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 مليار دوالر سنويا   2.5 أكثر من "إسرائيل"سيكلف يعلون: إعادة احتالل غزة  
اعتبر وزير الدفاع اإلسرائيلي موشـي  يعلـون أن إعـادح احـتطل قغـاع  ـزح : القدس المحتلة ـ األناضول
مليــار دو ر أمريفــي ســنوياي ولــن يوقــإ إغــطو القــواري ي وسيســقغ  5.2ســيفلإ إســرائيل أفنــر مــن 

 المزيد من القتلى.
ـــى ا نتقـــادات التـــي يوج  ـــا عوفـــان ي لـــون يـــرد فـــي نـــدوح نقافيـــةي الســـبتي فـــي مدينـــة بئـــر الســـب ي عل

إسرائيليون إلى حفومة الفيـان اإلسـرائيلي لعـدم إعـادح احتطل ـا قغـاع  ـزحي خـطل العـدوان األخيـر فـي 
 ش ري تموز/ يوليوي وآب/ أ سغس الماضيين.

ن الن ــر إلــى ونقلــت اإلعاعــة اإلســرائي قــو بالشــعاراتي وا  لية العامــة عــن يعلــون قولــ  إن "األمــن   يتحر
 األمور من خطل فوهة البندقية فقغ يدلر على قلة ف م للتداعيات األوس ".

مليـــار دو ر   5.2)مليـــارات شـــيفل  01وأضـــاإ أن "إعـــادح احـــتطل قغـــاع  ـــزح فـــان ســـيفلإ الدولـــة 
 فة إلى استمرار إغطو القعائإ القاروخية والمزيد من القتلى".سنوًيا أل راض اإلدارح المدنيةي إضا

وتــاب  وزيـــر الـــدفاع اإلســـرائيلي قـــائط: "  أســـتغي  التخمـــين بمـــدح اســـتمرار ال ـــدو  فـــي القغـــاعي ومـــن 
 الممفن أن يحاول أحدهم خرق ".

 لون أن الرئيس الفلسغيني محمود عباس ليس شريفا في السطم.عمن ج ة نانيةي اعتبر ي
وقــال: "يــد إســرائيل ممــدودح للســطمي ولفــن رئــيس الســلغة الفلســغينية محمــود عبــاس لــيس شــريًفا فــي 

 المفاوضات؛ ألنر  يرفض ا عتراإ بسيادح إسرائيل".
واعتبـــر يعلـــون حـــديي قـــحيفة "يـــديعوت أحرونــــوت" اإلســـرائيلية أمـــس عـــن اســـتعداد رئـــيس الــــوزرا  

والتوقــل إلــى تســوية بشــ ن مدينــة القــدس  0691دود اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو لطنســحاب إلــى حــ
 ب ن ا "مناورح إعطمية" في إشارح إلى قرب ا نتخابات اإلسرائيلية.
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وفي إشارح إلى وساغة وزير الخارجية األمريفي جـون فيـري بـين الغـرفين الفلسـغيني واإلسـرائيلي فـي 
قـال يعلـون: "لقـد غرحـت  .5102وبدايـة العـام  5103مفاوضات جرت في النقإ الناني مـن العـام 

 الو يات المتحدح عدرح مسودات ب عا الش ن خطل السنوات الماضيةي ولم يقبل ب ا أي من الغرفين".
وبقــا  القــدس موحــدح  0691وجــدد يعلــون الت فيــد علــى موقــإ نتنيــاهو "باســتحالة العــودح إلــى حــدود 

 ومعارضة حو العودح" لطجئين الفلسغينيين.
يـران حـول السـطل النـووي لةخيـرحي قـال يعلـون: "الو يـات وبش ن ا تفاو الم تبلور بين القوى الدولية وا 

 المتحدح معنية بإبقا  غ ران بعيدًح مدَح عام واحد عن إنتاج قنبلة نووية".
ولفــن وزيــر الــدفاع اإلســرائيلي أضــاإ أن "إســرائيل تعــارض هــعا الموقــإي وتــرى ضــرورح ســلب قــدرات 

 اإلغطو".التخقيب اإليرانية على 

 7/3/5102، "50موقع "عربي 
 

 ملزمة بما فيها وقف التنسيق األمني مع االحتالل "المركزي"منظمة التحرير: قرارات  
قال عضو اللجنة التنفيعية لمن مة التحرير الفلسغينية واقل أبو يوسإ : نادية سعد الدين-عمان 

م  ا حتطل اإلسرائيليي تعتبر سارية إن قرارات المجلس المرفزيي بما في ا وقإ التنسيو األمني 
 المفعول منع اتخاعها مؤخرًا بقفت ا اإللزامية.

وأضاإي لـ"الغد" من فلسغين المحتلةي إن "اللجنة التنفيعية للمن مة ستتاب  تنفيع اآلليات الخاقة 
ًاي تبعًا بتلك القرارات"ي مبينًا ب ن "المؤسسات المشاب ة التي تنسو م  ا حتطل ستوقإ عمل ا فور 

 لقرارات المرفزي".
وأوضح ب ن "المجلس المرفزيي باعتباره أعلى هيئة مؤسسية قيادية وغنيةي اتخع جملة قرارات حاسمة 
بش ن العطقة م  ا حتطل والتحرك السياسي والدبلوماسيي والمضير في مسار المحفمة الجنائية 

 اإلسرائيلي المتواقل". الدوليةي وتعزيز القمود والمقاومة الشعبية ضد العدوان
وأفد "نبات الموقإ الفلسغيني في المضير تجاه تنفيع تلك القراراتي بما يست دإ إن ا  ا حتطل 

قامة الدولة الفلسغينية المستقلة على حدود العام  وعاقمت ا القدس المحتلة وحو عودح  0691وا 
لتي أغلق ا ا حتطل إزا  ما اعتزم وأشار إلى أن "الت ديدات ا ".062الطجئين وفو القرار الدولي 

 "المرفزي" اعتماده ليست جديدحي فالمعرفة مفتوحة م  ا حتطل".
وزاد قائًط إن "ت ديدات ا حتطل متواقلةي في ضو  عدوان  المتقاعد ضد الشعب الفلسغينيي من 

يةي اإلسطمية القتل والتنفيل ومقادرح األراضي وهدم المنازل والحقار وانت اك المقدسات الدين
 والمسيحيةي عدا حجز أموال الضرائب المستحقة للفلسغينييني للش ر الناني على التوالي".
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واعتبر أن "الو يات المتحدح عاجزح عن اتخاع ما يس م في الضغغ على ا حتطل لفإر عدوان  
ن اإلدارح األميرفيةي وا لتزام بالعملية السياسية"ي مفيدًا ب ن  "  يوجد أي مبادرح سياسية مقدمة م

 ا نحياز لطحتطل". باستننا 
من جانب ي أفد عضو اللجنة التنفيعية للمن مة قائب عريقات أن قرارات "المرفزي" تعدر "ملزمة 

تجاه الشعب  مسؤوليات اومحددحي بوقإ فافة أشفال التنسيو األمني وتحميل سلغة ا حتطل 
 القانون الدولي".الفلسغيني في دولة فلسغين المحتلة وفو 

وبيني في تقريح أمسي أن القرارات "ترتفز إلى قاعدح التمسك بالمشروع الوغني بإقامة الدولة 
وعاقمت ا القدس وحل قضايا الوض  الن ائيي  0691المستقلة على حدود الراب  من حزيران عام 

 ية عات العطقة".وفي مقدمت ا قضية الطجئين واإلفراج عن األسرى وفو قرارات الشرعية الدول
من جانب ي قال عضو اللجنة التنفيعية لمن مة التحرير تيسير خالد إن "قرارات المجلس المرفزي تعدر 

 مقلحة وغنية عليا".
وأفدي في تقريح أمسي أن ا "تؤسس لمرحلة جديدح في ففال الشعب الفلسغيني من أجل ا نتقال 

فسلغة تقدم الخدمات وتحرر ا حتطل من بالسلغة الفلسغينية وو ائف ا من وضع ا الحالي 
مسؤوليات  فقوح احتطل وفسلغة تعمل فوفيل نانوي للمقالح األمنية اإلسرائيلية إلى وض  جديد 

 يحررها من قيود ا تفاقيات التي أقبحت عبئا نقيط على الشعب الفلسغيني".
ا شتباك م  سلغات ا حتطل  وشدد على أن "ترجمة هعه القرارات بما تعبر عن  من تغيير في قواعد

ومن توج ات جديدح في المواج ة مع  وا لتزام بتنفيعها بقرإ الن ر عن ردود الفعل اإلسرائيلية 
 المحتملة ورسائل الت ديد والوعيد بات أولوية وغنية".

ورأى أن "علك يتغلب توحيد القفوإ وتعزيز القمود ومواج ة التحديات والمناورات السياسية 
وشجاعة وغير قفحة ا نقسام والعمل الجاد والمسؤول  ستعادح وحدح الن ام السياسي على  بحفمة

 األسس التي تم التوافو علي ا في ونيقة الحوار الوغني وتفاهمات المقالحة".
وأوضح ب ن "وقإ التنسيو األمني يض  حجر األساس إلعادح بنا  العطقة م  سلغات ا حتطل 

ًا أن  "جا  استجابة لموقإ الرأي العام الفلسغيني في أ لبيت  الساحقة على أسس جديدح"ي مبين
وانعفاسًا لحالة التوافو في مواقإ فقائل من مة التحرير وسائر القوى وال يئات والمؤسسات 

 السياسية والمجتمعية الوغنية".
لغات وأشار إلى أن "قرار وقإ التنسيو األمني جا  في سياو مراجعة لمجمل العطقة م  س

ا حتطل في ضو  التجربة المرح والمريرح التي عاش ا الشعب الفلسغيني على امتداد السنوات منع 
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التوقي  على اتفاقيات أوسلو وفي ضو  وقول العطقة مع ا إلى خغ الن اية بعد تجربة المفاوضات 
 العبنية".

8/3/5102، الغد، عّمان  
 

  لتنفيذ التزاماتها "رائيلإس"الرباعية للضغط على  اللجنةيدعو  عريقات 
دعا عضو اللجنة التنفيعية لمن مة التحرير الفلسغينية قائب عريقاتي أعضا  اللجنة الرباعية : قنا

الدولية إلى إلزام "إسرائيل" بتنفيع ما علي ا من التزامات بد ًا بوقإ النشاغات ا ستيغانية وبما يشمل 
من األسرىي وا عادح واحترام المفانة القانونية واألمنية القدس المحتلة واإلفراج عن الدفعة الرابعة 

قامة دولة فلسغين على حدود  لمناغو السلغة الوغنية الفلسغينيةي وقوً  إلى إن ا  ا حتطل وا 
 القدس.وعاقمت ا  0691الراب  من يونيو عام 

وممنل ا تحاد جا  علك خطل لقا  عريقات م  ممنل السفرتير العام لةمم المتحدح روبرت سيريي 
رودبفوإي والقنقل األمريفي العام  ألفسندراألوروبي جون جات روتري وممنل روسيا ا تحادية 

 حدح.مايفل راتني فل على 
وأفد عريقات أن  من دون علك فإن قرارات المجلس المرفزي الفلسغيني واضحة وملزمة ومحددحي 

ا حتطل "اإلسرائيلي" مسؤوليات ا فافة تجاه  تتمنل بوقإ فافة أشفال التنسيو األمنيي وتحميل سلغة
 الدولي.الشعب الفلسغيني في دولة فلسغين المحتلة وفقًا للقانون 

وأفد عريقات ألعضا  اللجنة الرباعية الدوليةي أن المجلس المرفزي الفلسغيني أفد رفض  المغلو 
ئيلية" لطتفاقات الموقعة  ستمرار األوضاع على ما هي علي  أي استمرار تنفر الحفومة "اإلسرا

وعدم تنفيعها لما يترتب علي ا من التزامات وخاقة في مجال إلغا  المفانة األمنية والقانونية 
للمناغو )أ  و)ب ي واستمرار النشاغات ا ستيغانية  ير الشرعيةي فما أفد على علك القانون 

األسرى وتحديدًا الدفعة الرابعة الدوليي وحجز وقرقنة أموال الشعب الفلسغيني وعدم اإلفراج عن 
 أوسلو.من أسرى ما قبل اتفاو 

وأشار إلى أن المجلس المرفزي الفلسغيني شدد على رفض استراتيجية ا حتطل بإبقا  السلغة 
بقا  قغاع  زح خارج إغار الفضا   الفلسغينية من دون سلغة وا حتطل "اإلسرائيلي" من دون فلفة وا 

 . دولة من دون قغاع  زح و  دولة في قغاع  زحالفلسغيني إلدراف  أن  
8/3/5102، الخليج، الشارقة  
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 وقرارات منظمة التحرير بسياسات: تطور البرغوثيمصطفى  

قال األمين العام للمبادرح الوغنية الفلسغينية د. مقغفى البر وني إن من مة : محمد أمين-لندن
وسياسات ا وقرارات اي ودلل على علك  راتيجيت ااستالتحرير الفلسغينية تش د تغورا ملحو ا في 

بـ"القرارات  ير المسبوقة" التي اتخعها المجلس المرفزي للمن مة بوقإ التنسيو األمني م  ا حتطل 
 اإلسرائيلي.

في حوار م  الجزيرح نت على هامش زيارح يقوم ب ا إلى العاقمة البريغانية -لفن البر وني رأى 
بانضمام حرفتي المقاومة اإلسطمية )حماس  والج اد  إ مة لن يفتمل أن إقطل المن  -لندن

 اإلسطمي ل ا.
وعلى قعيد آخري رأى البر وني أن حقار  زح   يمفن أن يرف  إ  عبر مينا  بحري حر يربغ ا 
 بالعالمي وشدد على أن الوحدح الوغنية الفلسغينية هي الغريو الوحيد للتعامل م  التحديات اإلقليمية

 والدولية وقغ  الغريو على التدخطت الخارجية.
ليس قحيحا أن حماس هي من تعغل تسليم المعابري والمحاقر الحقيقي والرئيسي هو وأضاإي 

إسرائيلي وا تفاو العي فرضت  إسرائيل على المبعوي األممي روبرت سري   يتوافو م  المقلحة 
 الفلسغينية.

7/3/502، الجزيرة نت، الدوحة  
 

 هي توصيات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وليست ملزمة" المركزي" قرارات ":مستقبلال" 
قبل أن يجإ حبر قرارات المجلس المرفزي لمن مة التحرير الفلسغينية ن: احمد رمضا -رام هللا

الخميس الفائت بخقوص وقإ التنسيو األمني بفافة أشفال  م  سلغة ا حتطل اإلسرائيلي 
فما جا  في البيان الختامي « تحمل مسؤوليات ا فسلغة احتطل للدولة الفلسغينية» إلىودعوت ا 

مفان تنفيعها.   للمجلس نشب خطإ وسجال حول إلزامية هعه القراراتي وا 
أن قرارات « المستقبل»فقد أوضحت مقادر قيادية فلسغينية فضلت عدم الفشإ عن هويت ا لـ

التنفيعية لمن مة التحرير وليست قرارات ملزمةي وأن هعه المجلس في هعا الش ن هي توقيات للجنة 
اللجنة ورئيس ا محمود عباس ل م الحو األخع ب ا أو  ي أو تنفيعها في الوقت العي يراه مناسبًا. وهو 
ا حتمال األرجحي فتداعيات وقإ التنسيو األمني فما جا  في قرارات المجلس بالغة األهمية 

ي ومجا ت أخرى تخص حياح الفلسغينيين المدنية وا قتقادية والمعابر مناح إلىوالخغورح وستمتد 
وتقاريح الدخول والخروج من والى األراضي الفلسغينيةي والحرفة التجارية وحرفة األموال والبنوك 
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خنو الفلسغينيين والسلغة على السوا ي  إلىوما   حقر ل  من مجا ت ستعمد إسرائيل من خطل ا 
ي  من تفريس للسيغرح األمنية اإلسرائيلية على مناغو )أ  الخاضعة للسيغرح ناهيك عما يعن
دخول هعا القرار حيز التنفيع سيفون ل  ت نيرات هامة على عطقة السلغة م   إنالفلسغينيةي نم 

واشنغن وعواقم ا تحاد األوروبي التي تمول خزينة السلغة الفلسغينية والتي أعلنت جميع ا بما في 
عدم  إلىمين العام لةمم المتحدح بان في مون معارضت م لقرار المجلس المرفزي ودعوا علك األ
 تنفيعه.

األمر الناني متعلو بت نيرات هعا القرار بما يتقل باألمن الداخلي الفلسغينيي وهل يعني هعا القرار 
القانوني نم وقإ األج زح األمنية والشرغة القيام بم ام ا حيال ضبغ الوض  األمني وفرض سلغة 

هل يعني وقإ التنسيو األمني تقدي هعه األج زح للجيش اإلسرائيلي في حال دخول  مناغو 
تحمل مسؤوليات ا فسلغة احتطل للدولة الفلسغينية  فما جا   إلىالسلغةي أم أن قرار )دعوح إسرائيل 

هعه  إنو ل ؟ نم في نص القرار سيعني إخط  الغريو لجيش ا حتطل للقيام بانت افات  فما يحل
الدعوح في حال دخلت حيز التنفيع أ  تعني حل مؤسسات السلغة وزارات ا في تقوم إسرائيل 
بمسؤوليات ا فسلغة احتطل أي عودح ج از ا حتطل المدني إلدارح شؤون الفلسغينيين في المجا ت 

التحرير الفلسغينية أي دوائر من مة  إلىالمختلفة؟ أم أن السلغة ستحتف  ب عه المؤسسات وتحيل ا 
حل السلغة الفلسغينية من دون إعطن؟. أم أن ا ستبقي ا تحت مسمى آخر من غراز ج از )اإلدارح 

 العاتية  فما يدعو البعض؟.
غطق ا. وفي  قرارات المجلس المرفزي   تجيب على أي من هعه األسئلة واتخعت ا على عموميت اي وا 

ة ورئيس ا األخع ب اي علي م أن يجيبوا على هعه األسئلة والعشرات حال قررت اللجنة التنفيعية للمن م
 يرهاي حتى   تقبح قرارات من غراز الفطم المرسل العي ُيلقى على عواهن  ر م خغورح وعمو 

 آناره وتداعيات .
 ير أن في أوساغ القيادح الفلسغينية النافعح من يرجحون أن قرارات المجلس لن تدخل حيز التنفيعي 

فن الرئيس عباس سيحاول استنمارها للضغغ على إسرائيل وحتى اإلدارح األميرفية لتحسين شروغ ل
المفاوضات وتخفيإ نقل يد البغش اإلسرائيلي على األقل في مجالي اإلفراج عن األموال  إلىالعودح 

قة في الفلسغينية المحتجزح لدى إسرائيلي وموضوع ا ستيغان العي بلغ مدايات  ير مسبوقة وبخا
 القدس بما ي دد إمفان قيام الدولة الفلسغينية أو ما يسمى )حل الدولتين .

8/3/5102، المستقبل، بيروت  
 
 



 
 
 
 

 

           01ص                                     3201 العدد:    8/3/5102 األحد التاريخ:

 
 " حبر على ورق األيامالمركزيمحللون: قرارات " 

يتسرب عبر وسائل إعطمية  ربية ب ن التنسيو األمني   يمفن أن يتوقإ م ما فان القرار : الخليل
ليفون رأي المراقبين والمحللين متوافقا م  تلك الرؤية التي تنسإ ما قيل إن ا ومن أي ج ة يقدري 

قرارات ملزمة من المجلس المرفزي لمن مة التحرير الفلسغينية ليقبح الحال ترقبا لما سيحول ا من 
 حبر إلى فعل يسجل لو مت خرا في قاموس الغضب السياسي!.

