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 كيري: "نسعى جميعًا من أجل مستقبل إسرائيل"
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 : نفاوض االحتالل عبر البندقية فقط حركة حماس ردًا على اتهامات فصائل منظمة التحرير 

يث فصززا م منةمززا الركريززر ال طسزز ينيا عززن م  زز  بززين وصزز ت كر ززا كمززا   كززد: غزز ) لفطسزز ين 
الكر زززا واالكزززررم السزززرا يطي ل صزززم ب زززاأل غززز ) عزززن بزززابي ا را زززي ال طسززز ينيا ور بيرززز   زززز   يزززان 

 مسرقم   بأن   مكض مهاررات إعرميا .
وبزززام القيزززادر فزززي كر زززا  كمزززا   إسزززماعيم ر زززوان  دززز ق مهزززاررات إعرميزززا يردددزززا بزززاد) فصزززا م 

بروجيهززات مباةززر) مزن ر ززي  السززط ا مكمزود عبززا   ودززي مكاولزا لوبزز  الركززرك ا وروبززي  المنةمزا
 ال ر أدان السط ا لرع يطها عمطيا إعمار غ ) ورفع الكصار عنها    ما بام.

وأ ززا  ر ززوان فززي رصززريكات  اصززا لززز  بززد  بززر     معززرو  أن كر ززا كمززا  موب هززا وا ززح 
البندبيززا ولززن ر ززون صززديقا لزز   فالكر ززا الرززي أ ززدت عطزز  بأنهززا ال ر ززاوض االكززررم إال مززن  ززرم 

كرصها الةديد عط  وكد) الةعب ووكد) الو ن وبدمت ال  وات الم طوبا لطمصالكا  ووافقت عطز  
رة يم ك وما الوفاق الو ني؛ ال يم ن أن رقدم عط  د  ا   و)  ل زن الز ر يريزد االن صزام ويعربزر 

وأ  الهززا وأب الهززا وكرزز  الطكةززا يرعامززم معهززم  ززأنهم  غزز ) لززي  مززن الززو ن دززو مززن ر طزز  عززن غزز )
 ةعب آ ر .

وبزام القيزادر فزي  كمززا     إنز  عو زاه عززن دز ق المهزاررات  زان ا جززدر أن ركع ز  ا وامزر لك ومززا 
دنززاك مكززاوالت لطرةززويا عطزز  الكززراك ا وروبززي الزز ر  الوفززاق لرقززوم بززدوردا فززي غزز )  كيززث يبززدو أن

ار وا صزززوات الرزززي ررعزززال  وركمزززم السزززط ا المسززز وليا عزززن  لزززك   وفزززق ارهزززم السزززط ا باعابزززا العمززز
 رقديرق.

و الب ر وان  منةما الركرير ال طسز ينيا أن رربنز  موابز  ر زدم الةزعب ال طسز يني وليسزت بعيزد) 
عن  ورةارك في ر ييق الكصار عطي   با ره  عط  د الء أن يعمطوا لصالح الو ن بدال من لصدار 

 إال االكررم الصهيوني ورعمم عط  رعميق االنقسام   عط  كد بول .مواب  ال ر دم 
وكزوم كززديث فصزا م المنةمززا عزن أن  ركر ززات رقوددزا كمززا  لجهزاض مةززروأل الدولزا ال طسزز ينيا 

ر ززوان  عززن أر دولززا يركززد ون  نكززن فززي مركطززا ركززرر و نززي وكينمززا  القيززادر م  الموعززود)   رسززا
أرض الوابززع  نكززاوم أن نرجادززم االكززررم والوابززع المريززر  نركززدث عززن دولززا ليسززت لهززا وجززود عطزز 

فالسط ا يجب أن رن ر  مع ال صا م في معر ا الركرر الزو ني بزدال أن رعزود لمسطسزم الم او زات 
 العب يا   كسب رصريكار .

وأ ززا    نززا نرمنزز  أن نسززمع صززوت دزز ق ال صززا م كينمززا ةززنت السززط ا أوسززع كمطززا اعرقززاالت  ززد 
  في ال  ا الغربيا ببم أسبوأل  واعرقطت العةرات  و ز لك كينمزا لزم رن ز  السزط ا أنصار كر ا كما
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وا جهززز ) ا منيزززا فزززي ال ززز ا بزززرارات المجطززز  المر ززز ر لمنةمزززا الكريزززر ال طسززز ينيا بوبززز  الرنسزززيق 
 ا مني ومواصط  بة م فج .

 43/3/5142، قدس برس

 
د"إسرائيل"  :عباس   من الضفة %60تستولي على القدس وتستمر في حصارها لغزة و  تهو 

مصززززر بةززززعبها العةززززيم  وبيادرهززززا  أنأ ززززد الززززر ي  مكمززززود عبززززا  : أ. .ب -وفززززا  -ةززززرم الةززززيخ 
الةززجاعا  سززرنهض وسززرق  ةززام ا   مززا دززو عهززدنا بهززا دا مززا  وسززركقق مززا رصززبو إليزز  مززن رنميززا 

 مسرداما وةامطا  رطبي  موكات ور طعات ةعبها وبيادرها.
ام م رمر دعم ورنميا االبرصاد المصرر  مصر المسرقبم  ال ر افرزرح أمز  في  طمر  أم عبا  وبام

دولزا:  411مزن  أ  رفي مدينا ةرم الةيخ بمةار ا العديد من المطوك والر ساء والقاد) ومم طين عن 
 إن لززدينا اليقززين الراسززخ بززأن مصززر أ بززر مززن  ززم الركززديات  ودززي بززادر) عطزز  رزز ليم  ززم مززا يعرززرض 

برصززادر  وسززربق  مصززر بطعززا ا مززا  وكصززنها الةززامخ  وصززاكبا دور  طيعززي  سززبيم نهو ززها اال
 نعر  ب  جميعا .

أن مصر المسرقر) واآلمنا دي نق ا ارر ا  لطسرم وا من واالسرقرار في من قرنا  فهي صاكبا  وأ د
م مزن دور ريادر في كم الن األ ال طس يني السرا يطي  وم افكا الرداب والر ر  فزي المن قزا  ورقزو 

 ززرم م سسززا ا  دززر الةززري   وم سسززا ال نيسززا القب يززا  بجعززم روه الوسزز يا دززي المهيمنززا عطزز  
 ال  ر الديني في المن قا.

وبام الر ي :  إن عط  إسرا يم أن   في كربها  د الرداب مصرمع الر امن عن  أبو ما نوعبر 
قزم أن رةزم ر زع ن سزها فزوق القزانون ر رار بين السرم معنا أو اسرمرار االكزررم  ر زنا  إ  ال يع

الزززدولي  ورسزززرمر فزززي رقزززويض االر ابزززات الموبعزززا  ورعمزززم بةززز م ممزززنهج عطززز  رغييزززر دويزززا القزززد  
من أرا ينا في ال  ا  بمزا فزي  لزك السزي ر)  %51ورسرمر في كصاردا لق األ غ ) ورسرولي عط  

بززز لك سزززطبت جميزززع صزززركيات ال امطزززا عطززز  مواردنزززا ال بيعيزززا  وأ يزززرا بامزززت بكجززز  أموالنزززا  ودزززي 
دار) م سسزارها   السط ا  ما جعم الك وما ال طس ينيا غير بادر) عطز  أداء مسز وليارها رجزاق ةزعبها واة
ودززو أمززر ال يم ززن اسززرمرارق  وبالرززالي ال بززد مززن مراجعززا العربززات ا منيززا واالبرصززاديا بمززا ي ززمن 

نهاء االكررم .  اسرعاد) السط ا دوردا في البناء واة
نهزززاء االنقسزززام  والم زززي بزززدما فزززي المصزززالكا  ا رض والةزززعبعطززز  روكيزززد  عبزززا  الرصزززميمد وأ ززز واة

 ال طس ينيا وال داب إل  االنر ابات الر اسيا والرةريعيا بأسرأل وبت مم ن.
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 عبزد هواجرمع الر ي  أم   مزع ر زي  جمهوريزا مصزر العربيزا عبزد ال رزاه السيسزي  ومطزك ا ردن 
 الم رمر. أعمام ير ال ارجيا ا مير ي جون  يرر  و لك ببيم ان رق ال اني بن الكسين  وو 

ورناوم الطقاء ال ر عقد في باعا الم رمرات الر يسزيا فزي ةزرم الةزيخ  آ زر المسزرجدات عطز  السزاكا 
مجطززز  ا مزززن الزززدولي لطم البزززا بانهزززاء  إلززز االرصزززاالت المرعطقزززا بزززالعود)  إلززز السياسزززيا  بال زززافا 

   و  ور) اسرمرار الك وما السرا يطيا بكج  أموام ال را ب ال طس ينيا.  يطيالسرااالكررم 
والرقزز  الززر ي  عبززا  أمزز   الززو ير ا وم الج ا ززرر  ر ززي  الززو راء  عبززد المالززك سززرم عطزز  دززاما 
أعمام الم رمر. وبكث الر ي  مع سزرم مجمزم ا و زاأل فزي فطسز ين والمن قزا  والعربزات ال نا يزا 

ن الةزززقيقين. و طزززب الززر ي  مزززن ر زززي  الزززو راء الج ا زززرر نقززم ركيارززز    يززز  الزززر ي  عبزززد بززين البطزززدي
 الع ي  بور طيقا  مةيدا بموب  د ا البطد الةقيق الم ا ر لةعبنا وب ير .

واسززرقبم الززر ي  عبززا  فززي مقززر إبامرزز  بمدينززا ةززرم الةززيخ و يززر  ارجيززا النززرويج بززور  برنززدر عطزز  
 ززرم الطقززاء بكززث مجمززم ا و ززاأل فززي فطسزز ين والمن قززا  و  ززور)  دززاما أعمززام المزز رمر. وجززر 

 اسرمرار الك وما السرا يطيا بكج  أموام ال را ب ال طس ينيا.
 44/3/5142، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 القطاع : الجيش المصري لم يطلق النار تجاهغزة قطاعفي  الداخليةوزارة  

موابززع ا مززن الززو ني ال طسزز يني فززي رفززح عطزز   أكززدرعززرض  ن ززت و ار) الدا طيززا ال طسزز ينيا فززي غزز )
 الكدود المصريا ال طس ينيا ل رق نار من ببم الجيا المصرر.

وبام إياد الب م النا ق باسم و ار الدا طيا ال طس ينيا في غز ) فزي رصزريح م رزوب لز :  ال صزكا لمزا 
 ي ال طس يني .يرردد كوم إ رق نار من الجيا المصرر عط  موابع ا من الو ن

 وأ ا :  إ رق النار رم دا م ا را ي المصريا .

 43/3/5142، فلسطين أون الين

 
يجاد حل دولي "طريقخريطة "فياض يقترح    إلنجاح عملية التسوية إلنهاء االنقسام وا 

ابرزززره ر زززي  الزززو راء السزززابق الزززد رور سزززرم فيزززاض   ري زززا  ريزززق  لنهزززاء : مكمزززد يزززون  –رام ه 
ام ال طس يني  والروصم إل  كم سياسي من  زرم إةزراك المجرمزع الزدولي فزي عمطيزا سياسزيا االنقس

 من نوأل جديد.
ويقوم فياض  أن المةروأل الو ني فزي مركطزا مصزيريا  ل زن أمزام ال طسز ينيين فرصزا لعزاد) روكيزد 
ر ال زززز ا الغربيززززا وب ززززاأل غزززز )  و ززززم كر رززززي  كمززززا   و الجهززززاد السززززرمي  إلزززز  منةمززززا الركريزززز
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ال طس ينيا  من روافق و ني مقبوم دولياه  يررافق مع عمطيا سياسيا جديد) رجرر بمةار ا المجرمع 
 الدولي  ورر من سق اه  منياه لنهاء االكررم السرا يطي.

وبززام فيززاض فززي مقابطززا أجررهززا معزز   الكيززا) :  نسززع  إلزز  الكصززوم عطزز  دولززا  وال يم ززن أن ر ززون 
عزاد) ب زاأل غز ) رر طزب وكزد) و نيزا ر زمن مةزار ا القزو   افزا  دناك دولا من دون ب زاأل غز  )  واة

 بما فيها كما  والجهاد السرمي .
وأ زا :  لطق زيا جانبزان  بعززدي رم يطزي وبعزد لزز  عربزا بالعزالم  فزي البعززد ا وم فزان منةمزا الركريززر 

اليزا لمزد)  مز    ونب ت العن   ود طت في مركطزا انرق4993اعررفت بكق إسرا يم في الوجود عام 
عامززاه عطزز  نهايززا المركطززا االنرقاليززا ولززم نكصززم  45سززنوات لطوصززوم بعززددا إلزز  دولززا  ل ززن م زز  

 في مركطا انرقاليا م روكا . أن سناعط  دولا  ووجدنا 
وابرزززره فيزززاض روسزززيع الرم يزززم ال طسززز يني عطززز  نكزززو يجزززرر فيززز  االلر زززا  عطززز  الةزززرو  والم الزززب 

ء ال زار القيززادر الموبزت الزز ر ي زم القززو  الم رط زا  وركويطزز  إلز  جسززم الدوليزا  وبززام:  يم زن إكيززا
دا ززم لكززين إجززراء انر ابززات المجطزز  الززو ني  جسززم ير زز  برارارزز  بززالروافق الززو ني  فيمززا رقززوم منةمززا 

 الركرير  الري ركة  باالعررا  الدولي  بربني د ق القرارات ورقديمها إل  العالم .
يجزززب أن نعيزززد غززز )  واة ا أردنزززا إعزززاد) غززز ) يجزززب أن نرصزززالح مزززع كمزززا   وأ زززا :  إ ا أردنزززا دولزززا 

والمصزالكا مزع كمزا  رر طزب أن رةززعر دزي و زم  زر  فطسز يني أن لديزز  ةزرا ا كقيقيزا فزي البعززد 
 الرم يطي ال ر ل  عربا في العالم وفي إدار) ة ون البرد والعباد .

ن مززن  إدار) الرعدديززا السياسززيا واالسززر اد) ويززر  فيززاض أن االر ززاق عطزز  الرم يززم سززيم ن ال طسزز ينيي
منها   مةيراه إل  كاجا  ر ال رفين  منةما الركرير من جها و كما   و الجهاد  مزن جهزا أ زر   

 إل  د ق الةرا ا والمةار ا.
وأ ا :  االر اق يكم مة طا رراجع م انا منةما الركرير نريجا فةم مةزروعها فزي الكصزوم عطز  

وسطو   مةيراه إل  أن الرأييد لطمقاوما العني ا في الةارأل ال طسز يني أ بزر مزن الرأييزد دولا عبر ار اق أ
لطمقاومززا السزززطميا  وأن دنزززاك جمهزززوراه فطسززز ينياه واسزززعاه ي يززد عزززدم اعرزززرا   كمزززا   باسزززرا يم وربنيهزززا 

 المقاوما المسطكا.
ن عزن نبز  العنز    مةزيراه وبام:  يجب عطينا أال ن طب مزن أكزد ب زيا االعرزرا  لباسزرا يم  والعزر

إلززز  أن دززز ا ال ريزززق الززز ر ربنرززز  منةمزززا الركريزززر لزززم يوصزززطها إلززز  دزززدفها فزززي الكصزززوم عطززز  دولزززا 
مسزرقطا. وأو ززح أن مةزز طا الرم يززم ركزم إمززا بززاجراء انر ابززات لطمجطز  الززو ني أو بززالروافق  و المززا 

 أن االنر ابات مرع ر) اليوم  فان الروافق دو الكم.
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ق بالكم السياسي  ابرره فياض أن ركمم منةما الركرير الرم يم ال طس يني الةامم إل  وفي ما يرعط
المجرمع الدولي  ورقدم مةروعاه لطكم السياسي  زرم فرزر)  منيزا مكزدد) ل زرث سزنوات مز ره  ي زرض 
المجرمززع الززدولي  فززي نهايرهززا  كززم الززدولرين  فززي كززام عززدم موافقززا إسززرا يم عطيزز . وبززام:  فززي دزز ق 

لكالززا  نزز دب إلزز  مجطزز  ا مززن ون طززب بززراراه مززن سزز ر واكززد  يززنس عطزز  البززدء بعمطيززا سياسززيا ا
بهد  انرهاء االكررم السرا يطي بما ال يرجاو   رث سنوات . ورأ  أن مةروأل برار من دز ا النزوأل  

 يةرك في  المجرمع الدولي في العمطيا السطميا  سر ون لدي  فرصا نجاه أ بر.
المنةمززا ررسززطح  والكززام دزز ق  بززابرراه الهدنززا المقززدم مززن كر ززا  كمززا   فززي غزز )   وبززام فيززاض إن

نمززا مززن أجززم الكززم النهززا ي  مةزيراه إلزز  أن  الهدنززا يجززب أال ر ززون فقز  مززن أجززم إعززاد) إعمززار غز )  واة
المرم م في إباما دولا فطس ينيا مسرقطا . وأ ا :  ال زم يكز ر مزن االن جزار القزادم فزي غز )  وال زم 

دث عززن إم زززان كززدوث ان جزززار فززي ال ززز ا   مةززيراه إلزز  أن الهدنزززا دززي الم زززر  المر ززم لرجنزززب يركزز
االن جززار. وبززام إن القززو  ال طسزز ينيا يم نهززا أن رر ززق عطزز  إجززراء االنر ابززات أي ززا ببززم نهايززا ال رززر) 

 المر ق عطيها  ودي  رث سنوات.
ا باد) الص  ا وم من ال صا م  ن وأ ا :  إن الك وما ال طس ينيا يجب أن ر ون بدعم ومةار 

بيززاد) ررمرززع بقززو) رم يطيززا واسززعا يم نهززا أن رواجزز  الركززديات ال بززر    مةززيراه إلزز  أنزز  سززي ون دنزززاك 
عاد) روكيد الم سسات والقوانين. واسربعد رعرض ك ومزا  إجماأل عط  ب يرين  دما إعاد) بناء غ ) واة

ركزولم دولزي فزي الرعامزم مزع القزو  السزرميا فزي  من د ا النوأل إل  كصار دولزي  مةزيراه إلز  وجزود
 سياق الكرب عط  رنةيم الدولا السرميا  داعا .

