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 ب وطني وهي خيارنا وقرارناجمشعل: المصالحة وا 2
عريسًا مف الفلسطينييف المفرج عنهـ مػف سػنوف اسػرا يؿ الػ   23محمد دفع اهلل: شهدت الدوحة أمس االوؿ 
مػػػال الم اػػػا السياسػػػل لحر ػػػة المقاومػػػة االسػػػ مية حمػػػاس فػػػل عػػػش الزونيػػػة وسػػػط حمػػػور  بيػػػر مػػػف أع

مقػدماهـ السػيد لالػد مشػئؿ ر ػيس الم اػا السياسػلض  مػا حمػر االحافػاؿ سػئادة سػفير فلسػطيف منيػر غنػػاـ 
الذي  اف نالسا بنوار مشئؿ وحمر االحافاؿ فميلة الد اور يوسؼ القرماوي ر يس االاحاد الئاـ لئلمال 

 المسلميف.
مػػػف اف المناسػػػػبة اناماعيػػػة فانهػػػػا احولػػػػت الػػػ  مناسػػػػبة سياسػػػيةض سػػػػيطر فيهػػػا الحػػػػديث حػػػػوؿ  وعلػػػ  الػػػػرغـ

 المصالحة الوطنية الال امت بيف منظمة الاحرير الفلسطينية وحر ة المقاومة االس مية.
واونه مشئؿ بالش ر ال  قطر أميرًا وح ومة وشئبًا علػ  احامػانها للفلسػطينييف المفػرج عػنهـ مػف السػنوف 

را يلية وقػػاؿ اف "هػػذا الحمػػف الػػدافج الػػذي ونػػػدوم فػػل قطػػر عومػػهـ عػػف بيػػواهـ واف  ػػاف ال عػػػوض االسػػ
عنهػػا"ض وقػػاؿ اف قطػػر قػػررت لهػػـ حيػػاة  ريمػػة وهػػـ يشػػهدوف اوؿ رحلػػة حيػػااهـ بئػػد االفػػراج عػػنهـ. وقػػاؿ اف 

يف حا  يحصػلوا الفرحة ناقصة حا  ياـ االفراج عف بقية السننال. وامن  مشئؿ اف اااح الفرصة للفلسطيني
 عل  صفقة ألرى حا  ياـ االفراج عف بقية المئاقليف.

وندد مشئؿ الاأ يد عل  اف القدس سا وف عاصمة فلسطيف االبدية رغػـ أنػؼ الئػدو االسػرا يللض مشػيرا الػ  
 محاوالت الئدو طمس الهوية الئربية واالس مية للمدينة المقدسة.

أ الػػ  المصػػالحة اال النهػػا فػػل مػػأزؽ أو فقػػدت اهػػـ حلفا هػػا وقػػاؿ مشػػئؿ اف الػػبئض يقػػوؿ اف حمػػاس لػػـ النػػ
بسػػبا رػػورات الربيػػع الئربػػل واف حمػػاس احولػػت مػػف النهػػاد الػػ  الئمػػؿ السياسػػل.. وأ ػػد اف رسػػالة حمػػاس 
وامحة اامرػؿ فػل اصػرارها علػ  طػل صػفحة االنقسػاـ الػ  االبػد.. وأمػاؼ: أننػا مصػروف علػ  المصػالحة 

سياسػػية واف المصػػالحة مػػرورية ووانػػا وحػػؽ أمانػػا مف االنقسػػاـ لػػـ ي ػػف حاػػ  لػػو الالفػػت ونهػػة النظػػر ال
ليارنػػا ول ػػف فػػرض علينػػا مػػف القػػوى الاػػل اػػدللت.. ما اف المصػػالحة ال ائنػػل ابييػػر الروابػػت والقػػيـ بػػؿ هػػل 

 اقاراا مف بئمنا البئض وائايش ألوي..
نهػػة االحػػا ؿ وقػػاؿ انػػه  ػػاف مػػف وقػػاؿ اف المصػػالحة مػػرورة حاػػ  نحيػػل روابانػػا الوطنيػػة وحاػػ  نافػػرغ لموا

 المروري اف احدث المصالحة حا  نبئث االمؿ فل روح الشباا ليئودوا ال  وطنهـ.
وأماؼ: نحف قوى ملالفة فل برامنهػا ول نهػا ائمػؿ فػل مسػاحة مشػار ة.. والبػد مػف اف نلافػت لبنػال البيػت 

 فل إطار مرنئية شئبنا واعادة بنال منظمة الاحرير الفلسطينية.
 د اف الربيع الئربل فل الئديد مف الدوؿ الئربية ساعد حماس عل  الممل فل المصالحة وقػاؿ اف االمػة وأ

الئربية دعانا ال  الاصالح والبد مف اف نقؼ مع أمانا ومع حقها فػل الحريػة والديمقراطيػة.. وقػاؿ اف حمػاس 
 عل  أل قها وقيمها ووفا ها لهذم االمة.

ؼ القرماوي ر يس االاحاد الئاـ لئلمال المسلميف المئرسػيف الفلسػطينييف وقػاؿ ومف ناحياه هنأ الد اور يوس
 اف امانا الئربية واالس مية فل حانة ال  اف افرح وانهض.

 3/3/1021الشرق، الدوحة، 
 

 هنية: أطراف وقوى تعرقل حل أزمة كهرباء غزة لتدفعنا لتقديم تنازالت 1
فل قطاع غزة  ر يس الح ومة الفلسطينيةض أف و االتض عف //، موقع فمسطين أون الينذ ر 

"هناؾ أطراؼ وقوى ال اريد أف اسير ح ومة  ض إف--قاؿ ل ؿ لطبة النمئة  اسماعيؿ هنية
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س مية مف مش لة ال هربالغزة باانام حؿ نذري ل "ض مؤ دا ونود ااصاالت مع دوؿ وشلصيات عربية وا 
وؿ "ال ال هربال وال غيرها سادفع الح ومة لاقديـ انازالت"ض داعًيا أنؿ حؿ نذري لهذم القمية. وشدد بالق

الؾ النهات لل ؼ عف المبط عل  "حماس" وح وماهاض وأ د هنية الق  رسا ؿ صباح اليوـ مف نهات 
عدة لاقديـ مقارحات لحؿ هذا الموموعض مؤ دا أنه الق  رسالة مف البنؾ اإلس مل مف أنؿ البدل بومع 

 الربط اإلقليمل للبدل فل المرحلة امول  والوسط . الارايبات فل 
وأ د هنية "أف هناؾ نهد ملـ ندا غير مر ل فل مصر وغير مصر لومع حد لمش لة ال هربال الال 
يئانل منها البزيوف". وبيف أف هذم مش لة قديمة يئانل منها س اف القطاعض مشيًرا إل  أف دوال  بيرة مرؿ 

 ات المش لة. الئراؽ ولبناف ائانل مف ذ
وفل سياؽ آلرضض أ د هنية أف ح وماه االذت عدة قرارات اائلؽ بالمواطنيف الذي يس نوف فل امرامل 
عطا هـ أرض بديلة بأسئار ملفمة وبأقساط اصؿ إل  عشر  لرانهـ مف امرامل الح ومية وا  الح ومية وا 

عطا هـ   لبنال عليها. دوالر للس ف فل شقة لحيف اسا مهـ امرض وا سنواتض وا 
دونًما  وأومح هنية "أف امرض الح ومية الال يس نها المواطنيف غرا النامئة اإلس مية اصؿ إل  

مليوف دوالر"ض مشيرًا إل  أف "الح ومة بحرت عف أرض ح ومية إلقامة مشاريع اهـ  ويقدر سئرها بػ
ل ها المواطف"ض مؤ دًا "أف الح ومة اريد المواطف الفلسطينلض إال أنها وندت أغلا امرامل الح ومية يما

 أف اقيـ مشاريع يهاـ بها المواطف". 
مف نانا آلرض ألر  شؼ هنية أف الح ومة لها م ييف الدوالرات عل  شر ة "نواؿ" الال ال الاـز بسداد 

ؿ ول ؿ المساحقات منذ سنايف, مؤ دًا "أف الح ومة اقدـ مقابؿ هذم المساحقات اممف وامماف لشر ة نوا
 أبنال الشئا الفلسطينل". 

وبيفض أنه بئد مداوالت وحوارات بيف الح ومة وشر ة "نواؿ" اـ االافاؽ عل  أف اقدـ شر ة "نواؿ" اممواؿض 
مليوف دوالرض لمشاريع يسافيد منها المواطف وليس لميزانية الح ومةض مشيرًا إل  "أف ح وماه  البالغ قيماها 

 الذي اريدم".  وافقت عل  الفور مف ذلؾ
وأومح: "أف مشروع شارع البحر الذي يربط شماؿ القطاع بننوبه هو مف ممف المشاريع الممولة مف 

 مليوف دوالر".  شر ة نواؿ وبلبت قيماه 
هنية ااهـ يوـ النمئة مصر ض أف نماؿ المبربلض عف مراسلها //، وكالة رويترز لألنباءونشرت 

ال الال أدت ال  انقطاع الايار لفارات طويلة فل القطاع مما أدى ال  اوار نادر بالاسبا فل أزمة ال هرب
 بيف حماس والقاهرة.

وقاؿ هنية فل لطابه "هؿ مف المئقوؿ أف يبق  قطاع غزة بدوف  هربال بئد عاـ مف قياـ الرورة فل مصر؟" 
وسأؿ هؿ  وهـ اللدود اسرا يؿ.ماهما القاهرة بمحاولة انبار س اف غزة عل  قبوؿ امدادات الطاقة عبر عد
 مف المئقوؿ أف يبق  حصار غزة بئد عاـ مف اسقاط نظاـ الطاغية )مبارؾ(؟

وقاؿ هنية اف مصر اريد مف س اف غزة دفع دوالر واحد مقابؿ لار الوقود فل المساقبؿ وهذا أ رر مف الرمف 
 الذي يدفئونه مقابؿ وقود الديزؿ المهرا. 

ش لة أمنية مشيرا ال  انه اذا اطلؽ احد رصاصة عل  بئد ر رة  يلومارات مف وقاؿ هنية اف هناؾ أيما م
وفل ظؿ وصوؿ الومع ال  طريؽ  مئبر  ـر ابو سالـ فسيبلؽ االسرا يليوف المئبر ويمنئوف دلوؿ الوقود.

 مسدود قاؿ هنية اف غزة قد اام ف مف الحصوؿ عل  وقود منانا مف النزا ر أو ايراف.
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هنية أعلف يوـ أمس انه اـ  ض أفأشرؼ الهورض عف مراسلها //، عربي، لندنالقدس الوأمافت 
رساله باسمه للقطاع قريبا مف أنؿ إعادة  إبراـ اافاؽ مع ااحاد امطبال الئرا يقمل بشرال االاحاد الوقود وا 

د غزة اشبيؿ محطة اوليد ال هربالض وذلؾ بئد مئلومات احدرت عف ارانع مصر عف اافاؽ سابؽ إلمدا
 بالوقودض فل الوقت باات فيه أزمة ال هربال الشبؿ الشاغؿ للس اف البزييف.

وقاؿ هنية ل ؿ لطبة ص ة النمئة انه اـ إبراـ اافاؽ مع ااحاد امطبال الئرا 'قبؿ قليؿ'ض عل  شرال 
رساله باسمه لبزة قريباض مومحا أنه ينري ح اليا 'بحث السوالر ال ـز لاشبيؿ محطة اوليد ال هربالض وا 

 اإلنرالات اللاصة بذلؾ االافاؽ'.
 

اقــل ضــررا مــن تعزيــز عزلــة  إســالمي أوجــواز ســفر عربــي  إيعمــى  اإلســرائيميةالهبــاش: وضــع التأشــيرة  3
 القدس 

قا   لػ'القدس الئربل'  ضالفلسطينل الد اور محمود الهباش النمئة اموقاؼراـ اهلل ػ وليد عوض: حذر وزير 
وليس فقط   راريةاصفها بأنها  إففل القدس يم ف  واموماعد بش ؿ لطير ندا اآلف ااصاع اإللطار'

ااصاعدض  اإلسرا يلية اإلنرالاتض حيث امقص لطيرة'ض ماابئا 'نشئر بقلؽ شديد ندا انام المسند 
وبش ؿ م رؼ عف محاوالت اقاحاـ والسماح للماطرفيف اليهود بالدلوؿ  واملرفأصبحنا نسمع بيف الحيف 

قامة امقص ت لباحا باات  امقص احت  اإلسرا يليةالحفريات  إف إل فيه'ض منوها  الالمودةالصلوات  وا 
مدعومة مف الح ومة  إسرا يليةنهات  إقداـوقاؿ 'نحف نلش  مف  اش ؿ لطرا حقيقيا عل  المسند.

عل  نزل مف مرؿ االساي ل  امقص عل  ارا اا حماقة فل المسند  ونانل اهالماطرفة اليمينية ح ومة 
مف ارا اا نرا ـ بحؽ المصليف بدأت  أيماوالسماح للماطرفيف اليهود بالص ة فيهض ونلش   امقص 

صرارااأ يدا  أ رري وف هذا هو السبا الذي نئلنا  إفالمامية. ويم ف  وامسابيع امياـبوادرها ل ؿ   وا 
 وزياراه. لألقص عل  مرورة دعوة الئرا والمسلميف للحمور 

 لشرعدعوة للقرماوي للارانع عف الفاوى الال ال امت ػ مف ونهة نظري ػ  أونه إناالهباش قا   ' وأماؼ
بأي صلةض وهل ال ائدو عف  ونها ونهة نظر للقرماوي وليست ح ما شرعياض هل ونهة نظر وليست 

 ح ما شرعيا'.
ـ زيارة القدس لبير لطأ ونهة نظرم الال احر  إلرباتوطالا الهباش الشيخ القرماوي لمناظرة مئه 

 أو افض القرماوي  إيالشيخ القرماوي لمناظرة ونحف ناهزوف للمناظرة مع  أدعو إناالفلسطينييفض مميفا '
غير القرماوي بالدليؿ الشرعل والحنة السياسية الال احاـ عل  الئرا والمسلميف زيارة القدس والمسند 

الومع السياسل يحاـ زيارة القدس  إف إل  إمافة الشرع ال يحـر زيارة القدس إف إل 'ض مشيرا امقص 
 .وأهلهاالمفرومة عل  المدينة المقدسة  اإلسرا يليةو سر الئزلة 

بشأف  اممرعل  اقدير  امقدرالقيادة الفلسطينية هل  إف إل الهباش فل حديره مع 'القدس الئربل'  وأشار
ساحقة فل الشارع الفلسطينل وبالذات فل  يةأغلبزيارة الئرا والمسلميف للقدس مف عدمهض مميفا 'هناؾ 

 مف الئرا والمسلميف احج للقدس'. وآالفاارى وفودا مف الئرا والمسلميف  إفالشارع المقدسل اامن  
لزيارة القدس اطبيئا  إسرا يليةللحصوؿ عل  اأشيرة  إسرا يؿوبشأف اعابار اونه الئرا والمسلميف لسفارات 

 أمروهذا  -لزيارة القدس إسرا يليةمف الئرا والمسلميف يطلا اأشيرة  أحدا أرى إف أامن ال  إناقاؿ الهباش '
ول ف ارؾ القدس وحدها والمساهمة فل فرض الئزلة عليها واالسانابة للئزلة والحصار  - باملـيشئرنل 
 رريف.مررا'ض مذ را بالقاعدة الشرعية القا مة عل  الايار الؼ الم أ ررعل  القدس هو أمر  اإلسرا يلل
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أو نواز سفر عربل  إيعل   اإلسرا يليةوالااـ الهباش حديره مع 'القدس الئربل' بالقوؿ 'ومع الاأشيرة 
اعرؼ بأف البئض  إناالمفرومة عل  القدس'ض مميفا ' اإلسرا يليةاقؿ مررا مف ائزيز الئزلة  إس مل

ناذرع بهذا مف انؿ ارؾ  إف رام بول ف الئار  -وربما ي وف محقا فل ذلؾ  -عارا  اممريئابر هذا 
 اهويدية. إنرالاتوما افرمه عليها مف  إلسرا يؿالقدس' 

 //، القدس العربي، لندن
 

 حماد: ال بد من تغيير االتفاقيات وفرض سموك مختمف مع الحكومة اإلسرائيميةنمر  4
ػ"النسـ المشلوؿ"ض فل وصؼ نمر حماد مساشار الر يس محمود عباس اللننة الرباعية الدولية بـ: بيت لح

ظؿ انحياز الواليات الماحدة اممري ية اماما إلسرا يؿ وهل الئمو فل اللننة ال  نانا االاحاد اموروبل 
وأبدى حماد اسابرابه مف الموقؼ اممري ل اانام القمية الفلسطينيةض مسان را رد  واممـ الماحدة وروسيا.

رورة اناماع اللننة الرباعية لمناقشة حيريات اقاراح الرباعية أمري ا عل  االقاراح الروسل الذي طالا بم
المامل الذي يقمل بإعطال النانبيف الفلسطينل واإلسرا يلل  سيامرالذي صدر فل الرالث والئشريف مف 

احريؾ المفاومات ومئرفة الطرؼ الذي يئرقؿ  إلعادةللقالات بيف الطرفيف  اإلعدادياـ ل لها  أشهرر رة 
 س ـ.عملية ال

بدؿ االسانابة للمقارح الروسل وبدال مف  اممري لالنانا  إفوأومح حماد فل حديث لبرفة احرير "مئا"ض 
ض أمري اشهر نيساف المقبؿ فل  إل االاذ إنرالات مد االناها ات اإلسرا يلية طالا باأنيؿ االناماع 

وقاؿ وحصار يحوؿ دوف الوصوؿ إسرا يؿ مزيدا مف الوقت لاواصؿ ممارسااها مف اسايطاف  إعطالبهدؼ 
 الدولة الفلسطينية المساقلة. إل 

ر يس  إل ض سيونه رسالة أياـراـ اهلل مف نولاه اللارنية ل ؿ  إل الر يس فور عوداه  إفو شؼ حمادض 
واللننة الرباعية وأمري ا ودوؿ ألرىض ااممف انه فل ظؿ قناعة القيادة  ونانياهالح ومة اإلسرا يلية بنياميف 

اليمينية الماشددة بئملية الس ـ وعدـ الازامها  ونانل اهلفلسطينية والمنامع الدولل بئدـ ا اراث ح ومة ا
اممـ الماحدة للنظر  إل باالافاقياتض ال بد مف النظر بمرورة نقؿ ملفات الصراع الفلسطينل اإلسرا يلل 

 إلسرا يلية.فيها وال بد مف ابيير االافاقيات وفرض سلوؾ ملالؼ مع الح ومة ا
ولذلؾ سنطالا المنامع الدولل باحمؿ مسؤوليااه اانام الطرؼ الذي ال يحاـر وال يلاـز باالافاقياتض لاصة 

 امارس ملالفة واناهاؾ مد  ؿ االافاقيات الال وقئت باسامرار. إسرا يؿ إف
 //، وكالة معًا اإلخبارية

 
 مى استصدار بطاقة لذوي اإلعاقة وزيرة الشؤون االجتماعية، ماجدة المصري: نعمل ع 5

محمد ب ص: قالت وزيرة الشؤوف االناماعيةض ماندة المصريض إف الوزارة ائمؿ عل  إعداد  -طوباس 
لطة إسارااينية بالشرا ة مع المنلس امعل  لألشلاص ذوي اإلعاقةض اساهدؼ اساصدار "بطاقة المئاؽ"ض 

 ات فل  افة القطاعات لهؤالل امشلاص.والال احمؿ رزمة مف الاسهي ت والحقوؽ واللدم
وأ دت أف وزارة الشؤوف االناماعية ائابر المفوض والمرنع القانونل لحماية حقوؽ امشلاص ذوي اإلعاقةض 
والراعية لالؾ الحقوؽ المطلوبة لدى المؤسسات الح ومية وامهليةض و فيلة باطبيقها فل  افة المؤسسات 

شريئات اللاصة بهؤاللض مف منطلؽ المواطنة أوالض ومف رـ القوانيف حسا ما انص عليه القوانيف والا
اللاصة بهذم الف ةض مع ملالؼ النهات الملزمة باقديـ هذم الحقوؽ والوانباتض والال ااـ ارنماها مف ل ؿ 
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البرامج والمشاريع الال انفذها الوزارة مف برامج مساعدات عينية وطار ة إل  برامج البل االحايانات 
 ساسية لألشلاص ذوي اإلعاقة.ام

 //، األيام، رام اهلل
 

 لتنفيذ عمميات فدائية رًدا عمى قمع األسرى غزة يدعو المقاومة وزير شؤون األسرى والمحررين في 6
: دعا الد اور عطا اهلل أبو السبحض وزير شؤوف امسرى والمحرريف فل الح ومة الفلسطينية ببزةض فصا ؿ غزة

"افئيؿ الئمليات االساشهاديةض والرد الفوري والئانؿ عل  نرا ـ االحا ؿ الماواصلة المقاومة إل  
 والماصاعدة بحؽ امسرى فل سنوف االحا ؿ".

