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 يناسب تحول السمطة الفمسطينية إلى دولة الفمسطيني ال االقتصادإسرائيمي:  تقرير 9
أعػػدت الحمومػػس اإلسػػراون نس ونثنيػػس رسػػمنس حػػوؿ الوفػػا الطت ػػادي  ػػ  السػػ طس : يظنػػر مج ػػ  - تػػؿ أبنػػب

تػػدع   نهػػا بػػتف الطت ػػاد الف سػػطني  مػػا زاؿ ب نػدا عػػف اصسػػس اصولنػػس ماطت ػػاد دولػػس  وأيػػ  مػػا  الف سػطنينس 
زاؿ ن نش ع ى الدعـ الخارج . وتستيتج الونثنيس مف الخطت أف الجهود الت  تبذؿ لالعتػراؼ بدولػس   سػطنينس 

 نس ع ى الجتماع السيوي  فحس  باسـ الحمومس اإلسراون 44وستطرح هذه الونثنيس  المؤلفس مف  غنر واط نس.
ل دوؿ المايحس  الذي سنفتتح نوـ اصرب اء الميبؿ     برومسؿ. ول تخف  أوساط حمومنس أف الهدؼ مي  هو 
مما حػػػس جهػػػود السػػػ طس الف سػػػطنينس لالعتػػػراؼ بف سػػػطنف دولػػػس وفػػػمها إلػػػى اصمػػػـ المتحػػػدة. وتيػػػوؿ  نهػػػا إف 
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ح الخارجنػس ل مػدا المتوسػط  ولػـ نتطػور  ػ  اتجػاه أف ن ػبح اطت اد الس طس الف سطنينس ما زاؿ مت  يا بػالمي
 اطت ادا دولس.

وتػػرد الونثنيػػس ع ػػى تيػػارنر البيػػؾ الػػدول  ومؤسسػػات أوروبنػػس مايػػت طػػد طرحػػت ع ػػى جػػدوؿ أعمػػاؿ الجم نػػس 
ال امس لألمـ المتحدة    دورتها اصخنرة    ينونورؾ    سبتمبر )أن وؿ( مف السيس المافنس  والت  مايت طػد 

 أشادت بتطورات الطت اد الف سطني  وطالت إي  بات مؤهال لن بح اطت اد دولس. 
أف مػػف المتوطػػا أف تتحػػوؿ هػػذه الونثنيػػس إلػػى سػػبب اخػػر ن مػػؽ أزمػػس النثيػػس بػػػنف « هػػترتس»وذمػػرت  ػػحنفس 

إسػػػراونؿ والسػػػ طس الف سػػػطنينس  وأبػػػدت اسػػػتغرابها مػػػف هػػػذه الخطػػػوة  خ و ػػػا أف الف سػػػطنيننف واإلسػػػراون ننف 
وت تبػػػر  9995  التػػػ  وط ػػػت  ػػػ  سػػػيس «اتفاطنػػػس بػػػارنس»نروف مفاوفػػػات سػػػرنس ميػػػذ عػػػدة شػػػهور لتغننػػػر نػػػد

 الم حؽ الطت ادي لتفاطنات أوس و.

 99/3/7097الشرق األوسط، لندن، 

 
 ىو الذي يعطل المفاوضات يعباس: الجانب اإلسرائيم 7

اسس    مدنيس راـ اهلل  الياوب      بمير الروأمساستيبؿ الرونس محمود عباس  ظهر  :و ا –راـ اهلل 
البرلماف الميدي أنروف موت نر  واط ا ع ى اخر مستجدات ال م نس السناسنس  وال  وبات الت  ت اي  ميها 

 بسبب ت يت الحمومس اإلسراون نس ور فها اللتزاـ بيرارات الشرعنس الدولنس.
ن رطؿ الجهود الدولنس مف خالؿ ر ف  وأشار إلى أف الجايب اإلسراون   هو الذي ن طؿ المفاوفات  و 

لوطؼ الستنطاف    اصرض الف سطنينس والعتراؼ بحدود الدولس الف سطنينس ع ى خط الرابا مف حزنراف 
 .عاـ 

مف جهس نثاينس  أمد الرونس عباس أهمنس تمرنس نثيا س اليايوف واحتراـ مرامس المواطف متساس لنثيا س طوات 
 اصمف الف سطنينس.

 //ة الجديدة، رام اهلل، الحيا
 

 "إسرائيل"تنفي إجراء مفاوضات سرية مع  الفمسطينية السمطة 3
يفت الس طس الوطينس الف سطنينس أمس  حس  :ومالت - عالء المشهراوي - عبد الرحنـ حسنف - راـ اهلل

الت اوف الطت ادي تيرنر  حف  إسراون   زعـ أيها تجري مفاوفات سرنس ما الحمومس اإلسراون نس لت زنز 
 بنيهما.

وأمد مستشار عباس السناس  يمر حماد أف حدنث إسراونؿ عف مفاوفات مباشرة أو سرنس غنر  حنح  
إف الينادة الف سطنينس تفا أسسًا "والفمرة مر وفس جم ًس وتف ناًل. وطاؿ     ت رنح  حف     راـ اهلل  

والعتراؼ بالدولس  سحاب مف اصراف  المحت س عاـوطينس إلجراء أي مفاوفات ما إسراونؿ  تتمنثؿ بالي
المستي س  ووطؼ مامؿ ل م نات الستنطاف ع ى اصراف  الف سطنينس المحت س  وبما  نها اليمو الطبن   

 ."ل مستوطيات
وجدد حماد ر ض الينادة الف سطنينس استوياؼ مفاوفات السالـ طبؿ وطؼ الستنطاف والتزاـ إسراونؿ بمبدأ 

 .  فمف حدود عاـ ”لدولتنفحؿ ا“
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طد طالت    عددها أمس إف ات الت سرنس تجري بنف وزارت  المالنس  احرويوت" ندن وت"ومايت 
يهما ع ى وشؾ التو ؿ إلى اختراؽ نممف أف نيود إلى اتفاؽ نر ا مستوا  الف سطنينس واإلسراون نس  وا 

 ال الطات المالنس بنف اليدس وراـ اهلل. 
جيس التيفنذنس لميظمس التحرنر الف سطنينس وعفو الو د الف سطني  لمفاوفات السالـ محمد ويفى عفو ال 

هياؾ لجيس "   راـ اهلل  "رونترزػ"أشتنس أنفًا أف تموف الت الت ما الجايب اإلسراون   سرنس. وطاؿ ل
وه  تتابا  اطت ادنس مشترمس تجتما بشمؿ دوري لمتاب س مجموعس مف الموافنا  ومف فميها الميا س 

هياؾ لجيس  ينس يص ع نها اتفاؽ بارنس ". وأوفح "طفانا  ينس لنست لها عالطس بالمفاوفات السناسنس
الطت ادي  ومهمتها مراج س تيفنذ التفاؽ  ومؿ شهر نج س موظفوف مف وزارة المالنس ما موظفنف مف 

ر وتحسنف جبانس الفراوب وميا التهرب وزارة المالنس اإلسراون نس لبحث موافنا مت  يس بالستنراد والت دن
 ."الفرنب 

 //االتحاد، أبو ظبي، 
 

 الجمركية اإلجراءاتتحسين  "إسرائيل"السمطة الفمسطينية تبحث مع  4
الحمومس أف  ع   ال الح ليدفييال عف مراس ها مف  //الشرق األوسط، لندن، يشرت 

ت الت مالنس دورنس ما الحمومس اإلسراون نس  لميها يفت أف وجود ا الف سطنينس برواسس سالـ  ناض أمدت 
تموف هذه الت الت سرنس أو أف نموف لها عالطس ببروتوموؿ بارنس الطت ادي مما ذمرت  حنفس 

خبر "إف  "الشرؽ اصوسط". وطاؿ غساف الخطنب الياطؽ باسـ الحمومس الف سطنينس لػ"ندن وت أحرويوت"
زونا لمي  غنر دطنؽ  بم يى أف هياؾ ات الت ولميها لنست ات الت )ندن وت أحرويوت(  حنح ج

 ."سرنس  مما أيها ل تت  ؽ باتفاؽ بارنس الطت ادي
طد طالت    عددها أمس إف ات الت سرنس تجري بنف وزارت  المالنس الف سطنينس  "ندن وت"ومايت 

يهما ع ى وشؾ التو ؿ إلى اختراؽ نممف أف نيو  د إلى اتفاؽ نر ا مستوا ال الطات المالنس واإلسراون نس  وا 
 بنف اليدس وراـ اهلل. 
مما س ؼ أف ذمرت    نس هياؾ ات الت سرنس بؿ ات الت شهرنس بنف طواطـ مف "وأفاؼ الخطنب 

سراونؿ حوؿ ما أ بح ن رؼ بيظاـ الميا س.. لوفا حد لما ن رؼ بالتسرب  وزارت  المالنس    الس طس وا 
. وتابا .."   إجراء الت دنالت ع ى يظاـ الميا س والنات  لوفا حد ل تسرب الفرنب الفرنب . ونثمس أمؿ 

يما باصمواؿ الفرنبنس ومنفنس تس مها وتس نمها" . "أمرر اليوؿ إف ال ياءات ل عالطس لها ببروتوموؿ بارنس وا 
وف بحسابات اصمواؿ . اإلسراون ن.   مؿ شهر ت تي  الطواطـ مف الطر نف مؿ ما حسابات ."واستطرد طاوال 

الفرنبنس الت  جم وها والف سطنينوف بتمالنؼ المهرباء وال الج والماء الت  تتخذها الس طس مف إسراونؿ وتبدأ 
الميا س.. ومؿ طرؼ نطرح ما ل  وما ع ن .    هذا اليظاـ نوجد عنوب والتفاوض نجري لتفادي هذه 

 ."ال نوب
عالء و  عبد الرحنـ حسنفعف مراس نها مف راـ اهلل  ييال //االتحاد، أبو ظبي،  وذمرت

وزنر ال مؿ والزراعس الف سطني  أحمد مجدلي  أوفح أف المحادنثات  ينس  يط  أف  ومالتو  المشهراوي
م نوف  وتستهدؼ مما حس التهرب مف الرسوـ الجمرمنس والفراوب الذي نحـر الخزنيس الف سطنينس مف 

تحسنف اجراءات الت امؿ الجمرم  ما الجايب السراون   المسنطر ع ى الم ابر دولر أمنرم  سيونًا  عبر 
 المؤدنس إلى اصراف  الف سطنينس.
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وطاؿ مجدلي  إلذاعس   سطنف  ب د اجتماع استنثياو  ل حمومس الف سطنينس  برواسس سالـ  ناض     راـ 
أف  اإلسراون    فوء الحوار ما الجايب المفترض  “اهلل  لمياطشس مشروع المنزاينس الف سطنينس الجدندة  

نموف هياؾ ربط مباشر بنف س طات الجمارؾ. مؿ بفاعس تخفا ل جمارؾ الف سطنينس تدخؿ إلنيا ع ى 
الف سطنينس  ونموف  اصراف سبنؿ ال  ـ  وبالتال  نتـ ح ر أمنثر دطس لمؿ الس ا والمواد الواردة إلى مجمؿ 

نجري بحث ما الجايب اإلسراون   بشتف ". وأفاؼ "ف    السابؽالتح نؿ الفرنب  ع نها أع ى مما ما
موفوع الفواتنر الفرنبنس بهدؼ إجراء الميا س بنييا وبنيهـ مف أجؿ م الجس التهرب الفرنب   وتوسنا 

 ."طاعدة جما الفراوب غنر المباشرة  خا س فرنبس الستهالؾ  وفرنبس المبن ات
ـ اصشناء مف أجؿ التغطنس ع ى اصزمس السناسنس وايسداد أ ؽ إف إسراونؿ تحاوؿ تفخن"وطاؿ مجدلي  

عم نس السالـ. المستلس تت  ؽ بموفوع اتخاذ إجراءات  ينس وعم نس مف أجؿ فبط التهرب الفرنب  
 ."وتحسنف اإلجراءات الجمرمنس المشترمس

ميظمس التحرنر حياف عشراوي  عفو ال جيس التيفنذنس لمف الخ نؿ أف  //قدس برس، وجاء    
الف سطنينس  أمدت وجود لياءات ما الجايب اإلسراون   و فتها بػ "الفينس"  وأيها تتت  بإطار البحث    
تحسنف "اتفاطنس بارنس" الطت ادنس  الموط س بنف الس طس الف سطنينس والجايب اإلسراون   ميذ سب س عشر 

سيس.
لى أف الس طس تطالب خالؿ هذه ال ياءات بفرورة وأشارت عشراوي     ت رنحات خا س لػ "طدس برس" إ

إلزاـ إسراونؿ بتطبنؽ بتيفنذ بيود هذه التفاطنس  صف "إسراونؿ تيفذ ما ترند مف التفاطنس وما هو ل الحها 
 يط".

وحوؿ تيرنر  يدوؽ الييد الدول   والذي حذر مف أي  إذا لـ ت ؿ أمواؿ المايحنف  إف الس طس ستفطر 
موظفنها؛ يفت عشراوي وجود أي مطالب ومواطؼ سناسنس ميابؿ موا  س الدعـ الدول   إلى خفض رواتب

والميح الت  تيدمها الدوؿ".
 

 : نسعى لنظام اقتصادي جديد مع االحتالللـ"الغد" مسؤول فمسطيني 5
أمد م در مط ا "مطالبس الس طس الف سطنينس بيظاـ اطت ادي جدند ما الجايب : يادنس س د الدنف - عماف

اإلسراون   ع ى طاعدة التما ؤ والمساواة واحتساب الب دنف ال رب  واإلسالم "  ميدرًا طنمس مستحيات الخزنيس 
 م نوف دولر.  – الف سطنينس الت  نتهرب الحتالؿ مف د  ها بيحو 

مايحس  وطاؿ المسؤوؿ الف سطني   الذي  فؿ عدـ ذمر اسم   لػ "الغد"  إف "الس طس ستط ب مف الدوؿ ال
خالؿ اجتماع لجيتها التيسنينس غدًا    برومسؿ  بذؿ مزند مف الفغوط ع ى س طات الحتالؿ لإلنفاء 

 بالتزاماتها المالنس".
وأفاؼ إف "الس طس الف سطنينس تر ض  تح بروتوموؿ بارنس الطت ادي )الموطا بنف الجايبنف ال اـ 

يما تس ى إلى ترتنبات جدندة".( ل يياش بي د التحسنف أو الت دنؿ  مما نزعـ   الحتالؿ  وا 
إسراون نس ع ى مستوا غنر رسم   ولنس مفاوفات  مف  –وأوفح بتف "ما نجري حالنًا لياءات   سطنينس 

أجؿ تسننر الشؤوف الحناتنس النومنس والبحث    هذا الموفوع  إل أف اصمور ما تزاؿ تراوح ممايها حتى 
 اآلف".
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الجايب اإلسراون   لمراج س بروتوموؿ بارنس  مبنيًا بتف "الس طس ترند إعادة هنم س  ويفى وجود أي اتفاؽ ما
ال الطس السناسنس والطت ادنس ما س طات الحتالؿ  ولنس ت دنؿ التفاؽ وتحسني   بو ف  جزءًا مف 

 التفاؽ السناس   حنث إف أنس مراج س ل  أو جهد إل الح  ن ّد عدنـ الجدوا".
 //الغد، عمان، 

 
 رزقو: أزمة الوقود ابتزاز سياسي ومحاولة إلخضاع حماسيوسف  6

أمد نوسؼ رزط  المستشار السناس  لرونس الوزراء إسماعنؿ هينس  أف أزمس : يادر طالؿ - الرسالس يت
الوطود "المفت  س"    ططاع غزة  وا  رار م ر ع ى إدخاؿ الوطود عبر م بر مـر أبو سالـ الذي تسنطر 

خفاع مت مد لحرمس حماس. "راونؿإس"ع ن    هو "ابتزاز" سناس  بامتناز وا 
وأوفح رزط     ت رنح خاص لػ"الرسالس يت" اصحد  أف إ رار م ر ع ى إدخاؿ الوطود عبر مـر أبو 
سالـ إجراء غنر طايوي  وت سف   مشنرًا إلى عدـ وجود أي اتفاطنات دولنس ُت ـز م ر بتجاهؿ م بر ر ح 

 ع ى إدخاؿ الوطود عبر م بر مـر أبو سالـ  وخا س ما وفا اليطاع المتساوي. الحدودي واإل رار
تس ى وبشمؿ داوـ لفرض ح ار خايؽ  -لـ نسمها-وأشار مستشار رونس الوزراء  إلى أف هياؾ أطراؼ 

ع ى ططاع غزة المحا ر أ ال مف طبؿ الحتالؿ )اإلسراون  (  موفحًا أف المخابرات الم رنس لها دور 
     هذا الشتف.مبنر  
رساؿ مب غ  وطاؿ: م نوف دولر مد  س  "رغـ اتفاطنات س طس الطاطس    غزة ما شرمس المهرباء الم رنس وا 

 أولنس إل أف م ر ما زالت ت طؿ إدخاؿ الوطود وهذا نفا تساؤلت مبنرة".
 //الرسالة، فمسطين، 

 
 "باطمة"عب الفمسطيني النواب وأبناء الش محاكم االحتالل في حق   أحمد بحر: 7

حمؿ رونس المج س التشرن   باإليابس أحمد بحر الحتالؿ اإلسراون   المسؤولنس المام س ": الحناة" –غزة 
سيس( الذي  عف حناة الياوب عف مت س التغننر واإل الح التاب س لحرمس حماس أحمد الحاج ع   )

جًا ع ى اعتيال  إدارنًا. واعتبر    بناف أمس أف نخوض إفرابًا مفتوحًا عف الط اـ ميذ خمسس أناـ احتجا
أحماـ العتياؿ اإلداري الت  ت درها محامـ الحتالؿ    حؽ اليواب وأبياء الش ب الف سطني  باط س  

 اطد ل شرعنس أ اًل  وبالتال   إف محامم  ل شرعنس لها و ؽ اصعراؼ واليواينف "مشددًا ع ى أف الحتالؿ 
 ."الدولنس اإليساينس الدولنس واليواينف

 //الحياة، لندن، 
 

 تدعو لمتدخل الفوري لإلفراج عن األسيرة الشمبيمنظمة التحرير  8
دعت داورة ال الطات الدولنس    ميظمس التحرنر الف سطنينس  المجتما الدول  إلى التدخؿ  :و ا –راـ اهلل 

النثاي     إفرابها المفتوح عف الط اـ   الفوري لإل راج عف اصسنرة هياء الش ب  الت  دخ ت شهرها
 وأ بحت حناتها    خطر حيني .

اإلفراب الذي تخوف  اصسنرة الش ب   جاء "وطالت    يداء عاجؿ وجهت  أمس  إلى المجتما الدول : 
احتجاجا ع ى سناسس العتياؿ اإلداري الذي تمارس  إسراونؿ بحؽ أسرايا  بشمؿ ت سف  وغنر طايوي  

 ."ؾ ما س الشراوا واتفاطنات حيوؽ اإليساف الدولنسمخالفس بذل
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 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 لالحتالل وسياساتو أبو يوسف: األسيرة الشمبي رمز وأسطورة تحد  واصل  9
طاؿ عفو ال جيس التيفنذنس لميظمس التحرنر الف سطنينس وا ؿ أبو نوسؼ  إف اصسنرة هياء  :و ا –جينف 

 س شم ت رمزا وأسطورة ل تحدي  را فس سناسس الحتالؿ الذي نس ى لمسر إرادتها  مف خالؿ الش ب   مياف
 ."العتياؿ اإلداري والت ذنب  ومحاولس إب ادها إلى غزة

وأفاؼ أبو نوسؼ  أنثياء زنارت  التفامينس  أمس اصحد  لخنمس العت اـ  المي وبس أماـ ميزؿ اصسنرة 
 .نفالش ب     ب دة برطنف غرب جي

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 اتصاالت مكثفة لتنفيذ المصالحة نمر حماد:  90
 رح مستشار الرونس محمود عباس السناس  يمر حماد أمس بتف حرمت   تح وحماس  :غزة )التحاد(

ونس تجرناف ات الت ممنثفس بشمؿ متوا ؿ لتجاوز ال يبات أماـ تطبنؽ إعالف الدوحس الذي وط   عباس ور 
الممتب السناس  لحرمس حماس خالد مش ؿ    الدوحس مؤخرًا مف أجؿ تيفنذ اتفاؽ الم الحس الوطينس 

 الف سطنينس.
وذمر حماد     ت رنح  حف     راـ اهلل  أف و دنف مف طنادن  الحرمتنف سن تيناف خالؿ اصناـ الي ن س 

ف سطنينس برواسس عباس واستوياؼ عمؿ لجيس الميب س    الياهرة لبحث م ف  تشمنؿ الحمومس اليتيالنس ال
 اليتخابات المرمزنس الف سطنينس    ططاع غزة.

 //االتحاد، أبو ظبي، 
 

 البرغوثي: المصالحة تمر بـ"حالة جمود خطيرة"النائب  99
رة  : طاؿ د. م طفى البرغونث   أمنف سر لجيس الحرنات الميبنثيس عف اتفاؽ الم الحس الموطا بالياهراـ اهلل

إف الم الحس "متوطفس  ودخ ت حالس مف الجمود  رغـ إعالف الدوحس الذي تـ مؤخرا بنف رونس الس طس 
محمود عباس وخالد مش ؿ رونس الممتب السناس  لحرمس حماس  والياف  بتشمنؿ حمومس توا ؽ وطي  

 برواسس اصوؿ إلجراء اليتخابات الرواسنس والتشرن نس إليهاء الييساـ".
(: إلى "اإلسراع    /ياوب البرغونث      بناف  حف  ت يت"طدس برس" يسخس عي  اصحد )ودعا ال

إخراج الم الحس مف هذه الحالس الخطنرة"  مشنًرا إلى أف الجهات المط وب ميها اإلسراع    إيياذ 
 الم الحس ه  حرمتا " تح" و"حماس" بالت اوف ما ما س أطراؼ الحرمس الوطينس.

هياؾ ت نثر    تطبنؽ ما تـ التفاؽ ع ن   صي  لـ تتـ عم نس تسجنؿ الياخبنف    غزة  مما وأشار إلى أف "
 ماف التفاؽ  ولـ نتـ اإل راج عف الم تي نف السناسننف الذنف ما زالوا طند العتياؿ  ولـ نجر تيفنذ ما جرا 

 
لتيظنم  لما س اليوا دوف بحنث     اجتماع الياهرة اصخنر  وهو فرورة إتاحس حرنس ال مؿ السناس  وا

 استنثياء سواء    الففس الغربنس أو ططاع غزة".
 //قدس برس، 
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 نائب عن حماس يصل جنيف في ثاني زيارة لنواب الحركة لسويسرا خالل شيرين 97

(  ياوب   سطني  مف مت س "التغنر واإل الح" البرلماينس التاب س لحرمس /) اصحدو ؿ ظهر : غزة
ال ا مس السونسرنس جينؼ وذلؾ منثاي  زنارة ليواب مف هذه الحرمس إلى أوروبا خالؿ الشهرنف  إلىحماس 

المافننف.
وماف نثالنثس يواب مف حرمس "حماس" طاموا طبؿ شهرنف بزنارة ممانث س إلى سونسرا  بدعوة مف البرلماف الدول   

.أناـستمرت عشرة حنث التيوا عددا مف المسوولنف السونسرننف واليواب هياؾ    زنارة ا
الشير  رونس لجيس الداخ نس واصمف  وياوب  إسماعنؿالياوب  إفوطالت م ادر   سطنينس لػ "طدس برس" 

رونس مت س التغنر واإل الح و ؿ ظهر النوـ اصحد ال ا مس السونسرنس جينؼ.
 //قدس برس، 

 
 سمطات االحتالل تمنع نائبا فمسطينيا من السفر لمخارج 93

المج س التشرن   الف سطني  ( السماح ل فو/ر فت س طات الحتالؿ اإلسراون   اصحد ): هللراـ ا
 الياوب إبراهنـ دحبور مف السفر ل خارج.

