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 بالغاز لعدم الوفاء بااللتزامات المالية  "إسرائيل"مصر تمغي اتفاق تزويد  0

 ،أحمد مختار، و طاهر سمنماف ،القاهرةيقاًل عف مراسمنها في  12/3/1101-11األىرام، القاىرة، يشرت 
أمس عف أف مصر قررت إلغاء  واف كشفنف إسرائنمننولؤ مس ، أفوكاالتيقاًل عف المة القدس المحتومف 

وذلؾ في الوقت الذي أكد فنه رئنس الشركة القابضة لمغازات ، مف جايب واحد "إسرائنؿ"اتفاقنة الغاز مع 
نة القابضة والشركة المصر ، محمد شعنب أف الهنئة المصرنة العامة لمبتروؿ .ـ (إنجاس)والمواد الطبنعنة 

وشركة البحر المتوسط لمغاز قامت بإيهاء التعاقد مع الشركة اإلسرائنمنة بسبب إخفاؽ الطرؼ  ،لمغازات
إف هذا  ،القيوات الفضائنة ىفي اتصاؿ هاتفي مع إحد شعنب،وقاؿ  اآلخر في الوفاء بالتزاماته في التعاقد.

ف إيهاء التعاقد لنست له أي  ،العقد هو عقد تجاري بحت ولنست له أبعاد سناسنة  ،عالقة بأي شيء آخروا 
 .ىأخر 
تـ  "إسرائنؿ"، إف إلغاء عقد تصدنر الغاز إلى يضاح يهاي .ـ المصرنة لهنئة البتروؿ التيفنذيقاؿ الرئنس و 

إلغاء التعاقد مع شركة شرؽ  فيعمى بيد واضح، نتضمف حؽ هنئة البتروؿ والشركة القابضة  استياداً 
وأضاؼ أف الهنئة المصرنة العامة  .المصريؿ األخنرة بالتزاماتها تجاه الجايب حالة إخال فيالمتوسط 

لمبتروؿ والشركة المصرنة القابضة لمغازات الطبنعنة قامتا بإخطار شركة البحر المتوسط لمغاز، وهى الشركة 
 ، بإلغاء التعاقد المبـر بنف الجايبنف."إسرائنؿ"تتولى تصدنر الغاز إلى  التي
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التي تقوـ بتصدنر الغاز  ،(E.M.G) إف شركة شرؽ المتوسط وؿ بقطاع البتروؿؤ مسوقاؿ مصدر 
ف  ،وتقدر بيحو مائة ممنوف دوالر ،أخفقت في سداد مستحقات هنئة البتروؿ وشركة إنجاس "،إسرائنؿػ"ل وا 

 قرار إيهاء التعاقد جاء لعدـ سداد الشركة هذه المبالغ.
ضة لمغازات الطبنعنة، بأيه تـ إخطار شركة شرؽ البحر وؿ بالشركة المصرنة القابؤ صرح مصدر مسو 

لمجايب  القايوييسالمة الموقؼ  ، مؤكداً الماضيشركة مصرنة بإلغاء العقد نوـ الخمنس  يالمتوسط، وه
 احتماالت لمرجوع عمى مصر بتعونضات مقابؿ إلغاء التعاقد. أيالعقد، وعدـ وجود  يف يالمصر 

وقالت إف  ،وف اإلسرائنمي أمس أف إلغاء اتفاؽ الغاز نعد ضربة لمعاهدة السالـوذكرت القياة النثاينة بالتمنفزن
 لمتعامؿ مع القضنة. ،السناسي ىالمستو  ىأو إل ،القضاء ىسواء إل ،الشركة اإلسرائنمنة تدرس المجوء

 وأكدت الخارجنة اإلسرائنمنة يبأ إلغاء اتفاؽ الغاز.
أمباؿ "شركة ، أف أحمد صبحي ،القدس عف مراسمها في يقالً قد ذكرت  11/3/1101وكالة رويترز، وكايت 
 "إسرائنؿ"الذي نزود  األيابنبالتي تدنر خط  ،وهي شرنؾ في شركة غاز شرؽ المتوسط إسرائنؿ"،أمرنكاف 

الهنئة  إفوقالت الشركة في بناف  .بإنقاؼ تصدنر الغاز إلى "إسرائنؿ" القرار المصري، قد أعميت بالغاز
شركة غاز شرؽ  بإخطارمبتروؿ والشركة المصرنة القابضة لمغازات الطبنعنة قامتا المصرنة العامة ل

"شركة غاز شرؽ المتوسط تعتبر  إفالشركة في بناف خطي وقالت  ."اتفاقنة الغاز والشراء بإيهاءالمتوسط "
 ."االتفاؽ غنر قايوينة... وتطمب بالتالي التراجع عيه إلغاءمحاولة 
مف مصر بسبب  رناف لمحصوؿ عمى تعونض بقنمة نثماينة ممنارات دوالر تعونضاً وشركتاف أخ أمباؿوتسعى 

شركة غاز شرؽ المتوسط "بادرت بتحكنـ" ضد الهنئة المصرنة العامة  إفوقالت  عدـ تأمنف استنثماراتها.
الماضي متهمة الشركتنف  أكتوبر األوؿ/لمبتروؿ والشركة المصرنة القابضة لمغازات الطبنعنة في تشرنف 

 ."ميذ فترة طونمة في تورند كمنات الغاز المستحقة باإلخفاؽالمصرنتنف "
 نوفاؿ شتانيتز "قمقه العمنؽ" بشأف هذا التعمنؽ وقاؿ ايه أعطى اإلسرائنميأبدى وزنر المالنة مف جهته، و 

سرائنؿ"سابقة خطنرة تمقي بظؿ عمى اتفاقنات السالـ والمياخ السممي بنف مصر   ."وا 
إبراهنـ نسرى، مدنر ، أف عالـ عبد الغفاريقاًل عف مراسمها  11/3/1101سابع، القاىرة، اليوم الوأضافت 

سابقًا، وصاحب دعوى بطالف تصدنر  المصرنة والمعاهدات الدولنة بوزارة الخارجنة الدوليإدارة القايوف 
، لعدـ وجود الدوليال تستطنع إقامة دعوى عمى مصر أماـ التحكنـ  "إسرائنؿ"، أكد أف "إسرائنؿ"الغاز إلى 

 إلقامة الدعوى، وأشار إلى أف عممنة تصدنر الغاز مف األساس غنر قايوينة. قايوييأساس 
اإلسرائنمنة  EMGإي أـ جي شركة ، أف حممي موسىيقاًل عف  12/3/1101السفير، بيروت، وأوردت 

 40ذه الخطوة ستعند مصر مصر ال تفهـ ما الذي تفعمه. فه"رّدت عمى البالغ المصري بإلغاء االتفاؽ بأف 
 ها. وأعميت الشركة أي". واألمر نتعمؽ بايتهاؾ اتفاؽ السالـ مع إسرائنؿواقتصادناً  عاما إلى الوراء سناسناً 

 . وطالبت الشركة مصر بالتراجع عف قرارها."ترى في إلغاء االتفاؽ خطوة غنر قايوينة تمت بغنر حسف ينة"
 ،شرنؼ النمايي ،تؿ أبنبو  ،القاهرةيقاًل عف مراسمنها في  12/3/1101الشرق األوسط، لندن، وجاء في 

إيه ال  "،الشرؽ األوسطجرندة "قنادات في البرلماف والحكومة بمصر قالت ل، أف يظنر مجميو  ،ومحمد عمي
أكد مصدر عسكري مصري مسؤوؿ طمب عدـ ذكر و ، إنقاؼ تصدنر الغاز لػ"إسرائنؿ" عمـ لها بالموضوع

تعدنؿ بعض البيود الخاصة بأسعار الغاز وفؽ األسعار العالمنة، "إف ما نجري هو اسمه لمشرؽ األوسط 
ف مصر ممتزمة بكافة االتفاقنات  ف االتفاقنة ما زالت قائمة وما حدث هو تعدنؿ في األسعار فقط، وا  وا 

 ."والمعاهدات الدولنة
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الصياعة والطاقة في البرلماف ، بنيما أوضح رئنس لجية "لنس لدنيا عمـ"وقاؿ وزنر في الحكومة المصرنة: 
أف السمطة التيفنذنة التي ندنرها المجمس  ،المصري، سند يجندة، وهو مف حزب جماعة اإلخواف المسممنف

 األعمى لمقوات المسمحة لـ تخطر لجيته بمنثؿ هذا التوجه.
اإلسرائنمي، إف ، قالت القياة النثاينة المستقمة في التمفزنوف "حضنض خطنر آخر في العالقات"وتحت عيواف 
بأيها قررت إلغاء اتفاؽ بنع الغاز إلنها مف جايب واحد، مشنرة إلى أف اإلسرائنمننف  "إسرائنؿ"مصر أبمغت 

صدموا بالقرار، مشنرة إلى أف القرار جاء بعد نـو واحد فقط مف إعالف مرشح الرئاسة المصرنة عف اإلخواف 
، أيه في حاؿ فوزه بميصب الرئاسة، سنحتـر اتفاقنات المسممنف، رئنس حزب الحرنة والعدالة، محمد مرسي

عف  "إسرائنؿ"كامب دنفند وجمنع مالحقها. وقالت القياة النثاينة اإلسرائنمنة أمس إف الحكومة المصرنة أبمغت 
 ، وهي شركة إسرائنمنة مصرنة مشتركة، أيها قررت وقؼ عممها مف جايب واحد."إي إـ جي"طرنؽ شركة 

كوف الموضوع  "ضربة سناسنة"ـ إسرائنمنة إلى أف وقؼ الغاز المصري أمس، نعتبر وأشارت وسائؿ إعال
 مرتبطا باتفاقنة السالـ.

 
 النور المصري ويؤكدان عمى ضرورة كسر الحصار حزبىنية يستقبل رئيس  

( رئنس حزب اليور المصري الدكتور عماد الدنف /استقبؿ رئنس الوزراء إسماعنؿ هينة، األحد ): غزة
د الغفور، معبرًا عف سعادته بالمقاء وترحنبه بالضنؼ، مجددًا التأكند أف الشعب الفمسطنيي نسعد بمقاء أي عب

 ضنؼ نحؿ عمنه.
وتياوؿ هينة خالؿ المقاء مع عبد الغفور العدند مف القضانا المهمة، ال سنما العالقات الفمسطنينة المصرنة، 

ور مصر المهـ في كسره، والعمؿ عمى تعزنز صمود وسبؿ تعزنزها، كما تياوؿ الحصار الصهنويي ود
 الشعب الفمسطنيي.

واستعرض ما تتعرض له مدنية القدس واألسرى في سجوف االحتالؿ، وآخر التطورات عمى الساحة 
 الفمسطنينة والواقع المعاش.

وغزة، مف جايبه، عبر رئنس حزب اليور السند عماد الدنف عبد الغفور عف سعادته بزنارة أرض فمسطنف 
مؤكدًا عمى ما نكيه الشعب المصري مف حب وتقدنر فمسطنف ولشعبها ال سنما أهؿ غزة المحاصرنف 

 الصامدنف والمرابطنف.
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 بتشكيل لجنة دولية لحماية األسرى  تطالب الفمسطينية السمطة 

، أف وكاالتو سمنر حمتو ، القدس المحتمةيقال عف مراسمها مف  //الدستور، عمان،  يشرت
السمطة الفمسطنينة وجهت أمس رسالة إلى األمنف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف تطالبه فنها بتشكنؿ 
لجية دولنة لحمانة األسرى المضربنف في السجوف اإلسرائنمنة. وقاؿ وزنر األسرى عنسى قراقع، في 

سالة تضميت شرحا مفصال بشأف الظروؼ اإليساينة لألسرى تصرنحات لمصحفننف في راـ اهلل، إف الر 
 وحنثت عمى ضرورة تدخؿ المجتمع الدولي واألمـ المتحدة لتحمؿ المسئولنة الكاممة إزاء إيقاذهـ.

وذكر قراقع أف األسرى نتعرضوف لمحاوالت كسر إرادتهـ مف قبؿ مصمحة السجوف اإلسرائنمنة مف خالؿ 
عدد كبنر ميهـ والتضننؽ عمنهـ مف خالؿ سمسمة إجراءات ميها عدـ سمسمة ضغوطات، تقوـ عمى عزؿ 

 السماح بإدخاؿ الصحؼ وميع الزنارات عيهـ. 
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البعنثة المراقبة يقال عف مراسمها مف راـ اهلل ولند عوض، أف  //القدس العربي، لندن، وذكرت 
 األمفقة لكؿ مف رئنس مجمس وجهت رسائؿ متطاب ،المتحدة في ينونورؾ األمـالدائمة لفمسطنف لدى 

الفمسطنيننف في سجوف االحتالؿ  األسرىالعاـ بخصوص  واألمنف)الوالنات المتحدة( ورئنس الجمعنة العامة 
 لإلضراببحقهـ مما دفعهـ  اإلسرائنمنةال تطاؽ بسبب تصاعد االيتهاكات  أوضاعهـوالتي باتت  اإلسرائنمي

 عف الطعاـ.
الفمسطنيننف قرروا هذه الخطوة لالحتجاج عمى  األسرى إفلرسائؿ وقاؿ السفنر رناض ميصور في ا

وقايوف  اإليساييوتيتهؾ القايوف الدولي  اإليساينةالقمعنة التي تحرمهـ مف حقوقهـ  اإلسرائنمنةالممارسات 
 .اإليسافحقوؽ 

 
  يعمن قبول صندوق النقد الدولي عضوية فمسطين في المعيار الخاص لنشر البيانات  فياض 

أعمف رئنس الوزراء سالـ فناض النوـ االنثينف، قبوؿ صيدوؽ اليقد الدولي في  -وفا --راـ اهلل 
 .التاسع عشر مف الشهر الجاري، عضونة فمسطنف في المعنار الخاص ليشر البنايات 

فقط، مف  وأشار فناض في بناف صحفي أف فمسطنف تمتحؽ بذلؾ بسبعنف دولة، مف بنيها أربع دوؿ عربنة
الدوؿ األعضاء في صيدوؽ اليقد الدولي، والبالغة عضونته ما نزند عف مئة وتسعنف دولة، كايت قد 

 ايضمت لمعنار اليشر المذكور.
وشكر فناض المجية الوطينة التي تولت مهمة التحضنر لهذا اإليجاز الكبنر، والجهود التي تـ بذلها، لتحقنؽ 

الفرنؽ الوطيي الذي عمؿ بجهد وتفايي بقنادة الجهاز المركزي لإلحصاء االيضماـ لمعنار اليشر، مف خالؿ 
 الفمسطنيي، كميسؽ وطيي. وعضونة وزارة المالنة، وسمطة اليقد الفمسطنينة، وبورصة فمسطنف.

 //، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 
 "عريقات: ال ضغوط أردنية الستئناف المفاوضات مع "إسرائيل 

عف  أيباءيفى عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة صائب عرنقات : محمد هواش –راـ اهلل 
رفضت  إسرائنؿ" أف إلى"، مشنرا إسرائنؿلمعاودة المفاوضات مع  أردينة"تعرض القنادة الفمسطنينة لضغوط 

 نف".ميها وخصوصا وقؼ االستنطاف والقبوؿ بحؿ الدولت األردينةكؿ المطالب 
 //النيار، بيروت، 

 
 وعباس سيزور تونس وليبيا ..مع العرب بشأن خطواتنا المقبمة سنتشاورالمالكي: رياض  

أكد وزنر الشؤوف الخارجنة في السمطة الفمسطنينة رناض المالكي، أّف قنادة السمطة لف تقدـ عمى : راـ اهلل
 قبؿ دراسة متأينة والتشاور مع القادة العرب".استئياؼ الحراؾ الخارجي باتجاه المؤسسات الدولنة "
أّيه "بعد حصوؿ السمطة عمى الرّد اإلسرائنمي  ،(/وذكر المالكي في تصرنحات صحفنة له األحد )

عمى الرسالة التي وّجهها الرئنس محمود عّباس لرئنس الوزراء اإلسرائنمي بينامنف يتيناهو، ستحّدد السمطة 
ؽ الخنارات المتاحة أمامها، وستدرس جمنع الخنارات مع العرب إلطالعهـ عمى الخطوات التي سيتخذها وف

 ذلؾ والحصوؿ عمى إستشاراتهـ وبعد اإليتهاء مف التشاور سنبدأ بالتحّرؾ الخارجي".
وأضاؼ المالكي: "أّف القرار الفمسطنيي سُنتخذ باستقاللنة ودوف أي ضغط مف أي جهة كايت، وقبؿ اتخاذ 

وأفصح عف الجولة  ستكوف القنادة جاهزة لمتحّرؾ، موقفيا مستقؿ وقراريا الفمسطنيي مستقؿ". الخطوة المياسبة
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العربنة التي سنقوـ بها رئنس السمطة محمود عباس خالؿ األناـ المقبمة، حنث سنزور تويس ولنبنا وذلؾ 
 تمبنة لدعوة البمدنف لمرئنس خالؿ القمة العربنة التي عقدت في العراؽ.

كي اليقاب عف أف القنادة الفمسطنينة وجهت دعوة إلى رئنس المجمس الوطيي االيتقالي المنبي وكشؼ المال
 لزنارة فمسطنف، ووافؽ األخنر عمنها وسنتـ خالؿ الزنارة االتفاؽ عمى موعد رسمي لذلؾ.

 //قدس برس، 
 
 محمود اليباش: األيام القادمة ستشيد زيارة وفود إسالمية لممسجد األقصى 

 إلىإف األناـ القادمة ستشهد زنارة وفود إسالمنة  أمس،ؿ وزنر األوقاؼ الفمسطنيي محمود الهباش قا
يما وفود وأيا تمقنت " "رونترزػ"ل وأضاؼ األقصى،المسجد  خالؿ أناـ قمنمة سنكوف لدنيا لنس شخصا واحدا وا 

القدس، عمى رأس  إلىنأتي  أف ةاألكندبرغبته  اإلسالميتأكندا مف احد ابرز الشخصنات الدنينة في العالـ 
 ."فمسطنف إلىوفد إسالمي لتأكند مشروعنة الزنارة ومشروعنة الحضور 

 //االتحاد، أبو ظبي، 
 
 حمل رسالة لنتنياىو األخيرصامتة بين عباس وفياض بعد رفض  "القدس العربي": أزمة 

بأف هياؾ حالة مف القطنعة بنف  حداألمف مصادر مطمعة  "القدس العربي"ولند عوض: عممت  - راـ اهلل
يقؿ رسالة  األخنرالرئنس الفمسطنيي محمود عباس ورئنس الوزراء الدكتور سالـ فناض عمى انثر رفض 

 بينامنف يتيناهو النثالنثاء الماضي. اإلسرائنميالقنادة الفمسطنينة لرئنس الوزراء 
الماضنة  األناـرفض عباس خالؿ  أفبنف الرجمنف خاصة بعد  "صامتة "أزمةالمصادر باف هياؾ  وأوضحت

الرد عمى اتصاالت فناض الهاتفنة، في حنف نواصؿ مكتب الرئنس الفمسطنيي المماطمة في ترتنب موعد 
عف  أعمفالتعدنؿ الحكومي الذي  إجراء، لبحث األخنرلعقد اجتماع بنف عباس وفناض بياء عمى طمب 

 مة.المستقن األعماؿعمى حكومة تسننر  إجرائه إمكاينة
تواصؿ تحرنض عباس عمى رئنس  األوؿهياؾ قنادات في حركة فتح مف الصؼ  أف إلىالمصادر  وأشارت

الماضي  األسبوعوزرائه بحجة ايه تجاوز الخطوط الحمراء برفضه قراره، الذي كمفه بموجبه يقؿ رسالته 
 ليتيناهو.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 كشف عن تزايد "مخيف" في أعداد العمالءمصدر أمني في السمطة الفمسطينية ي 

كشؼ مصدر أميي رفنع المستوى في األجهزة األمينة التابعة لمسمطة الفمسطنينة : جنفارا سمارة - راـ اهلل
)جياح الضفة الغربنة( ما أسماه "التزاند المخنؼ" في أعداد العمالء الفمسطنيننف لصالح أجهزة المخابرات 

لوقت ذاته إلى وجود مؤسسات مشبوهة وأخرى أجيبنة تعمؿ بأجيدات خفنة وموازيات اإلسرائنمنة، مشنًرا في ا
 ضخمة هدفها المباشر تنثبنط الروح الوطينة وااليتماء الوطيي عيد جنؿ الشباب".

تشيها إسرائنؿ  "شنطاينة"، عف استعار حرب استخباراتنة وصفها بالػ"وفا"مصدر اميي رفنع كشؼ لوكالة 
في األعواـ مف عاـ   "الشاباؾ"يي، فاؽ عدد مف سقط فنها مف ضحانا في شرؾ عمى الشعب الفمسطن

 .وحتى العاـ  مف جواسنس ميذ العاـ  إسرائنؿ، عدد ما جيدته  وحتى العاـ 
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عمى تصرنحات سابقة  أرقامه، استيد في "المخنؼ وبالغ الخطورة"والذي شخَص الوضع بػ األمييالمصدر 
ال نعدو كويه مجرد تضخنـ إسرائنمي مقصود؟، لـ نستبعد  األمرما كاف  إذا، وعيد سؤاله "شاباؾال"لمسؤولي 

 التحرنات األمينة، حذرت بالفعؿ مف ارتفاع ممحوظ ومتزاند في حجـ العمالء. أفذلؾ إال ايه عاد وأكد عمى 
وخمؽ اليعرات وضرب  وفنما ال نقتصر عمؿ الجواسنس عمى يقؿ المعمومات، ونتعداها إلى إنثارة الفتف

القاعدة األخالقنة، بؿ وحتى التحضنر لوجستنا لعممنات تصفنة جسدنة لشخصنات وطينة وياشطنف 
 مندايننف، فاف األسالنب والحنؿ التي نسقطوف فنها في شرؾ 'الشباؾ' متعددة وكنثنرة.

لمسفر عبر تهدند  ونقوؿ المصدر األميي 'اف األسالنب المستخدمة لإلسقاط متعددة، كاستغالؿ الحاجة
الشخص بميعه مف السفر لمدراسة أو العالج، أو اإلسقاط في السجوف خاصة لألطفاؿ والذنف باتوا نشكموف 
هدفا نومنا لالحتالؿ، أو عبر المخدرات...وغنرها، إال اف الوسنمة األخطر واألكنثر إسقاطا تتمنثؿ في 

 محتمة'.استغالؿ العوز واألوضاع االقتصادنة الصعبة في األرض ال
ونضنؼ المصدر اف 'الشاباؾ نيشط في هذا المضمار عبر طرؽ مختمفة أبرزها: االبتزاز بتصارنح العمؿ 
والتجارة، ومراقبة الصفحات االلكتروينة التي تعرض فرص عمؿ، فمف المعروؼ اف الحاجة والبطالة نترافؽ 

إلى وجود صفحات توظنؼ  معهما ظروؼ يفسنة صعبة، تشكؿ أرضنة خصبة الستهداؼ الشباب'، الفتا
 الكتروينة وهمنة، هي في الحقنقة تابعة لػ'لشاباؾ' تستعمؿ كمدخؿ لمتجيند.

وبالعودة مجددا إلى التقارنر اإلعالمنة اإلسرائنمنة التي أفادت 'بإيشاء وحدة خاصة مف المجيدات لمتواصؿ 
رنر مجيدة اسرائنمنة تراسؿ مع الشباب العربي إلسقاطهـ في فخ العمالة، فقد أظهرت إحدى هذه التقا

أشخاصا في ميتدنات تيتمي لما نطمؽ عمنه مواقع الجهاد العالمي'، وهو مدخؿ آخر حذر ميه مصدريا 
 األميي كأحد اخطر مداخؿ 'الشاباؾ لإلسقاط.

مؤسسات مشبوهه وبموازيات ضخمة عاممة في االرض المحتمةوكشؼ المصدر االميي اليقاب عف وجود 
اممة في األرض الفمسطنينة، تعمؿ بأجيدات خفنة وبموازيات ضخمة، هدفها المباشر مؤسسات أجيبنة ع

 تنثبنط الروح الوطينة، وااليتماء الوطيي عيد جنؿ الشباب.
ونضنؼ المصدر 'الوعي الوطيي بدأ نتالشى عبر عمؿ مؤسسات أجيبنة تعمؿ في فمسطنف، وهي 

الوطيننف'، مؤكدا ' اف االجهزة االمينة تتعامؿ مع  مؤسسات معينة بخمؽ اجناؿ بعندة عف االيتماء والفكر
هذه المؤسسات، وتراقب يشاطها وتحاوؿ الحد ميه، إال اف ما نكبؿ التعامؿ الصحنح معها هي ذرائع حرنة 

 الرأي والتعبنر وحقوؽ اإليساف وغنرها'.
عالف عف وقؼ وتكشفت خنوط مؤامرات مشابهة أزنح الستار عيها قبؿ حوالي الشهرنف في مصر بعد اال

ميظمة  عمؿ عشرات الميظمات غنر الحكومنة، وبدء التحقنؽ معها حنث كشفت صحنفة األهراـ، أف 
مشابه تمقت تمونالت أمنركنة، في الفترة األخنرة عمى تمونالت تفوؽ إجمالي ما حصمت عمنه ميذ عاـ 

 .إلى  
رة تمس بكناف الدولة وسنادتها، كوضع خرائط ومف ضمف االتهامات التي سنقت لهذه الميظمات تهـ خطن

تتضمف تقسنـ البالد إلى أربعة كنايات وتكمنؼ مجموعة بتصونر الكيائس والمساجد في عدد كبنر مف 
المحافظات، وكذلؾ مواقع ايتشار القوات المسمحة في السونس واإلسماعنمنة، وهي أمور ال عالقة لها البتة 

، بؿ بتوجنه التطورات يحو وجهة سناسنة معنية، إضافة إلى تمونؿ إيشاء بالعمؿ األهمي أو حقوؽ اإليساف
 أحزاب وتدرنب أعضائها.

