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 نية: ال نقبل بـ"فصل غزة" ونسعى لتحرير فلسطينإسماعيل ه 

سززي لكركزززس كمزززا ل هسزززماعيل بنيزززسل هلززز  تبنزززي نبيزززل سزززنونو: دعزززا نالزززب رلزززي  المكتزززب السيا -غززز 
اسزتراتيجيس فلسزنينيس وعربيزسل تسزتند هلز  كامزتالت ادواة المزو  المتازدد  بمزا فيهزا المزو  الاسزكريسكل فززي 
مواجهززس اتكززتالل ائسززراليليل مفكززدسا فززي ننزز  الوقززة ام فالززالل المماومززس ت تمبززل بنالززل غززز  عززم 

بزو مزم دا زل مربزم المماومززسم ئلززام الازدو بالتنابمزاة التززي الضزنسل وام الكزديع عزم التهدلزسل كهنمززا 
 توقنة الكرب عل  غز  بموجبهاك.

كزالم بنيززس جززاءل اليززوم اتثنزيمل  ززالل المززفتمر التاسززم للكنززاف علز  الثوابززة النلسززنينيسل الزز   يراسزز  
ر لنيز  عضو المكتب السياسي لزككما ك مكمود الزبارل وانامزد فزي فنزدا كالكومزودورك ب زز ل بكضزو 

 32مزززززم قيزززززاداة النالزززززالل والن زززززبل تزامنزززززا مزززززم  كزززززر  يزززززوم ا ر  النلسزززززنينيل الززززز   يكزززززل فزززززي 
 مار /آ ارل مم كل عام.

وقال بنيس: كهم ب ا المفتمر ياني بكل جالء ووضوحل تمست شابنا ومماومت  الباسزلس بالثوابزة وعزدم 
اتيجي للتكريزرل كمزا يايزد اتعتبزار التنرين بهال وعل  راسها كا الاود  وترسيخ المماومس ك يار استر 

لوكززد  ا ر  النلسززنينيسكل مضززينسا: كبزز ا المززفتمر مززم  ززالل رسززالت  الثابتززس ييسززمن اتفتززراءاة التززي 
يروجهزززا الزززبا  بزززام فالزززالل المماومزززس تمبزززل بنكزززر  دولزززس فزززي غزززز ل او فالزززل غزززز  عزززم الضزززنس وبميزززس 

 ينلموم علي  الدولس  اة الكدود المفقتسك. ا ر  النلسنينيس او انها تبكع في مشاريم وبرنماة ما
وشززززددل علزززز  ام كمززززم تمسززززت بكززززل ار  فلسززززنيم التاري يززززس ت يمكززززم لزززز  ام يتراجززززم نكززززو  يززززاراة 
مازومسكل تفتسا هل  ام كالكديع عم التهدلس هنما بو مم دا ل مربم المماومسل ياتي في سزياا الزدعو  

  غززز  بموجبهززال والتززي كانززة مكززل هجمززا  وننززي ئلزززام الاززدو بالتنابمززاة التززي توقنززة الكززرب علزز
 وبرعايس مالريسك.

واعرب بنيس عم ف رهل كون  كفي فل ككم كما   الل السنواة الماضيسل االبح قنا  غزز  قاعزد  
وكالززم للمماومززسكل مردفسززا: كالمماومززس تتمتززم ببنيززس قويززسل وتتموضززم علزز  ار  فلسززنينيس وتكززين بهززا 

 كاضنس شابيس واساسك.
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م المززززرار لززززدينا بززززو كمايززززس المنززززا ل وتكالززززين  وبمززززافه مننلمززززا وروكززززا تسززززر  فززززي الجسززززد وتززززابم: كه
 النلسنينيل كت  هنجاز الكريس والاود  واتستماللك.

كما قال بنيس: كهننا نسا  مم الكل الونني هل  تنايل برنامج اتنتناضس والمماومس بكافس اشزكالها فزي 
 نتناضس النلسنينيس المجيد ك.الضنس ال ربيسل مم  الل تازيز فاالياة ات

وفي نن  الوقةل اكد السزاي هلز  كهسزناد ابلنزا فزي قنزا  غزز  وت نيز  ماانزاتهمل والامزل علز  هنهزاء 
ا فيما ي ص النلسنينييم في ا راضي المكتلس سزنس  نالا عجلس ائعماركل موضكس الكالار الفالم وا 

ابيريزززس فزززي مواجهزززس  نزززن التهويزززد ل ام كركتززز  تسزززا  هلززز  هسزززنادبم كسياسزززيا وا عالميزززا وجم1491
 ومواجهس  نس برافرل وكمايس بويتهم النلسنينيس الاربيس ائسالميسك.

وارد  بام ككما ك تسا  ك لت هل  كتنايل وتنوير دور ال ارج فزي هسزناد ودعزم ا بزل فزي الزدا ل 
مززم  ززالل وممززاومتهمكل هضززافس هلزز  كضززمام تززاميم شززبكس ا مززام الاربززي وائسززالمي سياسززيا وماليززا 

الكرص علز  بنزاء عالقزاة متوازنزس ومنتوكزس مزم كافزس الزدول الاربيزس وائسزالميس بهزد  دعزم قضزيتنا 
والززمود شززابنال وتجنززب ايززس الززداماة مززم ا  مززم الززدول الشززميمس والالززديمسل والتاززاني ائيجززابي مززم 

سزم ومد لز  بزو متنلباة ا مم المشترتل وبوابتنا في ب ه الرفيس بو مكيننزا الاربزي وائسزالمي الوا
قليميس وكاضنس ل ز  وللمضيس النلسنينيسك.  مالر لما تمثل  مم مكانس عربيس وا 

وشدد بنيزس علز  ام مواجهزس اتكزتالل ائسزراليليل تتنلزب فلسزنينيا وعربيزا كتبنزي اسزتراتيجيس كميميزس 
لاسزززكريس جزززاد  تسزززتند هلززز  وضزززوح الرفيزززس وا بزززدا  وامزززتالت ادواة المزززو  المتازززدد  بمزززا فيهزززا المزززو  ا

ل  آ ر  لتك.  والسياسيس والمانونيس وا 
ودعا هل  توفير كالبيلس المناسبس لتنني  اتناا المالزالكس بمزا ي زدم مالزالح شزابنال ويكزول دوم كزر  
مسززاربا فالمالززالكس مالززلكس وننيززس وتبززد مززم السززير فززي نريمهززا كتزز  النهايززسل لكززم فززي سززياا رفيززس 

تشتية الجهد الونني النلسنينيل ومم اجل كمايس ثوابة واضكسل ئنهاء اتنمسامل ال   يامل عل  
 شابنا و يارات  اتستراتيجيس وعل  راسها  يار المماومسك.

بنيس اكد عل  ضرور  كبناء المرجايس المياديس: المنفمس والسلنسل بما ينتح الباب لمشاركس الجميم في 
 موق  الاربي كول ب ه اتستراتيجيسك.المرار وائدار  والسياسسل ووكد  الموق  النلسنيني ووكد  ال

وقززال: هنزز  كفززي بزز ه المركلززس الكساسززس والدقيمززس علزز  الميززاد  النلسززنينيس ام تتالززر  بهزز ه المسززفوليس 
الرفياززسل وام تكززوم مابززر  عززم تنلاززاة ونموكززاة شززابنا واترتمززاء هلزز  مسززتو  تضززكيات  والبنززوتة 

لزز  الميززاد  النلسززنينيس ام تتجززاوز الكسززاباة التززي سززنربا فززي الززراع  النويززل مززم اتكززتاللل وام ع
الضزززيمس وام تتاامززززل بمننزززا ا بززززو ل الكاضزززنس لكززززل الشزززاب النلسززززنينيل والزززونم النلسززززنينيل دوم 

 استهدا  جزء من  او التكري  علي ك.
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واكمل: كالارب اليوم في مركلس كساسس في تاريخ المننمسل وبنزات تهديزداة والزراعاة واسزتمناباةل 
مززم كززا اشززمالنا الاززرب ام يتاززاملوا مززم مززا يكززين بهززم مززم تكززدياة وماالجززس قضززايابم ونززفمم بانزز  

وتاميم بالدبمل ونكم كريالوم عل  امتنا وامنها واستمراربا وسيادتها ووكد  اراضزيها وكرامزس وكريزس 
عادتهزززا هلززز  موقاهزززا  شزززاوبهال ولكزززم هلززز  جانزززب  لزززت تبزززد مزززم التركيزززز علززز  المضزززيس النلسزززنينيس وا 

 في ا مسك.النبياي 
 31/3/5112فلسطين أون الين، 

 
 عريقات ينفي االمتناع عن التوجه للمحكمة الدولية مقابل تحرير "إسرائيل" أموال الضرائب الفلسطينية 

بربوم جرايسي: نن  مكتب مسفول مل  المناوضاة في منفمس التكرير النلسنينيس  -الناالر  
مس نتنيابو قررة اتفراج عم اموال الضرالب د.الالب عريماة المزاعم ائسراليليسل بام ككو 

النلسنينيسل ممابل امتنا  منفمس التكرير عم التوج  للمككمس الدوليس برفم شكاو  ضد اتكتالل 
ائسراليليل واكد ام هسراليل قررة التراجم عم اكتجاز ا موالل بهد  تكسيم الور  نتنيابو امام 

 الاالم.
اكيدهل بان  كلم ينرح ابدا مشرو  لالنمس نتلم  بموجبها اموالنا ونملة الالكينس عم مكتب عريماة ت

مم الضرالب ممابل التنازل عم تبا ك. واشار المكتب ال  ام اللجام المسفولس عم التوج  ال  
المككمس الدوليس تامل كالماتاد وك ا ايضا المانونييم الدولييم والنلسنينييم ال يم ياملوم عل  

 الملناة.
 31/3/5112 الغد، عمان،

 
 غدًا إلى الجنائية الدولية رسمياً فلسطين تنضم  

)ا.  . ب(: تتكالل فلسنيمل غداس ا ربااءل رسمياس عل  عضويس المككمس الجناليس الدوليسل ما 
 سيتيح لها مالكمس مسفوليم كهسراليلييمك بتهمس ارتكاب جرالم كربل وا ر  مرتبنس باتكتالل.

المككمس الجناليس الدوليس يندرج في هنار كملس دبلوماسيس وقضاليس  ونلب اتنضمام النلسنيني هل 
وتضمم النلبل التكميا في كجرالمك ارتكبتها كهسراليلك  0219انلمتها المياد  النلسنينيس في عام ل

ضد النلسنينييم في قنا  غز  في كربها ا  ير  في يونيو/ كزيرام الماضيل وك لت التكميا في 
 با  الماد  النلسنينييم ام اول  الشكاو  ستمدم اعتباراس مم ا ربااء. اتستينام. واعلم
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واكد كبير المناوضيم النلسنينييم الالب عريماة كستواالل فلسنيم است دام الوسالل المشروعس 
الممكنس كافس مم اجل الدفا  عم ننسها ضد اتستينام كائسراليليك وغيره مم انتهاكاة المانوم 

 الدولي.
 31/3/5112الشارقة، الخليج، 

 
 المجتمع الدولي إلى فرض حل عادل إلنهاء االحتالل تدعومنظمة التحرير  

رام هللا: اعلنة اللجنس التنني يس لمنفمس التكرير ان  كت مساومس عل  التكرر واتستمالل الناجزكل 
 منالبس بإنهاء اتكتالل ائسراليلي لألراضي النلسنينيس.

يكيي شابنا يوم ا ر  ال الدل وقد سمنة آ ر ا وبام وال رالم التي »ها: وقالة اللجنس في بيام ل
سيمة في مجر  )عمليس السالم( التي قتلها اليميم ائسراليليل ال   اوضح وبشكل غير قابل للتاويل 
رفض  لميام دولس فلسنينيس مستملس استنادا هل  قراراة الشرعيس الدوليس.. لمد بدا واضكال وعبر اكثر 

عاما مم المناوضاةل ام هسراليل غير جاد  في الوالول هل  تسويس عادلس للالرا   02 مم
النلسنيني ائسراليليل هت اننا وامام الاالم اجمم استنندنا كل النرا والوسالل للوالول هل  تسويس 

 «.ممبولسل مم دوم جدو 
ائسراليلي المالنس تجاه الدولس  اكدة نتالج اتنت اباة ائسراليليس ا  ير ل ومواق  اليميم»واضافة: 

النلسنينيس المستملسل و الوالا رلي  الوزراء بنياميم نتنيابول ام استمرار التاامل الدولي مم 
هسراليل بالنريمس  اتها لم يسنر هت عم مزيد مم الان ل وسينو  بال رجاس ايس آمال بتسويس سلميس 

 «.في المننمس تموم عل  كل الدولتيم
المجتمم الدولي وا نرا  السياسيس الراعيس والناعلس لامليس السالم في مننمس الشرا  ودعة المنفمس

ا وسن هل  فر  كل عادل عل  هسراليل يضم كدا نهاليا تكتاللها وتنكربا للشرعيس الدوليس 
 وقوانينها.

 31/3/5112الشرق األوسط، لندن، 
 
 لية للعاطلين عن العملالدولية" لتوفير مشاريع تشغي العملالحمد هللا يدعو " 

رام هللا: استمبل رلي  الوزراء د. رامي الكمد هللال ام ل في مكتب  برام هللال وفداس مم منفمس الامل 
الدوليس برلاسس كار  تابيوتل المستشار ال اص للمدير الاام للمنفمسل وال   كام في زيار  هل  

 لنلسنينيس المكتلس.فلسنيم ئجراء تمييم كامل لوضم الامال في ا راضي ا
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عدادبم ب ا التمرير ب الوص وضم الامال  وقدم الكمد هللا الشكر للوفد عل  زيارتهم هل  فلسنيمل وا 
النلسنينييم ال يم ياملوم في هسراليلل ودراسس كافس الكموا والمستكماة ال االس بهمل مشيرا هل  

اانليم عم الامل في ا راضي ضرور  ام تموم منفمس الامل الدوليس بتوفير مشاريم تش يليس لل
 النلسنينيس وبشكل  اص في غز  والمد .

واكد الكمد هللا للوفد ام اتستمرار اتقتالاد  في فلسنيم مربوم باستمرار الوضم السياسيل مشدداس 
عل  ضرور  ام يموم مجل  ا مم بإيجاد كل عاجل للمضيس النلسنينيس عل  اسا  كل الدولتيمل 

تنتهاكاة ائسراليليس المستمر  بكا النلسنينييمل هضافس هل  وق  كافس اشكال ووق  كافس اشكال ا
 التوسم اتستيناني.

 31/3/5112األيام، رام هللا، 
 
 إسماعيل هنية وأحمد داوود أوغلو يبحثان آخر تطورات القضية الفلسطينية 

لكركزززس المماومزززس  بكزززع رلزززي  الزززوزراء التركزززي اكمزززد داوود اوغلزززو مزززم نالزززب رلزززي  المكتزززب السياسزززي
ائسززالميس ككمززا ك هسززماعيل بنيززسل آ ززر المسززتجداة علزز  الززايد المضززيس النلسززنينيس وملزز  هعززاد  

 هعمار قنا  غز .
وقال مكتب بنيس في بيام لز ل هم نالزب رلزي  المكتزب السياسزي لكركزس ككمزا ك اجزر  اليزوم اتثنزيم 

ام آ زر التنزوراة علز  السزاكس النلسزنينيسل اتالاتس باتنياس برلي  الوزراء التركيل بكع  اللز  الجانبز
و الوالزززاس مزززا يتالزززا بملززز  المالزززالكس وائعمزززار ودمزززج المزززوفنيم والممزززر المزززالي والمازززابر وعزززالج 

 المرض  والمساعداة التركيس.
وبكسززب البيززامل فززإم رلززي  الككومززس التركيززس جززد د التاكيززد علزز  موقزز  بززالده المتنل ززم هلزز  مالززالكس 

 اس ام  لت ياد  كامراس ضرورياس في مواجهس التكدياةكل وفا تمديره.فلسنينيس جاد ل ماتبر 
ووعد اوغلول بإجراء اتالزاتة مزم جانبز  مزم رلزي  ككومزس التوافزا الزونني رامزي الكمزد  ل لتجزاوز 

 الجمود في الملناة الم تلنس المتالمس بالمالالكس وتكريكها.
شزرو  المنزر  ال زاص ببنزاء الز  وكزد  سزكنيس وتاه د رلي  الوزراء التركي بدراسزس مشزرو  مشزاب  للم

 الززكاب البيززوة المهدمززس فززي غززز ل مززم اسززتمرار تمززديم المسززاعداة ائنسززانيس  بززل المنززا ل كسززب 
 البيام.

وعب ززر بنيززس واوغلززو عززم املهمززا فززي ام تكززوم زيززار  رلززي  وزراء ككومززس التوافززا ا  يززر  ل ززز ل ك نززو  
 وفا البيام.هيجابيسك بما يتنلب متاباس نتالجهال 

 31/3/5112فلسطين أون الين، 
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 حركة حماس في ذكرى "يوم األرض": خائٌن من ُيساوم 

بيزززروة: جزززددة كركزززس كمزززا  تاكيزززدبا علززز  عزززدم اعترافهزززا للازززدو الالزززهيوني بزززا  شزززبر فزززي ار  
 فلسنيمل وت با  لكفس زمٍم في تاري ها.

مز  كالمركزز النلسزنيني لمعزالمك نسز س ( وتل3-32جاء  لت في بيام االدرت  الكركس اليزوم ائثنزيم )
ليززوم ا ر م كيززع شززددة الكركززس علزز  ام كقززانوم الفلززم بززو  34منزز ل بمناسززبس مززرور الزز كر  الززز 

اتننجارل وام قانوم اتكتالل بو النلمزسل وام ا  بوالزلس ت تشزير هلز  المزد  شزرقيها وغربيهزا بكزل 
 ترابها وممدساتها وابلهال بي بواللس  البس  النسك.

ونززص  بيززام كمززا  علزز  ام كبزز ا الززوة شززاب واكززد رغززم انزز  شززتة فززي كززل ا الززما .. بزز ا شززاار 
اجيال متااقبس بزمة النسزيام.. وبز ا هيمزام راسزخ ت يتزعزز ل فمزا قزام علز  بانزل ت يمكزم ام يكزوم 

قلبسزا  هت بانالسل والكموا مم تكة انما  السنيم تموم وت تموة وت يسمنها التمزادمل والمزفامر  ت تزرد  
ا بالكريسل وت تكجب عينسا موالولس بالبالير ك.  نابضس

زا بزارزسا مزم مازالم  وتابم البيام: كفزي بز ا اليزوم الز   جسزد وكزد  الشزاب وا ر  والهويزس وشزكل مالمس
البنولس النلسنينيسل واس  لما باده مم انتناضاة الشابم فإننا نمدم التكيس هلز  شزهداء يزوم ا ر  

ل  ابلنزا الالزامديم المتمسزكيم بهزويتهم الثمافيزس والدينيزس والوننيزس رغزم كزل الاناي ال كر  الان ر ل وا 
مكاوتة النم  والهيمنس والتزوير والت ييبل بفتء ال يم جالوا كلم الدولس اليهوديس اوبامسال وان رسوا 
خ فززي ارضززهم كمززا ين ززر  الزيتززوم بكززل شززموب وكبريززاء ت يابزز  وبززو يشززا الالزز ر لينيززر بزيتزز  تززاري

 فلسنيمك.
واكدة الكركس عل  كا  عود  الالجليم المشرديم هل  ارضهم ودياربم التي بيج روا منهزال ماربزسس عزم 

 يمينها في الاود  وانها ت تساوم عليهال كبل نمول باعل  الوتنا: ) الٌم مم ييساوم(كل كسب البيام.
يمزززام: فيزززتح  وارد  البيزززام: كمزززم وسزززن الكالزززارل نضزززرب فزززي الالززز ر لنمزززول لألكززززاب بكزززل ثمزززس وا 

الكالززززار.. فيتكززززة السززززجوم.. فيززززتح بززززاب الاززززود ل وفيززززتح  نززززدا الهززززروب لبنززززي الززززهيوم مززززم ارضززززنا 
 وممدساتنا وتاري ناك.

وا تزتم البيزام بزدعو  الكركزس الالزز  النلسزنيني كللوكزد  علز  اسززا  الثوابزة ورفز  التنسزيا ورفزز  
لنريززا الوكيززد هلزز  الوكززد  والكريززسل ومززا المسززاومسل وماززاس فززي درب المماومززس..  درب التكريززرل فهززي ا

 دونها سراب ولاب بالكلماة واستهانس بالميم والممدساةك.
 31/3/5112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 يها في دمشقتعلن اغتيال أحد قياد حركة حماس 
ا   ب: اعلنة كركس كما  في بيام اغتيال المياد  في الكركزس يكيز  كزوراني المازرو   -دمشا 

ل علز  ايزد  مجهزوليم الزباح امز  فزي م زيم اليرمزوت لالجلزيم النلسزنينييم جنزوب «ابو الهيب»بز 
 دمشا.

