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 قّوة حماس البحرّية الجديدة تثير الرعب في تل أبيب: يديعوت أحرونوت .0

صففففايفة عيففففديعوت أارونففففوتع اأسففففراشيلي ة  ألففففيكس فيشففففماف   كشففففف م الفففف  الشففففةوف العسففففكري ة فففففي
ع أهففدف كنفيفف  أنمففا   الخمففيس  النقففا  نففف أف  اركففة امففاس أنففدت لككففويف واففدّ عكومانففدوز أاففري 

 .  فداشي ة كأيّر ضد  أهداف داخ  العمق اأسراشيلي 
إف  اركففة امففاس وقففا  فيشففماف نقففمص نففف مصففادر أمني ففة ونسففكري ة رفيعففة المسففكو  فففي عكفف  أأيفف ع: ع

انكهت مف أناء القو ّ الأاري ة الم كوّر  الكي كشم  نشرات الغواصيف المكدرأيف جدصا  وال يف سيعملوف 
 نلى اسكهداف منشآت اسكراكيجي ة إسراشيلي ة وأخر  في الأار األأيض المكوسطع.
ف   نشفرات الم قفاكليف مفف اركف ة امفاس  ومفف أيفنه  وأوضات المصادر أف  القو ّ الأاري ة الجديفدّ عكض 

 ندد كأير مف االسكشهادييف  ال يف سي ااولوف كنفي  نمليات أسر وقك  إسراشيلييفع.
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وأاس  فيشماف  فإف  اماس كر  في ه ه القو ّ أمثاأة نففق طويف  يفرأط أفيف  فز ّ ففي الجنفو  واكفى 
دف فففففي العمففففق اأسففففراشيلي ة  وأواسففففطكها ي مكففففف ضففففر  أي  هفففف-رأس النففففاقوّر نلففففى الاففففدود اللأناني ففففة

اأسفراشيلي   وأشففك ا خفام المففوانن والمنشفآت االسففكراكيجي ة فففي المفدف اأسففراشيلي ة  نفمّو نلففى مواقفف  
ط.  كنقي  النفط اأسراشيلي ة في الأار المكوس 

فا: عإف  إافد  اللااففات األكثفر كفيثيرصا ففي الافر  العدواني ففة األخيفّر ضفد  قطفا   ففز ّ  وقفا  فيشفماف أيضص
ماّ إسفراشيلياا أعمليفة لالجفرف الصفامدان كانفت ننفدما نجفو مقفاكلوف مفف 5110في صيف نا     والم س 

سففما الأاريففة الكففاأ  لاركففة امففاس فففي نأففور الاففدود والكسففل  لفففلإسراشي ا نأففر الأاففر  ولفف  ي كشففف 
أمففره  إال وهفف  يمشففوف نلففى السففاا  الأاففري  اأسففراشيلي   و لففن نلففى الففر   مففف أف  لإسففراشي ا ك راقفف  

ا فففي العففال   ونلففى الففر   مففف أن هففا ا لمنطقففة نلففى مففدار السففانة  مسففكخدمةص أجهففّز الففرادار األكثففر كقففد مص
 كملن أكأر قاندّ كنصت في الشرق األوسط  والكي كق  في منطقة النق  أالجنو ع.
 15/3/5112، فلسطين أون الين

 
 ادرهاالحمد هللا: المياه قضية وطنية ولن نتنازل عن حقنا في التحكم بمص .2

را  هللا: أكد رشيس الوزراء د. رامي الامد هللا أف المياه قضية وطنية  ولف يك  الكناز  نف الاق 
الفلسطيني في الكاك  أمصادرها  وأف الاكومة كأ   كافة الجهود مف أج  اشد الدن  العرأي 

ياه نايفة وكافية والدولي مف أج  كوفير اياّ كريمة للمواطف ال كخلو مف أأسط الاقوق في الكمك  أم
 مف مياه الوطف.

جاء  لن في كلمكه خم  اسكقأاله اشداص مف طلأة المدارس أمناسأة ااكفالية يو  المياه العرأي  أمس 
 في مقر رشاسة الوزراء أرا  هللا  أاضور رشيس سلطة المياه مازف  ني   وندد مف المسةوليف.

 13/3/5112األيام، رام هللا، 
 
 جديد ا لدحالن بأحداث مصر تسريب يكشف تورط ا .3

أثت قناّ لأانوراماا الليأية مساء الخميس كسريأصا صوكيا أخر لمدير مكك  الرشيس المصري : القاهّر
 نأد الفكاا السيسي اللواء نأاس كام .

ويكضمف الكسري  اوارصا أيف نأاس كام  ومسةو  نسكري نف شانة أسلاة ضخمة  ايث كادث 
كق  القيادي المفصو  مف اركة فكو مامد دامف إلى مصر إأاف كام  نف وصو  طاشّر خاصة 

 االنقم  نلى الرشيس مامد مرسي.
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وأوصى كام  أإخراج دامف مف المطار سرصا  كما ا ر مف مغأة المساس قضاشيصا أيامد ق اف الد  
 ألنه عمف المكعاونيف معناع.
مدير مكك  السيسي نندما كاف وزيرا فأراير المنصر  كسريأصا صوكيصا ل 11وكانت القناّ أثأت في 

 للدفا  يكشف نف دور للقيادي المفصو  مف اركة فكو مامد دامف في ليأيا.
ويكشف مدير المكك  نأاس كام  في الكسري  نف أف دامف يكارن في المنطقة ضمف نم  

 أمني كاأ  لدولة االمارات كمسكشار له  وليس مرصودا في قضية ما.
ف نام  مشكلة لسأ  وااد ألنه مكارن م  االمارات نلى طو  ورسميصا وقا  كام  إف عدام

 راصدينه كمسكشار للراج  وأيسافر وأياضر في ك  اكة  وأانا ردنا ك ا أعد جوا  الخارجيةع.
 وأضاف: عهما أيقطعوا الدور نليه .. ومكعقديف أنه ممكف يكوف في ااجة ووصلة أينا وأينهع.

قاألة القاشد العا  م  الرشيس مامود نأاس رزنه كلمة.. أنا اكمنى ككوف وكاأ  كام : عأنه وفي يو  م
 اركة فكو نلى رج  وااد في إشاّر للمصالاة الفكااوية.. واشككى مف الكلمة ديع.

 وهو فاه  الوض  نلى األرضع. 7/5واسككم : عهو أنه في نزو  واركة في الشار  يو  
ويدور او  دن  الكارن لمن  الكمديد للمةكمر الوطني   5110ويعود الكسري  إلى فأراير/شأاط نا  

 العا   ومسا  لدن  مااولة انقمأية فاشلة فيها العا  الماضي أهدف اأطااة أمةسسات الدولة.
كما يةكد أف شخصيات سياسية ليأية كانت كسكجي  وكنسق أشك  كأير م  القاهّر  ويكشف مدير 

 الد  أانكأاره شخصية مهمة. كام  نف كنسيق سري أيف مصر وأامد ق اف
ويشير الكسري  إلى لقاءات سرية كانت مزمعة لرشيس الوزراء األسأق نلي زيداف م  قيادات مصرية 

 أالقاهّر.
 15/3/5112الرسالة، فلسطين، 

 
 مصطفى البرغوثي: تلقيت وعود ا رسمية بحل قضية المعتقلين السياسيين .4

لمأادّر الوطنية الفلسطينية مصطفى الأر وثي نف انزناجه نأ ر األميف العا  ل: خام صفا -را  هللا 
 مف كصاند نمليات االنكقا  السياسي مةخرصا  كاشفصا نف كلقيه ونودصا رسمية أا  كلن القضية.

ودنا الأر وثي في كصريو صافي خام أوكالة عصفاع لكطأيق قرارات لجنة الاريات  عأايث يغلق 
 ارية العم  السياسي والكنايمي لكافة القو ع. كليصا ملف االنكقا  السياسي  وككاا

 15/3/5112، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 على سواحل إيطاليا"الخارجية" تعرب عن أسفها لفقدان عدد من الفلسطينيين على متن سفينة غرقت  .5

داف ندد مف أنرأت وزاّر الخارجية الفلسطينية  نف أسفها وازنها لفق«: القدس العرأي»را  هللا ف 
الفلسطينييف  كانوا نلى مكف سفينة  رقت أيف السواا  الليأية واأيطالية. وأنلنت الوزاّر أنها ككاأ   

 181 -161مف خم  سفاراكها في إيطاليا وليأيا  أاداث  رق السفينة ونلى مكنها ما يقار  
ننه  في ليأيا. واس   شخصاص مف أينه  ندد مف الفلسطينييف  نجات وزاّر الخارجية في اأفراج

الكي زاد نددها « سفف الموت»الخارجية فإف أعض المفرج ننه  قرر المخاطّر والهجّر نلى مكف 
 في اآلونة االخيّر ر   الكا يرات المككرّر والعم  المكواص  لمن  ه ه الاوادث الميساوية.

 13/3/5112القدس العربي، لندن، 
 

 معتقالت االحتاللعملية دهم في  45 :هيئة شؤون األسرى .6

 02قالت عهيشة شةوف األسر  والمارريفع الكاأعة لمنامة الكارير الفلسطينية  إف  راشد الفي:- ّز 
نملية ده  واقكاا  لغرف وأقسا  المعكقليف ك  كنفي ها أاق األسر  في معكقمت االاكم  

 داّر معكقمت االاكم .عاأسراشيليع من  أداية العا  الجاري مف قأ  قوات قمعية خاصة كاأعة أ
و كرت الهيشة في كقرير رسمي صدر ننها أمس  أف اقكاامات  رف وأقسا  األسر  عل  كعد 
نما هي سياسة كسكهدف معاقأة األسر   ألسأا  أمنية كما كدني داشمصا سلطات المعكقمت  وا 

وأينه  هدف لي  والضغط النفسي نليه  وخلق أجواء ند  اسكقرار في صفوفه  والكمن  أينصاأه  
  ع.نهار

 13/3/5112الخليج، الشارقة، 
 
 مع االحتالل اإلسرائيليوقف المفاوضات المطلوب من السلطة منى منصور:  النائب .7

قالت نضو المجلس الكشريعي الفلسطيني  منى منصور  إف المطلو  مف السلطة في : را  هللا
لمفاوضات م  االاكم  اأسراشيلي وأشك  المرالة الاالية هو القيا  أإنهاء كام  لكافة أشكا  ا

 فوري.
ا  عنلى السلطة أالضفة الغرأية 3|15وأضافت منصور في اديث لف عقدس أرسع  اليو  الخميس ل

أف كعلف وكنف  أشك  ال يقأ  الشن ند  العودّ لخيار الكسوية السياسية  وأف كرج  للشع  الفلسطيني 
 وخياراكه للضغط نلى االاكم ع.
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خيارات الوطنية للشع  الفلسطيني  رأت الناش  نف عالكغيير واأصماع أنها كناصر في واو  ال
الكصالو م  الشع  ومقاومكه وكأني خيار المقاومة أكافة أشكالها وأنوانها  و لن إلى جان  وقف 

 الكنسيق األمني م  االاكم  اأسراشيلي.
 13/3/5112، قدس برس

 
 وحركة حماس عباسلحل أزمة موظفي غزة التي وافق عليها  "الورقة السويسرية"ما هي تقرير:  .8

لا  أزمة موافي اكومة ” الورقة السويسرية“انكشر مصطلو : األناضو -مصطفى اأوش- ّز
قطا   ّز الساأقة لالكي كانت كديرها اركة اماسا أشك  واس  خم  اليوميف الماضييف  فالرشيس 

إف لديها ممااات  عاماسعكه نليها فيما قالت اركة الفلسطيني مامود نأاس أألغ سويسرا أموافق
 نلى اأجراءات الكي وردت فيها وكاكاج إلى معالجة لككفق م  اكفاقيات المصالاة الفلسطينية.

فما هي الورقة أو المأادّر السويسرية المقكراة لا  أزمة الموافيف الكي أدت إلى اندال  خمفات 
  وكسأأت أكعطي  كنفي  اكفاقيات المصالاة عفكوعاماس? و“ سياسية ال كنكهي أيف قيادكي ارككي

 الفلسطينية.
سنوات مف  7أأري /نيساف الماضي  نق  قراأة  53وكانت ارككا فكو واماس  قد وقعكا في 

شهور   6ا نلى اكفاق للمصالاة  نم نلى كشكي  اكومة كوافق لمدّ 5110-5117االنقسا  ل
 شاسية ومجلس وطني أشك  مكزامف.ومف ث  إجراء انكخاأات كشريعية ور 

ول  ككسل  اكومة الوفاق الفلسطينية أيا مف مهامها في  ّز  من  كشكيلها في يونيو/ ازيراف 
 الماضي  أسأ  الخمفات السياسية أيف ارككي فكو واماس.

ويقدر  5117أعد االنقسا  ال ي اص  نا   عاماس“كما ل  يكلق الموافيف  ال يف نينكه  اركة 
 ألف مواف  أي رواك  مف اكومة الوفاق. 01أف ندده 

كنعاف نأيد نقي  المهندسييف في  ّز ونضو كجم  النقاأات الفلسطينية اطل  نلى الوثيقة 
 .5110السويسرية الكي ك  صيا كها في شهر أيلو / سأكمأر مف العا  

سويسرا هي نأاّر  الوثيقة الكي قدمكها“لألنأاء: إف ” األناضو “وقا  نأيد في كصرياات لمراس  
نف خارطة طريق مقكراة لدمج الموافيف المدنييف في  ّز  ايث ككضمف مجمونة مف المأادئ 

 ”.والمعاير لكوجيه ه ه نملية الدمج
الهدف مف الوثيقة السويسرية المساهمة في كعزيز اكومة الكوافق الوطني “وأضاف نأيد أف 

الي إضافة لكلأية ااكياجات السكاف الفلسطينييف والمصالاة الفلسطينية في المد  القري  واالنكق
 ”.وجهود إنادّ إنمار ما دمركه الار  األخيّر نلى  ّز
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أما نلى المد  الطوي  “وكاأ  نأيد وهو الرشيس األسأق لسلطة الطاقة في اكومة  ّز الساأقة  
ّ للخدمة المدنية فكقو  الوثيقة إنه مف المكوق  أف كسه  خطة دمج الموافيف في ايجاد هيكلية مواد

 ”.الفلسطينية  ككميز أالمساشلة والفعالية في جمي  الماافاات الفلسطينية
سأكمأر/ أيلو  الماضي أعد الكفاهمات الكي  56وأشار إلى أف آخر كاديث للوثيقة السويسرية ك  في 

أيف ارككي اماس وفكو لكطأيق  5110سأكمأر/ أيلو   52ك  الكوص  إليها في القاهّر في 
 مها أالقطا .المصالاة الفلسطينية وكمكيف اكومة الكوافق مف كسل  مها

وككضمف الورقة السويسرية ندّ مأادئ لعملية دمج موافي اكومة  ّز الساأقة في مةسسات السلطة 
 الفلسطينية وهي:

أف ياص  جمي  العامليف نلى راك  كما أف جمي  العامليف ال يف يكلقوف راك  يج  أف يعملوا 
 سسات الاكومة.ضمف مة 

أف يك  الكعام  م  جمي  الموافيف نلى قد  المساوّا في نملية الدمج وسوف ككوف نملية الدمج 
 شاملة وشفافة.

أف يك  أ   جهود كأيّر لدمج أكأر ندد ممكف مف الموافيف أما في  لن الموافيف في وزاّر  
ةولة وخمقة للموافيف الداخلية أقطا   ّز لالعسكرييفا في ايف سيك  الأاث نف الو  مس

 اآلخريف.
أف كقو  اكومة الكوافق أكعييف لجاف مف خأراء كقنييف مكخصصيف كات إشراف اللجنة القانونية 

 اأدارية  ككوف ه ه اللجاف شرنية وممثلة سياسية  كقّو مسكقلة أدن  إضافي كقني خارجي.
أية لقطا   ّزا ك  نلى ادّ  أف يك  مراجعة وكدقيق ملفات جمي  الموافيف في الماافاات الجنو 

مف قأ  ه ه اللجاف الكقنية اس  ااكياجات القطانات المخكلفة وأما يراني كطأيق المعايير 
المنصوم نليها في قانوف الخدمة المدنية الفلسطيني  نلى أف كقد  كوصيات أشيف الاالة الفردية 

 للموافيف والالو  الكي سيك  اكخا ها.
 ها اللجاف الكقنية الكي سكشكلها الاكومة سككوف خاضعة لاقوق الطعف جمي  القرارات الكي ككخ

 واأجراءات القانونية الواجأة.
سيك  إجراء فام أمني لجمي  الموافيف وضماف اجكيازه  له ا الفام  وفقا للمعايير الدولية  كي  

 ياص  الجمي  نلى راك  مف خم  كشف رواك  مواد.
 ي سكككف  ك  وزاّر أاسككما  العملية في  ضوف ثمثة أشهر.فور الأدء أعملية الفام األمن
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سكأدأ نملية إصما واسعة للقطا  المدني وللخدمات المدنية واألمنية في جمي  الماافاات  
جراء االنكخاأات مف أج  خلق خدمة مدنية فعالة و ات كفاءّ  الفلسطينية مأاشّر أعد نملية الدمج وا 

 ومسكقّر ماليا.
 قة السويسرية أيضا  كما يقو  نأيد  رزمة مف المعايير الماددّ وهي:وككضمف الوثي

 االنكماد الرسمي لخارطة الطريق ومأادئ إنادّ الدمج مف قأ  مجلس الوزراء الفلسطيني.
الأدء أمعالجة فورية للنقم في وزاّر الكرأية والكعلي  أاسكخدا  معلميف أديليف إضافييف مف خم  

في منازله  لالمعلميف ال يف اسكنكفوا نف نمله  أيوامر مف السلطة  دمج المعلميف الجالسيف
 .5117الفلسطينية نق  سيطّر اركة اماس نلى  ّز نا  

 كنفي  كاوي  الكعويضات المالية لالمكافيّا للموافيف المدنييف مف خم  آلية نلى المد  القصير.
 5117لمدنية قأ  يونيو/ ازيراف دف  رواك  آالف الموافيف ال يف كانوا ضمف موافي الخدمة ا

 وال يف قطعت رواكأه  مف قأ  السلطة الفلسطينية أينما اسكمروا في العم .
 إصدار دنّو رسمية أعودّ الموافيف وكناي  مراس  اسكقأا  له  في أماكف نمله .

ك  ه ه الوثيقة سجلت نليها اللجنة النقاأية للدفا  نف اقوق موافي  ّز للجنة  ير اكومية ككش
مف النقاأات الفلسطينية الفانلة في قطا   ّزا  كما يقو  كنعاف نأيد  ندّ ممااات ككمث  في 

 أند وهي: 15
ا في مأادئ نملية دمج الموافيف: إف المصطلاات  ير موادّ في الوثيقة و ير 1في الأند رق  ل

ّر لكوايد ل  يعرف العامليف وأالكالي فهنان ضرو ” جمي  العامليف“واضاة فمثم مصطلو 
 المصطلاات.
ا في مأادئ نملية دمج الموافيف: ال يوجد معيار واضو لكاديد األنداد الكي سيك  3في الأند رق  ل

 دمجها مف الموافيف المدنييف.
 ا.5ا ورق  ل1ك  مف الأنديف رق  ل الموافيف: ينسفا في مأادئ نملية دمج 3في الأند رق  ل 
دمج الموافيف: مصطلو دمج أكأر ندد مف الموافيف مصطلو ا في مأادئ نملية 3في الأند رق  ل 

 فضفاض ويعني أف هنان موافيف سيك  االسكغناء ننه  وه ا مرفوض جملة وكفصيم.
نما 0في الأند رق  ل ا في مأادئ نملية دمج الموافيف: يج  أف ال يكرن األمر لاكومة الكوافق وا 

معني أف كشكي  لجاف كدقيق ملفات الموافيف يكوف الكوافق أيف اماس وفكو ومشاركة النقاأات أ
 يكوف أالكوافق الكام  أيف جمي  األطراف.

ا في مأادئ نملية دمج الموافيف: الكركيز فقط نلى الموافيف في الماافاات 2في الأند رق  ل
  كر الماافاات الشمالية فيه خدش لك  الاكومات الساأقة. الجنوأية دوف
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ملية دمج الموافيف: مصطلو لالفام األمنيا مصطلو فضفاض ا في مأادئ ن7في الأند رق  ل
 ياكاج إلى كعريف دقيق.

 ا في مأادئ نملية دمج الموافيف: ما هو المقصود أمصطلو اأصما المدني.1في الأند رق  ل 
النصوم الأد أف ككوف قطعية الثأوت وقطعية الدال  وال كاكم  الكيوي  لما المقصود أه ه 

اأصما  –الفام األمني  –الجهد الكأير  –المواف  –ّ في الوثيقة: العام  المصطلاات الوارد
 المدني.

ا في مأادئ نملية دمج الموافيف: ياكاج لسقف زمني واضو لعم  اللجاف وموند 1في الأند رق  ل
أمنياص وضمف أي معايير وكوضيو  نهاشي وند  كرن العام  الزمني مفكوا دوف كاديد سقف أنلى.

الوثيقة هي مقكرا لا  مشكلة موافي  ّز دوف الكعريج أو  كر  يير أكفصيلها كاملة.ه ه المعا
 موافي الضفة وه   ير موجوديف أكاكاص في الوثيقة.

 15/3/5112رأي اليوم، لندن، 

 
 وهي المتبرع األكبر لإلعمار  هنية: قطر تجاوزت عقبات إعادة إعمار غزة .9

  السياسففي لاركففة امففاس  إف قطففر كجففاوزت نقأففات قففا  إسففماني  هنيففة  ناشفف  رشففيس المككفف:  ففّز
 إنادّ إنمار ما خلفكه الار  عاأسراشيليةع نلى  ّز  أإنمنها أناء ألف وادّ سكنيةع.

وأضففاف هنيففة  اليففو  الخمففيس  خففم  اسففكقأاله مامففد العمففادي  رشففيس اللجنففة القطريففة أنففادّ إنمففار 
ة اأنمار إطمقصا ألسأا  مكعددّ وأفع  أطراف القطا   في منزله  ر  مدينة  ّز: ع ل  ككارن نجل

 نديدّ  لكف قطر كجاوزت العقأات  وكرجمت قرارها ليشعر أه ك  مواطف فلسطينيع.
 ووصف هنية دولة قطر أينها عالمكأر  األكأر أنادّ إنمار قطا   ّزع.

مليفة اأنمفار وأنر  هنية نف أمله في أف كفوفر اكومفة الكواففق الفلسفطيني  كف  األسفأا  أنجفاا ن
وادّ سفكنية  كفي يخفرج قطفا   فّز مفف عننفق الزجاجفة والكارثفة اأنسفانية الكفي  1111وقرار أناء الف 

 يعيشهاع.
وكاأ : عناف أااجة للدن  واأسناد  وأدنو األشقاء العر  أف ييكوا زاشريف لغّز  كمفا كفعف  دولفة قطفر 

 الشقيقة  آف األواف له ا الاصار أف ينكهيع.
إلففى أف عالعديففد مففف األطففرافع  للفف  يسففم هاا  ككهففر  مففف مسففةولياكها فيمففا يكعلففق أإنففادّ  ولفففت هنيففة

إنمار قطا   ّز. أدوره قا  السفير القطري مامد العمادي خفم  كلمفة لفه: عأامفد ت اسفكينفنا العمف  
 في المشاري  القطرية  أعد كوقف ألكثر مف نا  أسأ  الاصار ومن  إدخا  مواد الأناءع.