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
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س" الدكتور صالح البردونؿ، حكومات دوؿ الربنع العربي إلى عدـ دعا القنادي في حركة "حما غزة:
االستجابة لدعوات السمطة الفمسطنينة بزنارة القدس أو راـ اهلل تحت االحتالؿ، واعتبر ذلؾ تطبنًعا غنر 

 مباشر مع االحتالؿ، قاؿ بأيه "سنقود شنئا فشنئا إلى التطبنع العربي مع إسرائنؿ".
حات خاصة لػ "قدس برس" القنادة المنبنة عدـ التجاوب مع دعوة كشؼ عيها وياشد البردونؿ في تصرن

اليقاب مصدر مسؤوؿ في السمطة الفمسطنينة حوؿ قبوؿ رئنس المجمس االيتقالي المنبي الشنخ مصطفى 
عبد الجمنؿ لدعوة الرئنس محمود عباس بزنارة راـ اهلل، وقاؿ: "السمطة الفمسطنينة تسعى لمتطبنع مع 

، وقد فعؿ ذلؾ الرئنس محمود عباس عيدما دعا العمماء في مؤتمر القدس في الدوحة العمماء لزنارة إسرائنؿ
في دوؿ النثورات العربنة. ولذلؾ يحف يطالب اإلخوة في لنبنا أف ال  القدس، وهي اآلف تفعؿ الشيء ذاته

 بر بوابة راـ اهلل".نيساقوا وراء المخططات السنئة مف السمطة لتركنع النثورات العربنة لالحتالؿ ع
وأضاؼ: "مف الواضح أف مبادئ وأفكار وبريامج السمطة الفمسطنينة في راـ اهلل غنر ميسجـ مع بريامج 
النثورات العربنة، ولذلؾ فإف السمطة تخشى مف أف تصؿ عدوى النثورات العربنة إلنها لحسـ مسار التسونة 

لطاولة ونزنيوف لبعض قادة دوؿ النثورات العربنة والتيسنؽ األميي مع االحتالؿ، وتستبؽ األحداث لقمب ا
استقرار بمدايهـ عبر التطبنع غنر المباشر مع االحتالؿ، لذلؾ يحف يحذر بالد النثورات العربنة مف أف 

 تيساؽ وراء هذه الدعوات التطبنعنة مع االحتالؿ".
ؼ الفمسطنيي ضد العدو، عمى صعند آخر؛ أكد البردونؿ أف "حماس" تقدـ كؿ ما لدنها مف أجؿ توحند الص

وأشار إلى أف حضور رئنس المكتب السناسي لحركة "حماس" خالد مشعؿ لممقاء التضاميي الذي يظمته 
( "كاف نًدا ممدودة لتوحند الصؼ 21/4السفارة الفمسطنينة في العاصمة القطرنة الدوحة أمس السبت )
سرى ونبذؿ كؿ جهد مف أجؿ إيهاء معاياة الفمسطنيي"، وقاؿ: "خالد مشعؿ هو رجؿ قائد ونشعر بممؼ األ

األسرى الفمسطنيننف في سجوف االحتالؿ، وهو ال نتخمؼ عف أي دعوة له مف أجؿ حسـ هذا الممؼ، ال 
سنما وأف هياؾ أسرى محررنف في الدوحة تحرروا في الصفقة التي أيجزتها "حماس"، ويحف في مسائؿ 

الداخمنة مع "فتح" ويسعى إلى إغاضة العدو، بنيما تسعى القدس واألسرى والنثوابت يتياسى كؿ خالفاتيا 
السمطة في المقابؿ إلى التيسنؽ مع االحتالؿ ضديا وضد المقاومة، وهذا دلنؿ عمى أف "حماس" لدنها القدرة 

 عمى الصبر وعمى احتواء كؿ المواقؼ مف أجؿ مواجهة االحتالؿ".
الحة، قاؿ البردونؿ: "حماس لـ تقصر لحظة واحدة وعما إذا كاف هذا الحضور رسالة لمعاودة ايجاز المص

في المصالحة، والكرة في ممعب السمطة التي ال تزاؿ إما أيها تراهف عمى المفاوضات أو أيها تخشى بطش 
االحتالؿ، وفي كؿ األحواؿ ستستمر "حماس" في يهجها لتشجنع "فتح" مف أجؿ توحند الصؼ ضد العدو، 

س محمود عباس في تطبنؽ اتفاؽ الدوحة الذي أوقؼ بقرار ميه استجابة ويحف في ايتظار أف نبدأ الرئن
 لضغوط االحتالؿ".

 22/4/2012قدس برس، 
 

 حواتمة يطالب بنقل قضية االسـرى لممحافل الدولية لتحريرىم 11
في مؤتمر  ،طالب االمنف العاـ لمجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فمسطنف يانؼ حواتمة: كماؿ زكارية -عماف 

السمطة الوطينة وميظمة التحرنر الفمسطنينة بالعمؿ عمى يقؿ قضنة االسرى  ،ده في عماف امسصحفي عق
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وهـ نخوضوف حرب االمعاء الخاونة لمنوـ الرابع في  «الى مجمس االمف الدولي وهنئة االمـ المتحدة،
 «.معتقالت االحتالؿ

يساف واعتبارهـ اسرى حرب والعمؿ كما طالب بالعمؿ عمى تطبنؽ اتفاقنة جينؼ الرابعة وقايوف حقوؽ اال
عمى وقؼ التعذنب والعزؿ االيفرادي والتوقنؼ االداري واليفي واالبعاد ووقؼ كؿ الممارسات االسرائنمنة 

الى فتح معركة سناسنة  ،صحفيالمؤتمر الودعا حواتمة في  االجرامنة بحؽ اسرى الحرنة الفمسطنيننف.
 االسرى.ودبموماسنة ونثقافنة ضد االحتالؿ لتحرنر 

% فقط بقي 15وحذر حواتمة مف االجراءات والممارسات التهوندنة االسرائنمنة في القدس المحتمة. وقاؿ اف 
عربنا خالصا مف مساحة القدس وما تبقى صادره االحتالؿ واصبح نهودنا خالصا او مختمطا بنف النهود 

الفا وفي  240وعدد الفمسطنيننف  الؼ 300والفمسطنيننف واف عدد المستوطينف في القدس االف نصؿ الى 
 الؼ مستوطف. 400الضفة الغربنة وصؿ عدد المستوطينف الى 

وقاؿ حواتمة اف االحتالؿ نسعى الى تهوند القدس بالكامؿ وتحونؿ الضفة الغربنة الى كايتويات صغنرة 
 مبعنثرة مقطعة االوصاؿ تيسؼ انة امكاينة القامة دولة فمسطنينة مستقمة قابمة لمحناة.

كما دعا الى ايتهاج سناسة جدندة لمواجهة االستنطاف ووضع خطة جدندة الستنعاب العمالة الفمسطنينة 
 الفا في المستوطيات والمصايع العاممة فنها وتوفنر مصادر دخؿ مياسبة لها. 18-16التي تقدر ما بنف 

ع خطة اقتصادنة ياجحة وطالب حواتمة باالسراع في تشكنؿ حكومة الوفاؽ الوطيي اليهاء االيقساـ ووض
تعزز صمود المواطينف في االراضي الفمسطنينة المحتمة وفؾ الحصار المفروض عمى قطاع غزة واعمار 

 % مف ميازؿ القطاع.20الميازؿ المدمرة جراء العدواف االسرائنمي التي تشكؿ 
( وقعت عمى 13مبنيا اف جمنع الفصائؿ الفمسطنينة ) وتحدث حواتمة عف الوضع الفمسطنيي الداخمي،

بريامج سناسي متفؽ عمنه في انار مف العاـ الماضي ولـ نطبؽ ميه حرفا واحدا وفي شباط الماضي لـ 
تتمكف تمؾ الفصائؿ مف االتفاؽ عمى القضانا الكبرى ووصمت الى ال شيء اليها وجدت يفسها غارقة في 

داخمنة في حماس حوؿ تشكنؿ  قضانا جزئنة، كما ايه لـ نتحقؽ شنئا مف اتفاؽ الدوحة بسبب خالفات
 الحكومة.

واضاؼ ايه ال نمكف القبوؿ بحكومتنف في الضفة الغربنة وغزة وال اجراء تعدنالت عمى اي ميهما وال بد مف 
 تشكنؿ حكومة وفاؽ وطيي حتى يخطو الى االماـ ويتمكف مف وضع قايوف االيتخاب الواحد لمشعب الواحد.

جدند موحد مشتؽ مف البرامج السناسنة االربعة المتفؽ عمنها سابقا  ودعا حواتمة الى وضع بريامج سناسي
تقوـ عمى اساس حؽ تقرنر المصنر لمشعب الفمسطنيي واقامة دولة فمسطنينة مستقمة عمى حدود الرابع مف 

، 194عاصمتها القدس الشرقنة المحتمة وحؽ العودة لالجئنف الفمسطنيننف وفؽ قرار  1967حزنراف عاـ 
لى مجمس االمف الدولي وهنئة االمـ المتحدة لطرح طمب قبوؿ دولة فمسطنف في جمنع مؤسساتها والعودة ا

وتوقع حواتمة اف تعقد المجية  واالعتراؼ بالدولة المستقمة وبحدودها وعاصمتها القدس وحؽ العودة. 15اؿ 
 القنادنة العمنا اجتماعا في القاهرة قبؿ يهانة الشهر المقبؿ.

الحالة العربنة وقاؿ ايه لف نفر اي بمد عربي مف ضرورات االصالح الحقنقي عمى قاعدة  واشار حواتمة الى
رحنؿ الفساد واالستبداد ودمقرطة الحناة والمجتمع، مبنيا اف التحوالت والتطورات في الدوؿ العربنة تصب في 

 مصمحة القضنة الفمسطنينة والدوؿ العربنة جمنعا.
 23/4/2012الدستور،عمان، 
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 لتنظيم لقاء بين عباس ومشعل مصريةاتصاالت شعث:  12
كشؼ عضو المجية المركزنة لحركة فتح يبنؿ شعث عف وجود اتصاالت نجرنها : صالح اليعامي -غزة

جهاز المخابرات العامة المصري مع كؿ مف حركتي فتح وحماس مف أجؿ عقد لقاء نجمع الرئنس 
حماس خالد مشعؿ في القاهرة. وأشار شعث في الفمسطنيي محمود عباس ورئنس المكتب السناسي لحركة 

التابعة لمسمطة الفمسطنينة إلى أف االتصاالت ما زالت جارنة، « صوت فمسطنف»تصرنح مقتضب إلذاعة 
لمقاء عباس ومشعؿ، مشنرا إلى أف مصر تمعب دورا إنجابنا في « دقنؽ»ولـ نتـ حتى المحظة تحدند موعد 

 المصالحة الداخمنة. 
 23/4/2012لندن،  الشرق األوسط،

 
 تحرير منطقة "ىجميج" لمسودانحماس تبارك  13

غزة: باركت حركة "حماس" لمسوداف تحرنر ميطقة "هجمنج" واستعادة السنطرة عمنها، وأعربت عف أممها "في 
أف نعـ األمف واالستقرار مختمؼ ربوع السوداف لنبقى بمدا قونا داعمؿ لقضانا األمة وفي مقدمتها القضنة 

 ينة".الفمسطن
( أرسمت يسخة ميه لػ "قدس برس" إف القوات السوداينة يجحت في 22/4وقاؿ بناف لػ "حماس" النوـ األحد )

 استعادة "جزء أصنؿ مف أرض السوداف الشقنؽ".
وأضاؼ البناف نقوؿ "إييا إذ يشارؾ الشعب السودايي فرحته في تحرنر أرضه، فإييا يدعو اهلل أف نحفظ 

دنف، وأف نمف عمنه باألمف واألماف واالزدهار..، وأف نبقى دوما بمدًا عزنزا مستقرًا السوداف مف حقد الحاق
 قونًا داعمًا لقضانا أمتيا العربنة واإلسالمنة وفي مقدمتها القضنة الفمسطنينة"، عمى حد تعبنر البناف.

 23/4/2012قدس برس، 
 

 ب األوضاع رأسًا عمى عقب: أي عممية اغتيال ستقم"إسرائيل"تحذر  الشعبيةلجان المقاومة  14
أشرؼ الهور: هددت لجاف المقاومة الشعبنة نوـ أمس إسرائنؿ مف مغبة القناـ بأي عممنة اغتناؿ قد - غزة

 تطاؿ أحد عياصرها، وأكدت أف أي استهداؼ 'سنقمب األوضاع رأسًا عمى عقب'.
جاف المقاومة الشعبنة في وقاؿ أبو عطانا الياطؽ باسـ ألونة الياصر صالح الدنف الجياح العسكري لم

تصرنح صحافي 'إف أي استهداؼ لمجاهدي ألونة الياصر سنقمب األوضاع رأسا عمى عقب، وسندفع العدو 
 الصهنويي نثميا باهظا إذا ما ارتكب منثؿ تمؾ الحماقات'.

ء وأكد عمى حؽ يشطاء تيظنمه في الدفاع عف الشعب الفمسطنيي 'بكؿ ما نممكوف مف قوة'، مضنفًا 'ال شي
 نميع مجاهدي ألونة الياصر صالح الدنف مف حمانة أبياء شعبيا المجاهد'.

وقاؿ أبو عطانا 'إف اتهامات العدو الصهنويي ليا مرة أخرى بالوقوؼ وراء عممنات ما هي إال إرهاصات 
عدواف جدند نهدؼ العدو الصهنويي مف ورائه استهداؼ المجاهدنف في غزة، ومحاربة مشروع المقاومة الذي 

 نشكؿ تهدندا جدنا لهذا الكناف البغنض'.
 23/4/2012القدس العربي، لندن، 

 
 إلى القدس تدعوان إلى وقف زيارات المسؤولين العرب الشعبية الجبيةحماس و  15
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والجبهة الشعبنة لتحرنر فمسطنف امس بوقؼ زنارات المسؤولنف العرب إلى ” حماس“طالبت حركة : غزة
سامي أبو ” حماس“مع إسرائنؿ. وقاؿ المتحدث باسـ حركة ” غنر مقبوؿ تطبنعا“مدنية القدس باعتبارها 

الزنارات مف أي مسؤوؿ عربي أو عالـ دنف أو صاحب فكر لمدنية القدس في ظؿ االحتالؿ “ زهري، إف 
هي إسهاـ في عممنة التطبنع مع المحتؿ الصهنويي، وتميح االحتالؿ فرصة لتممنع صورته أماـ الرأي 

أليها نجب أف تخضع لمتيسنؽ الصهنويي حتى لو تحدث “ بو زهري الزنارات بالخاطئة ووصؼ أ”. العاـ
 ، معتبرا أف األهـ اآلف هو وقؼ هذه الزنارات وبذؿ الجهود لتحرنر المدنية المقدسة.”الزائروف بخالؼ ذلؾ

رب لمدنية مف جهته يدد عضو المكتب السناسي لمجبهة الشعبنة أبو أحمد فؤاد، بتكرار زنارة مسؤولنف ع
خطوة تطبنعنة مضرة بالقضنة المركزنة لألمة العربنة واإلسالمنة والقضنة الفمسطنينة، “القدس، معتبرا ذلؾ 

 ”.وضربة موجهة لمشعب المصري وشهدائه ولمنثورة المصرنة
 23/4/2012االتحاد،أبوظبي، 

 
 ائيم السياسيموظفييا حول انتم" بالتحقيق مع األونروابقيام " تنددالفصائل الفمسطينية  16

يدد ممنثمو الفصائؿ الوطينة واإلسالمنة بقناـ إدارة وكالة الغوث "أويروا" في غزة التحقنؽ : حامد جاد -غزة 
مع عدد مف موظفنها حوؿ ايتمائهـ السناسي، وذلؾ خالؿ اعتصاـ احتجاجي يظموه أمس بالتزامف مع 

 ع ستة موظفنف عمى خمفنة ايتمائهـ السناسي.تعمنؽ موظفي أويروا لعممهـ لمدة ساعة واحدة إنثر التحقنؽ م
وأعرب عضو المكتب السناسي لحزب الشعب ولند العوض عف رفض الفصائؿ بشدة أف تتحوؿ أويروا إلى 
جهاز أميي جدند نمارس، بحسبه، "التحقنؽ مع أبياء شعبيا عمى خمفنة ايتمائهـ لقضنتهـ الوطينة"، مؤكًدا 

 هـ التعبنر عف آرائهـ وايحنازهـ لقضنة شعبهـ.أف الموظفنف جزء مف شعبهـ ومف حق
وقاؿ العوض في بناف تاله باسـ القوى الوطينة واإلسالمنة خالؿ مؤتمر صحفي عقد أمس قبالة مقر  

أويروا في مدنية غزة "فوجئا بأف التحقنؽ مع هؤالء الموظفنف أخذ طابًعا أميًنا خالًصا نتعمؽ بااليتماء 
 لوطيي".السناسي لمموظفنف ودورهـ ا

مف جهته اعتبر عبد الحمند حمد عضو دائرة شؤوف الالجئنف في ميظمة التحرنر الفمسطنينة، القنادي في 
الجبهة الدنموقراطنة، إقداـ أويروا عمى التحقنؽ مع الموظفنف نتيافى مع القواينف واأليظمة والموائح المعموؿ 

 استخباراتنا". بها في إطار وكالة الغوث، وهو تحقنؽ نحمؿ طابعا "أمينا
وطالب حمد المفوض العاـ ألويروا فمنبوغرايدي، بوقؼ هذه اإلجراءات التعسفنة وعدـ المس بالحقوؽ 

 .األساسنة لمموظفنف
ودعت الفصائؿ الفمسطنينة في بنايها المشترؾ أويروا لمقناـ بواجباتها وفقا لمتفونض المميوح لها مف قبؿ 

 .األمـ المتحدة
 23/4/2012الغد، عمان، 

 
 قطاع غزةلييئتيا القيادية الجديدة في  رئيساتختار يزيد الحويحي  فتح 17

اختارت المجية المركزنة لحركة "فتح" نزند الحونحي أمنيا لسر الهنئة القنادنة  :عالء المشهراوي - غزة
عف وتضـ التشكنمة الجدندة قنادات سابقة ووجوهًا جدندة وشابه، سنتـ االعالف  الجدندة في قطاع غزة.

.  اسمائهـ في وقت الحؽ النـو
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عامًا( اعتقؿ مرتنف، قضى في االولى حكما بالسجف لمدة ستة اعواـ، وفي النثاينة  50وكاف الحونحي )
 قضى حكما بالسجف لمدة خمسة اعواـ، وتـ االفراج عيه بعد ايتهاء محكومنته قبؿ خمسة اشهر.

شعث النوـ االحد، في تصرنح إلذاعة "صوت واعمف عضو المجية المركزنة لحركة "فتح" الدكتور يبنؿ 
فمسطنف" عف مصادقة المجية عمى تشكنؿ الهنئة القنادنة الجدندة لمحركة في قطاع غزة، مؤكدا أف اختنار 

 الشخصنات جاء بياء عمى معاننر واضحة كوف المرحمة المقبمة صعبة وبحاجة الى عمؿ دؤوب.
لهنئة هو تجدند بياء هذه الحركة"، وقاؿ: "إيها قادت وأوضح شعث بأف "الهدؼ مف وراء إعادة تشكنؿ ا

يهاء االيقساـ  جراء المصالحة وا  يضاؿ الشعب الفمسطنيي في كافة المراحؿ بهدؼ تحقنؽ الوحدة الوطينة وا 
عادة البياء في القطاع". وكشؼ اليقاب عصر النـو عف التشكنمة الجدندة لمهنئة القنادنة لفتح بالقطاع  وا 

 نحي أمنيا لمسر، وعضونة كؿ مف:برئاسة نزند حو 
احمد أبو  -7 سمنماف الرواغ -5 يجاح عمنوه -4 أحمد عمواف -3 جماؿ عبند -2 عاطؼ ابو سنؼ -1

سالـ ابو  - 11 عماد االغا -10 زناد مصطفى شعث -9 اسحاؽ مخنمر -8 د. يهانة التمبايي -7 هولي
 ابراهنـ عمناف اسنر مقدسي  - 15 يهى البحنصي - 14 نحني رباح - 13 اناد يصر - 12 صالح

 22/4/2012القدس، القدس، 
 

 ويمكن التوصل معو إلى اتفاق سالم "إسرائيلـ"بيريز: عباس شريك جّدي ل 07
(، 5|34العبرنػة النػـو االنثيػنف ) "هػررتس"دعا بنرنز، في تصرنح أدلى له يشػرته صػحنفة : الياصرة )فمسطنف(

نينة محمػػػود عبػػػاس لتوقنػػػع اتفػػػاؽ لمسػػػالـ، وقػػػاؿ: إف رئػػػنس إلػػػى ايتهػػػاز فرصػػػة وجػػػود رئػػػنس السػػػمطة الفمسػػػط
السمطة الفمسطنينة محمود عباس هو شرنؾ جدي لدولة إسرائنؿ ونمكف التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ معه"، عمى 

وحّمػػؿ بنرنػػز، بطرنقػػة غنػػر مباشػػرة، رئػػنس الحكومػػة اإلسػػرائنمنة بينػػامنف يتينػػاهو مسػػؤولنة عػػدـ  حػػد تعبنػػره. 
الـ مع الجايب الفمسطنيي، وقاؿ لمصحنفة: "إف رئنس الوزراء بينامنف يتيناهو نعتقد أف هياؾ توقنع اتفاقنة س

وقاؿ الرئنس اإلسرائنمي: "إف النهود قاموا ببياء دولة تأسػنس دولػة إسػرائنؿ . طرنقة أخرى لمتوصؿ إلى اتفاؽ"
عف اعتقػاده بػأف "هيػاؾ احتمػااًل بشكؿ رسمي، والفمسطنينوف نتبعوف يفس اليهج قدًرا ما"، حسب قوله، معرًبا 

 لتوقنع اتفاؽ سالـ إسرائنمي ػ فمسطنيي خالؿ السيوات النثالث القادمة".
 12/3/1101، قدس برس

 
 من إيران "إسرائيل"خطر استراتيجي أكثر عمى  مصدرمصر تشكل ليبرمان:  08

نمي، أفنغدور لنبرماف كشفت مصادر سناسنة في إسرائنؿ أف وزنر الخارجنة اإلسرائ يظنر مجمي: - تؿ أبنب
توجه برسالة رسػمنة إلػى رئػنس الحكومػة، بينػامنف يتينػاهو، نحػذر فنهػا مػف أف األوضػاع الداخمنػة فػي مصػر 
تشكؿ مصدر خطر استراتنجي عمى إسرائنؿ أكنثر مف الممؼ اإلنرايي. وبحسب هػذه المصػادر، قػاؿ لنبرمػاف 

الموضػػػوع المصػػػري مقمػػػؽ أكنثػػػر بكنثنػػػر مػػػف »فػػػي الرسػػػالة وعػػػاد لتكػػػرار ذلػػػؾ فػػػي جمسػػػات سػػػرنة مغمقػػػة، إف 
الموضػوع اإلنرايػػي ألف الحػدنث نػػدور عػف أكبػػر دولػة عربنػػة، لهػا أطػػوؿ حػدود مػػع إسػرائنؿ تمتػػد عمػى مئػػات 

وأضػاؼ لنبرمػاف إيػه عمػى ضػوء التطػورات فػي «. عامػا :4الكنمومترات، ياهنؾ عف اتفاقنة سالـ ألكنثر مػف 
بياء قنادة عسكرنة لمميطقة الجيوبنة عبػر إعػادة تشػكنؿ سػالح مصر نجب اتخاذ قرار سناسي شجاع بإعادة 

الجيػػوب الػػذي كػػاف قػػد تػػـ حمػػه بعػػد اتفاقنػػة السػػالـ، عمػػى أف نشػػمؿ هػػذا الفنمػػؽ، نثالنثػػة أو أربعػػة قطاعػػات أو 
وبحسب  ألونة محددة لمجيوب، ورصد المنزاينات الالزمة وتجهنز رد إسرائنمي لسنيارنوهات مستقبمنة محتممة.
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نبرماف، فإف الفػرؽ السػبع التػي أدخمتهػا مصػر لسػنياء مػؤخرا إلحكػاـ سػنطرتها عمػى شػبه جزنػرة سػنياء أقواؿ ل
صػػػحنح أف هػػػذه القػػػوات دخمػػػت »ال تقػػػـو بعممهػػػا. وأضػػػاؼ: « خالنػػػا اإلرهػػػاب التابعػػػة لػػػػ)القاعدة(»ومحاربػػػة 

مصر بقنادة المجمس العسكري بموافقة إسرائنمنة، لكيها ال تقوـ بمحاربة اإلرهاب بصورة فعمنة النوـ، رغـ أف 
مػف غنػر المسػتبعد أف نيتخػب فػي مصػر رئػنس جدنػد، نسػعى ألف تخػرؽ مصػر اتفاقنػة »األعمى. ونقوؿ إيه 

عمػػػى الػػرغـ مػػػف »ونعتقػػػد لنبرمػػاف أيػػه «. السػػالـ بصػػورة جوهرنػػػة وتػػدخؿ إلػػػى سػػنياء قػػوات عسػػػكرنة حقنقنػػة
ال تػػوفر إلسػػرائنؿ ضػػماية فػػي كػػؿ مػػا نتعمػػؽ األوضػػاع االقتصػػادنة المتردنػػة فػػي مصػػر، فػػإف هػػذه األوضػػاع 

باستقرار اتفاقنػة السػالـ، فالنػأس فػي مصػر أخػذ فػي التصػاعد. واسػتمرار األوضػاع الحالنػة قػد نخمػؽ ضػغطا 
سرائنؿ هي المرشح الطبنعي لمعب دور العدو  «.عمى القنادة المصرنة ندفعها باتجاه تصدنر األزمة لمخارج وا 

 12/3/1101الشرق األوسط، لندن، 
 

 الغاز مع "إسرائيل" ال يبّشر بخير اتفاقليبرمان: إلغاء مصر  11
اعتبر وزنر الخارجنة اإلسرائنمنة أفنغدور لنبرماف أف إلغاء مصر لالتفاؽ القاضي الناصرة )فمسطين(: 

بتزوند الدولة العبرنة بالغاز الطبنعي المصري، الذي تأخذه بأسعار تفضنمنة تقؿ عف نثمف التصدنر العالمي، 
وقاؿ لنبرماف، في تصرنحات لإلذاعة العبرنة صباح النوـ االنثينف  أيه مؤشر سمبي لمعالقات بنف الجايبنف.ب
(: "إف إقداـ مصر عمى إلغاء اتفاؽ الغاز مع إسرائنؿ بطرنقة أحادنة الجايب، هو مؤشر ال نبشر 5|34)

عمى العالقات المستقرة بنف الجايبنف"،  بالخنر"، مشنًرا إلى أف هذا االتفاؽ هو "اتفاؽ تجاري هاـ نشكؿ دلنالً 
(، أف لنبرماف حّذر 5|33عمى حد تعبنره. وأوردت صحنفة /معارنؼ/ العبرنة، في عددها الصادر األحد )

مؤخًرا رئنس الوزراء اإلسرائنمي بينامنف يتيناهو مف أف "المشكمة اإلستراتنجنة التي قد تيشأ عقب النثورة 
وأشار لنبرماف  اه "تصاعد حالة النأس داخؿ المجتمع المصري"، عمى حد قوله.المصرنة"، مشنًرا إلى ما أسم

إلى الوضع االقتصادي المصري المعقد "ال نميح إسرائنؿ ضمايات بكؿ ما نتعمؽ باالستقرار ومعاهدة 
السالـ"، ونضنؼ "إف النأس في مصر بازدناد"، مشنًرا إلى أف "سية مرت ميذ ايدالع النثورة والوضع آخذ 

الزدناد، وهذا نمكف أف نتسبب بضغط كبنر عمى القنادة، وهذا نمكف أف ندفعهـ لتصدنر األزمة الداخمنة با
 تجاه عدو خارجي قد نكوف إسرائنؿ".