وبام إن الر ي  مكمود عبا  يسر يع  والكام د ق  أن ي ا ب العالم باسزم  زم الةزعب ال طسز يني 
كزم ياسزر ب م بواق وفصا ط   مةيراه إل  أن عبا  سي ون في و زع أبزو  ممزا  زان عطيز  الزر ي  الرا

كينمزا انقسزم الةزعب بزين م يزد ومعزارض الر زاق أوسزطو. وبزام:  إن دز ق العمطيزا  4993عرفات عزام 
 ر س  لعمطيا ديموبرا يا رنه  اكر ار السط ا لطمساكا العاما الري دي مطك لطجمهور .
  44/3/5142الحياة، لندن، 

 
 ةغز ة في : تنسيق فلسطيني ـ مصري ـ إسرائيلي ضد المقاوم"قدس برس" 

 ةزز ت مصززادر أمنيززا فطسزز ينيا رفيعززا المسززرو  فززي ب ززاأل غزز ) النقززاب عززن و ززا ق : غزز ) لفطسزز ين 
لز   أمنيا ةديد) السريا مكوجها من ا جه ) ا منيا الرابعا لطسط ا ال طس ينيا إل  نةيررها المصريا واة

 ا  كما  .وسا م العرم المصريا ددفها الجودرر ةي نا المقاوما في غ ) والركريض عط  كر 
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وأو ززكت دزز ق المصزززادر ا منيززا  الرززي ركزززد ت لززز  بزززد  بززر   و طبززت االكر زززاة باسززمها  أن دززز ق 
الو ززا ق الرززي رززم الكصززوم عطيهززا  نوعززان: نززوأل موجزز  إلزز  وسززا م العززرم المصززريا فززي ةزز م أ بززار 

صزز رها ومعطومززات وصزز رها بززز  الم بر ززا   ونززوأل موجزز  إلزز  أجهزز ) أمنيززا سززياديا رر ززمن معطومززات و 
 المصادر بز  المغطو ا من أجم الركريض عط  ا جه ) ا منيا والمقاوما في غ ).

مززن ةززبا  لفبرايززر   49وبززدمت المصززادر نمززا   مززن الو ززا ق الرززي لززديها  ومنهززا و يقززا م ر ززا فززي 
مقدما إل  الم ابرات المصريا من ببم  اب  من الم ابرات الرابعزا لممزن الوبزا ي بالسزط ا  5143

سززز ينيا يزززدعي فيهزززا وجزززود  زززبا  ةزززر ا مصزززريين م ر  زززين بكزززو )  كمزززا   فزززي غززز )  وكزززدد ال ط
المصززدر م ززان وجززود دزز الء ال ززبا  فززي ن ززق موجززود أسزز م مطعززب يسززم  مطعززب برةززطونا فززي غزز ). 
وأةزززارت المصزززادر إلززز  أن دززز ق دزززي  ات المعطومزززات الرزززي نقطرهزززا الم زززابرات ووسزززا م العزززرم فزززي 

 مصر.
 س وج  رسالا أ ر  يركدث فيها عزن وجزود أعزداد مزن السزط يين مزن عزدد مزن و  رت أن ن   الة

 الدوم العربيا في ب األ غ ).
وعر ززززت المصززززادر و يقززززا أ ززززر  موجهززززا إلزززز  ال ززززاب  فززززي الم ززززابرات العسزززز ريا المصززززريا ياسززززر 
بامززا أن ززاق أسزز م رفززح المصززريا مجهزز )  الجززودرر رركززدث عززن بنززاء مر زز  بيززاد) أسزز م معبززر رفززح  واة

ا م ارصاالت كدي ا  وأةارت إل  أن  بناء عط  د ق المعطومات رم اسزرهدا  المعبزر فزي العزدوان بوس
 السرا يطي ا  ير عط  ب األ غ ).

ورركدث و يقا أ ر   عن أن رسالا مكوجها من ا من الوبا ي الرابع لطسط ا إل  الم ابرات المصريا 
العسززز رر فزززي سزززيناء عطززز  الكزززدود رركزززدث عزززن ركريزززك مجموعزززات سزززط يا لمصزززر ورصزززعيد العمزززم 

المصززريا ز السززرا يطيا لربززاك المةززهد أمززام المجطزز  العسزز رر الكززا م فززي مصززر بمززا ي ززدم ويكقززق 
 مصالح ال وان.

وأةززارت  ات المصززادر ا منيززا ال طسزز ينيا  إلزز  وجززود مر زز  فطسزز يني لطدراسززات فززي القززادر) مهمرزز  
الم  وبززا الرززي بالززت بأنزز  يكصززم عطيهززا مززن جهززات رةززوي  المقاومززا و لززك عبززر سززيم مززن المعطومززات 

أمنيا يساريا في السط ا برام ه  كيث رزم رصزد عزد) مراسزرت بزين دز ا المر ز  وم رزب الزر ي  فزي 
 رام ه من  رم مسرةارق ا مني.

وأو ززكت المصززادر  أنهززا رمرطززك فيززديودات مصززور) باعررافززات ل ززبا  مززن ا جهزز ) ا منيززا الرابعززا 
سزرا يم  والرزي أدت إلز  برزم لطسط ا  فيها  زرم صزريح عزن الرعزاون مزع ا جهز ) ا منيزا فزي مصزر واة

 العديد من الموا نين ال طس ينيين من  رم المعطومات المقدما لطم ابرات السرا يطيا.
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وأ افت:  الغريب أن بعض د ق المعطومات  انت رجرر أ ناء وجود مس وم م ابرات السط ا  من 
يني المةززررك فززي القززادر) مززع كمززا  وبقيززا ال صززا م  كيززث رم نززا مززن الكصززوم عطزز  الوفززد ال طسزز 

و ززززا ق ر يززززد برززززور  مسزززز وم م ززززابرات السززززط ا لززززي  فقزززز  فززززي نقززززم رطززززك المعطومززززات المغطو ززززا إلزززز  
نما أي ا إل  إسرا يم .  الم ابرات المصريا فكسب واة

مززززن و ززززا ق وصزززز رها بززززز  و  ززززرت  ات المصززززادر  أن  كمززززا   بصززززدد االسززززرعداد لعززززرض مززززا رمرط زززز 
 ال  ير)  بع ها مصور عن   ا مر امطا لةي نا المقاومزا والركزريض عطيهزا لزد  ا مزن والعزرم 

 في مصر ورقديم معطومات لركررم  في م رمر صك ي سرعقدق بريبا.
 43/3/5142قدس برس، 

 
 : ممارسات االحتالل االنتخابية تمهد لحرب دينيةالفلسطينيوزير األوقاف  
أ لزد و يزر ا وبزا  ال طسز يني  يوسز  ادعزي   أن المسزجد البراديمزي فزي مدينززا : م ه لفطسز ين را

 ال طيم دو م ان إسرمي  الس ال يكق لغير المسطمين امرر   أو السي ر) عطي .
واسرن ر ادعي  بيام ر ي  كز ب  البيزت اليهزودر  اليمينزي المر زر  ن رزالي بينيزت  الطيطزا الما زيا  

 ام المسجد البراديمي برفقا عدد  بير من أع اء ك ب   و لك في إ ار دعاير  االنر ابيا.بابرك
مززن جانبزز   عقلززب و يززر ا وبززا  ال طسزز يني عطزز  دزز ا االبركززام  بززالقوم  دزز ق الممارسززات االنر ابيززا 

كززرب السياسززيا والرززي ركززاوم االسززرناد إلزز  ا سززا ير الدينيززا مززا دززي إال مقززدمات لجززر المن قززا إلزز  
 دينيا سر ون وبااله عط  المن قا بأسردا   وفق بول .

 43/3/5142قدس برس، 
 

 حماس تواصل حفر األنفاق بآليات ثقيلةحركة : أحرونوت يديعوت 
  زززرت مصزززادر صزززك يا عبريزززا  أن كر زززا كمزززا  رواصزززم ك زززر ا ن زززاق ا ر زززيا  : غززز ) لفطسززز ين

  عطز  بعزد أمرزار مزن الةزري  الكزدودر 4911الواصطا إل  دا م ا را زي ال طسز ينيا المكرطزا عزام 
 ةمام ب األ غ ) وباسر دام آليات  قيطا.

   إن رسززجيرت 3|43وبالززت صززكي ا يززديعوت أكرونززوت العبريززا فززي عززدددا الصززادر اليززوم الجمعززا ل
مصززور) الرق ززت مززن مسززرو نا  نريزز  دعسززرا  اليهوديززا ةززمام ب ززاأل غزز )   ةزز ت عززن ر  يزز  كر ززا 

ا ن زززاق عطززز  بعزززد أمرزززار مزززن الةزززري  الكزززدودر  م  زززد)ه أن دززز ا ا مزززر يعزززدل   كمزززا   لعمطيزززات ك زززر
  ا   ر  من بين ربعات الكرب ا  ير) عط  غ ).
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وأةززارت الصززكي ا  إلزز  أن الصززور رةهززر مقززارطي كر ززا  كمززا   ودززم يقومززون بأعمززام ك ززر م   ززا 
يعمزم عطيز  مسزطكون مزن  عط  بعد عةرات ا مرار من الكدود مع ب األ غز )  و لزك باسزر دام جزرار

   را ب القسام  ال راأل العس رر لطكر ا  بع هم مط مون ويكمطون رايات  كما    وفق الصكي ا.
مززن جانبزز   عطلززق المركززدث باسززم الجززيا السززرا يطي عطزز  دزز ق الصززور  بززالقوم  إن جززيا االكززررم 

 يرابع بة م م    ما رقوم ب  كر ا كما  من عمطيات ك ر م   ا .
أن بزززوات جزززيا االكزززررم منرةزززر) فزززي المن قزززا ورعمزززم عطززز   زززمان أمزززن سززز ان مسزززرو نات وأةزززار 

غر  غ ) بوسا م اسر باريا مر يا وأ ر   اصا م  يا  في إةار) من  إل  ال اميرات الم برزا عطز  
الصززززناعيا عبززززر المنا يززززد العسزززز ريا و ززززا رات  ا بمززززارالسززززيا  ال اصززززم و زززز لك مززززا رنقطهززززا صززززور 

 االسر رأل.
 43/3/5142برس،  قدس

 

 يهيئ لزيارات جديدة بالدوحةلقاء الريجاني ومشعل حركة حماس:  
بام مس ولون في كر ا كما  إنهم ير طعون إل  عربزات  بيعيزا مزع إيزران  :   اه  بون - رام ه

م  دين أن الجمهوريا اليرانيا جددت دعمهزا لطق زيا ال طسز ينيا  زرم الطقزاء الز ر جمزع بزين ر زي  
الةزور  فزي الجمهوريزا اليرانيزا عطزي الريجززاني  ور زي  الم رزب السياسزي لكر زا كمزا  فززي  مجطز 

 العاصما الق ريا ببم يومين.
وبززام  طيززم الكيززا  بيززادر كمززا    ززرم لقززاء سياسززي فززي غزز )  معقبززا عطزز  لقززاء مةززعم والريجززاني: 

  ومن ركزا عطز   ززم كمزا  كريصزا عطز  رغطيزب مصززطكا المقاومزا ال طسز ينيا فزي مواجهززا إسزرا يم»
م  دا أن ر طع كر ا كما  «.  ر  يمددا بالمام والسره  دون أن ربيع أر مواب  سياسيا معينا

ال ير من أر نةر لطبعد ال ا  ي؛ فزنكن لزم نرزد م فزي  زون إيزران دولزا »لرع ي  العربات مع إيران 
 «.أكد عط  أسا   ا  يةيعيا  ودم لم يرد طوا في م دبنا السنلي  ل لك ال نبني عربرنا مع 

إيززززران أ ززززدت عطزززز  موب هززززا ال ابززززت مززززن دعززززم الق ززززيا »وبززززام باسززززم نعززززيم  القيززززادر فززززي كمززززا   إن 
نهززا رقزز  مززن دون  ال طسزز ينيا بةزز م عززام  ومززن دعززم ال صززا م ال طسزز ينيا المقاومززا بةزز م  ززاس  واة

قاء رفيعا  يهيئ ل يارات   و) مهما ول»  معربرا أن د ا الطقاء ية م «رردد دعما لطمقاوما ال طس ينيا
يران الري بد ر ون فررت في ال رر) ا  ير) بسبب ا كداث  جديد)  ويعيد الد ء لطعربا بين كما  واة

الق ايا الم روكا غط  الساكا ال طس ينيا  سواء دا طيا أو عط  »وبام إن ال رفين بك ا «. البطيميا
روجزد نيزا ل يزار) » ما أةار أي زا إلز  أنز  «. ينيامسرو  البطيم كوم رراجع االدرمام بالق يا ال طس 

 «.مةعم ليران  ل ن ال يوجد ار اق عط  أر موعد كر  اآلن
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ويأري د ا الطقاء بعد ةهور بطيطا من  يار) وفد من كما  إل   هران فزي نهايزا العزام الما زي   زان 
ت بسززززبب  رفززززات ي رززززرض أن يرززززو  ب يززززار) إلزززز  مةززززعم فززززي فبرايززززر لةززززبا   الما ززززي. ل نهززززا أكرج زززز

برورو وليا ررعطزق ببرنزامج ال يزار) و بيعرهزا والنرزا ج المرجزو). وبكسزب المصزادر  فزان سزوريا ر زغ  
يران.   بارجاق عدم اسر نا  العربات بين كما  واة

 44/3/5142الشرق األوسط، لندن، 
 

 نفي تلقي مشعل دعوة لزيارة الرياضي حسام بدران 
ن زز  النززا ق باسززم كر ززا كمززا  كسززام بززدران  اليززوم  :و عززوادمكمززود ابزز -القززد  دوت  ززوم  -غزز ) 

السبت  ما رداولر  بعض وسا م العرم كوم رطقي ر ي  الم رب السياسي لطكر ا  الد مةعم دعو)ه 
 من العادم السعودر سطمان بن عبد الع ي   ل يار) الرياض.

يزر صزكيكا  وال يوجزد أر وبام بدران في كديث مقر ب لزز القزد  دوت  زوم  إن  زم رطزك ا نبزاء غ
 لقاء مررقب مع العادم السعودر أو أر دعو) به ا ال صوس .

وأةاد بدران بمواب  السعوديا في مساند) الق يا ال طس ينيا فزي  زم المك زات  معربزا عزن أمطز  فزي 
أن يسززرمر الززدعم فززي  افززا المجززاالت  وأن رعمززم عطزز   سززر الكصززار عززن ب ززاأل غزز ) ورززدفع بارجززاق 

 ) العمار وفرح معبر رفح.عمطيا إعاد
 44/3/5142، القدس، القدس

 
 للترند العالمي ليحظى باهتمام عالمي وتداول إعالمي "AskHamas#"وصول هاشتاغ  

لاسززأم كمززا    AskHamasبعززد سززاعات بطيطززا عطزز  إ ززرق كر ززا كمززا  كمطرهززا الل ررونيززا : غزز )
إلز  الررنزد العزالمي ليكةز  بادرمززام  AskHamasالموجز  لطجمهزور ا وروبزي  د زم داةزرا  الكمطززا  

 عالمي ورداوٍم رسمي واةعرمي.
وبام ع و الدا ر) العرميا في كر ا كما   ادر النونو  إن الر اعم مع الكمطا في يومهزا ا وم 

 كقق الهد  المراد من  في النةر والرعري  في الكمطا  داعياه لطر اعم مع الكمطا عط  نكٍو أوسع.
? وصززم كرزز  العاةززر) مززن مسززاء الطيطززا الما ززيا  المرربززا ال امسززا فززي AskHamasو ززان داةززرا   

الررنززد العززالمي  والمرربززا الرابعززا فززي الررنززد البري ززاني  والمرربززا ال انيززا فززي الررنززد ا مري ززي  مرجززاو اه 
 أل  رغريد). 21كاج  الز
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م  وبيان الوجز  الكقيقزي لكر زا إةهار المةطوميا ال طس ينيا لطعال”وأ ا  النونو  إن الكمطا رهد  لز
  مةزيراه إلزز  أن الكمطزا أراكزت ال رصززا ”كمزا   بعيزداه عزن عمطيززات الرةزوي  الرزي يقززوم بهزا االكزررم

 أمام العالم ليسرمعوا من باد) كما  مباةر).
وةرعت النا ب في المجط  الرةريعي عن كر ا كما  دد  نعيم فزي اليزوم ا وم لطكمطزا  بالجابزا 

لها م من ا س طا الري وردت عبر الهاةرا   مكاولا الرر ي  عط  ب ايا المزرأ) ال طسز ينيا عن ال م ا
 ودوردنل في كر ا كما .

وبكسززب النونززو؛ فززان القا ززد فززي كر ززا كمززا  وا سززير المكززرر روكززي مةززره   سززيجيب عززن أسزز طا 
  اسزماعيم دنيززا النةز اء فزي اليزوم ال زاني  فيمزا سزيجيب نا ززب ر زي  الم رزب السياسزي لكر زا كمزا

 عن أس طا الجمهور في اليوم ال الث.
 

 44/3/5142، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 لن أكون رئيس حكومة بالتناوب: الضفةمن  االنسحابنتنياهو يجدد رفضه  

و االت: جدد بنيامين نرنيادو ر ي  الك وما السرا يطيا  في مقابرت مع وسا م إعرم  -القد  
ببم  مسا أيام من انر ابات ال نيست  رف   االنسكاب من ال  ا الغربيا إسرا يطيا  أم   

إسكاق   المعس ر الصهيوني المكرطا   ما رفض إم انيا الرناوب عط  ر اسا الك وما مع ر ي  
 دررسو   رغم رراجع بو) ك ب الطي ود ال ر ير عم  في االسر رعات.