تنازز  الكركززس هلزز  جمززابير شززابنا »نسزز س عنزز : « فززران  بززر »وجززاء فززي البيززام الزز   تلمززة وكالززس 
ل موضززكس «النلسززنيني وامتنززا الاربيززس وائسززالميس ا ب المجابززد الشززهيد يكيزز  كززوراني )ابززو الززهيب(

هثزززر جريمزززس اغتيزززال جبانزززس تازززر  هليهزززا الزززباح اليزززوم اتثنزززيم اثنزززاء توجهززز   داء واجبززز  »  تزززوفي انززز
ل مززم دوم ام تكززدد مابيززس عملزز  او توجزز  االززابم «ائنسززاني فززي مشززن  فلسززنيم فززي م ززيم اليرمززوت

كزام منز  مكنزس م زيم اليرمزوتل مزم الازامليم بالزمة ل دمزس »اتتهام هل  جهس مكدد . واضافة انز  
ال وكام ل  دور هغزاثي ونبزي مميزز اسزا  فيز  الملزاة مزم الجركز  والمالزابيمل ودر ب الملزاة شابن

 «.مم المسانيم والممرضيم
 وب ه ليسة المر  ا ول  التي يتار  فيها ناشن في مجال ائغاثس في م يم اليرموت هل  اتغتيال.

ح االزيب بهزا اثزر اسززتهداف  كززوراني قتزل متزاثراس بجزرو »و كزر مالزدر فلسزنيني فزي م زيم اليرمزوت ام 
باتغتيزالل بينمزا وجز  « جبهزس النالزر »ل اتهم سزكام «فران  بر »ورداس عل  اسللس لز «. باعير  ناريس

 «.الجيش الكر»آ روم اتتهام هل  
واكد المرالد السور  لكموا ائنسام كالول عمليس اتغتيالل مشيراس هل  ام المتيل يامل في المجال 

دوم ام يكززوم فزي همكانزز  الجززم بالجهززس الماتلزس. وقززال مزدير المرالززد رامزي عبززد النبزي اتغززاثيل مزم 
الززركمم هم بنززات الززراعاة عززد  علزز  الننززو  دا ززل الم ززيم بززيم مجموعززاة مماتلززسل مشززيراس هلزز  وقززو  

التي قال هنهزا تضزم عناالزر « اكنا  بية الممد »اشتباكاة قبل اسابيم بيم جبهس النالر  وجماعس 
 و مواليس للكركس.ممربس مم كما  ا

 31/3/5112الحياة، لندن، 
 
 الزهار: لم نؤيد ولم نعارض عاصفة الحزم باليمن وليس عيبًا تسمية غزة دولة 

قال المياد  البارز فزي كركزس كمزا  د. مكمزود الزبزار ام الكزديع عزم دولزس فزي غزز  غيزر الزكيحل 
 مضينا ان  لي  عيبا تسميتها كدولسكل رغم عدم ساي كما  ل لت.

ضززا  الزبززار ئ اعززس كرايززس  ا  امك كززول الكززديع الزز   تززردد عززم مشززاريم فالززل قنززا  غززز  عززم وا
الضززنس والمزززد ل مززم  زززالل م نززن كدولزززس غزززز كل بززام كمزززا  ت ترغززب بززز لت وتاتبززر غزززز  ار  تزززم 
 تكريربا بالمو ل ماتبرا ام الترويج لدولس غز  بو كمفامر ك مم قبل هسراليل والسلنس لضرب المماومس.
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موقزز  كركتزز  مززم عاالززنس الكزززم فززي الززيمم قززال الزبززار: كنكززم لززم نفيززد ولززم ناززار ل نكززم  وكززول
ننالززب بوكززد  الززيممل وننالززب بوكززد  بزز ا البلززد فززي هنززار الشززرعيسكل وتاميبززا علزز  اقززوال الززرلي  فززي 
الممززس ومنالبتزز  لمواقزز  فززي فلسززنيم مماثلززس لمززا تززم التاامززل بزز  مززم الززيممل علززا قززالال: كمشززكلتنا مززم 

ا  انزز  ياتبززر ننسزز  شززرعيس تم الزز   يمنكزز  الشززرعيس بززي هسززراليلل امززا نكززم ا زز نا الشززرعيس فززي عبزز
 في المجل  التشريايك. 0222بانت اباة البلدياة وا  نابا في انت اباة  0221

وسيلس لرفم الكالارل قال: ككل وسيلس ت بزد ام يكزوم لهزا  1222وعم تالريح سابا ل  بانها تمتلت 
نضززج كززل وسززيلس مززم الوسززالل الهامززس تنضززج كززل مكوناتهززا واسززاليب نجاكهززا سززيتم نضززوجل وعنززدما ت
 ائعالم عنهاك.

 59/3/5112وكالة سما اإلخبارية، 
 
 "إسرائيل" تعمل على تطوير منظومة لرصد ضفادع حماس المائية 

 يزر  ا ناضول: قالة مالادر امنيس هسراليليسل هم قواة الجزيش ائسزراليلي تاكز   زالل ا سزابيم ا 
 عل  تكديع وتنوير منفومس  االس برالد ال ناسيم تكة الماء.

ائنجزززازاة التزززي كممتهزززا بززز ه “ونملزززة ائ اعزززس ائسزززراليليس عزززم مالزززادر امنيزززس )لزززم تسزززمها( قولهزززا هم 
المنفومززس  ززالل عمليززس الجززر  الالززامد )الكززرب ا  يززر  علزز  غززز  الالززي  الماضززي(  االززس  ززالل 

ي مننمس زيكيم )جنوب غربي هسراليل( التي تم فيها اشتبات كبيزر قيام غناسيم مم كما  بالتسلل ف
مزززم الجزززيش ائسزززراليلي جالزززة قيزززاد  الجزززيش تزززدرت وجزززوب بززز ل المزيزززد مزززم اتعتمزززاداة فزززي تنزززوير 

 المدراة التكنولوجيس للمنفومس ونالب المزيد منها عل  الكدود بيم هسراليل والمنا .
كوم قادر  عل  الممارنزس بزيم المانيزاةل وتشزكيل الزور  ست“واضافة المالادر ام المنفومس الجديد  

 ”.متكاملس عم المانياة الوارد  مم اجهز  الرالد الم تلنس فوا سنح البكر وتكت 
كما انها ستكوم قادر  عل  تش يص التكركاة وا جسامل ثم تموم بنمزل بز ه المانيزاة فزور التمانهزا 

 هل  مركز المياد .
كزززديع المنفومزززس يشزززكل نملزززس نوعيزززس فزززي قزززدر  جزززيش الزززدفا  علززز  واوضزززكة المالزززادر ام تنزززوير وت

 كمايس الكدود مم توغل ال ناسيم تكة الماء.
 31/3/5112القدس العربي، لندن، 
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 حركة فتح: اعتقال االحتالل لكوادرنا رسالة "تهديد" لجميع الفتحاويين في القدس 
لسزنيني ز فزتح هقلزيم المزد  هم مزا تمزوم بز  رام هللا ز فاد  ابو ساد : قالزة كركزس التكريزر الزونني الن

قواة اتكتالل ائسزراليلي مزم سلسزلس اعتمزاتة بكزا الرمزوز الوننيزس وكزوادر الكركزس وعناالزربا فزي 
 المد  هنما بو رسالس تهديد لجميم النتكاوييم في مدينس المد .

شزبام ممدسزييم مزم  وياتي ب ا التالريح بادما اقدمة قواة اتكتالل عل  اعتمال ما يزيزد عزم عشزر 
كززوادر الكركززس وابززرزبم ا مززيم الاززام للجنززس الوننيززس لمنابضززس التنبيززم جهززاد عويضززس. وكانززة قززواة 
اتكززتالل قززد اسززتدعة امززيم السززر بائنابززس شززاد  منززور الزز  التكميززا مكزز ر  هيززاه مززم عززدم تننيزز  ا  

بتنني  كملس اعتماتة تنال نشان دا ل مدينس المد  تزامنا مم  كر  يوم ا ر . وقالة هنها ستموم 
 كوادر الكركس في كال تم الت نين    فااليس ت كر.

تزاتي  سزباب سياسززي س ولزي  ل ريازس ا مززم التزي يكززاول »ومزم جهتز  قززال منزور هم بز ه اتعتمززاتة 
اتكززتالل ائسززراليلي تسززويمهال وتاتبززر انتهاكززاس فاضززكاس لمالمززس انتهاكاتهززا النويلززس لألعززرا  والمواثيززا 

ممارسززس سياسززس »واضززا  ام مواالززلس اتكززتالل ائسززراليلي «. واتتناقيززاة الدوليززس بكززا النلسززنينييم
 «.اتعتمال التاسني آلت  النلسنينييم وا  ضاعهم للتا يب والمااملس الماسيس والكانس بالكرامس

 31/3/5112القدس العربي، لندن، 
 
 ة مقاومة االستيطان والتهويدالفصائل الفلسطينية تحث على التمسك بالحقوق ومواصل 

)وكاتة(: اكدة النالالل النلسنينيس تمسكها با ر  والثوابة الوننيس والوقزو  فزي وجز  اتكزتالل 
واتسززززتينام والتهويززززدل ونالبززززة بمكاكمززززس قززززاد  كهسززززراليلك كمجرمززززي كززززرب وتنايززززل المماومززززس ئنهززززاء 

تمرار التمسزززت بالمماومزززس والزززدفا  عزززم اتكزززتالل . فنزززي الضزززنس ال ربيزززسل اكزززدة المزززو  النلسزززنينيس اسززز
 ا ر  امام اتستينام اتستامار  ونهب ا راضي والجدار الانالر .

وشددة في بيام عمب اجتماعها في رام هللا عل  تمست الشاب النلسنيني با ر  وكموقز  المتمثلزس 
قامززس الدولززس ال نلسززنينيس المسززتملس بكززا عززود  الالجلززيم هلزز  ديززاربم وممتلكززاتهم وكززا تمريززر المالززير وا 

 وعاالمتها المد  .
واكدة عل  التمست الكازم باستراتيجيس مماناس اتكتالل وفر  الازلس علي  ومكاكمت  عل  جرالم  
المستمر  مم تمديم ملنزاة مكاكمزس اتكزتالل فزي الشزهر المزادم هلز  المككمزس الجناليزس الدوليزس و االزس 

 مل  اتستينام والكرب عل  المنا  .
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ليززوم ا ر  بمشززاركس قززاد   34ل نفمززة المززو  النلسززنينيس مسززير  مشززتركس هكيززاء للزز كر  الوفززي غززز 
وممثليم عم النالالل النلسنينيس. ورفم المشاركوم في المسير  التي اننلمة مم منترا السرايا وكت  

 ساكس الجند  المجهول وسن مدينس غز ل تفتاة تفكد تمسكهم با ر  وعدم المساومس عليها .
دة المززو  الوننيززس فززي بيززام ضززرور  نززرد اتكززتالل ومالكمتزز  فززي المكافززل الدوليززس وتمززديم قادتزز  واكزز

 للمكاكمسل منالبسس المجتمم الدولي بالتد ل لوق  جرالم  بكا ابناء الشاب النلسنيني. 
 31/3/5112الخليج، الشارقة، 

 
 الفصائل الفلسطينية في لبنان تحيي الشهداء واألمة 

يس لمعالم(: كي ة قياد  النالالل الوننيس وائسالميس النلسنينيس في لبنامل كشهداء يوم )الوكالس الونن
ا ر  وكززل شززهداء شززابنا وامتنززا الزز يم استشززهدوا علزز  نريززا التكريززر والاززود ل وشززابنا النلسززنيني 

 الالامد في الونم المكتل وفي اماكم اللجوء والمنافي كافسك.
ل الزدور  فزي السزنار  النلسزنينيس اكزد المجتمازوم كتمسزت الشزاب وفي بيام الدر باد اجتما  النالزال

النلسزززنيني بكزززل قزززواه الوننيزززس وائسزززالميس بكزززا الازززود  هلززز  ديزززاره فزززي فلسزززنيم ورفززز  كزززل مشزززاريم 
التونيم والتهجيرل والتمست بالمبادر  النلسزنينيس التزي اعلنزة قبزل عزام فزي م زيم عزيم الكلزو  لكمايزس 

النلسزززنينيسكل واشزززادوا بكنجزززاح  -ام ولتازيزززز الاالقزززاة ا  ويزززس اللبنانيزززس الوجزززود النلسزززنيني فزززي لبنززز
 انتشار المو  ا منيس المشتركس في م يم الميس وميسك.

كمززا اكززدوا علزز  ك مواالززلس الامززل لنشززر المززو  ا منيززس المشززتركس فززي الم يمززاة النلسززنينيس كافززس بمززا 
الم يمززاة والجززوارل وكرالززنا علزز  السززلم تمتضززي  المالززلكس الاامززس وكسززب اولويززاة كنززف ا مززم فززي 

ا بلي في لبنام وعل  المكاففس عل  امم الم يماة واستمراربا ونرف  الزج بالوجود النلسنيني في 
 الالراعاة المكليس وائقليميسك.

وجددوا منالبس لبنام بكهقرار الكمزوا ائنسزانيس واتجتماعيزس لشزابنا النلسزنيني فزي لبنزام و الوالزا 
 والامل وتوفير الايش الكريم لشابنا هل  كيم الاود  هل  فلسنيمك.كمي التملت 

 31/3/5112السفير، بيروت، 
 
 وفد من حماس يزور وزير الشباب والرياضة اللبناني 

وننيس: استمبل وزير الشباب والرياضس الاميد الركم عبزد المنلزب كنزاو  فزي مكتبز  فزي الزوزار ل وفزدا 
اللبنانيزس رافزة مزر  يرافمز  مزدير المفسسزس النلسزنينيس للشزباب  مم كركس كما  ضم مسفول الاالقزاة

 والرياضس في لبنام  ليل الالي ومنو  عام كشافس ائسراء رضوام الشايب.
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باد اللماء قال مر : كتنرقنا لألوضا  الاامس في لبنزام والمننمزسل وعرضزنا الزور  الموقز  النلسزنيني 
ل الالززهيونيل واكززدنا علزز  ابميززس الاالقززاة اللبنانيززس المتمسززت بززا ر  وكززا الاززود  ومماومززس اتكززتال

النلسزززززنينيس وا مزززززم واتسزززززتمرار وعزززززدم التزززززد ل فزززززي الشزززززفوم الدا ليزززززس اللبنانيزززززس ورفززززز  كزززززل النزززززتم 
 والتكري ك.

وتابم:ك تناولنا ا وضزا  الرياضزيس والشزبابيس والكشزنيس النلسزنينيس ودعونزا هلز  تسزهيل عمزل الالعبزيم 
ديززززس اللبنانيززززس وفززززتح بززززاب اتنتسززززاب للمفسسززززاة الشززززبابيس والرياضززززيس والكشززززنيس النلسززززنينييم فززززي ا ن

 النلسنينيسك.
 31/3/5112الوكالة الوطنية لإلعالم، بيروت، 

 
 رأفت مرة ينفي تصريحات نسبت إليه حول حوار حماس مع النظام السوري 

ما نسبت  با  وسالل  بيروة: نن  المياد  في كركس كما ل ومسفل الاالقاة اللبنانيس في الكركسل
 ائعالم ل  كول دعوت  ئجراء كوار بيم الكركس والنفام السور .

وفي تالريح رسمي كالل عليز  كالمركزز النلسزنيني لمعزالمكل اليزوم ائثنزيمل شزدد مزر  علز  ام بز ه 
ا  بززار عاريززس عززم الالززكسل وام مززا تناقلتزز  بازز  وسززالل ائعززالم ومززم بينهززا الززكينس )ديلززي سززتار 

 نيس( امر غير الكيح.اللبنا
ونالب مر  وسالل ائعالم الاربيس بشكل  اص والاالميس بضرور  تو ي الدقس والمهنيس في نسزب ا  
تالززريكاة   ٍ  مززم قيززاداة الكركززس. وشززدد الميززاد  مززر  علزز  كانزز  لززم يوجزز  مثززل بزز ه الززدعو  بشززكل 

 منلاك.
 31/3/5112المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 القراءة "الخاطئة" تجاه حماس نزال: المطلوب تغيير 

بيروة: قال المياد  مكمد نزالل عضو المكتب السياسزي لكركزس كمزا ل هم التنزو راة التزي تشزهدبا 
 المننمس اآلمل تالب  في ماللكس المو  الثوريسل وقو  المماومس.

مشززدداس فززي كززوار شززامل مززم كالمركززز النلسززنيني لمعززالمكل علزز  ام المنلززوب مززم جميززم ا نززرا ل 
 ت يير رفيتها وقراءتها كال انلسك تجاه المماومس النلسنينيس وفي ممدمتها كركس كما .

وفيما يتالا بالتراجم المالر  عم المرار ال   ياتبر كما  كهربابيزسكل اوضزح ام بز ا التراجزم كيمث زل 
  نو  ممد ر  ومهمسل ولكنها ليسة كافيسل وتكتاج هل  استكمال ب نواة ا ر .
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قز  الكركززس ممززا تشزهده السززاكس الاربيززس مزف رال و االززس ا زمززس اليمنيزسل قززال الميززاد  وتاميبزا علزز  مو 
نزالل هم كما  ملتزمس بسياسس عزدم التزد ل فزي الشزفوم الدا ليزس للزدولل ولكزم بنزات اكزداثا جسزاما 
تنززر  ننسززها علزز  المشززهد السياسززي فززي المننمززسل ولهززا تززاثيراة كبيززر  علزز  المضززيس النلسززنينيسل لزز ا 

 ت بد مم التنوي  والتوضيح مم نرفنال مناا لاللتبا .كام 
 31/3/5112المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 مهامه اليوم ويختار رئيسًا له يباشرالكنيست اإلسرائيلي  

المد  دوة كوم: يفد  اعضاء الكنيسة الجددل اليوم الثالثاءل كتالريح الوتءك لمباشر   -المد  
 شريم باد اتنت اباة التي جرة في السابم عشر مم ا ار الجار .مهامهم في دور  الكنيسة الا

وسيتول  الرلي  ائسراليلي رفوفيم رينليم الجلسس قبل ام يكل  عميد اعضاء الكنيسة عمير 
 بيرت  مم الماسكر الالهيوني بإدار  اول  الجلساة لألعضاء الجدد.

لي  الكنيسة السابا بولي ادلشتايمل وسيرشح اعضاء الكنيسة بكضور رينليم وبنياميم نتنيابو ور 
 رليسا جديدا كيع مم المتوقم هعاد  تناليب ادلشتايم مجددا في مكان .

 31/3/5112القدس، القدس، 
 
 الصهيوني": لن نشارك في حكومة وحدة برئاسة نتنياهو المعسكرعضو كنيست في " 

الماسكر الالهيونيك بام المد  دوة كوم: قال عضو كنيسة رفيم المستو  في قياد  ك -رام هللا
 الماسكر ت ينكر باتنضمام هل  ككومس وكد  وننيس برلاسس رلي  كزب الليكود بنياميم نتنيابو.