 15/3/5112، كز الفلسطيني لإلعالمالمر 
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 خطوة إيجابية "يعّد حماس منظمة "إرهابيةبقرار  أبو مرزوق: طعن الحكومة المصرية .01

ثم ف نضو القيادّ السياسية  لاركة اماس موسى أأو مرزوق قرار الاكومة المصرية  أفالطعف :  ّز
 رهاأيةع.عد  اماس منامة عإيضد ماكمة القاهّر لألمور المسكعجلة المصرية 

وقا  أأو مرزوق  في كصريو له نأر صفاكه الشخصية ففي موقف  عففيس أفونع مسفاء اليفو  الخمفيس 
ا  إف الخطففّو الكففي أقففدمت نليهففا الاكومففة المصففرية أاالسففكشناف نلففى قففرار ماكمففة القففاهّر 3-15ل

ضففروّر ودنففا إلففى  لألمففور المسففكعجلة  نففد  امففاس منامففة إرهاأيففة  خطففّو إيجاأيففة ومقففدّر  نشففجعها.
 الأناء نليها؛ لكنسج  مصر م  كاريخها ومكانكها وااضرها ومسكقألها.

 15/3/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 الرشق: ننتظر خطوة مصرية مماثلة تجاه كتائب القسام ووقف التحريض .00

طال  نز ت الر شق نضو المككف  السياسفي لاركفة امفاس الاكومفة المصفرية أفالطعف نلفى : الدواة
ر الفف ي أصففدركه ماكمففة األمففور المسففكعجلة المصففرية أانكأففار ككاشفف  القسففا  عمنامففة إرهاأيففةع  القففرا

 والعم  نلى وقف كافة أشكا  الكاريض الكي يكعرض له الفلسطينيوف والمقاومة.
وفي كصريو خفام لففعالمركز الفلسفطيني لمنفم ع  كعقيأفا نلفى قفرار الاكومفة المصفرية الطعفف نلفى 

ر المسفففكعجلة أالقفففاهّر انكأفففار امفففاس عإرهاأيفففةع  قفففا  الرشفففق  إف عقفففرار الاكومفففة قفففرار ماكمفففة األمفففو 
المصففرية الطعففف نلففى انكأففار امففاس اركففة إرهاأيففة  يةكففد أمففا ال يففد  مجففاال للشففن مففا  كرنففاه إأففاف 

 صدور القرار  أيف اك  الماكمة يسيء لمصر ودورها اأقليمي قأ  أي شيءع.
ّ مفففف الاكومفففة المصفففرية ضفففرورية ففففي إطفففار اسفففكدران الخطيشفففة وكفففاأ  أفففالقو : عنعكأفففر هففف ه الخطفففو 

 الكاريخية الكي اكهمت شعأنا الفلسطيني ومقاومكه الأاسلة الما أاأرها ..ع.
 وأكد الرشق: عإننا ننكار خطّو مماثلة كجاه ككاش  القسا .. والكراج  نف اكهامها أاأرها ع.

صايو المسفار الخفاطن الف ي كنكهجفه أعفض وأضاف: عنيم  أف ككوف ه ه خطّو أولى مف خطوات ك
الجهففات فففي مصففر كجففاه شففعأنا ومقاومكففه  وأف يكأعهففا خطففّو مماثلففة كجففاه وقففف لسففي  مففف الكضففلي  

 اأنممي والكشويه الممنهج للقضية الفلسطينيةع.
 15/3/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ات على المبادرة السويسرية.. هناك مالحظمن أموال إعمار غزة %50: السلطة تريد حماس .02
الففدككور خليفف  الايففة   أف  ففّزمففف أشففرف الهففور   نففف 13/3/5112القــدس العربــي، لنــدن،  كففرت 

خففم  لقفاء سياسفي نامكففه هيشفة الكوجيففه السياسفي فففي أنلفف نضفو المككف  السياسففي لاركفة امففاس  
نييف  ال يف نينفوا خفم  الاركة  أف اماس ككافا نلى عالمأادّر السويسريةع الخاصة أالموافيف المد

ف امفاس عال كواففق نليهفاع  مضفيفا  فكّر اك  اركة اماس لغّز  وقفا  إف لفديه  عكافافات نليهفاع  وا 
ع  وأنلففف أيضففا رفففض امففاس 5111عهففي ورقففة كخكلففف مفف  مففا كفف  الكوقفف  نليففه فففي اكفففاق القففاهّر نففا 

 أالمطلق لفعالفام األمنيع ال ي كنم نليه ه ه المأادّر.
ة القففو  إف امففاس كعففد عاركففة مقاومففة فلسففطينية كقففاو  االاففكم  نلففى أرض فلسففطيف  وال وجففدد الايفف

ككدخ  في شةوف أي دولة مف الدو ع  وكاف أ لن يشير إلى االكهامات الكي ككا  للاركة في مصر. 
وأكففد أف امففاس كسففعى إلففى نمقففة مفف  مصففر مسففكقّر. وأكففد فففي هفف ا الشففيف أف امففاس معنيففة أضففأط 

 ر.الادود م  مص
وأشفففار إلفففى أف أجهفففّز األمفففف ففففي  فففّز انكقلفففت أففففرادا مفففف ففففكو صفففا وا عكقفففارير كيديفففة ومفأركفففة ضفففد 
المقاومة وككاش  القسفا  لالجنفاا العسفكري لامفاسا كفكهمه  أالكفدخ  ففي الشفيف المصفريع  الفكفا إلفى 

 أف مف أينها ما يردده أعض اأنممييف المصرييف ضد اماس.
مة المصرية ال ي طعفف ففي اكف  قضفاشي مصفري سفاأق أانكأفار اركفة وثمف الاية ك لن قرار الاكو 

 اماس عمنامة إرهاأيةع وانكأرها عخطّو صاشأةع. 
مف أموا  اأنمار الكفي أقركهفا الفدو  المانافة لغفّز  %21كما اكه  السلطة الفلسطينية أينها كريد أخ  

 ار دوالر لمنمار.ملي 0ن2الماضي  وقدرها  أككوأرفي مةكمر القاهّر في كشريف األو /
وأكهفف  أيضففا السففلطة والاكومففة أكعطيفف  إنمففار  ففّز  وقففد  فففي هفف ا السففياق شففكر امففاس لدولففة قطففر 

 والدو  الكي كساه  في نملية اأنمار.
ونفففف نمقفففات امفففاس الخارجيفففة أكفففد أف للاركفففة نمقفففات سياسفففية كرأطهفففا مففف  الجميففف  نلفففى مفففد  

عنمقففة امفاس مفف  إيففراف ال صففلة لهففا أالأعففد الطففاشفي  نمقفكه  وقففرأه  مففف القضففية الفلسففطينية. وقففا 
والمف هأي  ألنهففا كريففد الفدن  العففالمي وال كمففان  أالففدن  مف  كفف  العففال   ولكففف أفدوف شففروطع  وقففد  فففي 

 ه ا اأطار شكره لسوريا شعأا واكومة نلى اسكضافكها لاماس قأ  الخروج إلى الدواة.
في أياف صافي الخميس: إف  قالتركة اماس  ا   أف15/3/5112، الين أونفلسطين وأضافت 

موقفهفففا واضفففو مفففف المأفففادّر السويسفففرية أشفففيف المفففوافيف أففففعقأو  األهفففداف والمأفففادئ واألسفففس الكفففي 
 كضمنكها المأادّر م  وجود أعض الممااات نلى اأجراءات الكي وردت فيهاع.
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ا ك  الكوقي  نليه وطنياا مف وأضافت الاركة أف ه ه الممااات عكاكاج إلى معالجة اكى ككفق م  م
 اكفاقات المصالاةع.

 
 تزوير التاريخهدفه سرائيلي في القدس المحتلة اإلماراثون حركة فتح: ال .03

قفا  رأففت نليفاف  المكافدث الرسفمى أاسف  اركفة ففكو ففي القفدس الماكلفة  : را  هللا ف فادي أأفو سفعد 
اّر السففيااة اأسففراشيلية فففي القففدس  وأرنايففة إف المففاراثوف الكهويففدي الفف ي كنامففه ألديففة االاففكم  ووز 

الاكومففة اأسففراشيلية أالكعففاوف مفف  أجهزكهففا األمنيففة  للعففا  الخففامس نلففى الكففوالي  يهففدف إلففى كاقيففق 
 أجندات سياسية كهويدية أاكة.

ككففريس لسياسففة االاففكم    إالوأكففد نليففاف أف مشففاركة أعففض دو  العففال  فففي هفف ا المففاراثوف مففا هففو 
 االنكراف العلني أها.وشرننكها و 

وطالأفففت اركفففة ففففكو الفلسفففطينييف نلفففى وجفففه الخصفففوم  أمقاطعفففة الشفففركات العالميفففة واأسفففراشيلية 
الدانمفففة لهففف ا المشفففرو  الرياضفففي المصفففأو  أصفففأغة االافففكم   وأأرزهفففا شفففركة عنفففيف جفففديع للميفففاه  

  والعديفد Crawn Plaza   وسلسفلة الفنفادق العالميفةNew Balanceالشركة العالميفة لألا يفة الرياضفية 
 مف شركات السيااة اأسراشيلية الموجودّ في مدينة القدس الماكلة.

 13/3/5112القدس العربي، لندن، 
 
 القواسمي: احتجاز الطيراوي بلطجة إسرائيليةأسامة  .04

أكفففد المكافففدث أاسففف  اركفففة ففففكو أسفففامه القواسفففمي الليلفففة  أف ااكجفففاز قفففوات االافففكم  : وففففا –را  هللا 
 راشيلي لعضو اللجنة المركزية لاركة فكو كوفيق الطيراوي هي ألطجة وأشأه أسلون العصاأات.اأس

ونق  القواسمي نلى ما نف ه االاكم  أاق الطيراوي أقوله: إنها أنما  كعكس نقلية الجهة الااكمة 
 في ك  أأي  أينها نقلية إرها  منا  وليس دولة كما كدني.

ويع المففداف يةكففد أف قيففادّ اركفة فففكو كسففير فففي الطريففق الصففايو فففي وأضفاف: أف هفف ا عالعمفف  المففافي
وأأناء  وصلت لقيادّإيصالها نأر ااكجاز الطيراوي  إسراشي مواجهة الماك   وأف الرسالة الكي أرادت 

اركة فكو أطريقه مغايره لما أرادكها إسراشي   فناف نةكد مضينا قدما في مواجهة الماك  ولف نكخلفى 
 ورنا في الدفا  نف اقوق شعأنا وأرضه ومقدساكه.أالمطلق نف د

القمعيفة لفف كرهأنفا أو كجعلنفا نكفردد ففي  اأسفراشيليةوأردف المكادث أاس  اركة فكو: إف ه ه السياسفة 
 المضي قدما ناو اسكرداد كام  اقوقنا المشرونة.

 13/3/5112، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 تتهم حركة حماس بالتفاوض مع "إسرائيل" لفصل غزة عن الضفة منظمة التحريرفصائل  .05
سففراشي افف ر قففادّ فصففاش  منامففة الكاريففر الفلسففطينية مففف خطففوّر مخطففط امففاس  :وفففا -را  هللا    وا 

 لفص  قطا   ّز نف أاقي األرض الفلسطينية وكثأيكه ككياف مسكق  .
ينسفف المشفرو  الفوطني ويقطف  الطريفق وأكد القادّ أف المخطط ال ي كف  كداولفه نأفر وسفطاء دوليفيف 

 لكاقيقه. إسراشي أما  قيا  الدولة الفلسطينية المسكقلة وناصمكها القدس وهو ما كسعى 
منفف   -وشففدد القففادّ فففي أااديففث أ انففة مففوطني  اليففو  الخمففيس  نلففى مسففعى امففاس لطففرا  اكهففا 

 كأدي  لمنامة الكارير الفلسطينية. –كيسيسها 
عإف خطففة فصفف   :امككفف  السياسففي للجأهففة الشففعأية لكاريففر فلسففطيف رأففاا مهنففوأففدوره  قففا  نضففو ال

قطفففا   فففّز الكفففي كفكفففر أهفففا امفففاس كمثففف  خطفففراص كأيفففراص نلفففى المشفففرو  الفففوطني وقيفففا  دولفففة فلسفففطينية 
 القدس.وناصمكها  1167المسكقلة نلى ادود الراأ  مف ازيراف 

األمففففف  المكافففففدّ روأفففففرت سفففففيري  عجاءكنفففففا مفففففف ممثففففف  وكشفففففف مهنفففففا نفففففف مصفففففدر المعلومفففففات قفففففاشم:
والدألوماسفففي السويسفففري  وككمثففف  ففففي هدنفففة لمفففدّ خمفففس سفففنوات قاألفففة للكجديفففد  مقاأففف  إنشفففاء مطفففار 
وميناء في  ّز  وفكو العمقات الخارجية نأر المطار والميناء الفكفا إلفى أف:ع الهدنفة المقكرافة كشفم  

 .العسكرية فوق األرض وكاكهاع األنما وقف ك  
يف العا  لجأهة النضفا  الشفعأي أامفد مجفدالني  إف مصفير قطفا   فّز يقفرره الكف  الفوطني وقا  األم

 والمةسسات الرسمية الشرنية  مةكدا أف  ّز جزء مف الوطف.
  ففإف مفا يهمنفا هفو مأفدأ إسفراشي وأردف: أغض النار نف مضموف الرساش  الكي ككأادلها اماس م  

رفف  الاصفار نفف أهلنفا أالقطفا  وأننفا ضفد كشفغي  المينفاء  الكفاوض  مضيفا:ع لكي ال ي فه  أيننا ضد
والمطففار  فإننففا نةكففد نلففى نففد  انسففياق امففاس وراء أوهففا  سففكةدي لفصفف  قطففا   ففّز نففف الضفففة  

 .عوكغكا  أ لن هدف دولة فلسطينية مسكقلة وناصمكها القدس
ومفات المكسفرأة وأنر  نضو المكك  السياسي لاز  الشع  وليد نوض  نف قلقه الشديد مفف المعل

نشفففاءنفففف خطفففة فصففف  قطفففا   فففّز نفففف أفففاقي األرض الفلسفففطينية   المخطفففط  عكيفففاف مسفففكق  أقولفففه: وا 
ودنففا العفوض امففاس لغلففق الأفا  أوجففه هفف ا  .عسفيقط  الطريففق نلفى قيففا  الدولففة الفلسفطينية المسففكقلة

 المخطط.
ياق لاماس أو ألي كناي   الع مف جانأه  قا  األميف العا  للجأهة العرأية الفلسطينية جمي  شاادّ:

فكفّر دولفة  إلغفاءآخر نقد صفقات منفردّ نلى اسا  المشرو  الوطني  ألف فص  قطا   ّز يعنفي 
 .عفي األرض الماكلة كافة اأسراشيليفلسطينية مف الوجود  وككريس االاكم  
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ّ أاالكصففاالت   نلفف  القيففادإسففماني وأكففد نضففو اللجنففة الكنفي يففة لمنامففة الكاريففر الفلسففطينية مامففود 
سراشي أيف اماس  لفصف  قطفا   فّز نفف الضففة  ورأ  فيفه جفزءص مفف مخطفط شفام  يهفدف لكجزشفة  وا 

 األمة العرأية  كال ي يادث في سوريا والعراق واليمف وليأيا. وأقطارألداف 
عيلأففي هف ا المخطففط مصفالو إسففراشي  وامفاس  فهف ه األخيففّر طالمفا سففعت إلفى إقامففة  :إسفماني وكفاأ  
 ّ إسممويةا في القطا ع..لإمار 

كمففا افف ر المكاففدث أاسفف  اركففة فففكو أامففد نسففاف مففف خطففوّر كفففاوض امففاس مفف  إسففراشي  منفففردّ  
نأففر  أوعلففيس مهمففاص كيففف كمففت المفاوضففات  مأاشففّر أو  يففر مأاشففّر   مكجففاوّز الكفف  الففوطني  وقففا :

   ففّز نففف الضفففة  جففرت لهففدف فصفف  قطففا إنهففاع األو :وسففطاء دوليففيف  فففاأله  واألخطففر أففوجهيف  
نهاء هدف قيا  دولة فلسفطينية مسفكقلة وناصفمكها القفدس  واآلخفر أنهفا كمفت مفف خلفف اهفر قيفادّ  وا 

 .عمنامة الكارير  الممث  الشرني والوايد للشع  الفلسطيني
مف جانأه  أكفد أمفيف نفا  جأهفة الكاريفر الفلسفطينية واصف  أأفو يوسفف أف المشفرو  الفوطني المسفكند 

أعاصفمكها القفدس الشفرقية   1167ولة الفلسطينية نلى ادود الراأ  مف ازيراف مف العا  إلى قيا  الد
م  اق العودّ لمجشيف الفلسطينييف  هو مشرو  واضو  وأف مف يااو  االنكقام مف ه ا المشفرو  

 والثواأت يركك  جريمة وطنية ال يمكف السكوت ننها.
لكاريفر فلسففطيف صفالو زيففداف المخطفط أففاألمر ووصفف نضفو المككفف  السياسفي للجأهففة الديمقراطيفة 

 الخطير  مطالأاص وقف ه ه االكصاالت  والكمسن أالكمثي  المواد.
وأضاف زيداف:ع فشلت اماس في مسعاها ومااولكها المنافسة نلى الكمثي  الفلسطيني  لككوف الأدي  

نجفاا مسفعاها دوليفاص  نف منامة الكارير  وه ا ما نلمسه مفف خفم  نزلكهفا  إضفافة النعفدا  مقومفات
قليميا  ع.وا 

 15/3/5112، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ".. نافذة لإلجابة على تساؤالت األوروبيينAskHamas"#حركة حماس تطلق حملة اعالمية:  .06

اماس  نفف انكهفاء الكاضفيرات أطفمق اركة أنلف طاهر النونو  نضو الداشّر اأنممية في :  ّز
ل#اسفي  امفاسا نأفر وسفاش  اأنفم  وصففاات الكواصف   AskHamasإنممية كات ننواف #املة 

االجكماني أهدف اأجاأة نلى أي كساةالت قد كر   في طراها المجكمعات األوروأية نلفى الاركفة 
و لن م  اقكرا  المهلة الماددّ لمسكشناف نلى قرار الماكمة األوروأية ال ي ك  أموجأه رف  الاركة 

 قواش  اأرها  األوروأية.مف 
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وأوضو النونو  خم  مداخلة له في ورشة إنممية اليو  الخمفيس أغفّز  أف هف ه الاملفة عكسفكمر لمفدّ 
أسأو  أالكزامف مف  قفر  انكهفاء المهلفة المافددّ لمسفكشناف نلفى قفرار الماكمفة األوروأيفة أرفف  اركفة 

 نشر مف مارس الجاريع.اماس مف قاشمة اأرها  األوروأية والمادد في الثامف 
وأشففار إلففى أف هفف ه الاملففة سففكنطلق ع ففداص الجمعففة ولمففدّ خمسففة أيففا   وسففيك  كوجيههففا إلففى الجمهففور 
الغرأففي أرسففا  رسففاش  كعأففر نففف كوجهففات وأفكففار الاركففة فففي الكثيففر مففف القضففايا الكففي كهفف  اأنسففاف 

وأف اأرهاأي الاقيقفي هفو الغرأي  وأف اركة اماس ليست اركة إرهاأية أ  هي اركة كارر وطني 
 االاكم  اأسراشيليع.

وسكرككز الاملة  وفقا لنونو  عأالدرجة األساسية نلى مواق  الكواص  االجكماني  ايث سفكيخ  شفك  
اسفي  امفاسع أهفدف الوصفو  أالاقيقفة إلفى  - AskHamasالسةا  والجوا  كما يكضو مف ننوانها ع

 كضامناص ملاوااص م  قضية شعأنا الفلسطيني العادلةع.أكأر شرياة مف الشار  الغرأي ال ي أاهر 
وسككضففمف الاملففة عنففدداص مففف الأففرامج والفعاليففات  وسففيكوف مففف ضففمنها لقففاءات مأاشففّر نأففر مواقفف  
الكواص  االجكماني أيف الجمهور وشخصيات قياديفة ففي الاركفة  دانيفاص نشفطاء اأنفم  االجكمفاني 

 ية مركأطة أالك  الفلسطينيع  وفقا لما صرا أه النونو.إلى دن  ه ه الاملة أصفكها قضية وطن
 15/3/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وفد من حماس يزور محمد الهندي القيادي في "الجهاد" بعد عودته من مصر لقطاع غزة .07

ا  القيفادي فففي اركفة الجهفاد اأسففممي 3-15زار وففد مفف قيففادّ اركفة امفاس اليففو  الخمفيس ل:  فّز
وضففف  الوففففد إسفففماني  هنيفففة ناشففف  رشفففيس المككففف  السياسفففي  لهنفففدي لكهنشكفففه أعودكفففه للقطفففا .مامفففد ا

وقفد  الوففد  للاركة  وأنضفاء المككف  السياسفي للاركفة مامفود الزهفار وخليف  الايفة وروافي مشفكهى.
 الشكر للهندي وارككه نلى الجهود المأ ولة في سأي  خدمة أأناء الشع  الفلسطيني.