لم   الربيع العربي   بأن 4951ينيا المكرطا عام وبرر نرنيادو رف   االنسكاب من ا را ي ال طس 
نما  رغرق الةرق ا وس   واعربر أن انسكاباه سيكوم   عاص ا من الر ر  السرمي يجطب ربيعاه واة

ول لك فان  من    أر من قا رسي ر عطيها كر ا كما    كماسران أر من قا في ال  ا إل  
 . الناكيا العمطيا ال م ان النسكاب

إيران  وأن د ا ما كدث   و رء نرنيادو أن أر من قا يرم االنسكاب منها سيسرولي عطيها واعربر 
نما  في بعد االنسكاب من لبنان وب األ غ )  وأن انسكاباه من ال  ا لن يجطب ا من لسرا يم واة

والنص   إيران   و رء دي أن نص  ال طس ينيين يك مهم   المصيبا م راه من الصواريخ  وأن 
 إل  و ع مةاب .   ر في ال ريقاآل

وفي ما يرعطق بنرا ج مكرمطا النر ابات ال نيست  في ةم اسر رعات رةهر رراجع بو) ك ب 
  والر الطي ود الكا م  بام نرنيادو  في المقابطرين مع القنا) ال انيا لطرط  يون السرا يطي وموبع 

 . ع إم انيا  ه قلن أ ون ر ي  ك وما بالرناوب وينبغي من الل رروني: 
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السرا يطيا الري رددورت  رم والير   بسبب ا  ما بين  وبين إدار)  –وكوم العربات ا مير يا 
العربات بين إسرا يم والواليات المركد) أف م مما يكعرقد... ل ني  باراك أوباما  بام نرنيادو: إن 

 . إسرا يم ا منيا لست مسرعداه  ن أنكني عندما ر ون في مقابم  لك اكرياجات
أننا سن عم  م ةيء من   د إيران  ل ن أ ا    ال يار العس رر ورفض نرنيادو الركدث عن 

 . أجم منع إيران من الرسطح بقنابم نوويا
   لك رفض نرنيادو القوم ما إ ا  ان سيعر م الكيا) السياسيا في كام د يمر  في االنر ابات.

 43/3/5142، األيام، رام هللا  
 
 والليكود في أي حكومة قادمة يهما شريكان طبيعيان ل وكحلونلبيد نتنياهو:  

و عيم ك ب الطي ود رصريكات  رودد  رجاق ر ي  ك ب  دناك  السرا يطيأ طق ر ي  الو راء 
مسرقبم  يا ير لبيد ور ي  ك ب   والنو  ب عاما موةي   كطون كيث بام إنهما  ةري ان  بيعيان ل  

 ك وما بادما  والطي ود في أر
وفاجأ نرنيادو أع اء ك ب  وجمهور مصوري  ومصوري معس ر اليمين بقول  في مقابطا مع إ اعا 

  دروم  السرا يطيا  إن لبيد و كطون دما ةري ان  بيعيان ل  والطي ود في أر ك وما بادما.
مان ولي  لبيد  ل ن ك ب الطي ود رد بأن نرنيادو أ  أ في ال رم  وأن   ان يقصد أفيغدور ليبر 

وو ع ر ي  الك وما مكم س ريا العديدين منهم لبيد ن س  ال ر بام سا را:  ليبرمان دو  اك 
 الرجم صاكب الطكيا .

وبام نرنيادو أي ا في مقابطر  مع ال اعا إن باسر اعا الطي ود رقطيس ال ارق بين  وبين المعس ر 
لموا نين الرصويت لي  كر  نسر يع الر وق الصهيوني بم والر وق عطي   له ا  أ طب من جميع ا

ن  سي ون ر ي  الك وما القادم وية م ك وما وكد) و نيا واسعا  ونيم أ بر عدد من المقاعد  واة
رةمم جميع الةر اء ال بيعيين لطي ود . وأ ا :  بال بع أروبع من ةر ا نا ال بيعيين م م لبيد 

 و كطون أن يصوروا لنا   لك . 
 44/3/5142، ، رام هللاالحياة الجديدة

 
 الخليل هي أساس إقامة اليهود في مدينتي تل أبيب وحيفا: اإلبراهيميت يقتحم الحرم يبين 

ان  عيم ك ب     رت موبع القنا) السابعا في الرط  يون السرا يطي: فادر أبو سعد  -رام ه 
البطد) القديما من مدينا ال طيم  الةري   في  البراديمي البيت اليهودر  ن رالي بينيت ابركم الكرم 

وفي  يار) لم يعطن عنها من ببم  ود م  م اجئوبمرافقا بوات  بير) من الجيا وا من  وبة م 
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إن ال طيم دي أسا  إباما  بام المر ر  بينت  و  باعا النبي إسكق المغطقا أمام اليهود من  عام.
في المن قا يري  بن ع را   السرا يطيالجيا     ما الرق  مع با د اليهود في مدينري رم أبيب وكي ا

 ورافق  في د ق ال يار) عدد من أع اء الك ب  المر رفين م ط .
ج ت إل  ال طيم  ي نبق  فيها  وعند وصول  مدينا ال طيم  أعطن بينت سبب  يارر  بالقوم 

ي ا  ودي الري في مدينري رم أبيب وك إبامرنا  ال طيم دي أسا  إسرا يموننرصر  ويا مكبي أرض 
 .إسرا يم أع رنا الكق المعنور وا  ربي  رض 

 44/3/5142، القدس العربي، لندن
 
نما أن أستبدله االندماجال أعتزم هرتزوغ:    مع نتنياهو والتناوب معه وا 

ال  و  في مقابطا مع القنا) ال انيا:   إسكاق درر  المعس ر الصهيوني و االت: بام ر ي   -القد  
نما أن أسربدل أعر م اال  . ندما  مع نرنيادو والرناوب مع  واة

ال أجرر  و  الركدث كوم إم انيا  م ك ب الطي ود إل  ك وما بر اسر   ل ن  بام   ورفض درر
 . م او ات لا ررفيا   ل ن يجب رة يم ا رر  بور

إن نرنيادو و    وفي ما يرعطق بالعربات مع ال طس ينيين واالنسكاب من القد  المكرطا  بام درر
م إسرا يم وأنا سو  أوكد الةعب. وبالنسبا لي  القد  موكد). ووالدر  ان أوم كا م لعس رر   بسل

 لطقد . ونرنيادو جطبنا إل  بد   عي ا.
نكن في مواجها مع ال طس ينيين. وال طس ينيون ا راروا ال داب في   وات أكاديا  و :   ورابع درر

 . ليا  ود ا غير مقبومالجانب لاالن مام لطمعاددات الدو 
 . سأكاوم العود) إل  الركدث مع ال طس ينيين  ن  يجب القيام ب لك و :   وبام درر

لي  لدر م ةر بةأن القا ما  و :   وفي ردق عط  س ام كوم رعاون مع القا ما المةرر ا  بام درر
فا ض أصوات مع العربيا  ل ن يوجد في دا م القا ما العربيا جها أو ا نران عار ت ار ابيا 

 . ميرر 
 43/3/5142، األيام، رام هللا  

 
 لدعم كونفدرالية فلسطينية إسرائيلية واشنطنيدعو يوسي بيلين  

دعا و ير ال ارجيا السرا يطي ا سبق يوسي بيطين ومهند  ار اق أوسطو لطسرم  الواليات المركد) 
سرا يطي ا لكم الصراأل في من قا الةرق ا وس   إل  ربني بيام  ون دراليا بين دولرين فطس ينيا واة

سرا يم. جاء  لك  رم ندو)  وبام بيطين إن  ي ور كاليا ف ر) دولا  ون دراليا بين ال طس ينيين واة
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لمبكاث في العاصما ا مري يا واةن ن  وأداردا مدير بسم الةرق الوس    مر   ويطسون نةمها 
 ي لم او ات السرم في عهد الر ي  ا مري ي ال ر عمم  م اوض أمري  آرون ميطير في المر   

 ا سبق بيم  طينرون.
سرا يم  ودي كقيقا  وأو ح بيطين بأن  يقوم كاليا ببكث ف ر) و ع  ون درالي بين ال طس ينيين واة
ليست ف ر) جديد)  مةيرا إل  أنها مكاولا لر وير ف ر) ال ون دراليا د ق  نها كقيقا الكم العمطي 

  ال يصبح كم الدولرين « يان فدرالي»أن  يبكث د ق ال  ر)  ن  في كام بيام  الوكيد). وأ ا 
 الدولا أبيض وأسود  ي ع  م  ر  في كر  الجمود الم من نكو السرم.

وبام إن إسرا يم لم رربن كم الدولرين سعيا لطسرم  بم من أجم ركقيق أسباب  اريا دي الكصوم 
 واكد.عط  دولا يهوديا وديمقرا يا في آن 

وكوم ر اصيم ف ر) ال ون دراليا  بام بيطين  رقوم عط  أسا  دولرين مسرقطرين  ات ع ويا مسرقطا 
في ا مم المركد) وبرواجد دبطوماسي مسرقم  ول نهما رةرر ان في العديد من الق ايا البالغا ا دميا 

آليا المسرقبم دو أمر يرم الري ر صهما  م م الكدود والمياق والبي ا والرنقم وال رق وغيردا  وأن 
 ر بير  في المسرقبم.

وأ ا  بيطين إن د ا الو ع يسمح لطمسرو نين الموجودين في ال  ا الغربيا دناك دون  ساررهم 
جنسيرهم. واعربر بيطين أن ال و  ال ابوسي ا  بر عند  م ر ي  و راء إسرا يطي في كام ركقيق 

من المسرو نين المرواجدين في ال  ا الغربيا  ل ن في كم الدولرين دو ما ا سن عم بم ات اآلال  
سيرم العرض عط  المسرو نين رعوي ات س يا ونةجعهم عط   -بكسب بيطين  -كالا ال ون دراليا 

 ررك مسرو نارهم  وفي كام رف هم نقوم لهم  كسنا أبقوا دناك بموافقا ال طس ينيين وررريبارهم.
بيطين  برعاون بم رةارك أمني كقيقي بين ال طس ينيين  سرسمح  وفق   ا ال ون دراليا ما أن 

سرا يم ولي  رعاونا أمنيا ي رض عط  دولا لالدولا ال طس ينيا في د ق الكالا  اسر افا بو  أمن  واة
 الدولا ا  ر  إسرا يم.

 44/3/5142، عكاظ، جدة
 
  على الحدود مع األردن جدار أمني بناءتعتزم  "إسرائيل" 

جيا االكررم أعطن عن   ا جديد) لبناء جدار  أن ،44/3/5142، ي، لندنالقدس العرب  رت 
 بموا ا) الكدود مع ا ردن  وفا من رسطم ناة ي الجهاد العالمي.

 يطومررا في من قا م ار رمناأل بوادر عربا  وفي  31وسيقام الجدار في المركطا ا ول  ب وم 
كيث   مجامع النهرين دود لسرا يم مع ا ردن: من المراكم الراليا رسر مم الجدران بموا ا) أ وام ك
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يطرقي نهرا ا ردن واليرموك ةماال كر  مدينا العقبا عط  ةا ئ البكر ا كمر جنوبا. وبكسب 
ال  ا الري أبردا الجيا سيرم بناء مرا   لرجميع معطومات اسر باراريا في المن قا الكدوديا الري 

 ا بين  رفي الغور ا ردني وال طس يني.ر صم فيها جدران من ا سرك القديم
ورأري المبادر) عقب بناء م ار  بير في من قا رمناأل وعط   ط يا ر ورات جيوسياسيا في المن قا 
وفق بيان و ار) ا من  في إةار) لمكداث ا منيا في دوم الجوار. ورر  الم سسا ا منيا في 

والعراق لمردن   را أمنيا عطيها بسبب اكرمام إسرا يم في رجمعات الرج ين الوافدين من سوريا 
و بقا لط  ا الري صادق عطيها با د لواء الجنوب في جيا  رسطم ناة ي الجهاد العالمي من بينهم.

االكررم الجنرام سامي ررجمان وركرا  لمصادبا الك وما الجديد) سيرر   الجدار في المركطا 
 .ا ول  في مكي ا م ار رمناأل

دآرر  أةارت إل  أن إسرا يم رفعت في   أن صكي ا 44/3/5142، تقبل، بيروتالمسوأ افت 
ال رر) ا  ير)  من ورير) المراببا عط  الكدود مع ا ردن  إ  أنلها بامت بارسام  ريبا من سره 

 الهندسا بالجيا السرا يطيل لإلةرا  عط  عمطيات المراببا.
منيلا السرا يطيلا ال رعر  عن نةا ات مكدد) يقوم بها إنل ا جه ) ا  ونقطت عن  اب   بير بول : 

نل ا عمام لباما الجدار الكدودرل مع ا ردن  رأ رلت لسببين: ا ولم    داعا رنةيم  في ا ردن  واة
إباما الجدار عط   وم الكدود مع سوريلا  وركديدها في من قا الجوالن المككرلم  وال اني: عمطيا 

 .   والط ين  طل ا ال  ينا السرا يطيلا مبالغ  ا طا5141  في صي  الجر  الصامد 
وةدد ال اب  عط  أنل إباما الجدار منو ا بالمصادبا عطي  من المسرو  السياسيل  وبالرالي فانل 

 القرار بةأن   سيرأجلم كر  بعد االنر ابات العاملا  ورة يم الك وما الجديد) في إسرا يم.
 
 التسهيالت للفلسطينيين قبيل االنتخابات من المزيدتدعي  "إسرائيل" 

القد  العربي: أعطنت ال اعا السرا يطيا  أن ي ا  مرد ار  ودو منسق الك وما  -رام ه 
السرا يطيا في المنا ق ال طس ينيا  ركدث في بيان صكافي رسمي  عن إد ام الم يد من 

أبر  د ق الرسهيرت ررعطق بالد وم إل   الرسهيرت لطموا نين ال طس ينيين في ال  ا الغربيا  وأن
  و  لك ب صوس رصاريح العمام ال طس ينيين  الري 4911القد  المكرطا  وفطس ين المكرطا عام 

 رمنكها لهم إسرا يم.
ووفقاه له ا العرن السرا يطي  فان أبر  د ق الرسهيرت دي السماه لطرجام ممن دم فوق سن 

  دون 4911ق سن ال مسين بد وم القد  وفطس ين المكرطا عام ال امسا وال مسين ولطنساء فو 
 رصاريح  اصا  كيث  ان القانون سابقاه يسمح لمن دم فوق سن السرين عاماه.
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 أعماردم ما سرمنح سط ات االكررم السرا يطي  رصاريح عمم  اصا  لعمام مر وجين ررجاو  
عاماه  51رصريح يصدر لط ين ر يد أعماردم عن ال انيا والعةرين  ولي  لديهم أ  ام  بعد أن  ان ال

 ولديهم أ  ام.
 44/3/5142، القدس العربي، لندن

 
 "المعسكر الصهيوني".. والقائمة العربية ثالثاً  تفوقاالستطالعات تؤكد  

الري نةرت أم    السرا يطياأةهرت اسر رعات الرأر  -و االت -الكيا) الجديد) -القد  المكرطا 
عات ببم انر ابات ال نيست الري سرجرر ال ر اء المقبم  ر وق المعس ر ودي آ ر اسر ر

الصهيوني عط  ك ب الطي ود  واكررم القا ما العربيا المةرر ا المر   ال الث  وأن بو)  رطا أك اب 
 يسار. -اليمين والمردينين اليهود رر وق عط   رطا أك اب الوس  

سرا يطيا  مساء أم  اسر رعيهما ا  يرين ب صوس انر ابات ونةرت القناران  ال انيا والعاةر) ال
ال نيست الري سرجرر ال ر اء المقبم  ورةهر نرا جهما ر وق  المعس ر الصهيوني  عط   الطي ود  

 مقعدا . 43ب ارق أربعا مقاعد و بارا في عدد مقاعد القا ما العربيا المةرر ا ل
ساعا من يوم  11ر إجراء اسر رعات ببم ود ق آ ر االسر رعات الري رجر  إ  يكة

الوس  بما فيها  -االنر ابات. ور  د االسر رعات أن عدد مقاعد ا ك اب المعدود) عط  اليمين 
 وس . -الكريديون  المردينون  ربق  أ بر من عدد مقاعد اليسار 

اسكق دررسو  وكسب نرا ج اسر رأل القنا) ال انيا  سيكصم  المعس ر الصهيوني  ال ر ير عم  
مقعدا  وير وق عط  منافس   الطي ود  ال ر ير عم  نرنيادو بأربعا مقاعد  كيث يكصم  55عط  

 43مقعدا فق   فيما ركم  القا ما المةرر ا   قو)  ال ا في ال نيست وركصم عط   55ا  ير عط  
مقعد واكد عن  القا ما  ويأري ك ب  دناك مسرقبم  ب عاما يا ير لبيد في المر   الرابع ب ارق مقعدا.

مقعدا. ويكصم ك ب  44مقعدا  ويكم بعدق ك ب  البيت اليهودر  بز 45المةرر ا  ويكصم عط  
  والنو  ب عاما موةي   كطون عط   مانيا مقاعد  ويأري بعدق بالررريب ك ب ةا  ويكصم عط  

ر   و  اسرا يم سبعا مقاعد. ويكصم ك ب  يهدوت درورا)  عط  سرا مقاعد  يطي   م من  مير 
 مقاعد. 2بيرنا  و ياكد  عط  

مقعدا  51مقعدا  و الطي ود  عط   51وفي اسر رأل القنا) العاةر) كصم  المعس ر الصهيوني  عط  
مقعدا  يطيهما  45مقعدا و م من  دناك مسرقبم  و البيت اليهودر  عط   43والقا ما المةرر ا عط  

)  و ةا   عط  سبعا مقاعد ل م منهما  ور ررم االسر رأل   والنو  بعةر) مقاعد  و يهدوت درورا 
 أك اب  ميرر   و اسرا يم بيرنا  و ياكد  ب مسا مقاعد ل م ك ب منهم.
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يسار  –وكسب نرا ج االسر رعات ا  ير)  رر وق  رطا اليمين بر اسا نرنيادو عط   رطا الوس  
ي ون لديهما ا رر  ك ومي ي يد عن بر اسا دررسو   ل ن  طريهما لن رة م ك وما بويا  بم س

نص  عدد المقاعد بقطيم  ويرجح المكططون أن ررة م ك وما وكد) بر اسا دررسو  في كام صدبت 
 االسر رعات.

يسار  ال ر يةمم  المعس ر  –وفي كام عدم رة يم ك وما وكد)  يكصم معس ر الوس  
  ومعس ر اليمين ال ر ي م  الطي ود  مقعدا 13 - 14الصهيوني  و دناك مسرقبم  و ميرر    عط  

مقعدا. وربق  ال ر) في مطعب  م من الكريديين  31 - 31و البيت اليهودر  و اسرا يم بيرنا   عط  
مقعدا وك ب   والنو  ال ر  49 - 41ليهدوت درورا)  ةا   ياكد  ال ين يروبع أن يكصطوا عط  

م لم يعطنوا دعمهم ال امم  ر مرةح مقاعد  وجميعه 41 - 1سيكصم كسب االسر رعات عط  
 كر  اآلن.
العاما وصكي ا  يديعوت اكرونوت  من جها  لإل اعا أجريت ر ا اسر رعات لطرأر  وأةهرت

االركاد الصهيوني ب عاما دررسو  يرقدم  أن أ ر ولصكي ري  جرو اليم بوست  و معاري   من جها 
 بأربعا مقاعد عط  ك ب الطي ود ب عاما نرنيادو.