 
 التجاهل

أهم القرارات التي اتخعها المجلس المرفزي في اجتماع  ضمن  ويبرز التنسيو األمني ووقف  ف حد
سناد حفومة التوافو و يرها من  دورت  السابعة والعشرين إلى جانب المقالحةي وتوحيد الج ود وا 
 الملفات؛ األمر العي يض  مقداقية المجلس على المحكي ر م تآفل  وترهل  غيلة السنوات السابقة.

د العمايرح لـ"المرفز الفلسغيني لإلعطم": "إن المجلس المرفزي   يقدم و  ويقول المحلل السياسي خال
يؤخر وقرارات  ليست ملزمة للسلغة وخاقة في ملإ التنسيو األمني ألن  مقدس بالنسبة ل ا وبالنسبة 

 لمحمود عباس".
نما هو قيام  عبد م مور ويضيإ "نستغي  أن نقول إن إن ا  التنسيو األمني العي هو ليس تنسيقا وا 

بتنفيع أوامر معينة لخدمة سيدهي والتنسيو األمني مرتبغ ببقا  السلغة الفلسغينية في الضفة الغربية 
ن ا  هعا الملإ يعني ان يار واستغنا  ا حتطل عن السلغةي ولعلك لن يفون بمقدور األج زح  وا 

 األمنية تنفيع القراري وسيفون التجاهل سيد الموقإ".
إلى أن ما يجري هو فقغ شفليات وبروتوفو ت   تمت للواق  بقلةي وما يقدر من ويشير العمايرح 

 قرارات حبر على ورو سيفند فما سابقي  من قرارات ووعود.
ويعيد المراقبون والمحللون ما يجري من ت ديد بوقإ التنسيو األمني إلى ما فان خطل انتفاضة 

ست نإ التنسيو األمني ودبابات ا حتطل تجتال األققىن والعي فشإ فيما بعد ب ن محمود عباس ا
 مدن الضفة الغربية؛ ليضاإ إلى فلمة مقدس أيضا تاريخي.

 
 تلويح ومساومة

ويرى محللون ب ن القرار ي تي في إغار التلويح والمساومة في ملإ األموال المحتجزح ومفتاحا آخر 
 للسلغة في مفاوضات قادمة يفون القرار حاضرا في ا.
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لفتاب والمحلل السياسي ج اد حرب لـ"المرفز الفلسغيني لإلعطم": "هو عبارح عن تلويح ويقول ا
رسال رسائل لطحتطل والمجتم  الدولي ب ن الورقة قبل  وض  بيد رئيس السلغة في يتم الت ديد وا 
األخيرح وضعت على الغاولةي واألخيرح هي حل السلغةي وهعا يفون حيز التنفيع في حال لم يفرج 

الملإ المالي والعهاب في مفاوضات جديةي وبالتالي لن يفون القرار ملزما في حال رأت اللجنة  عن
 التنفيعية حلحلة في الملإ المالي منط".

ويوضح حرب ب ن التنسيو األمني أحد أهم الرفائز في اتفاقية أوسلوي والحالة المحيغة في القضية 
  إن ا  لملإ التنسيو األمنيي ويبقى القرار تلويحا الفلسغينية   تشج  إن ا  أوسلو؛ وبالتالي 

 ومفتاحا تستخدم  السلغة.
7/3/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 اشتباكات مسلحة مع األمن الفلسطيني شمال شرق القدس 

اندلعت اشتبافات ليلية مسلحة بين عناقر من األج زح األمنية الفلسغينية ومج ولون في : رام هللا
اتاي شمال شرو مدينة القدس المحتلةي عقب اقتحام ج از الشرغة الفلسغينية للبلدح لتسلرم بلدح عن

 "مغلوب جنائي" قام باختغاإ غفل واحتجازه.
وأفادت مقادر أمنية ومحلية فلسغينية أن ا شتبافات اندلعت عقب دخول عناقر شرغية لبلدح 

لقا  القبض على الشخص المغلوب بعد احتجازه ف  ي مقر البلدية من قبل األهالي.عناتا وا 
وأوضحت المقادر أن الشخص المغلوب قام باختغاإ غفل إنر خطفات عائلية نشبت في عناتا. 

ولفتت المقادر الن ر إلى أن ا شتبافات اندلعت خطل اقتحام  مؤفدح أن  أقبح "في يد العدالة".
األج زح األمنية من البلدح  األمن الفلسغيني لعناتا وسم  إغطو نار متقغ  قبل أن تنسحب

 مقغحبة مع ا "الشخص المغلوب".
يعفر أن بلدح عناتا تق  في المناغو المسماح "ج"ي وهي تخض  إداريًا للسلغة الفلسغينية وأمنيًا 

 لسلغات ا حتطل اإلسرائيلي.
7/3/5102، قدس برس  

 
 شلح يطلع هنية على نتائج زيارته للقاهرة 

الج اد اإلسطمي مسا  اليوم السبتي نائب رئيس المفتب السياسي لحرفة هاتإ األمين العام لحرفة 
وحسب بيان قادر عن  "حماس" إسماعيل هنيةي وأغلع  على الج ود التي تبعل ا حرفت  في القاهرح.

مفتب هنيةي فإن شلح تحدي في اللقا  عن نتائج لقا ات  م  القيادح المقرية التي وقف ا باإليجابية 
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وعفر البيان أن شلح توق  نتائج أخرى  ي أدت لفتح معبر رفح ليومين هعا األسبوع.المنمرح والت
 مستقبلية للزيارح.

 بدورهي نمن هنية هعه الج ودي مؤفدًا على أهمية استمرار الج ود لتنقية األجوا .
ؤولين وفان وفد رفي  من حرفة الج اد يرأس  شلح اختتم اليوم زيارح إلى القاهرح بحي خطل ا م  المس

 المقريين الوض  الفلسغيني والعطقة المقرية م  قغاع  زح.
7/3/5102، فلسطين أون الين  

 
 أبو ريالة تجاوز خطير للتهدئة الصيادأبو زهري: قتل  

حمرلت حرفة المقاومة اإلسطمية "حماس"ي ا حتطل الق يوني تداعيات استش اد أحد :  زح
 نار في عرض بحر  زح. القيادين الفلسغينيين بعد تعرض  إلغطو

وقال الناغو باسم الحرفةي سامي أبو زهريي تعقيبًا على نب  استش اد القياد توفيو سعيد أبو ريالةي 
وأضاإ أبو زهري  "إن هعا يعدر تجاوزًا خغيرًا  تفاو الت دئة المبرم بين المقاومة وسلغات ا حتطل".

ية عن فل التداعيات المترتبة على هعه في تقريحات قحفية اليوم "ا حتطل يتحمل المسؤول
 الجرائم".

 ي قياد فلسغيني مت نرًا بجراح  التي أقيب ب ا في ساعات 3-1واستش د   ر اليوم السبت )
 الفجر األولى بعد تعرض  لنيران البحرية الق يونية.

ح وتوقي  وباستش اد القياد أبو ريالة يرتف  عدد الش دا  العين قضوا منع انت ا  الحرب على  ز 
من آب )أ سغس  الماضي برعاية  59اتفاو الت دئة بين المقاومة الفلسغينية ودولة ا حتطل في الـ 

 مقريةي إلى نطنة ش دا .
7/3/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 حماس أكدت حرصها على ضبط الحدود مع مصر: حركة زيارته للقاهرة ختام فيالجهاد" وفد " 
برئاسة أمين ا العام الدفتور رمضان شلحي في  «الج اد اإلسطمي»وفد حرفة : أفد ي رويترز"الحياح"

من منغلو »ختام زيارح لمقر بحنت الوض  الفلسغيني والعطقة المقرية م  قغاع  زحي أن  
حرص الحرفة على تخفيإ معاناح الشعب الفلسغيني والحفا  على مقالح ي أجرى الوفد العديد من 

ا ات )م  مسؤولين مقريين وقادح في حماس  أسفرت عن ت فيد حرفة حماس ا تقا ت واللق
وأضاإ في «. وحرق ا على ضبغ الحدود م  مقر بما يمن  أي اختراو أو مس باألمن المقري

األشقا  في مقر أفدوا حرق م على مقالح الشعب »نسخة من ي أن « الحياح»بيان تلقت 
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عزم م على تقديم التس يطت واإلجرا ات الطزمة لعلك خطل الفلسغيني وتف م م لحاجات  ومعانات ي و 
 «.الفترح المقبلة

8/3/5102، الحياة، لندن  
 
 شعث: لن نسمح لـ"حماس" بارتكاب جرائمها تحت إطار المصالحة 

حعر عضو اللجنة المرفزية لحرفة فتحي مفوض العطقات الدولية في الحرفةي نبيل «: وفا» -رام هللا 
س من ارتفاب جرائم ا في  ل الحديي عن المقالحة الوغنيةي مشددًا على شعيي حرفة حما

تمسك القيادح بالمقالحة الوغنية والعي جرى الت فيد علي ا في اجتماع المجلس المرفزي لمن مة 
 التحرير.

  نريد أن يؤدي اعتقال القيادي الفتحاوي م مون سويدان »وقال شعي في حديي قحافيي أمس: 
« حماس»ي مغالبًا «ردود الفعلي فنحن حريقون على تحقيو المقالحة الوغنية إلى سلسلة من

على )حماس  أ  تعتقد أن ا قادرح على تحقيو ما تريد دون الردود »وأضاإ:  باإلفراج الفوري عن .
أعغيت الوقت الفافي لإلفراج عن سويدان سالمًا  ير مقاب ب ي « حماس»ي موضحًا أن «علي ا

 فإن لفل حادي حدينا.« حماس»ي وأن  إعا لم تستجب اعتدا  أو تععيب
بالجريمة المرفوضة والمدانة بشدحي والمخالفة لفل القوانيني « حماس»ووقإ شعي ما قامت ب  

مشيرًا إلى أن م مون سويدان رجل من أبنا  حرفة فتح المخلقيني وهو مسؤول مفتب العطقات 
التي ت تي إلى قغاع  زحي  األجنبيةستقبل الوفود الدولية في  زحي بقي وفي فل ال روإ القعبة ي

على القغاع في القيإ  اإلسرائيليوساهم بشفل فبير في النشاغ الدولي في وقت العدوان 
 الماضي.

إلى محاولة ا عتدا  التي تمت على سويدان منع عدح أسابي ي والتي أسفرت عن جرل اننين  وأشار
ا قامت باعتقال المجموعة التي اعتدت علي ي ولم تتم معرفة حماس  ادعت أن »)من مرافقي ي قائًط: 

 «.مقير هؤ   المارقين ومن هم
8/3/5102، األيام، رام هللا  

 
 باإلفراج عنه فورا وتطالبهاحماس المسؤولية عن حياة سويدان  تحمل فتح 

عطقات ي أمسي ولليوم النالي على التوالي اعتقال مدير ال«حماس»واقلت أج زح «: وفا» - زح 
المسؤولية عن « حماس»وحملت حرفة فتحي  الدولية في حرفة فتح في قغاع  زحي م مون سويدان.

 حياح سويداني وغالبت ا باإلفراج عن  فورا.
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قبل نحو ش ر من « حماس»أسابي  من محاولة ا تيالي ومنع  أمن  3وفان سويدان نجا قبل نحو 
 السفر للضفة.

مد عساإي إن حرفة حماس ردت على الدعوح التي ُوجرِّ ت ل ا وقال المتحدي باسم حرفة فتح أح
وهو ما يؤفد ب ن ا »بتحقيو المقالحة الوغنيةي باعتقال ا القيادي في حرفة فتح م مون سويداني 

ماضية في مشروع ا ا نقسامي وخغإ قغاع  زح بعيدًا عن الوغني وأن    يوجد في أولويات ا 
 «.شي  اسم  وحدح وغنية

بتلبية دعوح المجلس « حماس»اإ في تقريح قحافيي أمسي إن  بدً  من أن تقوم وأضاإ عس
قدار بيانات شففت  المرفزي لمن مة التحرير للمشارفة في اجتماعات ي قامت برفض هعه الدعوح وا 
في ا بشرعية المجلس المرفزي وهاجمت أعضا ه واختارت من قرارات  ما تريدي ورفضت الشي  

إلى متى هعا التخبغ في سياسة »فيعه وهو المقالحة والوحدح الوغنيةي متسائًط: قاحبة القرار في تن
 «.)حماس  وقرارات ا؟

8/3/5102، األيام، رام هللا  
 
 : قرارات "المركزي" بحاجة إلرادة سياسية"الشعبية" 

رهن عضو المفتب السياسي لـ "الجب ة الشعبية لتحرير فلسغين"ي جميل مزهري قيام السلغة :  زح
الفلسغينية باتخاع قرارات جدية في المجلس المرفزي الفلسغيني بتوفر اإلرادح السياسية والحقيقية ل ا 

 باإلضافة إلى التحلرل من "اتفاقيات أوسلو" ووقإ فامل للتنسيو األمني.
 ي "نتمنى أن تفون القرارات القادرح عن 3-1وقال مزهر في تقريحات قحفيةي اليوم السبت )

زي جدية وحقيقية ترتقي بمستوى التضحيات والمخاغر الجدية والحقيقية المحدقة المجلس المرف
 بالقضية والمشروع الوغني الفلسغيني".

وحول مقدرح السلغة على وقإ التنسيو األمني م  ا حتطلي أوضح مزهر أن السلغة والقيادح 
و األمني م  سلغات المتنفعح قادرتان على اتخاع قرار واضح وقريح بوقإ فافة أشفال التنسي

وأضاإ "شرغ وقإ التنسيو أن تمتلك السلغة والقيادح اإلرادح السياسية لعلكي والر بة  ا حتطل.
 الجدية والحقيقية بعيدًا عن لغة الشعارات والت ديدات فقغ".

 وتاب  مزهر "لقد أراد ا حتطل للسلغة أن تفون و يفت ا أمنية لحماية أمن  ومستوغني ي وهو يتعامل
مع ا على هعا األساسي وعندما يتحدي عباس عن إعادح الن ر بو يفة السلغة يجب أن يفون 
لغا  اتفاقية باريس ا قتقادية  موقف  واضحًا في هعا القدد بوقإ التنسيو األمني م  ا حتطلي وا 

 وفل ا رتباغات م  ا حتطل".
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طل لقالح ي وينقض من خطل  على وشدرد على أن استمرار التنسيو األمني "العي يستنمره ا حت
المقاومة لم يعد مقبوً  على اإلغطو"ي داعيًا المجلس المرفزي إلى حسم موضوع وقإ التنسيو 

 األمني بالفامل.
وفي سياو متقلي دعا مزهر إلى عدم الرهان ب ي حال من األحوال على مجلس األمن الدوليي 

إلى أن  "هبغ بسقإ حقوو ونوابت الشعب الفلسغيني"ي وسحب القرار العي تم تقديم  سابقًاي مشيرًا 
وأن البديل عن علك يتمنرل بالتوج  ل يئة األمم المتحدحي والمغالبة بعقد مؤتمر دولي فامل 
القطحيات من أجل تنفيع قرارات الشرعية الدولية المنقفة للفلسغينيين وليس التفاوض علي اي وفو 

 تقديره.
عامًا ولم نلَو إ  مزيدًا من القتل والت ويد  50ات على مدار وأضاإ مزهر "جربنا المفاوض

وا ستيغان والسيغرح على القدس والتنفر للحقووي وبالتالي ليس أمامنا خيار إ  المضي قدمًا 
 بالدعوح لعقد مؤتمر دولي فامل القطحيات لتنفيع قرارات الشرعية الدولية".

تماد سياسة المواج ة م  ا حتطل على فل األقعدحي بما وأفرد القيادي في "الشعبية" على ضرورح اع
نجاز المقالحة الفلسغينية "باعتبارها السبيل الوحيد  ستعادح  في علك تبني فل أشفال المقاومةي وا 

 الوحدح ومواج ة التحديات في إغار رؤية واستراتيجية موحدح من الجمي ".
للتوافو على خغة مواج ة شاملة م  وغالب بضرورح قوغ رؤية استراتيجية وغنية موحدح 

لغا  ا تفاقيات األمنية وا قتقاديةي مغالبًا بتعزيز  ا حتطلي تبدأ بالتحلرل من "اتفاقية أوسلو" وا 
المقاغعة الشاملة لطحتطلي والتوج  للمجتم  الدولي للمغالبة لتنفيع قرارات الشرعية الدولية عبر 

 مؤتمر دولي.
7/3/5102، مالمركز الفلسطيني لإلعال  

 
 "جيش العاصفة" يحتفل بتخريج دورة عسكرية جنوب قطاع غزة 

خرجت فتائب ش دا  األققى "جيش العاقفة"ي "دورح الش يد زياد أبو عين العسفرية " : خان يونس
 داخل أحد مواق  التدريب التابعة للمقاومة في خان يونس جنوب قغاع  زح.

قريٍح خاصرٍ لـ"المرفز الفلسغيني لإلعطم"ي إن ا حتفال وقال أبو محمدي أحد قادح الفتائب في ت
بتخريج الدورح العسفرية النوعية جرى مسا  أمس الجمعةي حيي جرى تخريج سرية فاملة مفونة من 

مقاومًاي  فتًا إلى أن م مدرجون ضمن وحدات متعددح تشمل: وحدح النخبةي والدروعي  21
تنفيع مناورح حية في تخريج الدورح؛ أ  ر خطل ا المقاومون وعفر أن  جرى  وا قتحاماتي واإلسناد.