 15/3/5112، لإلعالمالمركز الفلسطيني 
 
 لن يصمدا لثانية واحدة و قل ضغط أسيستسلمان عند : هرتزوغ وليفني نتنياهو .08

 أفأنياميف نكنياهو الخميس أااكما   اأسراشيليلأ ف  ا: انكرف رشيس الوزراء  -القدس الماكلة
خصمه  في اا  فوز ”نلى ك  الجأهات“يككأد هزيمة في االنكخاأات الكشريعية وا ر مف اسكسم  

 العمالي اساق هركزو .
 إفوقا  نكنياهو في مقاألة نشرت صايفة جيروزالي  أوست مقاط  منها قأ  خمسة أيا  مف االقكرا  

 .”مننا في خطر اقيقي الف ااكما  خساركنا ه ه االنكخاأات اقيقيأ“
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كقد  مكزايد  إلىناخأي ازأه الليكود أينما كشير اسكطمنات الرأي  أصواتكس   إلىويسعى نكنياهو 
لمكااد الصهيوني ال ي نشي مف كاالف أيف از  العم  أقيادّ اساق هركزو  واز  الاركة 

 الوسطي ال ي ككزنمه كسيأي ليفني.
اسكمر اكسا   إ ا“وارم نكنياهو ال ي يخوض املكه نلى الكيكيد انه ضامف ألمف أمده وقا  

رشيسي اكومة أالكناو  أدن   أسأو ي أعد الفارق أيف الليكود واز  العم   سيصأو هركزو  وليفن
لف يصمدا لثانية واادّ وال يملن أي منهما الصفات المزمة “نكنياهو  وأضاف .”العرأية األازا مف 

 .”للقيادّ. سيكوف لديك  رشيسا اكومة سيسكسلماف نند اق  ضغط
ولنقس  القدس.  1167سيمارساف ضغوطا نلينا لننسا  إلى خطوط “ اأسراشيليواكد رشيس الوزراء 

. ”اأيرانيسيمارساف ضغوطا نلينا لنكوقف نف االنكراض نلى اكفاق لدولي او  الأرنامج النوويا 
 .”سيسكسلماف نلى ك  الجأهات“وكاأ  

أكموي   اجنأيهاكه  فيه جهات  اأسراشيليوالاقا ادلى نكنياهو أكصريو للقناّ الثانية في الكلفزيوف 
أيصواكه  في االنكخاأات   األدالءلناخأيف العر  واليسارييف نلى منامات  ير اكومية كشج  ا

 سكص  اكما في  ير مصلاكه. أصواتوهي 
ا. هنان …الكي كيكي مف الخارج  ممييف الدوالرات ل األموا هنان كميات ضخمة مف “وقا  نكنياهو 

 يمولوف ه ه المنامات. ”مف اليسار في الخارج وأناس أوروأيةدو  
 13/3/5112، ي، لندنالقدس العرب

 
 قتيل ألفسوى أكثر من  ـ"إسرائيل"لم يجلب ل "أوسلو"يعلون:  .09

هاج  وزير جيش االاكم  موشيه يعلوف مسةوليف أمنييف ساأقيف  :وكاالت- القدس الماكلة
أنياميف نكنياهو األمنية خم  السنوات الماضية  معكأرا  اأسراشيليلمهاجمكه  سياسة رشيس الوزراء 

 هأوا إليه ومواقفه  أكيييد اكفاقية أوسلو وفن االركأاط م  الفلسطينييف خطي كأير.أف ما  
سو  مقك   أسراشي الجيش اأسراشيلي: عاكفاقية أوسلو ل  كجل   إ انةوقا  يعلوف في مقاألة م  

 ع اس  قوله.إسراشيلي 1111أكثر مف 
 إسراشي األمف الساأقيف في وأضاف يعلوف ردا نلى المةكمر الصافي ال ي نقده نشرات ضأاط 

 إسراشي أمس األو   وهاجموا فيه السياسة األمنية الكي يكأعها نكنياهو الكي كسأأت أكراج  مكانة 
أشك  كأير  وه ه ليست المّر  أخطيوااألمنية: عأنا ااكر  هةالء الضأاط وأقدر ما قدموه  لكنه  

 األولىع.
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الكي أخطيت في الساأق كثيرا  فقد أيدوا اكفاقية أوسلو وكاأ  يعلوف: عأنا أ كر كماما ه ه الاركات 
قكي   وأيدوا فن االركأاط م  الفلسطينييف  أنا أدنوه  للكوقف  1111أكثر مف  أسراشي الكي جلأت 

 نف الكمن  أالكلمات والعم  في القضايا الرشيسيةع.
أيم  كأير  اكفاقية وقا  يعلوف: عأصأو معروف انه في ك  انكخاأات يااو  الأعض طرا الو  

أوسلو كانت أمم  االنساا  مف الجوالف كاف أمم  مف السه  طرا مث  ه ه الالو   لكنني أقو  
انه يج  الكنأه للك   في ه ا األم   وألسفي فإف ه ا األم  المطروا مجرد ك    وسيقود لمزيد 

 ع.إسراشي مف الخطوّر نلى 
 13/3/5112، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 من االقتصاد هو األمر الذي ال يثير حماس الناخبين تركيز نتنياهو على األمن بدال  رتزوغ: ه .21

ف كاف ثاأكا : أامد اسف - ك  أأي  وسط اسكطمنات الرأي الكي كاهر كقد  ازأه أفارق طفيف وا 
ي قأ  خمسة أيا  مف االنكخاأات اأسراشيلية نق  الزني  المعارض اساق هركزوج املكه إلى سوق ف

 وسط ك  أأي  يو  الخميس فيخ  يصافو الأانة ويكجا   أطراف الاديث معه .
واألسواق معق  كقليدي لاز  رشيس الوزراء أنياميف نكنياهو لكف ثمة كغييرا يادث إ  كشير 

كزايد الناخأيف ال يف ضاقوا  رنا أنكنياهو واز  ليكود اليميني أعد أف قضى  إلىاسكطمنات الرأي 
 الاك  نأر ثمث واليات مخكلفة نلى رأس الاكومة. كس  سنوات في

وقا  هركزوج وهو يشكري أضعة أشياء مف السوق عنعم  نلى ه ا ونسعى اليه. الطريق اليزا  
 طويم لكننا نيم  أف ننجو.ع

ولد  سةاله نما هو العام  الااس  ال ي يراه في الاملة االنكخاأية الكي كصدرها نكنياهو في المراا  
اكى نشّر أيا  مضت ايف ألقى خطاأا أما  الكونجرس قوأ  أانكقادات شديدّ أجا  هركزوج  األولى

 إيرافأوضوا عاأسراشيليوف يريدوف الكغييرع مشيرا إلى كركيز نكنياهو نلى األمف والكهديد المكمث  في 
 أدال مف االقكصاد وككاليف المعيشة وهو األمر ال ي ال يثير اماس الناخأيف.

كزوج ال ي أااط اراس األمف أه وأشريككه في االكااد الصهيوني كسيأي ليفني أينما قد  وأضاف هر 
أصاا  المكاجر للمرشايف لمنكخاأات الالو  وكمنوا لهما ااا سعيدا عهنان الكثير والكثير مف 

 القضاياع الكي شكلت الاملة وأضاف عله ا فإف ه ه ديمقراطية نايمة.ع
 15/3/5112، وكالة رويترز لألنباء
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 واألردن وعالقتنا بمصرالمسلمون من الحكم : ما يطمئننا هو سقوط اإلخوان يدلين .20

علو أصأات وزيرا للدفا  سكخكلف رةيكنا األمنية لدو  الجوارع  هك ا صرا  :سما –القدس الماكلة 
في ناموس يدليف  رشيس شعأة االسكخأارات العسكرية األسأق أالجيش اأسراشيلي  خم  مشارككه 

 الساداتع الكاأ  لجامعة أار إيمف اأسراشيلية. -مةكمر نقد أمركز عأيجف
ويدليف أاد المرشايف الماكمليف لكولي منص  وزير الدفا  اأسراشيلي نق  االنكخاأات الكي 

 سكشهدها إسراشي  في  ضوف األيا  القادمة  أاس  موق  عنيوز وافع اأخأاري العأري. 
ّ سنكخ ها كاكومة هو كارين النقاش فيما يكعلق أرةية إسراشي  فيما وأضاف يدليف: عأو  خطو 

يكعلق أيمنها  سيكوف هنان أرنامج مكعدد السنوات يكعلق أالجيش اأسراشيلي  ووفقا للرةية األمنية 
ا وأهمية أكثر رأما مف أي وقت مضىع.   الجديدّ سيكوف الرد  أقو  وأكثر إلاااص

ر ملز  فقط أرد  دو  مجاوّر وجاّر لن؛ أ  رد  ك  مف يسكطي  وكاأ  عففي ه ه األيا  أنت  ي
المساس واأضرار أن  كالكنايمات الكخريأية المكعددّ  وفي مث  ه ه الاالة سيكوف الرد  مف شيف 

 المخاأرات  واألخيّر هي الكي سكسمو وككيو االنكصار في الار ع. 
هات الكي يأدأها العدو  الأد أف نادد نملية وقا  عفيما يكعلق أالاس ؛ ناف ال نسكطي  اس  المواج

الاس  أطريقة يمكنها وقف جولة قكالية أشروط كعزز الرد  لفكّر زمنية أطو  أقدر اأمكاف  نلينا 
ا أف نهك  أالجان  الدفاني؛ خاصة أف العدو طور قدرات لمضرار أنا  ول لن نلينا أف نعزز  أيضص

واريخ ايكس والقأة الاديدية ضد الصواريخ والجدار ناف أيضا جانأنا الدفاني  أقصد أ لن ص
 الادودي م  شأه جزيّر سيناء واألخر الخام أالضفة الغرأيةع. 

وشدد نلى أف عهنان أهمية فيما يكعلق أإضفاء الشرنية نلى خطواكنا؛ يمكننا أف نيخ  أالسيف 
ف األماكف  ألنه ليس لدينا مناطق ونقاط خاصة أينداشنا وأقّو شديدّ  لكف ال نفع  ه ا في العديد م

شرنية  شرنينكنا ككقلم نندما يك  رف  ك  شيء نلى شأكة اأنكرنت  األمر يلزمنا أرةية للمعركة  
نما لها نواا ككعلق أمجا  القانوف  والقانوف الدولي وما شاأه  المعركة الكي ال كعكأر نسكرية أاكة  وا 

  لنع. 
إلى أف عهنان ندّ أسأا  كجع  إسراشي  كطمشف  نلى وأشار رشيس المخاأرات العسكرية األسأق 

رأسها ند  وجود كهديد نسكري قاش  إزاء دولة إسراشي   هنان فقط كهديد ماكم  مف قأ  إيراف  كما 
أف الجيش اأسراشيلي هو الجيش األقو  أالمنطقة  نمّو نلى أف الرد  اأسراشيلي قوي جدصا  سواء 

 رهاأية  لكف ه ا الرد  قد يفش   داع.ضد الدو  أو ضد الكنايمات اأ
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وقا  يادليف إف مف أيف األسأا  المطمشنة عاكفاقيات السم  الكي وقعت م  ك  مف مصر واألردف 
والكي كعززت مكانكها  نمّو نلى سقوط اأخواف المسلميف مف الاك  ووجود نمقات جيدّ م  

 اكومة إسراشي ع.
 15/3/5112، وكالة سما اإلخبارية

 
 دعم هرتزوغ كرئيس للوزراءريز: أبي .22

المعسكر »أنلف رشيس إسراشي  شيموف أيريز أمس نف دنمه لمرشو رشيس : الناصّر ف ودي  نواودّ
يكسااق هركسو  لرشاسة الاكومة. في أيانه قا  أيريز وهو أاد مةسسي وأنمدّ از  « الصهيوني

مسةوليكه والكزامه أمصالو ساأقا إف هركسو  قاشد مكوازف ياافا نلى مصداقيكه و « العم »
 اأسراشيلييف.

ودنا أيريز ال ي خسر أشك  مفاجن وأفارق ضشي  جدا رشاسة الاكومة لصالو أنياميف نكنياهو نا  
أنرف » دّا ا كيا  اساق راأيف  اأسراشيلييف للممارسة اقه  الديمقراطي أاالقكرا . وكاأ   1116

وشارن أاكخا  قرارات ثقيلة الوزف أالنسأة لمسكقأ   هركسو  من  سنوات وشهدت إشغاله وااشف مهمة
 «.إسراشي 

زاء اممت الكشكين أقيادّ هركسو  واالسكخفاف أها مف قأ  اليميف ووساش  إنم  وفي أرامج  وا 
هزلية ساخّر  قا  أيريز إف هركسو  ممش  لوايفة رشاسة الوزراء زانما أف أوسعه العم  نلى جسر 

 سراشيلييف وكجميعه  أالككاف  واألم .الفوارق الطأقية لد  اأ
 13/3/5112، القدس العربي، لندن

 
 نتنياهو لم يكن لديه استراتيجية للتعامل مع القضايا السياسية األمنية لـ"هآرتس": ن وموظف .23

نكنياهو أنياميف نقلت صايفة هآركس أمس نف موافيف اكومييف قوله  إف : الناصّر ف ودي  نواودّ
راكيجية أو خطة نم  للكعام  م  القضايا السياسية األمنية الاارقة  وفي معا  ل  يكف لديه اسك

الااالت انجر خلف األاداث وكانت السياسات كألور م  وقو  األاداث. وأوضو هةالء أف والية 
الارو   مأادرات الكسوية  أ  اصلت  نكنياهو أالسنوات الست الماضية شهدت الكثير مف األزمات 

 ية في العال  السيما في الشرق األوسط وأقيت م   لن دوف معالجة.كغيرات كاريخ
وير  الموافوف اأسراشيليوف ضروّر لمعالجة العمقات المنقطعة م  السلطة الفلسطينية  ويعكقدوف 
أف هنان انقطانا أيف القيادكيف فيما يسعى الفلسطينيوف السكصدار قرار مف مجلس األمف أنهاء 

ى طل  االنضما  لماكمة الجنايات الدولية لكقدي  دناو  قضاشية أكهمة ارككا  االاكم   نمّو نل
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االسكيطاني. وانكقد هةالء رد إسراشي  نلى الخطوات الفلسطينية  جراش  ار  ضد إسراشي  وضد الأناء
االنفعالية كوقف كاوي  مسكاقات الضراش   ما ريف مف مغأة وقف الكنسيق األمني وانهيار السلطة 

 طينية.الفلس
ويةكد الموافوف الكأار ممف اجأوا هويكه  أف المرشايف لرشاسة الاكومة نكنياهو وهركسو  ل  يوليا 
الملف الفلسطيني أهمية في املكهما االنكخاأية وأشاروا لكنص  األو  مف خطا  أار إيمف. فيما 

الأرلماف يصرا هركسو  أينه سيااو  كارين نملية الكسوية أ  وسيكوجه ألقاء خطا  في 
الفلسطيني في را  هللا  لكنه ما لأث أف ناد لمزان  الم شرين الفلسطيني وهي فرية اأكدنها رشيس 

 الاكومة األسأق إيهود أاران.
ما هو أه  مف ك   لن أقولها إف الفرق أيف نكنياهو وهركسو  في الملف  «هآركس»والاات 

 ة الكعاطي م  الفلسطينييف.ما هو فرق أطريق الفلسطيني ليس فرقا أالمواقف أقدر
وا ر الموافوف أيضا مف كأعات اسكمرار االسكيطاف خاصة أعد كوجه السلطة الفلسطينية أه ا 

هركسو  يةيد كجميدا جزشيا لمسكيطاف ال سيما في  للمااف  الدولية. ويوضاوف:« الملف الشاشن»
كوالنا  ولكف السةا  المطروا المسكوطنات العشواشية الصغيّر وكةيده في  لن ميركس وييش نكيد و 

 أما  رشيس الاكومة المقأ  ليس إ ا ما كاف سيجمد االسكيطاف أ  أيف واكى مكى؟
ويشير الموافوف الكأار في أااديثه  إلى أف الاالة في  ّز ل  ككغير ر   مرور نصف نا  نلى 

ادّ الأناء وزيادّ وهي أناره  أيضا قنألة موقوكة أسأ  الاصار وكعثر إن« الجرف الصامد»ندواف 
 الكضييق مف جان  مصر وفش  المصالاة الفلسطينية. 

ويعكأروف أف إاد  المهمات األساسية أما  رشيس الاكومة المقأ  هي من  اندال  ار  جديدّ 
 وكغيير الواق  لمدّ طويلة في منطقة الجنو .

كومة اأسراشيلي المقأ   ك لن يشيروف إلى أف هنان الكثير مف الملفات الكي سكمث  أما  رشيس الا
منها دف  مأادّر إقليمية أمشاركة األردف ومصر ودو  الخليج كفكو صفاة جديدّ في نمقات 
إسراشي  م  العال  العرأي نلى قاندّ المصالو المشكركة أشيف الملف اأيراني والار  ضد كناي  

 «. دانش»
  في أوروأا ووقف فرض نقوأات ومف مهماكه أيضا العم  نلى وقف الكدهور في مكانة إسراشي

أوروأية نلى إسراشي  وكعزيز العمقات م  دو  أوروأية مركزية  ألوّر اسكراكيجية لوقف اأكعاد اليهود 
 األمريكييف نف إسراشي  نلى خلفية سياسات ااكم  وكضييق الاريات.

 13/3/5112، القدس العربي، لندن
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 بالخليلرزل بتهمة االعتداء على فلسطيني ماباروخ الشرطة اإلسرائيلية تقرر محاكمة  .24

فادي أأو سعد : قررت شرطة االاكم  اأسراشيلي كقدي  الشاة اكها  ضد المرشو الراأ   -را  هللا 
وهو المكطرف أاروخ مارز   و لن نلى خلفية انكداشه نلى مواطف فلسطيني في « يااد»في قاشمة 

 .5113  مدينة الخلي   في شهر شأاط/ فأراير مف العا
وأاس  المعلومات المكوفّر  فإف المهندس الفلسطيني نيسى نمرو  الناشط في مجمونة شأا  ضد 
االسكيطاف  كاف يجلس في منزله آن ان  ايف شاهد أاروخ مارز  يدخ  إلى سااة المنز   فطالأه 

جندي أمغادّر المكاف  لكف مارز  هج  نلى نمرو ولكمه أقأضكه نلى وجهه  ووص  إلى المكاف 
 يكمكف مارز  مف رك  نمرو في ساقيه. أفوقا  أالفص  أينهما  لكف ليس قأ  

وكانت شرطة االاكم  اأسراشيلي  قد قررت في اينه إ مق الملف  كك  انكداءات المسكوطنيف 
  فقررت الشرطة كقدي  «يش ديف»نلى الفلسطينييف  لكف نمرو اسكينف نلى  لن أواسطة جمعية 

 أيار/ مايو المقأ   لسما  الشاة االكها . 58مارز   وك  كاديد يو   الشاة اكها  ضد
 13/3/5112، القدس العربي، لندن

 
 ن غير المبالين إلى صناديق االقتراعويخرج الليكوديآمل أن  مسؤول في "الليكود": .25

ي األجواء فعقوله إف  عالليكودعنف مسةو  رفي  المسكو  في  عمعاريفصايفة عنقلت : المي موسى
الليكود صعأة. صايو أقيت أيا  ندّ لمنكخاأات  وآم  ادوث كاو  في اللااة األخيّر يخرج 
الليكودييف  ير المأاليف إلى صناديق االقكرا   لكف الشعور هو أالخساّر. فقاندّ الليكود ماأطة  

أ  انه ال يهمه  والنشطاء ال يأ لوف جهدصا  ويأدو أف الكثيريف منه  يسلموف أالخساّر الماكملة. األسو 
. وفي مث  ه ه األجواء وقأ  االنكخاأات  واهور النكاشج  هنان مف يفكر في اليو  عأف يخسر الليكود

 الخاسر.« الليكود»الكالي: أي في معركة وراثة نكنياهو ال ي لف ير   ولف يقدر نلى قيادّ 
نما أيضا إف لف ككوقف فقط نلى صرا  يق  إف خسروا « الليكودييف»والمسيلة في نار  الاك   وا 

سيصع  نلى كثير مف « وادّ وطنية»خسروا رشاسة الاكومة. ففي االة كشكي  اكومة 
إ ا انكهت االنكخاأات »كقأ  اسكمرار كرةس نكنياهو لازأه . واس  أاد قياداكه  فإنه « الليكودييف»

كة لديه  ضغاشف أالفش   أو أاكومة وادّ وطنية  فسيسكلوف الخناجر. هنان أنضاء كثر في الار 
وشكاو  مف طريقة إداّر الاملة االنكخاأية والكركيز نلى نكنياهو. ويشعر قدامى نشطاء الليكود  

 «.وأنضاء المركز والفرو   أينه  مهملوف  ونندما كايف سانة الاسا  سيفراوف
 13/3/5112ت، السفير، بيرو 
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 لجيش اإلسرائيليلوائح االتهام بمخالفات جنسية في ا %40النيابة العسكرية:  .26

أاهرت معطيات نشركها النياأة العامة العسكرية أف لواشو االكها  المقدمة ضد نسكرييف : 08نر  
 في العا  الماضي قياسا أالعا  ال ي سأقه. %01أكهمة ارككا  مخالفات جنسية  اركفعت أنسأة 

 5113ة اكها  في العا  الشا 37يو  الخميس  أنه ك  كقدي   األككرونيو كر موق  صايفة عهآركسع 
 56ضد جنود وضأاط في الخدمة الداشمة أشأهة ارككاأه  مخالفات جنسية  أينما كاف ه ا العدد 

مف لواشو االكها  ه ه  %32  إلى أف 5110وكشير المعطيات  للعا   .5113الشاة اكها  في العا  
راق جنود وضأاط النار ك  كقديمها أسأ  مخالفات ككعلق أالمس أالخصوصية الشخصية  مث  اسك

نلى جنديات أثناء اسكامامهف أو كصويرهف  كما أف سأ  لواشو اكها  ق دمت أشأهة كنفي  أنما  
. وكأيف مف المعطيات أف ثمثة لواشو  مشينة  وثماني لواشو اكها  أشأهة كنفي  أنما  مشينة أالقّو

او  او  شأهات أارككا  اكها  أشأهة اال كصا   لكف الشرطة العسكرية اققت في ثماني شك
وأضافت المعطيات أف معا  لواشو االكها  ضد الضأاط اكهمكه  أارككا  مخالفات  جراش  ا كصا .

 جنسية أاق جنديات كات إمركه  ومف خم  اسكغم  ه ه العمقة.
 15/3/5112، 48عرب 

 
 "إسرائيل"على الساحة السياسية في  بعد غياب طويل.. النساء يكتسبن نفوذا   .27
نلى مد  نقود كانت مواصفات السياسي اأسراشيلي الكأير أف يكوف رجم : أامد اسف -لقدس ا

 صارما له ماض نسكري ويولي اهكماما كأيرا للقضايا األمنية.
كانت االسكثناءات نادّر لكف النساء اآلف يشغلف مناص  كأيّر في أازا  مف مخكلف ألواف الطيف 

ط أو اليميف العلماني كةثر النساء نلى أسلو  ونأّر وأوضا  سواء في اليسار أو الوس السياسي.
 السياسة اأسراشيلية نلى الر   مف أف الهيمنة في ه ه اللعأة الكزا  للرجا .

امرّأ سينكخأف للكنيست ال ي يألغ ندد مقانده  31 إلىأف ما يص   إلىوكشير اسكطمنات الرأي 
نجاف جميعا فإنهف سيمثلف نسأة  وا  امارس آ ار.  17ايف يدلي اأسراشيليوف أيصواكه  في  151

مف الناشأات أنلى مف كلن الموجودّ في الواليات المكادّ أينما سككوف ه ه نسأة مكوسطة نلى 
وكقدمت إسراشي  نلى الغر  في أعض المنااي فقد أصأات جولدا مشير أو  امرّأ  السااة الدولية.

رشاسة وزراء  كاكشرسنوات مف كولي مارجريت  قأ  نشر أي 1161ككولى رشاسة اكومكها نا  
 أريطانيا.
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ف كانت  إلىلكف في العقود األرأعة الماضية ل  كص  امرّأ  القمة في ألد يثمف الخأّر العسكرية وا 
كسيأي ليفني الكي كانت كعم  ساأقا في المخاأرات اأسراشيلية لعأت دورا قياديا نلى مد  نشر 

 رشاسة الوزراء. لىإسنوات ورأما كنجو في الوصو  
ناماا وهي ضاأطة ساأقة أركأة  01وأأرز مرشاة لها كاريخ نسكري مه  هي ميري ريجيف ل

 أريجادير جنرا  كانت المكادثة الرشيسية أاس  الجيش اأسراشيلي.
نلى قاشمة از  ليكود اليميني أزنامة رشيس الوزراء أنياميف نكنياهو ومف  2كام  ريجيف رق  

 فاز الاز  أاالنكخاأات. إ ا  نلى منص  مه  في الاكومة المكوق  أف كاص
ناماا وشغلت فيما سأق منص   26أشهر سياسية إسراشيلية نلى السااة الدولية هي ليفني ل أما

وزيّر العد  وقامت أالكفاوض في نملية السم  م  الفلسطينييف وكانت كعم  لاسا  جهاز 
 المخاأرات اأسراشيلي لموسادا  ات يو .