الياوب دحبور متجها إلى جينؼ فمف و د مف المج س التشرن   الف سطني  ل مشارمس    يدوة حوؿ وماف
وذلؾ بدعوة مف الشبمس  نس بحؽ اليواب مالعتياؿ وميا السفرالحتالؿ اإلسراون   غنر اليايوي"إجراءات

 مج س حيوؽ اإليساف".الدولنس ل حيوؽ والتيمنس وبرعانس اصمـ المتحدة
التشرن   إبراهنـ خرنش : إف ميا الياوب دحبور مف السفر نتت     مف جايب   طاؿ أمنف عاـ المج س

 ع ى الينادة والش ب الف سطني  مف اجؿ إخفاع .ؿسناؽ اإلجراءات الت  تفرفها س طات الحتال
 //قدس برس، 

 
 الفمسطينيين تستنكر استخدام االحتالل الكالب المسعورة ضد   الحكومة في غزة 94

استيمرت وزارة ال دؿ الف سطنينس  استخداـ الحتالؿ ال هنوي  المالب المس ورة فد المواطينف : غزة
ومسما ال الـ     ورة تيش ر لها اصبداف     "تجاوز لما س الم اننر الف سطنيننف ال زؿ ع ى مرأا 

  اصخالطنس بزنادة جراوم  البش س بحؽ أبياء الش ب الف سطني ".
( ت يى "المرمز الف سطني  لإلعالـ" يسخًس مي   إف هذه الجرنمس "محاولس -وطالت    بناٍف اصحد )

  وظيًا مي  أيهـ نيدروف ع ى نثينهـ عف موا  س الطرنؽ حتى ناوسس لمتهاف مرامس المواطف الف سطني 
 استرداد ما س حيوطهـ المشروعس".

 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 
 

 ألوسع مشاركة بمسيرة القدسوزارة الثقافة في غزة تدعو  95
ورة المساهمس الف الس دعت وزارة النثيا س والشباب والرنافس    غزة الش وب ال ربنس واإلسالمنس إلى فر : غزة

    مسنرة اليدس ال المنس الت  ستيط ؽ    النثالنثنف مف الشهر الجاري    ذمرا نـو اصرض.
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وأوفح ومنؿ الوزارة المساعد م طفى ال واؼ أمس اصحد أف المشارمس    هذه المسنرة ه  واجب شرع  
الف سطنينس ومسايدة ل مود الش ب  وأخالط  ومساهمس مف طبؿ الش وب ال ربنس واإلسالمنس    دعـ اليفنس

الف سطني  مف أجؿ البياء والت دي ل م نس التهوند ال هنوينس الت  تجري ع ى طدـ وساؽ مف طبؿ الحتالؿ 
 ومؤسسات  المخت فس.

 //السبيل، عمان، 
 

 بمؤتمر لألونروا في بروكسلوفد من حكومة فياض يشارك  96
رناض المالم      مؤتمر ومالس اصمـ المتحدة إلغانثس وتشغنؿ  نس د.نشارؾ وزنر الشؤوف الخارج :راـ اهلل

تف نؿ دور "ر نا المستوا لألطراؼ ذات الم  حس وال  س تحت عيواف  "اصويروا"الالجونف الف سطنيننف 
 الذي ني يد    برومسؿ النوـ وغدا.« الشباب: الالجونف الف سطنيننف    تغننر الشرؽ اصوسط

  و د وزارة الشؤوف الخارجنس  السفنر رواف أبو نوسؼ مساعد وزنر الشؤوف الخارجنس ونرا ؽ الوزري  
 ل  الطات مت ددة اصطرؼ  والسفنر د.أمؿ جادو مساعد وزنر الشؤوف الخارجنس ل شؤوف اصوروبنس. 

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 طينيمشعل يبحث مع الرئيس التركي مستجدات الوضع الفمس :الرشق 97

اسطيبوؿ: التيى رونس الممتب السناس  لحرمس المياومس اإلسالمنس "حماس" خالد مش ؿ والو د المرا ؽ ل  
(    ط ر طرابنا    اسطيبوؿ  وذلؾ    إطار 71/3الرونس الترم  عبد اهلل غوؿ  مساء أمس السبت )

 الزنارة الت  بدأها مش ؿ لترمنا  أوؿ مف أمس.
متب السناس  لحرمس "حماس"    ت رنح  حف  ممتوب  أف مش ؿ عبر وأوفح عزت الرشؽ عفو الم

عف شمره ال منؽ ل رونس الترم  ع ى مواطؼ ترمنا الداعمس ل حيوؽ النثابتس والمشروعس ل ش ب الف سطني  
سيادها ل موده ودورها    مسر الح ار عف غزة.  ودعمها وا 
ا مش ؿ غوؿ ع ى ال دواف ال هنوي  اصخنر وتداوؿ الطر اف اخر تطورات اليفنس الف سطنينس  حنث أط 

ع ى غزة  وع ى أوفاع الش ب الف سطني   وما نت رض ل  مف ممارسات عدواينس  وأوفاع مدنيس اليدس 
 والمسجد اصط ى والميدسات وما تت رض ل  مف عم نات تهوند.

بالم الحس الوطينس   وأوفح الرشؽ أف مش ؿ أط ا الرونس الترم  أنًفا ع ى اخر المستجدات  نما نت  ؽ
واإلطار الينادي ل ش ب الف سطني   وأفاؼ: "مما أف مش ؿ أمد ل رونس الترم  أييا    "حماس" وش بيا 
الف سطني  لف ييسى أبدا ما طامت ب  ترمنا مف أجؿ الش ب الف سطني   وسيبيى يحن  داوما ذمرا شهداء 

 نس ما دماء أبياء ش بيا الف سطني ".سفنيس الحرنس "ما   مرمرة" الذنف امتزجت دماؤهـ الزم
وذمر الرشؽ أف الرونس الترم  أمد مف جايب  ع ى أهمنس الوحدة والتفامف بنف الف سطنيننف  واعتبر أف 
ايتياؿ ش وب منثنرة إلى الدنميراطنس    إطار الربنا ال رب  نفرض ع ى الف سطنيننف فرورة و وؿ 

 فوء هذه اصحداث. مساع  الم الحس الف سطنينس إلى يتنجس ع ى
وطاؿ: "إي  مف المهـ بمماف تتسنس الوحدة والتفامف بنف الف سطنيننف"  مؤمدًا استمرار دعـ ترمنا ل ش ب 

 الف سطني  وحيوط  المشروعس  ومساعن  لينؿ العتراؼ اصمم  بالدولس الف سطنينس".
 11/3/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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سرائيمية تعرقل المصالحة إسماعيل رضوان: ضغوط أمريكية 98  وا 

أحمد ال بابندي: طاؿ الينادي    حرمس حماس د. إسماعنؿ رفواف إف الفغوط المرنمنس والسراون نس -غزة
ع ى حرمس  تح والس طس الف سطنينس  تمنثؿ ال يبس الرونسنس    إتماـ اتفاؽ الم الحس    الياهرة وتيفنذ 

 إعالف الدوحس . 
ػ"  سطنف أوف لنف"  إلى أف ر ض الحتالؿ اإلسراون   إلجراء اليتخابات وأشار رفواف    حدننث  ل

الرواسنس والتشرن نس    مدنيس اليدس والففس المحت س  نهدد تيفنذ الم الحس باعتبارها أساسًا لتيفنذها, 
بنف موفحًا أف استمرار التهدندات الدولنس والفغوط ع ى الس طس نحوؿ دوف تيفنذ ما تـ التفاؽ ع ن  

 الف اوؿ الف سطنينس . 
وأوفح أف حرمس حماس أعطت الموا يس ع ى تشمنؿ الحمومس الوتال نس ميذ ال حظات اصولى إلعالف 
الدوحس  متساواًل عف ماهنس اصمر الذي نميا رونس الس طس مف تشمن ها حتى اآلف  مؤمدًا    الوطت ذات  

 تيفنذ إعالف الدوحس واتفاؽ الياهرة .  أف استمرار ت مؤ حرمس  تح حتى ال حظس هو مف ن طؿ
ودعا الينادي    حرمس حماس  رونس الس طس  لتيفنذ إعالف الدوحس وتشمنؿ الحمومس الوتال نس  ورًا, ل تًا 

 إلى أف حرمت  جاهزة لتيفنذ إعالف الدوحس واتفاؽ الياهرة بشمؿ دطنؽ وأمنف . 
 11/3/2012فمسطين اون الين، 

 
 مواعيد محددة بشأن أي لقاء بين مشعل عباس عزت الرشق ينفي أي 99

اسطيبوؿ: يفى عفو الممتب السناس  لحرمس "حماس" عزت الرشؽ وجود أي مواعند محددة بشتف أي لياء 
بنف رونس الس طس محمود عباس ورونس الممتب السناس  ل حرمس خالد مش ؿ لتماـ الم الحس  وأمد أف 

 د حتى نموف منثمًرا و  اًل.لياء مف هذا اليوع نحتاج إلى إعداد جن
وطاؿ الرشؽ    ت رنحات خا س لػ "طدس برس"  ع ى هامش زنارت  فمف و د مف حرمس "حماس" برواسس 
خالد مش ؿ إلى ترمنا: "ما ذمرت  ب ض وساوؿ اإلعالـ بهذا الخ وص غنر دطنؽ. يحف    حرمس "حماس" 

نتـ التحفنر ل  جندا حتى نتمخض عف يتاوج حرن وف ع ى منثؿ هذا ال ياء  لمف مف الفروري والمهـ أف 
حينينس وم موسس نحسها ش بيا ع ى   ند تشمنؿ الحمومس وتف نؿ باط  م فات الم الحس". وأمد الرشؽ أف 
حرمس "حماس" مايت ول تزاؿ ع ى موطفها المتمسؾ بالم الحس  وأعرب عف أسف  ل ت رنحات المشممس    

 ذلؾ.
 11/3/2012قدس برس، 

 
 

 يندي: محادثات االندماج مع حماس مستمرة إيجابيامحمد ال 70

ومالت: طاؿ عفو الممتب السناس  لحرمس الجهاد اإلسالم  محمد الهيدي إف محادنثات اإليدماج بنف 
 حرمت  وحرمس المياومس اإلسالمنس "حماس" مستمرة وتسنر بشمؿ إنجاب . 

التدرج ووفا السناسات ال امس  "ولمف وأفاؼ الهيدي    ت رنح مت فز  أف المحادنثات بحنثت المراحؿ و 
يتاوج المحادنثات لـ تظهر ب د ع ى أرض الواطا"  مشنرًا إلى أف حرمت  تيظر ل يفنس مف ميظور 

 استراتنج   
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وأمّد أّف حرمت  تيظر إلى وحدة الحرمس اإلسالمنس      سطنف أسوًة بيتاوج الربنا ال رب     عدٍد مف الدوؿ 
 ال ربنس المجاورة. 

ار إلى أف التيسنؽ بنف الحرمتنف خطوة أساسنس مف أجؿ الوحدة  داعًنا إلى التيسنؽ بشمؿ مامؿ بنف وأش
 حماس وحرمت     مؿ المجالت لتشمؿ را  س لدعـ  مود الش ب الف سطني . 

مف جهٍس أخرا  دعا الهيدي الس طات الم رنس لتتدخؿ إليهاء م ؼ العتياؿ السناس  باعتبارها رعت عدًدا 
اليفانا الخال نس بنف حرمت  حماس و تح إليهاء الييساـ.  ور ض الهيدي  مرة اعتياؿ أي مواطف ع ى  مف

خ فنس ايتماو  السناس   داعًنا إلغالؽ الم ؼ بشمؿ يهاو .  حوؿ استمرار اعتياؿ اصسنرة هياء الش ب   طاؿ 
 ف الحتالؿ والمياومس الف سطنينس.الهيدي إف استمرار اعتيالها بمنثابس العتداء ع ى الوسنط الم ري بن

 11/3/2012فمسطين اون الين، 
 

 أبو زىري يدعو فتح إلى االلتزام بتوصيات لجنة الحريات والتوقف عن االعتقاالت السياسية 79

غزة: دعا الدمتور سام  أبو زهري  المتحدث باسـ حرمس "حماس" حرمس " تح" إلى اللتزاـ بتو نات لجيس 
تاحس المجاؿ ل  مؿ السناس     الففس دوف فغوط وطما   الحرنات والتوطؼ عف العتيالت السناسنس وا 

 مف أجؿ فماف اليتياؿ لمرح س إجراء ال م نس اليتخابنس.
( لػ"المرمز الف سطني  لإلعالـ" التهامات بت طنؿ 3-71ور ض أبو زهري     ت رنٍح خاٍص النوـ اصحد )

لى حرمس "حماس"  ع ى خ فنس ر ض السماح ل جيس اليتخابات الم الح  الت  توجهها ب ض اصطراؼ إ
المرمزنس ببدء تسجنؿ الياخبنف  مؤمدًا أف حرمس "حماس"  والحمومس    غزة  تحت مير لجيس اليتخابات 

    غزة  أما إعداد سجؿ الياخبنف  هو ن ي  بدء ال م نس اليتخابنس.
ـ ت تـز حرمس " تح" بتي بيد مف بيوده     إشارة إلى وأفاؼ أف هذا اصمر مرتبط بم ؼ الحرنات الذي ل

غالؽ المؤسسات  والمسح اصمي  والف ؿ الوظنف  وحرنس ال مؿ السناس   استمرار العتيالت السناسنس وا 
 واإلعالم .

"ل ن يؿ أف يذهب صي ايتخابات    ظؿ استمرار العتيالت السناسنس ور ض اإل راج عف م تي نف"   وطاؿ:
   يفس الوطت ع ى أف الحرمس م ينس بإجراء اليتخابات "لمف هياؾ اتفاؽ ع ى تو نر أجواء  مشدداً 

 الحرنات طبؿ بدء ال م نس اليتخابنس".
 11/3/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 
 

 يتيم حماس بتعطيل المصالحة عضو في "لجنة الحريات" بالضفة 77

الميبنثيس عف حوارات الم الحس    الياهرة ورونس تجما  اتهـ خ نؿ عساؼ  عفو لجيس الحرنات: الخ نؿ
الشخ نات الف سطنينس المستي س    الففس الغربنس  حرمس "حماس" بػ "ت طنؿ الم الحس  مف خالؿ عدـ 

عاطس عمؿ لجيس اليتخابات بغزة".  سماحها بفتح وتجدند السجؿ اليتخاب   وا 
"عدـ عمؿ لجيس اليتخابات بغزة نشمؿ الم نؽ وأشار عساؼ     ت رنحات خا س لػ "طدس برس" أف 

اصساس  لإلعالف عف تشمنؿ الحمومس حسب التوا ؽ اصخنر بإعالف الدوحس  صف الرونس عباس نرند رواسس 
 حمومس مؤطتس ونتـ اإلعالف عف موعد اليتخابات طبؿ تشمنؿ الحمومس".
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 11/3/2012قدس برس، 
 

 لقيادي لمنظمة التحرير قبل القمة العربيةالجبية الشعبية تدعو الجتماع االطار ا 73

نو .ب  .اي: دعت الجبهس الش بنس لتحرنر   سطنف  أمس  إلى عيد اجتماع عاجؿ لإلطار الينادي لميظمس 
التحرنر الف سطنينس والمج س المرمزي ل ميظمس طبؿ اي ياد اليمس ال ربنس الميب س. ودعت الجبهس     بناٍف  

طار الينادي الذي نفـ أعفاء ال جيس التيفنذنس واصمياء ال امنف ل ف اوؿ  و ؽ إلى عيد اجتماع عاجؿ لإل
 ما جرا التفاؽ ع ن     الياهرة  والمج س المرمزي ل ميظمس طبؿ اي ياد اليمس ال ربنس الميب س.

 -توحند الخطاب الف سطني  وال رب  ب د  شؿ خنار مدرند“وطالت الجبهس إف هذه الجتماعات تهدؼ إلى 
سياد الش ب ”  و”أوس و وما سم  خرنطس الطرنؽ وفا الجام س ال ربنس أماـ مسؤولناتها    دعـ وا 

الف سطني     مواجهس ال دواف والحتالؿ والستنطاف والح ار وتهوند المدنيس الميدسس وطمس طاب ها 
 ”.ال رب  واإلسالم 

 11/3/2012الخميج، الشارقة، 
 

 دمشق وحمب وتصفيا باإلرىابيةالجبية الشعبية تستنكر تفجيرات  74

راـ اهلل ػ نو ب  اي: استيمرت الجبهس الش بنس لتحرنر   سطنف  بشدة  اصحد  التفجنرات الت  استهد ت 
 مواطا    ال ا مس السورنس دمشؽ ومدنيس ح ب  وو فتها بػ'اإلرهابنس'.

هذه اصعماؿ ل نممف أف تخدـ وطالت الجبهس    بناف ت يت نويانتد برس ايترياشوياؿ يسخس مي   إف 'منثؿ 
 إل أعداء سورنس الوطف والش ب'.

وعبرت عف أم ها أف 'تتجاوز الشينيس سورنا محيتها الحالنس لت ود أطوا وأشد    ط ب المشروع اليوم  
المياهض ل  هنوينس والمبرنالنس ال المنس'. وتيدمت الجبهس بتحر الت ازي لذوي الفحانا  ول ش ب السوري  

 'الشفاء ال اجؿ ل م ابنف . وأمينات السالـ والزدهار لسورنس وش بها ال زنز'. متمينس
 11/3/2012القدس العربي، لندن، 

 
 حماس تعزي المسيحيين في وفاة البابا شنودة وتستذكر دعمو لفمسطين 75

ة تيدمت حرمس "حماس" بت زنتها إلى م ر "وجمنا المسنحننف    ال الـ"    و اة البابا شيود دمشؽ:
 النثالث  بابا اإلسميدرنس وبطرنرؾ المرازة المرطسنس  الذي تو   أمس السبت.

(  إف البابا شيودة "مايت 71/3وطالت "حماس"    بناف ت زنس  در عيها  ت يت  "طدس برس" النوـ اصحد )
 ل  مواطؼ مشر س داعمس ل يفنس الف سطنينس واليدس".

الؿ السيوات المافنس  بت رنحات أند  نها المياومس الف سطنينس  ونشار إلى أف البابا شيودة النثالث  أدلى خ
 نما ر ض التطبنا ما الحتالؿ اإلسراون    مف خالؿ ر ف  المشارمس    عدد مف المؤتمرات الت  ماف 
خواي    نها ممنث نف عف إسراونؿ. وأعرب البناف عف أم      أف "نرزؽ المولى سبحاي   أه   )البابا شيودة( وا 

 اع  جمنؿ ال بر والس واف".وأتب
 11/3/2012قدس برس، 

 
 عز ام األحمد يفشل في توحيد عسكر فتح في لبناناالخبار:  76



 
 
 

 

 

           95ص                                    7445العدد:                99/3/7097 اإلثنين التاريخ:

 شؿ مسؤوؿ الساحس ال بياينس    حرمس  تح  عزاـ اصحمد     زنارت  اصخنرة ل بياف     :طاسـ س. طاسـ
بح  أبو عرب. توحند الحرمس الف سطنينس إعالف ولدة المرج نس ال سمرنس الموحدة ل حرمس  بينادة ال واء  

ال سمرنس فمف بوتيس موحدة  بينادة رجؿ واحد  ماف سنح ؿ رغـ ال دامات والطتتاؿ « دمامنيها»اصمبر لػ
الداخ   الذي عاشت  الحرمس  لو فمت هذه التشمن س اصذرع ال سمرنس لمؿ   اوؿ ميظمس التحرنر وتحالؼ 

 «.الشرطس الف سطنينس»ف    ما مفى نيف  بتشمنؿ واحد نط ؽ ع ن  اسـ اليوا الف سطنينس.  التفاؽ ما
التشمنؿ  الذي ماف مف المفترض أف نرا اليور واتفؽ ع ى إعالي   أجهض    مهده  وأيجبت  تح بدًل مي  

 وعوفًا عف أف ت  ف الف اوؿ الف سطنينس إطارًا موحدًا ليواتها المس حس«. طوات اصمف الوطي  الف سطني »
    المخنمات  عاد الخالؼ إلى البنت الفتحاوي الداخ  .