وكسب المالدر فام اتالاتة جرة وما تزال تجر  مم جانب الليكود وانرا  دوليس تستكشا  
و لتشكيلها في كال تاثره همكانيس انضمام كالماسكر الالهيونيك لككومس وكد  وننيس قد يلجا نتنياب

عضو كنيسة كلكم اكتمال قبول الماسكر الالهيوني  21بالكالول عل  موافمس اكثر مم 
 ك كسب قول .%12-1لالنضمام لهك ا تشكيلس ككوميس ت تزيد عم نسبس 

واضا  المالدر ام التناف  ت يتم عل  الوزاراة السياديس فكسب بل عل  رلاسس لجام الكنيسة 
 جنس ا مم والدا ليسل ولجنس الماليس.وعضويتهال كل

 31/3/5112القدس، القدس، 
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 ضابط إسرائيلي كبير: اشتباك الشجاعية يوازي ثمانية أضعاف بنت جبيل 

ترجمس النا: كش  ضابن هسراليلي كبير في سالح المدرعاة النماب مساء اليوم  -المد  المكتلس 
التي دارة ركابا ابتداءس مم ليلس الاشريم مم اتثنيم عم تنااليل جديد  كول ماركس الشجاعيس 

 تموز الاام الماضي.
وقال قالد كتيبس المدفايس كدركومك غاد  درور في مار  كديث  عم تلت الليلس ام ما جر  

 اضاا . 1بالشجاعيس يواز  ماركس بنة جبيل الشهير  بجنوبي لبنام  الل كرب لبنام الثانيس ب 
بنة جبيالة في تلت الليلس  1ماركس بماركس بنة جبيل قال كعشنا ولد  سفال  عم ممارنس تلت ال

بالشجاعيسل فمد كدع شيء شا  لل ايس في ب ه الماركس سواءس فيما يتالا بنبياس الامليس وايضاس 
نوعيس ق ال  المدفايس وكميتهال لمد كام الادو م ن  دا ل ا نناا مم بنيس تكتيس جابز  ايضاس 

 س واساس النناا وكام للدقس والمو  فيها كلمس الناللك.للدفا ل كانة تلت عملي
وواالل كديث  قالالس: كتلمينا التاليماة  الل تلت النتر  بموااللس هنالا الم ال  ئنما  جنود جوتني 
نما   وكام شاور  سيلاس مم ب ه الابار  فمد  رجنا لامليس بجوميس فما بالنا نتلم  ا وامر بت ليص وا 

ا ول ؟ وعندبا بررة لجنود  اننا سن لص جوتني ئعاد  ترتيب اننسهم مم  جوتني مم الليلس
جديد نكو موااللس المهمسل وفي النهايس لم ن رج جوتني هل  ال ارج فمد عمدنا الادو بالنار كت  
توق  الادو وايمم ام ماركت   اسر  ووااللة جوتني المهمسل الكيح ام الماركس كانة قاسيس 

 يمس الم ربيم )المماوميم(ك.ولكنها انتهة بهز 
وعلا الور  مم اشتبات الشجاعيس في  1493وشب  درور ماركس الشجاعيس بماارت كرب اكتوبر 

ل  جانب الور  مم كرب ال  ل في كيم تلم  درور وكتيبت  وسام التمدير والتميز عل   93مكتب  وا 
 دوربم في الكرب.

ت  ام تالد  كتالب المسام والمماومس لموات  واعتر  رلي  اركام جيش اتكتالل وعدد مم كبار قاد
( كام قويسا وكبد الجيش  سالر فادكس. واسرة كتالب 0219 الل الادوام ا  ير )يوليو واغسن  

الضابن اروم  0219يوليو  14المسام  الل التالد  لبداياة الامليس البريس لجيش اتكتالل في 
 شافول.

 31/3/5112وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 
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 إسرائيلي كبير جنوبي الضفة ضابطإصابة القناة السابعة:  
االيب ضابن هسراليلي كبيرل اليوم اتثنيمل جراء مهاجمس شبام فلسنينييم سيارت  بالكجار  جنوبي 

 الضنس ال ربيس.
 وقالة مالادر عسكريس هسراليليس للمنا  الساباسل اليومل باجم شبام فلسنينيوم جنوبي الضنس الاربيس
سيار  عسكريس هسراليليس بالكجار  مما اد  هل  هالابس ضابن هسراليلي كبير )دوم تسميت  او بيام 

واضافة المالادر ام قو  الجيش ائسراليلي تموم باملياة تنتيش  منالب ( بجروح والنة بالننينس.
س هكياء وتشهد الضنس الاربيس مواجهاة في منانا م تلنس عل   لني بكثا عم الشبام النلسنينييم.

 مار / آ ار. 32يوم ا ر  الموافا اليوم 
 31/3/5112فلسطين أون الين، 

 
 المحكمة المركزية بالقدس تدين أولمرت بالفساد وخيانة الثقة 

الكيا : دانة المككمس المركزيس في المد  ام  رلي  الككومس السابا هيهود اولمرة  -الناالر  
سك وكالكالول عل  غر  بال دياس في فرو   نير كل في بارتكاب م النتيم جناليتيم: ك يانس الثم

هشار  هل  كالول  عل  ملاة آت  الدوتراة مم رجل ا عمال اليهود  ا ميركي موشي  نلنسكي 
 مم دوم ام يبلغ عنها سلناة الضريبس او مراقب الدولس كما يلزم  المانوم.

لنتر  اقالابا ثالع سنواةل وعل  الثانيس ويكدد المانوم عموبس بالسجم النالي عل  الم النس ا ول  
 لنتر  اقالابا  م  سنواةل عل  ام تننا المككمس بالككم في ال ام  مم ايار )مايو( الممبل.

واعتبرة النيابس الاامس قرار المككمس انتالاراس لها باد سبم سنواة مم مداوتة المككمس في ب ا 
الر  في شكل فاسد وارتكب م النس  يانس الثمس المل . وقالة هنها كانة عل  يميم بام اولمرة كت
 عل  نكو يم  بثمس الجمهور بالمفسسس الكاكمسك.

 31/3/5112الحياة، لندن، 
 
 "إسرائيل" في الكنيست هي صّد أربعين قانونًا عنصرياً  لعربتقرير: المهمة األولى  

م في م تل  آمال شكاد : لم يتضح باد شكل الككومس ائسراليليس الممبلسل ولك -المد  
السيناريواة المتوقاس لتشكيلها سيبم  النابم اليميني واليميني المتنر ل بو المسينر عل  
سياستهال سواء لد  رليسها بنياميم نتانيابو او رفساء كتل اتلتال  مم اكزاب اليميم والمتدينيم. 

ا ل  نتانيابو كت  يبم  سيمبل الوزاراة التي سيكددب -كما يبدو-ولم يتا ر افي دور ليبرمامل ال   
وزيراسل في تازيز مكانت  كمااد للاربل فنالب بمماناس المالمس المشتركس التي تضم ا كزاب الوننيس 
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ا رباسل الجبهس الديموقرانيس للسالم والمساوا  والكركس ائسالميس والتجمم الونني الديموقراني 
س لسياسس ب ه الككومس. وقد سبمتها دعواة والكركس الاربيس للت ييرل وب ا ياك  البشالر ا ولي

 ا ر ل لم تمتالر عل  ليبرمام هنما شارت فيها نتانيابو واليميني المتنر  المستونم ننتالي بينية.
مم المواننيم الارب ال يم منكوبا االواتهم في اتنت اباة  %11فال  رغم ام ب ه المالمس تمثل 

بوراس  امساس ي دم الشاب النلسنيني وقيادت  ولي  المواننيم نا»ا  ير ل هت ام اليمينييم يروم فيها 
دولتام »وياتبروم نشانها في سبيل السالم مم الشاب النلسنيني عل  اسا  مبدا «. في هسراليل

ل نشاناس ماادياس للككومس. وكت  نضالها مم اجل المساوا  ومم اجل الديموقرانيس الكميميسل «لشابيم
 ياتبرون  مفامر .

ل مم تكولها 91المالمح ا وليس له ه الككومسل ال  ام الماركس التي سي وضها فلسنينيو الز وتشير
قو  ثالثس لم تكوم اسهل مم مااركها السابمسل بل هم ككومس يمينيس متنرفس كه ه ستد لهم هل  

لس في ماركس اشد قسو  من  اليوم ا ول لهم في الكنيسةل عل  رغم ام المالمس المشتركس ستكوم متمث
عدد مم اللجام الوزاريس كالماليس وغيربا التي قد تسابم في تكسيم ا وضا . واعت ار نتانيابو امام 
ثلس مم ش الياة عربيسل مم الليكودل عل  تالريكات  الانالريس ضد الاربل في يوم اتنت اباةل 

 وت وي  اليهود منهم لجلبهم هل  الناديا اتنت اباةل لم ي ير مم الوضم. فه ا
تعت ارل وكما والن  هسراليليومل كام بمثابس مسركيس تم ه راجها بشكل مالننم ولم يمنم اكداس ما ا

عملي كرلي  ككومسل بما في  لت اتستثمار الكبير في قنا  ا قلياةل »قال   الل اتعت ار: 
يمل فنتانيابو بو ال   قاد وكزب  الليكودل بدعم اكزاب اليم«. يثبة عك  ما فهم مم تالريكاتي

قانوم الموميس والجماياةل ال   يشكل ماركس في غايس الالاوبس امام اعضاء الكنيسة الارب. 
ل بو قانوم ياك  سياسس التمييز 91فمانوم الجماياةل ال   سيايا الدعم المالي لنلسنينيي الز

ث ر  با نر الوربال فه ه الجماياة تدعم الكثير مم المشاريم اتجتماعيس والسياسيس للارب وتسد 
كبير  بيم اليهود والارب الكااللس نتيجس سياسس التمييز المتمثلس با سا  في شح الموازناة التي 
تكالل عليها السلناة الاربيسل ممارنس بالسلناة اليهوديسل ما يجال البلداة والمر  الاربيس مهمشس 

لها عوامل تدفم ويمنم توسيم مسنكاتها هل  جانب سياسس بدم البيوةل ب رياس عدم التر يصل وك
شريكس كبير  مم الشباب الارب هل  ترت بلداتهم والسكم في بلداة مشتركس ونسبس غير قليلس منهم 

 ي تاروم الهجر .
في ب ه ا يامل تجر  مكادثاة كول توزيم المماعد في اللجام البرلمانيس. وكونها قو  ثالثس يكا 

وا مم ونالبيم في الماليس. ونالب النالب اكمد  للمالمس المشتركس التمثل بنالبيم في لجنس ال ارجيس
النيبي بالتنازل عم ال ارجيس وا مم وضمام ارباس اعضاء في الماليسل وفي كال تم التجاوب مم 
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ب ا المنلبل فال شت في ام مثل ب ا التمثيل سيسابم في دعم مشاريم وموازناة  االس للارب. 
بإمكانها ام ترف  هقرار ا  موازنس مبنيس عل  اسا  فه ه اللجنس تمست بمناتيح موازنس الدولس و 

التمييز ضد الارب. ووفا ما قال النالب اكمد النيبيل فإم لجنس الماليس واللجام اتقتالاديس 
واتجتماعيس ا  ر ل كلجنس اتقتالاد والدا ليس والتاليم والامل والالكس وغيربال بي  اة ابميس 

مثيل المالمس المشتركس فيها تاكيد يكسر التنكير النمني لد  بال س بالنسبس هل  قضايا الاربل وت
ا كزاب اليهوديس باننا ت نهتم بالمضايا المدنيس للجمهور الاربيل وبو ادعاء عار مم الالكسل وفا 

 النيبي.
وبداة تكركاة لنرح م تل  المضايا عل  جدول اعمال الكنيسةل اولها ستكوم قضيس المر  غير 

اثارتها المالمس بشكل غير مسبوال عبر المسير  التي اننلمة مم المر  غير  الماتر  بها التي
الماتر  بها مم النمبل يمودبا رلي  المالمس ايمم عود ل والوتس هل  المد ل فه ه المضيس 
المنروكس عل  مدار الككوماة ائسراليليس لم تجد لها الكلل وبو ما دفم هل  ام تكوم اول  

ل تشكيل 91جدول اعمال الكنيسة. كما استبا النمابيوم مم فلسنينيي الزنروكاة المالمس عل  
» الككومس واناماد الجلسس ا ول  للكنيسة. ونالبة الجبهس قياد  نمابس الامال الماروفس باسم 

ل بإدراج موضو  الدور الكناكي للنمابس في مواجهس ككومس اليميم والتي تتهدد كموا «الهستدروة
تهم اتجتماعيسل عل  جدول اعمال الكنيسة مالنس في الرسالس التي شملة منلبها: الاامليم ومكتسبا

هم ا جواء في عالم الامل تتاكر اكثر فاكثرل ملاة الاامليم يناللوم او عل  وشت الناللل »
ا الشبابل والنجواة  غالء المواد ا ساسيس وغالء المايشس عمومسا يمانام في  نا النا ل  الوالس

 «.تقتالاديس آ    في اتتسا اتجتماعيس ا
 

 برنامج القائمة
عل  ام تشكيل المالمس المشتركس بو  نو  نوعيس في مسير  الامل السياسي  91اتنا فلسنينيو الز

والبرلماني للجمابير الاربيس النلسنينيس في هسراليلل ورافاس لامل جماعي مشترت مم شان  ام يكما 
و  المتنور  في المجتمم اليهود ل فإل  جانب ما تنرك  ل وك لت للم91المكاسب لنلسنينيي الز

قامس الدولس  المالمس المشتركس مم نشان سياسي ضد اتكتالل ائسراليلي ومم اجل السالم الاادل وا 
النلسنينيسل تضم عل  ناولس برنامجها في الكنيسة سلسلس نشاناة في م تل  المجاتة التي تهم 

موميس والمدنيس ومواجهس الانالريس والناشيس. وستكوم لمهمس ضمام الاربل وفي ممدمها المساوا  ال
المساوا  واعتماد تكافف النرص والمساوا  الجوبريس والادالس التالكيكيس والتوزيايسل ابميس كبير  في 
نشان اعضاء الكنيسة الارب هل  جانب الماركس التي تنتفربم لمواجهس سياسس مالادر  ا ر  
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اتعترا  بالمر  غير الماتر  بهال ومم اجل توسيم المسنكاة الهيكليس وبدم البيوة ومم اجل 
للمدم والمر  الاربيسل وتوفير ارا  للبناء ومنانا الناعيس واماكم عمل فيهال ومم اجل اتعترا  
بكموا المهجريمل وب االس كمهم في استااد  قرابم واراضيهم المالادر  والاود  هليهال ومم اجل 

اسكر  ائلزامي المنرو  عل  ابناء النالنس الدرزيسل وكل مشاريم التجنيد الاسكر  هل اء التجنيد ال
 وال دمس المدنيس للشباب الارب.

وبنات برنامج  اصل يضا  النواب الاربل لضمام كموا الامال وضد النمر والبنالس عموماس وفي 
كانس الل س الاربيس كل س المجتمم الاربي  الوالاسل كما سينرز مكاناس  االاس في نشانها ئعاد  م

رسميسل وتنبيا  لت في كل المجاتةل وتازيز اتنتماء المومي والمل الهويس الوننيس ومم اجل 
 تج ير ثمافس الكوار والثمافس الديموقرانيس.

قضايا متادد  ومهمس وضاتها المالمس المشتركس في برنامجهال ولكم السفال بو ما ه ا ستكوم قادر  
 لبرنامج؟عل  تكميا ب ا ا

وممثليهم في الكنيسةل سي وضوم ماركس الابس وقاسيسل  91الواضح كت  اآلم ام فلسنينيي الز
وفي جانب منها ستكوم ماركس مم اجل البماء والكناف عل  ا ر  والوجودل فككومس بنياميم 

ضد  نتانيابو ستكوم ككومس متنرفس بامتياز. وبرامج ا كزاب التي ستشكلهال تكمل جوانب عنالريس
الارب ووجودبمل فليبرمام ال   يريد ام يتول  ابم الكمالب الوزاريسل بن  ماركت  اتنت ابيس عل  

ل وارليل بي مستوننس هسراليليس تموم في مننمس نابل ل وبو يريد «ارليل ممابل ام النكم«الشاار
ينيس الاززتيد ل وبو ضمها هل  هسراليل ممابل ضم ام النكم وبميس قر  مننمتها هل  الدولس النلسزززن

ل وبي  نس لم يرفضها نتانيابو «تبادل ا راضي»مشرو  ينرك  ليبرمام من  سنواة عبر  نت  
وت وزراء كزب ل وكما يبدو ايضاس وزراء ا كزاب التي ستشارت في الككومس الممبلس. وم نن كه ا 

لجنوب في النمب مم اقال  الشمالل في را  الناقور  وكت  اقال  ا 91سيد ل فلسنينيي الز
يالةل في ماركس قاسيس.  وا 

ارباوم قانوناس عنالرياس ينتفر ا عضاء الارب الد ول في الرا  ماهال  م نواب الليكود واكزاب 
اليميم اعلنوال بشكل واضحل هالراربم عل  سنها. وابرز ب ه الموانيم الانالريس بو قانوم الموميسل 

نالباس مم اليميم  29ابو و و  اتنت اباة. واكثريس ال   اد  ال ال  كول  هل  كل ككومس نتاني
نالباس في الكنيسة(ل تن ر ب نر المالادقس عل  ب ا المانوم. ولم يتا ر الوزير  102)مم مجمو  

اليميني يوفال شتاينت ل في نرح الموق  المتوقم للككومس الممبلس لد  هعالن  ام كزب  الليكود يامل 
. كما اوضح البية اليهود ل برلاسس ننتالي بينيةل ان  ينو  هعاد  دفم عل  هعاد  دفم قانوم الموميس

قانوم الجماياة بهد  الم  بمدراة الجماياة التي تامل مم اجل مكاكمس الجنود في المكاكم 
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مم كجم  %91الدوليسل كما ستكارب تجنيد الدعم مم الدول ا جنبيس مم  الل فر  ضريبس بميمس 
 التبرعاة.

الوزراء السابميم في الككومسل رف  كش  اسم ل ت وف  مم ام اللجنس الوزاريس  وقد ابد  اكد
يمكم لموشي  ككلوم وبيني بي م ام يشكال ماارضس دا ل »الممبلس فمدة الكوابح مسبماسل قالالس هن  

ووفا راي ل فإن  يمكم ككلوم وبي م ام يالدا قوانيم عد ل كتلت التي تستهد  «. ب ه اللجنس
ة المككمس الاليا. كما ام بويس وزير المضاء الممبل ستفثر عل  دفم الموانيمل تضييا  نوا

بنات فرا كبير بيم بيني بي م كوزير للمضاءل والمارو  بان  اكد المدافايم الكبار عم »واضا : 
وكام لينيم «. المككمس الاليال وبيم ياري  لينيم ال   يدير اجند  واضكس ضد المككمس الاليا

اتنت اباة ان  سيامل عل  دفم هالالكاة بايد  المد  لت يير وج  المككمس الاليا. اوضح باد 
سنسينر بدوم  و ل ب ه ككومس تملت فرالس عمل كبير ل لم يكم بائمكام عملها  الل »وقال: 

 «.الدور  السابمس
راليليس. ل اول  ضكايا ب ه الككومس ائس 91ومثل ب ا التالريح وب ه الموانيم ستجال فلسنينيي الز

بشكل اقو  عل   91لكم مم دوم شتل فإم وكد  الارب في الكنيسة الاشريم وضاة فلسنينيي الز
الكزبيس في هسراليل ونملتها هل  ال رينس الدوليس ايضاس. وكما قال عضو الكنيسة  –ال رينس السياسيس

وااللس سياسس ايمم عود ل فإم عود  نتانيابو هل  رلاسس الككومس بنوز ساكا ستاني  دعما لم
وجود المالمس »اتستينام وتازيزبال وستفد  هل  تموي  همكام هقامس الدولس النلسنينيس. واضا : 

نالباسل ياني عدم قدر  ا  ككومس عل  تجابل الارب. وسيكوم بإمكاننا التاثير  13المشتركس بتمثيل 
موانيم. كما ام تمثيلنا بشكل واضح عل  جدول اعمال الكنيسة عبر اتقتراكاة واتستجواباة وال

ب ا سيفد  هل  وجودنا في كل اللجام البرلمانيسل ومم بنات ايضاس سيكوم لنا التاثير الكبير. قو  
هل   91ثالثس تاني منم تمرير قوانيم وتاثيراس ملموساس في الكثير مم المضايا. ودعا عود  فلسنينيي الز

ل الشابي المسفول هل  جانب النضال البرلماني است الل ب ا الوضم ل لا كالس اكتماليس بيم النضا
 لنفثر بشكل كميمي.

ا بم اننا سنامل بنريمس كناكيس واعيس ومسفولسل بكيع ت ياود ممكناس تجابلنا. سنفثر »واضا : 
كثيراس عل  جدول اعمال الكنيسة عبر اتقتراكاة واتستجواباة والموانيم وا دواة البرلمانيس عبر 

في كل لجنس برلمانيس. وسيكوم تاثير عل  مستو  ال ناب وائنجازاة الاينيس. اكثر مم مندوب 
وعندما اقول نسابم بمو  وبجدول اعمال الكنيسةل اقالد التااوم مم كل عضو كنيسة مم ا  
كزب كام في سبيل الد الموانيم السيلس وسم قوانيم جديد  هيجابيس. ولكم ما ت يمل ابميس عم  لتل 
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لمشتركس ستازز شرعيس الوجود الاربي في ونننال ال   ت ونم لنا سواهل والامل بو ام المالمس ا
 «.عل  التمدم في كموقنا اتجتماعيس واتقتالاديس

 31/3/5112الحياة، لندن، 
 
 في ذكرى "يوم األرض" 48ومواجهات مع االحتالل في الضفة وغزة وأراضي الـ غاضبةتظاهرات  

 34ابير الشاب النلسنيني في الونم والشتاةل ام ل ال كر  الزمندوبو ا يامل وكاتة: اكية جم
ليوم ا ر  بالاديد مم الناالياة ت للها مهرجاناة ومسيراة كاشد  ومواجهاة مم قواة اتكتالل 
في عد  منانا وزراعس اآلت  مم اشتال الزيتومل فيما اكيةل الجمابير النلسنينيس في  اراضي 

 يرتيم مركزيتيمل واكد  في دير كنا وا ر  في مدينس ربن في النمب.ام ل ال كر  ال الد بمس 91
في الضنس ال ربيس اننلمة تفابراة غاضبس هكياء ليوم ا ر  ت للها مواجهاة مم اتكتالل ما 
اد  هل  هالاباة بيم المتفابريم بات تناا والرالاص الكي. كما واننلمة فاالياة واساس كيع 

 د  بالمالادر  باشراة اشجار الزيتوم.قام نشناء بزراعس ارا  مهد
واننلمة المسيراة والناالياة في عد  مدم وقر  ابرزبا: مكاففس بية لكمل قريس واد فوكيمل بلد  

 سلوادل شمال شرقي مدينس رام هللال نابل ل سلنيةل مكاففس جنيمل بلديس البير  وال ليل.
 اجهاة مم قواة اتكتالل ائسراليلي.كما و رجة تفابراة في المد  به ه المناسبس ت للها مو 

واكيا المواننوم في قنا  غز  يوم ا ر  بمسيراة جمابيريس جابة شوار  قنا  غز  دعة هليها 
 المو  الوننيس وائسالميس.

