفر  و)مزدو  
و) شارون . و ؤال  األطفاا ييعرضون لما ييعرض له السبار من قسوة اليعذي  والمحاسمات 

، اليي ينيها حقوقهم األساسيا، ويهدد مسيقبلهم بالضياز، بما الزاررة، والمعاملا  ير امنسانيا
 «.يخالن قواعد القانون الدولي وايفاقيا الطفا

قد أصدرت بيانا  ازمت فيه األحسام العاليا اليي يفرضها المحاسم « الضمير»وسانت مؤسسا 
فاا محسوم عليهم أط 2العسسريا على األطفاا األسرى، مثال يوزد طفا حسم عليه بالسزن المؤبد، و

سنوات بيهما  2 - 0سنوات. وأطفاا حسموا من  9 - 2أطفاا محسومون من  4عاما، و 02بمدة 
شهرا بيهما  لقا  الحزارة.  01 - 9االنيما  للينظيمات الفلسطينيا، وبقيا األطفاا محسومون من 

الدوالر األميرسي ) شيساآالن  9و البا ما يسون الحسم مقرونا بغرامات ماليا ييراوح من ألن و
 . و ناا أطفاا مرضى محرومون من الرعايا الصحيا والعال  المناس . ويفيد شيسا 2819يعادا 

في المارا من األمراض  41 حصا ات وزارة شؤون األسرى في السلطا الفلسطينيا،  لى أن نحو 
وعيا األسا اليي يعاني منها األطفاا األسرى، نايزا عن ظرون اعيقالهم  ير الصحيا، وعن ن

 المقدم لهم، ونايزا عن انعدام النظافا.
وحيى مزلا حمايا الطفا في  سراريا، الذي يبرر اعيقاا األطفاا الفلسطينيين ومحاسميهم في حاا 

 نفذوا مخالفات، يرى أن  ناا خرقا للقوانين امسراريليا في اليعاما مأ األطفاا الفلسطينيين.
32/3/3102، الشرق األوسط، لندن  

 
 أسيرا 25هيئة شؤون األسرى: العزل االنفرادي يطال  .34

أسيرًا فلسطينيًا يقبعون في زنازين العزا االنفراديا في سزون  32أفاد يقرير حقوقي، بأن : رام ه
 ومعيقالت االحيالا الصهيونيا.

  ،  ن سياسا العزا االنفرادي3|33وقالت   يرا شؤون األسرى  في يقرير أصدريه اليوم األحد )
 أسيًرا فلسطينيًّا موزعين على سزون  أيالون  و  يشا  و ريمون  و نفحا  و مزدو . 32طالت 

وأضافت  ن  ؤال  يقبعون في زنازين ضيقا في ظا ظرون سيراق حيث يُفرض عليهم  زرا ات 
وأوض  اليقرير، أن أ لبيا المعزولين  قاسيا سمنأ زيارات األ الي والخرو   لى الساحا مقيدين.

ويابعت الهيرا في  راديًا يم عزلهم بقرار من المخابرات الصهيونيا، ييم يزديدل بصورة مسيمرة.انف
بيانها  يعيش المعزولون في عزلا ياما عن بقيا األسرى وعن العالم الخارزي، ويحت  زرا ات 

 مشددة ومدا مات ويفييشات وحرمان من الحقو  امنسانيا .
33/3/3102، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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 تنفذ تصفية ديمغرافية للمقدسيين "سـرائيل"إ :"اإلسالمية المسيحية" .35

طال  األمين العام للهيرا امسالميا المسيحيا لنصرة القدا والمقدسات حنا عيسى  :بيرا -رام ه
الهادفا  امسراريلياالدوا العربيا بلع  دور بارز عبر المنظمات الدوليا لوقن المخططات اليهويديا 

 أل ا مدينا القدا وحقو  اشع  الفلسطيني فيها.« اليصفيا الديمغرافيا»صفيا ما وصفه بح لي
الوضأ الرا ن في القدا بات ييطل  موقفًا حازمًا لوقن  زرا ات »  ن أماوقاا عيسى في بيان له 

  سراريا اليهويديا ضد المقدسيين ومصادرة  ويات أبنا  المدينا والعبث بالمقدسات األمر الذي
 عادة عرض  ذل االنيهاسات وامزرا ات على مزلا األمن  وامسالمياييطل  من الدوا العربيا 

 «.الدولي بغيا اسيصدار قرارات لوقفها
يبين أن  امسراريلياامحصاريات الرسميا الصادرة من قبا سلطات االحيالا »وحذر عيسى من أن 

 األعوامفي المدينا بين   قاميهملغا    فلسطينيا يقطنون في القدا الشرقيا المحيلا يم 9191
بما ييعارض مأ القانون الدولي، ويعد انيهاسا صارخا لحقو  األشخاص المحميين  3117-3102

 «.بالعيش في وطنهم
32/3/3102، الدستور، عم ان  

 
 ومستوطنون يجددون اقتحامه "األقصى"منع األطفال من دخول  .36

صباح األحد زميأ األطفاا من دخوا المسزد األقصى  منعت شرطا االحيالا امسراريلي: السبيا
وقاا المنس  امعالمي في داررة األوقان  المبارا، وحاولت اعيقاا أحد م عند با  السلسلا.

امسالميا بالقدا المحيلا فراا الدبا لوسالا  صفا   ن شرطا االحيالا حاولت اعيقاا أحد األطفاا 
وأوض  أن رريا  الثلج على المسيوطنين المقيحمين ل قصى.عند با  السلسلا، بحزا  لقاره سرات 

قسم الحراسا وحراا األقصى يدخلوا على الفور، وفشلت الشرطا في اعيقاا الطفا، الفًيا  لى أن 
عنصًرا من  42وذسر أن عشرة مسيوطنين و الشرطا منعت زميأ األطفاا من دخوا المسزد.

ساعات الصباح من زها با  المغاربا، وسط حراسا  القوات الخاصا اقيحموا المسزد األقصى منذ
وأشار الدبا  لى أن شرطا االحيالا الميمرسزة على البوابات  أمنيا مشددة، ونظموا زولا في باحايه.

احيززت اليوم زميأ  ويات النسا  أثنا  دخولهن ل قصى الذي شهد يوازد أعداد من المرابطين 
رطا االحيالا صباح اليوم الشبان المقدسيين بشسا عشواري وفي السيا  ذايه، أوقفت ش والمصلين.

 أحد أبوا  سور القدا، وقامت بفحص بطاقايهم الشخصيا.-أمام با  العامود 
32/3/3102السبيل، عمان،   
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 حملة فلسطينية ترسم ابتسامة على وجوه حزينة "اعرفني أنا يتيم" .37

الذي اخياريه حملا شبابيا فلسطينيا وقفت عند   و االسم« اعرفني أنا يييم»: بديعا زيدان -رام ه 
العديد من النشاطات اليرفيهيا   قاماوازبها االزيماعي أمام األطفاا األييام، فأخذت على عايقها 

لهم، بهدن رسم االبيساما على وزول اعيادت العبوا، وسأن الحزن يراف  مالمحها في  البيا 
 األوقات.

ني المصري وآيا حزازي، والشا  زياد طوافشا، والفسرة من ورارها وقامت على الحملا الشابيان أما
وف  ما أشارت المصري، يقوم على محاولا رسم االبيساما على وزول أطفاا أييام فقدوا أحد 

واليقر   ليهم، واليعرن  لى »الوالدين، من خالا قضا  يوم ساما معهم، يسون يرفيهي الطابأ، با 
سير م، وما الذي يحبونه أو يسر ونه، وسين يمسن لنا أن نطّور موا بهم مشاسلهم و مومهم وطريقا يف

بداعايهم  «.وا 
32/3/3102الحياة، لندن،   

 
 غزة: اصطياد أطنان من األسماك بعد انهيار برك االستزراع اإلسرائيلية جراء العاصفة الجوية .38

األخيرة باصطياد م يفازأ الصيادون في قطاز  زة خالا األيام  عيسى سعد ه ومحمد الزما:
أطنانا من سما الدنيا المسيزرز في برا يقيمها مزارعون  سراريليون على شواطئ زيسيم وعسقالن 

 وأسدود القريبا من الحدود الشماليا للقطاز.
ويمسن صيادو القطاز خالا األيام األخيرة من اصطياد سميات سبيرة من سما الدنيا المسيزرز 

 وميوسط الحزم.
أن األسماا وصلت زميأ شواطئ القطاز بد ا من شاطئ بيت ال يا شماال وحيى « اماألي»وعلمت 

 شاطئ مدينا رف  في أقصى الزنو .
األسماا اليي يغزو الشاطئ بسميات سبيرة ووفيرة يسربت  أنمن مصادر موثوقا « األيام»سما علمت 

لى شاطئ زيسيم وعسقالن بعد انهيار عشرات برا االسيزراز السمسي الميوازدة داخا ميال البحر ع
 القريبين من قطاز  زة.

وقدرت مصادر الصيادين سميا األسماا الميسربا بعشرات األطنان و و ما شسا فرصا لمعظم 
صيادي القطاز الصطياد سميات يزاريا منها وبيعها في أسوا  القطاز اليي يعاني شحًا ملحوظًا في 

 األسماا الطاززا.
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بأعداد سبيرة من السالحن البحريا الضخما، معظمها سانت الزالت  وسانت األموا  العاييا ألقت
ويوزه شبان ميطوعون  لى شاطئ البحر، وحاولوا مساعدة بعض السالحن اليي  على قيد الحياة.

سانت الزالت على قيد الحياة، بإعاديها للميال من زديد، وسط حالا اسيغرا  للظا رة اليي لم يحدث 
 من قبا.

