
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 الجامعة العربية ترفض اعتبار حماس إرهابية
 : مستعدون ألي مقترحات لتحسين عالقتنا بمصريثّمن تصريحات السفير محمد صبيح هنية

  قريبة والمواجهةالهدوء في غزة مؤقت  :"الشاباك"
 مصادرة أموال حماس والقبض على أي عضو لها في مصر : المصريوزير العدل 
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  السلطة:
 5 "إسرائيل"الزعنون يدعو لتشكيل لجنتين لمراجعة العالقات مع ".. و المركزيـ"ل 55ال الدورة الـافتتاح أعم  
 8 إلى دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية دعو جميع الفصائليالحمد هللا   
 9 تعزز تحصيناتها على الحدود مع مصر اخليةاألمن التابعة لوزارة الدقوات غزة:   
 01 السلطة الفلسطينية: سياسة نتنياهو تهدد السلم الدولي  

 
  المقاومة:

 00 : مستعدون ألي مقترحات لتحسين عالقتنا بمصريثّمن تصريحات السفير محمد صبيح هنية  
 00  .. وال يوجد ممتلكات لنا في مصرإعالمي" تماد  "المصري  وزير العدلحماس: تصريحات حركة   
 05 أبو مرزوق: حكومة التوافق لم تنفذ خطوة واحدة في ملف اإلعداد لالنتخابات  
 03 اس بـ "البقاء خارج الصف الوطني"حمتتهم حركة فتح حركة   
 03 دعوات حركة حماس المتكررة إلجراء االنتخابات غير جادةمتحدث باسم حركة فتح:   
 03  المخيمات استقرارفي لبنان تؤكد حرصها على  الفلسطينية الفصائل  
 04 : ملتزمون باالنتخابات في سياق المصالحةترفض اتهامات عباس بتعطيل االنتخابات حماس  
 05 المصري: خطاب عباس "تهريج سياسي" ويخشى على مستقبلهمشير   
 01 ة"رضوان: نسعى لمعالجة تداعيات قرار المحكمة المصرية بـ"الحكم  
 05 ضّد اتهامها بـ"اإلرهاب" مع حماس متضامنا   يستقبل وفدا   ممثل حركة حماس في لبنان  
خراج ملف اإلعمار من التجاذبات "أوسلو"تدعو للتحلل من  "الشعبية"    05 وا 
 08 تمرار االنقسام مع غياب صندوق االقتراع يعرض الشرعية الفلسطينية للتآكل"الديمقراطية": اس  
 09 إرهابية"منظمة حماس "حركة بيروت رفضا لعّد في وقفة أمام السفارة المصرية   
 51 البراجنة قد يتم نهاية الشهر الجاريشاتيال وبرج  بمخيمي إعالن انطالق القوى األمنيةالمقدح:   

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 50 بشأن إيران أصبح مفهوما   "إسرائيل"نتنياهو بعد خطابه أمام الكونغرس: قلق   
 50 : خطاب نتنياهو لم يطرح بديال  بل زاد الشرخ مع إدارة أوباماهرتسوغ  
 50 يتسم بالوقاحة الكبيرة"ميرتس": خطاب نتنياهو بالكونغرس   
 55  قريبة الهدوء في غزة مؤقت والمواجهة :"الشاباك"  
 55 خلف "المعسكر الصهيوني" إضافيا   خطاب نتنياهو يمنح "الليكود" مقعدا    
 53 : قرار المحكمة المصرية بتصنيف حماس "منظمة إرهابية" ال يصب في صالح "إسرائيل"إسرائيلي موقع  
 54 الجيش اإلسرائيلي يسجن مجندة اشتكت أنها تعرضت لالغتصاب  
 54 مع الفلسطينييناتفاق سالم  إلىللتوصل  لكنيست تأييدا  يتظاهرن أمام ا اإلسرائيلياتآالف   
 54 تستغل خبراتها العسكرية للحصول على حصة من سوق تجارة الفضاء "إسرائيل"  
 55 .. مدينة يتدرب فيها الجيش الصهيوني على األنفاق 2غزة "والال":   
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  :شعباألرض، ال
 55 آالف فلسطيني في ظروف صعبة ستةمن  تعتقل أكثر "إسرائيل"تقرير:   
 55 اليهودي "المساخر"في عيد  "األقصىيقتحمون "مستوطنون   
 58 في بيت الهياقوات االحتالل تطلق النار باتجاه المزارعين والصيادين   
 58 صادرت وُتصادر أراضي العرب بالنقب تحت غطاء  قانونيّ  "إسرائيل"دراسة جديدة:   
 59 البحث عن لقمة العيش في صناديق القمامة وكثرة التسول يعكس قتامة الوضع فـي غـزةتقرير:   
 59 متضررو العدوان على غزة يطالبون باإلسراع في إعمار منازلهم  
 31 فنانون في غزة يحولون الحطام إلى قطع فنية  
 31 وُيحكم عليه باإلعدام "اإلرهابـ"فلسطيني يحتفل بتخرجه من جامعة بغداد فُيّتهم ب  
 30 فتية وهدم بركسات وخيام باألغوار أربعة مواطنا  في الضفة بينهم 11اعتقال   
 35 / فبراير الماضيدونم وهدم عشرة منازل في شباط 1200االحتالل صادر  :ريج"أ"  
 35 يي سوريةمع فلسطين وقفة احتجاجية في الهاي تضامنا    
 33 منظمة التحرير دعو الستئناف قرار محكمة أمريكية ضدّ مؤسسة "شاهد" ت  
 34 انطالق فعاليات حملة "الحرية" ألصغر أسير فلسطيني  

 
  مصر: 
 34 ماس والقبض على أي عضو لها في مصرمصادرة أموال ح :المصريوزير العدل   
 35 تواصل مع الدول المانحة لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزةن المصرية: الخارجية  
 31 مع حماس بقرارات وزير العدل "الرسائل السرية"لقاهرة تخالف ا ":القدس العربي"  
 31 البرادعى يتسائل: هل سيتم اعتبار حكومة التوافق الفلسطينية "إرهابية"؟  
 35 أكثر مما تتوقع؟ "إسرائيلـ"لماذا يقدم السيسي لتقرير:   
 39 باحث إسرائيلي: السيسي يخشى انهيار التحالف مع السعودية  

 
  ردن: األ 

 41 حماس" إلى "أمن الدولة"ة قضيـ"ب متهما   16إحالة األردن:   
 40 الوحدات: ال بدنا دوري وال كاس بدنا نقاوم مع حماسنادي جمهور   

 
  عربي، إسالمي:

 40 اس إرهابيةالجامعة العربية ترفض اعتبار حم  
 45 إلى إنصاف دولي للفلسطينيين يدعو وزير الخارجية الجزائري  
 45 "كبر على المنطقةالخطر األ "هي  "إسرائيل"روحاني يرد على نتنياهو:   
 43 لق بالغ الستمرار معاناة الشعب الفلسطينينظر بق: نمين منظمة التعاون اإلسالميأ  
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  دولي:
 44 الواليات المتحدةخطاب نتنياهو أمام الكونغرس يثير ردود فعل متباينة في   
 41 سرائيليةمريكية قد تعقد تمويل برامج الصواريخ اإلقيود الميزانية األ  
 41 القس ديزموند توتو: الغرب من ارتكب الهولوكوست والفلسطينيون يدفعون الثمن  
 45  المفكر الفرنسي آالن غريش: مأساة فلسطين النتيجة األبرز للحرب العالمية األولى  
 48  1982سنة اليهود  ق ثالثة اتهموا بهجوم ضدّ باريس: مذكرات توقيف دولية بح  

 
  حوارات ومقاالت:

 48 محسن صالحد. ... قراءة في التصنيف العالمي لمراكز التفكير  
 53 الباري عطوانعبد ...مجلس مركزي فاقد الصالحية والشرعية أمامويهاجم حماس  "إسرائيل"عباس يغازل   
 51 نبيل عمرو ...مجلس الوقت الضائع  
 55 يردين سكوب ويونتان ليس... جنراالت أقل وصحافيون أكثر  

 
 10 :كاريكاتير

*** 
 
يتعهــد بتحديــد موعــد االنتخابــات إذا و عبــاس يطالــب المجلــس المركــزي بمراجعــة وظــائف الســلطة  

 وافقت حماس
 السرطط دعرا ريريس  :رام هللا، مرن 4/3/5105 ،وكالة األنبـاء والمعلومـات الفلسـطينية اوفـا نشرر  

محمود عباس، المجطس المركزي لمنظم  التحرير الفطسطيني  إلى مراجع  وظراي  السرطط   ي فطسطينال
ه بافتتررراج اجتمرررال المجطرررس المركرررزي فرررل دورتررره السرررابع  فرررل كطمتررر عبررراسوقرررال  .ي فطسرررطينال الوطنيررر 

، إن 4/3 والعشرررين ودورا الصررمود والمةاومرر  الشررعبي و فررل مةررر الرياسرر  بمدينرر  رام هللا يرروم ا ربعررا 
المجطس المركزي الفطسطينل هو أعطى سطط  لدى الشعب الفطسطينل، وعطيه إعادا النظر فل وظراي  

بها السطط  الفطسرطيني ، الترل لرم تعرد لهرا سرطط ، وعطيره دراسر  كيفير   السطط ، فل مرحط  تاريخي  تمر
إعادا سطط  ذا  سيادا، وضمان ذلك، وضرمان أ  يكرون ا لترزام بالمعاهردا  والمواايرو الموقعر  مرن 

أن حررلا الةضرري  الفطسررطيني  يسررهم فررل إنهررا   عبرراسوأكررد  جانررب واحررد، بررل بررالتزام كافرر  الجوانررب بهررا.
فررل المنطةرر ، وقررال إن الحررل بسرريط وهررو الموافةرر  عطررى المبررادرا العربيرر  لطسرر م، فرر ذا العنرر  والتطررر  

، فرررر ن جميررررا الرررردول العربيرررر  0695مررررن ا راضررررل العربيرررر  التررررل احتطتهررررا عررررام وإسررررراييل وانسررررحب  
 واإلس مي  ستعتر  بها.
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داخطرل   شر ن لنرا  إلرى أنهرا شر ن إلى ا نتخابا  اإلسرراييطي ، مشريرا   عباس فل كطمته وتطرو الرييس
 ،ا سرررتيطان وإسرررراييلوبهرررا و  نتررردخل فيهرررا. وجررردد اسرررتعدادض لطعرررودا لطمفاوضرررا ، فرررل حرررال أوقفررر  

لرن نستسرطم وتطررو إلرى ا عتردا ا  اإلسرراييطي  المتواصرط ، وقرال: كما  وأفرج  عن ا سرى الةدامى.
طمي  هرل أفضرل وسريط  لمواجهر  أن المةاومر  الشرعبي  السر وفل نفس الوق  لن نستخدم العن ، معتبررا  

 رفررا الدولرر  ذا  الحرردود المكقترر ، كمررا هررو الحررال بالنسررب  لطدولرر  اليهوديرر .عبرراس وأكررد  .وا حررت ل
ورحرررب الررررييس بررراعترا  برلمانرررا  العديرررد مرررن الررردول بدولررر  فطسرررطين ودعوتهرررا لطحكومرررا  ل عتررررا  

أو  وإسرراييلونرل أننرا   نريرد التفراوا مرا وقال إن ا عترا  بدول  فطسطين   يع بالدول  الفطسطيني .
 أننا نتهرب من المفاوضا ، فهناك العديد من الةضايا ا خرى التل   بد من التفاوا حولها.

 قررال عبرراس، أن محمررد يررونس ،رام هللا، نةرر   عررن مراسررطها فررل 5/3/5105 ،الحيــاة، لنــدنوأضرراف  
سرطط ، فرنحن سرطط    نمرون تليسر  لرردينا ونحرن سرطط  بر  سرطط ، يجرب إعرادا النظرر فررل وظراي  ال

سطط ( عطى أي شل ، وأحيانا  نخجل من ذلركو. وترابا: وأيرن أفرو السر م، نريرد أن نردرس كير  نعيرد 
 السطط ، وضمان أ  يكون التزام المعاهدا  والمواايو الموقع  من جانب واحدو.

الفطسررطينل واإلسررراييطل، والتررل  واسررتعرا الرررييس الفطسررطينل تررارية العمطيرر  السياسرري  بررين الجررانبين
حل الدولتين  وإسراييلو، مشيرا  إلى أنها وصط  إلى طريو مسدود برفا 0660بدأ  فل مدريد عام 

ومواصطتها ا ستيطان فل ا راضرل الفطسرطيني . وقرال إن الخيرار الوحيرد أمرام الشرعب الفطسرطينل هرو 
عبي  هرل الطريرو الوحيرد لطتعبيرر عرن إرادتنراو، المةاوم  الشعبي  وليس العن ، موضحا : والمةاوم  الشر

برررالخرون مرررن الرررب د.  0641مككررردا  أن الفطسرررطينيين سررريظطون فرررل أرضرررهم، ولرررن يكررررروا خطررر  عرررام 
ذا لررم نحةررو السرر م، قاعرردونو. وجرردد عبرراس ت كيرردض ب نرره لررن  وأضررا : ونحررن قاعرردون فررل أرضررنا، واق

وبرررين وداعررر و، فرررل إشرررارا إلرررى وتنظررريم الدولررر   يعترررر  بالدولررر  اليهوديررر  الترررل قرررال إن   فررررو بينهرررا
اإلس مي و. وأضا : وداع  هناك وداع  هنراو، مشريرا  إلرى الدولر  اليهودير  الترل يطالرب بهرا اليمرين 
 اإلسراييطل. وتابا: ولن نةبل بالدول  اليهودي  هنا، كما   نةبل ب سطم  النضال فل الشرو ا وسطو.

  السعودي من الةضي  الفطسرطيني  اابر  لرم يت،يرر، موضرحا  أن مرا وأكد الرييس الفطسطينل أن الموق
تةرررروم برررره الممطكرررر  تجرررراض الةضرررري  الفطسررررطيني  وبرررراون كمررررا كرررران وأكارررررو. وشرررردد عطررررى أن حررررل الةضرررري  
الفطسررطيني  هررو الطريررو الوحيررد أمررام إنهررا  العنرر  والتطررر  فررل المنطةرر ، مضرريفا : والحررل بسرريط وهررو 

بيرر  لطسرر م، فرر ذا انسررحب  إسررراييل مررن ا راضررل العربيرر  التررل احتطتهررا عررام الموافةرر  عطررى المبررادرا العر 
 ، ف ن جميا الدول العربي  واإلس مي  ستعتر  بهاو.0695

انتخابرا  عامر  فرل  إلجرا مرسوم رياسل اليوم  إلصداروفل ش ن المصالح ، قال عباس انه مستعد 
 ا نتخابا . إجرا حال موافة  حرك  حماس عطى 
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برراس عطررى الحكومرر  اإلسررراييطي  لةيامهررا بمنرراورا  عسرركري  واسررع  فررل الضررف  ال،ربيرر  يشررارك وحمررل ع
 أل  جندي، معتبرا  هذض المناورا  رسال  تهديد لطشعب الفطسطينل. 05فيها 

وانتةد عباس بشدا قيام الحكوم  اإلسراييطي  بمعاقبر  السرطط  ووقر  تحويرل أمروال الجمرارك لهرا بسربب 
نضمام إلرى المحكمر  الجنايير  الدولير . وقرال إن احتجراز ا مروال تررك السرطط  عراجزا توقيعها عطى ا 

عن دفا رواتب موظفيها، مشيرا  إلى أن المجطس المركرزي سريراجا ا تفاقرا  ا قتصرادي  الموقعر  مرا 
 لهذا السبب. وإسراييلو

، وإسررراييلومررا  وقررال مسرركولون فطسررطينيون إن المجطررس المركررزي سرريبحن فررل وقرر  التنسرريو ا منررل
ووق  التزام اتفاقي  باريس ا قتصادي . وذكر مسكول رفيا لروالحيااو أن الجانب ا مريكل ض،ط عطى 
الرييس عباس من أجل ا متنال عن اتخاذ أي قرارا  استراتيجي  فرل هرذا ا جتمرال قبيرل ا نتخابرا  

ورجررررح  يرررر  برررراريس ا قتصررررادي .اإلسررررراييطي ، مررررن قبيررررل وقرررر  التنسرررريو ا منررررل أو وقرررر  العمررررل باتفاق
المسرركول أن يرسررم المجطررس، فررل نهايرر  دورترره التررل حمطرر  عنرروان ودورا الصررمود والمةاومرر  الشررعبي و، 
الخيرررارا  الفطسرررطيني  لطمرحطررر  المةبطررر ، ويضرررمنها وقررر  التنسررريو ا منرررل مرررا إسرررراييل، ووقررر  العمرررل 

 ل زم لطتنفيذ. باتفاقي  باريس، لكنه سيترك لطةيادا الفطسطيني  التوقي  ا
، خررر ل كطمتررره أمرررام الررررييس عبررراس تطررررو، أن رام هللا، مرررن 5/3/5105 ،األيـــام، رام هللاوجرررا  فرررل 

أنرررررا نجحررررر  و: موضرررررول ا نتخابرررررا  الرياسررررري  والتشرررررريعي  قررررراي    المجطرررررس المركرررررز الفطسرررررطينل، إلرررررى
 5119  عرام سنوا ، وحماس فراز  01 هل أخذ  تفويضا لر 5105، اليوم 5115با نتخابا  عام 

إذا  سنوا ، أتحداهم وأقول أنا ذاهب إلى ا نتخابا  اليوم وس صردر مرسروما   6 فهل أخذ  تفويضا لر
 .وأعط  حماس موافةتها الرسمي  عطى ذلك لرييس لجن  ا نتخابا  حنا ناصر

 ، بشررط أن تكرون حكومرر اإلعمرار إلعرادامطيرارا  دو ر  5 عهرد  الردول بررروت غرزا قرال: إعمراروحرول 
الوفاو عطى الحدود وتستطيا أن تمارس أعمالها، وأن تترولى ا مرم المتحردا اسرت م المرواد. ومنرذ ذلرك 
الوقرر  حتررى اقن يةررال إن السررطط  هررل التررل تمنررا دخررول المررواد. نةررول دعرروا الشرررط  موجررودا عطررى 

اطن الموجرود الحدود وأن تستطم وتسطم لألمرم المتحردا، مرا ا سر  التعطيرل قرايم والخاسرر ا كبرر المرو 
 و.ب  م وى حتى هذض الطحظ . من المسكول؟

ررران، نةررر   عرررن مراسرررطتها فررل 5/3/5105 ،الغـــد، عّمـــانوأورد   أن الررررييس  ،ناديررر  سرررعد الررردين، عما
أن والربيررا العربررل الررذي اجترراج ا مرر  هررو شرررو أوسررط جديرردو، حيررن وتحررول إلررى حرررب  اعتبررر عبرراس

 وعدم تدخل منظم  التحرير فل شكون العربو. طايفي ، وهل أسوأ أنوال الحروبو، مككدا  
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وأفاد وبعدم التدخل فل الشكون اإلسراييطي  الداخطي ، والتعامل ما من ينتخبه اإلسرراييطيونو، داعيرا  إلرى 
، الررذي 0641وإنهررا  التمييررز العنصررري اإلسررراييطل،  سرريما ضررد الفطسررطينيينو، فررل فطسررطين المحتطرر  

 بي  الموحدا لخوا انتخابا  والكنيس و، الشهر الجاري.أشاد وبتشكيطهم لطةايم  العر 
وقررال وإن سررططا  ا حررت ل تمررارس التخريررب والتمييررز فررل الةرردسو، داعيررا  المسررطمين مررن كافرر  أنحررا  

نمرررا دعمرررا   العرررالم لزيرررارا المسرررجد ا قصرررى المبرررارك لنصررررته. ورأى أن وزيرررارا الةررردس ليسررر  تطبيعرررا  واق
اعيررا  إلررى وتكايرر  ا نتبرراض لطةرردس حتررى   تضرريا مررن بررين أيرردينا، إذ   لمواطنيهررا ولرريس ل حررت لو، د

 نريدها حجارا بل أماكن مةدس  يةطن فيها أهطها وعاصم  لطدول  الفطسطيني و.
 
 "إسرائيل"الزعنون يدعو لتشكيل لجنتين لمراجعة العالقات مع ".. و المركزيـ"ل 55افتتاح أعمال الدورة الـ 

، دورا تالصرمود 55المجطس المركزي لمنظمر  التحريرر الفطسرطيني  دورا أعمالره الرر افتتح :وفا –رام هللا 
مررس ا ربعررا ، بعرد اكتمررال النصراب الةررانونل لطجطسرر  أوالمةاومر  الشررعبي (، بمةرر الرياسرر  فرل رام هللا، 

أعضررا ، حيررن مررن المةرررر أن ينرراق  المجطررس الوضررا الررراهن،  001مررن أصررل  عضرروا   11بحضررور 
 .وإسراييلوطط  الوطني ، وتوجهها إلى محكم  الجنايا  الدولي ، وع قاتها ما ومستةبل الس

الكايررر مررن الةضررايا المهمرر  ووفررل كطمترره ا فتتاحيرر ، قررال ريرريس المجطررس الرروطنل سررطيم الزعنررون: إن 
والمصيري  تستجوب منا مناقشتها بجدي  إلنها  معاناا شعبنا، والتخطص من ا حت ل، وشعبنا ينتظر 

أجوب  صريح   سيط  صعب ،  فتا إلى أن هرذض الجطسر  يجرب أن تتحرول إلرى ورشر  عمرل تنراق  منا 
 .وا زم  الحالي  بعمو وتتخذ الةرارا  واقليا  ال زم  لحطها

أننررا بتنررا نرردور فررل حطةرر  مفرغرر  يسررت،طها ا حررت ل لصررالح ، عبررر فرررا الحةررايو عطررى ووأشررار إلررى 
 ةر  تعامرل السرطط  الوطنير  مرا إسرراييل والتزاماتهرا تجاههرا، محرذرا  ا را، مطالبا بضرورا ت،يير طري

 .وفل الوق  ذاته من الدعوا  المنادي  بحل السطط  الوطني ،  نها الةاعدا التل تةوم عطيها الدول 
لطحرررل، ولرررم يتنرررازل عنررره، داعيرررا لتشررركيل لجنررر  أمنيررر   معينرررا   ا حرررت ل يضرررا سرررةفا  ووبررريان الزعنرررون أن 

ى اقتصادي  لمراجع  وترسيم الع قا  السياس  وا قتصادي  وا مني  ما إسراييل، بحين سياسي  وأخر 
تةرررردم تةاريرهررررا لطمجطررررس فررررل جطسررررته المةبطرررر ، كررررذلك إعررررادا النظررررر فررررل مسرررر ل  التنسرررريو ا منررررل،  ن 
ا حررت ل يسررابو الررزمن فررل تحةيررو برنامجرره ا سررتيطانل وابتزازنررا عبررر فرررا عةوبررا  عطررى السررطط  

 .و  أموالهاوقرصن
وطالب الزعنون ب عادا النظر فل مستةبل بروتوكول باريس ا قتصادي،  نه ي،طو الباب أما الفرص 
لتحةيررو السرر م، مككرردا أن المجطررس المركررزي هررو الررذي اتخررذ قرررار إنشررا  السررطط  الفطسررطيني ، بهررد  
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 ير  السياسري  والةانونير  ا نتةال منها إلرى الدولر  وهرو مرن يةررر مسرتةبطها ووظيفتهرا، وهرو صراحب الو 
 فل ظل عدم انعةاد المجطس الوطنل.

وقال الزعنون: إنه ستتم م حة  مجرمل ا حرت ل ومسرتوطنيه عطرى الصرعيد الردولل، لمعراقبتهم عطرى 
 جرايمهم المتواصط  بحو شعبنا، خاص  ما يحدن فل مدين  الةدس المحتط .

، وتطرررور 5105 مرررن الرردولل، الرررذي بررردأ عرررام لمجطرررس ا وأكررد ضررررورا توجررره السرررطط  الوطنيرر  مجرررددا  
 الو يا  المتحدا ا مريكي . وأفشطتها حت ل فل العام الماضل،  إنها بتةديم مشرول قرار 

ودعا الزعنرون لتكاير  المةاومر  الشرعبي  بكافر  أشركالها لمواجهر  جررايم ا حرت ل ومسرتوطنيه وتوسريا 
ز صررمود شررعبنا عطررى أرضرره، مسررتذكرا شررهيد المةاومرر  حركررا  مةاطعرر  ا حررت ل محطيررا ودوليررا، لتعزيرر

 الشعبي  زياد أبو عين.
جرررا  انتخابررا  شررامط ، تسررهم  ت،ييررر واقررا المكسسرر  بودعررا إلررى ترتيررب البيرر  الررداخطل الفطسررطينل، واق

السرررررعل لتحةيرررررو المصرررررالح  الوطنيررررر  بمشرررررارك  كرررررل مرررررن حمررررراس والجهررررراد بالتشرررررريعي ، وا سرررررتمرار 
وم  الوفاو الوطنل بممارس  عمطها، خاصر  فيمرا يتعطرو بمعبرر رفرح والحردود ، والسماج لحكاإلس مل
 وا من. 