ودعة المو  الوننيس وائسالميس في مفتمر الكني عمد في ساكس الجند  المجهول المياد  السياسيس 
د  للكالول عل  عضويس كاملس لنلسنيمل والتوج  لمككمس الجناياة الدوليس هل  التوج  لألمم المتك

 مم اجل مكاكمس قاد  اتكتالل عل  جرالمهم.
وزر  مواننوم ونشناءل ام ل ملاة اشتال زيتوم في مننمس جكر الديت شرا دير البلح وسن 

 ليوم ا ر . 34قنا  غز ل لمناسبس ال كر  الز
ير النلسنينيس ام ل  كر  يوم ا ر  ال الد بمسيرتيم مركزيتيمل ل اكية الجماب91وفي اراضي 

 واكد  في دير كنا وا ر  في مدينس ربن في النمب.
واننلمة مسير  دير كنا مم ساكس يوم ا ر  وسن المريس وواللة هل  ساكس السوا شرا المريسل 

البنو  ووالولها هل  وتكركة المسير  بمشاركس اآلت  باد التكام مسير  س نيم بمسير  عرابس 
 نمنس اتلتماء في دير كنا.
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وفي ربنل شارت الملاة في المسير  التي اننلمة مم جامم ائ اء باتجاه المنتزه البلد  كيع نفم 
مهرجام  نابيل وتمدم المسير  قياداة سياسيس واجتماعيس ودينيسل وردد المشاركوم الهتافاة الوننيس 

 ديم عل  انهم االكابها الشرعيوم ومالكوبا ا الليوم.الداعيس هل  التمست با ر ل مشد
31/3/5112األيام، رام هللا،   

 
 وحدة استيطانية جديدة فوق أراضي "جبل أبوغنيم" شرقي القدس 142االحتالل يقرر بناء  

وكد  استينانيس  190وكاتة : الادقة سلناة اتكتالل ائسراليليل ام ل عل   بناء  -المد  
 الواقاس في المد  الشرقيس.« بار كوما»س جبل ابو غنيم جديد  في مستونن

الابر ل وبناء عل  ب ا المرار « والاله»والدر قرار الموافمس عل  البناء ام ل وفما لما نشره موقم 
 سو  تتم المباشر  في عملياة البناء له ه الوكداة اتستينانيس قريبا.

ل كيع يشتمل المبنيام ا ول «ر كوماه جبا»ويدور الكديع عم ثالع مبام سكنيسل ضمم مشرو  
 وكد  سكنيس في المبن  الثالع. 90وكد  سكنيس في كل مهمال و  12والثاني عل  

وعلم ام المالادقس عل  ال نسل ام ل تسمح بإضافس عد  نبماة عل  المبانيل بشكل م اير 
 لل نس ا الليس.

وكد  سكنيس في  922و  ل«رماة شلولو»وكد  في مستوننس  222وتشمل الم نناة بناء 
 الممامس عل  جبل ابو غنيم.« بار كوماه»مستوننس 

فضال عم  لتل االدر نتنيابو تاليماة بدفم م نناة لمشاريم بن  تكتيس واساس في المستونناة 
 في الضنس ال ربيس.

وكد   0122ل والتي بموجبها سيتم بناء « نس السواكر «والادقة اللجنس ام  عل  ما سم  بز
 ل في المننمس الواقاس بيم جبل المبكر وابو دي .«عرب السواكر »للممدسييم في سكنيس 

وكد  سكنيس فمن  002في موقاها عل  الشبكسل هل  ام الكديع عم « يدياوة اكرونوة»وكشنة  
في كي عرب السواكر ل وام ال نس تتضمم تر يص بضاس ملاة مم الوكداة السكنيس في 

 «.غير قانوني»كل المننمسل والتي تم بنافبا بش
31/3/5112األيام، رام هللا،   

 
 "مجموعة العمل": استشهاد سبعة فلسطينيين تحت التعذيب في السجون السورية  

تجليم فلسنينييم في سوريس بينهم ثالع شميماة قضيم  9دمشا: افاد ناشنوم كموقيومل بممتل 
 تكة التا يب في سجوم النفام.
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(ل 3|32لسنينيي سوريسك في بيام تلمت  كقد  بر ك يوم اتثنيم )وقالة كمجموعس الامل مم اجل ف
عاماس(ل قضيم تكة التا يب  09و 01و 14هم كل مم الشميماة بيام واكالم وآمال ساد الديم )

في اقبيس سجوم النفام السور  باد اعتمالهم اثناء دبم قواة ا مم السور  لمنزلهم في م يم الرمل 
 .0213ال قيس منلم عام لالجليم النلسنينييم بال

عاماس( مم سكام مكاففس كمص  11وبكسب البيامل فمد قضة فلسنينيس راباس تدع  ديمس مجابد )
 تكة التا يب في سجوم النفام السور ل و لت باد اعتمال  كثر مم ثالثس اعوام.

اليرموت  عاماس( مم سكام م يم 01واشارة المجموعسل هل  ممتل الالجلس وتء عبد المنام  ليل )
تكة التا يب في سجوم النفامز باد اعتمال دام  كثر مم عاميمل كما كما قض  الالجئ هسماعيل 

 عاماس( مم الم يم  ات  جراء التا يبل عمب اعتمال  بنكو عام. 90جميل شابام )
ووفماس لز كمجموعس الاملك فإم كاليلس ضكايا التا يب في سجوم النفام السور  مم الالجليم 

 ضكيس. 392نينييمل ترتنم ب لت هل  النلس
وفي السياا  ات ل قض  الالجئ مكمد جمال علي هثر نمص الانايس النبيس الناجم عم كالار م يم 

 ضكيس. 193اليرموتل ليرتنم ب لت عدد ضكايا الكالار هل  
31/3/5112قدس برس،   

 
مـــن  %85ى الفلســـطيني: نصـــف المســـتوطنين يســـكنون بالقـــدس واالحـــتالل يســـيطر علـــ اإلحصـــاء 

 فلسطين
االدر الجهاز المركز  لمكالاء النلسنيني بياناس الكنيا بمناسبس ال كر  السنويس التاساس والثالثوم 

 ليوم ا ر . وجاء في البيام ما يلي:
ال  دونم مم اراضي الجليل والمثلع  01رداس عل  قرار مالادر  سلناة اتكتالل ائسراليلي 

ل يكيي الشاب النلسنيني  كر  يوم ا ر  سنوياسل وال   1492م والنمبل في الثالثيم مم آ ار عا
كام مم ابرز نتالج  استشهاد ستس مم الشبام النلسنينييمل وقد االبح ب ا اليوم  كر  لت ليد 

 وتجسيد تمست الشاب النلسنيني بارض  وونن  وت ليدا لشهداء يوم ا ر .
 

 القدس تهويد ممنهج
نازل النلسنينيس ووضم الاراقيل والماوقاة ئالدار ترا يص البناء تموم سلناة اتكتالل بهدم الم

بهدم نكو  0222-1429للنلسنينييمل وكسب مفسسس الممدسي قامة سلناة اتكتالل من  الاام 
) لت الجزء مم  J1مبن  في المد   390ل1تم بدم   0219 -0222مبن ل و الل النتر   122
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(.  مما اسنر 1429بايد اكتاللها للضنس ال ربيس في عام  مكاففس المد  ال   ضمت  هسراليل عنو 
ش الاس. وتشير البياناة هل  تزايد وتير  عملياة الهدم ال اتي للمنازل  922ل1عم تشريد ما يمارب 
موانناس عل  بدم  392كيع اقدمة سلناة اتكتالل عل  هجبار  0222في المد  من  الاام 

اعل  عمليس بدم  اتي والتي بل ة  0212ل وشهد الاام 0219-0222منازلهم بايديهم  الل النتر  
 .0224عمليس بدم في الاام  94عمليسل ممابل  92
 

 نصف المستعمرين يسكنون في محافظة القدس
في الضنس ال ربيس  0213بلغ عدد المواقم اتستاماريس والمواعد الاسكريس ائسراليليس في نهايس الاام 

مستامراس نهايس الاام  121ل112ريم في الضنس ال ربيس فمد بلغ مواقمل اما عدد المستام 924
مم المستامريم يسكنوم في مكاففس المد  كيع بلغ  %9181. ويتضح مم البياناة ام 0213

ل وتشكل نسبس J1مستامريم في المد   921ل022مستامراس منهم  219ل011عزددبم كوالي 
فلسنينيل في  122مستامراس ممابل كل  01كوالي المستامريم هل  النلسنينييم في الضنس ال ربيس 

 فلسنيني. 122مستامراس ممابل كل  24كيم بل ة اعالبا في مكاففس المد  كوالي 
 

من المياه الفلسطينية لزراعة األرض التي استولى  3مليون م 21االحتالل يستخدم أكثر من 
 عليها

ار الونني اتستراتيجي للسياساة والتد الة تشير البياناة الوارد  مم وزار  الت نين في تمرير ائن
ائنماليس في المنانا المسما  ج نمالس عم البنت الدولي ام المساكس المزروعس في المستامراة 

مافمها زراعاة مرويس  0كم 122كوالي  0213ائسراليليس في الضنس ال ربيس  الل الاام 
س مم المياه الجوفيس النلسنينيسل بينما لم سنوياس للزراع 3مليوم م 12تالديريسل مست لس اكثر مم 

 .0211و لت في الاام  0كم 91تتجاوز المساكس ا رضيس المزروعس المرويس مم قبل النلسنينييم 
  

 من أرض فلسطين التاريخية %82إسرائيل تسيطر على أكثر من 
م المساكس م %11وتست ل هسراليل اكثر مم  0كم 222ل09تبلغ مساكس فلسنيم التاري يس كوالي 

فمن مم تلت المساكسل وفي فل هجراءاة  %11الكليس لألراضيل بينما يست ل النلسنينيوم كوالي 
اتكتالل ائسراليلي لتمسيم ا راضي النلسنينيس هل  عد  منانا بل ة نسبس النلسنينيوم اكثر مم 

نرد النلسنيني يتمتم مم هجمالي السكام في فلسنيم التاري يسل مما يمود هل  اتستنتاج بام ال 91%
 باقل مم  م  المساكس التي يستكو  عليها النرد ائسراليلي مم ا ر .
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 االحتالل اإلسرائيلي ينهب الثروات الطبيعية من أراضي دولة فلسطين

في الوقة ال   يكفر المانوم الدولي عل  دولس اتكتالل است الل الموارد النبيايس لألراضي 
اتكتالل ائسراليليس ما زالة تتاامل مم ا راضي المكتلس في الضنس ال ربيس  المكتلسل هت ام سلناة

عل  انها كمل منتوح لالست الل اتقتالاد ل  االس فيما يتالا بالمنانا المسما  ج والتي تمم 
مم مساكس  %22تكة السينر  ائسراليليس الكاملس كسب اتناقياة اوسلو والتي تمثل اكثر مم 

وتاتبر ب ه المننمس الم زوم اتستراتيجي للموارد والثرواة النبيايس والتي يكرم الضنس ال ربيسل 
عل  النلسنينييم است اللها بسبب الميود ائسراليليسل كيع تنتشر في ب ه المننمس المستامراة 
ر ائسراليليس والبفر اتستاماريس والمواعد الاسكريس بائضافس هل  جدار الضم والتوسم وال   عزل اكث

مم مساكس الضنس ال ربيسل يضا  هل   لت المساكاة الشاساس والتي تاتبربا سلناة  %12مم 
اتكتالل ائسراليلي منانا عسكريس م لمس ت تسمح للتواجد النلسنيني فيهال وتدير سلناة 
اتكتالل ائسراليليس في ب ه المنانا كسب بتسيليم )مركز المالوماة ائسراليلي لكموا ائنسام 

ي ا راضي المكتلس( مواقم سياكيس في غور ا ردم كم اراة سليمام ومكميس عيم النش س ومكميس ف
واد  الملن في غور ا ردم8 وتست ل الشوانئ النلسنينيس للبكر المية وتكرم النلسنينييم مم 
تنوير السياكس في ب ه المننمسل بائضافس هل  ت اليص اراضي فلسنينيس في غور ا ردم 

للنناياة يتم فيها الت لص مم مياه الالر  الالكي للمستامراة ائسراليليس وكمكباة كمكباة 
للنناياة الاللبس الناتجس عم المنانا الالناعيس في المستامراة ائسراليليسل كما وتموم بالمياة 

 الكنر للتنميب عم الننن وال از النبياي في عد  انكاء مم الضنس ال ربيس.
  

 5114الل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في العام تدمير آالف المباني خ
بلغ عدد الوكداة السكنيس التي دمرة تدميراس كلياس  الل الادوام ائسراليلي عل  قنا  غز   الل 

ال  وكد  سكنيس تم تدميربا جزليال وبلغ عدد  99آت  وكد ل بائضافس هل   4كوالي  0219الاام 
مم ب ه المدار  كانة تامل بنفام الورديتيمل  %12مدرسسل  309 المدار  التي تم تدميربا كلياس 

 91جامااة تم تدميربا جزلياسل فيما بلغ عدد المساجد التي دمرة كلياس او جزليا  2بائضافس هل  
 مسجدا هضافس هل  تدمير با  الكنال .

 04ضافس هل  تدمير مبن ل بائ 02اما عدد المباني الككوميس التي تم تدميربا تدميراس كلياس فبلغ 
 مستشن  ومركز رعايس الكيس اوليس.

31/3/5112رام هللا،  -الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   
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والمســتوطنات أربــع أضــعاف القــرى والمــدن  ..مــن المســاكن 48حصــة فلســطينيي  % 4.6"عدالــة":  

 العربية
التمييز ضد فلسنينيي الدا ل  الناالر : اتهم مركز كموقيل دولس اتكتالل ائسراليلي بموااللس نهج

 في م تل  المجاتة المتال مس با راضي والسكمل ا مر ال   يشك ل انتهاكاس لكموقهم ا ساسيس.
(ل بمناسبس  كر  كيوم ا ر كل ان  3|32و كر مركز كعدالسك في تمرير الدر عنها يوم اتثنيم )

ي هسراليلك  الل الاام الماضيل ام يستدل مم المناقالاة التي نشرتها ما تار  بز كدالر  اراض
ال  وكد  سكنيس في المستونناة اليهوديس دا ل ال ن ا  ضرل  31اتكتالل قام ببناء اكثر مم 

ال  وكد  فمن في المر  والمدم الاربيسل وبو ما ياني ام فلسنينيو الدا ل ال يم  1ل1ممابل 
في المالس مم الوكداة السكنيس  2ل9عل  في المالس مم تاداد السكامل ت يكاللوم هت  02يشك لوم 

 الماروضس للبيم.
 

 المستوطنات أربع أضعاف القرى والمدن العربية
ل افاد التمرير بام اتكتالل اعلم  الل الاام 1491وبشام المستونناة غير الشرعيس في اراضي الز 

 راضي المكتل س آت  وكد  سكنيس في مستونناة يهوديس تمم في ا 3الماضي عم تسويا اكثر مم 
بما في  لت الضنس ال ربيس والمد  والجوتمل في الممابلل لم تسو ا في المر  والمدم  1429عام 

وكد  فمنل  لت رغم ام عدد المستوننيم في ب ه المستونناة بكدود نال   1ل1الاربي س هت كوالي 
 مليوم.  180عددبم نكو  مليومل وبم اقل بكثير مم عدد سك ام المر  والمدم الاربيس ال يم يبلغ

مستوننال بينما  193واوضح المركزل ام كدالر  اتراضيك الابريس تسو ا وكد  سكني س واكد  لكل 
ق   212تسو ا وكد س واكد  لكل  مواننا فلسنينيال ا  انها تسو ا للمستونناة ارباس اضاا  ما تسو 
 للمر  والمدم الاربي س.

 
 تصفية أمالك الالجئين

ملكاس مم امالت الالجليم  99ير ام كدالر  ا راضيك الابريس باعة  الل الاام الجار  واكد التمر 
 122ل باعة الدالر  اكثر مم 0219وكت  نهايس الاام  0229المالادر ل مشيراس هل  ان  من  الاام 

 ملكاس مم امالت الالجليم النلسنينييم.
كاس الار اس لكموا ملكي س الالجليم وشدد التمريرل عل  ام بيم امالت الالجليم يشك ل انتها

 النلسنينييمل وتالنيس لكمهم التاري ي في ب ه ا مالت.
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توفر  لد  المركز تشير بوضوح هل  ام غالبيس ا راضي والوكداة ولنة هل  ام المانياة الم
السكني س م الالس لماللكس اليهود فمنل وب ا ينسر اسباب ازمس السكم في المر  الاربيسل كسب 

 التمرير.
31/3/5112قدس برس،   

 
 خبير باالستيطان: االحتالل يعتمد قانون "الشمس والظل" لمصادرة أراضي الفلسطينيين 

: اكد  بير فلسنيني في شفوم اتستينام بام اتكتالل ياتمد قانونا غير متداول يسمي  رام هللا
كالشم  والفلك لمالادر  اراضي النلسنينييم وتكويلها هل  امالت دولس بكجس عدم است اللها او 
تشجيربا. واوضح  بير اتستينام عبد الهاد  كنتش في تالريكاة  االس لز كقد  بر كل ام 

ال  دونم مم اراضي الضنس ال ربيس وكولها هل  امالت دولس  322ستول  عل  مليوم واتكتالل ا
ب رياس انها غير مست لس رغم ام اتكتالل يمنم زراعتها واستالالكها لتبم  عل  كالها ليسهل علي  
مالادرتها تكة قانوم غير مالم يار  باسم كالفل والشم كل فا راضي غير المشجر  وغير 

 ا مباني تاتبربا هسراليل ار  كالشم ك.الممامس عليه
ويلنة كنتش النفر هل  ام ب ه ا راضي والتي تار  هسراليليا بزكامالت دولس ك تاد اكتيانا 
استينانيال فاندما تموم الككومس ائسراليليس بامل بيكليس للمستونناة يكوم التمدد عل  كساب ب ه 

نييم يالدر اوامر عسكريس بام ب ه ا راضي امالت ا راضي وعند مكاولس البناء عليها مم النلسني
 دولس وغير مست لس وجر  وضم اليد عليها.

31/3/5112قدس برس،   
 
 مستوطنون يهود يقتحمون المسجد األقصى  

فاد  ابو ساد : وااللة مجموعاة المستوننيم اليهود مم المتنرفيم اقتكامها للمسجد  -رام هللا 
بس تكة كراسس مم شرنس اتكتالل ائسراليلي وقواتها ال االس. ا قال  المبارت عبر باب الم ار 

وتمة اتقتكاماة كما الااد  عبر مجموعاة ال ير  ومتتاليس وتكة  رياس السياكس التي يسمح بها 
عاد  مم الساباس والنال  الباكاس وكت  الكاديس عشر  قبل الفهر مم كل يومل فيجوب بفتء 

ينما يتالد  لهم نلبس مجال  الالم بهتافاة التكبير ساكاة المسجد واركان  ب« السياح»
 اتكتجاجيس.

وقبيل اتقتكاماة و اللها تدفا الملاة مم نالب مدار  المد  المكتلس عل  المسجد ضمم 
الركالة المدرسيس التاليميس واتستكشافيسل كما توفر عدد كبير مم المالليم في المسجد في كيم 
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اقاة النساء عل  وج  التكديد  الل د ولهم ال  المسجد وااللة قواة اتكتالل اكتجاز بن
 ا قال .