 15/3/5112، كالة رويترز لألنباءو 
 
 مصدر التعددية وانعدام االستقرار "إسرائيل"نظام االنتخابات في  .28

ر   أف الناا  االنكخاأي لالنسأيا في إسراشي  يعكس كعد د الكيارات : أ ف   -القدس الماكلة 
الافاا نلى  السياسية في المجكم  اأسراشيلي  إال أنه السأ  في إخفاق الاكومات المكعاقأة في

 اشكمف مسكقر.
 151ويعني ناا  الكمثي  النسأي أف أي  از  أإمكانه أف يدخ  الكنيست لالأرلمافا المةلفة مف 

 في المشة الماددّ. 52ن3مقعداص إ ا ما كخطى نكأة 
وندد المقاند الكي ياص  نليها ك  از  في الكنيست نسأي أيضاص  يادد انكماداص نلى ندد 

 ص  نليها.األصوات الكي يا
الخكيار  الثمثاءإسراشيلياص الكصويت في االنكخاأات المقرّر  616ألفاص و 881وياق لخمسة ممييف و

 الكنيست العشريف.
 11ازأاص للاصو  نلى مقاند في الأرلماف المقأ   ولكف كاهر اسكطمنات الرأي أف  56ويكنافس 

 ازأاص فقط سيدخ  الأرلماف.
رسمية  سيكوف أما  الرشيس رةوفيف ريفليف سأعة أيا  لككليف زني  وفي أنقا  صدور النكاشج ال
 الاز  الفاشز أكشكي  الاكومة.

يوماص لكشكي  اكومة. وفي اا  الضروّر يمكف  58أعد  لن سيكوف أما  رشيس الوزراء المكلف 
 يوماص إضافياص. 10لرشيس الدولة كمديد ه ه الفكّر 
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ف مف كشكي  اشكمف اكومي خم  ه ه المدّ  يصأو وفي اا  ل  يكمكف رشيس الوزراء المكل
يوماص  58أإمكاف ريفليف ككليف زني  از  آخر القيا  أه ه المهمة  وسيكوف أما  األخير أيضاص مهلة 

 لكشكي  اكومة.
وا  ا كع  ر نلى رشيس الوزراء المكلف الجديد كشكي  اشكمف اكومي  يكلف رشيس الدولة نندها 

يوماص  يدنو نندها  10همة. وفي اا  فشله في كشكي  اشكمف خم  مهلة شخصاص ثالثا أه ه الم
 الرشيس إلى إجراء انكخاأات جديدّ.

ناشأاص نلى األق  كي ككمكف الاكومة مف أف كر   61وال أد أف يكمك  االشكمف الاكومي أيكثرية 
 زمة للاك  واده.الم 61ول  يكمكف از  وااد في كاريخ إسراشي  مف الفوز أالمقاند الف النور.

نلى الاز  الرشيسي الكفاه  م  العديد مف  أفككوف صعأة  كما  أفونملية كشكي  اشكمف يمكف 
 األازا  الكي كطال  أاقاش  وزارية في الاكومة الجديدّ  ك  طأقاص ألجندكه.

مف  وكاف ه ا سأأاص لعد  اسكقرار معا  الاكومات اأسراشيلية ايث ل  ككمكف سو  سكة أرلمانات
 إكما  مدكها القانونية وهي أرأ  سنوات.

 13/3/5112، الحياة، لندن
 
 ؟في "إسرائيل" زعيما  للمعارضة "القائمة العربية"هل يصبح رئيس تقرير:  .29

القاشمة لالعرأيةا »ال كزا  اسكطمنات الرأي في إسراشي  ككوق  أف كخرج : اسعد كلامي -الناصّر 
المعسكر »المقأ   ثالث أكأر ككلة أرلمانية أعد  الثمثاءالوشيكة  مف االنكخاأات العامة « المشكركة
مقعداص  وهو ندد أات يةرق اليميف اأسراشيلي كاديداص والسااة الازأية  13  م  «ليكود»و « اليهودي

نموماص  ليس للعدد الجيد للمقاند الكي كاصدها إنما الاكما  ليس مسكأعداص أيف يصأو رشيس 
وادّ »في اا  كشكلت اكومة « زنيماص للمعارضة»سنةا  01الشا  أيمف نودّ ل القاشمة  الماامي

وكانت األازا  العرأية الممثلة «. ليكود»و « المعسكر الصهيوني»كجم  الازأيف الكأيريف « وطنية
« الكجم »و « الاركة اأسممية»الكي كعر ف نفسها ازأاص نرأياص يهودياص  و « الجأهةل»في الكنيست 

وجدت نفسها مضطّر للكاالف في قاشمة انكخاأية واادّ أعد رف  نسأة الاس  «ا رأية للكغييرالع»و 
 في المشة  وهي نسأة ليس مضموناص أف يصلها أي مف األازا  أمفرده. 52ن3إلى 

أزنامة وزير الخارجية « إسراشي  أيكنا»وجاء رف  النسأة أمأادّر مف الاز  اليميني المكطرف 
ال ي أنى اساأاكه نلى الخمفات أيف األازا  العرأية واسكاالة كجمعها في قاشمة أفيغدور ليأرماف 

واادّ. لكف وقد كاقق ه ا الكاالف فإف أوساطاص يمينية مكطرفة أاكت كعك  نلى ليأرماف وخطوكه 
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خصوصاص م  ااكما  اف كخرج القاشمة ثالثةص أيف األازا  المكنافسة  فيما أات از  ليأرماف نفسه 
 و او  نسأة الاس .يكيرج

وأنلف رةساء القاشمة العرأية أنه  لف يكونوا ضمف أي اشكمف اكومي طالما اسكمر االاكم  
اأسراشيلي لألراضي الفلسطينية وطالما واصلت الاكومات  أغض النار نف هوية رشيسها  في 

يمكف أف يفعلوه كعزيز المشرو  االسكيطاني اليهودي في ه ه األراضي. وأشاروا إلى أف أقصى ما 
الوسطي أرشاسة اسااق هركسو  « المعسكر الصهيوني»هو كشكي  جس  مان  يدن   أشروط  

« ليكود»مقعداص كمنو زني   61المكدينيف مف ألو   الأية مف  –لياو  دوف كمكف معسكر اليميف 
 رشيس الاكومة أنياميف نكانياهو رشاسة الاكومة المقألة.

أوالص  وكنادي أصاا  اق االقكرا  العر  أالكصويت أنسأة « اليميف إسقاط»ورفعت القاشمة شعار 
نالية لرف  ندد األصوات الكي ياكاجها أي از  لعأور الاس   ما مف شينه أف ي سقط أاد الازأيف 

 الل يف يكيرجااف او  ه ه النسأة.« يااد»أو « إسراشي  أيكنا»المكطرفيف: 
مقعداص كمثيلها في رشاسة ونضوية ندد مف اللجاف  12-13نلى « القاشمة المشكركة»ويعني اصو  

  لكف أنضاء القاشمة أنلنوا أف اللجنة األخيّر ال كغريه   «لجنة الخارجية واألمف»الأرلمانية  أما فيها 
 وأف مداوالكها في اا  شاركوا فيها لف ككوف اقيقية  إ  سككفاد  طرق المساش  األمنية الاساسة.

ف في دخو  لجاف مهمة مث  المالية أو الكعلي  أو الدسكور أهمية خاصة لكنه  في المقاأ  يرو 
لكاسيف الموازنات الاكومية للألدات العرأية ومااولة من  مواصلة الكمييز ضدها أو سف قوانيف 

 ننصرية كسكهدفه .
ف إال أف ما يةرق األازا  الصهيونية هو أف يصأو رشيس القاشمة زنيماص للمعارضة  إ  ينم القانو 

نلى أف القاشمة األكأر الكي كأقى خارج االشكمف الاكومي هي الكي كقود المعارضة الأرلمانية. وفي 
  وهو ااكما  وارد جداص  فإف «ليكود»و « المعسكر اليهودي»اا  ك  كشكي  اكومة مشكركة أيف 

 سككوف زنيمة المعارضة الأرلمانية.« القاشمة العرأية المشكركة»
  أاطمنهرضة أمكانة خاصة يفرضها القانوف مث  وجو  أف يقو  رشيس الاكومة ويكمك  زني  المعا

مّر في الشهر نلى األق   نلى جمي  األمور السياسية واألمنية و يرها  كما أنه الخطي  ال ي يلي 
رشيس الاكومة في خطاأاكه أما  الكنيست  ونلى األخير الأقاء في المأنى لسمانه  ويك  أث خطاأه 

أسّو أرشيس الاكومة  و ير  لن مف أأوا  مفكواة أمامه في مكاك  قادّ العال   أو اراسة  مأاشرّص 
 «.كونه يشك  رمزاص مف رموز السلطة»له « الشاأان»

 ؟«الكاأوس المخيف»ويأقى السةا : ه  يكاقق ه ا السيناريو ال ي وصفه أاد أقطا  اليميف أف 
 13/3/5112، الحياة، لندن
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 الفلسطينيين يتصدر برامج األحزاب المشاركة في االنتخابات اإلسرائيلية الصراع معتقرير:  .31

مف مارس لآ ارا الاالي   17كجر  االنكخاأات الكشريعية اأسراشيلية في ط: الشرق األوس - القدس
اأسراشيلي المسكمر من   -في ا   يا  أي اقكرااات اقيقية للكوص  إلى ا  للصرا  الفلسطيني 

لكف القضية الخمفية ما زالت ااضّر في أرامج ك  األازا  المشاركة في ناما.  71ناو 
 االنكخاأات  وككصدر أرامج أعضها.

أو  زني  في از  الليكود اليميني يوافق نلى  5111فأالنسأة لاز  الليكود  أصأو نكنياهو سنة 
يقو  إنه قا  أكغيير  إقامة دولة فلسطينية منزونة السما  ولكف صدر أياف نف الليكود ه ا األسأو 

موقفه ه ا. ونفى مكادث أاسمه  لن. وقد اسكأعد نكنياهو مرارا اشكراط الفلسطينييف إقامة دولة نلى 
  أي قأ  ااكم  إسراشي  للضفة الغرأية وقطا   ّز والقدس الشرقية. كما رفض 1167ادود نا  

 فكّر أي ناصمة فلسطينية في الجزء الشرقي الماك  مف القدس.
لنسأة لاز  االكااد الصهيوني ليسار الوسطا  المنافس الرشيسي لليكود في االنكخاأات الكشريعية أا

المقألة  فإنه كعهد أالسعي للكوص  إلى اكفاق سياسي م  الفلسطينييف لكاديد ادود إسراشي  الداشمة  
سطينية منزونة أدن  مف الدو  العرأية المعكدلة والمجكم  الدولي. وه ا االكفاق يكضمف دولة فل

السما  أينما سكاافا إسراشي  نلى سيادكها نلى الكك  االسكيطانية الرشيسية في الضفة الغرأية 
الماكلة والقدس  م  ارية الوصو  والعأادّ لجمي  األدياف. ويقو  االكااد إنه سيمن  أي إجراء 

طاني خارج الكك    وكعهد أكجميد الأناء االسكي«يضر أإمكانية الكوص  إلى اكفاق سياسي»
 االسكيطانية الرشيسية.

اكفاق »وأالنسأة لاز  هنان مسكقأ  ليش نكيدا  فإنه يدن  إقامة دولة فلسطينية  ويدنو إلى 
م  الدو  العرأية  ولكنه سيض  مسكوطنات إسراشيلية كأر  في الضفة الغرأية الماكلة إلى « إقليمي

للكوص  إلى اكفاق سم   وقيامه « اد  لألراضيكأ»إسراشي . وقد أنر  نف اسكعداده للاديث نف 
أكجميد الأناء االسكيطاني خم  المفاوضات  ولكنه يرفض الكناز  نف القدس الشرقية. كما يرفض 
أيضا منو اق العودّ لمجشيف الفلسطينييف. أما از  الأيت اليهودي  اليميني المكطرف  فإنه 

  وال يدن  فكّر الدولة الواادّ الكي سكض  فيها «أي نو  مف الدولة الفلسطينية»يعارض كماما 
إسراشي  الضفة الغرأية وسكانها الفلسطينييف. ويقو  زني  الاز   نفكالي أينيت  إف لديه خطة كقو  
فيها إسراشي  أض  مسااات واسعة مف أراضي الضفة الغرأية الماكلة  وا نطاء الجنسية لماشة ألف 

اك  ال اكي. وقد نارض أينيت الجولة األخيّر مف مفاوضات فلسطيني هنان  ومناه  نونا مف ال
 السم  م  الفلسطينييف.
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وأخصوم از  القاشمة العرأية المشكركة  الكي كشكلت مف اكااد األازا  العرأية اأسراشيلية م  
از  يهودي نرأي  فإنه يهك  أالقضية الفلسطينية أكثر مف أي از  إسراشيلي آخر. وكدنو القاشمة 

قامة دولة فلسطينية مسكقلة كعيش إلى جان  إسراشي   نلى ادود إلى  إنهاء االاكم  اأسراشيلي وا 
. كما كطال  أيضا أاق نودّ المجشيف الفلسطينييف  األمر ال ي يكفق م  مواقف القيادّ 1167نا  

 الفلسطينية.
ة  ولكنه اسكثنى فكّر اكفاق أما أالنسأة لاز  إسراشي  أيكنا  فإنه ال يعارض فكّر إقامة دولة فلسطيني

أي اكفاق »ثناشي الجان  م  الفلسطينييف لصالو اكفاق إقليمي م  الدو  العرأية المجاوّر. ويقو  إف 
كما «. م  الفلسطينييف يج  أف يكوف جزءا مف اكفاق أشم  يكضمف اكفاقيات سم  م  الدو  العرأية

كقضي أكراي  مجمونة مف نر  إسراشي  ال يف  المثيّر للجد   الكي« الكرانسفير»يدن  الاز  خطة 
 إلى الدولة الفلسطينية.« يكعاطفوف م  الفلسطينييف»

 15/3/5112، الشرق األوسط، لندن
 
 غزة تملك ورقة إسقاط نتنياهو في االنتخاباتتقرير:  .30

فكّر ثمثة أيا  فقط ويسود الصمت االنكخاأي أيف قادّ االاكم  أعد : مامد أأو قمر - الرسالة نت
مف الصرا  العلني نلى المقاند االنكخاأية للكنيست  ل  كخ  مف اسكغم  المعارضة لفش  نكنياهو 

 في ارأه األخيّر نلى  ّز وكدمير الأنية العسكرية لاماس لصالو دنايكه  االنكخاأية.
أه كلقاشيا لكف السيناريو ال ي ل  يكخيله نكنياهو ويمكف أف يخرجه نف صمكه ليلة االنكخاأات  ويطيو 

قأ  أف كفكو صناديق االقكرا  أأواأها  هو أف ككشف ككاش  القسا  نف أعض مما لديها في 
 .أوزارهاعالصندوق األسودع وكادث ننه ندد مف قادّ الاركة أعد أف وضعت الار  

وكارم الاكومة اأسراشيلية أكركيأكها الاالية خم  ه ه الفكّر نلى ند  نأش ملف الجندي عشاةو  
 إضافيةروفع ال ي أنلنت ككاش  القسا  أنه أسير لديها  ألنه يمنو خصو  نكنياهو فرصة آ

لمنقضاض نليه  اسككماال لمكهامات الساأقة له أالفش  في كاقيق أهدافه أارأه نلى  ّز كما أنلف 
  لن صرااة رشيس الموساد الساأق ماشير دا اف.
ة ضاأط لواء عجفعاكيع هدار جولدف خم  مةكمر ويكجلى  لن أكجاه  اكومة نكنياهو مطال  ناشل

 صافي نهاية العا  الماضي أينها كعكقد أف اأنها اي ويج  ند  كرن  ّز اكى كاريره والعودّ أهع.
ويمكف أف ككوف الضرأة القاضية لمسكقأ  نكنياهو السياسي صامكة أيضا  مف خم  نشر أض  ثواف 

ف كها خم  الار   سواء أكانت جديدّ أو اسككماال مف فيديوهات نمليات ككاش  القسا  الكي ن
 لمقاط  فيديوهات ساأقة ل  ككشف أها نف جمي  الكفاصي  الكي كخأشها في جعأكها.
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 لن السيناريو ليس مسكأعدا إ ا ما رأطناه أالكغريدات الخاصة أاألسر  الكي نشرها أأو نأيدّ الناطق 
الرسمي نلى كويكر وقا  فيها عإف قضية األسر  نلى  أاس  ككاش  القسا  قأ  ثمثة أيا  في اساأه

 رأس أولويات ككاش  القسا   سط ر الكاريخ ه ا  ويشهد الااضر  وسيثأت المسكقأ   لن أإ ف هللاع.
ويأدو أف اماس و ّز سكأقى المةثر األأرز نلى العملية االنكخاأية اأسراشيلية  ايث اكه  قأ  

ا يكسااق هركسو  نكنياهو أالفش  في الكعام  م  اماس في شيليةاأسراأسأونيف  زني  المعارضة ل
ضعافه أشدّ لقّو الرد  ضد از  هللا في الشما .   ّز وا 

نجانكها نق  ار  عالكوانيفع  أثأكتويكشأث زنماء المعارضة اأسراشيلية أكلن االكهامات  ألنها 
ولمرت اينها  وأطاات كأعاكها اكومة أ أسقطت  اينما 5111ومطل   5118نلى  ّز نهاية 

 أاران. إيهودأالمسكقأ  السياسي لوزير الار  اينها 
وأقراءّ ما يدور في السااة االنكخاأية اأسراشيلية  فاف الكدانيات السياسية للار  نلى  ّز ل  كض  

أعد  ايث أكد مسكشار األمف القومي الساأق  يورا آيمند نهاية العا  الماضي أنه عسيكوف  أوزارها
 لها كدانيات أعيدّ األمد نلى الجمهور في لإسراشي اع.

  نلى  رار ما إخفاقهويكخ  الجيش اأسراشيلي نق  ك  ار  يخوضها إجراءات كاقيق في أسأا  
  واكه  اينها المسكو  5116واف نلى لأناف صيف العا  أكده كقرير فينو راد ال ي صدر نق  العد

السياسي والجيش أالفش  المزدوج  فيما ال زلنا أانكاار ما سككشفه نكاشج الكاقيقات في الار  
 األخيّر نلى  ّز.

في المقاأ  يأقى مشرو  المفاوضات  اشأا نف الدناية االنكخاأية اأسراشيلية الكي اطمينت أينه لف 
ألصوات االنكخاأية  اكى واف كادث المعسكر الصهيوني أأرنامجه االنكخاأي نف كسوية يةثر نلى ا

 سياسية م  الفلسطينييف رأطها أكعزيز األمف وقدّر الرد  اأسراشيلية.
وشك  الاديث نف مشرو  كسوية في أرنامج هركسو  ورقة ضغط أيد نكنياهو ال ي أكد خم  كجم  

يف أنه لو خسر االنكخاأات فاف  لن يشك  خطرا اقيقيا نلى قأ  يوم أأي انكخاأي له في ك  
لإسراشي ا  مكهما منافسيه انه  يسعوف أاياء مفاوضات السم  م  الفلسطينييف والكفاوض أشيف 

 كقسي  القدس وا نادّ األرض  نلى اد قوله.
  أانكأار القواش  في النهاية لف يككرث الشع  الفلسطيني لمف يفوز أاالنكخاأات اأسراشيلية المقألة

االنكخاأية أوجه لنفس العملة  الكي كهدف لقك  الشع  الفلسطيني سواء كانت أطاأ  يساري أو يميني 
زااكهامكطرف  لكف  ّز سكسج  أنها القادّر نلى قطف الرةوس األقو  إسراشيليا  نف المشهد  وا 

 السياسي  أعدما أثأكت جداركها في القكا  ميدانيا.
 15/3/5112، نالرسالة، فلسطي
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 اإلسالموفوبيا.. دعاية نتنياهو وليبرمان االنتخابيةتقرير:  .32

يعكقد ماللوف وأااثوف أف كوايف معسكر اليميف اأسراشيلي الكاريض نلى : مامد ماسف وكد
اأسم  أالاممت الدناشية النكخاأات الكنيست يعكس األزمات الداخلية له ه األازا  وكراج  

 أر الكرهي  مف اأسممييف إلى اسكمالة مشانر الناخ  اأسراشيلي.شعأيكها  إ  كسعى ن
ويد  الكاريض المكصاند لزني  از  عإسراشي  أيكناع أفيغدور ليأرماف نلى اأسم  نلى ميزق 

 سياسي انكخاأي أيضا  ويعكس كدهور الثقافة السياسية في المجكم  اأسراشيلي.
أيف الكاريض نلى الفلسطينييف يخدمه انكخاأيا  -يف نكنياهوكما رشيس الوزراء أنيام-ويةمف ليأرماف 

وال يقصيه  وهو انكقاد ينطلق مف فه  الكوجهات العنصرية المعادية للعر  واأسم  في المجكم  
 اأسراشيلي.

وكاف ليأرماف وصف كاالف القاشمة المشكركة لألازا  العرأية أالطاأور الخامس الكاأ  لمسم  
   أكناي  الدولة اأسممية واماس.المكطرف المكمث

وطال  أكشري  قانوف يقضي أفرض اك  اأندا  نلى المقاوميف الفلسطينييف واأسممييف ال يف 
 يدنوف أأادّ دولة إسراشي   ودنا إلى إنادّ ااكم   ّز  والقضاء نلى اك  اركة اماس.

ّر اأسممييف  الفكا إلى أف وا ر مف أي كسوية م  الفلسطينييف  زانما أنها سكةدي إلى سيط
إسراشي  ملزمة أالكوص  إلى كسوية إقليمية في الشرق األوسط م  الدو  المعكدلة لكأو عاأرها  

 اأسمميع.
الطرا  اكه نرضه رشيس الوزراء أنياميف نكنياهو في املكه االنكخاأية ايف كطرق إلى ا  الدولكيف 

روف اأقليمية الكي نشيت في الشرق األوسط كشير إلى قاشم علف ككوف هنان انسااأات أخر   فالا
أنه في المناطق الكي يك  إخمةها يسيطر نليها عاأسم  المكطرف والكنايمات اأرهاأيةع  ونليه لف 

 يكوف هنان إي انساا  أو كناز  نف أراضا أالضفة الغرأيةع.
 

 تحريض وتخويف
أف كوايف الكاريض نلى اأسم  والكرهي   ويعكقد الأااث أالشةوف اأسراشيلية أنطواف شلات

والكخويف منه ييكي في سياق السياسية العنصرية والكمييز الكي كمارس ضد الفلسطينييف أإسراشي   
 و لن نأر اسكغم  أنما  يقو  أها كناي  الدولة أسقاطها نلى نضا  الشع  الفلسطيني.

  نكنياهو الكخويف مف اأسم  والكاريض ونف الدواف  مف وراء كوايف زني  از  الليكود الااك
نليه في خطاأه االنكخاأي قا  شلات للجزيّر نت عهو يريد فرض وقاش  نلى األرض واسكأاق 
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األمور نندما يكماد  ويدني أف اأسم  المكطرف ياو  دوف الكقد  أالعملية السياسية م  
 يمهد لسيطّر اأسممييفع.الفلسطينييف  زانما أف أي انساا  مف األراضي الفلسطينية س

مف جانأه  ير  أسكا  العلو  السياسية الدككور مهند مصطفى أف كصرياات ليأرماف ضد فلسطينيي 
ليست جديدّ  ولكف نشهد عكصعيدا واضاا لدرجة الكاريض نلى القك  إ ا كجاوزنا الخلفية  08

أيوروأاع الكي ككميز أخطا  الفكرية لليأرماف ال ي يمث  أسلوكه وخطاأه أازا  اليميف المكطرف 
 ننصري ال ي يركز نلى عاأسمموفوأياع.