   سفارة دولس   سطنف  جما اصحمد اليادة ال سمرننف لفتح  وأع ف أمامهـ أف ما سنجري تشمن   سنؤدي 
إلى د ف الفروع ال سمرنس اصخرا لفتح  منثؿ المير ال اـ  والمفاح المس ح  وطوات المن نشنا  وسن بح 

 وحسنف  ناض  تحت إمرة أبو عرب.« ال نيو»ف عيها  أي مينر الميدح ومحمود عنسى الفباط المسؤولو 
طبؿ هذا اإلعالف  مايت مهمس أبو عرب وأمنف سر ميظمس التحرنر  تح  أبو ال ردات إح اء الفتحاوننف 

حالتهـ ع ى ال مؿ التيظنم  داخؿ الحرمس. مذلؾ عم دت ال سمرننف الذنف تخطوا سف الخدمس ال سمرنس  وا 
عالف تشمنؿ  الى فخ دماء « طوات اصمف الف سطني » تح    الفترة الفا  س بنف دراسس عدندها ال سمري وا 

 شبابنس جدندة    أذرعها ال سمرنس.
طياع  همذا مايت مهمس اصحمد والو د المرا ؽ ل   مف راـ اهلل  إعالف إعادة هنم س الجسد ال سمري لفتح  وا 

هـ ودمجها    تشمنؿ واحد بينادة أبو عرب  ع ى أف ت اوي  لجيس م غرة الحرمس بإلغاء ميا ب« عسمر»
وخالد الشانب  وم نف م وش  وحسنف  ناض وبالؿ « ال نيو»تفـ ماًل مف مينر الميدح ومحمود عنسى 

أ الف. وترا م ادر متاب س لم ؼ  تح أف مف أهداؼ هذا التشمنؿ الجدند  و فاًل عف إيهاء الخال ات 
 حند البيدطنس الفتحاونس  الحد مف يفوذ ال نيو وطوت  داخؿ عنف الح وة.الداخ نس وتو 

وب دما طرر اصحمد التوج  إلى راـ اهلل ل رض هذه التشمن س ع ى رونس الس طس الف سطنينس  محمود عباس  
ر ف  لمنثؿ هذه ال جيس  وخ و ًا أيها تفـ انثينف مف أبرز « ال نيو»ب فت  رونسًا لحرمس  تح  أع ف 

عفاءه مف »وم   مينر الميدح وخالد الشانب. وط ب ال نيو مف اصحمد أف خ  نمش  بالتشمن س المذمورة  وا 
ورّد اصحمد ع ى «. إجازة طون س لنسا ر خارج لبياف»  طبؿ أف نط ب «مؿ مهمات  ال سمرنس والتيظنمنس

نيوؿ  تحاونوف. ونفنفوف:   «أخذ إجازة  وال ودة إلى ال مؿ    الساحس ال بياينس»ال نيو عارفًا ع ن  
الرد نوـ السبت الماف   لمي  لـ نحفر الجتماع   سا ر اصحمد مف دوف أف ن  ف « ال نيو»ط ب مف »

 «.شنواً 
ورأت م ادر  تحاونس ميربس مف ال نيو أف الحؿ الذي حاوؿ اصحمد  رف  ع ى الينادة الفتحاونس    لبياف 

دي إلى إف اؼ حرمس  تح مف جدند  إذ منؼ تفـ ال جيس سنؤ »لنس سوا محاولس لتجمند الخال ات و
الينادنس شخ نات تففؿ عالطاتها ما الجهات اإلسالمنس    المخنمات ع ى عالطاتها بزمالوها    حرمس 

 «. تح؟
السفارة مايت تطبخ الحؿ  وارتتت أف نتـ تحونؿ الميدح لنموف مستشارًا صبو ال ردات. هذه الفمرة أنفًا لـ 

وتؤمد أوساط اصخنر «. اإلشمالنس لنست    الميدح  بؿ    طرنيس الت اط  ما ال نيو»صف «  نيوال»ت جب 
ذا تـ ذلؾ بالف ؿ    ن  يوا رسمنًا عيها»أف اصحمد لـ ن  ف تشمنؿ أي مرج نس عسمرنس موحدة   نيوؿ « وا 

ف ا    إذ إف رأس هذه     تح أف هدؼ هذه ال جيس هو تطوني  و « ال نيو»الرجؿ متحدنًا. ونروي أي ار  ا 
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  نيوؿ أحدهـ   نما نشنر «ف نؼ ولف نستطنا إدارة اليزاع بنف أعفاء هذه ال جيس»ال جيس أبو عرب 
أبو عرب لف نستطنا الوطوؼ    وج  »اخروف مف الم ترفنف ع ى الحؿ  الذي عرف  اصحمد  إلى أف 

 «.اليوا المخا مس لفتح    المخنمات
نس إلى أف اصحمد أراد أف نحّجـ ال نيو بسبب التهامات الموجهس لألخنر بتي  وت فت م ادر أمينس لبياي

هو الوحند »ما اصجهزة اصمينس ال بياينس. ونفنؼ مسؤوؿ  تحاوي طاواًل إف ال نيو «  اتح ع ى حساب »
نف  اليادر ع ى تحمؿ المسؤولنس اصمينس    مخنـ عنف الح وة  وعيدما ُت َرض هذه المسؤولنس ع ى اخر 

ت زنز »ون فت المسؤوؿ الفتحاوي إلى أف إب اد ال نيو عف الينادة ال سمرنس سنؤدي إلى «.  إيهـ نتهربوف ميها
 «.سنطرة اليوا اإلسالمنس داخؿ مخنـ عنف الح وة  وهو ما ل نرنده أحد    لبياف

د عباس الذي    الميابؿ  نيوؿ ب ض خ وـ ال نيو إف ما اطترح  اصحمد سُن َرض ع ى الرونس محمو 
سنتخذ اليرار اليهاو  بشتي . وأماـ عباس خناراف: أف نيبؿ حؿ اصحمد  أو أف نبي  اصمور ع ى حالها. 

إف طبوؿ عباس بحؿ اصحمد سنؤدي إلى المزند مف الشرذمس داخؿ « محاندة»وتفنؼ م ادر  تحاونس 
 و ًا أمبرها  مخنـ عنف الح وة. حرمس  تح  وخا س أف ال نيو بات نتمتا بنثيؿ مبنر داخؿ المخنمات  وخ

أما إذا ر فها عباس  وبينت اصمور ع ى حالها   ستبيى حرمس  تح مييسمس ع ى يفسها  مف دوف أف 
 «. الدمامنف»تتممف مف إطفاؿ 
 األحمد وحردان 

. لفت    الزنارة اصخنرة ل زاـ اصحمد لياؤه رونس الحزب السوري اليوم  الجتماع  الياوب أس د حرداف
وبحسب م ادر م ينس   إف اصحمد ط د مف خالؿ هذا ال ياء الب ث برساوؿ إنجابنس إلى الينادة السورنس  

حرن س ع ى اصمف واصماف    سورنا  وتر ض مؿ أشماؿ ال يؼ الت  تشهدها »ت خ ت بيول  إف طناة  تح 
 «.الساحس السورنس

 11/3/2012األخيار، بيروت، 
 

 ات لمحد من ارتفاع أسعار المنازلتقر إجراء نتنياىوحكومة  77
أ.ؼ.ب: أع ف ممتب رونس الوزراء اإلسراون   بينامنف يتيناهو    بناف  أف حمومت  أطرت  -اليدس المحت س 

أمس س س س مف اإلجراءات الرامنس إلى الحد مف ارتفاع أسػ ار الميػازؿ  ػ  الػبالد. وطػاؿ يتينػاهو لػدا ا تتػاح 
 «.لهدؼ هو تو نر المزند مف الشيؽ تفادنا لرتفاع أس ارهاا»مج س الوزراء اصسبوع   إف 
ألؼ ميزؿ جدند خالؿ السيوات الخمس الميب ػس  أغ بهػا  ػ  الميػاطؽ التػ   987ونيص المخطط ع ى إيشاء 

نرتفا  نها الط ب منثؿ تػؿ أبنػب واليػدس ووسػط إسػراونؿ  لمػف لػـ نتفػح  ػ  هػذه المرح ػس إذا مػا مػاف ب ػض 
    مستوطيات اليدس الشرطنس والففس الغربنس المحت تنف.ت ؾ الميازؿ سنبيى 

مما تيوي الحمومس مفاعفس الفػراوب الب دنػس ع ػى أ ػحاب الشػيؽ الشػاغرة لػد  هـ إلػى إنجارهػا. وسػتفرض 
 غرامات ع ى المياولنف الذنف نتتخروف    البياء بتغراض المفاربس    المشارنا ال يارنس المرخص لها.

 99/3/7097 الشرق األوسط، لندن،

 
 دول الخميج ذلك الجميع فيو بما فيسيشترك ستكون كابوسا  إيرانليبرمان: الحرب مع  78

نػػدن وت »ليػػدف: حػػذر أمػػس وزنػػر الخارجنػػس اإلسػػراون   أ نغػػدور لنبرمػػاف  ػػ  مياب ػػس مػػا  ػػحنفس  -طهػػراف 
 ت حػرب مػا إنػراف  خالؿ زنارت  ل  نف ويشرها الموطا اإللمتروي  ل  حنفس أمس  إيػ  إذا ايػدل« أحرويوت
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  بحسػػب ومالػػس « إيهػػا سػػوؼ تمػػوف مابوسػػا.. سػػنتـ إشػػراؾ الجمنػػا  نهػػا بمػػا  ػػ  ذلػػؾ دوؿ الخ ػػنج والسػػ ودنس
 اصيباء اصلماينس.
«. نت نف ع نيا بذؿ ط ارا الجهػود حتػى نتحمػؿ المجتمػا الػدول  المسػؤولنس ونوطػؼ إنػراف»وأفاؼ لنبرماف 

نس المافػػ   واجتمػػا  السػػبت  مػػا ياوػػب الػػرونس ال ػػني  تشػػ  ومػػاف لنبرمػػاف طػػد و ػػؿ إلػػى ال ػػنف  الخمػػ
 جنيبنيج ويظنره ال ني  نايج جنتش  ع ى أمؿ إطياعهما بدعـ تشدند ال يوبات فد إنراف.

إسػػػراونؿ ل »ونػػػدرؾ لنبرمػػػاف دور ال ػػػنف المحػػػوري  ػػػ  تسػػػونس هػػػذه اصزمػػػس. واسػػػتطرد لنبرمػػػاف  ػػػ  المياب ػػػس 
ي تيد أي  ما وجود جبهس دولنػس متحػدة  إيػ  نممػف إطيػاع »غنر أي  طاؿ   «تستب د أي خنار مف ع ى الطاولس

اإلنػرايننف بػػالتخ   عػػف طموحػػاتهـ اليوونػػس. إذا تيػػدمت مػػؿ الػػدوؿ الخمػػس داومػػس ال فػػونس  ػػ  مج ػػس اصمػػف 
 .«الدول  إلنراف بط ب وافح   إي  لف نموف أماـ اإلنرايننف أي خنار

ف مػوطفهـ خػالؿ المفاوفػات التػ  سػوؼ تجػري  ػ  الشػهر ال نينوف لهـ تتنثنر ع»وطاؿ لنبرماف   ى إنػراف وا 
 . «الميبؿ سوؼ نموف حاسما

 99/3/7097الشرق األوسط، لندن، 

 
 بعدم توثيق التحقيقات األمنية ة تسمححكومة اإلسرائيميال 79

طػراره أطرت حمومس الحتالؿ اإلسراون   أمس اصحد  مشروع طايوف ستطرح  ع ى المينست بهدؼ ا -اليا رة
رسػػػمنا  ونيفػػػ  بالسػػػماح صجهػػػزة المخػػػابرات وشػػػرطس الحػػػتالؿ ب ػػػدـ تونثنػػػؽ التحينيػػػات اصمينػػػس  بػػػزعـ اف 

 "جهات م ادنس" تط ا ع ى هذه التحينيات  ما ند ا المنثنرنف لالست داد لمنثؿ هذه التحينيات.
مػؿ بهػا مػف حػنف إلػى وحسب ما يشر   إف هذا اليايوف ماف نجري ال مؿ ب  متيظمس طوارئ نجري تمدنػد ال 

اخر  إل أف وزارة "اصمػف الػداخ  "  ػ  حمومػس الحػتالؿ ط بػت مػف الحمومػس تحونػؿ منثػؿ هػذه اصيظمػس إلػى 
 طايوف نثابت  بم يى ميا م   لتونثنؽ التحينيات اصمينس.

ل يا ر  وتزعـ الوزارة ذاتها  أف تونثنؽ التحينيات ع ى خ فنس امينس نتسرب إلى "جهات م ادنس" وهذا ما نتنح
 مرشحس صف تيا    تحينيات مهذه لالست داد لها.

 99/3/7097الغد، عم ان، 

 
 وزير مالية "إسرائيل" يرحب باستبعاد إيران من الشبكة المالية العالمية 30

نو ػػػاؿ سػػػتنينتز  أمػػػس  باسػػػتب اد البيػػػوؾ اإلنراينػػػس مػػػف شػػػبمس ” اإلسػػػراون  “)د .ب .أ(: رحػػػب وزنػػػر المالنػػػس 
 ػػػ  اليػػػدس ” اإلسػػػراون نس“س الدولنػػػس . وطػػػاؿ ل  ػػػحا ننف طبػػػؿ الجتمػػػاع اصسػػػبوع  ل حمومػػػس التحػػػونالت المالنػػػ

نوجػػ  فػػربس طونػػس لالطت ػػاد اإلنرايػػ  ونج ػػؿ مػػف عم نػػس اسػػتنراد وت ػػدنر الػػيفط  ػػ بس “المحت ػػس إف اليػػرار 
 ل غانس.
ري. ألػػنس ذلػػؾ لػػ  دللػػس هػػذا نممػػف أف نتسػػبب  ػػ  ايهنػػار الطت ػػاد اإلنرايػػ . ألػػنس ذلػػؾ ما نػػًا؟ ل أد“وطػػاؿ 

 ”.وسنؤنثر    درجس تحم هـ؟ مف دوف شؾ إيها خطوة منثنرة ل غانس
ومف شتف هذه الخطوة أف تؤنثر    ما س البيوؾ اإلنراينس الخاف س بالف ػؿ لتجمنػد أر ػدتها  ػ  دوؿ التحػاد 

 اصوروب   بما    ذلؾ البيؾ المرمزي وال دند مف الداوينف التجارننف.
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تحػػػاد اصوروبػػػ  ع ػػػى اإلجػػػراء  الخمػػػنس  مجػػػزء مػػػف جهودهػػػا جيبػػػا إلػػػى جيػػػب مػػػا الولنػػػات ووا يػػػت دوؿ ال
المتحدة    الفغط ع ى إنراف ل تخ   عف بريامجها اليووي الذي نشتب  الغػرب  ػ  أيػ  ذو طبن ػس عسػمرنس  

  .     حنف ت ر إنراف ع ى أي  مخ ص صغراض س منس بشمؿ  اـر
 99/3/7097الخميج، الشارقة، 

 
 طبيا"ا تعتبر شاليط "معاق اإلسرائيميارة الجيش وز  39

اعتبػػر طسػػـ الت ونفػػات  ػػ  وزارة الجػػنش السػػراون نس  الجيػػدي ج  ػػاد شػػالنط  المفػػرج عيػػ  مػػؤخرا  ػػ  إطػػار 
 فيس تبادؿ اصسػرا مػا حرمػس حمػاس  بتيػ  أحػد جيػود الجػنش السػراون ننف الم ػاطنف  وبػنف أف يسػبس عجػزه 

 أف نمنثؿ أمامها    اصناـ اليرنبس.ستحددها لجيس طبنس نتوطا 
وو يػػا ل ييػػاة السػػراون نس ال اشػػرة   إيػػ  و ػػ  أعيػػاب اليػػرار الػػذي ن تبػػر شػػالنط أحػػد م ػػاط  الجػػنش   ػػإف شػػ بس 

 .تتهنؿ الم اطنف    وزارة الجنش تست د لستن اب     عم نس ميظمس  وو ؽ ما نيتفن  اليايوف
مػػس شػػالنط التػػ  هػػ  وافػػحس وطاط ػػس  العتػػراؼ ب جػػزه بشػػمؿ وطػػد طػػررت الػػوزارة  ويظػػرا لظػػروؼ شػػروط خد

أف طػػرار  حنػػث سػػرنا  موفػػحس أيػػ  مػػف المتوطػػا أف نسػػرح مػػف خدمتػػ  ال سػػمرنس  ػػ  يهانػػس الشػػهر الجػػاري.
 .تسرنح  مف الجنش اتخذ ب دما أيهى التحينؽ اصمي 

 99/3/7097، 48عرب 

 
 با من اختطاف ضباط كبارالجيش اإلسرائيمي يرفع حالة االستنفار تحس: "معاريف" 37

طػػاؿ موطػػا "م ػػارنؼ"  ػػباح النػػوـ  النثيػػنف  إف الجػػنش اإلسػػراون   ر ػػا حالػػس السػػتيفار  ػػ   ػػفوؼ مبػػار 
الفباط ب د أف ازدادت المخاوؼ مف طناـ ميظمات مخت فس  بنيها حرس النثورة اإلنراينس  ب م نػات لختطػاؼ 

 فباط مبار مف الجنش اإلسراون   خارج إسراونؿ.
اؿ الموطا إف المخاوؼ تطاؿ أنفا فباط الجػنش داخػؿ إسػراونؿ يفسػها ب ػد أف أ ػبح هػؤلء "هػد ا" تيػـو وط

 جهات مخت فس بر د تحرماتهـ.  
ومشؼ الموطا أف الجنش بدأ مػؤخرا بت نػنف حراسػس شخ ػنس لػنس  يػط لمبػار الفػباط ممػا مػاف الحػاؿ ع نػ  

يما أنفا لفباط برتبس عسمرنس دوف ا  لجيراؿ منثؿ رتبس عيند وأطؿ.   الماف   وا 
 وتشػػنر التيػػدنرات  ػػ  الجػػنش اإلسػػراون   إلػػى أف الجايػػب اإلنرايػػ  سنسػػ ى لاليتيػػاـ مػػف الفػػباط اإلسػػراون ننف 

 
عبػػر اختطػػا هـ أو المػػس بهػػـ  ردا ع ػػى ت ػػفنس ع مػػاء الػػذرة اإلنػػرايننف  حنػػث تيسػػب إنػػراف هػػذه الت ػػفنات 

 إلسراونؿ.
 99/3/7097، 48عرب 

 
 الموساد لم يتأكد بعد من إنتاج إيران لمقنبمة النووية: "ىآرتس" 33

محمػػػػود محنػػػػى: يي ػػػػت  ػػػػحنفس "هػػػػترتس" اإلسػػػػراون نس عػػػػف تيػػػػارنر  ػػػػحفنس أمرنمنػػػػس أف تيػػػػدنرات الموسػػػػاد 
اإلسراون ى توا ؽ تيدنرات المخابرات اصمرنمنس بتف إنراف لـ تيرر ب د إيتاج طيب س يوونس  وذلؾ ع ى الرغـ مف 

 سراون نس تتحدث منثنرا  ى الفترة اصخنرة عف ينتها مهاجمس إنراف. أف الينادة اإل
ويي ػػػت التيػػػارنر اصمرنمنػػػس عػػػف مسػػػووؿ أميػػػى أمرنمػػػى ر نػػػا طولػػػ  "إيػػػ  ل نوجػػػد خػػػالؼ مبنػػػر بػػػنف جمهػػػور 

 المخابرات اصمرنمنس واإلسراون نس بخ وص الحياوؽ".
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نرات اصخنػػػرة التػػػى تمػػػت مػػػف طبػػػؿ ومػػػالت ومايػػػت  ػػػحنفس "ينونػػػورؾ تػػػانمز" اصمرنمنػػػس طػػػد تحػػػدنثت أف التيػػػد
 .1007المخابرات اصمرنمنس تدعى أف إنراف تخ ت عف البريامج ال سمرا لمشروعها اليووا ميذ عاـ 

وماف المتحدث باسـ الخارجنس اإلنراينس طد يفى بشدة اصخبار التى تياط تهػا وسػاوؿ اإلعػالـ بػتف بػالده حاولػت 
نف  ى أعياب إجراء تجارب يوونػس  نهػا  وأوفػح أف بػالده مازالػت مسػت دة تطهنر الياعدة ال سمرنس  ى بتدش

 ل سماح ل مفتشنف الدولننف الدخوؿ ل موطا  ى أا وطت.
 98/3/7097اليوم السابع، مصر، 
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إسػػػػتراتنجنس أ ػػػػدرها م هػػػػد بػػػػنغف السػػػػادات ويشػػػػرها ع ػػػػى موط ػػػػ   زهنػػػػر أيػػػػدراوس: طالػػػػت دراسػػػػس -اليا ػػػػرة 
اللمترويػػ  إف غػػزة هػػ   ػػغنرة بمػػا نمفػػ   بحنػػث نممػػف إلسػػراونؿ أف تػػدمر م ظػػـ البينػػس التحتنػػس لإلرهػػاب 
لػى اإلشػارة إلػى  وطنادة حماس والجهاد اإلسالم  وغنرها مف الميظمات. ونتمنثػؿ الهػدؼ  ػ  اسػت ادة الػردع وا 

لمحاربػػس ارتفػاع طػوة الحرمػػات اإلسػالمنس  ػػ  الميطيػس  ل تػًس إلػػى أف ال م نػس ال سػػمرنس اآلف   عػـز اإلسػراون  
تُي ؿ مف المخاطر التػ  سػتت رض لهػا  ػ  مػا إذا مايػت سػُتوج  الفػربس ال سػمرّنس إلنػراف  صف اليفػاء ع ػى 

بػػرأي البرو نسػػور سػػ طس حمػػاس  ػػ  اليطػػاع لػػف نسػػمح لهػػـ بػػإطالؽ ال ػػوارنخ ع ػػى جيػػوب الدولػػس ال برنػػس  و 
انتمػػػار عيبػػػار  روػػػنس الم هػػػد  الظػػػروؼ السناسػػػنس تبػػػدو مياسػػػبس اآلف بسػػػبب الييسػػػاـ الحا ػػػؿ  ػػػ  حمػػػاس 
والخػػالؼ مػػا الجهػػاد  وصف ال ػػالـ ال ربػػ  مشػػغوؿ مػػا اليفػػانا المح نػػس الم حػػس  والولنػػات المتحػػدة هػػ   ػػ  

تيفنػذ تهدنػد روػنس اصرمػاف  بنيػ  غػايتس   وسط حم س ايتخابنس  ع ى حد طول   مشػددا ع ػى أّيػ  ل مفػر مػف
 باحتالؿ اليطاع  صف التتجنؿ سنزند م فس ال م نس.

وطالػػت الدراسػػس أنفػػا إف الهػػدؼ مػػف ال م نػػس ال سػػمرنس اآلف نجػػب أف نمػػوف هػػذه المػػرة بهػػدؼ تػػدمنر التيظػػنـ 
الوافػح أف طػوة الػردع ال سمري لحماس والتيظنمات الت  ُتط ؽ ال وارنخ ع ى إسراونؿ  ولفت إلى أي  ومػف 

الت  أيشتتها عم نس الر اص الم بوب  بدأ نيفػد  إذ أف الهجمػات اصخنػرة مػف ططػاع غػزة تظهػر أف عم نػس 
الر اص الم بوب  طبؿ نثالث سيوات  يط  ماف محدودة ل غانس  وبالتػال   ػإف ال مػؿ ال سػمري نممػف اآلف 

والميظمات اإلسالمنس اصخرا    ططاع غزة هو است ادة الردع. وباإلفا س إلى ذلؾ  فربس طا مس لحماس 
 رسالس إسراون نس لمحاربس تيام  طوة الفوات اإلسالمنس    الميطيس.

وهيػػاؾ سػػبب اخػػر مهػػـ ل  م نػػس  ػػ  غػػزة اآلف وهػػو أف إسػػراونؿ تػػدرس هجومػػا ع ػػى المواطػػا اليوونػػس اإلنراينػػس  
ؿ عيػػػدما سػػُتواج  تػػػؿ أبنػػػب رّد الف ػػػؿ وع نػػ   ػػػإف اليفػػػاء ع ػػى تهدنػػػد ال ػػػوارنخ مػػػف اليطػػاع سػػػنخفؼ الحمػػػ

اإلنراي   ولمف الردع فد ال وارنخ مف لبياف وأمامف أخرا مػف شػتي  أف نزنػد  ولمػف ال م نػس اآلف  ػ  غػزة 
ستح ؿ ع ى دعـ وم داطنس    المجتما الدول   وتؤمد ع ى أف الدولس ال برنس حًيا ستيوـ بالهجوـ لتدمنر 

 البريامج اليووي اإلنراي . 
 99/3/7097دس العربي، لندن، الق
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اتهمػػت محا ػػؿ اسػػراون نس سناسػػنس مبنػػرة انػػراف بمسػػاعدة حرمػػس الجهػػاد السػػالم   ػػ   :سػػما -اليػػدس المحت ػػس 
ا بغنس موا  س الهجمات ال ػاروخنس ع ػى ططاع غزة ع ى اطامس بيى تحتنس عسمرنس وممارسس الفغوط ع نه

واشػارت هػػذه المحا ػؿ  ػ  حػػدنث ل ػحنفس نػدن وت احرويػػوت النػـو الػى اف انػػراف توطفػت عػف دعػػـ  اسػراونؿ.
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حرمس حماس مالنا بسبب خال ات اندنولوجنس    الراي وخا س بسبب المواطؼ الميتيدة لحماس تجاه الرونس 
انػػراف باتػػت تػػدرؾ بػػاف حمػػاس اتخػػذت انفػػا طػػرارا ب ػػدـ اطػػالؽ  وافػػا ت الم ػػادر اف السػػوري بشػػار السػػد.