وطالا أبو السبحض فل بياف صحفل القت "قدس برس" نسلة عنه  افة فصا ؿ المقاومة وقوام الحية 
والال اأال مف أعل  مساوي سياسل فل الح ومة  "بمرورة الئمؿ عل  لنـ السياسة الصهيونية الماصاعدةض

الصهيونيةض والئودة إل  مرا ال ياف الصهيونل فل الئمؽ  رد طبيئل عل  هذم السياسة المنرمة"ض  ما 
 قاؿ.

وشدد الوزير الفلسطينل عل  مرورة "ا ااؼ  افة النهود الرسمية والشئبيةض وائلف اوحدها وامامنها مف 
ة للدفاع عف امسرى مف هؤالل المنرميف المئاديفض والوقوؼ والامامف مع امسرى أنؿ القياـ برورة حقيقي

 الذيف يسطروف أروع مرؿ فل الامحية والفدالض فهـ يمرلوف اللط اموؿ للدفاع عف القمية الفلسطينية".
يد  افة وأعلف أبو السبح عف "إعادة افئيؿ اللننة الوطنية الئليا لنصرة امسرىض وذلؾ بهدؼ انظيـ واوح

النهود مف انؿ الدفاع عف امسرى فل سنوف االحا ؿ"ض محذًرا فل الوقت نفسه مف ادهور اموماع 
دالؿ السنوفض "الال انذر بالوصوؿ إل  حالة مف الامرد ال امؿض وقد اللؼ شهدال ونرح  فل صفوؼ 

 امسرى"ض عل  حد ائبيرم.
 //قدس برس، 

 
 خل حماس "محض كذب"البردويل: الحديث عن خالفات دا 7

غزة: نف  القيادي فػل حر ػة المقاومػة اإلسػ مية "حمػاس" صػ ح البردويػؿ ونػود أي ل فػات دالػؿ الم اػا 
السياسػػػل والهي ػػػات القياديػػػة لحر ػػػة "حمػػػاس" إزال أي مػػػف ملفااهػػػا الدالليػػػة أو الئامػػػةض مؤ ػػػدا أف مػػػا نشػػػراه 

 فػػات دالػػؿ "حمػػاس"  انػػت ورال قػػرار مشػػئؿ عػػدـ ( عػػف أف ل1/3صػػحيفة "الحيػػاة" اللندنيػػة اليػػـو النمئػػة )
 الارشح لدورة نديدة لر اسة الم اا السياسلض "ليس منرد لبر غير صحيح بؿ محض  ذا".

وقػػاؿ البردويػػؿض فػػل اصػػريحات صػػحفية: "الحػػديث عػػف أف إعػػ ف ر ػػيس الم اػػا السياسػػل لحر ػػة "حمػػاس" 
سل للحر ة فل الدورة المقبلة الال سانري قريًبًاض يئود لالد مشئؿ نياه عدـ ارشيح نفسه ر يًسًا للم اا السيا

ال  شئورم أف هناؾ مف ياآمر عليه بيف صفوؼ قيادات الحر ةض ال أساس لػه مػف الصػحة فػل شػلل اماًمػاض 
وهو منرد محاولة يا سة مف أنؿ إظهار أف حر ة "حماس" ملالفة حوؿ نفسها وأنها مئيفةض والحقيقة غير 

الد مشػئؿ عنػدما احػدث عػف عػدـ نياػه الارشػح لػدورة نديػدة  ػاف محػؿ احاػراـ  افػة قػادة ذلؾ اماًماض فامخ ل
الحر ةض وقد ونهوا له رسالة مفاوحة م اوبة وشفوية مف قيادات غزة احديًدا فم  عف قيادة الحر ػة للارانػع 

ة فقػد اػـ نقاشػها بشػ ؿ عف قرارم واالسامرار فػل قيػادة الم اػا السياسػل. أمػا بالنسػبة للنػواحل الماليػة واإلداريػ
عػػادي اماًمػػاض و ػػؿ مػػا قالاػػه صػػحيفة "الحيػػاة" فػػل هػػذا الصػػدد لػػيس منػػرد أنبػػال عاريػػة عػػف الصػػحة بػػؿ هػػل 

 محض  ذا".
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عل  صئيد آلر؛ أ د البردويؿ أف حر ة "حماس" انظر بإينابية لرورات الربيػع الئربػلض واػرى أنهػا نػزل مػف 
نما أيًما مف أنؿ القمية الفلسطينية.االناصار ليس فقط للشئوا الئربية مف أنؿ ح  رياها و راماهاض وا 

 3/3/1021المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 ماهر الطاهر: قضية فمسطين عربية تتقدم بتقدم الوضع العربي وتتراجع بتراجعه 8
غػػػزة: قػػػاؿ عمػػػو الم اػػػا السياسػػػل للنبهػػػة الشػػػئبية لاحريػػػر فلسػػػطيف مسػػػ وؿ قياداهػػػا فػػػل اللػػػارج د.مػػػاهر 

ض أف قمػػية فلسػػطيف قمػػية مر زيػػة عربيػػة ااقػػدـ باقػػدـ الومػػع الئربػػل واارانػػع بارانئػػهض ولهػػا بئػػد الطػػاهر
سػػ مل واحػػرري عػػالمل وأممػػل. وامػػاؼ الطػػاهر فػػل  لمػػة حماسػػية لػػه فػػل صػػالة نػػادي لػػدمات  قػػومل وا 

ال النصػػيرات بالمحافظػػة الوسػػط  "أف النبهػػة اقػػؼ دا مػػًا إلػػ  نانػػا نمػػاؿ الشػػئوا الئربيػػة مػػف أنػػؿ إنهػػ
امنظمة الد اااوريةض وصواًل إل  الديمقراطية والائددية والحرية والحياة ال ريمةض فاإلنساف المسائبد ال يقااػؿ". 
ورفض د. الطػاهر الاػدل ت امننبيػة فػل المنطقػة الئربيػةض والاػل اسػاهدؼ احقيػؽ مصػالحهـ ونهػا رػروات 

داعيػػػًا لمػػػرورة رفػػػع شػػػئار " ال ل سػػػابداد وال ومقػػػدرات اممػػػة الئربيػػػةض والسػػػيطرة علػػػ  منػػػابع الػػػنفط فيهػػػاض 
 ل سائمار بنميع أش اله".

وفػػل المومػػوع الفلسػػطينلض أ ػػد د. الطػػاهر علػػ  مػػرورة اإلسػػراع بػػاللط  مػػف أنػػؿ إنهػػال االنقسػػاـض ولػػيس 
إداراهض مشددًا عل  أنػه بػدوف احقيػؽ الوحػدة الوطنيػة الفلسػطينية لػف نسػاطيع احقيػؽ أهػدافنا. وأشػار الػد اور 
الطاهر إل  أنه ليس مطلوبػًا لنػا إدارة االنقسػاـ ليسػامر سػنة أو سػنايف أو ر رػة فالاػاريخ ال يػرحـض وعلينػا أف 

عادة اوحيد صفوفنا وطاقاانا.  نسئ  إلنهال هذا االنقساـ بش ؿ نذريض وا 
وأعمػال وحيا الد اور الطاهر أبنال شئبنا الفلسػطينل فػل المحافظػة الوسػط ض وعلػ  رأسػهـ قيػادات و ػوادر 

 النبهة الذيف احاشدوا فل الصالةض وهافوا لفلسطيف والنبهة وللد اور طاهر.
وقد بدأت نولة الد اور الطاهر فل المحافظة الوسط  صباح اللميس يرافقه عدد  بير مػف قيػادات و ػوادر 

 وأعمال النبهة بزيارة مقبرة النصيراتض وومع أ اليؿ مف الزهور عل  مقابر الشهدال.
 3/3/1021ا اإلخبارية، وكالة سم

 
 فتح: فتوى القرضاوي بتحريم زيارة القدس "تساوق مع السياسة اإلسرائيمية" 9

وفػػػػا: اسػػػػاهننت حر ػػػػة فػػػػاح أمػػػػسض فاػػػػوى القرمػػػػاوي امليػػػػرة الاػػػػل احػػػػـر زيػػػػارة القػػػػدس والمسػػػػند  –راـ اهلل 
ة واإلع ـض إف حر ة امقص . وقاؿ الماحدث باسـ فاح أسامة القواسملض فل بياف صدر عف مفومية الرقاف

فاح اػرى فػل الفاػوى اسػاوقا مػع السياسػة اإلسػرا يلية الهادفػة لئػزؿ المدينػة المقدسػة والمقدسػييف عػف محػيطهـ 
 الفلسطينل والئربل واإلس مل. 

وأماؼ أف دعوة الر يس محمود عباس للمسلميف والمسيحييف ومناصري شئبنا وقمياه الئادلة لزيارة القدس 
دسػييف أمػاـ الحملػة االسػايطانية ومحاولػة عػزلهـض ولحمايػة القػدس وطابئهػا الئربػل اإلسػ مل اأال لػدعـ المق

المسػػيحلض وأنػػه لػػـ ي ػػف مسػػابربا بػػأف أوؿ ردود امفئػػاؿ البامػػبة علػػ  دعػػوة الػػر يس صػػدرت مػػف نانيػػاهو 
ت السػياؽض مباشرةض ول ف المسابرا والمساهنف أف يئػزز موقػؼ نانيػاهو بفاػوى القرمػاوي الاػل اػأال فػل ذا

 مساهننا ذلؾ الموقؼ الذي ال ينسنـ مع الفطرة اإلنسانية والمنطؽ والئقؿ. 
 3/3/1021الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 نتنياهو: نحتفظ بحريتنا في الرد عمى التهديدات اإليرانية 20
الحفػاظ علػ  »أ د ر يس الوزرال اإلسرا يلل بنياميف نانيػاهو أمػس رغباػه فػل : نظير منلل أوااوا - اؿ أبيا

فل الرد عل  الاهديدات اإليرانيةض وذلػؾ فػل اليػـو اموؿ مػف زيػارة ل نػدا اسػبؽ لقػالم المراقػا « حرية إسرا يؿ
 مػا رفػض نانيػاهو ف ػرة اسػا ناؼ المفاومػات الدوليػة مػع إيػراف بهػدؼ منئهػا  باهاماـ مع الر يس اممير ػل.

 مف صنع أسلحة نووية.
لل بالر يس اممير ل باراؾ أوباما يـو االرنيف إلنرال محادرات بشػأف الل فػات ويلاقل ر يس الوزرال اإلسرا ي

 المازايػػدة بػػيف الػػرنليف فػػل مػػا يائلػػؽ بملػػاوؼ واشػػنطف مػػف شػػف إسػػرا يؿ لهنػػـو علػػ  منشػػآت نوويػػة إيرانيػػة.
 ويفمؿ أوباما اآلف النهج الدبلوماسل مع زيادة الئقوبات مف أنؿ  بح البرنامج النووي اإليرانل.
 3/3/1021الشرق األوسط، لندن، 

 
 شكل مناف لمقانونفي التحقيق مع نتنياهو لتمويل رحالت جوية له ولعقيمته  22

فػل « مراقػا الدولػة»لمع ر ػيس الح ومػة اإلسػرا يلية بنيػاميف نانيػاهوض االرنػيف المامػلض لاحقيػؽ : الناصرة
الماحدة لامويؿ رح ت نوية له ولئقيلاه  شبهات ملالفاه القانوف مف ل ؿ االسائانة بأصدقا ه فل الواليات

 فل ش ؿ مناؼ للقانوف.
أمس أف الاحقيؽ اػـ بئػدما حقػؽ موظفػو م اػا المراقػا فػل الشػهور امليػرة مػع « هآراس»و شفت صحيفة 

مساشاري نانياهو ومساعديه فل الئقػد فػل عػدد مػف الػرح ت الاػل قػاـ بهػا نانيػاهو الػ  اللػارج منػذ أف  ػاف 
... وفل هوية النهات الال ابرعت بامويؿ الرح ت وسبؿ نقؿ اممواؿ ونفقات السفر 1003عاـ وزيرًا للماؿ 

واإلقامػػػة فػػػل فنػػػادؽ فلمػػػة.  مػػػا حقػػػؽ المراقػػػا فػػػل المصػػػادر الماليػػػة الاػػػل اعامػػػدها نانيػػػاهو لامويػػػؿ حملاػػػه 
 «.لي ود»االنالابية قبؿ امليرة لزعامة 

 3/3/1021الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"ثير موجة سخط في يالوقود  أسعارادة قرار نتنياهو بزي 21

أنػورم ليريػر مػف  99شػي ؿ و 7يديئوت أحرونوت: نال قرار نانياهو امليػر بزيػادة سػئر الوقػود ليصػؿ إلػ  
نديد مونة سلط نديدة بالب دض لاصة إف ومئنا فل االعابار أف هذا القرار نال ليزيد مف امعبػال القويػة 

اطنيفض وهل امعبال الال لـ ااوقؼ عل  اإلط ؽ لاصة مع زيادة أسئار ال رير المفرومة عل   اهؿ المو 
مػػف المنانػػات البذا يػػةض وامهػػـ مػػف  ػػؿ هػػذا أف ال ريػػر مػػف أسػػئار البمػػا ع أو اللمػػراوات أو غيرهػػا مػػف 

إلػ  المنانات املرى الال ابػاع فػل إسػرا يؿ يزيػد رمنهػا المػئؼ عػف مري اهػا فػل الئػالـض مػا دفػع ال ريػريف 
 اإلعراا صراحة عف صدماهـ مف سياسات نانياهو االقاصادية.

امهـ أف عددا مػف اللبػرال االقاصػادييف يئابػروف أف بدايػة ارافػاع أسػئار البنػزيف هػل بدايػة لرفػع المزيػد مػف 
أسئار المنانات املرىض اممر الذي دفع البئض للاحذير مما أسموم بالدلوؿ فل غياها أنوال مف الب ل 

حػػد يئلػػـ ماػػػ  سػػاناهلض لاصػػػة أف ارافػػاع أسػػػئار البنػػزيف يابئػػه بالمػػػرورة ارافػػاع ال ريػػػر مػػف امسػػػئار ال أ
املرىض ما سيزيد مػف حنػـ المػبوط المفرومػة علػ  نانيػاهو مػف نهػة ومػف نهػة ألػرى يزيػد مػف غمػا 

 النماهير عليه.
 1/3/1021العرب، الدوحة، 
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 يرانإقيام بعمل عسكري ضد ال تزال تبقي عمى خيار ال "اسرائيل": ليبرمان 23
و ػػاالت: قػاؿ وزيػػر اللارنيػة االسػػرا يلل افيبػدور ليبرمػػاف النمئػة اف اسػػرا يؿ ال اػزاؿ ابقػػل علػػ   -عواصػـ 

ليار القيػاـ بئمػؿ عسػ ري مػد ايػراف اذا لػـ يػام ف المنامػع الػدولل مػف وقػؼ برنامنهػا النػووي الػذي يشػابه 
 .بانه يلفل اطلئااها النااج االسلحة النووية

وقاؿ ليبرماف فل رد عل  سؤاؿ حوؿ ام انية شف مربة مد ايراف 'نحف ال نزاؿ نناظر. نريػد اف نػؤمف بػاف 
 المنامع الدولل سيام ف مف مئالنة هذا الاهديد .. ول ننا نبقل عل  نميع الليارات مطروحة'.

للارنيػػػة االيرانيػػػة وامػػػاؼ 'ناوقػػػع مػػػف المنامػػػع الػػػدولل اف يالػػػذ نميػػػع اللطػػػوات ال زمػػػة لوقػػػؼ السياسػػػة ا
 الئدا ية'.

واشابه اسرا يؿ والدوؿ البربية فل اف برنامج ايراف النووي يهدؼ ال  انااج قنبلػة نوويػةض اال اف طهػراف اؤ ػد 
 عل  انه الغراض سلمية بحاة.

وقاؿ ليبرماف اف 'الئقوبات لطوة فل االانام الصحيحض ول ف ورغـ الئقوبات ال نرى اي اسائداد لدى النظاـ 
 االيرانل للاللل عف اطلئااه النووية'.

 3/3/1021القدس العربي، لندن، 

 
 االنتخابات العامة سبب قرببأعضاء الكنيست يتسابقون إلرضاء المستوطنين "إسرائيل":  24

مع انامل الشئور بأف االنالابات الئامة فل إسرا يؿ باات عل  امبػوااض بػدأ نػواا أحػزاا اليمػيف  اؿ أبيا:
للي ود الحا ـض بش ؿ لاصض ياسابقوف إلرمال المساوطنيف وغيرهـ مف قوى اليميف. وحسا عموما وحزا ا

مصدر سياسل رفيعض فإف السباؽ ي وف عل  سف قوانيف عنصرية نديدة والقياـ بلطوات سياسية وعملية فل 
ا االانػػامض لدمػػة المشػػروع االسػػايطانل. وعليػػهض فمػػف الماوقػػع أف اشػػهد الفاػػرة المقبلػػة نشػػاطات م رفػػة فػػل هػػذ

 الذي يدفع رمنه الفلسطينيوف فل امساس.
اليمينيػةض ناػا ج المسػابقة الاػل أنراهػا «( مئسػ رات يقظػة»)وائنػل بالئربيػة « مطػوت عػريـ»ونشػرت منظمػة 

فػل الما ػة فػل عػدد  90للنواا والوزرال لػ ؿ الشػهور السػاة امليػرةض ويامػح منهػا أف هنػاؾ ارافاعػا بنسػبة 
مشروعا ل ؿ هػذم الفاػرة  290اعابارها إننازات لصالح المشروع االسايطانلض إذ نفذوا  المشاريع الال يم ف

 مشروع فل الشهور الساة السابقة.  200مقابؿ 
 3/3/1021الشرق األوسط، لندن، 

 
 
 

 "viper"في الهواتف عبر شركة  "إسرائيللبنان: " 25
ل اصػاالت المنانيػةض رغػـ  ػوف هػذم  (viper« )فػايبر»ألؼ لبنانل فل لدمة شػر ة  300اشارؾ أ رر مف 

 90الشر ة إسرا يلية بال امؿ. وقد احافلت الشر ة قبؿ أياـ بأف عدد المشار يف فل لدمااها حػوؿ الئػالـ بلػغ 
باللبة اإلن ليزية حيزًا  بيرًا لهذا اللبر. وال فت أف « يديئوت أحرونوت»مليوف مشارؾض وأفرد موقع صحيفة 

 اصاالت فل لبناف ينهلوف  وف هذم الشر ة إسرا يلية.مئظـ المئنييف بقطاع اال
 3/3/1021االخبار، بيروت، 
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 الربيع العربي أضعف القضية الفمسطينية واألمة غير جاهزة لمجهاد :"العرب"مفتي القدس لـ  26
أ د الشيخ محمد حسيف مفال القدس أف المسند امقص  يوانه الئديد مف الملاطر : فاحل زرد -القاهرة 

هديدات الحقيقية ال فيلة بانهيارم فل أي لحظة لاصة فل ظؿ اسامرار أعماؿ الحفريات الال اقوـ بها والا
قوات االحا ؿ ومحاوالت الاهويد المسامرةض باإلمافة إل  عمليات الاهنير للئديد مف س اف القدس وابيير 

 المناهج الدراسية المقررة عل  طلبة المدارس بما ياناسا مع مصالحها.
إف اممر لـ يقاصر عند هذا الحد فقد وصلت الحفريات أسفؿ المسند «: الئرا»اؿ حسيف فل حوار مع وق

امقص  ومحاولة اليهود إقامة  نيس أسفلهض ول ف هذم المحاولة بالت بالفشؿ واصدى لها المقدسيوف الذيف 
اسامه إل  حرميف: إس مل يحبطوف حا  اآلف محاوالت إسرا يؿ المسامرة ل ساي ل عل  الحـر القدسل واق

 ويهودي.
ونبه إل  أف إسرا يؿ اقوـ حاليا بهنمة شرسة لاهويد القدس مسابلة فل ذلؾ انشباؿ الئديد مف الدوؿ 
الئربية برورات الربيع الئربلض مشيرًا إل  أف هذم الرورات أمئفت موقؼ القمية الفلسطينية. وقاؿ إف النظاـ 

 لفلسطينية.المصري السابؽ  اف يلدـ القمية ا
 17/1/1021، العرب، الدوحة

 
 قطر وضعت قضية القدس في دائرة الضوء العالمي تيسير التميمي: 27

أ د الشيخ ايسير الاميمل أميف سر الهي ة اإلس مية الئليا للقدس الشريؼ اف ما  السيد السئدنل: -القاهرة 
فل مر ز المول الئالمل هو أمر  اقـو به دولة قطر مف أنؿ مدينة القدس والئمؿ عل  حماياها وومئها