وأوضو مصطفى في اديثه للجزيّر نت أف ليأرماف هو جزء مف يميف يشأه اليميف المكطرف 
أيوروأا  فالليكود واز  عالأيت اليهوديع أاكا ازأيف يمينييف مكطرفيف نلى النمط األوروأي ورأما 

عاليميف المكطرف في أوروأا هو في مواق  المعارضة وال يزا  ضعيفا  أشد  إال أف الفرق هو أف 
 أينما أإسراشي  هو في السلطةع.

 
 ردة عكسية

ويكفق نضو المكك  السياسي للاركة اأسممية داخ  الخط األخضر نأد الاكي  مفيد م  ه ا 
  إ  ككصاند الطرا  ويةكد أف الكاريض نلى اأسم  مكيص  في الخطا  السياسي اأسراشيلي

ادكه أاس  الاروف ويخض  اسكعماله وكوايفه للغايات  ايث كفرض الاممت االنكخاأية في ه ه 
 المرالة ادّ ه ا الخطا  الكاريضي ال ي يعكس األزمات الداخلية لنكنياهو ولليأرماف.

لليأرماف  ونزا مفيد في اديثه للجزيّر نت عاأفراط في الكاريض نلى اأسم  أالدناية االنكخاأية
 ونكنياهو إلى خساّر األخير االنكخاأات والاك ع.

وأوضو أف هنان أالضروّر ادودا ومد  للفعالية والنجانة مف الكرهي  والكخويف  وفي مرالة معينة 
قد يادث ه ا الكوايف ردّ نكسية إال أنه يك  اسكخدامه في ه ه المرالة المفصلية لمعسكر اليميف 

 نر والمصوكيف.سعيا إلى اسكمالة المشا
 15/3/5112، الجزيرة نت، الدوحة

 
 شرطة االحتالل: انفجار سيارة مفخخة قرب تل أبيب .33

ا  منطقة 3|15قالت شرطة االاكم  اأسراشيلية  إف انفجاراص ضخماص هز  اليو  الخميس ل :الناصّر
 .1108عاولوفع الواقعة نلى مقرأة مف ك  أأي  وسط األراضي الفلسطينية الماكلة نا  

وأوضات الشرطة في أيانها  أف االنفجار وق  في سياّر قر  مدخ  إاد  الأنايات في شار  عأرأ  
 أركسوتع في منطقة عاولوفع قر  ك  أأي   دوف وقو  إصاأات.
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وأاس  الأياف  فقد هرنت قو ات معزّز مف الشرطة اأسراشيلية إلى المكاف وأاشرت أنما  الأاث 
شي والكاقيق أكافة الكفاصي  والممأسات  ات العمقة  الفكةص إلى أف والمراجعة م  الفام الجنا

 االنفجار أسفر نف أضرار مادية  دوف أي خساشر أو إصاأات أشرية.
 15/3/5112قدس برس، 

 
  اإليطاليةشخصا بينهم فلسطينيون أمام السواحل  60غرق  .34

لا ر فيما يكعلق أنشر أسماء وأنداد كوخي الايطة وا إلىدنت وزاّر الخارجية  :وفا -روما –را  هللا 
الضاايا في السفينة الكي  رقت قأ  ناو أسأو  أيف السواا  الليأية واأيطالية  لايف إصدار كقرير 

 نهاشي او  الاادث  كوف نمليات الأاث والكاقيق ما زالت جارية. 
أاداث  رق السفينة أما   وأكدت الوزاّر عأنها ككاأ  أشك  اثيث مف خم  سفاراكها في إيطاليا وليأيا

شخصا  أينه   181 - 161السواا  الليأية الكي كانت مكجهة إلى إيطاليا  ونلى مكنها ما يقار  
شخصا مف مخيمات لأناف واليرمون  ووفقا  21أطفا   و 3أشخام مف قطا   ّز أينه   1

 طينييف.شخصا أينه  ندد مف الفلس 61للمعلومات األولية  فإف ندد الضاايا ألغ ناو 
مي كيلة أمس إنه أعد االكصاالت المكثفة م  وزاّر الخارجية  إيطالياوقالت سفيّر دولة فلسطيف لد  

اأيطالية وقس  شةوف الهجّر والمدني العا  في مدينة سيراكوزا أشيف  رق السفينة  ك  الاصو  
 صا.نلى قاشمة األاياء المرفقة أاألسماء اس  الشرطة المخكصة وندده  خمسوف شخ

وأضافت في أياف صافي: ندد الجثث الكي ك  الكعرف نليها مف قأ  أقارأه  جثكيف وك  دفنهما  أما 
ندد المفقوديف في اادث السفينة مف مخكلف الجنسيات خمسوف شخصا  فيما  ادر كافة األاياء 

  وامرّأ رجم 03إلى شما  أوروأا. و كرت أف مف أيف الناجيف  اأيواءلالفلسطينيوف منه ا مراكز 
 اأناث. مف 5و كور  0أطفا   منه   6واادّ  و

13/3/5112، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 االحتالل يحّول األسرى إلى ميدان لتدريب قوات قمعية .35

مداهمة واقكاا  لغرف  02قالت كقرير لهيشة شةوف األسر  والمارريف  أمس  إف «: األيفا »را  هللا ف 
ي ها أاق األسر  من  أداية العا  الجاري  مف قأ  قوات قمعية خاصة كاأعة وأقسا  المعكقليف ك  كنف
 أداّر سجوف االاكم .
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وأشار الكقرير إلى أف اقكاامات  رف وأقسا  األسر  ل  كعد ألسأا  أمنية  كما كدني داشما إداّر 
نما هي سياسة كسكهدف معاقأة األسر  والضغط النفسي نليه   وخل ق أجواء سجوف االاكم   وا 

 ند  اسكقرار في صفوفه   والكمن  في أنصاأه  وأينه  هدف لي  نهار.
وأكدت الهيشة أف قوات القم  كقكا   رف األسر  في سانات مكيخّر مف اللي  واألسر  ناشموف  
وكقو  أإخراجه  سانات طويلة إلى السااة  وأايانا مكأليف وكفرض نليه  سياسة الكفكيش العاري  

صدامات مكعددّ أيف األسر  وه ه القوات الكي كسكخد  خم  مداهمكها لغرف األسر  ما أد  إلى 
األسلاة والعصي وقناأ  الغاز وقناأ  الصوت ونونا خاصا مف الرصام يطلق نلى المعكقليف في 

 االة المواجهات.
وأينت أف ه ه القوات مهمكها كخري   رف األسر  وكاطي  ماكوياكه  وأ راضه  الشخصية  

كسير األدوات الكهرأاشية له   أ ريعة الكفكيش والأاث نف مواد ممنونة  و الأاص ما يعق  أي وك
مداهمة مواجهات م  األسر  وفرض نقوأات نليه  كالزج في الزنازيف وفرض  رامات مالية 

   إضافة إلى مصادّر األدوات الكهرأاشية لألسر .«الكانكيف»وارماف مف الزيارات ومف اسكم  
13/3/5112، م، رام هللااأليا  

 
 ماراثون إسرائيلي في القدس المحتلة لتزوير التاريخ .36

فادي أأو سعد : أ لقت شرطة االاكم  اأسراشيلي  العديد مف الشوار  والطرقات الرشيسية -را  هللا
  وسط مدينة القدس الماكلة  إي اناص أانطمق الماراثوف الرياضي الدولي  ال ي كنامه ألدية االاكم

في المدينة المقدسة اليو  الجمعة  لكنها وكات  ريعة الرياضة  كرمي ألدية االاكم  إلى كاقيق 
 أهداف كخد  رواية االاكم  او  القدس العرأية  وشوارنها ومعالمها.

ويشم  مسار الماراثوف الرياضي الشوار  الرشيسية الماا ية لسور القدس الكاريخي  مروراص أقل  
سة  وألدكها القديمة  أمشاركة مشات الرياضييف مف مخكلف دو  العال   أاأضافة إلى المدينة المقد

أ  الرَد  رياضييف مف دولة االاكم   وكانت ندّ جهات رياضية ووطنية في القدس أاثت قأ  أيا  س 
 نلى ه ا الماراثوف  مةكدّ أنه يام  رساش  كخد  مخطط كهويد المدينة  وال نمقة له أالرياضة ال

 مف قري  وال مف أعيد.
أاس  اركة فكو في القدس الماكلة  إف الماراثوف الكهويدي ال ي  الرسميوقا  رأفت نلياف  المكادث 

كنامه ألدية االاكم  ووزاّر السيااة اأسراشيلية في القدس  وأرناية الاكومة اأسراشيلية أالكعاوف م  
 دف إلى كاقيق أجندات سياسية كهويدية أاكة.أجهزكها األمنية  للعا  الخامس نلى الكوالي  يه

13/3/5112، القدس العربي، لندن  
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 سنوات 8ألول مرة منذ  غزة تل أبيب تسمح باستيراد فواكه وخضراوات من قطاع .37

سنوات كقريأا  سمات السلطات اأسراشيلية  أمس  أاسكيراد شانات مف  8للمّر األولى خم    ّز:
 ّز  في خطّو كهدف إلى إاداث كخفيف جزشي للاصار االقكصادي  الفواكه والخضراوات مف قطا 

ال ي كفرضه نلى القطا   وأيضا لكفادي أي كصعيد م  الفلسطينييف يمكف أف يةثر نلى سير 
مارس لآ ارا الاالي  اس  كالي  ندد مف المراقأيف  17االنكخاأات اأسراشيلية المقرّر يو  

 والمالليف السياسييف.
ت اأسراشيلية فعليا السماا أدخو  الخضراوات مف  ّز  كما سمات للكجار وأدأت السلطا

الفلسطينييف أالعأور مف إسراشي  إلى الضفة الغرأية الماكلة  وللمزارنيف الفلسطينييف أإدخا  جرارات 
أطناف مف الأا نجاف في شاانات نأرت  2طنا مف الطماط  و 57نأر إسراشي   ايث جر  نق  

طف شهريا  وهو ما القى صد  طيأا نند  1511طة إسراشيلية السكيراد ناو الادود أموج  خ
 الفلسطينييف ال يف راأوا أاسكشناف الصادرات.

13/3/5112، الشرق األوسط، لندن  
 
 واصل إدخال كميات أكبر من السلع إلى غزة بينها مواد بناء للمشاريع الدوليةتسلطات االحتالل  .38
االاكم  زيادّ ندد الشاانات الكي كق  مواد   اشية وسلعا  أشرف الهور: واصلت سلطات- ّز 

أخر  لقطا   ّز  وسمات يو  أمس أإدخا  ندد كأير منها  أعضها يق  مواد أناء لصالو 
المشاري  الدولية  في وقت ادنت فيه مصادر نسكرية إسراشيلية قيا  نشطاء اركة اماس المسلايف 

ه الأار  وردا هاجمت الأارية اأسراشيلية قوار  صيد أإطمق صاروخ كجريأي مف قطا   ّز كجا
 فلسطينية.

وفكات سلطات االاكم  اأسراشيلي معأر كر  أأو سال  الكجاري الواق  نلى أقصى الادود الشرقية 
شاانة ماملة أالأضاش  والمساندات للقطا   وهو ندد ل  يكف  671لجنو  قطا   ّز  أدخا  
 ال ي دخ  أو  مف أمس. معكادا مف قأ   وفاق العدد

وقا  رشيس لجنة كنسيق إدخا  الأضاش  راشد فكوا أف إسراشي  أدخلت ه ه الشاانات الكي كق  أضاش  
للقطانيف الكجاري والزراني وقطا  المواصمت  أاأضافة للمساندات. وأوضو أف مف ضمف 

ة أالاصمة الخاصة شاانة مامل 121ماملة أمواد إنشاشية للمشاري  الدولية  و 11الشاانات 
 أالأنية الكاكية للطرق للمشاري  القطرية  كما سيك  ضخ كميات مف الماروقات.
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نما يسمو أإدخالها فقط لصالو مشاري  دولية   ومواد الأناء مااور كوريدها للقطا  في األوضا  وا 
  السماا أو للسكاف المكضرّر منازله  مف الار  ويجري كرميمها أإشراف دولي  في انكاار أف يك

 أإدخا  مواد أناء أشك  أكأر لصالو المناز  المدمّر كليا في المرالة المقألة.
ه ا العدد مف الشاانات  وجر  زيادّ العدد  ول  ككف إسراشي  كسمو خم  الفكّر الماضية أعأور

ضمف آلية كخفيف الاصار  كشم  السماا أإدخا  مواد جديدّ  وكصدير شاانات سل  مزرونة أو 
 ة في  ّز.مصنع

وشر  كجار مف  ّز أكصدير مااصي  الطماط  والأا نجاف أسراشي   وك لن سمات سلطات 
 لسكاف  ّز.« األسمنت األأيض»االاكم  أإدخا  

13/3/5112، القدس العربي، لندن  
 
 البحرية اإلسرائيلية تفتح النار على مراكب صيد فلسطينية .39

اليو  لالخميسا  أفكو نيراف رشاشاكها نلى مراك  القاهّر: قامت الأارية اأسراشيلية  صأاا 
 صياديف فلسطينييف قأالة أار منطقة السودانية شما   رأي مدينة  ّز.

وقا  أاد الصياديف لوكالة األنأاء والمعلومات الفلسطينية لوفاا  إف زورقا إسراشيليا أطلق الرصام 
أميا  أارية في مسااة الصيد  0أشك  نشواشي وكثيف نلى مراكأه   وه  نلى مسافة ال كأعد 

المسموا أها أأار منطقة السودانية  مما أد  إلى إنطا  مركأيف للصياديف  دوف وقو  أي 
 إصاأات.

وكسكهدف أارية االاكم  اأسراشيلي الصياديف ومراكأه  أشك  يومي في أار  ّز أإطمق النار 
 أميا . 6ا أها وهي نليه  ومصادّر مراكأه  أدنو  كجاوز منطقة الصيد المسمو 

15/3/5112، الشرق األوسط، لندن  
 
 منحة دراسية لطلبة الفيزياء والرياضيات في "بيرزيت" 30"بكدار" تقدم  .41

د. مامد « أكدار»الكقى رشيس المجلس االقكصادي الفلسطيني للكنمية واأنمار «: األيا » -را  هللا 
  الرشيس للكنمية واالكصا  د.  ساف اشكية  أمس  رشيس جامعة أيرزيت د. خلي  هندي  وناش

الخطي   وممث  نف مكك  كعزيز الموارد د. جمي  أأو سعد   وطلأة الفيزياء والرياضيات ال يف 
 له .« أكدار»مناة قدمكها  31اسكفادوا مف 
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وقد  د. هندي شكره لأكدار نلى اهكمامها في دن  الكطوير األكاديمي في الجامعة مف خم  كقديمها 
لمنو  ودن  طلأة الفيزياء والرياضيات أالكاديد  ايث كشهد جامعة أيرزيت والجامعات له ه ا

 الفلسطينية األخر  نزوفاص نف دراسة ه يف الكخصصيف ر   أهميكهما.
قطا  الكعلي   انطمقاص مف  مواردها لدن مف جهكه أشار اشكية إلى أف أكدار قد خصصت جزءاص مف 

 د الرشيس في نملية الكنمية  كما يشك  رأس ما  الفلسطينييف.أيف الكعلي  هو المور  اأيماف
13/3/5112، األيام، رام هللا  

 
 الشيخ د. حارث الضاريتنعى  علماء فلسطين .40

لى نلماء العال  اأسممي أالكعزية الااّر  راأطة نلماء فلسطيف ككقد  لألمكيف العرأية واأسممية وا 
 اهد د. اارث الضاريأوفاّ فقيد العل  والعلماء الشيخ المج

ْةِمِنيَف ِرَجاٌ  َصَدق وا َما َناَهد وا اَّللهَ َنَلْيِه  َفِمْنه ْ  َمْف َقَضى َنْاَأه  َوِمْنه ْ  َمْف  *يقو  هللا كعالى: }ِمَف اْلم 
{ *َيْنَكِار    .َوَما َأدهل وا كَْأِديمص

لى  أ ناأه  وأنوانه  وداف  نف الشع  العال  الجلي  والمجاهد الكأير ال ي كصد  إلى المسكعمريف وا 
أه في الصأر  ياك  العراقي ونف وادّ العراق ونف كرامة األمة العرأية واأسممية وكاف مثمص 

 والجهاد والعطاء والوفاء لقضيكه وقضايا األمة جمعاء.
يسكنه  نسي  هللا كأارن وكعالى أف يكغمد فقيد العل  والعلماء الشيخ اارث الضاري أواس  رامكه وأف

نا إليه راجعوف جناكه وأففسيو  نا ت وا   يكقأ  منه جهده وجهاده إنه سمي  مجي  وا 
 راأطة نلماء فلسطيف

15/3/5112، موقع رابطة علماء فلسطين  
 
 مالحقة السماسـرة وقراصنة البحـر وعمالئهم المحليين إلى تدعو اللجان الشعبية في عين الحلوة .42

طينييف مف المخيمات اللأنانية أاكجاه دو  العال   وخاصة إلى دو  ل  ككوقف هجّر الفلس: عالنهارع
  وهي كك   أطرق شرنية و ير 1108من  نكأة فلسطيف في العا   األوروأيةالخليج العرأي والدو  

الصعأة الكي يعيشها المجشوف الفلسطينيوف في لأناف   واألمنيةشرنية نكيجة لألوضا  االقكصادية 
ي ااهّر الأط كِ لت له ه الااهّر مكاك  لسماسّر وكفش  الة خاصة لد  الفشات الشأاأية منه . وقد ش 

كات نناويف مكاك  سفر وسيااة  يقو  أصااأها أمعاونة أ جراء أكسهي  سفر ك  مف ير   أالهجّر 
. واادثة  رق المرك  ال ي كاف يق   مسافريف لأنانييف إضافيةالخارج مقاأ  مأالغ مالية  إلى
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مةخراص  سل طت الضوء نلى ه ه الااهّر وفرضت نلى القو   إيطالياف مف ليأيا أاكجاه وفلسطينيي
 األمنية المعنية فكو ه ا الملف.

 
 تحريات

وأنكيجة الأاث والكاريات  كمكنت عشعأة المعلوماتع في قو  األمف الداخلي مف كوقيف ثمث نساء 
ز.  وريكا ر.  -فات هف مف صيدا  نّو ايشكغلف م  سماسّر يقوموف أينما  كسفير هةالء. والموقو 

ا.  كقي  في نيف الالّو  كما أفيد نف كوقيف شخم سوداني.  –مف كسرواف  والفلسطينية اسيأة 
ويعم  هةالء م  رأسيف كأيريف يديراف ه ه العصاأة  يقطف األو  في طراألس والثاني في نيف 

 الالّو  ل  يك   كوقيفهما اكى اآلف.
مف  أندادالمعنية ككاأ  ملف العصاأات الكي كقو  أكسفير  األجهّز إففعالنهارع ل أمنىوقا  مصدر 

العصاأة  أف. وفي الكفاصي  أخر وألداف  أوروأا إلىالفلسطينييف واللأنانييف أطرق  ير شرنية 
كاضيراص  ليأيا  إلىالسوداف ومنها  إلىوناشمت وكسفيره   ألفرادكانت كةمف كيشيرات شرنية 

 .إيطاليا إلىي مراك   ير شرنية و عنأارات الموتع علشانه ع ف
ومف الضاايا مجهولي المصير  الشا  مامد صالو الملق  أفعاأو الشوقع وال ي كقو  ناشلكه انه 

المأالغ الكي يدفعها  أفللسماسّر  فيما أكد مصدر فلسطيني  أميركيالف دوالر آ 8دف  مألغ 
 ف دوالر. آال 8 إلى 7المجشوف للسماسّر ككراوا مف 

كوايد الموقف الفلسطيني أما  إلىوفي أياف للجاف الشعأية الفلسطينية في نيف الالّو  جرت الدنّو 
العم  في لأناف  مسكفيديف مف النافف ّ الكي كاققت  الفلسطينييفيففيفد كارين ملفف اق مفزاولفة 

فدّ كطويرها أانكأارها مف لصالاه  في نهفد رشيس الجهورية اللأنانية عميشا  سليمافع  ونلى قان
كه  أاق  العودّ  ناهين أكنشيط االة الاران  العوام  الكي كساند المجشيف الفلسطينييف أكمس 
الفلسطيني م  المةسسات الاقوقية الدولية والعرأية العاملة في مجا  اقوق اأنساف للضغط نلى 

لى جان أها مخاطأة دو  الجامعة العرأية ودو  الجهات اللأنانية للسماا للفلسطيني أالكملن أيضَا  وا 
الخليج والسعودية أشك  خام أالعم  نلى كوفيفر المزيفد مفف ففرم العمف  للفلسطينييفف  ال سيما 

 وأنها كعفج أالعمالة األجنأيفة.
وكقديمات الشرنية الفلسطينية وأيكثر مف مجا  لدنف   الفلسطينية مسانيوثمنت اللجاف الشعأية 

أإقامة ودنف  المشاري   االقكصاديفي مجا  الكعلي  الجامعي في لأناف  والكمكيف الفلسطينييف 
أف كلاا أجندّ الشرنية الفلسطينية العم  نلى كطوير مشافي جمعية الهم  لككوف  مكمنية الصغيّر 

أ   األخفر  أمسكو  ليس فقط كقدي  أفضف  الخدمفات دوف الااجة إلى مساندّ المشافي الخاصة 
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مماقة السماسفّر وقراصنة الأافر ونممشه   إلىودنت اللجاف  لكوفيفر المزيد مف فرم العم .أيضاص 
 المالييف واكخا  إجراءات رادنة أاق ه   والأعض منه  معروفوف.

13/3/5112، النهار، بيروت  
 
 بعد ربع قرن من المداوالت.. "العليا اإلسرائيلية" تثبت ملكية عائلة رويضي لعقار في سلوان .43

جمعية عالعادع  اسكشناف  الخميس  اأسراشيليةردت الماكمة العليا  :منى القواسمي-القدس
االسكيطانية  وثأكت ملكية ناشلة رويضي للمأنى واألرض القاش  نليها في اي وادي الّو أسلواف  

 ناما مف المداوالت المسكمّر في المااك . 52أعد مرور 
ف ناشلة رويضي لفالقدس دوت كو   أف جمعية عالعادع فاد الماامي فككور منصور الموك  مأو 

االسكشناف الثاني للماكمة العليا نلى انكأار أف العقار يعود ألممن  5115االسكيطانية قدمت نا  
الغاشأيف  موضاا أف الجمعية االسكيطانية كراجعت نف االسكشناف  وأالكالي يكوف العقار واألرض 

 ملكا خالصا لعاشلة رويضي.
أملكية  وانكرفت :ع ادنى ماامي جمعية العاد أف ه ه ساأقة قانونية  ألف الماكمة صرات وكاأ

وأكد أف قرار الماكمة العليا يعكأر مف القرارات  الرويضي دوف أف يكوف لديه مسكندات مف الطاأوع.
 القليلة الكي يك  فيها إنمف أطمف شهادّ أصدرها مكولي أممن الغاشأيف.