 ال وارنخ مف اليطاع ع ى الراف  السراون نس.
هذا  ويي ت  حنفس هارتس  باح النـو عف م در امي  طولػ  اف خبػراء عسػمرننف انػرايننف نتواجػدوف  ػ   

 اء.ططاع غزة  ونساعدوف الميظمات الف سطنينس ع ى إطامس شبمس عسمرنس    سني
 99/3/7097، وكالة سما اإلخبارية

 
 أغمبية وزارية صييونية مع ضرب إيران دون إذن أمريكي  36

أعفػػاء مػػف المج ػػس الػػوزاري ال ػػهنوي  الم ػػغر موطػػؼ روػػنس الحمومػػس ال برنػػس  بينػػامنف يتينػػاهو   8أّنػػد 
اخػروف  إل  6هما ووزنر الحرب  إنهود باراؾ  الداعـ لمهاجمػس إنػراف  حتػى بػدوف إذف أمرنمػ    نمػا عارفػ

أف الطػػػر نف ن تيػػػداف أف خطػػػاب "يتينػػػاهو" اصخنػػػر جػػػاء تمهنػػػدًا ل م نػػػس عسػػػمرنس  صيػػػ  عػػػرض  نػػػ  بإسػػػهاب 
المبررات لمهاجمس الميشتت اليوونس اإلنراينس. مف جهت   حّذر "عػوزي روبػنف"  أحػد الخبػراء المخفػرمنف  ػ  

ا نيبغػػ  ع ػػى الػػد اعات الجونػػس المتػػو رة حالنػػًا  بريػػامج "ارو" ال ػػاروخ  ال ػػهنوي   مػػف العتمػػاد أمنثػػر ممػػ
صف ال وارنخ اإلنراينس إذا لػـ نػتـ اعترافػها  إيهػا نمميهػا أف تسػبب أفػرارًا شػدندة أمنثػر بمنثنػر مػف  ػوارنخ 

% مف اصمرنمننف ندعموف شف 65غزة. و   سناؽ مت ؿ  أظهر استطالع ل رأي يشرت  ومالس "رونترز" أف 
   حاؿ ظهرت أدلس تنثبت اّيها تطور سالح يووي  حتى ولو أّدا هذا إلى ارتفػاع هجوـ عسمري ع ى إنراف 

% مػػػف "اإلسػػػراون ننف" ن ارفػػػوف طنػػػاـ بالدهػػػـ  50 ػػػ  أسػػػ ار الػػػيفط. بالميابػػػؿ  أظهػػػر اسػػػتطالع ل ػػػرأي أف 
ف  ش ت السبؿ الدب وماسنس    إنجاد مخرج لألزمس.  بمهاجمس المفاعالت اليوونس اإلنراينس  حتى وا 

 ناة السابعة لممستوطنين )ترجمة المركز(الق
 96/3/70497، (7493العدد )مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، 

 
 
 
 

 بمياجمة إيران "إسرائيل"قامت  إذامميون وسبعمائة ألف إسرائيمى بدون مالجىء  "إسرائيل": 37
ى حاؿ طامػت إسػراونؿ بمهاجمػس إنػراف غزة )أ ش أ(: حذر طنادات الجبهس الداخ نس اإلسراون نس النوـ  مف أي   

 ػػػإف أمنثػػػر مػػػف م نػػػوف وسػػػب ماوس ألػػػؼ إسػػػراون ى سػػػنترموف بػػػدوف مالجػػػىء أو مخػػػابىء لحمػػػانتهـ مػػػف خطػػػر 
 الت رض لإل ابس بالغاز والييابؿ.

ويي ػػػت  ػػػحنفس نػػػدن وت أحرويػػػوت اإلسػػػراون نس  ػػػى تيرنػػػر أوردتػػػ  ع ػػػى موط هػػػا اإللمترويػػػى عػػػف المسػػػوولنف 
% مف اإلسػراون ننف لػف نسػتطن وا الح ػوؿ ع ػى أطي ػس واطنػس مػف الغػاز ممػا ل 40أمنثر مف إشارتهـ إلى أف 

توجد مالذات اميس ما نس بب ض المدارس لحمانػس ما ػس الطػالب   مشػنرنف إلػى أف هػذه اإلح ػاءات سػترتفا 
 ب ورة مبنرة  ى اصمامف اصمنثر ت رفا ل ي ؼ عف غنرها.

% مػف مخػابىء الحمانػس مػف الييابػؿ  ػى إسػراونؿ غنػر 60نيرب مػف  ع ى حد ت بنر ال حنفس   وجد أف ماو 
مالومػػس خػػالؿ الفحو ػػػات اصخنػػرة التػػى أجراهػػػا مسػػوولو طنػػادة الجبهػػػس الداخ نػػس  ػػى تػػػؿ أبنػػب    فػػال عػػػف 
الحاجػػػػس إلػػػػى تػػػػو نر موػػػػات المالجػػػػىء المتحرمػػػػس  ػػػػى جيػػػػوب إسػػػػراونؿ   وهػػػػو أمػػػػر ننثنػػػػر الي ػػػػؽ باعتبػػػػار أف 
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ف الجايبنف طد تؤدا  ى حاؿ ايدلع الحرب إلى سيوط المنثنر مف ال ػوارنخ ع ػى هػذه الت  ندات الياومس بن
لحاؽ أفرار بالغس بها.  المياطؽ وا 

 98/3/7097اليوم السابع، مصر، 
 

 بالقرب من قمقيميا عميو لحجارةاإصابة إسرائيمي بجراح بسبب إلقاء  38
   بجػروح بسػنطس مسػاء النػـو الجم ػس يتنجػس ُأ نب مواطف إسراون: دا نر جوريو - إذاعس الجنش اإلسراون  

إلياء حجارة باتجاه مرمبت  مف طبؿ   سطنيننف باليرب مف طرنس عزوف شرط  ط ين نػا. ممػا تسػبب هػذا الحػادث 
بوطوع أفرار ل مرمبػس. وطػد تػـ إخػالء الم ػاب إلػى مستشػفى مػاونر  ػ  طرنػس سػابا لت يػ  ال ػالج. هػذا وتيػـو 

 شنط الميطيس.طوات الجنش اإلسراون   بتم

 97/3/7097، (7036)العدد ، مركز دراسات الشرق األوسط

 
 بدعم من الحكومة التركية افتتاح مشروع "إرادة" لدعم جرحى العدوان عمى غزةجمال الخضري:  39

عّبر رونس مج س أمياء الجام س اإلسالمنس الياوب جماؿ الخفري عف شمره لترمنا ورونس وزراوها : غزة
لتبينهـ مشروع "إرادة" لدعـ وتتهنؿ ذوي الحتناجات الخا س الذنف أ نبوا خالؿ رجب طنب أردوغاف 

 ال دواف ال هنوي  ع ى ططاع غزة.
(  أف المشروع سنؤسس 3-98وأمد الخفري  خالؿ ا تتاح المشروع اصوؿ    ططاع غزة النوـ اصحد )

 اؿ لإلبداع والتيدـ والتطور.صمبر وأفخـ مرمز ع ى مستوا اليطاع لنرعى مف فحى وأعطى ونفتح المج
وطاؿ "هذه الموادر أراد الحتالؿ حبسها وطتؿ روح الحناة  نها  لمف ترمنا أرادت أف تط يها"  مشنًدا بدور 

 ترمنا واطتراف مالمها ووعودها بت  اؿ وهو ما نحتاج  الش ب الف سطني .
جدنس والت امؿ م   بموطؼ عم   ودعا الخفري م اب  الحرب وذوي الحتناجات الخا س بتخذ المشروع ب

وشدد ع ى أف ال مؿ جار إلطامس المير الداوـ ل مشروع  جدي لنفتح لهـ الباب أماـ مستيبؿ مشرؽ وطموح.
 الذي سنيته  خالؿ شهرنف وسنجهز لما س المست زمات الالزمس ل تتهنؿ والتدرنب.

 98/3/7097، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 مركبتيم قرب قمقيمية اإلسرائيميبعد صدم "جيب" لمجيش  عامال فمسطينيا 77إصابة  40
عامال   سطنينا  النوـ اصحد  إنثر ا طداـ "جنب" عسمري تابا ل جنش السراون   بمرمبتهـ   17أ نب 

 طرب ب دة عزوف ال تمس  جيوب ط ين نس  وذلؾ أنثياء توجههـ إلى عم هـ داخؿ الخط اصخفر.
ب دة عورنؼ  طفاء ياب س  أف سنارة "جنب" عسمرنس اسراون نس  وذمر أحد الم ابنف  وهو مف سماف

اعترفت المرمبس الت  مايت تي هـ وا طدمتها بشمؿ مت مد مف اصماـ  ما أدا لييالب المرمبس وا  ابس 
 مؿ مف مايوا بداخ ها بإ ابات و فت ما بنف متوسطس و  بس.
ؿ اصحمر الف سطني  إلى مستشفى "الدمتور وجرا ييؿ الم ابنف بواسطس تسا سنارات إس اؼ تاب س ل هال

 درونش يزاؿ الحموم "    مدنيس ط ين نس.
 98/3/7097، 48عرب 

 
 يوما من اإلضراب 37شمبي غير قادرة عمى الحراك بعد  ىناء األسيرةنادي األسير:  49
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ياء ش ب     طاؿ محام  يادي اصسنر راود محامند إي  لـ نتممف أمس مف زنارة اصسنرة ه: الففس الغربنس
 سجف "هشاروف" ال سمري بسبب "عدـ طدرتها ع ى السنر أو الحرمس" حسبما أب غ  بذلؾ فباط السجف.
 وأوفح المحام  أف يادي اصسنر تيدـ بط ب ليي ها  ورا إلى المستشفى ولمي  لـ نت ؽ ردا حتى اآلف.

ؼ م ها  وياشد الجام س ال ربنس وطالب محام  اصسنرة ش ب  ما س مؤسسات حيوؽ اإليساف والش وب بالوطو 
بالي ياد لبحث طفنس اصسرا الف سطنيننف    السجوف اإلسراون نس وع ى رأسهـ هياء ش ب  الت  باتت تيترب 

 مف الموت بسبب طوؿ  ترة اإلفراب.
 نوما مف اإلفراب المفتوح عف الط اـ. 31وشدد أف هياء ش ب  باتت    وفا حرج و  ب جدا ب د 

 99/3/7097، السبيل، عم ان
 

 شباط / فبرايرشير  خالل أسيرًا محررًا من سجونو 97: االحتالل اإلسرائيمي اعتقل "التضامن الدولي" 47
أ ادت مؤسسس التفامف الدول  لحيوؽ اإليساف  أف طوات الحتالؿ اإلسراون   اعتي ت : الففس الغربنس

اف  مف مياطؽ مخت فس    الففس الغربنس  وماف مف ( أسنرا محررًا مف سجويها خالؿ شهر شباط الم91)
الت  أ رجت «  فيس و اء اصحرار»فمف الم تي نف ستس أسرا تـ اإل راج عيهـ مؤخرًا     فيس ش نط 

« شالنط»س طات الحتالؿ اإلسراون   بموجبها عف موات اصسرا الف سطنيننف ميابؿ اإل راج عف الجيدي 
 .ومس الف سطنينسوالذي ماف مختطفًا لدا الميا

 99/3/7097، السبيل، عم ان
 

 تضامني مع ىناء الشمبي واألسرى اعتصام القدس: 43
شارؾ أعفاء لجيس أهال  اصسرا والم تي نف الميدسننف ويادي اصسنر الف سطني     : تو نؽ عبد الفتاح

   ال  نب اصحمر مدنيس اليدس وال مؿ اصه   امس السبت    إعت اـ تفامي  ما اصسنرة هياء الش ب  
نوما إحتجاجا  31   مدنيس ليدس  وذلؾ تفاميا ما اصسنرة الش ب  الت  مفى ع ى إفرابها عف الط اـ 

ع ى إعتيالها غنر اليايوي   وتفاميا ما الحرمس اصسنرة لما تت رض ل  مف هجمس شرسس ع ى حيوطها 
يجازاتها    السجوف السراون نس.  وا 

. والم تي نف بوسترات تحمؿ  ورة وعبارة "هياء ش ب   متؾ أطوا مف ظ مهـ" ووزعت لجيس أهال  اصسرا
وأمد المشارموف ع ى فرورة إيهاء العتياؿ الداري بحؽ اصسرا واصسنرات    السجوف السراون نس  

طالؽ سراح اصسنرة هياء الش ب  الت  تمر بوفا  ح  حرج ب د مرور  نوما ع ى إفرابها عف  31وا 
 الط اـ.

 98/3/7097، 48رب ع
 

 سيارة مفخخة خرجت من مخيم اليرموك وانفجرت في منطقة مفتوحةالشرق األوسط:  44
طاؿ م در   سطني  مط ا    مخنـ النرموؾ  إف السنارة المفخخس الت  ايفجرت ع ى : ع   ال الح -ليدف

ف مفخختنف أطراؼ المخنـ  باح نوـ السبت الماف   مايت تستهدؼ وسط دمشؽ مما ماف حاؿ سنارتن
ايفجرتا    دمشؽ ب دها بيحو ي ؼ ساعس. وأفاؼ الم در الذي ط ب عدـ ذمر اسم      ت رنحات 

  أف السنارة المفخخس الت  ماف    داخ ها شخ اف  مايت خارجس مف جيوب غرب  «الشرؽ اصوسط»لػ
  ؿ ما. مخنـ النرموؾ    طرنيها إلى دمشؽ  عيدما ايفجرت ال بوات الياسفس  نها  ربما لخ
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وأمد الم در أي  ع ى الرغـ مف أف اليفجار وطا طرب جدار م  ب لمرة اليدـ تابا لحرمس حماس  ووجود 
مجما ل حرمس وراء هذا الم  ب  ومذلؾ مجما ل جبهس الش بنس الينادة ال امس بزعامس أحمد جبرنؿ  ومذلؾ 

  سطني  اخر    هذه الجرنمس الت   الجهاد اإلسالم    إي  ل عالطس صي مف هذه الف اوؿ أو أي   نؿ
مايت ترم  إلنثارة الفتيس ومحاولس إطحاـ الف سطنيننف والزج بهـ    اصحداث الجارنس    سورنا  وهو أمر 
تر ف  مؿ الف اوؿ المجتم س حوؿ موطؼ واحد م خ   المفند عدـ التدخؿ    الشؤوف الداخ نس لسورنا. 

صهداؼ  بم يى أف هذه اصهداؼ لـ تمف مستهد س مف طبؿ هذه السنارة مما أي  لـ نمف ل سنارة عالطس بهذه ا
 الت  مايت تسنر    التجاه الم امس المؤدي إلى وسط ال ا مس السورنس.

وطاؿ الم در إف الشابنف  واسماهما زاهر دسوط  وعبد اهلل حسنف  إسالمناف متطر اف  وهما    
ماف نتزعم  شامر ال نسى  الفابط « جيد الشاـ»نسمى بػ ال شرنيات مف عمرهما  ومايا نيتمناف لتيظنـ

السابؽ الذي ايشؽ عف حرمس  تح اليتفافس  الميشيس عف حرمس  تح  وهو الذي حو ر وأي اره    مخنـ 
 أعواـ. 5يهر البارد    بنروت طبؿ يحو 

 99/3/7097، الشرق األوسط، لندن
 

 جعجع صريحات سميرت عين الحموة احتجاجًا عمىمسيرات غاضبة في مخيم  45
ايط يت  ع ر امس     مخنـ عنف الح وة تظاهرة   سطنينس غافبس احتجاجا ع ى ت رنحات رونس 
حزب اليوات ال بياينس سمنر ج جا الت  حّرض  نها الحمومس ال بياينس ع ى مالحيس المتورطنف    أعماؿ 

 «...افالى مخنـ يهر بارد نث»إرهابنس    مخنـ عنف الح وة حتى لو أدا ذلؾ 
ومادت التظاهرة تخرج عف السنطرة  عيدما ت رض حاجز عسمري لبياي  ل رشؽ بالحجارة مما احرؽ 

 المحتجوف اإلطارات المطاطنس ع ى ب د أمتار مف الحاجز عيد مدخؿ الحسبس الى الغرب مف المخنـ.
عوة مف اي بدأت التظاهرة بتجما  غنر عبارة عف اعت اـ    ح  حطنف مف دوف اف توج  النها الد

  نؿ   سطني  م روؼ نثـ تحولت الى مسنرة ايط يت مرددة الهتا ات فد ج جا وسرعاف ما توسا خط 
 سنر التظاهرة وهتا اتػػها الت  يددت بتشدد الجنش ال بياي     تطبنؽ اجرءات المراطبس ع ى مداخؿ المخنـ.

ت حنثننثس يجحت    اب اد وعيدما راح المتظاهروف نرموف الحجارة ع ى جيود الجنش  جرت ات ال
 المتظاهرنف عف حاجز الجنش مخا س أف تتطور المور منداينا.

 99/3/7097، السفير، بيروت
 

 لمطالبة مصر بحل أزمة الكيرباء في غزة  أمام معبر رفح اعتصام 46
شارؾ عشرات ال ماؿ الف سطنيننف     اعت اـ  أمس  أماـ م بر ر ح الحدودي  لمطالبس : )نو .ب  .اي(

 الس طات الم رنس  بحؿ أزمس الوطود والمهرباء الُمتفاطمس    ططاع غزة ميذ أمنثر مف شهر.
وتجما عشرات ال ماؿ أماـ الم بر    العت اـ المستمر ل نـو النثاي  ع ى التوال  ور  وا ل تات تطالب 

 المج س ال سمري ومج س الش ب الم ري بالتدخؿ مف أجؿ فماف تورند الوطود إلى غزة.
اييطاع التنار أنثر    جمنا "طاؿ رونس التحاد ال اـ لييابات عماؿ   سطنف  سام  ال م    إّف و 

% مف الم ايا المح نس البالغ 90المجالت ال ياعنس والزراعنس وال حنس والت  نمنس  وأدا إلى توطؼ يحو 
 ."م يا عف اإليتاج يتنجس اييطاع التنار المهرباو  3900عددها 

 99/3/7097، قةالخميج، الشار 
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 ذكرى يوم األرض  إحياءمشاركة في  أوسع إلى ودعواإلسالمية في رام اهلل والبيرة تالقوى الوطنية  47

   محا ظس راـ اهلل والبنرة الى المشارمس الواس س    احناء ذمرا  واإلسالمنسدعت اليوا الوطينس : راـ اهلل
ف ل طاطات والممايات اماـ ما تت رض ل  الرض نوـ الرض هذا ال اـ بالزخـ المط وب وبتوسا حشد ممم

الف سطنينس مف س   محمـو لالحتالؿ لالستنالء ع نها وتدمنرها ومحو انثارها ال ربنس الف سطنينس  وهونتها 
عبر توسنا اجراءات الستنطاف والجدار ال ي ري  واطتالع الشجار واستمرار وت اعد ارهاب المستوطينف 

واستباحتها بغطاء رسم  مف حمومس الحتالؿ    ام اف ل   ؼ والتيمر لما س  بحؽ الرض الف سطنينس
اليرارات الدولنس وموانثنؽ حيوؽ اليساف واليايوف الدول  وامدت اليوا اف استخداـ المالب واليما ل مسنرات 

يوا الس منس لف ننثي  ش بيا مف موا  س طرنؽ المفاح الوطي  حتى ن ؿ الى حيوط  المشروعس  ودعت ال
الى المشارمس    المسنرة الس منس ع ى حاجز ط يدنا ال سمري نوـ الجم س الم ادؼ ل نثالنثنف مف اذار 

 الحال  نـو الرض تامندا ع ى التمسؾ بالرض ود اعا عف اليدس وعروبتها.
 99/3/7097، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 األوروبيفي لبنان بتمويل من االتحاد تأىيل المساكن في المخيمات الفمسطينية  إعادةمشروع  إطالق 48

ستتممف ال اوالت الف سطنينس المينمس داخؿ المخنمات    لبياف مف اعادة تتهنؿ ميازلهـ بففؿ مشروع 
م نوف نورو تيرنبًا بدعـٍ مف "النس  6جدند نمّول  التحاد الوروب  وسُنَموَّؿ هذا المشروع الذي تب غ طنمت  

س اإلتحاد اصوروب  لإلستجابس لألزمات ولتسهنؿ عم نس اليهوض وتفادي المزند مف ( وه  النّ IfSالستيرار" )
ـّ اطالؽ المشروع نوـ الحد  اإليتماسات. اذار/مارس    مخّنـ مار الناس    بنروت بمشارمس السندة  99ت

تعماؿ سفارة دولس جنيو ا رونز مال نرا   رونس وحدة عم نات النس الستيرار  طسـ النات السناسس  والياوـ ب
  سطنف    لبياف السفنر أشرؼ دبور والسند  ادي اب  الميى  ممنثاًل رونس لجيس الحوار ال بياي  الف سطني  

 بالفا س الى مدنر عاـ الويروا السند سالفاتوري لومباردو.
ف طرنؽ تتمنف نهدؼ هذا المشروع الى تتمنف مسامف لويس ل  اوالت الف سطنيّنس اصمنثر عوًزا    لبياف ع

ـّ تيفنذ المشروع عف طرنؽ المساعدة  التمونؿ لترمنـ المسامف    المخنمات الف سطنينس    لبياف . سنت
عاو ٍس   سطنينس ع ى  736الذاتنس وه  مياربس جدندة ت ّزز التماؿ ع ى الذات لدا الالجونف. ستستفند 

رمنـ مساميهـ. سنتس موف التمونؿ الالـز لذلؾ الطؿ مف هذا المشروع. وسنموف الالجووف م يننف مباشرة بت
 ع ى د  ات مف خالؿ تحونالت م ر نس ونيفذوف ال مؿ بتيفسهـ بإشراؼ مف طسـ الهيدسس لدا الويروا.

م نوف نورو  ل  اوالت  6  بينمس 1091-1099نتفّمف المشروع أنفًا تسدند بدلت إنجار عف ال اَمْنف 
    مخّنـ يهر البارد ل  ودة إلنها. الت  تيتظر إعادة إعمار ميازلها

 97/3/7097، الجئ نت 
 

   إيصال خدمات الكيرباء والماء لمساكنيم "أمانة عمان"مخيمات يشكون رفض السكان األردن:  49
تذمر طاطيو المخنمات الف سطنينس ب ماف مف امتياع أمايس عماف عف إن اؿ : مؤند أبو  بنح –عماف

 داتهـ السمينس    المخنمات أسوة بباط  مياطؽ ال ا مس.خدمت  الماء والمهرباء إلى وح
وبنيوا لػ"الغد" أف أمياء ال ا مس السابينف أو  وا الماء والمهرباء إلى هذه المخنمات ل تسهنؿ ع ى سمايها 

وأفا وا أف السماف تيدموا ال اـ الماف  بط بات إلى  الذنف "ن نشوف ظرو ا م نشنس   بس وبطالس مرتف س".
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س إلن اؿ الخدمات    در طرار ال جيس ال واونس التاب س لألمايس بالموا يس ع ى ألف  ط ب مف بنيها الماي
ب ض ط باتهـ  بند أيهـ وعيد مراج تهـ لستمماؿ اإلجراءات ر فت اصمايس صي  "ل ولنس لها ع ى 

اء والمهرباء"    مف جهت  طاؿ م در    أمايس عماف المبرا إلى "الغد" إف "خدمات الم المخنمات".
 المخنمات لنس مف اخت ا ها  بؿ طرار الموا يس ع ى ميحها هو مف  الحنات داورة الشؤوف الف سطنينس.