33/3/3102، األيام، رام هللا  
 
 بيروت تحتضن فعاليات منتدى "العدالة لفلسطين" .39

دولا عربيا وأزنبيا، افييحت  41شخصيا من  411بمشارسا أسثر من : بيروت-زهاد أبو العيا
في بيروت أما األحد فعاليات  منيدى العدالا لفلسطين الدولي،  بدعوة من المرسز العربي الدولي 

 امن.لليواصا واليض
ويهدن المنيدى بحس  منظميه  لى  سشن الطبيعا العنصريا وامر ابيا للعدو الصهيوني، وا عادة 
اليأسيد على مرسزيا القضيا الفلسطينيا، وأولويا الصراز مأ المحيا امسراريلي، واقيراح آليات 

 المالحقا القانونيا والقضاريا والسياسيا للسيان الصهيوني وقاديه .
رسون على مدار يومين ثالثا محاور  ي: عنصريا  السيان الصهيوني ، وزرارم الحر  ويناقش المشا

وحظي  امسراريليا وسبا مالحقا مريسبيها، وزرارم اال يياا اليي أقر مسؤولون  سراريليون باريسابها.
 المنيدى بمشارسا وزير العدا األميرسي الساب  رامزي سالرا، وأمينا سر حرسا سيريزا اليونانيا

 بانزيويا سسييو، وعضو السونغرا األميرسي سابقا سانييا ماسيني.
وأزمأ المشارسون على أن مفهوم العدالا اليي حملها مسمى المنيدى يعني: يحرير سا فلسطين، 
زاحا سا مظا ر االحيالا، وعودة المهزرين، ومالحقا المحيلين قضاريا، ودعم المقاوما بسا  وا 

 ا أشساا اليطبيأ.أشسالها وصور ا، واليصدي لس
ويوافقت  البيا من سلمات المشارسين على أن مفهوم العدالا المقصودة ليست مسألا قانونيا فحس ، 

نسانيا. وسان الفيا  با  ي قضيا سياسيا باميياز، وليست محصورة بفلسطين، با  ي قضيا قوميا وا 
ر م يزامن عقد المنيدى  مسيوى الحضور والمشارسا الشبابيا من أسثر من بلد عربي، واليي زا ت

فبراير/شباط  30و 31مأ ندوة اليواصا الشبابي العربي الفسريا اليي انعقدت في بيروت يومي 
 الزاري.

وقاا األمين العام الساب  للمؤيمر القومي العربي خالد السفياني  ن فسرة المنيدى زا ت ضمن  طار 
سالميا عربيا، مثا منيدى القدا في سلسلا من الفعاليات والمليقيات اليي نظميها قوى يسار  يا وا 

وسشن السفياني للززيرة   سطنبوا، ومؤيمر دعم المقاوما في بيروت، ومؤيمر األسرى في الززارر.



 
 

 
 

 

           32ص                                     2497 العدد:    32/3/3102 االثنين التاريخ:

بسب  ما اسيزد من  العروبيين وامسالمييننت األثر السلبي الذي يري  على اللقا ات الزامعا بين 
 يها من اخيالن.أحداث طالت معظم الدوا العربيا وما يري  عل

32/3/3102، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 خفض الضرائبو تعديالت على ضريبة الدخل  بإجراء تطالبمؤسسات القطاع الخاص  .41

يعديالت  بإزرا طالبت مؤسسات القطاز الخاص الفلسطيني، الحسوما : فادي أبو سعدى-رام ه
 سحد أقصى. %01على ضريبا الدخا، وضرورة خفض الضرار  على الشرسات لغايا 

زا  ذلا خالا لقا  المزلا الينسيقي لمؤسسات القطاز الخاص مأ نار  رريا الوزرا  وزير 
االقيصاد محمد مصطفى، ووزير الماليا شسري بشارة، بحضور سا من أمين سر المزلا الينسيقي 
 لمؤسسات القطاز الخاص، بسام ولويا، وزميأ رؤسا  مؤسسات األعضا  في المزلا الينسيقي،

 ومدير عام ضريبا القيما المضافا لؤي حنش، ومدير ضريبا الدخا حمزة سلوم.
سما طالبت مؤسسات القطاز الخاص بامعفا  الضريبي الساما للقطاز الزراعي، والعما السريأ 
على دفأ مسيحقات القطاز الخاص الميراسما على الحسوما، مأ اليأسيد على أ ميا مرازعا قانون 

 رل من قبا الرريا، والعما على حا المشسلا اليي يوازهها البنوا في  زة.الشرسات قبا  قرا
  سرارياوأشار الوزير  لى الوضأ االقيصادي الفلسطيني والمعيقات اليي يوازهه في ظا حزز 

مسيحقات السلطا الفلسطينيا، وأن الحسوما الفلسطينيا يعما على مرازعا العالقا االقيصاديا مأ 
 . سراريا

ينشيط االقيصاد   لىنيابا عن مزلا الوزرا  مشروز شرار  ضريبا الدخا المقيرحا الهادن وطرح بال
وزيادة الدخا الحسومي، والعما المشيرا لدعم الشرار  المزيمعيا ويخفين الضريبا على المواطنين 

 وذوي الدخا المحدود وعلى المليزمين بالدفأ، ويحفيز الميخلفين. 
اسم القطاز الخاص،  شراا القطاز في وضأ المشروز المقيرح قبا وطل  بسام ولويا الميحدث ب

في   يزابيامزلا الوزرا  حيى ييحق  الشراسا، حيث لما القطاز الخاص خطوات   لىيقديمه 
وسياسات من قبا الحسوما خاصا في مزاالت يشزيأ الصادرات   زرا اتالفيرات السابقا، من 

دالا ضريبيا دون يمييز لصال  أي فري  أو قطاز أو والصناعا. وطال  ولويا أن يسون  ناا ع
 منطقا.
المشروز المقيرح يريسز على مزموعا عناصر، منها يوسيأ قاعدة الضرار  وطرح رزم  أنيذسر 

يحفيزيا للمليزمين، ويعديالت على قانون يشزيأ االسيثمار، وامسراز في الينفيذ القضاري على 
ألن  29-21رفأ امعفا ات الضريبيا من   لىار .  ضافا الميهربين، ويرشيد نس  وشرار  الضر 
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 – 31 ، وخفض ضريبا الدخا على الشرسات من %2، ورفأ شريحا ضريبا الدخا لغايا شيسا
 باسيثنا  الشرسات ذات الطابأ االحيساري. 02%

32/3/3102القدس العربي، لندن،   
 
 الفتعال أزمة في غزة باخرة محملة بعناصر تابعة لدحالن وصلت العريش :حمزة زوبع .40

سشن حمزة زوبأ القيادي في حز  الحريا والعدالا اليابأ لزماعا : محمد  نيا - الرسالا نت
االخوان المسلمين في مصر، عن معلومات لديهم يفيد بوصوا باخرة  لى شواطئ العريش، يحما 

ما مأ قطاز  زة ، عناصر يابعا للقيادي المفصوا من حرسا في  محمد دحالن،  أرسلوا الفيعاا أز 
 سما قاا.

وذسر زوبأ في يصري  خاص براديو الرسالا، أن عناصر دحالن سيباشرون بافيعاا مناوشات على 
حدود  زة مأ مصر، ييزامن مأ حملا اعالميا مصريا ُيظهر وزود خلا أمني صادر من القطاز، 

دخاا ال  عناصر اليه . مما ُيفس  المزاا للزيش المصري بإرباا المنطقا الحدوديا، وا 
واعيبر أن  ذل محاولا للقضا  على حرسا حماا،  بعد فشا  سراريا بالقضا  عليها في ثالثا 

 حرو  شنيها على القطاز ، مسيدرسا:  لسنها سيبو  بالفشا، ولدحالن يزربا فشا سابقا في  زة .
أعصابه  وحوا يحريض  عالم مصر ضد حماا في  زة، قاا زوبأ  ن النظام المصري الحالي فقد

بعد ثمانيا عشر شهرا من االنقال  العسسري، لم يسزا خاللها أي انزاز سوى سفا دم المصريين، 
وز  قيادات االخوان في السزون، وسرقا أمواا الدعم الخليزي، واليأزم في ليبيا،  باليالي فإنه ييخذ 

 ف  يأسيدل.من شيطنا قطاز  زة اعالميا واليهديد بضربه، ذريعا للخرو  من أزمايه ، و 
ورأى أن ضر   زة قد يسون مدخال النضمام النظام المصري في اليحالن الدولي لضر   ينظيم 

 الدولا ،  من خالا زعمه أنه ضر  أ دافا للينظيم في القطاز .
وأوض  القيادي في الحريا والعدالا، أن الدور األسبر يقأ على عاي  حماا بالرد بحملا  عالميا 

يوى الدوا العربيا واألوروبياق لليحذير من أي مزازفا قد يقدم عليها السيسي ودبلوماسيا على مس
  زة. ضدّ 

 30/3/3102الرسالة. نت، فلسطين، 
 
  القومي هامطالبة بتقديم كافة أشكال الدعم لنظام السيسي ألن ذلك يخدم أمن "إسرائيلتقرير: " .42

ى يصاعد عمليات الينسي  العسسري بين يشير األنبا  الواردة من القا رة ويا أبي   ل: صالح بديوي
الزانبين في سينا  من أزا موازها ما يصفانه بامر ا ، ومن زانبها يحما السلطات المصريا 
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حرسا )حماا  المسؤوليا بشأن  خفاقها في اليصدي لمخاطرل، في وقت لم يقدم فيه مصر أي دليا 
 يثبت يورط الحرسا في دعم  الزماعات الميشددة .