 12/3/1101قدس برس، 
 

أذربيجان سراً  يزورليبرمان  ":معاريف" 10
رمػػػاف، قػػػاـ بزنػػػارة سػػػرنة اإلسػػػرائنمنة، أف وزنػػػر الخارجنػػػة اإلسػػػرائنمي أفنغػػػدور لنب« معػػػارنؼ»ذكػػػرت صػػػحنفة 

عامػًا عمػى تأسػنس العالقػات بػنف الػدولتنف، حنػث التقػى الػرئنس الهػاـ عمننػؼ  30ألذربنجاف، بمياسبة مرور 
وتوقعػػت الصػػحنفة أف نكػػوف لنبرمػػاف قػػد عقػػد سمسػػمة مػػف المقػػاءات األخػػرى مػػع القنػػادة  فػػي العاصػػمة بػػاكو.

فػػي هػػذه الزنػػارة « معػػارنؼ»إلمػػار محمػػدناروؼ، ورأت اآلذرنػػة  ساألذرنػػة، بنػػيهـ يظنػػره يائػػب رئػػنس الحكومػػة
قػػد « جنػػروزالـ بوسػػت»دلػػناًل إضػػافنًا عمػػى العالقػػات التػػي تتعػػزز عمػػى الػػدواـ بػػنف البمػػدنف. وكايػػت صػػحنفة 

، حنث نشارؾ لنبرماف في حفػؿ تدشػنف مركػز النثقافػة اإلسػرائنمي لػدى جامعػة  توقعت أف تبدأ هذه الزنارة النـو
 المغات األذرنة.

 12/3/1101خبار، بيروت، اال
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 "إسرائيلـ"لالمصري تصدير الغاز عمى قرار إلغاء  غاضبة إسرائيمية ردود فعل 11
الحكومة المصرنة مف طرؼ واحػد اتفاقنػة تصػدنر الغػاز إلسػرائنؿ عمػى الفػور إلغاء أنثار قرار : حممي موسى

يمػا أنضػا ألسػبا ب سناسػنة. ونحقػؽ القػرار يوعػػا ردود فعػؿ إسػرائنمنة غاضػبة لػنس فقػط ألسػباب اقتصػػادنة، وا 
نػػػـو أمػػػس بػػػأف « معػػػارنؼ»مػػػف تجسػػػند يبػػػوءة أطمقهػػػا وزنػػػر الخارجنػػػة اإلسػػػرائنمنة أفنغػػػدور لنبرمػػػاف ويشػػػرتها 

أعميػػت الخارجنػػة اإلسػػرائنمنة أف القػػرار كػػاف و  .الوضػػع فػػي مصػػر أشػػد إقالقػػا إلسػػرائنؿ مػػف المسػػألة اإلنراينػػة
بادر وزنر المالنة اإلسرائنمي نوفػاؿ شػتانيتس لإلعػالف كما  ؽ الرسمنة.مفاجئا لها وأيها لـ تتبمغ به بعد بالطر 

نػػرى بقمػػؽ كبنػػر الػػبالغ المصػػري أحػػادي الجايػػب عػػف إلغػػاء اتفاقنػػة الغػػاز مػػع إسػػرائنؿ، سػػواء مػػف »عػػف أيػػه 
ف األبعػػاد السناسػػنة أو األبعػػاد االقتصػػادنة. فػػاألمر نتعمػػؽ بسػػابقة تضػػر باتفاقنػػات السػػالـ وبػػأجواء السػػالـ بػػن

سرائنؿ هػذا درؾ لػـ »أما زعنـ المعارضة اإلسرائنمنة، رئنس حزب كدنما شاؤوؿ موفاز فاعتبر أف «. مصر وا 
نسبؽ له منثنؿ فػي العالقػات بػنف الػدولتنف. واألمػر نتعمػؽ بايتهػاؾ فػظ لمعاهػدة السػالـ. وهػذه الخطػوة أحادنػة 

كمػػػػا أف وزنػػػػر الطاقػػػػة  «.ب دنفنػػػػدالجايػػػػب تسػػػػتمـز ردا أمنركنػػػػا فورنػػػػا بوصػػػػفهـ الضػػػػامف لوجػػػػود اتفػػػػاؽ كامػػػػ
وزارة الطاقة والمناه استعدت ميذ حوالي عامنف الحتماؿ عدـ تزوند الغاز »اإلسرائنمي عوزي اليداو أعمف أف 

 المصري. وبياء عمنه، جرى توجنه منداف الطاقة في إسرائنؿ لالستعداد.
 12/3/1101السفير، بيروت،  

 
 سيناء فورًا بعد قرار مصر إلغاء اتفاقية بيع الغازبإعادة احتالل  جيشوعضو كنيست يطالب  12

القدس المحتمة: قاؿ عضو الكينست منخائنػؿ بػف اري مػف حػزب االتحػاد الػوطيي االسػرائنمي المتطػرؼ، "لقػد 
عػػادة السػػفنر اإلسػػرائنمي مػػف القػػاهرة لػػػ  آف األواف لخػػرؽ اتفاقنػػة السػػالـ مػػع مصػػر بشػػكؿ أحػػادي الجايػػب  وا 

تصػػرنحات لػػه النػػـو "بعػػد أف قػػررت مصػػر إلغػػاء اتفاقنػػة بنػػع الغػػاز لػػػ "إسػػرائنؿ" عمػػى  "إسػػرائنؿ". وأضػػاؼ فػػي
 الجنش إعادة احتالؿ سنياء  والتعامؿ مع مصر كحركة إرهابنة  ولنست دولة ذات سنادة سناسنة".

 12/3/1101وكالة سما اإلخبارية، 

 
 
 

 تزايدت بشكل كبير الخارجغانتس: عممياتنا في  13
فػػي مقتطفػػات مػػف مقابمػػة  قػػاؿ رئػػنس األركػػاف اإلسػػرائنمي الجيػػراؿ بنيػػي غػػايتس :أ ؼ ب -القػػدس المحتمػػة 
أمػػس إف العممنػػات الخاصػػة لمجػػنش اإلسػػرائنمي خػػارج حػػدود إسػػرائنؿ « نػػدنعوت أحرويػػوت»يشػػرتها صػػحنفة 

ال أعتقػد أف هيػاؾ لحظػة واحػدة تمػر ال نحػدث فنهػا أي شػيء فػي العػالـ. »وأوضح: «. تزاندت بشكؿ كبنر»
 في الخارج.« د ارتفع مستوى الخطر أنضًا ... ولقد أمرت ببساطة بمضاعفة عدد العممنات الخاصةلق

 12/3/1101الحياة، لندن، 

 
 كان عمى رأس قائمة اإلرىابيين الذين حاولنا اغتياليم  البرغوثيمروان آفي ديختر:  14

اـ اإلسرائنمي )الشاباؾ(، وعضو كشؼ آفي دنختر، الرئنس األسبؽ لجهاز األمف الع: الياصرة زهنر أيدراوس
الكينسػػػت عػػػف حػػػزب )كػػػدنما( المعػػػارض، كشػػػؼ اليقػػػاب عػػػف أف القنػػػادي فػػػي حركػػػة فػػػتح، وعضػػػو لجيتهػػػا 
المركزنة، األسنر مرواف البرغونثي، كاف هدًفا لالغتناؿ مف قبؿ جنش االحتالؿ اإلسرائنمي، قبنؿ تيفنذ عممنة 

 .3003تالؿ الضفة الغربنة في )آذار( مارس مف العاـ )السور الواقي( العسكرنة التي أعند خاللها اح
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قالػػت صػػحنفة 'هػػررتس' العبرنػػة، التػػي يشػػرت أنضػػا يصوصػػا زعمػػت أيهػػا مػػف اعترافػػات البرغػػونثي يقػػاًل عػػف و 
دنختر قولػه إف البرغػونثي كػاف هػدفا لالغتنػاؿ مصػادقا عمنػه، وكػاف فػي مرمػى فوهػة بيادقيػا عػدة مػرات، لكػف 

دوف حوله، أو كاف وجود أبرناء بقربه نمغػي العممنػة، عمػى حػد زعمػه، مضػنًفا أف في كؿ مرة كاف نقتؿ مساع
 وصوله إلى التحقنؽ ندؿ عمى أيه كاف نممؾ حظا أكنثر مف العقؿ كما نبدو. 

عالوة عمى ذلؾ، صرد دنختر، بحسب 'هررتس' العبرنة إف األوامر والتعمنمات كايت تقوؿ بتصفنة البرغػونثي 
اعتقالػػه فػػي قمػػب راـ اهلل مػػف دوف تشػػكنؿ خطػػر عمػػى حنػػاة عػػدد كبنػػر مػػف الجيػػود، أليػػه لػػـ نكػػف باإلمكػػاف 

وعيدما دخؿ جنش االحتالؿ إلى مدف الضفة تغنرت اإلستراتنجنة، فال نمكف استخراج معمومات مػف أمػوات، 
 وميذ المحظة التي تبنف فنها أيه باإلمكاف اعتقاله لـ تعد هياؾ أفضمنة لالغتناؿ.

ائنؿ البرغػػونثي، فػػي قمػػب راـ اهلل، وأصػػدرت محاكمهػػا عمنػػه حكًمػػا بالسػػجف المؤبػػد خمػػس وفعػػال اعتقمػػت إسػػر 
 سية، ووصؼ دنختر الحكـ بأيه ايعكاس لحقنقة أفعاله.  50مرات، نضاؼ إلنها 

 12/3/1101القدس العربي، لندن، 

 
 يايإل المصري تصدير الغاز منعقرار بعد تفقد حميفيا بالمنطقة  "إسرائيل""وول ستريت":  15

ذكرت صحنفة "ووؿ سترنت جورياؿ" األمرنكنة فى تقرنر أعػده مراسػالها بالقػاهرة، مػات برادلػى : رباب فتحى
وجوشػػا منتينػػؾ، أف إسػػرائنؿ فقػػدت حمنفهػػا الدبموماسػػى الوحنػػد فػػى الشػػرؽ األوسػػط، والمتمنثػػؿ فػػى مصػػر، بعػػد 

 ور العالقات بنيهما.القرار بوقؼ تصدنر الغاز إلى إسرائنؿ، األمر الذى نيذر بمزند مف تده
ومضت الصحنفة األمرنكنة تقوؿ إف هذه الخطوة تيهى اتفاؽ التصػدنر الػذى سػاعد فػى الحفػاظ عمػى السػالـ 

 .3006عاما بنف القاهرة وتؿ أبنب، ميذ توقنعه عاـ  44المستمر ميذ أكنثر مف 
ألى مػػف الػػدولتنف، ورأت "ووؿ سػترنت جوريػػاؿ" أف القػػرار أغمػػب الظػػف لػػف نتسػبب فػػى ضػػرر اقتصػػادى بػػالغ 

ولكيه سنمهب االيقساـ السناسى السائد بنف اليظاـ العسكرى الحاكـ وبنف الحكومػة المدينػة المكمفػة. وأضػافت 
أف اتفاؽ الغاز كاف سببا رئنسنا فى الغضب الشعبى ضد يظاـ الرئنس السابؽ، حسيى مبارؾ، وبعد سقوطه 

 تعبنرًا عف رفض الشعب المصرى لهذا االتفاؽ.مرة  25تـ تفجنر خط الغاز  3022فى فبرانر مف عاـ 
 11/3/1101اليوم السابع، مصر، 

 
 تطوير الحقللمميون دوالر  811يحصل عمى تمويل بقيمة  االسرائيميلمغاز  "تامار"حقل  16

تحرنر يادنة الجونمي: قالت مجموعة تقـو بتطونر حقػؿ تامػار  -اعداد عالء رشدي لميشرة العربنة  -القدس 
غػػاز الطبنعػػي فػػي البحػػر المتوسػػط قبالػػة سػػواحؿ اسػػرائنؿ نػػـو االحػػد ايهػػا وقعػػت عقػػد تمونػػؿ بقنمػػة البحػػري لم

وقاؿ المشػاركوف االسػرائنمنوف فػي تامػار فػي بنػاف الػى بورصػة تػؿ  ممنوف دوالر العماؿ تطونر الحقؿ. 03:
 منز واتش.اس.بي.سي.بيكا أجيبنا ومحمنا بقنادة بارك 22أبنب ايهـ سنتمقوف االمواؿ مف كويسورتنـو نضـ 

لنصبح المصدر الرئنسي لمغاز الطبنعي السرائنؿ حتى نبدأ  3024ومف الميتظر تشغنؿ الحقؿ في ميتصؼ 
ممنػػار متػػر مكعػػب مػػف الغػػاز. وتقػػود يوبػػؿ ايرجػػي  560الػػذي نحػػوز يحػػو  3028تشػػغنؿ حقػػؿ لنفنانثػػاف فػػي 

اف القػرض الجػؿ نثمػايي  "يوبػؿ ايرجػي" وتقػوؿومقرها تكساس بالوالنات المتحدة مجموعة تطػونر حقػؿ تامػار 
 سيوات ونمكف اختصار المدة عف ذلؾ.

 12/3/1101، وكالة رويترز لألنباء
 

وحتى اليوم 0751سنة ألف جندي قتموا منذ 12 نحو اإلسرائيمية: الحربوزارة  17
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لت إف عدد تؿ أبنب: يشرت وزارة الدفاع اإلسرائنمنة، أمس، إحصائنات جدندة عف خسائرها في الحروب، فقا
وحتػػػى النػػػوـ. ونبػػػنف  2970جيػػػدنا، ميػػػذ أف بػػػدأ النهػػػود حػػػروبهـ فػػػي فمسػػػطنف فػػػي سػػػية  4::33القتمػػى بمػػػغ 

« حػػػرب االسػػػتقالؿ»التقرنػػر أف الحػػػرب التػػي فقػػػدت إسػػرائنؿ فنهػػػا أكبػػر عػػػدد مػػػف القتمػػى، كػػػاف فنمػػا تعرفػػػه بػػػ
 7600، حنث خسرت يحو 2:59وحتى يهانة سية  2:58يوفمبر )تشرنف النثايي( سية  40وتحدده مف نوـ 

جيدي، نثـ حرب االستيزاؼ فػي  3600، حنث فقدت 2:84شخص، تمنها حرب أكتوبر )تشرنف األوؿ( سية 
(، وحػرب لبيػاف 860)يحػو  2:78جيدي، نثـ حرب األناـ الست سية  2000سنياء المصرنة حنث قتؿ يحو 

وحتػى  2:94إسػرائنمي مػف سػية  500جيدنا )بعدها قتػؿ فػي لبيػاف يحػو  760حنث قتؿ  2:93األولى سية 
(. وتشػمؿ هػذه اإلحصػائنات القتمػى الػذنف سػقطوا فػي حػوادث وقػع فنهػا جيػود فػي 3000االيسحاب فػي سػية 

 إسرائنؿ، أو عممنا سقط فنها نهود في الخارج قبؿ قناـ إسرائنؿ بكنثنر، وكذلؾ بعد قنامها.
 نتنما.  34:7أرممة و 3::5إسرائنؿ، تضـ عائمة نثكمى تعنش في  20635وجاء في التقرنر أف هياؾ النـو 

 12/3/1101الشرق األوسط، لندن، 

 
 تخطط إلقامة خط حديدي بين البحرين األحمر والمتوسط  "إسرائيل" 18

زهنر أيدراوس: قالت مصادر سناسنة وصفت بأّيها عالنة المستوى في تؿ أبنػب أمػس األحػد أيهػا  -الياصرة 
حػػرنف األحمػػر والمتوسػػط نمكػػف أف نيقػػؿ مػػا نفػػنض عػػف قػػدرة قيػػاة تخطػػط إلقامػػة خػػط حدنػػدي نػػربط بػػنف الب

( فقد قاؿ رئنس الوزراء بينػامنف يتينػاهو WALLAالسونس عمى الطرنؽ بنف أسنا وأوروبا، وبحسب موقع )
إف فكػرة تفرنػغ حمػػوالت السػفف فػػي منيػاء ويقمهػػا بالسػكؾ الحدندنػة لتحممهػػا سػفف أخػػرى مػف منيػػاء أخػر القػػت 

 نف مصدرنف كبار في الهيد والصنف.اهتماما كبنرا ب
وبحسب المصادر لـ نحصؿ المشروع عمى الموافقة اليهائنة بعد وما زاؿ نفتقر إلى خطط التمونؿ. ولـ تعمف 

كنمػػومترا مػػف  460إسػػرائنؿ بعػػد حجػػـ الحمػػوالت التػػي تتوقػػع أف نيقمهػػا الخػػط المكهػػرب المقتػػرح الػػذي سػػنمتد 
 كنمومترا جيوبي تؿ أبنب. 40مى البحر المتوسط عمى بعد انالت عمى البحر األحمر إلى أسدود ع

وأشػػار الموقػػع أنضػػا إلػػى أف رئػػنس الػػوزراء اإلسػػرائنمي قػػاؿ فػػي تصػػرنحات عمينػػة فػػي افتتػػاح مياقشػػة مجمػػس 
 الوزراء لممشروع إلقامة هذا الخط أهمنة إستراتنجنة عمى المستوننف الوطيي والدولي.

فصػػاح عػػف اسػػمه، إف خػػط السػػكؾ الحدندنػػة ضػػماف واؽ فػػي حالػػة وقػػاؿ مصػػدر إسػػرائنمّي رسػػمّي، رفػػض اإل
 عجز قياة السونس عف اليهوض بعبء تزاند حركة التجارة البحرنة.

 12/3/1101القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل" توقف سفينة ترفع العمم الميبيري في البحر المتوسط لتفتيشيا 21

تحرنػػػر عمػػر خمنػػػؿ: قػػػاؿ مسػػؤولوف عسػػػكرنوف ووسػػػائؿ  -اعػػػداد ابػػراهنـ الجػػػارحي لميشػػػرة العربنػػة  -القػػدس 
إعالـ اف البحرنة االسرائنمنة اعترضت سفنية شحف في البحر المتوسط نوـ االحد واف قواتها اعتمػت السػفنية 

 لتفتنشها بحنثا عف أسمحة.
لػػى وتجػػوب السػػفف الحربنػػة االسػػرائنمنة البحػػر بشػػكؿ اعتنػػادي بحنثػػا عػػف أي سػػفف نشػػتبه بايهػػا تيقػػؿ أسػػمحة ا

جماعات فمسطنينة في قطاع غزة.. وقاؿ مسؤولوف عسكرنوف اسرائنمنوف اف السفنية بنتهوفف التي ترفع العمـ 
كنمػومترا مػف السػواحؿ االسػرائنمنة واف القػوات تجػري "تفتنشػا دقنقػا لمغانػة  370المنبنري اوقفت عمى بعد يحػو 

 لحمولتها".
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وأشػػػار  نعنثػػر عمػػػى متيهػػا عمػػى شػػػيء "منثنػػر لمرنبػػة". وقػػاؿ مسػػؤوؿ عسػػػكري اف السػػفنية سػػنفرج عيهػػػا اذا لػػـ
المسػػؤوؿ الػػى عػػدـ وقػػوع اي مواجهػػة عمػػى مػػتف السػػفنية واف ربايهػػا وافػػؽ عمػػى التفتػػنش واف القػػوات لػػـ تعنثػػر 

 حتى االف عمى "أي شيء مهـ".
 11/3/1101وكالة رويترز لألنباء، 

 
  1100 م والطرد منذ بداية عامفقدوا بيوتيم جراء عمميات اليد فمسطيني 0411: المتحدة األمم 20

راـ اهلل ػ ولند عوض: أداف مكتب األمـ المتحدة لتيسنؽ الشؤوف اإليساينة في األرض الفمسطنينة المحتمة 
'أوتشا'، ووكالة غوث وتشغنؿ الالجئنف الفمسطنيننف 'األويروا' األحد، عممنات التهجنر القسري التي تعرض 

وع الماضي بسبب تدمنر ميشرتهـ في مضارب حي الخالنمة بالقدس الجئا فمسطنينا خالؿ األسب 78لها 
الجئا فمسطنينا، أكنثر مف يصفهـ مف األطفاؿ، تعرضوا  78وقاؿ بناف صدر عف المؤسستنف إف  المحتمة.

خالؿ أسبوع لمتهجنر القسري يتنجة لطردهـ وهدـ ميازلهـ إضافة لميشرت مدينة أخرى، مشنرا إلى أف 
سرائنمنة هدمت ميازؿ تعود ممكنتها لسبع عائالت فمسطنينة الجئة في أحد التجمعات سمطات االحتالؿ اإل

 الفمسطنينة الواقعة في مضرب حي الخالنمة، وتـ تشرندهـ لممرة النثالنثة في غضوف ستة أشهر.
وأداف مدنر عممنات وكالة األمـ المتحدة إلغانثة وتشغنؿ الالجئنف 'األويروا' في الضفة الغربنة فنمنبه 
سايشنز، عممنة الهدـ، قائال: إف طرد الالجئنف الفمسطنيننف بشكؿ قسري وهدـ البنوت وغنرها مف الميشرت 
المدينة في الضفة بما فنها القدس الشرقنة، هو مخالؼ لمقايوف الدولي. إييا يحث السمطات اإلسرائنمنة عمى 

الغربنة في أف نمارسوا حناتهـ  إنجاد حؿ فوري لتمكنف السكاف الفمسطنيننف الذنف نقطيوف في الضفة
 الطبنعنة في ظؿ تطبنؽ كامؿ لحقوقهـ'.