 غاية فل امهمية وينبع مف دور قطر القومل واإلس مل.
وقاؿ الاميمل فل اصريحات لاصة لػ "الشرؽ" عل  هامش مشار اه فل االحافاؿ بالذ رى السنوية لمؤسسة 

امر القدس ياسر عرفاتض الال عقدت باممانة الئامة لنامئة الدوؿ الئربية اف مف مقارحات واوصيات مؤ 
الذي عقد بالدوحة هو لطوة مهمة نداض لاصة طرح سمو اممير بلصوص اش يؿ لننة اقصل الحقا ؽ 
حوؿ مدينة القدس ورفئه لمنلس اممف للاصويت عليهض الف هذا يمع المنامع الدولل أماـ مسؤوليااه 

 س.الحقيقية انام القدس ولو اـ هذا اممر سي وف هذا لمصلحة القدس ب ؿ المقايي
وقاؿ الاميمل إف الدور القطري مهـ ومساند للقمية ودلؿ عل  ذلؾ بالئمؿ عل  إقاماها ورعاياها لمؤامر 
القدسض وأشار الاميمل ال  اف هذا المؤامر هو لطوة ماميزة منه فئالية ائقد عل  مساوى عالمل ويصا 

 فل مصلحة القدس.
 3/3/1021، الشرق، الدوحة

 
 القدس شرقياالبنية الجديدة في  لمعرفةسالح االستخبارات  خريجيتستخدم بمدية القدس  28

الئبرية فل عددها الصادر امس اف بلديػة القػدس بػدأت مػؤلرا باسػالداـ « يروشاليـ»ذ رت اسبوعية  :القدس
لرينل س ح االسالبارات الئس رية االسرا يلل وبرامج شئبة االسالبارات بهدؼ  شػؼ النقػاا عػف االبنيػة 

قدس الشرقية واحديد مل ية عقارات بدعوى فرض القانوفض وب لمػات الػرى اصػدار قػرارات هػدـ النديدة فل ال
وانبػػار السػػ اف علػػ  دفػػع مػػريبة االمػػ ؾ "االرنونػػا" و انػػت الناينػػة ال شػػؼ عػػف ونػػود حػػوالل لمسػػة االؼ 

الؼ وحدة  95الؼ منزؿ وا رر مف  13وبواسطة الاصوير الا نولونل النديد اـ احديد حوالل  وحدة س نية.
 س نية.
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الؼ وحدة س نية. وبنال علػ  هػذم  92و انت مئطيات بلدية القدس اشير قبؿ اللطوة االليرة لونود حوالل 
 االؼ وحدة س نية فل القدس الشرقية ال ادفع عنها رسـو ارنونا. 9المئطيات يامح باف حوالل 

ل ػف « ف انػؿ اػوفير اللػدمات البلديػةمػ»وادعػت البلديػة بػاف هػدؼ هػذا المشػروع هػو ربػط السػ اف بالئقػارات 
المنهودات الال ابذلها البلدية مف انؿ الػربط بػيف الئقػار ومال ػه هػل رغباهػا بالحصػوؿ علػ  رسػـو االرنونػا 

 مف الذيف ال يدفئونها. 
 3/3/1021القدس، القدس، 

 
 إصابة العشرات باالختناق الشديد في مسيرة بمعين األسبوعية 29

رات المواطنيف والمامامنيف امنانا بااللاناؽ الشديد إرر اسانشاقهـ الباز أصياض أمسض عش :راـ اهلل
المسيؿ للدموع فل مسيرة بلئيف امسبوعية المناو ة ل سايطاف وندار الفصؿ الئنصريض الال انطلقت هذا 
امسبوع امامنا مع امسيرة هنال شلبلض ومع الفزيونل وطف والقدس الاربويض وذلؾ رغـ برودة النو 
واالمطار البزيرة. وأطلؽ ننود االحا ؿ اإلسرا يلل الرصاص المئدنل المبلؼ بالمطاط والباز المسيؿ 

بالقرا « محمية أبو ليموف»للدموع والقنابؿ الصوايةض باانام المشار يف لدى وصولهـ إل  امرامل المحررة 
طنيف ونشطال س ـ إسرا يلييف مف ندار المـ والاوسع الئنصري النديدض ما أدى إل  إصابة عشرات الموا

 ومامامنيف أنانا بحاالت االلاناؽ الشديد.
 3/3/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 النبي صالح قرية إصابات باالختناق بعد قمع االحتالل لمسيرة 10

أصيا عشرات المواطنيف والمامامنيف امنانا بحاالت الاناؽ واقيؤ شديدض أمسض بئد قمع  : راـ اهلل
االحا ؿ مسيرة قرية النبل صالحض شماؿ راـ اهللض المناهمة ل سايطاف. وهانمت قوات االحا ؿ  قوات

الماظاهريف بالرصاص المطاطل وقنابؿ الباز المسيؿ للدموع والميام الئادمة وال يماويةض قبؿ أف اقاحـ 
ممرار فل عدد مف القرية وابدأ بإط ؽ الرصاص وقنابؿ البازض ما أدى لوقوع مزيد مف اإلصابات و 

المنازؿض وفؽ بياف صادر عف لننة المقاومة الشئبية فل القرية. ونالت مسيرة أمس امامنا مع امسيرة 
  هنال شلبل الال الوض حرا اممئال اللاوية فل سنوف االحا ؿ.

 3/3/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 
 

 الفمسطينيين غير متوفرة في المحاكم اإلسرائيمية قانونية: العالجات الفّعالة لمضحايا "مراجعة قضايا" 12
قانونيةض أصدراها مرا ز حقوقيةض عف أف مف وانا دولة إسرا يؿ بأف احقؽ « مرانئة قمايا» شفت  :غزة

أياـ »و« قوس قزح»فل شبهات اناها ات لطيرة للقانوف الدولّل ارُا بت فل قطاع غزة ل ؿ عملّيال 
 مة اإلسرا يلية وموقفها باللصوص يشيراف مّرة ألرى إل  أف الئ نات الفّئالة ض مؤ دًة أف قرار المح«الندـ

 للمحايا الفلسطينييف مف المناطؽ الفلسطينية المحالة غير ماوفرة فل المحا ـ اإلسرا يلية.
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و انت المح مة اإلسرا يلية الئليا بهي اها الم ونة مف ر رة قماةض )دوريت بينيش ر يسةض والقامييف 
« عدالة»ض الاماًسا قّدماه المرا ز الحقوقية: 1022 انوف اموؿ عاـ  8نشطايف وملاسر(ض رفمت فل روب

 «.الملامسوف»ض سُيشار إليهـ الحقًا بأنهـ «الحؽ»بالائاوف مع المر ز الفلسطينل لحقوؽ اإلنسافض ومؤسسة 
لحاؽ وطالا االلاماس بأف انري السلطات اإلسرا يلية احقيقًا ننا ّيا فل عمليا صابة المدنييف وا  ت قاؿ وا 

أياـ »و« قوس قزح»ل ؿ الئمليايف الئس ريايف  1009اممرار واسئة النطاؽ بالمنازؿ فل قطاع غزة عاـ 
ض اللايف قاـ بهما النيش اإلسرا يلل وذلؾ قبؿ عملية االنفصاؿ عف قطاع غزة الال نفذاها إسرا يؿ مف «الندـ

ا القمية مساندة إل  حّنايف: عمومية االلاماسض والاألر فل اقديمه نانا واحدض وقد رفمت المح مة الئلي
 الال وزعت أمس.« مرانئة قمايا»إل  المح مةض وفؽ 

 وااللاماس الذي ا هما:« أياـ الندـ»و« قوس قزح»للفية: عملّيال 
لية فل قاد النيش اإلسرا يلل عم 1009أيار عاـ  19وحا   28أنه فل فارة مف « مرانئة قمايا»وبينت 

ض و اف الهدؼ المئلف لهذم الئملية منع نقؿ «قوس قزح»ننوا قطاع غزة أطلؽ عليهاض االسـ الرمزي 
االسلحة عبر امنفاؽض فل أعقاا مقاؿ ننود إسرا يلييف بنيراف قنابؿ أطلقت صارولًياض وأّدت هذم الئملية 

منزاًل  257هدمت القوات اإلسرا يلية  طفً  عل  امقؿض  ما 29إل  قاؿ عدد  بير مف المدنييفض مف بينهـ 
 فل منطقة رفح الم اظة بالس افض وألحقت اممرار بم ات المنازؿ.

وقدمت شهادات منظمات حقوؽ اإلنساف والصحافييف دال ؿ عل  الحنـ ال بير فل اللسا ر فل امرواح 
شرت بئض المنظمات الاقارير واممرار بالممال ات الال لحقت بالفلسطينييفض ول ؿ الئملية وفل أعقابها ن

« امونروا»الال اصؼ الناا ج اللطيرة للئمليةض مف بينها و الة اإلغارة والاشبيؿ الاابئة لألمـ الماحدة 
والمقّرريف اللاصيف لألمـ الماحدة االوؿ حوؿ « االاحاد الدولّل لحقوؽ اإلنساف»و« هيوماف راياس وااش»و

واآللريف حوؿ الحؽ فل الس ف  2957ينية المحالة منذ عاـ ومع حقوؽ اإلنساف فل المناطؽ الفلسط
 المناسا والحؽ فل الطئاـ.

لة للرعا الذي اساحوذ عل  الس اف الفلسطينييف؛ فرارهـ  وشملت اقارير وسا ؿ اإلع ـ أوصافًا بيانية ومفصَّ
 ل غزة.وهدـ بلدوزرات النيش اإلسرا يلل المنازؿ فل أحيال البرازيؿ والس ـ واؿ السلطاف ف

مدنًيا  52وحسا الاقاريرض فقد قالت القوات المسلحة اإلسرا يلية رمانية مدنييف فلسطينييف وأصابت بنروح 
ض ع وة عل  ذلؾ قالت القوات 1009أيار  29فلسطينًيا ل ؿ مظاهرة نرت فل حل اؿ السلطاف فل 

القوات اإلسرا يلية فل أحيال اؿ ودّمرت  28طفً  احت سف  27اإلسرا يلية ل ؿ سير الئملية عل  امقؿ 
 شلًصا. 1055عا لة أو  379منزاًل اؤوي  257السلطاف والبرازيؿ والس ـ 

ض شّف النيش اإلسرا يلل عملية عس رية اطلؽ عليها االسـ الرمزي 1009وبئد نحو نصؼ عاـض فل أيلوؿ 
اـ مف قطاع غزة باانام إسرا يؿ. ض و اف الهدؼ المئلف لهذم الئملية وقؼ إط ؽ صواريخ القسّ «أياـ الندـ»

وقد نفذت القوات اإلسرا يلية الئملية فل امساس فل شماؿ قطاع غزةض واسامرت نحو ر رة أسابيعض 
 وائّرمت منذ بداياها إل  نقد شديد فل الساحة الدولية.

اية المدنية. وحسا أيًما إل  ناا ج لطيرة فيما يائلؽ بالمدنييف والبنية الاح« أياـ الندـ»وقد أفمت عملية 
منزاًل ادميرًا  امً  اؤوي  92قاصًرا وادمير  17اقرير االونروا فقد  اف النيش اإلسرا يلل مسؤواًل عف مقاؿ 

لحاؽ اممرار ال بيرة ا  579 مبنً  عاًماض  29شلًصا.  ما نرى ادمير  833منزؿ اأوي  202شلًصاض وا 
 «.االونروا»اض مف ممنها اسع مدارس اابئة لمنظمة مبن  عامً  25مف بينها مسندض وألحقت اممرار ا 
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ووفرت وسا ؿ اإلع ـ واقارير منظمات حقوؽ اإلنساف الدولية والمحلية الوسا ؿ الوحيدة لمئرفة ما نرى 
ل ؿ الئمليات. ويؤ د فحص المنطقة بئد اناهال الئمليات المدى اللطير للدمار واممرار الذي ا بدم 

طينيوف. وعل  مول هذم الاقارير وامذى المفرط الذي سّبباه الئملّياافض  انت هناؾ الس اف المدنيوف الفلس
شبهات مئقولة ادفع ل عاقاد بأف ما ارا به النيش اإلسرا يلل ل ؿ هذم الئمليات الئس رية  اف محظوًرا 

 قانونًيا.
قتض الاماًسا يطالا بفاح احقيؽ وبناًل عليه قّدـ مرواف دالؿ الذي  اف محامًيا عامً  فل عدالة فل ذلؾ الو 

ننا ّل وبمقاماة ومحا مة ننا ّية مول ؾ المسؤوليف عف قاؿ المدنييف وادمير المنازؿ والممال ات المدنية 
مرانئة »الئس ريايف وفؽ « أياـ الندـ»و« قوس قزح»عل  نطاؽ واسع فل ننوا قطاع غزة ل ؿ عملّيال 

 «.قمايا
 3/3/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 إلى سجن نفحة الصحراوي 48ونقل السجناء السياسيين من فمسطيني 11

اؿ أبيا: فل إنرال ائسفل غير مبررض أبلبت إدارة مصلحة السنوف اإلسرا يلية السننال السياسييف مف 
فل سنف النلبوع « 9قسـ »والقدس الشرقية والسورييف مف النوالف المحالةض المحبوسيف فل  98فلسطينيل 

ض 80يساف فل الشماؿض نياها نقلهـ إل  سنف نفحة الصحراوي فل أقص  الننوا. والسننال وعددهـ قرا ب
ينحدروف مف عا  ت ائيش فل الشماؿ بامساس. ونقلهـ إل  نفحة المئروؼ بظروفه القاسيةض يش ؿ عقابا 

المؤسسات الال  لهـ ولذويهـض الذيف سيمطروف إل  السفر مسافات طويلة ندا لزياراهـ. وناشد السننال
ائن  بامسرى السياسييف وحقوؽ اإلنساف ونميع الهي ات الفاعلة والقوى الوطنية الئمؿ عل  منع انفيذ 

 النقؿ.
 3/3/1021، الشرق األوسط، لندن

 
 مخاوف إزاء مبادرات رسمية اسرائيمية إلضفاء الشرعية عمى البؤر االستيطانية"أوتشا":  13

طات اإلسرا يلية واصلت الممل قدمًا فل سلسلة مف المبادرات الال اهدؼ قاؿ اقرير اممل اف السل: القدس
 "إمفال صفة الشرعية" عل  البؤر االسايطانية بمونا القانوف اإلسرا يلل.

وقاؿ م اا انسيؽ الشؤوف االنسانية فل االرامل المحالةض" مرلها مرؿ نميع المساوطنات اإلسرا يليةض ائابر 
انونية بمونا القانوف الدولل اإلنسانل"محذرا مف "اف النهود الماواصلة إلمفال البؤر االسايطانية غير ق

ومع قانونل عل  البؤر االسايطانية الال أقيمت بما يلالؼ القانوف اإلسرا يلل والقانوف الدولل وااممف 
إلف ت مف االساي ل عل  امرامل الفلسطينية المملو ة مل ية لاصة مف شأنها أف ائزز النو السا د مف ا

 الئقوبةض واُشنع عل  مزيد مف الئنؼ".
ض باف يؾ هذم البؤر االسايطانية 1003وقد الازمت إسرا يؿ فل سياؽ لطة لارطة الطريؽ المافؽ عليها عاـ 

بالرغـ مف ذلؾض لـ ياـ فئليا إل ل أي بؤرة اسايطانية  بيرة حا  اآلفض اذ انه  1002الال بنيت منذ آذار 
بؤرة اسايطانية مئظمها أقيـ نز يا أو بال امؿ عل  أراض  200ض يوند ما يقرا مف حا  هذا الااريخ

 مملو ة مل ية لاصّة اساول  عليها مساوطنوف بالقوة. فلسطينية
وقاؿ م اا انسيؽ الشؤوف االنسانية فل االرامل المحالة انه "اُر ز نهود "إمفال الشرعية" الال بادرت بها 

وااممف  ا عل  الؾ المقامة بال امؿ عل  أراض فلسطينية مملو ة مل ية لاصة".السلطات اإلسرا يلية مؤلر 
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إحدى هذم المبادرات نقؿ البؤر االسايطانية الال أقيمت عل  أراض فلسطينية مملو ة مل ية لاصة إل  
أراض عامّة مناورة )ائرؼ أيما باسـ "أرامل دولة "(ض بموافقة المساوطنيف المئنييفض حيث اـ الاوصؿ 

 ويائلؽ ببؤرة اسايطانية اقع فل منطقة قلقيلية )رامات نلئاد(. 1022موؿ اافاؽ فل أوالر  انوف اموؿ 
قناع مساوطنل البؤرة االسايطانية  ويقوؿ الاقرير "ااواصؿ نهود الح ومة االسرا يلية لارويج اللطة وا 

ض للموافقة عل  ارايا مشابه. مينروفض وهل إحدى أ بر البؤر االسايطانيةض الواقئة فل منطقة راـ اهلل
وائابر هذم البؤرة االسايطانية الوحيدة الال أصدرت مح مة الئدؿ الئليا اإلسرا يلية مدها أمرا باإلل ل مف 

ض وار ز النهود املرى الال اقودها اإلدارة المدنية اإلسرا يلية عل  البؤر 1021المفارض أف يُنفذ فل آذار
 أراض فلسطينية مملو ة مل ية لاصّة لـ اُسنؿ فل دا رة اسنيؿ امرامل".االسايطانية الال بنيت عل  

والذي اوارراه الاشريئات  2898"وادعـ إحدى الافسيرات لقانوف امرامل الئرمانل الصادر عاـ  واماؼ
امردنيةض أّف هذم امرامل يم ف اعابارها "أرامل دولة " إذا وند أنها لـ اُفلح م رر مف ر ث سنوات 

صدار اصاريح بنال".م  ائاقبة. وفل أعقاا هذا اإلع ف يُصبح باإلم اف إعداد ملططات هي لية وا 
واائارض هذم النهود بالنسبة الرنايف مف البؤر االسايطانية )هيوفيؿ وحراشام(مع ائهدات سابقة قدماها 

 الدولة للمح مة الئليا باف ي هما.
نديدض وااممف هذم عل  سبيؿ المراؿ مشروع قانوف وااممف سلسلة إمافية مف المبادرات سف اشريع 

قيد البحث حاليا ينص عل  أّف البؤر االسايطانية المقامة عل  أراض مملو ة مل ية لاصةض لف ياـ  مقارح
حاؿ لـ يطالا مال و هذم امرامل باسارناعها ل ؿ أربع سنوات االو بنال المساوطنةض ول ف  إل ؤها فل

 ائويمات.يحؽ للمالؾ المطالبة ب
وقاؿ الاقرير "إل  نانا هذم المبادراتض هدمت السلطات اإلسرا يلية هذا الشهر عددًا مف المبانل فل ر ث 

 بؤر اسايطانية فل محافظة اللليؿ )ماسبيه أفيحاي(وراـ اهلل )إيسا برالاض وعوز اسيوف(".
ا يلية أعقباها هنمات نفذها وقد أرارت عمليات الهدـ اشابا ات عنيفة بيف المساوطنيف والقوات اإلسر 

واأال هذم الهنمات فل سياؽ إسارااينية مدروسة (ائرؼ باسـ  المساوطنوف مد الفلسطينييف وممال ااهـ.
 اإلسرا يلية عف اف يؾ البؤر االسايطانية. "بطاقة الرمف "(اهدؼ إل  رنل السلطات

عملية هنوـ نفذها  28نموعه ول ؿ شهر  انوف الرانلض سنؿ م اا انسيؽ الشؤوف اإلنسانية ما م
لحاؽ أمرار بممال ااهـ. واممنت إحدى هذم  مساوطنوف أدت إل  إصابات فل صفوؼ الفلسطينييف وا 

الهنمات الال نفذها مساوطنوف مسلحوف مقيموف فل بؤرة اسايطانية اقع بالقرا مف مساوطنة ياسهار 
 أمرار بملبز وسيارة .(مزرعة شلهيبت)مداهمة لقرية عصيرة القبلية أسفرت عف إلحاؽ 

وقاؿ م اا انسيؽ الشؤوف االنسانية فل االرامل المحالة" إّف فرض القانوف بصورة غير  افية وانئداـ 
 المساللة هل أسباا أساسية ائزّز ظاهرة عنؼ المساوطنيف".