 5/3/5105 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 إلى دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية دعو جميع الفصائليالحمد هللا  

ته لجميا الفصرايل رامل الحمد هللا دعو  الفطسطينل جدد فيه رييس الوزرا  :فادي أبو سعدى -رام هللا 
عررادا  إلررى دعررم حكومرر  الوفرراو الرروطنل وتمكينهررا مررن الةيررام بمهامهررا فررل تطبيرر  احتياجررا  المررواطنين واق

زال  آاار ا نةسام، خ ل لةايره وفردا   مرن الشخصريا  المسرتةط  برياسر  ياسرر  اإلعمار فل قطال غزا واق
 الوادي ، فل رام هللا.

عادا إعمارض عطى رأس سطم م وقال: وقطال غزا سيبةى جز ا أصي    الةيرادا  أولويا ن أجزا  الوطن، واق
والحكومررر  الفطسرررطيني ، والحكومررر  تبرررذل الجهرررود وتجرررري ا تصرررا   عطرررى جميرررا المسرررتويا  العربيررر  
والدولي  لرفا الحصار عنهو. وأططا رييس الوزرا  الوفد عطى جهود الحكوم  المبذول  فل عمطي  إعادا 

 ل كررل مسررتطزما  البنررا  واإلصرر حا  عطررى شرربكا  الميرراض والكهربررا ، مشرريرا  اإلعمررار، وسررعيها إلدخررا
إلررى ان الفترررا المةبطرر  ستشررهد حركرر  كبيرررا فررل قطررال اإلسرركان نتيجرر  موافةرر  دول السررعودي  والكويرر  

 وقطر عطى تمويل عدد من المشاريا التل قدمتها حكوم  الوفاو وبشكل خاص مشاريا اإلسكان.
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البترره لطرردول المانحرر  بالوفررا  بتعهررداتها التررل قطعتهررا خرر ل مرركتمر الةرراهرا إلعررادا وجرردد الحمررد هللا مط
، وبشكل خاص فل ظل الظرو  الصعب  التل يعانيها أبنرا  شرعبنا فرل غرزا، وا زمر  المالير  اإلعمار

 التل تعانل منها الحكوم  جرا  احتجاز إسراييل لعايدا  الضرايب الفطسطيني .
 5/3/5105 ،القدس العربي، لندن

 
 تعزز تحصيناتها على الحدود مع مصر التابعة لوزارة الداخلية مناألقوات غزة:  

عطررم مراسررل وكالرر  ا ناضررول أن قرروا  ا مررن : ا ناضررول ،هررانل الشرراعر وهدايرر  الصررعيدي -رفررح 
ا تعررزز، منررذ أيررام، تحصرريناته الفطسررطيني  فررل قطررال غررزاالرروطنل الفطسررطيني ، التابعرر  لرروزارا الداخطيرر  

عطرررى الحررردود مرررا مصرررر، جنررروبل قطرررال غرررزا، فرررل وقررر  يشرررتد فيررره التررروتر برررين الحركررر  والسرررططا  
المصررري   –وأفرراد مراسررل ا ناضررول برر ن قرروا  ا مررن المتمركررزا عطررى الحرردود الفطسررطيني   المصررري .

شرريد  سررواتر ترابيرر  مرتفعرر  فررل محرريط مواقعهررا ا منيرر ، ونةطرر  بعررا المواقررا العسرركري ، المجرراورا 
 .شريط الحدودي ما مصر، إلى مناطو أكار ارتفاعا  لط

تطررك اإلجرررا ا  أرجعهررا مصرردر مسرركول فررل قيررادا جهرراز ا مررن الرروطنل الفطسررطيني  إلررى ورغبرر  وزارا 
الداخطيرر  فررل تعزيررز سرريطرتها عطررى المنطةرر  الحدوديرر  مررا مصررر، وتحصررين الحرردود البريرر  والبحريرر  

لوكالر   ى المصردر، الرذي رفرا الكشر  عرن هويتره، قراي   ومضر .وال،ربي  والجنوبي  والشررقي  لطةطرال
ا ناضول: ولج نا إلى تعزيز تحصيناتنا بعد وقول عدا حوادن إط و نار من قبرل الجري  المصرري، 

 استهدف  نةاطا لألمن الفطسطينلو.
 ونفى المصدر الفطسطينل رفيا المستوى وجود أي ع ق  بين تطك التعزيزا  وبين التوتر الحاصل فل
الع قرررر  بررررين مصررررر وحركرررر  حمرررراس، بعررررد اعتبررررار محكمرررر  الةرررراهرا لألمررررور المسررررتعجط ، يرررروم السررررب  

 الماضل، الحرك  ومنظم  إرهابي و.
وشرج المصدر طبيع  اإلجرا ا  الترل تنفرذها قروا  ا مرن بةولره إنهرا تشرمل ونةرل مواقرا قروا  ا مرن 

متررر أو أقررل،  011عررن الشررريط مسراف  الروطنل المال صررة  لطجردار الشررايك المصررري إلرى منطةرر  تبعرد 
حتررى   تكررون فررل مرمررى نيررران قرروا  الجرري  المصررري، ووضررا سررواتر ترابيرر  حولهررا، ووضررعها فرروو 

وتابا أن وهذض اإلجرا ا  تهد  أو  إلى حماي  عناصر ا من، وااني ا إلى فرا مزيرد  ت ل مرتفع و.
ر  أي أذى قد يطحو من قبل أي شرخص أو من الرقاب  ا مني  الفطسطيني  عطى الحدود ما مصر، ود
وكشررر  المصررردر الفطسرررطينل عرررن ونيرررر  وزارا  جهررر  عرررابرا  ي جنررردي مصرررري أو مركبررر  عسرررركري و.

  الداخطي  زيادا النةاط ا مني  عطى طول الشريط الحدودي ما مصر.
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ونفرى بشردا حردون أي عمطيرا  اسرتهدا  لطجري  المصررري أو اخترراو لطحردود مرن داخرل غرزا، خرر ل 
 الفترا الماضي .

 4/3/5105 ،رأي اليوم، لندن
 
 نتنياهو تهدد السلم الدولي سياسةالسلطة الفلسطينية:  

رس جاعتبر  وزارا الشكون الخارجي  فل السطط  الفطسطيني  أن خطاب نتنياهو أمام الكون :رام هللا
لل، وقرارا  الشرعي  ا مريكل، يسةط من جديد فل اختبار الةيم والمبادئ اإلنساني ، والةانون الدو 

: 4/3وقال  الخارجي  فل بيان لها يوم ا ربعا   الدولي ، ويذهب ب رادته ضحي  لعنجهيته وغرورض.
رس كواعظ، متوهما  أنه يعطل العالم دروسا  فل عطم السياس  وا خ و جونتنياهو وق  أمام الكون

وم. وتجاهل عن قصد أن إسراييل وفنون التفاوا، وهو الرمز الحةيةل والحل لطفاشل فل هذض العط
النووي  هل السبب الفعطل لسباو التسطح النووي فل الشرو ا وسط. كما أنه حاول إخفا  كونه رييس 
وزرا  إسراييل التل تحتل شعبا  آخر وتطردض من ديارض، وتستوطن فل أرضه، وتسطبه أبسط حةوقه، 

 سانل عطى أرا وطنهو. وتةوم بشن عدوان شامل عطى مةوما  وجودض الوطنل واإلن
 اإلسراييطلمن وأن يعتر  نتنياهو ب ن ا حت ل  وأشار بيان الخارجي  الفطسطيني  إلى أنه وبد   

لفطسطين هو سبب الب   الذي يحل بالمنطة ، حاول فل هذا الخطاب حر  ا نظار عن جريم  
ل تعاطيها ما منطة  الشرو ا حت ل وا ستيطان، وتدخل لفرا أولويا  مختطف  عطى دول العالم ف

 ا وسط، وكل ذلك إلخفا  احت له لفطسطين وشعبه عن أجندا ا هتماما  الدولي و. 
وأكد  الخارجي  أن ما أسمته برولعب  تصوير نتنياهو لنفسه كضحي  بات  ممجوج  ومكشوف و، وقال 

ور البطل الحريص عطى آخر ويشردض فل المنافل والخيام أن يمال د ب نه و  يحو لمن يحتل شعبا  
الس م وا من فل العالم، وأن سياس  نتنياهو وجرايم حكومته ضد الشعب الفطسطينل هل التل تهدد 

 والدوللو. اإلقطيملالسطم وا من 
وحذر  خارجي  السطط  المجتما الدولل ودوله كاف  من م،ب  ا نجرار خط  م،الطا  نتنياهو 

ك السريا إلنها  ا حت ل وا ستيطان اإلسراييطل لفطسطين، وأجندته وأولوياته، وطالب  بالتحر 
وتمكين الشعب الفطسطينل من نيل حةوقه وبنا  دولته المستةط  ك ساس ل ستةرار وا من فل المنطة  

 والعالم، كما قال البيان.
 4/3/5105قدس برس، 
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 عالقتنا بمصر : مستعدون ألي مقترحات لتحسينالسفير محمد صبيح تصريحاتيثّمن  هنية 

أكرد نايرب ريريس المكترب السياسررل لحركر  حمراس إسرماعيل هنيرر ، اسرتعداد حركتره  ي مةترحرا  مررن 
 ش نها إزال  العةبا  من طريو الع ق  بين الشعبين المصري والفطسطينل.

وقال هني  خ ل اتصال هاتفل ما مساعد ا مين العام لطجامع  العربي  السرفير محمرد صربيح، مسرا  
م ا ربعررا ، ومسررتعدون  ي مةترحررا  مررن شرر نها إزالرر  العةبررا  مررن طريررو الع قرر  بررين الشررعبين اليررو 

وأضرررا  و  المصرررري والفطسرررطينل وحمررراس   تتررردخل فرررل الشررر ن الرررداخطل المصرررري والررردول العربيررر و.
حريصررون عطررى أمررن مصررر ونةرر  مسرراف  واحرردا مررن مكونررا  الشررعب المصررري ودمررا ض عزيررزا عطررى 

 لو.الشعب الفطسطين
 كما امن هني  موق  السفير صبيح تجاض الحرك  ضد الةرار المصري باعتبارها وإرهابي و. 

 4/3/5105، فلسطين أون الين
 

 .. وال يوجد ممتلكات لنا في مصر إعالمي" المصري "تماد   وزير العدلحماس: تصريحات حركة  
وزيررر العرردل المصررري  حركرر  حمرراس نررداد  بةرررار، أن غررزا، مررن 5/3/5105الحيــاة، لنــدن، ذكررر  

المستشار محفوظ صابر، اعتةال أعضا  فل الحرك  فل مصر ومصادرا جميا أموالهم ومةاراهم، بعد 
 أيام قطيط  عطى اعتبار الحرك  منظام  وإرهابي و.

واعتبرررر  وحمررراسو قررررار صرررابر تنفيرررذ الحكرررم الةضرررايل ضرررد الحركررر ، وتكريسرررا  لطخطييررر  الكبررررى الترررل 
 مصري  فل حو المةاوم  الفطسطيني و.ارتكبتها المحكم  ال

وشداد  فل بيان مةتضب أمس، عطى أن وهرذا الةررار هرو إسرا ا بال،ر  لصرورا مصرر وسرمعتها وتخرلان 
عن أي دور لها فل رعاير  المطفرا  الفطسرطيني ، وعطرى النظرام المصرري إعرادا تةرويم الموقر  فرل ظرل 

 لمصري  المسيي  ضد حماسو.حال ا ستيا  العارم فل أوساط ا م  بسبب الةرارا  ا
الةيرادي فرل حركر  حمراس ، مرن غرزا، أن 4/3/5105، وكالة الصحافة الفلسطينية اصفا وأضاف  

 تصريح وزير العدل المصري ب نها وتماديا  إع ميا و.عدا ص ج البردويل صباج ا ربعا  
د أي أمرروال أو ممتطكررا  إنرره وفيمررا يتعطررو بتصررريح وزيررر العرردل المصررري فرر و     يوجرر البردويررل وقررال

 لحماس فل مصرو، معتبرا أن هذا ومن قبيل ا فتراضا  غير الصحيح و.
نايرررب ريررريس المكترررب السياسرررل -أضرررا  البردويرررل وإذا كرررانوا يةصررردون الررردكتور موسرررى أبرررو مررررزوو 

 فهو هناك لطع نو. -لحماس الموجود فل الةاهرا حاليا
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ري  عطرى اعتةالره ولكرن بشركل عرام إن هرذض التصرريحا  السططا  المصر إقدامواستبعد الةيادي بحماس 
 غير  ية  ونول من التصعيد والتماديو.

وحرررول إن كانررر  هنررراك وسررراطا  برررين حركتررره والسرررططا  المصرررري ، ذكرررر البردويرررل أنررره   عطرررم لررره 
 باتصا   باستانا  الجهود التل يجريها وفد من قيادا حرك  الجهاد اإلس مل.

نصر من حماس من السفر مستةب   عبرر معبرر رفرح البرري أو دخرول مصرر، وعن إمكاني  منا أي ع
 شدد البردويل عطى أنه ومن الصعب معاداا الشعب الفطسطينل بهذا الشكلو.

وأرد  و  أحد يرضى بذلك وهرذا أمرر مخرال  لسرياو الع قرا  والترارية وبالترالل الةيرام بهرذض الخطروا 
 من حماسو.سيكون خطوا محرج  لطنظام المصري أكار 

ررا محرردود ا وإنمررا هررل شررعب ب كمطرره، اررم إن برراقل الشرررعب  ونبرره البردويررل إلررى أن حمرراس ليسرر  تنظيم 
 متعاط  معها و  يمكن أن يةبل أن يتم التعامل معها بهذض الطرية و.

 
 أبو مرزوق: حكومة التوافق لم تنفذ خطوة واحدة في ملف اإلعداد لالنتخابات 

إجرررا  ا نتخابررا  “البررارز فررل حركرر  حمرراس، موسررى أبررو مرررزوو، إن  ا ناضررول: قررال الةيررادي -غررزا
التشريعي  والرياسي  الفطسطيني  واإلعداد والتهيي  لها من مسكولي  حكوم  التوافو الوطنل التل لم تنفذ 

، متساي  عن مدى جدي  الرييس الفطسطينل محمرود عبراس فرل موضرول ”خطوا واحدا فل هذا المط 
 ه لبيان من حماس بالموافة  عطيها.ا نتخابا  وحاجت

  أدري “وقررال أبررو مرررزوو فررل تصررريح صررحفل مكترروب نشرررض عطررى صررفحته عطررى موقررا تفيسرربوك(: 
مدى جدي  الرييس أبو مازن تالرييس الفطسطينل محمود عباس( فل موضول ا نتخابا ؟ ولماذا يريد 

د لها مسكولي  الحكوم  التل لم تفعل التهيي  ل نتخابا  واإلعدات…( بيانا رسميا من حرك  حماس ؟ 
 ”.خطوا واحدا فل هذا الصدد
إصررردار المرسررروم الرياسرررل تالمتعطرررو بتحديرررد موعرررد ا نتخابرررا ( مسررركولي  “وأضرررا  أبرررو مررررزوو أن 

الةيرررادي المكقررر   اإلطرررارالررررييس و  يحتررران الررررييس إ  أن يترررابا صررر حيته فرررل هرررذا الصررردد، بررردعوا 
لممارس  صر حياته المتفرو عطيهرا وخاصر  الترتيبرا  والتوافةرا  المططوبر   لمنظم  التحرير الفطسطيني 

 ”.المتعطة  بالمجطس الوطنل الجديد المهام السياسي  أيضا
وشردد أبررو مرررزوو عطررى أن حركرر  حمرراس لررن تتراجررا عررن شررل  اتفةرر  عطيرره، مطالبررا الرررييس محمررود 

تنراول كرل الةضرايا المتعطةر  بالمصرالح   نره ي“عباس بمراجع  اتفاو المصالح  الموقا فل قطال غزا 
 ”.وليس فةط تشكيل الحكوم  وا نتخابا 

  5/3/5105القدس العربي، لندن، 
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 حماس بـ "البقاء خارج الصف الوطني"تتهم حركة فتح حركة  

شرررن النررراطو باسرررم فرررتح أحمرررد عسرررا  هجومرررا عطرررى حركررر  حمررراس، واتهمهرررا برررر : غررزا ر أشرررر  الهرررور
بةا  الساح  الفطسطيني  فل حالر  بطبطر  وانةسرام وانشر،ال واإلصرار عطى البةا   خارن الص  الوطنل واق

 عن معرك  الشعب الفطسطينل ا ساسي  ضد ا حت ل اإلسراييطل فل معارك داخطي و.
وقرررال فرررل تصرررريحا  إن حمررراس بررردل أن تبرررادر إلرررى تطبيررر  دعررروا رياسررر  المجطرررس الررروطنل لحضرررور 

لعةد اجتمال ب،زا لعدد مرن الفصرايل الفطسرطيني  وتةردم خ لره مرن اجتماعا  المجطس المركزي وتبادر 
 واايو مفبرك  ومزورا   هد  لها من ذلك سوى حر  ا نظار عن م زقهاو.

وطالب عسا  حرك  حماس بروالك  عن تدخ تها فل الشكون العربي  وعمطها كمةاول ص،ير يتراجر 
قررروى إقطيميررر  أخررررىو، متهمرررا حمررراس بسياسرررتها بالمعانررراا والررردم الفطسرررطينل خدمررر  لجماعررر  اإلخررروان و 

 الحالي  ب نها وتجطب إلى شعبنا، وخصوصا  أهطنا فل قطال غزا، الوي   والدمارو.
  5/3/5105القدس العربي، لندن، 

 
 دعوات حركة حماس المتكررة إلجراء االنتخابات غير جادةمتحدث باسم حركة فتح:  

فررتح، فرايز أبررو عيطر ، فررل تصرريح وصررل مراسرل وكالرر  ا ناضرول: قررال المتحردن باسررم حركر   -غرزا
دعرروا  حركرر  حمرراس المتكررررا إلجرررا  ا نتخابررا  التشررريعي  “تا ناضررول( نسررخ  منرره، ا ربعررا ، إن 

 ”.والرياسي  العام  غير جادا وت تل فل سياو المناكفا  اإلع مي 
ذض المرحطرر . وحرردين ا نتخابررا  ليسرر  ضررمن أولويررا  حركرر  حمرراس فررل هرر“وأضررا  أبررو عيطرر  أن 

الررررييس محمرررود عبررراس كررران واضرررحا اليررروم بررر ن عطرررى حمررراس أن تتةررردم بموافةررر  كتابيررر  عطرررى إجررررا  
 ”.ا نتخابا  لرييس لجن  ا نتخابا  المركزي  الفطسطيني  حنا ناصر

وأوضح أن الرييس عباس ططب الموافة  الكتابي  من حماس عطى إجرا  ا نتخابا ؛  نها هل الجه  
 طرا عطى قطال غزا، وب مكانها أن تعيو أو تسهل أي عمطي  انتخابي .المسي

 5/3/5105القدس العربي، لندن، 
 
 المخيمات استقرارفي لبنان تؤكد حرصها على  الفلسطينية الفصائل 

الفطسررطيني  فررل لبنرران اجتماعهررا الرردوري،  واإلسرر مي عةررد  الفصررايل والةرروى الوطنيرر  : وفررا –بيرررو  
فرررل سرررفارا دولررر  فطسرررطين فرررل بيررررو ، وبحاررر  آخرررر المسرررتجدا  والةضرررايا المتعطةررر  ا ربعرررا ،  أمرررس

 بالشكون الفطسطيني  فل لبنان.
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وورد فل بيان صدر عةب ا جتمال، أن المجتمعين أكردوا حررص الفصرايل لترسرية ا مرن وا سرتةرار 
ن تكرون المخيمرا  فل كاف  المخيما  الفطسطيني  فرل لبنران، خاصر  فرل مخريم عرين الحطروا، وقرالوا ولر

ممرررررا أو مةرررررا  سررررتهدا  أمررررن واسررررتةرار لبنرررران وسررررطمه ا هطررررل، وأن جميررررا الةضررررايا ا منيرررر  تجررررري 
 معالجتها فطسطينيا، بالتنسيو ما الجها  ا مني  والسياسي  الطبناني و.

، وشددوا عطى دعم الةوا ا منير  المشرترك  فرل مخريم عرين الحطروا، والعمرل عطرى تعزيرز وتطروير دورهرا
عطررى أن يررتم  حةررا تعمرريم هررذا النمرروذن عطرررى برراقل المخيمررا  الفطسررطيني  وفررو مةتضرريا  الظررررو  

 وا ولويا .
ورفررا المجتمعررون قرررار وا ونرررواو وقرر  العمررل فررل برنررام  الطرروارئ المخصررص  بنررا  مخرريم نهررر 

الطرروارئ مررا  برنررام  إقرررار إلررىالنظررر برره وخصوصررا أن المسررببا  التررل أد   ب عرراداالبررارد، وطالبوهررا 
زالرر  قايمرر و، وبهررذا السررياو فةرررد قرررر المجتمعررون الةيررام باعتصررراما  جماهيريرر  سررطمي  أمررام مكاترررب 

، تضامنا ما مطالب أبنا  مخريم نهرر 03/3/5105وا ونرواو فل المخيما  كاف ، وذلك يوم الجمع  
 البارد.

ا لتزام بتعهررداتهم وترروفير ا مرروال وطالررب المجتمعررون وا ونرررواو والدولرر  الطبنانيرر  والمجتمررا الرردولل برر
عادافل مخيم نهر البارد  اإلعمارال زم   ستكمال   إلرى، وباعتبرارض محطر  انتظرار لطعرودا إليرهأهطه  واق
الشررهري  واإليرروا  اإلغاارر مررن برنررام   إسررةاطهاالعرراي   التررل تررم  إدران إعررادا إلررىفطسررطينو، داعررين 
 عايط . 511در عددها برلبنان، والتل ية إلىلطنازحين من سوريا 

 5/3/5105، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 : ملتزمون باالنتخابات في سياق المصالحةترفض اتهامات عباس بتعطيل االنتخابات حماس 

حرك  وحماسو رد  عطى تصرريحا  ، أن فتحل صبااج غزا، عن 5/3/5105الحياة، لندن، ذكر  
ا نتخابرررا  الرياسررري  والتشرررريعي  ولطمجطرررس الررروطنل الررررييس محمرررود عبررراس بررر ع ن التزامهرررا تنظررريم 

لمنظمرررر  التحريرررررر الفطسرررررطيني  فرررررل سرررررياو تنفيرررررذ اتفررررراو المصرررررالح ، متهمررررر  الررررررييس بتعطيرررررل إجررررررا  
 ا نتخابا .

وأوضح  الحرك  فل بيان أمس أن واتفاو الشاطئ تالموقا فل نيسان الماضرل فرل غرزا( نرصا عطرى 
كوم ، مرسوما  آخر فل ش ن تحديرد موعرد ا نتخابرا ، لكنره أن يالصدر عباس، ما مرسوم تشكيل الح

 لم يطتزم ذلك، ولم ينفذ أيا  من بنود اتفاو المصالح و.