وان  الحر  في سينا  ليست حر  مصر وحد ا ، خلص الخبير بمرسز دراسات األمن ويحت عن
القومي امسراريلي يورآم شفاييسر  لى القوا  ن   سراريا مطالبا بيقديم سافا أشساا الدعم الممسنا 

 لنظام حسم الزنراا عبد الفياح السيسي ألن ذلا يخدم أمن  سراريا القومي .
اني الماضي أسدت القناة العبريا العاشرة أن اليعاون بين الزيش والمخابرات يناير/سانون الث 37وفي 

في سا من  سراريا ومصر ييزاوز سا اليوقعات، مشيرة  لى أن  الزان  المصري يواف  على سا 
طل  ييقدم به الزان  امسراريلي،  ذا سان ميعلقًا بموازها الحرسات امسالميا الميشددة في سا من 

  .سينا  و زة
وذسر معل  الشؤون العسسريا ألون بن دافيد أن  اليعاون بين الزيشين المصري وامسراريلي يميد 

 ليشما ينفيذ عمليات ضد العدو المشيرا للبلدين .
ومؤخرًا قاا عضو السنيست امسراريلي عن حز  العما عومير بارلين  ن  أمن  سراريا يعيمد في 

 يسي، وال نعلم ماذا سيحدث  ذا ما يم اسيبداله .الواقأ على الزنراا عبد الفياح الس
 

 تعاون استخباري
 03وسانت صحيفا  البيت امسراريلي  المقربا من رريا الوزرا  بنيامين نينيا و ذسرت يوم 

يونيو/حزيران الماضي أن الزيش المصري يعيمد على معلومات اسيخباريا يقدمها المخابرات 
 ر المسلحا داخا سينا .امسراريليا من أزا يعق  العناص

 -اليي يطل  عليها اسم  الزنانا -المحليا  ن الطاررات امسراريليا  34وقالت وسالا أخبار سينا  
ُيحّل  فو  يزمعات البدو شر  وزنو  شر  العريش، ويمطر م بصواريخها، و البًا ما يقيا نسا  

 وأطفاال.
يي بثيها بعض العناصر المسلحا في سينا ، ومن زهيها لم ينن القا رة على امطال  البيانات ال

 وايهمت النظام المصري بالينسي  مأ  سراريا في موازهيها.
لسن الميحدث باسم الزيش المصري صرح مرارًا بأن الطيران المصري  و الذي يقصن الزماعات 
 المسلحا، ونفى اخيرا  الطاررات امسراريليا المزاا الزوي المصري، و ي يصريحات لم يعد

 يصدقها أ ا سينا  و م يرون  ذل الطاررات يقصفهم في أوقات سثيرة.



 
 

 
 

 

           38ص                                     2497 العدد:    32/3/3102 االثنين التاريخ:

ووف  يصريحات بعض قادة  سراريا لصحيفا زيروزاليم بوست، فإن عناصر أمنيا مصريا رفيعا 
سراريا  المسيوى أسدت لهم خالا ازيماعات الينسي  األمني بين الزانبين أن مصلحا مصر وا 

 المسلمين بمصر و زة.مشيرسا في موازها زماعا امخوان 
ووف  ما يؤسدل الخبرا  امسراريليون فإن حسوميهم ال ينس  عسسريًا وأمنيا مزانًا مأ السلطات 
نما مقابا أزندة  قليميا ُمعاديا  المصريا لمزرد الخالص من بعض العناصر المسلحا في سينا ، وا 

 قناز واشنطن وحلفارها  للحريات في مصر والمنطقا، يعيمد باألساا على مسا ما يا أبي  في
 لدعم االنقال  العسسري في القا رة والعما على اسيقرارل.

وفي مقابا ذلا، يحصا  سراريا على المنطقا العازلا مأ  زة، ويأمين الحدود مأ مصر، ومبادلا 
أراض في سينا  بأخرى في النق ، وذلا في  طار أي يسويا مسيقبليا محيملا في المنطقا، ربما 

 ضًا يزويد يا أبي  بحصا من ميال النيا.يراعي أي
 33/3/3102الجزيرة. نت، 
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من الدوا  اً أبدى  يسفي مزريا ، السفير امسراريلي الساب  في القا رة، اسييا ل مما اعيبرل يخلي
 ه وحيًدا في محاربا امر ا .العربيا والمزيمأ الدولي عن نظام السيسي، ويرس

 مزريا  الخبير في امعالم العربي أنه وبخالن موقن قطر ويرسيا المعرون بدعمه لزماعا  واعيبر
امخوان المسلمين واليربص بنظام السيسي، فإن الغري   و موقن السعوديا والدوا العربيا  ضافا 

 ي ليبيا وا عالنها يأييد الحا السياسي فقط. لى أمريسا ودوا  ربيا من العمليات العسسريا المصريا ف
سانت ردود الدوا الغربيا فايرة،   وسي  على موقأ  معهد القدا للشرون العاما والسياسيا  يقوا:

ويقريبا معاديا وربما منفصلا عن الواقأ. فبينما أعربت يلا الدوا عن دعمها لهزمات سالح الطيران 
يا والعرا ، ردا على  حرا  الطيار األردني فقد ايخذوا موقفا األردني على الدولا امسالميا في سور 

 مغايرا حياا مصر .
لم يعد أمام مصر سوى الشراسا البديلا، سما يقوا الساي  امسراريلي، الذي اسيدا باليوزه المصري 
 لى روسيا ويوقيأ سلسلا ايفاقات عسسريا واقيصاديا معها، من بينها بنا  مفاعا نووي،  ضافا 

مليار  282مقايلا من طراز رافاا وفرقاطا، في صفقا قيميها  34قا أخرى مأ فرنسا لشرا  لصف
نما دليا صارخ على اليناري بين  يورو، معيبرا أن  ذا المبلغ ال يعد خسارة صافيا لواشنطن فقط، وا 

 الدوليين.
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د السادات بيد أن  مزريا  يرى أن مصر ور م ذلا  ال يريد أن يعطي ظهر ا ألمريسا. فمنذ عه
والسالم مأ  سراريا زرى يعاون عسسري بين الدوليين على الساحا االسيراييزيا يضمن يزويد مصر 
بسا أنواز األسلحا، والمناورات العسسريا المشيرسا، ومن   ذن  ير محدود لسفن األسطوا العسسري 

ي في المزاا الزوي األمريسي بالمرور بقناة السويا، وحريا مرور مقايالت سالح الطيران األمريس
 المصري لضر  العرا  في حر  الخليج الثانيا .

 سذلا فإن مصر بحازا لالسيثمارات واليسنولوزيا األمريسيا. لسن في  ذل المرحلا ييصاعد  وأضان:
أيديولوزيا أوباما الغريبا. حيث يفضا دفأ  يران سقوة  قليميا في موازها مصر والسعوديا، ومنأ 

 ت سانت ليساعد اقيصاد ا وحربها على امر ا  امسالمي .يزويد مصر بمساعدا
واخييم قاراًل:  ال عز  أن يشعر مصر اليي بقيت وحيدة في الحر  على امر ا  امسالمي أنها 
مزروحا ومهددة ويصع  عليها أن يفهم سين  زر ا الغر  دون أن يدرا أن مصيرل مر ون 

 بمصير ا .
 33/3/3102طن، موقع وطن يغرد خارج السرب، واشن
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وزه رريا مزلا علما  زماعا امخوان المسلمين الدسيور شرن القضال، ايهاما : سامي محاسنا
 صريحا لقيادة الزماعا، بوزود ينظيم سري يقودل مريبط بحرسا حماا.

سري يقود الزماعا باي ايزال، معلال ذلاق  ال اقبا بوزود ينظيم أناوقاا القضال لح العر  اليوم  
ينظيم آخر سري مريبط بفصيا يابأ  امخوانيقود ينظيم  أنيوزد ينظيم وقيادة واحدة، وال يزوز 

 لحماا.
 9الماضي قرارا بفصله و األسبوزالمسلمين  امخوانوالقضال سان قد ايخذ مزلا شورى زماعا 

ذنيبات، على خلفيا نييهم يرخيص  عبد المزيدلزماعا ل األسب قيادات على راسها المراق  العام 
 الزماعا وشرعنيها.

، امعالميويابأ القضال الذي يعيبر من الشخصيات السياسيا داخا الزماعا اليي ال يح  الظهور 
البقا  في ظا قيادة للزماعا يقود ا ينظيم  أوو و مقا في الحديث قاا:  ذا خيرت بين الفصا 

 الفصا . أفضا فإننيااليزال الخطأ، سري، وزماعا يمشي ب
بشسا خطأ مقابا بقاري في الزماعا، ولست محرزا  األموريمشي  أنال اقبا  أناواسيطرد بقوله: 

من قواعد  ألصدقارهانه يؤسد   لىمن قرار الفصا، مشيرا  وأصدقاري وأسريي امخوانقواعد  أمام
 يم.بانه  ير راض عن وزود ينظيم سري يقود الينظ امخوان
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وحوا اريباطات بعض قادة حماا وسيطريهم على مشهد صناعا القرار في الزماعا قاا القضال:  
اريباط، وسيطرة لحماا على  أياليقيت العام الماضي قياديا وازنا من حماا واقسم لي انه ال يوزد 

سن القضال قيادة حرسا حماا ، ل أماموالشسوى  األزما، لسنه وعدني بان ييم مناقشا األردن  خوان
  .ل سن األردناسيطرد  اليزاا فصيا من حماا يسيطر على قيادة الزماعا في 

وسا حر بان يقاد الزماعا من ينظيم سري يقودل فصيا ونسون وازها ويسير  أناوزاد  لن اقبا 
 بشسا خطأ . األمور

لمسلمين زماعا ا امخوانولم يخن القضال الذي يقود اعلى سلطا دينيا وشرعيا داخا الزماعا بان 
 دعويا وسياسيا وازيماعيا وثقافيا ولها اريباط بسا مناحي الحياة.

 32/3/3102، العرب اليوم، عم ان
 
 تطبيعيةرسمية شاركت في برامج أردنية : ست جامعات "ذبحتوناحملة " .45

حد، ست زامعات أردنيا وقن مشارسيها في برنامج الطالبيا، األ  ذبحيونا طالبت حملا  :السبيا
 طبيعي مأ السيان الصهيوني حس  ما ذسرت في بيان أصدريه اليوم.ي

 لى أن الزامعات المشارسا في  ذا البرنامج  ي: الزامعا األردنيا وزامعا   ذبحيونا وأشارت 
اليرموا وزامعا مؤيا وزامعا العلوم واليسنولوزيا وزامعا آا البيت والزامعا األلمانيا األردنيا. 