 44/3/5142، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 في دعوات واضحة ضده على إسقاط نتنياهوتجمع المركزية  اإلسرائيليةتقرير: الصحف  

أجمعت الصك  السرا يطيا المر  يا ال رث أم  عط  إسقا  ر ي  : بردوم جرايسي -الناصر) 
  وه النر اب لمنافسي .الو راء بنيامين نرنيادو في دعوات وا كا  دق  ومنها من دعا بو 

صكي ا  دآرر   دعت الجمهور السرا يطي لطرصويت لك بي  العمم  و ميرر    ولطقا ما المةرر ا  
  وأةارت اسر رعات الرأر ا  ير) أم   إل  أ ما اليمين المرةدد. وأعطن الو ير 11ل طس ينيي 

و ة صيا ر  ر عط  أوسا  ا سبق عن ك ب  الطي ود  دان مريدور  أن  لن يصوت لطي ود  ود
 يمينيا  معردلا.

و انت بد صدرت أم   آ ر اسر رعات الرأر ببم االنر ابات  إ  بموجب القانون يكةر نةر أر 
اسر رأل ببم أربعا أيام من يوم االنر ابات  وأةهر اسر رأل صكي ا  يديعوت أكرنوت  نرا ج 

 55مقعدا  مقابم  55ي  يديعوت  عط  ةبيها باسر رأل صكي ا  معاري    إ  سيكصم الطي ود ف
 54مقعدا لقا ما  المعس ر الصهيوني   في كين بام اسر رأل  معاري    إن الطي ود سيكصم عط  

 مقعدا في ال نيست. 451مقعدا  لقا ما  المعس ر الصهيوني  من أصم  52مقعدا مقابم 
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ي ود  و رم المردينين المر مرين  وبيلن اسر رأل  يديعوت  أن معس ر اليمين المر ر  بما يةمم الط
مقعدا في اسر رأل  معاري    ول ن بعد ان مام ك ب   طنا   21مقعدا  مقابم  25سركصم عط  

مقعدا  وسيرةكون  51ب عاما المنةق عن الطي ود  موةي   كطون  فسي ون له ا الركال  مجرمعا 
ا بالنسبا لنرنيادو  ال ر  نرنيادو لرة يم الك وما المقبطا. ول ن د ا عدد مقاعد ية لم أغطبيا دةل

سيسرصعب  م  رطا  ياكد  الري رةمم كر ا   اخ  الردابيا إل  الك وما  إ  كسب 
المرجكا لنرنيادو  ول ن دناك اكرمام بعدم رجاو دا  ا ربعااالسر رعات سركصم عط  المقاعد 

 نسبا الكسم.
عت  م اسر رعات ا سبوأل المنرهي  بما فيها   فقد أجم11وبالنسبا لطقا ما المةرر ا  ل طس ينيي 

 ك ابها المركال ا اليوم. وبام  44مقعدا  بدال من  43اسر رعا أم   عط  أنها سركصم عط  
أكد  براء االسر رعات في كديث لإل اعا العاما  إن اسر رعات الرأر العاما  ر  ئ عاد) 

مقعدا  إ ا لم  42و 41مرةكا لطكصوم عط     ما يعني أن القا ما11بالنسبا لنرا ج فطس ينيي 
من ةأن  أن يقطب  إ افيركصم م اجآت يوم االنر ابات. وأمام الروا نات الهةا  فان  م مقعد 

 المةهد االنر ابي.
و صصت صكي ا  دآرر   السرا يطيا أم   مقام أسر) الركرير  داعيا إل  إكداث انقرب سياسي 

صويت لقا ما  المعس ر الصهيوني  الركال يا  الري في مر  دا في االنر ابات  ودعت جهار) لطر
ك ب  العمم   وأي ا لك ب  ميرر   اليسارر الصهيوني. وكر  راكت الصكي ا لطدعو) لطرصويت 

  وبالت  إن  ال يوجد   اه أ  ر عدال من   اه  ا بطيا العربيا في 11لطقا ما المةرر ا ل طس ينيي 
 إسرا يم .

لسرا يطي الرقدمي  ر الةهر) العالميا عامو  عو   مقاال م وال في المطكق ونةر ال ارب ا
ا سبوعي في صكي ا  دآرر    دعا في  لطر طس من ك م الطي ود واليمين  وبام إن  إ ا لم رقم اآلن 
دولا فطس ينيا إل  جانب إسرا يم  فسرجد إسرا يم ن سها في بطب دولا عربيا. وانرقد  م سياسات 

 واليمين المر ر  ال ر يسع  دا ما إل  الر جير. نرنيادو
 ما رطق  نرنيادو أم   ص عا مدويا من الو ير ا سبق عن ك ب الطي ود  وال ر يوص  بز اليميني 
المعردم  دان مريدور  إ  أعطن في مقابطا مع صكي ا  يديعوت أكرنوت   أن  لن يصوت لك ب 

 ع عط  واكد من ك بين  لم يسمهما.الطي ود في د ق االنر ابات  وأن  يار) سيق
وبام مريدور في المقابطا  إن ب يرين ر يران بطق  مع ابرراب يوم االنر ابات  ودما العمطيا الر او يا 
مع الجانب ال طس يني  وكام الديمقرا يا السرا يطيا. وبام إن  لن يصوت لقا ما  المعس ر 

 ن ويركط  بالمس وليا وجدير  برولي منصب الصهيوني  رغم أن ر يسها  يرسكاق ديررسو    مر
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ر ي  الك وما   ل ن يوجد  رفات مع ك ب العمم في الجانب االبرصادر واالجرماعي والق ا ي. 
 وأنا أنرمي إل  معس ر آ ر .
أ برنا أن  بام اننا الدفاأل عن مصالكنا  د ال صوم وا صدباء.  4951وبام مريدور إن   من  العام 

نما ما ال ر نريدق  وما دي الغايا. واة ا  نا نريد  م والس ام لي  مد   بدررنا عط  الصمود  واة
المنا ق لال  ا ال طس ينيا المكرطا  فه ا يسروجب منح الجنسيا لط طس ينيين. وبد أعطن مناكيم 
بيغين في كين  أن بام ان أر عربي في يهودا والسامر) لال  ا  وغ ) أن ي ون موا نا إسرا يطيا إ ا 

اد  لك  وسيكصم عط  الجنسيا. ونكن لن ن ون روديسيا. وبد   ر بيغين روديسيا  ن الكقوق أر 
فيها رمنح لطبيض فق  . إال أن مريدور  بعد أن اسربعد كم الصراأل باالر اق   ن إسرا يم سر ع 
ةرو ها  واعربر أن  عط  إسرا يم رسم كدوددا من  رم مسار جدار االكررم  وبصور) أكاديا 

 لجانب  ب عم أن العالم سيعرر  به ق الكدود.ا
 44/3/5142، الغد، عم ان

 
 تنتقد دعوة جنبالط إلى التصويت للعرب "إسرائيل"في  يمينيةشخصيات درزية  

ردت ة صيات در يا في إسرا يم  مكسوبا عط  ا ك اب الصهيونيا  بعن  : الكيا)  –الناصر) 
العرب الموكدين  الطبناني النا ب وليد جنبر  إل    موبرا يالطقاء الدي عط  النداء ال ر وجه  ر ي  

في االنر ابات السرا يطيا عط  أسا  أن  لك   القا ما العربيا الموكد) النر اب   الدرو  في فطس ين
. ولم يرورأل نا ب سابق في اسر دام لهجا مسي ا  يسادم في ركصين المجرمع العربي في إسرا يم 

 ب و ير ال ارجيا سابقاه مجطي ودبا  ال عيم الدر ر الطبناني إل  عدم الرد م ودعا نا بكق جنبر .
ليست المر) ا ول  الري ي يلع جنبر  البوصطا  ونكن ال نسمح  في ما ال ةأن ل  في   وبام إنها 

 كد بأن يرد م في ة وننا  ال دو وال غيرق... وكرر ب  أن يررب أمورق وأمور ك ب  والدرو  في 
 . ببم أن يعة عطينا لبنان

جنبر  مم ن أن ي ون بيك في لبنان  من جهر   بام النا ب السابق أسعد أسعد لإل اعا العاما  إن 
 . ل ن لي  عندنا... دنا ال أكد يمطي عطينا... لي   عن ال عا 

 44/3/5142، الحياة، لندن
 
 سيطرة المتطرفين على سوريةب وال عودة الجيش السوري إلى سابق عهدهب ترغب"إسرائيل" ال هآرتس:  

المعارك في  أعربت إسرا يم أم   من  رم إعرمها ومراسطيها العس ريين  عن  ةيرها من رجدد
جنوبي سوريا  ونجاه الجيا السورر وكط ا   في اسرعاد) السي ر) ال امطا عط  المن قا الكدوديا 
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رر  أن المعارك في جنوبي سوريا  يطياالسرا الجنوبيا. ونقم المراسطون العس ريون أن الرقديرات 
  وسر ون رم أبيب أمام امركان جدر من نوأل آ ر: فهم  المقبم ا سبوألوربما في  سررجدلد بريباه  

يران من السي ر) عط   امم المن قا  ر ر ي بمةادد) ما يكصم  أم رعمم عط  منع ك ب ه واة
 الجبها الطبنانيا  إل الكدوديا مع سوريا  وفرح جبها جديد)  ددا ر ا  

أن الكسم في سوريا غير  إل   عامو  در يم   دآرر  وأةار معطق الة ون العس ريا في صكي ا 
يةهد عط   لك  إ  رمي  بةطم  ا  يروالعام  وارد كالياه  ر من ا  را  المةرر ا في الكرب  

افق جداه مع مصالكها  فر مربادم بين المركاربين. ل ن من وجها نةر إسرا يم  فان د ا الةطم مرو 
 ا   رسابق عهدق  بعد أن  ان ببم سنوات دو العدو  إل دي ررغب في عود) الجيا السورر 

السوريا   نهم  ا را ي  وال دي ررغب في سي ر) المر رفين عط   امم السرا يطيإ عاجاه لطجيا 
 . في المد  البعيد دم أ را  يصعب الرنبل  بأفعالهم

 44/3/5142، وتاألخبار، بير 
 
 فهمو االحتالل واألسرى لتحسين ظر  سجونإدارة  بين اتفاق 

مع  ار اباأ دت م و يا ا سر  والمكررين في كر ا  فرح   عط  أن بياد) ا سر  أبرمت : رام ه
 رل  عط  عدد من م الب الكر ا ا سير) مقابم  ا  ير)إدار) معرقرت االكررم السرا يطي وافقت 

 امج الرصعيد االكرجاجي.وب  برن
   إل  أن االر اق ال ر رم الروصم إلي  3|43وأةارت الم و يا في بيان صدر عنها اليوم الجمعا ل

يعربر نصراه لمسر   كيث أنهم اسر اعوا انر األ العديد من كقوبهم من إدار) سجون االكررم  وفق 
 رأيها.

ال يار)  سر  ب األ غ ) بموجب ساعا  م  وأو ح البيان  أن االر اق ينس عط  اسر نا  برنامج
ةهرين  والسماه باد ام المرب  لمسر   غط  جانب وعود بكم ب يا  يار) ال و) وا  وات 

 والموافقا عط  بعض الم الب ا  ر .
وبيلنت الم و يا  أن ا سر   انوا ينوون  وض برنامج رصعيدر  ويم وغير مسبوق من أجم 

نهاء العقوبات الم رو ا عطيهم. اسرعاد) كقوبهم وركسين  ةروفهم االعرقاليا واة
السجون ببنود  إدار)السجون  رم ال رر) القادما مردونا بمد  الر ام  فيوأ افت أن ا و األ 

 .االر اقاالر اق  م  د)ه الر ام ا سر  برعطيق معر رهم الن اليا كر  ر بيق إدار) السجن بنود 
يات الر امن مع ا سر  ور عيطها عط  ن اق مكطي ودولي من و البت الم و يا  بمواصطا فعال
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أجم إبقا ها كا ر) في  م المكافم ل  ح ممارسات المكرم ورة يم  غ  عطي  ووب  جرا م  
 بكق ا سر  ال طس ينيين.

43/3/5142، قدس برس  
 
 ىاالحتالل أصبحت مهمتها حماية اليهود في اقتحاماتهم للمسجد األقص شرطة: صبريعكرمة  

رنا و : بام الةيخ ع رما صبرر  ر ي  الهي ا السرميا العطيا  في أمن عبد الر و   -القد 
  ما دو وا ح ومركة أن ةر ا االكررم أصبكت     با الجمعا في المسجد ا بص  المبارك

مهمرها كمايا اليهود في ابركامارهم لطمسجد ا بص  وفي ن   الوبت مركقا المراب ات 
بعادات عن ا بص   ود ق ت والمراب ين الةرفاء  و لك من  رم االعرقاالت والوال نساوا

الجراءات الرعس يا ر داد يوما بعد يوم بهد  الهيمنا والسي ر) عط  إدار) المسجد  وان د ق 
العنجهيا ود ا الرصور لن ي سب اليهود أر كق في ا بص  وسيسرمر المراب ون والمراب ات في 

 ا بص  اليمانيا الرعبديا مهما رماد  االكررم ومهما رغ ر  . أدا هم لرسالا
وأةار إل   أن بوا م االنر ابات السرا يطيا الري سرجرر بعد أيام بر م ررناف  فيما بينها رنافسا غير 
ةري  و لك بالوعود لطيهود بالصر) في المسجد ا بص  بعد االنرهاء من د ق االنر ابات كسب 

ننا ال نعرر  بأر برارات رصدر عن  عمهم وأودام هم  مةددا عط  أن ال عربا لطيهود با بص  واة
الك وما السرا يطيا وال عن ال نيست  فهي ليست صاكبا ا رصاس وال صركيا لها في مو وأل 
ا بص   فا بص  أسم  من أن ي  ع لطمساوما وال لطم او ات وال رنا م عن  ر) رراب من   

 ام لطمسطمين وكددم بقرار رباني وسيبق    لك إن ةاء ه إل  يوم القياما .فا بص   ان وما   
من جها  انيا  فقد ك ر الةيخ صبرر من أن  سط ات االكررم رسرغم الب الا بين الةباب 
والةابات فيعر ون عطيهم ال دما المدنيا  الفرا إل  أن  أل ي ةاب وةابا من الموا نين العرب من 

 الركقوا به ق ال دما .الدا م والقد  
وبام  وعطي  فاننا نك ر الةباب والةابات من الوبوأل في د ا المن لق وليبك وا عن عمم ةري  

 والر ق بيد ه  .
44/3/5142، األيام، رام هللا  
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  الحي لقمع مسيرات الجمعة.. ومقدسيون يتصدون لماراثون تهويدي الرصاصيستخدم  االحتالل 
بمعت بوات االكررم بالقو) أم  مسيرات سطميا في منا ق  :و االت –عيسا أساما ال-مكافةات

عةرات الموا نين بجروه بينهم  إصابا إل  أد م رط ا بال  ا واسر دمت الرصاس الكي ب  ر) ما 
 فر  وص ت جروك  بال  ير)  فيما رصد  المقدسيون لمارا ون رهويدر.

بين الموا نين وبوات االكررم عط  مد م م يم  فقد أصيب سبعا موا نين  رم مواجهات اندلعت
الجط ون برب رام ه. و  ر مصدر في  دمات السعا  في م يم الجط ون أن ال ر  مالك مسطم 

بعيار نارر مر جر  دمدم  في ساب  اليمن   ورجح المسع ون برر بدم   أصيبعاما   41غوانما ل
 من ركت الر با.

بالرصاس المعدني المغط  بالم ا  والعةرات  أصيبوان وأ افت المصادر أن سرا موا ني
من  أ  رباال رناق جراء اسرنةابهم الغا  المسيم لطدموأل  رم المواجهات. وبام ةهود عيان  إن 

 جندر اكررلي ةار وا في بمع الرةادر) عط  مد م الم يم . 411
برصاس  أصيبوام ا فر  نكو  إنوبام مكمود مبارك مس وم الطجنا الةعبيا في م يم الجط ون 

 أنجيا االكررم العام الما ي  رم المواجهات الري رجرر عند مد م الم يم. وأ ا  مبارك 
مدرسا الو الا الوابعا بالقرب من الم يم لطعب فيها ورجرر دناك  إل  ةبان الم يم ي رجون من  

 اندالأل المواجهات . إل اسر  ا ات من ببم الجيا ما ي در 
موا نين بينهم أربعا أ  ام بالرصاس الكي والمعدني المغط  بالم ا  في مواجهات وأصيب سرا 

 مع بوات االكررم في بطد) سطواد ةرق رام ه.
وبالت مصادر  بيا إن المواجهات في بطد) سطواد أس رت عن إصابا  ر ا أ  ام وةابين 

   م ي ا أن المصابين بالرصاس الكي  في كين أصيب   م بالرصاس المعدني المغط  بالم ا
 أصيبجنديا اكررليا  أن السرا يطيا ال اعانقطوا إل  مجمع فطس ين ال بي بمدينا رام ه. و  رت 

مسرة    دداسا عين  ارم  في القد  المكرطا لرطقي  إل ان  نقم  إل  رم المواجهات مةير) 
 العر . 

اال رناق  رم بمع بوات االكررم لطمسير) وأصيب موا ن بعيار نارر بالساق  والعةرات بال رب و 
الري ان طقت بعد صر) الجمعا صوب المنا ق المصادر) من أرا ي بريا النبي صالح. واعرقطت 
بوات االكررم  رم بمع المسير) ا سبوعيا  رث ناة ات بعد االعرداء عطيهن بال رب المبره 

  امنا رالي ةبيرو.ودن: بةر  الرميمي  وةيرين ا عر  والناة ا والمر
 ما أصيب عةرات الموا نين بكاالت ا رناق جراء اعرداء بوات االكررم عط  المةار ين في 

 مسير) بطعين ا سبوعيا  المناو ا لرسري ان والجدار العنصرر.
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وأصيب موا نان بالرصاس الكي والعةرات باال رناق  رم بمع االكررم مسير)   ر بدوم 
عاما  41من  أ  رالمناد ا لرسري ان والم البا ب رح المد م الر ي  لطقريا المغطق من   ا سبوعيا

 القريا. أرا يلصالح مسرو ني  بدوميم  الجا ما عط  
واعرد  جنود االكررم عط  موا نين  بينهم مراسم رط  يون فطس ين  أباموا صر) الجمعا عط  

 يسان والمنيا  لباما من قا صناعيا عطيها   ا را ي المصادر) ةرق بيت لكم  برب بريري
 واعرقطوا الناة  في المقاوما الةعبيا كسن بريجيا.