51/3/5112، القدس، القدس  
 
 آل الزعبي في نابلس يتبرعون ببيت العائلة لصالح جامعة النجاح .44

نأر القاش  أينما  رشيس جامعة النجاا الدككور ماهر النكشة نف نميق شكر «: األيا » -ناألس 
وكقدير الجامعة ممثلة أمجلس أمناشها وأنضاء المجلس والدككور رشيس الجامعة والقاش  أينماله نوا  

سانديه لعاشلة الزنأي نلى ككرمها السخي أمنز  المراو  ناجي الزنأي في مدينة ناألس الرشيس وم
 . لصالو الجامعة.وجر  أمس كوقي  م كّر كعاوف أيف الجامعة والعاشلة

ي كر أف منز  العاشلة الواق  في ناألس شار  الشويكّر مقاأ  مككأة ألدية ناألس وال ي كزيد مسااكه 
منز  كاريخي مميز ومف الطراز القدي   وقد ككرمت العاشلة أكقديمه لصالو  مكر مرأ  وهو 011نلى 

جامعة النجاا الوطنية لما لها مف إنجازات ولدورها الراشد والاقيقي في نملية الأناء في فلسطيف 
 ومساهمة مف العاشلة في خدمة المجكم .

13/3/5112، األيام، رام هللا  
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 اضة تدين إقامة ماراثون إسرائيلي في القدس بغطاء دوليالمؤسسة الفلسطينية للشباب والري .45

كعر  المةسسة الفلسطينية للشأا  والرياضة في لأناف نف اسكنكارها للصمت الرياضي العرأي 
لماراثوف في شوار  المدينة  13/3/5112والدولي نلى كناي  ألدية االاكم  في القدس يو  الجمعة 

امس نلى الكوالي  أدن  مف شركات إسراشيلية وأخر  نالمية. ومف أشقيها الشرقي والغرأي  للعا  الخ
دولة في  61شخم مف  5111المفكرض أف يشارن في الماراثوف آالف اأسراشيلييف وأكثر مف 

العال   ويض  العديد مف العداشيف المشهوريف  نلما أينه ك  انكماد السأاق ضمف األجندّ السنوية 
  . لمكااد العالمي أللعا  القو 

وككعمد ألدية االاكم  ك  نا  أف يشم  مسار الماراثوف الكهويدي شوار  في القدس الشرقية أماا ّا 
ف جاء  لن  سور المدينة وااراكها العكيقة  و لن ضمف مخططها لكهويد القدس وكزييف كاريخها  وا 

 ألأوس إنساني وسيااي. 
العالمي أللعا  القو  أعد  انكماد الماراثوف وكطال  المةسسة الفلسطينية للشأا  والرياضة  االكااد 

ضمف األجندّ السنوية لمكااد ألف االاكم  يسكخدمه لكهويد لمدينة وكزييف كاريخها أغطاء رياضي 
دولي  وكناشد المةسسة  الهيشات والمةسسات والجمعيات واألندية والكجمعات واللجاف واالكاادات 

 رفض إقامة مث  ه ه األنشطة اأسراشيلية أغطاء رياضي دولي.الرياضية العرأية رف  الصوت نالياص ل
كما وكطال  الهيشات والمةسسات الرياضية العرأية واأسممية أدن  إقامة أنشطة رياضية فلسطينية 
مماثلة في الداخ  وفي الشكات للرد نلى ه ه الممارسات اأسراشيلية وفضو أهدافها االاكملية 

 رياضي.وكأيانها للرأي العا  ال
13/3/5112الموقع الرسمي للمؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة،   

 
 أبدت جدية كبيرة في التعاون مع مصر وتحظى باحترام الشعب المصري حماسمصادر مصرية:  .46

اركفففة  أفمصفففرية رفيعفففة المسفففكو  لمراسففف  معفففا نفففف  أمنيفففةكشففففت مصفففادر  :مراسففف  معفففا -القفففاهّر 
ا  الصففد  فففي العمقففات أففيف الطففرفيف والكففي لعأففت اركففة الجهففاد امففاس الكزمففت أمطالفف  القففاهّر لففر 

 دورا مهما وضامنا لكنفي  المطال . اأسممي
 إلفففى األمفففور إنفففادّلعأفففت دور الضفففامف ففففي  اأسفففمميووفقفففا للمصفففادر المصفففرية ففففاف اركفففة الجهفففاد 

كافريض طأيعكها أيف القاهّر وقطفا   فّز فقفد طالأفت مصفر مفف اركفة امفاس أوقفف كاففة امفمت ال
المصففري خاصففة مففا يجففري نلففى ارض سففيناء واكخففا   الشففيفضففد مصففر ونففد  الكففدخ  فففي  اأنمميففة

 في كفعي  المصالاة الفلسطينية. واأسرا كافة الكداأير لضأط الادود م  مصر أشك  جاد 
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فففكو معأففر رفففو لمففدّ يففوميف كمهيففدا  أإنففادّ اأسففمميمففف جهكهففا وافقففت مصففر نلففى مطلفف  الجهففاد 
المعأر مف الجانف  الفلسفطيني وهفو مفا وافقفت  إداّرككولى السلطة  أفكاه أشك  داش  شريطة ف أنادّ

 نليه اماس.
 األمففففوركعيفففد مصففففر الناففففر فففففي قففففرار ماكمففففة  أفلاففففت نلففففى أووفقفففا للمصففففادر فففففاف اركففففة امففففاس 
 وأالفع  طعنت ماكمة هيشة قضاء الدولة في اك  ماكمة إرهاأيةالمسكعجلة أانكأار الاركة جمانة 

 ألغففاءنيففة ماكمففة قضففاء الدولففة  إلففىلغففاء الاكفف  والكقففديرات كشففير إالمسففكعجلة للفصفف  فففي  األمففور
 .إرهاأيةالاك  أانكأار ك  مف القسا  واماس 

مصفر لمسففت مفف اركففة امفاس جديففة كأيفّر فففي الكعفاوف ال سففيما واف الاركففة  أفالمصففادر  وأضفافت
 .اأخواف أيديولوجيةس أاالنفصا  نف كااى أااكرا  الشع  المصري ونليه طالأت مصر اما

 11/3/5112وكالة معا اإلخبارية، 
 
 في ملف القضية الفلسطينية ا  أبو الفتوح: مصر باتت تخسر كثير  .47

قفففا  نأفففد المفففنع  أأفففو الفكفففوا رشفففيس افففز  مصفففر القويفففة وأافففد قيفففادات : مامفففود هنيفففة -الرسفففالة نفففت 
القضية الفلسطينية  أسأ   يا  الأوصلة  المعارضة المصرية  إف مصر أاكت كخسر كثيرصا في ملف

 أوالمصرية الموجهة كجاه ه ه القضية الكي كمث  جزءاص أصيمص مف اسكراكيجية األمف القومي المصري 
 العرأي.

  السياسة المصرية كجاه القضفية الفلسفطينية  مشفيرصا إلفى عالرسالةعوانكقد أأو الفكوا في اديث خام أف
 كيجية الناا  الاالي أالكعاطي معها.كأيّر في اسكرا أزمةوجود 

وقففا  إف عناففا  مأففارن مفف  خمفنففا معففه إال  أنففه كففاف ممسففكا أففأعض األوراق الكففي كففاف يسففكطي  مففف 
خملهفففا أف يفففةثر ففففي القضفففية الفلسفففطينية أشفففك  أو أفففآخر  سفففواء مفففف خفففم  نمقاكفففه مففف  الفصفففاش  

 المخكلفة أو مف خم  نمقاكه م  االاكم ع.
  الاففالي يمففزق أوراق الكففيثير كلففن وااففدّ كلففو األخففر  سففواء فففي نمقاكففه المكففوكّر مفف  وأضففاف عالناففا

اركفففات المقاومفففة  وففففي نمقاكفففه مففف  السفففلطة  أو اكفففى نلفففى مسفففكو  اأدران لمفففد  أهميفففة اركفففات 
 المقاومة في الافاا نلى األمف القومي المصريع.

 
 تصرف غير إنساني

فو في وجه الفلسطينييف أغّز كصرف  يفر عإنسفانيع  ففي اف  معأر ر  إ مقوأكد  أأو الفكوا نلى أف 
 العمقات الكاريخية الكي كرأط مصر م  الفلسطينييف  وهي نمقات عد  وكاريخ ومصير مشكرنع.
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أمففا فيمففا يكعلففق أالمنطقففة العازلففة أففيف اففدود سففيناء وقطففا   ففّز؛ أجففا  عسففكا  إهانففة فففي اففق الناففا  
هي مرفوضة مف جانأنا  لكيثيرها نلى أهفالي سفيناء؛ ولخطوركهفا المصري سككك  نليه في الكاريخ  و 

 نلى االمف القومي المصريع.
 ولكنه في الوقت  اكه  نصو القو  الفلسطينية أعد  الخوض فيه كونه يأقى شينا مصريا داخليا.

وردصا نلففففى وصففففف ماكمففففة األمففففور المسففففكعجلة لاركففففة امففففاس أفففففعاأرها ع  أكففففد  أأففففو الفكففففوا نففففد  
ية الاك  الصفادر  خاصفة أنفه صفدر دوف أي قفراشف رسفمية واسفكند نلفى كعليقفات إنمميفيف اخكصاص

 انكادوا نلى أث الكاريض والكراهية أالمعارضيف المصرييف وأاألشقاء الفلسطينييف من  نهد مأارن.
 وأضاف ع اناراف الأوصلة االسكراكيجية و يا  الاس السياسي نند الناا  القاش  جعلكه ياكفي أمث 

 ه ه األاكا   والمفكرض أال كةثر نلى العمقات المصرية الفلسطينية.
 

 تخبط النظام
ودنفففا المرشفففو الرشاسفففي السفففاأق إلفففى ضفففروّر أف كعفففود مصفففر كطفففرف ماكضفففف للقضفففية الفلسفففطينية 

نفدوها الوايففد هفو النافا  الصففهيوني  وأف االنكقفام مفف قففدّر  أفوفصفاشلها  وينأغفي عأف كففدرن جيفدصا 
 زيادّ االنقسا  الفلسطيني يمثمف خطرا نلى أمف مصر  اكهاع  وفق كعأيره. المقاومة أو

العنففف أسففيناء  مةكففدا نففد   أنمففا ونففر ج أأففو الفكففوا نلففى االكهامففات المصففرية للمقاومففة أففالكورط فففي 
ثأوت أي كورط فلسطيني في كلن األاداث  وعك  مفا قيف  ففي هف ا الشفيف كفم  مرسف  ال دليف  نليفه  

 مجمونة ال كجيد سو  لغة الشك  والكخويف والكاريض والكراهيةع  نلى اد قوله.ومروجيه ه  
وانكأر كامي  المسشولية للمقاومة مااولة للكغطية نلى الفش  في القضاء نلى المجمونفات المسفلاة 

 الكي كواجدت أسيناء من  فكّر طويلة.
ففا نففف دور داففمف فففي مصففر  فقففا  إفع دوره فففي الكنسففيق مفف  االاففكم   ضففد المقاومففة  يثيففر مففف أم 

القلق والمخاوف الكثير  ويض  نممات اسكفها  نديفدّ نلفى مفف يافرم نلفى الكعفاوف مف  رجف  لفه 
 مث  ه ا الكاريخ!ع.

 
 الموقف من حماس

وأكفد  أأفو الفكفوا نلفى انكففزازه أاركفة امفاس وأقيادكهفا الكاريخيفة منفف  الشفيخ اامفد ياسفيف كونهفا اركففة 
المخكلفف مف  اأخفواف  مضيفصا عأفرق جيدا في موقفي السياسي لال اأنسفاني مقاومة فلسطينية أصيلة 

المسففلميف فيمففا يخففم الشففيف المصففري والمكفففق فففي كثيففر مففف القضففايا مفف  اركففة امففاس فيمففا يخففم 
 الشيف الفلسطينيع.
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وأضففاف عيجفف  أف كأقففى امففاس اركففة مقاومففة فلسففطينية فقففط  وأال كشففغ  نفسففها أاركأاطففات أخففر  
 قضيكها المركزية اكى ال يعطلها فش   يرها أيا كاف اركأاطه الفكري أالاركة. خارج إطار

 15/3/5112الرسالة، فلسطين، 
 
مـع  تواصـل دومـا  وأ "إسـرائيل"توجد ثقة وطمأنينة ضخمة بـين مصـر و :بوستاشنطن للو  السيسي .48

 نتنياهو
يات المكافدّ نأفر مقاألفة كسو  الرشيس المصري نأد الفكاا السيسي مراراص مف الوال: 51نرأي -لندف 

 إلفىأجركها معه صايفة عواشنطف أوستع األمريكية  ما راص مف انهيار مصر وانزالق المنطقة أرمكهفا 
 اأخففوافالفوضففى فففي اففا  لفف  ياصفف  نلففى الففدن  المففالي والعسففكري  فيمففا كعمففد الخلففط أففيف جمانففة 

ع  و لفن ففي اأسفمميةنافي  عالدولفة ففي مصفر والعفال   أمفا فيهفا ك اأرهاأيةالمسلميف وأيف الجمانات 
 ع.51أكثر مف موق  ونأر رده نلى أكثر مف سةا  في المقاألة الكي اطلعت نليها عنرأي

ورشيس وزراشها أنياميف نكنيفاهو الف ي  إسراشي وأكد السيسي في المقاألة إقامة نمقات قوية ودافشة م  
سراشي ع. عيكواص  معه دوماص ويكادث إليه كثيراع  وقا : عكوجد   ثقة وطمينينة ضخمة أيف مصر وا 

 13/3/5112، لندن، 51عربي 
 
 فـي قضـيـة تســرب الغــاز إلـى العقـبـة "إسرائيل" لمقاضاةتقديم طلب استئناف  .49

قففد  موكفف  المففواطف نيففد أأففو نلففي   الماففامي أامففد أففديرات طلفف  اسففكشناف : امففداف الاففاج - نمففاف
صفففأاا يفففو  امفففس الخمفففيس. وكفففاف أأفففو نلفففي  رفففف  قضفففية نلفففى لقأفففو  مقاضفففاّ الاكومفففة اأسفففراشيلية 

الاكومففة اأسففراشيلية أعففد كسففر   ففازات سففامة مففف األراضففي الماكلففة إلففى مدينففة العقأففة  مففا أد  إلففى 
شخصفففاص أيفففنه  نجلفففه مالفففن. وردت ماكمفففة صفففلو جفففزاء العقأفففة  121افففاالت اخكنفففاق لمفففا يزيفففد نلفففى 

في جلسة نقدت أرشاسة القاضي نمء الفديف العفزا  نهايفة القضية المرفونة نلى الاكومة اأسراشيلية 
 شهر كانوف الثاني الماضي  لعد  االخكصام.

وقا  الماامي أديرات إنه كقد  أطل  االسكشناف للناش  العا  أماكمة اسكشناف معاف مامد الخوالدّ. 
مفادّ السفاأعة مفف وأفاد أفديرات أفيف ماكمفة صفلو جفزاء العقأفة مخكصفة أهف ه القضفايا اسفكناداص لفنم ال

 قانوف العقوأات األردني وفق الصماية اأقليمية.
 13/3/5112الدستور، عمان، 
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 أطفال فلسطيندراجة ألجل  علىأردني يطوف العالم  .51

اخكففار األردنففي وسففا  الجيوسففي خفوض كاففد جديففد مففف نونففه  وانطلفق فففي رالففة اففو  العففال    :القفدس
ا  لألطفففا  المرضففى والماففروميف  كاففت ننففواف ع ففود ويفف  نلففى عدراجكففه الناريففةع  أهففدف جمفف  األمففو 

 جيرنيع  أو عرالة النوايا الاسنةع.
دولفة  ففي كف  القفارات  ليعفود إلفى دأفي مفّر  75وينوي الجيوسي السفر الخمفس أفدءا مفف دأفي ليفزور 

 أخر   مكاديا اروف السفر القاسية  مث  الطقس السين والطرق الونّر.
ألف كيلومكرا  ييم  نأرها أإاداث كغيير إيجاأي أالعفال   نفف  111 اوالي وكألغ مسافة السفر كاملة

 طريق المغامّر وكام  الصعا .
يوما فقط  لمساندّ األطفا   61ألدا في  36مف دأي إلى  5111وكاف وسا  أكم  رالة ساأقة نا  

 المعوقيف في  ّز.
يشفها الشفع  الفلسفطيني  ففي اف  ويهدف وسا  أيضا مف رالكه  للكونية أاألوضا  الصفعأة الكفي يع

االاففكم  اأسففراشيلي  مففف نففد  أمففاف ونقففم فففي الغفف اء والففدواء  والكثيففر مففف المشففاق اليوميففة الكففي 
 يعيشونها.

 13/3/5112القدس، القدس، 
 
 ألوسع مشاركة درزية في االنتخابات اإلسرائيلية يدعو جنبالط .50

ه رشيس اللقاء الفديموقراطي وليفد جنفأمط نفداءص  العفر  الموافديف الفدروز ففي فلسفطيف الماكلفة   لفىإوج 
المّر األولى الكي ككواد فيها االكجاهات والكك  العرأية ففي الشافة موافدّ لخفوض عشدد فيه نلى أنها 

فرصفففة ثمينفففة لكاصفففيف المجكمففف  العرأفففي وكوايفففد ». وأشفففار إلفففى أنهفففا عانكخاأفففات الكنيسفففت اأسفففراشيلي
اأسففراشيلي الفف ي ييخفف  مسففارات خطيففّر فففي افف  اسففكمرار  - رةيكففه كجففاه مجريففات الصففرا  الفلسففطيني

الفففدولي لمافففكم  واالمكنفففا  نفففف ممارسفففة أي ضفففغط لوقفففف سياسفففات الكوسففف  االسفففكيطاني  االنايفففاز
 «.والكغيير الديمو رافي والكهجير السكاني الكي كضاف إلى القك  واال كيا  واأجرا 

ر  المواديف الفدروز كثأيفت هفويكه  العرأيفة وانكمفاشه  الارف الاالي ياك  نلى الععأفه  إلى أشار وا  
المشاففة المواففدّ هففي مففدخ  هففا  النكففزا  اقففوقه  عأف  إلففىالففوطني والقففومي الفلسففطيني  لفففت االنكأففاه 

 .عمشاركة كثيفة وموادّ في ه ا االسكاقاقع إلى  دانياص عالمهدوّر أالمساوّا في المواطنة
 13/3/5112السفير، بيروت، 

 



 
 
 
 

 

           42ص                                     3212 العدد:    13/3/5112 الجمعة التاريخ:

 مليون دوالر إلعمار غزة 200منحة كويتية بقيمة توقيع  .52
وقف  ناشف  رشفيس الفوزراء  رشفيس اللجنفة الوزاريفة أنمفار قطفا   فّز مامفد  -القدس دوت كو -را  هللا

مصفطفى  والمسكشففار االقكصففادي للصففندوق الكففويكي للكنميففة االقكصففادية العرأيففة طففارق المنففيس  فففي 
اكفاقيفففة أشفففيف كفاصفففي  منافففة دولفففة الكويفففت للمسفففاهمة ففففي العاصففمة األردنيفففة نمفففاف اليفففو  الخمفففيس  
 مليوف دوالر  أاس  عوفاع. 511إنمار الماافاات الجنوأية  و لن أقيمة 

وكانفت اكومفة دولففة الكويفت أنلنفت فففي مفةكمر المفانايف لففدن  جهفود إنمفار  ففّز المنعقفد ففي القففاهّر 
مليفففوف دوالر  511طفففا  أمألفففغ نفففف المسفففاهمة ففففي خطفففة إنفففادّ إنمفففار الق 5110ففففي كشفففريف األو  

 أميركي مف موارد الصندوق الكويكي للكنمية االقكصادية العرأية.
مف جهكه  أكد المنيس وقوف الشع  الكويكي إلى جان  شقيقه الفلسطيني في المجاالت كافة  دانيفا 

الكففويكي  إلففى الكنفيفف  السففري  لأففرامج المناففة المففا فيففه فاشففدّ الشففع  الفلسففطينيا  مضففيفا أف الصففندوق
سناد أنجاا كنفي  الأرامج الكي اكفق نليها.  للكنمية سيقد  ما يلز  مف دن  وا 

وككناو  االكفاقية الموقعة كام  المناة الكي كعهدت أها الكويت ففي مفةكمر القفاهّر أنمفار  فّز  كمفا 
 أف الأرامج الكي ك  االكفاق نلى كنفي ها سكنف  مف خم  الاكومة الفلسطينية أالكام .

وسكشفففم  الأفففرامج الكفففي سفففيك  كنفيففف ها ضفففمف هففف ه المنافففة قطانفففات اأسفففكاف والأنيفففة الكاكيفففة والميفففاه 
واالقكصفففاد والزرانفففة  وكنفففف ها وزاّر األشفففغا  العامفففة واأسفففكاف  ووزاّر الاكففف  المالفففي  وسفففلطة الميفففاه 

رق كنفيفففف  الفلسففففطينية  ووزاّر االقكصففففاد الففففوطني  ووزاّر الزرانففففة  كفففف  اسفففف  اخكصاصففففها  وسيسففففكغ
 الأرامج اوالي العاميف.

 15/3/5112القدس، القدس، 
 
 العمادي يؤكد تسارع عملية المشاريع القطرية في القطاع بالمرحلة المقبلة .53

قففا  السفففير القطففري مامففد العمففادي رشففيس اللجنففة القطريففة أنففادّ : ريمففا زنففادّ ومامففد جمففا  - ففّز 
ماني  هنية  ناش  رشيس المكك  السياسي لاركفة إنمار القطا  خم  اجكمانه في قطا   ّز م  إس

المقاومة اأسفممية لامفاسا: عأامفد ت اسفكينفنا العمف  ففي المشفاري  القطريفة  أعفد كوقفف ألكثفر مفف 
نففا  أسففأ  الاصفففار ومنفف  إدخفففا  مففواد الأنفففاءع  مضففيفاص أنفففه مكفاشفف  ففففي سففرنة نمليفففة اأنمففار ففففي 

 المرالة المقألة.
 13/3/5112الشرق، الدوحة، 
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 ألف فرصة عمل بالمشاريع القطرية في غزة 200: عمال فلسطين لنقاباتاالتحاد العام  .54

ألفف نامف    511قفا  االكافاد العفا  لنقاأفات نمفا  فلسفطيف  ففي قطفا   فّز  إف : األناضفو  – ّز 
 فقفدوا نملهف  أفعفف  سفنوات الاصففار اأسفراشيلي  ومففا خلفكفه الافر  األخيففّر  ينكافروف أففدء العمف  فففي

 المشاري  القطرية.
وأضاف االكااد في أياف نشر اليو  الخميس  إف  أدء العم  في المشاري  القطرية أنمار  ّز  وأناء 
مفففا خلفكفففه الافففر  األخيفففّر  سفففيعم  نلفففى كشفففغي  قطانفففات ومهفففف صفففنانية مكعطلفففة نفففف العمففف  ففففي 

 القطا .
ففف االكاففاد إنففمف رشففيس اللجنففة القطريففة أنففادّ إنمففار قطففا   فف ّز  مامففد العمففادي أففدء المشففاري  وثم 

القطريفففة  الكفففي كهفففدف إضفففافة أنمفففار مفففا دمفففره العفففدواف  إلفففى كشفففغي  آالف المكعطلفففيف نفففف العمففف  
 ليكمكنوا مف إنالة ناشمكه .