 
 
 
 

 

           05ص                                     3515 العدد:    5/3/5105 الخميس التاريخ:

وعباررر  الحركرر  عررن اسررتهجانها مررن ومطالبرر  حمرراس بورقرر  رسررمي ، عطررى رغررم وضرروج اتفرراو الشرراطئ 
عبررراس لتنفيرررذ اتفررراو  الرررذي لرررم يطتزمررره عبررراس أصررر  و، مضررريف  أن والجديررر    ترررزال غيرررر متررروافرا لررردى

 إجرا  ا نتخابا و. أوالمصالح  
وشدد  عطى أن وإع م عباس ب ن إعادا إعمار غزا مرهون بممارس  حكوم  الوفاو مهامها فل غزا، 
يمال اعترافا  ب ن عباس هو المسكول عرن تعطيرل اإلعمرار بهرد  فررا شرروط جديردا عطرى حمراس، 

 ترفا التواصل ما موظفيها فل غزاو.عطما  أن الحكوم  ترفا ممارس  مهامها، و 
فرل قرال سامل أبو زهرري حرك  حماس الناطو باسم ، أن 4/3/5105فلسطين أون الين، وأضاف  

تصريح صحفل، إنناو مطتزمون ب جرا  ا نتخابا  فل سياو تنفيرذ اتفراو المصرالح  وعبراس هرو الرذي 
ر عبرراس مررا مرسرروم تشررركيل يعطررل إجرررا  ا نتخابررا  حيررن إن اتفرراو الشرراطئ نررص عطررى أن يالصررد

الحكوم  مرسوما  آخر حول تحديد موعد ا نتخابا ، لكنه لرم يطترزم برذلك ولرم ينفرذ أيرا  مرن بنرود اتفراو 
 المصالح و.
إسرررماعيل رضررروان، الةيرررادي فرررل ، مرررن غرررزا، أن 4/3/5105، المركـــز الفلســـطيني ل عـــالمونشرررر  

إلعررر مو: ونحرررن جررراهزون ل نتخابرررا  فرررل تصرررريحن خررراصن لرررروالمركز الفطسرررطينل ل قرررال حركررر  حمررراس
عرر ن الشرراطئو،  فتررا  إلررى أن التوقيررا  ونرردعو عبرراس إلصرردار مرسرروم لعةرردها حسررب اتفرراو الةرراهرا واق
الخطررل عطررى ذلررك تررم بالفعررل عنرردما تررم التوقيررا عطررى إعرر ن الشرراطئ الررذي تضررمن بنرردا  واضررحا  حررول 

 الدعوا ل نتخابا .
صدار المرسوم ل حتكام وطالب الةيادي فل حماس، عباس بعدم  التهرب من استحةاو ا نتخابا ، واق

 إلى صناديو ا قترال.
وانتةرررد رضررروان، تجاهرررل عبررراس قررررار محكمررر  الةررراهرا لألمرررور المسرررتعجط  باعتبرررار وحمررراسو جماعررر  
وإرهابي و، قاي  : ولألس  عباس لم يتطرو لإلسا ا لطمةاوم  وعطى رأسها اسرتهدا  حركر  حمراس مرن 

  و.محكم  مصري
 

 المصري: خطاب عباس "تهريج سياسي" ويخشى على مستقبلهمشير  
وصرر  الةيررادي فررل حركرر  حمرراس مشررير المصررري، خطرراب ريرريس السررطط  محمررود عبرراس أمررام : غررزا

( بررررروالتهري  السياسرررلو،  فتررررا  إلررررى أن عبرررراس يخشررررى عطررررى 3-4المجطرررس المركررررزي اليرررروم ا ربعررررا  ت
 با ستحةاقا  الوطني . مستةبطه السياسل من خ ل عدم التزامه
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وقال المصري، فل تصريح خراص لمراسرل والمركرز الفطسرطينل لإلعر مو: وكعادتره مرارس عبراس دور 
الِشرردا فررل التعامررل مررا الشررعب الفطسررطينل خاصرر  غررزا، وابتزازهررا ومسرراومتها، فررل حررين أنرره اسررتخدم 

 أسطوب الطيون  وا ستعطا  وا ستجدا  ما ا حت ل الصهيونلو.
المصررررري: إن وهرررررد  عبرررراس مررررن خطابررررره أن يوصررررل رسررررال  ل حرررررت ل أنرررره يصررررر عطرررررى  وأضررررا 

المفاوضا ، ولن يواجره ممارسرا  ا حرت ل إ  بمزيرد مرن اإلقبرال عطرى المفاوضرا و، مسرتنكرا  تنكررض 
 لمطفا  الةضي  الفطسطيني  عبر إهمال الحدين عنها، والتل ت تل فل أبرزها المصالح  الوطني .

مطتزم  با تفاقا  التل وقع  عطيها، ومستعدا إلجرا  ا نتخابا  الرياسي  والتشريعي  وأكد أن حماس 
 وانتخابا  المجطس الوطنل.

 4/3/5105، المركز الفلسطيني ل عالم

 
 رضوان: نسعى لمعالجة تداعيات قرار المحكمة المصرية بـ"الحكمة" 

تسرررعى لمعالجررر  الةررررار السياسرررل ةيرررادي فرررل حركررر  حمررراس إسررماعيل رضررروان أن الحركررر  الأكرررد : غررزا
 لطمحكم  المصري  بعداها وجماع  إرهابي و بالحكم  عبر جها  مصري  وغير مصري .

فل تصريحن خاصان لروالمركز الفطسطينل لإلع مو، ا ربعا : ورغم الةرار الجاير لطمحكم   رضوانوقال 
وغيررر مصررري و، مسررتهجنا  المصررري  نسررعى لمعالجرر  هررذض التررداعيا  بالحكمرر ، وعبررر جهررا  مصررري  

إعطررا  ال،طرررا  السياسررل مرررن وزيررر العررردل المصرررري ولةرررار جررراير خرررن عطرررى كررل الخطررروط الحمررررا ، 
 وتجاوز الع ق  ا ستراتيجي  بين مصر وفطسطينو.

وشدد عطى أن قرار المحكم  هو وقررار سياسرلو، مسرتبعدا  أن يجرري م حةر  حمراس الترل أكرد أنهرا   
 تطكا  عطى ا راضل المصري .تمطك أي مكاتب أو مم

وتررابا: وحمرراس هررل حركرر  تحرررر وطنررل لرريس  ي دولرر  أن تترردخل بشرركونها أو بمةاومتهررا ل حررت ل 
 الصهيونل، الذي يشكل البوصط  الوحيدا التل تتجه إليه مةاوم  الحرك و.

حررريا ورأى أن تصررريحا  وزيررر العرردل المصررري تسررهم فررل ترروتير ا جرروا  المترروترا أصرر   بفعررل الت
 اإلع مل فل وسايل اإلع م المصري  وبفعل قرار المحكم .

 4/3/5105، المركز الفلسطيني ل عالم
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 ضّد اتهامها بـ"اإلرهاب" مع حماس متضامنا   يستقبل وفدا   ممثل حركة حماس في لبنان 
ةررروى ( وفرردا  مررن ال3-4اسررتةبل مماررل حركررر  حمرراس فررل لبنررران عطررل بركرر ، اليرروم ا ربعرررا  ت: بيرررو 

وحضرر الطةرا   الشبابي  والط بي  الفطسطيني  متضامنا ما الحرك  فل أعةاب حكم المحكم  المصري .
 مشهور عبد الحطيم، عضو الةيادا السياسي  لحماس فل لبنان.

وعبارررر الوفرررد الفطسرررطينل عرررن تضرررامنه مرررا حركررر  حمررراس وكتايرررب الةسرررام، واسرررتنكارض لةررررار المحكمررر  
 حماس وكتايب الةسام منظما  إرهابي .المصري  التل عدا  حرك  

بدورض حياا برك  الوفد الشبابل والط برل عطرى مبادرتره الطيبر ، وأكرد حررص حركر  حمراس عطرى تعزيرز 
الع قرررررا  مرررررا الررررردول العربيررررر  واإلسررررر مي  كافررررر  باعتبارهرررررا العمرررررو الطبيعرررررل وا سرررررتراتيجل لطشرررررعب 

 الفطسطينل.
 4/3/5105، المركز الفلسطيني ل عالم

 
خراج ملف اإلعمار من التجاذبات "أوسلو"تدعو للتحلل من  "الشعبية"   وا 

: أمررسرام هللا: قالرر  الجبهرر  الشررعبي  لتحريررر فطسررطين فررل كطمتهررا أمررام المجطررس المركررزي الفطسررطينل، 
إن الت خر المفرط فل إعادا إعمار قطال غزا، أكبر شاهد عطى ضرع  الردور الةيرادي الفطسرطينل فرل 

ل الرررذي يعيشررره الةطرررال، ودليرررل عطرررى ا نسرررياو ورا  التجاذبرررا  السياسررري  الوطنيررر  الظرررر  ا سرررتاناي
 واإلقطيمي  والدولي .

ن تجربرررر   وأضررراف : إن التمسررررك بخيررررار المفاوضرررا  العةيمرررر  إضرررراع  لطوقررر  والجهررررد الفطسررررطينل، واق
عشرررين عامررا ويزيررد مررن المفاوضررا  هررل السرربب ا سرراس فررل مررا وصررل إليرره المشرررول الرروطنل مررن 

 زو متعدد ا بعاد وا وجه.م 
وطالبرر  والشررعبي و بوقرر  المفاوضررا  الاناييرر  مررا حكومررا  ا حررت ل برعايرر  أميركيرر ، والتحطررل مررن 
عادا مط  الةضي  الفطسطيني  إلى هيي  ا مم  اتفاو أوسطو والتزاماته السياسي  وا مني  وا قتصادي ، واق

الصرر حيا  لتنفيررذ قرررارا  الشرررعي  الدوليرر  ذا   المتحرردا والمطالبرر  بعةررد مرركتمر دولررل مفترروج وكامررل
ل،ا  اتفاو باريس ا قتصادي .  الصط  بالصرال وليس التفاوا عطيها، وفل مةدمتها حو العودا، واق

وشرررردد  والشررررعبي و عطررررى ضرررررورا ارتةررررا  طرفررررل ا نةسررررام الفطسررررطينل لمسررررتوى المسرررركولي  الوطنيرررر  
نها  ا نةسام، والتخطص من كل الحسابا  الفيوي  واإلقطيمي  ونبرذ المحاصصرا  الانايير   والتاريخي  واق

 لمصطح  وحدا الشعب وا را وا هدا  الوطني .
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كما دع  والطجن  التنفيذي  إلى العمل الدكوب والمستمر والمسكول عطى حل معضط  معبر رفح البرري 
دارتره والعمرل عطر ى فتحره أمرام المرواطنين ما الةيادا المصري  عطى قاعردا تسرطام السرطط  لهرذا المعبرر واق

 والبضايا، واإلسهام فل التخفي  من معاناا شعبناو.  
وقالررر  والشرررعبي و: يجرررب أن تتحمرررل منظمررر  التحريرررر مسررركوليتها فرررل الررردفال عرررن الةررردس وعروبتهرررا، 

 وحمايتها بوصفها عاصم  فطسطين ا بدي  والتصدي ل حت ل ومشاريعه فيها.
يرر  ذا  صرر حيا  وموازنررا  مررن فصررايل منظمرر  التحريررر تةرروم وأردفرر : مررن المطررح تشرركيل خطيرره قياد

بدورها فل متابع  أوضال الشعب الفطسطينل فرل سروري ، بالتنسريو مرا الدولر  السروري  بصرورا أفضرل 
 من الطجن  الةايم .

وأكد  والشعبي و عطى أهمي  وق  التنسيو ا منل بكل عناوينه، مبين   أن سياس  العدوان وا ستيطان 
 ويد مستمرا ومتصاعدا، ا مر الذي يجعل التنسيو ا منل غطا  لممارسا  ا حت ل.والته

ورأ  أنه   بد من تفعيل المةاوم  بكاف  أشكالها، والعمل عطى محاصرا وإسراييلو دبطوماسيا  وقضراييا  
 وبالذا  داخل محكم  الجنايا  الدولي .

ديسرررمبر  05الرررذي قررردم لمجطرررس ا مرررن فرررل وجررردد  والشرررعبي و رفضرررها لمشررررول الةررررار الفطسرررطينل  
قامرر  دولرر  فطسررطيني   0695الماضررل بشرر ن انسررحاب فطسررطين مررن ا راضررل التررل احتطتهررا عررام  ، واق

كةرار هبط عن سة  اإلجمال الروطنل وشركل صردم  لفصرايل العمرل الروطنل داخرل منظمر  التحريرر 
ضررب الجانرب الرديمةراطل  تخرراذ وخارجهرا ولرم يعبرر عرن مواقرر  الفصرايل فرل الطجنر  التنفيذير  بمررا ي

 الةرار الفطسطينل، وشكل تكريسا  لسياس  التفرد.
   5/3/5105، األيام، رام هللا

 
 "الديمقراطية": استمرار االنقسام مع غياب صندوق االقتراع يعرض الشرعية الفلسطينية للتآكل 

صط  عطرى الصرعيد الفطسرطينل تطورا  كبيرا ح إنرام هللا: قال  الجبه  الديمةراطي  لتحرير فطسطين 
، اإلسرراييطلوصول المفاوضرا  إلرى الطريرو المسردود، بفعرل التعنر   أبرزهاخ ل الفترا الماضي  من 

مررن ا لتزامررا  المنصرروص  إسررراييلالعرردوان الهمجررل عطررى غررزا، وتوسرريا نطرراو ا سررتيطان، وتحطررل 
 .واإلسراييطلعطيها فل ا تفاقيا  بين الجانبين الفطسطينل 

كطمر   إلةرا التصريحا  جا   عطى لسان عضو المكتب السياسل لطجبه  ماجدا المصري خ ل  هذض
 .أمسالجبه  الديمةراطي  لتحرير فطسطين فل اجتمال المجطس المركزي لمنظم  التحرير مسا  

وقال  المصري ووصطنا إلى نهاي  مرحط  سياسي ، لم تعد تجدي معها الدعوا   ستينا  المفاوضا  
 .وتها وشروطها السابة ، مرحط  أكد فيها العدو اإلسراييطل مدعوما  بةوا من الجانب ا ميركلبآليا
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وفررل المطرر  الررداخطل قالرر  المصررري وانرره يجررب تةررديم حطررول مباشرررا لطمشررك   الكبيرررا التررل مررا يررزال 
ورا  قطال غرزا الصرامد يعرانل منهرا جرراا  الحصرار والعردوان ا خيرر، مشريرا الرى إن هرذا يةتضرل حضر

مباشررررا  لحكومررر  الوفررراو الررروطنل عطرررى أرا الةطرررال واضرررط عها بكامرررل مسررركولياتها، مهمرررا كانررر  
 الم حظا  عطى دورها، او التعطيل المتعمد  عمالها. 

الةيرادي المكقر  لرر م. .  إلرى اجتمرال عاجرل إلدارا حروار وطنرل  اإلطرارالمصرري ونردعو  وأضاف 
اسل المشترك، الدعوا  نتخابا  سريع  ومتزامن  لرياس  السرطط ، لطخرون بحطول توافةي  لطبرنام  السي

 وكذلك لطمجطسين الوطنل والتشريعل، بنظام التمايل النسبل الكامل.
إعرادا النظرر فرل ا تفاقيرا  الجرايرا الترل ترم التوقيرا عطيهرا مرا دولر  ا حرت ل وتحريرر  إلرىكما دع  

، وانتهرا  باتفراو براريس ا قتصرادي، الرذي يعمرو ا منرلالسطط  الفطسطيني  من قيودها بد ا بالتنسيو 
، ويعطررل كررل فرررص التنميرر  ا قتصررادي  ا جتماعيرر  اإلسررراييطلتبعيرر  ا قتصرراد الفطسررطينل ل قتصرراد 

 المستدام .
المصررررري رفررررا الجبهرررر  الديمةراطيرررر  لتحريررررر فطسررررطين لمبرررردأ وتبررررادل  أكررررد وفررررل الشرررر ن السياسررررل 

، وكرررذلك تمسرررك الجبهررر  بموقفهرررا الرررداعم لطةررررار 95ان وينسررر  حررردود ا راضرررلو الرررذي يشررررل ا سرررتيط
 الذي يكفل حو عودا ال جيين الفطسطينيين إلى الديار ما التعويا. 064

 5/3/5105، األيام، رام هللا
 
 إرهابية"منظمة حماس "حركة يروت رفضا لعّد في بوقفة أمام السفارة المصرية  

فطسررطينيين فررل لبنرران، ا ربعررا ، وقفرر  احتجاجيرر  أمررام السررفارا نظررم العشرررا  مررن ال جيررين ال: بيرررو 
ورفرررا  المصرررري  فرررل بيررررو ؛ رفضرررا لحكرررم الةضرررا  المصرررري عررردا حركررر  وحمررراسو منظمررر  وإرهابيررر و.

 المحتجرررون ا عررر م الفطسرررطيني  وأعررر م حركررر  وحمررراسو، فيمرررا قررراموا بترديرررد أناشررريد وطنيررر  فطسرررطيني .
اجي  عصبوا ركوسهم بشرعارا  وكتايرب الةسرامو، الجنراج العسركري بعا المشاركين فل الوقف  ا حتج

لحركرر  وحمرراسو، وحمطرروا يافطررا  عطيهررا عبررارا  مررن قبيررل: والمةاومرر  ليسرر  إرهابرراو، والمةاومرر  فخررر 
 الشعب الفطسطينل وعزتهو. 

وعرردا المحتجررون أن حكررم الةضررا  المصررري ويسررل و لمصررر وشررعبها وتاريخهررا، كمررا ويسررل و لطشررعب 
 طينل.الفطس

وقررال آخرررون إن مررن يحررارب مةاومرر  الشررعب الفطسررطينل هررو واإلرهررابل بامتيررازو، مسررت،ربين مررا عررداوض 
 وانة با فل الموازينو؛ حين يتحول ا حت ل إلى صديو، والشعب الفطسطينل إلى عدو.
 4/3/5105، المركز الفلسطيني ل عالم
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 وبرج البراجنة قد يتم نهاية الشهر الجاريشاتيال  بمخيمي إعالن انطالق القوى األمنيةالمقدح:  
قايرررد الةررروى ا منيررر  الفطسرررطيني  فرررل لبنررران منيرررر المةررردج، عمرررل فرررل ا شرررهر  تبرررين: قاسرررم س. قاسرررم

الماضرري  عطررى وضررا دراسرر  لمخيمررا  بيرررو  لمعرفرر  مررا تحتاجرره مررن عديررد قبررل إعرر ن انطرر و هررذض 
مرنهم.  %51عناصر يشكل الفتحاويون  001 وأن مخيمل برن البراجن  وشاتي  فل حاج  إلى الةوا.

لكنه جماد تفعيل الخط  بسبب الضاية  المالي  التل تعيشها السطط  الفطسطيني  ومنظمر  التحريرر الترل 
مررن المسررتحةا  الماليرر  لهررذض الةرروى تتالسررهم كررل مررن حركرر  حمرراس والجهرراد اإلسرر مل  %51تالسررهم بررر 
قررروا  ا مرررن  عررررب، قايرردعطينررراو، كمرررا قررال صررربحل أبررو  الباقيرر ( إلرررى أن ويفرجهررا هللا %31برردفا الرررر 

الرروطنل الفطسررطينل، لررروا خبارو. فةررد تسررطام الفتحرراويون، فررل الشررهر ا ول مررن العررام الجرراري، نصرر  
منهررا. وقررال أبررو عرررب إنرره وكرران مررن المفترررا إعرر ن  %91رواترربهم فةررط، وقبضرروا الشررهر الماضررل 

ل إسررراييل ضرررايب السررطط  المحتجررزا لررديها الخطرر  الشررهر الجرراري، لكننررا سررنكجل ذلررك إلرر ى حتررى تحرروا
 وتوفر ا موال لمنظم  التحريرو!

ر لها من مةوما  بةا . عناصر الةوى ا مني  فل عين الحطوا  حاليا ، تسيار حرك  فتح أمورها بما تيسا
 ينتشرون فل كاف  الشوارل الرييسي  رغم عدم تسطمهم رواتبهم.

ل ما وا خبرارو إنره وفرل ا يرام المةبطر  سريجري اسرتحدان نةراط جديردا من جهته قال المةدج فل اتصا
لطةررروى فررررل عرررين الحطرررروا، وستالصررردنر بطاقررررا  خاصررر  لعناصرررررها ليحظررروا ب،طررررا  قرررانونل مررررن الدولرررر  
الطبنانيررر و، بعررردما واجررره هرررك   سرررابةا  عوايرررو قانونيررر  لررردى إيةرررافهم أي مططررروب، كرررالتعرا لطم حةررر  

طون عصررابا  مسررطح  باإلضرراف  إلررى حيررازا أسررطح  غيررر مرخصرر و. ولهررذض الةضررايي  باعتبررارهم ويشررك
ال،اي ، سترسل الةوى ا مني  الفطسطيني  أسما  عناصرها  ستخبارا  الجري  وليحظروا ب،طرا  شررعل 
من الدول و. وقال المةدج إن والمسكولين ا منيين الطبنانيين وافةوا عطى اعتبار عناصر ا مني  حامطل 

خاصر  كشررط  مجتمعير  محطير و،  فترا  إلرى أن وإعر ن انطر و الةروى ا منير  فرل شرراتي  البطاقرا  ال
 وبرن البراجن  قد يتم نهاي  الشهر الجاريو.

طاتررا سرابةا ، فيمررا يطالرب سرركان المخيمررين  يرذكر أن الطجرران ا منير  فررل مخيمرل برررن البراجنرر  وشراتي  حال
امررررا  التررررل طاولرررر  المخيمررررين برررر يوا  إرهررررابيين الفصررررايل بتشرررركيل هررررذض الةرررروى، خصوصررررا  بعررررد ا ته

 مططوبين، وبعدما ساد فيهما حل المشاكل بوسايل عشايري  وعايطي .
 5/3/5105األخبار، بيروت، 
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 بشأن إيران أصبح مفهوما   "إسرائيل": قلق الكونغرسنتنياهو بعد خطابه أمام  

رضاض عما أوصطه لطعالم بش ن برنام   ا ناضول: أبدى رييس الوزرا  اإلسراييطل بنيامين نتنياهو،
 إيران النووي، خ ل خطابه أمام الكون،رس ا مريكل الا اا .
عد  إلى إسراييل وأنا أعطم أن الةطو ووقال نتنياهو فل بيان صادر عن مكتبه، مسا  ا ربعا ، 

  المطروح  حاليا اإلسراييطل من ا تفاو اقخذ بالتبطور ما إيران مفهوم اقن بشكل أفضل وأن الصفة
 .ومعيب  لط،اي 
بد  من منا إيران من تطوير ا سطح  النووي ، هذض الصفة  الوشيك  ستمكان هذا التحول، ووأضا  

 .ووالبديل لصفة  سيي  ليس الحرب بل صفة  أفضل بكاير
لةد عرض  فل واشنطن فرا معياريين جديدين عطى أي صفة  محتمط  ما إيران، ا ول: ووتابا 
قيود أكار صرام  عطى البرنام  النووي اإليرانل وبذلك سيتم تمديد الفترا الزمني  المططوب   فرا

إليران من أجل ا ختراو إلى تطوير ا سطح  النووي  بسنوا ، والاانل: رفا هذض الةيود فةط بعد أن 
ير دول  تك  إيران عن دعم اإلرهاب وتتوق  عن ممارس  العدوان ضد جيرانها وعن التهديد بتدم

 .وإسراييل
 5/3/5105القدس العربي، لندن، 

 
 يطرح بديال  بل زاد الشرخ مع إدارة أوباما لم: خطاب نتنياهو هرتسوغ 

 بنيامين الوسطل إسحو هرتسوغ إن خطاب والمعسكر الصهيونلوقال زعيم : أسعد تطحمل –الناصرا 
يونتنياهو  ران، لكنه يعماو الشرخ بين إسراييل لن يكار عطى ا تفاو المتبطور بين الدول العظمى واق

سراييل بةي  معزول  و. وأضا : ووالو يا  المتحدا بعد الخطاب والتصفيو بةل نتنياهو وحيدا ، واق
 .وبينما ستتواصل المفاوضا  ما إيران من دون تدخل إسراييطل

 5/3/5105لندن،  الحياة،
 
 يتسم بالوقاحة الكبيرة"ميرتس": خطاب نتنياهو بالكونغرس  

 بنياميناليساري  زهافه غالكون أن خطاب  وميرتسواعتبر  زعيم  حرك  : أسعد تطحمل –الناصرا 
خطاب تخوي  وأكاذيب عكنس الي س وانعدام ا مل... فهو لم يتضمن أي خط  عمل، ونتنياهو كان 

فل وبما أنه با  واضحا  أنه لن يشن هجوما  عسكريا  عطى إيران، فةد جعل من نفسه ليس ذا ش ن 
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الوقو  أمام الكون،رس واتهام الرييس ا ميركل ب نه سيوقا عطى اتفاو و. وزاد  أن والحطب  الدولي 
 .ويعرا إسراييل إلى الخطر، يتسم بالوقاح  الكبيرا

 5/3/5105لندن،  الحياة،
 
 قريبة الهدوء في غزة مؤقت والمواجهة  :"الشاباك" 

ةديرا  جهاز ا من العام الصهيونل والشاباكو تشير زعم موقا وال  العبري أن ت: وكا   – المجد
 لةرب المواجه  ما غزا وذلك بعد اكتشا  عمطيا  تهريب الحديد والمواد الممنوع  لحماس.

وأوضح الموقا أن تةديرا  جهاز الشاباك ت تل بعد ت كدض من وصول الحديد والمواد الممنوع  لحرك  
 حماس، عطى حد زعمه.

باك إلى أن الهدو  السايد فل غزا مكق ، مشددا  عطى أن المعرك  المةبط  بات  وتشير تةديرا  الشا
 أقرب مما يتصور البعا.

 وزعم أن حادا  التهريب تاب  استعداد حماس بشكل متسارل لمعرك  جديدا ضد الكيان.
ن والشاباكو اعتةل بالتعاون ما عدد م وكان  مصادر عبري  ذكر  أن جهاز ا من العام الصهيونل

جها  ا ختصاص شبك  كبيرا من الصهاين  كان  تهرب مواد تستخدمها حرك  حماس فل عمطيا  
 التصنيا العسكري.