'وأداف ميسؽ األمـ المتحدة المقنـ لمشؤوف اإليساينة في األرض الفمسطنينة المحتمة 'أوتشا' ماكسونؿ جنالرد، 
 الحادنثة، موضحا أف هذا نتعارض مع القايوف الدولي بما في ذلؾ اتفاقنة جينؼ الرابعة.

س مكتب األمـ المتحدة لتيسنؽ الشؤوف اإليساينة في األرض الفمسطنينة المحتمة رامش وقاؿ رئن
. 3022فمسطنيي بنوتهـ جراء عممنات الهدـ والطرد ميذ بدانة عاـ  2600راجاسنيغهاـ: لقد فقد ما نزند عف 

يساينة متزاندة إف عممنات الهدـ والطرد القسرنة تسبب تعمنؽ المعاياة اإليساينة إضافة إلى احتناجات إ
 والتهمنش.

 12/3/1101، القدس العربي، لندن
 

 تقاريرنا عن الفساد أزعجت شخصيات في "السمطة" الضفة:ب"راصد" تتظمم من قرار غمقيا جمعية  21
اتخذ وزنر الداخمنة الفمسطنينة سعند أبوعمي قرارًا بغمؽ مكاتب الجمعنة الفمسطنينة لحقوؽ : عمي ميتش

ضفة الغربنة، وعممه باالستياد الى قايوف الجمعنات الخنرنة والميظمات االهمنة الرقـ االيساف )راصد( في ال
مف قايوف الجمعنات الخنرنة  45ونيطمؽ الوزنر مف اعتبار اف الجمعنة تتعارض مع يص المادة  .2

تقدنـ  والهنئات االهمنة التي اعطت الجمعنات الخنرنة االجيبنة الحؽ في فتح فرع لها في فمسطنف مف اجؿ
خدمات اجتماعنة، وفي راي الوزنر أف هذه الجمعنة ال تقدـ اي خدمات اجتماعنة وال اي خدمات تيسجـ مع 

 مصالح الشعب الفمسطنيي وتالنا اصبح تسجنمها في فمسطنف مخالفا لقايوف الجمعنات.
و نرى اف وزنر هذه التبرنرات لـ تقيع رئنس مجمس االدارة االقمنمنة لػ"راصد" عبد العزنز طارقجي وه

الخارجنة الفمسطنيي رناض المالكي وعضو المجية المركزنة في "فتح" عزاـ االحمد نقفاف فعمنا وراء قرار 
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وزنر الداخمنة. اعاد طارقجي هذا القرار الى اسباب "اولها ايزعاج الشخصنات في السمطة الفمسطنينة مف 
ر التي رفعياها والمتعمقة بقمع الحرنات واعتقاؿ كشؼ "راصد" قضانا فساد تتعمؽ بها، كما مف بعض التقارن

الصحافننف في االراضي المحتمة. اما السبب اآلخر فهو مطالبتيا عزاـ االحمد وهو انضا مبعوث الرئنس 
محمود عباس الى لبياف، بزنارة المخنمات الفمسطنينة واالطالع عمى المعاياة فنها بدؿ مكنثه في الفيادؽ 

 تيدة الى الواقع".واطالؽ تصرنحات غنر مس
ونستبعد طارقجي "عممنات ايتقامنة ضد اعضاء الجمعنة في فمسطنف"، لكيه اكد ايهـ "سنتوجهوف الى 

 المحكمة الفمسطنينة في راـ اهلل، نثـ الى محكمة العدؿ الدولنة لحؿ المسألة".
الفمسطنيي ورأى أيه  كذلؾ اصدر مجمس االدارة االقمنمي لمجمعنة بنايًا رد فنه عمى قرار وزنر الداخمنة

"نيدرج في اطار زنادة القنود التي فرضت عمى ميظمات المجتمع المديي الفمسطنيي بؿ نستهدؼ حركة 
 حقوؽ االيساف في االراضي الفمسطنينة".

 12/3/1101، النيار، بيروت
 
 

 اانتماء" إلحياء ذكرى النكبة دوليً " إطالق "الحممة الوطنية لمحفاظ عمى اليوية الفمسطينية 22
مف المقرر أف تيطمؽ في مطمع شهر أنار )مانو( المقبؿ "الحممة الوطينة لمحفاظ عمى الهونة : بنروت

الفمسطنينة )ايتماء("، وذلؾ في إطار فعالنات إحناء ذكرى اليكبة الفمسطنينة دولًنا، وهي حممة شعبنة ترعاها 
 مف أجؿ "تعزنز الشعور الوطيي". مؤسسات وجمعنات داعمة لمحؽ الفمسطنيي لمعاـ النثالث عمى التوالي

وبحسب ميسؽ الحممة ناسر قدورة؛ فإف الحممة "حالة رمزنة تحمؿ في طناتها معايي الشعور بالمسؤولنة 
تجاه القضنة الفمسطنينة، وترفع شعار االيتماء لفمسطنف، وتؤكد عمى الحؽ النثابت بالعودة والتي تمنثؿ 

الفًتا اليظر إلى أف مدة الحممة سنكوف مف األوؿ مف أنار )مانو(  القياعة الشعبنة بحتمنتها أولى خطواتها"،
وأوضح  وحتى يهانة الشهر، والذي نصادؼ في ميتصفه الذكرى الرابعة والستنف ليكبة الشعب الفمسطنيي.

قدورة أف الحممة، التي تشارؾ فنها العشرات مف المؤسسات والجمعنات الفمسطنينة والعربنة واألوروبنة 
لمحؽ الفمسطنيي، تهدؼ إلى "تعزنز الشعور الوطيي في أوساط الالجئنف الفمسطنيننف في مختمؼ الداعمة 

براز تمسكه بحقوقه التارنخنة  أماكف تواجدهـ داخؿ فمسطنف وخارجها، وتفعنؿ الدور الشعبي الفمسطنيي وا 
يعاش الذاكرة الجمعنة والحفاظ عمى الهونة الفمسطنينة". ودعا ميّسؽ "الحممة  وعمى رأسها حؽ العودة، وا 

الوطينة لمحفاظ عمى الهونة الفمسطنينة )ايتماء(، في بناف مكتوب تمقت "قدس برس" يسخة عيه، إلى رفع 
العمـ الفمسطنيي طواؿ شهر أنار )مانو(، وارتداء المباس الترانثي الفمسطنيي وكؿ ما نرمز لفمسطنف منثؿ 

د الدعائنة والترانثنة الفمسطنينة في األماكف العامة، الكوفنة والوشاح الفمسطنيي، ويشر الممصقات والموا
طالؽ صفحات الكتروينة ليشر الفكرة  وكتابة المقاالت والتقارنر الصحفنة ويشرها في الوسائؿ اإلعالمنة، وا 
عمى االيتريت، وتيظنـ الحمالت اإلعالمنة والنثقافنة في أوساط الالجئنف الفمسطنيننف، والمشاركة في 

 ات في ذكرى اليكبة.مسنرات واعتصام
 10/3/1101قدس برس، 

 
 عن الطعام من سجن عسقالن أسيرًا مضرًبا 06نادي األسير: االحتالل ينقل  23
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(، بيقؿ 33/5راـ اهلل: ذكرت مصادر حقوقنة فمسطنينة أف سمطات االحتالؿ اإلسرائنمي قامت، النوـ األحد )
 سجيي "أنشؿ" و"راموف". أسنًرا مضرًبا عف الطعاـ مف سجف "عسقالف" إلى سبعة عشر

وأكد يادي األسنر الفمسطنيي في بناف له النوـ تمقت "قدس برس" يسخة ميه بأف إدارة سجف عسقالف قامت 
 ياصر أبو حمند إلى سجيي "انشؿ" و "راموف".  السجف ممنثؿ  بيقؿ األسرى السبعة عشر، مف بنيهـ

 11/3/1101قدس برس، 
 

 ينضمون لإلضراب المفتوح عن الطعام "مجدو وىداريمي "سجن أسرى  منالتضامن الدولي: جزء  24
أفادت مؤسسة التضامف الدولي لحقوؽ اإليساف أف جزءًا مف أسرى سجيي مجدو وهدارنـ قد : الضفة الغربنة
باإلضراب المفتوح عف الطعاـ رفضا لإلجراءات اإلسرائنمنة العقابنة بحؽ األسرى في  33/5التحقوا األحد 

أوضح احمد البنتاوي الباحث في مؤسسة التضامف أف أسرى حركتي حماس والجبهة و  سجوف االحتالؿ.
الشعبنة والدنمقراطنة وجزء مف أسرى حركة فتح والجهاد اإلسالمي في سجيي مجدو وهدارنـ قرروا البدء 
 بخوض اإلضراب المفتوح عف الطعاـ، وهو ما نعيي ايضماـ مئات األسرى 

 
ولفت إلى ايه مف المتوقع أف نيضـ أنضا أسرى سجف اليقب إلى  ة أناـ.إلى اإلضراب الذي بدأ قبؿ سبع

 اإلضراب خالؿ األناـ القمنمة القادمة.
 12/3/1101، السبيل، عّمان

 
 "األونروا" يعتصمون احتجاجا عمى رفض زيادة رواتبيمبـاألربعة  العاممينأعضاء مجالس األردن:  25

الة األمـ المتحدة إلغانثة وتشغنؿ الالجئنف الفمسطنيننف اعتصـ عامموف في وك: يادنة سعد الدنف -عماف
)األويروا( أمس احتجاجًا عمى "رفض إدارة الوكالة زنادة رواتبهـ واليظر في قضاناهـ المطمبنة العادلة"، 

 270ويفذ أعضاء مجالس العاممنف األربعة، العماؿ والخدمات والمعممنف واتحاد الرئاسة )يحو  بحسبهـ.
 -آالؼ موظؼ، اعتصامهـ أمس في ساحة المكتب اإلقمنمي لرئاسة األويروا 8نثمنف لزهاء عضوًا(، المم

وأكدوا استمرارهـ في التصعند إلى "حنف تمبنة مطالبهـ"، معمينف تيفنذ اإلجراء  وادي السنر، لمدة ساعتنف.
ساعتنف. وتوقفوا  التصعندي النثايي بعد غد األربعاء بتوقؼ جمنع العاممنف عف العمؿ، كؿ في موقعه، لمدة

دنيار عمى الراتب األساسي، بدوف خصمها مف كافة أيواع العالوات وتحصنمها بأنثر  200عيد "مطمب زنادة 
 رجعي مف بدانة العاـ الحالي، والتي تمنثؿ الحد األديى لممطالب".

ة والصحنة وبنيوا اعتزامهـ "رفع سقؼ المطالب عيد بدانة اإلضراب المفتوح، عبر طرح القضانا التعمنمن
 واالجتماعنة عمى طاولة البحث واليقاش".

 12/3/1101، الغد، عّمان
 

 تستنكر تحقيق األونروا مع موظفييا واإلسالميةالقوى الوطنية غزة:  26
استيكرت القوى الوطينة واإلسالمنة في قطاع غزة قناـ وكالة غوث وتشغنؿ الالجئنف "أويروا" بالتحقنؽ : غزة

 ـ السناسي.مع موظفنها حوؿ ايتمائه
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وقاؿ عضو الكتب السناسي لحزب الشعب في بناف صادر عف اجتماع القوى الوطينة واإلسالمنة خالؿ 
مؤتمر صحفي أماـ رئاسة األويروا بغزة "فوجئا بأف التحقنؽ مع هؤالء الموظفنف أخذ طابًعا أميًنا خالًصا 

 نتعمؽ بااليتماء السناسي لمموظفنف ودورهـ الوطيي".
القوى الوطينة واإلسالمنة ترفض بشدة أف تتحوؿ األويروا إلى جهاز أميي جدند نمارس  وشدد عمى أف

الترهنب والتحقنؽ مع أبياء شعبيا عمى خمفنة ايتمائهـ لقضنتهـ الوطينة، مؤكًدا عمى أف الموظفنف هـ جزء 
 مف شعبهـ ومف حقهـ التعبنر عف آرائهـ وايحنازهـ لقضنة شعبهـ.

وأضاؼ أف القوى الوطينة واإلسالمنة تؤكد وقوفها إلى جايب الموظفنف وحقوقهـ العادلة وتدعوهـ لعدـ 
 التجاوب مع أي تحقنؽ بأخذ الطابع األميي ونتعمؽ بااليتماء السناسي نمكف أف تمجأ له وكالة الغوث.

 12/3/1101، السبيل، عّمان
 

 في القدس تالل االستيطانيةتستنكر مخططات االح المسيحيةالييئة اإلسالمية  27
استيكرت الهنئة اإلسالمنة المسنحنة ليصرة القدس والمقدسات أمس في بناف لها ينة حكومة  -راـ اهلل 

وحدة  290وحدة استنطاينة في جبؿ المكبر و  4:8االحتالؿ اإلسرائنمي المصادقة عمى مخططات إلقامة 
قامة مجموعة مف الف يادؽ عمى أراضي بنت صفافا تعود ممكنتها لمكينسة استنطاينة عمى أراضي الجنب وا 

وبنيت الهنئة اف حكومة االحتالؿ تهدؼ مف وراء تمؾ المخططات إلى إحكاـ السنطرة عمى  األرنثوذكسنة.
غالؽ المجاؿ أماـ أي حؿ سناسي.  القدس وا 

االستنطاينة تياقض وأشار الدكتور حيا عنسى أمنف عاـ الهنئة اإلسالمنة المسنحنة الى أف سناسة االحتالؿ 
 اتفاقنات أوسمو والشرعنة الدولنة، كما أيها تجهض محاوالت استئياؼ المفاوضات.

 12/3/1101، الغد، عّمان
 

 بجامعات جنوب القطاع تنظم حفال وطنيا عمى شرف يوم األسير اليساراألطر الطالبية لجبية  28
جيوب قطاع غزة حفال وطينا في قاعة  يظمت األطر الطالبنة لجبهة النسار بجامعات: حسف دوحاف –غزة 

بمدنية خاف نويس، بمشاركة عدد واسع مف القوى الوطينة واألطر الطالبنة وحضور حشد « الهابي سنتي»
 «.األسرى.. جيود الحرنة»طالبي كبنر عمى شرؼ نـو األسنر بعيواف 

مة األطر الطالبنة لجبهة وأكد سفناف نثابت مسؤوؿ كتمة الوحدة الطالبنة بجامعات جيوب قطاع غزة في كم
النسار، بأف األسرى هـ شعمة اليضاؿ وقيدنؿ النثورة وبهـ سنكتمؿ اليصر المرتقب، وأف الحركة األسنرة 

 تعنش أناما صعبة يتنجة ممارسات إدارة القمع اإلسرائنمي بحقهـ والتيكر لحقوقهـ.
 12/3/1101، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
  العنصري في الضفة مع جدار الفصل "تطبيعال" حولفمسطينيون ينقسمون  31

نختمؼ محترفو هواة الرسـ عمى الجدراف )غرافنتي( الفمسطنينوف في شكؿ واضح : بدنعة زنداف –راـ اهلل 
حوؿ الرسـ عمى جدار الفصؿ العيصري في الضفة الغربنة، ولكؿ مبرراته التي نراها ميطقنة ومقيعة. فمف 

الجدار، نرى أف في الرسـ عمنه يوعًا مف االعتراؼ به، كما أيه نساهـ  عمى« غرافنتي»نرفض ممارسة الػ 
مزار »، رافضنف في الوقت ذاته أف نتحوؿ الجدار إلى «أبشع جدار في العالـ»في تجمنمه بنيما هو 

، أو متيفس لمغرافنتننف مف مختمؼ أيحاء العالـ، في حنف نرى مؤندو الرسـ عمى الجدار اإلسميتي «سناحي
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تموى كأفعى في األراضي الفمسطنينة، أيه بات محجًا لكبار الرسامنف العالمننف، وبالتالي نمكيهـ مف الذي ن
خالله إنصاؿ رسائؿ إلى العالـ ضد االحتالؿ وسناساته بما فنها الجدار العيصري يفسه. ونرى هؤالء أنضًا 

الفمسطنيننف ومؤندنهػـ،  في الرسومات مقاومة مف يوع خاص، ال سنما مع اشتعاؿ حرب الغرافنتي بنف
 واإلسرائنمننف ومؤندنهـ، عمى الجدار.

 12/3/1101، الحياة، لندن
 

 الفمسطينيين في البنوك  مدخراتتسعة مميارات دوالر  30
أوردت إحصائنة اقتصادنة أف قنمة مدخرات المواطينف في البيوؾ الفمسطنينة : عبدالحمند مصطفى-قمقنمنة

 ا المبمغ كبنر باليسبة لمشعب الفمسطنيي . بمغت تسعة ممنارات دوالر، وهذ
"هذه المدخرات تشنر إلى عدـ نثقة  وقاؿ محافظ سمطة اليقد الفمسطنينة د.جهاد الوزنر لػ "فمسطنف أوف النف":

المواطف الفمسطنيي في الظروؼ الحالنة والقادمة، مف حنث عدـ االستقرار، وغناب التيمنة االقتصادنة 
، وهذا األمر دفع المواطف إلى االدخار عوضًا عف االستنثمار في مشارنع تيمونة، المشجعة مف قبؿ الحكومة

 إضافة إلى قناـ االحتالؿ بعرقمة تيفنذ السناسات االقتصادنة". 
"لنس المهـ إعداد الموازية بممنار ونثالنثمائة ممنوف  :بدورها قالت اليائب في المجمس التشرنعي خالدة جرار

اهلل، وهياؾ فقر مدقع، وبطالة مرعبة، وأصبح معظـ الشعب الفمسطنيي مرتبطًا دوالر مف قبؿ حكومة راـ 
"هياؾ غناب لممسئولنة المجتمعنة في ظؿ البطالة  بالبيوؾ بقروض بعد تقدنـ التسهنالت له. وأضافت جرار:

الفمسطنينة وارتفاع األسعار الجيويي، ومقابؿ ذلؾ هياؾ ارتفاع في عدد فروع البيوؾ الفمسطنينة في المياطؽ 
% مف 5:فرعا، ما نشنر إلى وجود حركة عمى حساب المواطف، حنث إف  327فرعا إلى  :25مف 

( لقاء اقتصادنا مع 850الموازية إنراداتها مف المواطف. وأشارت اإلحصائنة إلى أف إسرائنؿ زعمت عقد )
ألؼ، واستوردت بضاعة  اقتصادننف فمسطنيننف لتسهنؿ مهمتهـ، وقامت بتصدنر بضاعة بممنار وأربعمائة

 ( ألؼ دوالر.  900بػ)
 11/3/1101، فمسطين أون الين

 
 وزارة التربية والتعميم في غزة بصدد تدريس المغة العبرية والتركية في مدارسيا 31

الحكومة الفمسطنينة بغزة أيها بصدد تدرنس مادة المغة العبرنة )المغة  غزة: أكدت وزارة التربنة والتعمنـ في
ي دولة االحتالؿ( في مدارسها مطمع العاـ الدراسي القادـ وذلؾ كمادة اختنارنة، تيفنًذا لمخططها الرسمنة ف

 تدرنس المغات االجيبنة بما فنها المغة التركنة. 
 12/3/1101قدس برس، 

 
 المأساة الفمسطينية رواية... "لن أكره" 32

كبنرًا في الغرب عيدما صدر العاـ  لمطبنب عز الدنف أبو العنش، تقدنراً « لف أكره»ياؿ كتاب : الدوحة
نجعميا يتأمؿ شراسة العالـ، إال أيه نرنيا في »الماضي، فوصفه الروائي المبيايي الفريسي أمنف معموؼ بأيه 

وقاؿ الرئنس األمنركي «. الوقت يفسه لمحة لما هو أنثمف شيء في اإليساينة وهو شعمة األمؿ المرتعشة
لعنش في هذا الكتاب منثاًل رائعًا لمعفو والمصالحة، نوضح أساس سالـ نضرب أبو ا»األسبؽ جنمي كارتر: 

مؤسسة قطر لميشر،  -نروي هذا الكتاب الذي أصدرت دار بمومز بري  «.دائـ في األراضي المقدسة
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ترجمته العربنة، القصة المؤنثػرة لػطبنب فمسطنيي نػشػهد مقػتؿ بػياتػه النثالث، ضػحػانا لػقػصػؼ الدبابات 
ئنمػنة، وبػداًل مف أف نػنثػأر لمقػتػؿ بػياته اسػػتػػمر فػي دعػوتػه شعوب الميطقة لاللػتقاء تحت مظمة مف اإلسرا

 التػفاهـ واالحػتراـ والػسػالـ. 
 12/3/1101، الحياة، لندن

 
 فمسطيني أصلمن  أردنيينتكّرس سحب جنسيات  رسميةتعميمات  الئحةاألردن: الكشف عن  

والقايويي بنف الضفتنف لعاـ  اإلداريوزارة الداخمنة تعمنمات فؾ االرتباط  : أقرتقالبرداد ال - العرب النوـ
الحكومة لنصار  إلىبيدا ورفعها  بدال مف   إلىبموجب التعمنمات الجدندة وتقمنص عددها  ،

 بيظاـ خاص. إقرارها إلى
بيدا فقط  ت الجدندة والبالغ عددها التعمنما أقرتالوزارة  أفوأكدت مصادر مسؤولة في وزارة الداخمنة 
واف الوزارة قامت بالتوصنة   آب الصادر في  واإلداريوذلؾ لتوضح قرار فؾ االرتباط القايويي 

التعمنمات الجدندة واضحة المعالـ وال  أفمجمس الوزراء العتماد التعمنمات الجدندة بيظاـ خاص مبنييًا  إلى
 لبس فنها.

تضمنيها لقايوف الجيسنة  أوقايوف  إلىتقـو الحكومة بتحونؿ تعمنمات فؾ االرتباط  أفواستبعدت المصادر 
المتسارعة التي نحدنثها االحتالؿ الصهنويي عمى  واإلجراءاتوذلؾ بسبب التغننرات  ،اليافذ في حاؿ تعدنمه

متغنرات الكبنرة ضعنفة تجاه ال األردينةالذي نجعؿ حركة الحكومة  األمر ،تجاه الفمسطنيننف األرضواقع 
 وقت. أيفي  األرضوالمتسارعة التي نقوـ بها االحتالؿ الصهنويي عمى 

الرقـ الوطيي ممف نحمؿ ونثنقة فمسطنينة ونعمؿ لدى السمطة  أوبسحب الجيسنة  وتتضمف تعمنمات 
تالؿ دوف شرنحة غادرت فمسطنف باتفاؽ مع االح - اإلسرائنمنةخرج عبر المطارات  أوالوطينة الفمسطنينة 

 إلىكؿ مف غادر الضفة والقدس  إلى إضافةوكؿ مف ال نحمؿ ونثائؽ فمسطنينة  -ونثائؽ  أنةحصولها عمى 
 ونثائؽ فمسطنينة. أنةوال نحمؿ  أجيبنةدوؿ 

وحممة  ،ايتهتأو سارنة المفعوؿ  إسرائنميكما تضميت التعمنمات الجدندة كؿ مف نحمؿ ونثنقة احتالؿ 
ممف  - إسرائنمنةونحمؿ بطاقة هونة   إلى ادر فمسطنف بنف البطاقات الخضراء وكؿ مف غ

كؿ مف لـ نؤد خدمة العمـ  إلى إضافةوكؿ مف نحمؿ ونثائؽ عربنة  - االحتالؿ بعد  إحصاءشممهـ 
 وكاف مطموبا لها. األردينة
ميح الفمسطنينوف وبموجبها  فاف الوحدة بنف الضفتنف تمت في العاـ  األردينةالداخمنة  يمسؤولووفؽ 

نثر حرب  ،الجيسنة األردينة  ،واحتالؿ الضفة وكايت أرضا أردينة وأف ما عمنها مف مواطينف أردينوف وا 
وقمة الجزائر  وقمة فاس  األردف استجاب لمطالب ميظمة التحرنر الفمسطنينة  أفمشنرا إلى 
ؿ الشرعي والوحند لمشعب الفمسطنيي وفؾ المتضمية اعتبار ميظمة التحرنر الفمسطنينة هي الممنث 

 بنف المممكة والضفة الغربنة. واإلدارياالرتباط القايويي 
بعد احتالؿ الضفة تقرر إجراء إحصاء لكؿ الموجودنف في   األمفوتضنؼ: بعد إصدار قرار مجمس 

مواطف عربي مف أجؿ  لكؿ -هونة احتالؿ -وذلؾ بإعطاء هونة إسرائنمنة  ،الضفة الغربنة باستنثياء النهود
كؿ مف نحمؿ الهونة في وقتها اعتبر  أفوأيه ترتب عمى ذلؾ  ،تحت االحتالؿ واإلقامةتنثبنت حؽ المواطية 

 أردينا.
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عممنة إحصاء إسرائنمنة لمموجودنف في الداخؿ في محاولة لتفرنغ  - األردينةوفؽ الداخمنة  -ورافؽ ذلؾ 
وذلؾ بوضع قنود جدندة مف قبؿ سمطات  ،ف خالؿ االحتالؿالفمسطنينة بطرنقة شبه قايوينة م األراضي

الضفة في حالة مغادرة الضفة الغربنة عمى ما نسمى بتصرنح احتالؿ  أبياءنحصؿ  أفاالحتالؿ تتضمف 
 سيوات. نؤهؿ لمخروج خارج الضفة والعودة إلنها قبؿ ايتهاء 

 إضافة اإلسرائنمي،فتنش بعدـ التسهنؿ لمجايب ونعد  اإلجراء أحد وسائؿ اإلفراغ التي تراعنها المتابعة والت
 .األرضوما نحدنثه االحتالؿ عمى  أوسمواتفاقنة  أحدنثتهاالمستجدات التي  إلى

 //العرب اليوم، عمان، 
 
 اتفاق وادي عربة األردنالوطن البديل دفنت منذ توقيع  فكرةالمجالي: عبد السالم  

السالـ المجالي في حوار مفتوح مع طمبة بريامج  الدكتور عبد رئنس الوزراء األسبؽ : قاؿبترا –عماف 
فكرة الوطف البدنؿ قد دفيت ميذ  إف، األحدالعالمنة  اإلسالمنةالدكتوراه في العمـو السناسنة بجامعة العموـ 

 واألخرىالتي تخرج بنف الفنية  اإلسرائنمنة األصوات، رغـ إسرائنؿاتفاؽ وادي عربة مع  األردفوقع  أف
 وطيا بدنال لمفمسطنيننف. األردفالبة باف نكوف مط

وفي مقدمتها الحدود واستعادة  إسرائنؿبعد توقنعه اتفاقنة السالـ مع  األردفواستعرض المجالي ما جياه 
مف قياعة  إسرائنؿالسالـ مع  إقامةعمى  أقدـ األردف أفالمغتصبة وحصته في المناه، مؤكدا  األراضي
 ض عمنه كما ندعي البعض.بحت ولـ نفر  أردييوخنار 
 إفالغرب مطالب باف نتعامؿ مع قضانا الوطف العربي بعدالة خصوصا القضنة الفمسطنينة التي  إفوقاؿ 

 تسويامي ندمر الجمنع. إلىلـ تحؿ حال عادال فاف ما نسمى بالربنع العربي سنيقمب 
 //الدستور، عمان، 

 
 دنيةأسير محرر يتمقى تيديدا بسحب جنسيتو األر  

ياشدت المجية الوطينة لشؤوف األسرى والمفقودنف األرديننف في المعتقالت الصهنوينة، رئنس الوزراء  :عّماف
عوف الخصاوية أمس، اليظر بشكوى األسنر األرديي المحرر وائؿ الحورايي، التي تتضمف "تهدندا" بسحب 

ت "الغد" يسخة ميها، فحوى شكوى وعرضت المجية، في رسالة رفعتها لمخصاوية ووصم جيسنته األردينة.
الحورايي، التي ذكر فنها، أيه وخالؿ مراجعته لألجهزة األمينة الخمنس الماضي، تـ سحب هونته، والتمونح 

 بسحب جيسنته األردينة ميه.
 //الغد، عمان، 

 
 ادة الشعباحترامًا إلر  "إسرائيل": نتمنى تنفيذ قرار قطع الغاز عن يحمدين صباح مصرمرشح رئاسة  36

، عمى قرار وقؼ تصدنر الغاز إلسرائنؿ مصر ، المرشح لرئاسة جمهورنةيعمؽ حمدنف صباح: محمد رضا
يهاء العقد مع الشركة المصدرة لمغاز، قائاًل: تحنة لقرار وقؼ تصدنر الغاز المصر   .يلمكناف الصهنوي يوا 

 تميى استمرار تيفنذ القرار احتراماً "تونتر"، ي االجتماعيوأضاؼ صباحى، صفحته الرسمنة بموقع التواصؿ 
 إلرادة الشعب وأحكاـ القضاء وحفظًا لمنثروة الوطينة.