 99/3/7097، الغد، عم ان
 

 ورقية في سماء تضامنًا مع أطفال اليابان في ذكرى الزلزاليم الطائراتاالنروا: أطفال غزة أطمقوا  50
   ميطيس « اصويروا»  أف ألؼ طالب مف مدارس «اصويروا»عالم  لػأمد الممتب اإل:  تح   ّباح -غزة 

خاف نويس جيوب ططاع غزة  أط يوا طاوراتهـ الورطنس تفاميًا ما أطفاؿ الناباف     الذمرا اصولى لزلزاؿ 
 .1099اذار )مارس(  99الناباف الذي وطا    
أمر يموذج  مف »لوطفس التفامينس إي     غزة مرنستر يورداؿ خالؿ ا« اصويروا»وطاؿ مدنر عم نات 

أطفاؿ غزة الذنف ن ايوف مف فاويس  التفمنر    اصطفاؿ الذنف ن ايوف    أمامف أخرا مف ال الـ. إي  
  «.عمؿ راوا  واإلبداعنس رمز ل تفامف

 99/3/7097، الحياة، لندن
 

 لمتنمية يدعم مصانع دمرىا االحتالل في غزة اإلسالميالبنك  59
اوب رونس التحاد ال اـ ل  ياعات الف سطنينس ورونس جم نس رجاؿ اصعماؿ بيطاع غزة ع   وطا ي: غزة

الحانؾ ما البيؾ السالم  ل تيمنس ع ى المرح س النثاينس مف اتفاطنس بينمس م نوف وي ؼ الم نوف دولر لتزوند 
بمامنيات لعادة  عشرات الم ايا الوطينس    ططاع غزة الت  دمرت    الحرب السراون نس الخنرة

واوفح الحانؾ    بناف  حف  ت يى مراسؿ بترا    غزة يسخس مي  اي  بموجب هذه التفاطنس  تشغن ها.
سنتـ امداد عشرات الم ايا بمامنيات لعادة تشغن ها ب د اف توطفت اباف الحرب السراون نس ع ى ططاع 

عمالها. واشار الى اف الشؽ الوؿ مف التفاطنس سيوات وتوطؼ عج س اليتاج  نها وت طؿ  يننها و  3غزة طبؿ 
تفمف تمونؿ الد  س الولى مف الم ايا بمب غ م نوف وارب موس الؼ دولر لشراء مامنيات دمرت انثياء 

 الحرب وتـ اعادة تشغن ها.
 99/3/7097، الدستور، عم ان

 
ر فمسطيني ُمعوق يحصل عمى جائزة الشييد عمي حسن الجابر  57  مصوِّ

 از الم ور الف سطني  محمد عنثماف بجاوزة الشهند ع   حسف الجابر ال المنس الت  : الخفر سند أحمد
تميحها ال جيس الوطينس لحيوؽ اإليساف    ططر  صبرز اصعماؿ المساهمس    مشؼ اليتهامات بحؽ 

ؿ أ نب بط ؽ ياري مف طب -الذي تيدـ ل جاوزة فمف أرب نف حيوطنا و حفنا-وماف عنثماف  الش وب.
جيدي إسراون   أدا إلى إ ابت  بالش ؿ أنثياء تونثني  اعتداءات جنش الحتالؿ ع ى مظاهرات    ذمرا 

وت د الجاوزة تيدنرًا لرسالس اإلعالـ    اليحناز لتط  ات الش وب  وتخ ندا لذمرا  اليمبس بشماؿ ططاع غزة.
تاوب اليذا   ب د ايدلع نثورة م ور الجزنرة الشهند ع   حسف الجابر  الذي ماف أوؿ  حف  تغتال  م

 السابا عشر مف  برانر/ شباط.
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مف جهت   طاؿ الفاوز بالجاوزة ل جزنرة يت إي  تيبؿ إ ابت  بالش ؿ صف "هذه فرنبس ال مؿ ال حف     
 أمامف الخطر" لميها لف تنثين  عف ال ودة ل مهيس وت ونر الحناة المحا رة    غزة. 

بدعـ  -با عالج     إسطيبوؿ ع ى يفيس مرمز الدوحس لحرنس اإلعالـالذي ما زاؿ نتا-وطالب عنثماف 
الم ورنف الف سطنيننف  صيهـ ن م وف    ظروؼ بالغس ال  وبس ونواجهوف عدوا ن مـ ع ى مسر إرادة 

 ال حفننف.
 98/3/7097، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مجابية التطبيع" تدعو لمقاطعة المنتجات اإلسرائيميةاألردن: " 53

دعت ال جيػس التيفنذنػس ال  نػا لحمانػس الػوطف ومجابهػس التطبنػا المػواطينف وتجػار التجزوػس إلػى مياط ػس  :عماف
 الميتجات اإلسراون نس المتواجدة    اصسواؽ  وأبرزها )الجزر واص ومادو والماما(.

ي مػف وحذرت ال جيس    بناف أ درت  أمس عيب جولس أجراها رونسها حمزة مي ور لسوؽ الخفػار المرمػز 
خطػػورة السػػتمرار  ػػ  التطبنػػا التجػػاري  بنػػد أيهػػا بنيػػت أف عػػددا مػػف التجػػار أبػػدوا اسػػت دادهـ ل توطػػؼ عػػف 

وطػػػاؿ مي ػػػور إف المياط ػػػس خنػػػر رادع لمػػػف مػػػا نزالػػػوف نت ػػػام وف مػػػا ال ػػػدو ياسػػػنف أو  الت امػػػؿ مػػػا ال ػػػدو.
صمػػس  وبحػػؽ اصردف واصمػػس متياسػػنف جػػراوـ ال ػػدو المتوا ػػ س بحػػؽ الشػػ ب الف سػػطني  وأرفػػ   وميدسػػات ا

 بمجموعها.
 99/3/7097، الغد، عم ان

 
 : سوريا تتولى تدريب حزب اهلل عمى تشغيل أسمحة متقدمة مضادة لمطائرات"إسرائيل" 54

محمػػد هػػواش: هػػددت اسػػراونؿ أمػػس بتغننػػر سناسػػس الػػرد ال سػػمري  ػػ  لبيػػاف عيػػب اتهػػاـ م ػػادر  –راـ اهلل 
"حػزب اهلل" بػػ"أي  نتػزود أسػ حس د ػاع جػوي متطػورة نتػدرب ع نهػا  ػ  انػراف عسمرنس اسراون نس ر ن ػس المسػتوا 

 وسورنا".
ويي ػػت  ػػحنفس "هػػترتس" السػػراون نس عػػف الم ػػادر "أف سػػورنا تتػػولى تػػدرنب وتتهنػػؿ عيا ػػر مػػف حػػزب اهلل 

  ع ػػى تشػػغنؿ أسػػ حس متيدمػػس مفػػادة ل طػػاورات". وطػػاؿ فػػابط ر نػػا المسػػتوا  ػػ  طنػػادة الميطيػػس الشػػمالنس  ػػ
الجػػػنش السػػػراون   إيػػػ  " ػػػ  اطػػػار هػػػذه التػػػدرنبات التػػػ  تجػػػرا ع ػػػى الرافػػػ  السػػػورنس والنراينػػػس تػػػـ تتهنػػػؿ 

جػػو متيدمػػس". ورأا أف "الوفػػاع  ػػ  لبيػػاف مرشػػحس لمزنػػد  –عشػػرات الميػػات نف ع ػػى تشػػغنؿ  ػػوارنخ أرض 
سػػاحس اليتػػاؿ"  واف "هػػذا مػػف الت ػػ ند  إذ أف حػػزب اهلل نسػػتمر  ػػ  تػػزود اسػػ حس ب نػػدة المػػدا ومنػػداينا  ػػ  

 .التطور طد نغنر منزاف اليوا    الميطيس  ونهدد التفوؽ الجوي السراون  
 99/3/7097النيار، بيروت، 

 
 بيروت: لقاء يجمع حماس والجياد وحزب اهلل والجماعة االسالمية لبحث القضايا الراىنة 55

 ػػ  « الجماعػػس السػػالمنس»  غػػدا   ػػ  ميػػر   ج سػػت  النثالنثػػس«ال يػػاء السػػالم  التشػػاوري»ن يػػد : طاسػػـ ط ػػنر
« حػػػزب اهلل»عػػػزاـ النػػػوب  وحفػػور ممنث ػػػنف عػػػف « الجماعػػس»بنػػروت برواسػػػس روػػػنس الممتػػب السناسػػػ   ػػػ  

  وذلؾ    «تجما ال  ماء المس منف»و« حرمس التوحند السالم »و« حرمس الجهاد السالم »و« حماس»و
 ترتنب ال الطس بنف اليوا السالمنس ال بياينس والف سطنينس. اطار محاولس بدأت طبؿ حوال  الشهرنف  لعادة
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ومػػف المػػرجح اف نتمحػػور البحػػث حػػوؿ الم ػػؼ السػػوري والوفػػا الف سػػطني  والتحفػػنرات ل مسػػنرات الشػػ بنس 
 يحو الحدود الف سطنينس    يهانس اذار الحال .

 99/3/7097، السفير، بيروت
 

 أمريكية إلى بيروت بسبب تأييدىا لـ"إسرائيل"حفالت يقرر عدم دعوة مغنية متعيد لبنان:  56
أّي  أجبر ع ى التخ   عػف « اصخبار»أّمد مت هد الحفالت ال بياي  عماد طاي وه    ات اؿ ما : هياء جالد

إلػى لبيػاف ب ػدما امتشػؼ أّيهػا سػتيّدـ حف ػس فػخمس  ]المغينػس اصمرنمنػسم مادويػا ح ـ حناتػ  بػدعوة م مػس البػوب
 حزنراف/ نوينو(. 3/4ار/ مانو( طبؿ حفورها إلى لبياف مباشرة مف أبو ظب  )أن 19   تؿ أبنب )

وماف طاي وه طد تخ ى عف جهوده    حجػز موعػد ع ػى بريػامج جولػس المغينػس ال المنػس  ػ  الشػرؽ اصوسػط  
ب دما  وجئ بتّيها ستحط    تؿ أبنب أنفًا. لػنس هػذا  حسػب  بػؿ إّيػ  امتشػؼ أّف اليجمػس الخمسػنينس تػدعـ 
طػػػوات الحػػػتالؿ اإلسػػػراون   بجػػػزء مػػػف مػػػردود حفالتهػػػا. مػػػذلؾ  إّيهػػػا ر  ػػػت ال  ػػػـ اإلسػػػراون   مػػػرات عػػػدة  ػػػ  

 حفالتها. 
 99/3/7097، االخبار، بيروت

 
 مجمس الشعب المصري: أزمة غزة ستطيح بالجنزوري 57

الف سػطني   ت اعدت وتنرة الغفب    جمهورنس م ر ال ربنس عيب اتهػاـ الجايػب: حسف اليباي  –الياهرة 
ونػػدرس البرلمػػاف الم ػػري عيػػد ج سػػس عامػػس  ل مخػػابرات الم ػػرنس ب رط ػػس تيفنػػذ اتفػػاؽ الوطػػود مػػا ططػػاع غػػزة.

 لمياطشس الموطؼ الحموم   الذي و ف  بػ"المتواطئ" ما )اسراونؿ( فد غزة.
اتهـ ومشػػؼ "خالػػد حيفػػ " ومنػػؿ لجيػػس الشػػووف ال ربنػػس بمج ػػس الشػػ ب الم ػػري أف اليػػواب سنسػػتخدموف النػػ
وطػػػاؿ  البرلماينػػػس؛ لمراج ػػػس المخػػػابرات ال امػػػس  و ػػػوًل إلػػػى اإلطاحػػػس بحمومػػػس ممػػػاؿ الجيػػػزوري. و ػػػؽ طولػػػ .

اسػػػتخداـ أمبػػػر النػػػس برلماينػػػس  وهػػػ  سػػػحب النثيػػػس؛ لمحاسػػػبس  ىلػػػػ"الرسالس يػػػت": "يحػػػف ميػػػواب أمنثرنػػػس يتجػػػ  الػػػ
البرلماف ندرسوف إطامس ج سس عامس وأوفح أف أعفاء  الحمومس وأجهزتها اصمينس جراء تي نرها بحؽ غزة".

لمياطشس أزمس غزة  مفنفًا: "يفا أماميا مؿ ما ننثار مف طبؿ الف سػطنيننف مػف مخػاوؼ  ولػف ييػؼ حتػ  نػتـ 
وعبػػر حيفػػ  عػػف أم ػػ   ػػ  أف تيتهػػ  أزمػػات غػػزة عيػػب تشػػمنؿ الحمومػػس الوتال نػػس بزعامػػس  ت بنػػس مطػػالبهـ".

 واف المس موف."الحرنس وال دالس" الذراع السناسنس لإلخ
بدوره؛ أمد ـ. سند يجندة رونس لجيس الطاطػس بالبرلمػاف الم ػري أف سػحب النثيػس مػف الحمومػس بػات هػو الحػؿ 
اصجػػدا؛ بهػػدؼ إطػػرار طرنيػػػس ت امػػؿ جدنػػدة مػػػا اليفػػنس الف سػػطنينس تتياسػػب مػػػا ممايتهػػا ووفػػ ها ال ربػػػ  

 اليوم  وال ياودي اإلسالم .
 98/3/7097، الرسالة، فمسطين

 
 تشبو الكالب التي تنبح بال شجاعة "إسرائيل"يجاني: الر  58

وطالػت ومالػس  لرنجػاي  روػنس البرلمػاف اإلنرايػ  إسػراونؿ النػـو باي ػداـ الشػجاعس.  طهػراف ػ د ب ا: اتهػـ ع ػ
' ارس اإلنراينس السبت إف لرنجاي  ذمر أف إسراونؿ 'تشب  المالب التػ  تيػبح  ولػنس لػدنها الشػجاعس لإلطػداـ 

ف أنثػارت الزوابػا حػوؿ إنػراف   هػ   ػ  اليهانػس ل تم ػؾ الشػجاعس لشػف هجػوـ  ع ى هجوـ فد إنراف  حتى وا 
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وأعرب لرنجاي     الوطت ذات  عف طياعت  بتف إسراونؿ لف تيترؼ هػذا الخطػت بػالهجوـ ع ػى إنػراف   ع نها'.
 صيها بذلؾ تغامر بم نرها ذات '.

 99/3/7097، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل": األسد لم يسقط ألنو مدعوم من اسوري في خوانإلم لالمراقب العا 59
الياهرة ػ جام نف زاهر:  سر رناض الشيفس المراطب ال اـ إلخواف سورنس عدـ سيوط يظاـ الرونس بشار اصسد 
رغػػـ مػػرور سػػيس ع ػػى الحتجاجػػات الشػػ بنس السػػورنس بمويػػ  مػػدعوما مػػف إسػػراونؿ. وأوفػػح الشػػيفس  ػػ  حػػوار 

ومالػػس اصيبػػاء اصلماينػػس عبػػر الهػػاتؼ مػػف اليػػاهرة 'يظػػاـ اصسػػد بيػػ  أرب ػػنف سػػيس نتػػاجر بالمياومػػس أجرتػػ  م ػػ  
والمماي س حتى خرج رام  مخ وؼ ابف خالس بشار    بدانس النثورة وهو نيوؿ إف استيرار وأمف إسراونؿ مرتبط 

 ببياء اليظاـ السوري'.
زعجهػا بيفػنس الجػولف ول غنرهػا.. ولػذا  هػ  تػدا ا عيػ  وتابا 'إسراونؿ مطمويس مف الحمـ بسورنس  ال أحػد ن

عطاو  المه س ب د اصخرا .. أما الدوؿ ال ربنػس واإلط نمنػس  ػال  .. وهذا هو سبب الدعـ الغرب  ل يظاـ أنفا وا 
وأردؼ 'الغػرب مػاف نمميػ  أف نييػا روسػنا  نرندوف التدخؿ بمفردهـ ونيتظروف طػرارا دولنػا مػف مج ػس اصمػف'.

 بسحب الفنتو الخاص بهما ع ى التدخؿ ال سمري بسورنس''عبر إعطاوهما نثمف ذلؾ'.وال نف 
وط ػػػؿ الشػػػيفس مػػػف تحػػػذنرات طاوػػػد شػػػرطس دبػػػ  الفرنػػػؽ فػػػاح  خ فػػػاف ل  ػػػرب مػػػف احتمالنػػػس وطػػػوع سػػػورنس بنػػػد 

هـ اإلخػػواف ب ػػد زواؿ يظػػاـ اصسػػد  وطػػاؿ 'هػػذه التحػػذنرات والتخو ػػات ل طنمػػس لهػػا  اإلخػػواف م رو ػػوف باعتػػدال
ووسطنتهـ   وطد ايتهت المرح س التػ  مػاف  نهػا اليػادة الػدنمتاتورنوف والمسػتبدوف نسػتخدموف اإلخػواف مفزاعػس 

 لش وبهـ ول غرب'.
وسػخر الشػيفس ممػػا نتػردد حػوؿ وجػػود دعػـ أمرنمػػ  لو ػوؿ اإلخػواف ل سػػ طس  ػ  ب ػداف شػػهدت نثػورات الربنػػا 

إلخػػػواف والولنػػػات المتحػػػدة أي حػػػوار بالمافػػػ   وأيػػػا ال ربػػػ   مشػػػددا 'الػػػذي أعر ػػػ  أيػػػ  لػػػـ نمػػػف هيػػػاؾ بػػػنف ا
وتػابا 'الولنػات المتحػدة مايػت تيػؼ موطفػا سػ بنا مػف اإلخػواف بسػبب  أتحدث هيا عف إخػواف سػورنس وغنػرهـ'.

 مواطؼ طد تموف  نها مراعاة مف طبؿ واشيطف إلسراونؿ'.
 99/3/7097، القدس العربي، لندن

 
 عمو وتأييده لزيارة القدسيؤكد  لم اإلسالميرئيس رابطة العا ":الحياة الجديدة 60

أمػػد الػػدمتور عبػػد اهلل بػػف عبػػد المحسػػف الترمػػ  روػػنس رابطػػس ال ػػالـ اإلسػػالم  دعمػػ  وتتننػػده  :ممػػس الممرمػػس
لزنارة ال رب والمس منف لمدنيس اليدس  باعتبار ذلػؾ أمػرا دنينػا خال ػا تؤمػده اصدلػس الشػرعنس  م تبػرا أف هػذه 

سػػيادا ل شػػ ب الف سػػطني   ػػ  مواجهػػس الحػػتالؿ اإلسػػراون   الػػذي ن مػػؿ الزنػػارة تمنثػػؿ إلػػى  جايػػب ذلػػؾ دعمػػا وا 
ع ى عزؿ المدنيس الميدسس عف محنطهػا ال ربػ  واإلسػالم   ونحػارب أي وجػود عربػ  أو إسػالم  نممػف أف 

رب نػػدعـ الحػػؽ الف سػػطني  وال ربػػ  واإلسػػالم   ػػ  اليػػدس  ونفػػا ال راطنػػؿ أمػػاـ و ػػوؿ الف سػػطنيننف وال ػػ
والمسػػػ منف والمسػػػنحننف إلػػػى ميدسػػػات المدنيػػػس  ونميػػػا حرنػػػس ال بػػػادة التػػػ  مف تهػػػا جمنػػػا الشػػػراوا والموانثنػػػؽ 

 واليواينف اإليساينس والدولنس.
لى إعادة إحناء التوا ؿ بػنف المسػ منف  ودعا الترم  إلى إنياظ الش ور الدني  لدا المس منف تجاه اليدس  وا 

 الدوؿ والحمومات ال ربنس واإلسالمنس. واليدس  وهو أمر واجب ع ى جمنا
 99/3/7097، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 بن حاج: دعوة عبد المحسن التركي لزيارة القدس "فتوى سياسية تخدم االحتالل"إ 69

ايتيػػد الرجػػؿ النثػػاي   ػػ  "الجبهػػس اإلسػػالمنس لإلييػػاذ"  ػػ  الجزاوػػر الشػػنخ ع ػػ  بػػف حػػاج  مػػا تياط تػػ  : الجزاوػػر
السػػػ طس الف سػػػطنينس عػػػف روػػػنس "رابطػػػس ال ػػػالـ اإلسػػػالم " الػػػدمتور عبػػػد اهلل بػػػف عبػػػد المحسػػػف  وسػػػاوؿ إعػػػالـ

ودعػا بػف حػاج  ػ  ت ػرنحات خا ػس لػػ  الترم   مف أي  ندعـ ونؤنػد زنػارة ال ػرب والمسػ منف لمدنيػس اليػدس.
ؿ دعػـ المياومػس "طدس برس" رابطس ال الـ اإلسالم  وع ماء اصمس اإلسالمنس جمن ا إلى الجتمػاع وبحػث سػب

لتحرنػػر اليػػدس المحت ػػس  وطػػاؿ: "مػػاف اصولػػى برابطػػس ال ػػالـ اإلسػػالم  أف تػػدعو إلػػى دعػػـ المياومػػس لتحرنػػر 
  وهذا ما لـ ت مؿ ع ن  ل رابطس ال الـ اإلسالم  ول الس ودنس  ولػذلؾ  هػذه 9948اليدس المحت س ميذ ال اـ 

لف سػػطنينس هػػ  طفػػنس سناسػػنس أساسػػا   ف سػػطنف محت ػػس الفتػػوا هػػ  مػػف طبنػػؿ الفتػػاوا السناسػػنس  واليفػػنس ا
 والحتالؿ ل نزوؿ إل بالمياومس  والمياومس ل نممف إل أف تموف بالسالح" و ؽ ما نرا.

وأفاؼ: "ماف ع ى رابطس ال الـ اإلسالم  منث ما حشدت شباب ال الـ ال ربػ  واإلسػالم  لمياومػس السػو ننت 
لمياومػػس الف سػػطنينس بمخت ػػؼ توجهاتهػػا لنػػتـ م الجػػس اليفػػنس الف سػػطنينس  ػػ  أ غايسػػتاف وسػػ حتهـ  أف تسػػ ح ا

 م الجس  حنحس مف خالؿ دحر الحتالؿ".
 98/3/7097، قدس برس

 
 و"إسرائيل"في تعامميم مع العسكر  األمديعتمدون سياسة براغماتية بعيدة  مصر" خوان"إ :ندوة 67

وف ال امػؿ  ػ  مؤسسػس )مػارينغ ( ل سػالـ الػدول   سػمنر يا ػنؼ: تحػدث الباحػث المرنمػ  يانثػاف بػرا ليدف ػ
والباحنثػػس الم ػػرنس ال ػػؿ مهػػى عػػزاـ  وال ام ػػس  ػػ  بريػػامج خػػاص عػػف م ػػر وال سػػمرننف والسػػالمننف  ػػ  
م هػػد )تشػػاتهاـ هػػاوس(  ػػ  ليػػدف  عػػف موفػػوع 'م ػػر  ػػ   تػػرة مػػا ب ػػد مبػػارؾ  السػػتراتنجنات الجدنػػدة  ػػ  

غ يس شارؾ  نهػا اخت ا ػنوف ودب وماسػنوف مهتمػوف بالموفػوع وعيػدت الدولس الم رنس الجدندة'    ح يس م
    مير الم هد الم م  ل شؤوف الدولنس    ليدف.