 31/3/5112القدس العربي، لندن، 
 

 طفاًل فلسطينيًا يقبعون في معتقل "عوفر"  99معطيات:  
رام هللا: افاد ممثل ا سر  ا شبال في سجم كعوفرك ائسراليليل ا سير عبد النتاح دولسل بام عدد 

 ننالسل تم اعتمال رباهم  الل آ ار )مار ( الجار . 44ماتمل بلغ ا ننال المابايم في ال
(ل ان  3|32و كر كناد  ا سير النلسنينيك في بيام تلم ة كقد  بر ك نس س عن ل اليوم اتثنيم )

ومم  الل الشهاداة التي يتم توثيمها مم ا ننال ف البيتهم يتم اعتمالهم ليالسل ويتم التكميا ماهم 
الالتهمل كما تتم مااملتهم مااملس البال يم دوم ادن  مراعا  لال ر سنهم او كت  دوم مرافمس ع

 للموانيم ال االس با ننال.
31/3/5112قدس برس،   

 
 االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة في الضفة ويهدد بهدم منازل في الخليل 

س عشر مواننا واستدعة اكد ناد  ا سير النلسنيني ام قواة اتكتالل ائسراليلي اعتملة ثماني
آ ريم مم قريس عبويم شمال رام هللا. واوضح الناد  في بيام الكافي االدره ام قواة اتكتالل 

آ ريم بالغاة لمراجاس م ابراتهال كما  19مواننا وسلمة اكثر مم  13دابمة المريس واعتملة 
 وزعة منشورا يتضمم تهديدا  بالي المريس.

رة قواة اتكتالل ائسراليلي بهدم سباس مساكم لمواننيم في قريس وفي جنوب الضنس ال ربيس ا ن
ام ال ير شرا ينا جنوب ال ليلل واكد االكاب المنازل ام قواة اتكتالل سلمة ه ناراة لسباس 
مواننيم مم عاللس اله اليم في المريس ئزالس مساكم مم النيح عر  مم بينهم: سليمام وعادل 

  س اله اليم.و ير هللا ومليكس و ضر  وشي
31/3/5112القدس العربي، لندن،   

 
 ضبط عشرة آالف شتلة "ماريغوانا" في الخليل 

آت  شتلس كماري واناك  12وفا: ضبن جهازا الشرنس والم ابراة الاامسل ام ل ما يزيد عم  –ال ليل 
فابريس م در  كانة مزروعس عل  مساكس ثالثس دونماة في مننمس الشويكس التاباس  راضي بلد  ال

 جنوب ال ليل.
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واوضح بيام الادر عم هدار  الاالقاة الاامس وائعالم في الشرنسل نمال عم مدير شرنس مكاففس 
ال ليل الاميد مكمد تيمل ان  بناء عل  مالوماة تلمتها الشرنس مم قبل جهاز الم ابراة الاامس 

سل تكركة شرنس مكافكس تتالا باثوربم عل  مشتل يشتب  بام يكوم للم دراة في بلد  الفابري
 الم دراة والم ابراة الاامس عل  النور للمكام لمااينس ب ا المشتلك.

واضا  البيام ان  لد  مااينس المشتل تبيم ان  مزرو  بنباة كالماري واناك الم درل عل  مساكس 
س مم بيوة بالستيكيسل وبناء عل   لت ابل ة الشرنس رلي  النيابس الاام 12ثالثس دونماة دا ل 

اجل ضبن وتكريز ب ه الكميس مم الم دراة كسب ا الول . وقال هم الشرنس وا جهز  ا منيس 
آت  شتلسل كما تمكنة في الوقة  ات   12المشاركس  لاة كافس ا شتال التي بلغ عددبا اكثر مم 

كضاره هل  مديريس الشرنس تستكمال كافس ائجراءاة المان ونيس مم المب  عل  الاكب المشتل وا 
 بكم  االوت.

31/3/5112الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 االحتالل يعتقل مقدسيًا بتهمة االنتماء لتنظيم "داعش" 

عالء الريماو : افادة ائ اعس ائسراليليسل ام جهاز ا مم الاام )الشابات( اعتمل  -ا ناضول 
 «.داعش»تساب  لتنفيم منلم الشهر الماضيل فلسنينياس مم مدينس المد  الشرقيسل بتهمس ان

لمد كيش  النماب اليوم عم ام جهاز ا مم »وقالة ائ اعس الاامس عل  موقاها ائلكترونيل ام : 
عاماسل مم سكام  01الاام اعتمل منلم الشهر وبالتااوم مم الشرنسل  ليل  ليلل البالغ مم الامر 

 «.ورياكي النورل بالمد ل تينسب هلي  الاضويس في تنفيم )داعش( في س
سافر في شهر »وبكسب ائ اعسل اعتر   ليل ال   قالة هن  يكمل الجنسيس ائسراليليسل بان  

كانوم الثاني الماضي هل  اسننبول التركيس ثم تسلل هل  سوريا لالنضمام ال  عناالر تنفيم داعشل 
قيدمة هلي ل  ومم بيم التهم التي«.  قبل ام ياود هل  هسراليل باد بضاس اسابيم كيع تم اعتمال 

تهمس مكاولس الاضويس في تنفيم غير مشرو ل ومكاولس الت ابر مم عميل اجنبيل ومكاولس م ادر  
 البالد  الفاس للمانومل وفا ائ اعس ننسها.

31/3/5112الرأي، عمان،   
 

 في غزة 2014الدولية عن تطورات صيف  العفوما لم تقله "مؤسسة شاهد":  
جهود كثيثس في متاباس ا وضا  في فلسنيم ومنانا متادد  مزم الازالمل تموم منفمس الانو الدوليس ب

ويكززوم لتماريربززا الكموقيززس الززد  كبيززر فززي ا وسززان الكموقيززس والسياسززيس. ولكززم  تمريربززا الزز   الززدر 
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فزي قنزا  غزز ل ت يمزنح اتننبزا  بزاداء رالزيم  .تاتبزر المنفمزس  0219كديثاس عزم تنزو راة الزي  
عنزززوام  كغيزززر مشزززروعس ومميتزززس: بجمزززاة النالزززالل النلسزززنينيس المسزززلكس  فزززي تمريربزززا الززز   يكمزززل

ك .. ام النالزززالل النلسزززنينيس 0219بالالزززواريخ وقززز ال  الهزززاوم اثنزززاء نززززا  غزززز / هسزززراليل فزززي عزززام 
المسززلكس ارتكبزززة اعمززال ترقززز  هلزز  جزززرالم كززرب مزززم جهتززيم. مزززم جهززس اولززز  انهززا انلمزززة الزززواريخ 

ييم ومزززم جهزززس ا زززر  انلمزززة الزززاروب سزززمن علززز  م زززيم الشزززانئ عشزززواليس تسزززتهد  مزززدنييم هسزززراليل
ننززل فلسززنيني بكسززب  بيززر مسززتمل  مت الززص فززي مجززال الزز  الر. وي لززص  13وتسززبب بسززمون 

التمرير  هل  توالي   سلوت النالالل المسلكس النلسنينيس  بان  است نا  الارب بكيا  المدنييم فزي 
ضزرور  الامزل الجزاد علز  وقز  تزدفا ا سززلكس كزل مزم هسزراليل وقنزا  غزز  ننسزها ويوالزي التمريزر ب

 هل  كال النرفيم هسراليل والمماومس النلسنينيس.

كسناسل لكم  السفال التالي ال   تثيره استنتاجاة المنفمس بو: ما البدالل المنلوبزس تكديزداس مزم قنزا   
ترسزم الزور  غز  تكة المال  ائسراليلي؟ تبدو مانياة التمرير منناللس عم الواقزمل  االزس عنزدما 

مزززم التكزززافف بزززيم نزززرفيم تزززدعو مزززثالس هلززز  وقززز  تالزززدير السزززالح هليهمزززا. الواقزززم ام  مالزززانم السزززالح 
ر للاالمل بما فيها الدول الكبر ل اسزلكس و  زالر وتمنيزاة متنزور ل والمفكزد ايضزاس ان ز   ائسراليليس تالد ِّ

 لي  في قنا  غز  ميناء توريد يمكم التار  علي 

و الدوليس ا  هشار  تكو ل في اداء المماومزس النلسزنينيسل فزرغم ام  مافزم مزم قزتلهم ت يلكف تمرير الان
قتيل( ال يم سمنوا بالملاة في قالز  علز   0922الجيش ائسراليلي بم مم المدنييم النلسنينييم )

م مدار الساعسل تاتر  المالادر الرسزميس ائسزراليليس بزام  ال البيزس الافمز  مزم المتلز  ائسزراليلييم بز
جند  هسزراليلي(.  يمنزز تمريزر الانزو الدوليزس عزم بز ه الكميمزس ليرسزم اننباعزاس منارقزاس  23مم الجنود )

 للواقم وما كام يجر  عل  ا ر  بالنال.

يتكدع التمرير عم ت ززيم ا سزلكس والز  الر النلسزنينيس بايزداس عزم تجم ازاة المزدنييمل لكنز  ت يمزول 
الضيًّا المكتف بالسزكام والمسزم  قنزا  غزز ؟  لتنبيزا تمزارير كهز ه ايم تكديداس في الشرين الساكلي 

م كززام بنززات مانزز  آ ززر فهززو مززا  مززفد   واكززدل بززو تجريززد المماومززس فززي قنززا  غززز  مززم سززالكهال وا 
 يينتفر توضيك  مم تمرير الانو الدوليس.

 الدكتور مكمود الكنني
 مدير المفسسس النلسنينيس لكموا ائنسام )شابد(

 31/3/5112 ،بيروت
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 ماليين دوالر خسائر الصناعة بغزة بسبب العدوان األخير  106وزارة االقتصاد:  

غز : افادة دراسس اعدتها وزار  اتقتالاد الونني في غز ل ام الميمس ائجماليس لألضرار التي لكمة 
 122بمنا  الالناعس هثر الادوام ائسراليلي ا  ير عل  المنا  الي  الاام الماضيل بل ة 

 مالييم دوتر.
واوضكة الدراسس التي شارت في هعدادبا كاتتكاد الاام للالناعاةك وكبرنامج ا مم المتكد  
ائنماليك وعدد مم المفسساة الشريكسل ام ا ضرار الم كور  توز عة عل  المناعاة الالناعيس 

في  9ل9ليسل وبنسبس في المالس لمنشا 0ل19في المالس للالناعاة ال  اليسل و 0ل11ا ساسيس بنسبس 
في المالس  1ل0في المالس للكيمياليسل و 1ل1في المالس للمادنيسل و 4ل2المالس للبالستيكيسل و

 في المالس. 0ل9لل شبيسل وباقي الالناعاة ا  ر  بنسبس 
وتنر قة الدراسس التي اعد با مدير عام الالناعس ورلي  كلجنس كالر ا ضراركل عبد الناالر عوادل 

تي لكمة بالمباني والمركباة والماداة الهندسيس و نون ائنتاج واضرار قنم ال يار لألضرار ال
 والمواد ال ام والمواد المنتجس.

 11وتار   قنا  غز  في السابم مم تموز الماضي لامليس عسكريس هسراليليس كبير  استمرة لمد  
 0311استشهد جراء  لت يومال و لت بشم آت  ال اراة الجويس والبريس والبكريس علي ل كيع 

 فلسنينيسا وااليب اآلت ل وتم تدمير آت  المنازلل والمنشآة الالناعيسل وارتكاب مجازر مروعس.
31/3/5112قدس برس،   

 
 مسرحية تستعيد الريف الفلسطيني قبل نكبته… 1945 

ك بو عنوام مسركيس جديد  تستايد باضا مم  اكر  فلسنيم قبل 1491ك :وديم عواود  - كينا
ل وتا   المشابديم  ريافها الوادعسل وتتيح ائال اء ئيما  كياتها اليوميسل كما 1491نكبتها عام 

 تلمي الضوء عل  دور اتستامار البريناني في ضياعها وقيام هسراليل عل  كسابها.
ل وقد ركز عل  ماالجس الكيا  1491والار  مم هنتاج مسرح كالميدامك في كينا دا ل اراضي 

قبل النكبس مم  الل قريس فلسنينيس يموم ابلها بجمم غمار الممح ونملها هل  البيادرل  الرينيس
 ويستادوم بكثير مم النرح والترقب لموسم ا عرا  وا فراح.

تاالج المسركيس مركلس اتنتفار النلسنينيس التي بدا فيها وعد بلنور بالتكما بشكل ا نرل مم تدفا 
 برعايس الالهيونيس  الل وباد الكرب الاالميس الثانيس. عشراة آت  المهاجريم اليهود
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وتاك  مشابد الكيا  الكميميس في ونم لم تشنره كدود التمسيم بادل وك ا ارتبان  بجواره الاربيل 
 فتبدو بيروة مثال كلم الارال  اللواتي ياملم باقتناء متاعهم منها.

  تتجل  الثور  ضد اتستامار البريناني كما تاك  المسركيس الواقم النلسنيني بكل تناقضات ل ه
والمشرو  الالهيوني اتستينانيل لكنها تفهر ايضا الكب وال يانس وال و  والشجاعس والامالس 

 وكمايس الونم.
وت تموم المسركيس عل  كبكس قالاليس مركزيس واكد ل لكنها غنيس بالكثير مم الالور وعناالر 

 يس ووداعس ابلها ومشابد البيادر والممح وعيم الماء.التراع النلسنيني عبر ش اليس نانور المر 
31/3/5112الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 بـ "قضية حماس" يدفعون ببطالن إجراءاتها المتهميندفاع  

متهمزا  12بترا: عمزدة مككمزس امزم الدولزس بهيلتهزا الاسزكريس اتثنزيم جلسزس علنيزس بمكاكمزس  -عمام 
 يما يار  باسم قضيس ككما ك.بينهم ارباس فاريم مم وج  الادالس ف

وتال رلي  بيلس الدفا  عم المتهميم في بدايس الجلسس م كر   نيس تمم عل  ارباس النكاة تتضمم 
دفززو  بازززدم دسزززتوريس قزززانوم منززم اتربزززاب وقزززانوم امزززم الدولزززس وعززدم ا تالزززاص مككمزززس امزززم الدولزززس 

 المضيس.بالنفر به ه المضيس ودفو  كول بنالم اتجراءاة التكميمس به ه 
 وقررة المككمس رفم الجلسس ال  يوم اتكد ال ام  مم الشهر الممبل لموااللس النفر بالمضيس.

ويواج  المتهموم وفا تلكس اتتهام اربم تهم وبيك تالزنيم مزواد منرقازس بمالزد اسزتامالها علز  وجز  
المس المجتمززم غيززر مشززرو  باتشززترات والميززام باعمززال مززم شززانها ائ ززالل بالنفززام الاززام وتاززري  سزز

 وامن  لل نرل وتجنيد اش اص بمالد اتلتكاا بجماعاة مسلكس واتلتكاا بجماعاة مسلكسك.
 31/3/5112الغد، عمان، 

 
 وائتالف أبناء الشتات يحتفلون بيوم األرض النقابيةفلسطين  لجنةاألردن:  

لماركززس  99الز كر  الززز نفمزة لجنززس فلسزنيم النمابيززس والزتال  ابنززاء الشزتاة )عززود ( اكتنزاتس بمناسززبس 
الكرامس ال الد  و كر  يوم ا ر  تكة شاار كتاريخ ار  ومماومسك اول مم ام  و لت في مجمزم 

 النماباة المهنيس.
وقزززال رلزززي  مجلززز  النمبزززاء نميزززب المهندسزززيم الززززراعييم المهنزززد  مكمزززود ابزززو غنيمزززس بالكضزززور ام 

بكزد  اتز  وام ربزام الالزهاينس علز  ام  اتجتما  علز   كزر  ماركزس الكرامزس ويزوم ا ر  بزو نالزر
 الال ار سو  ينسوم ب ه ال كر   بب هدراج الرياح.
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ودعا ابو غنيمس بكضور ش الياة نمابيس ووننيس الشاوب الاربيس لاللتنا  كول المماومس ودعمهزال 
فزي  مبينا ام نالر الكرامس جاء باد التالكم بيم الجيش الاربزي والمماومزس اللز ام سزنرا ابزرز المالكزم

 المرم الاشريم وكسروا اسنور  الجيش الجبار.
 31/3/5112السبيل، عمان، 

 
 تجاه غزة هذا العام سنبحرالمنصف المرزوقي:  

اعلم الرلي  التونسي السابا الدكتور المنال  المرزوقي ان  عل  اسزتاداد لمبكزار تجزاه غزز  لكسزر 
 الكالار عنها ب ا الاام.

يس  سنول الكريسكل ام اسنول الكريس الثالع سيننلا في الالي  واكد بيام الدر عم كالمياد  الدول
 الممبل تجاه غز ك.

واوضح البيام ام وفداس مم المياد  الدوليس  سنول الكريسل التمز  بزالرلي  المرزوقزي  زالل اجتماعهزا 
في تون  علز  بزامش المنتزد  اتجتمزاعي الازالميل ونمزل عزم المرزوقزي تاكيزده علز  دعمز  الكامزل 

سنول ولكل جهود كسزر الكالزارل واعلزم لضزيوف  مزم قيزاد  ا سزنول انز  علز  اسزتاداد لمبكزار لأل
 ماهم لكسر الكالار عم غز . 

وقال كهم اسنول الكريس المكوم مم عدد مم السنم سيبكر باتجاه غز  الي  ب ا الاامكل مشيراس هلز  
 ل  عاتا الشاوب. ت لي ا نفمس الاربيس عم غز  ا مر ال   يجال المسفوليس اكبر ع

وتكدع الوفزد عزم ابميزس اتسزتمرار فزي مكزاوتة المنفمزاة التضزامنيس وقزو  المجتمزم المزدني لكسزر 
 الكالار عم غز .

منسزا اللجنزس الدوليزس لكسزر الكالزار عزم غزز  الاضزو المفسز   -و الل اللماءل نالب زابزر بيزراو  
عمزاء الازرب وزعمزاء الازالم وكز لت ومزم لتكال  اسزنول الكريزسل المرزوقزي باسزت دام عالقاتز  مزم الز 

ا كزاب الاربيس ومزم قزو  المجتمزم المزدني للضز ن باتجزاه السزماح ببنزاء مينزاء غزز  الز   يانزيل فزي 
 كال تنني هل كل اغلب مشاكل المنا .

وقزززززال البيزززززراو  هم ك لزززززت سيضزززززم نهايزززززس كميميزززززس للكالزززززار وكززززز لت سزززززينهي كالزززززس الزززززتككم المالزززززر  
ا  ويكززززول دوم اسززززتمرار اسززززت دامهم كورقززززس لالبتزززززاز السياسززززي سززززواء مززززم بالنلسززززنينييم فززززي المنزززز

 ائسراليلييم او مم با  الدول الاربيس في ائقليمك.
 31/3/5112فلسطين أون الين، 
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 الفلسطينية ُتعّد أمرًا ضروريًا في مواجهة التحديات المصالحةرئيس الوزراء التركي  

ركي اكمد داوود اوغلو مم نالب رلي  المكتب السياسي قد  بر : بكع رلي  الوزراء الت -غز  
لكركس المماومس ائسالميس ككما ك هسماعيل بنيسل آ ر المستجداة عل  الايد المضيس النلسنينيس 

 ومل  هعاد  هعمار قنا  غز .
وقال مكتب بنيس في بيام ل ل هم نالب رلي  المكتب السياسي لكركس ككما ك اجر  اتثنيم 

 باتنياس برلي  الوزراء التركيل بكع  الل  الجانبام آ ر التنوراة عل  الساكس ( اتالاتس 3|32)
النلسنينيسل و الوالاس ما يتالا بمل  المالالكس وائعمار ودمج الموفنيم والممر المالي والماابر 

 وعالج المرض  والمساعداة التركيس.
ق  بالده المتنل م هل  مالالكس وبكسب البيامل فإم رلي  الككومس التركيس جد د التاكيد عل  مو 

 فلسنينيس جاد ل ماتبراس ام  لت ياد  كامراس ضرورياس في مواجهس التكدياةكل وفا تمديره.
ووعد اوغلول بإجراء اتالاتة مم جانب  مم رلي  ككومس التوافا الونني رامي الكمد  ل لتجاوز 

 الجمود في الملناة الم تلنس المتالمس بالمالالكس وتكريكها.
وتاه د رلي  الوزراء التركي بدراسس مشرو  مشاب  للمشرو  المنر  ال اص ببناء ال  وكد  سكنيس 
 الكاب البيوة المهدمس في غز ل مم استمرار تمديم المساعداة ائنسانيس  بل المنا ل كسب 

 البيام.
  ل ز ل ك نو  وعب ر بنيس واوغلو عم املهما في ام تكوم زيار  رلي  وزراء ككومس التوافا ا  ير 

 هيجابيسك بما يتنلب متاباس نتالجهال وفا البيام.
 31/3/5112قدس برس، 

 
 السلطة الفلسطينية بعدم العبث بملف الجنائية تطالبالعربية لحقوق اإلنسان  

قد  بر : دعة المنفمس الاربيس لكموا ائنسام في برينانيا قياد  السلنس النلسنينيس هل   -لندم 
المككمس الجناليس الدوليس وترت ب ا المل  يسير في مساره المانوني النبياي كت   عدم الابع بمل 

يكالل الشاب عل  با  كموق  في مكاسبس قاد  اتكتالل عل  با  ما ارتكبوه بكا الشاب 
 النلسنيني مم جرالم.