 4/3/5105األمني،  المجد
 
 خلف "المعسكر الصهيوني" إضافيا   خطاب نتنياهو يمنح "الليكود" مقعدا   

امس أن شعبي   إسراييلأظهر  استط عا  لطرأي فل  :وكا   –الحياا الجديدا  -الةدس المحتط  
بنيامين نتنياهو تطة  دفع  بسيط  بعد كطمته فل الو يا  المتحدا التل انتةد  اإلسراييطلرييس الوزرا  

فيها اتفاقا نوويا يجري التفاوا بش نه ما إيران لكنه ما زال يخوا منافس  شرس  ما غريمه 
 آذار. 05الرييسل فل انتخابا  

تطفزيون الةناا العاشرا أن حزب والطيكودو الذي ينتمل له نتنياهو وأظهر استط ل نشر نتايجه 
. لكن أسبولمةعدا بالمةارن  ما ما كان عطيه الوضا قبل  53ليش،ل  إضافلسيحصل عطى مةعد 

 ذلك ما زال يجعطه متخطفا بمةعد عن والمعسكر الصهيونلو بةيادا اسحو هرتسوغ.
ي  كل مرشح عطى حدا حصل نتنياهو عطى ت ييد وفل استط عا  منفصط  اجرتها قنوا  عن شعب

. أسبولفل المي  لش،ل منصب رييس الوزرا  ارتفاعا بنةطتين ميويتين عما كان عطيه قبل  44
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نتيج  استط ل لطةناا  أظهر فل المي  حسبما  35 إلىوانخفا ت ييد هرتسوغ نةطتين ميويتين 
 العاشرا.

 45نافسه فل استط ل لطةناا الااني  إذ حصل عطى ت ييد لكن نتنياهو كان متةدما بدرج  أكبر عطى م
فل المي  لهرتسوغ. وأوضح  كل ا ستط عا  أن نتنياهو لديه عدد أكبر من  51فل المي  مةابل 

 الحطفا  السياسيين المحتمطين الذين يمكن أن يشكل معهم حكوم  ايت في  بعد ا نتخابا .
 5/3/5105هللا،  رام الجديدة، الحياة

 
: قــرار المحكمــة المصــرية بتصــنيف حمــاس "منظمــة إرهابيــة" ال يصــب فــي صــالح إســرائيلي موقــع 

 "إسرائيل"
رغم مسارع  أغطب وسايل اإلع م اإلسراييطي  لطترحيب بةرار محكم  مصري   :سما –الةدس المحتط  

فل  السرب، إ  أن موقا وأروتز شيفاو اإلسراييطل غرد خارن و،تصني  حرك  حماس ومنظم  إرهابي 
 بل وحذر من أن هذا الةرار قد يكون فل غير صالح إسراييل. الصدد،هذا 

مارس فل ا تهاما  المصري  لحرك  حماس  4شكك الموقا فل تةرير له فل  مدوي ،وفل مفاج ا 
وتنفيذ هجما  ضد الجنود المصريين. وتابا و وسايل اإلع م المصري   سينا ،بدعم واإلرهابيينو فل 

طى اتهام حماس بارتكاب هجما  عطى الجانب المصري من الحدود ما قطال غزا، رغم عدم دأب  ع
 وجود أدل  مطموس  تدعم هذض المزاعمو.

و دعم حماس لهجما  فل مصر أمر مشكوك فل قوله:ونةل الموقا عن الباحن ا مريكل زاك جولد 
يرا إلى أن الةاهرا اتخذ  مش و،صحته، ولكن السططا  المصري  الحالي  تصر عطى اتهام الحرك 

موقفا معاديا من حماس منذ عزل الرييس المصري السابو محمد مرسل. وحذر جولد من أن هذا 
واندلع   غزا،فل حال اشتد الحصار عطى  إسراييل،الموق  المصري قد   يصب فل صالح 
 مواجه  عسكري  جديدا بين حماس وتل أبيب.

منظم   حماس،فبراير باعتبار حرك   51ط  قض  فل وكان  محكم  الةاهرا لألمور المستعج
وإرهابي و وحظر جميا أنشطتها فل مصر، وذلك بعد أن أصدر  المحكم  ذاتها حكما  فل يناير 

 منظم  وإرهابي و.  غزا،فل  لحماس،الجناج العسكري  الةسام،الماضل باعتبار كتايب 
 5/3/5105اإلخبارية،  سما وكالة
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 يسجن مجندة اشتكت أنها تعرضت لالغتصابالجيش اإلسرائيلي  

ذكر  وسايل إع م أن مجندا فل الجي  اإلسراييطل قدم  شكوى إلى الشرط  قال  فيها : 41عرب 
، لكن سططا  الجي  قرر  إرسالها إلى سجن عسكري.  إنها تعرض  ل غتصاب فل نادن

، ب ن المجندا أبط،  الشرط  ب نها طفزيون اإلسراييطل، مسا  يوم ا ربعا توأفاد  الةناا الااني  لط
تعرض  ل غتصاب قبل ا ا  أسابيا، وأنه فل أعةاب ذلك حكم عطيها الضباط المسكولون عنها 

 .9بالسجن لمدا عشرا أيام فل السجن العسكري رقم 
 4/3/5105، 48 عرب

 
 سطينيينمع الفلاتفاق سالم  إلىللتوصل  يتظاهرن أمام الكنيست تأييدا   اإلسرائيلياتآالف  

الكنيس   أمام ا ربعا من يهود وعرب  اإلسراييطيا تجمع  آ    :أ. .ب –الةدس المحتط  
اتفاو س م ما  إلىآذار، ب ن تضا التوصل  05اقترال  إارلمطالب  الحكوم  المةبط  التل ستنتخب 

 الفطسطينيين فل صطب أولوياتها.
ل الس مو التل ت سس  بعد حرب الصي  حرك  والنسا  من أج أعضا فان  ا مطارورغم تساقط 

 إلىمن مةر الكنيس  فل الةدس ل ستمال  ا متارالماضل عطى غزا، تجمعن عطى مساف  ميا  
 .إيرانحول  ا ميركلالكون،رس  أمامنتنياهو  أمسلةاها أخطابا  وبديط و لطكطم  التل 

 حيااو.ورفع  النسا  يافطا  كتب عطيها ونصو   تفاو س مو وونختار ال
 5/3/5105هللا،  رام الجديدة، الحياة

 
 تستغل خبراتها العسكرية للحصول على حصة من سوق تجارة الفضاء "إسرائيل" 

محمد هميمل: تشرل إسراييل فل مهم  مدتها خمس سنوا  لنيل حص  فل مجال جديد هو  -حيفا 
 مطيار دو ر سنويا. 551سوو تجارا الفضا  الذي تبطغ قيمته 

 عتراا  والةب  الحديدي وم خبرا صناع  الدفال، التل ابتكر  تكنولوجيا مال نظام وباستخدا
الصوارية، تعتزم إسراييل التحول من التركيز فل الوق  الراهن عطى ا قمار الصناعي  الخاص  

 بالتجسس وا تصا   العسكري  إلى إنتان معدا  مدني  بعضها قد يكون بحجم ك  اليد.
الفكرا هل أن لدينا بني  تحتي  مطورا ويسراييل، مدير وكال  الفضا  اإلسراييطي  وقال يتسحاو بن 

ومن دون استامار مالل كبير يمكننا أن نست،طها لنيل عدا نةاط ميوي  من  جيدا  حتياجاتنا الدفاعي ،
وي مل بن يسراييل أن تحصل ب دض عطى ا ا  فل المي  عطى ا قل من و السوو التجاري أيضا.
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  السوو، لكنها تواجه منافس  من شركا  عالمي  عم ق  فل مجال التكنولوجيا تتططا  سواو حص
 وصناعا  جديدا.

 4/3/5105لألنباء،  رويترز وكالة
 

 .. مدينة يتدرب فيها الجيش الصهيوني على األنفاق 2غزة "والال":  
ن  سكني  لطتدريب تشبه فل أقام العدو الصهيونل خ ل الفترا الماضي  مدي: ترجم  خاص  - المجد

 شوارعها ومعالمها المدن الفطسطيني  وأحيا  من مدين  غزا.
جا   إقامتهاوبحسب موقا ووال و العبري فةد بدأ  التدريبا  الصهيوني  فل المدين  مكخرا ، إ  أن 

 كجز  من توصيا  عمطي  الجر  الصامد الصي  الماضل.
الصهيونل فل منطة  النةب، حين أقيم أزق  وشوارل وأنفاو وتةا المدين  فل مجما التدريب لطجي  

 تشابه بدرج  كبيرا لما هو موجود فل قطال غزا عطى حد زعم موقا ووال و.
ولفت  إلى أن التدريبا  تجري فل المدين  عطى قدم وساو منذ نهاي  الحرب ا خيرا عطى قطال غزا 

 يونل لطتدريب فيه.قبل سبع  أشهر، حين تتابا الوحدا  فل الجي  الصه
وبدأ الجي  الصهيونل بنا  المدين  فل قاعدا ونحالو فل النةب بالمنطة  الجنوبي  بداي  ديسمبر من 

 ، بهد  تدريب الجنود عطى مجابه  ا نفاو ا رضي .5104العام الماضل 
غزا،  وأشار  إلى أن مدين  التدريب أقيم  بعد معرف  الجي  الصهيونل ب همي  ا نفاو تح  أرا

وتم استامار شكل أنفاو غزا لبنا  مماال لها ليشعر الجنود الصهاين  وك نهم تح  ا را عطى 
 عمو كبير.

وتهد  المدين  الجديدا لكسر الحواجز النفسي  والخو  لدى الجنود من ا نفاو التل تبنيها المةاوم  
 لطجنود والمواقا الصهيوني . الفطسطيني  وخاص  بعد استخدامها فل الحرب ا خيرا وتشكيطها رعبا  

 4/3/5105األمني،  المجد
 
 آالف فلسطيني في ظروف صعبة ستةمن  تعتقل أكثر "إسرائيل"تقرير:  

 9511ذكر تةرير صادر عن هيي  شكون ا سرى والمحررين، أن قراب  : فادي أبو سعدى-رام هللا
 و  صعب  ومةطة .سجنا ومركزا لطتوقي  فل ظر  55أسير فطسطينل يةبعون فل أكار من 
أسير يعانون  0111طف  قاصرا ، وأكار من  531أسيرا، و 51وأفاد التةرير ب ن من بين ا سرى 

يعانون من أمراا مزمن  وخطيرا كالسرطان والشطل وأمراا الةطب  011من أمراا مختطف ، منهم 
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   ومراكز التوقي ، وغيرها، ويحتاجون لرعاي  صحي  دايم . ونشر تةرير الهيي  أسما  تطك المعتة
 وأماكن تواجدها، كالتالل:

بنل فل ’ حدين نسبيا‘سجن جطبول: يةا فل منطة  بيسان فل غور ا ردن الشمالل وهو سجن  *
 أسير. 111ويتسا لما يةارب  5114عام 
 أسير. 511سجن شط : يةا قرب سجن جطبول ويتسا لما يةارب  *
إلى الشمال ال،ربل من مدين  جنين ويتسا لما  سجن مجدو: يةا جنوب غرب مدين  العفول ، *

 أسير. 0511يةارب 
 أسير. 511سجن الدامون: يةا عطى جبال الكرمل، يتسا لما يةارب  *
سجين، وفيه قسم لألسيرا   411، ويتسا لما يةارب 41سجن الشارون: يةا فل شمال أراضل *

 وأخر لألطفال.
 سجينا. 151ما يةارب سجن هداريم: يةا قرب سجن الشارون ويتسا ل *
سجين، وبه قسم  111وسجن ايالون: يةا فل منطة  السجون فل مدين  الرمط ، ويتسا لما يةارب  *

 عزل لألسرى.
 سجين. 611سجن ايشل: يةا قرب سجن أوهطى كيدار ويتسا لما يةارب  *
 سجين 511سجن عسة ن: يةا فل مدين  عسة ن ويتسا لما يةارب  *
كيطومتر عن منطة  بير السبا ويتسا لما  011ل منطة  الجنوب ويبعد قراب  : يةا فنفح سجن  *

 سجينا، ويعتبر من أكار السجون قسوا. 151يةارب 
 أسيرا. 651، ويتسا لنحو 5119وهو حدين نسبيا شيد سن   نفح سجن رامون: يةا بةرب سجن  *
عتبر من أكار السجون أسير، وي 5511سجن النةب: يةا شمال غرب النةب، يتسا لما يةارب  *

 قسوا.
 أسير. 0111سجن عوفر: يةا غرب مدين  رام هللا، ويتسا لما يةارب  *

أما مراكز توقي  ومراكز تحةيو فهل: الجطمه، والمسكوبيه فل الةدس، وبيتح تكفا، وغو  عتسيون، 
ند حاجز وافرايم، وبنيامين، وحوارض، وسالم، وكيدوميم، وكفار عتصيون، إضاف  لمركز التوقي  ع

 ايرز، ومركز توقي  نيتسان ويةا فل مدين  الرمط  عطى حدود مدين  الطد.
وفل السياو ذاته قال  محامي  هيي  شكون ا سرى والمحررين هب  مصالح  إن جنود ا حت ل 
ومستوطنيه ومحةةيه مستمرون فل تعذيب ا طفال ا سرى، والتنكيل بهم بطرية  مهين  و  إنساني ، 

 ا عرا  والةيم اإلنساني  والةانوني  وا خ قي . ما يخال 
5/3/5105، القدس العربي، لندن  
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 اليهودي "المساخر"في عيد  "األقصىيقتحمون "مستوطنون  

اقتحم مستوطنون امس ا ربعا ، المسجد ا قصى المبارك عبر باب : كامل إبراهيم–الةدس المحتط 
 «.البوريم -ر عيد المساخ»الم،ارب ، بمناسب  ما يسمونه 

وتصدى لهم المصطين وأحبط التواجد الكبير فل المسجد ا قصى، تنفيذ جماعا  يهودي  تنضوي فل 
المزعوم، مخططا  وفعاليا  تطمودي  فيه خاص  بمناسب  عيد المساخر « منظما  الهيكل»إطار 

 التطمودي الذي بدأ الا اا .« البوريم»
المزعوم المسجد « منظما  الهيكل»من أنصار  واقتحم  مجموعا  ص،يرا من المستوطنين

 خ ل جو   المستوطنين ا ستفزازي . ا قصىبحراسا ن مشددا وانتشارن واسا لطشرط  الخاص  فل 
 وقابل المصطون وططب  مجالس العطم الجماعا  اليهودي  بصيحا  وهتافا  التكبير خ ل جو تهم.

ساحا  المسجد ا قصى عبر باب الم،ارب ، عطى متطرفا اقتحموا  59أن « ا قصى»وقال حراس 
 شكل مجموعا  متتالي ، وسط حراس  شرطي  مشددا.

وأفاد شهود عيان أن مجموع  من المستوطنين حاولوا أدا  طةوسهم الديني  عند باب السطسط  قبل 
 إ  أن حراس المسجد تصدوا لهم ومنعوهم من ذلك. ا قصى،خروجهم من ساحا  

 إلى، وتم تحويطه ا قصى حت ل أحد المصطين أانا  تواجدض فل ساح  المسجد واعتةط  شرط  ا
 «.باب السطسط »مخفر شرط  

وأجبر  شرط  ا حت ل النسا  والشبان عطى ترك بطاق  هوياتهم عطى أبواب ا قصى قبل دخولهم 
 المسجد، فل محاول  لطتضيو عطيهم.

الصطح اإلسراييطي  فل الةدس المحتط  استجاب   أن محكم « قدسنا لحةوو اإلنسان»وذكر  مكسس  
لمحاميها ب ل،ا  قرارا  ضباط شرط  ا حت ل بتمديد اعتةال المصطين الذي يتم اعتةالهم فل المسجد 

 ساع .54ا قصى المبارك، خاص  النسا  منهم لمدا 
يه شرط  التكبير فل وجه المستوطنين   يشكل الخطر الذي تدع« كما استجاب   دعايهم ب ن

 كما قض  المحكم .« ا حت ل
حال  اعتةال منذ بداي  العام، معظمها من النسا  الطواتل تم تمديد  41وكان  مكسس  ا قصى واة  

بعادهن عن ا قصى لفترا  تتراوج بين ا سبوعين وا ا  أشهر، بادعا   54اعتةالهن لمدا  ساع  واق
 «.إاارا الش،ب والتكبير فل وجه المستوطنين»

5/3/5105، الرأي، عّمان  
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 قوات االحتالل تطلق النار باتجاه المزارعين والصيادين في بيت الهيا 
فتح  قوا  ا حت ل نيران أسطحتها الرشاش  باتجاض المزارعين والصيادين فل بطدا بي   خطيل الشية:
ربي  اإلسراييطي  وقال شهود عيان وهم من السكان المحطيين والصيادين: إن الزوارو الح  هيا، أمس.

غرب بطدا بي  « السوداني »فتح  نيران أسطحتها باتجاض مجموع  من قوارب الصيادين فل منطة  
 هيا، مشيرين إلى أن إط و النار استمر لعدا ساعا  بشكل متةطا، دون أن يبطغ عن وقول 

 إصابا .
  عمطهم ضمن المنطة  البحري  إن بحري  ا حت ل هاجم  الصيادين أانا  مزاول«: ا يام«وأضافوا لر

المسموج الدخول إليها، والتل   تزيد عن ست  أميال بحري ، ما اضطرهم لم،ادرا البحر، تفاديا  
 لطتصعيد اإلسراييطل.

يذكر أن بحري  ا حت ل دأب  عطى مهاجم  الصيادين أانا  مزاول  عمطهم، خصوصا  فل ا يام 
 الةطيط  الماضي .

غ مزارعون أن قوا  ا حت ل أططة  باتجاههم نيران أسطحتها بينما كانوا فل وفل سياو متصل أبط
وتمنا قوا  ا حت ل المزارعين من ا قتراب  منطة  أبو سمرا الواقع  شمال بطدا بي   هيا، أمس.

متر، لكنها تستهدفهم با عيرا الناري  فل بعا ا وقا  حتى ضمن 311من الجدار حتى مساف  
عند  باعتةال تاجرينإلى ذلك، أعطن مركز حةوقل عن قيام سططا  ا حت ل  عن ذلك.مساف  تزيد 

يذكر أن قوا  ا حت ل اعتةط  خ ل ا سابيا الةطيط  الماضي ،  ، أمس.«إيريز»معبر بي  حانون 
اماني  تجار من قطال غزا ممن يمتطكون تصاريح لطدخول إلى إسراييل، ليصل عدد التجار المعتةطين 

 عشرا تجار. نحو
5/3/5105، األيام، رام هللا  

 
 صادرت وُتصادر أراضي العرب بالنقب تحت غطاء  قانونيّ  "إسرائيل"دراسة جديدة:  

ذ من مدين  أم الفحم مةر ا له، فل  زهير أندراوس:–الناصرا  قال مركز الدراسا  المعاصرا، الذي يتخا
ين فل النةب، تما  وتتم ب،طا  قانونل واضح دراس  جديدا نشرها، قال إنا مصادرا أراضل الفطسطيني

ومعرو ، حرم أصحاب ا راضل مالكيها منها، وعرقط  أي  إمكاني  لكسب قضي  أرا أمام المحاكم 
اإلسراييطي ، بحين أصبح كل مط  أرا يعرا عطى المحاكم خاسرا ،   بل ووسيط  قانوني  

ب المحكم ، والمةدارا فل العادا بآ   لمصادرا ا را، ويططب من صاحب ا را أيضا  دفا أتعا
 وأحيانا  عشرا  اق  . الشواكل

4/3/5105، رأي اليوم، لندن  



 
 
 
 

 

           59ص                                     3515 العدد:    5/3/5105 الخميس التاريخ:

 
 البحث عن لقمة العيش في صناديق القمامة وكثرة التسول يعكس قتامة الوضع فـي غـزةتقرير:  

تسولين والباحاين الراقي  من تواجد الم أحيايها  يكاد شارل فل مدين  غزا سيما فل  عيسى سعد هللا:
 ما يمكن التةاطه وبيعه. أوفل مكبا  النفايا  عن قو  يومهم 

كما ي حظ بانضمام العشرا  بل الميا   ا خيرا ا شهروازداد  هذض الظاهرا بشكل  ف  خ ل 
 اقل رقيا . أحيا  إلىهذض الظاهرا التل تتمدد وتصل  إلىمن الشبان اليافعين 

حل الرمال وسط مدين  غزا باحاين عن موسرين وهم خارجون من  ويصول ويجول المتسولون فل
 أصحابهاالمحال التجاري  الفخم ، فيما يترقب آخرون منازل موسرين آخرين لحظ  خرون  أوالبنوك 

  وقا والذي يجطس  إبراهيممنها لمباغتتهم بالططب منهم واصطيادهم كما هو الحال ما المسن 
 .أصحابهالفي   السكني  بانتظار خرون طويط  فل شارل يضم عددا من ا

ضاق  عطيه  أنهذض المهن  بعد  إلىفةط ب نه اضطر  ا ولالذي اكتفى بذكر اسمه  إبراهيمواعتر  
 من مةوما  العي . ا دنىالدنيا ولم يعد يمتطك الحد 

 مكبا  النفايا  بحاا  عن أي شل  يمكن أحدوفل ركن ليس ببعيد يتةاسم ا ا  شبان تفتي  
 ا ستفادا منه.

يضا  أو  تتوق  زيادا عدد المتسولين عطى في  الذكور، فطوحظ زيادا مطحوظ  فل نسب  المتسو   
 الخطيوي  فل حل الرمال. ا جهزاالعامطين فل محل لبيا  أحدكما يةول سامح عدوان 

5/3/5105، األيام، رام هللا  
 
 ر منازلهممتضررو العدوان على غزة يطالبون باإلسراع في إعما 

طالب الميا  من المتضررين المدمرا منازلهم جرا  العدوان اإلسراييطل ا خير عطى  فايز أبو عون:
يوا   50قطال غزا والذي استمر مدا  يوما  عطى التوالل بتسريا عمطي  إعادا اإلعمار فل غزا، واق

ل المسكولي  كامط  عن المشردين والنازحين فل مراكز اإليوا . وحمَّل المتضررون سططا  ا حت 
معاناتهم التل تزداد يوما  بعد يوم بسبب ت خير ومنا إدخال مواد البنا  والمعدا  الاةيط  ال زم  

 لعمطي  إعادا اإلعمار.
وناشدوا المجطس المركزي المنعةد فل مدين  رام هللا وأصحاب الةرار فل الةيادا والمجتما الدولل 

التل طال أمدها وسبب  عرقطتها فل  اإلعمارواإلسرال بعمطي   بضرورا تحمل مسكولياتهم اتجاههم
 خطو أزم  سكن ومعاناا كبيرا ليس لطمتضررين فحسب، بل ولكاف  سكان الةطال المحاصر.
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جا  ذلك خ ل تظاهرا نظمها، أمس، العشرا  من أصحاب البيو  المدمرا خ ل العدوان ا خير، 
لجندي المجهول وسط مدين  غزا، بدعوا من رابط  النازحين انططة  من ساح  الكتيب  باتجاض ساح  ا

ولطمطالب  بضرورا إيجاد حل سريا  اإلعماروالمهجرين الفطسطينيين، وذلك احتجاجا عطى وق  خط  
  وضاعهم الم ساوي .

وفل مكتمر صحافل نظمه المتظاهرون، قال حسن والل المتحدن باسم رابط  النازحين والمهجرين 
إن المسيول ا ول وا خير عن معاناتهم هل سططا  ا حت ل وكل من يدعمها » الفطسطينيين:

 ويصم  عطى جرايمها إزا  أهل غزا.
5/3/5105، األيام، رام هللا  

 
 فنانون في غزة يحولون الحطام إلى قطع فنية 

 لم يتحةو حتى اقن تةدم يذكر فل إعادا إعمار غزا بعد الحرب واإلسراييطي و الصي : رويترز
رغم تعهدا  مانحين بتةديم ما يزيد عطى خمس  مطيارا  دو ر لهذا ال،را. قرر   الماضل،

مجموع  من الفنانين التشكيطيين من أبنا  وبنا  الجيل الجديد فل اقون  ا خيرا تحويل قطا من 
 فني .حطام بعا المنازل المهدم  فل غزا إلى أعمال 

قصيدا الشاعر الفطسطينل الراحل محمود دروي  خطها  وعطى هذض ا را ما يستحو الحيااو عنوان
وبجوار طبو البن المطةى أرضا   الفضايي .بريشته فنان شاب عطى طبو استةبال بن قنوا  التطفزيون 

غزا حراو عطى حطام سيارا. فنانون آخرون من المجموع  نةبوا بين  -كتب فنان وفنان  وفطسطين 
تضم المجموع  عشرا فني . ام يمكن تحويطها إلى أشكال أنةاا البيو  بحاا عن قطا من الحط

 المشرول.عاما يشاركون فل  55و 55فنانين تتراوج أعمارهم بين 
5/3/5105، الخليج، الشارقة  

 
 وُيحكم عليه باإلعدام "اإلرهابـ"فلسطيني يحتفل بتخرجه من جامعة بغداد فُيّتهم ب 

مر عبد الةادر تطخص أوضال الفطسطينيين فل م ساا الفطسطينل أحمد ع: مصطفى العبيدي-ب،داد 
 . ففل يوم تخرجه من الجامع  تم اعتةاله بتهم  اإلرهاب وحكم عطيه باإلعدام.5113العراو بعد عام 

ن ابنهم أحمد قد تخرن  وتذكر والدا أحمد أن عايطتهم تعي  فل العراو منذ عشرا  السنين بس م واق
العايط  تنوي إقام  حفل بهذض المناسب  عطى أمل أن يجد  من كطي  الط،ا  فل جامع  ب،داد، وكان 

 وظيف  ليعين العايط  عطى مواجه  الحياا الةاسي  فل العراو.
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وأضاف  الوالدا المنكوب  أن العايط  حاول  إنةاذ ابنها بكل الطرو ومنها محاول  استينا  الحكم 
التة  بالرييس محمود عباس الذي بذل ولكن دون فايدا. وقد لج   العايط  إلى السطط  الفطسطيني  و 

جهودا ما الحكوم  العراقي  التل وعد  باإلفران عنه ولكنها لم تِ  بوعدها. كما أان  أم أحمد عطى 
جهود السفارا الفطسطيني  فل ب،داد بهذا الش ن إ  أن كل تطك الجهود لم تامر حين أن أحمد اقن 

 بانتظار تنفيذ حكم اإلعدام.
أل  دو ر هو كل ما لديهم إضاف  إلى بيا كل حاجياتهم  51إنفاو ما يةارب  كما أشار  إلى

لت،طي  أتعاب المحامين فل الةضي  الذين تكاسطوا فل متابعتها بشكل صحيح وفشطوا فل إابا  برا ته 
رغم وضوج قضيته وكان همهم أخذ المال فةط. كما أنفة  العايط  أموا  كايرا وجهدا ووقتا فل 

 محاكم ومراكز ا عتةال.متابع  ال
ولم تنتِه م ساا العايط  إلى هذا الحد، فوالد أحمد ذهب لزيارا أقاربهم فل مخيم اليرموك بدمشو 
وأصبح محاصرا هناك بسبب الحرب و  يستطيا الخرون منه والعودا إلى العراو. كما أن شةيو 

أن شةية  أحمد وأطفالها أحمد الشاب تعرا إلى حادن سيارا وأصبح معوقا ومةعدا إضاف  إلى 
 تعي  ما العايط  بعد وفاا زوجها وهم يعيشون فل ظرو  مادي  صعب .