وابرز ما طال  براوف  ووا يت م   ع ن  عزاـ  اف 'حرمس الخواف المسػ منف وجياحهػا السناسػ  )حػزب الحرنػس 
ما بالينػادة ال سػمرنس الم ػرنس  و ػ  موطفهمػا مػف وال دالس( ن تمداف سناسس براغماتنس ب ندة المدا    عالطته

م اهػدة السػػالـ الم ػرنس ػ السػراون نس  او مػػا اسػػراونؿ عمومػا. بػػرغـ شػجبهـ لتيفنػػذ اسػراونؿ اعتػػداءات ع ػػى 
 غزة'.

ولمػػف هػػذا ل ن يػػ  حسػػب موطػػؼ البػػاحنثنف ايهمػػا سنسػػتمراف  ػػ  هػػذا الموطػػؼ الػػى مػػا ل يهانػػس.  هػػـ حسػػب 
ع ػػى انػػدي السػػ طات ال سػػمرنس الم ػػرنس  وخ و ػػا  ػػ  الخمسػػنينات  وتح ػػوا بال ػػبر عػػزاـ  'عػػايوا منثنػػرا 

لسيوات طون س  وهد هـ الحال  هو اتاحس المجاؿ ليجاح ال م نػس السناسػنس. واذا رأوا بػايهـ لنسػوا طػادرنف ع ػى 
التفػػاؽ مػػا تغننػر المػػور بشػػتف ال الطػػس مػػا اسػػراونؿ بمفػػردهـ لف السػ طس ال سػػمرنس مػػا زالػػت ممسػػمس بم ػػؼ 

 اسراونؿ   هذا ل ن ي  بايهـ نؤندوف السالـ ما اسراونؿ    ظؿ عدوايها المستمر'.
واشػار بػػراوف الػػى اف 'السػ طس ال سػػمرنس الم ػػرنس ستسػػتمر  ػ  المسػػاؾ بم ػػؼ السػالـ مػػا اسػػراونؿ لسػػيوات  

الخػػػواف تػػػدرؾ اف   نمػػػا سنسػػػتمر الخػػػواف وجيػػػاحهـ السناسػػػ  بتتننػػػد   سػػػطنف'. وافػػػاؼ طػػػاوال: 'اف طنػػػادات
 الس طس ال سمرنس تشمؿ    م ر دولس فمف دولس.

وطالػػػت عػػػزاـ: 'اف 'حرمػػػس الخػػػواف تففػػػؿ اسػػػتخداـ سناسػػػس الخطػػػوة خطػػػوة  والت امػػػؿ مػػػا اسػػػراونؿ والتفػػػاؽ 
الم ػػري م هػػا بالبراغماتنػػس يفسػػها التػػ  تت امػػؿ  نهػػا مػػا الينػػادات ال سػػمرنس  ػػ  م ػػر. ولمػػف اذا اسػػتمرت 
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غزة عسمرنا   اف الحمومس الم رنس الجدندة ستواج  هذا الموفوع وتر ف   ولمف مف دوف  اسراونؿ بفرب
التشػػػجنا ع ػػػى الرادنمالنػػػس. امػػػا اذا يشػػػتت طنػػػادات شػػػابس  ػػػ  الحرمػػػس لػػػدنها اجيػػػدات مخت فػػػس عػػػف الينػػػادات 

أمػاف ع ػى المخفرمس الحالنس   يد نخت ؼ الموفوع   هياؾ تحدنات مبنرة تواج  طنادات الخواف    م ػر 
 ػػ ند السناسػػات الداخ نػػس )مػػف الجهػػات ال  ماينػػس التػػ  تخشػػى اف تتبػػدؿ  ػػورة م ػػر الجتماعنػػس( او مػػا 
الجهات اليومنس الخرا الت  تط ػب ميهػا مواطػؼ امنثػر تشػددا ازاء اتفاطنػس السػالـ مػا اسػراونؿ'. واعتبػرت 'اف 

واف وجياحهػا السناسػ   ر ػس ل يجػاح  ػ  هذه الحزاب ال  ماينس واليومنس مػف ال فػؿ اف ت طػ  حرمػس الخػ
 عم ها   ربما نممف التو ؿ الى التفاهـ والجماع والتحالفات المفندة لم ر    المستيبؿ'.

 99/3/7097، القدس العربي، لندن
 

 انتفاضة ثالثة  إلىعن فمسطين تضمن دعوة  اً مؤتمر بمندن يعقد  "مركز الدراسات الفمسطينية" 63
يظـ 'مرمز الدراسات الف سطنينس'    م نس الدراسات الشرطنس وال رنينػس  ػ  جام ػس  ػ مف سمنر يا نؼ: ليدف

ليػػدف )سػػواس( مػػؤتمرا لنػػـو واحػػد موفػػوع : '  سػػطنف واليتفافػػات ال ربنػػس الخنػػرة'  ػػ  طاعػػس برويػػاي  ػػ  
 الجام س.

 واب اده الط نمنس. وشارؾ    المؤتمر اخت ا نوف مف الجام س وخارجها تياولوا الجوايب المخت فس ل موفوع
وا تػػػتح المػػػؤتمر مػػػدنر المرمػػػز الػػػدمتور جن بنػػػر الشػػػير  الػػػذي طػػػرح مسػػػتلس تي ػػػص يفػػػوذ امرنمػػػا  ػػػ  الشػػػرؽ 
الوسط  ب ػد اخفاطاتهػا  ػ  ال ػراؽ و  سػطنف وامػامف اخػرا. نثػـ تيػاوؿ البرو سػور ادـ هينػس دور دوؿ الخ ػنج 

 خت ا نوف مف انراف وترمنا ولبياف و  سطنف.ال رب     اليتفافات الخنرة    الميطيس وتب هما ا
ولػػػػذلؾ اطتػػػػػرح الشػػػػػير ع ػػػػػى الينػػػػػادات الف سػػػػػطنينس 'الينػػػػػاـ بايتفافػػػػػس نثالنثػػػػػس تشػػػػػب   ػػػػػ  طالبهػػػػػا واسػػػػػتراتنجنتها 
اليتفافات الت  حدنثت    م ػر وتػويس  واليتفافػنتف الف سػطنينتنف السػابيتنف اذ اف منثػؿ هػذا التوجػ  طػد 

 نحيؽ اليتاوج'.
و سور ادـ هينس    مداخ ت  اف 'الرونس محمود عباس  شتي  شتف طنادات خ نجنس وعربنس اخرا واوفح البر 

دعـ الرونس حسي  مبارؾ    المراحؿ الولى لاليتفافس الم رنس الت  جرت فده  ولمي  بػدوره تراجػا عػف 
عمهػػا ل تػػدخؿ هػػذا الموطػػؼ  ولميػػ  لػػـ نػػذهب الػػى الحػػد الػػذي ذهبػػت النػػ  ب ػػض الػػدوؿ ال ربنػػس الخػػرا  ػػ  د

ال سػػمري لح ػػؼ شػػمال  الط سػػ  )اليػػاتو(  ػػ  لنبنػػا او  ػػ  دعوتهػػا ليػػوات عسػػمرنس اجيبنػػس لم الجػػس الزمػػس 
 السورنس'.

رأا هينس اف 'مستيبؿ الفػفس الغربنػس وغػزة سػنظؿ مرتبطػا بالينػادات الخ نجنػس ال ربنػس ومشػارن ها وخ و ػا 
 ؽ الس طس الف سطنينس'.اف الدوؿ الخ نجنس وف ت استنثمارات مبنرة    مياط

ويتنجػػس لػػذلؾ  طػػاؿ هينػػس  'ا ػػبح المط ػػوب اف نمػػوف ال ػػدو الساسػػ  ل  ػػرب انػػراف التػػ  تحػػاوؿ حسػػب هػػذا 
 الميطؽ اف ت رطؿ منثؿ هذا اليموذج ال نبرال  السناس  والطت ادي الذي نجب اف نيتشر    الميطيس'.

المهجػر اف 'بينػامنف يتينػاهو وحمومتػ  ل نػوداف مما أشار موشن  مامو   وهو مف طػادة النسػار النهػودي  ػ  
اذلؿ امرنمػػػا وجمنػػػا طناداتهػػػا بػػػؿ سػػػ نا سػػػابيا  ونسػػػ ناف حالنػػػا لذلؿ بػػػاراؾ اوبامػػػا والسناسػػػات  ػػػ  الشػػػرؽ 

 الوسط الت  طرها    بدانس ولنت '.
لفػػ اؼ او اسػػياط واليػػادة السػػراون نوف برأنػػ  'نيسػػيوف مػػا بيانػػا المحػػا ظنف الجػػدد  ػػ  المػػويغرس المرنمػػ  

 اوباما'.
 99/3/7097، القدس العربي، لندن
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 وأمريكا وبمغاريا لمحاربة غسيل األموال "إسرائيل"تعاون ضخم بين  64

سراونؿ ع ى ر ا مستوا الت اوف المشترؾ لمحاربػس : محمود محنى اتفيت مال مف الولنات المتحدة وب غارنا وا 
شػػترمس لتبػػادؿ الم  ومػػات حػػوؿ عم نػػات التهرنػػب والحتنػػاؿ جػػراوـ غسػػنؿ اصمػػواؿ  عبػػر خ ػػؽ طيػػاة ات ػػاؿ م

 التجارنس.
وذمػػرت  ػػحنفس "م ػػارنؼ" اإلسػػراون نس أف م ػػ حس الفػػراوب اإلسػػراون نس ت مػػؿ ع ػػى تشػػدند الرطابػػس ل حػػد مػػف 
غسنؿ اصمواؿ وعم نات التهرنب والحتناؿ التجارنس المتفشػنس  موفػحس أف هػذا جػاء بػدا مػف التفاطػات التػى 

 لزنادة تبادؿ الم  ومات بنف م  حس الفراوب  ى إسراونؿ والولنات المتحدة وب غارنا.تمت 
 98/3/7097، اليوم السابع، مصر

 
 "نيويورك تايمز": ال خالف بين "سي اي ايو" والموساد بشأن "النووي اإليراني" 65

راون   الموسػاد متفػؽ ذمػرت  ػحنفس ينونػورؾ تػانمز اف جهػاز السػتخبارات السػ: ومػالت اصيبػاء -عوا ـ 
مػػا الولنػػات المتحػػدة  ػػ  تيننمهػػا لطموحػػات انػػراف اليوونػػس مػػا اف المسػػؤولنف السػػراون ننف تحػػدنثوا عػػف خطػػط 
طهراف لمتالؾ اس حس ذرنس. ويي ت ال حنفس عف مسؤوؿ مبنر سابؽ    المخابرات المنرمنس "س  اي ان " 

ساد لنس ع ى خالؼ ما الولنات المتحدة بشتف بريامج اف "الياس هياؾ نطرحوف اسو س طاسنس جدا لمف المو 
 الس حس". وافاؼ "   الواطا  لنس هياؾ خالؼ مبنر بنف الستخبارات المنرمنس والسراون نس".

 99/3/7097، الدستور، عم ان
 

  اعتقال امرأة حاولت مياجمة السفارة "اإلسرائيمية" في ألمانيا  66
   برلنف. ” اإلسراون نس“نس اليبض ع ى امرأة حاولت مهاجمس مبيى السفارة أليت الس طات اصلماي: )د .ب .أ(

عامًا( حاولت  السبت  إلياء حينبس مم وءة بتل اب يارنس ع ػى  40وطالت الشرطس اصلماينس  أمس  إف المرأة )
لمػػرأة تحػػاوؿ ممػػا مايػػت ا مبيػػى السػػفارة  لمػػف مػػوظف  اصمػػف بالسػػفارة ايتبهػػوا إلنهػػا وتمميػػوا مػػف اإلمسػػاؾ بهػػا.

إليػػاء ال دنػػد مػػف الميػػالت ال ػػحفنس التػػ  تحتػػوي ع ػػى ال دنػػد مػػف ال ػػ باف الم يو ػػس مػػف  ػػوؽ سػػور مبيػػى 
 السفارة. 

 7097-3-99، الخميج، الشارقة

 
 ضم العضو رقم مميونيعمن عن  الواليات المتحدة األمريكيةالموبي المسيحي "المتصيين" في  67

أجؿ إسراونؿ" ال هنوينس اصمنرمنس عف فـ ال فػو رطػـ م نػوف إلػى  تؿ أبنب: أع يت ميظمس "مسنحنوف مف
 ػػفو ها  لت ػػػبح أمبػػػر لػػػوب  مؤنػػػد إلسػػػراونؿ  ػػػ  الولنػػػات المتحػػػدة  حتػػػى طبػػػؿ ال ػػػوب  ال ػػػهنوي  النهػػػودي 

 الم روؼ باسـ لجيس ال الطات الخارجنس اصمنرمنس اإلسراون نس "إنباؾ".
   ػػػ  اليػػػدس بحفػػػور روػػػنس الػػػوزراء اإلسػػػراون    بينػػػامنف وطػػػد تػػػـ اإلعػػػالف عػػػف هػػػذا التطػػػور  مسػػػاء أمػػػس

 يتيناهو  ومشارمس أمنثر مف ألؼ مف أعفاء التيظنـ  بنيهـ موات مف اصعفاء الجدد.
ون تبر هذا التيظنـ )س  نو إؼ اي( مف التيظنمات المتطر س    الولنات المتحدة. تتسس طبؿ ست سػيوات 

ندعى جوف هننج . ونيوؿ إي  نحظى بتتنند مالننف اصمنرمننف     يط  بمبادرة رجؿ دنف مسنح  رادنمال  
 تتننده إلسراونؿ. 
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ون يػػد هػػذا ال ػػوب  موػػات الجتماعػػات اصسػػبوعنس  ػػ  شػػتى أيحػػاء الولنػػات المتحػػدة ونيػػنـ مػػؤتمرا سػػيونا لػػدعـ 
 إسراونؿ    واشيطف. 

 99/3/7097، الشرق األوسط، لندن

 
 تصعيد العسكري مع غزة والمجابية الدولية مع إيرانفي الربط بين ال "إسرائيل" مصمحة 68

منثنػػرة هػػ  المػػرات التػػ  تػػـ الػػربط بهػػا بػػنف إنػػراف ومػػا نجػػري  ػػ  ططػػاع غػػزة أو بػػاصحرا : ح مػػ  موسػػى
المواجهس الف سطنينس اإلسراون نس  بو فها جزءًا مرمزنًا مف ال راع ال ربػ  اإلسػراون  . ونثمػس مػف نحػاوؿ  

اس إسراون نوف  اإلنحاء بتف الجولس اصخنػرة مػف ال ػراع ال ينػؼ  ػ  ططػاع وب فهـ عرب ولمف    اصس
غزة ه     اصساس صسباب إنراينس أو حتى سورنس. وبدنه  أف هؤلء  وصغرافهـ الخا س نتياسوف أف 
ز ال راع ماف طاومًا  طبؿ الربنا ال رب   بػؿ وحتػى طبػؿ النثػورة اإلنراينػس حنيمػا مػاف شػاه إنػراف ل نػزاؿ أبػر 

 ح نؼ إلسراونؿ    ال الـ اإلسالم .
ف  ولمف الم الح تيتف  مف أ حابها تحونر الم طنات وتمننفها لتتياسػب مػا رغبػاتهـ ال حظنػس حتػى وا 
يمػػا أنفػػًا لمػػا نممػف ل  يػػؿ أف نتبنيػػ . والواطػػا أف الجولػػس  مايػت تبرنػػراتهـ لهػػا مياطفػػس لػػنس  يػط ل تػػارنخ وا 

اونؿ والمياومػس الف سػطنينس  ػ  ططػاع غػزة بػدأت بمبػادرة إسػراونؿ  ػ  اصخنرة مف ال داـ ال سمري بنف إسر 
صمنف عاـ لجاف المياومس الش بنس    اليطاع. وماف التبرنر « الت فنس المرمزة»إطار ما تسمن  إسراونؿ بػ

الوافح والم  ف هو أف إسراونؿ تبادر لهذا ال مؿ ل يفاء  ػ  المهػد ع ػى عمػؿ مبنػر نجػري التخطػنط لػ  
ييب عبر سنياء. ومف المؤمد أف أحدًا ل نطالب إسراونؿ بإنثبػات ع ػى إدعاءاتهػا صيػ  ل جػدوا مػف    ال

لى ت  ند نؤدي إلى استشهاد أبرناء وتدمنر  مطالبس مهذه خ و ًا ب د أف نموف    ها طد طاد إلى طتؿ وا 
 ميشتت.

 ػ  اليطػاع إيمػا تيفػذ سناسػس « طاونسعم نات و »ول تخف  الينادة اإلسراون نس أيها    ايطالؽ جنشها لتيفنذ 
مدروسس أساسها استباؽ أي عمؿ    سنياء بفرب المخططنف ل  والميفذنف المحتم نف    اليطاع وعدـ 

الييػاب عػف أف هػذه السناسػس « م ارنؼ»ايتظار فرباتهـ    الييب عبر سنياء. ونمشؼ بف مسبنت    
اتخػػذها روػػنس اصرمػػاف الحػػال  بيػػ  « شػػجاعس»و« اسػػتراتنجنس»هػػ  مح ػػ س عمػػؿ أرمػػاي  تب تػػ  طػػرارات 

غايتس وتيف  بال جوء إلى الفربات الوطاونس    اليطاع يفس . وسبؽ لم  ينف إسراون ننف أف بػرروا هػذه 
الخطػػوات بتيهػػا   ػػؿ احتػػرازي لميػػا إسػػراونؿ مػػف فػػرب هػػؤلء  ػػ  سػػنياء وبالتػػال  التػػورط مػػا الحمومػػس 

 الم رنس باختراؽ سنادة أرافنها.
المؤمد أف سناسس إسراونؿ هذه استيدت أساسًا إلى إنماف بتف ال الـ  خ و ػًا ال ربػ   ميشػغؿ هػذه ومف 

اصناـ بنثورات  الداخ نس  نما الغرب عمومًا ميشغؿ بتزمت  الطت ػادنس. بػؿ أيػ  و ػ  حمػى رغبػس الغػرب  ػ  
ؿ اصعمػػاؿ السناسػػنس استرفػػاء إسػػراونؿ  ػػ  الشػػتف اإلنرايػػ  لػػنس  يػػط أزاح اليفػػنس الف سػػطنينس عػػف جػػدو 

 الدولنس بؿ ونممي  أف نغض اليظر عف عدوايات متمررة    ططاع غزة وحتى    الففس الغربنس.
وعيػػدما لػػـ ت ػػب الحسػػابات اإلسػػراون نس هػػذه المػػرة وجػػاء الػػرد الف سػػطني  متشػػددًا خال ػػًا ل متوطػػا سػػارعت 

  سطنينس لـ تمف تيبؿ بها  ػ  السػابؽ  إسراونؿ إلى إعادة اليظر    الحسابات. وطب ت فمينًا باشتراطات
وأبرزهػػا ميػػا الغتنػػالت واعتبػػار ذلػػؾ جػػزءًا مػػف التهدوػػس. بػػؿ إف موا ػػ س عػػدد مػػف الف ػػاوؿ الف سػػطنينس 
إطالؽ ال وارنخ حتى ب د التو ؿ إلى تفاهمات عبر المخػابرات الم ػرنس  لػـ تػذهب إسػراونؿ ب نػدًا  ػ  

ا ذلػؾ ألحيػت إسػراونؿ هػذا التفػاؽ بس سػ س ت ػرنحات تحػاوؿ الرد ام س أف نيجح وطػؼ إطػالؽ اليػار. ومػ



 
 
 

 

 

           33ص                                    7445العدد:                99/3/7097 اإلثنين التاريخ:

إظهػػػػار أف شػػػػنوًا لػػػػـ نتغنػػػػر وأف الياعػػػػدة المتب ػػػػس ل تػػػػزاؿ سػػػػارنس وأف إسػػػػراونؿ تمت ػػػػؾ حرنػػػػس ال مػػػػؿ فػػػػد 
الف سطنيننف    اليطاع. بؿ وشػددت أوسػاطها الينادنػس  خ و ػا روػنس الحمومػس  بينػامنف يتينػاهو  مػف 

يطػػاع وبػػنف ال ػػراع الػػدول  مػػا إنػػراف بشػػتف المشػػروع اليػػووي. وأع ػػف يتينػػاهو الػػربط بػػنف مػػا نجػػري  ػػ  ال
ومتف مػؿ الجهػد الػدول  نجػب أف ني ػب  ػ  مما حػس إنػراف  ػ  « إنراف باتت    ططاع غزة»ببساطس أف 

نراف    ططاع غزة وأنفًا    لبياف.  إنراف وا 
نيود إلى إيجاز إعالمػ  موطػت ل  ولمف مف الوافح أف محاولس يتيناهو هذه لنست أمنثر مف ب د خطاب 

أمنثػػر.  فػػ  يظػػر المنثنػػر مػػف اإلسػػراون ننف ل نزنػػد تشػػدند الخطػػاب اإلسػػراون   فػػد إنػػراف وفػػد المياومػػس 
الف سػػطنينس مػػف إحسػػاس اإلسػػراون ننف بػػاصمف بػػؿ نزنػػد مػػف تػػوتنرهـ. ولحػػظ م  يػػوف أيػػ   ػػ  الوطػػت الػػذي 

اإلنحػػاء ل غػػرب بػػػتف إسػػراونؿ مجيويػػس ونجػػب إرفػػػاؤها  نحػػاوؿ  نػػ  يتينػػاهو ووزنػػر د اعػػػ   إنهػػود بػػاراؾ 
باتػػت تػػو ر إلسػػراونؿ  أو تمػػاد  « اليبػػس الحدندنػػس»لمي هػػا مػػف مهاجمػػس إنػػراف نحػػاولوف اإلنحػػاء أنفػػًا أف 

 هامش حرنس الف ؿ المط وب.
  منثنػػر مػػف ال سػػمرنوف نيتيػػدوف الرمػػوف إلػػى اليبػػس الحدندنػػس صيهػػا لنسػػت حػػاًل ل مشػػامؿ.  هػػ  لنسػػت حػػالً 
عم ناتنًا داومًا ونمف  خ ؿ واحد حتى تيا م نبس تجبر إسراونؿ ع ى ال ودة صسالنب ال مؿ اليدنمػس. ممػا 
أف العتمػػاد ع ػػى ميظومػػات الحمانػػس مػػف ال ػػوارنخ ن يػػ  ال جػػوء إلػػى ايتهػػاج خػػط د ػػاع  نفػػر ب ػػورة 

 إسراونؿ الردعنس ميوة اعتمدت داومًا وأبدًا ع ى الهجوـ خنر وسن س ل د اع.
و   الوطت الذي نحظى  ن  يتيناهو تيرنبًا بتتنند ش ب  واسا نؤه   الفوز    اليتخابات الميب ػس  ػإف مػؿ 
ال اط نف    إسراونؿ ن حظوف أف يتيناهو وباراؾ نيوداف إسراونؿ يحو حرب جدندة  سواء ما إنػراف أو مػا 

لـ تيا  نيط ؽ جوهرنًا مف ش وره الف سطنيننف. ول نيؿ أهمنس عف ذلؾ أف س   يتيناهو ل حرب  حتى لو 
 بتي  ل نممي  أف نحيؽ سالمًا ل ما الف سطنيننف ول ما ال رب.