الري ينةمها ا دالي ويةارك فيها  ا سبوعياوبمعت بوات االكررم في بريا المعصر) المسير) 
 مر امنون أجانب.

ام بيت لكم  ورم ن ال ريا  واندلعت مواجهات بين ال ريا وجنود االكررم في من قا ببا راكيم ةم
 النار في البر  العس رر في جدار ال صم المكي  بم يم عايد). إةعاممن 

ب ر الصديق وم رب  أبووابركمت بوات االكررم  بريا كوسان ودادمت م ي ا مقابم مسجد 
  دمات العربوب.

الكررم والعةرات واندلعت مواجهات أم  في بريا  بوابا القد   ةرق بطد) أبو دي   بين بوات ا
 أرا ي القريا. إل من الةبان ال ين كاولوا الوصوم 

وابركمت بوات االكررم أم  مدينا جنين ومسرو نا  جنيم  الم ر) ةرق المدينا. وك م 
نابط  بمكا ا) مسرو نا  كوميا  الم ر)  -مسرو نون  جا  مر بات فطس ينيا عط  ةارأل جنين 

 بكاالت ا رناق  رم مواجهات اندلعت في بريا العربا.فيما أصيب عدد من الموا نين  
 أرا يبوات االكررم المرمر  ) عند الةري  الكدودر ةرق مدينا  ان يون  النار رجاق  وأ طقت

 .إصاباتالموا نين المكا يا لطكدود  ولم يبطغ عن وبوأل 
والعدا ين  يطيينالسرا  مارا ون القد  الدولي  بمةار ا آال   أم ونةمت بطديا االكررم 

  بكي المصرار) ورفعوا 4العالميين  وبام أ  ام مقدسيون بالرصدر ل  عبر االعرصام في ةارأل  ربم 
ال طس ينيا  وارردوا بمصانا كمطت صور الر ي  مكمود عبا  وةعار  مارا ون عروبا  ا عرم

 القد   ودر وا لمدينا القد .
44/3/5142، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 على ماراثون القدس التهويدي بآخر يؤكد عروبة المدينة المقدسة ترد  غزة  
الهور: رغم المسافات البعيد) وا سرك والكواج  الري ر صم ب األ غ ) عن بابي أج اء  أةر -غ )

الو ن في ال  ا الغربيا  ركد  ةبان غ يون المارا ون السرا يطي الرهويدر لمدينا القد   بآ ر 
 يناء غ ) إل  وس  ب األ غ ).ان طق من م

ان طق م ات الةبان الغ يين في مارا ون « القد  عاصمري وا بص  مسجدر»وركت ةعار 
ريا ي  ب ع أ  ر من عةر)  يطو مررات  وسار عط   وم ساكم مدينا غ )  وصوال إل  م يم 

الداعم  النصيرات وس  الق األ  كيث نةمت إكد  الم سسات االجرماعيا دناك د ا المارا ون
 لمدينا القد  المكرطا.

ونةم المهرجان في إ ار الرعبير والر امن مع مدينا القد   في الرصدر لكمطا الرهويد السرا يطيا  
 وآ ردا بيام بطديا القد  برنةيم مارا ون يوم أم   ةارك في  إسرا يطيون وآ رون من دوم العالم.

 طمات من ة صيات مجرمعيا ةار ت في  واسربق ان رق المارا ون الريا ي أن ألقيت عد)
االفرراه  أ دت عط  عروبا مدينا القد    ونها العاصما ا بديا لدولا فطس ين  وك رت االكررم 
 من البدام عط  م يد من عمطيات الرهويد وفرض سياسات ا مر الوابع عط  س ان المدينا المقدسا.

 44/3/5142، القدس العربي، لندن
 
 "األقصى"في  يصلونغزة من  فلسطينيون 

روج   أم  الجمعا  عةرات ال طس ينيين من ب األ غ ) لطصر) بالمسجد ا بص  المبارك في 
وان طقت كافرت المصطين من منا ق م رط ا في الق األ رجاق معبر بيت  المكرطا.مدينا القد  

 القد .كانون  اير   ومن  م إل  مدينا 
فطس يني ر وق  511مصدر في م رب االرربا  ال طس يني أن  ونقطت و الا  معا  ال طس ينيا  عن

 ا بص .عاماه روجهوا في ساعات الصباه من يوم أم   لطصر) في  51أعماردم ام 
44/3/5142، الخليج، الشارقة  

 
 لمواجهة رصاص القناصة  "إسرائيل"درعا.. من جحيم  فلسطينيو 

دينا درعا جنوب سوريا؛ من وبوأل م يمهم ركت يكعاني فطس ينيو م يم درعا في م: درعا  ا نا وم
مرم  بناصا النةام  مما دفعهم لرغ يا مناف  الم يم بق ع القماا  في ةم عدم روافر الم انات 

 لديهم لنةاء السوارر الررابيا.
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ويروس  الم يم مدينا درعا ويقع ركت سي ر) المعار ا المسطكا  وية م    رما  بين  وبين 
ما جعط  عر ا لعمطيات القنس الري رسببت بمقرم وجره عةرات المدنيين في بوات النةام  م

 الم يم.
ورم رصد كالا ال و  والقطق الري رسود الم يم  كيث   ر ا دالي أن م يمهم بات أ  ر م يم 
فطس يني في العالم  الفرين إل  أن  آباءدم دربوا من نيران إسرا يم  ليواجهوا مع أبنا هم اآلن بناصا 

 لنةام .ا
وأفاد الناة  العرمي المعارض  أيهم السعيد  أن  أدالي الم يم  البوا مراراه بانةاء سوارر ررابيا 
عط  مدا م المناف  الر يسيا لطم يم   ونها الكم ا ف م لر ادر رصاس القناصا  إال أن 

ي المعارض  الري مناةدارهم لم رطق آ اناه صاغيا من الهي ات وال صا م العس ريا والمجط  المكط
 ارهمها بالرقصير مع الم يم  و اصا أنها أبامت سوارر في أكياء أ ر  .

وأ ا  السعيد أن  السرا ر القماةيا كطلت بديره عن الررابيا  إ  يعمم ا دالي من  أيام عط   يا ا 
ام  رق  طقات السرا ر وا بمةا ال بير) لر ون عا قاه أمام أعين القناصا  ل نها لن ر ون عا قاه أم

 القنس .
لمدنيين وأو ح الممرض في المة   الميداني بدرعا أبو  طيم؛ أن  كالرين إل   رث كاالت بنس 

 يومياه   مةيراه إل  أن الصابات ر ون مرو عا عط  أنكاء م رط ا من الجسم. المسرة   رأريهم إل 
  عةرات السنين  ويعاني من ةرو  يك  ر أن م يم درعا يق ن  أغطبيا من الرج ين ال طس ينيين من

  ال ر م   عطي  سبعا أةهر  مما ا  ر أدالي انق األ المياقمعيةيا صعبا لطغايا  أبر دا 
 الم يم االعرماد عط  مياق اآلبار والينابيع غير الصالكا لطةرب مقابم مبالغ ماديا.

43/3/5142، "54موقع "عربي   
 
 ل نحات على الخضار والفواكهبجائزة أفضيفوز  فلسطينيبطرس حنا فنان  

  11عاما  ةاب فطس يني من بريا  رعان دا م أرا ي 55وديع عواود): ب ر  كنا ل-الناصر) 
يدر  دندسا المساكا  عقط  فيها ل ن بطب  مس ون ب ن النكت عط  ال  ار وال وا  . ال يمطك بيرر 

ي ا إل  لوكا وي نسن اليق ين سو  س ين صغير ب وم أ وم أنامط  الرةيقا  ل ن  يكوم فيها الب 
 ور اد ال جطا رن ق والج ر) رغدو  در) كطو) ررمايم وس   بق ال وا   في اسرقبام ال يو .

د ا ا سبوأل فا  ب ر  بجا  ) أف م نكات عط  ال  ار وال وا   ويسرعد لطمةار ا في مسابقات 
والدر  أمم كنا  مبردنا  إن ص رر  رصطبت ب  م رعايا« القد  العربي»دوليا. ويقوم ب ر  م 

 عط  أن الر اكا ال رسق  بعيدا عن الةجر).



 
 
 
 

 

           58ص                                     3245 العدد:    44/3/5142 السبت التاريخ:

وبدأ مةوار ب ر  مع د ا ال ن الربيق مب را ودو في سنوار  ا ول  عندما بدأ يكا ي أم  ودي 
أعماال فنيا جميطا. و انت الرجربا   ال ربةات رنكت عط  ال  ار وال وا    وما لب ت أن صارت 

   ودو رطمي  في الص  ال امن كينما اسردعي لطمةار ا بر يين ك م  فا .الرسميا ا ول  لب ر 
وبد بدأ مةوارق بالنكت في أعمام صغير) مع الج ر وال وسا وال يار الري ابر ر منها بس ين   الورود 
والرسومات الجميطا اسر دمت في ر يين  اويا الر يي ات في ك م  فا  أكد أبربا  . وبرها رم ن 

ويم كبا يق ين   ما إل  لوكا فنيا ومن وبرها ابردأ المةوار وبرةجيع العا طا كر  أي ا من رك
 بات اليوم معطما يدير ورةات ردريب في مجام النكت عط  ال  ار وال وا  .

أما أمم فبدأ مةواردا مع د ا النوأل النادر ب  م الراكم  وجها ال ر عمم في ال ندبا ورنبهت 
 رم مرافقرها ل  لطعمم أكيانا  وما لب ت أن اررقت الهوايا لكرفا لجماليا الن ر عط  ال  ار 

رعربردا فنا  بقيا ال نون  منودا إل  أن الةرق ا بص  ورايطند بالركديد دي مو ن . ورسر  ر أن 
د ا النم  من ال ن بطغ أوج  في سبعينيات القرن الما ي ببم أن يسربدم النكت عط  ال  ار 

 الةو والرا والمرغرين وال طج منودا أن دناك عود) لط  ار.وال وا   بالنكت عط  
44/3/5142، القدس العربي، لندن  

 
 الضوء على الموت جوعا في جنوب دمشق خاصة في مخيم اليرموك لتسليط "أنا جوعان"حملة  

ةبح الموت جوعا ما يقارب م ا أل  ة س يعيةون في جنوب : يهدد أكمد الدمةقي -ري  دمةق
  دم بدررهم عط  رأمين ال عام لندرر  رار)  ورار) أ ر  بسبب غر   بة م  يالي.دمةق بسبب ع

ومن منا ق الجنوب الدمةقي م يم اليرموك أكد أ  ر المنا ق في سوريا رأ را بالكصار  كيث يقبع 
منهم من  م طع  51من أبنا     411الم يم ركت كصار  انق من  ما يقارب العامين فقد  رلها 

مةار ا واسعا  اصا من ناة ي الم يم  وعدد من « أنا جوعان»كالي  وةهدت كمطا العام ال
 الناة ين ال طس ينيين والسوريين المقيمين في ال ار .

ال ين يرعجبون من سياسا بةار ا سد ال اةيا  السرا يطيينوركد ت الناة ا سو ان أكمد عن بعض 
إل  « بةار ا سد»راري ها  بم ركولت أساليب لم رجوأل ال طس ينيين في  إسرا يممةيرين إل  أن 
لط طس ينيين في م اربا عجيبا  وةارك عدد من الصكافيين والة صيات  إسرا يمرهديدات ررسطها 

مكمد »المةهور)   ا ما الرري ي بدعورهم لطمةار ا في الكمطا ليصام أنين الجوع  لطعالم  و رب 
باهلل »المم نا فقام  ا ة ام عين ولو بأبس  عن رقصير الجميع في مساعد) الجا«  ير موس 

عطيَك  أيها الميت جوعا في اليرموك  أغطق عينيك  فَطن رر  في وجودنا إالا عار   النك  وببح 
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 ما بث الناة ون العةرات من ةرا   ال يديو كوم وابع أدم الم يم و الكالا المأساويا « نسيانك
 الجوأل الةديد وانعدام مقومات الكيا). الري وصم إليها ا دالي وا   ام بسبب

مةيرا إل  سوء ا و األ « فيسبوك»عط  ص كر  الة صيا عط   إسماعيم رب الصكافي م ر 
الجوأل  »في الم يم والري ر  ي إل  الجنون  ف ر ا من  ا  ي الكيا) يسي رون عط  الم يم 

 «.واالبررام الدا طي  وعمطيات االغريام
 اس لم يربق  من أجساددم سو  العةم المغ   ب بقا ربيقا من الجطد  ونةر صورا ةهر فيها أة

 ومنهم من فارق الكيا) بسبب نقس الغ اء.
في السياق ن س  أعطن مر   الةرات ال طس يني لإلعرم أن كيا)  ر ا آال    م مهدد) بالموت 

لمواد الغ ا يا جوعا  أو مر ا في ةم الكصار الم روض عط  الم يم وأ د المر   أن انعدام ا
الر يسا ال روريا لنمو الجسم ومقاومر  لممراض  و  لك انعدام كطيب ا   ام وا دويا  أس ر إل  

يوما  روفي في أوم  51وفا) العةرات من الر ع كدي ي الوالد)  ان آ ردم الر يع مكمد العصار ل
 أيام ةهر آ ار/ مار  من العام الجارر.

مركد) العمم عط  إنهاء مأسارهم وال غ  عط  النةام لطسماه باد ام  الب أدالي الم يم ا مم ال
المساعدات الغا يا وال بيا  وفرح ممر آمن لد وم و رو  ا دالي وعود) المهجرين إل  م يمهم  
بال افا إل  ركييد اليرموك عن الصراأل السورر  د ق الرقارير المأساويا وبعض الكمرت الري رم 

لط غ  عط  النةام لطسماه باد ام بعض من  ا ونروادفعت منةما « ا جوعانأن»رنةيمها  كمطا 
برو يع بعض المساعدات  ا ونرواالمواد الغ ا يا إل  الم يم  ودو ما كصم بال عم كيث بامت 

الغ ا يا في ال ام  من ةهر آ ار/ مار  الجارر عط  عدد من أدالي الم يم عند مد م الم يم 
ا اعربرق   يرون مجرد مناور) من ببم النةام لرن ي  أجندر  ال اصا من جها من جها ال ادر) ودو م

أن  يسمح باد ام الغ اء لطمدنيين في ا ما ن المكاصر) ر بيقا لقرار مجط  ا من  ودو مالم  إةهار
يكدث عط  ال رق إ  رعربر د ق المساعدات ا ول  من  ما يقارب ال ر ا أةهر في انرةار 

 كم ج رر لمأسا) الجوأل في الم يم وجنوب دمةق.الروصم إل  
44/3/5142، القدس العربي، لندن  

 
 نشطاء يطلقون حملة إلقامة مشفى مركزي في رفح 

بعنوان:  رفح بكاجا لمسرة     و لك الن المة   الموجود   أ طق نة اء فطس ينيون دةرا: رفح
 ال لعدد بطيم من ا سر).في المدينا الري رقع أبص  جنوب ب األ غ ) صغير وال يرسع إ
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أل  نسما  من مة طا  بير)  رم الكرب  511وعانت مدينا رفح والري يبطغ رعداد س انها كوالي 
ا  ير) عط  ب األ غ )  و لك بعد عدم رم ن المة   الر يسي فيها  أبو يوس  النجار  من اسرقبام 

ن في  إ رءق نةرا لوجدق ةرق الةهداء والجرك  لصغر كجم   و  لك ل طب االكررم من العامطي
 المدينا الري رقررب من الروغم السرا يطي.

أدم االكرياجات دو إنةاء مسرة   مر  ر لطمدينا  وان  إن  وبام النة اء عط  د ا الهةرا
 دونما. 25مقومات المةروأل المروفر) دي ب عا ارض بمساكا 

بالمرابعا رم رة يطها من  م م ونات الةعب والطجنا الم ط ا  إعداددا وأةاروا إل  أن الم   ات رم 
 ال طس يني.

44/3/5142، قدس برس  
 
 قمة ثالثية بمشاركة كيري إلحياء مسار السالم :في اجتماع مغلق على هامش مؤتمر شرم الشيخ 

بالت م سسا الر اسا المصريا إن الر ي  المصرر عبد ال راه : ةرم الةيخ: سوسن أبو كسين
باعيا مغطقا  م  ر من العادم ا ردني المطك عبد ه  والر ي  ال طس يني السيسي عقد اجرماعا ر 

مكمود عبا  لأبو ما ن   بال افا إل  و ير ال ارجيا ا مير ي جون  يرر  لبكث سبم اسر نا  
عمطيا السرم في الةرق ا وس   وروفير المناخ الر م لدفع د ق العمطيا بدما من أجم الروصم إل  

 م وعادم في المن قا.سرم ةام
وأ ا  الس ير عرء يوس   المركدث الرسمي باسم م سسا الر اسا أن الر ي  السيسي ةدد  رم 
االجرماأل عط   وابت الموب  المصرر من الق يا ال طس ينيا  و صوصا بالنسبا لباما الدولا 

د عط  أن مصر ال طس ينيا وركقيق الكقوق المةروعا لطةعب ال طس يني  م  دا في د ا الصد
سرةم عط  موب ها الداعم لطق يا ال طس ينيا  ومساندرها ل يارات الةعب ال طس يني ووبوفها ال امم 

 إل  جانب  كر  ررم إباما دولر  المسرقطا.
 ما أ د الر ي  المصرر أن ركقيق السرم واالسرقرار في من قا الةرق ا وس  من ةأن  أن يعود 

ا دوم المن قا  وأن ي رح لها آفابا أركب نكو الم يد من الر اء والرنميا بال ير واالسرقرار عط   اف
 بما يسادم في ركقيق آمام و موكات ةعوبها.

  إن الر ي  ال طس يني «و الا الصكافا ال رنسيا»وبام مس وم في ال ارجيا ا مير يا يرافق  يرر لز
  يا الري رعانيها السط ا ال طس ينيا.والعادم ا ردني سيبك ان مع الو ير ا مير ي ا  ما المال
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وأ ا  المس وم ا مير ي أن بردق بطقا بةأن السط ا ال طس ينيا  الفرا إل  أن د ق الطقاءات دي 
 ج ء من المكاد ات المرواصطا الري رجريها الواليات المركد) مع ا  را  المعنيا.