وعن وضا الجالي  الفطسطيني  فل مجما البطديا  بب،داد الذي تعي  فيه العايط  أكد  أم أحمد أن 
ل ب،داد ولم يتبو إ  الةطيل منها ف 5113غالبي  العاي   الفطسطيني  قد غادر  العراو بعد عام 

بسبب ظرو  العراو وتعرا العديد من أبنا  الجالي  إلى اعتدا ا  ومضايةا . وقد ناشد  السيدا 
أم أحمد المسكولين فل السطط  الفطسطيني  ومنظما  حةوو اإلنسان وكل من يستطيا المساهم  فل 

لفطسطينل فل ب،داد إنةاذ ابنهم لطتدخل وبذل جهدض إلنها  معاناا العايط ، كما وجه  الشكر لطسفير ا
 أحمد عةل عطى جهودض الكبيرا التل بذلها لمساعدا العايط  المفجوع  بابنها.

وتعكس معاناا عايط  أم أحمد حجم الم ساا التل تمر عطى العراقيين عموما وعطى الفطسطينيين 
لعديد من منظما  حةوو اإلنسان المحطي  خصوصا بسبب تعةيدا  الوضا العراقل عطما ب ن ا

والدولي  توجه انتةادا  متواصط  إلى بعا الممارسا  فل السجون الحكومي  تكدي أحيانا إلى 
 صدور أحكام ضد أبريا  يتم انتزال ا عترافا  منهم بالةوا والتعذيب.

5/3/5105، القدس العربي، لندن  
 
 تية وهدم بركسات وخيام باألغوارف أربعة مواطنا  في الضفة بينهم 11اعتقال  

مواطنا  من رام هللا وجنين والخطيل  00، أمساعتةط  قوا  ا حت ل «: وفا»، «ا يام»محافظا  ر 
 بركسا  وخيام فل خرب  كرزلي  فل ا غوار. 9فتي  من مخيم العروب، فل حين هدم   4بينهم 
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 أصدر العروب شمال المدين ، فيما  فتي  فل مخيم 4أمس،  ا حت ل،ففل الخطيل اعتةط  قوا  
غرب رام هللا حكمين بالسجن وال،رام  المالي  عطى « عوفر»المحكم  العسكري  اإلسراييطي  فل سجن 

 أسيرين من المحافظ .
من جه  ااني ، قال  مديري  ا وقا  اإلس مي  من بطدا حطحول شمال الخطيل، أمس، أن مجوع  من 

حال دون  المواطنين؛ غير أن تيةظ «مسجد النبل يونس»اول  اقتحام المستوطنين اإلسراييطيين ح
 ذلك.

أن سططا  ا حت ل اعتةط  أربع  مواطنين من بطدتل بي  ريما  أمسوفل رام هللا ذكر نادي ا سير 
، ا ا  شبان من بطدا  السيط  أمسوفل جنين اعتةط  قوا  ا حت ل، فجر  وعبوين قضا  رام هللا.

 آخرين من قباطيه ب غا  لمراجع  مخابراته فل معسكر سالم. ا ا انين وسطم  الحاراي  وع
، ا ا  بركسا  وا ن خيام فل خرب  كرزلي  فل أمسمن جه  ااني  هدم  قوا  ا حت ل 

، إن قوا  «وفا«وقال عضو لجن  مةاوم  ا ستيطان فل عةربا جنوب نابطس يوس  ديري  لر ا غوار.
كان منذ ساعا  الصباج، وقام  جراف  بهدم ا ا  بركسا  وا ن خيام فل ا حت ل وصط  الم

 ، تعود لطمواطنين عطي  فهمل بنل مني ، وأخويه زاهل وزهير.«الخرب 
5/3/5105، األيام، رام هللا  

 
  شباط/ فبراير الماضي دونم وهدم عشرة منازل في 1200االحتالل صادر  :ريج"أ" 

تخصص بمراقب  ا نتهاكا  والنشاطا  ا ستيطاني  فل الضف  قال مركز فطسطينل م: بي  لحم
، لم تتوق  ا عتدا ا  5105ال،ربي  المحتط ، إنه ومنذ بداي  شهر شباط تفبراير( من العام 

بحو الفطسطينيين وأراضيهم وممتطكاتهم سوا  فل الضف  ال،ربي  بما فيها مدين  الةدس أو  اإلسراييطي 
ين عمد جي  ا حت ل والمستوطنون إلى التعرا والمس بالفطسطينيين فل قطال غزا المحاصر، ح

التطبيةي  واري و، تصاعد ا عتدا ا  وا نتهاكا  اإلسراييطي  ما  ا بحانوتوقا معهد  أينما تواجدوا.
 .أسبوعينبعد نحو  اإلسراييطي اقتراب ا نتخابا  

4/3/5105، قدس برس  
 
 ع فلسطينيي سوريةم وقفة احتجاجية في الهاي تضامنا   

نظم البي  الفطسطينل فل هولندا بالتعاون ما الرابط  الفطسطيني  فل مدين   هاي : هولندا- هاي
( وقف  احتجاجي  أمام البرلمان الهولندي، تضامنا ما قضي  فطسطينيل 3|3الهولندي  أمس الا اا  ت

 سوري  ومآسل المخيما  وما تعانيه من تدمير وتهجير وتجويا.
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البرلمان الهولندي وتسطيمهم مذكرا تحوي  أعضا د تخطل الوقف  دخول وفد يمال الفعالي  لمةابط  وق
عدا مطالب من ضمنها الض،ط باتجاض فك الحصار عن مخيم اليرموك وتوفير م ذ آمن لفطسطينيل 
سوري  برعاي  دولي  وعدا مطالب أخرى. وقد وعد البرلمانيون ان هذض المطالب سو  تطرج فل 
الجطس  المةبط  لطبرلمان الهولندي وبرلمان ا تحاد ا وروبل، كما وعدوا بالططب من وزير العدل 

، وكان سبب أوروبي سراج المسجونين الفطسطينيين السوريين لدى اي دول   إلط والهولندي التدخل 
وعد البرلمانيين توقيفهم محاولتهم الوصول والطجو   وروبا، وذلك بعد تزويدهم بمعطوما  عنهم، كما 

ب ي دول   إسةاطها، وذلك بعد تزويدهم بمعطوما  وقرارا  اإليطالي البصم   إسةاطبطرج موضول 
أوروبي ، والةرارا  والنصوص الةانوني  الدولي  التل تنطبو عطى ال جيين الفطسطينل السوري لطعمل 

 أمن.  إنسانلعطى الض،ط لت مين ممر 
ور والشروحا  تعبر عن حجم الم ساا التل يعانيها ال جيون كما تضمن  الفعالي  معرضا لطص

الفطسطينيون فل المخيما  السوري  وخاص  مخيم اليرموك عاصم  الشتا  وأكبر المخيما  والذي 
 شهيدا جرا  الجول. 051إلى ا ن بحياا  أودىيمارس عطيه الحصار الذي 

4/3/5105، قدس برس  
 
 منظمة التحرير محكمة أمريكية ضدّ دعو الستئناف قرار مؤسسة "شاهد" ت 

دع  مكسس  حةوقي  فطسطيني  تتخذ من بيرو  مةرا  لها، إلى استينا  الحكم الصادر عن : بيرو 
وأصدر  المحكم  قرارها  المحكم  ا تحادي  ا مريكي  ضد منظم  التحرير والسطط  الفطسطيني .

 ل.مطيون دو ر أمريك 501بت،ريم السطط  الفطسطيني  مبطغ 
(، وإن 3|4وقال  المكسس  الفطسطيني  لحةوو اإلنسان وشاهدو فل بيان صدر عنها اليوم ا ربعا  ت

ولم تنل موافة  المحكم  عطى مدار السنوا  الماضي  لعدم  5114الةضي  مرفوع  منذ عام 
ا ختصاص، ولكنها نال  مكخرا  الموافة  من قبل محكم  ا ستينا ، وجا  قبول الدعوى مططا 
الشهر الماضل عةب انضمام دول  فطسطين إلى المحكم  الجنايي  الدولي ، والمطالبا  الفطسطيني  
بمحاكم  المسكولين اإلسراييطيين ليضا ع ما  استفهام عطى الةضي  ويظهر ك نه جز  من العةاب 

نيامين عطى ا نضمام لمحكم  الجنايا  الدولي ، حين ظهر ذلك جطيا  فل تصريحا  رييس الوزرا  ب
 نتنياهو عند ترحيبه بالةرار الصادر عن المحكم و.

وشداد  المكسس ، عطى ضرورا تشكيل فريو قانونل متخصص تتشارك فيه كل مكونا  الشعب 
الفطسطينل السياسي  والمجتمعي  ك،طا  وطنل جاما، ويكون بمااب  المرجعي  الةانوني  ولها موازن  

 مالي  مناسب .
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إلى إعادا النظر فل الحكم الصادر عنها، وفتح تحةيو فل  ا مريكي   ودع  المكسس ، المحكم
 جرايم عديدا ارتكب  بحو فطسطينيين يحمطون الجنسي  ا مريكي .

4/3/5105، قدس برس  
 
 انطالق فعاليات حملة "الحرية" ألصغر أسير فلسطيني 

الحري  لخالد الشيةو، أططو ناشطون وحةوقيون فطسطينيون حمط  إلكتروني  تح  شعار و: رام هللا
عاما ، من معتة   ا حت ل  05مطالبين من خ لها باإلفران عن ا سير المةدسل البالغ من العمر 

 اإلسراييطل.
كانون  55وكان  قوا  ا حت ل قد اعتةط  الطفل الشية الذي يعانل من مرا فةر الدم، بتارية 

بي  عنان بمحاذاا الجدار العازل بالةدس، وهو أول تديسمبر( الماضل، عطى الطريو الواصل لبطدته 
 يةبا اقن فل سجن وعوفرو ويرفا ا حت ل السماج لعايطته بزيارته.

وأعطن النايب فل المجطس التشريعل الفطسطينل، جمال الخضري، عن إط و أضخم حمط  من أجل 
سامل لحةوو اإلنسان حري  الطفل الشية شمط  حراكا  داخطيا  ومخاطبا  لمفوا ا مم المتحدا ال

 ورييس المفوضي  ا وروبي .
4/3/5105، قدس برس  

 
 مصادرة أموال حماس والقبض على أي عضو لها في مصر : المصريوزير العدل  

المسايل أن  و هرامرو: أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل فل تصريحا  خاص  لحفنل وافل
دارا أموال جماع  اإلخوان اإل رهابي  برياس  المستشار عز  خميس ستبدأ فل إجرا ا  لجن  حصر واق

التحفظ عطى جميا ممتطكا  وأرصدا حرك  حماس اإلرهابي  بعد الحكم الةضايل الصادر من محكم  
أن حرك  حماس أصبح  طبةا لطحكم الةضايل وا دل  التل اعتمد عطيها  إلى مشيرا  ، استينا  الةاهرا

أي عضو لها فل مصر ومصادرا  عطىمل لطب د وسيتم الةبا منظم  إرهابي  تضر با من الةو 
جميا أموالهم ومةراتهم، وستبدأ الجها  ا مني  باتخاذ جميا اإلجرا ا  الةانوني  ال زم  لطتحفظ 

 عطيها.
الحكم الةضايل الصادر فل حو حماس باعتبارها  عطىوأضا  وزير العدل أن الحكوم  لن تطعن 

جميا ممتطكاتها عطى مستوي  ىل أن الحكم واجب النفاذ وسيتم التحفظ عطمنظم  إرهابي ، وذلك يعن
الجمهوري ، وذلك بعد ابو  تورطها فل أعمال اإلرهاب التل شهدتها الب د، وسيتم إخطار البنك 

 المركزي بالتحفظ عطى ا رصدا الموجودا فل البنوك.
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لماضل تم تفعيطه وتةوم الجها  أن قانون الكيانا  اإلرهابي  الذي صدر ا سبول ا ىوأشار إل
المختص  حاليا بتطبيو الةانون، لمنا أي تنظيما  إرهابي  قد تنش  أو تعمل ضد مصطح  الوطن، 

مواد، وتحدد المادا ا ولل من الةانون أنه يعتبر كيانا إرهابيا كل  01ويتكون مشرول الةانون من
را منها الدعوا ب ي وسيط  إلل جمعي  أو منظم  أو جماع  أو عصاب ، تمارس أو يكون ال،

 اإلخ ل بالنظام العام أو تعريا س م  المجتما أو مصالحه أو أمنه لطخطر.
وأشار وزير العدل إلل أن النياب  العام  هل الجه  المختص  ب عداد قايم  لطكيانا  اإلرهابي ، ويكون 

تطكا  أعضا  الكيان اإلرهابل، سنوا ، ويتم التحفظ عطى جميا مم 3 إدران تطك الكيانا  قايما لمدا
وبعد ذلك يرفا اسم الكيان اإلرهابل بةوا الةانون، كما تةوم النياب  العام  ب عداد قايم  أخري باسم 
اإلرهابيين، تم تةديمها لجميا الجها  المعني   تخاذ اإلجرا ا  الةانوني  ومنعهم من السفر ومصادرا 

 أموالهم.
 3/3/5105األهرام المسائي، القاهرة، 

 
 تواصل مع الدول المانحة لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزةن المصرية: الخارجية 

قام  عدد من السفارا  المصري  فل الخارن، فل إطار توجيها  سامح شكري : أ   أ -الةاهرا 
وزير الخارجي ، بتعميم الخطاب المشترك لكل من وزير الخارجي  المصري ونظيرض النرويجل، 

من الدول المانح  لمكتمر إعادا إعمار قطال غزا، وذلك لحاها عطى الوفا  بالتزاماتها والموجه لعدد 
 التل سبو وتعهد  بها خ ل المكتمر.

وشمط  التحركا  الدبطوماسي  قيام السفير المصري لدى ا تحاد ا وروبل فل بروكسل ونظيرض 
ريةيا بجهاز الخدم  الخارجي  النرويجل بعةد لةا  ما مدير عام إدارا الشرو ا وسط وشمال أف

ل تحاد ا وروبل، كما أجر  السفارا المصري  فل لندن لةا  مماا  ما رييس الفريو المعنل بةطال 
 غزا فل إدارا الشرو ا وسط بالخارجي  البريطاني .

 وأكد  هذض ا تصا   عطى ا بعاد المختطف  لألزم  اإلنساني  التل يعانل منها عشرا  اق   من
الفطسطينيين المتضررين من العدوان اإلسراييطل ا خير، واقاار السطبي  الكبيرا لعدم قيام العديد من 
الدول بالوفا  بتعهداتها التل التزم  بتةديمها فل مكتمر الةاهرا فل أكتوبر الماضل عطى عمل 

ل تخفي  معاناا وكا   ا مم المتحدا فل الةطال، وعدم قدرتها عطى ا ضط ل بدورها الحيوي ف
 الفطسطينيين.

 4/3/5105الشروق، مصر، 
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 مع حماس بقرارات وزير العدل "الرسائل السرية"لقاهرة تخالف ا ":القدس العربيو 
رغم أن الرسايل المخفي  أشار  خ ل ا يام الماضي  إلى أن السططا   :أشر  الهور -غزا 

، «تنظيما إرهابيا»المستعجط  باعتبار الحرك   المصري  الرسمي  لم ت خذ بالعمل بةرار محكم  ا مور
إ  أن الخطوا  العمطي  التل أعطن  السططا  المصري  الرسمي  عنها كان مخالفا لذلك، خاص  ما 
جا  فل تصريحا  وزير العدل المصري، الذي أعطن ب ن ا يام المةبط  ستشهد الةيام ب جرا ا  

 «.رهابي حماس اإل»التحفظ عطى جميا ممتطكا  وأرصدا 
وفل تصريحا  لةادا من حرك  حماس أعطنوا رفضهم لهذا التصريحا ، باعتبارها تككد استمرار 

تكريس »معاداا الحرك . واعتبر  حماس فل تصريح صحافل، قرار وزارا العدل المصري  ب نه 
 «.لطخطيي  الكبرى التل ارتكبتها المحكم  المصري  بحو المةاوم  الفطسطيني 

لوزير تصريحا  قال فيها إن الحكوم  المصري  لن تطعن عطى الحكم الةضايل ونسب  إلى ا
الصادر فل حو حماس. وقال إن من ضمن إجرا ا  الحكوم ، إخطار البنك المركزي بالتحفظ عطى 

 ا رصدا الموجودا فل البنوك.
لن تعادي وخالف  تصريحا  الوزير المصري، ما جرى التطرو إليه ب ن السططا  المصري  الرسمي  

 حرك  حماس، ولن ت خذ بحكم المحكم  المصري ، وكذلك لن توق  التنسيو ما حماس مستةب .
عطى   وهناك تسريبا  أشار  إلى بةا  قناا ا تصال بين الطرفين، تم خ لها تبادل رسايل طم ن
، تةضل إبةا  الع ق  الرسمي ، وفل ظل جهود دعمها وفد حرك  الجهاد اإلس مل الذي يزور مصر

 بعدم أخذ الحكوم  المصري  حكم الةضا  موضا التنفيذ.
 5/3/5105القدس العربي، لندن، 

 
 البرادعى يتسائل: هل سيتم اعتبار حكومة التوافق الفلسطينية "إرهابية"؟ 

طرج محمد البرادعل نايب رييس الجمهوري  السابو لطشكون الخارجي ، تساك   عبر حسابه : وكا  
 ، حول وضا حكوم  التوافو الوطنل الفطسطينل.وترتويوعطى موقا 

هل يعنل إع ن حماس منظم  وإرهابي و أن حكوم  التوافو الوطنل و، ا ربعا : والبرادعلووقال 
، فل إشارا إلى الحكم الصادر عن محكم  ا مور والفطسطينل أصبح  هل ا خرى إرهابي ؟

 يوم السب  الماضل. المستعجط ، باعتبار حرك  حماس ومنظم  إرهابي و،
 4/3/5105فلسطين أون الين، 

 
 



 
 
 
 

 

           35ص                                     3515 العدد:    5/3/5105 الخميس التاريخ:

 
 أكثر مما تتوقع؟ "إسرائيلـ"لماذا يقدم السيسي لتقرير:  

تشهد الع قا  المصري  اإلسراييطي  تعاونا وتناغما غير مسبوقين فل تارية : محمد سندباد -الةاهرا 
ة ، من خ ل اتخاذ سطسط  من الع قا  بين الجانبين، إذ تجاوز  مرحط  ا طمينان إلى مرحط  الا

 اإلجرا ا  والةوانين لم ي مل اإلسراييطيون بالحصول عطيها فل يوم من ا يام.
ويرى محططون وسياسيون أن شواهد هذض الع قا  التل تجذر  منذ ا نة ب العسكري فل مصر فل 

فل شيطن   -اييطل لطمرا ا ولى فل تارية الصرال العربل اإلسر  -الاالن من تموز/ يوليو تماط  
خ   سينا ، وحصار غزا.  حركا  المةاوم  اإلس مي ، واعتبارها حركا  إرهابي  وعدوا مشتركا، واق

 
 من االطمئنان للثقة

خ ل اورا يناير شعر  الةيادا  اإلسراييطي  بالةطو، لكنه سرعان ما تبدد هذا الةطو ما تولل المجطس 
 د إمام المتحدن اإلع مل باسم حزب مصر الةوي .العسكري زمام ا مور فل مصر، بحسب أحم

و: و  تشعر إسراييل باطمينان لما يدور حولها فحسب، بل بالاة  فل تعامطها 50ويةول إمام لروعربل
ما النظام فل مصر الذي حةو لها أكار مما كان يحطم به ب نشا  منطة  عازل  عطى الحدود ما 

 قطال غزاو.
قا  إلى طبيع  النظام الشمولل فل مصر، وقال: وإن النظام الةمعل يضا وعزا هذا الترابط فل الع 

نصب عينيه عطى الخارن وليس الداخل، فمن خ ل ضبط إيةال ع قته ب سراييل وأمريكا سيمكنه 
 دعايم الحكمو، حسب تةدير إمام. لتابي ذلك من ممارس  أكبر قدر من البط  فل الداخل 

  كبيرا إلسراييل، مشيرا إلى أنه وكطما كان الض،ط الداخطل كبيرا، ورأى إمام أن مصر قدم  تناز 
 كطما كان التنازل الخارجل أكبر، ل،ا الطر  عما يتفاعل عطى ا را من حراك ضد النظامو.

 
 تحريف الوالءات الوطنية

بدورض، أعرب رييس المكتب التنفيذي لحزب البديل الحضاري، حسام عةل، عن اعتةادض ب ن تحجيم 
 ك  مصر سياسيا واقتصاديا كان أبرز إفرازا  اتفاقي  كامب ديفيد لصالح إسراييل.حر 

و: وعةب اتفاقي  الس م تم  عسكرا الع ق  بين البطدين، وتتم( ربط الةوا 50وقال عةل لروعربل
-العسكري  لمصر بالهب  والمساعدا  والس ج ا مريكلو. ودلل عطى ذلك ب ن والع قا  المصري 

 ي  كان  منذ ا نة ب العسكري بيد وزير الدفال ا مريكل تشاك هاجلو.ا مريك
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وتابا: وما وجود أنظم  بعيدا عن ا ختيار الشعبل، يجعل المناخ مناسبا إلقرار جميا ا تفاقيا  
المعطن  والسري  ما تل أبيب وواشنطن، ولكن فل حال وجود مسار شعبل واوري فتصبح فل نطاو 

 و.المراقب  والسيطرا
ورأى عةل أن إدران حرك  حماس وكتايب الةسام عطى قايم  اإلرهاب هو حر  لروالو  ا  الوطني و 
بجعل الصديو عدوا والعدو صديةا، مشيرا إلى وعدم التطرو إلى إسراييل فل وسايل اإلع م 

 تالمصري ( مةابل حصص إع مي  بدون حصر لشيطن  الفطسطينيين وحركا  المةاوم و.
 

 إلسرائيل مقابل دعم اللوبي الصهيونيتنازالت 
من جهته، أكد المنسو العام لحرك  وصحفيون ضد ا نة بو، أحمد عبد العزيز، أن شواهد التةارب 
المصري اإلسراييطل وجسدض دعم وت ييد ا نة ب العسكري عطى الرييس محمد مرسل، أول رييس 

 ب والمةاوم  الفطسطيني و.مدنل منتخب مشهود له بمواقفه المكيدا والمناصرا لطشع
و:و هذا النظام أكار إخ صا وتوافةا ما تل أبيب من أي نظام سابو، 50وقال عبد العزيز لروعربل

قام  منطة  عازل   من خ ل حزم  من اإلجرا ا  قدمها كو  ا ، مال تجريم المةاوم  الفطسطيني ، واق
خ   الشريط الحدودي من الن اس بالمخالف  لطدستور فل سابة  عطى الحدود ما قطال غزا، واق

 تاريخي و.
واستنكر عبد العزيز وإدارن حرك  حماس عطى قايم  اإلرهاب، فل الوق  الذي يرفا فيه ا تحاد 
ا وروبل الحرك  من قايم  اإلرهابو، ورأى أن الةرار المصري يعطل ومسوغا إلسراييل لضرب قطال 

 الحرب عطى اإلرهابو. غزا، ويشرعن حربها عطى الفطسطينيين تح  مسمى
وأضا : والكيان الصهيونل يساند النظام العسكري ا نة بل بمصر من خ ل الطوبل اليهودي فل 

 دول العالم وعطى رأسها الو يا  المتحدا، و  يالْةدم عطى ذلك إ  بمةابل يعادل أضعا  ما يةدمهو.
 