 1/3/1021، القدس، القدس
 

 اسفمسطينًيا قرب طوب 210: االحتالل يهدد بتهجير "مركز أبحاث األراضي" 14
ننيف: قاؿ "مر ز أبحاث امرامل" فل بياف صحفل القت "قدس برس" نسلة عنهض أنه "وفل إطار الحملة 
الشرسة الال اشنها السلطات اإلسرا يلية فل مناطؽ امغوار الفلسطينية؛ سلمت سلطات االحا ؿ رمانية 

منشآاهـ الزراعية هناؾض عشر عا لة فلسطينية مف لربة "ابزيؽ" إلطارات عس ريةض ااممف وقؼ البنال ل
 بحنة البنال دوف ارليص فل المنطقة المصنفة "سل" بحسا اافاؽ أوسلو.
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وذ ر المر ز أف إلطارات وقؼ البنال ساهنر ما ة واسئة عشر فردًا مف س اف لربة "ابزيؽ" احديدًا مف 
ريبات عس رية عا لة الحرواض مف بينهـ ساة وسايف طفً ض حيث اازامف الؾ اإللطارات مع عملية اد

واسئة فل امغوارض والال ينريها نيش االحا ؿ اإلسرا يللض حيث ناج عنها ادمير ما ال يقؿ عف أربئما ة 
دونًما مف المزروعات الشاوية البوريةض وهذا بدورم انئ س بش ؿ سلبل عل  دلؿ الئشرات مف المزارعيف فل 

 محافظة طوباس ومرا الموسـ الزراعل فل امغوار.
 1/3/1021رس، قدس ب

 
 وتمنع المصالحة الفمسطينية تتحكم بالسمطة "إسرائيل"يث شبيالت: ل 15

اسابئد المئارض السياسل امردنل المهندس ليث شبي ت أف اصؿ نهود المصالحة إل  احقيؽ أهدافها 
طر عل  بإنهال االنقساـ واحقيؽ الوحدة الوطنيةض وأرنع السبا فل ذلؾ إل  )إسرا يؿ(ض الال قاؿ إنها "اسي

السلطة الفلسطينية وال اسمح مي مف عناصرها بفئؿ ما ال اوافؽ عليه". وشدد شبي ت عل  أف طريؽ 
النماؿ والمقاومة هو "الطريؽ امقصر لاحقيؽ امهداؼ الفلسطينية"ض وقاؿ: "وامح أف الطريؽ امقصر 

حقيقة اسامرار طرؼ فلسطينل لاحقيؽ امهداؼ الفلسطينية دوما هو طريؽ النماؿ والمقاومةض ومف الئيا 
 المفاومات الذي لـ يناج شي ا".  فل الامسؾ بليار

 19/1/1021، فمسطين أون الين 
 

  قرار الوزير نحاس ليس توطيناً : "لفمسطينيين في لبنانجنة عمل الالجئين ارئيس "ل 16
وؼ الاػػوطيف أف ملػػا»طمػػأف ر ػػيس لننػػة عمػػؿ ال ن ػػيف الفلسػػطينييف فػػل لبنػػاف السػػفير سػػمير لػػوري إلػػ  

ناينػػة قػػرار وزيػػر الئمػػؿ السػػابؽ شػػربؿ نحػػاس انظػػيـ آليػػة مػػنح إنػػازة الئمػػؿ لألنػػرال الفلسػػطينييف المسػػنليف 
 «.رسميًا وفؽ امصوؿض فل غير محلها وليست مبنية عل  أي وقا ع

 شػػباط )فبرايػػر( المامػػل لانظػػيـ آليػػة مػػنح إنػػازة 17قػػرار الػػوزير نحػػاس الموقػػع فػػل »وأومػػح فػػل بيػػافض أف 
الئمػؿ لألنػػرال الفلسػطينييف المسػػنليف فػل شػػ ؿ رسػمل فػػل سػن ت وزارة الدالليػػة والبلػدياتض ال يئػػدو  ونػػه 

فػػل عهػػد  219فػػل الئػػاـ المامػػلض فأصػػبح القػػانوف  99آليػػة انفيػػذ لقػػانوف الئمػػؿ الػػذي عػػدؿ البرلمػػاف ماداػػه 
 «.ح ومة الر يس سئد الحريريض الال  اف بطرس حرا وزيرًا للئمؿ فيها

منػػػه  1ض واسػػػارن  فػػػل المػػػادة 1009قػػػرار  ػػػاف االػػػذم وزيػػػر الئمػػػؿ السػػػابؽ طػػػراد حمػػػادة عػػػاـ »ار إلػػػ  وأشػػػ
الفلسػػطينييف المولػػوديف علػػ  امرامػػل اللبنانيػػة والمسػػنليف فػػل شػػ ؿ رسػػمل فػػل سػػن ت وزارة الدالليػػة مػػف 

لػوزيريف محمػد فنػيش اطبيؽ الشروط المائلقة بامناناض ونػرى اربيػت هػذا االسػارنال بمونػا قػرارات الحقػة ل
أف ال ن ػػيف الفلسػػطينييف فػػل لبنػػاف نػػزل مػػف الطاقػػة البشػػرية الئاملػػة فيػػهض ويئمػػؿ »ض مؤ ػػدًا «وبطػػرس حػػرا

مئظمهػػـ فػػل قطػػاع الئمػػؿ غيػػر النظػػامل. وبالاػػالل عنػػدما يػػنظـ ومػػئهـض لػػف يػػؤدي ذلػػؾ إلػػ  دلػػوؿ أعػػداد 
قػطض وهػـ مقيمػوف فػل لبنػاف بصػورة شػرعية  بيرة سوؽ الئمؿض بؿ إنه سػيؤدي إلػ  شػرعنة عملهػـ فػل لبنػاف ف

وأ ػد أف قػرار نحػاسض فػل حػاؿ انفيػذمض ال يػؤدي  «.إل  حيف عوداهـ إل  فلسطيفض وينفقوف دللهـ فػل لبنػاف
إال إل  اسهّيؿ اإلنرالات اإلدارية لحصوؿ ال ن يف الفلسطينييف المسنليف رسميًاض عل  إنازة الئمؿ. وذلػؾ 

الئمػػػؿ المئػػػدؿض والقػػػرارات المشػػػار إليهػػػاض ولػػػيس مػػػف شػػػأنه أف يفمػػػل إلػػػ   ال يانػػػاوز مػػػا يسػػػمح بػػػه قػػػانوف
 الاوطيف.

 3/3/1021، السفير، بيروت
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 تدعو إلى إنهاء االنقسام وتندد باستمرار االنتهاكات اإلسرائيمية العربية الجامعة 17

ة السياسات الئدوانية دعت النامئة الئربية إل  مرورة إنهال االنقساـ الفلسطينل والاوحد فل منابه القاهرة:
اإلسرا يليةض مؤ دة أنه أماـ الشئا الفلسطينل وقياداه مئر ة سياسية ودبلوماسية  بيرة اساونا أف ي وف 

وندد السفير محمد صبيحض  الشئا الفلسطينل موحًدا وعل  قلا رنؿ واحد فل موانهة هذم الاحديات.
رامل الئربية المحالةض أمسض باصاعد االناها ات امميف الئاـ المساعد لدى النامئة لشؤوف فلسطيف وام

اإلسرا يلية مد الشئا الفلسطينل ومؤسسااهض مطالبًا نميع المدافئيف عف الحريات وحقوؽ اإلنساف وصناع 
بئملية قرصنة بحؽ وسا ؿ  "إسرا يؿ"القرار فل الئالـ والنقابات واالاحادات الصحافية بوقفة نادة مد قياـ 

 فل مدينة راـ اهلل. "وطف"ض والفزيوف "القدس الاربوي"ةض ومنها الفزيوف اإلع ـ الفلسطيني
 3/3/1021الخميج، الشارقة، 

 
 إلى غزة تراجعت عن توريد السوالرفي رام اهلل ينفي أن تكون مصر قد  السفير المصري 18

 ضعرمافياسر ض أف  فاح زبوفض راـ اهللنقً  عف مراسلها فل  3/3/1021الشرق األوسط، لندن، نشرت 
هل  فنية وليست سياسية أبداً  إف أسباباً  الشرؽ اموسطنريدة قاؿ لض السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية

 الال اؤلر دلوؿ الوقود المصري بش ؿ شرعل إل  قطاع غزة. 
مف سئرم المهراض  وأومح عرماف أف المش  ت الفنيةض مائلقة بسئر لار الوقود الذي سي وف أقؿ رمناً 

أف هذم المش  ت فل طريقها للحؿ. وشدد عرماف عل  أف  نقطة الال سيدلؿ منها إل  غزةض مؤ داً وبال
إف ذلؾ قرار مصري  حؿ أزمة الطاقة هناؾض قا  ً  مصر ملازمة بفؾ الحصار عف القطاع بما يشمؿ أيماً 

 اسارااينل ال رنئة عنه بئد الرورة.
يد السوالرض وقاؿ إف ما ينشر ليس صحيحًا بالمطلؽ.  ما نف  عرماف أف ا وف مصر قد ارانئت عف اور 

 ما أ د أف أسئار الوقود لـ احدد بئدض "ل ف مصر ملازمة بأف ي وف أقؿ رمنًا مف سئرم الئالملض ومف سئرم 
 المهرا أيماض وبما ال يمس باالقاصاد المصري وحاناه والفلسطينل أيمًا".

ض الال اقود الح ومة فل قطاع لحالل بيف مصر وحماسوقالت مصادر مطلئة للشرؽ اموسط إف الل ؼ ا
. وأومحت المصادر أف النقطة امول  مائلقة فل غزة ح ومةالبأرباح  مائلؽ بنقطايف مرابطايف اماماً  غزةض

ننيهات مصرية  5ض بينما يصؿ إل  المواطف فل غزةض بسئر قرشاً  80 بسئر اللار الذي يباع فل مصر بػ
ابيع اللار بأسئار مئقولة وأقؿ مف السئر الئالمل ومف سئر الاهرياض عل  أف  )دوالر(. واريد مصر أف

أما المسألة الرانيةض فمائلقة بطريؽ اوريد  .فل غزة ح ومةاليسافيد المواطف مف أي الفيمات وليس 
السوالر إل  غزة إذ اصر حماس عل  اوريدم عبر مئبر رفحض أي دوف مرا ا وبطرؽ أسهؿض واريد مصر 

 اإلسرا يلية المشار ة. -م مف مئبر  ـر أبو سالـ ننوا المنطقة الفلسطينية اوريد
مف مسؤوليااها  "إسرا يؿ"قؿض غير أنه يئفل أ وقالت المصادر إف اوريدم مف رفح سيممف لحماس سئراً 

عل  المدى البئيد  قوة محالة ومسؤولة عف حياة الناسض ويحـر السلطة مف الفوا د المريبية الال احصؿ 
 عليها إذا ما دلؿ الوقود عبر مئبر  ـر أبو سالـ.

مصادر مصرية ض أف نيهاف الحسينل ضالقاهرةنقً  عف مراسلها فل  3/3/1021الحياة، لندن، وأمافت 
مسؤولة نفت ما اردد مف أف مصر ارانئت عف إمداد غزة بالوقود ال ـز إلنااج ال هربالض وااهمت سلطة 

الحياة إف ح ومة حماس اريد إما أف اسامر  نريدةوقالت ل ائاؿ أزمة مع مصر.الطاقة فل غزة بأنها اريد اف
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ما أف اظؿ اإلش الية عالقة ببض النظر عف  فل اهريا الوقود المصري المدعوـ لاحصؿ عليه منانًا وا 
 الناس. مئاناة

 
 ينالصهاينة أعدوا دراسات لكل المرشح حازم أبو إسماعيل:المرشح المحتمل لمرئاسة المصرية  19

ض المرشح المحامؿ للر اسة المصرية: إف لدى الشيخ حاـز ص ح أبو إسماعيؿقاؿ  :ننوى رنا -القاهرة 
المساوى اموؿ ال قيمة له مرؿ اافاقية المئابر وهل اافاقية مف دوف  ضر ث نوعيات مف المئاهداتمصر "
ست ما اف ة مرؿ اافاقية اصدير وهل لي ضأما النوع الرانل مف المئاهدات فهو مئاهدات المصالح ...مقابؿ
أما االافاقية الرالرة فهل مئاهدة  وبئد دراسال لهذم االافاقية وندت أف مررها قوي. ضواافاقية ال ويز ضالباز

وهل عار ف  اوند نسلة مف المئاهدة واالافاقية لدينا ائرفنا ما لنا وما علينا مف هذم  ضالس ـ و اما ديفيد
ومف أنؿ هذا  ؿ حدود مصر مفرغة مف البنال والابطية  ضلمفروض عل  مصر ننهلهاالافاقية. وااللازاـ ا

  ."الئمرانية
الشئا المصري " فل حوار نريدة الئرا: أبو إسماعيؿ" قاؿ إسرا يؿ"الئ قات مع أمير ا ووعف طبيئة 

أما عند الصهاينة فإذا رشح ر يس مئيف الالؼ حسابااهـ مف ر يس  ضيلالؼ عف أي شئا آلر منه نقل
آللر. فقد قلت إف اللوبل الصهيونل فل أمير ا إذا فاز حاـز أبو إسماعيؿ بر اسة مصر ساقوـ أمير ا 

"ض وأشار إل  أف ذلؾ ي وف مف بالانديد موباما مف الدراسات الصهيونية الالؼ سياساها عند  ؿ ر يس
 عمرو موس  للر اسة الحسابات سالالؼ اماماً  ولو انالا غداً "ض وأماؼ قا ً : "سياسية أنؿ حسابات"

اهلل امشئؿ أو حمديف صباحل أو برينة  امؿ  ؿ الحسابات  عند البرا والصهاينة. وحا  لو انالا عبد
عل   ؿ  فقد قاموا بدراسات ضف ؿ منا لديه دراسة عند الصهاينة ضالصهيونية سالالؼ بالا ؼ الر يس

 ."المرشحيف لر اسة مصر
 16/1/1021العرب، الدوحة، 

 
 

 قادم وسندخمه مهممين ومكبرين "األقصى"القرضاوي: تحرير  30
َبشَر الئ مة د.يوسؼ القرماوي ر يس االاحاد الئالمل لئلمال المسلميف باحرير  :محمد صبرم -الدوحة 

سندلله مهلليف "نامع عمر بف اللطاا: المسند امقص . وقاؿ فل لطبة النمئة الال ألقاها أمس ب
واسان ر طرد  ضفل يوـ االحافاؿ باحرير امسير وعوداه إل  أهله أف ينئؿ اهلل له حظاً  مامنياً  "وم بريف

وفسر سبا اسابشارم المقدسييف الفلسطينييف مف ديارهـ وسلا ممال ااهـض والامييؽ عليهـ لبنال بيواهـ.
ض باحرير بيت المقدس بأف اهلل يش رؼ عل  ال وفض ويدبر أمرم وينظمه وهو سبحانه لف يارؾ الباطؿ يدـو
 وسينصر الحؽ مهما طاؿ الزمف.

 فل الدوحة. المحرريف وونه الش ر لدولة قطرض عل  إقامة حفؿ الزواج النماعل لألسرى الفلسطينييف
عنهـ بئد أح اـ بالسنف  ليلة عظيمة اسابشرنا فيها بفرح الشباا الذيف اـ اإلفراج"ووصؼ المناسبة بأنها 

 وامن  أف ياـ اإلفراج عف نميع امسرى الفلسطينييفض داعياً  ."المؤبد نناهـ اهلل منهاض وهيأ لهـ زوانًا  ريما
 اهلل أف يفؾ أسرهـ وينبر  سرهـ وياول  أمرهـ وأف يئودوا إل  أهلهـ وديارهـ.

 3/3/1021العرب، الدوحة، 
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 د لعودة القدس وطرد الصهاينةالربيع العربي سيقو  :داعية كويتي 32
أف أحداث الربيع الئربل  ضالداعية ال ويال المئروؼ ضاهلل الئلل حامد بف عبد .أ د فميلة د اهلل مهراف: عبد

الال ائيشها اممة حاليا سوؼ ا اا المشهد املير فل مسيرة اممة نحو النهمة واسائادة عزها ومندها 
فل الدوحة  الوهاا ئلل فل لطبة النمئة بنامع اإلماـ محمد بف عبدوقاؿ ال واسارداد حقوقها المسلوبة.

المامرؿ فل أمة واحدة  امليرسوؼ اسامر بأمر اهلل ائال  حا  نرى المشهد  الئربلأمس إف أحداث الربيع 
راداهاض اسارد نميع حقوقها المسلوبةض واسارنع القدس واطرد الصهاينة واطهر  قوية بهوياها وبشئوبها وا 

واقدـ  أفرادهاسلبت منها واح ـ بشريئاها واقيـ الئدؿ بيف  الال امراملفلسطيف منهـ واسارد نميع ارض 
ّـَ مسؤولياها. أمنالها ّـَ اممة وَه ّـَ الهوية وَه  لي ونوا ح اما لها يحملوف َه

 3/3/1021الشرق، الدوحة، 
 

 "فسُيقضى عميه األسدعن  "يلإسرائ"تخمت  "إذا: "إسرائيل اليومـ"مسؤول في الجيش السوري الحر ل 31
" اإلسرا يليةض إسرا يؿ اليوـنريدة "نقً  عف  مئاز أحمدحوارًا ارنمه  3/3/1021العرب، الدوحة، نشرت 

مع  ماؿ )اسـ غير حقيقل(ض  ]أي الصحفل اإلسرا يلل[ فل واحدة مف المقاهل الباريسية الاقيتنال فيه: 
مر إل  الئاصمة الفرنسية مف أنؿ الاباحث مع  بار وهو أحد قادة النيش السوري الحرض والذي ح

وعرؼ  ماؿ أنه ياحدث مع صحافل إسرا يلل إال أف هذا لـ يبير فل  مسؤوليها حوؿ اموماع فل سوريا.
 فقط عدـ ال شؼ عف هوياه الحقيقية. ض وعل  الئ س رحا بهذا مشارطاً اممر شي اً 

ض مشيرًا إل  أنه سمع ال رير مف امصوات "إسرا يؿ"ورية وهو فل الرورة الس هاماً  وقاؿ  ماؿ إف هناؾ محوراً 
ال ائرؼ  "إسرا يؿ"اإلسرا يلية المالوفة مف سقوط امسدض وهل امصوات الال وصفها بالبريبةض لاصة أف 

؟ ولماذا ال يف ر اإلسرا يليوف "إسرا يؿػ"ماهية النظاـ السوري النديد الحا ـ بئد امسد؟ وهؿ سيواصؿ عدالم ل
أف امصوات  وأشار  ماؿ إل  أنه يدرؾ اماماً  ل أف هذا النظاـ النديد سيقيـ ع قات س ـ مئهـ؟ف

اإلسرا يلية الال انادي بمرورة الحفاظ عل  امسد هل أصوات ارى أنه لـ يقـ بأي مبامرة عس رية مدنا 
ب دض غير أنه أشار إل  أف للحفاظ عل  أمف ال هاماً  طواؿ فارة ح مهض وبالاالل فإف ونود امسد بات أمراً 

مف ورال اسامرار امسد فل الح ـض هذا المرر يامرؿ فل المحور  "إسرا يؿ"يقع عل   بالباً  أمنياً  هناؾ مرراً 
بالاأ يد فل المساقبؿض  "إسرا يؿ"عل   اإليرانل الذي بدأ فل االاساع بلبنافض وهو المحور الذي سيؤرر سلبياً 

ارة امليرة واصاعد وايرة اسلحه بصورة مقلقة. ويزعـ  ماؿ أف نظاـ امسد لاصة مع قوة حزا اهلل فل الف
 هو الراعل لهذا الاحالؼ اإليرانل فل لبنافض وبالاالل فإف القمال عل  امسد واإلطاحة به امرؿ هدفاً 

 ينا أف اناهد مف أنؿ القياـ به. "إسرا يؿػ"ل اسارااينياً 
. ويزعـ  ماؿ أف "إسرا يؿ"سوريا لف ياردد فل إقامة ع قات مع ويشير إل  أف النظاـ الحا ـ المقبؿ فل 

نظاـ امسد الحا ـ سوال اما أو االبف ال يؤيد الس ـض و اف يراوغ فقط عندما قرر امسد اما البدل فل 
ض غير أف المساقبؿ سي وف أفمؿ بالاأ يد مع نظاـ سوري نديد 1000عاـ  "إسرا يؿ"مفاومات س ـ مع 

 ما له وما عليهض ويدرؾ اماما أهمية الس ـ بالمنطقة. حا ـ يئرؼ
نيش  ماؿ أ د أف الض أف "إسرا يؿ اليوـنريدة "ض نقً  عف 3/3/1021، لندن، القدس العربيوأمافت 

مض وأماؼ ملاطبًا الصحفل وحد مع قوات امسد ساطيع االناصار فل الصراعيسوري الحر ال ال
يزوؿ  أفمصلحة فل  اإلسرا يلييفي وف ل ـ أناـ  أفت الصحيحة وينا أناـ امل وف الئ قا" اإلسرا يلل:

. اممربطبيئة  أيماسي سباف مف هذا فقط وسي سا الس ـ  اإلسرا يلل. فالشئا السوري والشئا امسد
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ما يزاؿ فل الح ـ  وأ د عل  أف "امسد ."فسيقم  عليه امسدعل  الاللل عف  "إسرا يؿ" اساقر رأي فإذا
حقا. أناـ الافوف اليـو  امسداريد سوريا مف غير  إسرا يؿالبرا الئظم  ما ازاؿ غير مقانئة بأف مف قوى 

 ."الاالل
 

يران "إسرائيل"مصر بين فّكي حرب  33  وا 
فل ظؿ الاهديدات اإلسرا يلية المازايدة بمرا إيرافض اازايد الملاوؼ مف : الئربية اإلع ـدار  -القاهرة

ل  منطقة اللليج الئربل فقط بؿ منطقة الشرؽ اموسط عموًما ومصر بش ؿ اداعيات هذم الحرا ليس ع
لاصض باعابار أف قناة السويس عامؿ مهـ فل أي حرا مساقبلية عل  هذا الصئيد سوال  انت مف ناحية 

 مرور السفف اإليرانية أو اممير يةض أو ومع قيود عل  السفف المارة بالقناة.
إسرا يلية  وف ذلؾ سيمئها بيف شقل الرح ض ويطلؽ ل ًفا  - يرانيةوالش  القاهرة مف نشوا حرا إ

محادًما بيف السلطة الحا مة الممرلة فل المنلس الئس ري وامغلبية البرلمانية المصرية بقيادة نماعة 
املواف المسلميفض وال سيما أف امليرة ااماع بئ قات قوية مع النظاـ اإليرانلض وفؽ رؤية البرلمانل 

اإليرانية ل ؿ الفارة المقبلة فل ظؿ  - حامدض الذي اوّقع اطور الئ قات المصرية صري محمد أبوالم
 هيمنة اإللواف المسلميف عل  مقاليد السلطة فل مصر.