 ففا ح عالية في التدريب وج وزية للتحرك الميداني في مواج ة ا حتطل عند أي عدوان وتقعيد.
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وشدد على أن عقد هعه الدورح يمنل خغوح لم يسبو ل ا منيل على قعيد فتائب األققى من حيي 
دارح المعارك  وفعلك من ناحية التشفيلة الجديدحي فضًط عن ال روإ الخاقة التي الن ام والتغور وا 

 يعيش ا قغاع  زح.
وأشار إلى أن الدورح حملت اسم الوزير الش يد زياد أبو عيني العي ا تالت  قوات ا حتطل مؤخرًا في 

 وزية.الضفة الغربيةي لتفون بمنابة تفريم ل ي ورسالة بالمضي على درب الش دا  في اإلعداد والج 
وعدر أن عقد الدورح واإلعداد هو بمنابة رسالة لطحتطل الق يوني أننا جاهزون لمواج ة أي عدواني 
وأننا متوحدون في خندو المواج ة ضد العدو الق يونيي مشددًا على أن تشفيطت جيش العاقفة 

 شفلت لمواج ة ا حتطل ولن يفون سطح ا ألية أمور داخلية.
7/3/5102، إلعالمالمركز الفلسطيني ل  

 
 جنبالط تقدير حواتمة لمواقفه العربية والفلسطينية إلىينقل  "الديموقراطية"وفد من  

ي وفدًا من أمسالنيابي وليد جنبطغ في ققر المختارح « اللقا  الديموقراغي»التقى رئيس : بيروت
قليمالمرفزية  من المفتب السياسي واللجنة أعضا ضم « الجب ة الديموقراغية لتحرير فلسغين»  وا 

 نغطقت اي وعفرى الزعيم الراحل فمال جنبطغي  29لبنان برئاسة علي فيقلي لمناسبة العفرى الـ 
تقديره لمواقإ جنبطغ والحزب التقدمي ا شترافي "حامًط تحيات األمين العام للجب ة نايإ حواتمة و

نب الحقوو الفلسغينية في لبنان جا إلىتجاه القضايا العربيةي   سيما قضية فلسغيني ووقوف  
 «.مخيم ن ر البارد إعماروخقوقًا مس لة 

استمرار دعم  ففال الشعب الفلسغيني حتى نيل » األخيروقدم الوفد لجنبطغ درعًا تقديريةي وأفد 
 فليًط على ضريح فمال جنبطغ.إنم وض  الوفد «. حقوق 

8/3/5102، الحياة، لندن  
 
 عند المعابرإجراءاتها بحق األفراد والبضائع تخفف من  "إسرائيل: "حماس 

للمرح األولى منع خمس سنواتي سمحت إسرائيل بإجرا  تقدير : جي ان الحسيني -واشنغن 
 للخضراوات والفاف ة من  زحي مخففة بعلك حقارها عن القغاع.« تجريبي»

ي «ات إلى إسرائيلستبدأ  دًا  زح بتقدير الخضراو «: »الحياح»لـ « حماس»وقال مسؤول في حرفة 
ش رين بدأت السلغات اإلسرائيلية بالتخفيإ من اإلجرا ات على المعابري  حوالي فتًا إلى أن  منع 

 ليس فقغ على قعيد إدخال المواد البترولية واستيراد السل ي بل أيضًا حرفة األفراد.
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يعد مشددًا وأوضح أن الحقول على تقريح للمرضى والغطب والمو فين وأقحاب األعمال لم 
منل السابوي وأشار إلى أن مو في السلغة في قغاع  زح أقبح بإمفان م اآلن التوج  إلى رام هللا 
بس ولة بعد حقول م على هعه التقاريح التي أقبحت متاحة غالما أن الشخص ليس علي  أي 

 «.شب ات أمنية
لما أن ا اتخعت فل ورأى أن إسرائيل معنية بالتخفيإ عن قغاع  زح والتنفيس عن الناس غا

ا حتياغات والتدابير الطزمة لحف  أمن اي  فتًا إلى أن هعا الن ج الجديد ي تي تحسبًا  نفجار في 
 وج  ا قد يسبب  استمرار الضغغ على الناس.

8/3/5102، الحياة، لندن  
 
 من عناصرها بالضفة 6حماس تتهم أمن السلطة باعتقال  

سطمية "حماس" األج زح األمنية التابعة للسلغة بمواقلة اعتقا ت ا حرفة المقاومة اإل : ات متالخليل
 واستدعا ات ا ألنقار الحرفة في الضفة الغربية المحتلةي على خلفية انتما ات م السياسية.
 ي أن 3|1وأوضح بيان قادر عن حرفة "حماس" تلقرت "قدس برس" نسخة عن ي اليوم السبت )

اغنين فلسغينييني نقف م من عائلة واحدحي فيما استدعت مواغنًا مو  9أج زح أمن السلغة اعتقلت 
 آخرًا للتحقيو.

7/3/5102، قدس برس  
 
 وكتائب القسام رسالة رعب مشتركة "سرايا القدساألمني": "المجد موقع " 

العمليات المشترفة شفلت هاجسا تاريخيا للعدو الق يوني على مدار سنوات : خاص –المجد 
وانغطقات المقاومة المشترفة نحو العدو الق يوني فانت وما زالت عامل قوح  النضال الفلسغينيي

ب ن شعبية المقاومة متضائلةي  ا حتطلللفقائل المقاومة على الساحة الفلسغينية ف ي تبدد مزاعم 
 وأن ا   تعبر عن فقيل واحد بل عن جمي  فقائل العمل الوغني.

الرعب الموجودح لدى سفان مستوغنات  طإ  زحي التقريحات الق يونية مؤخرا عفست حالة 
خاقة في منغقة شمال القغاعي خاقة سفان ا العين أدلوا بتقريحات لوسائل إعطم عبرية ب ن 
المقاومة الفلسغينية لم تخرج من المعرفة السابقة محنية الرأسي حتى ولو ضعفتي ف ي تبني نفس ا 

 مرح أخرىي بسرعة وأفنر قوح.
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 طإ  زح شمال القغاع قرحوا عن معاينت م لتدريبات المقاومة على الحدودي سفان مستوغنات 
بشفل مستمري مؤفدين أن الجيش لم يفسر المقاومةي وأن الخغر  ا نفجاراتوسماع م ألقوات 

 قادم إلي م   محالةي وأن الحفومة   تلتفت ل م و  تعالج هعه المس لة بشفل جعري.
العدوي هو ورود معلومات لدي م أن سرايا القدس الجنال المسلح لحرفة األخغر في فل علك فما يراه 

الج اد اإلسطمي تشارك وألول مرح في تدريبات مشترفة م  فتائب القسام الجنال المسلح لحرفة 
 حماسي وهعا أعغى انغباع لدي م عن ضخامة مخغغات المقاومة في الفترح القادمة.

وهو التحريري والدخول  ا ستراتيجينر من مرحي عن هدف ا المقاومة بدورها فانت قد قرحت وب ف
إلى األراضي المحتلة ونقل المعرفة إلي اي هعا العي رأى من  العدو عينات خطل المعرفة الماضيةي 
والعي يرجح أن يتم بشفل أوس  إعا وقعت مواج ة قريبةي والخغورح في هعه المرح أن العمل سيفون 

 مشترك بين أفنر من فقيل.
التدريبات المشترفة رسالة رعب ترسل ب ا المقاومة للعدو الق يونيي وهي عنوان قوح للجب ة 
الداخلية الفلسغينيةي خاقة أن الشرافة بين المقاومة في هعه المرح قائمة بين أفبر فقيلين عسفريين 

 على الساحة الفلسغينية هما سرايا القدس وفتائب القسام.
 8/3/5102األمني، المجد 

 
 "إسرائيل"األسوأ في تاريخ  هياإلسرائيلية الحالية  القيادة: غاندا 

قال الـرئيس السـابو لج ـاز المخـابرات اإلسـرائيلي "الموسـاد" مئيـر د ـان إن الحـرب األخيـرح علـى  ـزح 
 ".إنجازات"لم تحقو أي 

نت ـت وأضاإ د اني في م اهرح فبيرح ن مت مسا  السبت في ميدان "رابين" وسغ "تل أبيب"ي "لقد ا
 وما جرى هو ببساغة اإلعداد للحرب القادمة". إنجازاتالحرب على  زح بدون 

وانتقــد د ــان عــدم تحقيــو رئــيس الــوزرا  اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو الســطم مــ  الفلســغينيين وقــال "  
 أريد دولة ابرتايد )فقل عنقري ي   أريد دولة ننائية القوميةي   أريد أن أفون أسير الخوإ".

"إلى أين أنت عاهب سيدي رئيس  "يوتسا ل د ان بعد أن اعتبر الحفومة الحالية "خغرا على إسرائيل
 الوزرا ؟"  فتا إلى أن "نتنياهو   ي تم إ  بمفانت  السياسية".

"إن البرنـامج النـووي اإليرانـي هـو ت ديـد حقيقـي ولفـن علينـا  وبش ن الملـإ النـووي اإليرانـي قـال د ـان
 بحفمة ليس من خطل تقويض العطقة م  الو يات المتحدح".التعامل مع  

 "األسوأ في تاري  إسرائيل". ووقإ القيادح اإلسرائيلية الحالية ب ن 
 7/3/5102، فلسطين أون الين
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 يشن هجوما على نتنياهو بسبب مسودة اتفاقه مع الفلسطينيين اإلسرائيلياليمين  
الحفومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ما نشر حول توقل  ر م نفي رئيس : الشرو األوسغ - تل أبيب

إلى مسـودح اتفـاو مـ  الفلسـغينييني يتضـمن إقامـة دولـة عاقـمت ا القـدس الشـرقية علـى أسـاس حـدود 
ي فإن رفاق  في اليمين المتغـرإ وحلفـا ه فـي ا ئـتطإ الحفـوميي شـنوا هجومـا فاسـحا عليـ ي 0691

قــالوا إن الضــمان الوحيـد لمنعــ  مــن المضــي قـدما فــي اتفــاو ممانــلي أفـدوا فيــ  أنــ    يقـول الحقيقــة. و 
مــن الشــ ر الحــاليي لتقويــة اليمــين المحــيغ بــ  فــي  01يتمنــل فــي مــنح م األقــوات خــطل انتخابــات 

 الحفومة القادمة.
لقد انت ت الحفلة التنفرية وانفشفت الوجوه ألن خغة "وقال نفتالي بينيتي زعيم حزب البيت الي ودي: 

نفقال القادمة عن الفلسغينيين باتت أمامناي ومرح أخرى يقودها حزب الليفود ومع  تسيبي ليفنـي. ا 
 ."91يبدو أن هعه ا نتخابات أقبحت منل استفتا  حول إقامة دولة فلسغينية على حدود 

ح هــعه المســودح تعتبــر إعــاد"وقــال أفيغــدور ليبرمــاني وزيــر الخارجيــة وزعــيم حــزب يســرائيل بيتينــوي إن 
لةخغا  الفارنية التي ارتفبت ا الحفومة اإلسرائيلية عند تنفيـع خغـة ا نفقـال مـن قغـاع  ـزحي وعـدم 

 ."تحقيو أي مقلحة إلسرائيل
 8/3/5102، الشرق األوسط، لندن

 
 نشارك بحكومة يسار ضيقة مع العرب ولبيد  لندرعي: أرييه  
ي بعـد ا نتخابـات بتفليـإ بنيـامين أفرد رئيس حزب "شاس" أريي  درعـي أن حزبـ  سيوقـ: 28عرب  

 ."يجلس في حفومة يسار ضيقة م  العرب ولبيد"بتشفيل الحفومة مشددا أن  لن  نتنياهو
ي واسـتدرك أنـ  "لـيس لديـ  مشـفلة مـ  "وأضاإ: "لن نجلـس فـي حفومـة يسـار ضـيقة مـ  العـرب ولبيـد

 يتسحاك هرتسوغ فرئيس للحفومة".
سرائيلية العاشرح أن  اعترض على اتفاقات أوسلو وأن  علم ب ا قبـل وقال درعي في مقابلة م  القناح اإل

نطي ساعات من توقيع ا. وتاب : "علمت با تفاو قبل نطي ساعات من إقراره ولم أفن شـريغا فيـ . 
 اعترضت على ا تفاو لفنني امتنعت بتعليمات من الحاخام عوفاديا يوسيإ".

 و ب"ي شاس فانت خارج الحفومة وقوتت ضد ا تفاو.قائط: حينما أقرت اتفاقات "أوسل وأضاإ

 7/3/5102، 48عرب 
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 على ضرب حماس بغزة كان قادرا   اإلسرائيليالجيش  يدلين: 

قررل قائد عسفري إسرائيليي ب ن جيش  فـان قـادرًا علـى توجيـ  ضـربة "أفنـر إيطمـًا" لحرفـة : الناقرح
ان األخيــر الـعي شـنر  ضـد قغــاع  ـزح فـي قــيإ المقاومـة اإلسـطمية "حمـاس" ومفاج ت ــا خـطل العـدو 

 العام الماضيي والعي ُوقإ ب ن  "فاشل".
وقال الميجر جنرال احتياغ عاموس يدليني خطل مشـارفت  فـي نـدوح نقافيـة ببئـر السـب ي اليـوم السـبت 

 ي "إن التعليمات التـي قـدرت للجـيش اإلسـرائيلي مـن المسـتوى السياسـي سـبربت إشـفاليةي حيـي 3|1)
 ت القيادح السياسية مشلولة وشاردح األعهان"ي حسب تعبيره.فان

وأضاإ يدلين "فان من  يـر المعقـول عـدم اسـت داإ قيـادات حمـاس خـطل عمليـة الجـرإ القـامد"ي 
مــن جانبــ ي انتقــد الميجــر جنــرال احتيــاغ يــؤاإ  ا نــتي بشــدرح الحفومــة اإلســرائيلية وأدائ ــا  فمــا قــال.

ئًط إن ا فانت تعلم بوجود األنفاو وتقاعست في التعامل مع اي وفـو خطل الحرب على قغاع  زحي قا
 قول .

 7/3/5102قدس برس، 
 

 آالف اإلسرائيليين يتظاهرون وسط "تل أبيب" لتغيير نتنياهو 
غالــب آ إ اإلســرائيلييني مســا  اليــوم الســبتي بتغييــر الحفومــة وعلــك فــي م ــاهرح هــي األفبــر التــي 

 أش ر. تن م في مدينة تل أبيب منع
واحتشد آ إ اإلسرائيليين في ميدان "رابين"ي وسغ "تل أبيب"ي وهم يلوحون بـاألعطم اإلسـرائيلية فيمـا 

مـارس/آعار  01توسغت منقة في قدر الميدان يافغة فبيرح فتب علي ا "إسرائيل تريد التغييري في 
مــن  01التـي سـتجري فـي أيـام علــى ا نتخابـات اإلسـرائيلية  01وجـا ت الم ـاهرح قبـل  نغيـر الحفـم".

وبرز من بين المت ـاهرين أعـداد فبيـرح مـن مؤيـدي حـزب "ميـرتس" اإلسـرائيلي الـداعي  الش ر الجاري.
 للسطم ما بين الفلسغينيين واإلسرائيليين.

و  رت بين المت اهرين مجموعات حملوا يافغات تدعو للتقويت لحزب "المعسفر الق يوني" وهو 
 يفود"."اللب لحز  األبرزالمنافس 

 عدد المت اهرين بعشرات اآل إ. اإللفتروني"هآرتس" اإلسرائيلية على موقع ا  وقدرت قحيفة
الشـعب  -وجا  في نص الدعوح التـي وج ت ـا حرفـة "السـطم اآلن" ل ـعه الت ـاهرح "إسـرائيل تريـد تغييـر

 يريد تغيير الحفم".
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علـى قــفحة الحرفـة فــي "فيســبوك"ي  يزيــةواإلنجلوقالـت الــدعوحي التـي نشــرت باللغـات العبريــة والعربيـة 
 ي الوضــ  تــدهور وســا  جــدا ولــم نعــد نحتمــل:متواقــلةســنوات  9"حفومــة نتنيــاهو فشــلتي حفــم دام 

 ـــط  المعيشـــةي أســـعار الســـفني   أمـــن و  اســـتقراري   أمـــل و  ســـطمي )إســـرائيل  باتـــت بخطفـــات 
بإعــادح األمــل والحيــاح لفافــة مــواغني وأضــافت "بعــد ســت ســنوات مــن الفشــلي نغالــب  داخليــ  ودوليــ ".

 الدولة".
 وأ لقت شرغة ا حتطل اإلسرائيلية الغرو المحيغة بالميدان.

 7/3/5102، فلسطين أون الين
 

 حائر في الموضوع اإليراني وهذا ما يريده نتنياهو اإلسرائيليالناخب تقرير:  
يي يـوم ا نتخابـات البرلمانيـة فـي حتى الساب  عشر مـن الشـ ر الجـار : آمال شحادح -القدس المحتلة 

إســرائيلي ســيبقي رئــيس الحفومــة بنيــامين نتنيــاهوي الملــإ اإليرانــي الــعي وضــع  ضــمن حملتــ  التــي 
ي مشــتعًط داخــل األروقــة "الوحيــد القــادر علــى ضــمان أمــن إســرائيل واإلســرائيليين"يقودهــا تحــت شــعار 

يــة. فإنــارح هــعا الموضــوع ب ــعا الــزخم ال ســتيري اإلســرائيليةي أو علــى األقــلي علــى رأس أجندتــ  ا نتخاب
العي بلغ أوج  في الخغاب أمام الفونغرس األميرفيي ينبت جدواه. التدهور الـعي حقـل فـي شـعبيت  
توقــإ. بــل حقــو بفضــل  إنجــازًا غفيفــًا فــي اليــوم التــالي مــن إلقائــ  الخغــابي إع أشــارت اســتغطعات 

خغاب. وهو على قناعة فاملة ب ن سياسة التخويـإ التـي الرأي أن  استغاع أن يجبي مقعديني بعد ال
ينت ج اي وي  ر في ا أن النووي اإليراني آٍت حتمًاي وأن المفاوضات التي تجري ـا الـدول الع مـى مـ  
إيــران للتوقــل إلــى اتفــاوي هــي خغــوات خغيــرح وأي اتفــاو ســيجلب الخغــري لــيس فقــغ علــى إســرائيل 

 بل على األسرح الدولية ب فمل ا.وليس فقغ على منغقة الشرو األوسغي 
ويســتند نتنيــاهو فــي علــك إلــى ت ييــد الفنيــرين فــي إســرائيل والعــالم أجمــ ي وفــعلك العــالم العربــيي ل ــعا 
الموقإ. ويستغل فعلك الخغوات اإليرانية التي تفشإ مغام  تتحول في ـا إيـران إلـى الدولـة الع مـى 

و  يخفــي ســروره مــن القلــو الجمــاعي المنتشــر فــي الشــرو إقليميــًا لتعيــد أمجــاد اإلمبراغوريــة الفارســية. 
األوسغ من أن تفون واشنغن على غريو إبرام قفقة م  غ ران تعزز في ا مفانت ا فقوح ع مى في 

. وهــعه فل ــا ت  ــره أمــام اإلســرائيليين قائــدًا قويــًا يحمــي "داعــش"المنغقــة مقابــل المشــارفة فــي محاربــة 
 شعب  وشعوب المنغقة.

قرار نت أعرع ـا "نياهو على إلقا  خغاب  في الفونغرسي ساهم فـي جعـل إيـران ومـا تسـمي ا إسـرائيل وا 
ي مادح دسمة في المعرفة ا نتخابية اإلسرائيلية إلى جانب نقاشات وخطفات حادح   رت "في المنغقة

بـــين أوســـاغ أمنيـــة وسياســـية وعســـفريةي حاليـــة وســـابقة. حتـــى رئـــيس األرفـــان الســـابو للجـــيشي بينـــي 
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ي العي لـم يمـض علـى ترفـ  منقـب  أفنـر مـن شـ ري انضـم إلـى األمنيـين والعسـفريين السـابقين زنت ا
الــعين وضــعوا غــرل نتنيــاهو ل ــعا الملــإ وسياســة حفومتــ ي فــي خانــة الخغــر علــى إســرائيلي مــن هنــا 
احتـدمت المعرفــة والمنافســة بــين مختلــإ األقغــاب. وتحولــت الحــدود الجنوبيــةي تجــاه  ــزحي والشــماليةي 
ــوا مــن التــ نير  تجــاه لبنــاني إلــى منقــات اعتطهــا قــادح سياســيون وعســفريون داعمــون نتنيــاهوي ليجعل

 النفسي لمعرفت م هعهي سببًا للمزيد من التخويإ والترهيب لإلسرائيليين.
والمــواغن اإلســرائيلي لــن ي ــل مســتمعًا ســلبيًا ل ــعه األقــواتي فعليــ  أن يقــرر فــي ا نتخابــات مــا هــو 

رفان يشدان  فل إلى ساحت . الرئيس السابو للموسادي مئير د اني وهو الشخص الـعي   خياره. والغ
يختلـإ مـ  نتنيـاهو علـى أن إيـران خغـرحي يعبـر عـن قلقـ  علـى مسـتقبل إسـرائيل مـن سياسـة نتنيـاهوي 

األمنــيي ومــ  علــك فقــد ات مــ   –. فــد اني شــريك نتنيــاهو فــي خغــ  السياســي "ليفــود"وهــعا يحاقــر 
ر ا ستراتيجي الفبير على إسرائيل في الموضـوع اإليرانـي. ونقـح نتنيـاهو بـالتراج  عـن بجلب الضر 

وقوف  فـي المواج ـةي بخاقـة أن إسـرائيل تـرفض التوقيـ  علـى معاهـدح ح ـر انتشـار السـطل النـوويي 
خضاع منشآت ا للمراقبة الدوليةي وهعا يجعل موقف ا أضعإي بل   يحو ل ا البقا  في المواج ة.  وا 

 
 حيرة اإلسرائيليين

في إسرائيل   يختلـإ علـى اننـان أن الخغـر اإليرانـي يعتبـر ت ديـدًا وجوديـًا إلسـرائيلي ولفـن الخـطإ 
يفمن فـي سياسـة نتنيـاهو وغرحـ  هـعا الملـإ. فـي جانـب القلـوي يخشـى اإلسـرائيليون مـن خـرو إيـران 

و يـــات المتحـــدحي نتيجـــة سياســـة ا تفـــاوي وفـــي هـــعا الجانـــب يعتبـــرون تـــدهور العطقـــة بـــين إســـرائيل وال
نتنيــاهو وعــدم تجاوبــ  مــ  الــرئيس األميرفــيي بــاراك أوبامــاي واإلدارح األميرفيــة بعــدم إلقــا  خغابــ  فــي 
الفونغرسي ستحول دون حقول إسرائيل على أية ضمانات من الو يات المتحـدحي بالعمـل ضـد إيـران 

رًا لـن تـتمفن إسـرائيل مـن تحقيقـ ي مـا يعنـي أن في حال تم خرو ا تفاو. وهـعا يعتبـره اإلسـرائيليون أمـ
 إسرائيل لن تفون قادرح على تنفيع أية خغوح ضد إيران في حال عدم ا لتزام با تفاو.