سرائيل تحضر  مصر تغيب وا 
ي  بجامع  الةاهرا، حازم حسن، أن غياب مصر عن المشهد من جهته، أكد أستاذ العطوم السياس

اإلقطيمل بسبب أوضاعها الداخطي  المرتبك ، وانش،الها بتدعيم حكمها المتوتر، يجعل إسراييل فل 
 وضا مريح وأفضل.
و: وسمح  إسراييل لمصر باستةدام آليا  عسكري  إلى سينا ، يعنل بالضرورا 50وقال حسن لروعربل
تعهدا  ب ن   تستخدم ضدها، وأن تبةى لفترا محدوداو. وتابا: والنظام   يريد أن وجود ضمانا  و 

 يزع  نفسه بفتح جبها  داخطي  وخارجي ، والةضي  ا ساسي  لديه ليس  إسراييل اقن بكل ت كيدو.
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وتسا ل حسن عما جنته مصر من وضا حرك  حماس عطى قايم  المنظما  اإلرهابي ، قاي : ولم 
 د من هذا الحكم الةضايل غير إسراييل، معنويا ودعاييا، ب نها تواجه إرهابا فل قطال غزاو.يستفد أح

 
 النظام العسكري يسوق نفسه

أما الةيادي بحرك  الاوريين ا شتراكيين، هيام محمدين، فرأى أن اختزال الع ق  بين الةاهرا وواشنطن 
 فل شكطها العسكري يهد  ولحماي  أمن إسراييلو.

و: ولةد سوو النظام العسكري نفسه عطى أنه حامل أمن إسراييل بحصار 50محمدين لروعربلوقال 
غزا، وتهجير سكان مدين  رفح الحدودي ، وقما حركا  المةاوم ، وت مين قناا السويس لعبور الةطا 

 الحربي  والعسكري  لطو يا  المتحداو، وفو تعبيرض.
 4/3/5105، 50موقع عربي 

 
 السيسي يخشى انهيار التحالف مع السعوديةباحث إسرائيلي:  

قال باحن إسراييطل بارز، إن عبد الفتاج السيسل يبدي قطةا كبيرا إزا  إمكاني  : صالح النعامل -غزا 
حدون تحول فل السياس  الخارجي  لطسعودي  بعد تولل المطك سطمان بن عبد العزيز مةاليد الحكم، 

 الذي ظل قايما بين الةاهرا والرياا. يفضل إلى انتها  التحال  ا ستراتيجل
و، الخميس، أوضح شاكول شاي، الذي ش،ل فل ISRAEL DEFENSEوفل تحطيل نشرض موقا و

السابو مواقا متةدم  فل ولوا  ا بحانو التابا لشعب  ا ستخبارا  العسكري ، أن أكار ما يةطو 
صر، مشيرا إلى أن حجم السيسل هو أن يتوق  الدعم ا قتصادي الذي تةدمه السعودي  لم

 المساعدا  التل تةدمها السعودي  لمصر يصل إلى خمس  مطيارا  دو ر سنويا.
ونواض شاي إلى أن المكتمر ا قتصادي الذي ينوي السيسل عةدض فل وشرم الشيةو خ ل الشهر 
الجاري، سينتهل إلى الفشل فل حال لم تة  السعودي  إلى جانب مصر، مشيرا إلى أن المطك 

 لسابو عبد هللا بن عبد العزيز كان من المتحمسين لعةد المكتمر.ا
وأوضح شاي أن السيسل معنل بتواصل الدعم المالل السعودي السخل من أجل إنةاذ اقتصاد نظامه 
الذي يواجه مشك   جم ، ع وا عطى رهانه عطى مشارك  أل  من رجال ا عمال والشركا  

 ار.السعودي ، فل مكتمر تعزيز ا ستام
وشدد شاي عطى أن السيسل يخشى بشكل كبير أن تةدم السعودي  عطى تحسين ع قاتها ما تركيا، 

 التل يرى فيها عدوا لنظامه، بفعل ع قاتها ما جماع  واإلخوان المسطمينو.
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ي نو، الدكتور يهودا بطين،ا، إن السيسل  فل سياو آخر، قال أستاذ الدراسا  الشرقي  فل جامع  وباراق
وفل مةال  لوسايل اإلع م المصري  الموالي  له مهم  التعبير عن مواقفه من حرك  حماس.يترك 

نشرته صحيف  وميكورريشونو ا ربعا ، نوض بطين،ا إلى أن الحرب الشعوا  التل يشنها اإلع م 
وأعاد بطين،ا لألذهان حةية  أنه حتى فل  المصري ضد حرك  حماس تعبر عن موق  نظام السيسل.

 لعدوان عطى غزا، فةد وق  هذا اإلع م إلى جانب إسراييل وهاجم وحماسو. أون ا
وشدد بطين،ا عطى أن موق  السيسل واقع مه يتناقا تماما ما موق  الشعب المصري الذي يرى 

واستدرك بطبن،ا قاي ، إن السيسل يدرك حةية  أن  فل إسراييل العدو، ويناصر الةضي  الفطسطيني .
 لمسطمينو، تحظى بدعم قطاعا  واسع  من الشعب المصري.جماع  واإلخوان ا

5/3/5105، "50موقع "عربي   
 
 حماس" إلى "أمن الدولة"قضية ـ"ب متهما   16إحالة األردن:  

أحال مدعل عام أمن الدول  المتهمين بالةضي ، المعروف  باسم قضي  : موفو كمال -عمان 
سير المحرر أحمد أبو خضير، والكاتب غسان متهما، بينهم ا  09وحماسو، والموقو  عطى ذمتها 

دوعر، منذ أواخر العام الماضل، ومعظمهم أعضا  فل نةاب  المهندسين، إلى محكم  أمن الدول ، 
 وذلك بعد أن اتهموا باتصالهم بحرك  وحماسو، وفو  يح  ا تهام.

واخر العام الماضل، وكان  ا جهزا ا مني  شن  حمط  اعتةا   فل صفو  والحرك  اإلس مي و، أ
ورجح  مصادر  متهما رهن ا عتةال. 09منهم، بينما بةل  01شخصا، ام أفرج  عن  59شمط  

 قانوني  أن تباشر المحكم  محاكم  المتهمين خ ل ا سابيا الةطيط  المةبط .
مفرقع  ، ومن بينهم أربع  فارين من وجه العدال ، أربا تهم هل وتصنيا مواد 09ويواجه المتهمون الر

بةصد استعمالها عطى وجه غير مشرول با شتراك، والةيام ب عمال من ش نها اإلخ ل بالنظام العام، 
وتعريا س م  المجتما وأمنه لطخطر، وتجنيد أشخاص بةصد ا لتحاو بجماعا  مسطح ، 

 وا لتحاو بجماعا  مسطح و وفو  يح  ا تهام.
التل شكطتها نةاب  المهندسين، كان  نف  التهم الموجه  يشار إلى أن هيي  الدفال عن المتهمين، و 

 لموكطيها، طاعن  ايضا فل دستوري  محكم  أمن الدول .
هللا محمد عامان، منا  جبارا، محمود أبو  والمتهمون بالةضي ، الفارون من وجه العدال ، هم: عبد

الرحمن الحسن، أحمد  عبدالزي  ومعتصم العبيسل. فيما يمال أمام المحكم  وجاهيا: غسان دوعر، 
، انس عواد، احمد أبو خضير، ادريس محمد يحيى، عبد الجباراسماعيل، بشير الحسن، إبراهيم 

مصعب داود جابر، محمد حسام قنديل، محمد الةرن  وأنس ابو خضير. وبحسب  يح  ا تهام، 
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عطى استخدام س ج وف ن المتهمين تطةوا تدريبا  عسكري  فل قطال غزا، كما تدرب البعا اقخر 
الك شنكو  فل منزل المتهم الرييسل بالةضي  فل طبربور، فض  عطى تصنيا المواد المتفجرا، 

 وتجنيد عناصر إلرسالها بعمطيا  عسكري  الى الضف  ال،ربي و.
 5/3/5105الغد، عمان، 

 
 الوحدات: ال بدنا دوري وال كاس بدنا نقاوم مع حماس نادي جمهور 

هت  نادي الوحدا  ا ردنل لحرك  المةاوم  اإلس مي  وحماسو، بعد الةرار  :50عربل -عماان 
 المصري الذي عدا الحرك  اإلس مي ، حرك  وإرهابي و، بةرار قضايل أاار غضب الفطسطينيين.

وهت  جمهور النادي فل المباراا التل جمع  الوحدا  والجزيرا و  بدنا دوري و  ك س.. بدنا نةاوم 
 ما حماسو. 

وسجل النادي فوزا معنويا مهما، ا ربعا ، عطى نظيرض الجزيرا بهد  دون رد، فل مباراا ودي  
جمعتهما عطى مطعب المرحوم قصل الخوالدا فل مدين  الحسين لطشباب، وذلك فل إطار تحضيرا  

 الجانبين لخوا اانل لةا اتهما فل بطول  ك س ا تحاد اقسيوي لكرا الةدم.
 4/3/5105، 50موقع عربي 

 
 الجامعة العربية ترفض اعتبار حماس إرهابية 

أعطن  الجامع  العربي  أنها   تعتد بحكم الةضا  المصري باعتبار : الحياا -غزا  -سما  -غزا 
 حرك  حماس منظم  إرهابي ، مشيرا  إلى أن ذلك الحكم محطل ولم يصطها به شل .

راضل العربي  المحتط  فل الجامع  السفير وأكد ا مين العام المساعد، رييس قطال فطسطين وا 
محمد صبيح فل تصريح، أن المةاوم  الفطسطيني  ليس  إرهابا  بموجب الةانون الدولل، موضحا  أن 
ميااو ا مم المتحدا يككد أن من حو كل من تحتل أرضه المةاوم   سترجال حةوقه المشروع . 

طي  فل أي دول  هنا أو هناك، أو رأي لمجموع  أو الجامع    تتعامل ما قرار لمحكم  مح“إن وقال 
 .وخ   ذلك

وشدد عطى أن الةضي  الفطسطيني ، والفصايل الفطسطيني  كطها وحدا واحدا، ومطالب  من الجامع  
 العربي  بالوحدا وبدعم حكوم  الوفاو الوطنل الفطسطينل.

  من خ ل حكم قضايل محطل أعتةد أن من غير المناسب أن نتعامل ما قضي  استراتيجيووتابا: 
 .و ن هذا الموضول   بد من أن يكون فل سياو قرار مبنل عطى عمل عربل متكامل
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وشدد صبيح عطى مكان  مصر وعدم قبول الجامع  العربي  أي إرهاب أو عدوان عطيها أو اإلسا ا 
ولل يكون فيه لها، مطالبا  ب زال  العراقيل التل تعترا الوصول إلى المصالح  أو إلى تحرك د

 الشعب الفطسطينل موحدا .
 5/3/5105الحياة، لندن، 

 
 إلى إنصاف دولي للفلسطينيين يدعو وزير الخارجية الجزائري 

أكد وزير الشكون الخارجي  الجزايري رمطان لعمامرا أن والةضي  : قدس برس -الجزاير  -جيني  
ن والعدوان ضد المدنيين فل غزا الفطسطيني    تزال فل صطب ا حدان الدولي و، وشدد عطى أ

والةص  الذي يستهد  منشآ  ا مم المتحدا والبنى التحتي  ا جتماعي  وا قتصادي  تبرهن بج   
 عطى الواقا المكلم لهذض ا زم و.

لمجطس حةوو اإلنسان التابا لألمم المتحدا  51وقال العمامرا فل مداخط  له خ ل أش،ال الدورا الر 
(: ولن يكون مجديا إاارا ا حكام الصادرا عن مجطس حةوو 5/3الها الخميس تالتل تنهل أعم

 اإلنسان وا جهزا ا ممي  ا خرى المدين  لطمعتدي والتل بةي  لألس  دون أار فعطلو.
وأضا : و  يزال الشعب الفطسطينل وقيادته يتططعون إلى انتصار الةانون عطى الةوا من خ ل 

نشا  الدول  المستةط  وعاصمتها الةدس الشرقي و.تحةيو حةوقهم الوطني  غ  ير الةابط  لطتصر  واق
 4/3/5105قدس برس، 

 
 "كبر على المنطقةالخطر األ "هي  "إسرائيل"روحاني يرد على نتنياهو:  

نياهو، ا سراييطل بنيامين نتشنا  إيران حمط  عطى رييس الوزرا  : محمد صالح صدقيان –طهران 
أمام الكون،رس ا ميركل لن تعرقل اتفاقا  تبرمه ما الدول الس  المعني   وذيبهأكاولكنها اعتبر  أن 

ح أن يبرم الجانبان وكان نت بمطفها النووي.  أفضلالعالم سيكون و، معتبرا  أن واتفاقا  سييا  جدا  ونياهو رجا
 ل سن  امت ك س ج ذري بسرع  فاية ، وخو. ورأى أن ا تفاو سيمكان طهران من وحا   من دونه

عدا  تنازليا  فل اتجاض كابوس نووي و. وحذر من أن ا تفاو سيكون أميركي وفةط، وفو تةديرا  
 .وستبةى دوما  عدوا   ميركاومن دول   ومحتمل

ا كار اجراما ، يتحدن عن الس م  اإلرهابلهذا الكيان وحسن روحانل قاي  :  اإليرانلوعطاو الرييس 
العالم مسرور لطتةدام فل و. وأضا  ان وما يشكال الخطر ا كبر عطى المنطة وا خطار المستةبطي ، في

والدول الس ،  ن امار هذا التةدام وا تفاو يصبا فل مصطح  المنطة   إيرانالمفاوضا  بين 
والعالم. لكن كيانا  عدوانيا  واحت ليا  واحدا  يرى بةا ض فل ظل الحرب والعدوان، مستا  وغاضب من 
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شعوب العالم، وكذلك وواعتبر ان  .وا ، ويخشى دوما  من الس م وا ستةرار فل المنطة المفاوض
يةظ  من ان يتحدن معهم بط،  النصيح ، كيان ديدنه ااارا الحروب وأنت   أكارالشعب ا ميركل، 

اق  قنابل نووي  ولم يوقاا معاهدا حظر انتشار ا سطح  النووي ، ويرفا السماج لطوكال  الدولي  لطط
 .والذري  بتفتي  منشآته النووي 

، وزاد: «ليس لها أي ت اير فل ارادا الشعوب والحكوما ووأكد روحانل ان تصريحا  نتانياهو 
مفاوضاتنا ما العالم مبني  عطى حسن الني  فل مةابل حسن الني ، الصدقي  فل مةابل الصدقي ، »

. اما رييس مجطس الشورى تالبرلمان( عطى و ا طمينان فل مةابل ا طمينان، والاة  فل مةابل الاة
حضور رييس وزرا  و، وتابا: وتهري  سياسلو ريجانل فوص  خطاب نتانياهو امام الكون،رس ب نه 

الكيان الصهيونل كان بمااب  مسرحي  سياسي  فل الكون،رس، ما يظهر بطدا  كبيرا  يدعل انه يدير 
ساع  من شعارا  مكررا وتصفيو و. وتحدن عن ومانهشكون العالم، لكن كيانا  مختطةا  يست،ل برل

فل المنطة ،  ونفوذ إيرانو. واعتبر أن اسراييل تخشى ونواب من ذوي التبعي ، ما ياير دهش  واست،رابا  
كان  اسراييل او الكون،رس يرغبان فل ان يشاهدا اسراييل مةعدا، ليجرابا العمل العسكري  إذاووزاد: 

 .اإليراني ون الةوا  المسطح  لكل يطةيا ردا  ساحةا  م
 5/3/5105الحياة، لندن، 

 
 نظر بقلق بالغ الستمرار معاناة الشعب الفلسطيني: نمين منظمة التعاون اإلسالميأ 

منظم  التعاون وا مين العام لمنظم  التعاون اإلس مل إياد مدنل عطى أن  : شددالحياا -جدا 
فل الصي  و، مضيفا  أنه ومعاناا الشعب الفطسطينل اإلس مل   تزال تنظر بةطو بالغ  ستمرار

الماضل تعرا سكان غزا مرا أخرى لفظايا جماعي  ارتكبتها إسراييل فل حةهم، وأعطن  العديد من 
بادا جماعي   .والمصادر المستةط  أنها جرايم حرب واق

نل إذ أدين بشدا ا عمال الوحشي  المستمرا التل تةترفها إسراييل، الووقال:  ةوا الةايم  با حت ل، واق
دان  استمرار معاناا الفطسطينيين تح  نير واحد  أحا هذا المجطس عطى مواصط  دورض فل إبراز واق
من أسوأ أنوال ا حت ل وأكارها انعداما  لإلنساني ، ويجب أن يتصدى هذا المجطس عطى وجه السرع  

ال غزا، والتوسا المنهجل لطةضايا الرييس  التل طال أمدها مال الحصار الجاير عطى قط
لطمستوطنا  غير الشرعي ، وتهويد الةدس الشرقي  من خ ل مصادرا واايو هوي  الفطسطينيين، 
سا ا معامط  السجنا  وال جيين الفطسطينيين، وانتهاكا  الحةوو المدني   وجدار الفصل العنصري، واق

 .ونلوالسياسي  وا قتصادي  وا جتماعي  والاةافي  لطشعب الفطسطي
 5/3/5105الحياة، لندن، 
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 الواليات المتحدةخطاب نتنياهو أمام الكونغرس يثير ردود فعل متباينة في  

توال  ردود الفعل حول خطاب رييس الوزرا  اإلسراييطل بنيامين نتنياهو : هب  الةدسل - واشنطن
مهوريين، واشتعط  بين ا نتةادا  ال ذع  من قبل الديمةراطيين، واإلشادا الكبيرا من طر  الج

وسايل اإلع م ا ميركي  بآرا  وردود فعل أعضا  الكون،رس والمحططين السياسيين. كما ع  موقا 
بم حظا  ومواق  رجال السياس  بخصوص ما قاله نتنياهو فل خطابه وما ناله من « تويتر»

من أعضا  تصفيو. كما قارن البعا بين طرية  نتنياهو وما  قاض من اهتمام وحضور مكا  
غرفتل الكون،رس، وبين خطاب الرييس ا ميركل فل الخطاب السنوي، فيما بدا وك نه تحد لطرييس 

 ولشعبيته.
وفور انتها  نتنياهو من خطابه قال  زعيم  ا قطي  الديمةراطي  بمجطس النواب نانسل بيطوسل إنها 

لو يا  المتحدا والتعالل شعر  بالحزن من خطاب نتنياهو، وكاد  تبكل بسبب إهانته لذكا  ا»
 «.والعجرف  التل تحدن بها نتنياهو حول التهديدا  التل تشكطها إيران

وأوضح النايب الديمةراطل جون لويس أن خطاب نتنياهو شكل إهان  لرييس الو يا  المتحدا، وقال 
لى الةيادا الديمةراطي  فل الكون،رس»إن الخطاب  فل حين حاول  ،«إهان  لرييس الو يا  المتحدا واق

النايب الديمةراطل جان شاكوسكل التشكيك فل تةييم نتنياهو لطمخاطر ا مني ، مشيرا إلى دعم 
نتنياهو قال فل خطابه أمام »سنوا ، وقال فل هذا الصدد  01نتنياهو لطحرب فل العراو منذ 

، لكن كان  إن إزال  صدام حسين ستخط  أصدا  إيجابي  هايط  عطى المنطة  5115الكون،رس سن  
 «.إيران هل الرابح ا كبر من حرب العراو

لم يفعل شخص أكار مما «: »تويتر»من جهته، قال النايب الديمةراطل بيتر ولت  فل ت،ريدا عطى 
 «.اإلسراييطي  الحيوي  والمهم  -فعطه نتنياهو إللحاو الضرر بالع قا  ا ميركي  

أنجل، وهو أحد النواب الديمةراطيين المكيدين إلسراييل، وفل المةابل، أشار النايب الديمةراطل إليو  
وسعى أنجل لطتهوين والتخفي  «. مخاو  مشروع »إلى أن كطم  نتنياهو كان  مةنع ، وعبر  عن 

الركسا  ي تون »من ا نةسام الحزبل بش ن خطاب نتنياهو وتوتر الع قا  بين البطدين، حين قال إن 
سراييل  ويذهبون، وكذا أعضا  الكون،رس وأعضا  الكنيس . لكن الع قا  بين الو يا  المتحدا واق

 «.مستمرا، ويجب أن تعمل بطرية  تجما الحزبين الجمهوري والديمةراطل
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري بوب كروكر، رييس لجن  الع قا  الخارجي  بمجطس الشيوخ، 

يوما لمراجع  أي صفة  يتم التوصل إليها  91والذي شارك فل مشرول قانون يعطل مجطس الشيوخ 
يعتةد أن خطاب نتنياهو بطور الكاير من ا فكار  عضا  مجطس الشيوخ حول الدور »ما إيران، إنه 
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الذي يمكن أن يطعبه الكون،رس فل تشكيل أو التصديو عطى اتفاو يتم التوصل إليه فل المحاداا  
 «.المتعددا ا طرا 

، وقال  «خطاب خال من المنطو»ي  باربرا بوكسر فةد انتةد  ما سمته أنه أما السيناتور الديمةراط
نتنياهو أشار إلى أنه   يوجد أي طريو لطاة  فل إيران، وقدم رسال  ب نه   يمكن »فل هذا الصدد 

وأضاف  «. أن تكون هناك صفة  ما إيران، لكنه يةول: لماذا   تعمطون من أجل صفة  أفضل
ما الذي يريد قوله، هل يجب العمل من أجل صفة  جيدا، أم ينب،ل وق  كل    أعر »متسايط : 

 «.المفاوضا ، إذ ليس منطةيا انتةاد صفة  لم تتم بعد
وتعد السيناتور باربرا بوكسر واحدا من أعضا  مجطس الشيوخ التل تتمتا بع قا  واسع  وجيدا ما 

 الجماعا  الموالي  إلسراييل.
هل أكار ما نال  إشادا عدد كبير من « حن أفضل حا  دون الصفة ن»وكان  عبارا نتنياهو 

الجمهوريين، مال رييس مجطس النواب السابو نيو  غين،ريت ، والسيناتور السابو جو ليبرمان، كما 
اتفو بعا الديمةراطيين ما نتنياهو بكون الصفة  التل تجريها الةوى العالمي  ما إيران بش ن 

  سيي ، إذ قال النايب الديمةراطل براد شيرمان عن و ي  كاليفورنيا إنها برنامجها النووي هل صفة
صفة  سيي  وقد تبين لنا لماذا هذض الصفة  هل سيي ، والبديل لصفة  سيي  أننا اقن فل وضا »

 «.سل ، لكن لم يعطنا تنتنياهو( خارط  طريو واضح  لصفة  جيدا
يا ض من حضور رييس الوزرا  اإلسراييطل إلى وأبدى السيناتور الديمةراطل تشارلز شومر است

الكون،رس قبل أسبوعين من ا نتخابا  اإلسراييطي ، مشيرا إلى أنه يتفو ما نتنياهو حول خطر إيران 
فل حين لم يتم الكش  عن التفاصيل النهايي  لصفة  إيران ف نه يجب عطينا أن نفعل »نووي ، وقال: 

لتل ستكون كارا  عطى إسراييل والشرو ا وسط، ويحتمل أن تكون كل ما بوسعنا لمنا إيران نووي ، وا
 «.ضارا لط،اي  بالنسب  لطو يا  المتحدا

دعمهم لنتنياهو، حين  5109لكن فل المةابل أبدى عدد من المرشحين ل نتخابا  الرياسي  لعام 
مخاطر النل ممتن لسمال رسال  نتنياهو الةوي  فل الكون،رس، ولتوضيحه لط»قال جيب بو  إنه 

، وشدد عطى ضرورا وق  البرنام  النووي اإليرانل، فيما «تشكطها إيران فل حال تم تسطيحها نوويا
نحن فخورون بالوقو  إلى جانب رييس الوزرا  نتنياهو »قال السيناتور الجمهوري تيد كروز مكيدا 

 «.والوقو  ما إسراييل ضد إيران نووي 
 5/3/5105الشرق األوسط، لندن، 
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 سرائيليةمريكية قد تعقد تمويل برامج الصواريخ اإلقيود الميزانية األ 

من المحتمل أن تعوو الةيود ا لزامي  التل :: منير البويطل -أميرا فهمل  - اندريا ش ل -واشنطن 
يست ن  العمل بها هذا العام عطى ميزاني  الدفال ا مريكي  قدرا الكونجرس عطى ا ستجاب  لططب 

مطيون دو ر  051إلى  باإلضاف مطيون دو ر اضافي  لتمويل برام  الصوارية الدفاعي   305اسراييل 
 ططبها بالفعل البي  ا بيا.

لكن مساعدين فل الكونجرس يةولون إن  إلسراييلو  يزال المشرعون ا مريكيون عطى ت ييدهم الةوي 
برام  الدفال الصاروخي  فل السن  مطيون دو ر من التمويل ا مريكل ل 455ططب اسراييل أكار من 

لم يخف  الكونجرس الةيود أو يعدل عنها فيما يتعطو  إذاقد يواجه مشاكل  5109المالي  لعام 
 بميزاني  الدفال ا مريكي .