، حيث ييم 3101 ذل الزامعات بابيعاث طلبيها لهذا البرنامج منذ عام  حيث رصدت الحملا بد 
سراريلي . يقوا  حدى الطالبات  يشسيا مزموعات بحثيا من ثالثا طلبا )أردني، فلسطيني وا 

منذ  نيحفظ عن ذسر اسم الفياة: –المشارسات في  ذا البرنامج في يقرير ا المنشور على موقأ الواليا 
 عالمي بخصوص برنامج المنحا، وأنه قد يم  عداد ا معطا  الطال  من األردن  البدايا وعندما يم

سراريا  قاما  أشهر مدفوعا ساملا في ألمانيا، سنت معزبا زدًا بطريقا اليواصا الزيدة  2وفلسطين وا 
  .…زدًا اليي يلقينا ا

لطلبا من السيان برنامج منحا قصيرة المدى  NRWوذسر البيان: ان واليا شماا الراين فسيفالن 
 ?Fellowship-programm,, Europالصهيوني واألردن والسلطا الفلسطينيا  ضافا  لى برنامج 

ischen Studien .االعانا )المساعدة  في انشا  ويوسيأ اليعاون العلمي بين الحسومات الثالث 
بيون االسراريليون ر و األ  : ويشرح الواليا في أ دان  ذل المن  ما نصه حرفيًا حس  بيان  ذبحيونا

الفلسطينيون واالردنيون ينززون من خالا العما المشيرا الميقار ، الثقا والمفهوميا في مناط  
الشر  األوسط. يعزيز الحوار بين اوروبا والشر  األوسط سون يؤدي الى اسيعدادات اليعاون 

لهما مسا ما سبيرة  Fellowshipبرنامج المن  القصيرة الفيرة وبرنامج الزمالا  .  ن .. المسيقبليا
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ليعمي  العما المشيرا بين  سراريا، األراضي الفلسطينيا، األردن وواليا شماا الراين فسيفالن 
NRW . 

 32/3/3102السبيل، عمان، 
 
 دون أن يلحظهما أحد "إسرائيلـ"تسلل شخصين من األردن ل .46

سراريا، فزر أما السبت، أسد الزيش امسراريلي أن شخصين يسلال من األردن  لى  : 41عر  
 وذلا من دون أن يلحظ ذلا أحد، ال في  سراريا وال في األردن.

وذسرت وسارا  عالم  سراريليا أن دوريا عسسريا  سراريليا الحظت وزود آثار يدا على عمليا يسلا 
بين من األردن  لى داخا  سراريا، ويعرن قصاصو أثر على آثار الميسللين وأنها يقود بايزال شارز 

 بلديي  يوطفايا  و  روفيت  في زنو  البالد.
وفي نهايا عمليا البحث قرر قصاصو األثر أن شخصين يسلال ورسبا سيارة يبدو أنها سانت 

 بانيظار ما وفرا بايزال عم   سراريا.
ري الزيش امسراريلي يحقيقا في الموضوز. ووصن ضابط ما حدث بأنه  خطأ خطير ، مشيرا زوي

ر م ذلا فإن يقديرات أزهزة األمن  ال  األحيان يسون الحدود مأ األردن آمنا. لى أنه في  
امسراريليا أشارت في الماضي  لى احيماا حدوث عمليات يسلا سهذل في أعقا    ال  الحدود بين 

  سراريا ومصر.
 32/3/3102، 48عرب 
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عبرت  الهيرا المغربيا لنصرة قضايا األما ، عن رفضها : المرسز الفلسطيني لإلعالم -الرباط 
الشديد لما يقوم به االحيالا الصهيوني من ممارسات بح  الفلسطينيين، مطالبا المؤسسات الدوليا 

 الوفا  باليزامايها من أزا  عمار قطاز  زة.
يني لإلعالم ، نسخا عنه، قالت الهيرا  ن أمينا وفي بيان لها، اليوم االثنين، وصا  المرسز الفلسط

العربيا وامسالميا يمر بمرحلا عصيبا في ياريخها الحديث عنوانها الواض  اليقييا والحصار، بد ا 
بالمعاناة المسيمرة للشع  الفلسطيني المزا د زرا  االحيالا الظالم، ومرورا بيداعيات الثورات 

 العربيا .
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حيالا من خالا ممارسايه  ذل من يضيي  واعيقاالت يوميا، وانيهاسات وأوضحت الهيرا أن  اال
دارما للمقدسات وعلى رأسها المسزد األقصى، والحصار الظالم الزارر على قطاز  زة، يهدن من 
 خاللها يطويأ المقاوما اليي أثبيت زا زييها وقويها من خالا اليفان الشع  حولها وحوا خيار ا .

 دانيها الشديدة لما يريسبه اآللا الصهيونيا من قيا وعسن وحصار في ح  وأسدت الهيرا على  
 الشع  الفلسطيني المزا د ، واسينسار ا  الشديد للحصار الظالم الذي يطاا سسان قطاز  زة .

 وطالبت الهيرا المؤسسات الدوليا  للوفا  باليزامايها ويعهدايها من أزا  عمار القطاز .
 32/3/3102الم، المركز الفلسطيني لإلع
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من عدم مقدريها على مساعدة السسان النازحين بفعا   األونروا أشرن الهور: حذرت وسالا  - زة 
 011درل ق طارئالحر  األخيرة اليي شنيها  سراريا ضد قطاز  زة، وقالت  نها بحازا ماسا لمبلغ 

 مليون دوالر من أزا مساعديهم.
أنها بحازا وبشسا عازا  لى  ذا المبلغ في الربأ األوا من العام الزاري، من   األونروا وأعلنت 

أزا السماح للعارالت اليي يعاني من أضرار طفيفا بإصالح منازلها، وسذلا من أزا دفأ  عانات 
ن العارالت اليي  ادرت المراسز الزماعيا اليي اميزار الزاريا، بما في ذلا يلا المقدما آلال

 بعد أن وزدت لها مساسن بديلا مسيأزرة.  األونروا يدير ا 
وأسدت المؤسسا الدوليا اليي يشرن على   اثا العارالت المنسوبا في  زة زرا  الحر ، بما في ذلا 

عانات اميزار، فإن أعدادًا لمشردي الحر  من أنها  ن لم ييمسن من مواصلا يوفير     مراسز اميوا  
 سبيرة من العارالت الميضررة قد يعود للعيش في  ذل المراسز الزماعيا.

 لى أنه نييزا نقص اليمويا، اضطرت في الشهر الماضي  لى يعلي  برنامزها « األونروا»وأشارت 
فلسطينيا في للمساعدات النقديا الذي يدعم  صالح المنازا ويقدم  عانات  يزار ل سر الالزرا ال

  زة.
مسسن  99،111وحس  يقييمات الوسالا األوليا اليي أنززت في سانون األوا/ ديسمبر، يعرض 

لالزرين الفلسطينيين ألضرار أو لليدمير خالا العدوان الذي وقأ في الصين الماضي، ويلزم يوفر 
 مليون دوالر أمريسي ليلبيا  ذل الحازا. 731أسثر من 
سانون األوا السيقباا طلبات  ديسمبر/ 32-30ها أياحت فرصا أسبوز بين أن  األونروا وأعلنت 

لليقييم من األسر الالزرا اليي لم يزر ا الباحثون االزيماعيون، ولسنها يعيبر نفسها مخولا بالحصوا 
عندما  011،111على مساعدات. وقالت  نها ييوقأ أن يريفأ عدد المساسن الميضررة  لى أسثر من 
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اليمديد لعمليا اليقييم في آذار/ مارا المقبا. وأشارت الوسالا  لى أنه ر م أن المانحين ينيهي فيرة 
مليون دوالر فقط، مما  022أبدوا سخا ، لسن ليا بالقدر السافي، فقد يلقت األونروا يعهدات بقيما 

 مليون دوالر. 212يعني وزود فزوة يمويليا يصا  لى 
رريا الوزرا  محمد مصطفى، ومنس  األمم الميحدة للشؤون  ولفيت المؤسسا الدوليا  لى أن نار 

، اليي 3102امنسانيا زيما راولي أصدرا مؤخًرا خطا وصفارها بخطا االسيزابا االسيراييزيا لعام 
مليون فلسطيني في  زة والضفا الغربيا، عبر يأمين  089يهدن  لى يلبيا االحييازات امنسانيا لح 

 مؤسسا. 77مشاريأ مقدما من  317 ماليين دوالر لينفيذ 712
 32/3/3102القدس العربي، لندن، 

 
 نتيجة احتجاز أموال الضرائب من انهيار السلطة الفلسطينية مالياً  كيري يحذر .49

حّذر وزير الخارزيا األميرسي زون سيري في يصريحات نشرت أما، : بر وم زرايسي -الناصرة 
ضرار  الفلسطينيا، وانهيار السلطا ماليا، ووقن من أن اسيمرار  سراريا في احيزاز أمواا ال

الينسي  األمني، في المقابا، يصاعدت األزما بين البيت األبيض ورريا الوزرا  بنيامين نينيا و، 
صرار نينيا و على  لقا  خطا  أمام السونغرا األميرسي، األسبوز المقبا، بدون ينسي  وايفا  مأ  وا 

  دارة باراا أوباما.
في مؤيمر صحفي مأ نظيرل البريطاني فيلي   موند في لندن،  ن احيماا انهيار السلطا وقاا سيري 

الفلسطينيا ماليا،  و حقيقا، و ذا من شأنه أن يؤدي  لى وقن الينسي  األمني بين الزانبين 
 امسراريلي والفلسطيني، ما يزيد من األخطار األمنيا، وف  يعبيرل.

 32/3/3102الغد، عمان،
 
 مسلمون يحيطون بمعبد يهودي في وقفة رمزية لحمايته النرويج: .51

أ ن  : شارا أسثر من ألن شخص، السبت، في يزمأ سلمي نظم بمبادرة من شبان  -أوسلو 
مسلمين نرويزيين حوا سنيا اوسلو لليعبير عن اليضامن مأ اليهود الذين اسيهدفوا في  زوم في 

الشابات، بعضهن محزبات، والشبان وصف  الزمهور عندما شسلت مزموعا من  سوبنها ن.
 المسلمون سلسلا بشريا رمزيا أمام سنيا العاصما.

شخص شارسوا في اليزمأ الذي زرى  0211 حواليوقاا المسؤوا في الشرطا سياينر  وسفيا  ن 
 ذا األمر يظهر أن  عاما   39وصرح أحد المنظمين عاطن زميا ) بهدو  وبمراقبا الشرطا.

