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 2أوباما يشدد عمى أن السالم في مصمحة "إسرائيل" األمنية ..وأن تكون دولة ييودية وديمقراطية
واشػػنطف  -محمػػد علػػي صػػالح :تعيػػد الػرايس اكميراػػي بػػاراؾ أوبامػػا ا ػػت داـ جميػػأ أدوات الةػػوة اكميرايػ
لػػردع ايػراف عػػف امػػت ؾ ال ػ ح النػػووسي مؤاػػدا أف يا ػػتو «لي ػػت تحتػوا » تيديػػد ايػراف بػػؿ «لمنعيػػا مػػف
تطوير ح نووس»ي وأنو لف يتردد في ا ت داـ الةوة للدفاع عف مصالح الوتيات المتحدة.
وقػاؿ أوبامػػا فػػي طػػاب أمػػاـ لجنػ الع قػػات ات ػراايلي – اكميرايػ (آيبػػاؾ « أ ػػتعمؿ الةػػوة عنػػدما يحػػيف
وقتياي واإل راايليوف أيضا يح بوف وقت ا ت داـ الةوةي ووقت عدـ ا ت داميا»ي وأضاؼ «في النياي علينا
النا أف نوازف جوانب اؿ حال ي والم اطر بالن ب كميرااي وإل راايؿي وللعالـ .ىناؾ حديث اثير ىذه اكيػاـ
عف الحربي غير أف ىذا الحديث أفاد النظاـ اإليراني بأف رفأ عر النفط لتمويؿ نظاميـ النووس .وأقوؿ إنو
مف أجػؿ أمػف إ ػراايؿي ومػف أجػؿ أمػف أميراػاي ىػذا لػيس وقػت الصػياح .ىػذا وقػت مػا قػاؿ الػرايس روزفلػت:
تالـ بيدو واحمؿ عصا غليظ ».
ودعا أوباما طيراف إلى لوؾ الطػرؽ الدبلوما ػي لحػؿ أزمػ ملفيػا النػووسي واعتبػر أف «الضػطط علػى إيػراف
في الوقت الحاضر أقػو مػف أس وقػت مضػى» فػي إشػارة إلػى العةوبػات المفروضػ علػى إيػراف مػف الوتيػات
المتحدة وحلفاايا .وأضاؼ أوباما« :أعتةػد جازمػا أنػو ت يػزاؿ ىنػاؾ ماػاف للدبلوما ػي  -المصػحوب بضػطط
معػيف  -لحػػؿ ىػذه اكزمػ  .إف الوتيػات المتحػػدة اوا ػراايؿ تؤاػػداف معػا أف إيػراف ت تملػؾ بعػػد ال ػ ح النػػووس
ونحف في منتيى اليةظ في مراقبتنا لبرنامجيـ».
وبدأ أوباما طابو بتأايد تأييد الوتيػات المتحػدة إل ػراايؿي وأشػاد بػالرايس اإل ػراايلي شػيمعوف بيػريسي الػذس
بةو في م اطب المؤتمري وقاؿ إنػو ػيمنحو فػي الربيػأ ميداليػ الحريػ ي أعلػى الميػداليات اكميرايػ ي اػدليؿ
على الع ق الةوي مأ إ راايؿ.
وأشاد بمنظم «آيباؾ»ي وقػاؿ إف تأييػد إ ػراايؿ موضػوع يتفػؽ عليػو الحزبػاف الجميػورس والػديمةراطي .واػرر
قولو إف «أمف إ راايؿ مةدس».
وأشار إلى انتةادات مف الجميورييف بأنو ت يؤيد إ راايؿ تأييػدا قويػاي منتةػدا «الػذيف ي ػتطلوف ع قػ إ ػراايؿ
مأ واشنطف للتفريؽ بيف اكميراييف» .وشدد قاا «ال ـ في مصلح إ ػراايؿ اكمنيػ » .وأشػار إلػى أىميػ
أف تاػػوف إ ػراايؿ «ييودي ػ وديمةراطي ػ » .وقػػاؿ إف الوضػػأ فػػي المنطة ػ متػػوتري لاػػف واشػػنطفي رغػػـ تطييػػر
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الحاومات في المنطة ي «تحرص على تةػاربيـ مػأ إ ػراايؿ» .فػي الجانػب ار ػري قػاؿ إنػو علػى إ ػراايؿ أف
ت عى نحو ال ـ مأ الدوؿ المجاورة.