ها مم ( ارسلة نس س من  لز كقد  بر ك عم قلم3|32واعربة المنفمس في بيام لها اليوم اتثنيم )
مم آ ار )مار ( الماضي بائفراج عم  09همكانيس ام يكوم قرار الككومس ائسراليليس الالادر في 

عالداة الضرالب المستكمس للسلنس النلسنينيس تم بموجب النمس بموجبها تمتنم السلنس النلسنينيس 



 
 
 
 

 

           36ص                                     3233 العدد:    31/3/5112 الثالثاء التاريخ:

نضمام للمككمس عم الدفم بمضيس اتستينام امام المككمس الجناليس ومم الممرر ام يد ل اتناا ات
 نيسام )ابريل( الممبل. 1الجناليس الدوليس كيز الننا  بتاريخ 

واضا  البيام: كهم تاريخ السلنس النلسنينيس كافل في عمد الالنماة والممايضاة في اروقس 
المناوضاة عل  مدار سنواة متجاوز  ال نون الكمراء وكل ممد  في المضيس النلسنينيس وثبة 

الوثالا التي سربة وقدر له ه الالنماة ام تنشل  سباب  ارجس عم هراد  قاد   لت في الكثير مم 
 السلنس النلسنينيسك.

واشارة المنفمس هل  ام م ا  انضمام السلنس النلسنينيس لميثاا روما المنشئ للمككمس الجناليس 
سلنس الدوليس كام عسيرا ولم يكم هت باد ام توقنة المناوضاة ومورسة ض ون عل  قياد  ال

ل وكام 0219النلسنينيس عمب الجرالم التي ارتكبتها هسراليل  الل كربها عل  قنا  غز  الي  
وزير ال ارجيس ريا  المالكي قد افشل هعالنا وقا  وزير الادل النلسنيني لالنضمام للمككمس 

 الجناليس الدوليس.
 31/3/5112قدس برس، 

 
 ريلنيسان/ أب 7" بهجوم في إسرائيلالهاكرز يتوعد " 

قد  بر :  كرة مالادر عبريس ام مجموعس تاباس للهاكرز نشرة ام  ا كد  -المد  المكتلس 
 ( عل  شبكس ا نترنةل تهديداس اعلنة في  نيتها شم بجماة الكرتونيس جديد  عل  هسراليل.3|04)

ةك واشارة الكينس كيسراليل بيومك هل  ام اكد  المجموعاة التي تنلا عل  ننسها اسم كانوني وس
 توعدة بالتسبب بكارثس الكترونيس ئسراليل في السابم مم نيسام )ابريل( الممبل.

وجاء في شرين بثت  المجموعس عل  موقم كيوتيوبك: كنكم انونيمو ل وب ه رسالس ال  الكيام 
 الالهيونيل نكم قادموم مر  ا ر  لمااقبتكم عل  جرالمكم في اتراضي النلسنينيسك.

للهاكرز قد شنة  الل اتشهر الماضيس  االس  الل الكرب ات ير  عل   وكانة مجموعاة تاباس
غز ل بجماة الكترونيس ضد مواقم هسراليليس مهمس عل  شبكس ائنترنة وتسببة بتانيلها عد  

 ساعاةل اتمر ال   سبب كالس هربات في انفمس المالوماة ائسراليليس.
 31/3/5112قدس برس، 
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 ة وتجنبوا حربًا قادمةكارتر: أعيدوا بناء غز  
ترجمزززس  االزززس: نالزززب الزززرلي  ا مريكزززي ا سزززبا جيمزززي كزززارترل الوتيزززاة المتكزززد   -الرسزززالس نزززة 

عزاد  هعمزارهل بمشزاركس دوليزس علز  اعلز   والمجتمم الدولي بإنهاء الكالار )ائسراليلي( لمنا  غز ل وا 
 المستوياة مم النلسنينييم ومالر و)هسراليل(.

نشززرت  الززكينس كواشززننم بوسززةك ا مريكيززسل هم علزز  الككومززاة ال ربيززس دفززم  وقززال كززارتر فززي ممززال
)هسراليل( الت لي عم هالراربا تتبم كل كي  هسمنة يد ل غز ل وبزو امزر يسزتكيل تكميمز ل كويمكزم 

 منم كنر ا نناا بواسنس اتناا سالم يكوم تكة ائشرا ك.
نهززا علزز  المززد  المالززيرل نفززراس للبززف  واضززا  كهالززرار )هسززراليل( علزز  الرقابززس بززو مسززاومس علزز  ام

والتملباة في المنا ل وعل  )هسراليل( ام تزواز  نفزام اتسزتيراد والتالزدير لمنزا  غزز  مزم نفيزره فزي 
 الضنس ال ربيسك.

واك زد كزارتر ام اتنزاا السززالم بزو مزم سززيمنح النلسزنينييم كزريتهم ويجلززب ا مزم للجزانبيم النلسززنيني 
النلسزنيني يالزا ب تسزويا بز ا اتتنزاال مشزيرسا هلز  ام اتنزاا السزالمل ورفزم و)ائسراليلي(ل واتنمسام 

عاد  ائعمار في غز ل يمكم ام ينال الكثير لتجنب الكرب المادمس.  الكالار وا 
وشد د ان  ينب زي هعزاد  فزتح كزل مازابر المنزا ل وام يزتم دمزج اقتالزاد غزز  مزم الضزنس ال ربيزس لتسزمح 

 بمزيد مم التنور النبياي.
ضح ام نمص ا موال بي المشكلس ا كثر هلكاكال كلكنها ليسة الوكيزد ل )فإسزراليل( تميزد الكركزس واو 

هل  غز ل مم ثالثس ماابر تجاريس م لمس مم االل ارباسل ولي  بنات ما يكنزي مزم المزال لشزراء مزواد 
 البناء او دعم ا سر المكتاجسك.

ء الكزرب ا  يزر  علز  غزز ل لزم تزتم ماالجزس ا  وتابم كارتر: كباد ما يمارب السزباس اشزهر علز  انتهزا
مززم ا سززباب الكامنززس  لنهززال وسززكام غززز  يشززهدوم مسززتوياة غيززر مسززبوقس مززم الكرمززامل واكتماليززس 

 تجدد النزا  المسلح وارد  لل ايسك.
وفيما يتالا باموال ائعمارل قال الرلي  ا مريكي ا سبا هم السلنس اثبتة عزدم رغبتهزا او ممزدرتها 

 الككم في غز ل ونتيجس  لتل لم يتم تسليم المال ئعاد  ائعمار كما وعدة. عل 
واسزززتنرد: كه ا لزززم يكزززم بنزززات مالزززالكس فلسزززنينيسل فالززز  المجتمزززم الزززدولي ام يكزززوم مسزززتاداس لتازيزززز 
نهززاء عزلتهزال وعلز  المززانكيم التنسزيا مباشزر  مززم المنفمزاة غيززر  ترتيبزاة جديزد  ئعززاد  بنزاء غزز  وا 

المكليزززس والدوليزززسل مزززم اتسززتمرار علززز  كزززع  انتشزززار ا جهززز  ا منيزززس المنبثمزززس مزززم ككومزززس الككوميززس 
 الوكد  النلسنينيس في غز .

 31/3/5112الرسالة نت، فلسطين، 
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 العربية يبدأ في التعليم والعمل المرأةتطور  

ر  كززززاء م لززززص ال الززززد  كاتبززززس مت الالززززس بالشززززفوم اتقتالززززاديس: كززززام الثززززامم مززززم آ ا -بيززززروة 
)مزار ( الجززار  عيززد المزرا  الاززالمي الزز   تكتنززل بز  الززدول الاربيززس اسززو  ببميزس دول الاززالم. وفززي  لززت 
مناسبس نستنلم فيها مزا تكمزا للمزرا  الاربيزس مزم هنجزازاة فزي مجزالي التالزيم والامزلل وبمزا المجزاتم 

ومزاة البنزت الزدولي التزي ا كثر تاثيراس في تمدمها وموقاها فزي المجتمزم. وجزرة اتسزتاانس بماعزد  مال
ل عزم المازدل ائجمزالي لنسزبس عزدد النزالب 0219تضمنها التمريزر اتقتالزاد  الاربزي الموكزد لازام 

المسجليم في كل مركلس مم مراكل التاليم مم الز كور وائنزاع ب ز  النفزر عزم اعمزاربم نسزبس هلز  
 دولس عربيس. 00مجمو  السكام في سم التاليم الدراسي الرسمي في تلت المركلس لز

ويشززير الماززدل الاززام ئجمززالي نسززبس عززدد النززالب الزز كور المسززجليم فززي مركلززس التالززيم اتبتززدالي فززي 
دولس عربيزسل باسزتثناء فلسزنيم التزي ت تتزوافر عنهزا مالومزاة كافيزسل ب ز  النفزر عزم اعمزاربم  01

 42سل هلز  ارتناعز  مزم هل  عدد ال كور مم السكام في سم التاليم الدراسزي الرسزمي فزي تلزت المركلز
في الملسل بينما ارتنم المازدل الازام ئجمزالي  01في الملس ا  بنسبس زياد  بل ة  124في الملس هل  

فزي الملزس ا  اعلز  مزم نسزبس  01في الملس ا  بنسبس ارتنزا   41في الملس هل   99نسبس ائناع مم 
 ة.ارتنا  مادل ال كور في الدول الاربيس التي تشملها المالوما

ويشير ارتنا  ب ه المادتة هل  ام التالزيم ا ولزي ا  ا ساسزي الرسزمي منبزا تمريبزاس بالكامزل علز  
مسزتو  مافززم الززدول الاربيززس باسززتثناء دول اقززل نمزواس مثززل جيبززوتي والالززومال والسززودام والززيمم. وفززي 

 91في الملس هل   19 مركلس التاليم الثانو ل ارتنم المادل الاام ئجمالي نسبس ال كور المسجليم مم
فزي الملزسل بينمزا ارتنزم المازدل الازام ئجمزالي نسزب ائنزاع المسزجالة  30في الملس ا  بنسبس زياد  

فزي الملزس ا   91فزي الملزس هلز   91هل  مجمو  السكام مم ائناع في ب ه المركلس مزم التالزيم مزم 
 في الملس وبي ضا  نسبس الزياد  لد  ال كور. 23بنسبس زياد  

ا الماززدل الاززام ئجمززالي نسززبس المسززجليم فززي مركلززس التالززيم الاززالي هلزز  مجمززو  السززكام فززي تلززت امزز
المركلس مم التاليمل فكانة وانلس لكزل مزم الز كور وائنزاع لكنهزا متسزاويس بينهمزا تمريبزاس عنزدما بل زة 

لضزا  في الملس لل كور ا  اكثزر مزم ا 01هل   0210. لكنها ارتناة في 1442في الملس في  10
لزز   فزززي الملزززس. وبززز ا يشزززير هلزز  تزايزززد ابتمزززام المزززرا  الاربيزززس  121فزززي الملزززس لمنزززاع ا  بنسززبس  31وا 

تمزدماس  0210و 1442بالتاليم الاالي اكثر مم ابتمام الرجل. وكمفشر عام كممة المرا  الاربيس بزيم 
 س والثانويس والاليا.كبيراس تجاوز ما كمم  الرجل في اتن ران بالتاليم بمراكل  الثالثس ا ساسي
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المز كور ل هلز   01ويشير المادل الازام لزدليل المسزاوا  بزيم الجنسزيم فزي التالزيمل فزي الزدول الاربيزس الزز
ا  بنسززبس  0210و 1442بززيم  2814هلزز   2813ارتنززا  بزز ا الماززدل فززي مركلززس التالززيم ا ولززي مززم 

فزي  19ا  بنسزبس زيزاد   2841هلز   2811في الملسل وارتناع  في مركلس التاليم الثانو  مزم  9زياد  
الملس. ا مر ال   يشير هل  ام المادل الاام لدليل المساوا  في التاليم الثانو  اكسم من  فزي التالزيم 

ا  بنسزبس  1891هلز   2844ا ولي. وارتنم المادل الاام لدليل المساوا  في مركلس التاليم الازالي مزم 
 في الملس. 99زياد  

ل الاربيس ا قل نمواس الم كور ل يرتنم المادل الاام لدليل المساوا  فزي التالزيم الازالي هلز  وباستثناء الدو 
اكثر مم  لت بكثير. مم بنال ن لص هل  ام المرا  الاربيس كممة تمدماس كبيراس فزي مجزال التالزيم علز  

لز   كممز  الرجزل مستويات  الثالثسل لكم في شكل اوضزح علز  مسزتو  التالزيم الازالي ممارنزس بالتمزدم ا
( ام فرالاس اكبزر االزبكة متاكزس لتالزيم 1ا مر ال   قد يشير هل  تاثير ثالثس عوامل اساسيس بي: )

( زياد  ابتمام المرا  بالتاليم ممارنس بابتمامها بتكويم اسر  فزي مركلزس مبكزر  مزم كياتهزا و 0المرا  و )
   والاالي هل  سوا الامل.( تسرب اكبر لل كور مم ائناع مم مركلس التاليم الثانو 3)

سززنس واكثززر( هلزز   11وعلززززز  مسززتو  الامزززززل يشيزززززر المالززدر  اتزز  هلزز  ارتنززا  هجمالززززززي المززو  الااملززس )
ا  بنسبس  0210و 0222في الملس بيم  32في الملس هل   30مجمو  السكام في الدول الاربيس مم 

 03فزي الملزس هلز   02جمزو  المزو  الااملزس مزم في الملس. بينما ارتنازة نسزبس ائنزاع مزم م 13زياد  
 0210دولزس عربيزس فزي  19في الملس. وبلغ هجمالي مازدل البنالزس فزي  12في الملس ا  بنسبس زياد  

فزي الملزس بزيم ائنزاع ا   00في الملس بيم ال كور و 12في الملس موزعس عل   11ل نكو 0213 -
 اكثر مم ضا  نسبتها بيم ال كور.

ام التمدم ال   اكرزت  المرا  في مجال التاليم لم يمابل  تمدم مماثزل فزي مجزال الامزل.  وب ا يشير هل 
فزي الملزس ممابزل  12بزز 0210و 0222فمم جهس ارتناة نسزبس ائنزاع فزي مجمزو  المزو  الااملزس بزيم 

في الملزس. ومزم جهزس ا زر  لزم تت ز  الككومزاة  13ارتنا  مجمو  المو  الااملس هل  مجمو  السكام بز
 التي تالر  المبالغ الناللس عل  توفير فرص التاليمل جهوداس مماثلس لتوفير فرص الامل.

ولززم يمتالززر تززاثير غيززاب اتسززتراتيجياة التنمويززس المدعومززس بسياسززاة اقتالززاديس  المززس فززرص الامززل 
علزز  عمززل ائنززاع فمززنل هنمززا شززمل الزز كور ايضززاس فاالززبكة البنالززس قنبلززس موقوتززس قززد تننجززر فززي ا  

. فالزدول الاربيزس الماتمزد  فزي شزكل رلزي  علز  تالزدير الزننن وال زاز ت تززال تسزتثمر بمزو  فزي لكفزس
بزز يم المنززاعيم وبززي قناعززاة كثيززر  را  المززال وغيززر  المززس فززرص عمززل كثيززر . امززا الززدول الاربيززس 

اسل وت غيززر النننيززس او  اة المززوارد النننيززس المليلززس فززال يزززال دور المنززا  ال ززاص فيهززا ضززايناس وثانويزز
تزززال الزراعززس والالززناعس التكويليززس اللتززام تاتبززرام كجززز الزاويززس لتمززدمها و لززا فززرص الامززلل مهملتززيم 
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مززم جوانززب التمويززل والبنيززس التكتيززس واسززت دام التكنولوجيززا الكديثززس واتبتكززار ا مززر الزز   ابمزز  الدولززس 
 ر.مالدر التش يل ا ول فيها في وقة تتناقص قدرتها عل  اداء ب ا الدو 

امززا المززرا ل فلززم تت زز  الززدول الاربيززس  نززواة جديززس لززدمجها فززي شززكل مسززتدام بسززوا الامززل مززم  ززالل 
تززوفير ا نززر المانونيزززس والتشززريايس التزززي تسززاعدبا علززز  الجمززم بزززيم مسززفوليس ا مومزززس وا سززر  وبزززيم 

تمراة مشززززاركتها فززززي الامززززل. فززززالمرا  الاربيززززسل وعلزززز  رغززززم مززززا تاهززززدة بزززز  الززززدول الاربيززززس فززززي المززززف 
والماابداة الدوليس عل  تمكينها ودمجها بسوا الامل في شكل مستدامل ت تزال تتكمل نتزالج غيزاب 

 السياساة الككوميس الماللمس.
 31/3/5112الحياة، لندن، 

 
 الفلسطينية للقيادةخطة بديلة  

 ماجد كيالي
ليسل باقيس مم هسراليل اكثر با بي المياد  النلسنينيس تجد ننسها مجد داسل وباد اتنت اباة ائسرالي

يمينيس وعنالريسل ومم وتيس راباس لبنياميم نتانيابو ال   اضا  كت  اآلم تساس اعوام مم عمر 
-0224والثانيس في  1444-1442التسويسل في غضوم عمديمل في وتيات  الثالع )ا ول  في 

مارو  يوليل ماركو : (. وعم  لت يمول المكلل ائسراليلي ال0211-0213والثالثس في  0213
بيبي )نتانيابو( سيكوم رلي  الككومس ننس ل لكم اكثر سوءاسل واكثر تانتاس ضد ا  تنازتة مم »

اجل السالم. الرجل لم يت يرل الرجل بو  ات ل المدراة بي المدراة  اتها... ما لم ينال  في وتيات  
 (01/3ل «بآرت «. )»الثالع السابمس لم ينال  ب ه المر 

الوم ام المياد  النلسنينيس كانة وضاة رباناتها ا يراس عل  همكام ت يير السياسس ائسراليليس وم
بسمون نتانيابو ومجيء قياد  بديلسل بدليل هرجاء تنني  قراراة المجل  المركز  بشام تكميل هسراليل 

 مسفولياتها كدولس مكتلس ووق  التنسيا ا مني ماها.
لد  هسراليلل وبي في ب ه ا وضا ل ا  جديد تمدم  للنلسنينييم عل   يستنتج مم  لت ان  ت يوجد

الايد عمليس التسويسل بل هم  لت ينيد بانها ستواالل سياساتها المتالمس بتازيز اتستينام وت يير 
ا وضا  في الضنس ال ربيسل بما ي دم تكري  عالقاة اتكتالل والتبايس والهيمنسل مم بماء كيام 

دون ل بادما باة بمثابس كيام سياسي شكليل تمتالر مهمت  عل  ضبن اكوال  السلنسل او مم
دار  عالقاتهم ما  في النواكي المدنيس واتقتالاديس وا منيس.  النلسنينييم تكة اتكتاللل وا 

كانة افضل منها « كاديما»و « الامل»بيد اننا ت نمالد بنا ام ا وضا  في فل ككوماة كزبي 
انيابول فه ه فكر  تننو  عل  م اتلس وتالعب سياسييمل لتبرير ما ت يمكم ونت« ليكود»في عهد 
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التي « الامل»تبريرهل ه  هم هناكس فكر  التسويسل وتموي  اتناا اوسلو تما اساساس في فل ككومس 
(ل وبي التي افضة بمواقنها وممارساتها هل  اتنتناضس الثانيس. 0221-1444تراسها ايهود بارات )

( التي لم تمدم شيلا 0224-0222بزعامس هيهود اولمرة )« كاديما»ل ايضاسل ككومس وب ا يشمل
عملياسل عل  الايد اتنسكاب مم ا راضي المكتلسل باستثناء قيامها باتنسكاب ا كاد  مم غز ل 
نما لمجرد الت ن  مما تاتبره هسراليل م انر  وال   بدا ام الهد  من  لي  تكرير النلسنينييمل وا 

تاكس المجال تنمسام السلنسل وفر  الكالار عل  كوالي مليوني فلسنينيل وتكويل ديمو  غرافيسل وا 
 المنا  هل  مشكلس فلسنينيس دا ليس.