 . أسثر بسثير من الذين يريدون الحر الداعين للسالم  م 
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ال يزاا  ناا أما  وأضان خالا المراسم الدينيا اليقليديا ليوم السبت اليي زرت في الهوا  الطل  
وشارا السثير من الميظا رين في  . للمشاعر امنسانيا والسالم والح  بعيدا عن الخالفات الدينيا

 يالوة الصالة اليهوديا.
اليهوديا في النرويج ايرفين سون أنه أوا احيفاا سبت يزري بهذل المشارسا  وأسد رريا الطارفا
.  مسلمين شارسوا بذلا في احيفاا ضد معاداة الساميا و ذا ما يبعث فينا األما السبيرة. وقاا  ن 

 . لقد وزهيم لنا  شارة قويا زدا يقولون فيها  ننا لسنا وحيدين وأضان 
يي زمعت يهودا ومسلمين بدعوة من مزموعا شبان مسلمين أرادوا وزا ت  ذل السلسلا البشريا ال

الينديد بالهزوم الذي أودى األحد الماضي بحياة يهودي دانمارسي سان في نوبا حراسا امام سنيا 
نريد اليعبير عن دعمنا لليهود بعدما حصا  وقاا الطال  الصومالي األصا  يبا  فرح  سوبنها ن.

 . في سوبنها ن
 32/3/3102بي، لندن، القدس العر 

 
 تقرير إسرائيلي: المقاومة تطور قدراتها وتخلق أطرًا جديدة لعملها .50

سشن يقرير اسيخباري أعدل مرسز  المعلومات حوا االسيخبارات : يرزما صفا -القدا المحيلا 
وامر ا   امسراريلي مؤخًرا عن يطوير المقاوما الفلسطينيا في قطاز  زة والسيما حرسا  حماا  

عادة يرميمها،  بعد الضربا اليي يلقيها خالا الحر  األخيرة ، وف  المرسز.  لقدرايها، وا 
وزا  في اليقرير أن حماا ومنظمات فلسطينيا أخرى بامضافا لزهاز األمن الداخلي في  زة 
يعملون خالا األشهر األخيرة بشسا ميواصا على يطوير قدرايهم العسسريا اليي يضررت من 

 خير، وذلا بهدن  عادة يقويا البنيا اليحييا العسسريا سما سانت، ويوسيعها بشسا أسبر.العدوان األ
وأضان اليقرير أن حماا يقوم في  ذا السيا  على يهيرا الفييا ليوم المعرسا عبر  قاما معسسرات 

ريبات ألن فيى، ويلقوا خاللها اليدريبات العسسريا األساسيا، بامضافا لليد 07يدريبيا شارا فيها 
 الميطورة سخطن الزنود واليدر  على الخرو  من األنفا  ويقويا الوازز الديني.

وقاا معدو اليقرير  نه وعدا اليدريبات العسسريا فهذل المعسسرات معدة لزيادة دعم حماا للسسان في 
 قطاز  زة، وذلا على ضو  الضارقا االقيصاديا السبيرة اليي يعيشونها.

نوفمبر من العام  7ماا يسعى لخل  أطر عسسريا زديدة،  ذ أنشأت في سما قاا اليقرير  ن ح
ناشط، و ي معدة لسي يشسا قوة  سناد ودعم  3211الماضي سييبيها العسسريا األولى، واليي يضم 

 لنشطا  سيار  القسام حاا نشو  موازها زديدة مأ   سراريا ، وف  زعم اليقرير.
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الفو  األوا من  الزيش  3104نوفمبر  7حماا خّرزت في وسانت سيار  القسام الزناح العسسري ل
شاًبا وفيى مدنًيا يلقوا يدريبات عسسريا على مخيلن  3211الشعبي  شماا قطاز  زة، والذي يضم 

 األسلحا.
في حين، أشار  لى أن حرسا الزهاد امسالمي والزبها الشعبيا يسيران على ذات الطري  نحو خل  

 أطر عسسريا سبيرة.
ضابط خالا شهر ديسمبر  0111اليقرير  لى يخريج زهاز األمن الوطني في القطاز لح  ويطر 

ضابًطا في الفو  الثاني، حيث يدر  الضباط على سيفيا اقيحام  091الماضي، في حين يم يخريج 
 المواقأ العسسريا وامسراريليا واحياللها، وذلا داخا  حدى المواقأ اليدريبيا اليابعا للقسام.

فرًدا،  12من شهر نوفمبر الماضي دورة حمايا الشخصيات، واليي شملت  21ن، أنهت في في حي
حيث أبدى النشطا  قدرة عسسريا عاليا ما يؤ لهم لالنخراط في صفون األمن الداخلي الذي يعيبرل 

 حماا عمود ا الفقري لحفظ األمن في القطاز، بحس  اليقرير.
وزارة الداخليا في  زة ينقا على الهوا  مباشرة عبر وسارا  يذسر أن الدورات العسسريا اليي يخرزها

امعالم، ويحضر ا مصورون محليون ودوليون، ويسون بشسا علني، فيما يسون الدورات اليي يعد ا 
 فصارا المقاوما دورات سّريا ال يسم  لإلعالم بيصوير ا في سثير من األحيان.

 32/3/3102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 صراع األولويات لدى رئيس األركان اإلسرائيلي الجديد  .52

 حلمي موسى
يبدو  سراريا مأ يولي رريا األرسان الزديد، الزنراا  ادي آيزنسوت أسثر يويرًا من أي وقت مضى. 
والسب  يعود أساسًا  لى  حساا ميزايد بضعن الثقا بالنفا على األقا عسسريًا وضمن معايير 

  يشهد حالا الصراز بين أذرز الزيش على نيا الحصص من سعسعا الميزانيا معينا. وفي  ذا السيا
 العسسريا السبيرة، اليي يقير  عمليًا من عشرين مليار دوالر سنويًا.

ومن الطبيعي أن امحساا بالخطر ينبأ أساسًا من طابأ المخاطر اليي يوازهها الدولا العبريا أو 
ن أن اليقديرات امسراريليا بشأن اليطورات في المنطقا الميوقأ أن يوازهها في القري . ومعرو 

العربيا في أعقا  سقوط الوضأ الذي سان قارمًا رسزت على الفرص والمخاطر. وسانت قبا  زة 
ييحّدث اليقديرات نفسها عن اسيبعاد موازهات سبرى وباليالي صار اليرسيز حينها « الربيأ العربي»

 النووي اميراني.وبشسا سبير على ما ُيعرن بالخطر 
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وفي  طار ذلا الوضأ رسزت  سراريا وبشسا ميزايد في العقدين الماضيين على يعزيز ما بات 
ور م أن األنظار ايزهت أساسًا  لى اليطوير السبير في سالح الزو «. الذراز الطويلا»يعرن بح 

وسذلا على  امسراريلي، خصوصًا الطاررات بعيدة المدى القادرة على ضر  أ دان في  يران
الغواصات من طراز دولفين  ال أن زهدًا سبيرًا وّزه نحو سالح االسيخبارات. ويساد زهاز 
االسيخبارات امسراريلي ال يعرن نفسه من حزم اليغييرات اليي طرأت عليه واليي قضت بيغيير 

سنولوزي. اليي  دت عنوان اليقدم الي« األفضلون لالسيخبارات» لى « األفضلون للطيران»الشعار 
وبديهي أن  ذا السالح اسيفاد أيضًا من واقأ انضمام  سراريا  لى نادي الدوا مالسا أقمار اليزسا 

 والقادرة على  طال  مثا  ذل األقمار.
 ير أن سا ذلا سان على حسا  أذرز أخرى في الزيش امسراريلي، خصوصًا على حسا  القوات 

أو عن « زيش صغير وذسي»ة الحديث في وقت ما عن البريا. وال ُيغّير من  ذا االسينيا  سثر 
الوحدات البريا العاليا اليسنولوزيا وال حيى عن يطور وحدات النخبا. ففي االخيبار األوا، في حر  
لبنان الثانيا، اسيشن الزيش امسراريلي أن يطورل اليسنولوزي في الزو والبحر واالسيخبارات لم يي  

 له حسم المعرسا على األرض.
ر م االنيقادات ونيارج لزان اليحقي  العسسريا والحديث عن عبر ودروا  ال أن االخيبار الثاني و 

الرريا في حر  الخمسين يومًا األخيرة على قطاز  زة أظهر ليا فقط أن شيرًا لم ييغّير با أن 
ذا سان  ذا  و الحاا مأ قطاز  زة الذي سان، وال يزاا، يعيبر يه ديدًا ميدني الوضأ ازداد سو ًا. وا 

الحزم مقارنا بزبهات أخرى، فسين سيسون الحاا في حاا انفزار صراز مأ حز  ه مثاًل في 
 الشماا.

ومن الزارز أن يزليات الصدام األخير بين  سراريا وحز  ه في مزارز شبعا  ثر الغارة اليي 
لبيدر. وسرعان ما اسيهدفت شهدا  القنيطرة بّينت أن حسابات الحقا ال ينطب  على حسابات ا

عادت  سراريا  لى سياسا االحيوا  لمنأ اليصعيد بعدما أدرست أن اليغييرات في نظريا القياا يزري 
 أيضًا في الزان  اآلخر.