وتيرنبًا ما ايتهػاء سناسػس محػور العتػداؿ بايهنػار عػدد مػف مرامػزه الرونسػنس ن ػ ب اليػوؿ إف مخططػات 
ظهار أف ال راع ال رب  اإلسراون    وفمي  ال راع اإلسراون    الف سػطني   نممػف أف إسراونؿ ل ت منس وا 

 نموف  رعًا مف ال راع ما إنراف.
وحتى ظهور هذه الحياوؽ ل جمهور اإلسراون   الياوـ    عسؿ مالـ يتيناهو عػف اليػدرات الخارطػس واليػادرة 
ع ى مجابهس ال الـ بتسره نممف أف ن ود اليتاؿ إلػى الجبهػس الف سػطنينس ونممػف أف تػيجح إسػراونؿ  ػ  جػر 

مػػا إنػػراف. وربمػػا لهػػذا السػػبب هيػػاؾ  ػػ  إسػػراونؿ مػػف بػػات نطالػػب يتينػػاهو بإرسػػاؿ زوجتػػ  أمنرمػػا ل حػػرب 
وأطفال  ل  نش    تؿ أبنب حتى نش ر باحتماؿ ت ّرفهـ ل  وارنخ مف غزة أو مف سواها إذا ظؿ ندعو 

 ل حرب.
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 بالؿ الحسف
 ػػ  اصوسػػاط ال ربنػػس واصجيبنػػس  و ػػ  أروطػػس اصمػػـ المتحػػدة ومج ػػس « لالجوػػنفا»اعتػػديا أف يسػػما م مػػس 

 حتى اآلف. 9948اصمف  عيد الحدنث عف الالجونف الف سطنيننف ومتساتهـ الممتدة ميذ عاـ 
وهػػو ت بنػػر «. الالجوػػنف»بػػدل مػػف « المغتػػربنف»و جػػتة.. بػػدأيا يسػػما مػػؤخرا  ت بنػػرا جدنػػدا  نتحػػدث عػػف 

المغترب هو مف نغادر وطيػ  إلػى ب ػد اخػر بإرادتػ   بنيمػا نغػادر الالجػئ وطيػ  إلػى ب ػد  خاطئ م نا  صف
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اخر طسرا أو مفطرا  ومف دوف إرادت . المغترب حػر بيػرار هجرتػ  وبيػرار عودتػ   والالجػئ مجبػر بيػرار 
 هجرت  وبيرار عودت .

اخػػػػؿ ميظمػػػػس التحرنػػػػر وتطػػػػور اصمػػػػر إلػػػػى حػػػػد اإلزعػػػػاج واليحػػػػراؼ  عيػػػػدما تسػػػػ ؿ هػػػػذا الت بنػػػػر إلػػػػى د
 نها عيد الحدنث عف الالجونف الف سطنيننف  ووجػد مػف « داورة المغتربنف»الف سطنينس  حتى إي  تـ إيشاء 

 لـ نحظ بداورة أخرا نترأسها.« تيظنم »نس ى بجد ودأب لترؤس هذه الداورة  صف 
طرد مف ب ده   سطنف عاـ   و 9948الف سطني  الذي احتؿ ب ده   سطنف عاـ « الالجئ»وبهذا نتـ تحونؿ 

  سطني . والواطا أف الف سطني  لنس مغتربا   هو لـ نخرج مف ب ده   سطنف إلػى « مغترب»  إلى 9948
ب ػػد اخػػر بي ػػد الهجػػرة  ول بي ػػد ال مػػؿ  ول بي ػػد البحػػث عػػف نثػػروة. ليػػد خػػرج مجبػػرا وممرهػػا ب ػػد أف 

إيشاء دولس إسراونؿ  وؽ أرض وطي   وتحوؿ احتؿ ب ده   سطنف مف طبؿ الحرمس ال هنوينس  وب د أف تـ 
 بسبب ذلؾ إلى لجئ  ولـ نتحوؿ طط إلى مغترب.

  ولـ نياطش بها أحد  ولـ نجادؿ بها أحد  ولـ نجد أحد أي خطت 9948ليد تمرست هذه الحينيس ميذ عاـ 
أيفسػهـ إيهػـ  ردا أو تيظنما أو حزبػا. إلػى أف وجػديا أشخا ػا نيولػوف عػف « اصحد» نها  سواء ماف ذلؾ 

طػػادة سناسػػنوف  وهػػـ نحت ػػوف   ػػال مواطػػا طنادنػػس  ػػ  ميظمػػس التحرنػػر الف سػػطنينس ودواورهػػا  ونيشػػووف داوػػرة 
«. الالجوػػنف الف سػػطنيننف»  وهػػ  مخت ػػس بشػػؤوف «داوػػرة المغتػػربنف»داخػػؿ الميظمػػس أط يػػوا ع نهػػا اسػػـ 

  وأ ػػبح لهػػذه الػػداورة روػػنس «نيننفمغتػػربنف   سػػط»وهمػػذا تحػػوؿ الالجوػػوف الف سػػطنينوف بيػػدرة طػػادر إلػػى 
 اشتهر بتي  رونس متطرؼ    وطينت .

ولمػػف هػػؿ الالجوػػوف الف سػػطنينوف مغتربػػوف   ػػال؟ ييػػوؿ مػػال.. وألػػؼ مػػال.. وبال ػػوت ال ػػال . ل وجػػود 
  هياؾ  يط لجووف   سطنينوف أجبروا ع ى الهجرة مف وطيهـ  وهـ لنسوا «لجونف»لمغتربنف   سطنيننف 

  ى اإلطالؽ.مغتربنف ع
وطد بدأت المستلس م ها عيدما تـ ايتخاب لجيس تيفنذنس   سػطنينس جدنػدة  ووجػد  نهػا مػف هػو مػتحمس صف 

  وتػػـ إسػػيادها لهػػؤلء الطػػامحنف «داوػػرة المغتػػربنف»تمػػوف لػػ  داوػػرة  وأف نمػػوف مسػػؤول عيهػػا   ػػتـ اختػػراع 
 الجدد.

  وهػ  التػ  ت مػؿ  ػ  إطػار طفػنس «ورة الالجوػنفدا»والال ت ل يظر حيا  أف نوجد داخؿ ميظمس التحرنر 
؟ ل جػػػواب لهػػػذا «المغتػػربنف»    مػػاذا تػػػـ إنجػػاد مؤسسػػػس 9967وميػػػذ  9948الالجوػػنف الف سػػػطنيننف ميػػذ 

 السؤاؿ سوا طموح ممنثؿ تيظنـ ما  لحتالؿ موطا    ال جيس التيفنذنس لميظمس التحرنر.
 تمند حؽ وبنف التخ   عف هذا الحؽ.والمستلس لنست  راعا بنف م متنف  بؿ  راع بنف ت

حتػى الف سػطنينوف الػذنف غػػادروا بنػروت أو دمشػؽ أو عمػاف إلػػى المهػاجر اصوروبنػس أو اصمنرمنػس  لنسػػوا 
مغتػػربنف  بػػؿ هػػـ لجوػػوف داومػػا وأبػػدا  إلػػى أف ن ػػودوا إلػػى وطػػيهـ اص ػػ  . وحػػنف نتخ ػػى المػػواطف عػػف 

م نػػا  ونيتيػػؿ إلػػى « السناسػػ  والجتمػػاع »فػػ     نتحػػوؿ و «المغتػػرب»لنحمػػؿ  ػػفس « الالجػػئ» ػػفس 
 وف نس أخرا.

وحنف يمنز بنف الم متنف  وي ر ع ػى هػذا التمننػز  لػنس مػف أجػؿ إفػفاء  ػفات إنجابنػس ع ػى الالجػئ 
فد المغترب  أو ع ى المغترب فد الالجئ   ال  فؿ لالجػئ ع ػى المغتػرب  ول  فػؿ ل مغتػرب ع ػى 

تت  ػػؽ بػػالحيوؽ والواجبػػات..  ػػالالجئ ل بػػد أف ن ػػود إلػػى وطيػػ    الالجػػئ  إيمػػا هػػ  تو ػػنفات سناسػػنس
وعودة الالجئ إلى وطي  عم نس يفالنس مدندة ومتش بس  أما عػودة المغتػرب  إيهػا ل تحتػاج إل إلػى طػرار 
 ردي نممف اتخاذه    أي لحظس  ونممف تيفنذه  ػ  أي لحظػس. نثػـ إف المغتػرب لػ  وطػف  ووطيػ  موجػود 
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داوما  ومحرر داوما  أما الالجئ  هو مف لنس لػ  وطػف  هػو مطػرود مػف الػوطف  ووطيػ  داوما  ومستيؿ 
 محتؿ داوما  مما أف وطي  ل نم ؾ اليدرة ع ى الس ادة باستيبال  حنف نرغب.

المغتػػرب ال بيػػاي  مػػنثال  نغنػػب عػػف الػػوطف عشػػرنف أو نثالنثػػنف سػػيس  و ػػ  لحظػػس مػػا نتم مػػ  الحيػػنف إلػػى 
رار  ػردي  ونرمػب أوؿ طػاورة أو سػفنيس  باتجػاه ال ػودة إلػى الػوطف. أمػا الالجػئ الوطف  نحػـز حياوبػ   بيػ

الف سطني  منثال   هو غاوب عف الوطف ميذ ما نزند ع ى ستنف عامػا  ول نسػتطنا أف نػذهب إلػى الػوطف 
حتػى مػػف أجػػؿ زنػػارة. حسػػيا.. نسػػتطنا أف نح ػػؿ ع ػػى جػواز اخػػر ن ػػود بػػ  لزنػػارة الػػوطف  ولميػػ  رسػػمنا 

 جيب   ول ن ود مفرد مف أ راد ذلؾ الوطف.ن ود مت
أف نيهػػ  إفػػراب    ن ػػود إلػػى وطيػػ  م ػػززا ممرمػػا  وربمػػا نينمػػوف لػػ  احتفػػال احتفػػاء « المغتػػرب»نسػػتطنا 

ذا عػاد  ب ودت . أما الالجئ  هو مطرود  ل نستطنا أف ن ػود ب ػفس الالجػئ هػذه حتػى مػف أجػؿ زنػارة  وا 
زنارتػػ  مسػػتيمرة  ونسػػتلوي  مػػرارا وتمػػرارا متػػى سػػنغادر ونيهػػ  إزعاجػػ  بطرنيػػس مػػا  ولفتػػرة مػػا  نشػػ روي  أف 

 «.لهـ»
نب ػػغ عػػدد الالجوػػنف الف سػػطنيننف اآلف يحػػو عشػػرة مالنػػنف يسػػمس  والػػب ض نتحػػدث عػػف أحػػد عشػػر م نػػوف 
يسػػمس   هػػؿ ن تيػػد اإلسػػراون نوف حيػػا أيهػػـ طػػادروف ع ػػى تجاهػػؿ هػػذه المسػػتلس لمػػدة أطػػوؿ؟ هػػؤلء المالنػػنف 

ل بد أف نموف لهـ الحؽ بال ودة إلى وطيهـ  وهـ لهـ   ال الحؽ أمنثر بمنثنر مف الالجوػنف النهػود  ال شرة
 الذنف لـ ن ر وا   سطنف مط يا  ولهـ اآلف حؽ الهجرة إلى   سطنف    أي وطت نشاءوف.

ؾ مػػف اصشػػخاص الجه ػػس  نطػػالبهـ ال ػػاط وف دومػػا بػػتف ن ػػودوا إلػػى رشػػدهـ. أمػػا الػػدوؿ الجاه ػػس   هػػؿ هيػػا
ذا لػـ تيػدر ع ػى التطبنػؽ   هػؿ سػت نش  ذا وجدت الي نحس   هؿ ه  طػادرة ع ػى تطبنيهػا؟ وا  ني حها؟ وا 

 همذا    حاؿ استنثياونس إلى اصبد؟
 استلوا التارنخ..   دن  داوما إجابات حوؿ أ حاب الحيوؽ المهدورة.. والتارنخ ل نيسى!

 99/3/7097، الشرق األوسط، لندن
 

 زوير التاريخت 70
 اد الخازفجه

لػػػػول أييػػػػ  طػػػػرأت ال يػػػػواف السػػػػابؽ  ػػػػ  مطبوعػػػػس لنمودنػػػػس لي ػػػػت إف المي ػػػػود سػػػػحب العتػػػػراؼ بإسػػػػراونؿ 
 لممارستها اإلرهاب فد الف سطنيننف  وطت ها اليساء واصطفاؿ  وما نرا ؽ ذلؾ مف تدمنر واحتالؿ.

  طػرارًا  ػدر عػف ومالػس ال نمودنس ترنػد مػف اصمػـ المتحػدة أف ت غػ« موميتري»غنر أيي  وجدت أف مج س 
شػرعنس مفػاح الشػ وب لالسػتيالؿ وتحرنػر اصرض مػف السػنطرة »وأع ف  95/4/1001حيوؽ اإليساف    

 «.الست مارنس والخارجنس...
اليػرار  ػدر ع ػػى خ فنػس مجػػزرة جيػنف التػػ  ل نػزاؿ هيػاؾ خػػالؼ ع ػى عػػدد اليت ػى  نهػػا   اصرطػاـ تتػػراوح 

مػف مػوظفنف دولنػنف  100اون   طب ػًا  واصع ػى   سػطني   وهيػاؾ رطػـ   والرطـ اصطؿ إسر 500و  50بنف 
.     الميطيس أنثياء الهجـو

تػػزامف مػػا سػػبؽ مػػا إ ػػدار لجيػػس اصمػػـ المتحػػدة إليهػػاء التمننػػز ال ي ػػري طػػرارًا نط ػػب مػػف إسػػراونؿ اتخػػاذ 
اصرافػ  المحت ػس. إجراءات سرن س لوطؼ سناسس اصبارتهند والممارسات التػ  تػؤذي جػدًا الف سػطنيننف  ػ  

 هو طرار جدند ربما ط ب ال نمودنوف ب د عشر سيوات إلغاءه.
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إسػػراونؿ دولػػس  اشسػػتنس عي ػػرنس طامػػت  ػػ    سػػطنف ع ػػى أسػػاس خرا ػػات توراتنػػس ل نوجػػد أي انثػػار  ػػ  
بالديػػػا تنثبػػػت شػػػنوًا ميهػػػا. أطػػػوؿ إف جمنػػػا أيبنػػػاء النهػػػود لػػػـ نوجػػػدوا ع ػػػى أرض   سػػػطنف وأطالػػػب ع مػػػاء 

 بف ؿ أيبناء اليراف المرنـ عف أيبناء التوراة   هؤلء خرا س وأيبناؤيا حينيس.المس منف 
الموجود    الحـر الشرنؼ هػو المسػجد اصط ػى  وي ػرؼ  ػ  شػمؿ طػاطا مػف أمػر ببياوػ  وتػارنخ البيػاء  

توراة وطبس ال خرة المشر س  ومالهما َمْ  ـ إسالم  ن ود إلى فوء التارنخ مالوح  ويزول . أما خرا ات ال
سيس إلى ألؼ سيس مف تػارنخ أحػدانثها المزعومػس... ن يػ  منثػؿ أف أراجػا واليػارئ مػا طػاؿ  500 متبت ب د 

 سيس ولنس ألفًا. 800ل  جدي وجده عف الحروب ال  نبنس  وهذه عمرها 
النهػود  ػ  « حػؽ»ما ميت صدخؿ    جداؿ دني  لػول أف ع ػابس إسػراونؿ ل تتوطػؼ نومػًا عػف التػرونج لػػ

نف. والحينيػػس هػػػ  أف خػػزر اليوطػػاز اعتييػػػوا النهودنػػس ب ػػد أف ُحِ ػػػروا بػػنف المسػػ منف والمسػػػنحننف    سػػط
وهػػاجروا إلػػى أوروبػػا الشػػرطنس نثػػـ الوسػػطى وجػػاؤوا إلنيػػا بػػدعـ أوروبػػ  وأمنرمػػ  ب ػػد المحرطػػس اليازنػػس  وهػػـ 

ؼ  ومػايوا طباوػؿ وعشػاور  اصشمياز الذنف أسسوا إسراونؿ. أما النهود الشرطنوف  تػارنخهـ  ػ  بالديػا م ػرو 
 ولمف لـ تيـ لهـ مم مس    أي ب د.

سػيس  لػـ تجػد أنثػرًا واحػدًا ع ػى الممالػؾ  64  أي ميػذ 9948هؿ ن يؿ أف حمومات إسراونؿ المت اطبػس ميػذ 
اليدنمػس المزعومػس. ل بػػد أف هيػاؾ انثػػار ميبػرة طدنمػػس أو ميػنس  ولمػػف طط ػًا ل انثػػار لي ػور أو طػػالع  أو 

 تيسب إلى م ؾ أو مم مس. تحؼ نممف أف
   الموس  يط مف أرفها  ول أرند حربًا ول أرند أف نيتؿ أحػد  ومػؿ  11شخ نًا  أطبؿ دولس   سطنف    

حدننث  هو عف تزونر التارنخ   هيػاؾ متػب أّلفهػا أسػاتذة جام ػات إسػراون نوف ونهػود وع مػاء انثػار وغنػرهـ 
 يرأ.تيوؿ ما أطوؿ هيا  إل أيي  ابت نت بتمس ل ت

منػػػؼ ُت ػػػّرؼ مؤنػػػدًا »ومػػػف التػػػارنخ اليػػػدنـ والمػػػذب ع ػػػى اهلل وعبػػػاده  إلػػػى التػػػارنخ الحػػػدنث  وأطػػػرأ ال يػػػواف 
مػػػػف الخويػػػػس « إسػػػػراونؿ أولً »وميالهػػػػا نيفػػػػ  وجػػػػود جماعػػػػس « مػػػػوميتري» ػػػػ  المج ػػػػس يفسػػػػها « إلسػػػػراونؿ؟

 اصمنرمننف الذنف نرندوف أف نموت شباب أمنرما    حروب إسراونؿ.
ؤنػػد إسػػراونؿ بتيػػ  لنمػػودي أمنرمػػ  مػػف ال ػػوب  إنػػاه أو غنػػره نيػػدـ م ػػالح إسػػراونؿ ع ػػى الم ػػالح أعػػّرؼ م

اصمنرمنس يفسها  وند ا الماؿ لشراء أعفػاء مج ػس المػويغرس الػذنف بػاعوا أيفسػهـ ل شػنطاف اإلسػراون  . 
مػف بنػوتهـ  أي شػرنؾ مؿ مف نؤند إسراونؿ نؤنػد الحػتالؿ واإلرهػاب واليتػؿ والتػدمنر وطػرد الف سطنيػػػننف 

    الجرنمس.
سراونؿ نؤندها اإلذاع  اصمنرم  راش لمباو  الف سطنينوف نؤندهـ اليّس دزمويد توتو مف جيوب أ رنينا  وا 
الػػذي اخت فػػت م ػػ  طالبػػس مػػف جورجتػػاوف  ػػ  الػػرأي  اتهمهػػا بتيهػػا سػػاططس ومػػومس  وط ػػب ميهػػا عػػرض 

 يشاطها الجيس  ع ى اإليتريت لنتفرج.
  نزاؿ ن تذر عف بذاءت   غنر أف أي ار إسراونؿ اآلخروف ل ن تذروف.لمباو ل

 99/3/7097، الحياة، لندن
 

 االستخبارات اإلسرائيمية ترسم خارطة التيديدات األمنية في المنطقة 79
 د. عدياف أبو عامر
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ات ت ػػػػنش الػػػػدواور اصمينػػػػس والسػػػػتخبارنس اإلسػػػػراون نس هػػػػواجس عدنػػػػدة  ومخػػػػاوؼ مخت فػػػػس  حػػػػوؿ التغنػػػػر 
الدراماتنمنػػػس التػػػ  تحناهػػػا البنوػػػس المحنطػػػس بػػػػ"إسراونؿ"  ممػػػا نج  هػػػا  ػػػ  حالػػػس "تحػػػدنث" داوػػػـ لم  وماتهػػػا  

 وتيدنر لحظ  لمواطفها  تر  ها ل ياع اليرار السناس     تؿ أبنب.
وؼ بػػنف أنػػدنيا النػػوـ  اخػػر التيػػارنر اصمينػػس التػػ  أعػػدها جهػػاز السػػتخبارات ال سػػمرنس اإلسػػراون نس  الم ػػر 

 باسـ "أماف"  وجاء ع ى اليحو التال :
 الربيع العربي:• 

نؤمػػد جهػػػاز "أمػػػاف" أف التهدنػػػدات التػػػ  سػػػتواجهها "إسػػػراونؿ" سػػػتتخذ ميحػػػى خطنػػػرًا ع ػػػى المػػػدا الي ػػػنر 
والمتوسط  عيدما تسػتير اصوفػاع  ػ  الميطيػس  وتتشػمؿ ميظومػات سناسػنس جدنػدة لػنس  ػ  الػدوؿ التػ  

ي  ما    دوؿ أخرا مالس ودنس واصردف.ت رفت ل نثورات  حسب  وا 
اصوفػػػاع الم ػػػرنس: تيػػػدر "إسػػػراونؿ" أّف م ػػػر لػػػف تخػػػرج مػػػف دوامػػػس الفػػػطرابات الداخ نػػػس وحرمػػػس  -9

الحتجاجػات فػد المج ػس ال سػمري الحػامـ  ممػا سنفػػطره عػاجاًل أـ اجػاًل أف نسػ ـ ميالنػد السػ طس إلػػى 
شمؿ  ر س ت مؿ ل الح المناف  لمف تيدنرها أف حمومس مدينس  ما ن ي  أف الوفا الحال     م ر  ن

هػػذه الفر ػػس سػػتتبدد  ػػ  المػػدا الي ػػنر والمتوسػػط  وبػػتف المخػػاطر التػػ  سػػتيط ؽ ميهػػا سػػتموف مبنػػرة  
 وع ى "إسراونؿ" أف تست د لمواجهس هذه المخاطر  وأي تهدندات تيط ؽ مف الحدود الجيوبنس.