 13/3/5112الشرق، الدوحة، 
 
 بالقدس في الجامعة العبرية "إنسانية اإلسرائيليين"طبيب سوري يحاضر في  .55

أفففي: قفففا  طأيففف  سفففوري خفففم  زيفففاّر قصفففيّر أسفففراشي  إف نافففا  أشفففار األسفففد القفففدس العر  - الناصفففّر 
مفّر  ممفا أد  لكففوارث إنسفانية لفف  كفنعكس اقيقكهفا أالكامفف  ففي وسففاش   56اسفكخد  السفما الكيمففاوي 

 اأنم .
ناماا وهو مسةو  كأير في شأكات المساندات اأنسانية  قد لأى  21ل وكاف الطأي  السوري الأارز

معهفففد دراسفففات الشفففرق األوسفففط ففففي الجامعفففة العأريفففة ففففي القفففدس الماكلفففة وقفففد  مااضفففّر دنفففّو مفففف 
أاأنكليزية نف واق  سوريا اليفو . وكفاف الطأيف  السفوري الف ي اافر نشفر اسفمه وكشفف صفوركه  قفد 
قد  مااضّر أما  نشرات مف الطم  في معهد كروماف في الجامعة العأرية في القدس او  أافداث 

 ال كر  الراأعة للثوّر السورية الكي كا  األسأو  المقأ . سوريا أمناسأة
أفادت كيجفاف أفنفدي  طالأفة نرأيفة شفاركت ففي سفما  المااضفّر  أف « القدس العرأي»وفي اديث لف 

طالأفة نرأيففة كفيفففة هاجمففت الطأيفف  السففوري وقاطعكففه أالعرأيفة مشففددّ نلففى أنففه يففزور دولففة كضففطهد 
يففيض صفففاكها. وقالففت إف المسففةو  السففوري قففد أصففغى النكقاداكهففا  الفلسففطينييف ويسففاه  أالكففالي أكأ

موضاا أنه يكماثف  مف  معانفاّ الفلسفطينييف  لكنفه اسفكغر  المفاضفلة أينهفا وأفيف المعانفاّ األشفد الكفي 
 يكاأدها السوريوف اليو .
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وأشففارت أفنففدي إلففى أف الطأيفف  السففوري نففرض كشففاهد سففما  ونيففاف صففوّر إنسففانية قاسففية جففدا نففف 
قفف  الايففاّ فففي سففوريا الفكففا لمميففيف المجشففيف وآالف الجراففى ونشففرات آالف القكلففى  مسففكطردّ أنففه وا

طالمفففا انكأفففرت إسفففراشي  »أشفففاد أالمسفففاندات اأنسفففانية اأسفففراشيلية للجرافففى السفففورييف. وكفففاأ  القفففو  
اقفا اككشففت الشيطاف األكأر ول  نقو نلى لفا كلمة إسراشي  أسأ  مفا كعلمنفاه وكلقينفاه ففي سفورية وال

 «.أف اأسراشيلييف أشر مثلنا ويقدموف مساندات إنسانية ايوية لآلخريف
وأوضات كيجاف أف منامفي النفدّو أدخلفوا المااضفر لقانفة صفغيّر مزدامفة لفدوا  أمنيفة  مشفيّر إلفى 

كافففدث الطأيففف  السفففوري ألغفففة »أف الافففراس اافففروا إدخفففا  كفففاميرات أو هواكفففف مامولفففة. وأضفففافت 
 «.ة ونلى ما يأدو هو مقي  في كركياإنكليزية نالي

 13/3/5112القدس العربي، لندن،  
 
 المسفر: لقاء مشعل الريجاني مجاملة وليس له ما بعده .56

وصف أسكا  العلو  السياسية أالجامعات القطرية الدككور مامد المسفر اللقاء : قدس أرس -الدواة 
سي لاركة عاماسع خالد مشع  ورشيس ا أيف رشيس المكك  السيا11/3ل األرأعاءال ي جر  مساء 

مجلس الشور  اأيراني نلي ال ريجاني في الدواة  أينه علقاء مجاملةع  واسكأعد أف يكوف له ما أعده 
 نلى مسكو  نمقات الطرفيف.

وأرج  المسفر في كصرياات لف عقدس أرسع  ند  رهانه نلى ه ا اللقاء لكفعي  العمقات أيف 
يراف  إلى ند  كغير الشروط الماددّ له ه العمقة  مشيرا إلى أف عالكأايف في المواقف  عاماسع وا 

الزا  قاشما  وال أنكقد أف اماس في وارد أف كغير موقفها مما يجري للشع  السوري  وه ا جوهر 
الخمف أينها وأيف الناا  السوري واز  هللا  ومعروف نمقة ه يف الطرفيف أإيراف  وأالكالي ال 

 ا اللقاء ما أعدهع.أنكقد أف له 
 15/3/5112قدس برس، 

 
 شهرا   18الناشطة الفلسطينية رسمية عودة  تسجنمحكمة أمريكية  .57

قضفففت ماكمفففة أميركيفففة اليفففو  الخمفففيس أسفففجف الناشفففطة الفلسفففطينية  :القفففدس دوت كفففو  - ديكرويفففت
انت انكقلفت شهرا أكهمة عكزوير في أوراق الهجّرع ألنها ل  كسج  فيها أنها ك 18رسمية يوسف نودّ 

 .1161مقك  شخصيف نا   أسفرتمف قأ  في قضية كفجير مكجر 
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وكانففت ماكمففة اكااديففة فففي ديكرويففت أدانففت نففودّ العففا  الماضففي أالاصففو  نلففى الجنسففية أطريففق 
عكفف أتع نلففى سففلطات الهجففّر األميركيففة اففيف مففألت اسففكماّر طلأهففا  أنهففاع يففر قففانونيع و لففن أففزن  

 لمقامة.
مففف أأففرز الناشففطات فففي المجكمفف  العرأففي فففي شففما  أمريكففا  وكعرضففت لاملففة  وكعكأففر رسففمية نففودّ

أ ريعفففة كككمهفففا نلفففى كعرضفففها لمنكقفففا  مفففف قأففف   األميركيفففةأالكاايففف  نلفففى القفففوانيف  أدانكهفففاواسفففعة 
قضية كعود لف  إلى اأشاّرشهرا أسأ  ند   18الاك  نليها أالسجف  إلىوصوال  اأسراشيلياالاكم  

 ناما مضت. 00
 13/3/5112القدس، القدس، 

 
 لدعم فلسطين دوالرمليون  1.2": أوفيد" .58

لأوفيفدا سفليماف الافرأش  انكمفاد  عصفندوق األوأفن للكنميفة الدوليفةعأنلف المدير العا  لف: الاياّ –فيينا 
مميفيف دوالر لكعزيفز  317مجلس الماافايف خم  جلسكه األولى ه ه السنة كمويمت ميسفّر كقفدر أفف

 ألداص في أفريقيا وآسيا وأميركا المكينية. 31في الكنمية 
صفففت لفففدن  ثمانيفففة مشفففاري  ففففي  511»وأوضفففو أف  فففّر خ ص  مليفففوف دوالر مفففف هففف ه الكمفففويمت الميس 

وففي إطفار «. القطا  العا   نلى رأسها قطا  النق  واأمداد أالمياه والصرف الصاي وقطفا  الطاقفة
كموي  الكجاّر  أكد الارأش انكماد خمس نمليات ككجاوز اأقراضية للقطا  الخام و « أوفيد»أرامج 
مليوف دوالر  إضافة إلى انكماد ثمفاني مفنو قيمكهفا نافو سفكة مميفيف دوالر لفدن  أفرامج  111قيمكها 

ومأفففادرات كعليميفففة وصفففاية وكوليفففد كهرأفففاء مفففف الطاقفففة الشمسفففية. وأشفففار إلفففى أف إافففد  المفففنو الكفففي 
هت لدن  فلسطيف نأر أرنامج األم  المكادّ اأنماشي ملي 5ن1انكمدها المجلس وقيمكها  وف دوالر و جِ 

المعنفففي أمسفففاندّ الشفففع  الفلسفففطيني  لأنفففاء المنفففاز  الكفففي كضفففررت خفففم  العمليفففات العسفففكرية نلفففى 
 قطا   ّز.

 13/3/5112الحياة، لندن، 
 
 اإلنسان تدين دخول مجرم حرب إسرائيلي إلى لندن لحقوقالمنظمة العربية  .59

كشفت المنامة العرأية لاقوق اأنساف في أريطانيا أف السفاّر اأسراشيلية في : قدس أرس -لندف 
لاضور ندّو داخ  مقر السفاّر أعنواف  مسأوقةلندف وجهت دنوات شخصية وفق شروط  ير 

آ ار لمارسا الجاري  ااضر فيها مجر  الار   11عالكاقيق في نملية الجرف الصامدع أكاريخ 
 في الجيش اأسراشيلي.  واالسكراكيجيةجور الفي رشيس وادّ السياسات القانونية الجنرا  أوديد 
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وأينت المنامة أف أوديد شارن في ك  الارو  الكي شنكها إسراشي  نلى قطا   ّز  ايث شغ  
مناص  اساسة في الجيش اأسراشيلي كاف منها رشيس وادّ العمليات الأارية في الجيش وكاف له 

 الهجو  نلى سفينة مافي مرمّر.  مشاركة فعاله في
وأدانت المنامة سماا الاكومة الأريطانية لشخم اركك  جراش  ار  أدخو  أراضيها ليااضر 

ال ي شنكه نلى قطا   ّز وراا ضايكه  األخيرمدافعا نما ارككأكه إسراشي  مف جراش  في العدواف 
ر المساكف والمدارس قكي  وأكثر مف نشّر آالف جريو إضافة إلى كدمي 5111أكثر مف 

 والمسكشفيات والكثير مف المرافق العامة. 
 15/3/5112قدس برس، 

 
 في العراق الشيخ حارث الضاري  "العلماءهيئة "وفاة رئيس  .61
في العفراق وففاّ أمينهفا العفا  الشفيخ افارث الضفاري « هيشة نلماء المسلميف»أنلنت : الاياّ –أغداد  

أقلففو  مةمنففة أرأهففا  صففاأّر »ي كركيففا. وقالففت فففي أيففاف سففنة ففف 73صففأاا أمففس نففف نمففر نففاهز الففف
ماكسففأة  كنعففى هيشففة نلمففاء المسففلميف إلففى أأنففاء الشففع  العراقففي  واألمكففيف العرأيففة واأسففممية  وفففاّ 

 «.أمينها العا  الشيخ المجاهد العال  الرأاني لاارث سليماف الضاريا رامه هللا وأسكنه فسيو جناكه
ّص اافلة أالعطاء  اأكفدأها أكاصفي  العلف  الشفرني  وكرأيفة  الشيخ»وأضاف الأياف اف  الراا  ناش ايا

األجيففففا  وكخففففريج العلمففففاء  والففففدنّو إلففففى هللا  وأنهاهففففا أالجهففففاد فففففي سففففأي  هللا  والوقففففوف أاففففز  أمففففا  
مخططات األنداء ال يف كانوا ومفا زالفوا يكرأصفوف أيمكنفا الفدواشر  ويسفعوف الفى النيف  منهفا  وقفاد ففي 

لسأي  مةسسة كأيّر أوقفت جهدها وجهادهفا لكاريفر العفراق مفف االافكم  الغاشف  وهيمنفة الالف   ه ا ا
أثواأكهففا ومنهجهففا ومواصففلة مسففيّر الشففيخ وجهففاده اكففى »وأكففدت الهيشففة كمسففكها «. ونففدواف الاففالميف

نادكه إلى أهله وأمكه أإ ف هللا كعالى  «.كارير العراق  وا 
ففي ألفدّ خفاف ضفاري   فر  أغفداد  هفو افيفد الشفيخ ضفاري أفف  1101والضاري ال ي ولد ففي نفا  

مامفففود الزوأعفففي  شفففيخ قأيلفففة زوأففف  وأافففد المسفففاهميف ففففي ثفففوّر العشفففريف ففففي العفففراق ضفففد االافففكم  
الففديف والاففديث والكفسففير  ونففا  شففهادّ  أصففو ودرس  1163الأريطففاني  الكاففق أجامعففة االزهففر نففا  

  كمففففا اصفففف  نلففففى شففففهادّ الففففدككوراه فففففي 1161نففففا   الماجسفففكير فففففي الكفسففففير مففففف الجامعففففة نفسففففها
. ونمفف  فففي جامعففات نرأيففة  كجامعففة اليرمففون فففي األردف  وجامعففة نجمففاف 1178الاففديث  نففا  

 وكلية الدراسات اأسممية والعرأية في اأمارات العرأية المكادّ.
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الكففي « مسففلميفهيشففة نلمفاء ال»وشفك   5113نففا   األميركفيالعففراق أعفد االاففكم   إلفىنفاد الضففاري 
مقاطعففة االنكخاأففات واالسففكفكاء  إلففى 5112رفضففها االاففكم  والعمليففة السياسففية  ودنففت نففا   أنلنففت

 نلى الدسكور.
وانففدال  الاففر  األهليففة   5116وفففي مرالففة كففولي رشففيس الففوزراء العراقففي نففوري المففالكي الاكفف  نففا  
 لاة.وجهت الاكومة الى الشيخ الضاري  كهماص ندّ أدن  مجمونات مس

ويكه  سياسيوف الضاري أدن  المجمونات المسلاة خم  موجة العنف الطاشفي الكي اجكاات الفأمد 
 وأودت أعشرات اآلالف. 5118و 5116أيف العاميف 

  فرضت واشفنطف نقوأفات ماليفة نلفى مثنفى الضفاري نجف  الشفيخ افارث  5111وفي آ ار لمارسا 
 / أ سففطسواكهمففت الففوزاّر الضففاري أالسففعي منفف  آ «. القانففدّ فففي أففمد الرافففديف»أكهمففة دنفف  كناففي  

الكففي كهففاج  « الكنايمففات أنففوا الكمففرد فففي العففراق مففف خففم  كشففكي  كفف   إايففاءإنففادّ »إلففى  5118
 .5111القوات األميركية الكي انساأت نا  

 13/3/5112الحياة، لندن، 
 
 نوع من الكائنات البحرية 1500اكتشاف  .60

كففففاشف جديففففد فففففي  1211ء خففففم  العففففا  الماضففففي فففففي الكعففففرف إلففففى نجففففو العلمففففا: رويكففففرز –أوسففففلو 
مففف أنففوا  الكاشنففات  558021مايطففات العففال . ونشففر الخأففراء نكففاشج أاففثه  أمففس فففي الشاففة كضفف  

الأارية الكي ككراوا أيف الطاال  الأارية والاوت األزرق  فيما كشير كقديراكه  إلى اف ما أيف نصف 
 الأارية العديدّ الخميا ال كزا  في نل  الغي . مليوف إلى مليونيف مف الكاشنات

قا  الأار لف  ينف  اافه أعفد مفف »وقا  العضو المشارن في رشاسة سج  األنوا  الأارية جاف ميس: 
وأضفففاف اف أنوانفففاص كثيففّر قفففد يطويهفففا النسففياف وكنقفففرض قأففف  اككشففافها  أسفففأ  الكلفففوث «. االككشففافات

 طات.وكغير المناخ وزيادّ اموضة مياه الماي
نونففاص أاريففاص منهففا الففدلفيف األسففكرالي  1021  كضففمف المشففرو  الأاثففي اككشففاف 5110وخففم  نففا  

نونفاص مفف االسفنفجيات ونفو  فريفد مفف الروأيفاف لالقريفدسا وقنفدي  أافر ضفخ   131األاد  الاهر و
مفف أضيف إلى قواشمه ألفف نفو   5118سنكيمكراص. ومن  انطمق المشرو  نا   21نممق سا  طوله 
نونفففاص مفففف القفففرش وأسفففمان الشففففنيف الأاريفففة ونفففو  جديفففد مفففف أسفففمان الَأَركفففودّ.  155األسفففمان  منهفففا 

 ألف نو  معروف مف األسمان. 18وهنان اآلف 
  اي فففي ميففاه المايطففات واففو  فكاففات «ككنولوجيففا ايويففة زرقففاء»وأشففار مففيس إلففى أف الكنقيفف  نففف 

اسفففكنأاط مففواد مقاومففة للافففراّر والمففواد السففامة. ومفففف الأففراكيف فففي قفففا  الأاففار  قففد يسفففاند ايضففاص فففي 



 
 
 
 

 

           21ص                                     3212 العدد:    13/3/5112 الجمعة التاريخ:

األنفففوا  الجديفففدّ نفففو  مفففف الهفففوا  الأاريفففة نثفففر نليفففه قأالفففة أويركفففو ريكفففو وأطلفففق نليفففه االسففف  العلمفففي 
   نسأة الى الممثلة والمطرأة األميركية جنيفز لوأيز.«ليكاراكنا لوأيزي»المكيني 

 13/3/5112الحياة، لندن، 
 
 والمترّددة في رام هللا الفاشلةالسياسة  .62

 منير شفيق
جاء قرار المجلس المركزي لمنامة الكارير الفلسطينية أوقف الكنسيق األمني م  االاكم  في 
الضفة الغرأية  وما كمه مف كيويمت أانكأاره إن اراص وليس قراراص إلزامياص للسلطة واج  الكنفي   ليكشفا 

الفاشلة والمكرد دّ الكي يكأناها الرشيس مامود نأاس مّر أخر   أعد مرات ومرات  نف السياسة 
 وسلطة را  هللا. 

أالر   مف الكراي  الضروري لصدور قرار أوقف الكنسيق األمني م  االاكم  وانكأاره خطّو 
كصاياية في اكجاه سياسة أثأكت فشلها إال  أف مف كاف وراء القرار أي مامود نأاس نفسه لألف 

  وال قرار مسكقمص لها أراده قراراص ل ر الرماد في العيوف  وأنقا  ماء الوجه  ولو المجلس المركزي يكأعه
 ليو  وااد  ول  ي ِرده قراراص جدياص يوض  موض  الكنفي  فوراص. ولنق  اكى اآلف في األق . 

 الكنسيق األمني أيف را  هللا وقوات االاكم   يشك  فضياة وناراص ال مثي  لهما أكاريخ الاركات
الوطنية المقاومة لماكم . فمف جهة ما زالت سلطة را  هللا كعكأر نفسها جزءاص مف الاركة الوطنية 
الفلسطينية وله ا ك صر نلى إلااق صفة الوطنية أها عالسلطة الوطنيةع. ولكنها في الوقت نفسه 

خر أجهزكها األمنية لمطاردّ خميا المقاومة وقم  الكاركات الشعأية المكجهة ناو االنكفاضة  ك س 
الشاملة ضد االاكم . ث  كصر في اآلف نفسه  م  قمعها لمنكفاضة  وند  السماا أها  نلى أنها 
م  عالمقاومة الشعأيةع الكي كنسج  م  الكنسيق األمني ال ي يامي االاكم   ولع  دوراص ااسماص في 

 أقاشه واسكمراره  وجعله ااكمالص أدرجة سأ  نجو .
  أف وجد اركة وطنية لفصاش   .ت.فا كوافق أو كسكت نلى االكفاق األمني ل  يسأق الاكم

وكقأ  أكشكي  أجهّز أمنية مف خم  جنرا  ي عكَأر اليفاص لعدوها  كدايكوف. فيقو  أمهمة كوفير الاماية 
الكاملة لماكم  وأكفاءّ كفوق قدرات جيشه ومخاأراكه. و لن نأر اسكغم  الكداخ  في العاشلة أو 
القرية الفلسطينية أو الاي الفلسطيني أيف خميا المقاومة وأفراد الاراكات الشأاأية مف جهة وأيف 
أفراد ماسوأيف نلى األجهّز األمنية  أو أعض الفصاش  المنكسأة لمنامة الكارير الفلسطينية  مف 

وادّ شعأية جهة أخر  األمر ال ي أسه  في إاأاط الكثير مف نمليات المقاومة واا  دوف كشكي  
 واسعة أطمق انكفاضة كطيو االاكم  واالسكيطاف وكهويد القدس. 
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وقد جر  ك  ه ا العج  الع جا  وال ي هو أمثاأة العار والشنار كات اجة كوفير شروط نجاا 
المفاوضات ومسار الكسوية السياسية و لن كات وه  كس  ثقة العدو وجعله يطمشف ألهلية م فاِوضه 

 كيميف األمف له  إ ا ما ككر   ومناه عدولة فلسطينيةع في الضفة الغرأية والقطا .الفلسطيني في 
نلى أف ك   لن دخ  في الفش  كلو الفش  نلى مسكو  المفاوضات أو وقف االسكيطاف  فيما أد   
نملياص إلى اماية االاكم  وكغطية اسكشراء االسكيطاف وكهويد القدس واالنكداءات نلى المسجد 

 األقصى.
نما ك  مف أي ده  ويج  أف يكام  المسةولية الكاملة نف ه ه السياسات ليس مامود نأاس فاس  وا 
و طى سياساكه مف خم  اللجنة الكنفي ية والمجلس المركزي لمنامة الكارير الفلسطينية  أو شاركه 

لضفة في السلطة  وفيما أد ت إليه كلن السياسات مف انقسا  فلسطيني  واأله  ما كعرضت له ا
جأار  –الغرأية والقدس مف كآك  اسكيطاني  كهويدي. ناهين نف كضايات األسر  وأهالي الشهداء  وا 

 5111/ 5118الضفة الغرأية نلى الوقوف شأه مكفرجة أما  ارو  العدواف نلى قطا   ّز في 
  5110أ سطس -آ / يوليو-. نلماص أنه كاف أاأمكاف ال سيما في ار  كموز5110و 5115و

نطلق انكفاضة شاملة في الضفة الغرأية والقدس ليس للمشاركة في إنزا  الهزيمة الكي م ِنَي أها أف ك
نما أيضاص  لفرض انساا  االاكم  مف الضفة الغرأية  وكارير القدس واألسر .  العدو فاس   وا 

القدس ألف العدو كاف في ميزق نسكري خانق كات إنجازات المقاومة  وكاف كدخ   الضفة الغرأية و 
سممياص ونالمياص ال ِقَأ  لنكنياهو نلى ااكماله  وال لمف  مف شينه أف ي ضيف نليه ميزقاص سياسياص نرأياص وا 

 وقفوا معه نلى مواجهة قضية القدس وكارير الضفة في ا  انكفاضة شاملة. 
ا مف هنا يجيء قرار المجلس المركزي أوقف الكنسيق األمني أعض كفاّر لما ارك ِك  مف خطاي

سياسية أكغطية سياسات المفاوضات والكسوية والكنسيق األمني. طأعاص ه ا إ ا  ه  القرار إلى الكنفي  
ول  يكاو   مّر أخر  لكغطية سياسات الفش  والكرد د  أ  السياسات الكارثية وه ا أق  ما يج  أف 

 ي قا  فيها.
13/3/5112، "51موقع "عربي   

 
 ماذا وراء طعن قضايا الدولة؟ .63

. يوسف رزقةأ.د  
أجمعت الكعليقات القانونية والسياسية  الكي كناولت اك  الماكمة المصرية للقضايا المسكعجلة نلى 
أف الاك  نلى اركة اماس لأاأرها ؟!ا  سياسي أامكياز  وأنه مسكوف أعوار قانوني يمكف أف 

 يفنده ماا ا خريج  إ ا كوفر القضاء العاد . 
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كعجلة  ات اخكصام. ول  ككف القضية المعروضة نليها  ات صفة ل  ككف ماكمة القضايا المس

مسكعجلة. وال يكرك  نلى نرضها نلى الماكمة اأدارية أي إضرار أاقوق األطراف المكخاصمة  
فهي ليست قضية إدارية أو جناشية قد يرك  الكيخير فيها أمرا واقعا  ير مقأو   أ  هي قضية 

 ور ولسنوات مديدّ.نمقات وسياسة كاكم  الكيجي  لشه
لقد كرك  نلى الاك  ااكجاجات واسعة في مصر  وفلسطيف  وفي الشكات  وأيف الشعو  العرأية 
واأسممية  وكناو  الخأراء ماكمة األمور المسكعجلة أالنقد  نلى ناو يزنز  الثقة أالقضاء 

السااات المصري. وكرك  نلى الاك  إضرار أمصالو مصر في الملف الفلسطيني  وفي أعض 
 اأقليمية العرأية و ير العرأية  ورفضت اماس الاك   ورفضت الطعف نليه أيضا. 