 11/3/1101اليوم السابع، القاىرة، 
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 لمصر مزاعم لتخويف الشعب "إسرائيل"العوا: الحديث عن اقتحام محمد  مصرمرشح رئاسة  37
انقاؼ تصدنر  إف موقؼ مصر ر،مص المرشح لرئاسة جمهورنة ،محمد سمنـ العوا .قاؿ د :محمود رضا

، والحدنث عف اقتحاـ "إسرائنؿ"العقد الموقع بنييا وبنف  ي، كما هو متفؽ عمنه فيقايوي الغاز لػ"إسرائنؿ"
وأضاؼ  مف إلغاء تمؾ االتفاقنة. يكايت مزاعـ لتخونؼ الشعب المصر  يأو تهدند األمف القوم "إسرائنؿ"

" خالؿ مداخمة هاتفنة ببريامج "ال ،العوا عمرو أدنب عمى قياة أوربت مساء  اإلعالمينقدمه  الذيقاهرة النـو
كايت تدفع فموس الغاز إلى شركة حسنف سالـ، والشركة لـ  "إسرائنؿ"، مف الممكف أف تكوف 33/5 األحد

 إسرائنمنة. - تقؿ حتى نقـو سالـ بافتعاؿ أزمة مصرنة
 11/3/1101اليوم السابع، القاىرة، 

 
 ألنيا رغبة شعبية "إسرائيلـ"أبو الفتوح: أرحب بوقف تصدير الغاز لد المنعم عب مصرمرشح رئاسة  38

، بقرار وقؼ اتفاقنة مصر المرشح لرئاسة جمهورنة ،عبد الميعـ أبو الفتوح .رحب دالراضي: أحمد عبد 
ة الغاز كايت ، واتفاقن"إسرائنؿ"بالكامؿ بالتطبنع مع  ، قائال: ال نمكف أف يرغـ شعباً "إسرائنؿػ"تصدنر الغاز ل

أف يظاـ مبارؾ مارس اإلرهاب كوكنؿ عف  ، مضنفاً بالفطرة يرفضه تماماً  الذيمف هذا التطبنع  جزءاً 
وأضاؼ أبو الفتوح خالؿ حواره مع  ، أليه كاف ندافع عف حقوقها أكنثر مف حقوؽ المصرننف."إسرائنؿ"

، أيه ميذ أ  50ف وقعت اتفاقنة كامب دنفند ميذ اإلعالمننف شرنؼ عامر ولبيى عسؿ ببريامج الحناة النـو
إلى  سية لـ نطمع عمنها أحد سواء وزراء خارجنة أو برلماف، وغنر مسموح ألحد بقراءتها أو مراجعتها، مشنراً 

 دلنؿ قاطع عمى خناية مبارؾ لمشعب. "إسرائنؿػ"أف اتفاقنة تصدنر الغاز ل
 12/3/1101اليوم السابع، القاىرة، 

 
 ازم أبو إسماعيل عقب سماعيم بخبر وقف تصدير الغازفرحة بين أنصار حمصر:  41

سادت حالة مف الفرح بنف أيصار الشنخ حاـز صالح أبو إسماعنؿ المعتصمنف بمنداف  ي:سند الخمفاو 
، حنث كبرت الميصة عقب إذاعة الخبر، كما "إسرائنؿػ"التحرنر عقب سماعهـ بخبر وقؼ تصدنر الغار ل

العاـ خاصة بعد االيتقادات  الرأينرند كسب  العسكري"بأف المجمس  :عمؽ أحد أيصار أبو إسماعنؿ قائالً 
أدى إلى استبعاد الشنخ حاـز أبو إسماعنؿ  الذيالقاها مف الشارع وتزونر لجية االيتخابات األمر  التي

 والشاطر وأنمف يور.
 12/3/1101اليوم السابع، القاىرة، 

 
 زيارتو لمقدس ويطالبو باالستقالة البرلمان المصري يطالب مفتي مصر باالعتذار عن 40

يواب مجمس ، أف هننثـ التابعي ،القاهرةيقاًل عف مراسمها في  12/3/1101الشرق األوسط، لندن، يشرت 
عف زنارته لمقدس المحتمة  عمي جمعة باالعتذار رسمناً  .أمس، مفتي مصر د والشعب المصري طالب

 هجوماً  ،د عسكر، رئنس المجية الدنينة بمجمس الشعبوالمسجد األقصى األسبوع الماضي، وشف اليائب السن
، فنما طالب اليائب السمفي ممدوح إسماعنؿ بقناـ "إسرائنؿ"مع  عمى زنارة جمعه لمقدس واعتبرها تطبنعاً  حاداً 

مجمس الشعب بإصدار توصنة بعزؿ جمعة، وقاؿ إسماعنؿ إف زنارة المفتي لمقدس تمت تحت قنادة جهاز 
وأعرب اليائب السمفي أحمد عبد اهلل عف اعتقاده بأف زنارة جمعة تعد تكرنسًا لشرعنة ي.الموساد اإلسرائنم
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ما نرضنيا هو اعتذاره لمرأي العاـ بعد "الشرؽ األوسط: جرندة االحتالؿ ورضاء بسناسة األمر الواقع، وقاؿ ل
ذا لـ نفعؿ فسيسعى إلقالته ...أف نقر بخطئه  ."وا 

رئنس الكتمة البرلماينة لحزب الحرنة والعدالة، أف جمعة لـ ندرؾ رمزنة  مف جايبه، أوضح حسنف إبراهنـ،
 ."النثورة لـ تصؿ إلى المفتي"مصر في الوطف العربي، وقاؿ حسنف: 

جمعة ": استيكر اليائب أبو العز الحرنري، المرشح في االيتخابات الرئاسنة، زنارة جمعة لمقدس، قائالً  كما
 ."زنارته زنارة شخصنة شخصنة عامة ونجب أال نتحجج بأف

وعمى اليقنض، طالبت أصوات أخرى داخؿ البرلماف بالتعقؿ في مهاجمة جمعة، وأكدت اليائبة المسنحنة 
مارغرنت عازر أف مكاية المفتي الدنينة أكبر مف اليقد واالتهاـ، وقاؿ اليائب أنمف أبو العال إف المفتي لـ 

يه قد أخطأ في االجتهاد   ونجب أال تتـ مهاجمته بتمؾ القسوة.نكف نقصد التطبنع وا 
وأغمؽ البرلماف المياقشة بعد أف أعمف اليائب السند عسكر توصنات لجية الشؤوف الدنينة وهي ضرورة 

 إعالف جمعة توبته إلى اهلل واعتذاره لمشعب المصري، ووجوب تقدمه باستقالته.
المجية الدنينة بمجمس الشعب  توصنةإلى أف القاهرة، مف  12/3/1101االتحاد، أبو ظبي، وأشارت 

ترى "ضرورة أف نعمف الشنخ عمي جمعة توبة إلى اهلل واعتذارًا لمشعوب العربنة واإلسالمنة المصري كايت 
وأف نقدـ استقالته". لكف رئنس مجمس الشعب محمد سعد الكتاتيي طمب حذؼ ما نخص "التوبة" ووافؽ 

 المجمس عمى ذلؾ.
 

 دعم الحقوق الفمسطينية فيسممين يطالب بريطانيا بالقيام بدور فاعل إلخوان المجماعة امرشد مصر:  41
 فيمحمد بدنع السمطات البرنطاينة بالقناـ بدور فاعؿ  .طالب المرشد العاـ لإلخواف المسممنف د: (.أ.ش.)أ

 حدنوـ األ بدنعجاء ذلؾ لدى استقباؿ  .الدوليدعـ الحقوؽ الفمسطنينة النثابتة والمقررة مف قبؿ المجتمع 
 القاهرة جنمس وات، بالمقر العاـ لمجماعة بالقاهرة. في البرنطايي، لمسفنر 33/5

 11/3/1101اليوم السابع، القاىرة، 
 

 في السجون اإلسرائيمية ييددون بالتصعيد لإلفراج عن أبنائيم المصريينأىالي األسرى  42
 مصرناً  أسنراً  76براهنـ الدراوي أف أكد رئنس المركز الفمسطنيي لمدراسات االستراتنجنة في مصر ا :القاهرة

عف الطعاـ لممطالبة بإيهاء اعتقالهـ، وأف أهمهـ في  (، إضراباً 28/5نخوضوف، ميذ نوـ النثالنثاء الماضي )
سنياء أقدموا عمى احتجاز عدد مف عياصر القوات الدولنة الموجودة في سنياء في إطار المطالبة بإيهاء 

قدس برس أف أهالي  وكالةوذكر الدراوي في تصرنحات خاصة ل ائنمنة.معاياة أبيائهـ في السجوف اإلسر 
اختطاؼ جيود قوات حفظ السالـ الدولنة إذا لـ تستجب السمطات اإلسرائنمنة ػ"ب وااألسرى المصرننف حذر 

 أسنر مصري في سجويها". 76باإلفراج عف 
 11/3/1101قدس برس، 

 
 مصريين أسرىترابين بالجاسوسمبادلة القاىرة وتل أبيب تبحثان  ية":الجريدة الكويت" 43

مف مصادر مصرنة مطمعة أف مباحنثات تجرى بنف الجايبنف  "الجرندة"عممت : أنمف عنسى -القاهرة 
المصري واإلسرائنمي بشأف إبراـ صفقة نتـ بمقتضاها مبادلة الجاسوس اإلسرائنمي عودة ترابنف بعدد مف 

وقالت المصادر إيه لـ نتـ االتفاؽ بشكؿ يهائي عمى تيفنذ  المعتقمنف المصرننف في السجوف اإلسرائنمنة.
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الصفقة حتى اآلف، مشنرة إلى أف المباحنثات أخذت ميحى جدندًا عقب إعالف عدد مف المعتقمنف المصرننف 
 لتحرنؾ الصفقة. "إسرائنؿ"في السجوف اإلسرائنمنة اإلضراب عف الطعاـ، بهدؼ الضغط عمى 

 12/3/1101الجريدة، الكويت، 
 

 وفاة الياكر السعودي الشيير بـ"قاىر الييود" بشكل مفاجئ 44
، عف وفاة الهاكر السعودي الشهنر بػ"قاهر 33/5 أعمف بشكؿ مفاجئ نوـ األحد :وكاالت –الرناض 

 بأزمة ربو حادة، سّببت له مضاعفات في الرئة. "، متأنثراً Cyber-Terroristبػ" النهود"، والمعروؼ عالمناً 
شرت عبر مواقع التواصؿ االجتماعي، منثؿ "تونتر" و"فانسبوؾ"، إلى أف موت الهاجر وأشارت تعمنقات ي

 الشاب المفاجئ بسبب أزمة ربو حادة، قد نكوف غطاء لتصفنته عمى ند جهات قاـ بقرصيتها.
 11/3/1101وكالة سما اإلخبارية، 

 
 
 

 عن الطعام ن النداء الدولي لدعم مطالب األسرى المضربيندشّ ي األورومتوسطيالمرصد  45
أبرنػؿ،  28عمػف فػي مدنيػة غػزة صػباح نػوـ النثالنثػاء أُ ، أيػه جينػؼ، مػف 12/3/1101، السبيل، عّمانذكػرت 

عف إطالؽ اليداء الدولي األضخـ لدعـ مطالػب األسػرى الفمسػطنيننف المضػربنف عػف الطعػاـ داخػؿ السػجوف 
عطشػػى "ء التضػػاميي الػػدولي أسػػـ حمػػؿ اليػػداو ميظمػػة حقوقنػػة دولنػػة ومحمنػػة.  430اإلسػػرائنمنة، بػػدعـٍ مػػف 

 ".لمحرنة
وأّكد ميدوب المرصد األورومتوسطي لحقػوؽ اإليسػاف خػالؿ المػؤتمر الصػحفي إلطػالؽ اليػداء الػدولي، الػذي 

ميظمػة غنػر حكومنػة حػوؿ العػالـ اسػتجابت لػدعوة  430فػي مدنيػة غػزة، عمػى أّف « البنػتش»استضافه فيدؽ 
ننف المضػػربنف عػػف الطعػػاـ، والتعهػػد بالعمػػؿ عبػػر آلنػػات القػػايوف المرصػػد فػػي تفعنػػؿ قضػػنة األسػػرى الفمسػػطني

 الدولي لمضغط عمى االحتالؿ اإلسرائنمي وصواًل لتحقنؽ مطالب األسرى العادلة.
المؤسسػات »مف جايبها؛ يّوهت المدنرة اإلقمنمنػة لممرصػد األورومتوسػطي فػي عّمػاف أمػايي السػيوار، إلػى أف 

الؼ موّحد مع كافة المؤسسػات الدولنػة واألممنػة ذات العالقػة، وعمػى رأسػها الموقعة عمى اليداء تتواصؿ كائت
مجمػػػس حقػػػوؽ اإليسػػػاف الػػػدولي ولجايػػػه المختصػػػة، كمػػػا تتعهػػػد باتخػػػاذ مػػػا تػػػراه ضػػػرورنًا مػػػف إجػػػراءات لػػػدعـ 
مطالػػب األسػػرى المضػػربنف عػػف الطعػػاـ، وفقػػًا لتطػػّور مسػػعى إضػػرابهـ، ومػػدى اسػػتجابة الجايػػب اإلسػػرائنمي 

 «.ـ التي نكفمها القايوف الدولي اإليساييلمطالبه
أعمػف المرصػد األورومتوسػطي لحقػوؽ  مػف غػزة، أشػرؼ الهػور، عػف 12/3/1101القدس العربي، وأضافت 

أيػػه تواصػػؿ مػػع المفػػوض الجدنػػد لحقػػوؽ اإليسػػاف فػػي  ،اإليسػػاف فػػي بنػػاف لػػه تمقػػت القػػدس العربػػي يسػػخة ميػػه
اه بػػ 'إيضػػاج موقػػؼ أوروبػػي داعػـ لمطالػػب األسػػرى الفمسػػطنيننف مجمػس أوروبػػا السػػند ينمػز مونزينػػؾ، حانثػػًا إنػػ

 المضربنف عف الطعاـ، والتي نكفمها لهـ القايوف الدولي اإليسايي'.
 
 

  الواليات المتحّدة ستمد تل أبيب بثالثين مميار دوالر خالل عشر سنوات: ىآرتس 46
الصػػػادر أمػػػس األحػػػد إف الوالنػػػات قالػػػت صػػػحنفة 'هػػػررتس' العبرّنػػػة فػػػي عػػػددها  زهنػػػر أيػػػدراوس: - الياصػػػره

 3026ممنػػوف دوالر إضػػافنة تقػػدـ عمػػى مػػدى نثالنثػػة أعػػواـ مػػف اآلف وحتػػى عػػاـ  790المتحػػدة قػػد تخصػػص 



 
 

 

 

 

           18ص                                    1371العدد:                12/3/1101 اإلثنين التاريخ:

لتعزنػػز ميظومػػة القبػػة الحدندنػػة اإلسػػرائنمنة المضػػادة لمصػػوارنخ قصػػنرة المػػدى، وذلػػؾ بموجػػب مقتػػرح وضػػعه 
 أعضاء مف الجمهوري في مجمس اليواب األمرنكي.

الصػػحنفة اإلسػػرائنمنة، عمػػى أف لجيػػة خاصػػة بالتسػػمح تابعػػة لمجمػػس اليػػواب األمرنكػػي اقترحػػت قايويػػا  وأكػػدت
ممنػػوف دوالر، تقػػدـ عمػػى مػػدى نثػػالث سػػيوات بهػػدؼ تطػػونر بطارنػػات  790نزنػػد مػػف المسػػاعدات األمرنكنػػة بػػػ

واجهػة أي تطػورات. أخرى في ميظومة القبة الحدندنة وبإقامة بيى تحتنػة وتػوفنر مخػزوف صػوارنخ دفاعنػة لم
وقػػاؿ مسػػاعد جمهػػوري بػػالكويغرس، إف المبمػػغ اإلضػػافي سػػنوفر البطارنػػات والصػػوارنخ االعتراضػػنة الالزمػػة 

 لمدفاع عف إسرائنؿ، قناسا بالترساية المتوفرة لدى مقاتمي حركة حماس في غزة وحزب اهلل في لبياف. 
مػػف التعزنػػزات لمشػػروع الػػدفاعات الجونػػة لػػدى وسػػاقت الصػػحنفة قائمػػًة إف اليجػػاح اإلسػػرائنمي فػػي جمػػب مزنػػد 

إسػػرائنؿ، نػػأتي بفضػػؿ األجػػواء االيتخابنػػة فػػي الوالنػػات المتحػػدة، وفػػي أعقػػاب يجػػاح القبػػة الحدندنػػة فػػي جولػػة 
التصعند األخنػر مػع الفصػائؿ الفمسػطنينة فػي قطػاع غػزة. ونبػدو أف وزارة الػدفاع األمرنكنػة )البيتػاغوف( تؤنػد 

فػي المائػػة  90إذ قالػت فػي آذار )مػارس( الماضػي، إف هػذا اليظػاـ اعتػرض أكنثػر مػف دفػع منثػؿ هػذا المبمػغ، 
 مف األهداؼ التي تعامؿ معها وأيقذ أرواحا كنثنرة.

ودعمت الوزارة زنادة المساعدات األمرنكّنة لمقبة الحدندنة، إضافة إلى المسػاعدات األمينػة األمرنكنػة السػيونة 
ر، وقػػػاؿ بنػػػاف صػػػادر عػػػف وزارة الػػػدفاع األمرنكّنػػػة إف دعػػػـ أمػػػف ممنػػػار دوال 4.2التػػػي تصػػػؿ إلػػػى أكنثػػػر مػػػف 

إسرائنؿ عمى رأس أولونات الرئنس باراؾ أوباما ووزنر الدفاع لنوف باينتا. وقّدمت الوالنات المتحدة حتى اآلف 
مالنػػػنف دوالر لػػػدعـ جهػػػود القبػػػة الحدندنػػػة التػػػي صػػػيعتها شػػػركة )رفائنػػػؿ( اإلسػػػرائنمنة أليظمػػػة الػػػدفاع  306

 متقدمة. ال
وتابعػػت الصػػحنفة العبرّنػػة قائمػػًة إّيػػه بموجػػب االتفػػاؽ بػػنف الوالنػػات المتحػػّدة والدولػػة العبرّنػػة حػػوؿ المسػػاعدات 
األمرنكّنة إلسرائنؿ، فإّف الوالنات المتحّدة سػتمد تػؿ أبنػب بنثالنثػنف ممنػار دوالر خػالؿ عشػر سػيوات، وبالتػالي 

ممنػار دوالر، وهػو أعمػى  4.2فػي السػية القادمػة سنصػؿ إلػى فإّف المسػاعدات األمرنكّنػة، أضػافت الصػحنفة، 
 مبمغ مساعدات تُقدمه الوالنات المتحدة ألّي دولة. 

 12/3/1101، القدس العربي، لندن
 

 مميون دوالر 711بقيمة  "إسرائيل"الطوارئ في  مخازنواشنطن تقّرر تعزيز  47
س األمنركي أكػد أف الوالنػات المتحػدة قػررت أف تقرنر شعبة األبحاث في الكويغر « دفاع إسرائنؿ»ذكر موقع 

ممنػػوف دوالر، عمػػى أف نػػزداد  900فػػي إسػػرائنؿ، بتجهنػػزات عسػػكرنة، تبمػػغ قنمتهػػا « مخػػازف الطػػوارئ»تعزنػػز 
ممنػػار دوالر. ويقػػؿ الموقػػع عػػف ضػػابط إسػػرائنمي رفنػػع المسػػتوى قولػػه إف  2,3حجمهػػا فػػي الفتػػرة القرنبػػة لنبمػػغ 

وارنخ وآلنػػػػات مدرعػػػػة وذخنػػػػرة مدفعنػػػػة، تعػػػػود بشػػػػكؿ رسػػػػمي إلػػػػى الجػػػػنش هػػػػذه التجهنػػػػزات، التػػػػي تشػػػػمؿ صػػػػ
األمنركػػػي، لكػػػف بإمكػػػاف الجػػػنش اإلسػػػرائنمي اسػػػتخدامها فػػػي حػػػاؿ خوضػػػه مواجهػػػة عسػػػكرنة، بعػػػد مصػػػادقة 

 .3007واشيطف، وهذا ما حصؿ خالؿ الحرب عمى لبياف عاـ 
 12/3/1101، االخبار، بيروت

 
 

 "إسرائيل"تحضيرات لحممة أضخم تفاجئ  الرابعة: تعود لممرة« أىاًل بكم في فمسطين» 48
« أهػال بكػـ فػي فمسػطنف»نسعى ياشطوف فمسطنينوف وأجايب إلى تيظنـ حممة جدندة لقافمة التضامف الجونػة 

كقػػػوة »وفضػػػحها « تمرنػػػغ أيػػػؼ إسػػػرائنؿ»خػػػالؿ شػػػهر آب المقبػػػؿ، وذلػػػؾ كتأكنػػػد عمػػػى المحػػػاوالت السػػػابقة لػػػػ
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طوف بمفاجرت تخبئها الحممة الرابعة التي نتـ التحضنر لها في أجواء مف وقد وعد الياش«. استعمار عيصري
 السرّنة.