44/3/5142، الشرق األوسط، لندن  
 

 الفلسطينية جوهر الصراع بالمنطقة يةالقض:: الثانيعبد هللا  
  إل  أرض الو ن  بعد أن ةارك في أم ال اني   عبد هعاد المطك : بررا-عمان  ةرم الةيخ

  ال ر عقد في مدينا ةرم الةيخ  بمةار ا عدد من  عماء «دعم ورنميا االبرصاد المصرر»م رمر 
  ماريا البطيميا والعالميا.وباد) الدوم ومم طي  بريات الةر ات االبرصاديا واالسر

ال اني  عط  داما مةار ر  في الم رمر  عددا من القاد) ور ساء الوفود  عبد هوالرق  المطك 
عبد ال اني  في اجرماأل رباعي  بالر ي  المصرر  عبد ه ما الرق  المطك  المةار ا في الم رمر.

  عط  أم ال ارجيا ا مير ي جون  يرر  السيسي  والر ي  ال طس يني مكمود عبا   وو ير ال راه
رم  رل   الةيخ   المنعقد في مدينا ةرم «دعم ورنميا االبرصاد المصرر»داما أعمام م رمر 

بكث مجمم الر ورات الرادنا في المن قا  وسبم إكياء م او ات السرم بين ال طس ينيين 
 والسرا يطيين.

سيق والرةاور المسرمر كيام جهود دعم العمطيا السطميا   رم الطقاء ال ر يأري في سياق الرن وأ د 
أن الق يا ال طس ينيا دي الق يا المر  يا وجودر الصراأل في المن قا  وسربق  كا ر) رغم  م 
الركديات  إل  أن يرم الروصم إل  كم ةامم وعادم لطصراأل ال طس يني السرا يطي  وبما ي  ي إل  

 ا وعاصمرها القد  الةربيا.بيام الدولا ال طس ينيا المسرقط
وك لر من أن الرأ ر في الروصم إل  كم عادم وةامم لطق يا ال طس ينيا اسرناداه إل  كم الدولرين 

جماعاه وببواله عربياه ودولياه  يعرض المن قا لم يد من الن اعات وال و    الري يرغ   إال ر يطق  
 عطيها الرداب والر ر  ودعار .

دميا ر ار  الجهود بين م رط  ا  را  المعنيا  لطم ي بدماه في العمطيا ور   الطقاء عط  أ 
المقبطا  الفراه جرلر  إل  الدور المأموم من الواليات المركد)  السرا يطياالسطميا  بعد االنر ابات 

ا مري يا والمجرمع الدولي في دعم د ق الجهود ور ليم جميع العقبات الري رق  كا ر أمام جهود 
 قيق السرم.رك

44/3/5142، الدستور، عم ان  
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 "نجح الكيان الصهيوني وأزالمه في حرف البوصلة" بعنوان اعتصاماً " تنظم جرش للتغيير" 
نةلم ا رر  جرا لطرغيير عقب صر) الجمعا اليوم  اعرصاماه أمام مسجد  الد بن الوليد في م يم 

  .البوصطا سو  بعنوان  ونجح ال يان الصهيوني وأ الم  في كر 
وأ د اال رر  أن    ما  ان بالم ان لط يان الصهيوني بالرمدد والرغولم لوال وجود مم طين وور ا 

 ةرعيين  بي رغام وابن العطقمي رغم دعم الركال  الغربي الق ر عط  مر ال من  .
اه أنل   الر ري  وبين اال رر  أنل    غابت عن ا  دان الق يا المر  يا ا ول  ب يا فطس ين   م  د

بالقد  وفطس ين أد  إل  الر ري  بما دو أ  ر من  لك وأنل لغا الرنا م والرصالح مع العدو لن 
ر در إال إل  م يد من الر ري  في ا رض والنسان وأ بر ةادد عط   لك ما كصم في بغداد 

 ودمةق وصنعاء  .
رمر) مع بو  الةرم   مبيناه أن    لم ي م وأ د اال رر  أنل   معر ا ا ما العربيا والسرميا مس

الروم روماه ولم ي م  سر  ولم ي م بيصر في غياب لسعد بن أبي وباس و الد بن الوليد   عط  كد 
 اال رر .رعبير 

44/3/5142، السبيل، عم ان  
 

 في األسواق إسرائيليةمن فاكهة  تحذر "مقاومة التطبيع" 
نقابيا من اسرمرار اسريراد ال وا   من ال يان الصهيوني ك رت لجنا مقاوما الر بيع ال: عمان
الطجنا الكةت د وم  إنوبام ر ي  الطجنا الد رور منا  مجطي   «.وال ا ا ا فو ادو« ركديدا

ال ر ية م انرها ا  ا مرا ردن   إل وال ا ا  ات المنةأ الصهيوني  ا فو ادو ميات من فا ها 
مجطي الموا نين االنرباق لطمنةأ   الصهيوني. و البمع ال يان لطموب  الةعبي الرافض لطر بيع 

 .آ رفوا   من د ين الصن ين من منةأ  ا سواقعطما ان  روجد في 
  كا ا الموا نين عط  عدم الرعامم معها إسرا يموجدد مجطي م البر  بوب  اسريراد الب ا ع من 

لجنا  ال طس ينيا. و انتالقر   قاضأنوالمسرو نات المقاما عط   لسرا يم ونها رة م دعما 
مقاوما الر بيع بامت ب يار) مكام رجار ال  ار بالرج  ا والموالت والمرا   الرجاريا لطكث عط  

 وعدم الرعامم معها. إسرا يماالسرمرار في مقا عا المنرجات المسرورد) من 
44/3/5142، الدستور، عم ان  
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 دي: زيارة مشعل والمعبراإلعالم السعو  تشغل "حماس": "األخبار" 
إل  ج ء من الكديث السعودر اليومي  في العرم « كما »ركولت كر ا : أ   ب  ا نا وم

  «كما »   براه م ادق أن ر ي  الم رب السياسي لز«السعوديا اليوم»والسياسا  إ  بعد نةر صكي ا 
بع الرابعا لطكر ا و  لك  الد مةعم  رطق  دعو) من المطك سطمان ل يار) الرياض  ان طقت الموا

  لطكديث عن ردةين مركطا جديد) من العربا الكمساويا ز «ال وان المسطمين»المقربا من جماعا 
 السعوديا.

واسرند د الء إل  مجموعات من الرقديرات صدرت عن مس ولين أو مصادر سعوديا  منها الكديث 
م عطي   و لك بعدما بالت إن  عن عن برب فرح معبر رفح  بين مصر وغ )  وركسين آليا العم

كر ا إردابيا  جاء ب طب من الممط ا « كما »الك وما المصريا عط  الك م الصادر باعربار 
 السعوديا. 

الك وما »وبد بام ال ارب السعودر جمام  اةقجي لمقرب من الديوان المط ي السعودر   أم   إن 
يا سو  ر يد من ساعات فرح معبر رفح ردريجياه المصريا مة ور) في إ ار الر ادمات العربيا الجار 

 «.ورررب كالياه مع السط ا ل رك  بصور) دا ما
كر  اآلن  لم يرسنل الرأ د من أر من رطك المعطومات  سواء ال اصا بال يار) أو ال غ  عط  مصر 

ار)   رغم أن بيادات في الكر ا أ دت أن دناك ان راجاه مقبره بعد  ي«كما »من أجم الكم مع 
و من  السط ا « الجهاد»لطقادر)  والكديث عن مرمح ار اق بريب برعايا « الجهاد السرمي»

 ور يسها  مكمود عبا .
44/3/5142، األخبار، بيروت  

 
 من أجل مستقبل إسرائيل" جميعاً كيري: "نسعى  
صدم و ير ال ارجيا ا مير ي  جون  يرر  المةار ين في م رمر مصر  : العربي الجديد 

 االبرصادر  بدعور  إل  العمم من  أجم مسرقبم إسرا يم .
وبام جون  يرر  في  طما ألقادا في ك م إف ار عط  داما الم رمر:  ال بد أن نسع  جميعاه من 

 أجم مسرقبم إسرا يم  بدال من مسرقبم مصر  ببم أن يعر ر عن د ا ال  أ.
طها الر ي  ا مير ي السابق جور  بوا ورعيد  لا لسان  يرر إل  ا  دان وابعا ةهير)  ان ب 

 االبن  عندما وص  الكرب الري رةنها بردق  د الرداب بز الكمطا الصطيبيا .
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وأ ارت رصريكات  يرر  س ريا رواد موابع الرواصم االجرماعي  كيث اعربر   يرون أن  الكق 
 ةهر عط  لسان جون  يرر .

44/3/5142، العربي الجديد، لندن  
 

 لبناء مركز صحي في غزة "التعاون الخليجي"ترحب بتبرع  "وااألونر " 
عمطيات و الا غوث ورةغيم الرج ين ال طس ينيين  ا ونروا  في غ ) روبرت ريرنر  ركب مدير: وام

بربرأل مجط  الرعاون ال طيجي من  رم البنك السرمي لطرنميا باعاد) بناء  مر   رفح الصكي  
 غ ).طس ينيين في جنوب ب األ لرقديم  دمار  لرج ين ال 

أل  الجئ  وبدم المر   العام الما ي  432وبامت  ا ونروا  بافرراه المر   ال ر سي دم أ  ر من 
  بيا.أل  اسرةار)  332أ  ر من 

وأعرب ريرنر أ ناء ك م االفرراه عن االمرنان لمسادما مجط  الرعاون من  رم البنك السرمي 
ونروا  االسرمرار في روفير رعايا صكيا نوعيا لرج ين ال طس ينيين في غ )  لطرنميا  مما سيريح م أ

 ب راما.وبام إن الكصوم عط  رعايا صكيا نوعيا يةم سما ممي ) لكق الجميع في العيا 
44/3/5142، الخليج، الشارقة  

 
 ويكتفي بالبريد اإللكتروني "الذكي" التواصلأوباما ممنوع من  

أسباب »  الر ي  ا مير ي باراك أوباما  عن أن السط ات منعر  لز  ة: جوي   رم -واةن ن 
  وي ر ي ببعث «سامسونغ غاال سي»أو « آي ون»  م م «  ي»من اسر دام جها  دار  « أمنيا

أو « رويرر»  بداله من الرغريد ة صياه عبر موبع «بر بيرر»رسا م بريد إل رروني عبر جها  
  .إرسام رسا م نصيا لر ست ماسيج

ال أوج  أر «: »أر بي سي»ال وميدر عط  رط  يون « جيمي  يمم الي »وبام أوباما لبرنامج 
رسا م نصيا عبر الهار  ال طيور  ويندر أن أ رب ردوينات عط  رويرر   ما ال يكسمح لي بابرناء 

أجبرني جها  »ورابع:  «.دار    ي يكرور جها  رسجيم  ل ا ما  لت أسر دم جها  بر بيرر
  من أجم ر ادر أر 5119من السرر عط   لك من  اليوم ا وم لد ولي البيت ا بيض عام ا 

 «.برصنا لهار ي أو مجا فا أمنيا
  عطماه أن ابنري   ودما في سن المرادقا  «آر باد»ومعرو  أن أوباما ي الع الصك  عط  جها  

 رمط ان دوار    يا ورربادالن رسا م نصيا مع أصدبا هما.
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ار) إل  الجدم ال ر أ ارق اسر دام و ير) ال ارجيا السابقا في إدارر  ديررر  طينرون بريداه وفي إة
إل ررونياه  اصاه ولي  بريد ال ارجيا  سأم جيمي  يمم الر ي  أوباما إ ا  ان يعر  عنوان البريد 

ال أةن صراكا ال أسر يع أن أع يك العنوان  و »الل رروني الجديد لهيررر  طينرون  فرد ما كاه: 
 «.أنها رريدك أن ركصم عطي 

ورداه عط  س ام عن الكيا) في البيت ا بيض  بام أوباما إن  لم يقد سيار) أو يعد وجبا  عام من  
وبت  ويم  ل ن   ة  عن أن  سرق سيار) موة  في البيت ا بيض وباددا ل رر) بصير) ببم أن 

وكيداه في الةارأل  أو أن يركرك بر مراببا  ار  يعرر   الجها  السرر. ويكمنع أن يسير أوباما 
 البيت ا بيض.

في  ينيا  يجط  »وما ه أوباما ا ة اس ال ين يعرقدون بأن  لم يولد في الواليات المركد) با ره: 
 وولد أوباما في داوار  م أمير يا وأب  يني.«. سا ق السيار) في الجها ا  ر 

44/3/5142، الحياة، لندن  
 
 تؤجل دفع أثمان عالقاتها الدوليةحماس  

 عدنان أبو عامر
سرا يم رداولها  9/3لم ي ن م اج اه أن يرم ال ة  يوم  عن مقرركات لطرهد ا بين كما  واة

سرا يمدبطوماسيون أوروبيون   من مبادر) جديد) لكم أ مات غ ) رر من ددنا بين ال طس ينيين   واة
رجميد النةا ات العس ريا ركت ا رض وفوبها  ورفع غ )  و  إعمار إعاد)سنوات  يرم  رلها  2لز

 الكصار  طياه  وفرح  م المعابر.
ورغم ن ي كما  لرقديمها عرو اه من د ا النوأل  ل ن   ة  عمق العربا الري ررب  الكر ا 
بأوسا  دبطوماسيا أوروبيا وغربيا  من  رم لقاءات مربادلا بام بها مس ولون من الجانبين في ال رر) 

  ير).ا 
د ا ال ة  ير امن مع  يارات دوريا يقوم بها بناصم ودبطوماسيون أوروبيون لغ )  ويطرقون مع 
بيادات في كما  ومقربين منهم  يرباك ون معهم كوم مسرقبم غ )  والمصالكا مع فرح  والرهد ا 

 مع إسرا يم.
 

 أجندة مزدحمة
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  فقد  ر مي ابها الرأسيسي 4911أوا ر عام ادرمام كما  بالعربات الدوليا لم يبدأ مع ان ربرها 
من إةار) لطبعد الدولي  لعدم إدراك الكر ا  دميا العربات الدوليا في  4911الصادر في أغس   

 رسويق مواب ها السياسيا.
ل ن الكر ا اسردر ت د ا القصور في سنوارها ا  ير)  بالمبادر) لجراء ارصاالت سياسيا مع دوم 

يا  والرركيب بأر  يار) أو فرح    من رطك الدوم نكودا  وبدأ  لك عمطياه فور فو دا أوروبيا وآسيو 
 .5115في االنر ابات الرةريعيا أوا م 

في ن   الوبت  ر ة  أن رعيد  ات ال ريق ال ر د طر  منةما الركرير في سبعينيات و مانينيات 
راجها إل  د وم عمطيا السرم ووب  القرن العةرين  كين نجح المجرمع الدولي في رروي ها  واسرد

 ال  اه المسطح.
ورمرطك كما  عربات وديا مع سويسرا  كيث  اردا بعض باد) الكر ا  ودبطوماسيودا يررددون عط  

أنها سردفع روارب  5141غ )  وأعطن مكمود ال دار ع و الم رب السياسي لكما  في أ روبر 
 موة ي ك وما كما .
ا  وسويسرا ركديداه يم ن إعادرها العربار الكر ا أن د ق الدولا ا وروبيا العربا الداف ا بين كم

المكايد) بوابرها ا ساسيا نكو الغرب  وبد ةهدت سطسطا  يارات لبعض باد) الكر ا إل  سويسرا  
 أ ارت اسر  ا  إسرا يم  والرق  عدد من دبطوماسييها مع كما  في غ ) و ارجها  سراه وعطناه.

ندو) في مجط  الطوردات في لندن كوم إعمار  1/3ال طس يني يوم -الرواصم ا وروبيونةم منرد  
غ )  والموب  ا وروبي من كما   بك ور الطورد  جون مونرغيو   والنا ب عن ك ب العمام 
 جيرمي  وربن   ومةار ا أ اديميين فطس ينيين مقربين من كما   م م ع ام الرميمي و ادر 

 البيراور.
باباما  51/5مر بالس ير السرا يطي لد  السويد  يرسكاك با مان  الرهام السويد يوم ووصم ا 

عربات مع كما   عقب رعا   نا با و ير ال ارجيا السويديا مع ال طس ينيين  و يار) أسق  من 
 ال نيسا السويديا لغ ).

الق رر  الد  كما   انت كا ر) أي اه في م رمر  ميونيخ   كين دافع عنها و ير ال ارجيا
بك ور و راء أوروبيين  ودو يرد عط  الو ير السرا يطي  يوفام ةراينير   ال ر  1/5الع يا  يوم 

 ارهم كما  بالرداب.
  ر يسا البرا يم  ديطما روسي   45/4عربات كما  وصطت أمري ا الررينيا  كيث دنأت يوم 

ي كرب غ )  كيث رم  رد الس ير السرا يطي باعاد) انر ابها  وعبرت كما  عن اعر ا دا بمواب ها ف
 من البرا يم.
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 ع اء المجط  الرةريعي من  45/5البرا يم ردت عط    و) كما  ب يار) وفد دبطوماسي يوم 
كما  في رام ه  والرق  نا ب الس ير البرا يطي في فطس ين  مارسيطو سوري   بنواب كما : أكمد 

 ع ون  مكمد  و ح وأيمن دراغما.
عط  صعيد القار) اآلسيويا  بام وفد من كما  بر اسا مكمد نصر ع و الم رب السياسي لطكر ا و 

 ب يار) إندونيسيا ومالي يا  وبكث مع مس ولي البطدين أوج  الرعاون المةررك. 5141أوا ر نوفمبر 
لها  وج ء  كما  رنةر بعين الر ا له ق الطقاءات الري رعقددا مع دوم غربيا رعربردا أكياناه معاديا

 مما رسمي  المنةوما االسرعماريا الصهيونيا  وبع ها أ طقت عطي  دواله صطيبيا معاديا لطمسطمين.
ل ن كما  اليوم رنره  أر فرصا لطرواصم مع رطك الدوم الغربيا  ودو ما يعني رجاو  كما  

 عناصردا و وادردا.ل  ير من ا دبيات القديما والنصوس ا يديولوجيا الري ررب  عطيها اآلال  من 
 

 العمل المسلح
أساما كمدان  مس وم العربات الدوليا في كما  بام  لطمونيرور  أن  ا يام المقبطا ركمم م اجآت 
في عربات كما  ال ارجيا  مع دوم أنةأت عربات جديد) معنا  وأ ر  أعادت الد ء لعربارنا  

ي ارصاالرها الدوليا  دون أن رصم  ن وأ ر  رفعت مسرو  العربا  وكققت كما  ا ررابات ف
 ي ون لها رم يم في الغرب .