ويتســا ل د ــان: مــا الــعي ســيحدي إعا خرقــت إيــران ا تفــاوي ومــا الــعي ســيحدي بعــد انت ــا  الم لــةي 
 حين تقرر إيران مواقلة إنتاج السطل النووي؟

فـــان يمفـــن إســـرائيل الحقـــول علـــى ضـــمانات أميرفيـــة بالعمـــل ضـــد إيـــران فـــي حـــال خرق ـــا "ل: ويقـــو 
ا تفــاوي ولفــن فــي  ــل العطقــات الحاليــة يقــعب تقــور هــعه اإلمفانيــةي وب ــعه الحالــةي يــرى مع ــم 

 ."اإلسرائيليين أن م سيفونون الضحية
فيـــ  علــى د ــان و يــره مـــن جنــرال ا حتيــاغ يعقــوب عميــدروري خـــرج فــي موقــإ داعــم لنتنيــاهو ورد 

المعارضـين لسياسـة رئـيس الحفومـة فـي معالجـة الملـإ اإليرانـي. ورأى أن اهتمـام إسـرائيل الفبيـر فــي 
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الج ـــود التـــي تقـــوم ب ـــا إيـــران لبنـــا  مفاعـــل للبلوتونيـــوم وتخقـــيب »الملـــإ اإليرانـــي مرفـــبي فيقـــول: 
واحد: سطل نووي. ليس هناك أي سبيل  اليورانيوم بالفميات وبالمستويات الفبيرح يشير فقغ إلى اتجاه

آخــر لتفســير الج ــود التــي اســتنمروها غــوال تلــك الســنوات. إعا بقيــت هنــاك خطفــات فــي الــرأي ف ــي 
تتعلو بالتوقيت. هناك من يزعم أن  إزا  الضغوغ الدولية والنمن العي تدفعـ  إيـراني ي  ـر اإليرانيـون 

ل حاليـًا فـي مجـال التسـلح. لـعلكي فـإن م سـيحتاجون استعدادهم لت جيل ج ودهم ويحعرون من ا نشـغا
إلى وقت أفبر مما فان متوقعًا حتى يمتلفوا هعا السطل. وهناكي أيضًاي أوساغ تنـو بالنوايـا اإليرانيـة 
وتــزعم أن اإليــرانيين ســيعودون فــي المســتقبل إلــى الغريــو الــعي ســاروا عليــ  فــي الماضــي مــن أجــل 

منـع اللح ـة التـي ف ـم في ـا العـالم أن إيـران جديـة »فريةي ويضـيإ: الحقول على القدرح النوويـة العسـ
فــي ســعي ا للحقــول علــى الســطل النــوويي تــم تحديــد العمــل اإليرانــي فــي تغــوير هــعا الســطلي وهــعا 
يعود إلى التدخل اإلسـرائيلي لقـد إيـران فـي سـباق ا الحنيـي نحـو القنبلـةي وتـم تحقيـو نجاحـات ليسـت 

و عميـدروري هـي التـي أخـرت الجـدول الزمنـي اإليرانـي حتـى اآلني علـى ر ـم قليلة. وهعه الج ـودي وفـ
 «.الر بة اإليرانيةي وليس بسبب  ياب ا

في مف وم الج ات الداعية إلى ج ود إسرائيلية لمن  إيران من التحول إلى دولـة نوويـةي فـإن أي اتفـاو 
يوني خروقــات إيرانيــة وبين ــا: يشـفل مقــادقة مــن الــدول الع مــى إليــران علــى فــل مــا يعتبــره اإلســرائيل

بنــا  ج ــاز تخقــيب ضــخمي والســمال ل ــا بمواقــلة ا حتفــا  بجــز  فبيــر جــدًا ممــا بنتــ  علــى غريــو 
ــًاي مــ   تحقيــو القنبلــة والموافقــة المســبقة علــى العــودح إلــى اســتخدام هــعه القــدراتي مــن دون قيــود تقريب

ســنةي قــدرات فــي المجــا ت  02أي خــطل  انت ــا  فتــرح ســريان ا تفــاو. وهــعا ا تفــاو ســيوفر إليــراني
 ير الواردح في ا تفـاو فإنتـاج قـواري  بعيـدح المـدى وأفنـر دقـةي وتغـوير البرنـامج النـووي العسـفري 

 بعد ا تفاو.
داعمو موقإ نتنياهو على قناعة ب ن إسرائيل ستفون قادرح على تدمير إيران في حال قامت بقناعة 

إ مفتوفـة األيـدي أمـام إيـران دولـة نوويـة. بـل يقـل هـؤ   إلـى أبعـد مـن القنبلة النوويةي وب ن ا لـن تقـ
علــك وبــرأي م أنــ  لــو لــم تســتخدم إيــران الســطل النــووي ضــد إســرائيل فــإن إيــران النوويــة ســتحول الشــرو 

سـرائيل »األوسغ إلى مفان أفنر خغرًاي ويقول عميـدرور:  فـي  ـل وضـ  ف ـعا سـيزدهر حـزب هللاي وا 
منعـ  مــن العمـل أيضـا عنـدما تشـعر بــالخغر. دائمـًا سـتنور لـدى قـناع القــرارات  لـن تسـتغي  الـرد أو

تسـتغي  « الم لـة»مس لة التدخل اإليرانـيي واحتمـال الـدخول فـي مواج ـة مـ  دولـة نوويـة. تحـت هـعه 
إيران تعزيز قوت ا في مجال األسلحة التقليدية في شفل أفنـر خغـورحي والعمـل ضـد إسـرائيل مـن حـول 

 «.أرجا  العالمحدودها وفي 
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وفــي هــعا الجانــبي أنــار اللــوا  فــي جــيش ا حتيــاغي يســرائيل زيــإي مــا تواج ــ  إســرائيل عنــد حــدودها 
إسرائيل تواج  خغرًا فبيرًا على حدودها الشمالية الشـرقية فـي الجـو ن. »الشمالية بسبب إيران ويقول: 

سـورية.   يوجـد قـرار يتخـع فـي  فإيران باتت تسيغر بالفامل على الن ام السوري ومناغو واسـعة مـن
ســورية اليــومي مــن دون موافقــة غ ــران. لــم تعــد تفتفــي بمشــارفة حــزب هللا الــعي لــم يحقــو بعــد مــا هــو 

ــــي يتولــــون ب نفســــ م قيــــادح المعــــارك ضــــد »ي مؤفــــدًا أن «مرجــــو منــــ  ضــــباغ الحــــرس النــــوري اإليران
لقتـال فـي أفغانسـتان والعـراو إلـى عشرح آ إ متغوع إيراني تم جلـب م مـن ميـادين ا حواليالمعارضة. 

مغـار دمشـو بغيــة قـد ال جـوم الفبيــر الـعي أعلنـت عنــ  المعارضـة السـنرية فــي المنغقـة المؤديـة إلــى 
سـنة ن ـام عـدو مـريحي يتسـلم  21دمشو. إسرائيل أيضًا تن ر بقلوي فمفان الن ام الـعي يعتبـر غيلـة 

و مــ  إيــران بــ ي نمــني تغــض الغــرإ عمــا الحفــم اإليرانيــون. واشــنغن التــي تريــد التوقــل إلــى اتفــا
يجــري فــي ســورية. موســفو التــي ملــت األســد وباتــت علــى قناعــة ب ن ــا لــن تقــبض نمــن األســلحة التــي 
يــران تــدير سياســة اســتراتيجية عفيــةي مســتغلة ضــعإ النفــوع  باعت ــا لــ ي هــي أيضــًا تغــض الغــرإ. وا 

انيـة علـى سـورية وعلـى الـيمن مقابـل اتفـاو األميرفيي بل إن أميرفا تمـنح عمليـًا الغغـا  للسـيغرح اإلير 
هزيــل فــي الموضــوع النــووي. حتــى الحــرب ضــد داعــش تســتلزم وضــ  عطمــات اســتف ام. ففــي الوقــت 

دولي بين ـــا دول شـــمال أفريقيـــا  01الـــعي تحاربـــ  أميرفـــا فـــي شـــمال العـــراوي يمتـــد نفـــوع داعـــش علـــى 
ندونيسيا و يرها  .«وشرق اي عوضًا عن أفغانستان وبافستان وا 

زا  التــرويج لخغــر أي اتفــاو مــ  إيــران يقتــرل داعمــو موقــإ نتنيــاهو خــوض معرفــة دوليــة لتعزيــز  وا 
الموقإ اإلسرائيلي والترويجي من على فل منبري أن  علـى ر ـم نشـر جـز  مـن تفاقـيل ا تفـاوي فإنـ  

يؤجلـون فقـغ من الواضـح أن هـعا اتفـاو سـيا حقـًا. اإليرانيـون لـم يتنـازلوا فيـ  عـن أيـة قـدرات لـدي مي و 
نيت م تحقيو تلك القدرات. ويدعون حفومة إسرائيل إلى عرض نقاغ الضعإ بفامل ا من خطل شـرل 
األخغــــار النابعــــة من ــــا علــــى إســــرائيل والشــــرو األوســــغ والعــــالم فلــــ . وعــــدم تســــريب أي شــــي  مــــن 

اس مــا المحادنــات المغلقــة مع ــمي ولفــن فــي الوقــت نفســ ي عــدم التــردد فــي م اجمــة ا تفــاو علــى أســ
تعرف  إسرائيل من مقادرها. والت فيد أن  في حال تـم توقيـ  ا تفـاو فـي  ياب ـاي ف ـي  يـر ملزمـة بـ  

ا تفـاو السـيا أسـوأ مـن وضـ  مـن دون اتفـاو. »وستدير سياسـت ا المسـتقبلية وفـو اإلجمـاع علـى أن 
 «. ا العاتيةوب ن فل الخيارات مغروحة على الغاولة وعلى إسرائيل أن تداف  عن نفســ ا بقوت

 8/3/5102، الحياة، لندن
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 اإلسرائيلي في أزمة وسط شكوك في قدرات هرتسوغ "اليسارتقرير: " 
  أمــل فــي المسـتقبل القريــب فـي أن يــنجح اليســار اإلسـرائيلي فــي احــتطل : "أســعد تلحمـي –الناقـرح 

نـى الدولـة وقادهـا فـي مجـده الغـابر فحـزب ب أيـام إلـىقلوب الجماهير... ا حتمال لعودح حزب العمـل 
. ب ــعه الفلمــات خــتم الفاتــب اإلســرائيلي اوري يزهــار مؤَلفــ  الجديــد الــعي "أقــعب ســاعات اي  يــر وارد

إلــى  "اليســار"تنــاول فيــ  احتمــا ت عــودح  "مســتقبل اليســار فــي إســرائيل: ُخمــود أم تجــدد"حمــل عنــوان 
 أو في المستقبل المن ور. الجاري  01الحفم في إسرائيل في ا نتخابات العامة القريبة )

باليسـاريي ر ـم أن قـادح « العمـل»ي جرت العادح على توقيإ حـزب 0663عام  أوسلوومنع اتفاقات 
 «.حزب المرفز»ي ويفضلون فنية «إسا ح»الحزب في السنوات األخيرح يرون في هعا التوقيإ 
اإلســرائيلي بســواده األع ــم  وانزيــال الشـارع 5111وفـي واقــ  الحــالي فإنـ  منــع ا نتفاضــة النانيـة عــام 

ليمنــل اليســار القــ يونيي لفنــ  هــو أيضــًا يعــاني تراجــ  « ميــرتس»نحــو اليمــيني لــم يبــَو ســوى حــزب 
 شعبيت  وبات م ددًا في بعض استغطعات الرأي بعدم تجاوز نسبة الحسم.

ويــرى يزهــار أنــ  حيــال وضــ  إســرائيل الحــاليي فــإن وجــود يســار قــ يوني قــوي هــو شــرغ ضــروري 
واقــلة تغورهــا وقــدرت ا علــى البقــا ي لفنــ  ســرعان مــا يضــيإ أن اليمــين القــومي المتغــرإ والــديني لم

سيواقل ريادح الساحة الحزبية بفعل قيرورات عميقةي و ياب قيادح قوية لليسار. ويرى أن أبرز هعه 
ابــات القــيرورات انعــدام نقــة الجم ــور بمنتَخبيــ  فمــا انعفــس فــي تراجــ  نســبة المقــوتين فــي ا نتخ

العامة األخيرحي وبعنرح مئات آ إ األقـوات علـى قـوائم قـغيرح   تجتـاز نسـبة الحسـم. ويضـيإ أن 
وهـــعه »عـــدم تغبيـــو القِّـــَيم التـــي يـــؤمن ب ـــا الفـــرد والمجتمـــ  تقـــود إلـــى خيبـــة أملـــ  و  مبـــا ح وارتبافـــ ي 

علـــى نحـــو يعـــرض الطمبـــا ح تعتبـــر أرضـــية خقـــبة لنشـــو  قـــادح أقويـــا  يتمســـفون بالحقيقـــة المغلقـــة 
ويشير الفاتب إلى أن القيـادح اإلسـرائيلية الحاليـة   تتمتـ  بقـفات القيـادح «. الديموقراغية إلى الخغر

الحقيقيــة القائمــة علــى نطنــة مرفبــات مجتمعــة: الحفمــة فــي رؤيــة األمــوري والجــرأح علــى اإلرادحي والقــوح 
قوقــًا لــدى اليســاري يقــوم اليمــين بمــا فــي  يــاب قــادح يتمتعــون بالفاريزمــاي خ»للتنفيــع. ويضــيإ أنــ  

يحلو ل  مـن خقخقـة وتقويـة ا سـتيغان ووضـ  عقبـات فـي غريـو التسـوية وتشـري  قـوانين معاديـة 
ـــيم والجـــيشي فيمـــا اليســـار يحـــاول محاربـــة هـــعه  للديموقراغيـــة ونشـــر الـــوع  الـــديني فـــي مؤسســـة التعل

 المقاربات من دون نجال.
« الحرفـة»)المتحـالإ مـ  « العمـل»فيـد دروفـر بقـدرح زعـيم على قـلةي يشـفك القـحافي المعـروإ را

اسحو هرتسوغ على إدارح دفة األمور في الدولة العبرية في حـال أتاحـت «  المعسفر الق يوني»في 
ل  نتائج ا نتخابات القريبة تشفيل حفومة برئاست . ويرى الفاتب المعروإ ب ن  مـن أشـد المعارضـين 

هرتسوغ ليس مجبوً  من غينة الزعيم القادر على قيـادح إسـرائيلي  أناهو لرئيس الحفومة بنيامين نتاني
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وســائل اإلعــطم  أنويــورد أمنلــة تــدمغ هرتســوغ بــالتردد وعــدم الحســم حتــى فــي قضــايا ســ لة. ويضــيإ 
فـي شخقــية هرتســوغ لــئط تمــس  صالعبريـة الرا بــة بغالبيت ــا باإلغاحــة بنتانيـاهوي تجنبــت عمــدًا الغــو 

 قًط  ستبدال نتانياهو.بفرق  الضئيلة أ
وشفرك دروفر في قدرح هرتسوغ على مواج ة الضغوغ الفامنة في أهم منقـب فـي إسـرائيلي مسـتعفرًا 

ب نــ  شــعر خــطل إلقائــ  خغــاب النقــر ب نــ  « العمــل»اعترافــ  أمــام زوجتــ  عنــد فــوزه بزعامــة حــزب 
ـــل   »واختــتم: «. ففيــإ ســـيقود مـــداو ت مقـــيرية»ســيغمى عليـــ  عشـــر مـــراتي  شـــك فـــي أننـــي أفضر

هرتســـوغ علـــى نتانيـــاهوي لفنـــي أنقـــح فـــل مـــن يحلـــم بـــ ن هرتســـوغ ســـُيخلي مســـتوغنات ويوقـــ  علـــى 
 «.التسوية الدائمة أو ينشا دستورًا إلسرائيلي ب ن يقحو من حلم 

المعسـفر »جدعون ليفي إلى درجة توقيف  انتخاب « هآرتس»ويتفو م  دروفر الفاتب اليساري في 
ي ر ــم أن هرتســوغ «فــارني أفنــر مــن بقــا  نتانيــاهو فــي منقــب »ة هرتســوغ ب نــ  برئاســ« القــ يوني

المعســفر »شخقــية معتدلــة ومتواضــعة ومحترمــة أفنــر بفنيــر مــن نتنيــاهوي وعلــى ر ــم أن مرشــحي 
العـــالم ســـيعتبر انتخـــاب هرتســـوغ  أنوأضـــاإ «. ليفـــود»أفضـــل بفنيـــر مـــن ن ـــرائ م فـــي « القــ يوني

فجرًا جديدًا فـي إسـرائيل وسيقـفو لـ ي إع سـتنغلو العمليـة السياسـية وعمليـة السـطم ويلتقـي هرتسـوغ »
)الــرئيس محمــود عبــاس  أبــو مــازن ويلتقغــان القــور المنيــرح لطنفعــالي ولــن يتوجــ  الفلســغينيون إلــى 

تعفر أن هرتسوغ أعلـن أنـ  سيخقـص خمـس واس«. المحفمة الدولية في  هاي أو إلى مجلس األمن
ي وهــعا يعنــي أنــ  ليســت لديــ  نيــة «التــي يمفــن أن ين ي ــا خــطل خمســة أســابي »ســنوات للمفاوضــات 

وهفــــعا خــــطل خمــــس ســــنواتي ســــيفإر العــــالم عــــن ممارســــة الضــــغوغ علــــى »التوقــــل إلــــى اتفــــاوي 
توغناتي وهفـــعا يتعمـــو أعلـــن هرتســـوغي سيواقـــل البنـــا  فـــي المســـ أنفمـــا ســـبو »وتـــاب : «. إســـرائيل