في ضوء ما كقد  أاست السلطات المصرية أنه ال ناشد إيجاأي لمصر مف الاك   أ  إف أضراره 
أكثر مف فواشده  وأف كارين هيشة قضايا الدولة للطعف في الاك  أما  ماكمة إدارية هو الطريق 

 يو ال ي يمكف مف خمله معالجة كدانيات اك  المسكعجلة سين ال كر. الصا
لقد راأت اماس والفصاش  الفلسطينية ندا نأاس والسلطة أالطعف  وكمنت أف يكوف الطعف أداية 
مسار لكصايو خطي المسكعجلة  وأداية لكفاهمات معقولة م  اماس والمقاومة   ير أف ما هو أمنية 

أإلغاء الاك  أوال  ث  إلى إجراءات نملية إضافية لكاسيف العمقة م   ياكاج إلى قرار قضاشي
 اماس وم   ّز أشك  نا . 

ولكف  موجودّ اأجراءات العملية ل  كك  أعد  واأرهاصات اأيجاأية ألغاء الاك  المسكعج  
القانوف  الكخوفات السلأية موجودّ أيضا؟! فناف نككل  في قضية سياسية  ال قضية جناشية ياكمها 

 ومف ث  وج  الا ر مف المأالغة في الكفاة  أو الكعليقات. 
وهنا نود أف ن كر أف المسكعجلة لها اك  سلأي آخر ضد ككاش  القسا   ول  يك  الطعف نليه مف 
هيشة القضاء اأداري  وال مف اماس  ل ا يجدر أف يكضمف الطعف المقد  مف ل الهيشةا القراريف 

ا  كلكز  أقرارات القيادّ السياسية لاماس  وال يصو كعدي  الايف ال ي لاق معا  ألف ككاش  القس
أاماس دوف كعدي  الايف ال ي لاق أالقسا . وه ا مقياس مه  جدا لقياس كوجهات األمور  ولفه  

 السياسات وارككها أيضا. 
نلى وساش  اأنم  والماللوف يأاثوف نف األسأا  الكي افزت هيشة قضايا الدولة للطعف 

المسكعجلة  وجله  يأاث نف الضغوط اأقليمية نلى القاهّر  وفي كفاهمات جديدّ م  اماس  وهي 
أمور كسكاق الأاث في ميداف السياسة   ير أف اماس صااأة القضية كأاث في النكاشج ال في 

في  وكنكار كعدي  الخطي وأناء مسار مف الكفاهمات م  القاهّر أما يخد  مصالو السكاف األسأا  
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وهي ال كم  مف الكيكيد نلى سياسكها أعد  الكدخ  في  رفو  ّز  وكخفيف الاصار  وفكو معأر 
 الششوف الداخلية لمصر أو لغيرها مف دو  المنطقة.

15/3/5112، فلسطين أون الين  
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 كلوفيس مقصود
مارس/آ ار الجاري  ككضو القرارات اأسراشيلية في  17ية في كلما اقكر  موند االنكخاأات اأسراشيل

الشيف الفلسطيني  والكي ينوي أنياميف نكنياهو اكخا ها في اا  كرةسه اكومة جديدّ. فلقد أنلف  في 
الثامف مف الشهر الجاري  أشك  جاز  أنه لف يكوف هنان أي انساا  مف الضفة الغرأية  ولف 

سطينييف  ما يعني أف اسكشناف ما كسمى المفاوضات لف يكوف سو  ككوف هنان أي كنازالت للفل
في جامعة أار ايمف  أنه عيةيد  5111كمرينات نأثية. كما أف الموقف ال ي أطلقه نكنياهو نا  

دولة فلسطينيةع ل  يعد قاشماص  فأاس  أياف صدر نف املة از  الليكود عه ه الفكّر ل  كعد واردّ  
ع. فور صدور ه ا الموقف  سار  مكك  نكنياهو إلى الكراج  نف  وخطا  نكنياهو في أار ايمف ال ا

ه ه األقوا   وانكأر ما اص  لأساص ال أكثر  وأف رشيس الوزراء اأسراشيلي أراد القو  إف إسراشي  لف 
كنسا  مف أية أراض  خوفاص مف أف يسكولي نليها اأسمميوف. ويعود ه ا عااللكأاسع إلى مااولة 

هو ضماف أصوات المكشدديف اليمينييف  ال سيما مف سكاف المسكوطنات في االنكخاأات  وفي نكنيا
 الوقت نفسه  الافاا نلى االدناء أيف إسراشي  كسعى إلى كاقيق سم  م  الفلسطينييف.

يمكف القو  إف نكاشج المعركة االنكخاأية الكي يخوضها نكنياهو واز  الليكود  ضد الكاالف ال ي 
از  العم   ير مضمونة. ه ا األمر يعني أف نكنياهو سيسعى إلى الفوز أاألصوات األكثر يكزنمه 

منه يمينية لإف كاف ه ا ممكناصا  وال سيما أنه خسر كيييد وسطييف كثيريف نلى خلفية إلقاشه كلمة في 
أه نكنياهو الكونغرس  وكاديه الرشيس األميركي أاران أوأاما. وأاكت كسود قنانة  اليو   أف ما قا  

في الكونغرس أفقد إسراشي  الكيييد أو شأه اأجما  ال ي كانت ككمك  أه في الواليات المكادّ  
وأالكالي  أادث خطاأه  ونلى الر   مف الكصفيق والكهج  نلى الرشيس أوأاما  اسكياءص كأيراص في 

ركييف  وال سيما أيف أوساط الاز  الديمقراطي  يكنامى خصوصاص أيف فشات كثيّر مف اليهود األمي
 أوساط الطم  والمثقفيف منه .

طأعاص  ليس أاأمكاف الككهف أما سكةو  إليه نكاشج االنكخاأات اأسراشيلية  أعد ناو أسأو   إال أف ما 
أصأو أكثر وضوااص أف النكاشج يكوق  أف ككوف مكقارأة. وفي ه ه الاالة  مف المرجو أف ككوف 

لة  اشكمفاص واسعاص مف أازا   ات كوجهات مكأاينة  وقد كض  أازاأاص يمينية  الاكومة اأسراشيلية المقأ
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كرفض أي سم  ناد  أو شام . وأناء نلى  لن  يكاك  نلى الاكومة الفلسطينية وض  اسكراكيجية 
 لمجاأهة أي اكومة إسراشيلية مقألة  أرشاسة نكنياهو أو  يره.

لى ثواأت المطال  الشرنية للشع  الفلسطيني  وأف ككوف ويج  أف كعيد ه ه االسكراكيجية الكيكيد ن
الوادّ الوطنية السمة الرشيسية لمرجعية المقاومة الفلسطينية وأولويكها. كما أف الكمايز أيف مخكلف 
الفصاش  ال يج  أف ينعكس اخكمفاص  وه ا ياكاج إلى ننصر رشيسي  هو: مرجعية سياسية وطنية  

وكلغي الكشر  . المرالة ككطل  إ اص إنادّ الشرنية لوادّ القيادّ كشج  نلى الكنو  في الرأي 
 الفلسطينية ووادّ الضفة الغرأية وقطا   ّز والقدس.

كما يج  أف ككوف ه ه الوادّ مكنونة األطياف  كسكأد  الكعددية الكي نشهدها اليو   والكي كرسخ 
الضفة الغرأية وقطا   ّز والقدس الكأاند في مرالة ياكاج الشع  الفلسطيني إلى وادكه  ال في 

كعاصمة لفلسطيف فاس   أ  أيضاص كيكيد اق المجشيف الفلسطينييف في العودّ والاقوق المدنية 
الكاملة لفلسطينيي الداخ   وال يف وا دوا لواشاه  في االنكخاأات المقألة  نلى الر   مف ك  

 الصعا   ما يةكد كج ره  في أرض وطنه .
مضى  ووسط ما هو ااص  في اا  األمة  كأقى فلسطيف الأوصلة  وهي أكثر مف أي وقت 

الضمانة الكي كةهلنا السكرجا  ما افكقدناه جراء الشر مة الاالية  والكي سلأت منا قدركنا نلى كقرير 
مصيرنا. كانت فلسطيف االلكزا  األصل  لجماهير األمة العرأية  وااف الوقت ألف نعود إلى ه ا 

د القيادّ الفلسطينية  لكي ككوف ملهمة وطليعة المجاأهة العرأية للمطام  واألهداف االلكزا  وكواي
الصهيونية. كما يج  أف ككوف كلن القيادّ أكثر فعالية  في الكزامها أالمقاومة أالوساش  السياسية 

 فلسطيف.والسلمية  ونند الضروّر المقاومة المسلاة  وأف كعيد الجماهير العرأية إلى ساأق الكزامها أ
15/3/5112، العربي الجديد، لندن  
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 فهمي هويدي 
االثنيف والثمثاء ه ا األسأو   أعد إ مق اسكمر ناو  يوميالخأر السار أف معأر رفو فكو خم  

خمسيف يوما. أما الخأر المازف فإف المعأر سيعاد إ مقه اليو  رأما لخمسيف يوما أخر . وا  ا أردت 
رشيس الهيشة القطرية أنادّ إنمار  ّز دخ  إلى القطا  أمس  أفكعرف الخأر المةسف فهو أف 

كسيطر نليه إسراشي   مكجنأا الدخو  مف خم   ال يا نف طريق معأر ايريز 3/11األو  لالثمثاء 
. و لن ادث أعدما صدمنا أخأريف مخجليف آخريف  أادهما الاك  المصريالجان   فيمعأر رفو 

كقف فى طليعة قو  المقاومة الفلسطينية أانكأارها جمانة  الكيصنف ككاش  نز الديف القسا   ال ي
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ألاق اركة اماس ضمف القاشمة السوداء وانكأرها أدورها اركة  ال يالاك  الماق  والثانيإرهاأية  
 إرهاأية.

ر  فى ايف  ل  ه ه الازمة مف األخأار داهمكنا ه ا األسأو   أجرنات ق  فيها المعقو  أو ند  
نليها العأث والممعقو . ور   كنونها إال أنه يجم  أينها أرأعة قواس  مشكركة  األو  أنها ككعلق 

ف اخكلفت فيه الزوايا والعناويف.  الفلسطينيأالموضو   أنها وثيقة الصلة أمشكمت نالقة ال  الثانيوا 
اسكجد فى مصر اأكداء مف شهر  يال ير  أم  فى الها. الثالث أنها جميعا مف كدانيات الموقف 

كةرق الضمير وكوج  القل . اكى  الكي. القاس  المشكرن الراأ  أنها مف قأي  األخأار 5113يوليو 
  ويالسرور أفكو معأر رفو ليوميف يا  منقوصا ومجراا. ألنه رأما ا  مشكلة أض  مشات مف 

خريف ينكاروف دوره  وال يعرفوف مكى الااجات الرا أيف فى السفر  إال أف وراءه  ناو نشّر آالف آ
الفرج. وه  أيف مرضى يلكمسوف العمج وطم  يدرسوف وأصاا  أنما  له  اركأاطاكه   ييكي

 ووااشفه .
مف زاوية أخر  فإف ازمة األخأار ككوز  ما أيف األخطر إنسانيا واألخطر سياسيا. وأزن  اف اسكمرار 

صار نلى  ّز وكاويلها إلى سجف كأير هو األخطر إ مق معأر رفو أما يسكصاأه مف كشديد الا
إنسانيا. أما وص  ككاش  القسا  واركة اماس فهى األخطر سياسيا  مف ايث اف فيه مف اأساءّ 

ند   األوروأيإلى مصر أيكثر مما فيه مف اأساءّ إلى المقاومة الفلسطينية. ليس فقط ألف االكااد 
يضا ألنه ل  يعد فى العال  سو  أرأ  دو  فقط كعكأر كورطت فيه مصر  ولكف أ ال ينف الموقف 

 اماس اركة إرهاأية. وه ه الدو  هى إسراشي  وأمريكا وكندا ومصر!
المشكمت الساأق  كرها  فسنجد اف قضية  في ضروريإننا إ ا ميزنا أيف ما هو ناج  وما هو 

كفكو  أفر أكثر مف مّر األم  المكادّ ناشدوا مص ممثلياألمر العاج  لالاا أف  هيمعأر رفو 
 الضروريالمعأرا فف أما إنادّ النار فى اكها  اركة اماس وككاش  القسا  أاأرها  وأمف سيناء فهو 

 أف يعالج يوما ما. ينأغي ال ي
قنانه أيف إ مق معأر رفو يخد  األمف القومى للأمد  فيالعا   الرأيأدر  أف  مصر كمت كعأشكه وا 

ضالعوف فى اأرها  وفى قك  الجنود المصرييف فى سيناء. أ  كاف له  واف اماس وككاش  القسا  
ا. وه  االنطأانات كاولت إلى 5111دوره  فى اقكاا  السجوف وقك  المكااهريف أثناء الثوّر لنا  

مسلمات ليس فقط لد  نوا  الناس ال يف  س  اأنم  نقوله   ولكف أيضا لد  كأار المسشوليف 
ف المثقفيف والسياسييف. أالمقاأ  فإف اماس وك  ال يف يعرفونها مف وأعض نناصر النخأة م

نناصر المقاومة وأه  السياسة والمثقفيف المنصفيف  جميعه  يةكدوف اف معركة اماس م  إسراشي  
. ومنه  مف ي كر أف اأنفاق كانت مفكواة نرأيألد  ألي داخليشيف  أي فيل  ككدخ   وأنهافقط  
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مأارن ول  كمث  كهديدا ألمف مصر. كما اف معأر رفو ك  فكاه أصفة داشمة نلى آخرها طوا  نهد 
فف فى ا  اكومة الدككور نصا  شرف فف ول  يسأ  أ   5111أأعض الضواأط أعد ثوّر يناير 
أادث انقمأا فى ه ه  5113شهدكه مصر فى نا   ال ي السياسيمشكلة أمنية للألد. ولكف المكغير 

اسكثمركه  ال يفيه هو الصرا  أيف السلطة الجديدّ واأخواف   ألساسياالعمقة. وكاف العنصر 
 أطراف ندّ نلى ناو أوص  األمور إلى ما وصلت إليه.

 الكيوصفكه أاألمر العاج  كاف ما  مناقشة فى االجكمانات  ال يأف موضو  معأر رفو  معلوماكي
الدككور رمضاف شلو  الفلسطيني مياأسمنقدها فى القاهّر قأ  أسأو  األميف العا  لاركة الجهاد 

مجم   فيممثم  ضروريم  المعنييف فى المخاأرات العامة. وأف المناقشات كطرقت إلى ما هو 
الاوار كاف اسككشافيا وانه سوف  أفالعمقة أيف اركة اماس والسلطة المصرية. وقد فهمت 

إال أف ما أنرفه يمكف  يسككم  فى جوالت قادمة. ور   أننى لست نلى إااطة أجمي  ما جر  
 كلخيصه فى النقاط الكالية:

مخاصمة اماس الكزا  أااجة إلى كاقيق نزيه  فيكسكند إليها مصر  الكيإف الوقاش  واالكهامات • 
كقو  أه جهة ماايدّ  خصوصا أف اماس كنكرها أالكلية وكعكأرها راجعة إلى دواف  سياسية وليس 

 إلى أدلة مادية.
لاة واصلة إلى اآل اف المصرية نملت نلى إفساد وكسمي  العمقة أيف الطرفيف إف أطرافا  ات مص• 

 فيأجهّز السلطة  في لن المخاأرات اأسراشيلية وأطرافا أخر   فيطو  الوقت. ه  يخصوف أال كر 
 را  هللا.

ى  لن اسكم  إداّر المعاأر ونلى رأسها معأر رفو  ر   أنها دنيت إل فيإف سلطة را  هللا كسوِ ف • 
شهر أأري  نا   فيمرات نديدّ أعد كوقي  اكفاق المصالاة وكشكي  اكومة الكوافق أيف فكو واماس 

 السلطة. فيينم نلى مشاركة الطرفيف  ال ي. وهو االكفاق 5110
إف إ مق معأر رفو وفكاه ليوميف أو ثمثة ك  شهريف يخنق القطا  ويشك  وضعا يكع ر • 

 ةد  إلى ادوث انفجار هنان ال كعرف نواقأه.اسكمراره. وال يسكأعد أف ي
خراجها مف المشهد •   جوهريالقطا   لسأ   فيإنه يكعيف الا ر مف المراهنة نلى إقصاء اماس وا 

أال ينسى أف  وينأغيالأدي  المرشو لم ء الفرا  الناج  نف  لن.  هيإ ا خرجت فإف دانش  أنهاهو 
القطا . ومعلو  أف أنصار الكناي  الم كور كانوا  في« القاندّ»أوقفت كمدد كناي   الكي هياماس 

خطأة ألقاها خم  شهر  في ّز إماّر إسممية « أميره »رفو وخاف يونس  وأنلف  فيقد نشطوا 
أجهضت العملية  الكي هي  وكانت سلطة اماس «اأف كيمية»مف مسجد  5111أ سطس نا  
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ها أالقطا . وا  ا الت دانش أغّز فإنها سكصأو اليزا  لها أنصار « السلفية الجهادية»آن ان. إال أف 
 نلى أأوا  سيناء. وفى ه ه الاالة فسيكوف نلى مف اسكاضر العفريت أف يصرفه.
15/3/5112، الشروق، مصر  
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 آري شافيت
ضا  أ  يأدو السيشة نف اساق هركسو   فهو ليس طويم  ليس نري األموريمكف قو  الكثير مف 

 كفكى في سف الألو .  أايانا
وهو ل  يجكز القناّ  ل  يارر القدس  ول  ينشن المفان  في ديمونا  وهو ينقر لككاأة الرساش  

مما ينأغي  ويكشاور أكثر مما ينأغي  وكصريااكه ليست اادّ أما يكفي. أو ي ليس  أكثرالقصير 
 وينسكوف كشركش  وليس كشار  ديغو . 

المسكاي : فقد أناد  األخيّر األرأعة األشهرفيد أف  وريوف. ولكف هركسو  فع  في وال اكى دا
كعود  إسراشي فيها النور. وفجيّ  أفضله  يمكف أف نر   وأشع األم . أخ  دولة أدت الماء كماما  

 نفسها والى شكلها والى ما كاف يفكرض أها أف ككوف. إلى
فعلت ه ا قأ  ست سنوات  وأند  نلى  أنىيأي لفني. أ  السيشة نف كس األموريمكف قو  الكثير مف 

اقكصادية أما يكفي  وليست اسكراكيجية أما يكفي  وليس في جعأكها  – لن. فلفني ليست اجكمانية 
 الكاريخية. اأنجازاتما يكفي مف 

 فهي ل  كنشن الدولة  ول  كصن  السم  م  مصر ول  كخكر  الككنولوجيا العليا. 
ليست اكى منااي  أيغف. ولكف لفني  أنهاار ريت كاكشر وال هيمري كلينكوف. أ  كسيأي ليست م

 األشهرفي  أادثتك  نمت. م  هركسو   وأثأكت 5111ك  كأرت ونضجت والنت من   أثأكت
ااد  المعجزات المشوقة الكي شهدناها: هنان شيء مف العد   أم  مف الييس  نور  األخيّر األرأعة

 مف الام . 
نفسها والى شكلها والى ما كاف يفكرض أها أف  إلىكعود  إسراشي أفضلها  يمكف أف نر   وفجيّ 
 ككوف.

مما ينأغي  وليس  أكثرمما ينأغي  فج  أكثرالكاريخي  فهو هزي  « مأاي»المعسكر الصهيوني ليس 
 فيه نمق فكري كما ينأغي. كوجد فيه أعض أسس الكزلف الشعأي الأانث نلى القلق. 
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طرا المعسكر الصهيوني طريقا مكداخم مف القيادّ الوطنية المسةولة  5112نكخاأات ولكف في ا
لنمانوي  كريخكنأر   ناموس يادليف  نمير أيركسا وقيادّ شاأة وواندّ لسكاف شاأير  ايكسين 

 شمولي  ميراف ميخاشيليا. 
 كاز  وسط ليس كهكميا أ  صهيوني.  أيضاكما أف المعسكر الصهيوني ثأت نفسه 
المواجهة  إلىالقدي  في أف ياط  السقف الزجاجي واف يص   –لقد نجو ه ا الجس  السياسي الجديد 

شأا  كثيريف أاف مف الواج  ومف  إقنا رأسا أرأس ضد ليكود أنياميف نكنياهو. كما أنه نجو في 
  يمكف . وفجيّ  أفض  المعسكر الصهيونيأخر مّر  اأيمافالممكف كغيير الاك  وانه مف المسموا 

 نفسها والى شكلها والى ما كاف يفكرض أها أف ككوف. إلىكعود  إسراشي أف نر  
المعكدليف سيسيلوف أنفسه  قريأا لمف نصوت. للمكردديف أيف المعسكر  اأسراشيلييفالف آمشات 

لفني  –فالى جان  الوسط سوي العق  لهركسو  «. ميركس»يج  أف نقو : « ميركس«الصهيوني و
شي  الى از  يساري ايديولوجي شجا . فم ديمقراطية أرلمانية في الأمد أدوف كاكاج اسرا

 يج  ادخا  زهافا  لشوف ورجالها الى الكنيست.«. ميركس»
يج  أف نقو : المعسكر الصهيوني. « يوجد مسكقأ «ولك  للمكردديف أيف المعسكر الصهيوني و

قة الكي اص  نليها مف الطأقة الوسطى   وفوكها. والث5113يشير لأيد اخ  فرصكه في انكخاأات 
 «. الأيت اليهودي»اسكغلها أشك  كهكمي كي يعقد الفا دنسا م  

لأيد هو ال ي نيف نفكالي أينيت نضوا في الكاأنيت لخطيرا  وهو ال ي نيف اوري ارشي  وزيرا 
لهدا ا  وهو المسةو  أشك  مأاشر نف ك  وادّ سكف اقيمت في المسكوطنات في  لمسكاف

ال كوجد في يد لأيد. أ   لألم . ونليه فه ه المّر فاف اللأيد لالشعلةا الكأر  األخيركيفلسنكيف ا
 العكس  االخكيار ااد كاد السيف: إما لأيد أو األم .

ال يمكف اف نعرف ما ا سككوف نكاشج االنكخاأات  فالاران كثير والعصأية كأيّر  والكيارات كات 
 األرضية نميقة. 

. األم ليست نديمة  إسراشي أثأكت أاف دولة  5112اادا أات معروفا: املة االنكخاأات ولكف شيشا و 
 واف يصوت كصويكا صهيونيا. األم واالف المسةولية ملقاّ نلى ك  واادّ ووااد منا الف ياقق 

«هآرتس»  
13/3/5112، األيام، رام هللا  
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