أما النظاـ المصري بقيادة المنلس الئس ريض فإف هذم الحرا سامئه أماـ مسؤولياه بمرورة فاح قناة 
دولية الموقئة عليها مصرض سوال فيما يائلؽ بالقناة أو الئ قات اإلسارااينية السويس وفًقا ل افاقيات ال

ض حاؿ "امغلبية اإللوانية"المصرية اممير يةض اممر الذي يمع المنلس الئس ري فل موانهة محادمة مع 
 السماح بمرور السفف الحربية اممير ية والبربية مف القناة.

بة مف المنلس الئس ريض الايار السلفلض صاحا المر ز الرانل فل عدد ويقؼ فل مسافة قري: مسافة قريبة
مقاعد البرلمافض حيث يرفض الائامؿ مع إيراف وهو ما ظهر مف ل ؿ رفض الناطؽ الرسمل باسـ حزا 
النور السلفل نادر ب ار االسانابة لدعوة السفير اإليرانل فل القاهرة لحمور حفؿ الرورةض مؤ ًدا رفض النور 

 ض عل  حد وصفه."إال بئد وقؼ لطوات المد الشيئل فل المنطقة"امؿ مع اإليرانييف الائ
ويؤ د لبرال إسارااينيوف أف أ رر ما الشام مصر مف وقوع حرا بيف اؿ أبيا وطهرافض : رأس نووي

اليزؿ . ويشير اللبير الئس ري اللوال سامح سيؼ "عل  إسرا يؿ نووياً  اطلؽ إيراف رأساً "يائلؽ بإم انية أف 
سا وف مف أ رر الدوؿ المامررة فل المنطقةض مف الببار أو اإلشئاع النووي ال يئارؼ "إل  أف مصر 

ساصاا باإلشئاع النوويض ما يئنل أنها  بالحدودض ما يئنل أف المواطف المصري والزراعة والبي ة عموماً 
 ."سا وف  اررة  بيرة عل  مصر لئقود طويلة

ليس محبة "يفسر اليزؿ رفض القاهرة الدا ـ الما ؾ إيراف مسلحة نوويةض  وانط قا مف هذم الملاوؼض
ض الفًاا فل الوقت ذااه "بإسرا يؿ ول ف حماية للشئا المصريض وهو اف ير براغماال واقئل مف نانا القاهرة

محاوالت مصر المسامرة لحض دوؿ الئالـ عل  إلماع المفاع ت النووية اإلسرا يلية للافايش "إل  
الدوللض واوقيع إسرا يؿ عل  اافاقية حظر اناشار الس ح النوويض لشية الملاطر النانمة عل  مصر نرال 

 ."اسالداـ اؿ أبيا لهذا الس ح النووي
ويرى عدد مف المراقبيف أف المنلس الئس ري قد يقدـ عل  إغ ؽ قناة السويس بش ؿ غير رسمل أماـ 

اعاباًرا لألغلبية البرلمانية اإللوانيةض بؿ اسانابة لمبط الشارع السفف اممير يةض حاؿ نشوا حراض ليس 
 ."الذي سيرفض بئد الرورة اسالداـ القناة لمرا أي دولة إس مية أو عربية مرة ألرى
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 3/3/1021البيان، دبي، 
 

 "إسرائيلـ"من العرب يرفضون االعتراف ب %84: في استطالع لممركز العربي لألبحاث 34
عف مشروع قياس الرأي الئاـ الئربل فل المر ز الئربل لألبحاث ودراسة السياسات  صدر مؤلراً  :الدوحة

مف  %89دولة اشمؿ  21 "المؤشر الئربل"مشروع  اناوؿو  .1022لئاـ  "المؤشر الئربل"فل الدوحة اقرير 
اسامارة ُأعدت و  مقابلة مع عينة ممرلة مف المواطنيف فل هذم البلداف. 25273س اف الوطف الئربلض بواقع 

. وُنفذت المقاب ت فل النصؼ اموؿ مف 1022ض وُنفذ االساط ع فل بداية 1020 سنةامس لة فل نهاية 
 ااٌا مفصٌؿ بالناا جض  وأطلؽ المر ز الاقرير اموؿ مف هذا االساط عض عل  أف َيصُدر قريباً  .1022

وفيما يلل بئض الناا ج  م الناا ج.و ااٌا آلر ُيقدـ احليؿ ُلبرال وملاصيف وأسااذة نامئييف عرا لهذ
 :المائلقة بالقمية الفلسطينية امولية

 ممف الوطف الئربل. وأمير ا هما الدولااف ام رر اهديداً  "إسرا يؿ"% مف الرأي الئاـ الئربل يروف أف 73• 
يروف أف  9ض و%يروف أف أمير ا هل ام رر اهديداً  11ض و%هل ام رر اهديداً  "إسرا يؿ"% يروف أف 92• 

 .إيراف هل الدولة ام رر اهديداً 
% مف الرأي الئاـ فل المنطقة الئربية يروف أف القمية الفلسطينية هل قمية نميع الئرا وليست 89• 

 قمية الفلسطينييف وحدهـ.
فقط يؤيدوف أو يؤيدوف إل  حد ما اافاقيات  12ض و%"إسرا يؿػ"% مف الئرا أف ائارؼ دولهـ ب89يرفض • 

 ."إسرا يؿ"الال وقئاها امردفض ومصرض وفلسطيف مع الس ـ 
يروف أف اما ؾ  99يؤيدوف أف ا وف منطقة الشرؽ اموسط لالية مف الس ح النوويض و% 99• %

 امسلحة النووية يبرر لدوؿ ألرى فل المنطقة اما  ه. "إسرا يؿ"
 3/3/1021العرب، الدوحة، 

 
 عمى تفوقها العسكريوسنحافظ  ...مقدس "إسرائيل"أوباما: أمن  35

باراؾ أوباما  الواليات الماحدة اممري ية ر يس ض أفرويارز نقً  عف و الة 3/3/1021الحياة، لندن، نشرت 
ل ؿ اناماع فل نيويورؾ لنمع ابّرعات لحملاه  وقاؿض "المقّدسػ"ب "إسرا يؿ"وصؼ الازاـ أمري ا بأمف 

أهدافنا عل  المدى البئيد فل هذم المنطقةض هو الئمؿ فل أحد "الشرؽ اموسط:  إل  إشارةاالنالابيةض فل 
ش ؿ ال ُيارنـ فيه الازامنا المقدس إزال أمف إسرا يؿض فقط باقديـ القدرات الئس رية الال احاانهاض وباأميف 

اائاوف مع  أفعل  الواليات الماحدة  إف. وأماؼ "افوقها الئس ري المروري فل منطقة لطرة نداً 
ول ؿ االناماع لاطبت امرأة مف  ."محاولة إلط ؽ س ـ دا ـ فل المنطقة. وهذا صئافل " "إسرا يؿ"
لـ يئلف أحد الحرا عل  ". ورد املير: "مارسوا نفوذ ـ! ال للحرا عل  إيراف"ض قا لة: أوباماالحمور 

 ."إيرافض ال داعل للاسرع
بيف ليارات ُادرس  "عنصرًا عس رياً "مة ر أفطهراف واؿ أبيا ادر اف  " أفذي أا نايؾ"لمنلة  أوباماأ د و 

 إل وبدا   ـ أوباما مونهًا  ض بما فل ذلؾ الئقوبات والديبلوماسية..اإليرانلللائامؿ مع البرنامج النووي 
الال يساقبؿ ر يس وزرا ها فل البيت امبيض بئد غد االرنيفض  ما يلقل الر يس اممير ل غدًا  "إسرا يؿ"

أعاقد أف الح ومة "وقاؿ:  )إيباؾ(. اإلسرا يلية -ة الشؤوف الئامة اممير ية لطابًا أماـ مؤامر لنن
ادرؾ أننل ال أناورض بوصفل ر يسًا للواليات الماحدة.  ما أننل ال أ شؼ نيااناض ل ف )إسرا يؿ  اإلسرا يلية
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يراف( ادر اف انه حيف ُائلف الواليات الماحدة  نوويًاض نئنل ما  س حاً  إيرافمف غير المقبوؿ اما ؾ  أفوا 
فيما ال احظ  إيراف بائاطؼ  بير اآلفض وحليفاها الوحيدة )سورية( فل حاؿ ". واسادرؾ ماسا ً : "نقوؿ

إننا ناحدث عف المنطقة ام رر هشاشة "... "غليافض هؿ نريد احر ًا يايح إليراف وصؼ نفسها بأنها محية؟
س ح ذريض  ما لف امال ه هل أيمًا. إيراف ارع   فل الئالـض ورمة دوؿ فيها لف اسمح إليراف باما ؾ

 ."انظيمات إرهابيةض لذلؾ يصبح اهديد اناشار الس ح النووي أ رر لطرًا ب رير
عف نياه " ذي أا نايؾفل حوارم مع " الر يس اممير ل أفصح ، أن3/3/1021السفير، بيروت، وأمافت 

هاية البرنامج النووي اإليرانل هو عبر إقناع إيراف بأف الطريؽ الوحيد لن"بأنه سيحاوؿ إقناع نانياهو بأف 
إال أف "اإليرانل  "الئنؼ"لػ محدداً  هدفاً  "إسرا يؿ"ض وأشار إل  أنه حا  لو لـ ا ف "البرنامج ليس لمصلحاها

 ."منع إيراف مف اما ؾ النووي يش ؿ مصلحة قوية لألمف القومل اممير ل
أواًل نحف نحاوؿ الئمؿ مع المنامع "ل يونهها إل  نانياهو أناا أوباما عف الرسالة الا "مباشرة"وعند سؤاله 

الدولل لئزؿ إيرافض وبئد ر ث سنوات يم ننا أف ننظر إل  الورال ونقوؿ لقد حققنا نناحًا بدليؿ أنه قبؿ ذلؾ 
فل "ض ليميؼ " اف المنامع الدولل منقسمًا بشأف الائامؿ مع الملؼ اإليرانلض فيما اليوـ بات أ رر ااحاداً 

الوقت نفسه أنا أدرؾ أف إسرا يؿ اريد أف ارى ناا ج فئلية وليس فقط نيات حسنة.. لهذا أقوؿ إف نميع 
هناؾ الليار السياسل بئزؿ إيرافض واالقاصادي مف "أف  "ض مومحاً الليارات ابق  مطروحة عل  الطاولة

 ."ل ؿ الئقوبات والدبلوماسل.. ورـ هناؾ الليار الئس ري
ل ف هؿ ائاقد أف إسرا يؿ قد الاطر بأف ااسبا بأزمة فل ع قااها مع أمير ا مف ل ؿ عندما س ؿ: " قاؿو 

ال أعرؼ  يؼ هل طبيئة ع قاها مع أمير اض ول ف أقله أدرؾ أنهـ هنا فل الواليات " ":مرا إيراف؟
 ."أيماً الماحدة يائاطفوف مع إسرا يؿ غريزيًاض وأعاقد أف الدعـ السياسل إلسرا يؿ قوي 

اممير ية ارا زت عل  القيـ المشار ة والااريخ  -صحيح أف الئ قات اإلسرا يلية " :أوباما قا  ً  اابعوي
المشارؾ والئ قات بيف الشئبيفض ول نها أيمًا عل  قناعة إسرا يلية اامة بأنه ببض النظر عما إذا  انت 

للشئا  هرسالا أنها د أ. و "ا سا وف فل ظهرنااإلدارة اممير ية للنمهورييف أو الديموقراطييف: أمير 
 ."أما لنانياهو فسا وف رسالة أ رر احديدًا أي أنها سادور حوؿ سبؿ حّؿ المش لة"اإلسرا يللض 

 
 اإليرانيةفي قصف المنشآت النووية  "إسرائيل"يعمن خططًا لمساندة  األميركيسالح الجو  36

مراسلاها فل واشنطف  ارريف  أعداهفل اقرير  1/3 لنمئةصحيفة "ذي اايمز" البريطانية يوـ اذ رت  :لندف
قبؿ  اإليرانيةلقصؼ المواقع النووية  قا مة بالليارات الئس رية امبيضالبيت  إل وف سلـ نالبنااض أف فيلا

 بنياميف نانياهو فل واشنطف. "إسرا يؿ"ور يس وزرال  أوباماباراؾ(  اممير لالموانهة الحاسمة بيف الر يس )
هذم اللطط اشرح  يؼ يم ف  إف للصحافييفض اممير لالننراؿ نوراوف شوارازض قا د س ح الطيراف  وقاؿ

نفذت الدولة الئبرية اهديدها بقصؼ  إذاض إيرافالمحامؿ مد  اإلسرا يللاشارؾ فل الهنوـ  أفلواشنطف 
الممادة للاحصينات  اممير يةاحدث نسلة مف القذا ؼ  إفماؼ الننراؿ شواراز أ. و اإليرانيةالمنشآت 
سا نة مرؿ سفوح نباؿ مف  إيرانيةاسالدامها مد دفاعات  إم اف إل "ناهزة للئمؿ"ض ملمحًا  أصبحت

"القصؼ  إفوقاؿ  نووية لارج مدينة قـ الدينية. إنااجالال احمل منشأة  قدماً  190صلور البرانيت بئمؽ 
 10الس ح الراقا الها ؿ بطوؿ  أف وأماؼ ".ئاوأص لما  اف اشد  عمقاً  أ رريائلؽ بالفيزيالض ف لما  اف 

 "لديه قدرة اسااباعية". قدماً 
 1/3/1021، القدس، القدس
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 اإلسرائيمي العالمي في عشرات الجامعات "األبرتهايد"بدء نشاطات أسبوع  37

اؿ أبيا: للسنة الرامنة عل  الاواللض بدأت أمس فل عشرات النامئات فل الئالـض نشاطات اديف ائامؿ 
. وافااحت هذم "أبراهايد"لسلطات اإلسرا يلية مع الفلسطينييفض وااهمها بإدارة سياسة الامييز الئنصري ا

أسبوع امبراهايد فل "النشاطاتض الليلة قبؿ الماميةض فل نامئة  ولومبيا فل نيويورؾض احت عنواف 
يؿ الفلسطينييف عف ديارهـ . واـ ل له اقديـ عروض مسرحية عف عسؼ االحا ؿ وأساليبه فل ارح"إسرا يؿ

وهدـ بيواهـ ونها مياههـ ومصادرة أراميهـ ومنحها للمساوطنيف. عرض فيلـ دعا ل يقوؿ فيه طلبة 
ساعدونا عل  االناهال مف هذا الفصؿ الملزي فل الااريخض حيث اظهر إسرا يؿ عل  "نامئة  ولومبيا: 

 ."وأبراهايد حقيقاها ليس  دولة ديمقراطيةض بؿ  دولة احا ؿ وامطهاد
 3/3/1021الشرق األوسط، لندن، 
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اض والال بريطانيالفل  الال اقوـ ض ماريو غولدض النشاطات"إسرا يؿ"اؿ أبيا: اعابر السفير البريطانل فل 
 "ضأبراهايد"را يلية مع الفلسطينييفض وااهمها بإدارة سياسة الامييز الئنصري اديف ائامؿ السلطات اإلس

فقاعاتض امرؿ عناصر هامشية فل المنامع. وأماؼ أف المقياس الحقيقل للئ قات البريطانية اإلسرا يلية 
ليار ننيه م 3779هو فل الئ قات الماينة بيف البلديفض ويؤ د ذلؾ حنـ الابادؿ الاناري بينهما الذي بلغ 

 إسارلينل فل السنة المامية.
 3/3/1021الشرق األوسط، لندن، 

 
 

 السفير الروسي في لقاء مع مسؤول إسرائيمي: بقاء األسد في الحكم لصالحكم 39
أرار لقال سري بيف السفير الروسل فل اؿ أبياض سيرنل يئقوبييؼض ومسؤوؿ : نظير منلل - اؿ أبيا

سربت افاصيله المصورة إل  قناة المساوطنيف الالفزيونية ومنها إل  إسرا يلل حوؿ اموماع فل سورياض 
 منة  بيرة. « يوايوا»موقع 

وأقحـ فيه المسؤوؿ اإلسرا يلل وهو نا ا وزير الائاوف اإلقليملض أيوا قراض مف حزا اللي ود الحا ـض عبر 
لؾ قرا الذي  اف يرمل الهااؼ أحد أقطاا المئارمة السوريةض الذي ومع السفير فل موموع محرجض و ذ

مف هذا اللقال إل  نقؿ مساعدات إنسانية للمامرريف فل المدف السوريةض وذلؾ برفمه أي مساعدات 
 إنسانية مف إسرا يؿ.

واونه السفير يئقوبييؼ ل ؿ هذا اللقال برسالة شفوية إل  ر يس الوزرال اإلسرا يللض بنياميف نانياهوض 
بشار امسد فل الح ـ هو لصالح إسرا يؿ. وقاؿ يئقوبييؼ: إف انارا  إلقناعه بأف بقال الر يس السوري

الرورات فل الئالـ الئربل دلت عل  أف سقوط امنظمة الحالية يؤدي إل  صئود قوى اإلس ـ السياسل 
المئروفة بئدا ها إلسرا يؿض وأنه ال يفهـ المصلحة مف الاصريحات اإلسرا يلية الال اصدر مد امسدض 

 «.و  نت إسرا يليا لما ارددت فل اأييد بقال امسدل»وأماؼ: 
ض أمسض إف اللقال اـ بمبادراه الشلصية مع السفير الروسلض «الشرؽ اموسط»وقاؿ قرا فل حديث لػ

لقد طلبت االناماع مئه ل ل اادلؿ روسيا لدى القيادة السورية واايح لنا إدلاؿ مساعدات »وأماؼ: 
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حاصرةض مرؿ حمص ودرعا وغيرهما. فقاؿ: إف اممر غير مم فض مف سوريا غذا ية إل  البلدات السورية الم
لف اقبؿ مساعدات مف إسرا يؿ. فأنباه بأف هذم المساعدات ليست مف الح ومة اإلسرا يليةض بؿ مف 
مواطنيف عرا مف إسرا يؿ. فأناض )ياابع قرا( أحا إسرا يؿ أ رر مما يحبها اليهود ول ننل أبادر إل  هذم 

ل ونل عربيا وابنا للطا فة الئربية المئروفة )الدروز(ض وليس ل ونل نا ا وزير فل الح ومة  اللطوة
 اإلسرا يلية. 