وأيًا يسن الحاا ثما  زماز بين المعلقين العسسريين امسراريليين على أنه، ومنذ وقت طويا، لم 
زبها، أسثر مما  و اآلن. فالخطر األوا الذي اعيمديه ييراسم خطر انفزار الوضأ على أسثر من 

االسيخبارات امسراريليا، و و الخطر النووي اميراني، صار أشد حدة في ظا يفّهم  ربي لمقيضيات 
اميرانيين، و و ما يزعا  سراريا وحيدة يقريبًا في رؤييها، ومن دون حلفا  زديين ضدل. وعدا ذلا 

وريا وانغماا سا من  يران وحز  ه علنًا فيه نشأ نوز من اليوحيد ونييزا يطورات الصراز في س
بين الزبهيين اللبنانيا والسوريا والعم  اميراني أيضًا. و ناا خشيا  سراريليا من أن يسون السالم 
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حوا ميا حماا منشا  قوة عسسريا لها في لبنان بدايا ليوحيد أو  درا  زبها  زة ضمن الزبها 
 ميقا.الشماليا الع

وطبعًا يزري  ذا الحديث من دون امشارة  لى ما يزري في سينا  وما يمسن أن يحدث على الزبها 
المصريا مأ ليبيا في  طار الصراز مأ اليسفيريين أو ما يزري بين األردن واليسفيريين سوا  في 

األردنيا  سوريا أو العرا . وبديهي أن سا ا يزاز في الوضأ على الزبهيين األطوا مسراريا،
والمصريا، يخل  واقعًا زديدًا. و ذا الواقأ يزداد يعقيدًا في حاا احيازت زماعات  سالميا ميطرفا 

 اللزو  لمقايلا  سراريا خدما أل راض صراعها الداخلي.
أمام رريا األرسان الزديد الذي عمد، سما بينت المعطيات،  لى امبقا  على قاردي سالح البحريا 

لى يغيير قارد الزبها الزنوبيا يوزد وسالح الزو لضم ان االسيمراريا في عام اليقلبات المقبا وا 
أعبا  عديدة أخرى. فالعالقات بين الحسوما امسراريليا وامدارة األميرسيا ليست في أفضا حااليها 

أن و ي مرشحا ليد ور أسبر في العامين الميبقيين من واليا أوباما  ذا بقي نينيا و في الحسم. سما 
الوضأ الداخلي امسراريلي ال يفس  سبير مزاا ليوسيأ موارد الزيش في ظا األزما االقيصاديا 
الرا نا. واألد ى أن احيماالت الصدام وانفزار الوضأ مأ الفلسطينيين في الضفا الغربيا نييزا 

يزا يفاقم انسداد أف  اليسويا وأزما يحويا أمواا الضرار  للسلطا أو مأ الفلسطينيين في  زة ني
آثار الحصار،  ي في يزايد مسيمر. وسا  ذا يدفأ المعلقين لليساؤا: أين سيسون حر  آيزنسوت 

 األولى؟
ثما أمر مؤسد و و أن آيزنسوت، لن يدفأ قوايه البريا  لى أي حر  في ظا المعطيات القارما ما 

أسثر مما يسون حربًا يزعا أي حر  يمسن أن يقوم حر  اسينزان يقيصر على الطاررات والصواريخ 
 بريا ولو محدودة. فمثا  ذل الحر  يفيقر حاليًا  لى ميطلبايها، على األقا من ناحيا  سراريا.

32/3/3102، السفير، بيروت  
 
 لماذا تخشى إسرائيل من القضاء الدولي؟ .53

 عبد الحسين شعبان
ايفاقيا  33سطين على مأ القرار الفلسطيني باالنضمام  لى المحسما الزناريا الدوليا ويوقيأ فل

دوليا، يسون الصراز العربي امسراريلي قد ايخذ بعدا زديدا على المسيوى الدبلوماسي والدولي 
والقانوني والقضاري، و و ميدان لم يسيثمرل زيدا الفلسطينيون والعر  قبا وبعد قيام  سراريا في 

 ، ولعا ذلا أوا ما يخشال االحيالا.0941العام 
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سون فلسطين قد اخيارت أحد أقوى األسلحا الدبلوماسيا والقانونيا، لسنه  سالح ذو مأ  ذل الخطوة ي
حدين  ينبغي اسيخدامه بصورة فعالا ومؤثرة، فإسراريا ر م انسحابها من نظام روما األساسي الذي 

،  ددت باسيخدام أسلحا مماثلا، 3113أسا للمحسما الزناريا الدوليا بعد دخوله حيز الينفيذ عام 
لفت مزموعا محامين دوليين ميخصصين لدر  الخطر عنها، با اليهام السلطا الوطنيا وس

الفلسطينيا بامر ا  ومطالبيها باليعويض المادي والمعنوي، و و ما أقدمت عليه حين طالبيها بدفأ 
ين مبلغ ثالثا مليارات دوالر بنا  على قرار محسما أميرسي، بسب  أعماا وصفيها بامر ابيا للفيرة ب

 .3114و 3113
 

 زوبعة إعالمية
وحيى لو افيرضنا أن ذلا يسيهدن  ثارة زوبعا  عالميا أو قد يسون زز ا من خطا لرريا الوزرا  
امسراريلي بنيامين نينيا و لسس  المعرسا االنيخابيا، يسشن في الوقت نفسه عن رد فعا حقيقي 

ريليين، و و ما دعا نينيا و  لى شن  زوم  زا  الخطوة الفلسطينيا بمقاضاة مريسبي الزرارم امسرا
ضد المحسما الزناريا الدوليا وايهمها بالنفا  مؤسدا عدم اميثاا زنود  سراريا لقرارات المحسما، 
واألسثر من ذلا ايهم المحسما بيشزيأ امر ا  الدولي لقرار ا بقبوا انضمام دولا فلسطين  لى 

 المحسما.
برى الواليات الميحدة وضأ العصي في عزلا الفلسطينيين لمنعهم لقد حاولت  سراريا وحليفيها الس

من السير في  ذا الطري  ألنها يدرا مدى خطوريه عليها، وقد ايصا نينيا و بوزير الخارزيا 
األميرسي زون سيري طالبا منه  حباط قرار المحسما باليحقي  بااليهامات الموزها  ليها،  ضافا  لى 

يوزه بعض أعضا  السونغرا األميرسي  لى العما من أزا وقن   لغا  حصا يمويلها. سما
ذا  المعونات األميرسيا للسلطا الفلسطينيا، وسانت  سراريا قد اعيرضت على سون فلسطين دولا. وا 

 سانت سذلا، فغزة ليست ززً ا منها، ألنها يقأ يحت سيطرة امر ابيين، حس  يبريرايها.
زل   سراريا  لى القضا  الدولي سيزل  معه حرسا حماا  وفي الوقت نفسه لوحت قوى عديدة بأن

أيضا بشأن ما قيا عن انيهاسات لقوانين الحر ، وال سيما اليعرض للسسان المدنيين،  ضافا  لى 
، و ما 0977وملحقيها للعام  0949قواعد القانوني الدولي امنساني وايفاقيات زنين األربعا للعام 

، الذي 0977و 0974دبلوماسي المنعقد في زنين للفيرة بين العام اللذان انبثقا عن المؤيمر ال
يمخض عن يوقيأ برويوسولين األوا الخاص بحمايا ضحايا المنازعات الدوليا المسلحا، والثاني 

 الخاص بحمايا ضحايا المنازعات المسّلحا  ير الدوليا.
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طلبت من المحسما الزناريا الدوليا زدير بالذسر امشارة  لى أن السلطا الوطنيا الفلسطينيا سانت قد 
 زرا  يحقي  بشأن زرارم الحر  عق  العدوان امسراريلي على قطاز  ّزة )أواخر  3119في العام 

  و و المعرون بعمليا  الرصاص المصبو  ، ولسن المدعي العام 3119وأوارا العام  3111العام 
نوات قضا ا في النظر بمعطيات الدعوى في المحسما في حينها لويا مورينو أوسامبو وبعد ثالث س

أنه ال يمسن للمحسما النظر في قضيا من  ذا النوز ما لم يقّدمها  3103الفلسطينيا، أعلن في العام 
دولا معيرن بها، وذلا قبا أن يصّوت األمم الميحدة لصال  االعيران بفلسطين سدولا مراق  في 
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 طريق مسدود
يسون يأخر السلطا الفلسطينيا باالنضمام  لى المحسما الزناريا الدوليا له ما يبررل، وذلا لحين  قد

يوفر  زماز فلسطيني، ولهذا فإن قيادة الرريا محمود عباا سعت للحصوا على يواقيأ زميأ 
ة المنظمات والفصارا الفلسطينيا المقاوما، بما فيها حرسيا حماا والزهاد، وثانيا أن القياد

الفلسطينيا بعد أن يرست من احيماا  يزاد حا أو حيى أف  لحا قري ، لزأت  لى  ذا الخيار، 
خصوصا أن المفاوضات اليي اسيمرت ألسثر من عقد ونصن من الزمان وصلت  لى طري  

حس  ايفا  أوسلو العام  0999مسدود،  ذي سان يفيرض انيها  مرحلا االيفا  النهاري في العام 
ضايا الدولا الوطنيا الفلسطينيا وعاصميها القدا وعودة الالزرين ومشاسا الميال وحّا ق 0992

 والحدود و ير ذلا.
، بعد 3111لسن ذلا لم ييحّق ، األمر الذي قاد  لى اندالز االنيفاضا الفلسطينيا الثانيا في العام 

وات ما قبا مفاوضات ، واميّدت لعّدة سن0917أن سانت االنيفاضا األولى قد بدأت في أواخر العام 
يوالى على البيت األبيض عدة رؤسا   3102حيى العام  0999أوسلو. وفي الفيرة من العام -مدريد

  وزور  دبليو بوش في أواخر والييه الثانيا )العام 0999وعدوا بحا الدوليين )سلينيون في العام 
، لسن  سراريا ر م 3102-3119  وما بعد ا، وأوباما الذي بدأ والييه بخيار حا الدوليين 3119

ذلا ازدادت يعنيا وعسفا مريسبا مزازر زديدة بح  الشع  العربي الفلسطيني واألما العربيا، مثلما 
-3111  وثالثا اعيدا ات على  زة في 3119قامت بعدوان ضد زنو  لبنان )عدوان يوليو/يموز

 3104حا   وفي العام )عمليا عامود الس 3103)عمليا الرصاص المصبو   وفي العام  3119
)عمليا الزرن الصامد  و ي مسيمرة في بنا  المسيوطنات، وسذلا في عمليا يهويد القدا 

 واالعيدا  على المقدسات واآلثار الفلسطينيا.
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لقد زا ت الخطوة الفلسطينيا  ثر رفض مزلا األمن الدولي مشروز القرار الفلسطيني العربي، علما 
لمعيار الحد األدنى، ومأ ذلا رفضه مزلا األمن مثلما رفضيه  بأن  ذا المشروز ال يسيزي 

 سراريا، وقد نّص  ذا المشروز على  نها  االحيالا امسراريلي ل راضي العربيا في فيرة ال يزيد 
، سما دعا  لى ايفا  شاما بين الفلسطينيين 3107عن ثالث سنوات، وسينيهي بنهايا العام 

 وامسراريليين في  ضون عام.
 