س    عالطاتها ما "إسراونؿ" عف محػددات سناسػس يظػاـ وبالرغـ مف عدـ خروج السناسس الم رنس الخارجن
مبارؾ  وت اعد المحادنثات اصمرنمنس ما اإلخواف المس منف  إل أّيها طد ل تسمح باستيرار الوفػا  نهػا  
وسنسػػػ ى لػػػد ا دوامػػػس الفػػػطرابات والحتجاجػػػات الداخ نػػػس واسػػػتمرارها أمبػػػر مػػػدة ممميػػػس  لتبيػػػى م ػػػر 

 ب ندًا عف طفاناها الخارجنس وطفانا الميطيس. ميشغ س بهمومها الداخ نس 
اصحػػػداث السػػػورنس: تػػػرا "إسػػػراونؿ" أّف الػػػرونس السػػػوري يجػػػح مرح نػػػًا  ػػػ  تنثبنػػػت موط ػػػ  بف ػػػؿ الػػػدعـ  -1

الم يػػوي والمػػادي مػػف ح فاوػػ   ػػ  الميطيػػس إنػػراف وحػػزب اهلل  حنػػث أنثبػػت طدرتػػ  حتػػى اآلف ع ػػى احتػػواء 
ف ن ػػمد أمػػاـ عػػدة جبهػػات  تحػػت فػػده مػػف ترمنػػا  شػػماؿ لبيػػاف  م ػػادر التهدنػػد الداخ نػػس  واسػػتطاع أ

 اصردف وال راؽ.
بالمياسػػػػبس  تػػػػؿ أبنػػػػب تترطػػػػب مجرنػػػػات اصحػػػػداث  ػػػػ  دمشػػػػؽ بسػػػػبب المخػػػػاطر المترتبػػػػس ع ػػػػى أي تغنػػػػر 
دراماتنم   نها سواء بسيوط اليظاـ أو ايت اره   سيوط  ن ي  بالفرورة   ود التنار اإلسالم  مامتداد 

لتػػ  حييهػػا  ػػ  دوؿ الربنػػا ال ربػػ   إفػػا س إلمماينػػس ييػػؿ وتهرنػػب ل ترسػػايس ال سػػمرنس السػػورنس ل يجاحػػات ا
 ل مياومتنف ال بياينس والف سطنينس     حنف أّف ايت اره ن ي  دعمًا إلنراف وحزب اهلل  ون طنها طوة دا  س.

 ػ  احتػواء تػداعنات وتػتنثنرات الحراؾ اصردي : تيدر الستخبارات اإلسراون نس أّف الم ؾ عبػد اهلل يجػح  -3
الربنا ال رب   ولمف بشمؿ مؤطػت   حرمػات الحتجػاج ل تػزاؿ مسػتمرة وياشػطس و اع ػس   ػحنح أيهػا لػـ 
ت ػػؿ إلػػى مسػػتوا تهدنػػد اليظػػاـ  لميهػػا ستشػػهد مزنػػدا مػػف الجيػػوح والخطػػورة  ع مػػًا بػػتف "إسػػراونؿ" تيظػػر 

 لألردف ع ى أي  ح نؼ استراتنج .
ار السػػنيارنو الم ػػري مػػا اصردف  مػػا ن يػػ  خسػػارة ح نػػؼ وميػػز اسػػتراتنج  جدنػػد  وتخشػػى تػػؿ أبنػػب تمػػر 

 سيوط  نشمؿ تهدندًا استراتنجنًا مبنرًا لها  صف الجبهس اصردينس ه  اصطوؿ حدودًا م    واستطاع اليظاـ 
اص ؿ  ما  اصردي  الحفاظ ع نها جبهس هادوس واميس طواؿ عيود مافنس  مما أّف غالبنس سماي    سطنينو
 نشمؿ عبوًا مفاعفًا ع ى المناف  مما نفسر التخوؼ المبنر مف الحتجاجات داخؿ اصردف. 
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 1091الم ؼ اليووي اإلنراي : تيدر ش بس الستخبارات بتّف أماـ إنراف نثماينس أشهر حاسمس مػف عػاـ  -4
دع  مواجهػس هػذا الحتمػاؿ حتى تتجاوز عتبس الدخوؿ إلى يادي الدوؿ المالمس ل سالح اليػووي  وهػذا نسػت

طبػػػؿ أف نتػػػرجـ إلػػػى سػػػالح يػػػووي  ػػػ  نػػػد إنػػػراف  محػػػذرة مػػػف الت ونػػػؿ والعتمػػػاد ع ػػػى اللتزامػػػات ال فظنػػػس 
اصمرنمنس بمي ها مف امػتالؾ السػالح اليػووي  صّف امػتالؾ إنػراف ل سػالح اليػووي ن يػ  اسػتحالس اسػتهدا ها 

 ترتب ع ى منثؿ ال مؿ.بتي إجراء عسمري  يظرًا لآلنثار الخطنرة الت  ست
الم ػػالحس الف سػػطنينس: نػػرا تيػػدنر الموطػػؼ السػػتخباري اإلسػػراون   أف الحػػدنث عػػف مسػػتيبؿ السػػ طس  -5

الف سطنينس    الففس الغربنس  نشوب  الغموض الشدند رغـ الم الحس الت  تـ التو ػؿ إلنهػا بػنف حرمتػ  
وميظمػػػس التحرنػػػر  زاعمػػػًا أّف روػػػنس   ػػػتح وحمػػػاس  والحػػػدنث عػػػف إجػػػراء اليتخابػػػات لمؤسسػػػات السػػػ طس

الس طس سنرتمب خطت اسػتراتنجنًا إذا ذهػب إلػى اخػر الشػوط  ػ  الم ػالحس مػا حمػاس التػ  تهنػئ يفسػها 
ل سنطرة ع ى الففس لتحينؽ وحدة الس طس    ططاع غزة والففس الغربنس  باعتبار ذلػؾ امتػدادًا لمػا أيجػزه 

 اصخص م ر وتويس والمغرب. اإلخواف المس موف    عدة دوؿ عربنس  وع ى
 98/3/7097، فمسطين أون الين

 
 في الشرق األوسط« اإلبادة السياسية»تجنب  77

 هيري سنغماف
خػػارج   ع ػػى « تػػدخؿ»ل تيت ػػر عم نػػس السػػالـ النثياونػػس  التػػ  سػػ ت الولنػػات المتحػػدة ل زلهػػا عػػف أي 

سػػػتنطاي . وطػػػاـ هػػػدؼ هػػػذا مويهػػػا مجػػػرد تمػػػرنف خػػػاٍو   هػػػ  سػػػمحت بمػػػيح إسػػػراونؿ غطػػػاء لمشػػػروعها ال
المشػػروع ميػػػذ ايطالطػػػ  ع ػػى الحػػػؤوؿ دوف إطامػػػس الدولػػػس الف سػػطنينس  وهػػػو هػػػدؼ تيػػا إسػػػراونؿ ع ػػػى طػػػاب 
طوسنف مف تحيني . ومف خالؿ اإل رار ع ى عودة الف سطنيننف إلى هذا التمػرنف الخػاوي والسػتمرار  ػ  

اصمػػـ المتحػدة وومالتهػػا المخت فػس  ت اويػػت  ػد أي محاولػػس تػدّخؿ تُيػػِدـ ع نهػا أطػػراؼ أخػرا  بمػػا نشػمؿ 
  أي اإليهػػػاء «اإلبػػػادة السناسػػػنس»الولنػػػات المتحػػػدة    نػػػًا مػػػا هػػػدؼ روػػػنس الػػػوزراء يتاينػػػاهو اليػػػاوـ ع ػػػى 

 ال ينؼ ل تواجد السناس  اليوم  الف سطني .
سػػػػراون   و ػػػػ  الوطػػػػت الحػػػػال   نػػػػرتهف اصمػػػػؿ المتبيػػػػ  الوحنػػػػد ل تو ػػػػؿ إلػػػػى حػػػػؿ دولتػػػػنف  ػػػػ  اليػػػػزاع اإل

الف سػػػطني  م نػػػًا باسػػػت داد المجتمػػػا الػػػدول  لتػػػذلنؿ مطالبػػػس الولنػػػات المتحػػػدة باحتمػػػار عم نػػػس السػػػالـ  ػػػ  
الشرؽ اصوسط  وه  مطالبس خسرت مؿ م داطنتها ب د أف استس ـ الرونس أوبامػا بشػمؿ مهػنف ليتاينػاهو 

  نس السالـ.ولتدخ   الياشط مف أجؿ محاولس تحونر الدرب المارنث  الذي تس م  عم
ولـ تمف إدايس ياوب رونس الوزراء البرنطاي  ينؾ م نغ ال  ينس اصخنػرة ل مسػتوطيات اإلسػراون نس  باعتبارهػا 

  إل اصحدث    س س س متزاندة مف التحدنات التػ  تواجػ  م ػداطنس يتاينػاهو  واصيشػطس «تخرنبًا مت مداً »
بنػس  ودور الولنػات المتحػدة المهػنمف م ػاي س سػالـ  ػ  الجش س الت  تُيِدـ ع نها إسػراونؿ  ػ  الفػفس الغر 

الشرؽ اصوسط. و   شباط ) برانر( الماف   عيدما استدعى يتاينػاهو المستشػارة أيغػنال منرمػؿ لإلعػراب 
عػػف خنبػػس أم ػػ  إزاء دعػػـ ألماينػػا ليػػرار اصمػػـ المتحػػدة الػػذنف داف اسػػتمرار إسػػراونؿ  ػػ  بيػػاء المسػػتوطيات  

مف خّنب أمؿ بالدها  وأي  لـ نيـ بتي خطوة إلحراز تيدـ    عم نس السالـ. وأولػت  رّدت غافبس أي  هو
 منرمؿ أهمنس لتسرنب هذا الحدنث الخاص.

« اإليدبيػػػػديت»مػػػػايوف النثػػػػاي  )نيػػػػانر( المافػػػػ   يي ػػػػت  ػػػػحنفس  91و ػػػػ  وطػػػػت غنػػػػر ب نػػػػد  ن ػػػػود إلػػػػى 
جػػػاح مػػػزنج مػػػف عم نػػػات هػػػدـ البنػػػوت البرنطاينػػػس  أف التحػػػاد اصوروبػػػ  أ ػػػدر أشػػػد ايتيػػػاد لػػػ  لمنفنػػػس ي
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والتوسػػنا المسػػتمر ل مسػػتوطيات  والحػػاجز ال سػػمري الفا ػػؿ  وال راطنػػؿ الم ترفػػس لحرنػػس التييػػؿ  وميػػا 
اليفػػػاد إلػػػى المػػػوارد الطبن نػػػس الحنونػػػس  بمػػػا نشػػػمؿ اصرض والمػػػاء   ػػػ  تيػػػونض السػػػنادة الف سػػػطنينس ع ػػػى 

 ؽ ع نها اآلماؿ بإطامس دولس   سطنينس. ونرا التيرنر أيػ  نػتـ المتداد الذي تشّم   الففس الغربنس  الت  ت 
 % مف اراف  الففس الغربنس.70تجرند الف سطنيننف ب ورة ميتظمس مف 

وتشنر اليتيادات الدولنس المتزاندة إلى ر ض دوؿ مبرا    أوروبػا وأمنرمػا الالتنينػس واسػنا  طنػاـ الولنػات 
طوؿ  وت مس است دادهـ لففح ما عر وه ميذ وطت طونؿ  إيما مايوا المتحدة بتيونض هذه ال م نس لفترة أ

 نترددوف    اإل  اح عي   وهو أف اللتزاـ الم  ف ليتايناهو بحؿ الدولتنف ماف ماذبًا.
ذا ماف لهذه التدخالت أف تيجح   مف الفروري أف نموف هد ها اصوؿ وفا حػد لتيػونض توا ػؽ دولػ   وا 

ب أف تشػػّمؿ إطػػارًا ل مفاوفػػات الرامنػػس إلػػى ب ػػوغ اتفػػاؽ حػػوؿ الوفػػا الػػداوـ. طػػاوـ حػػوؿ الم ػػاننر التػػ  نجػػ
ومػػػف الفػػػروري أف تسػػػّ ط جهػػػود مهػػػذه الفػػػوء بشػػػمؿ أساسػػػ  ع ػػػى مط ػػػب نفنػػػد بػػػتف المفاوفػػػات حػػػوؿ 

  حنػػػػث إف تيػػػػونض هػػػػذا الخػػػػط حنػػػػوي لإلبػػػػادة 9967اصرض والحػػػػدود تبػػػػدأ عيػػػػد خػػػػط حزنػػػػراف )نوينػػػػو( 
 ا إسراونؿ.السناسنس الت  تُيِدـ ع نه

وطػػد تيػػرر الولنػػات المتحػػدة اسػػت ماؿ حػػؽ الػػييض ليػػرار نتخػػذه مج ػػس اصمػػف ونسػػ ى إلػػى إفػػفاء طػػابا 
رسم  ع ى هذه الم اننر. إل أي  لف نمفػ  أف تيػر السػفنرة المنرمنػس بػدعمها الطونػؿ اصمػد إلطػار عمػؿ 

لمتحػدة المسػتمر بػ . وهػ  سػتجادؿ مف هذا اليوع  بؿ سنموف ع نها أنفًا اإل رار ع ػى التػزاـ الولنػات ا
بػػال أديػػى شػػؾ طاو ػػس إف الولنػػات المتحػػدة ت تػػرض ع ػػى اليػػرار  ولمػػف لػػنس بسػػبب مفػػموي  الػػذي تسػػتمر 

 واشيطف    تتننده  ولمف صسباب إجراونس.
ول تممف المبالغس    تيننـ أهمنس تتمندات دولنس مف هذا اليبنؿ ع ى هذه الم اننر  وأهمنس اإل رار ع ى 

لف تحظى باعتراؼ دول   حنث إف  9967ف التغننرات مف طرؼ واحد ع ى خط حدود حزنراف )نوينو( أ
لى حم س حمومت  الرامنس إلى الفوز بالتتنند  ولو    ب ض  إلغاء هذا الخط حنوي باليسبس إلى يتايناهو  وا 

أرفًا محت س  إيما متيازعًا  الدوؿ  ل مزاعـ الشاويس الت  أط يتها حمومت   ومفادها أف الففس الغربنس لنست
 الذي تمارس  إسراونؿ    الففس الغربنس.« التخرنب المت مد»ع نها  وه  الحجس الت  نذمرويها لتبرنر 

و   المرح س الت  تف  يا عف اليتخابات الرواسنس الميب س    الولنػات المتحػدة  مػف المػرجح أف تسػت مؿ 
متمرر ل ح وؿ ع ى ال فونس الف سطنينس    اصمـ المتحػدة  الولنات المتحدة حؽ الييض إزاء أي جهد 

 وأف ت ترض ع ى أي تدخؿ دول     عم نس السالـ  نفترض أف نموف لتدخالت مف هذا اليبنؿ هد اف.
أوًل  وو يػػًا لمػػا أشػػنر إلنػػ   نجػػدر التو ػػؿ إلػػى طػػرار  ػػ  مج ػػس اصمػػف ننثّبػػت بوفػػوح م ػػاننر مفاوفػػات 

وعس الدوؿ اصوروبنس النثالث المبرا )المم مس المتحدة  و ريسا  وألماينا( يسخس الوفا الداوـ. وطّدمت مجم
ط ػػنرة عػػػف هػػذه الم ػػػاننر بشػػػمؿ رسػػم   ػػػ  شػػباط ) برانػػػر( المافػػػ   ػػ  اصمػػػـ المتحػػدة  عيػػػدما دعػػػت 
اصطراؼ ما س الى ال ػودة إلػى المفاوفػات المباشػرة بالسػتياد إلػى م ػاننر وافػحس  تشػمؿ: التو ػؿ إلػى 

  بالتماش  ما ميانفس أراٍض 9967حزنراف )نوينو(  4حوؿ حدود الدولتنف  بالستياد إلى خطوط  اتفاؽ
اتخػاذ تػدابنر أمينػس  ع ػى أف تحتػـر السػنادة باليسػبس إلػى الف سػطنيننف  -و يًا لما طػد نتفػؽ ع نػ  الطر ػاف: 

حم  أمػيهـ وتحػوؿ دوف م ػاودة وت طنهـ إنثباتًا ع ى أف الحتالؿ ايتهى  وباليسبس إلى اإلسراون ننف  أف ت
التو ػؿ إلػى حػؿ عػادؿ ومتفػؽ -ظهور اإلرهاب   فاًل عف التطرؽ الف اؿ ل تهدندات الجدنػدة والياشػوس. 

 ت بنس طموحات الطر نف باليسبس إلى اليدس م ا مس مستيب نس ل دولتنف.-ع نس لمستلس الالجونف. 
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مـ المتحدة ع ى حؽ الف سطنيننف بتيرنػر م ػنرهـ ونيوـ الهدؼ النثاي  ع ى ينؿ تتمند ل لبس  ن  مف اص
الوطي . و   حاؿ تحدت إسراونؿ أو الولنات المتحدة ذلؾ  نجب أف تيفـ الدوؿ اصوروبنػس وغنرهػا إلػى 

 الف سطنيننف إلحالس هذا التحدي إلى محممس ال دؿ الدولنس.
  وممنثػػؿ أمػػنف عػػاـ «لييػػد الػػدول  ػػيدوؽ ا»  و «البيػػؾ الػػدول )»ليػػد تبػػّنف ل ومػػالت الدولنػػس ذات ال ػػ س 

اصمػػـ المتحػػدة( أف المؤسسػػات الحمومنػػس الف سػػطنينس تتمتػػا بممايػػس جنػػدة لتتسػػنس دولػػس  ػػ  أي وطػػت مػػف 
المسػػتيبؿ اليرنػػب. ولػػنس حػػؽ الف سػػطنيننف بتيرنػػر م ػػنرهـ مرهويػػًا ل بموا يػػس إسػػراونؿ  او بالتو ػػؿ إلػػى 

عػػدـ تيػػاطض حػػؽ الف سػػطنيننف بتيرنػػر م ػػنرهـ مػػا  اتفػػاؽ سػػالـ بػػنف الطػػر نف. ول نيت ػػر اصمػػر ع ػػى
المفاوفات النثياونس حوؿ مساوؿ الوفا الداوـ  الت  دعا إلنها اتفاؽ أوس و   هو ن زز أنفًا ا ػاؽ يجػاح 
المفاوفػػات. وتجػػدر المالحظػػس أف المطالػػب ال ادلػػس لدولػػس سػػّندة تسػػت نف بالمؤسسػػات الدولنػػس وبمحممػػس 

 د أمنثر بمنثنر مف مطالبات ش ب حرم  المحتؿ مف حيوط  ما ًس.ال دؿ الدولنس تؤخذ محمؿ الج
وسػػنؤدي اإلطػػرار بالياعػػدة التػػػ  تحػػدد حػػؽ الف سػػػطنيننف  ػػ  تيرنػػر م ػػنرهـ إلػػػى اعتػػراؼ الجمنػػا تيرنبػػػًا 
بالدولػػس الف سػػطنينس  وحتػػى الػػدوؿ التػػ  امتي ػػت عػػف ذلػػؾ حتػػى اآلف. و ػػ  ت ػػؾ الظػػروؼ  طػػد تيػػتج عػػف 

 ػػػر ض ال ػػالم  لمطالبتهػػػا بالفػػػفس الغربنػػػس حم ػػس عػػػزؿ وايتػػػزاع  ػػػفس طايوينػػػس ت ػػدي إسػػػراونؿ المسػػػتمر ل
 عالمنس  مف المستب د أف تتممف أي حمومس إسراون نس مف تخطنها.

 141ليػػراري مج ػػس اصمػػف « ال ػػنغس اص ػػ نس»وطػػد تحػػث هػػذه الظػػروؼ أنفػػًا مج ػػس اصمػػف ع ػػى ذمػػر 
لػداوـ باصرافػ  المحت ػس وع ػى حرمػاف الف سػطنيننف   والوافح أيهػا ل تيػوـ ع ػى احتفػاظ إسػراونؿ ا338و

وم ادرة أمالمهـ  حنث أف هذنف اليرارنف نستب داف  راحًس الستحواذ ع ى أراٍض بيتنجس حرب  بغض 
اليظر عف الطرؼ الذي بدأ الحرب. وبدًل مف ذلؾ  تيوـ ال نغس اص  نس ع ػى إعػادة مسػتلس حػؿ اليػزاع 

أف تيفػػـ اإلدارة اصمنرمنػػس اليادمػػس إلػػى مبػػادرة مػػف هػػذا اليبنػػؿ  لمػػف  إلػػى مج ػػس اصمػػف. ومػػف المسػػتب د
الحمومػػات اإلسػػراون نس ل نمميهػػا العتمػػاد ع ػػى حػػؽ ييػػض أمنرمػػ  لحمانػػس مشػػروعها السػػتنطاي . وطػػد 

 نموف نثمف است ماؿ الولنات المتحدة لحؽ ييض مهذا باهظًا   اًل.
هػد نرمػ  إلػى إعػادة تمػونف إسػتراتنجنات السػالـ  مػف دوف وبالمخت ر المفند  سُنحَمـ بالفشؿ ع ى أي ج

 الف ؿ أوًل بنف البحث عف اتفاؽ سالـ وبنف حؽ الف سطنيننف بإطامس دولس.
والواطا أف تتمند أوباما ع ى أي  ل نممف الف سطنيننف إطامس دولس إل عف طرنؽ اتفػاؽ سػالـ مػا إسػراونؿ  

يح يتاينػػػػاهو وأ نغػػػػدور لنبرمػػػػاف الحػػػػؽ الح ػػػػري بمػػػػيح نػػػػتـ التو ػػػػؿ إلنػػػػ  خػػػػالؿ مفاوفػػػػات نثيانثنػػػػس  مػػػػ
الف سػػػػػطنيننف اسػػػػػتياللهـ أو حرمػػػػػايهـ ميػػػػػ . وبػػػػػاليظر إلػػػػػى إ ػػػػػرار إسػػػػػراونؿ ع ػػػػػى اسػػػػػتمماؿ مشػػػػػروعها 
السػػتنطاي   مػػا مػػف طػػرؽ دب وماسػػنس ممميػػس  تغنػػب عيهػػا إمماينػػس تػػدّخؿ واسػػا اليطػػاؽ ل جهػػات الدولنػػس 

إسػػراونؿ مػػػف ب ػػػوغ هػػد ها اليػػػاوـ ع ػػػى ميػػا الف سػػػطنيننف مػػػف  واصمػػـ المتحػػػدة  طػػػادر ع ػػى اعتػػػراض سػػػبنؿ
 الح وؿ ع ى أي ش ء باستنثياء إط نـ أو أمنثر ع ى يحو أطالنـ باتوستاف.

بففؿ ال راحس المسج س حدننثًا باليسبس إلى هذه المستلس    أوساط دوؿ أوروبنس رونسػنس وترمنػا والبرازنػؿ 
منػس   فػاًل عػف دوؿ اسػنونس أخػرا  يشػتت  ر ػس أخنػرة اإلط ن« برنػؾ»ودوؿ أخرا تيتمػ  إلػى مجموعػس 

بتحونر المسار الحال  الناوس لدب وماسنس سالـ شرؽ أوسط  تػتحمـ بهػا الولنػات المتحػدة  باتجػاه مسػار 
 واعد  شرط أف تتابا المجموعات اإلط نمنس اآلف ميطيها الجدند مف خالؿ إطدامها ع ى تحّرؾ شجاع.

 99/3/7097، الحياة، لندن
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