 3/3/1021، الشرق األوسط، لندن
 

 بمجيكا: مقاطعة هاينو ومدينة تورناي يوقعان اتفاقيتي تآٍخ وتوأمة مع بيت لحم 40
ايؿ بمدينة اورناي فل بلني اض أمسض اافاقية اآلل "اميػاـ": وقع محافظ بيت لحـ عبد الفااح حم -بيت لحـ 

بيف المحافظة وبيف ومقاطئة هاينوض فيما وقع ر يس بلدية بيت لحـ الد اور ف اور بطارسةض اافاقية اوأمة 
بيف مدينال بيت لحـ واورنايض وحمر حفؿ اوقيع اافاقيال الاوأمة والاآلل سفيرة فلسطيف فل بلني ا ليل  

 ة بيت لحـ طونل مرقصض ومدير م اا المحافظ صالح صبح.شهيدض ومدير بلدي
واهدؼ اافاقية الاوأمة إل  فاح آفاؽ الائاوف الرنا ل بيف المدينايفض ومد نسور الاواصؿ لالبية احايانات 

 المواطنيفض واطلئات الشئا الفلسطينلض لاصة فل مدينة بيت لحـ.
 3/3/1021األيام، رام اهلل، 
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عل  الرغـ مف أف ونود ال ن يف عل  امرامل اللبنانية مم  عليه أ رر مف سػايف عامػًاض »: زينة برناوي
ه ػػذا «. مػػازاؿ هػػذا الونػػود حاػػ  اللحظػػة غيػػر مقػػنف بمراسػػيـ واشػػريئات احػػّدد ع قػػة الطػػرفيفض  ػػّؿ بػػاآللر

الائػدي ت القانونيػة وواقػع المهنيػيف فػل »ها حػوؿ اساهؿ الباحػث الفلسػطينل فاحػل  ليػا اقديمػه لدراسػة أعػدّ 
 «.لبناف

اال ػػا ؼ اللبنػػانل الفلسػػطينل لحػػؽ »وقػػد عػػرض  ليػػا ناػػا ج الدراسػػةض أمػػسض مػػمف طاولػػة حػػوار دعػػا إليهػػا 
 «.ريفييرا»ض فل فندؽ «الئمؿ

 «أْجَنَبِتهم»التضييق عمى الفمسطينيين عبر 
اوفير فرص عمؿ ل ن يف علػ  »ض سئ  لبناف  الرسمل إل  2998فل السنوات القليلة الال الت ن بة الئاـ 

للفيػػػػة الائػػػػاطؼ الئػػػػاـ مػػػػع ال ن ػػػػيف الفلسػػػػطينييف وقمػػػػياهـض إال أف الائػػػػاطل الرسػػػػملض ناينػػػػة الائقيػػػػدات 
والاػػداعيات الاػػل سػػبباها قمػػية اللنػػولض سػػيألذ مسػػارًا صػػئبًا ومئقػػدًا يصػػبح عنوانػػه الر يسػػل الامػػييؽ علػػ  

اطبيػػػؽ أ رػػػر »ض بحسػػػا  ليػػػا. وُياػػػرنـ الامػػػييؽ فػػػل دراسػػػاه عبػػػر «ملالػػػؼ مسػػػاويااهعمػػػؿ الفلسػػػطينييف ب
القػػوانيف اشػػددًا علػػيهـض بذريئػػة حمايػػة اليػػد الئاملػػة المحليػػة مػػف المنافسػػة امننبيػػة الوافػػدةض علمػػًا أف ال ن ػػيف 

ف القػوانيف نػالت منموعػة مػ»ض فقػد «2998الفلسطينييف يقيموف بش ؿ شرعل وقػانونل فػل لبنػاف منػذ الئػاـ 
 «.والمراسيـ لُالرنهـ مف دا رة الحماية القانونية بئد ائريفهـض بالافسيرات االسانسابيةض بأنهـ أنانا

ض شػػرح  ليػػا أف 2959وباالسػػاناد إلػػ  المػػادة الرانيػػة مػػف قػػانوف انظػػيـ عمػػؿ امنانػػا فػػل لبنػػاف فػػل الئػػاـ 
 ػؿ »ض فيما يسير قػانوف آلػر إلػ  أف «انيةامننبل هو  ؿ شلص حقيقل أو مئنوي مف غير الاابئية اللبن»

أننبل يرغا بالدلوؿ إل  لبناف لائاطل مهمة أو عمؿ بأنرض أو بدوف أنرض أف يحصؿ مسبقًا عل  موافقػة 
وزارة الئمؿ والشؤوف االناماعية قبؿ مني ه إليه.. أي أف المقصػود بهػذا الػنص هػو  ػؿ مػف يرغػا بالػدلوؿ 
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لاطبيقيػة للقػانوف علػ  امننبػل أف يساحصػؿ علػ  إنػازة عمػؿ ليمارسػه اشػارطت الممارسػات ا«.. إل  لبنػاف
مف دوف امييز ما بيف امننبل الوافد إل  لبناف بهدؼ ممارسػة مهنػة مػاض والفلسػطينل المقػيـ فػل »فل لبنافض 

مالػة لبناف بش ؿ قانونلض بؿ أف االسانساا فل اطبيػؽ القػانوف قػاد عمليػًا إلػ  إقفػاؿ السػوؽ اللبنانيػة أمػاـ الئ
 «.الفلسطينية بملالؼ أنواعه

وقػػد طػػاؿ الامػػييؽ عمػػؿ المهنيػػيف الفلسػػطينييف فػػل لبنػػافض  امطبػػال والمهندسػػيف والممرمػػيفض بشػػ ؿ حاسػػـ 
ض لاصػة 2995أيلػوؿ  13نال المنع بش ؿ مطلؽ اسانادًا لما ورد فػل قػانوف الئمػؿ الصػادر فػل »أيمًاض إذ 

عل  مف يريد االناساا إل  أي نقابة  92اشارط نصًا فل المادة  فل بند النقابات وحؽ االناساا إليهاض حيث
أف ي وف مف الننسية اللبنانيػة ومامائػًا بحقوقػه المدنيػةض وأف يمػارس المهنػة وقػت الطلػا.. وطّبػؽ ذلػؾ علػ  

مف القانوف ذااه لألنانا أف يناسبوا إلػ  النقابػة إذا اػوفرت فػيهـ بئػض  91الفلسطينييفض فيما أنازت المادة 
نمػا يحػؽ لهػـ أف يناػدبوا أحػدهـ  الشروطض و اف مصرحًا لهـ بالئمؿ فل لبنافض عل  أال ينالبوا أو ُينالبػواض وا 

 «.ل ل يمرلهـ ويدافع عنهـ لدى منلس النقابة
 فئات عاممة.. وواقع خارج الحماية 3

ـ  ليػػا صػػورة ض قػػدّ «أونػػروا –و الػػة غػػوث واشػػبيؿ ال ن ػػيف الفلسػػطينييف »انط قػػًا مػػف إحصػػالات أنراهػػا 
الئّمػاؿ الفلسػطينيوفض سػوال امنػرال أو »مونزة عػف واقػع المهػف الاػل يمارسػها الفلسػطينيوف فػل لبنػاف. فػوّزع 

المهنيػػوفض علػػ  رػػ ث ف ػػاتض وهػػل الف ػػة القليلػػة الاػػل ااميػػز بػػالررالض وهػػذم الف ػػة حملػػت مئهػػا مػػف فلسػػطيف 
رفيةض والف ػػة الماوسػػطة مػػف أصػػحاا اللبػػرات المهنيػػة أموالهػػا ولبراهػػا فػػل امعمػػاؿ الماليػػة والئقاريػػة والمصػػ

والائليميةض أما الف ة الرالرة وهل ام بر فاحولػت بفئػؿ اشػّدد القػوانيف اللبنانيػة اناههػا إلػ  يػد عاملػة رليصػة 
 «.ا سا قواها مف ل ؿ الئمؿ الموسمل وامعماؿ الشاقةض بئيدًا عف  ؿ أش اؿ الحماية القانونية

فػل الم ػة  91نسػبة »ض ابػيف أف «اال ا ؼ اللبنانل الفلسػطينل لحملػة حػؽ الئمػؿ»اسة أعدها واسانادًا إل  در 
فػػل الم ػػة مػػف الئمػػاؿ  97دوالرض فيمػػا احصػػؿ نسػػبة  900و 310مػػف الئػػامليف ياقامػػوف مبلبػػًا يػػراوح بػػيف 

 «.الفلسطينييف عل  ما هو دوف الحد امدن  لألنور
 طبيبًا! 150حقوقيًا و 60

عػػدد المهنيػػيف الفلسػػطينييف فػػل لبنػػاف ياػػوزع علػػ  الشػػ ؿ »رة نقابيػػة فلسػػطينية اشػػير إلػػ  أف قػػّدـ  ليػػا مػػذ 
ض «منظمػػة الاحريػػر»الاػػابع ؿ« االاحػػاد الئػػاـ للحقػػوقييف الفلسػػطينييف»حقوقيػػًا مسػػنً  فػػل لػػوا ح  50الاػػالل: 

سػػػناف مسػػػنً  فػػػل طبيػػػا أ 290ض و«االاحػػػاد الئػػػاـ لألطبػػػال الفلسػػػطينييف»طبيبػػػًا مسػػػنً  فػػػل لػػػوا ح  190و
عػػػػامً  فػػػػل منػػػػالل  50ض و«االاحػػػػاد الئػػػاـ للمهندسػػػػيف الفلسػػػػطينييف»مهنػػػػدس مسػػػػنً  فػػػػل  900االاحػػػادض و

 الاصوير والاحرير الصحافييف.
مئظمهـ ينري اشبيلهـ مف دوف عقػود أو أذوف عمػؿض ليػوفر »أما الموظفوف والئماؿ فل قطاع الصناعة ؼ

وليمارس اسػاب اًل  ريػرًا مػا ي ػوف مرهقػًا لنهػة الفيػؼ امنػر وعػدـ صاحا المصنع ا اليؼ عديدة قانونيةض 
ف  انت اقدر ببئض الم ات  «.الدفع للمماف االناماعل. لذلؾض ال اوند أرقاـ راباة وال مئروفةض وا 

اقديرات بونود م ة محاسا وم ة با ع منوهراتض فل حيف يئمؿ ربع »باإلمافة إل  ذلؾض اوقؼ  ليا عند 
ات النامئيػػة اقريبػػًا مػػف القػػاطنيف دالػػؿ المليمػػات فػػل سػػوؽ الئمػػؿ اللبنانيػػةض أي فػػل سػػوؽ حػػاملل الشػػهاد

الئمػػؿ لػػارج المليمػػاتض بينمػػا ارافػػع هػػذم النسػػبة بػػيف الفلسػػطينييف لػػارج المليمػػاتض ويم ػػف اصػػنيؼ النسػػبة 
والئمػػػؿ  فػػػل الم ػػػة  مهنيػػػيف ومػػػديريف يئملػػػوف فػػػل الائلػػػيـ والصػػػحة 99الئظمػػػ  مػػػنهـ علػػػ  الشػػػ ؿ الاػػػالل: 

فػل  3فػل الم ػة فػل الانػارة والفنػادؽ والمطػاعـض و 5فل الم ة فل اللدمات االناماعيةض و 11االناماعلض و
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فل الم ة فل قطاع الماؿ والئقػاراتض وهنػاؾ عػدد قليػؿ يئمػؿ فػل منػاؿ المواصػ ت  3الم ة فل الصناعةض و
ض واسػاند  ليػا فػل أرقامػه هػذم إلػ  «نػالواالاصاالتض باإلمافة إل  نسبة واحد فل الم ة ائمؿ فل منػاؿ الب

 .1009ض الصادر فل شاال الئاـ «الدراسات الفلسطينية»مف منلة  77الئدد 
 3/3/1021، السفير، بيروت
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 نقوال ناصر
إف الحػػػديث الرسػػػمل وغيػػػر الرسػػػمل الػػػذي انػػػدد مػػػؤلرا عػػػف "مر زيػػػة" القػػػدس فػػػل االهامػػػاـ السياسػػػل وغيػػػر 

اسل الئربل واإلس مل يدحمه واقع الاهويد الماسػارع فػل بيػت المقػدسض وهػو اهويػد يانػاقض امامػا مػع السي
مر زية "الشأف الداللل" الذي نئؿ  ؿ بلد عربل يئابر أف هذا الشأف يػأال "أوال" علػ   ػؿ مػا عػدامض بفمػؿ 

حة قػػد ال اا ػػرر لنمئػػاف فػػل "الربيػػع الئربػػل" الػػذي انػػد فيػػه دولػػة االحػػا ؿ اإلسػػرا يلل فرصػػة ااريليػػة سػػان
ملططات اهويد المدينة المقدسػة واسػريئها دوف أي لشػية مػف أي رادع عربػل أو إسػ مل أو مسػيحلض فػل 
سباؽ محموـ مع الزمف ل ناهال مف اهويدها قبؿ أف يناهل فصؿ "الربيػع الئربػل"ض لياسػالؿ الئػرا فػل بيػت 

ربيػػػع قػػد احػػوؿ عمليػػا إلػػػ  حامػػنة مرلػػ  اطلػػؽ يػػػد المقػػدس وفػػل أ نػػاؼ بيػػت المقػػػدس عمػػا إذا  ػػاف هػػذا ال
االحػػا ؿ حػػرة فػػل اهويػػد المدينػػة وهوياهػػا الئربيػػة الااريليػػة ومقدسػػااها اإلسػػ مية والمسػػيحيةض بينمػػا الئػػرا 

 منشبلوف بشأنهـ الداللل "أوال".
"القػدس ينػا فلسطينًياض قاؿ الر يس محمود عباس فل المؤامر الدولل للدفاع عػف القػدس بالدوحػة مػؤلرا إف 

أف ا وف الئنواف المر زي فل ع قات الدوؿ الئربية واإلس مية مػع دوؿ الئػالـ". وعربيػاض ال يبػدو أف الئػرا 
ملالفػػوف مئػػه علػػ  "مر زيػػة" القػػدسض فئلػػ  سػػبيؿ المرػػاؿض اعابػػر عاهػػؿ البحػػريف الملػػؾ حمػػد بػػف عيسػػ  آؿ 

الػػوزرال الفلسػػطينل فػػل غػػزة اسػػماعيؿ هنيػػة لليفػػة القػػدس "قمػػية مر زيػػة" و"لطػػا أحمر"لػػدى اسػػاقباله ر ػػيس 
أوا ػػؿ الشػػهر المامػػل. ل ػػف شػػااف بػػيف القػػوؿ وبػػيف الفئػػؿض فػػالواقع الػػراهف يػػدحض أي "مر زيػػة" للقػػدس فػػل 

 الشأف الئربل.
فػػل مػػؤامر "الػػدفاع" عػػف القػػدس بالدوحػػةض قػػاؿ عبػػاس إف دولػػة االحػػا ؿ الوض"مئر ػػة" و"حربػػا" فػػل القػػدس 

نهػػا اليػػوـ الػػوض "الم زالػػة الطػػابع الئربػػل اإلسػػ مل والمسػػيحل وا  ئر ػػة امليػػرة فػػل حربهػػا الهادفػػة لمحػػو وا 
للقدس الشرقية"ض ل ف الموقؼ الئربل ال يزاؿ منمئا عل  "الس ـ"  ليار اسارااينل وحيدض باعابارم "مئر ػة" 

مػف الهزيمػة واحدة وحيدة ال ليار له غيرهاض وهو موقؼ ال يسمح للشئا الفلسطينل بلػوض سػواهاض بػالرغـ 
 الئربية الوامحة فل "مئر ة الس ـ" هذم.

وال أدؿ علػػ  هػػذم الهزيمػػة مػػف الاصػػريحات الاػػل أدلػػ  بهػػاض علػػ  سػػبيؿ المرػػاؿ ال الحصػػرض رمػػوز ؿ"عمليػػة 
الس ـ" ال يشؾ أبػدا فػل إل صػهـ لهػاض مرػؿ قػوؿ وزيػر الشػؤوف المدنيػة فػل سػلطة الح ػـ الػذاال الفلسػطينل 

لػـ ائػد هنػاؾ أي مسػؤولية وال واليػة للسػلطة"ض و"أصػبح  1000سيف الشيخض إنه "منذ عػاـ الماآ ؿ براـ اهللض ح
الحا ـ الفئلل هو االحا ؿ"ض ودولة االحا ؿ "ألبت نميع االافاقيات الموقئة" مػع منظمػة الاحريػر )صػحيفة 

دولػة االحػا ؿ المصري(ض أو اأ يد نمر حماد المساشار السياسل لئبػاس يػـو امربئػال المامػل بػأف ح ومػة 
الحاليػة "ائمػؿ حاليػا إللبػال مػا ابقػ  مػف واليػة قانونيػة وسػيادية للسػلطة"ض و"بػدأت عمليػا بإلبػال حػؿ الػػدولايف 

 واسابداؿ.
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نظرية امرض مقابؿ الس ـ إل  امرض مقابؿ اممف" بمئن  "اممف اإلسرا يلل ..إلعادة اممور إل  الومع 
 " و"إنهال  ؿ االافاقيات الال ارابت عل  أوسلو" )القدس الئربل(.الذي  اف سا دا ما قبؿ اافاؽ أوسلو

فل الرامف مف الشهر المامل  اا ليونػارد فػيف فػل المنلػة اليهوديػة بلػوس أننيلػيس اممير يػة )ذى نػويش 
 رون ؿ أوؼ غريار لوس اننيليس( بأف عدد اليهود فل المسائمرات االسايطانية "ورال اللط املمر"ض أي 

( ألؼ مساوطفض نصفهـ فل القػدس ومحيطهػا 500ة البربية الفلسطينية المحالة لنهر امردفض بلغ )فل المف
ض ليرافػػػع عػػػدد اليهػػػود فػػػل القػػػدس 2957%( مػػػنهـ يئيشػػػوف فػػػل شػػػرقل القػػػدس المحالػػػة عػػػاـ 90المباشػػػرض )

لفض عػدد )أرقػاـ بلديػة االحػا ؿ(ض ويػن 1007( ألفػا عػاـ 989إلػ  ) 2980( ألؼ عاـ 200"الموحدة" مف )
( ألفػا 50( ألػؼض مف )100( ألػؼض ولػيس )200– 70الئرا الفلسػطينييف فػل شػطرها الشػرقل إلػ  مػا بػيف )

( ألفػػا مػف حملػػة بطاقػات هوياهػػا الزرقػػال 70مػنهـ يئيشػػوف لارنهػا فػػل امردف والواليػات الماحػػدة وغيرهمػا و)
 دا رة الحقوؽ المدنية.يئيشوف فل المفة البربيةض حسا اقديرات عزمل أبو السئود مدير عاـ 

إذا سػمح للومػع  1010بمنظمة الاحرير الفلسطينية الذي اوقع نهاية الونود الئربل فل المدينة بحلػوؿ عػاـ 
الػػػراهف باالسػػػػامرار )اقابػػػاس مػػػػف مقػػػػاؿ مسػػػامة الشػػػػريؼ فػػػل "أراا نيػػػػوز" السػػػػئودية باللبػػػة اإلننليزيػػػػة فػػػػل 

فل القدس لو  انت قمياها "مر زية" حقػا لػدى الئػرا  (. فهؿ  اف هذا الواقع سي وف هو السا د2/3/1021
! 

فاالن فال الئربل إل  الشأف الداللل الميؽ ل ػؿ دولػة علػ  حػدة مػف دوؿ الانز ػة الئربيػة فػل موسػـ "الربيػع 
الئربػػل" قػػد احػػوؿ إلػػ  عنػػواف ؿ"اهمػػيش" القمػػية الفلسػػطينيةض والقػػدس عنوانهػػاض حػػـر الشػػئا الفلسػػطينل مػػف 

لئربل فل الامامف مع عرا فلسطيف احػت االحػا ؿض واحػوؿ عمليػاض ببػض النظػر عػف "أمئؼ االيماف" ا
 النوايا الحقيقية أو المئلنةض إل  مول عربل ألمر لابوؿ دولة االحا ؿ عل  القمية وشئبها.

واالن فػػال الئربػػل إلػػ  الشػػأف الػػداللل يهػػدد اليػػـو باف يػػؾ وافايػػت دولػػة الانز ػػة الئربيػػة علػػ  أسػػس دينيػػة أو 
ا فيػػة أو عرقيػػة أو قبليػػةض وهػػذم ناينػػة ماوقئػػة لارانػػع "مر زيػػة" القمػػية الفلسػػطينية والقػػدس  ئامػػؿ اوحيػػد ط

عربل أساسل فل موانهة دولة االحا ؿ اإلسرا يلل الاػل زرعػت فػل قلػا الػوطف الئربػل لفصػؿ مشػرقه عػف 
ردفض لػط الموانهػة امطػوؿض مبربهض ومنع وحداهض وناينة ماوقئة إللراج مصػرض عمػاد القػوة الئربيػةض رػـ ام

اإلسػػػرا يللض لياحػػػوؿ هػػػذا الصػػػراع مػػػف صػػػراع علػػػ  الونػػػود إلػػػ  صػػػراع علػػػ   –مػػػف دا ػػػرة الصػػػراع الئربػػػل 
الحدودض ومف صراع عربػل إلػ  صػراع فلسػطينل مػع دولػة االحػا ؿض بينمػا اػدور اليػـو مئر ػة إلػراج سػورية 

 ؿ اممير ل للئراؽ.مف هذا الصراعض بئد ادمير عمقها االسارااينل باالحا 
ويامح ارانع المر زية الئربية للقمية الفلسطينية وقلبها المقدسل فل االنلفػاض الماواصػؿ فػل عػدد الػدوؿ 
الئربيػػة الاػػل فػػل حالػػة حػػرا مػػع دولػػة االحػػا ؿض فقػػد دفئػػت مر زيػػة فلسػػطيف فػػل الشػػأف الئربػػل سػػبع دوؿ 

ونػػود مئظمهػػا احػػت "االناػػداا" البريطػػانل أو  ض بػػالرغـ مػػف2998عربيػػة إلػػ  قاػػاؿ دولػػة االحػػا ؿ فػػل سػػنة 
حارباهػا دولاػاف فقػطض واليػـو لػـ ابػؽ  2973حارباها ر ث دوؿ عربيةض وفػل سػنة  2957الفرنسلض وفل سنة 

ذا ننحػػت المئر ػة الػػدا رة حاليػػا فػل إلرانهػػا مػػف دا ػرة الصػػراعض ال يبقػػ   إال سػورية فػػل حالػػة حػرا مئهػػاض وا 
دهـ لطػػرا واقئيػػا محػػدقا بهػػدـ رالػػث الحػػرميف الشػػريفيف فػػل القػػدس إال أف لئػػرا فلسػػطيف وهػػـ يوانهػػوف وحػػ

يقولػػوا مػػع نػػد النبػػل الئربػػل محمػػد عليػػه الصػػ ة والسػػ ـض عبػػد المطلػػاض عنػػدما نػػال أبرهػػة امشػػـر الحبشػػل 
 لهدـ ال ئبة: "للبيت را يحميه".