 تهرب
 ن خلفيا القرار الفلسطيني يسيند  لى اريفاز وييرة المطالبا الدوليا باليحقي  في زرارم الحر ، 
خصوصا أن  ناا بعض المنظمات الدوليا قامت بيوثي   ذل الزرارم، سما نقليها أيضا الشاشات 

ن  الزرقا  مباشرة يوما بيوم وساعا بساعا، ولسن  سراريا رفضت  زرا  يحقيقات دوليا مسيقلا وا 
وافقت على  زرا  بعض اليحقيقات الميدانيا، لسنها سرعان ما أوقفيها، با  نها رفضت اليعاون مأ 

، 0997المقرر الخاص المعني بحالا حقو  امنسان في األراضي الفلسطينيا المحيلا منذ العام 
ن  وريون ، سما ساعا في مطار اللد )مطار ب 21ونيذسر سين قامت باحيزاز رييشارد فولا لمدة 

منعيه من أدا  مهميه في اليحقي ، و ي بذلا ال يرفض االعيران بانيهاسايها ضد الشع  الفلسطيني 
فحس ، با  نها يزدري األمم الميحدة ويينسر لقواعد القانون الدولي امنساني، و و ما يلقي 

ي ال يفليوا من العقا  مسؤوليات زديدة على المزيمأ الدولي، الذي من وازبه مالحقا المنيهسين س
باسيخدام زميأ الوسارا الممسنا مر امهم على االميثاا للعدالا، طبقا للفصا السابأ من ميثا  

 األمم الميحدة.
 ن انضمام فلسطين  لى المحسما الزناريا الدوليا يلقي مسؤوليات زديدة على عاي  منظما اليحرير 

حقا المريسبين ويقديم دعاوى ضد م، سوا  عبر نظام الفلسطينيا والسلطا الوطنيا لميابعا ملن مال
المحسما أو عبر القضا  الوطني، سما حصا في بلزيسا سابقا وفي  سبانيا ضد بن  ليعازر )وزير 

 الدفاز األسب   وفي بريطانيا حين يم مالحقا يسيبي ليفني وزيرة الخارزيا السابقا.
 

 معركة طويلة
ونيا سيسون طويلا، لسنها في الوقت نفسه سيصب   مؤرقا مسراريا، ولعّا المعرسا الدبلوماسيا والقان

ضافا  لى االنيهاسات المعروفا،  ناا مسألا االيزار باألعضا  البشريا و و ما يابعه وسي  عنه  وا 
الصحفي السويدي بوسيروم، مثلما  نالا مسألا الزدار الديمغرافي )زدار الفصا العنصري  الذي 

، أنه  ير 3114دوليا في ال اي، في فيوا ا االسيشاريا في يوليو/يموز عديه محسما العدا ال
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شرعي وال بد من  دمه،  ضافا  لى محاوالت قضم القدا ويغيير معالمها، و ناا أيضا يقرير 
 ولدسيون الذي ينبغي ميابعيه بما فيها  دانا  سراريا لخرقها قوانين الحر ، و ناا الزريما اليي 

ح  المدنيين في قافلا الحريا، و ذل سلها قضايا ميفرعا من القضيا األساسيا اليي اريسبيها  سراريا ب
 0941ييعل  بح  يقرير المصير ومقاضاة  سراريا على انيهاسايها الزسيما المسيمرة منذ العام 

 حيى اليوم.
اعد  ن خشيا  سراريا من القضا  الدولي يعود  لى أنه قد ال يسيفي بيزريمها على مخالفيها لقو 

القانون الدولي والريسابها زرارم ضد امنسانيا وزرارم امبادة الزماعيا وزرارم الحر  وزرارم العدوان 
فحس ، با  نه سييعرض لعدم شرعيا قيامها، خصوصا بعد ينّسر ا ليعهدايها باحيرام حقو  

لسنها منذ ذلا  امنسان، و ي اليعهدات اليي أعطيها ضمانا لالعيران بها من زان  األمم الميحدة،
بخصوص ح  العودة، وشنت حروبا  0941الصادر عام  094الياريخ امينعت عن يطبي  القرار 

، وقامت بضم القدا عام 0997على األما العربيا بعد قضمها سا أراضي فلسطين في العام 
 في يحد لقرارات مزلا األمن. 0910والزوالن عام  0911

ولي ييعل  أيضا بعقيديها السياسيا اليي يقوم على العنصريا سما أن خشيا  سراريا من القضا  الد
عاما الصهيونيا باعيبار ا شسال من أشساا العنصريا واليمييز  41حيث أدانت األمم الميحدة قبا 
 09، وذلا في 0972نوفمبر/يشرين الثاني  01الصادر في  2279العنصري، ور م  لغا  القرار 

ا يقوم به اليوم يزيد على سا ما قامت به في ياريخها، وقد ، فإن م0990ديسمبر/سانون األوا 
منظما حقوقيا ومدنيا في مؤيمر ديربن ضد العنصريا  لى دمغ سياسيها  2111ذ بت نحو 

بالعنصريا، و ذا بحد ذايه سب  سان لرفضها االميثاا للقضا  الدولي ورفضها قبوا فلسطين في 
 المحسما الزناريا الدوليا.

33/3/3102، لدوحةالجزيرة نت، ا  
 
 آيزنكوت جاء للعمل  .54

 عمير ربابورات
سارز الزنراا  ادي آيزنسوت باممساا بزمام األمور: زنراالت  يرا األرسان الذين انيظروا زلسا 
يسون احيفاليا في أساسها، فور انيها  مراسم يسلم ويسليم المنص  ظهر يوم االثنين، يلقوا زلسا 

ا مسا . بعد يومين أعلن آيزنسوت عن ثالثا يعيينات زديدة: الزنراا ماراثونيا اسيمرت حيى السابع
 ياا زامير قاردًا للزبها الزنوبيا، يرفيأ عميسام نورسين لريبا زنراا ويعيينه رريسًا لشعبا اليخطيط، 
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ير ويعيين الزنراا يامير  ايمن قاردًا للسليات العسسريا  ضافا لقياديه فرقا. سما مّدد واليا الزنراا أم
  يشا في قيادة سالح الزو والزنراا رام رويبرغ في قيادة سالح البحريا عامًا آخر.

وعلى الصعيد الشخصي يزيد يمديد خدما  يشا ورويبرغ عدد المرشحين لقيادة  ذل األسلحا. من 
سن أن الناحيا الزو ريا، يمسن ليمديد الواليا أن يسون مريبطًا بواقأ أن العام األوا لواليا آيزنسوت يم

يسون مصيريًا في الشأن اميراني. وقد عما  يشا ورويبرغ في األعوام األخيرة لبنا  الذراز الطويلا 
للزيش )عبر طاررات و واصات . وربما أن الوقت  ير مناس  السيبدالهما، ألن مسألا الهزوم 

يران بشأن ايفا  على  يران أزيلت ظا ريًا عن زدوا األعماا، لسن االيصاالت بين القوى العظمى وا  
بعيد المدى في الشأن النووي قد يقود  سراريا  لى مفير  قرار حاسم: الهزوم ) ذا حفظ االيفا  
ميران قدرة نوويا  أو اليسليم بإيران نوويا آزاًل أم عازاًل. والمؤسسا األمنيا واثقا أن سا ايفا  مأ 

 اليوصا ليفا مات. يران سيئ مسراريا اليي أفضا لها مواصلا العقوبات وعدم 
يران زبها زديدة:  ضبا الزوالن. ويقديرات المؤسسا األمنيا يرى أن  ولليوير الهارا بين  سراريا وا 
نهاا  سراريا بعمليات ميوايرة.   يران قررت السيطرة مأ حز  ه على خط الحدود في الزوالن، وا 

شهر الفارت سانوا منشغلين يحديدًا في بنا  وزهاد مغنيا والقادة اميرانيون الذين قيلوا في الغارة في ال
أرضيا لذلا. ومنذ الغارة يوقفت مساعي  يران للسيطرة على الحدود مأ  سراريا، لسن عودة 
المساعي ويسخين الزبها مسألا وقت. وال يملا آيزنسوت ولو أسبوز راحا، حيث الزبها الشماليا 

 يغلي.
 

 السايبر أوالً 
ريا األرسان الزديد مواصلا االنشغاا ببنا  قوة الزيش. والمشسلا ، ينبغي لر «الزاري»بموازاة 

األسخن على زدوا أعماا الزيش امسراريلي  ي  عادة ما  مخازن الذخيرة اليي يقلصت زدًا في 
، في ضو  االعيقاد أيضًا بأنه في الحر  المقبلا ليا مضمونًا االعيماد «الزرن الصامد»حر  

 . و ناا مشسلا 3104)بعدما يلسأ القطار في الوصوا صين العام  على القطار الزوي األميرسي
مؤلما أخرى على رأا آيزنسوت و ي الزا زيا العملياييا الميوسطا وأقا للسثير من الوحدات البريا، 

 «.الزرن الصامد»سما ظهر في 
بر على من ناحيا بنا  القوة سيواصا آيزنسوت الميا في الزيش امسراريلي لوضأ منظومات الساي

رأا سلم األولويات )لناحيا اخييار القوة البشريا، حيى قبا طياري سالح الزو ،  ير أن مسألا 
خطر السايبر ليا عسسريًا وحس ، وبهذا الشأن ايخذت الحسوما يوم األحد قرارين حاسمين: من 

وليا ناحيا صادقت الحسوما على  نشا  سلطا وطنيا لحمايا السايبر. وسييحّما السلطا المسؤ 



 
 

 
 

 

           42ص                                     2497 العدد:    32/3/3102 االثنين التاريخ:

الوطنيا العاما عن حمايا السايبر، وسيقام بهيسا ثالثي األعوام يدريزي. وسيدير السلطا العمليات 
الدفاعيا ليوفير رّد شاما ضد  زمات السايبر، خصوصًا معالزا اليهديدات واألحداث وقت وقوعها. 