سػػػيعمؿ عمػػػى حشػػػد المئػػػات مػػػف المتضػػػامينف « السػػػفنر»وقػػػاؿ مػػػازف قمصػػػنة، وهػػػو أحػػػد ميظمػػػي الحممػػػة، لػػػػ
األجايػػب خػػالؿ شػػهر آب المقبػػؿ، بهػػدؼ المشػػاركة فػػي فعالنػػات ييظمهػػا مػػف أجػػؿ فضػػح سناسػػات االحػػتالؿ 

 «.هذه الحممة الرابعة ستكوف أكبر وأضخـ وسيستعد لها بقوة»، مضنفًا «بحؽ شعبيا العيصرنة
لػـ نكػف هيػاؾ حاجػة »، إلػى أيػه «السػفنر»وفي السػناؽ، لفػت أحػد الميظمػنف األجايػب لمحممػة، فػي تصػرنح لػػ

مػع  متضامف عػالمي 2600إلظهار العيصرنة والغطرسة اإلسرائنمنة وااليتهاؾ الفاضح لحقوؽ اإليساف ضد 
الحكومػػػة اإلسػػرائنمنة التػػػي تطمػػؽ عمػػى يفسػػػها اسػػـ )الدولػػػة »، مشػػنرا إلػػى أف «فمسػػطنف والقضػػنة الفمسػػػطنينة

الدنموقراطنػػة الوحنػػدة فػػي الشػػرؽ األوسػػط كمػػه( أظهػػرت مػػف خػػالؿ معاممتهػػا لهػػؤالء المتضػػامينف أيهػػا الدولػػة 
 ف. الخارجة عف القايو 

 12/3/1101، السفير، بيروت

 
 " تمثل خطرًا عمى السالمسرائيل"إ يرون أنلمان األ  منائة بالم 07 استطالع: 51

اظهػػر اسػػتطالع الػػرأي الػػذي يشػػر فػػي : تحرنػػر أحمػػد صػػبحي - اعػػداد ابػػراهنـ الجػػارحي -بػػرلنف )رونتػػرز(
 59صػحنفة دي فمػػت اـ سػػويتاج الػػى جايػػب مقابمػػة طونمػة مػػع رئػػنس الػػوزراء االسػػرائنمي بينػػامنف يتينػػاهو اف 

فػي المئػة اف اسػرائنؿ  29نعتقدوف اف انراف تمنثؿ التهدند االكبر عمى السالـ بنيما قػاؿ  في المئة مف االلماف
في المئة اخروف اف انراف واسرائنؿ متساونتاف فنما تمنثمه كؿ ميهمػا  33وقاؿ  هي التي تمنثؿ الخطر االكبر.
 ه المسألة.ولـ نعرب بقنة المشاركنف في االستطالع عف رأي في هذ مف خطر عمى السالـ العالمي.

 11/3/1101، وكالة رويترز لألنباء
 

 تكتشف مركزية دول الخميج العربية في معطيات الصراع اإلقميمي والعالمي "إسرائيل" 50
تبحث دراسة جدندة صدرت حػدننثًا عػف مركػز دراسػات األمػف القػومي فػي جامعػة تػؿ أبنػب : حممي موسى

الباحػػث نوئنػػؿ جوجايسػػكي فػػي أوضػػاع الخمػػػنج  بقمػػـ« دوؿ الخمػػنج فػػي بنئػػة اسػػتراتنجنة متغنػػرة»بعيػػواف 
العربػػػي وتطػػػور االهتمػػػاـ بأوضػػػاعه. وتشػػػنر الدراسػػػة إلػػػى أف هػػػذه الػػػدوؿ لػػػـ تحػػػظ باالهتمػػػاـ اإلسػػػرائنمي 
المطموب إال مع تيامي قدراتها االقتصادنة إنثر ارتفاع أسعار اليفط وازدناد حاجة العالـ لمطاقة، حنث فػي 

 اليفط العالمي وبسبب تطور الخطر اإلنرايي. هذه الميطقة أكنثر مف يصؼ مخزوف
وتشرح الدراسة أف االهتماـ تزاند بشكؿ أكبر بعػد أف غػدت ميطقػة الخمػنج حمبػة لصػراعات سػاخية وعػودة 
االحتمػػاالت لتحولهػػا مػػرة أخػػرى إلػػى سػػاحة سػػاخية بسػػبب المشػػروع اليػػووي اإلنرايػػي، وهػػو مػػا جعػػؿ مػػف 

إلقمنـ والعالـ. وتشرح الدراسة المخاطر التي تتعّرض لهػا دوؿ مجمػس الميطقة مركزًا هامًا ألمف واستقرار ا
الخمػػنج العربػػي مجتمعػػة وكػػؿ ميهػػا عمػػى ايفػػراد وتسػػعى لتحدنػػد المنػػوؿ المركزنػػة فػػي األمػػف الخمنجػػي فػػي 
ضػػوء التغننػػرات اإلقمنمنػػة والدولنػػة وفحػػص العالقػػة بػػنف المخػػاطر الخارجنػػة والداخمنػػة مػػع تركنػػز واضػػح 

 عمى إنراف.
تيطمؽ الدراسة مف فرضنة أف دوؿ الخمنج العربنػة ذات سػمات خاصػة، حنػث نقػؿ فنهػا عػدد السػكاف وال و 

تممؾ دولها سوى جنوش صغنرة، لكيها حظنت بنثراء هائػؿ. وتشػرح أف المخػاطر التػي تعنشػها هػذه الػدوؿ 
لػػيفط واالسػػتقرار تتػػراوح بػػنف تغننػػرات دنمغرافنػػة سػػرنعة وتصػػاعد اإلسػػالـ الرادنكػػالي والعالقػػة بػػنف سػػوؽ ا
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السناسي والتيمنة. وتوضػح الدراسػة أف هيػاؾ إيفاقػًا هػائاًل عمػى وسػائؿ القتػاؿ المتطػورة واالعتمػاد المتزانػد 
عمى الغرب لتوفنر الحمانة، ولكف كؿ ذلؾ في ظػؿ ضػعؼ داخمػي بينػوي وتهدنػدات إقمنمنػة متزانػدة بنيهػا 

يفسػه مػف جدنػد. وقػد أضػنؼ مػؤخرًا إلػى المخػاطر سعي إنػراف المػتالؾ سػالح يػووي والعػراؽ العائػد لبيػاء 
ف نكػف  « عمػى يػار هادئػة»المعروفة الوضع الفوضوي في النمف واستمرار الغمناف السناسي االجتمػاعي وا 

 في قسـ مف هذه الدوؿ.
لـ تمحظ عمى يطاؽ واسع فػي أغمػب دوؿ الخمػنج إال أف أنثرهػا مممػوس « الربنع العربي»ورغـ أف مظاهر 
الشعبنة والرسمنة. فكؿ دولة عربنة أقػدمت عمػى التكنػؼ مػع الواقػع الجدنػد بطرنقتهػا ابتػداء في المعطنات 

كوسػػنمة لمتعامػػؿ مػػع المطالػػب اإلصػػالحنة. وتمحػػظ « بإدخػػاؿ النػػد عمنقػػًا فػػي الجنػػب»مػػف القمػػع وايتهػػاء 
فنػػػة، الدراسػػػة أيػػػه رغػػػـ أوجػػػه الشػػػبه بػػػنف دوؿ مجمػػػس التعػػػاوف الخمنجػػػي السػػػت إال أف الظػػػروؼ الدنمغرا

الطائفنػػة واالقتصػػادنة تختمػػؼ بػػنف دولػػة وأخػػرى وهػػو مػػا أنثػػر فػػي اخػػتالؼ أشػػكاؿ التعػػاطي مػػع الظػػروؼ 
بقػدر كبنػر « محصػية»الجدندة. ومع ذلؾ فإف االيطباع الػذي تعطنػه الدراسػة هػو أف دوؿ الخمػنج العربػي 

عبنة مػػػف هػػػذه أمػػػاـ موجػػػات احتجػػػاج اجتمػػػاعي واسػػػعة بفضػػػؿ المػػػداخنؿ العالنػػػة وسػػػتفادة الطبقػػػات الشػػػ
المداخنؿ. وعمومًا كػاف مطمػب المحتجػنف فػي دوؿ الخمػنج هػو إصػالح األيظمػة القائمػة ولػنس اسػتبدالها. 
ومع ذلؾ تبقي الدراسة هامشًا الحتماؿ أف تتطور االحتجاجات في دوؿ الخمػنج ألسػباب مختمفػة بنيهػا أف 

 بإصالحات سناسنة.خطوات األيظمة القائمة تمخصت حتى اآلف بتسهنالت اقتصادنة ولنس 
وتعتبر الدراسة الوضع في المممكة العربنة السعودنة مركزنا باليسبة لدوؿ الخمنج. وتشنر إلػى أف المممكػة 
واجهػػت مطالػػب اإلصػػالح حتػػى اآلف بزنػػادة إيفػػاؽ الدولػػة ولكيهػػا عمػػى الصػػعند السناسػػي أبػػدت اسػػتعدادًا 

ة. وتمحػظ الدراسػة مػا أعميتػه المممكػة مػف مػيح حػؽ لدراسة تغننرات تدرنجنة في الترتنبػات السناسػنة القائمػ
واسػػػتعداد المممكػػػة لدراسػػػة أمػػػر ايتخػػػاب يسػػػاء فػػػي مجمػػػس  3026االيتخػػػاب والترشػػػح لميسػػػاء فػػػي العػػػاـ 

الشػورى. ورغػػـ أف هػذه اإلصػػالحات ذات طبنعػػة رمزنػة إال أيهػػا تشػهد عمػػى اسػػتعداد المممكػة لمتكّنػػؼ مػػع 
 طقة.التغننرات السرنعة التي تشهدها المي

وتتسػػاءؿ الدراسػػة فػػي موضػػع قػػراءة أنثػػر الربنػػع العربػػي عمػػى دوؿ الخمػػنج كنػػؼ أف األيظمػػة الممكنػػة التػػي 
كايػػت تعتبػػر فػػي ميتصػػؼ القػػرف الفائػػت وكػػأف مصػػنرها الػػزواؿ القرنػػب، تظهػػر قػػدرة أكبػػر عمػػى مواجهػػة 

عنة، ولهذا نسهؿ عمى االحتجاجات. وتجنب بأف الممكنة، خالفًا لمجمهورنة، تبدو في الخمنج طبنعنة وشر 
الرعانا تقبؿ حكـ الممؾ. وعالوة عمى ذلؾ فإيه رغـ تيامي مظػاهر التمػدف الواسػع، فػإف الطػابع العشػائري 

 في الدوؿ الخمنجنة ال نزاؿ سائدًا، وهو ما نسهؿ بقاء الحكـ الممكي ذي الطابع التراتبي أنضا.
تشػنر كػذلؾ إلػى التيػافس والعػداء داخػؿ مجمػس  ورغـ التشابه فػي الواقػع والمصػالح المشػتركة فػإف الدراسػة

فػػإف هػػذه « عمػػى الػػورؽ»التعػػاوف. وتقػػوؿ إيػػه رغػػـ تسػػونة معظػػـ الخالفػػات الحدودنػػة بػػنف أقطػػار المجمػػس 
الخالفػػات ظمػػت قائمػػة عممنػػًا وهػػو مػػا نػػؤنثر سػػمبنًا حتػػى عمػػى إمكاينػػات التعػػاوف األميػػي الفعػػاؿ أو ايتهػػاج 

فات الداخمنة بػنف دوؿ الخمػنج فػي اخػتالؼ مواقػؼ هػذه الػدوؿ مػف سناسة خارجنة مشتركة. وتتجمى الخال
إنراف وهذا كاف حاؿ قطر والسعودنة منثال. واألمر يفسه نسري حتى عمى دولة اإلمػارات التػي لهػا خػالؼ 

 مع إنراف حوؿ الجزر النثالث.
تسػػػمح تقمنػػػدي  وتمحػػػظ الدراسػػػة نثالنثػػػة منػػػوؿ مركزنػػػة تمػػػر بهػػػا البنئػػػة األمينػػػة لػػػدوؿ الخمػػػنج العربػػػي: سػػػباؽ

متسارع، مواجهة مػع اإلسػالـ الرادنكػالي، ودراسػة المسػار اليػووي، ولػو كػرّد معيػوي عمػى المشػروع اليػووي 
 اإلنرايي أو كغطاء لمشروع يووي عسكري مستقبمي.
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جمػااًل فػػإف الخمػنج العربػػي بػػات نشػكؿ جبهػػة مركزنػة فػػي المواجهػػة مػع المخػػاطر المتوقػع أف تػػؤنثر عمػػى  وا 
األوسط. وتخمص الدراسة إلى أف المنوؿ البادنة تشهد عمى أف أهمنة هػذه الميطقػة سػوؼ مستقبؿ الشرؽ 

تتعاظـ كساحة أحداث حاسمة لألمف واالستقرار واالزدهار العالمي. وتشنر الدراسة إلى أف الػدوؿ العربنػة 
ى أساس أف في الخمنج تيتهج إزاء إنراف سناسة ال تخمو مف التياقضات. فالبعض ميها نتصرؼ أحنايا عم

، خصوصػػا أف مكايػػة إنػػراف فػػي الميطقػػة تتعػػزز فػػي «بولنصػػة تػػأمنف»العالقػػات المفتوحػػة مػػع إنػػراف هػػي 
حػػنف تيػػتكس القػػدرات األمنركنػػة إقمنمنػػا وعالمنػػا. وربمػػا أف هػػذا هػػو مػػا نػػدفع هػػذه الػػدوؿ مػػف ياحنػػة إلػػى 

لػػى السػػعي لتطػػونر قػدرة مشػػتركة فنمػػا بن يهػػا فضػػال عػػف سػػعنها إلدخػػاؿ محاولػة تعزنػػز قػػدراتها العسػػكرنة وا 
نػراف التػي  قوى جدندة في شئوف حمانػة الميطقػة. ورغػـ أشػكاؿ العػداء الصػرنح المتبػادؿ بػنف هػذه الػدوؿ وا 
تبػػػرز فػػػي مواقػػػؼ مسػػػؤولنف هيػػػا وهيػػػاؾ إال أف الطػػػرفنف نحػػػاوالف التأكنػػػد فػػػي الغالػػػب عمػػػى رغبتهمػػػا فػػػي 

 المحافظة عمى حسف الجوار.
حػػدنث عػػف خالفػػات خمنجنػػة عربنػػة مػػع إنػػراف إال ونظهػػر البعػػد اإلسػػرائنمي. ومػػف المؤكػػد أيػػه ال نمكػػف ال

وربما لهذا السػبب آنثريػا يشػر هػذا الفصػؿ مػف دراسػة جوجايسػكي وهػو المتعمػؽ بالعالقػات بػنف هػذه الػدوؿ 
سرائنؿ. ورغـ أف الكنثنر مف المعمومات الػواردة فػي الدراسػة لنسػت جدنػدة إلػى أف اإلطػار الػذي وضػعت  وا 

العرب إلى ضػرورة التيبػه إلػى السػناقات التػي يعػنش فنهػا والتػي نمكػف أف تخمػؽ ميطقػًا لمتعػاطي  فنه ندفع
نختمػػؼ ونغػػانر الميطػػؽ المفتػػرض رؤنػػة األمػػور عبػػره، لػػو كايػػت لػػدى العػػرب رؤنػػة شػػاممة لممخػػاطر التػػي 
 نواجهويهػػػػػػػػا فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ أقطػػػػػػػػارهـ. فمػػػػػػػػا نهػػػػػػػػّدد القضػػػػػػػػنة العربنػػػػػػػػة هػػػػػػػػو أف نيشػػػػػػػػغؿ كػػػػػػػػؿ عربػػػػػػػػي وحػػػػػػػػده 

فتتعاظـ مخاطر وجودنة ضػدهـ فػي الصػحراء الكبػرى وفػي السػوداف وفػي الخمػنج والػنمف والعػراؽ  بهمومه
 وسورنة ومصر.
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نة...رسػمنًا يأى الفصنالف الرئنساف في العمؿ الػوطيي واإلسػالمي الفمسػطنيي بيفسػنهما عػف األزمػة السور 
وظاهرنًا عمى أقؿ تقدنر...حركة فتح التي ال تحتفظ تارنخنًا بعالقات طنبػة مػع اليظػاـ فػي دمشػؽ، آنثػرت 

وحركػة حمػاس، التػي باعػدتها اإلنػدنولوجنا «....عدـ التػدخؿ فػي الشػؤوف الداخمنػة»الصمت والتزاـ جايب 
االيسػحاب الهػادئ »، آنثرت 3022-:::2الممتدة مف « حسابات المحظة السناسنة»عف دمشؽ، وقّربتها 

القاسػػػنة التػػػي « زلػػػة المسػػػاف»وراءهػػػا، بػػػرغـ « شػػػعرة معاونػػػة»عػػػف األرض ومػػػف األزمػػػة السػػػورنة، تاركػػػة 
شػػدندة الحماسػػة، لػػـ نكررهػػا مػػف ورائػػه أحػػد...لكف مػػف « لحظػػة ميبرنػػة»صػػدرت عػػف إسػػماعنؿ هيّنػػة ذات 

أف الحركتنف أحجمتا ميذ البدء، عف تقدنـ دوف شؾ، فإف المراقب السناسي الحصنؼ، نستطنع أف نجـز ب
 دعـ لميظاـ، ولـ ترغبا في خذالف الشعب والمعارضة.

لصػػػالح اليظػػػاـ أو ضػػػده، مػػػع المعارضػػػة أو ضػػػدها، صػػػدرت عػػػف فصػػػائؿ « تفمػػػت»طبعػػػًا، رأنيػػػا حػػػاالت 
ال « فاألقمػػونن»كػػال الفػػرنقنف «...لمبػػادرة جينػػؼ«محسػػوبة عمػػى دمشػػؽ )إقػػرأ تابعػػة لهػػا( وأخػػرى ميتمنػػة لػػػ

نعبراف عف االتجاه الرئنس في الحركة الوطينة الفمسطنينة، التي وضعت مصمحة أزنػد مػف يصػؼ ممنػوف 
اليكبػػػة »الجػػػئ فمسػػػطنيي مقػػػنـ عمػػػى األرض السػػػورنة، فػػػوؽ كػػػؿ اعتبػػػار، وقػػػررت أال تعنػػػد ايتػػػاج تجربػػػة 

 في الكونت، زمف االجتناح العراقي، عشنته وغداته.« النثالنثة
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المواقؼ الفمسطنينة حناؿ األزمة السورنة، هو موقؼ الجبهة الشعبنة لتحرنر فمسػطنف، ما ننثنر الحنرة في 
التػػي مػػا زالػػت تبحػػث عػػف األعػػذار والمبػػررات التػػي تػػدفعها التخػػاذ مواقػػؼ داعمػػة لميظػػاـ السػػوري، ضػػميًا 

اجعػػات وصراحة...بصػػورة مباشػػرة أو غنػػر مباشػػرة...ويخص الشػػعبنة بهػػذا المقػػاؿ تحدنػػدًا، أليهػػا بػػرغـ التر 
في مكايتها ويفوذها، ما زالػت تيظنمػًا وازيػًا فػي السػاحة الفمسػطنينة، نثػـ أف ميصػفًا أو عػاقاًل، ال نمكػف لػه 

 وحتى نوميا هذا. :2:8أف نتهمها بالتبعنة لدمشؽ، برغـ عالقاتها الممتدة مع اليظاـ، ميذ العاـ 
، وهػي «ربػًا عمػى المقاومػة والممايعػةح»الشعبنة ما زالت تختصر المسألة السػورنة برمتهػا، كمػا لػو كايػت 

، فإيمػػا تفعػػؿ ذلػػؾ مػػف ضػػمف سػػقوؼ «الحاجػػة لإلصػػالح فػػي سػػورنا»حػػنف تتحػػدث بخجػػؿ وتواضػػع عػػف 
التػػػي نخنػػػؿ لمشػػػاهدنهما هػػػذه « الفضػػػائنة السػػػورنة»أو « قيػػػاة الػػػدينا»أديػػػى حتػػػى مػػػف تمػػػؾ التػػػي تعتمػػػدها 

 مفرداتها وبرامجها )؟!(.أحنايًا مف قياة الجزنرة بعض « تستعنراف»األناـ، أيهما 
والحقنقة أف الجبهػة الشػعبنة تكػرر النػوـ، خطػًأ وقعػت بػه قبػؿ يصػؼ قػرف تقرنبًا...عيػدما ُأِخػَذت بالشػعار 

، وقبمػػت حػػنف كايػػت فرعػػًا لمقػػومننف العػػرب، بإخضػػاع «ال صػػوت نعمػػو فػػوؽ صػػوت المعركػػة»الياصػػري، 
ادة جمػاؿ عبػد الياصػر...ُهـز عبػد الياصػر فػي العمػؿ القػومي بقنػ« توقنتات«العمؿ الفمسطنيي لػ« أجيدة»

مع المشروع الصهنويي الزاحؼ، وخسرت فوقها، مقومات حرنتها « المعركة»، وخسرت األمة بأكممها 78
ودنمقراطتنها ويمائها، ودائمًا بحجة المعركة والمجهود الحربي، وكايت خسارة الشعبنة صافنة، إذ ايتزعت 

خنة آيذاؾ، وأطمقت رصاصتها األولى، وتصدرت العمؿ الوطيي الفمسطنيي حركة فتح زماـ المبادرة التارن
 «.فوؽ الصفر تحت التورنط»حائروف في تفكنؾ معادلة « الرفاؽ»حتى نوميا الراهف، فنما 

النػػػوـ، نكػػػاد التػػػارنخ نعنػػػد يفسػػػه، ولكػػػف عمػػػى صػػػورة مأسػػػاة ومهزلػػػة فػػػي يفػػػس الوقت...عشػػػرة آالؼ قتنػػػؿ 
ال صػػوت »ؼ أضػػعافهـ مػػف المهجػػرنف والالجئػػنف، ومػػا زليػػا يرفػػع شػػعار وأضػػعافهـ مػػف الجرحػػى وأضػػعا

هػذا موقػؼ خػاطئ سناسػنًا ومنثمػوـ «...فوؽ الصفر وتحت التورنط»ما زليا «...نعمو فوؽ صوت الممايعة
 أخالقنًا وقنمنًا.

 ال نمكف لياشط أو نثوري أو مقاوـ أو إصالحي، أف نتحدث مطالبًا باإلصالح في بمده، فنما هو نصطؼ
إلػػػى جايػػػب أعػػػداء اإلصػػػالح والحرنػػػة والتغننػػػر فػػػي سػػػورنا، ونسػػػتكنثر عمػػػى الشػػػعب السػػػوري حقػػػه غنػػػر 
الميقوص في الحرنة والدنمقراطنة والكرامة والعدالة....ال نمكػف لمطالػب بػالحوار والمصػالحة والتوافػؽ فػي 

كػػائف سػػوي، أنػػًا بمػػده، أف نجنػػز بالصػػمت، قتػػؿ المتظػػاهرنف والمعارضػػنف أو سػػجيهـ ويفػػنهـ...ال نمكػػف ل
كػػػاف، أف نقبػػػؿ تػػػدمنر مػػػدف وقػػػرى وأحنػػػاء فػػػوؽ رؤوس أصػػػحابها....ال نمكػػػف لقػػػوى دنمقراطنػػػة أف تجنػػػز 

ضد الشعب والسكاف والمتظاهرنف، تحت أنة حجة أو شػعار، مهمػا « االستخداـ المفرط في دمونته لمقوة»
الؼ رأس سوري...بئسػػػػت بػػػػئس المقاومػػػػة والممايعػػػػة إف كػػػػاف نثميهمػػػػا عشػػػػرة آ«...قداسػػػػته»بمغػػػػت درجػػػػة 

 التي تستحنؿ حروبًا دامنة ضد الشعب، بكؿ فئاته ومقوماته.« المعركة»
« محػور»، يػرى مػا نػروف مػف تػرمر المتػرمرنف عمػى سػورنا، ومػف حقػد الحاقػدنف عمػى «الرفػاؽ»يحػف كمػا 

مػػف  مػع سػورنا وعمنهػػا وفوقهػا...ولكف هػذا لػنس سػػوى جايػب واحػد« تصػفنة حسػػابات»بعنيػه...يرى ويقػرأ 
رؤنتػه بحجمػه، فهػو الجايػب « الرفػاؽ»الصورة، بؿ الجايب األقؿ أهمنػة ميها...أمػا الجايػب الػذي ال نرنػد 

المتعمػػؽ بالمواجهػػة المحتدمػػة بػػنف شػػعب تػػّواؽ لمحركػػة والكرامػػة والدنمقراطنػػة والتعددنػػة )وأحسػػب أف كػػؿ 
ة...هػػذا يظػػاـ ال يرتضػػنه رفنػػؽ نعػػرؼ ذلػػؾ تمػػاـ المعرفػػة( مػػف جهػػة، ويظػػاـ عػػائمي ورانثػػي مػػف جهػػة نثاين

نػػػاكـ لمشػػػقنقة سػػػورنا...يحف  أليفسػػػيا...ولف يرتضػػػنه لمشػػػعب السػػػوري...هذه مصػػػائر ال يرتضػػػنها يحػػػف وا 
نػػاكـ، لػػـ يبػػؽ وصػػفًا بػػذنئًا إال وأطمقيػػاه عمػػى كػػؿ مػػف تسػػبب فػػي االقتتػػاؿ الػػداخمي فػػي غزة...لقػػد أقميػػا  وا 
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 ي غػػػػػػػػػػػزة زمػػػػػػػػػػػف االقتتػػػػػػػػػػػاؿ وأقمػػػػػػػػػػػتهـ الػػػػػػػػػػػدينا ولػػػػػػػػػػػـ يقعػػػػػػػػػػػدها مػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػؿ مائػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػهند سػػػػػػػػػػػقطوا فػػػػػػػػػػػ
 
 
 

والتقاتؿ، وهذا نثمٌف باهٌظ عمى أنة حاؿ...فكنؼ يصمت عف قتؿ أزند مف عشرة آالؼ سػوري ؟!...سػؤاؿ 
برسػػـ السناسػػػة والتػػػارنخ والمسػػتقبؿ والضػػػمنر والعقػػػؿ واإلنػػدنولوجنا، وكػػػؿ مػػػا نمكػػف أف نخطػػػر بباليػػػا مػػػف 

 مرجعنات.
 12/3/1101، الدستور، عّمان
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 سمنح شبنب
مػػا تسػػرب عػػف مػػؤتمرات حركػػة حمػػاس، نفنػػد بػػػأف نثمػػة خالفػػات جدنػػة تعصػػؼ بتمػػؾ الحركػػة، لػػنس فػػػي 
االطػػار التيظنمػػي وايتخابػػات المكتػػب السناسػػي ورئنسػػه فحسػػب، بػػؿ تطػػاؿ جػػوهر القضػػانا السناسػػنة، مػػف 

 نة عمومًا.مفاوضات ومصالحة داخمنة، ومستقبؿ قطاع غزة والضفة الغرب
لعؿ المتابع لشؤوف الساحة الفمسطنينة، نتمكف مف اإلشارة إلى أف خالفات حماس في مؤتمراتها الحركنة، 
هػػػي اسػػػتمرار لخالفػػػات سػػػبؽ أف لمسػػػياها بعػػػد التوقنػػػع عمػػػى اتفػػػاؽ الدوحػػػة، بػػػنف حمػػػاس وفػػػتح وسػػػمعيا 

عمػػى أف قػػادة هػػذه  تصػػرنحات واضػػحة لمغانػػة أطمقهػػا بعػػض قػػادة حمػػاس فػػي قطػػاع غػػزة، دلمػػت بوضػػوح
الحركػػػة فػػػي القطػػػاع، لهػػػـ رؤنػػػتهـ الخاصػػػة، بشػػػأف المصػػػالحة الوطينػػػة الفمسػػػطنينة، كمػػػا أف لهػػػـ رؤنػػػتهـ 

 الخاصة، فنما نتعمؽ بمستقبؿ القطاع عمومًا.
قادة حماس في غزة نجدوف في ما آلت آلنه أمػور القطػاع، بعػد االيقػالب العسػكري، مكسػبًا إسػالمنًا غنػر 

 أيه، وبأف ترتنبات حماس اإلدارنة والسناسنة في القطاع، قطعت شوطًا ال عودة فنه.قابؿ لمتفاوض بش
قادة حماس في القطاع، نجدوف فنه، مستقبمهـ السناسي، ومستقبؿ الحركة اإلسػالمنة فػي فمسػطنف، ووفقػًا 

فمسػطنينة، وال لتمؾ الرؤنة، فهـ ال نروف في المصالحة الوطينة طرنقًا سممنًا لالتفػاؽ فنمػا بػنف الفصػائؿ ال
 نجدوف فنها خالصًا وطينًا ال بد ميه.