لي  الواقم ائسراليلي بو ا مر الوكيد ال   تجد المياد  النلسنينيس  اتها في مواجهت ل  لت ام 
ال   « مكور المماومس والمماناس»ام يسم  الوضم الاربي ت يمل الاوبس وتاميداس. الكيح ام ما ك

كام يثمل او يزايد عل  المسار ال   تنتهج  ب ه المياد  ا تن  تمريباسل باد انش ال النفام السور  
ل ل هت ام « كما »ل واتضاح انما  هيرام ائقليميسل وم ادر  «كزب هللا»بمكاربس شاب ل وانكشا  

نات كال مم انادام اليميم بشام اوضا  الاالم الاربيل عل  المكور الممابل لم يبا عل  كال ل وب
 الايد  الككوماة والمجتمااة.

والمان  ان  في فل ب ا ال راب الكاالل في المشرا الاربيل مم الاراا هل  لبنام مروراس بسوريسل 
ت يمكم  كد توقم تسويس منالنسل او تضمم الكد ا دن  للنلسنينييمل نابيت عم ان  ت يمكم 

 االالس  كد توقم تنازل مم هسراليل في فل ب ه الفرو .
كت  عل  الالايد الدوليل فإم المياد  النلسنينيس لم تستنم ام تكالد شيلاس عملياس مم سلسلس 
اتعترافاة المتناوتس بالدولس النلسنينيسل فلم ينلح مجمل الض ون السياسيس والمانويس الدوليس في 

ت يير سياساتها هزاء النلسنينييم. اوتسل  نها لم تالل هل  الدرجس  هقنا  هسراليل او هجباربا عل 
الالزمس ل لت. وثانياسل  م الوتياة المتكد  بي التي تملت مناتيح المرار في ب ا الشام. وكما بو 
مالوم فإم ائدار  ا ميركيس عل  رغم كل التجا باة بينها وبيم ككومس نتانيابول وبي جديسل لم 

ل  كد الكسم في ما يتالا بالض ن عليها لماللكس النلسنينييم. مم كل  لت يتبي م ام تالل باد ه
ل انها هما ت تدرت ب ه المانياة وام «فتح»مشكلس المياد  النلسنينيسل ا  قياد  المنفمس والسلنس و 

لكنها الاالم ال   قامة عل  اساس  عمليس التسويس وكيام السلنس انته  تماماسل او انها تدرت  لت 
 تتجابل  او ت ترغب بالامل عل  اساس  تفتمادبا المدر  وائمكاناةل وتستهالكها ناقتها الكناكيس.

بمان  آ ر فإم مشكلس ب ه المياد  تكممل عل  ما يبدول في انها ت ترغب في التنكير هت مم دا ل 
ل وانها ت تكاول شيلاس (1443الالندوا الم لا ال   باتة كبيسس في ل من  توقياها اتناا اوسلو )
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لكسر جدرام ب ا الالندوا والتكرر من ل عدا التلويحل او التهديدل بالبكع عم  ياراة ا ر ل ت 
 تلبع ام تتراجم عنها او ينويها النسيامل كما بينة السنواة السة الماضيس.

د نرا عمليس بديلس المالد ام المياد  النلسنينيس مانيسل بما تبم  لها مم وقةل بإماام التنكير ئيجا
عم النريا التي انتهجتها نوال المركلس الماضيسل والتي لم تفد هت هل  انسداد افا التسويسل وانمسام 
كيام السلنسل وتآكل ائناراة الوننيس الجمايس )المنفمس والسلنس والنالالل(ل وتراجم مكانس قضيس 

 ة واتستمناباة الكااللس.فلسنيم في سلم اتبتماماة الاربيس والدوليسل باد التكوت
مم باب الممارنسل وفيما المياد  النلسنينيس ما زالة اسير  نهجها التناوضيل لنالكف مثالس ام الوتياة 
قليميس ودوليسل وام اولوياتها  المتكد  والدول الراعيس لامليس السالم باتة لها انش اتة عد  دا ليس وا 

هسراليلل وبنا بية الماليدل فيمكننا ببسانس مالكفس انها  السياسيس في المننمس ت يرة. اما مم جهس
فالة كل شيء لي  فمن للتهرب مم اتلتزاماة التي نالة عليها اتناقاة التسويسل وضمنها موعد 

(ل بل هنها اشت لة 1429انتهاء المركلس اتنتماليسل ومسالس اتنسكاب مم غالبيس ا راضي المكتلس )
نر  وقالم جديد  في ب ه ا راضي ت تكول دوم تمكيم النلسنينييم مم عل  ت يير قواعد اللابسل ب

نما تفكد بيمنس هسراليل عل  ب ه ا راضي وعل   تكميا  يار الدولس النلسنينيس المستملس فمنل وا 
كيا  النلسنينييم فيها. ولنالكف ايضاس ام هسراليل ب ه ت تبالي بالض ون ا ميركيس وا وروبيسل وت 

 الهوجاء التي تشت ل عل  ت يير المننمس مم النااء هل  لبنام مروراس بالاراا وسوريس. بالاواال 
هزاء  لت كل  باة يمكم نرح التسافل البدبي والتمليد  عم البديل في ب ه الفرو ل وائجابس علي  

اد بكل جرا  والراكس وموضوعيس بام المياد  النلسنينيس واللة هل  نهايس نريمها من  زممل وانها ب
اتنت اباة ائسراليليسل وباد كل ما جر  فلسنينياس وعربياس ودولياسل لم ياد لديها ما تنال  او ما 
تضين . وب ا يانيل تالياسل ام ا مانس التاري يسل عل  ضوء كل ما تمدمل تمتضي مم ب ه المياد  فتح 

آ ر مسابمس وننيس  مجال الت يير السياسي في الواقم النلسنينيل باعتبار  لت يمكم ام يشكل
يمكم ام تمدمها لألجيال الممبلسل  م بديل  لت مواة الكالس الوننيس النلسنينيسل او اندثاربا في 

 شكل او آ ر.
النكر  بنا ان  نالما ت يمكم للنلسنينييم ام ينالوا شيلاس في ب ه الفرو  الالابس والمامد  هزاء 

ال فإم ب ه المياد  مانيس بإعاد  ترتيب وتنفيم هسراليلل عدا الالمودل ورف  ال ضو  ئمالءاته
البية النلسنينيل ا  المنفمس والسلنس والنالالل وم تل  ائناراة الوننيس الجمايسل عل  اس  
جديد  تا   في اعتباربا التنوراة في اكوال مجتمااة النلسنينييمل وت يراة ال رينس النالالليسل 

 س لناباها وابليتها ككركس تكرر ونني.وتاميم متنلباة استااد  الكركس الونني
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وبا تالار فني ب ه الفرو ل وفي فل ب ه النوض  وب ا ال راب في المشرا الاربيل ت يمكم 
تكميا تسويس مم هسراليلل  نها هم كاللةل بنريمس او با ر ل فلم تكوم في ماللكس النلسنينييمل 

ل  م النتيجس ستكوم وباتس عل  كما ت يمكم التورن في كرب جديد ل او اتنجرار نكو  لت
 النلسنينييمل اكثر مم ا  فتر  مضة.

وعلي ل فا جد  له ه المياد  ام ت ير سلم اولوياتها و ياراتها بايداس مم المرابناة السياسيس ال اسر ل 
بالتكول نكو الدا لل ا  نكو بناء المجتمم النلسنيني وكيانات  السياسيس. وب ا يتنلب اول ما 

 هكداع ت يير سياسي عل  الايد ال ياراة والبني واشكال الامل.يتنلب 
مكام للشرو  في  لتل ولنامل قبالس ام تدرت المياد  النلسنينيس  فمن لنامل ان  ما زال ثمس وقة وا 

 ابميس  لت.
 31/3/5112الحياة، لندن،   

 
 اإلرهاب اليهودي 

 عبد الستار قاسم
ائسالم كديم قتل وسنت دماء. ب ا الاالم لم يمرا يتكدع الاالم عم ائرباب ائسالميل وعم 

النالوص الدينيس ائسالميسل وبو ينفر فمن هل  اعمال مسلميمل ويامم باد  لت ليشمل كل 
 المسلميم والنالوص الدينيس ائسالميس.

وباة يتكدع انا  كثيروم يشملزوم مم المسلميم ويناالبونهم الاداء ويالكمونهمل ومالكف ام 
اربي ياانيام في مناراة الاالم وموانل  مم كثر  ائجراءاة والتدقيا م افس د ول المسلم وال

 ائربابييم والابع بامم الدول.
المسلموم بالور  عامس ت ينكروم وجود هربابييم يستاملوم الديم ائسالمي لتبرير سوء اعمالهمل 

قالما بام ائسالم ديم دمو  وبفتء بم ال يم يشوبوم الور  ائسالم والمسلميم ويرس وم اننباعا 
ويتاامل مم اآل ريم بال ركمس. وربما ت يوجد عتب عل  النا  الاادييم عل  المستو  الاالمي 
 نهم يتاثروم بائعالم والتالريكاة السياسيس وبرامج الدولل فيا  وم بما يمول  ائعالميوم 

نيم وا كاديمييم وت يمرفوم ليتبينوا والسياسيومل لكم المالمس تمم عل  ال يم يالنوم اننسهم بالمثم
 كميمس ا مر.

فهنات وسالل هعالم اوروبيس واميركيس مثل تشارلي هبدو ت تننت عم كيل السباب والشتالم للمسلميم 
وتجريدبم مم هنسانيتهمل وبم بالتاكيد يتامدوم ائساء  وبنات مم يدفاهم هل  موااللس الهجوم عل  

 هاينس ومم واتبم.ائسالم والارب با  ص الال
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 المقارنة مع اليهودية

ائسالم امر المسلميم بمماتلس مم يماتلوم المسلميم وي رجونهم مم دياربم ويفابروم عل  قتالهم 
وا  راجهمل لكم ه ا نفرنا هل  التورا  التي بيم ايد  اليهود اآلم فا مر م تل  تماما  نها تميم فكرا 

اليهود ام يلتزموا. وعندما نتكدع عم التورا  فنكم نتكدع عم  هربابيا كميميا باسم الربل وعل 
الاهد المديم ال   يفمم ب  المسيكيوم ايضال ودالر  اتلتزام باليهوديس تشمل المسيكييم كما تشمل 

 اليهود.
يمول اليهود الالهاينس هنهم ورثس انبياء بني هسراليل ال يم اوك  لهم هللا بتااليم  السماويس وارسل مم 

اللهم النام والبركاة والتبريكاة. يمولوم هنهم ورثس بني هسراليل ا والل ال يم رعابم هللا ووعدبم  
ورثس الككمس والمارفس والهدايس  -كسب قولهم-برعايس ابنالهم واكنادبم مم بادبم. هنهم تباا ل لت 

قامس الادل ونشر الوعي بالتااليم والوالايا الكميد . ويضينوم ام  ومكبس النا ل وورثس فال ال ير وا 
ب ا التراع النيب الموروع قد امتد عبر ا جيال ليميز اليهود في كسم النياهم وليجال منهم 
الشماس التي لم تاجب الاديد مم الن ا  واتستبدادييم ال يم تكموا اليهود واضنهدوبم والكموا بهم 

 الا اب والدمار.
الهيونيس في ال ربل والتي تهد  هل  تكميا عدد مم ب ه اقوال تكررة وترددة كثيرا في الدعايس ال

 المآرب:
اولها كام الضرب عل  الوتر الديني ال   يجد آ انا الاغيس في الاالم ال ربي المسيكي. ال رب 
المسيكي يفمم بام التراع اليهود  المكتوب في التورا  بو الاهد المديم ال   جاء ائنجيل متمما ل ل 

اننا لالالح الالهاينس في سايهم ئقامس الونم المومي لليهود في فلسنيمل ومم شام ب ا ام يولد تا
كسب -وتكويل ب ه النكر  هل  دولس. وقد ركزة الدعايس الالهيونيس عل  ار  الميااد التي يمننها 

 ال رباء ممم يسمونهم المكمدييم ال يم اضلوا النا  وابادوبم عم ديم المسيح. -والنهم
تالكم اليهود  المسيكي في مواجهس ابل ائلكاد والكنر في الشرا الاربي وثانيها يكمم في باع ال

ائسالمي. باسم الديم ات  المسيكيوم في كروب الليبيس هل  ب ه البالدل وت يجد الالهاينس ماناا 
 مم استثار  الانالر الديني في استدرار الان  وكسب التاييد.

ي يا مم ما بو كال وام اتضنهاد ال   تارضوا ل  وثالثها بو  لا اتننبا  بام اليهود وقنوا تار 
نما بسبب عدم قدر  اآل ريم عل  رفيس ب ا الكا.  لم يكونوا بم سببا في ل وا 

 
 الفكر التوراتي اإلنساني
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تتكدع التورا  عم الاالقس مم غير الابرانييم او الشاوب ا  ر  عل  ثالثس مستوياة: ابناء سيدنا 
كام البالد المكلييم ب االس الكناانييمل والشاوب ا  ر   ارج ا ر  هبرابيم مم زوج  باجرل وس

الممدسس مثل المالرييم والامونييم. الواضح من  البدء ام التورا  تالبغ ب ه الاالقس بنفر  فوقيس 
تضم اليهود عل  قمس الجبل بينما تضم اآل ريم في قار الواد . ب ه نفر  مككومس بمسالس اكتكار 

 ابرانييم وكرمان  مم ربوبيت  لآل ريم.الرب مم قبل ال
هنهم شاب هللا الم تار المكانوم بالرعايس والانايسل واوللت مجرد شاوب بالمس ت تكف  بمزايا راقيس 
او باكترام. ب ا تنكير منسجم مم اتعتماد الابراني السالد بام الاالم ينمسم هل  قسميم: شاب ل  هللا 

 يس متوكشس  ارجس عم رعايس الرب.ونام  ومكبت ل وشاوب ا ر  بهيم
تكرم التورا  عل  الابرانييم ات تالن مم الشاوب ا  ر   م ب ه الشاوب نجسس وكمير ل وبي 
عبار  عم كيواناة بالور  بشرل وبما ام الابرانييم بم شاب هللا الم تار فال يجوز للم تاريم ام 

هللا للشاوب ا  ر : وبو تس يربا للهزالم  ي تلنوا مم ا نجا . وله ا فإم التورا  ترسم سبب  لا
امام بني هسراليل عندما يكوم ائسراليليوم في ناعس الرب وينبموم والاياهل واستامالهم مم قبل 
الرب ئلكاا الهزالم ببني هسراليل عندما ياالوم الرب. الشاوب ا  ر  موجود  فمن لكي يتل   

  الابرانييم بهم.الابرانيوم باتنتالار عليهم او لكي يا ب هللا
 اما مستوياة التاامل مم الشاوب ا  ر ل كسب النالوص التوراتيس فتنكالر بالتالي:

المتل: ينضل رب بني هسراليل قتل الشاوب ا  ر  والت لص مم نجسهم ودنسهم. وقد امر الرب -1
جيش  مرارا بني هسراليل بالمضاء المبرم عل  اآل ريم كسب نالوص التورا . فمثال امر الرب

الابرانييم عندما د ل اريكا في زمم يهوشم بم نوم ام يكرم كل نن  كيس فيها )يكرم ياني يمتل(. 
امربم الرب بام يمتلوا النا  جمياا بمم فيهم النساء وا ننالل وامر بمتل الكيواناة والبهالم وكرا 

بلد  عا  التي كانة تمم بيم الزر  وبدم البيوة. وتتنا ر التورا  بام جيش الابرانييم قام بمتل سكام 
ال  نسمس. وفي مواقم عد  اشارة التورا   10 -وفا التورا -اريكا ورام هللا والبالغ تادادبم كينل  

 هل  ام الرب يامر بالمتل وال بح.
النرد: ا فضليس الثانيس عند رب التورا  تتمثل بنرد النا  مم ا ماكم التي يتواجد فيها -0

لشاوب ا  ر  بيم الابرانييم يفثر سلبا عل  الابرانييم فياليبهم بالدن  الابرانيوم. وجود ا
والنج ل وت يجوز ام تبم  شاوب ق ر  بيم الم تاريم المباركيم والممدسيم. ثم مم المكتمل ام 
ت و  الشاوب ا  ر  شاب هللا الم تار فيتكولوم عم عباد  الرب ويماوم بالمااليس واآلثام. 

 سل وتامل دالما عل  هيما  اآل ريم بالضالل.الشاوب ا  ر  ضال
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الم يد  الكا ام اليهود  عوباديا يوس  لنرد النلسنينييم مم فلسنيم  نهم نج  واوتد افا  كما 
قال؟ وكت  اآلم تموم سياسس هسراليل عل  الت لص مم النلسنينييم بنريمس او با ر ل وياتبر 

مااليس كبير  سيااقبهم الرب  -كما يالنونها-  الميااد المتدينوم اليهود وجود النلسنينييم عل  ار 
 عليها.

اتستاباد: يامر الرب باستاباد الشاوب ا  ر  هم لم يكم النرد ممكنا. تمول التورا  لشاب هللا -3
 الم تار هم الرب سيجال الشاوب ا  ر   دامهم وسيدعهم يستاملونهم كما يشافوم وفا ابوالهم.

نيس ب ه المستوياة ضد النلسنينييم. فمبل قيام الدولسل تامدة المنفماة مارسة هسراليل والالهيو 
الالهيونيس هعمال المتل بالنلسنينييم ونن ة عددا مم المجازر بكمهم وفا اوامر الرب. اقترفة 
مجزر  في الدوايمس وكينا ودير ياسيم والننونور  واللد... هلخل بهد  ائرباب والت وي  ليهرب 

قرابم ومدنهم ويلجفوا هل  البلدام الاربيس المجاور . فهي مارسة النرد ايضا مم النلسنينيوم مم 
  الل المجازر.

ل او المكتل 1491اما مم بمي مم النلسنينييم عل  ار  فلسنيم سواء في الجزء المكتل عام 
اة هنتاج فتم استاباده مم قبل ائسراليلييم في المزار  والمنشآة ائسراليليس ليالبكوا ادو  1429عام 

 مهمس في اتقتالاد ائسراليلي.
التورا  ت تاتبر هسماعيل مم  ريس هبرابيم علي  السالمل وتمول بام هسكا بو اتبم الوكيد ئبرابيمل 

 وقد اسهبة التورا  في كيل التهم ئسماعيل ومم ينبثا مم اللب  مم  ريس.
كر  شاب هللا الم تار والشاوب ا ر : ينسجم ترتيب توزيم ا راضي الرباني في التورا  مم ف

 الضالس النجسس. تكتب التورا  كول ا ر  وتتاامل ماها وفا المستوياة التاليس:
يتمثل المستو  ا ول بار  هسراليل الكبر  التي وعد الرب سيدنا هبرابيم بها و الالها ل  -ا

التي تر  شمات وشرقا  ول ريت  مم باده. تمول التورا  بام الرب قال ئبرابيم: كانفر ب ه ا ر 
وجنوبا وغربا لت ولنسلت اعنيها مم بادتك ب ه ا ر  تشمل بالد الشام كلها وار  الاراا غرب 
النراة وسيناء وار  مالر شرا النيل. وقد نباة هسراليل  رينس ب ه ا ر  عل  عملتها مم 

 فلس الاشر  آجوراة. وال رينس تفهر واضكس في انل  هسراليل.
تو  الثاني فيتالا بار  الميااد وبي المناس الج رافيس التي وعد الرب بها موس  علي  اما المس-ب

السالمل وبي مكدد  بالتناليل في التورا  وتشمل ار  كناام جمياها والتي بي فلسنيم التاري يس. 
عدا تشمل ب ه المناس فلسنيم اتنتدابيس المالمس كاليا ما عدا النر  الجنوبي مم النمب ولبنام ما 

مدينس نرابل  ومننمس عكار وجنوب غرب سوريا بما في  لت دمشا وجزء ال ير مم شمال 
 ا ردمل ونهر ا ردم والبكر المية والجزء الشمالي مم شب  جزير  سيناء بما في  لت الاريش.
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المستو  الثالع بو مملكس داود التي تشمل ار  فلسنيم اتنتدابيس وجزءا كبيرا مم لبنام -ة
ا ردم. ب ا المكتو  ياك  تالور اليهود للملكس التي اقامها داود علي  السالمل والتي عجز وشرقي 

 عم ام يضم هليها مملكتي غز  واليدا.
وفي النهايس قال الرب لبني هسراليل بام كل ار  تنفبا اقدامهم فهي لهمل عل  اعتبار انهم -ع

 ممدسومل وا ر  تكسب قدسيتها وبركتها مم اقدامهم.
 