الوطني  CERTسما سيدير السلطا مرسزًا للمساعدة في موازها أخطار السايبر، و و مرسز 
(Cyber Event Readiness Team.بهدن يعزيز منعا عموم القطاعات ،  

وسيعما السلطا  لى زان   يرا السايبر الوطنيا، اليي سيواصا قيادة السياسا الوطنيا، بنا  قوة 
يسنولوزيا خارقا ويعزيز دولا  سراريا سراردة عالميا في مزاا السايبر. والسلطا والهيرا يشسالن 

 يبر وطنيا واحدة في ديوان رراسا الحسوما ح برراسا رريا الطاقم، الدسيور أفييار ميانيا.منظوما سا
وحس  القرار، سيسون سلطا السايبر زها اعيباريا، وصود  على  نشارها ر م معارضا شديدة من 
الشاباا المسؤولا عن حمايا البنى الوطنيا الحساسا )مثا شرسا السهربا   في وزه  زمات سايبر. 
وزعم الشاباا أنه الوحيد المؤ ا ألن يسون مسؤواًل فعليًا عن حمايا الدولا من  زمات السايبر، 
سيلا اليي يقأ أسبوعيًا على أ دان في العالم )مثا مهازما أفالم سوني قبا شهرين، المنسوبا 

 لسوريا الشماليا .
ات حمايا السايبر، بما يشما وفضاًل عن ذلا أقّرت الحسوما يوم األحد قرارًا بشأن يسويا سو  خدم

 رزاا المهنا، المنيزات والخدمات الميصلا عبر وحدة خاصا يُقام في  طار السلطا الزديدة.
 زمااًل، الحسوما حّددت  زرا ات يلزم سا الزهات في البالد، الخاصا والعاما، بحمايا نفسها من 

ات حاسو  يعّين شخص يسون  زمات السايبر. مثاًل في سا  يرا فيها اعيماد عاا على منظوم
مسؤواًل عن حمايا المنظومات. وييطّل  أن يلبي خبرا  حمايا السايبر شروطًا حسوميا، وسذلا 

 سراريا قوة عظمى »منظومات الحمايا اليي يسما العمليا. وبعد القرار قاا رريا الحسوما  ن 
 سين؟«. من  سراريا ولمسيقبلهاسايبريا.  دفنا  و مواصلا يطوير قدراينا في  ذا المزاا الحيوي، أل

وف  رزاا  يرا السايبر الوطنيا، اليي أنشرت في ديوان رراسا الحسوما قبا ثالث سنوات، فإن 
اال يمام العالمي الميزايد بخطر السايبر يشسا فرصا مسراريا. ففي  سراريا يعما  لى زان  

في  ذا المزاا. حس  معطيات  مشروعًا زديداً  021شرسات سبيرة حمايا السايبر، ليا أقا من 
شرسا  21.  ذ زندت حوالي 3104الهيرا، صناعا السايبر امسراريليا سزلت  نزازات قياسيا العام 

 1في المرا من العام الساب .  لى زان  ذلا يّم بيأ  41مليون دوالر أي أسثر من  311أسثر من 
 مليون دوالر. 711شرسات سايبر  سراريليا بمبلغ 

ر زاد، وييوقأ أن يغدو ملموسًا يقريبًا في سا حاسو  في  سراريا خالا بضأ سنوات. ولسن الخط
وقاا رريا  يرا السايبر الوطنيا، أفييار ميانيا  ذا األسبوز في حديث خاص  نه في أعقا  ايخاذ 

زاا القرارين سوّيًا يشسالن االسيراييزيا امسراريليا في العقد المقبا في م»الحسوما للقرارات فإن 
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وحس  ميانيا فإن  يرا السايبر يقود نشاطات ليطوير المزاا في منظومات اليعليم «. السايبر
السلطا الرسميا »واألساديميا والصناعا. والزمهور ال يعرن  ال زز ًا من  ذا النشاط. وأضان أن 
اق  دوا عديدة لحمايا السايبر واليرييبات اليي يقّررت، يشسا اخيراقًا عالميًا في  ذا المزاا. وير 

الخطوات امسراريليا ويريد اليعلم منها، في  طار يعاون دولي واسأ يزري.  ناا دوا يبّنت 
 «.النموذ ، سما  و

)با « يلبيوت»والدسيور ميانيا سان سابقًا يعما في أ م مشروز بحث ويطوير في المؤسسا األمنيا، 
رؤيا يحويا  سراريا  لى »حس  سالمه قاد المشروز  سما اشيغا باسيثمارات في  طار صنادي . و 

نشا  مراسز حمايا وطنيا،  قوة سايبر عالميا مبنيا على مداميا عدة، أولها بنا  البنى الوطنيا، وا 
سويا مأ وزارات الحسوما المخيلفا. ومأ االقيصاد فإن اليرييبات الزديدة يساعد زدًا زهات مخيلفا 

مزاا السايبر ييحّوا  لى مزاا حر  مسثن، بحيث »وأضان أن «. لفهم األخطار والحلوا القارما
خالا بضأ سنوات سيسون سميا الهزمات على أ دان مدنيا وعسسريا خياليا.  سراريا يعّد نفسها 
سراريا يرّسخ نفسها  ذل األيام سقوة عظمى عالميا في  ذا المزاا،  للخطر األفظأ الذي يوازهنا. وا 

 «.والحلم يغدو واقعاً 
31/3/3102« إسرائيل ديفنس»  

32/3/3102، السفير، بيروت  
 
 البيت األبيض يتبنى سياسة "الكتف الباردة" تجاه نتنياهو .55

 اورلي ازوالي
سراريا آخذ في اليعم : فالبيت األبيض بنى في األيام  الشرخ في العالقات بين الواليات الميحدة وا 

رريا الوزرا ، بنيامين نينيا و، الذي واليي يعيزم يفعيلها حياا «  سيراييزيا السين الباردة»األخيرة 
لقا  خطابين يسيهدفان االعيراض على   لىر م االسييا  في امدارة فإنه يعيزم الوصوا  واشنطن وا 

 حياا  يران. أوباماسياسا الرريا 
لقا  خطا  في مزلسي السونغرا وفي مؤيمر   لىيعيزم نينيا و الوصوا  واشنطن في بدايا آذار، وا 

وي، و و اللوبي األسبر من أزا  سراريا في الواليات الميحدة.  ير أنه خالفًا للسنوات السن« ايباا»
السابقا، ييبين أن  ذل السنا لن يسون  ناا مندو  سبير من البيت األبيض في  ذا المؤيمر، با 

المؤيمر سبار رزاالت البيت األبيض سنار  الرريا   لىمزرد ممثا صغير. في الماضي سان يأيي 
. أما  ذل 3103نفسه حضر المؤيمر في العام  أوباماوزير الخارزيا سيري با، الرريا  أودن باي
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المرة فقد يقرر يخفيض مسيوى المشارسا من زان  واشنطن، بهدن نقا االسييا  القارم في امدارة 
 «. ناسر الزميا»يزال نينيا و الذي يسميه محافا في البيت األبيض 

هايا األسبوز الى أنه مثلما في سا سنا بعثوا دعوة الى البيت األبيض في ن« ايباا»وأشار رزاا 
وطلبوا  رساا مندو  عنهم،  ير أنه حيى  ذل اللحظا لم يأِت زوا  وان سان ألم  لهم أي أنه في 

نأما أن نيمسن من اليأثير » ذل السنا لن يسون  ناا مندو  سبير مثلما سان في السنوات السابقا. 
 ،  سذا قالوا في المنظما.«ويغيير قرارسم

خطوات أخرى منها مقابالت يزريها سبار رزاالت مزلا « السين الباردة»وييضمن اسيراييزيا 
األمن القومي يصدون فيها الحزج اليي يعيزم نينيا و طرحها في السونغرا ضد المفاوضات بين 

يران. وباليوازي يدرا  مسانيا أن يزري الرريا  نفسه مقابلا مأ صحافي  اأوبامالقوى العظمى وا 
سبير يغطي منذ زمن بعيد العالقات العداريا اليي بين أوباما ونينيا و. واقيرح مساعدو الرريا عليه 

اسيبعد  أوباماأن يلقي خطابا مرسزيا عن الموضوز اميراني باليوازي مأ خطا  نينيا و، ولسن 
 الفسرة.

ينيا و يسر  يفاصيا انيقاريا عن المفاوضات مأ وفي األيام األخيرة قاا ناطقو امدارة علنا ان ن
سي يظهر أن االيفا  الميبلور ليا ايفاقا زيدا. وفي أعقا  ذلا يقرر يقليص المعلومات اليي   يران
لن يليقي نينيا و، و سذا أيضا زو بايدن  أوباما سراريا. وقد سب  لإلدارة أن أعلنت أن   لىينقا 

حدة في وقت الزيارة. وزا  من وزارة الخارزيا األميرسيا ان زو سيري الذي ييوازد خار  الواليات المي
 و اآلخر لن يسون في المدينا. ونشرت السفارة امسراريليا في واشنطن في نهايا األسبوز زدوال 
زمنيا رسميا لزيارة نينيا و. فنينيا و سيصا الى واشنطن في األوا من آذار، وفي الغداة سيلقي 

  لىآذار سيلقي الخطا  أمام المزلسين وعلى الفور سيعود  2، وفي «ايباا» خطابا أمام مؤيمر
والى ذلا صرح مرش  المعسسر الصهيوني لمنص  وزير الدفاز، عاموا يادلين، أوا من   سراريا.

ق فقد فشا في األمن. فإيران أقر  من أي وقت مضى من «سيد األمن»نينيا و ليا »أما، بأن 
، و و السفير امسراريلي الساب  في الواليات «سلنا»مايسا اورن من حز   أما«. القنبلا النوويا

 ذا قررت امدارة األميرسيا مقاطعا )ايباا  فإنها يسون عمليا قررت مقاطعا »الميحدة، فقد قاا انه 
الحلن االسيراييزي مأ  سراريا. )ايباا  ذخر اسيراييزي، ومحظور السماح بامضرار بهذل 

نينيا و زعا )ايباا ، اللوبي امسراريلي، »، ز افا  لرون، فقالت  ن «ميريا»رريسا أما «. المسانا
 «. ر ينا لصراعايه السياسيا

«يديعوت»عن   
32/3/3102، األيام، رام هللا  
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