تصػػرؼ قػػادة حمػػاس، وفػػؽ رؤنػػتهـ تمػػؾ خػػالؿ الفتػػرة الماضػػنة، وهػػـ نجػػدوف اآلف، فػػي مػػؤتمرات الحركػػة، 
 مندايًا لتأكند وجهة يظرهـ، واختنار قادتهـ لتيفنذ رؤنتهـ األحادنة األبعاد.

ؤتمرات الحركنة الراهية لحركة حمػاس، ومػف هػو الػرئنس لعمه مف المبكر اآلف، التيبؤ بما ستسفر عيه الم
القادـ لممكتب السناسي، لكف نمكف القوؿ، إف قادة حماس في قطاع غزة باتوا نعبروف عف رأنهـ ورؤنػتهـ 

 األحادنة األبعاد، بقوة وجرأة غنر مسبوقة.
، عمػػػى مسػػػتقبؿ ال نػػػراهف قػػػادة حمػػػاس فػػػي قطػػػاع غػػػزة، عمػػػى قػػػوتهـ الذاتنػػػة فحسػػػب، بػػػؿ نراهيػػػوف أنضػػػاً 

جمهورنة مصر العربنة عمومًا. هـ نراهيػوف عمػى فػوز اإلخػواف المسػممنف، بايتخابػات الرئاسػة، كمػا سػبؽ 
أف فازوا بأكنثرنة المقاعد البرلماينػة. هػـ نراهيػوف عمػى الجػارة األكبػر لقطػاع غػزة، ونػروف فػي ذلػؾ مػدخاًل 

دارنػا لػه اسػتقالله  الػذاتي، بعنػدًا عػف الحػؿ الػوطيي الفمسػطنيي الػذي مالئمًا لجعؿ القطاع، كنايا سناسنا وا 
تتبيػػػاه ـ.ت.ؼ، وهػػػو إقامػػػة الدولػػػة الفمسػػػطنينة المسػػػتقمة، فػػػوؽ أراضػػػي الضػػػفة والقطػػػاع والقػػػدس الشػػػرقنة 

 .2:78وعمى حدود الرابع مف حزنراف 
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، مرجعنػػػػة 449و 353حركػػػػة حمػػػػاس ال تػػػػرى فػػػػي مقػػػػررات الشػػػػرعنة الدولنػػػػة، وميهػػػػا القػػػػراراف الػػػػدولناف 
ناسػػاتها ورؤنتهػػا، وبالتػػالي فهػػي تبحػػث عػػف مصػػالحها التيظنمنػػة، ضػػمف خنػػارات متعػػددة، ميهػػا كنػػاف لس

 سناسي ػ إداري في القطاع.
رؤنة قادة حماس في القطاع، ومراهيتهـ عمى متغنرات مصػرنة تطػاؿ رأس اليظػاـ وبينتػه وسناسػاته، هػي 

 رؤنة واهمة وغنر مدروسة بعمؽ.
حكمًا بعقبات غنر سهمة مصرنًا، وعمى افتػراض حصػوؿ مػا نرغػب قػادة  ذلؾ أف مراهية كهذه، ستصطدـ

حماس، في مصر، فإف ذلؾ ال نعيي مطمقًا، موافقة قنادة اإلخواف المسممنف في مصر وفػي العػالـ، عمػى 
الرؤنة الضنقة لقادة حماس في القطاع، بؿ عمى اليقنض مػف ذلػؾ، فػإف تمػؾ القنػادة، سػتجد يفسػها عممنػًا 

، مع الرؤنػة الدولنػة إلقامػة الػدولتنف عمػى أسػس قواعػد الشػرعنة الدولنػة، وبالتػالي االمتيػاع عػف وبراغماتناً 
 التعاطي إنجابنًا مع رؤنة قادة حماس األحادنة الجايب.

 12/3/1101، األيام، رام اهلل
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 د.أحمد يوفؿ

زنػػػػر أوقافػػػػه محمػػػػود هبػػػػاش، أطمقػػػػا دعػػػػوة أطمػػػػؽ الميّصػػػػب رئنسػػػػًا لمشػػػػعب الفمسػػػػطنيي محمػػػػود عبػػػػاس وو 
لممسػػممنف عممػػاء وعامػػة لشػػد الرحػػاؿ إلػػى القػػدس والمسػػجد األقصػػى عمػػارة لػػه ولػػدعـ الشػػعب الفمسػػطنيي 

 مادنًا ومعيونًا.
ولـ نتوقؼ األمر عيد حد "الدعوة الكرنمة"، بػؿ تعػّداها بعػدواف صػارخ وقػح عمػى كػؿ مػف نخػالؼ فتػواهـ، 

بػػػػاش، فحممػػػػوا عمػػػػى الشػػػػنخ القرضػػػػاوي وأطمقػػػػوا فحػػػػنح أفػػػػاعنهـ ويبػػػػاح أعيػػػػي فتػػػػوى الشػػػػنخنف: عبػػػػاس ه
 جماعاتهـ في تسفنه القرضاوي شخصًا وعممًا وفتوى.

ولػػنس موضػػوعيا الشػػنخ العمػػـ العػػالـ الكبنػػر القرضػػاوي أو الػػدفاع عيػػه، مػػع أّف الػػدفاع عيػػه بػػالقطع مػػف 
ى الدعوة أواًل الشنخ عمػي نثػـ الشػنخ الواجب، دوف تعصُّب فهو بشر خطؤه رد عمنه إف أخطأ. وكاف أف لبّ 

 عمي، فالمحموداف أطمقاها، والعمناف لّبناها )عمي الجفري وعمي جمعة(.
وال ييسى أّف الشنخنف، ال أعيي عباس هباش، كايا مف ضمف عمماء فتػوى "مػاردنف" إف لػـ تخػف الػذاكرة، 

منػػة فتػػواه بالجهػػاد ضػػد التتػػار، ومػػا عممػػاء فتػػوى مػػاردنف، ولمػػاذا مػػاردنف؟ أليػػه فػػي مػػاردنف أصػػدر ابػػف تن
فػػػاجتمع عممػػػاء قمػػػر الػػػدنف والسػػػردنف والمحػػػـ السػػػمنف فػػػي مػػػاردنف لػػػيقض الفتػػػوى التنمنػػػة، وتعزنػػػزًا لفتػػػوى 

 الرؤساء )المي هّنة( قبمها بسينف بتحرنـ الجهاد في استرداد مقدسات المسممنف.
عػػػاز؟ ودوف دفػػػػع مػػػػف النهػػػػود ويقػػػوؿ لعبػػػػاس لبنػػػػاف الحػػػؽ بػػػػال التبػػػػاس، هػػػػؿ الفتػػػوى صػػػػادرة ميػػػػؾ دوف إن

األيجػػاس؟ وهػػؿ هػػي فتػػوى أـ سناسػػة؟ أـ فتػػوى ممغمػػة بالسناسػػة؟ ويسػػأؿ العبػػاس والهبػػاش: هػػؿ التوقنػػت 
وراءه ما وراءه؟ وكنؼ تزامف هذا مع نـو األسنر ومع وقت تداعي األوربننف لمتضامف مع شعب فمسطنف 

غػي واإلرهػػاب والعػدواف متضػػاميي أوروبػا التػػي تحػت شػعار: "أهػػاًل بكػـ فػػي فمسػطنف"؟ ولمػػاذا تػرّد دولػػة الب
أيشػػأت "إسػػػرائنؿ" ومّولػػػت وسػػّمحت "إسػػػرائنؿ" وتسػػػتقبؿ باألحضػػػاف والترحػػاب عممػػػاء اإلسػػػالـ والمسػػػممنف، 
وتحرسػػهـ وتحػػوطهـ؟ أال ننثنػػر هػػذا فنيػػا الشػػكوؾ؟ ولمػػاذا الشخصػػاف المنثنػػراف لمجػػدؿ همػػا المػػذاف نػػزوراف 

اء اإلسػػالـ إلػػى التػػدنف المتصػػّوؼ الػػذي نمنّثمػػه الجفري/جمعػػة وترعػػاه األقصػػى أواًل؟ هػػؿ المػػراد تقسػػنـ عممػػ
األيظمة، والتدنف اآلخر الذي لنس في حنػازة أحػد؟ هػؿ نػراد إظهػار الخػط غنػر الموافػؽ لمػيهج المتصػّوؼ 
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ّيمػا يحػف يطػرح أسػئمة، وال نظػيف أحػد أييػا يتخػذ مواقػؼ مػف أحػد أو  أّيه اليهج المتطّرؼ؟ لسيا ضد أحد وا 
 ال ونعمـ اهلل، لف يحاوؿ فقط أف يفكر ويفهـ عف طرنؽ طرح اإلشكاالت واألسئمة. ضد أحد.

ذا كاف عباس حرنصًا عمى عمارة األقصى فمنقؿ ليا هو متى كايػت آخػر صػالة لػه فػي األقصػى؟ وهػؿ  وا 
نسمح له مف يّصبوه أف نزور األقصى؟ وهؿ سمحوا قبمه لعرفات؟ وكػـ مػرة زار عرفػات األقصػى؟ ولمػاذا 

سػػػمع كممػػػة األقصػػػى مػػػف فمػػػه قبػػػؿ فتػػػواه الممغومػػػة؟ ولمػػػاذا لػػػـ نعتػػػرض عمػػػى تغننػػػر معػػػالـ األقصػػػى لػػػـ ي
ومحاوالت تهونػده الػدؤوب، وهػو الحػرنص عمػى عمارتػه؟ لمػاذا لػـ نعتػرض عمػى محاصػرة األقصػى وميػع 
ة أهمػه مػف الصػالة فنػه؟ وهػؿ نػأتي اليػاس مػف طشػػقيد وبخػارى لزنػارة األقصػى وابػف القػدس ُنميػع مػف زنػػار 

 األقصى؟ لماذا الشنخ رائد صالح ُنميع مف زنارة األقصى والشنخ الرائد الجفري ُنستقبؿ بالحفاوة؟
وميذ متػى تسػمح دوليػا بػدخوؿ الػدنف فػي السناسػة؟ وميػذ متػى ودوليػا مهتمػة باألقصػى؟ إّيػا لػـ يسػمع لهػـ 

يهػدامات الكنثنػرة فػي ركزًا طنمػة عشػرات السػينف، وعشػرات األيفػاؽ التػي حفػرت تحػت األقصػى، ومػرات اال
محػػنط األقصػػى، فممػػاذا ذات الػػدوؿ الصػػامتة تػػتكمـ باإلشػػارة فجػػأة وبػػالرمز وتػػوعز لػػبعض مػػف تممػػؾ زمػػاـ 

 حركته مف عممائها أف نشد الرحاؿ إلى األقصى؟
وهؿ تسمح لهـ أمرنكا صدنقتهـ و"إسرائنؿ" حمنفتهـ مف الباطف بعمارة األقصى؟ وهؿ لػـ تفطػف "إسػرائنؿ" 

ي العسػػؿ" الغبنػػة إلػػى مقاصػػد العػػرب القومنػػة والدنينػػة فػػي حناطػػة وعمػػارة األمػػاكف الدنينػػة فػػي "اليانمػػة فػػ
الضػػفة الغربنػػة واألرض الفمسػػطنينة؟ هػػؿ "إسػػرائنؿ" تيػػاـ عنويهػػا ومحمموهػػا عػػف يوانػػاكـ لػػو كايػػت طنبػػة؟ 

سجد في كيدا وعنويها تخترقكـ حتى العظـ. وبعض دولكـ شطبت مف معويتها خوفًا مف أمرنكا: التبرع لم
والتبػػرع لمراكػػز تحفػػنظ القػػرآف، وال يسػػمنها رفعػػًا لمحػػرج، فهػػؿ هػػؤالء الػػذنف هػػذه مػػواقفهـ مػػف الػػدنف وأمػػاكف 

 العبادة هبطت عمنهـ الغنرة والحماسة عمى حنف غرة وشمروا ويفضوا غبار اليـو عف عنويهـ؟
ادرة ال تيفصػػؿ عػػف شػػخص المبػػادر، أّنهػا اليػػاس، إّف الػػدعوى والػػدعوة ال تيفػػؾ عػػف قائمهػا ومطمقهػػا، والمبػػ

فميػػذ متػػى كػػاف ليػػا نثقػػة بالعبػػاس الهبػػاش؟ إّف تارنخػػًا ممنئػػًا بالمخزنػػات ال ترفعػػه مبػػادرة مشػػبوهة بػػؿ تيضػػـ 
تمقائنػػػًا إلػػػى قائمػػػة الشػػػبهات. الػػػذي قػػػاؿ عػػػف المقاومػػػة أّيهػػػا تضػػػّر بالشػػػعب الفمسػػػطنيي أكنثػػػر مّمػػػا تضػػػّر 

احػػدة هػػؿ تصػػدقوف؟ المقاومػػة كػػؿ ال نتجػػّزأ والمقاومػػة السػػممنة ب"إسػػرائنؿ" نتحػػوؿ إلػػى مقػػاـو سػػممي مػػرة و 
مطموبة قطعًا كجزء مف مشػروع شػامؿ لممقاومػة، أّمػا أف تكسػر السػنؼ والقمػـ نثػـ تػدعو إلػى "مقاومػة" عػف 

 طرنؽ التيسنؽ األميي، أّي العمالة التي قمت عيها أّيها لف تتوقؼ.   
. نثػـ قػػؿ لػي مػف رجاالتػػؾ أقػؿ لػؾ مػػف أيػت، طبعػًا أيػػت وأيػت الػذي قمػػت: لػف يسػحب اعترافيػػا ب"إسػرائنؿ"

جزء مف رجاالتؾ بال فرؽ، وليبدأ مف "اليمر" والمصائب وعبد ناسر الػذي لػـ تسػتطع أف تخضخضػه مػف 
مكايه لعمنؽ صمته ب"إسرائنؿ" مع أّيؾ هددت وتوّعدت نثػـ سػكّت. وأّمػا الهبػاش فاسػـ عمػى مسػمى، وهػو 

الجواسنس فنها ومجيء الشرفاء، وهرب إلػى الضػفة فكافػأه عبػاس  الذي ايسحب مف غزة بعد سقوط يظاـ
 يكانة بحماس بأف عّنيه وزنرًا لألوقاؼ والفتوى الستدعاء الياس لمتطبنع مع األيجاس!

وأّمػػا الػػدعـ المػػادي فقبػػؿ أف يقػػوؿ لميػػاس تعػػالوا وادفعػػوا لشػػركات الطنػػراف آالفػػًا مؤّلفػػة فػػي رحالتكػػـ مػػف 
ى مف أجؿ أف تيفقوا مئات مف الدوالرات في شراء بعػض الهػدانا، وهػذا كمػه سػنمّر مالنزنا منثاًل إلى األقص

مف سفارات "إسرائنؿ"، مّما نعيي االعتراؼ أواًل، نثػـ جمػع المعمومػات نثاينػًا، فهػؿ تعممػوف أّف كػؿ مػف نقػّدـ 
مػػف لطمػػب فنػػزا نطمػػب ميػػه معمومػػات عػػف شػػبكة عالقاتػػه وأقاربػػه ومػػف نمػػّت إلػػنهـ إلػػى الدرجػػة القصػػوى 

 القرابة؟
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وهػػي فػػرص كػػذلؾ لتجينػػد البشػػر، وهػػؿ أتػػاؾ يبػػأ الزنػػارات الجامعنػػة التػػي كايػػت تػػتـ فػػي عهػػد مبػػارؾ؟ اقػػرأ 
بعض ما قاؿ الطالب عف عالقػات مشػبوهة أقاموهػا مػع يظنػراتهـ الطالبػات اإلسػرائنمنات عمػى مػرأى مػف 

 أهالنهف!
ف مشهود له بمواقفه، معروؼ بصوته المقاوـ وختامًا، كّيا يحتـر فتوى نصدرها عالـ محتـر نثقة مف فمسطن

ووطينته كحامد البنتاوي منثاًل، كالقساـ مف قبؿ منثاًل أو مف هو عمػى خطػاه، ولػو عػف بعػد. أّمػا أف تكػوف 
الفتػػوى مػػف مشػػبوهنف طنمػػة العمػػر والسػػينف التػػي عرفيػػاهـ فنهػػا، فهػػذا مػػا ال يقبمػػه. وصػػحنح أّف أهػػؿ مكػػة 

لنسوا ميفكنف عف قضنة فمسطنف ومقدساتها، فمف حؽ أّي عالـ مسػمـ  أدرى بشعابها، لكف أهؿ غنر مكة
أف نجتهد، وفتواه تحتـر أكنثر مف فتوى القابع تحت االحتالؿ غنر القابض عمى جمر الصمود والمقاومة، 
بؿ قابض أجر مطاردة كؿ مف نقوـ بفعؿ المقاومة ونفّكػر بعقػؿ مقػاوـ. مػا مػوقفكـ مػف عبػد السػتار قاسػـ 

فكرًا مقاومًا مع أّيه ال نيطمؽ مف ميطمقات إسالمنة حتى ال تقولوا: شنوخ نتعّصبوف لبعضهـ؟ أليه نحمؿ 
ومػػػف نسػػػتمع لمحطػػػتكـ التمفزنوينػػػة، فمسػػػطنف، المسػػػماة زورًا بهػػػذا، وواهلل لػػػو رفعيػػػا الكممػػػة والشػػػعار، لظػػػف 

 الياس أّيها إحدى قيوات "إسرائنؿ".
القرضاوي وفتواه، بمعيى أّف هذه المسألة ال نفتي فنهػا بحػؿ  أَبعَد هذا يقبؿ فتواكـ؟ قد نعترض محؽ عمى

ّيما هي سناسة شرعنة، وقد نعترض بغنر ذلؾ.  وحرمة وا 
وقػػد تسػػتنثيى حػػاالت خاصػػة مّمػػف نرنػػدوف دراسػػة أحػػواؿ المسػػممنف ومسػػح أوضػػاعهـ ومعايػػاتهـ، أو أطقػػـ 

جراـ المستوطينف أو إعػداد بريػامج ونثػائقي مػنثالً  . لكػف أف يصػدر فتػوى ال نسػتجنب ترند تصونر واقعهـ وا 
لها إاّل فاقدو النثقة، فهذا كمه ضغث عمى إبالة، وكػالـ تػذروه الرنػاح إلػى الزبالػة. وأّمػا الزبػد نػا عػـ عبػاس 
هبػػاش "فنػػذهب جفػػاء"، والفتػػوى التػػي تيطمػػؽ مػػف نثوابػػت الػػدنف وقمػػوب اليػػاس والحػػؽ "فنمكػػث فػػي األرض" 

 اهلل القرضاوي الطمنعي خنرًا وال جزى منثمه العباس والهباش.يصها وتستقر في الوجداف معاينها. وجزى 
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 فهمي هوندي
حنف زار مفتي مصر القدس فإيه أهاف يفسه كواحد مف أهؿ العمـ، وأهاف دار اإلفتاء التي نرأسها، وأهاف 

مي إلنه. وحنف عاد مف زنارته وحػاوؿ أف نبػرر المؤسسة األزهرنة التي نيتسب إلنها، وأهاف البمد الذي نيت
فعمته فإيه أهاف أنضا عقوليا وافترض فنيا البالهػة والغبػاء. ذلػؾ أييػي أسػتغرب عمػى رجػؿ مػف أهػؿ العمػـ 
أف ندعي أيه بزنارته أوصؿ رسالة المقدسننف الداعنة إلى إغانثة المسجد األقصى مف مخططات التهوند، 

الذي ايفرد به المفتي كػاف البػد لػه مػف أف نػذهب بيفسػه إلػى المسػجد « االكتشاؼ»وكأف التحقؽ مف ذلؾ 
األقصى لكي نشاهد بعنينه ما نجري هياؾ. ولـ أفهـ أي غنبوبة ايتابته بحنث لػـ نػوازف بػنف ذلػؾ الهػدؼ 
الذي ال نضنؼ شنئا إلى معارؼ العامة )فما بالؾ بالخاصة( وبنف المفاسد والفتية الكبػرى التػي نمكػف أف 

عمػػى فعمتػػه. ياهنػػؾ عػػف أيػػه بػػذلؾ فػػتح البػػاب لكػػؿ شخصػػنة عامػػة لكػػي تمػػارس التطبنػػع متذرعػػة  تترتػػب
 بحجة توصنؿ رسالة المقدسننف وربما أنضا توصنؿ رسالة الفمسطنيننف في األرض المحتمة.

مػػف ياحنػػة أخػػرى، فػػإف القنػػاـ بمنثػػؿ هػػذه الزنػػارة ال نػػدخؿ فػػي عمػػؿ المفتػػي حتػػى أزعػػـ أيػػه نعػػد تجػػاوزا مػػف 
ه أساء فنه إلى دار اإلفتاء، التي لـ نقؿ أحد إف مف شأيها أف تمارس االجتهاد السناسػي فػي األمػور جايب

العادنة، فما بالؾ بقضنة معقدة فشؿ فنها رجاؿ السناسة. ولألسؼ فإف الزنارة لـ تمنثؿ صفحة سػوداء فػي 
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رض أف تيأى بيفسها سجؿ الرجؿ فحسب ولكيها باتت أنضا صفحة سوداء في سجؿ دار اإلفتاء التي نفت
 عف التورط في منثؿ هذه األفعاؿ.