وقال مساعد فل لجن  الةوا  المسطح  فل مجطس النواب ا مريكل وكنا دوما فل غاي  الكرم ما 
ى أن نرى أين نحن فل قرار الميزاني . والةول ب،ير هذا سيكون بمااب  اسراييل... لكن الخطوا ا ول
 وضا الحصان أمام العرب .و

وتحدن مساعد آخر عن وخيب  أملو من حجم ا موال التل ططبتها اسراييل نظرا لحال  عدم اليةين 
 التل تحيط بالميزاني .

ن الخفا المةترج لميزاني  وزارا وحذر وزير الدفال ا مريكل آشتون كارتر ومسكولون آخرون من أ
مطيار دو ر لطوفا  بالسة  الموضول سيضر بةدرا  31بما يصل إلى  5109الدفال تالبنتاجون( لعام 

 الجي  ا مريكل عطى التعامل ما ا زما  فل أنحا  العالم.
رجح وقال ريكل إيطيسون مكسس تحال  التروي  لطصوارية الدفاعي  إن الكونجرس سيوافو عطى ا 

 عطى الططب إذا رفع  الةيود عطى الميزاني  لكن ا موال ستسحب من برام  أخرى.
وقال جون إساكس الزميل بمركز الحد من التسطح وعدم انتشارها ان أحد ا حتما   المطروح  هو 
أن يضا الكونجرس الططبا  ا سراييطي  ضمن ططب مطحو لتمويل الحرب أو لتمويل وعمطيا  الفرو 

 ي  فل الخارن.والعسكر 
 4/3/5105وكالة رويترز لألنباء، 

 
 القس ديزموند توتو: الغرب من ارتكب الهولوكوست والفلسطينيون يدفعون الثمن 

قال الةس ديزموند توتو، أحد أهم ا ع م الديني  والفكري  والتنويري  فل جمهوري   :وفا –كيب تاون 
، نظرا لدورض المدنل المميز فل مجابه  0614عام جنوب إفريةيا، والحايز عطى جايزا نوبل لطس م 



 
 
 
 

 

           45ص                                     3515 العدد:    5/3/5105 الخميس التاريخ:

نظام الفصل العنصري، إن وال،رب قد ارتكب الهولوكوس  بحو اليهود فل أوروبا بينما يدفا 
 الفطسطينيون امنا تاريخيا لهذض الجريم و. 

ل ، ما سفارا دول  فطسطين، والوفد اإلع مل الفطسطينل المشارك فأمسوأدان الةس توتو، فل لةا ، 
أسبول ا برتهايد اإلسراييطل، ا حت ل المستمر بحو الشعب الفطسطينل، وقال: إننا 'كما ندعم حو 
إسراييل فل الوجود، ف ننا ندين تنكر إسراييل لحةوو الشعب الفطسطينل، وتةصدها الدايم لطدخول فل 

ي  المطالب  با عترا  حروب يدفا امنها أبريا  الشعب الفطسطينلو. واستهجن كاف  الندا ا  اإلسراييط
بيهودي  الدول ، رافضا فل الوق  ذاته تحميل الديان  اإلس مي  مسكولي  ظهور تنظيما  متطرف  
مال داع  والةاعدا، بما يوازي رفضه تحميل الديان  المسيحي  ظهور تنظيم 'كوكطوكس ك ن 

ريةيا، لم يكونوا العنصري فل أميركا. وقال إن ومن أسس نظام الفصل العنصري فل جنوب إف
 مسطمين بكل حالو.

 5/3/5105الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 المفكر الفرنسي آالن غريش: مأساة فلسطين النتيجة األبرز للحرب العالمية األولى  

إلى المفكر الفرنسل الشهير آ ن غري  رييس التحرير السابو لدوري  قال  محمود الةيعل: –الةاهرا 
  أظن أن : ، ومدير التحرير الحالل إلحدى أشهر الدوريا  السياسي  فل العالموليموند ديبطوماتيكو

الحرب العالمي  ا ولى هل السبب الوحيد فيما يشهدض الشرو ا وسط من صراعا  وحروب،  ن هذض 
نظرا لموقعها  –و  تزال  –المنطة  بها مشاكل داخطي  كبيرا، أو   نها كان  هدفا دايما ل ستعمار 

ا ستراتيجل المهم، وربطها بين افريةيا وآسيا وأوروبا، فض  عن وجود البترول الذي كان سببا 
 رييسيا لطتدخ   الخارجي  المستمرا منذ الةديم وحتى وقتنا هذا.

 م سااو  ننس وعد بطفور الذي تم فل أانا  الحرب العالمي  ا ولى، وهو الوعد الذي كان سببا فل 
 وحتى اقن. 0605فطسطين منذ 

وفل رأيل ف ن الت اير ا كبر لطحرب العالمي  ا ولى هو م ساا فطسطين، إضاف  إلى الفكرا الخطيرا 
التل بدأ  إباان الحرب العالمي  ا ولى، وازداد  خطورا اقن، هل فكرا تةسيم الدول عطى أساس 

 طايفل.
 5/3/5105رأي اليوم، لندن، 
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  1982سنة اليهود  ق ثالثة اتهموا بهجوم ضدّ باريس: مذكرات توقيف دولية بح 

فبراير مذكرا  توقي  دولي  بحو / اصدر الةضا  الفرنسل فل شباط: أ   ب، رويترز -باريس 
وأدى الى سةوط  0615ا ا  رجال يشتبه بضطوعهم فل اعتدا  وقا فل حل يهودي فل باريس عام 

 ست  قتطى.
تبه بهم الا ا  الذين يةيمون فل الضف  ال،ربي  وا ردن وأفاد مصدر قضايل انه تم التعر  الى المش

التحةيو الذي يجريه حاليا  قاضل التحةيو الباريسل فل الةضايا اإلرهابي  مارك  إطاروالنرون، فل 
 شباط الماضل. 51مذكرا  التوقي  الدولي  فل  أصدرتريفيديك الذي 

عند منتص   0615آب تاغسطس( عام ووفو مصدر مةرب من المط ، ألةي  قنبط  فل التاسا من 
زبونا ، قبل أن يدخل مهاجمان  51النهار فل مطعم شهير فل شارل روزييه، وانفجر  وسط نحو 

المطعم وهما يططةان النار، ام تبتعد المجموع  المكلف  من ا ا  الى خمس  مسطحين، فل الشارل 
 مارا.وهل تفرغ رصاصا  مسدساتها الرشاش  البولندي  الصنا عطى ال

جرحا ، ونسب  العمطي  الى  55وبط،  حصيط  ذلك الهجوم الذي است،رو ا ن دقايو ست  قتطى و
، المجموع  المنشة  عن منظم  التحرير وابو نضالوبزعام   والمجطس الاوري -فتح وحرك  

 الفطسطيني .
 5/3/5105الحياة، لندن، 

 
 قراءة في التصنيف العالمي لمراكز التفكير 

لحمحسن صاد.   
يصدر عن معهد لودر التابا لجامع  بنسطفانيا ا ميركي  تصني  سنوي لمراكز  5119منذ سن  
(. وهو تصني  يحاول أن يحدد أفضل مراكز التفكير عطى مستوى العالم، Think Tanksالتفكير ت

. كما أو عطى مستوى مناطو محددا مال أميركا الشمالي  وأوروبا وأميركا ال تيني  والشرو ا وسط..
يةدم تصنيفا   فضل مراكز التفكير فل تخصصا  محددا، كا من الةومل وا قتصاد والتعطيم 

 والطاق  والسياس  الخارجي  والتكنولوجيا... وغيرها.
صدر أحدن تصني  عالمل لمراكز التفكير عن سن   5105وفل أواخر شهر يناير/كانون الاانل 

مركزا  مسج   لدى وبرنام  مراكز  9،901تصني  ؛ وشمط  الدراس  التل خرن عنها ال5104
 (.TTCSPالتفكير والمجتمعا  المدني و ت
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ومراكز التفكير هل مكسسا  تهتم ب بحان السياسا  العام  وتحطيطها، وتوفر المعطوما ، وتةدمها 
 بطرية  مفهوم  ومواوق ، وتستةرئ المسارا  المستةبطي  المحتمط ؛ وبالتالل تةوم بتةديم النصح
والمشورا محطيا  وعالميا ، لتعين صانا الةرار فل الجها  الرسمي  وغير الرسمي  تمكسسا ، شركا ، 
أحزاب...( فل اتخاذ الةرارا  المناسب . تانظر لمزيد من التفصيل حول مراكز التفكير ودورها، 

 (.9-45، ص 5104التةرير الصادر عن معهد لودر حول هذض المراكز لسن  
 

 يمكن تسجيل بعض النقاط والمالحظات: 5104عنا على نتائج التصنيف لسنة ومن خالل اطال
من عدد مراكز التفكير فل  %91أو  : تستحوذ مراكز التفكير فل أميركا الشمالي  وأوروبا عطى نحو 

مركزا  فل أوروبا. غير أن عدد مراكز  0،155مركزا  فل أميركا الشمالي ، و 0،616العالم. فهناك 
مركزا . كما أنه من الم حظ أن أكار من نص   0،131ل الو يا  المتحدا وحدها هو التفكير ف

مراكز التفكير هذض تتبا الجامعا  فل هذض البطدان. ومن الم حظ أيضا  أن نحو رالْبا المراكز تحوالل 
 مركز( فل الو يا  المتحدا تتخذ من واشنطن العاصم  مةرا  لها. 411

فكير تحظى بمكان  متةدم  فل العالم ال،ربل قياسا  بباقل مناطو العالم. كما وهذا يعنل أن مراكز الت
من مجمول مراكز التفكير فل العالم بالو يا  المتحدا وحدها عن الدور  %51يالعبِار وجود نحو 

هذض المراكز فل صناع  السياسا  والةرارا  لكبرى الةوى  -أو تسعى لطعبه-الحيوي الذي تطعبه 
 العالمي .

 515مركزا ، وبريطانيا االا  بر 456انيا : مةارن  بالو يا  المتحدا، ت تل الصين فل المرتب  الااني  برا
مركزا . ام ت تل عطى التوالل كل من فرنسا  065مركزا ، والهند سادس  بر 064مركزا ، وألمانيا رابع  بر

ا قتصادا  الكبرى تحظى ب عطى وا رجنتين وروسيا واليابان وكندا. وهذا يعنل أن الدول الكبرى و 
 أعداد مراكز تفكير.

أما فل منطة  الشرو ا وسط تما تحفظاتنا عطى استخدام هذا المصططح( وشمال أفريةيا التل يوجد 
مركزا ، يطيها الكيان  55عالميا  بر 05مركز تفكير؛ فنجد أن مصر تحظى بالمرتب   550فيها 

 مركزا . 30مركزا ، ولتركيا  34إيران فطديها مركزا . أما  59الصهيونل وإسراييلو بر
غير أن العدد هو مجرد مكشر واحد من مجموع  مكشرا  عطى دور مراكز التفكير وت ايرها؛ فت اير 
مراكز التفكير عطى صانا الةرار وعطى الحياا العام ، وجدي  ونوعي  الدراسا  وا ستشارا  التل 

وجها  التمويل التل تة  ورا ها، وا جندا  الوطني  أو  تةدمها، وأجوا  الحري  التل تتمتا بها،
الخارجي  التل تتبناها، وقدرتها عطى ا ستفادا من ا دم،  والعةول والخبرا  فل التخصصا  
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المختطف ، وعطى تةديم حطول لطمشاكل الحةيةي  التل تعانل منها بطدانها...، كطها مكشرا  يجب أن 
 دا  هذض المراكز.توضا فل ا عتبار عند تةييم أ

االاا : حسب نتاي  التصني  الذي أعطنه معهد لودر، ف ن الو يا  المتحدا تتصدر قايم  أفضل 
( Brookings Institute، حين يحتل معهد بروكين،ز ت5104مراكز التفكير فل العالم لسن  

حدى عشرا من المرتب  ا ولى عالميا ، وتحتل المراكز ا ميركي  ستا من المراتب العشر ا و  لى، واق
المراكز الخمسين ا ولى. وية  إلى جانب بروكين،ز من الو يا  المتحدا مركز كارنيجل االاا ، 

( رابعا ، وراند سابعا ، ومجطس الع قا  الخارجي  CSISومركز الدراسا  اإلستراتيجي  والدولي  ت
 ( اامنا ، ومركز وودرو ويطسون عاشرا .CFRت

نافسا  قويا  لطو يا  المتحدا بمركزين ضمن العشرا ا وايل هما شاتام هاوس أما بريطانيا فتة  م
( تاسعا . ولبريطانيا IISSت ا ستراتيجي ( اانيا ، والمعهد العالمل لطدراسا  House Chathamت

اماني  مراكز ضمن الخمسين ا ولى. و  نكاد نجد منافسا   ميركا وبريطانيا فل قايم  الخمسين 
إ  من ألمانيا تست  مراكز( وبطجيكا والصين تأربع  مراكز لكل منهما(؛ أما اليابان وكندا ا ولى 

 وروسيا وكوريا الجنوبي  فحظي  بمركزين لكل منها.
وفل المنطة  العربي  واإلس مي    نجد فل قايم  الخمسين ا ولى إ  اسما  واحدا  لمركز أميركل 

 .35ل الشرو ا وسط الذي جا  فل المرتب  الريتخذ من لبنان مةرا له، هو كارنيج
ف نه يةا فل الماي  ا ولى،  -وهو مركز مصري- وا ستراتيجي أما مركز ا هرام لطدراسا  السياسي  

 54. ويوجد فل الماي  ا ولى إلى جانبه مركزان تركيان تالمرتبتان 50وحصل عطى المرتب  الر
( ومركز بن، ديشل تالمرتب  61كز ماليزي تالمرتب  ( ومر 96(، ومركز إندونيسل تالمرتب  15و

(. وب،ا النظر عن الم حظا  المنهجي  والعطمي  التل يمكن أن تكخذ عطى هذا التصني ، 65
 ف نه يعطل انطباعا  عاما  بضع  أدا  وت اير مراكز التفكير فل عالمنا العربل واإلس مل.

لمي  بوضا متين ومستةر وم،رن ماليا . وتتطةى دعما  واسعا  رابعا : يتمتا الكاير من مراكز التفكير العا
من جها  رسمي  وخيري  وشركا  ولوبيا  ض،ط وأصحاب نفوذ وأحزاب... ووفاعطل خيرو. أي أن 
ام  إدراكا  رسميا  وغير رسمل لدور مراكز التفكير وت ايرها، وام  محاو   ل ستفادا منها أو 

   المانح .لتوظيفها بما يخدم برام  الجها
وتشير إحدى الدراسا  حول أعطى أو أفضل عشرين مركز تفكير أميركيا  إلى أن معدل الميزاني  

؛ وأن مركز راند لديه ميزاني  5100مطيون دو ر حسب إحصاييا   56السنوي  لطمركز الواحد هو 
وي  بنحو تسعين مطيون دو ر وأكار من ألفل موظ ، يطيه مركز بروكين،ز بميزاني  سن 593سنوي  بر

 موظفا . 531مطيون دو ر ونحو 
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وتشير الدراس  إلى أن متوسط معدل قيم  الممتطكا  تا ستامار المالل والممتطكا  الموقوف ( هو 
مطيون دو ر،  566مطيون دو ر لكل مركز. ما م حظ  أن قيم  ممتطكا  مركز بروكين،ز هل  95

س  أن نسب  عالي  من موظفل وباحال هذض المراكز تزيد مطيون دو ر. و حظ  الدرا 553وكارنيجل 
 رواتبها عطى ماي  أل  دو ر سنويا .

لمراكز التفكير بمنطة  الشرو ا وسط  5104خامسا : حسب نتاي  التصني  العالمل فل سن  
يران وتركيا وقبرص والكيان اإلسراييطل(، ف ن فروعا لمراكز أمي ركي  وشمال إفريةيا تالدول العربي  واق

تحتل ا ا  مواقا متةدم ، وعطى رأسها كارنيجل الشرو ا وسط الذي حصل عطى المرتب  ا ولى، 
 .05وبروكين،ز الدوح  فل المرتب  الاالا ، وراند قطر فل المرتب  الر

مركزا   55مركزا  يتبعه ضمن الر 05ويعطل هذا التصني  الكيان اإلسراييطل موقعا  متةدما  بوجود 
(، والمركز التاسا لمركز INSSبينها المركز الخامس لمعهد دراسا  ا من الةومل ت ا ولى، من

 .ا ستراتيجي بي،ين/السادا  لطدراسا  
ا ولى، ولتركيا خمس  مراكز، ولكل من الم،رب  55ويعطل التصني  لمصر عشرا مراكز ضمن الر

ا  مراكز. وقد حظل مركز ولبنان أربع  مراكز، ولكل من اإلمارا  وقطر وا ردن والكوي  ا 
ا هرام بالمرتب  الااني  فل هذض المنطة ، وحظل مركز الجزيرا لطدراسا  تقطر( بالمرتب  السادس ، 
ومركز دراسا  الخطي  تالسعودي ( عطى المرتب  الاامن ، ومركز الدراسا  اإلستراتيجي  تا ردن( عطى 

 المرتب  العاشرا.
 

 وسط يجب تسجيل بعض المالحظات:وفيما يتعلق بالتصنيف للشرق األ 
ا ولى هل الحضور اإلسراييطل الةوي فل هذا التصني ؛ وهو يعود فل جانب منه إلى ا عترا  
الرسمل والمكسسل والعطمل اإلسراييطل بدور مراكز التفكير، التل تطعب دورا  مشابها  لما تطعبه المراكز 

 فل أميركا وأوروبا.
و  لمراكز دراسا  أميركي  لها فرول فل المنطة  العربي  تبروكين،ز وكارنيجل والااني  الحضور المتفوِا

 وراند(.
والاالا  أن هذض النتاي  ربما عكس  حال  الضع  وغياب الدور الذي تعانل منه مراكز التفكير 
العربي  واإلس مي . كما تعكس حال  التخط  التل تعيشها أمتنا؛ فهناك الكاير من المراكز فل 

ا هل من قبيل الديكور والوجاه  لدى بعا ا نظم . وهل   تستطيا أن تتنفس إ  تح  منطةتن
 سة  النظام وقبضته ال،طيظ .
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وهناك مراكز   تعدو كونها مكاتب ع قا  عام ، وواجها  لوزرا  وعسكريين كبار متةاعدين 
ما تطك المراكز الحرا لدواعل الظهور فل المنتديا  ووسايل اإلع م، أو واجها  لجها  خارجي . أ

الجادا فهل إن سطم  من أساليب التضييو المختطف ، فطن تجد فل أغطب ا حيان آذانا  صاغي  من 
 ا نظم  الرسمي  التل تعي  تح  سططتها.

والرابع  أنه فل المةابل ف ن هناك إشكالي  مرتبط  بطرية  التصني  التل تةتصر عطى تطك المراكز 
لتل جمعها مركز لودر، والتل تم  مراسطتها لطمشارك  فل ومسابة و التصني . المسجط  فل الةايم  ا

و  يبدو ما   أن أحد أكار المراكز العربي  قوا ونشاطا  وفاعطي  وهو والمركز العربل لألبحان ودراس  
 السياسا و تفل قطر( حاضر أص   فل التصني . كما لم تالدلن مراكز فاعط  مال ومركز الزيتون و فل

 بيرو  لطمشارك  فل التصني ...، وهو ما قد يكاِار فل دق  التصني  ومصداقيته.
والخامس  أننا   نعطم عطى وجه الدق  من هم الذين قاموا بعمطي  التصني  فيما يتعطو بالشرو 
ا وسط؟ وما مدى اط عهم الدقيو عطى أنشط  المراكز وت ايرها فل مجتمعاتها ومجا   

فهم المالحكِامين لط،  العربي  أو التركي  أو الفارسي  التل يتحدن بها أهل  تخصصها؟ وحتى مدى
المنطة ؟ وما هو حجم أنصار وإسراييلو ضمن المجموع  المختارا لطتصني ؟ وهل لدى المالصنِافين 
مواق  سياسي  مسبة  تجاض قضايا حساس  كالموق  من دعم الكيان الصهيونل، ومن الصرال العربل 

ومن اإلس م السياسل، ومن الاورا  والت،يرا  فل العالم العربل...، بحين توضا بعا  اإلسراييطل،
 المراكز فل خان  والم،ضوب عطيهمو أو فل خان  والتطر و... وغيرها.

والسادس  أننا غير مت كدين من أن هذا التصني  يعتمد فل التةييم عطى الدور والفعالي  والت اير لهذض 
ةرار والمهتمين فل العالم ال،ربل، أم عطى صانا الةرار والمهتمين فل المنطة  المراكز عطى صانا ال
 العربي  واإلس مي .

وبعبارا أخرى؛ ف ن عددا  من المراكز التل أخذ  تصنيفا  متةدما    تكاد تجد لنفسها قرا  ومتابعين 
ةركون نسختها ومهتمين فل منطةتنا العربي  واإلس مي ، بةدر ما تجد من مهتمين غربيين ي

 اإلنجطيزي .
وبالتالل ف ن هذا التصني  يجد مصداقي  أكبر من خ ل حضورض فل المج   العطمي  ووسايل 
اإلع م ال،ربي ، أكار مما يجد مجاله فل الوسط ا كاديمل واإلع مل العربل. فما   ن حظ أن 

ا  مضاعف  لحضور وت اير حضور وت اير مراكز ا هرام والجزيرا والعربل لألبحان... هو أضع
 مركز كارنيجل الشرو ا وسط الذي حصل عطى التصني  ا ول.

والتل يحمطها هذا التصني  تب،ا النظر عن -وسابعا  ف ن الرسال  السطبي  التل قد يفهمها البعا 
هل أنه يةول لنا إنه ما دام  المراكز ا ولى عندكم هل مراكز أميركي ، وما دام  -نيا  أصحابه(
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لتصني  ا فضل لبطدان المنطة  هو لطجانب اإلسراييطل، وف  تتعبوا أنفسكم فل التفكير، فنحن نفكِار ا
 عنكمو!!

أما الرسال  اإليجابي  التل يمكن استنتاجها فهل أن منطةتنا العربي  واإلس مي  تحتان حاج  ماس  
س مي   إلى مراكز تفكير عطمي  جادا، تعمل فل بيي  حرا، وتكون لها أجندا  وطني  وعربي  واق

حةيةي ، و  تصب فل خان  الدراسا  والتوصيا  التل تسواو الةوالب والوصفا  ا جنبي  الجاهزا، 
 و  تةدِام الوصفا  التل تدعم أنظم  الفساد وا ستبداد، وطرو بةايها وقما شعوبها.

4/3/5105، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 مجلس مركزي فاقد الصالحية والشرعية  امأمويهاجم حماس  "إسرائيل"عباس يغازل  

 الخلل.. ال جديد إلصالحشيء  أيالسلطة بال سلطة وال سيادة ولكنه لم يتعهد بعمل  أنويعترف 
 عبد الباري عطوان

، وقبل تخطل منظم  التحرير الفطسطيني  عن الكفاج المسطح والبد  فل أوسطوقبل توقيا اتفاقا  
من  أكاري ، كان  اجتماعا  المجطس الوطنل الفطسطينل تستةطب الطهان خط  سراب الحطول السطم

 ا ولالعالم لت،طي  فعالياتها، وكان معظم قيادا  الصفين  أنحا صحافل ي تون من مختط   أل 
ومحطا  التطفزا ومندوبو الصح  لطحصول عطى  ا نبا والاانل فل المنظم  نجوما تتزاحم وكا   

 ى لسانهم.تصريحا  عط أولةا ا  معهم، 
مجرد  إلىمنظم  التحرير، واغتيال شهيدها ياسر عرفا ، وتحوال ا نتفاض  ” اعتدال“اقن، وبعد 

حدن تاريخل يجري تدريسه فل بعا الكتب عطى استحيا  شديد، بعد ت،يير مناه  السطط  الدراسي  
ينعةد لكتم  جارا طيبا وليس عدوا، لم يعد هناك مجطس وطنل فطسطينل لكل إسراييلبحين تصبح 

وطنيا فيه، وجرى استبداله بالمجطس المركزي، الحطة  الوسط بينه وبين ” المشاغبين“بعا  أصوا 
 ا عضا حفل شاي يتبادل فيه  إلىالمجطس،  أيالطجن  التنفيذي  لطمنظم ، تحول  اجتماعاته، 

راتها العالم ب سرض فل لمكسس  سياسي  فطسطيني  كان  تهز قرا أط لذكرياتهم، وصورا باهت  او بةايا 
 الزمن الفطسطينل الجميل.