المسػلميف إلػ  زيػارة القػدس وهػل إف المنة الال أرارها الر يس عباس بدعواه فل الئاصمة القطرية الئػرا و 
احت االحا ؿ "نصرة للسػنيف الفلسػطينل" فيهػاض وهػل الػدعوة الاػل رفمػها ممػيفه القطػري امميػر حمػد بػف 
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لليفػػػػة بإحالاهػػػػا إلػػػػ  ر ػػػػيس االاحػػػػاد الئػػػػالمل لئلمػػػػال المسػػػػلميف يوسػػػػؼ القرمػػػػاوي ل فاػػػػال فيهػػػػاض فػػػػأفا  د. 
احػػػريـ ممارػػػؿ للمسػػػيحييف مػػػف البابػػػا شػػػنودة الرالػػػث بابػػػا القرمػػػاوي باحريمهػػػا احػػػت االحػػػا ؿض منمػػػما إلػػػ  

االس ندريةض هل منة اسلط امموال عل  حقيقة أف مر زية القدس عل  وشؾ أف يسػحقها الاطبيػع الئربػل 
 الرسمل عل  المساوى الشئبل بئد أف أنهاها رسميا.

و"مر زياهػا" الئربيػة اإلسػ مية  لقد احوؿ الومع الئربل الراهف إل  حامنة مرل  لاهويػد القػدس ي ػاد يبرقهػا
فػػل لمػػـ "ربيػػع" حػػروا داحػػس وغبػػرال عربيػػة مئاصػػرة فػػل عصػػر نديػػد لملػػوؾ الطوا ػػؼ يب ػػوف فيػػه مرػػؿ 

 النسال مل ا مماعاض أو عل  وشؾ أف يميعض لـ يحافظوا عليه مرؿ الرناؿ.
 1/3/1021، موقع فمسطين أون الين
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 بشارة مرهج
بػام الفلسػطينييف الماػابئيف لقمػية القػدسض صػػحوة امنظمػة الئربيػة وحمػورها مػؤامر الػدفاع عػػف اسػارعت انا

القػػدس الػػذي انئقػػد فػػل الدوحػػة منػػذ أيػػاـض واقاػػراح أميػػر قطػػر دعػػـ المدينػػة المظلومػػة بالمشػػاريع الاػػل ائػػزز 
را يلية الاػل ائمػؿ صمودهاض والذهاا إل  منلػس اممػف للمطالبػة باشػ يؿ لننػة للاحقيػؽ فػل اإلنػرالات اإلسػ

ض والسػػئل إلنبػػار اػػؿ أبيػػا علػػ  الارانػػع عػػف اإلنػػرالات الاػػل االػػذاها 2957علػػ  اهويػػد القػػدس منػػذ عػػاـ 
 لطمس مئالـ المدينة المقدسة وازوير هوياها.

ومما ال شػؾ فيػه أف القػدس بحانػة إلػ   ػؿ مسػاعدة عربيػةض ولػو  انػت ماػألرةض منهػا ائػيش حصػارًا حقيقيػًا 
ا وروحهػػا ورمزياهػػاض وذلػػؾ مػػف لػػ ؿ مواصػػلة سػػلطات االحػػا ؿ الحفريػػات احػػت المسػػند يسػػاهدؼ ونودهػػ

امقص  وللللػة  يانػهض واسػا ماؿ النػدار الئنصػريض ومصػادرة المنػازؿض وطػرد الئػا  تض واعاقػاؿ الممرلػيف 
 الشرعييفض والامييؽ عل  انارها ولنؽ أسواقها وقاؿ الحياة الطبيئية فيها.

القػػػدس النػػػدال الػػػو النػػػدال للرؤسػػػال والملػػػوؾ الئػػػرا اػػػذ يرًا لهػػػـ بوانبػػػااهـ نحػػػو القػػػدسض  ولطالمػػػا ونػػػه أهػػػالل
ومناشداهـ دعـ أما نها المقدسة ومؤسسااها الملالفة. مف دوف اف الق  الؾ الندالات الاناوا المطلوا إال 

سػػات الدينيػػة فػػل حػػاالت محػػدودة قامػػت فيهػػا بئػػض الئواصػػـ الئربيػػة بإنشػػال واػػرميـ عػػدد محػػدود مػػف المؤس
 واالناماعية والاربويةض فمً  عف بئض المساعدات الال قرراها القمـ الئربية.

و ـ شئر أهالل القدس بلذالف ألواهـ فل الديف والئروبةض مناظريف مساعدااهـ الوازنةض فل وقت ينشط فيه 
المنػازؿ المنانيػةض والروااػا أفراد يهود لبنال عشرات امحيػال السػ نية لشػذاذ أاػوا مػف ملالػؼ البلػدافض طمئػًا ب

المبريةض والمساعدات الملالفةض مف انؿ هدؼ واحػد وهػو إغػراؽ القػدس بنماعػات صػهيونية مسػلحةض دورهػا 
اسافزاز امهالل امصلييفض واحا ؿ بيواهـض والريا مؤسسااهـض عل  مرأى مف الئالـ ومنلس اممفض الذي 

 عنهـ. لـ ياحرؾ يومًا واحدًا لنصراهـ أو رفع الظلـ
ل ػػػؿ ذلػػػؾ مػػػف الطبيئػػػل أف يرحػػػا المقدسػػػيوف بقػػػرارات الدوحػػػة ويػػػدعوف إلػػػ  انفيػػػذها رغػػػـ الانػػػارا السػػػابقة 

 والمؤلمة الال علماهـ الاريث فل اناظار الارياؽ الموعود أو المح ل عنه فل المؤامرات.
ـض الف واشػػنطف غػػدًاض ول ػػف المقدسػػييف يئرفػػوف أيمػػًا أف االػػاذ القػػرارات وانفيػػذها يحاانػػاف إلػػ  شػػناعة وعػػز 

وبإيئاز مف اؿ أبياض سادعو امنظمة وأصحاا النيات الحسنة إلػ  الاريػث فػل اقػديـ الػدعـ  ػل ال ابمػا 
 إسرا يؿض و ل ال ااوقؼ الئملية السياسية الال ا شت مف فرط الر وف إليها والنلوس فل أحمانها.
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إذا رفػض منلػس اممػف مبػادرا ـ انػام القػدس؟  ويبق  السؤاؿ الر يسل: مػاذا انػاـ فػاعلوف يػا أصػحاا القػرار
 هؿ اناـ مسائدوف لممارسة مبوط مقابلة مف انؿ صدقيا ـ ومف انؿ القدس؟

لف نسابؽ النواا ولف نناري المش  يفض ول ف مف حقنا بئد سنة  مرً   أف نطلا نردة حسااض لنرى فيمػا 
 دينة طاؿ امطهادها وطاؿ اناظارها.إذا  اف أصحاا الماؿ والقرار قد نفذوا ما وعدوا به انام م

 3/3/1021، السفير، بيروت
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 الوؼ بف
رحلة بنياميف نانياهو الحالية ال  واشنطف سا وف االهـ فل حيااه السياسية الطويلة  سفيرض  سياسل وزعػيـ 

ل البيػت االبػيض الػر يس بػراؾ اوبامػا فػل لئبػة بػو ر دبلوماسػيةض يومػع وطنل. يوـ االرنيف يلاقل نانيػاهو فػ
فيها عل  الطاولة الرهاف اال بر: الهنوـ عل  المنشآت النووية فل ايراف.   ؿ العا سيحاوؿ دفع غيرم ال  
الئمػػػؿ. نانيػػػاهو  ػػػاف يريػػػد اف احطػػػـ القػػػوة الئظمػػػ  االمير يػػػةض بنملػػػة قػػػدرااها الئسػػػ ريةض المشػػػروع النػػػووي 
االيرانل. اما اوباما فيفمؿ اذا  اف ال بدض اف اقػوـ اسػرا يؿ بالئمػؿ واظهػر الواليػات الماحػدة  الرنػؿ ال بيػر 
المسؤوؿ الذي يأال بئد ذلؾ ليحدث النظاـ فل الشرؽ االوسط.  لر ث سنوات اسائد نانيػاهو لهػذم اللحظػة. 

ل البداية ماناوزا ل ؿ لياؿ: فقد ننح فل فل هذم السنوات الر رة سنؿ فل صالحه اننازا دبلوماسيا ظهر ف
فػػل لقا ػػه «.  ايػػراف علػػ  الػػرأس»الػػ  « فلسػػطيف اوال»أف يقلػػا نػػدوؿ االعمػػاؿ السياسػػل للقػػوة الئظمػػ  مػػف 

ض بئػػػد اسػػػلمه مهػػػاـ منصػػػبهض طػػػرح نانيػػػاهو ب ػػػؿ الحػػػدة قلقػػػه مػػػف الاهديػػػد 1009االوؿ مػػػع اوبامػػػا فػػػل ايػػػار 
ث عػػف انميػػد المسػػاوطنات. الػػر يس وصػػؼ فػػل حينػػه حػػؿ النػػزاع االيرانػػلض ول ػػف اوبامػػا اصػػر علػػ  الحػػدي

االسػرا يلل   الفلسػطينلض انهػػال االحػا ؿ واالسػايطاف فػػل المنػاطؽ  مصػلحة حيويػػة المػف الواليػات الماحػػدة 
القومل. وفرض عل  نانياهو اأييد دولة فلسطينية وانميد البنال فل المساوطنات لئشرة اشهر.  هذم االف ار 

رة الػػػ  الػػػورال سػػػليفة. فقػػػد الافػػػت المسػػػاوطنات منػػػذ زمػػػف بئيػػػد عػػػف نػػػدوؿ االعمػػػاؿ الػػػوطنل ابػػػدو فػػػل نظػػػ
للواليػػات الماحػػدة. والح ومػػة اليمينيػػة االسػػرا يلية ان ػػا علػػ  اطويرهػػا واوسػػيئهاض حسػػا ايػػديولونياها ودوف 

الػذي طلػا ولػـ الئراقيؿ المزعنة مف اللارج. نانياهو هػـز لصػمه الفلسػطينل   ر ػيس السػلطة الفلسػطينيةض 
يحصػػؿ علػػ  اعاػػراؼ االمػػـ الماحػػدة بدولػػة فلسػػطينية   ولطػػر االنافامػػة الرالرػػة يريػػر فػػل اسػػرا يؿ الارػػاؤا 
والسأـ أساسا. الرأي الئاـ االسػرا يلل منشػبؿ باسػئار الوقػود وباننيػد االصػولييف. امػا الفلسػطينيوف فقػد نسػل 

 ػػة لطابػػات وبيانػػات للصػػحؼ دوف دفػػع رمػػف دولػػل. أمػػرهـ. نانيػػاهو أربػػت أنػػه يم ػػف اقػػزيـ النػػزاع الػػ  مئر 
ف يؼ فئؿ ذلؾ؟ نانياهو اسابؿ فل صالحه لصـو اوباما النمهورييف الػذيف نئلػوا الاهديػد اليػراف مومػوعا 

ومػػػئت « الربيػػػع الئربػػػل»مر زيػػػا فػػػل الحملػػػة الر اسػػػيةض ودفئػػػوا الػػػر يس نحػػػو الػػػدفاع عػػػف الػػػنفس. احػػػوالت 
ؽ االوسطض بالمقارنة مػع الػدوؿ الئربيػة المافااػة. وبػذؿ نانيػاهو نهػودا  بيػرة اسرا يؿ  نزيرة اساقرار فل الشر 

النديد بيف اسرا يؿ واليوناف وقبرصض بلباريا ورومانياض اذربيناف واوغنداض الحاطة « حلؼ المحيط»فل للؽ 
ئاـز ويم نها ار ياض ايراف ومصر.  ول ف فوؽ  ؿ شللض ننح نانياهو فل اقناع االسرة الدولية باف اسرا يؿ ا

قصػػػػػؼ ايػػػػػرافض وادلػػػػػاؿ المنطقػػػػػة فػػػػػل حػػػػػرا ارفػػػػػع اسػػػػػئار الػػػػػنفط الػػػػػ  السػػػػػمال. للػػػػػيط مػػػػػف الاصػػػػػريحات 
واالسائرامػػات المهػػددةض وال سػػيما مػػف وزيػػر الػػدفاع ايهػػود بػػاراؾض واػػدريبات المسػػافات البئيػػدة لسػػ ح النػػوض 

رات  بػار رنػاالت االدارة االمير يػة اظهرت للئالـ باف اسرا يؿ ندية. وهذا هو السبا للنملػة الػوفيرة مػف زيػا
سػػلوؾ ايػػرافض الاػػل سػػرعت اطػػوير «. اعطػػال فرصػػة للئقوبػػات»الػػذيف يػػأاوف الػػ  هنػػا ويطلبػػوف مػػف اسػػرا يؿ 
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النووي رغـ اشديد الئقوباتض اصفيات الئلمال والاهديدات بالحراض عززت فقط مصداقية الرسالة االسرا يليةض 
علػػ  االنبػػ ؽ.  واالف يئػػود نانيػػاهو الػػ  واشػػنطف فػػل موقػػؼ قػػوة: فػل أف الوقػػت ملػػح ومنػػاؿ الئمػػؿ يوشػػؾ 

السياسيوف ووسا ؿ االع ـ فػل امير ػا منشػبلوف حاػ  الػرأس بػايرافض واوبامػا ي ػافح فػل سػبيؿ اعػادة انالابػه 
وبحانة ال  دعـ النالية اليهودية. محظور اللطأ او الاشوش: ال يونػد أي محبػةض اقػدير أو رقػة بػيف ر ػيس 

ل والػػػر يس. اوبامػػػا يػػػرى نانيػػػاهو   ػػػاذا وماػػػآمرض ياػػػدلؿ دوف لنػػػؿ فػػػل السياسػػػة االمير يػػػة ويشػػػنع الػػػوزرا
الحملػػة النمهوريػػة لانحياػػه. امػػا نانيػػاهو فيػػرى فػػل اوبامػػا  يسػػروي رقيػػؽض أح مػػه فػػل السػػ ـ الئػػالمل اهػػدد 

قنبلػة.  عنػدما عػاد الػ  ر اسػة اسرا يؿ ب اررة رانيةض اذا ما سمح اليراف باسا ماؿ المشروع النػووي والاػزود بال
الوزرال رأى نانياهو مهماه االساس فل ربػط الواليػات الماحػدة بالاصػدي المظفػر اليػرافض بحيػث يػزاح الاهديػد 
الونػػودي عػػف اسػػرا يؿ. ال ريػػا انػػه اقاػػرا مػػف احقيػػؽ هػػذا الهػػدؼ: فػػل امير ػػا انطلػػؽ المزيػػد فالمزيػػد مػػف 

فػل الما ػة مػف االميػر ييف  98اظهػر بػاف « بيػو»ط ع مئهػد االقواؿ عف اللروج ال  حػرا مػد ايػراف. اسػا
يؤيدوف مرؿ هذم الئملية. ول ف هذا ال ي فػل. اوبامػا لػيس هنػاؾ بئػد. واللطػر االيرانػل يبػدو أقػؿ اهديػدا مػف 
المسافة االمنة لواشػنطف ولػوس اننلػوس.  فػل االسػابيع االليػرة ظهػرت انئطافػة مريػرة ل هامػاـ فػل الموقػؼ 

اسرا يؿ لـ االػذ »صريحات اوباما و بار رناالت االدارة ار ز عل  اوقيت الئملية االسرا يلية   االمير ل. ا
ومػػا شػػابه   ولػػيس علػػ  احػػذير اسػػرا يؿ مػػف مببػػة الهنػػوـ. « اسػػرا يؿ سػػاهانـ حاػػ  حزيػػراف»ض «القػػرار بئػػد

ل ميػػر ييف مػػد مئارمػػة الهنػػـو الاػػل بػػدت ذات مػػرة قاطئػػةض بااػػت اػػذ ر أ رػػر فػػأ رر بالمػػريبة الشػػفوية 
الال لـ امنع اسػرا يؿ ابػدا مػف اسػ اف المزيػد مػف اليهػود فػل «( غير شرعية»ض «عا ؽ للس ـ)»المساوطنات 

المناطؽ. يم ف افسير الموقؼ االمير ل النديد  ومع احد لنانياهو: اذا  نت بط   هػذاض فهػانـ ايػراف. ال 
انشػا عنػدما يػدفع الزعمػال نحػو مواقػؼ ينئػدـ  الابج للفنػا.  فػل نهػج نانيػاهو ي مػف لطػر  بيػر. الحػروا

فيها الليارض وي وف الرمف السياسل باالماناع عف الحرا يفوؽ الحساا المنطقػل للػربح واللسػارة منهػا. هػذم 
 انػػت للفيػػة انػػدالع حػػربيف عػػالميايف ومئظػػـ الحػػروا االسػػرا يلية الئربيػػة. هػػذا يم ػػف اف يحصػػؿ ايمػػا فػػل 

اصػػػلت ايػػراف عاداهػػػاض اوبامػػا اصػػػر علػػ  مئارمػػػاه لئمليػػة امير يػػػة وعلػػؽ ر ػػػيس النبهػػة االيرانيػػػة. اذا مػػا و 
وهؿ سيدفع حينها ال  عملية  ريػرة «. وماذا فئلت أنت لمنع ال اررة الرانية؟»الوزرال فل ومع يسألونه فيهض 

الملػػػػػاطرض فيمػػػػػا أف النبهػػػػػة االسػػػػػرا يلية الدالليػػػػػة غيػػػػػر مسػػػػػائدة الماصػػػػػاص وابػػػػػؿ الصػػػػػواريخ والمقػػػػػذوفات 
الصػػػػاروليةض وائلػػػػي ت مئارمػػػػل الهنػػػػـو مئروفػػػػة ونػػػػاهزة منػػػػذ االف للننػػػػة الاحقيػػػػؽ المسػػػػاقبلية؟  اوبامػػػػا 
سػػيحاوؿ اسػػالداـ االافػػاؽ الػػذي حققػػه مػػع  وريػػا الشػػماليةض الاػػل وافقػػت علػػ  ائليػػؽ برنامنهػػا النػػووي مقابػػؿ 

نه اذا امرر االيرانيوف بنيوبهـ ارساليات البذالض مف أنؿ اقناع نانياهو باف يهدأض وأف الساعة غير ملحة وا
فانهـ سيارانئوف. ول ف نانياهو ال يشاري هذا. فلدى ال ورييف منذ االف قنابؿ نووية انفيذية. وهـ يم نهـ اف 
ياملصوا مف الصفقة مرلما فئلوا فل المامل. مف ناحياه. ليس لدى اسػرا يؿ وقػت ل ناظػار الػ  أف يارالػ  

ذي ينئؿ رحلة نانياهو ال  واشنطف حساسة ومهمة ا رر مف أي وقت مم . االيرانيوف.  هذا هو السبا ال
اسرا يؿ ساحافظ بحقها فل الدفاع عف «و«  ؿ الليارات عل  الطاولة»احت رعاية الاصريحات الئادية عف 

ض سيحاوؿ اف يفهـ مف اوباما ما هو اللط االحمر االمير ل حياؿ ايراف. واذا  اف هنػاؾ احامػاؿ او »نفسها 
وؼ احمػؿ الواليػات الماحػدة علػ  ارسػاؿ قاذفااهػا لاػدمير المنشػآت فػل نانػازض اصػفهاف وقػـ   أـ اف  لػه ظر 

 ػػػ ـض والقػػػرار بػػػالهنـو مونػػػود فقػػػط فػػػل يػػػد ر ػػػيس وزرال اسػػػرا يؿ. عنػػػدها سػػػيحؿ الابػػػار الزعامػػػة الحقيقػػػل 
 لنانياهو.