ونظػػؿ مسػػتغربا أف نيسػػى الرجػػؿ أيػػه ميتسػػب إلػػى مؤسسػػة األزهػػر التػػي تعػػد ميػػارة لمعػػالـ اإلسػػالمي ورمػػزا 
لحممه في وحدة األمة عمى الصعندنف الوجػدايي والػدنيي مػف ياحنػة والنثقػافي مػف ياحنػة أخػرى. وبػدال مػف 

بمقػػاـ األزهػػر، مػػف قبنػػؿ الػػدعوة إلػػى تحرنػػر القػػدس مػػنثال، إال أييػػا وجػػدياه قػػد  أف نتبيػػى موقفػػا حازمػػا نمنػػؽ
دخؿ فػي لعبػة صػغنرة، ظاهرهػا حمػؿ رسػالة المقدسػننف، وباطيهػا التسػمنـ بػاحتالؿ اإلسػرائنمننف. وقػد كػاف 
بوسػػعه إذا أراد أف نتواضػػع أف نطالػػب اإلسػػرائنمننف بالسػػماح لمفمسػػطنيننف بالصػػالة فػػي المسػػجد األقصػػى 

أو كػايوا مػف أبيػاء الضػفة الغربنػة، إال أييػا وجػدياه  59سواء كايوا تحػت سػف األربعػنف مػف أبيػاء فمسػطنف 
نتجاهؿ هذا الشؽ ونحبذ السناحة في القدس فاتحا البػاب لغنػره مػف الشخصػنات العامػة فػي العػالـ العربػي 

 واإلسالمي لكي نتوافدوا عمى إسرائنؿ بحجة الصالة في األقصى.
زهػػر صػػػغنرا فػػػي هػػذه الزنػػػارة حتػػػى تجاهػػؿ المفتػػػي رمزنتػػػه فػػإف مصػػػر التػػػي نعػػد المفتػػػي أحػػػد كمػػا بػػػدا األ

واجهاتها بدت صػغنرة أنضػا. حتػى رأنػت فػي زنارتػه صػورة مصػر العػاجزة فػي عصػر مبػارؾ، التػي دأبػت 
رة. عمى مماألة اإلسرائنمننف ومػواالتهـ، ولػـ أر مصػر الفتنػة التػي رفعػت رأسػها واسػتردت كرامتهػا بعػد النثػو 

إف مفتي مصر لػنس مفتػي أي بمػد، ولكيػه رمػز البمػد الكبنػر الػذي إذا كػاف قػد ذؿ أو ايكسػر نومػا مػا، إال 
أيه رصنده مف المهابة والمكاية لـ نيفد بعػد. ولػؾ أف تتصػور كػـ مشػاعر اإلحبػاط وااليكسػار التػي نمكػف 

لة قدره لمقػدس وهػي تحػت أف تشنع في أوساط العرب والمسممنف حنف طالعوا خبر زنارة مفتي مصر بجال
 االحتالؿ.

لقػػد اسػػتغبايا الػػدكتور عمػػي جمعػػة وافتػػرض فنيػػا البالهػػة حػػنف قػػاؿ بعػػد عودتػػه إف زنارتػػه كايػػت شخصػػنة، 
يه لـ نكف نمنثؿ دار اإلفتاء أو األزهر. كما أيه استغبايا حنف قػاؿ إف الزنػارة كايػت مفاجػأة، وأيهػا رتبػت  وا 

 ذاف ولـ نخبر أحدا.عمى عجؿ، ولذلؾ لـ نتمكف مف االستئ
وهػػو كػػالـ غنػػر مقبػػوؿ. ذلػػؾ أف الشخصػػنة العامػػة طالمػػا هػػي فػػي الميصػػب ال تسػػتطنع أف تيفصػػؿ عػػف 
الميصب الذي تحتمه. إذ كؿ ممارساته محممة عمى ميصػبه. والمكػاف الوحنػد الػذي نمكػف أف توصػؼ فنػه 

خطػوة واحػدة خػارج البنػت ممارساته بأيها شخصنة ومعزولة عف ميصبه، هو بنتػه الخػاص. أمػا إذا خطػا 
 فهو محمؿ بميصبه ال نستطنع ميه فكاكا، شاء أـ أبى.

وأغمب الظف أيه كاف نضحؾ عمنيا ونفتػرض فنيػا السػذاجة حتػى قػاؿ إيػه فػي زنارتػه لػـ نخػالؼ الشػرع أو 
الدنف، وكأف المطموب أف نكوف هياؾ يص مف القرآف والسية نميع زنارة القدس المحتمة. ولسػت أشػؾ فػي 

لرجػؿ نعػرؼ جنػدا أف األمػر ال نحتػاج إلػى يػػص. ولكػف اإلباحػة والحرمػة فنػه مرهويػة بيتػائج التػػرجنح أف ا
ف كايػػػت النثاينػػػة اكتسػػػب التصػػػرؼ  بػػػنف المفاسػػػد والمصػػػالح، فػػػإف كايػػػت األولػػػى فشػػػبهة الحرمػػػة قائمػػػة وا 

 حصاية شرعنة.
طػػي ايطباعػػا لمجمنػػع بػػأف إف أسػػوأ مػػا فػػي الزنػػارة لػػنس فقػػط أف مفتػػي مصػػر قػػاـ بهػػا، ولكػػف أنضػػا أيهػػا تع

إسرائنؿ حرنصة عمى كفالة حرنة األدناف، وأيها بذلؾ مؤتميػة عمػى القػدس التػي نمكػف أف تصػبح مفتوحػة 
 لمجمنع في ظؿ االحتالؿ، الذي أكسبته الزنارة نثقة واحتراما.

بيػػاءة وحػػدهـ رحبػػوا بهػػا واعتبروهػػا عمػػال شػػجاعا وخطػػوة « المطبعػػنف»المالحظػػة األخنػػرة عمػػى الزنػػارة أف 
لتعزنز النثقة بنف العرب واإلسرائنمننف )في ظؿ استمرار االحتالؿ بطبنعػة الحػاؿ(، وهػذا اإلعجػاب والتػودد 
لممفتػػي لػػنس فػػي صػػالحه، لػػنس فقػػط أليػػه نسػػيء إلػػى صػػورته وسػػمعته فػػي الػػدينا، ولكػػف أنضػػا ألف المػػرء 
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ي أف لعيػة الزنػارة لػف تطػارده نحشر نوـ القنامة مع مف أحب، كما نقوؿ الحػدنث اليبػوي. األمػر الػذي نعيػ
 في ديناه فقط ولكيها مرشحة لمالحقته في اآلخرة أنضا.

 12/3/1101، الشرق، الدوحة
 

 "إسرائيل"..القمع األكاديمي والفكري في "خارج اإلطار" 55
 انالف بابنه
 هذه قصة رجؿ ولد في أحضاف الصهنوينة وهو نكافح لمخروج ميها بصورة تدرنجنة ومتصػاعدة. الخػروج
مف أحضاف الصهنوينة رحمة فكرنة وعقائدنة، إضافة إلػى كويهػا سناسػنة. السػؤاؿ الػذي طػرح عمػى إنػالف 

؟ وقد اكتشؼ في يهانة رحمته وبعد تحرره، أف «إسرائنؿ»بابنه: متى وكنؼ تغنر مفهومه حوؿ فمسطنف و
 الصهنوينة فمسفة عيصرنة شرنرة تتياوؿ األخالؽ والحناة.

ة محرجػػة ومرهقػػة فػػي آف. ونكمػػف السػػبب الوحنػػد المقيػػع لاليكبػػاب عمػػى مشػػروع الكتابػػة عػػف الػػذات تجربػػ
كهذا، في قياعة المرء، بأف حكانًة شخصنة بإمكايها أف تعكس صورًة وسناًقا أكنثر اتساًعا. بالتالي نيبغي 

اقػع التأكند عمى أف الزاونة الشخصنة أو الميظور الشخصي في واقٍع ما، بإمكايهما اإلضاءة عمى هػذا الو 
عمػػػػػى يحػػػػػو أفضػػػػػؿ وجْعمػػػػػه فػػػػػي متيػػػػػاوؿ اآلخػػػػػرنف. الصػػػػػورة األوسػػػػػع هيػػػػػا هػػػػػو تػػػػػارنخ الصػػػػػهنوينة فػػػػػي 
إسرائنؿ/فمسػػػطنف: أصػػػولها الماضػػػنة، وتأنثنرهػػػا الحػػػالي فػػػي حنػػػاة الفمسػػػطنيننف والنهػػػود فػػػي إسػػػرائنؿ وفػػػي 

 األراضي الفمسطنينة المحتمة وفي مواقع أخرى.
ًءا مػف محاولػة عامػة أقػوـ بهػا، ونقػوـ بهػا آخػروف، وتهػدؼ قررت كتابة هػذه الروانػة الشخصػنة لتكػوف جػز 

إلػػى تحمنػػؿ حكانػػة فمسػػطنف الحدننثػػة. لقػػد أدركػػُت ميػػذ وقػػت طونػػؿ، باعتبػػاري مؤرًخػػا وياشػػًطا فػػي مجػػاؿ 
ػػه إلػػى الجمهػػور فػػي  السػػالـ، أف حكػػانتي الشخصػػنة ترمػػز إلػػى حقنقػػة أشػػمؿ وتمنثنمهػػا. وعيػػدما كيػػت أتوج 

كيػت أشػعر أف باإلمكػاف شػرح وضػٍع مػا عمػى يحػو أكنثػر شػمواًل مػف خػالؿ الغرب بشػأف قضػنة فمسػطنف، 
تارنخ شخصي. وكّمي أمؿ أف نتمك ف هذا الكتاب مػف تحقنػؽ الهػدؼ المرجػو. هػذه قصػة شػخص ولػد فػي 
أحضاف الصهنوينة وهو نكافح لمخروج ميها بصورة تدرنجنػة متصػاعدة. الخػروج مػف أحضػاف الصػهنوينة 

ضػػافة إلػػى كويهػػا بطبنعػػة الحػػاؿ، سناسػػنة. لكيهػػا إضػػافة إلػػى ذلػػؾ تيطػػوي عمػػى رحمػػة فكرنػػة وعقائدنػػة، إ
 اضطرابات عاطفنة وغربة اجتماعنة تختمؼ طبنعتها باختالؼ األشخاص.

لقد اكتشفت خالؿ مسار الكتابػة عػف القضػنة الفمسػطنينة، اعتبػاًرا مػف أواخػر السػبعنينات وحتػى اآلف، أف 
عنف عمي  اإلجابة عمنه خػالؿ جمسػات الحػوار العادنػة، وهػو السػؤاؿ السؤاؿ الوحند واألصعب الذي كاف نت

متػػى وكنػػؼ تغن ػػر مفهومػػؾ حػػوؿ الواقػػع الفمسػػطنيي »الػػذي كػػاف ُنطػػَرح فػػي كػػؿ حػػدث شػػاركت بػػه، هػػو: 
ػؿ، الػذي كيػت «واإلسرائنمي ؟ ولـ نحدث أف كايػت إجػابتي عمػى هػذا السػؤاؿ بالمقيعػة. كػاف جػوابي المفض 

مف باب التيدر، هو أف عمي  وضع كتاب حوؿ هذا الموضػوع. ونتعػنف عمػي اآلف القػوؿ  في البدانة أردنده
إف ذلؾ الجواب كاف الرد الجدي الوحند الممكػف، ألف مجػاؿ الكتػاب نسػمح لػي أنًضػا باإلجابػة عػف سػؤاؿ 
 أهـ بكنثنر، باإلضافة إلى السؤاؿ الشخصي، وهو: هؿ بإمكاف أشخاص آخرنف فػي إسػرائنؿ تغننػر آرائهػـ
عمػػػى يحػػػو ممانثػػػؿ؟ أـ أيهػػػـ سػػػنظموف متمترسػػػنف داخػػػؿ مػػػواقفهـ بمػػػا نيتفػػػي معػػػه أي أمػػػؿ بػػػإحالؿ السػػػالـ 

 والتصالح داخؿ بمدهـ؟
لغاؤهػػا داخػػؿ اليفػػوس، وهػػي  نركنػػز هػػذا الكتػػاب عمػػى الكنفنػػة التػػي نجػػري بهػػا تشػػرنب األفكػػار والمبػػادئ وا 

اإلسرائنمنة هي عقندة فرندة وشاممة، وأيا هيا أقػدنـ  عممنة ال نمكف االستهاية بقوة فاعمنتها. العقندة الفكرنة
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ف لػـ تكػف بالضػرورة مطابقػة، فػي أمكيػة أخػرى.  رأًنا مف الداخؿ. ال رنب فػي أف هيػاؾ أيظمػة مشػابهة، وا 
والمنثاؿ األقرب هيا مجتمع البنض في جيوب أفرنقنا في ظؿ يظاـ الفصؿ العيصػري. ففػي جيػوب أفرنقنػا 

تزاـ بالعقندة السائدة عف طرنؽ القهر والترونػع، أو مػف خػالؿ جهػود ميظمػة بإحكػاـ. أنًضا، لـ نتحق ؽ االل
وفي كمتا الحالتنف، نبدو تبناف مستوى الطاعة والخضوع لقنـٍ ومبادئ َعْقِدنة، أسهؿ بكنثنر مف شرح سبب 

 استمرار تمؾ األفكار والمبادئ طواؿ تمؾ الفترات الطونمة.
ف تكػف طونمػة األمػد، أيا هيا أسعى لكشؼ القوة السػاح قة لمتمقػنف )الطػوعي( مػف خػالؿ محاولػة ياجحػة، وا 

لتخمػػنص يفسػػي مػػف عممنػػة التمقػػنف هػػذه. إيهػػا قصػػة رحمػػة تيطػػوي عمػػى أكنثػػر مػػف محطػػة، ولكػػؿ محطػػة 
إسػهامها فػي عممنػة التغننػر وااليعتػاؽ مػف الميظػور الصػهنويي. لػـ أكػف الشػخص الوحنػد الػذي أخػذ عمػػى 

مػػة، ولكػػف لػػنس هيػػاؾ سػػوى عػػدد محػػدود مػػف هػػؤالء. إف الػػدور الػػذي يقػػوـ بػػه فػػي عاتقػػه القنػػاـ بتمػػؾ الرح
المجتمػػع الػػذي ييتمػػي إلنػػه والمصػػنر الػػذي نيتظريػػا بسػػبب قناميػػا بػػه لهمػػا، إشػػارة إلػػى أف تصػػونر إسػػرائنؿ 

.  بأيها الدنموقراطنة الوحندة في الشرؽ األوسط أمر نيبغي التصدي له بحـز
الرحمػػة التػػي أقػػـو بهػػا تكمػػف فػػي يقطػػة ايطالقهػػا ال فػػي وجهتهػػا اليهائنػػة. إف وهيػػا أود التيونػػه بػػأف فػػرادة 

العدنػػد مػػف الميشػػقنف ومياهضػػي الصػػهنوينة الجسػػورنف هػػـ أبيػػاء عػػائالت وخمفنػػات بإمكايهػػا تفسػػنر رحمػػة 
تخمّػػنهـ عػػف الفكػػر الصػػهنويي فػػي يهانػػة المطػػاؼ. بػػدأْت رحمتػػي فػػي مرحمػػة متػػأخرة فػػي حنػػاتي، بعػػد أف 

. بعػػد أف أيهنػػت 2:93شػػباب أيهػػؿ فنهػػا مػػف الفكػػر الصػػهنويي ونثقافتػػه التقمندنػػة لغانػػة عػػاـ  قضػػنت فتػػرة
دراسػػػتي النثايونػػػة، خػػػدمُت فػػػي الجػػػنش اإلسػػػرائنمي جيػػػدًنا يظامًنػػػا فػػػي مرتفعػػػات الجػػػوالف وفػػػي حػػػرب عػػػاـ 

مػؿ . وشأيي شأف العدند مف مواطيّي، أصبُت بصدمة إزاء الهجوـ المفاجئ، كمػا شػعرت بخنبػة األ2:84
 في قنادتي وقررت أف أخدـ لستة أشهر إضافنة في الجنش.

بعػػد ذلػػؾ، وكمػػا هػػي العػػادة، تابعػػت دراسػػتي وبػػدأت حنػػاتي المهينػػة فػػي الجامعػػة. وفػػي مػػا نخػػص حنػػاتي 
السناسنة، كيت أيتمي لحزب صهنويي نساري، وكاف ذلػؾ نعيػي آيػذاؾ إنجػاد تسػونة جغرافنػة وعممنػة مػع 

إلى المممكة المتحدة لإلعداد لدرجػة  2:92طنينة المحتمة. بعد قدومي العاـ األردف، بشأف األراضي الفمس
الدكتوراه في جامعة ُأكسُفرد، كيت ال أزاؿ راغًبا في عرض وجهة اليظر الصهنوينة في ميػاظرة جػرت فػي 

ػالننف ػ»ميظمػة  فػي البرلمػاف. لكػف التغننػر حصػؿ « Labour Friends of Israelأصػدقاء إسػرائنؿ الُعم 
 سرع مما تصورت.بأ

، وهػي «السػالـ اآلف»، أسػهمُت بإيشػاء الفػرع البرنطػايي مػف حركػة 2:93خالؿ اليصؼ األوؿ مف العاـ 
مجموعػػػػة إسػػػػرائنمنة نسػػػػارنة كايػػػػت تػػػػيّظـ حمػػػػالت تػػػػدعو إلجػػػػراء مفاوضػػػػات سػػػػالـ مػػػػع ميظمػػػػة التحرنػػػػر 

يشاء دولة فمسػطنينة مسػتقمة. فػي مػا بعػد، تػـ إنقػاؼ عضػونتي أل ييػي قبمػت دعػوة مػف مجمػة الفمسطنينة وا 
« ميظمػة التحرنػر الفمسػطنينة»( لممشاركة في مياظرة في مجمس العموـ مػع ممنثػؿ Spectator)سبكتنتر/

فػػي ليػػدف، عمػػي مػػزاوي، ومػػع األكادنمنػػة الػػدكتورة غػػادة كرمػػي، التػػي أصػػبحت الحقًػػا صػػدنقة لػػي وزمنمتػػي 
، وهػػي إحػػدى الصػػحؼ النومنػػة «رتسهػػر»لسػػيوات. ظهػػرْت تمػػؾ الميػػاظرة عمػػى الصػػفحة األولػػى لصػػحنفة 

، فػي المممكػة المتحػدة وفػي إنرليػدة «حركػة السػالـ اآلف»الرئنسة في إسرائنؿ، وكمفيي ذلؾ دوري كممنثػؿ لػػ
 الشمالنة.

، أنًضػا، هػو العػاـ الػذي بػدأُت فنػه الرحمػة التػي سأصػفها فػي هػذا الكتػاب، خػالؿ الغػػزو 2:93كػاف العػاـ 
رى فػي صػػنؼ ذلػػؾ العػاـ. كايػػت يقطػة التحػػوؿ دعػػوة تمقنتهػا مػػف السػػفارة اإلسػرائنمي لمبيػػاف وبعػده الػػذي جػػ

اإلسػػرائنمنة فػػي ليػػدف لمحػػدنث فػػي اجتمػػاع لتأننػػد إسػػرائنؿ فػػي شػػمالي برنطاينػػا. شػػرح لػػي اليػػاطؽ الرسػػمي 
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لمسفارة أف السفنر، شمومو أرغوؼ، كاف طرنح الفراش جراء محاولة اغتناله وأف مف الخطػر البػالغ إرسػاؿ 
اءت لحظػػة الصػػحوة، فػػاألمر لػػـ نكػػف نقتصػػر عمػػى الرغبػػة فػػي التضػػحنة بػػي فػػي حػػاؿ حصػػوؿ يائبػػه. جػػ

هجوـ آخر، بؿ نتعداه إلى االفتراض بأييي لـ تكف لدي أي تحفظات أو اعتراضات عمى الغزو. واعتبػاًرا 
تػه، مف تمؾ المحظة، بدأُت رحمًة ال عودة ميها. ورغـ كؿ سػطوة القبضػة الصػهنوينة عمػى فكػر الفػرد وحنا

فػػإف النهػػودي اإلسػػرائنمي، وفػػي المحظػػة التػػي نيتػػزع يفسػػه فنهػػا مػػف تمػػؾ القبضػػة، ال نعػػود قػػادًرا عمػػى فْهػػـ 
كنفنة وقوعه أسنر شركها أو ميطقها أو رؤنتها. نمنثنؿ هذا الكتاب محاولة متواضعة لكشؼ غوامض لغػز 

مة، لكييػي، بعػد أف تحػررُت ميهػا، عقندة فكرنة كيت أعدها نوًمػا مػا التعبنػَر المطمػؽ عػف اإليسػاينة األصػن
 اكتشفُت أيها فمسفة عيصرنة شرنرة تتياوؿ األخالؽ والحناة.

 «أشباح النكبة»
« اليكبػػة»باعتبػػاري طفػػاًل نهودًنػػا يشػػأ فػػي حنفػػا فػػي مطمػػع خمسػػنينات القػػرف العشػػرنف، لػػـ تػػواجهيي كممػػة 

اتي ألوؿ مرة خالؿ مرحمة الدراسػة العربنة، ولـ أكف حتى ألعي معيى هذا التعبنر. ظهرْت الكممة في حن
النثايونػػة. كػػاف فػػي صػػفي آيػػذاؾ طالبػػاف فمسػػطنيناف نحمػػالف التبعنػػة اإلسػػرائنمنة، وكيػػا يشػػارؾ جمنًعػػا فػػي 
جوالت جماعنة برفقة دلنؿ يجوب خاللها أرجاء حنفا ومحنطها. في تمؾ األنػاـ كايػت الشػواهد عمػى حنفػا 

ة: أبينة جمنمة، بقانػا سػوؽ مسػقوؼ دم ػره اإلسػرائنمنوف أنثيػاء حػرب القدنمة ال تزاؿ قائمة في المدنية القدنم
 ، ومساجد وكيائس.2:59

كايت تمؾ األطالؿ تشهد بتارنخ المدنية المجند. ايدنثر العدند مف تمؾ األبينة، بعد أف أتت عمنها جرافػات 
ف فػػي تمػػؾ محػػافٍظ طمػػوح كػػاف نسػػعى لمحػػو أي معػػالـ حضػػرنة قػػد تشػػي بالماضػػي العربػػي لممدنيػػة. ولكػػ

األناـ، كايت هياؾ بضػعة بنػوت عربنػة محشػورة بػنف األبينػة االسػميتنة الحدننثػة. كػاف األدالء فػي جوالتيػا 
، وهػػو تعبنػػر مػػبهـ ُنسػػتخَدـ لإلشػػارة إلػػى ميػػزؿ «خربػػة الشػػنخ»المدرسػػنة نشػػنروف إلػػى تمػػؾ البنػػوت باسػػـ 

خفػنض بػأف تمػؾ البنػوت هػي مػا  عربي نعود إلى فترة غنر معروفة. غمغػـ الطالبػاف الفمسػطنيناف بصػوت
، لكيهمػػا لػػـ نجػػرؤا عمػػى مخالفػػة مػػا نقولػػه مدّرُسػػهما، ولػػـ نستفنضػػا فػػي شػػرح 2:59تبقػػى بعػػد يكبػػة عػػاـ 

 معيى قولهما.
ر  لػػػـ أكػػػف فػػػي مطمػػػع شػػػبابي شػػػدند االهتمػػػاـ بالتػػػارنخ. تعممػػػُت العربنػػػة الفصػػػحى فػػػي المدرسػػػة، فػػػي مقػػػر 

الطالَب لمعمؿ في جهاز االستخبارات التابع لمجنش اإلسرائنمي.  ، كما كاف ُنسمى، وكاف ُنِعدُّ «الشرقنات»
، فػػػػي جهػػػػػاز 2:84أمضػػػػنت سػػػػيوات الخدمػػػػػة العسػػػػكرنة اإللزامنػػػػة الػػػػػنثالث، التػػػػي شػػػػهدت حػػػػػرب العػػػػاـ 

االسػتخبارات، وقػػد اسػتفدُت مػػف تمػػؾ الفتػرة إذ تمك يػػت خاللهػا مػػف صػػقؿ لغتػي العربنػػة، لكيهػا كايػػت أنًضػػا 
 «.العدو»ا ما كاف ُنقاؿ ليا عف فترة خطرة، إذا صدقي

خالؿ فترة الخدمة العسكرنة ودراستي الجامعنة في القدس، في قسـ تارنخ الشرؽ األوسط، كيت صػهنويًنا 
مستشػػاًرا متطوًعػػا لمحػػزب الصػػهنويي النسػػاري، « الكينسػػت»نسػػارًنا، إف جػػاز التعبنػػر، وكيػػت أعمػػؿ فػػي 

وأقػػدنـ االستشػػارات لممنثمػػي الحػػزب فػػي مجمػػس اليػػواب  كيػػت أيّسػػؽ أيشػػطة الحػػزب فػػي الجامعػػة«. المابػػاـ»
كيػػت أرى الواقػػع مػػف حػػولي مػػف ميظػػور صػػهنويي نسػػاري، نسػػمح بيقػػد لنبرالػػي «. الشػػؤوف العربنػػة»حػػوؿ 

تعددي ألندنولوجنة دولة إسرائنؿ، لكيه في الوقت يفسه نسونغ مبادئها األساس. الميطؽ السائد كاف نقوؿ: 
وبّيػػاًء، مػػا داـ نضػػمف يسػػخة عػػف الصػػهنوينة تكػػوف أكنثػػر شػػرعنة مػػف الوجهػػة إف ذلػػؾ اليقػػد نظػػؿ سػػمنًما 

المياقبنة وأكنثر صحة مف الوجهة الَعِقدنة. لكييي لـ أكتشؼ مػدى خطئػي إال بعػد أف غػادرت الػبالد العػاـ 
 «.ُأكسُفرد»ألباشر التحضنر لدرجة الدكتوراه في جامعة  :2:8
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