كمدان رفض إع اء  المونيرور  أسماء لرطك الدوم  ةيا إكراجها  ل ن رواصم كما  مع عدد من 
 العواصم  ما سبق   رق في د ا الرقرير  بد يكمم إةارات له ا الر ور في عربارها ال ارجيا.

القا ي برفع اسم كما  من با ما  41/45 وروبيا الصادر يوم عطماه بأن برار المك ما ا
المنةلمات الردابيلا  ة م فرصا السرعاد) عربارها الغربيا  ودو ما ركدث عن   المونيرور  بمقام 

 سابق.
ي  م الدبطوماسيون الدوليون ال ين ال رقيم دولهم عربات رسميا مع كما  الطقاء في غ ) مع 

ن مقربين من كما   يسرطمون منهم رسا م الكر ا  ويرسطون لها رسا م مقابطا  أ اديميين وسياسيي
لرفع الكر  عنها  و ةيا من ال غو  إسرا يم عطيها   ن معةم الدبطوماسيين يصطون غ ) من 

 معبر إيري  ةمام الق األ.
يين  بالت ة صيا فطس ينيا أ  ت دويرها  رعربر وسي ا لعقد الطقاءات بين كما  ودبطوماسيين دول

  لطمونيرور  أن  ا وروبيين ي طبون في كوارارهم مع كما  رو يح موب ها من عمطيا السرم 
واالعررا  باسرا يم  ومسرقبم سره القسام  ل ن الكر ا رقدم إجابات ف  ا ا غير مكدد)  ودو 
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 افا أصدباء ما ال ينام ر ا ا وروبيين بالعاد)   ن كما  ربدر رغبا ب سب م يد من الوبت  واة 
 جدد في الساكا الدوليا  ورقطيم جبها ا عداء .

وأةار باسم نعيم نا ب ر ي  الدا ر) السياسيا في كما   الري يررأسها مكمود ال دار  ع و الم رب 
السياسي لطكر ا   لطمونيرور  إل   وجود ارصاالت لطكر ا مع العديد من دوم العالم وأوروبا  لرجاو  

  كما   ودناك عواصم ررواصم معنا ال ررغب وال رةجع العرن عن االرصاالت الع لا الري رواج
لدواعي  اصا بها  رغم إدرا ها أن كما  بارت ربماه صعباه  وأر كم لطق يا ال طس ينيا البد 

 لكما  أن ر ون ج ءه من  .
ن اسم   وبام أن  الر هم  المونيرور  الرق  س يراه أوروبياه يرردد بين غ ) ورام ه والقد   لم يةأ إعر

ا وروبي والدولي  دميا دور كما  في الصراأل مع إسرا يم  ي داد مع ةهور رنةيم الدولا 
 والمجموعات الجهاديا   ن  يةهر كما  أ  ر عقرنيا .

وأ ا :   ياد) الرواصم الدولي مع كما  مررب  بأمرين: أولهما كصوم مصالكا مع فرح   ن 
ا رطمح بعدم ر ادا عن رواصطنا المباةر مع كما   و انيهما مرعطق بنرا ج السط ا ال طس يني

االنر ابات السرا يطيا  الري سرةهر  يارات إسرا يم مع كما   بين الهجوم عطيها  أو الكوار 
 معها .

سنوات عقب فو دا في  9أ يراه.. فان لقاءات كما  المرواصطا مع الدبطوماسيين من دوم العالم من  
  يةهر الكرس الدولي عط  االن راه عط  كما   ورغبا بالرعا ي معها سياسياه  5115ابات انر 

رغم إصرار رطك الدوم بأن رةم  م لقاءارها الرةاوريا  ط  ال والي ؛ في غ ) أو بعض الدوم 
  المسرةار السياسي السابق لسماعيم دنيا  5/5العربيا وا وروبيا   ما أعطن أكمد يوس  يوم 

  صيا ا   ر ارصااله بالمجرمع الدولي من كما .والة
   الوبت  ردرك كما  أن المجرمع الدولي لن يرقدم في د ق الطقاءات عط   ريق االعررا  نفي 

بها يجب أن يسبق  رقديم الكر ا لجابات وا كا صريكا عن ر يرها لطصراأل مع إسرا يم  ومسرقبم 
ير) كوم بدررها عط  رسويق د ق المواب  دا م أ ردا العمم المسطح  مما ي ع عرمات اسر هام  ب

 الرنةيميا وجناكها العس رر ال ر يسرعد ليم نهار لطمواجها القادما مع إسرا يم.
45/3/5142المونيتور،   
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 اتفاق أوسلو.. قراءة في الوقائع والنصوص 
 عوني فرسخ

ا يم  يسردعي الر  ير بار اق إعرن  المجط  المر  ر  ال طس يني وب  الرنسيق ا مني مع  إسر 
أوسطو الم س  ل لك والةرو  الري جعطت بياد) عرفات رقر ار اباه ي ر  سي ر)  إسرا يم  عط  

 -في  راب سرم ا ودام  -وي  ر دي م  المكرطا.ال  ا والق األ ويقنن ربعيا السط ا فيهما لطدولا 
دوارد سعيد عقدوا أربع جطسات ع مم م   ا مع كسيب صبا   وسعيد إن  وأكمد بهاء الدين واة
  ورر  وعبدالمجيد ةومان  وعبدالمكسن ب ان  وباسم عقم .

نهم انرهوا إل  أن  إ ا  ان م طوباه من المنةما االعررا  ب إسرا يم  فان برار الرقسيم ية م أساساه  واة
ن  ال داعي لرعررا   لباما دولا فطس ينيا مسرقطا رعرر  بها الدوم العربيا والسرميا والصديقا  واة

نما با الا آ ار  515بقرار مجط  ا من   ن  ال يةير لق يا فطس ين وكق ةعبها برقرير المصير  واة
ن باسر اعا المنةما إعرن دولا في المن   ر الب ور اوض  وا ردن.العدوان عط  مصر وسوريا  واة

  و ن .لركقيق سياد) الةعب ال طس يني في 
ون  لبرغ  بما انرهوا الي   أو ح ل  دي م إن رواصم   م االنر ا ا ولد  لقا هم عرفات في ر

فيما رط صت وجها نةر عرفات بأن ما يغ ي عط   ال طس يني.بعد عام من ر جردا يع   الموب  
  أسابيع.برار مجط  ا من ويوا ي  دو إعرن دولا فطس ين في المجط  الو ني في الج ا ر بعد 

ال طس ينيا بدت مردقا  وأن بناعرها بهدفها مرأ ر)  وأن العربا بين رفاق  ويركة دي م أن القياد)
ال  اه ردنت إل  كام من الةك رقارب العداء  وأنهم بطقون عط  أمنهم  ويساوردم ةعور ب ياأل 
العمر من دون نريجا ررساو  مع كجم الق يا وما بك م من ر كيات  وبد غطبت الس اجا عط  

ن بدوا و أنهم فوج وا بالكقا ق المعروفا  وةاأل بينهم الكطم بقيام دولا يسرريح ركطيرت معةمهم ال ي
  كيار .فيها المقارم ويعيا ما ربق  ل  من 

وف ره عن  لك   ان عرفات بطقاه عط  دورق القيادر  إ  غدت الدار) ا مري يا ررعامم مع 
الكسيني وكنان عةراور   اء) وفيصم  عبد الةافيوبد أ بت كيدر  المكرطا.ة صيات من ا رض 

إ افا لرصاعد ةعبيا كما  ورة يطها منافساه ل رح ال يسرهان  واةن ن.في م رمر مدريد ومباك ات 
وبالمقابم  ان رابين  ر ي  و راء  إسرا يم  كينها  بد رأ د من عج ق عن بمع االنر ا ا   ب .

ات وفريق   ةاعراه بأن  لو مدل لهم وعمطيات كما  االسرةهاديا  بكيث غدا مسرعداه لم او ا عرف
ن  يداه.إصبعاه لمدوا ل   وعطي  بدا دناك لقاء مصطكي بين القيادرين ال طس ينيا و السرا يطيا   واة

  ارصالهما.فيما  انت إدار)  طينرون ررع  بنوات  المررقب.رناب ت أددافهما في كواردما 
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رم  روبيع بعض ا نةما العربيا وبياد) المنةما فيما يدين إدوارد سعيد في  راب   نهايا عمطيا الس
نسب لمس وم في ال ارجيا   ما 331و 515ار ابيات سرم ببم رن ي   إسرا يم  برارر مجط  ا من 

ا مري يا بول   إن الم اوض ال طس يني لم ي ن يمرطك م م  السرا يطي  معطومات وافيا من الكقا ق 
رر إدوارد سعيد أن الم اوض ال ر  ان م  راه لطرجوأل إل  ويق الر اوض.وا ربام كوم مو وأل 

وبكيث لم نةهد بعد   .عرفات في الصغير) وال بير) بات فريسا سهطا لط غو  ا مري يا و السرا يطيا
وبد بدأت بنا) أوسطو كين ررب  جديا.أوسطو م او ات كقيقيا بم د ليا ند طها بر اسرعداد أو 

وفي الجطسا ا ول  ار قوا  وبيري . بيطينبريع مع ديرةطد  رجم يوسي النرويجي الرسن لقاء أكمد 
نما الرر ي  عط  ا مر الوابع  إل عط  عدم العود)   عكقد الراريخ  الري ال ركوفر فرصاه لنجاه عمطي  واة

وباعرماد  لك أساساه لطر اوض  سر  عطيها.ل طق كقا ق جديد) يم ن االن رق منها والبناء 
وبالرالي غدت  إسرا يم  ر اوض ن سها في  بال امم.س يني ب ير  الري أك  ت من  الم اوض ال ط

  .THE Procssessأوسطو   ما بام مكقاه الم اوض  السرا يطي  سابير في  راب   العمطيا  ل
و ره الرسن مو وأل غ )  مصدر بطق رابين  فرد أبو عرء  انسكبوا منها إ ا  انت صداعاه ل م  

ال  مةروأل مارةام  وأكَ  أن  إسرا يم  رعرض عط  المنةما ب األ غ ) ورأ  الرجوأل  ول نها ركرا 
 كما .لمكمود عبا   ال ر رجع لعرفات  و ان الق األ يقطق  وبد غدا ب ر) االنر ا ا ومر    قم 

غ ). وي  ر دي م إن  سبق لو ير ال ارجيا ا مري ي  إل القادر) وبد أ ا  أريكا  إل و دب 
عرفات وصره  ط  إال  إل فنقطها  4911ن   ره ف ر) غ ) وأريكا عط  السادات سنا سايرو  فا

  اليوم.ول ن ما رفض با م  صار م طوباه  كينها.أن المنةما رف رها 
وبام الر ي  مبارك وو ير  ارجير  عمرو موس   ومسرةارق أساما البا  بالرواصم فيما بين عرفات 

ودعا عرفات الطجنا   .ادم رسا م االعررا  المربادم و إعرن مبادئورابين ما سهم ار ابهما عط  رب
فرف   مكمود درويا إ  رأ  في  رنا اله عن الراريخ ال طس يني   االر اق.الرن ي يا لطمنةما لبكث 

كرم ال يار  السرا يطي  مكم ال يار   ما اعررض عطي  ة يق الكوت  ن  أ اه  م  ا ردني.واة
ول ن  لك لم يردأل عرفات وفريق   إ  رو  ما أسموق  الرن ي يا.ا  واسرقاال من الطجنا ال وابت ال طس يني

م  داه اعر ام  روجي  موا ني  4993-9-9 م او ات  بروجي  رسالا لو ير  ارجيا النرويج في 
ال  ا والق األ لطر بيع ونب  العن  و الرداب   والسهام في ركقيق السرم  والمةار ا في الرعمير 

غير  الوجود.رابين م رراه اعرراف  بكق  إسرا يم  في  إل  ما وج  في اليوم  ار  رسالا  والرنميا.
مدرك ان  ب لك رنا م عن كق الةعب العربي ال طس يني بالوجود ورقرير المصير ومةروعيا   اك  

باما الدولا الديمقرا يا بديره لط يان االسري اني    العنصرر.لطركرير والعود) واة
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رسالا لعرفات يعرر  فيها بمنةما الركرير ال طس ينيا مم ره  4993-9-9بالمقابم وج  رابين في و 
باما دولر  عط  بعض رراب   ةرعياه لةعب فطس ين من دون إةار) لكق د ا الةعب برقرير المصير واة

  الو ني.
لدولا فطس ين الري والكة   يرون أن عرفات وبع رسالري   ر ي  لمنةما الركرير ال طس ينيا  ولي  

 ان بد أكعطنها في المجط  الو ني بالج ا ر  ما عن  عند ال  يرين رنا ل  عن الدولا عند الروبيع  
 ما يركةون أن رابين ركدث عن المآسي النسانيا الري عانادا اليهود  بينما بدا عرفات و أن  

  فطس ين.يعر ر نيابا عن ةعب 
فيما ي دب بردان  كسين.مطك فهد  والر ي  كافة ا سد والمطك وبد رك ة عط  االر اق  مك من ال

أن بياد) المنةما اعررفت ب إسرا يم  دولا من دون  إل الدجاني  في  راب   م او ات السرم   
 ما أنها  أوسطو.كدود مكدد)  واسرعدت لرعديم المي اق الو ني بالغاء موادق الري ررعارض مع ار اق 

رجاء مو وعها لمركطا أبرت اسربعاد القد  م  الكقا.ن ال  ا الغربيا واة
ف ره عن إبراردا اسرمرار سي ر)  إسرا يم  عط  ال  ا والق األ  مع ربعيا الةر ا ال طس ينيا 

فطس يني لبرنامج مةررك لطرنميا في  -و  لك إبرار برورو وم رعاون  إسرا يطي   االكررم.لسط ا 
 ال  ا والق األ .

  وس  المبادئ إعرن  4994-9-43طينرون وبع رابين ومكمود عبا  يوم وركت رعايا الر ي   
 االكررم.رغ يا إعرميا دوليا بصد بها إةهار اسرسرم عرفات وفريق  ور طيهم عن مقاوما 

والس ام: دم إعرن المجط  المر  ر بوب  الرنسيق ا مني يكراد ب  رصويب   ي ا راري يا  وبدايا 
سطميا  أم أن  يسرهد  ركسين فرس الر اوض ودو  يار بياد) المنةما مركطا من المقاوما ال

 االسرراريجي 
44/3/5142، الخليج، الشارقة  

 
 "السيسي معجزة إسرائيل".. قال الحاخام 

 صالح النعامي
من يرابع الجدم السرا يطي الدا طي بةأن العربا مع النةام المصرر الكالي  في وسع  أن يرصد 

 ب الصهيونيا عن اسريعاب ور سير كرس الر ي  عبد ال راه السيسي عط  ما يةي بعج  الن
 دما المصالح االسرراريجيا السرا يطيا  عط  د ا النكو ال  ي  والواسع  وال ر لم ربدق كر  
الواليات المركد) ا مير يا  الكطي  االسرراريجي لط يان الصهيوني. ولعم الركقيق الصكافي الموسع 

مار /آ ار الجارر  وأعدق الصكافي  9نةرق موبع  ولر  ال بارر  ال نين الما ي  والعميق ال ر 
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أمير ري ون عن  ابع العربات  الكميميا  بين السيسي ور ي  الو راء السرا يطي  بنيامين نرنيادو  
يسط  ال وء عط  جوانب أ ر   لم ررعرض لها ببم  لك وسا م العرم. فمن  رم مقابرٍت 

ا مع عدد  بير من المس ولين السياسيين والعس ريين ودبطوماسيين صهاينا لعبوا دوراه في أجراد
سرا يم  يج م ري ون أن مسرو  الرعاون ا مني والرنسيق السياسي بين  االرصاالت بين السيسي واة
إسرا يم ومصر في عهد السيسي وصم إل  كدود غير مسبوبا  وفاق أ  ر الروبعات الصهيونيا 

. وال  ر  بين ن ب الك م ال ر ركدث إليها ري ون عط  أن موب  السيسي الكاد والصريح ر ا اله 
 د كر ا كما   في أ ناء الكرب  د غ ) في الصي  الما ي  دو ال ر ساعد نرنياق وعط  
الرصدر لط غو  الدوليا الري مورست عطي   لرسرجابا لم الب المقاوما ال طس ينيا. ونةراه  ن 

أ يراه  من أ  ر الكروب الري رر ت رأ يرات عميقا عط  الوعي الجمعي لطصهاينا  فان كرب غ )  
ري ون يج م بأن وبو  السيسي في أ نا ها إل  جانب إسرا يم  بدون أدن  رردد  جعط  أ  ر 
الة صيات ةعبيا في ال يان الصهيوني. ومن  رم الوص  ال ر عر   الركقيق  يم ن القوم إن 

  ر ال عماء ا جانب ال ين كرس السيسي عط  االرصام بهم دار ياه  مرات   ير) جداه. نرنيادو  ان أ
ويو ح ري ون آليا إجراء االرصام بين السيسي ونرنيادو  كيث أفاد بأن السيسي  ان يركدث 
العربيا  بينما ركدث نرنيادو النجطي يا  فيما يرول  مررجم يرقن الطغرين الررجما. وال ي وت ري ون 

لةار) إل  أن نرنيادو دو ال ر أكدث الركوم في موب  الدار) ا مير يا من نةام السيسي  وأن  ا
 طب من نة اء جماعا ال غ  اليهوديا الناف )  إيباك  الركرك ب  افا دا م ال ونغر  وأروبا 

ي  ود ا الدار) ا مير يا من أجم إجباردا عط  الرراجع عن الموب  ا ولي السطبي من نةام السيس
 ما  ان.