 1/3/1021، هآرتس
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ض  نػػػت واحػػػدا مػػػف رمانيػػػة طيػػػاريف مقػػػااليف إسػػػرا يلييف قصػػػفوا 2982"فػػػل السػػػابع مػػػف حزيػػػراف )يونيػػػو( عػػػاـ 
المفاعػػؿ النػػووي الئراقػػل فػػل أوزيػػراؾ )امػػوز(. وبينمػػا  نػػا ننلػػس فػػل غرفػػة القػػل اموامػػر نسػػامع إلػػ  ر ػػيس 

ؿ أف نشػػبؿ محر ػػات طا راانػػاض اػػذ رت محادرػػة نػػرت قبػػؿ أسػػبوع مػػف امر ػػاف فػػل النػػيشض رافاييػػؿ إياػػافض قبػػ
 ذلؾ حيف طلا منا أف نئبر عف أي قلؽ يساورنا بشأف مهمانا.

ألبرنػػام عػػف الملػػاطر الاػػل اوقئناهػػا: نفػػاد الوقػػودض الػػرد الئراقػػلض  يػػؼ يم ػػف أف اػػؤذي المػػربة ع قانػػا مػػع 
ربما باألير السئل النووي الئراقل بمػع سػنوات فحسػا.  –الواليات الماحدةض الاأرير المحدود لمهمة نانحة 

وباساماعنا إل  النداؿ الدا ر اليوـ بشأف إيرافض فإننا نردد اآلرال نفسها ونوانه الصئوبات ذااهاض عل  الرغـ 
 .2982مف أننا ندرؾ أننا لسنا فل الئاـ 

ل فػػل واشػػنطف الػػ  البناػػاغوف. بئػػد وقػػت قصػػير مػػف اػػدميرنا موزيػػراؾض اسػػادعل الملحػػؽ الئسػػ ري اإلسػػرا يل
و اف ياوقع اوبيلًا. ول ف بداًل مػف ذلػؾض ونػه اليػه سػؤاؿ واحػد:  يػؼ فئلػاـ ذلػؾ؟ افاػرض النػيش اممير ػل 

" الال قدمها إلسرا يؿ لـ ا ف املؾ النطاؽ وال امسلحة ال زمة لمهانمة الئراؽ بنناح. 25-أف طا رات "اؼ
 ف شأف البراعة الئس رية االسرا يلية.اللطأ حينهاض  ما اآلفض هو الاقليؿ م

 ترقب دولي من هجوم اسرائيمي عمى منشآت نووية ايرانية
قمنا ببساطة بزيادة  فالة الوقود واسالدمنا طياريف أصحاا لبرةض اـ ادريبهـ لصيصًا لهذم المهمة. ألرننا 

اهيػة مػف مسػافة قريبػة وارافػػاع لزانػات الوقػود اللارنيػة فػل الطريػؽ الػػ  الئػراؽ رػـ هانمنػا المفاعػؿ بدقػػة مان
 قليؿ حا  اف قنابلنا غير المونهة  انت دقيقية وفئالة مرؿ الذليرة المونهة الدقيقة.

اليػوـض اػػرى إسػػرا يؿ فػػل ف ػػرة إيػػراف نوويػػة اػػدعو إلػ  إزالانػػا لطػػرًا ونوديػػًا. وسػػا وف المػػربة اإلسػػرا يلية مػػد 
إيػػراف بػػالاللل عػػف برنػػامج السػػ ح النػػووي. وسػػيأال إيػػراف المػػ ذ امليػػر إذا فشػػؿ  ػػؿ شػػلل آلػػر فػػل إقنػػاع 

مػا يسػميه القػادة اإلسػرا يليوف  –القرار حيف ا وف إيػراف علػ  وشػؾ حمايػة منشػآاها النوويػة مػف هنػوـ نػانح 
 "منطقة الحصانة".

يئارض بئض اللبرال الهنوـ منهـ يدعوف أف حا  المػربة النانحػةض فػل أحسػف امحػواؿض سػاؤلر البرنػاج 
اإليرانل لفارة قصيرة فقط. غير انػه ي ػاد ي ػوف بمقػدور  ػؿ الػدوؿ الصػناعية اليػـو اناػاج سػ ح نػووي  النووي

ولذا فإف أي مربة نانحة ساحقؽ اأني  لسنوات قليلة. اال اف مػا هػو أ رػر  -ل ؿ اربع إل  لمس سنوات
 اهمية هو الحملة بئد المربة.

ض قيؿ لنا إف المهمة النانحة سػاؤلر البرنػامج النػووي الئراقػل حينما اعطل لنا ايناز قبؿ البارة عل  اوزيراؾ
 ر ث إل  لمس سنوات فقطض ل ف الااريخ روى قصة ملالفة.

ض لػػـ ُيسػػاأنؼ البرنامنػػاف النوويػػاف 1007هنػػـو علػػ  اوزيػػراؾ واػػدمير المفاعػػؿ النػػووي السػػوري عػػاـ لفبئػػد ا
إيػراف أيمػاض إذا ابئػت الئمػؿ الئسػ ري عقوبػات  الئراقل والسوري بش ؿ ااـ. وقد ا وف هذم هػل الناينػة فػل

قويةض وافايشا دوليا أ رر صرامةض وحظرا لبيع الم ونات النوويػة لطهػراف. ذلػؾ اف إيػرافض مرػؿ الئػراؽ وسػوريا 
 قبلهاض سي وف عليها أف ادرؾ أف سابقة الئمؿ الئس ري قد حددتض ويم ف ا رارها.
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ي اإليرانل يم ف أف يقوض اساقرار المنطقة. ل ف إيػراف النوويػة يدعل آلروف أف الهنوـ عل  البرنامج النوو 
قد اؤدي إل  ما هو أسوأ ب رير: سػباؽ نػووي إقليمػل مػف دوف لػط هػااؼ أحمػر لاف يػؾ امزمػة الماصػاعدةض 
الئدا يػػة اإليرانيػػة فػػل الللػػيج الفارسػػلض المقػػاالوف بػػداًل عػػف ايػػراف مرػػؿ حػػزا اهلل والاهديػػد بنقػػؿ المػػواد النوويػػة 

 لمنظمات إرهابية.
مػػماف أال اصػػبح إيػػراف نوويػػة هػػو أفمػػؿ مػػماف السػػاقرار إقليمػػل بئيػػد المػػدى. إيػػراف غيػػر النوويػػة سػػي وف 

 احاواؤها أسهؿ ب رير مف إيراف املؾ أسلحة نووية.
 ػػاف الػػر يس بػػاراؾ أوبامػػا قػػد قػػاؿ إف أمير ػػا سػػوؼ "اسػػالدـ  افػػة عناصػػر القػػوة اممير يػػة لمنػػع إيػػراف مػػف 

سرا يؿ سالزمه ب  مه.اطوير س   ح نووي"ض وا 
ل ػػف المشػػ لة اائلػػؽ بالوقػػت. إسػػرا يؿ ال املػػؾ أمػػاف المسػػافةض وال امسػػطوؿ الطػػا رات القاذفػػة الماقدمػػة الػػذي 
امل ه الواليات الماحدة. أمير ا يم ف أف اشػف حملػة نويػة م رفػة باسػالداـ اقنيػة الالفػل و ميػات ها لػة مػف 

مػػلمة مػػف القػػذا ؼ علػػ  امهػػداؼ والاػػرؽ أعماقػػا ال يم ػػف أف ابلبهػػا الارسػػانة الػػذليرةض واف اسػػقط أوزانػػا 
 اإلسرا يلية.

هذا يمنح الواليات الماحدة وقاا أ رػر مػف إسػرا يؿ مػف أنػؿ احديػد لحظػة الوصػوؿ إلػ  القػرار. وبينمػا اقاػرا 
 الؾ اللحظةض فإف نداوؿ امعماؿ الملالفة اصبح مصدرا للاوار.

الر يس االمير ل بػاراؾ أوبامػا ور ػيس الػوزرال اإلسػرا يلل بنيػاميف نانيػاهو فػل واشػنطف.  يوـ االرنيفض سيلاقل
ومف بيف نميع لقالااهماض يم ف أف ي وف هػذا ام رػر حسػمًا. أف يطلػا مػف قػادة إسػرا يؿ أف يلازمػوا بنػدوؿ 

يػات الماحػدة و يػؿ أمػػف امعمػاؿ اممير ػلض وبالاػالل إغػ ؽ نافػذة الفرصػة اإلسػرا يليةض هػو بمرابػة نئػؿ الوال
وهػػل قفػػزة  بيػػرة بالنسػػبة إلػػ  إسػػرا يؿ الاػػل اوانػػه لطػػر القنبلػػة اإليرانيػػة. وال  –إسػػرا يؿ بح ػػـ اممػػر الواقػػع 

يساعد فل ذلؾ احذير المسؤوليف اممير ييف إلسرا يؿ مػف الاصػرؼ مػف دوف اومػيح بمػا انػوي أمير ػا فئلػه 
 حيف ياـ اناوز لطوطها الحمرال.

بامػػػا سػػػي وف عليػػػه أف يحػػػوؿ اف يػػػر المؤسسػػػة الئسػػػ رية اإلسػػػرا يلية مػػػف الار يػػػز علػػػ  "منطقػػػة لػػػذلؾ فػػػإف أو 
الحصانة" إل  "منطقة الرقة"ض ما نحااج إليه هو مماف أمير ل حديػدي بأنػه إذا امانئػت إسػرا يؿ عػف الئمػؿ 

فػػػإف  –لنػػووي وفشػػػلت  افػػة الليػػارات فػػل منػػػع إيػػراف مػػف السػػئل ورال اناػػػاج السػػ ح ا –مػػف نافػػذة فرصػػاها 
 واشنطف سائمؿ عل  منع إيراف مف أف اصبح نووية بينما ال يزاؿ بام انها أف اقـو بذلؾ.

ذا لػػـ يفئػػؿض فقػػد يلاػػار القػػادة اإلسػػرا يليوف أف ياصػػرفوا بينمػػا ال يػػزاؿ  آمػػؿ أف يومػػح الػػر يس أوبامػػا ذلػػؾ. وا 
 ذلؾ فل إم انهـ".

 2/3/1021، "نيويورك تايمز"
 1/3/1021، القدس، القدس
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 دوري غولد
شػػباط اسػػاأنؼ ر ػػيس السػػلطة الفلسػػطينية ابػػو  15فػػل لطػػاا القػػام فػػل مػػؤامر 'حمايػػة القػػدس' فػػل قطػػر فػػل 

مازف الهنوـ الفلسطينل الذي يرفض الصلة الااريلية لليهود بالقدس. اسالداـ هذم االسػارااينية الدبلوماسػية 
بونود الهي ػؿ فػل  1000ض ياسر عرفاتض الذي ش ؾ فل قمة  اما ديفيد فل اموز بدأها سلفه فل المنصا
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القػػدس: 'ال يونػػد شػػلل هنػػاؾ'. وبئػػد ذلػػؾ امػػاؼ بػػاف الهي ػػؿ الػػذي بنػػام سػػليماف  ػػاف فػػل نػػابلس ولػػيس فػػل 
 القدس.

ف هناؾ'. بئد سنايف مف ذلؾ قاؿ عرفات لصحيفة 'الحياة': 'لـ نند حا  وال حنرا واحدا يربت باف الهي ؿ  ا
بئد شهر مػف  امػا ديفيػد واصػؿ ابػو مػازف اللػط االيػديولونل لئرفػاتض حػيف قػاؿ دوف اػردد ادنػ  لصػحيفة 

 عربية اسرا يلية: 'هـ يدعوف انه  اف لهـ قبؿ الفل سنة هي ؿ. انا ااحدى هذا الزعـ'.
ياض ابنوا هـ ايما هذم عملياض زعمال  ريروف فل السلطة الفلسطينية )وليس فقط( يئابرهـ البرا مئادليف نسب

 الف رة  نزل مف لطوة اسارااينية.
عندما احدث نبيؿ شئث مع صحيفة 'االياـ'ض عقا عل  الزعـ االسرا يلل بشػأف 'الهي ػؿ المزعػوـ' الػذي  ػاف 
ذات مػػػرة فػػػل القػػػدس. صػػػا ا عريقػػػاتض ر ػػػيس الفريػػػؽ الفلسػػػطينل المفػػػاوض أعلػػػف هػػػو ايمػػػا: 'مػػػف ناحيػػػة 

: 1000القدسض غير المسند االقص '. ياسر عبد ربه قاؿ ؿ 'لو موند' فػل ايلػوؿ  االس ـ لـ ي ف هي ؿ فل
'. وفػل ظهػور فػل الالفزيػوف الفلسػطينل فػل   25'ال اوند آرار ادؿ عل  أنه  اف فل أي مرة هي ؿ فػل الحػـر

 اماؼ مدعيا اف اسرا يؿ ائاـز بنال 'هي ؿ زا ؼ'  ل احقؽ االسطورة. 1022اذار 
قطرض يئيد ابو مازف احريؾ االسارااينية الال ااحػدى االدلػة علػ  ونػود اػاريخ يهػودي  االفض فل لطابه فل

فػػػل القػػػدس: 'ورغػػػـ  ػػػؿ القػػػدرات الها لػػػة الاػػػل ومػػػئاها سػػػلطات االحػػػا ؿ احػػػت اصػػػرؼ الماطػػػرفيف لانفيػػػذ 
ية الحفريػػػػات الاػػػػل ال انقطػػػػعض والاػػػػل اهػػػػدد أساسػػػػات المسػػػػند االقصػػػػ  الينػػػػاد أدلػػػػة اػػػػدعـ الروايػػػػة االسػػػػرا يل

اليهوديةض فقد فشلوا فش  ذريئا'. بئد هذا الاصريح امػاؼ ابػو مػازف بػاف السػلطات فػل اسػرا يؿ ائمػؿ 'علػ  
 اعداد نماذج لما يسمونه الهي ؿ لبنا ه عل  لرا ا االقص '.

أمر برز فل اللطاا هو عدـ قدرة ابػو مػازف علػ  الاطػرؽ للهي ػؿض واطرقػه ؿ 'مػا يسػمونه هي ػؿ' أمػر  ػاف 
ـ اسائدادم ل عاراؼ باف الهي ؿ  اف قا ما ذات مرة. ولـ يرفض فقط االعاراؼ بالهي ؿ بؿ وايما مؤشرا لئد

 ابن  اال اذيا عديمة االساس الال ادعل اف اسرا يؿ ائمؿ عل  ائريض ونود المسند االقص  لللطر.
ا ابػداض بػذؿ نهػد واسػع فل أرنال الئقد االليرض منذ أعلف عرفػات الوؿ مػرة ل ليناػوف بػاف الهي ػؿ لػـ ي ػف قا مػ

النطاؽ مف نانا القيػادة الفلسػطينية لانػذير نفػل الهي ػؿ مػف لػ ؿ الالفزيػوف الفلسػطينل ومػف لػ ؿ اقػارير 
أعلػف زعمػال الػديف الفلسػطينييف المػرة  1009فل منشورات فلسػطينية رسػمية وفػل اللطػا فػل المسػاند. فػل 

دلة عل  صلة ااريلية يهودية بالقدس او أدلػة علػ  الو االلرىض مف فوؽ  ؿ منصة بانه لـ يئرر عل  أي ا
ونػود الهي ػػؿ. المفارقػة الاػػل فػػل الروايػة الفلسػػطينية النديػدة لاػػاريخ قػػدس عاصػمانا هػػل وقوفهػا علػػ  نقػػيض 

 مف اقاليد االس ـ االصيؿ.
بػػػؿ الطبػػػريض المفسػػػر الرا ػػػد للقػػػرآف واحػػػد  بػػػار المػػػؤرليف ل سػػػ ـض يصػػػؼ فػػػل  اابااػػػه احػػػا ؿ القػػػدس مػػػف ق

اللليفة الرانلض عمر بف اللطااض الذي يقاػرا مػف 'المنطقػة الاػل دفػف فيهػا الرومػاف الهي ػؿ )بيػت المقػدس( 
 فل عهد بنل اسرا يؿ' )االقاباس عف المصدر(.

أمر مذهؿ آلر فل الحملة الحالية للسلطة لنفل الصلة اليهودية بالقدس هو حقيقة أف اللليفة عمر نفسه هو 
 900لئودة ال  القدس بئػد أف مػنئهـ الرومػاف والبيزنطيػوف مػف دلولهػا علػ  مػدى نحػو الذي سمح لليهود با

سػػنة باالنمػػاؿ( نشػػرت اللننػػة  77)قبػػؿ  2939سػػنة. ال يػػدور الحػػديث فقػػط عػػف الاػػاريخ القػػديـ: فػػل الئػػاـ 
. االس مية الئليا فل القدسض احت قيادة المفال الحاج اميف الحسػينلض  اػاا دليػؿ محاػـر بسػط اػاريخ  الحػـر

 وقم  ال ااا باف 'امارؿ الم اف مع موقع هي ؿ سليماف ال يلمع عل  االط ؽ للل ؼ'.
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مف المهـ أف نفهـ اللطوة الال انري هنا. اذ وامح أنه حا  فل زياراػه الااليػة الػ  رومػا سػيزور ابػو مػازف 
الشػػموع(ض المحمػػوؿ علػػ  بػػاا اياػػوس وينظػػر الػػ  أدوات الهي ػػؿ المحفػػورة فيػػهض بمػػا فيهػػا المنػػورةض )مئمػػداف 

 ا ااؼ الننود الرومانييف فل مسيرة النصر بئد اللرااض فاف شي ا لف يبير رأيه.
 مػػا أنػػه ال يم ػػف لنولػػة مونهػػة مػػع ر ػػيس وزرال ار يػػا اردوغػػاف الػػ  الماحػػؼ فػػل اسػػطنبوؿض حيػػث انصػػا 

أف ي ػوف اردوغػاف  لوحة مف الهي ؿ ذات الفل سنة احػذر االنانػا مػف عػدـ دلػوؿ نطػاؽ 'الهي ػؿ' )مشػ وؾ
نفسه علػ  علػـ بػذلؾ(. الهػوس الفلسػطينل فػل نفػل الصػلة اليهوديػة بالقػدس ليسػت محاولػة لاقػويض الحقيقػة 

 الااريليةض بؿ هنمة سياسية ملططة ومحسوبة.
الفلسػطينيوف علػ  وعػل نيػد باهميػة القػدس بالنسػبة السػػرا يؿض ربمػا أ رػر مػف قسػـ مػف االسػرا يلييف أنفسػػهـ. 

 انه مف الناحية الااريلية لئبت القدس دورا مر زيا فل بلورة الهوية اليهودية. وهـ يئرفوف
فل صراع عس ري ا وف المربة ؿ 'مر ز الرقؿ' لللصـ لدفئػه الػ  االنهيػار هػل هػدؼ اسػارااينل اوؿ فػل 

اف انسػػحابا اسػػرا يليا مػػف القػػدس  1009ايػػار  7سػػموم. مبئػػوث ابػػو مػػازف الػػ  لبنػػافض عبػػاس ز ػػلض قػػاؿ فػػل 
سػػي وف بدايػػة انهيػػار الف ػػرة الصػػهيونية. بمئنػػ ض اف هػػدؼ الهنػػـو علػػ  اػػاريخ القػػدس هػػو مػػرا مر ػػز رقػػؿ 

 اسرا يؿ وامئاؼ اسس الدولة اليهودية و ما أسلفنا ليس محاولة منردة ل سا رأي االسرة الدولية مر .
مرػؿ المقارنػة باالبراهايػد فػل  فل السػنوات االليػرة ابػيف لزعمػال السػلطة بػاف مئظػـ اقػوالهـ بالنسػبة السػرا يؿض

ننػػوا افريقيػػا اسػػاقبلت دوف اناقػػاد واسػػع. وعليػػه يونػػد اسػػاس المػػالهـ فػػل أف نفػػل الصػػلة اليهوديػػة بالقػػدس 
 سيحظ  هو ايماض فل مرحلة مئينةض باأييد الئالـ.

باالعاراؼ يائيف عل  اسرا يؿ أف افهـ نيدا ونه المئر ة غير البسيطة الال فرمت عليها ومطالبة ممرليها 
وا رار حقوقها الااريلية الهامة عل  القدس. هذم هل الحقوؽ الال  انت مئروفة ومئارؼ بها مف نيؿ احد 
 بػار السياسػػييف فػل اسػػرا يؿ أبػػا ايبػافض والػػر يس السػابؽ حػػاييـ هيراسػػوغض ول نهػا السػػفل نسػيت فػػل السػػنوات 
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