ا ستيغان أفنر ويتم تفويت حـل الـدولتين ن ائيـًا... هرتسـوغ سيضـلل العـالم وربمـا الفلسـغينيين أيضـًا 
وأضــاإ الفاتــب ان الســيناريو الــعي يرســم  يعتمــد حقيقــة أن هرتســوغ  «.ولــن يحقــو التســوية العادلــة

يغاني ومسـؤوليت  التاريخيـة عـن يقود حزب ا حتطل في إسرائيلي الحزب الـعي أسـس مشـروع ا سـت»
ا حـــتطل أفبـــر بفنيـــر مـــن مســـؤولية ليفـــود... وهرتســـوغ سيواقـــل السياســـة عات ـــاي فـــا حتطل مـــرض 

ين مقاب ب  العملي ومغروس في جينات   «.وراني لعِّ
ســــــيوقإ بعــــــض الشــــــي  التشــــــري  المنــــــاو  للديموقراغيــــــة « المعســــــفر الي ــــــودي»انتقــــــار  أنورأى 

لفــن فــي المســ لة األهــم ســيفون ضــرر المعســفر القــ يوني أشــد مــن النفــ ي  والتحــريض علــى العــربي
فحــزب الســطم اإلســرائيلي ســيخدرر العــالمي وهــعا بي ســ  ســيغَرر بــ  ويقــ  بمقــيدح العســل... مــ  و يــة »

 «.أخرى لنتنياهو لن يحقل أمر ف عا

 8/3/5102، الحياة، لندن
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 1967منذ سنة نية فلسطي 15000اعتقلت  هيئة شؤون األسرى: "إسرائيل" 

أفادت إحقائية ل يئة شؤون األسرى والمحرريني إن ا حتطل اعتقل منع  :القدس دوت فوم -  زح
  مواغنة فلسغينيةي بين ن أم ات وزوجات وقاقرات وغالبات ونواب 02111قرابة ) 0691عام 

تمبر/أيلول مواغنة من ن اعتقلن منع بد  انتفاضة األققى في سب 0511 في المجلس التشريعيي
 .5111عام

وتشير اإلحقائية التي قدرت بمناسبة يوم المرأح العالميي إلى أن ا حتطل   زال يحتجز في 
  أسيرات ل ن أزواج واشقا  في السجون األخرى وترفض إدارح 1  أسيرحي بين ن )51سجن هشارون )

 السجون السمال ل ن بزيارح أقربائ ن المعتقلين.
أقدم ن جميعًاي وهي من  5115ا الجربوني" والمعتقلة منع نيسان/ابريل عام وتعتبر األسيرح "لين

عاماي أما أقغرهن ف ي األسيرح ديما  01وتقضي حفما بالسجن لمدح  0628المناغو المحتلة عام 
عاما ي من سفان جبل المفبر بالقدس وهي غالبة مدرسة في القإ الحادي  09محمد سواحرح )

 ش ًرا. 08وحفمت بالسجن  3/0/5102عشر واعتقلت يوم 
 7/3/5102، القدس، القدس

 
 أسر الشهداء والجرحى من الخصم رواتب"المالية" تستثني  

أعلن التجم  الوغني ألسر ش دا  فلسغيني أن وزير المالية شفري  :القدس دوت فوم -رام هللا
 مخقص.من ال %91بشارحي وافو علي قرإ فامل مخققات أسر الش دا  والجرحىي بد  من 

وقال األمين العام للتجم  محمد قبيحاتي إن  تم التقدم بغلب استننا  أسر الش دا  والجرحى من 
خقومات الرواتبي ن اية األسبوع إلى الوزير بشارح العي وافو علي الفوري لفن بسبب البد  بقرإ 

ققات رواتب المو فين فإن وزير المالية اعغي تعليمات  للج ات المتخققة بقرإ باقي مخ
أسر الش دا  والجرحى من خطل ملحو سيتم تنفيعه خطل اليومين المقبليني ليتم بعلك استننا  هعه 

 الشريحة من الخقم المؤقت من الرواتب.
 8/3/5102، القدس، القدس

 
 األقصى دخل مرحلته قبل األخيرةالمسجد  تهويد: حسن خاطر 

خاغري في حديي لـ "قدس برس"ي "إن قيام  قال مدير مرفز "القدس" الدوليي حسن: القدس المحتلة
ا حتطل مؤخرًا بنقب  فتات مفتوبة بالعبرية تشير إلى )جبل ال يفل  بدً  من المسجد األققىي 
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هي دليل واضح على تقاعد المساعي اإلسرائيلية لت ويد المسجد األققىي وتواقل هعه المساعي 
موجود هو "ال يفل" وليس المسجد األققىي وأن لدرجة أن اإلسرائيليين باتوا يتحدنون عن أن ال

 ا حتطل لم يعد بعيدًا فنيرًا عن تحقيو أهداف  ووض  اليد على المسجد"ي وفو قول .
وأضاإ خاغري أن التقورات التي وضع ا ا حتطل لت ويد المسجد األققى افتملتي وهو يرورج 

لعالم والتي ي  ر في ا "ال يفل" المزعوم لعلك من خطل اليافغات والقور التي ينشرها على مستوى ا
نما مشروع خغيري وهي  قائمًا مفان المسجد األققىي مشدردًا على أن "هعه الخغوح ليست س لةي وا 

 خغوح أساسية ومتقدمة نحو ت ويد األققى"ي فما قال.
طو وقال: إن عشرات الوفود التي تقتحم األققى يوميا تحت مسمى ال يفلي فانت خغوح مم دح إلغ

األسما  الت ويدية التي يريدها ا حتطلي مضيفًا أن نقب اليافغات العبرية بني على ما سبو علك 
من خغوات ومن اقتحامات وحفريات وحديي قيادات دينية وسياسية ي ودية عن مساع لبنا  فنيس 

 5102داخل باحات األققىي وأيضًا ما قرل ب  الوزير اإلسرائيلي أوري أريئيل عن "أن عام 
 سيفون عام التقسيم الزماني والمفاني لةققى".

وحعر خاغري من أن أعين اإلسرائيليين تتج  نحو الساحات الشرقية للمسجد األققى وتحديدا 
المساحة الممتدح من المقلى المرواني وحتى باب األسباغي مشيرًا إلى أن الحديي يدور حول 

جمالية لةققىي وهي م ملة وتفنر في ا أفوام في المائة من المساحة اإل 52مساحة فبيرح تشفل 
التراب ومخلفات القيانة والتعميري وهع اإلهمال يغري ا حتطل فمفان محتمل لبنا  الفنيسي حسب 

 تقديره.
وناشد خاغري وزارح األوقاإ األردنية أن تنتب  ل عه المنغقة الم ددح بالخغر وأن تولي ا أهمية فباقي 

زالة ما في ا وتعميرها وت هيل ا للقطح فباقي ساحات األققىي لحمايت ا من أغماع  أجزا  األققى وا 
 ا حتطل.

وأعرب خاغر عن قلق  لعدم وجود خغة للتقدي لمخغغات ا حتطلي مضيفًا "نحن نتقدى ل عه 
المخغغات الت ويدية التي تجري على األرضي بالعواغإ وا رتجال والخغابات والتقريحاتي وهعا 

ر با حتطلي ولن ينني  عن التقدم بمشاريع  الت ويديةي عدا جانب واحد فاعل يتمنل في فل    يؤن
 المقدسيين والمرابغين العين يتقدون لمخغغات ا حتطل".

 7/3/5102قدس برس، 
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 حتالل صّعد عدوانه على غزة منذ التهدئة: االمركز الميزان 
م يونس في حديي لـ "قدس برس"ي أن قوات أفد مدير مرفز "الميزان" لحقوو اإلنسان عقا:  زح

ا حتطل اإلسرائيلي واقلت تقعيد هجمات ا واعتدا ات ا في المناغو الحدودية في قغاع  زح وفي 
من آب )أ سغس  الماضيي وتوقي   59عرض البحري منع انت ا  الحرب األخيرح على  زح في الـ 

 اتفاو الت دئة برعاية مقرية.
ل فتحت النار في المناغو الحدودية أو ما تعرإ بالمنغقة "مقيدح الوقول" وأوضح أن قوات ا حتط

 أغفال. 6جريحًا بين م  32مرح منع توقي  الت دئةي أوقعت خطل ا ش يدين و 56
جريحًا واستولت على 08قيادًا وأوقعت  20انت افًا بحو القيادين اعتقلت خطل ا  25فما ارتفبت 

حا ت أخرىي مضيفًا أن األيام النطنة  01ت وآليات القيد في قاربًا للقيد وخرربت معدا 02
 آخرين في حادنين منفقلين. 3قيادين وأقابت  9األخيرح ش دت اعتقال 

وقال يونس "إن  وأمام استمرار الحقار العي ي دد حياح المئات من سفان قغاع  زحي وتقاعد 
في البر والبحر وتحرم السفان من مقادر  ال جمات وا نت افات اإلسرائيلية التي تست دإ المدنيين

رزق مي فإن م في مرفز الميزان لحقوو اإلنسان يعبرون عن استنفارهم الشديد  ستمرار الحقار 
وتقاعد ا نت افات اإلسرائيلية التي تفضي إلى التسبب في قتل وجرل المدنيين وحرمان م من حقوو 

 ون الدولي لحقوو اإلنسان".أساسية بموجب القانون الدولي اإلنساني والقان
وحعر المجتم  الدولي من مغبة استمرار وتقاعد هعه الممارسات في  ل حالة الحقانة التي يتمت  
ب ا مرتفبو انت افات القانون الدوليي داعيًا إلى التحرك العاجل والوفا  بالتزامات  القانونية واألخطقية 

ةي واحترام التزامات  القانونية بموجب القانون الدولي في تجاه المدنيين في األراضي الفلسغينية المحتل
 مطحقة فل من يشتب  في ارتفاب م انت افات جسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنسان.

 7/3/5102قدس برس، 
 
 مظاهرة نسائية فلسطينية في الضفة الغربية يفرقالجيش اإلسرائيلي  

يلي بالغاز المسيل للدموعي أمسي م اهرح نسائية فبيرح فررو الجيش اإلسرائ: الشرو األوسغ - رام هللا
ن مت ا مؤسسات نسوية فلسغينية عند حاجز قلنديا في الضفة الغربيةي بحسب ما عفره عدد من 

 المشارفين في الم اهرح.
ون مت الم اهرح بمناسبة يوم المرأح العالميي العي يقادإ يوم األحدي بالتوج  إلى حاجز قلندياي 

مدينة القدس عن باقي الضفة الغربيةي وحملت المشارفات  فتات تغالب بإن ا  ا حتطل  العي يعزل
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اإلسرائيلي لةراضي الفلسغينيةي إلى جانب  فتات أخرى تغالب بتوفير العدالة في المجتم  
 الفلسغيني.

ى من جر "وقالت خالدح جراري النائب في المجلس التشريعي الفلسغينيي إن تن يم هعه الم اهرح 
مختلإ المؤسسات النسويةي وتم اختيار حاجز قلنديا للت فيد على إقرار المرأح الفلسغينية على 

المؤسسات الفلسغينية ر بت في إحيا  اليوم العالمي "ي مضيفة أن "مواقلة نضال ا ضد ا حتطل
الديمقراغية في  للمرأح من خطل المواج ة م  ا حتطلي إضافة إلى مغالبت ا بتحقيو العدالةي وتوفير

 ."المجتم  الفلسغيني
وأغلو الجيش اإلسرائيلي المرابغ عند حاجز قلنديا الغاز المسيل للدموع ورعاع الفلفل باتجاه 
المت اهرات اللواتي اقتربن من الحاجزي وعفرت مقادر غبية أن عددا من النسا  ُأقبن بحا ت 

 وق .اختناو من الغاز المسيل للدموعي وتم عطج ن في الم
 8/3/5102، الشرق األوسط، لندن

 
 التحذير من تمدد القوى السلفية واستخدامها الدين لالنتقاص من حقوق المرأة وكرامتهاغزة:  

حعرت المؤسسات النسوية في قغاع  زحي أمسي من تمدد القوى السلفية على نحو  ير  حسن جبر:
حقوو المرأح وفرامت اي وعمل ا على  مسبوو في المجتم ي واستخدام ا الدين من اجل ا نتقاص من

تغعية ا نماغ العشائرية والقبلية للحد من مشارفة المرأح في العمل العامي مؤفدح أن هعه القوى تريد 
 سحب المفتسبات ا جتماعية التي حققت ا بنضال ا وتضحيات ا.

لمي للمرأح القوى ودعت المؤسسات النسوية خطل مسيرح انغلقت في  زحي أمسي لمناسبة اليوم العا
 جتماعية في المجتم  السياسية وا جتماعية الدفاع عن ال وية الديمقراغية والتعددية الففرية وا

وأشادت عضو اللجنة المرفزية لحرفة فتح أمال حمد بقرار المجلس المرفزي رف  نسبة  الفلسغيني.
األحزاب السياسية إلى التوحد في ا نتخاباتي داعية المؤسسات النسوية  %31الفوتا النسوية إلى 

على برنامج وغني ففاحي يجم  بين النضال ضد ا حتطلي وبين الفعل السياسي والدبلوماسيي 
 واستن اض المجتم  في مواقلة النضال وشو الغريو أمام الحقوو الوغنية المشروعة.

تغالب  5102لعام إن المرأح التي فقدت أفنر من خمسمائة ش يدح على يد ا حتطل في ا"وقالت: 
المؤسسات الدولية عات العطقة توفير الحماية للنسا  والفتيات تحت ا حتطل وتفعيل القرارات الدولية 

ومعاقبة ا حتطل على جرائم  المرتفبة استنادا  تفاقيات  5055و 0886و  0352 سيما القرارات 
 ."جنيإ األرب 

 8/3/5102، األيام، رام هللا
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 تقتل صيادا  وتوقف آخري ن اإلسرائيليةغزة: البحرية  

توفي قياد فلسغيني مت نرًا بجرول أقيب ب ا عندما أغلقت البحرية اإلسرائيلية : أ إ ب - زح 
 النار قبال أمس على قارب قرب شاغا  زحي قبل أن تعتقل اننين آخرين.

عامًا   35أبو ريالة ) استش د القياد توفيو"وقال الناغو باسم وزارح القحة في  زح أشرإ القدرح: 
من مخيم الشاغا مت نرًا بجروح  في مستشفى الشفا  في  زح إنر إقابت  برقاص البحرية 

القياد توفيو أبو ريالة "وقرل نقيب القيادين نزار عياش ب ن  ."اإلسرائيلية قبال اليوم السبت
 53و 55فين وعمرهما أقيبي فما اعتقلت البحرية اإلسرائيلية قيادين آخرين هما ج اد ووحيد فس

أن البحرية اإلسرائيلية قادرت القارب الفلسغيني العي فان ". وأشار إلى "عامًاي من مخيم الشاغا
 ."يقتات من  هؤ   القيادون

 8/3/5102، الحياة، لندن
 
 فلسطينّية تمثل نموذجا  للعراقيل اإلسرائيلّية مدينة... "روابيتقرير: " 

يبدو المش د نقيضًا للمش د: ق اريج تحمل المياه وتقعد : د يونسمحم -روابي )الضفة الغربية  
الجبل لتفرر  ا في خزان فبير يوزرع ا على األحيا ي حيي يجري منع نطي سنوات بنا  أول مدينة 

ي وهي مدينة روابي قرب 0691تسمح إسرائيل بإقامت ا في األراضي الفلسغينية منع احتطل ا عام 
 غربية.رام هللا وسغ الضفة ال

بالت فيدي لم يفن هعا األسلوب البدائي في نقل المياه لبنا  مدينة فبيرح وحدينةي من اختيار الشرفة 
نما بفعل القيود اإلسرائيلية التي تض   المنفعح للمشروعي و  بسبب نقص المياه الجارية في البطدي وا 

 يون.عقبة فبيرح في فل خغوح قغيرح فانت أم فبيرحي يقوم ب ا الفلسغين
د بالمياه الجاريةي وهي  قبل أيامي وبعد نطي سنوات من البنا ي سمحت إسرائيل لمدينة روابي بالتزور
مياه فلسغينية ُتستخرج من أحواض جوفية مجاورحي وعلك بعد تعررض ا لضغوغ دولية عديدح شارفت 

ي مون العي زار في ا ج ات ودول وشخقيات ووسائل إعطمي من األمين العام لةمم المتحدح بان ف
المدينةي الى وزرا  خارجية ورؤسا  دول ا تحاد األوروبيي العين زاروا المدينة خطل زيارات م للبطد 

 في السنوات األخيرح.
لم »وأوضح رئيس دائرح شؤون المفاوضات في من مة التحرير الفلسغينية الدفتور قائب عريقات: 

البطد في السنوات األخيرحي إ  واقغحبناه لزيارح  يبو مسؤول سياسي أو اقتقادي في العالم زار
وأضاإ: «. روابيي وغلبنا من بطده القيام بالضغغ على إسرائيل للسمال بمدر هعه المدينة بالمياه
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العراقيل التي واج ت ا مدينة روابيي هي العراقيل نفس ا التي تضع ا إسرائيل في وج  الفلسغيني »
إسرائيل نزعت الو ية »وتاب : «. و تنموي أو حياتي يقوم ب في فل عمل أو مشروع تغويري أ

الجغرافية واألمنية وا قتقادية عن السلغة الفلسغينيةي وهي التي تتحفرم في فل ش ن من شؤون 
 «.حياتنا وتزرع  بالعقباتي ما يجعل فل خغوح نقوم ب ا قعبة الى هعا الحد

ملية السياسيةي في ما بدا أن  محاولة من ا لتحسين وفانت اسرائيل وافقت على بنا  روابي أننا  الع
قورت ا أمام العالمي العي   يتوقإ عن انتقاد سياست ا القائمة على بنا  المستوغناتي التي وقل 

ألإ مستوغن. لفن  921بؤرح استيغانية يقغن ا أفنر من  511مستوغنة وحوالى  082عددها الى 
عقبة إ  ووضعت ا في غريو بنائ اي ش ن ا في علك ش ن أي  بعد أن سمحت بإقامة المدينةي لم تترك

 مشروع آخر في البطد.
ي لتقغدم بالعقبة األولىي وهي رفض 5101ي بإقامة المدينة عام «بيتي»وبدأت شرفة خاقةي 

الواقعة تحت إدارت ا المدنية واألمنيةي « ج»السلغات اإلسرائيلية السمال ل ا بشو غريو في المنغقة 
 ها على ت خير البنا  فترح غويلة هدردت المشروع برمت ي وألحقت ب قحاب  خسائر فبيرح.ما أجبر 

أدى منعنا من استخدام الغريو المار »المنفرعح للمشروع بشار المقري: « بيتي»وقال مدير شرفة 
لمياه ت خير في عمليات البنا  لمدح سنتيني وأدى ت خير الموافقة على تزويدنا با إلىفي هعه المنغقةي 

 «.ت خير في خغغ البنا  لمدح عام على األقل إلى
وأوضح أن مشروع المدينة شارإ على ا ن يار العام الماضي نتيجة مماغلة إسرائيل بالموافقة على 

أن الجم ور العي أبدى إقباً  شديدًا على المشروع في سنوات  األولىي بدا  إلىتزويده بالمياهي مشيرًا 
 األخيرحي بسبب قلق  الشديد من إمفان الحقول على الما . عازفًا عن  في السنة

 إلىوقال المقري إن الخسائر التي لحقت بالمشروع نتيجة ت خير الموافقة على المياهي وقلت 
إبغا  البنا  بنسبة فبيرح وقلت  إلىأن الشرفة المنفعح اضغرت  إلىمليون دو ري  فتًا  81 حوالي
 خيرح.حوالى النقإ في السنة األ إلى

في األيام األخيرحي بعد الموافقة اإلسرائيلية على تزويدها « روابي»ودبرت الحياح مجددًا في مدينة 
بالمياهي واحتفل العاملون في اي وأخعوا يحنرون الخغى  ستفمال إقامة البنية التحتية للحيين األول 

 والناني اللعين افتمل بناؤهما.
شقة سفنيةي  996قو السفنية في هعين الحيين اللعين يضمان وقال المقري إن الشرفة ستسلرم الش

 خطل نطنة أش ر.
حيًا سفنيًاي يتخلرل ا  53وتضمر المدينة في مرحلت ا األولىي ستة آ إ وحدح سفنية موزعة على 

مرفز تجاريي ومفاتب للشرفاتي ومدارس ومسجد وفنيسة وسب  قا ت سينماي ومسرل روماني 
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ألإ  032فرجي وملعب لفرح القدم وآخر لفرح الغائرحي ومتنزه يمتد على مساحة ألإ مت 02يترس  لـ 
 متر مرب .