 هو اإلرهابي؟ من
التنااليل في التورا  كثير  كول مواضيم كه هل وكاولة ام ا تالر عل  ام تالل الرسالس للنا . 
ه ا كام لنا ام ندقا في ا ديامل فسنجد ام ا فكار المالمس عم ائسالم غير دقيمس وتكتاج هل  

 مراجاسل ومم المنرو  ام ننتب  هل  التااليم التي يسوقها اعداء ائسالم.
ل وبدمة البيوة 0219لمد قتلة هسراليل كوالي النيم مم النلسنينييم في غز  في كربها عام 

وشردة النساء وا ننال. ب ا هرباب منالوص علي  كدينياك ومبارت مم قبل كربهمكل بل منلوب 
منهم كامانس يجب ام يفدوبا للرب. وبنا مم المهم ام اشير هل  ام كال المرا  في التورا  لي  

ضل مم كال الشاوب ا  ر . المرا  مكتمر  توراتيا وموالوفس بالناة سيلسل وبي نجسس في اف
با  ا كيام ويجب عزلها عم البية وعم م تل  النشاناة الكياتيس. المسلموم متهموم باكتمار 

 المرا ل وعل  ال يم يوجهوم اتتهام ام يمرفوا ما يفمنوم ب  قبل توجي  اتتهاماة.
 31/3/5112دوحة، الجزيرة نت، ال

 
 يوم األرض . . . الصراع والتحدي 

 د. فايز رشيد
ا ر  بي عنوام الالرا  بيننا . . بيم شابنا وامتنا وبيم الادو الالهيوني. نام ا ر  بي عنوام 
تكدينا للادو ال اشم ال   كاول تزوير التاريخ والوقالم واعتبر فلسنيم كارضاس بال شاب لشاب بال 

م: كار  المياادك وكار  هسراليلك وب يربا مم ا ضاليل وا سانير الزالنس. يوم ار ك سم   فلسني
ا ر  النلسنينيس بو  كر   الد  في تاريخ شابنا: هن  عنوام التالاق  بارض  النيبس وبونن  
المكتل مم قبل الادو الالهيوني. الاد  ام  الثالثيم مم مار /آ ارل ال كر  التاساس والثالثيم 

هل  تنفيم تفابراة كاشد  في  1492في عام  91 ل يوم تناد  النلسنينيوم في مننمس ليوم ا ر 
( ال  دونم مم 31كل المدم والمر  النلسنينيسل اكتجاجاس عل  مالادر  السلناة الالهيونيس ل)

اراضي الجليل: في عر ابس وس نيم ودير كنال وغيربا. قامة التفابراة النلسنينيس وجاء الجيش 
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كائسراليليسك وكر  الكدودل لممم ب ه التفابراة بالمو  وبالرالاص الكيل ا مر ال   والدباباة 
 مم ابناء شابنا وجرح الملاة.  2اد   هل  استشهاد 

لم تكت  سلناة اتكتالل ب لتل بل فرضة كفراس للتجول في قر  الجليل والمثلعل و لت في اليوم 
 نالة الملاة. 91لسنينييم في مننمس التاليل وقامة بكملس اعتماتة واساس بيم الن

لمد االبح ب ا اليوم من  تلت الكادثسل يوماس للمكاففس عل  ا ر  النلسنينيس مم التهويدل ورمزاس 
لوكد  الشاب النلسنيني في الونم والشتاةل ودليالس كياس عل  انتماء شابنا هل  امت  الاربيس التي 

ي كل اماكم وجودبا هضافس هل  قناعاة واساس مم تشكل عمم  اتستراتيجي. فجمابير شابنا وف
امتنال جالة مم ب ا اليوم مناسبس مم ابم مناسباة التاري يم النلسنيني والاربيل تالم في  تمسكها 
بكل ا ر  والونم النلسنينيل مناسبس تفكد فيها التزامها بتكرير فلسنيم وام كهسراليلك ال ازيس هل  

ال يم اجبرتهم الدولس الوليد   91الاود  لكل الالجليم مم مننمس لزوالل مناسبس تفكد فيها كا 
والاالاباة الالهيونيسل عل  ال روج مم اراضيهم عبر تركليهمل وقامة باقترا  الم ابح والمجازر 
جباربم عل  الركيلل و لت في م نن مدرو  لهدم ما يزيد عل   الجماعيس ئرباب ابل فلسنيم وا 

بادل مسكتها باد تدميربا في مكاولس واضكس لتزيي  تاريخ ا ر  كي قريس فلسنينيس فيما  122
 يتالءم مم ا ضاليل وا سانير الالهيونيس . 

بموجب قوانيم اسا  للسلب  1491مم اراضي فلسنيم في عام  %40لمد استولة كهسراليلك عل  
ة تالادر بشكل والنهبل سن تها الكنيسة الالهيوني. لم تكت  الدولس الالهيونيس به ال بل االبك

دور  المزيد مم ا راضي النلسنينيس مر   بكجس: لزوميتها لألمم والجيش الالهيونيل وتار س  بميتها 
لبناء المستونناة والمستامراة الجديد  للمادميم الجدد هل  دولتها المسخل ولمكاولس تهويد الجليل 

لجليلك وبموجب  قام بمالادر  ب   النفر عم الشاار الزال  ال   نلم ب  الكيام وبو كتنوير ا
ومم  1491تناد  ابناء ونننا المكتل ارضهم في عام  1492جديد   راضي الشمال. في عام 

 32 الل مفتمر عمدوه في الناالر ل وكام مم ابرز قرارات : تنفيم اكتجاجاة باشكال م تلنس في 
الالهيونيس تت ن  دوماس  اكتجاجاس عل  مالادر  اراضيهمل وكام ما كامل الدولس 1492مار /آ ار 

لهم نن  كموا اليهود. جاء يوم ا ر  ليكش  زي   91كبديممرانيتهاكل وام الارب في اراضي 
كميمس كالديممرانيسك الالهيونيسل فاتعتداءاة التي تمة عل  النلسنينييم آن ات بدة وكانها كملس 

يتمسكوم بارضهم ووننهم  لمماتلس جيش آ رل مسل ح باكدع ا سلكسل ولي  كملس لمماومس انا 
بشكل سلمي ولي  لديهم مم ا سلكس شيلاس غير هيمانهم باروبتهم وكموقهم في ب ه ا ر ل 

 والكجار  فمن بي التي ق فونها عل  الماتديم.
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بكار  اكثر وعرب اقلك.  91لمد تمثلة الماادلس كائسراليليسك في التاامل مم ابلنا في اراضي 
ونيس من  هنشاء كيانها كت  اللكفسل عل  اتبا  سياسس التضييا وال نا ل لت كرالة الدولس الالهي

عل  ابلنا في كل المجاتةل ب ا عدا سياساة التمييز الانالر ل الناشي بكمهمل في مكاولس 
واضكس لدفاهم دفااس لل روج مم وننهم وارضهمل ب لا واقم ماد  كياتي الاب لهمل بكيع يالبح 

 يها. بالرغم مم  لت المد ابلنا وما زالوا الامديم في وننهم. مم المستكيل عليهم البماء ف
لمد قامة الكنيسة الالهيوني في السنواة ا  ير  بسم المزيد مم الموانيم الانالريس بكا ابلنا 
ال يم ياانوم مد  يمارب السباس عمودل كام عنوام كل الككوماة الالهيونيس )ب االس الككومس 

او  1491الادر  ا راضي النلسنينيس سواء في المننمس المكتلس عام الناشيس المنكل س( المزيد مم م
 0219كيع تزايد اتستينام الالهيوني الاام المنالرم  1429في الضنس ال ربيس المكتلس عام 

. وقد وقاة الككومس الالهيونيس المفقتسل م نناس لبناء 0213عم الاام ال   سبم   %139بنسبس 
. الشهيس الالهيونيس تبتال  0211س الجديد   الل الاام الكالي اآلت  مم الوكداة اتستيناني

ا ر  النلسنينيس منتوكس دالماس وت تشبمل وكانها تريد مكو تاريخ ا ر  النلسنينيس مثلما تاريخ 
 ائسالمي له ه ا ر . -الونم النلسنيني المنزر  عميماس في التاريخ الاربي 

ي لم ولم يكتب لها النجاح. لمد آم ا وام للسلنس النلسنينيس لكم بل  ب ه المكاوتة الناشلس الت
م ادر  مربم المناوضاة والتسويس بشكل نهالي وا عاد  اتعتبار للكناح المسلحل فه ا الادو ت ينهم 
هت ل س المو . نام ار  فلسنيم ت يمكنها قسمتها عل  اثنيم. ار  فلسنيم مم النهر هل  البكر 

 الالس.كانة وستفل عربيس  
وكيثما يوجدل والنالر لمضيتنا  91في يوم ا ر  كل التكيس  بناء شابنا النلسنيني في اراضي 

وشابنا وونننا النلسنيني ال   بو جزء ت يتجزا مم الونم الاربي الواكد والموكد مم المكين هل  
 ال ليج.

 31/3/5112الخليج، الشارقة، 
 
 عن اإلرهاب اإلسرائيلي دوليمؤتمر  

 السهلينبيل 
ثمس همكام كميمي لميام النلسنينييم بالدعو  هل  عمد مفتمر دولي كول ائرباب ائسراليليل 
باتعتماد عل  التاان  الكبير الشابي والرسمي في ال رب مم الشاب النلسنيني وقضيت  الاادلس 

فم في الاالم  الل السنواة ا  ير ل  الوالاس باد انكشا  الور  هسراليلل كونها دولس ائرباب المن
 بامتياز.
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لم ت ب عم ال اكر  ائنسانيس الور آت  الشهداء والجرك  ال يم سمنوا هبام الادوام ائسراليلي 
عل  قنا  غز  في الي  الاام المنالرمل وك لت  الل اتنتناضتيم ا ول  التي سمن  اللها اكثر 

رفس في نهايس ايلول )سبتمبر( التي اننلمة مم باكات  المش« انتناضس ا قال »مم الني شهيدل و 
ل وقتل الجيش ائسراليلي  اللها اكثر مم  مسس آت  فلسنينيل بينهم ملاة ا ننالل كما 0222

جرح اربايم الناس مم النلسنينييم. كما لم ت ب فالول ائرباب والمجازر ائسراليليس التي تتكرر 
 يومياس.

رباب واتغتياتة والمجازر ائسراليليس التي يفكد المتاباوم للمضيس النلسنينيس ام عملياة ائ
ارتكبة بكا الشاب النلسنيني من  هنشاء هسراليل لم تكم مجرد الدفس هسراليليس او رد فالل بل بي 
جزء مم الاميد  والامليس ائسراليليس. وتبااس ل لت يمكم التاكيد والجزم بام عمليس اقتال  المسم ا كبر 

بها الكركس الالهيونيس بدعم غربي واضح الماالمل ب يس التكضير مم الشاب النلسنيني قامة 
لاملياة التركيل واقتال  النلسنينييم مم ارضهم. وكام الانوام ا برز ارتكاب المجازر باعتباربا 
مم ابم وسالل ائرباب التي يمكم است دامها ئثار  الرعب بيم السكام الارب وتروياهم وبالتالي 

واكد رلي  الوزراء ائسراليلي السابا مناكيم بي م في م كرات  ام المنفماة كملهم عل  الركيل. 
 الالهيونيس الاسكريس نردة الاربل وبي التي نفمة عملياة المتل والنرد واتغتيال.

فبينما كام عرب فلسنيم غير مستاديم للكرب عل  ائنالا وغير مسلكيم في ال البل وفي 
ضرباة بجوميس « شتيرم»و « ا رغوم»و « الهاغانا»نيس وضم دفاعيل شنة الاالاباة الالهيو 

منسمس ضد المدنييم الارب في المدم الرليسس الثالع كينا والمد  ويافال وك لت في الري  
 النلسنينيل ونن ة المجازر المنفمس ودمرة المنازل.

ي المد  في وتوجة عملياة ائرباب والمجازر في ما بادل بمتل الوسين الدولي الكونة برنادوة ف
ل عل  يد الاالاباة الالهيونيس ومم بينهم رلي  الوزراء ائسراليلي ا سبا هسكاا 11/4/1491

شاميرل و لت  م الوسين الدولي كم ل هسراليل في تمريره ال   رفا  هل  الجمايس الاامس لألمم 
يمكم ام تنجح مسفوليس بروز قضيس الالجليمل واكد ام ا  تسويس ت  12/4/1491المتكد  بتاريخ 

بتاريخ  149مم دوم عودتهم هل  دياربم وبناء عل  تمريرهل الوتة الجمايس الاامس عل  المرار الرقم 
11/10/1491. 

باد نكو سباس وستيم عاماس عل  هنشاء هسراليلل باتة الضرور  تتنلب دعو  فلسنينيس مدعومس 
ومالكمس مجرمي الكرب ائسراليلييمل  عربياس هل  عمد مفتمر دولي كول ائرباب ائسراليلي المنفمل

 واقتيادبم هل  المكاكم الدوليس ب يس نيل الاماب عم جرالمهم التي اقترفوبا ضد الشاب النلسنيني.
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وقد يازز التوج  الم كور هنشاء شبكس للتاريخ الاربي الشنو ل بكيع تكمم مهمتها في عملياة بكع 
زر ائسراليليس. ومم ثم الامل عل  تكليل آثار وتسجيل لاملياة ائرباب واتغتياتة والمجا

عملياة ائرباب والمجازر عل  الشاب النلسنينيل ونشربا في وسالل ائعالم الاربيسل ه  لم ينشر 
 1491هت المليل عم المجازر ائسراليليس التي دفاة غالبيس النلسنينييم  ارج ارضهم في الاام 

 وباده.
في المككمس الجناليس الدوليس ستالبح ساريس المناول في بدايس ويبم  المول هم عضويس فلسنيم 

نيسام )ابريل( الممبلل ما يازز فرص نجاح السلنس النلسنينيس في اتبا   ياراة الدعو  لمفتمر 
دولي كول ائرباب ائسراليليل واتنضمام هل  مزيد مم المنفماة الدوليس. وقد يكوم  لت بمثابس رد 

في اتنت اباة ا  ير ل وتكلي  بنياميم نتانيابو في تشكيل الككومس « ليكود»نبياي عل  فوز 
الثالثس برلاست  عل  التواليل ه  ستتنكر ككومت  بكل تاكيد للكموا النلسنينيس المشروعسل وفي 

 ممدمها كا النلسنينييم في هقامس دولس فلسنينيس وعاالمتها المد  الشري .
 31/3/5112الحياة، لندن،   

 
 السعودية مبادرةالعودة  

 شلومو شمير
الوتياة المتكد  كنيلس بام تبادر هل  ام تنرح عل  البكع مم جديد  نس السالم الساوديس لكل  

النزا  ائسراليلي ز النلسنيني. بك ا تمدر مكافل دبلوماسيس رفياس المستو  في نيويورت. الوتياة 
عل  ام تت   دولس « ستكرص»اشر بل المتكد ل بك ا كسب ب ه المكنلل لم تنال  لت بشكل مب

 غربيس ال نو .
وتشرح مكافل عل  عالقاة عمل وثيمس مم الوفد ا مريكي في ا مم المتكد  بان  بالتواز  مم 
التالريكاة النفسل التي تنزل مف را عل  رلي  الوزراء بنياميم نتنيابو مم جانب البية ا بي ل 

اة و نواة تت   فور قيام ككومس جديد  في هسراليلل و لت ينكر كبار المسفوليم في ائدار  بمبادر 
 بهد  استلنا  الكوار بيم هسراليل والنلسنينييم.

وفي كديع ل ير اتقتبا ل قدر سنير اوروبي كبير وقديم في نيويورت بان  عل   لنيس الدوامس التي 
ام الوتياة المتكد  تاال  اليوم في الشرا ا وسن وتورن الدول الاربيس في الكرب في اليممل ف

براي  ستنرح المبادر  الساوديس للبكع في مكنل دولي ما او مم  الل التوج  هل  هسراليل والسلنس 
 النلسنينيس.
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ب ا ت ياني ام الوتياة المتكد  تفيد بنود ال نس الساوديس وتوافا عل  ا بدا  السياسيس التي ترد 
ننم مم ناكيتيم: ا ول ل ستالالح الساوديس وتازز فيها. ولكم مثل ب ه ال نو  ست دم اآلم واش

مكانتها ومكانس دول ال ليج الماتدلسل التي ت ش  اتتناا النوو  المتبلور مم هيرام وتنلااتها 
للسينر  عل  المننمس. ثانيال  نو  كه ه ستكوم رسالس هل  الككومس الجديد  التي ستموم في 

للتلبع هل  ام تمرر بشام استلنا  المناوضاة مم  هسراليلل بام لي  لديها كثيرا مم الوقة
 النلسنينييم.

لمد سبا ل نس السالم الساوديس ام نركة  ول مر  في قمس قاد  الدول الاربيس التي انامدة في 
. ال نسل التي عرفة تكما بالمبادر  الساوديسل بكثة مر  ا ر  في اجتما  0220بيروة في 

. وتتضمم ال نس انسكابا هسراليليا مم المنانا 0229ريا  في الزعماء الارب ال   عمد في ال
قامس  قامس دولس فلسنينيس. و لتل ممابل اعترا  الدول الاربيس بإسراليل وا  بما في  لت شرقي المد  وا 
عالقاة كاملس ماها. وفي كين  ردة هسراليل المبادر  الساوديس ردا باتال وت سيما بسبب البند ال   

ويفيد عمليا كا الاود  هل  النلسنينييم. وبممابل هسراليلل اعرب « ل لالجليمبكل عاد»ينالب 
 رلي  السلنس ابو مازم في كين  عم تاييد تام لل نس الساوديس.

المبادر  الساوديسل ل اة السبب ال   ترف  في  « تتجابل»وبالنسبس للوتياة المتكد ل فانها رسميا 
وروبياةل ومم جانب مجل  ا مم في مساعي الوسانس بيم مكاوتة التد ل مم جانب زميالتها ا 

 هسراليل والنلسنينييمل وبو المجال ال   تراه ائدار  ا مريكيس كالريا لها.
ولكم التمدير في نيويورت اتم بو ان  مم قيام ككومس جديد  في هسراليلل وردا عل  مشرو  المرار 

ل  في مجل  ا ممل تتاان  الوتياة المتكد  مم لتكميا كل سياسي للنزا  ت نن فرنسا للمبادر  
 المبادر  الساوديس كرافاس مفقتس تهز النرفيم وتشجم المد  عل  تنكير آ ر في مبادر  السالم.

ومم  لتل يبدو ام للتوج  هل  المبادر  الساوديس لم يكوم تاثير عل  سياسس الوتياة المتكد  في 
رت يتاانوم باست نا  مم التمارير التي تنشر مف را في ام مجل  ا مم. فالدبلوماسيوم في نيويو 

البية ا بي  ينكر بالتنازل عم است دام النيتو في التالوية في مجل  ا مم في المواضيم 
المتالمس بالنزا  ائسراليلي ز النلسنيني. ومم كديع مم ب ه المكافل يتبيم ان  يوجد هجما ل شب  

ستواالل سياستها التمليديسل هكبان المبادراة ومنم ال نواة التي تامل عل  ام الوتياة المتكد  
تنرح في مجل  ا مم في موضو  المسير  السلميس. فهنات كابكام يمناام ت يير ب ه السياسس. 
اوتل في ا مم المتكد  توجد عالقاة عمل ممتاز  ويوجد تااوم وثيا بيم السنير ائسراليلي روم 

مريكيس سمانتا باور. السنير ل التي بي تاييم مم الرلي  برات اوبامال بي بروشاور وبيم السنير  ا 
عاننس متكمسس ئسراليل وتبد  يمفس  االس واستادادا لمكبان المسبا لكل مكاولس للم  بإسراليل 
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في ا مم المتكد . وتتبم باور التاليماة مم البية ا بي ل ولكنها تاتبر ممربس جدا مم الرلي  
 لمليليم ال يم يستمم اليهم الرلي  ويراعي اراءبم.وتاد مم ا

وبالتواز  فام قنا  الكوار بيم مستشار  ا مم المومي للرلي ل سوزام راي ل ومستشار ا مم المومي 
 في مكتب رلي  الوزراء يوسي كوبيمل تامل بنجاعس.

اكيام قريبس ويتبادتم  يسود بيم اتثنيم عالقاة ثمس وتااوم وثيا بينهما. راي  وكوبيم يتكدثام في
الرا  بروح عاننس. وتاد راي  مم الدالر  الدا ليس الكميمس كول اوباما كما انها الديمس باور. 
وبتمدير ب ه المكافل في نيويورت فام التااوم الوثيا بيم هسراليل والوتياة المتكد  في باتيم 

 م المتكد  وا سر  الدوليس.المناتيم بو ضمانس لتواالل الدعم ا مريكي ئسراليل في ا م
 32/3/0211مااري  
 31/3/5112القدس العربي، لندن، 

 
 :كاريكاتير 

 

 
 31/3/5112فلسطين أون الين، 

 