ل ن  إن  ان د ا ال ي  ي  فان آفي سي ارو    ميم ري ون   ة  في رقرير نةرق  في ا وم من 
مار /آ ار الجارر  أن السيسي في ارصاالر  باسرا يم في أ ناء الكرب عط  غ ) أبد  امرعا   

ع ل ربات أ  ر من  روا ع  ال ربات الري  ان يوجهها الجيا السرا يطي لغ )  كيث  ان ير ط
سكقاه. ويكر ي سي ارو  بالسيسي بأن   ال عيم الوكيد في المن قا ال ر رروافق أبوال  وأفعال  عندما 
يرعطق ا مر بالكرب عط  السرم السياسي  وال سيما جماعا ال وان المسطمين وكر ا كما  . ولم 

في مهاجما أوروبا   ن  ي ت سي ارو  روةي  برار ب اء السيسي اعربار كما  كر ا إردابيا
ب اءدا أ ر  الكر ا من دا ر) الرنةيمات الردابيا. ويق  ال ارب الصهيوني  رس ي بار يم  عاج اه 
عن اسريعاب دوافع السيسي العربار الجناه العس رر لكر ا كما  رنةيماه إردابياه  مةيراه  وبكق  

يطي الري رقدم فيها دولا عربيا عط  م م د ا إل  أنها المر) ا ول  في راريخ الصراأل العربي السرا 
القرار. وفي مقام نةرر  صكي ا  دارر    في ا وم من فبراير/ةبا  الما ي يصم بار يم إل  
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اسرنرا  م لم  فقد عد اعربار  را ب القسام رنةيماه إردابياه  انقرباه عط  المبدأ القا م إن المقاوما 
العربيا . ل ن  ما ل ت بار يم كقيقا أن  ال يوجد  من ناكيا  ال طس ينيا ر دم بال رور) المصالح

فعطيا  ما يبرر مواب  السيسي رجاق كما   عط  اعربار أن الجها الري ررول  رن ي  العمطيات 
 الردابيا  في سيناء منةما رربع رنةيم  الدولا السرميا . ويسرن ر مر   أبكاث ا من القومي 

في كرب  دا م سيناء  عط  اعربار أن إسرا يم دي ال ر  الر ي  المسر يد السرا يطي لدعم السيسي 
فبراير/ةبا  الما ي  يج م المر   أن الكرب الري يةنها  3من د ق الكرب. وفي وربا نةردا في 

السيسي في سيناء دي  كرب إسرا يم . ل ن الكما  الصهيوني الةديد لطسيسي واالكر اء ب  ال 
ات االسرراريجيا الري يقدمها لرم أبيب بة م مباةر  بم ر الب الن ب يعود فق  لكجم ال دم

السرا يطيا العالم بالوبو  إل  جانب السيسي في كروب  البطيميا. م ره  صب مر   يروةطيم لدراسا 
المجرمع والدولا ال ر يرأس  دورر غولد   بير المسرةارين السياسيين لنرنيادو  غ ب  عط  الواليات 

وأوروبا  نهما لم يدعما ابرراه السيسي اسرصدار برار من مجط  ا من  يةرأل الرد م  المركد)
فبراير  ةدد المر   عط   رور)  3ا جنبي في ليبيا. وفي رقدير موب  نةرق عط  موبع  براريخ 

رفض أر كم سياسي لم ما الطيبيا  عط  اعربار أن م م د ا الكم سي  ي ةرعيا عط  مةار ا 
ن في ك م ليبيا  ود ا يهدد أوروبا   ما ي عم المر  . وبد وصم الكرس السرا يطي عط  السرميي

اسرقرار نةام السيسي و مان بقا   إل  كد االنةغام باسرةرا  رأ ير الرغييرات عط  درم الك م في 
السعوديا عط  مسرقبم الدعم السعودر لطنةام  وما إن  ان د ا الر ور سي  ر عط  الروا نات 

 بطيميا  ويع   من م انا رر يا  وغيردا من الق ايا.ال
عج  الن ب الصهيونيا عن رقديم ر سير سياسي مقنع لرهافت السيسي عط  رقديم العون لسرا يم 
دفع مرجعيات دينيا يهوديا إل  رقديم ر سيرات دينيا له ق الةادر). فقد اعربر الكا ام يو يم بن نون  

في إسرا يم  وأكد أدم باد) المسرو نين في ال  ا الغربيا االنقرب  أكد أبر  المرجعيات الدينيا
ال ر ن  ق السيسي بم ابا  معج )  كد ت لسرا يم. وفي مقام نةرق موبع صكي ا  مي ور ريةون  

مار /آ ار الجارر  يو ح بن نون ال ر يقيم في مسرو نا  أفرات  المقاما عط   5اليمينيا براريخ 
در) في من قا بيت لكم أن انقرب السيسي جنب إسرا يم العوا د ال ار يا أراض فطس ينيا مصا

 لوصوم السرميين إل  الك م في مصر.
 ال كاجا لطس ام: إن  ان السيسي معج ) إسرا يم  ف ي  سي ون بالنسبا لمصر 

44/3/5142، العربي الجديد، لندن  
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 خيارات إجبارية لمنع االنهيار 

 براك ربيد
د م بنيامين نرنيادو لطمر) ال انيا إل  منصب ر ي  الك وما. لقد عاد إل   5119سان في بدايا ني
أدميا في الدولا ودو مسطح بال  ير من ال موكات السياسيا وبعدد من المساعدين  ا   رالم رب 

الم طصين  لي  أ  ر من  لك. رغم عةر سنوات من الري  في الصكراء السياسيا وفي مقاعد 
د عاد نرنيادو إل  المنصب بدون اسرراريجيا أو برنامج عمم لمعالجا الق ايا السياسيا المعار ا فق

 ال بير) الري و عت في كين  عط   اولر .
ال ين لديهم كب  ا جانبوالدبطوماسيين  السرا يطيينكين اك أع   نرنيادو ورجال  لطصكافيين 

م العمطيا السياسيا والو ع في غ ) في االسر رأل وبدأوا يرساءلون  ي  ينور معالجا موا يع م 
والعربات مع سوريا والبناء في المسرو نات  أع   جوابا « الرصاس المصبوب»أعقاب عمطيا 

بأن  5119نرنيادو ورجال  رعهدوا في نيسان «. فكس السياسات إعاد)نكن نبدأ بعمطيا »سكريا. 
 ا بيضفي البيت  أوبامامع براك  ا ول طر  رنرهي العمطيا كر  س رق إل  الواليات المركد) وبعد مقاب

 أيار. 41في 
لطسياسات بو يقا من  رث ص كات صاغها مسرةار نرنيادو رون « ال كس المجدد»أ يرا انره  

 ا موررسا م إعرميا كوم  ا سا ديرمر ببم س ر نرنيادو إل  الواليات المركد)  ور منت في 
 .الري إسرا يم غير مسرعد) لطقيام بها

  ا  ير)عدد لي  بطيم من الموة ين ال بار ال ين  دموا في الجها  الك ومي في السنوات السرا 
لنرنيادو لم  ا  يررينبع هم ررك ال دما وبع هم ما  ام دناك  ي عمون أن  فعطيا و وام الواليرين 
الموجود) عط   ا منيار ن ل  في الكقيقا اسرراريجيا أو برنامج منةم ب صوس الق ايا السياسيا 

 انت دناك سياسات ز  إ ا  والسياسات ز ا كداثبرنامج العمم. في اغطب الكاالت دو يكجر  ط  
 رمت بطوررها من  رم الكر ا.

والكروب ومبادرات السرم وكر  الرغيرات السياسيا مرت في السنوات السرا  ا  ماتالعديد من  
بة م  اس. رغم  لك ج ء  بير من الق ايا  وس ا عط  العالم بة م عام وعط  الةرق  ا  ير)

مع  5142بقيت عط  كالها في  5119الري  ان يجب عط  نرنيادو أن يبطور نكودا اسرراريجيا في 
 فرق واكد ز أصبكت أ  ر رعقيدا مما  انت. فيما يطي با ما ج  يا:

 
 الخالف مع الواليات المتحدة
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ا ي أد  إل  مسرو  غير مسبوق من الةرخ العميق الم ا سبوأل  اب نرنيادو في ال ونغر  في 
في العربات بين البيت ا بيض في واةن ن وم رب ر ي  الك وما في القد . رصعب المبالغا في 

العربات بين الدولرين بعد  أصابرجاق نرنيادو وبال رر ال ر  الدار)ور ساء   وباما الدانا بر 
 المسرمر). ا  ماد ق 

بدرنا أن أوباما ورجال  ي  طون  إ اض لن يقولوا  لك في أر يوم  ولن ن ون م   ين في البيت ا بي
   ان رقدير ا  ير)ر يا اسكق دررسو  ر يسا لطك وما القادما. رغم  لك  كر  في االسر رعات 

أ  ر من اكرماالت بيام دررسو   أ ر أن اكرماالت اسرمرار نرنيادو في واليا  ا مري ياالدار) 
 انقرب سياسي. داثبأك
العربات مع  إصرهنجح دررسو  في االنر ابات وة م الك وما فسي ون من السهم عطي  نسبيا  إ ا

  مع  داب نرنيادو سر ر ي السكابا الري رع ر العربات بين أ ر البيت ا بيض. وب طمات 
يا ومجربا  لمنصب إسرا يم والواليات المركد). ما سيبق  لهررسو  دو رعيين ة صيا رفيعا  رسم

الس ير في واةن ن  وأن يبدأ في بناء ةب ا كميميا من عربات ال قا مع أوباما. نق ا االن رق 
 ل لك سر ون أف م ب  ير من الري  انت لنرنيادو في يوم ما.
.  بار أ ر اسرمر نرنيادو في واليا  إ اإن كم أ ما العربات مع البيت ا بيض سي ون معقدا أ  ر 

يرون في نرنيادو ج ءه من المة طا ولي  ج ءه من الكم  ل نهم ي همون أنهم  ا مري يا الدار)رجام 
رم انر اب . رغم  لك ومن اجم العود) إل  عربات عمم سطيما مع  إ اسي  رون إل  العمم مع  

نكيا سر ون ر ا ول الم لما من جهر . ال  و)  الجراءاتأوباما فان عط  نرنيادو رن ي  عدد من 
المقرب من  الس ير في واةن ن رون ديرمر  المقا ع من البيت ا بيض  واسربدال  بة س مهني 

 مسرعدون لطرعامم مع . ا مري يالي  ل  روجها سياسيا ي ون رجام الدار) 
 

 االتفاق مع إيران
يران ما  الت  بير)  فان ال رفين س يب الن ما رغم أن ال جوات في الم او ات بين الدوم العةم  واة

في اسر اعرهما من اجم الروصم إل  ار اق كر  الموعد المكدد ل لك في نهايا ك يران. ر ي  
ك وما إسرا يم القادم ال ر سي در القسم في أيار سي  ر إل  الرأ ير  رم الةهرين ا ولين 

ما إسرا يم لوالير  في صيغا االر اق اآل   في الربطور بقدر اسر اعر . وأ  ر من  لك  ر ي  ك و 
القادم سي  ر إل  البدء بسرعا باالرصاالت مع الواليات المركد) والدوم العةم  ب صوس اليوم 

والدوم المةار ا في الم او ات  ا مري ياالرالي لرر اق. إسرا يم سر ون مط ما بالرنسيق مع الدار) 
لعقوبات و  وات الرد عط  فيما يرعطق بمو وأل ز ما يعربر  ربا لرر اق من جانب إيران وما دي ا



 
 
 
 

 

           45ص                                     3245 العدد:    44/3/5142 السبت التاريخ:

إل   لك  نرنيادو و  لك دررسو  سي  ران إل  الروصم إل  ر ادمات مع  إ افاد ا ال رق. 
في  ا مري يينرسر يع إسرا يم الكصوم عطيها من  أمنياالبيت ا بيض ب صوس أر  مانات 

 أعقاب االر اق مع إيران.
 

 العالقات مع السلطة الفلسطينية
ليها إسرا يم مع إيات المركد) دي جنا عدن مقابم ا  ما الةديد) الري وصطت العربات مع الوال

القابطا لرن جار  ويطا: فةم مكاد ات السرم  الق يعا « ال ب ا»ال طس ينيين. با ما عناصر د ق 
بين القيادرين السرا يطيا وال طس ينيا  رجميد الو ع السياسي  مكاولا ال طس ينيين رمرير برار 

ر الجانب في مجط  ا من يكدد ا س  لكم الصراأل  االن مام لمك ما الجنايات الدوليا في أكاد
في غ ) والبناء في المسرو نات  « الجر  الصامد»الدار ورقديم دعو   د إسرا يم كوم عمطيا 

  وات الرد السرا يطيا الري ةطت االبرصاد ال طس يني  ال  ر من وب  الرنسيق ا مني وانهيار 
 سط ا.. الخ.ال

في الكمطا االنر ابيا الكاليا أةهر نرنيادو ودررسو  عطنا الةك رجاق اكرمام الروصم إل  ا رراق 
ومن كم الدولرين و عم أن ا مر  إيرنسياسي أمام ال طس ينيين. رك ة نرنيادو من   اب بار 

 للقاءبم سيسافر  لي   ا صطا مع الوابع الرادن. دررسو  بام إن  سيكاوم ركريك عمطيا السرم
   اب سياسي أمام المجط  الرةريعي في رام ه  ل ن  أةهر الةك بوجود ةريك فطس يني جدر.

ال رق ا ساسي بين نرنيادو ودررسو  في المو وأل ال طس يني ال يرعطق به ق المواب  بم فيما يرعطق 
سباب ررعطق ببقا   السياسي بالعربا الري يكةون بها من الجانب ال طس يني.  رفا لنرنيادو  ال

ويرن ر ويرمطس ب صوس مواب   في الةأن ال طس يني  فان دررسو  مسرعد لرأييد د ق المواب  
بصور) عطنيا. بال ب  له ا السبب فان ال طس ينيين والمجرمع الدولي ال ي قون بأن نرنيادو جدر في 

 قا يريد دفع عمطيا السرم.روجهار   في كين أن  يكنةر لنرنيادو في د ق المركطا بأن  ك
أر  ان من سيرم انر اب  فان مهما ر ي  الك وما القادم سر ون ببم  م ةيء وب  الرددور أمام  

اسرراريجيا روب   إيجادال طس ينيين ور بيت العربات معهم. سواء دررسو  أو نرنيادو سي ون عطيهما 
المركد)  وروب  االنهيار االبرصادر لطسط ا  ا ممرصعيد المواجها الدبطوماسيا مع ال طس ينيين في 

 ورمنع اندالأل انر ا ا  ال ا.
 

 البناء في المستوطنات
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في عربات إسرا يم مع المجرمع الدولي دو البناء في المسرو نات. لي   ا ساسيإن عقب أ يم 
ات دناك مو وعا جر إسرا يم إل  مواجهات سياسيا أ  ر من  مع كط ا ها في العالم في السنو 

. عط   ط يا الرهديد الكقيقي ب رض عقوبات دوليا فان ف اء المناور)  ر ك وما سرنةأ في ا  ير)
آ ار في مو وأل االسري ان سي ون ص ر. و طما  انت الك وما يمينيا أ  ر فان  41إسرا يم بعد 

 ف اء المناور) سيرقطس أ  ر.
قادما ي همون جيدا د ا الوابع  كر  لو ال ين سي ونون ج ءه من ال نيست ال ا ك ابمعةم ر ساء 

 انوا ال ير قون مع  أو غير مسرعدين لرعررا  ب لك عطنا. د  ا م ر بنيامين نرنيادو ال ر ركدث 
بصوت عام في الكمطا االنر ابيا عن دورق في االسري ان  بام برجميد البناء في القد  بهدوء 

اكرجا عط   لك عطنا  ل ن في الغر  المغطقا فهما لب عا أةهر. ن رالي بينيت وأورر اري يم ربما 
 الدوافع وببر د ق السياسا.

عبرت عطنا عن رأييددا لرجميد البناء في المسرو نات وفي ةربي القد  ز  أك اب مسا  ا بمعط  
القا ما العربيا المةرر ا وميرر  ردعمان الرجميد ال امم. المعس ر الصهيوني ويوجد مسرقبم و طنا 

في المسرو نات  ط  الجدار ال اصم أو  ا سا ن  يدعمون الرجميد الج  ي لطبناء ز في ل كطو 
وب  نرنيادو عط  رأ  الك وما القادما أو وب  عط  رأسها  إ ا ار  ال رم االسري انيا ال بر . 

 دررسو  ز فان رجميد البناء في المسرو نات لن ي ون مسألا دم  بم مسألا  م و ي  وال  مر .
 

 الحرب في غزة منع
فان الوابع في غ ) لم يرغير. صكيح أن « الجر  الصامد»بعد أ  ر من نص  سنا عط  عمطيا 

  ا  ما االبرصاديا العمارالنار روب  ول ن غ ) بقيت بنبطا موبورا. الورير) الب ي ا لعمطيا  إ رق
لدا طيا ال طس ينيا  في الق األ   ياد) الكصار المصرر عط  كما  وفةم المصالكا ا والنسانيا

  م  لك ي طق الةعور لد  ال رفين أن جولا العن  القادما دي مسألا وبت.
يجادلر ي  الك وما القادم سر ون منع الكرب في غ )  ا ساسيااكد  المهمات   رغيير بعيد  واة

 المد  لطوابع في الجنوب.
عن  با سا « الجر  الصامد» هاءإنال يوجد لد  نرنيادو برنامج كوم  ي يا القيام ب لك. فقد برر 

 ريق الرجوأل إل  الو ع القا م ال ر  ان سا دا ببم الكرب عط  أمم أن الردمير ال بير ال ر  ط   
 .ا منيفي الق األ سية م رادعا يع ي وبرا  وير من الهدوء  السرا يطيالجيا 

ومصر ودوم ال طيج  ا ردناق رج إبطيميادناك موا يع   ير) سو  د ق الري رم عر ها ز دفع مبادر) 
ر در إل  ا رراق في عربات إسرا يم مع العالم العربي عط  أسا  المصالح المةرر ا بةأن 
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 أوروباالمو وأل اليراني ومكاربا رنةيم الدولا السرميا داعا ووب  الم  بم انا إسرا يم في 
صرهعط  إسرا يم  أ ر  أوروبياووب  عقوبات  انيا وفرنسا وبري انيا  و  لك لمأالعربات مع  واة

بطور) اسرراريجيا لوب  الرباعد بين الجاليا اليهوديا في الواليات المركد) الري في اغطبها ليبراليا 
ديمقرا يا وبين إسرا يم  عط   ط يا ب ايا م م االكررم في المنا ق أو عدم وجود رعدديا دينيا 

 في إسرا يم.
دم ز سواء بام اسكق دررسو  بانقرب سياسي أو بقي بنيامين أيا  ان سي ون ر ي  الك وما القا

فكس السياسات من  إعاد)نرنيادو في السط ا ز لن ي ون ل  وبت   ير لمناور) مما طا عط  صيغا 
 .5119سنا 

 يروجب عطي  ار ا  القرارات في موا يع   ير) ز وسريعا.
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