لفنر حدود تغوير المدينةي تمتدر على مساحة تساوي خمسة أضعاإ مساحة البنا  الحاليةي ما يتيح 
 للمزيد من المواغنين ا نضمام إلي ا والبنا  في ا مستقبًط.

 8/3/5102، الحياة، لندن

 
 سبعة أسرى يدخلون أعوام ا جديدة في سجون االحتالل :األسرىصوت  إذاعة 

 دخل سبعة أسرى من قغاع  زح والضفة والقدس المحتلتين أعوامًا جديدح في سجون ا حتطل.
 وعفرت إعاعة قوت األسرى أن األسرىي بين م أسير محفوم بالسجن المؤبد مدى الحياحي وهم:

عاًما  من مدينة نابلس والمحفوم بالسجن المؤبد مدى  35ن )األسير عقام احمد محمود زين الدي
 .5119الحياح ومعتقل منع عام 

عاًما ومعتقل منع  53ومن مدينة غولفرم األسير عمار ياسر سعيد عيسى قزموز المحفوم بالسجن 
 .5113عام

عام  عاًما ومعتقل منع 52ومن جنين األسير محمد بشير نقري محمد أبو الرب المحفوم بالسجن 
5113. 

عاًما ومعتقل  55عاًما  المحفوم بالسجن  32ومن القدس المحتلة األسير نضال عيد تيم مشعل )
 .5115منع عام 

 .5115عاًما ومعتقل منع عام  08واألسير راندي عيسى عادل عودح من القدس المحفوم بالسجن 
عاًما ومعتقل  51بالسجن عاًما  من مدينة  زح المحفوم  31واألسير سميح ماهر سطمة الحداد )

 .5119منع عام 
عاًما  02عاًما  المحفوم بالسجن  56ومن مدينة رام هللا األسير محمد درويش عمر الفردي )

 .5111ومعتقل منع عام 
 7/3/5102، فلسطين أون الين

 
 الرملة" يعيشون أوضاعا  مأساوية مستشفىاألسرى في " 

سرى والمحرريني أمسي ب ن األسرى المرضى في مستشفى األيـام: أفادت هيئة شؤون األ -رام هللا 
ي يعيشون على ا وجاع واآل م والمعاناح اليوميةي في  ل سياسة اإلهمال الغبي "الرملة"سجن 
 المتعمد.
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ي هم: منقور "الرملة"وقالت ال يئةي في بيان قحافيي إن األسرى الموجودين في مستشفى سجن 
اويشي وناهض ا قرعي ومعتز عبيدوي وأشرإ ابو ال دىي موقدحي وقطل الغيغيي وخالد الش

ويوسإ نواجعةي واياد رضواني وقطل ابو ربي ي وراتب حريباتي وعنان جطدي وشادي درا مةي 
 وحمزح متروكي وعارإ سمارحي ومعتقم ردادي ونمر ربايعةي وأمير اسعدي ومحمد اسعد.

ستشفى بشفل دائمي ويمرون في  روإ قحية وأشارت إلى أن  البية هؤ   األسرى يعيشون في الم
ونفسية قعبة جداي يتم التعامل مع م فغيرهم من األسرى في باقي سجون ا حتطلي وربما أسوأ و  

 يتم تقديم العطج المناسب ل م.
 8/3/5102، األيام، رام هللا

 
 أميال أربعةاالحتالل يقلص مساحة الصيد إلى  :الفلسطينييننقابة الصيادين  
لت نقابة القيادين الفلسغينييني إن قوات البحرية اإلسرائيليةي أبلغت م اليوم السبت بتقليص مساحة قا

القيد في بحر  زح إلى أربعة أميال بحريةي خطفا  تفاو الت دئة العي يسمح للقيادين بالوقول 
 إلى ستة أميال. 

أبلغت القياديني اليوم السبتي  وقال نقيب القيادين الفلسغينيين نزار عياشي إن سلغات ا حتطل
بعدم تجاوز األربعة أميال بحريةي وحعر من التقدم إلى مسافة ستة أميال المسمول ب ا منع توقي  
 اتفاو الت دئة بين الغرفين اإلسرائيلي والفلسغيني في السادس والعشرين من أ سغس/آب الماضي.

فاو الت دئة العي أبرمت  الفقائل م  دولة وأضاإ عياش أن هعه الخغوح تمنرل "انت افا وخرقاي  ت
 ا حتطل برعاية مقرية". 

 7/3/5102، فلسطين أون الين

 
  سلوانفي بمواجهات عنيفة  6ويصيب فلسطينيين  5االحتالل يعتقل  

مواغنين من حي واد الجوز  2اعتقلت "وحدح المستعربين" الق يونيةي مسا  السبتي : القدس المحتلة
 شبان باألعيرح المغاغية خطل مواج ات بالمنغقة. 9محتلةي فيما أقيب بمدينة القدس ال

 وتدور مواج ات عنيفة بين شبان وقوات ا حتطل في بلدح سلوان بالقدس المحتلة.
وعفر ش ود عيان أن الشبان حغموا زجاج سيارات المستوغنين في حي "أبو غور" في القدس 

 المحتلةي خطل اقتحام م للحي.
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مواغنين من حي واد الجوز وتم  2ي مؤسسة الضمير محمد محمود أن ا حتطل اعتقل وأفد محام
نقل م إلى مخفر شرغة شارع قطل الدين للتحقيو مع مي وعرإ من بين م داود  رابي وحمادح 

 قيامي وسامي عسيلة.
ج ات شبان باألعيرح المغاغية في منغقة ال  ر واألغراإ السفلية خطل موا 9في السياوي أقيب 

 اندلعت في حي واد الجوز.
وأفاد ش ود عيان أن قوات ا حتطل استخدمت خطل المواج ات القنابل القوتية واألعيرح المغاغية 
لقا  الحجارح والمفرقعات باتجاه قوات ا حتطل.  بفنافة في المنغقةي فيما قام الشبان بإحراو الحاوية وا 

 7/3/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 واسعة من غور األردن إلى مستوطنة "معاليه أدوميم"  مساحةحتالل يضم اال 

وق  قائد المنغقة الوسغى لجيش ا حتطل اإلسرائيليي نيتسان ألوني على أمر عسفري : 28عرب 
يلغي بموجب  تقنيإ "منغقة إغطو نار" )تدريبات عسفرية  ألراض بمنغقة واسعة في  ور 

وغنة "معالي  أدوميم"ي وعلك في الوقت العي يواقل في  جيش األردني وعلك ب دإ توسي  مست
 ا حتطل هدم بيوت الفلسغينيين في المنغقة نفس ا بزعم وجودها في "منغقة إغطو نار".

وعفرت قحيفة "هآرتس" اليومي األحدي أن ألون وق  على األمر العسفري قبل ش ر ونقإ الش ري 
ي 0615"ي قودرت في العام 605"منغقة إغطو نار  وأن هعه األراضيي التي يغلو علي ا اسم

ومساحت ا واسعة جداي إع أن ا تمتد من مستوغنة "معالي  أدوميم" وحتى البحر الميت شرقا وأم درج 
 جنوبا. وتوجد في هعه المنغقة قواعد عسفرية لجيش ا حتطل وبين ا قاعدح النبي موسى.

فانون الناني  08ليص "منغقة إغطو النار" في ووق  ألون على األمر العسفري العي يقضي بتق
الماضيي وبسبب توقي  األمر العسفري على الورو وعدم نشر خريغة رقمية )ديجيتال  حتى اآلن 
فإن   توجد في  معلومات حول المساحة الدقيقة ل عه المنغقةي لفن التقديرات هي أن مساحت ا تبلغ 

 دونما تقريبا.    021
 8/3/5102، 48عرب 

 
 منزال منذ مطلع العام  50تهدم  اإلسرائيليةالنقب: السلطات  

تواقل السلغات اإلسرائيلية جرائم هدم المنازل العربية في منغقة النقب جنوبي البطدي : 28عرب 
بادعا  عدم ترخيق اي وبلغ عدد المنازل التي هدمت ا السلغات اإلسرائيلية في النقب منع مغل  

ز ي حسبما قال الناغو باسم مؤسسة 'النقب لةرض واإلنسان'سليمان أبو من 21العام الجاري نحو 
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منز  تضاإ إلى نحو ألإ منزل هدمت ا إسرائيل في النقب خطل عام  21وأضاإ أن 'نحو  عبيد.
ي ونناشد فافة المؤسسات الدولية اإلنسانية والحقوقية زيارح النقب ومشاهدح حجم الجريمة 5102

 المقترفة بحو أهل '.
 1/3/5102، 48عرب 

 
 شعارات مؤيدة لتنظيم الدولة وسط الضفة يخطونمجهولون  

أفاد ش ود عيان أن مج ولين قاموا بخغ شعارات مؤيدح لـ "تن يم الدولة اإلسطمية" على : رام هللا
نقب تعفاري للغيار األردنيي معاع الفساسبةي في مدينة البيرحي المطققة لرام هللا وسغ الضفة 

 المحتلةي والعي أعدم  التن يم حرقًا قبل عدح أش ر. الغربية
وفانت بلدية مدينة البيرح أنش ت قبل عدح أيام نقبًا تعفاريًا حمل اسم الغيار األردني الفساسبة في 

وأوضحت المقادر أن الشعارات التي فتبت حملت اسم تن يم الدولة وأخرى لشعار التن يم  المدينة.
 محاولة اخفا  اسم الفساسبةي وشعارات "هللا أفبر". "باقية وتتمدد"ي إلى جانب

 7/3/5102قدس برس، 
 

 مستوطنات خالل الشهرين الماضيين في الضفة الغربية منتجاتطن  011إتالف  
أ  رت بيانات تجميعية قادرح عن وزارح ا قتقاد الوغني في حفومة  :محمد عبدهللا -رام هللا 

تطف ا في السوو المحلية بالضفة التوافوي أن إجمالي حجم منتجات المس توغنات التي تم ضبغ ا وا 
 غن. 011الغربية بلغت قرابة 

وبحسب إحقا  قام ب  مراسل القدس دوت فومي لبيانات ش ري يناير فانون أولي وفبراير شباغ 
ي مقارنة م  الفترح المنا رح من العام الماضي %5الماضييني فإن الفمية المضبوغة تفوو بما نسبت  

 غنًا . 68)
غنًاي  البيت ا مواد  53وبلغت فمية السل  المضبوغة خطل يناير فانون ناني الماضيي نحو 

غنًاي وفو بيانات وزارح ا قتقاد  19.2 عائيةي بينما بلغ حجم ا خطل ش ر فبراير شباغ الماضيي 
 الش رية.

 7/3/5102، القدس، القدس
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 مصر: فتح معبر رفح البري ليومين 
 01و 6قررت السلغات المقريةي اليوم السبتي فتح منفع رفح البري يومي : يمن قناويأ –رفح 

مارس الجاري في ا تجاهين للعالقين وعبور المساعدات والحا ت اإلنسانية غبقا لآلليات المتفو 
من ش ر أفتوبر الماضيي حيي  52وتواقل السلغات المقرية إ طو معبر رفح منع الـ  علي ا.

لى تشديد الحقار ووجود اآل إ من العالقين سوا  من الغطب أو المرضى أو الحا ت أدى علك إ
 اإلنسانيةي وعلك على الر م من فتح  عدح مرات خطل هعه الفترح بشفل استننائي.

1/3/5102، الشرق، الدوحة  
 
 اإلرهابالسيسي لوفد الكونغرس: تسوية القضية الفلسطينية سيقضي على  

ي وفدا من الفونغرس األميرفي برئاسة أمسالتقى الرئيس عبد الفتال السيسيي  :وفا ت –القاهرح 
عتمادات بمجلس  النائب الجم وري رودني فريلنغيوسني رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الدفاع بلجنة ا ِّ

القضية الفلسغينية ا هتمام  إعغا النواب األميرفيي وأفد الرئيس المقري لوفد الفونغرس أن  يتعين 
التوقل إلى تسوية تلك القضية سيساهم في القضا  على الفنير من العرائ  التي  أنالطزمي مؤفدا 

 يستند إلي ا مروجو الففر المتغرإ لتبرير أعمال م اإلرهابية. 
ان  يمفن التباحي بش ن الضمانات التي يمفن تقديم ا للجانبين الفلسغيني واإلسرائيلي  وأضاإ

سطمي مؤفدا أن تسوية القضية الفلسغينية بشفل عادل وشامل سيوفر واقعا للمضي قدما في إقرار ال
 جديدا في منغقة الشرو األوسغي ويتيح آفاقا رحبة للتعاون وا ستقرار.

8/3/5102، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 تنقل بيوتا جاهزة لغزة "الخيرية الهاشمية" 

األهل  إلى إنسانيةمية أمس السبتي قافلة مساعدات سيرت ال يئة الخيرية األردنية ال اش: بترا -عمان
 في قغاع  زح.

هعه المساعدات  إن)بترا  األردنية األنبا وقال أمين عام ال يئة ايمن المفلح في تقريح خاص لوفالة 
الم ندسين  ب ا نقابةتضم سب  شاحنات محملة ب ربعين وحدح سفنية جاهزح )فرفان ي تبرعت 

 وزارح األشغال العامة واإلسفان الفلسغينية إلى الزراعيين ليتم تسليم م
هعا التبرع واجب  إن نيمة  أبووقال رئيس مجلس النقبا ي نقيب الم ندسين الزراعيين الم ندس زياد 

 في  زح. إخوانناتجاه  وأخطقيوغني 
8/3/5102، الدستور، عّمان  
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 "عين الحلوة"بهية الحريري تجدد الحرص على استقرار  

األوضاع ا جتماعية والحياتية والوض  األمني في مخيم عين الحلوح فانت محور : ستقبلقيدا ـ الم
لقا  النائب ب ية الحريري في مجدليون بوفد من اللجنة األمنية الفلسغينية العليا المشرفة على 

واغلعت الحريري من الوفد على الوض  األمني في المخيم والخغوات التي تُتخع على  المخيمات.
 د تعزيز القوح األمنية المشترفة في  بما يساهم في تحقين أمن  واستقراره.قعي

وفان اللقا  مناسبة اغل  الوفد في ا الحريري على قورح الواق  الضا غ حياتيًا واقتقاديًا في المخيم 
 وسلم ا ورقة ببعض المغالب لمتابعت ا م  المعنيين. 

اقل م  أهلنا الفلسغينيين في مخيمات قيدا هو من ج ت ا رحبت الحريري بالوفد مؤفدح أن التو 
جز  من متابعت ا اليومية لشؤون وشجون قيدا والجوار ألن م جز    يتجزأ من هعه المدينةي وجددت 
الحرص على أن يبقى الوض  األمني في المخيمات و  سيما عين الحلوح مستقرًا لما يشفل علك من 

ر لبنان ففلي معربة عن نقت ا بوعي القوى الفلسغينية تنبيت لطستقرار في قيدا ودعم  ستقرا
الوغنية واإلسطمية في المخيم لخغورح ودقة المرحلة التي نعيش في لبنان والمنغقة بما يجعل م أفنر 
حرقًا على عدم السمال باستخدام ساحت م ممرًا أو منغلقًا ألي عمل يضر بلبنان وأمن . وأفدت 

جانب ا ستقرار األمني أولوية بالنسبة ألبنا   إلىنسانية التي تشفل دعم ا للقضايا الحياتية واإل
المخيماتي وأبدت ارتياح ا للتواقل والتنسيو القائم بين األغر الفلسغينية الجامعة لفل األفرقا  
وبين السلغات اللبنانية الرسمية واألمنية والعسفريةي بما يقب في مقلحة تعزيز حالة ا ستقرار في 

 جواره اللبناني.المخيم و 
وفي الش ن الفلسغيني الداخلي جددت الحريري الت فيد على دعم فل ما يوحد الفلمة والموقإ 

جانب  إلىالفلسغيني ألن علك يشفل قوح للقضية الفلسغينية ودفعًا إضافيًا لمغالبة العالم بالوقوإ 
و اإلسرائيلي على األرض العد واعتدا اتقضايا الشعب الفلسغيني المحقة والعادلة وفضح ممارسات 

 والشعب والمقدسات.
السيدح النائب ب ية الحريري بما تمنل وبحرق ا الدائم  إلىوتحدي أبو عرب باسم الوفد فقال: جئنا 

على استقرار وأمن المخيمات وبخاقة مخيم عين الحلوح ووضعناها في وج ة ن ر الوض  األمني 
ها مجموعة من القضايا وتمنينا علي ا متابعت ا فموضوع داخل المخيم وا ستقرار الحاقل في  وأبلغنا

 المغلوبين والسير وأمور فنيرح داخل المخيم ووعدت خيرًا في هعا الموضوع.
وحول جريمة القتل التي ش دها المخيم مؤخرًا قال: هعه الجريمة عهب ضحيت ا شاب أتى منع ش ر 

مجددًا ولم نعرإ أين عهبي ووالده مقيم في  المخيم وأمضى أسبوعًا وخرجي نم جا  لليلتين وخرج إلى
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المعشووي وحتى هعه اللح ة لم نعرإ خلفية هعه الجريمةي علمًا أن  ليس متفر ًا عندنا في الحرفة 
نتيجةي مستبعدًا أن تفون هناك عطقة  إلىو  في أي تن يمي ونحن نتاب  خيوغ هعه الجريمة لنقل 

 ئم في  روإ مشاب ة.بين هعه الجريمة وبين ما سبق ا من جرا
عنقرًا  521 إلىوأعلن أبو عرب عن التوج  لتعزيز القوح األمنية المشترفة في مخيم عين الحلوح 

 ومن نم تعميم ا على باقي المخيمات. 
8/3/5102، المستقبل، بيروت  

 
 إدارة أوباما تخشى االنهيار االقتصادي للسلطة الفلسطينية ":البيت األبيض" 

قالت قحيفة "هآرتس" اإلسرائيليةي نقط عن مقادر أميرفيةي إن البيت : رايسيبرهوم ج -الناقرح
األبيض قلو جدا من "تدهور العطقات بين حفومة إسرائيل والقيادح الفلسغينية في األش ر األخيرح". 