وعف إيراف قاؿ أوباما «مف الحةااؽ اك ا ي أنو ت توجد حاوم إ ػراايلي تةبػؿ أف تاػوف ىنػاؾ دولػ نوويػ
تنار اليولواو ت (مذابح ىتلر للييود ي وتيدد بم ح إ راايؿ مف ريط العالـي وتؤيد اإلرىػاب علػى نطػاؽ
عػػالمي»ي وأضػػاؼ أف «إيػراف النوويػ تنػػاقض تمامػػا أمػػف إ ػراايؿي وأيضػػا أمػػف الوتيػػات المتحػػدة»ي وقػػاؿ إف
ىنػػاؾ احتمػػاتت أف تةػػأ أ ػػلح إي ػراف النووي ػ فػػي أيػػدس إرىػػابييف ػػارج إي ػرافي وأف دوت أ ػػر ػػتن رط فػػي
ػػباؽ ت ػػلح نػػووسي وظػػؿ ياػػرر أف الوتيػػات المتحػػدة « ت ػػتعمؿ اػػؿ قوتيػػا لمنػػأ إي ػراف مػػف الحصػػوؿ علػػى
ح نووس».
وتحاشػػى أوبامػػا الحػػديث عػػف «ال ػػط اكحمػػر» الػػذس اانػػت تةػػارير إ باري ػ قالػػت إف إ ػراايؿ تريػػد منػػو أف
يحػػدده ليعػػرؼ العػػالـ متػػى يضػػرب أوبامػػا إيػرافي ومتػػى لػػف يضػربياي وقػػاؿ «أومػػف بأىميػ الدبلوما ػػي ي مػػأ
الضػػطط» .وقػػاؿ إف إ ػراايؿ والوتيػػات المتحػػدة تعرفػػاف أف إيػراف ت تملػػؾ ال ػ ح النػػووس حتػػى ارف .وليػػذاي
يماػػف الترايػػز علػػى العةوبػػاتي اصػ علػػى الػػنفط اإلي ارنػػي .وأضػػاؼ «اةااػػد أعلػػى للةػوات الم ػػلح ي أفضػػؿ
ال ـ على الحرب .في الوقت الحالي أريد حؿ ىذا الموضوع اإليراني لميا» .وتابأ أنو لف ياتفػي بػاحتوا
إيراف ولاف بأف يمنعيا مف الحصوؿ على ال ح النػووسي وأف العػالـ «يجػب أف يعػرؼ أف الوتيػات المتحػدة
لف تتردد في حماي أمنيا بالةوةي وأيضا أف إ راايؿ تملؾ حؽ أف تةرر ماذا تفعؿ لحماي أمنيا».
الشرق األوسط ،لندن1021/3/5 ،
عباس في مقابمة مع "الجزيرة" :لست متمسكا بمنصب رئيس الوزراء
الدوح  :قاؿ الرايس محمود عباس إنو "ليس متم اا بمنصب رايس الوز ار في الحاوم المةبل ي إذا اانت
ىذه الةضي غير قانوني ي أو تثير مشال ي اوانو غير متشبث بيذا الموضوعي وت تنةصو مناصب".
وأضاؼ في مةابل مأ برنامج "لةا اص" على قناة الجزيرة الفضااي ي بثت م ا اليوـ ال بتي أف "م أل
رايس الوز ار لـ تاف فرضاي أو مف طرؼ واحدي بؿ باتتفاؽ الاامؿ أو بالرغب الاامل مف الد مشعؿ
ومني".
وشدد عباس على أنو "قبؿ تولي منصب رايس الوز ار في الحاوم المةبل لحؿ إشااؿي وكنيا حاوم
انتةالي فةطي وتانوقراط وميمتيا إج ار اتنت ابات اواعادة اعمار قطاع غزة".
وحوؿ موضوع تأجيؿ تشايؿ الحاوم ي قاؿ' :تـ ذلؾ بالتوافؽ بنا على طلب الد مشعؿ الذس قاؿ إف
الوقت غير منا ب لوجود مشال دا ؿ حراتو.