الرييس  أنصارمن ” بمن حضر“اجتما المجطس المركزي الفطسطينل فل رام هللا  ا ربعا اليوم 
المحتط  وخارجها، ولم يحظ هذا الحدن ب سطر  ا راضلالفطسطينل محمود عباس، ومحبيه، داخل 

قطنا انه لم يسما به  إذا  تطفزيون الرييس( بل   نبالغ الفطسطيني  تباستانا اإلع م أجهزاقطيط  فل 
 المنافل. أوالشعب الفطسطينل فل الوطن  أوساطفل  أحد
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ليه الةضي  الفطسطيني ، وانحدار ا هتمام إمن الذي يتحمل مسكولي  هذا ا نهيار الذي وصط  
الةريب تحتل مكان   ا مسكان  حتى  أنهذض المستويا  السفطى، بعد  إلىالدولل والعربل بها 

 الصدارا فل الذهن العربل، والضمير العالمل؟
*** 

لم يكن كطها عطى عاتو الرييس  أنتردد، ب ن المسكولي  الكبرى تةا فل معظمها  أينةول دون 
عباس والمجموع  التل تطت  حوله، وتزين له الخنول وا ستس م والبةا  ذلي  فل مةر سططته فل رام 

ماطما يةول ” خيال مآته“ أولةضي  شعبه، وك نه تماال من خشب،  اإلط ويا عطى هللا   يفعل شي
 المصريون. إخواننا

ليس من بينهم من يمال  أعضا  001امانون عضوا حضروا اجتمال المجطس المركزي من اصل 
، حين لم يحصل البعا عطى تصاريح اإلس ملحماس والجهاد  أياهم تنظيمين فطسطينيين، 

، بينما يةبا البعا اقخر ا عطىالرفيو  إلىانتةل البعا الاالن  أون سططا  ا حت ل بالدخول م
فل سجون ا حت ل، ومعظم الذين حضروا مشكوك فل شرعي  عضويتهم، ف  احد يدقو فل 

حال فان المجطس كطه منتهي  ص حيته قبل عشرا  أيالرييس اختارها، وعطى  أن، طالما ا سما 
وكذلك هو حال الرييس عباس وسططته ولجنته التنفيذي  ومجطسه التشريعل، ولكن من  اكار، أو أعوام

 يحاسب؟
نها السطط  ب ن احتما   حل السطط  ” وعاظ س طين“ أشالقبل ا جتمال  ما  ا منلالتنسيو  واق

هري  السطط  وعوايد ضرايبها الش أموالواردا جدا كرد فعل عطى تجميد  اإلسراييطي  ا مني السططا  
المشروخ  والمكررا لم تار  ا سطوان مطيون دو ر( من قبل حكوم  نتنياهو، ولكن حتى هذض  055ت

وت،طي  هذا ا جتمال لصحفهم ومحطا  تطفزتهم ما استانا ا   واإلع ميينشهي  الصحافيين 
 محدودا جدا.

اتها، ودفا جز  يسير من السطط  مفطس  ماليا وسياسيا، وبات  تستدين من البنوك المحطي  لت،طي  نفة
حزب السطط ، ” فتح“موظ  غالبيتهم من حرك   أل  011رواتب منتسبيها الذين يزيد عددهم عن 

وبعا الفصايل المنةرض ، وهناك من يةدر حجم هذض الديون ب كار من خمس  مطيارا  دو ر، 
مناجم ذهب الخطيل  وكي ؟ من عوايد أينالةادم  و  نعر  من  ا جيالوتتحمل مسكولي  تسديدها 

 غاز غزا؟ أم
 إسراييلالرييس محمود عباس الذي الةى خطابا مطو  فل جطس  افتتاج المجطس المركزي لم يهاجم 

نما، ويحاصر الفطسطينيين فل غزا، اإلف سحاف   إلىالسطط  ويدفعها  أموال، الذي يجمد ”العدو“  واق
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فل قطال غزا،  اإلعمارتعطل عمطي  التل حمطها مسكولي   وحماس“صب نار هجومه عطى حرك  
 .واإلسراييطي مجامط  لطسططا  المصري  ” إرهابي “معبر رفح، ونحمد هللا انه لم يصنفها حرك   واقغ و
حكوم  يختارها الناخب  أيعن استعدادض لطتفاوا ما  أعربالرييس عباس  أنمن ذلك  وا كار

شروط بما فل ذلك  أي، ولم يطرج أسبوعينعد فل ا نتخابا  البرلماني  التل ستجرى ب اإلسراييطل
 شرط وق  ا ستيطان.

، هل تطك التل قال فيها ا قلنحن عطى  أنظارنا، ا نظارفةرا واحدا فل خطاب الرييس عباس تطف  
 إعاداالنظر فل وظاي  السطط  التل لم تعد لها سطط ، وعطيه دراس  كيفي   إعادايتوجب عطينا “

 ”.ذلكسطط  ذا  سيادا وضمان 
الت كيد ب ن الشعب  أعادسططته، ولكنه  إلىلم يةل لنا الرييس عباس كي  سيعيد السيادا والسطط ، 

 اتفاو س م معه، تناقا ما بعدض تناقا. إلىهو شعب شريك ومستعد لطتوصل  اإلسراييطل
*** 

ة   حرك    افهم لماذا يةبل الشعب الفطسطينل بهذا الوضا المهين، ماطما   افهم كي  يةبل ع
ومناضطيها وكوادرها بازدرايهم وتاريخهم الوطنل الحافل بالشهدا ، من قبل هذض الةيادا، ام كي  ” فتح“

، با ساسالمجطس المركزي فل البةا  فل مةاعدهم و  ينسحبون، بل   يشاركون  أعضا يستمر 
يشاهد من  أويتصدى ، وكان بعضهم أوجهااحتجاجا، وبعضهم عا  مرحط  المةاوم  الفطسطيني  فل 

ا لتفا  قطي  عطى بعا الاواب  الوطني   أوما حاول المهادن   إذايتصدون لطرييس الشهيد عرفا  
 الفطسطيني .
حالل سيكون  أناعر    ننلتردد  طوي  فل تناول هذا الموضول فل هذا الحيز،  إننلاعتر  

 ا عزا تجاوبا ما ططبا  بعا الةرا  مال حال الذي ينفة فل قرب  ماةوب ، ولكن اضطرر  مكرها، 
 الذين يطالبون دايما بعدم تجاهل الهم الفطسطينل.

المجطس   عضا هنييا لطرييس عباس كل مناصبه، التل   يتسا المجال لذكرها لكارها، وهنييا 
اعطم جيدا بحكم كونل عضوا فل المجطس الوطنل الفطسطينل،  إننلالمركزي اجتماعاتهم هذض، ولو  

لطعطا ا  المالي  المجزي ، و  افهم،  أيضامكافآ  لةط  لهم هنييا  أونهم   يتةاضون رواتب شهري  ا
، ”شهود زور“ إلىمشاركتهم وتطبي  الدعوا لمال هذض ا جتماعا  التل تحولهم  أسبابوالحال كذلك 

ويصفةون لها؟ ومعظمهم تخطى السبعين من العمر، ويتحمطون سمال هذض الخطابا  المكررا الممط ، 
 جوابا. أتطةى أن أتمنى

4/3/5105، رأي اليوم، لندن  
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 مجلس الوقت الضائع 
 نبيل عمرو
اليوم الخميس، ينهل المجطس المركزي الفطسطينل أعماله. ووفو الجدول الذي وزل مسبةا عطى 

 .ا عضا ، فهنالك ا ا  عشر عنوانا سمي  بالمطفا ، يتعين معالجتها واتخاذ قرارا  بش نها
والمجطس المركزي لمن   يعر ، هو أعطى سطط  قرار فطسطينل فل حال عدم تمكن المجطس 
الوطنل تبرلمان المنفى( من ا نعةاد، ولةد اكتسب المجطس المركزي أهميته من خ ل قرارض التاريخل 
 بت سيس السطط  الوطني ، بعد اعتماد اتفاقا  أوسطو، ومنذ ت سيسه وحتى يومنا هذا، كان محط
أنظار الطبة  السياسي  الفطسطيني ، ذلك أن كل فصيل يداخر مطالباته الممكن  منها والمستحيط  إلى 
حين انعةاد المجطس، وفل حا   نادرا شارك  حرك  حماس فل اجتماعاته، وأذكر جطس  عةد  فل 

مةدم  غزا، شارك فيها الم،فور له أحمد ياسين موجها رسال  وحدوي ، فسر  فل حينه عطى أنها 
 ستعداد حمساوي لطدخول فل مكسسا  منظم  التحرير، بعد أن كان  محرم  عطى نفسها الدخول 

 فل مكسسا  السطط .
ونظرا لعدم انتظام انعةاد المجطس، وبعد المساف  الزمني  بين دورتين، فةد أاةل المجطس الحالل ب جندا 

، إ  أن هذا المجطس يواجه مهما  تحتان إلى شهور وليس ساعا  لبحاها واتخاذ قرارا  بش نها
مفترض  يصعب اتخاذ قرارا  حاسم  بش نها، وأولى هذض المهما ، مراجع  الع ق  الفطسطيني  
اإلسراييطي ، بعد أن بط،  حال  من التردي السياسل، بحين لم يبو من إرن أوسطو فيها، سوى بةايا 

طر  عطى إع ن النهاي ، خشي  تحمل  أمر واقا احتفظ  به الضرورا، وأبة  عطيه عدم قدرا أي
تبعا  هذا اإلع ن، وهل كايرا واةيط  وم ساوي ، وحين يتصدى المجطس المركزي  مر كهذا فهو 
فل واقا ا مر يضا نفسه فل مواجه  تحدن شامل يشبه ا نة ب عطى قواعد الطعب ، والدخول فل 

لى أين سيفضل، ف المراجع  الشامط  تعنل أول ما تعنل مسار مختط    يعر  أحد كي  سيكون واق
التنسيو ا منل، وهو أهم ما تبةى من أوسطو، ولو أجري استط ل محايد لمعرف  موق  الفطسطينيين 

 من هذض النةط  بالذا ، ف ن المطالبين ب ل،ايها يتجاوزون الامانين فل الماي  إن لم يكن أكار.
 ، والو يا  المتحدا ا ميركي  تمارس ض،طا مكافا اإلسراييطي -ومنذ انهيار الع قا  الفطسطيني  

عطى الفطسطينيين، كل   يةتربوا من هذض النةط  بالذا ، أما اإلسراييطيون فكانوا و  يزالون يتعامطون 
ما الفطسطينيين فل مس ل  التنسيو ا منل، بةدر كبير من الطكم واعتصار الجرج، حتى إنهم يظهرون 

لفطسطينيين عن التنسيو، قايطين إنكم أكار حاج  إليه منا، ونتحداكم أن استخفافا بفكرا نكوص ا
 تتخذوا قرارا واضحا بهذا ا تجاض.
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ونظرا لحراج  هذض النةط  بالذا ، ف ن الرييس محمود عباس من جانبه تعامل معها بحذر شديد حتى 
ن إنه وص  التنسيو ا منل ذا  مرا با مر المةدس، الذي لن يسمح  حد با  قتراب منه، لهذا واق

كان  جميا الفصايل السياسي  بما فل ذلك فتح وحماس، تتفو عطى حتمي  إل،ايه، خصوصا بعد أن 
ضرب  إسراييل بعرا الحايط كل التزاماتها فل أوسطو، إ  أن ما يمنا صدور قرار صريح بهذا 

ستطيا السطط  تحمطه ا مر هو ا ستنتان المسبو لرد الفعل ا ميركل واإلسراييطل، الذي لن ت
خصوصا إذا ما صدر الةرار فل موسم ا نتخابا  اإلسراييطي ، وا نش،ال ا ميركل بمطفا  أكبر 
وأكار إلحاحا. لذلك فا رجح أن يطوذ الفطسطينيون بصياغ  حذرا فل أمر الع ق  الشامط  ما إسراييل 

 وحذرا أكار فل أمر التنسيو ا منل.
 يةل أهمي  عن ا ول، فهو المتعطو بالمصالح  الفطسطيني ، فل هذا الش ن أما المط  الاانل الذي  

إما أن يص،ل المجطس لنصايح الرفيو ناي  حواتم ، ويضا حرك  حماس أمام أمر واقا بتحديد 
موعد نهايل ل نتخابا  التشريعي  والرياسي ، وساعتيذ يحال مط  المصالح  الفاشل حتى اقن 

ن الجدد، كل يعالجوض بعد أن فشل المنتخبون الةدامى فش  ذريعا فل هذا بامتياز إلى المنتخبي
ذا لم يستطا المجطس تبنل دعوا حواتم ، فطيس أمامه سوى الطجو  إلى المخارن الط،وي   المط ، واق
ما أن يكط   الم لوف  حيال الةضايا الصعب ، ف ما أن يشكل لجن  من بين أعضايه لمتابع  المط ، واق

ى هذض المهم  المستحيط  باستينا  جهودهم وكفى المجطس شر المجازف ، ولسو  حظ هذا الةايمين عط
المجطس أنه ينعةد بعد غياب طويل، فل وق  يمكن أن يوص  بالوق  الضايا، فاإلسراييطيون 
غارقون حتى آذانهم فل الحمط  ا نتخابي ، وسيتصيدون كل كطم  تصدر عن المجطس، لإلفادا منها 

والمط  النووي اإليرانل، ويمأل رأس « داع »ا صوا ، وا ميركيون يراوحون بين فل استةطاب 
إدارتهم صدال نتنياهو الذي   ع ن له، أما العرب فحدن و  حرن عن اهتماماتهم وانش،ا تهم. و  

 ي م الفطسطينيون لو قالوا بين يدي مجطسهم..   وق  لطةرارا  الحاسم .
5/3/5105، الشرق األوسط، لندن  

 
 جنراالت أقل وصحافيون أكثر 

 يردين سكوب ويونتان ليس
. إلى حين ذلك 51بالضبط سو  يخرن مواطنو إسراييل  ختيار اعضا  الكنيس  الر  أسبوعينبعد 

الموعد سو  تنتشر التوقعا ، ويجري السياسيون المةاب  ، وبد ا من هذا المسا  سو  تصل 
 ى غر  الصالون، إلى كل من يرغب ببن الدعايا  ا نتخابي .الشعارا  لجميا الةوايم مباشرا إل
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يوما من فتح صناديو ا قترال ترسم ا ستط عا  الا ا  ا خيرا صورا الكنيس  الةادم ،  04قبل 
، «ا منيين»ويتكش  عن سطسط  من الت،ييرا  البارزا فل تركيب  البرلمان اإلسراييطل: تراجا فل عدد 

 فةط. 55روفيسورا  واستةرار فل عدد النسا : وارتفال فل عدد الب
يبدو ان المعطى ا خير سيكون مفاجيا قطي ، وبشكل خاص عطى ضو  الخطاب الواسا حول مس ل  
تمايل المرأا وكذلك إلى جانب ا رتفال المتتابا فل الحم   ا نتخابي  ا خيرا فل عدد اوليك 

بال،  ا ستط عا  قبل شهر وتنب   ان الكنيس   الطواتل حظين بمةعد فل الكنيس . من اجل ذلك
الةادم  سو  تكسر الرقم الةياسل فيما يتعطو بتمايل النسا  فل البرلمان اإلسراييطل وقال  ان 

(. ا  ان ت رجح ا ستط عا  الل عزز  فل ا سابيا ا خيرا حزب ايطل 30عددهن سيصل إلى ت
نسا  فةط ر عطى  4ا ولى  53وضا فل ا ماكن الر  –يشاي، الخالل من النسا ، والطيكود الذي 
، ي  عتيد والبي  اليهودي. لةد تضرر  لطنسا : كو نوحساب الةوايم التل يوجد بها تمايل كبير 

قايم  كو نو بسبب إل،ا  ترشيح تساغا مالكو، التل كان من المتوقا ان تحتل المكان الاالن فل 
فل الةايم  وهل راحيل عزريا تحتل المكان الخامس. فل ي  الةايم ، فل حين ان المرأا ا ولى 

نسا ، ف ن عدد مةاعدها  1فل الكنيس  السابة  يوجد  06الر  أعضايهاعتيد، والتل كان من بين 
مةعد، حين ان بنينا تمانو شط ، ويفعا  كريب  05إلى  01حاليا حسب ا ستط عا  يتراوج بين 

ن عادي كول ورينا فرنكل عن انسحابهن. وعضوتا كنيس  كل م وأعطن ور  كالدرون يت رجحن. 
حاليتان لن تتنافسا فل هذض ا نتخابا  وهن الوزيرا ليمور لفنا ، ونايب  الوزير فاينه كيرشنباوم التل 

 الشرط . أمامتتعرا لطتحةيو 
ا ، ولكن جميا ا ستط عا  تتوقا وايلالعشرا  ا ماكننسا  فل  أربافل قايم  ميرتس يوجد 

 لطحزب اقل بكاير من عشرا مةاعد.
الكبار المماطين  ا منيكون مفاجيا وهو الت،يير المتوقا فل عدد رجال  أنمعطى آخر من الممكن 
من الجي  والشاباك والموساد والشرط  ر الذي سيتةطص بصورا مطفت  فل  ا ولفل الكنيس  ر الص  

، 01، وفل الكنيس  المنتهي  و يتها 05هم كان عدد 09الكنيس  الةادم . ففل حين الكنيس  الر 
برتب  جنرال وما دون لم تحتسب  تضباطفةط،  9من  أكارف نه فل الكنيس  الةادم  لن يكون هناك 

الكنيس  الذين يحمطون هذض الرتب  ليس قطيل(. فةط لوا ين فل  أعضا عدد  أنعطى الرغم من 
مضمون : يوآ  غا ن   أماكنهما  ر وك هما ا حتياط سينضمون إلى الةوايم فل الكنيس  الةادم

فل المعسكر  54الذي احتل المركز الاانل فل حزب كو نو، وايال بن روبين الذي احتل المكان الر 
 الصهيونل بالتزكي  عن حزب هتنوعاض.
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سابو واحد فةط هو موشيه يعطون  أركانانبهم يبدو انه سيوجد فل الكنيس  الةادم  رييس ج إلى
عن انسحابه من الحياا  أسابياقبل عدا  أعطنشاكول موفاز،  ا سبو ا ركاند(. رييس تالطيكو 

 السياسي .
باراك، انسحب ما انتها  و ي  الكنيس  السابة ، ولم يتنافس مرا  أيهود متةاعد آخر، أركانرييس 
لتولل  هو مرشح المعسكر الصهيونل يدلينالطوا  فل ا حتياط عاموس  أن. وعطى الرغم من أخرى

انه ليس ضمن قايمتها لطكنيس  ل،اي  اليوم، و  يراهن الكايرون عطى انه  إ ، ا منمنصب وزير 
 سيجطس حول طاول  الحكوم  الةادم .

« هآرتس»، فةد قال لر أسباببا ا   أفكر أن؟ بوسعل «ا منيين»لماذا طرأ ا نخفاا عطى عدد 
عطى محاو   البحن عن مرشحين من الجي   المسكولين فل الطيكود، والذي كان مططعا أحد

الموضول ا قتصادي ر ا جتماعل، استبدل »،  قوالهلةايم  الحزب. ووفةا  ا من وأجهزااإلسراييطل 
ونبحن  ا منيين. فنحن اقن لسنا بحاج  إلى الكاير من ا منلإلى حد بعيد، جدول العمل اليومل 

 أناسدا عن ذلك، ف ن رجا   الجي  الكبار هم عن الكاير من برام  العمل ا قتصادي. ع
فل مكان  أسمايهمعطى استعداد لمواجه  ا نتخابا  التمهيدي  و  يرغبون بتحطيم  ليسواوهم  مدلطون:

 مت خر فل الةوايم.
ومن جه  اخرى، عطينا ا عترا ، ف ن الجي  اإلسراييطل لم ينت  فل السنوا  ا خيرا جنرا   ذوي 

 «.طهن ورايهم الناخبين ويمنحون رصيدا غنيا لطةوايم المختطف ي فذاشخصيا  
جانب يعطون وموفاز انتخب من قبل  ف لىالكبار:  ا من أفرادفل الكنيس  السابة ، جطس العديد من 

حزب هتنوعاض الجنرا   السابةين عمرام متسنال تانسحب( اليعازر شتيرن الذي انسحب إلى مكان 
من مفتشل الشرط  السابةين الذين التحةوا فل سطك  أربع  أنحين فل  مضمون فل ي  عتيد(.

السياس ، لن يجطسوا فل الكنيس  الةادم : الوزير يتسحو اهارونوفت  تإسراييل بيتنا( وعضو 
عن انسحابهما، ورييس قسم التحةيةا  السابو، موشيه مزراحل  أعطناالكنيس  ديفيد تسور تهتنوعاض( 

معسكر الصهيونل. وفةط قايد شرط  الةدس السابو ميكل ليفل تي  احتل مكانا مضمونا فل ال
 عتيد( من المتوقا ل،اي  اقن ان يدخل.

صديو ليفل فل الةايم ، رييس الشاباك السابو يعةوب بيري، من المتوقا ان ينتخب فل  وأيضا
الطيكود، الكنيس  الةادم . ولكن محاو   خطفه آفل ديختر، فل ان يفوز بمكان مضمون فل قايم  
، بعد أشهرفبا   بالفشل. نايب رييس جهاز الموساد السابو، يسراييل حسون، انسحب قبل عدا 

 انهيار كاديما، وتم تعيينه رييسا لسطط  اقاار.
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الكنيس  العرب تبما فل ذلك البدو والدروز( من المتوقا ان يزداد قطي  فل الكنيس   أعضا عدد 
 فل الكنيس  السابة . 03مةابل  09الةادم ، ويصل إلى 

مةعدا او اكار، ووجود عرب  03تفوز ب  أنوالسبب فل ذلك، هو تشكيل الةايم  المشترك  والمتوقا 
سراييل  أماكنفل  مضمون  فل قوايم المعسكر الصهيونل تزهير بهطول(، ميرتستعيساوي فري ( واق

نيس  الذين لم يولدوا فل الك أعضا بيتنا تحمد عمار(. معطى آخر هو عرض  لطت،يير الدايم، وهو 
فل الكنيس  المنتهي   35، مةابل 55إسراييل. فل الكنيس  الةادم  من المتوقا ان يكون عددهم 

 .05فل الكنيس  الر  49و 01فل الكنيس  الر  35و يتها، و
 –فل الكنيس  السابة ، تسبب ذلك بوجود بروفيسور واحد فةط فيها، « فرار العةول» أعةابفل 

رومان تالعمل( ر ف ن الكنيس  الةادم  ستكون فل قياسا  معين  اكار ت هي ، ومن المتوقا ابيشاي ب
مناويل تريختنبيرغ ويوسل يونا من المعسكر الصهيونل، ويوس   ان ينضم اليها ا ا  بروفوسورا :

امطين جبران تالةايم  المشترك (، وهو احد البروفيسوري  العرب الة يل فل إسراييل تولم نذكر الح
لشهادا الدكتوراض حين تواجد منهم عدد ليس بالةطيل فل الكنيس  السابة ( ول،را المةارن ، ففل 

من حمط  شهادا الدكتوراض، ممن عمطوا ركسا  ومحاضرين فل مكسسا   أربع تواجد  05الكنيس  الر 
لجامع  اكاديمي : رييس جامع  بن غوريون، البروفيسور فل ا قتصاد برومان، المحاضر فل ا

العبري  السابو مناحيم بن شوشان، ورييس جامع  حيفا السابو، البروفيسور فل عطم النفس شطومو 
 برونتس ورييس المركز المتعدد المجا   فل هرتسطيا، البروفيسور فل الةانون اوريا ريخمان.

رجال إحدى المجموعا  التل حظي  بتمايل كبير فل الكنيس  ا خيرا كان  الصحافيين، فعدد 
 (.04يبةى كما كان عطيه فل الكنيس  السابة  ت أنفل الكنيس  الةادم  من المتوقا  اإلع م

كنيس  هم يونان مجال تالبي  اليهودي(، زهير بهطول  أعضا والصحافيين المتوقا ان يتحولوا إلى 
 وكسنيا سبتطو  تالمعسكر الصهيونل( وشارون جال تإسراييل بيتنا(.

لعديد من الةوايم وضع  الموضول ا جتماعل ا قتصادي فل سطم اولوياتها، ا  وعطى الرغم من ان ا
عضو كنيس  ممن يسكنون فل الضواحل.  50انه من المتوقا ان يجطس فل الكنيس  الةادم  فةط 

عضو كنيس  فل هذض  05وهل زيادا ضييط  بالمةارن  ما الكنيس  السابة ، التل سكن فيها 
 التجمعا .

فل  31، مةابل 39يتةطص قطي ، ويصل إلى  أنكنيس  المتدينيين، من المتوقا عدد اعضا  ال
عضو كنيس  يسكنون فل  00الكنيس  السابة . وفل الكنيس  الةادم  سو  يكون هناك 

 المستوطنا  مةابل عشرا فل الكنيس  السابة .
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فل الكنيس  السابة  الكنيس  الذين ادينوا فل الماضل ومن بينهم كان  أعضا لطةايم  المريب  من 
ليهم عضو الكنيس  يوس  باروخ إدرعل تشاس( وتساحل هن،بل تالطيكود( يبدو انه سينضم  أرييه

 با عتدا  عطى شرطل. 5113فل العام  أدينمارزل تياحد(، الذي 
4/3/5105هآرتس  
5/3/5105، القدس العربي، لندن  
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