ي وأن البيت األبيض ينت ر ترفيبة الحفومة اإلسرائيلية المقبلةي حتى يقرر شفل المبادرح السياسية الت
سيغرح ا على الجانبين اإلسرائيلي والفلسغينيي وقال المقدر األميرفي للقحيفةي "نر ب في أن 
نرى ما هي ترفيبة الحفومة الجديدح في إسرائيل ون ج ا من الموضوع. ولفن في مدح السنة والنقإ 

يعمل المتبقية ألوباما في البيت األبيضي وسنفون ملزمين ب ن نعالج هعا الموضوع فون الزمن 
 ضدنا".

وأشار مسؤول في البيت األبيض إلى أن إدارح أوباما تخشى ا ن يار ا قتقادي للسلغةي والعي قد 
يق  في  ضون بضعة أش ر إعا لم يست نإ تحويل أموال الضرائب. ويعتقد األميرفان أن منل هعا 

لى العنإ. وتحدي ف يري في األسبوع ا ن يار من ش ن  أن يؤدي إلى أزمة خغيرح للغايةي بل وا 
الماضي هاتفيا م  الرئيس الفلسغيني محمود عباس وم  رئيس الوزرا  بنيامين نتنياهو في محاولة 
لحل أزمة الضرائب. فما تحدي فيري م  وزرا  خارجية عرب وغلب من م تحويل األموال إلى 

 السلغة منعا  ن يارها.
8/3/5102، الغد، عّمان  

 
 ع االحتالل بأغلبية مطلقةجامعة توليدو األمريكية تقاط 

انضمت جامعة توليدو بو ية أوهايو في الو يات المتحدح األمريفيةي إلى قائمة المعاهد : واشنغن
التي تقاغ  الشرفات التي تتعامل م  ا حتطلي بعد أن وافقت حفومت ا الغطبية رسميًّا ن اية 

 غ ضد.قوًتا م  المقاغعة وأربعة فق 50األسبوع الماضي ب  لبية 
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جا  علك خطل اجتماع مفتول سمح خطل  للغلبة المؤيدين والمعارضين بإلقا  مداخطت م حول 
 المقاغعة.

ي اليوم السبتي وقل  وقالت دائرح شؤون المغتربين في من مة التحرير الفلسغينيةي في بيان قحفير
عة منتقإ ش ر شباغ "المرفز الفلسغيني لإلعطم"ي إن  "سبو وأن جرى عات التقويت وأقر المقاغ

الماضيي لفن  تعغل بالتماسات محامين احتجوا على فون ا جتماع فان مغلقا ما دف  إدارح الجامعة 
 لفرض إعادح التقويت".

وقال الدفتور سنان شقديحي منسو تحالإ من مات مقاغعة "إسرائيل" في الو يات المتحدحي إن 
و عشرين ألإ غالبي وهي أول جامعة في و ية "جامعة توليدو هي جامعة حفومية ويدرس في ا نح

أوهايو تقر مقاغعة "إسرائيل"ي فيما سيجري التقويت قريبا على عات القرار في جامعات أخرى بعات 
 الو ية األمريفية".

وأوضح أن قرار جامعة توليدو بالمقاغعةي يشمل شرفات محددح تتعامل مع ا الجامعة وتتعامل أيضا 
 علك شرفات "سيمفس"ي و"رولز رويس" و"جنرال الفتريك" و"هيوليت بافارد". م  ا حتطل بما في

ُيشار إلى أن المن مة الغطبية الي ودية المنتشرح في الجامعات األمريفية وتدعى "هيلل" حاولت قبل 
التقويت الناني الناجح على المقاغعةي إضافة فقرح على القرار تتحدي عن حقوو اإلنسان في دول 

 يراني لفن التعديل أيضا أسقغي وبقي قرار المقاغعة للشرفات المتعاملة م  ا حتطل.عربية وا  
7/3/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 ويني مانديال: نحن جزء من الشعب الفلسطيني وهو جزء منا 

عبرت المناضلة العالمية الفبيرح ويني مانديطي عن دعم ا الطمحدود للشعب  :وفا -جوهانسبرغ
قامة دولت  ال فلسغينيي في نضال  المستمر من أجل إن ا  ا حتطل اإلسرائيلي عن أرض  ووغن ي وا 

 المستقلة وعاقمت ا القدس الشريإ.
وقالت مانديط خطل التفريم العي أقامت  ل ا سفارح دولة فلسغين لدى جم ورية جنوب إفريقياي 

ي BDSات من ا وفرض العقوبات علي ا بحضور ممنلين عن حرفة مقاغعة إسرائيل وسحب ا ستنمار 
والوفد اإلعطمي الفلسغيني العي يشارك في تغغية فعاليات أسبوع اآلبرت ايد اإلسرائيلي: "إن الشعب 

التي ناضلت ضد ن ام الفقل  األفريقيةالفلسغيني جز  منا ونحن جز  من  ونعتبره مفونا من األسرح 
 العنقري البائد".
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ل م الحو الفامل في مفافحة ن ام "اآلبارت ايد" اإلسرائيليي العي يسعى وأضافت "أن الفلسغينيين 
لمقادرح الحقوو الفلسغينيةي والتنقل لفل ما جرى التوقل إلي  من اتفاقياتي من أجل الخطص 

 إلى حل عادل للقضية الفلسغينية".
8/3/5102، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 مستقبل المشرق لفلسطين"القنصل البريطاني: "رأينا في روابي ال 

زار القنقل البريغاني العام في القدس العام الدفتور إلستير مففيلي ورئيس برنامج دائرح  :رام هللا
التنمية الدولية البريغانية لفلسغين روبين ملتوني مدينة روابي األسبوع الماضي لت نئة القائمين علي ا 

 لت نئة للنسا  العامطت في ا لمناسبة يوم المرأح العالمي. لمناسبة حل مشفلة المياهي وا لتقا  وتقديم ا
وفي تعليق  على ما رآه في المدينة من معايير عالمية في التقميم والبنا ي وما لمس  من دور روابي 
الفعال في تغيير المفاهيم السائدح عن عمل المرأح في فلسغين قال د. مففيل: "أشفرفم بدايًة على 

م الخاصي لقد سافرت إلى محغات عديدح في الضفة و زح وأعجبني قدرح الشعب مشارفتنا هعا اليو 
الفلسغيني على إيجاد حلول لمشافل مي وأنا أعلم أن المرأح تواج  العديد من التحديات والتي تبدأ حتى 
من المدرسة. وأنا معجب بقدرح المدينة على توفير البيئة المناسبة لعمل النسا  وفي مختلإ 

حتى جعلتنا نشعر بالتحمس والغيرح". وأضاإ م نئًا الحاضرات: "أنا أهنئفن جميعًاي وأهنا المجا ت 
 القائمين على المدينةي لقد رأينا في هعه الزيارح للمدينة المستقبل المشرو المقبل لفلسغين". 

8/3/5102، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 "اإلسرائيلي حول إيران-مآالت الخالف األميركي" بعنوان: رأبو عام عدنانلورقة  ملخص 

اإلسرائيلية من توتر  ير مسبوو -تناقش الورقة ما تش ده العطقات األميرفية: د. عدنان أبو عامر
اإلسرائيليةي -عقب الخطإ حول جملة ملفات في المنغقة العربيةي لعل أهم ا المفاوضات الفلسغينية

بوقإ ا ستيغاني والتباين الحاقل بين ما على خلفية الموقإ من إيران. وي تي وعدم التزام إسرائيل 
علك متزامًنا م  أجوا  انتخابية إسرائيلية مشحونةي وجلسات تفاوض معقدح بش ن برنامج إيران 

 النوويي وهو ما جعل الخطفات ت خع أبعاًدا جديدح.
نتنياهو" أمام الفونغرس وسغ مقاغعة اإلدارح وتم تتويج الخطإ بالخغاب المنير للجدل العي ألقاه "

األميرفيةي واعتبارها ل  ضيًفا نقيًط  ير مر وب ب ؛ مما يفتح المجال واسًعا للتف ن بمآ ت هعا 
التوتر بين ماي وفيإ سيؤنر على مفاوضات النووي اإليراني من ج ةي وغبيعة التعاون المشترك 

 التي تبدأ و  تنت ي من ج ة أخرى.بين ما في معالجة باقي مشافل المنغقةي 
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اإلسرائيلي الجاري حول إيران سيقل حتًما إلى ن ايات  -وتخلص الورقة إلى أن الخطإ األميرفي
قريًبا أو بعيًداي لفن  سيؤسس لبداية افتراو حقيقي بين ما في قادم األيامي لعدح أسبابي أهم ا: بد  

ل الرؤية األميرفية ل عه المنغقةي وتحول إسرائيل من فقدان إسرائيل ألهميت ا ا ستراتيجية من خط
فون ا "عخًرا إلى عب "ي وبروز فيانات سياسية ودول "و يفية" تنافس إسرائيل في المنغقة بتقديم 
نجازات أفنري  سيما بعد قيام النورات  خدمات أمنية وعسفرية ألميرفا والغربي وبتفلفة أقل وا 

 المضادح في بعض الدول.
 الدراسة على الرابغ التالي: ولقرا ح

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/03/2015359203766610.htm 
2/3/5102، الدوحة ،مركز الجزيرة للدراسات  

 
 السلطة الفلسطينية وأهداف الضغط عليها 

ي جراداتعل  
ر م تمسف  بخيار المفاوضات الننائية برعاية أمريفيةي ور م تعديل  لدرجة إفرا   من مضمون ي 
حالت الو يات المتحدح دون حقول مشروع القرار الفلسغيني العربي  عتراإ مجلس األمن بالدولة 

ن مة التحرير الفلسغينية على األقوات التسعة الطزمة لعرض  على التقويتي ما أجبر قيادح م
الفلسغينية على ا نضمام إلى عدد من موانيو ومعاهدات وبروتوفو ت هيئة األمم المتحدحي أهم ا 

اتسمت ردود فعل حفومة ا حتطل الق يوني بال ستيرياي حيي  الدولية.بروتوفول محفمة الجنايات 
ل عائدات السلغة قررتي فضًط عن تقعيد سياسة ا ستيغان والت ويد والعدواني تجميد تحوي

الفلسغينية المالية المستحقة وفو "الملحو ا قتقادي" ل"اتفاو أوسلو"ي ما أدخل قيادح السلغة في 
حالة عجز حتى عن قرإ رواتب مو في اي بمن في م أفراد أج زت ا األمنية المنوغ ب اي وفقًا 

لج ت قيادح من مة التحرير  هنا لطحتطل. لتزامات "اتفاو أوسلو"ي التنسيو م  األج زح األمنية 
وإلضفا   السلغة.الفلسغينيةي مضغرحي إلى التلويح بوقإ التنسيو األمنيي وبإعادح الن ر في و يفة 

الجدية على ما تلول ب  دعت المجلس المرفزي العي أقري نيابة عن المجلس الوغنيي "اتفاو 
فدولة احتطلي عطوح على  أوسلو"ي إلى اجتماع للبحي في مجمل عطقات السلغة ب"إسرائيل"

 المدمر.ملفات داخليةي أهم ا المقالحة الوغنية المعغلة وا عادح إعمار قغاع  زح 
 الفلسغينية.أما الو يات المتحدح فافتفت بالتحعير  ير المسنود بإجرا ات عملية من ان يار السلغة 

مي حعرت اإلدارح األمريفية بالمقابلي حسب المعلومات وليس التحليل أو ما ُينشر في وسائل اإلعط
من إقدام المجلس المرفزي على اتخاع قرار بوقإ التنسيو األمني بالقول: "وقإ التنسيو األمني 

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/03/2015359203766610.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/03/2015359203766610.htm
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ولمن  قدور منل هعا القرار غلب وزير الخارجية األمريفي جون  ".يلغي السلغة و"اتفاو أوسلو
فو مع  على ا جتماع ب  في شرم فيريي لقا  الرئيس الفلسغيني أبو مازني في لندني نم عاد وات

من الش ر الجاري بحضور وزير خارجية روسياي  فروإي والرئيس المقريي  09الشي  في 
 هللا.السيسيي والملك األردنيي عبد 

هنا يتضح أن ضغوغ وت ديدات وابتزازات حفومة ا حتطل الق يوني واإلدارح األمريفية   تست دإ 
نما إيقال ا إلى حافة ا ن يار إلجبار قيادت ا على قبول مفانة سلغة الغا  السلغة الفلسغينيةي إ

و يفية تنفع من غرإ واحد التزامات اتفاو أوسلو السياسية واألمنية وا قتقاديةي وفو معادلة 
جديدحي جوهرها استمرار )التفاوض ألجل التفاوض ي و)التنسيو األمني بط مقابل سياسي ي 

األمن ي بل ومن  قيادح من مة التحرير الفلسغينية من اإلقدام على أي  و)"تنقيغ" األموال مقابل
خغوح سياسية أو دبلوماسية أو قانونيةي فما بالك بالففاحيةي من ش ن ا أن تعزز فرص إن ا  ا نقسام 
الفلسغيني واستعادح الوحدح السياسية الوغنيةي بما يقوي قدرح الشعب الفلسغيني على مجاب ة تقاعد 

ة الق يونية ال جومية الشاملة والمخغغة لتقويض البرنامج الوغني الفلسغيني في العودح السياس
والدولة وتقرير المقيري فسياسة ترعاها الو يات المتحدح وتدعم شروغ ا التفاوضية التعجيزيةي 
ونا م ا شرغ ا عتراإ ب"إسرائيل" "دولة للشعب الي ودي"ي فشرغ تتبناه بقيغ مختلفة جمي  

زاب الق يونية باستننا  حرفة "ميرتس" هامشية الوزني ما يعني بط لبس أو شك محاولة األح
 لتقفية القضية والحقوو والرواية الفلسغينية من جمي  جوانب ا .

إعًاي حفومة الفيان الق يونيي برعاية أمريفيةي تست دإ إبقا  الشعب الفلسغيني وحرفت  الوغنية 
البنيوي متعدد األوج  واألبعاد العي أنجب ي أساسًاي "اتفاو أوسلو" إلى ما   ن اية داخل الم زو 

ومفاوضات  العقيمة والضارحي و  مجال لفتح غريو الخروج من  سوى بالتنقل من هعا ا تفاو 
والتحلل من التزامات ي واألمنية من ا بالعاتي وببنا  استراتيجية وغنية جديدح إلدارح التناقض األساس 

والتناقضات الداخلية النانوية في مرحلة تحرر وغني لم تُنجز م ام ا بعدي فيما الرهان  م  ا حتطلي
على تحقيو الحد األدنى من الحقوو الفلسغينية عبر األخع بالنقائح األمريفية الداعية إلى انت ار 

م زو نتائج ا نتخابات "اإلسرائيلية" القادمةي هو رهان خاسري ولن يحقد سوى الخيبة وتعميو ال
 الوغني وتفاقم  واستفحال  . أما لماعا؟

يدور التنافس في هعه ا نتخابات بين معسفرين ق يونيْين أساسيْين لدي ما تجاه القضية الفلسغينية 
برنامجًا واحدًا بلغتْين مختلفتْيني أو هما "خشنة" واضحة يتبناها المعسفر العي يقوده ويمنل  نتنياهوي 

 ة يتبناها معسفر "التحالإ الق يوني" بقيادح هيرتسوغ وليفني العي يدعو إلى ونانيت ما "ناعمة" مراو 
استئناإ مفاوضات "أوسلو" إياها التي لم تجلب سطمًا و  استعادت أرضًا ر م انغطق ا قبل نحو 



 
 
 
 

 

           44ص                                     3201 العدد:    8/3/5102 األحد التاريخ:

عامًا على أساس مقاربة "األرض مقابل السطم"ي ما يعني أن ال دإ الفعلي للمعسفرين من ورا   52
إلى استئناإ التفاوض هو من  قيادح من مة التحرير الفلسغينية من تغوير توج ات ا الحعرح  الدعوح

 والمترددح لتدويل القضية الفلسغينية إلى حدود القغ  م  خيار "اتفاو أوسلو" والتحلل من التزامات  .
ووقإ حمطت  أما معسفر "التحالإ الق يوني" تحديدًاي فيست دإ أيضًا إخراج "إسرائيل" من عزلت ا

مقاغعت ا العالمية المتناميةي سياسيًا وأفاديميًا واقتقاديًاي والتخفيإ من تزايد التعاغإ الشعبي 
وهو التعاغإ العي يعززه تراج   وحقوق .العالميي و"الغربي" من  خقوقًاي م  الشعب الفلسغيني 

لية" في المنغقةي حسب تقريحات السيغرح األمريفية المنفردح على العالمي وتآفل قوح الردع "اإلسرائي
 الحقر.أفنر قادح ا حتطل تغرفًا وعدوانية وعنقريةي من م ليبرمان على سبيل المنال   

8/3/5102، الخليج، الشارقة  
 
السـلطة..  ألموال إسرائيلالهدف منها فك تجميد  "مناورة" "إسرائيل"مع  األمنيقرار وقف التنسيق  

ذا التأجيـل  وهـل يحتـاج الـرئيس عبـاس قـرارا مـن المجلـس المركـزي لحـل كانت جدية فعال فلمـاذا  وا 
 السلطة  ولماذا ال يدعو اللجنة التنفيذية لالجتماع فورا 

  "ي اليومأر افتتاحية "
بحالة من  إسرائيلم   أشفال بفافة  األمنيقوبل قرار المجلس المرفزي الفلسغيني بوقإ التنسيو 

 إلىالعربية والفلسغينية من ا خاقةي دون ا لتفاإ  اإلعطمئل المبالغة والت ويل من قبل بعض وسا
الوض  المالي الحرج للسلغة الوغنية الفلسغينية نتيجة تجميد  وأبرزهاال روإ المحيغة ب ي 

 مليون دو ر ش ريا. 051للعوائد الضريبية ل عه السلغة وتبلغ حوالي  اإلسرائيليةالسلغات 
عفر المجلس المرفزي الفلسغيني فج حي منلما تعفر ان  المرجعية الرئيس الفلسغيني محمود عباس ت

هعا القرار  إقدارلي  من اجل إفي  ل عدم انعقاد المجلس الوغنيي ولعلك لج   األهمالفلسغينية 
نماليس ب دإ التنفيع  ي ويتخع واألخيرح األولىالت ديدي فقد  ل الرئيس عباس هو قاحب الفلمة  وا 

ي بما في علك اللجنة أحد أيدون استشارح  األمنيقرار وقإ التنسيو  بفنير من أخغرقرارات 
 التي يتزعم ا.” فتح“المرفزية لحرفة 
تفليإ  إلىنشير  فإنناعنقر الجدية في التنفيعي  إلىي يفتقد أهميت هعا القرار على  إنوعندما نقول 

بتنفيع هعا  أيضائيس عباس المجلس للجنة التنفيعية لمن مة التحرير الفلسغينية التي يتزعم ا الر 
 جدول زمني محدد. أيالقرار دون وض  
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التي حتمت اتخاعه تقول ب ن  واألسبابفالحينيات التي جرى عفرها ف رضية  تخاع هعا القرار 
إسرائيل لم تلتزم با تفاقات الدولية الموقعة بين الجانبيني وعلي ا تحمل مسؤوليات ا فسلغة احتطل 

 لة والفلسغينيين الواقعين تحت هعا ا حتطل.المحت األراضيتجاه 
م  من مة التحرير الفلسغينية )سبتمبر  أوسلوعاما من توقي  اتفاقات  55إسرائيلي وعلى مدى 

القدس والضفة  أراضي يرهاي وابتل  استيغان ا مع م  أو  لم تلتزم مغلقا ب عه ا تفاقات 0663
على قغاع  زحي وم  علك استمر التنسيو األمنيي عدوانات  2من  أفنرالغربية المحتليني وشنت 

ب ي واعتبره مقلحة فلسغينية قبل ان تفون مقلحة  واإلشادحالرئيس عباس ققائد المدل  وألإ
 إسرائيليةي ووض  في موض  القداسةي فما هو الجديد؟

العي جعل  األمرالنطنة الماضية  األش رالجديد هو تجميد إسرائيل مستحقات السلغة المالية غوال 
من مو في اي ولم تجد جمي  قرخات  ألإ 081من  أفنرالسلغة عاجزح عن تسديد رواتب 
 أيي فاألولىتجاوبي  أيالمملفة العربية السعودية  أو أمريفا إلىا ستغانة وغلبات النجدح الموج ة 

 إلىعباس  ي وزيارح الرئيساألموالعن هعه  لإلفراجضغغ على حفومة نتنياهو  أيي لم تمارس أمريفا
مالية سريعة لم تحقو الغرض من اي وعاد من ” منحة“المملفة العربية السعودية للحقول على 

 الرياض بخفي حنين.
اللجنة التنفيعية للمن مة لتغبيو قرارات المجلس المرفزي  األمر  نعرإ فم من الوقت سيستغرو 

نستبعد ان يتم ا ستمرار ب عا التنسيو األمنيي ولفننا    أشفالي ووقإ فل األرضعمليا على 
 السلغة. ألموالقوح في حال ففت السلغات اإلسرائيلية تجميدها  أفنرالتنسيوي وربما بقورح 

نماالمستحقة للسلغة من عدم ي  األموالوقإ التنسيو األمني   يجب ان يفون مرتبغا بتجميد   وا 
دم ا حتطل ومخغغات  ا ستيغانية باستراتيجية فلسغينية تعفس قناعة راسخة ب ن هعا التنسيو يخ

 وعدوان  المتفرر على الشعب الفلسغينيي وت ويد القدس ومقدسات ا.
بط سلغةي على حد  أقبحتالرئيس عباس ولو فان جادا في تغبيو هعا القراري وحل السلغة التي 

التحرير وغبو المجلس المرفزيي لعقد اجتماعا فوريا للجنة التنفيعية لمن مة  أماموقف  في خغاب  
قرار وقإ التنسيو األمنيي  أهميةالعين بالغوا في  أنالقراري ولفن  ليس جادا في هعه الخغوحي فما 

 إنماوبد  مرحلة جديدح من المقاومة السلمية  أوسلوحد القول بان  يمنل انت ا  مرحلة  إلىوعهبوا 
 األلعابلل من منل هعه درجة الم إلىويخدعون الشعب الفلسغيني العي وقل  أنفس ميغالغون 
 الب لوانية.

السلغة لم تعد سلغةي ورئيس ا لم يعد رئيساي والشعب الفلسغيني يعيش حالة من ا ن يار لغموحات ا 
 إ ” الشفوية“وآمال  ومشروع  الوغنيي وبات على وشك ا نفجاري وما مناورح وقإ التنسيو األمني 



 
 
 
 

 

           41ص                                     3201 العدد:    8/3/5102 األحد التاريخ:

ومواقلة عملية تخديرهي ولفن هعه المناورات لم  متقاص  ضب  وت جيل انفجارهي  أخرىمحاولة 
 .أحدتعد تنغلي على 

7/3/5102، رأي اليوم، لندن  
 
 في واشنطن "بيبي" 

 إيان بوروما*
" بنيامين "بيبي" نتنياهو فحملت  على اإلسرائيليلماعا فعل علك؟ أي رول شريرح تلبست رئيس الوزرا  "

ريفي للحضور وم اجمة سياسة الرئيس باراك أوباما قبول الدعوح من الجم وريين في الفونغرس األم
 في التعامل م  إيران من دون حتى إبطغ البيت األبيض؟

يدرعي نتنياهو أن زيارت  فانت "م مة مقيريةي بل وحتى تاريخية" لإلعراب عن مخاوف  في ما 
ن العديد من الي ود بيد أننا فنا على علم بمخاوف  بالفعلي ونعلم أ والي ود.يتعلو بمقير "إسرائيل" 

 باسم م.في الو يات المتحدح وأمافن أخرى من العالم   يشعرون ب ن  فان يتحدي 
ُترى هل فان نتنياهو في شوو إلى سماع تقفيو أنقاره الجم ورين؟ هل يراهن على فرقة فوز 

ي ولفن ؟ إعا فان األمر فعلكي فقد نال ما يففي  من التقفيو5109الجم وريين بالرئاسة في عام 
 فبرى.من الواضح في ضو  استغطعات الرأي الحالية أن الداف  األخير مقامرح 

أم فان نتنياهو يستخدم الفونغرس األمريفي ببساغة فمسرل لحملت  الخاقة للحفا  على و يفت ؟ 
 هل فان را بًا في الت نير في الناخبين في الديار بلعب دور البغولة على مسرل عالمي؟

دو فمقامرح فبرى: ولفن العديد من "اإلسرائيليين"ي بر م خشيت م من أن يفونوا بقدد هعا أيضًا يب
مواج ة قنبلة نووية إيرانيةي انتقدوا بشدح استفزاز نتنياهو للرئيس أوباماي والعديد من الديمقراغيين 

تجاج ب ن    وانضم اننان من مديري "الموساد" السابقين إلى جوقة من "اإلسرائيليين" في ا ح الي ود.
وعهب مائير داجاني العي استقال من منقب  فرئيس لطستخبارات  للوزرا .ينبغي ل  أن ي ل رئيسًا 
إلى وقإ استعراض بيبي المؤنر في واشنغن ب ن  "مدمر لمستقبل  5100"اإلسرائيلية" في عام ي

 “.وأمن "إسرائيل"
"إسرائيلي" آخر من تحقيق : ف و لم يفتإ  أيًا فانت دوافع ي فإن نتنياهو حقو ما لم يتمفن أي زعيم

باستنارح  ضب الرئيس األمريفي )العي فان  اضبًا علي  بالفعل ي بل إن  يفسب أيضًا السخغ 
عا لم  ل .الشعبي من قَِّبل أناس فانوا ليدعموا أي زعيم "إسرائيلي" عادحي أيًا فان تقورهم الشخقي  وا 

يعتمد حتى على دعم رجل منل أبراهام فوفسماني المدير يفن بوس  رئيس الوزرا  "اإلسرائيلي" أن 
 أفيدح.الوغني لرابغة مفافحة التش يري ف و في ورغة 
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ومن خطل إجبار األمريفيين وليس الي ود أو الديمقراغيين فقغ على ا ختيار بين و ئ م ل"إسرائيل" 
الحزبين األمريفيين الرئيسيين ورئيس بلدهمي أحدي نتنياهو خرقًا ضخمًا في الدعم المعتاد من قَِّبل 

و  يعني هعا أن السياسة األمريفية فانت دومًا متفقة م  السياسات "اإلسرائيلية"ي ولفن  ".ل"إسرائيل
فالفوائد المترتبة على علك نادرًا  علنا.قليلون هم من تقوروا أن األمر يستحو التعبير عن انتقادات م 

نتخابيةي وا ت امات بمعاداح الساميةي وا ت امات بخيانة ما تفوو التفاليإ: خسارح المساهمات ا 
 علك.حليإ مقرب )"الديمقراغية الوحيدح في الشرو األوسغ" ي فما يقالي وما إلى 

وحقيقة أن "إسرائيل" تستغي  دومًا أن تعتمد على دعم الو يات المتحدحي وخاقة في منل هعه 
ي" لخغاب في الفونغرسي فانت تؤفد فقغ على افتراض المناسبات العامةي منل إلقا  زعيم "إسرائيل

لدى فنيرين في مختلإ أنحا  العالم مفاده أن "إسرائيل" والو يات المتحدح مرتبغتان على نحو أشب  
ويتقور البعض أن "إسرائيل" هي مخلب الو يات المتحدحي ويعتقد آخرون أن  الملتقو.بالتوأم 

بروتوفو ت حفما  ق يون"ي يعتقد المعادون للسامية أن "الي ود" واستنادًا إلى " القحيح.العفس هو 
 اإلعطم.يديرون حفومة الو يات المتحدحي ووال ستريتي ووسائل 

ففان  الحدينة.بغبيعة الحالي فانت هعه المعتقدات شائعة لفترح أغول فنيرًا من عمر "إسرائيل" 
ن ين رون إلى الو يات المتحدح عادح باعتبارها القوميون األوروبيون في القرنين التاس  عشر والعشري

الموغن الغبيعي للرأسماليين و"أنقار العالمية العين هم بط جعور" والعين   يدينون ب ي و   
فالحافم الوحيد في أمريفا وفقًا ل عا التقور هو المالي وهعا يعني أن الي ود هم  األقلية.ألوغان م 

 يحفمون.من 
العي استخدم عبارح "أنقار العالمية العين هم بط جعور" لوقإ الي ود  ير  ور م أن ستالين هو

المر وب في مي فإن من يعادون السامية يعتقدون أن الي ود بطشفة أقليون وأن م ربما فانوا يمسفون 
وفان من المفترض على نغاو واس  أن الي ودي سوا  فانوا  أيضًا.بالخيوغ في ا تحاد السوفييتي 

بات علك يعني على  0628يين أو شيوعييني   يعرفون أي و   سوى لشعب مي وبعد عام يرأسمال
وعندما يزعم نتنياهو أن  زعيم فل الشعب الي وديي أينما فاني فإن  بعلك  ".نحو متزايد دولة "إسرائيل

 الففرح.يعزز هعه 
فان الفرنسيون هم أفبر  يوم.الالواق  أن الو يات المتحدح لم تفن دومًا مؤيدح ل"إسرائيل" فما هي 

مؤيدي "إسرائيل" إلى أن تحول الرئيس شارل ديغول بعيدًا عن الدولة الي ودية بعد حرب األيام الستة 
وفانت رعاية أمريفا الطحقة ل"إسرائيل" أقل ارتباغًا بالعاغفة اإلنجيلية لةرض المقدسةي  .0691في 

ولفن بمرور الوقتي وخاقة في  الباردح.بالحرب أو الحب العفوي للشعب الي وديي من ارتباغ ا 
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الخغاب السياسي المحاف ي أقبح توجي  ا نتقادات إلى "إسرائيل" ُينَ ر إلي  على نحو متزايد ليس 
 ألمريفا.باعتباره معاديًا للسامية فحسبي بل وأيضًا معاديًا 

ة للسامية حول إدارح الي ود علك أن األسغورح القديمة المعادي الن رح.وهناك بعض الحقيقة في هعه 
ولفن  األوسغ.ألمريفا لم تختإ تماما وخاقة )ولفن ليس فقغ ب ي حال من األحوال  في الشرو 

الربغ شب  التلقائي في واشنغن بين مقالح الو يات المتحدح ومقالح "إسرائيل" جعل من القعب 
 اآلخر.انتقاد أي من البلدين من دون انتقاد 

فقد س ل  ا رتباغ.عي علنًا إلى تقويض الرئيس األمريفيي يفسر نتنياهو هعا اآلني من خطل الس
على الي ود األمريفييني حتى أولئك العين يشعرون بقدر عميو من التفاني في خدمة "إسرائيل"ي أن 

وهعا أيضًا من ش ن  أن يجعل معارضة الساسة األمريفيين للسياسة "اإلسرائيلية" التي  قادت ا.ينتقدوا 
 تفلفة.ختلفون مع ا أقل ي

الواق  أن رحلة  القحيح.بل إن العفس قد يفون هو  ".قد يرى البعض في هعا هزيمة ل"إسرائيل
فليس من مقلحة أي من  ".بيبي  ير المدروسة إلى واشنغن قد تفون أفضل ما حدي ل"إسرائيل

أفنر قرامة في التعامل م   واتخاع موقإ أمريفي اآلخر.البلدين أن ُينَ ر إلي  باعتباره ألعوبة بيد 
 الفلسغينيين.حليفت ا قد يجبر "اإلسرائيليين" على بعل قدر أفبر من الج د للتوقل إلى اتفاو م  

 إنجازات .لم يفن هعا مققد نتنياهوي ولفن قد يتبين في ن اية المغاإ أن هعا هو أع م 
والمقال ينشر بترتيب م  * أستاع الديمقراغيةي وحقوو اإلنساني والقحافة في بارد فوليجي 

 "بروجيفت سنديفيت"
8/3/5102، الخليج، الشارقة  

 
 ما لم يقله نتنياهو 

 توماس فريدمان
اآلني وم  عرض رئيس الوزرا  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو )السيد بيبي  قضيت  حول إيران أمام 

ادا: ما هي مقلحة الفونغرسي وم  أجوا  السيرك الدولي المنقوب حول اي دعونا نغرل سؤا  ج
الو يات المتحدح في عقد اتفاو م  إيران؟ وعلك ألن مقالحنا ومقالح إسرائيل ليست دائما على 
خغ ا تساو عات . فما هو الحد األدنى المغلوب لتلبية أو للوفا  بمقالحنا؟ وفيإ يمفننا موازنة 

 انتقادات نتنياهو الساخر للغاية؟ا نتقادات الموج ة لسياساتنا من نتنياهو الجاد للغاية في مقابل 
سرائيلي فما أتفو علي  مع ماي هو وجوب من  إيران من قناعة  ما تتفو علي  الو يات المتحدح وا 
القنبلة النوويةي ن را إلمفانية استخدام ا في ت ديد الدولة الي وديةي بمجرد تحميل ا على رأس 
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وا . عطوح على علكي إعا ما حقلت إيران قاروخيي فما يمفن ا ت ديد أوروبا والعرب على حد س
على القنبلة النووية فسوإ يدف  علك فط من السعودية وترفيا ومقر  نت اج السبيل نفس اي ومن 
نمي وعلى نحو مفاجاي نجد أنفسنا وسغ محيغ من الشرو األوسغ المفعم بحروب الوفالة والممتلا 

ضمانات الرادعة التي فانت عات ت نير في ما بين فعلك باألسلحة النووية م  القليل للغاية من ال
 واشنغن وموسفو إبان حقبة الحرب الباردح.

 عند هعه النقغة نجد الرئيس أوباما يتقاسم المخاوإ عات ا م  رئيس وزرا  "إسرائيل".
وعلى الر م من علكي يدف  السيد بيبي أن أي اتفاو ُيبرم م  إيران ينبغي أن يقضي بإزالة فل أج زح 

نني   ا لغرد المرفزي والمفونات عات القلة والتي يمفن ا تخقيب المواد لقالح بنا  القنبلة. وا 
 أحسده على تلك الر بة. فما يشارفني أ لب من أعرف م من اإلسرائيليين الشعور عات . 

ولفني وفما  ح  روبرت اين ورني وهو عضو سابو في فريو التفاوض األميرفي م  إيراني في 
ليس قابط للتحقيو و  هو من »ي فإن علك الموقإ «التايمز»لرأي ُنشرت في مجلة مقالة ل

 حف  أمننا أو أمن حلفائنا في منغقة الشرو األوسغ.« ضروريات
لم يتقدم نتنياهو حتى اآلن بحجة مقنعة تفيد أن ا بتعاد عن مسودح اتفاو أوباما م  إيران سوإ 

العقوبات ا قتقاديةي أو اإلععان اإليراني وليس وضعا  يؤدي للخروج بقفقة أفضلي أو المزيد من
تواقل في  إيران التحرك في اتجاه بنا  القنبلة و  يتال لدينا وقت ا إ  خياراني فإما التعايش م  علك 

 أو ققإ إيراني م  فم الفوضى ال ائلة التي قد يخلف ا التماس أي السبيلين. 
بي أمام الفونغرس إلى حد الفمالي إع قال: لدير خغة وفقا لعلك المعنىي وقل خغاب السيد بي

أفضلي وهي لن تفلفنا شيئا أو تستلزم أي تضحيات من جانب الشعب األميرفي. فان حريا بالرجل 
 أن يفون عضوا في الفونغرس بحو.

إن موقإ الو يات المتحدح العي تشارف ا في  فل من القيني وروسياي وألمانياي وبريغانياي وفرنسا 
و: باعتبار أن إيران قد أتقنت بالفعل أساليب قن  القنبلة النووية وتمفنت من استيراد فل ه

المفونات الطزمة للقيام بعلكي على الر م من العقوبات ا قتقادية المفروضةي فمن المحال إزالة أو 
 القضا  على القدرات اإليرانية لقناعة القنبلة. 

اج  عن تخقيب اليورانيوم وعن المضي قدما في  ير علك من أما الممفن ف و مغالبة إيران بالتر 
التقنياتي التي إعا ما قررت إيران في يوم من األيام قناعة القنبلة فلن يفون أمام ا أقل من عام 

 فامل لتنفيع علك فعلياي وهو وقت أفنر مما تحتاج  الو يات المتحدح وحلفاؤها لتدمير تلك الج ود.
تضمنت بنود ا تفاقية  -وأفرر إعا-فقة تقب في قالح الو يات المتحدح إعا اعتقد أن منل تلك الق

وفعا القيود -موافقة إيران على السمال بإجرا  التفتيش النابتي وا قتحاميي والمفاجا على 



 
 
 
 

 

           21ص                                     3201 العدد:    8/3/5102 األحد التاريخ:

عاي حتى بعد انقضا  م لة السنوات العشر  -المفروضة فل القدرات اإليرانية لقناعة القنبلةي وا 
 فانت هناك عمليات تفتيش أخرى على  ير المعتاد. المنقوص علي اي

-من ش ن تلك الشروغ ت دئة المخاوإ ا ستراتيجية األميرفيةي وهي تتيح في الوقت عات  اإلمفانية 
 إليران لفي تندمج مجددا في الن ام العالمي.  -وليس أفنر من علك

وية اإليرانية سوى التغييرات وفي ن اية المغاإي ليس لدينا من ضمان أفيد حيال الغموحات النو 
 عات الدواف  الداخلية في شخقية وغاب  الن ام الحافم هناك. 

 عطوح على ما تقدمي جا ت رسالة السيد بيبي لتفيد أن  ليس من شي  أفنر أهمية من ردع إيران. 
حسناي ولفني إعا فان علك على رأس أولوياتيي ف ل يستدعي األمر تن يم دعوح للحديي أمام 

لفونغرس من خطل استغطل الحزب الجم وري وتنفيع علك فعليا من دون إبطغ رئيس البطد العي ا
يدير المحادنات م  الجانب اإليراني؟ وهل يستدعي األمر فعلك التقدم بخغابي قبل أسبوعين من 

فية عقد ا نتخابات العامة اإلسرائيليةي حيي يبدو األمر وف ن الفونغرس استغل األميرفيين فخل
إلحدى اإلعطنات ا نتخابيةي مما ينير التساؤ ت حول أن معارضتي إليران ليست إ  موقفا سياسيا 

 جزئيا.
بفل أسإي ليس السيد بيبي إ  ونستون تشرشل عندما يتعلو األمر بقضية عزل إيراني لفن  ليس إ  

حقو علك. ولدير مشفلتي م   ائبا بط ععري عندما يتعلو األمر بالمخاغرح بمستقبل  السياسي في يُ 
 علك أيضا. 

فما زلت   أعرإ ما إعا فنت س دعم تلك القفقة م  إيران أم  ي لفن لدير مشفلتي فعلك م  
فونغرس بطدي العي يقرخ داعما لزعيم دولة أجنبية يحاول إفساد المفاوضات التي تشرإ علي ا 

 الفنير من الضيو بحو. الحفومة األميرفية قبل ا نت ا  من ا. إن علك يسبب لي
 نيويورك تايمز

8/3/5102، السبيل، عّمان  
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