وحوؿ تفعيؿ منظم التحريري قاؿ إف اللجن العليا لتفعيؿ منظم التحرير والتي تضـ حماس والجياد وعدد
مف الم تةليف ميمتيا اك ا ي تفعيؿ منظم التحرير وليس قيادة المنظم ي بؿ تفعيليا بما يتعلؽ
باتنت ابات أو التعيينات إذا ااف ىناؾ تعييناتي وفيما يتعلؽ باؿ ما مف شأنو إعادة بد اجتماعات
المجلس الوطني.
وفيما يتعلؽ بملؼ الموقوفيفي قاؿ ىذه الةضي تحؿ ارف وتعمؿ على معالجتيا لجاف مت صص الجن
الحريات والمصالح وجوازات ال فر.
وأضاؼ " :أنا ت أ مح باعتةاؿ إن اف لفاره أو ارتباطو أو تصريحاتوي إنما الذس يعتةؿ ويذىب إلى الةضا
مف ييرب ال ح والمتفرجاتي أو يحاوؿ تبيض اكمواؿ ىذه نعتبرىا جرااـ على مف يرتابياي يعني ليس
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بالضرورة حماس كنو في حماس وجياد وفتح وشعبي ي واليـ يعملوف أحيانا بيذه الةضايا ونحف ت ن مح
بيذا".
وقاؿ " :عار علينا أف يبةى اتنة اـ وأنا أشعر بيذا و الد مشعؿ يشعر بيذاي واثير مف الناس يشعروف بيذا
ولذلؾ ىدفنا اك ا ي ىو إنجاز المصالح وليس النظر إلى الظروؼ التي تمنأ أو تدفأ باتجاه المصالح ".
وفيما يتعلؽ بعملي ال ـي قاؿ' :أنا ل ت متفاا أو متشااماي لاف لدس أمؿ أف نصؿ إلى حؿي فطريؽ
دول ي وعضوي اامل في
ال ـ ىو اك اسي وعلينا أف ن ير في ىذا الطريؽ الذس اا بنا اعتراؼ
اليون اوي ورفأ تمثيلنا الدبلوما ي في العديد مف دوؿ العالـ وفي أوروبا الطربي ".
وأضاؼ " :إذا نحف نا ب ىذا الموضوعي ون ير في ىذا ال طي رغـ أف إ راايؿ تا ب الوقت وتواصؿ
ات تيطافي لاف في النتيج ت يوجد طريؽ آ ري وبالنتيج نةوؿ إل راايؿ ابني إذا بنيتي أو لـ تبف ىذا
ات تيطاف مف أصلو غير شرعي".
وأاد أف المصالح والعملي ال يا ي غير متناقضتيف وغير متعارضتيف وت يراف بتوازسي والتاىما ميم
بالن ب لناي وت واحده منيما على ح اب اك ر ي وىما أ ا يتاف بالن ب للشعب الفل طيني.
وفيما يتعلؽ بمؤتمر الدوح لدعـ الةدسي قاؿ "طلبت الزيت فةطي ىذا البلد المعرض للتيويد والدمار
والمعرض لترحيؿ اانو (الةدس ي ومعروؼ ما ىو الزيتي ااف زيت زيتوف وصار ارف زيت بتروؿ ىذا
المطلوب فةطي أف يةدـ العرب ممف لدييـ إماانيات شيااي والطرؽ مفتوح " .وحوؿ موقفو مف "الربيأ
العربي"ي قاؿ " نحف ت نتد ؿ بما يجرس في الدوؿ العربي منذ أف بدأ في تونس ثـ في مصر وثـ في ليبيا ثـ
في ورياي وت نةوؿ نحف مأ ىذا أو ذاؾي اوانما نةوؿ الم واحدة نحف مأ إرادة الشعوب".
وأضاؼ" :ت نعتةد أف الشعوب العربي التي أيدت فل طيف في اؿ العيود يماف أف يتطير موقفيا لأل وأي بؿ
يتطير لألح ف في أس عيد".
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
عريقات :رسالة القيادة لنتنياىو لم تكتمل كتابتيا بعد وستسمم مباشرة دون وسطاء
غزة  -أشرؼ اليور :قاؿ صااب عريةات رايس داارة المفاوضات في منظم التحرير الفل طيني في
تصريحات لػ"الةدس العربي" إف الر ال التي تر ليا الةيادة لرايس الوز ار اإل راايلي بنياميف نتنياىوي والتي
ـ م تةبلي 'لـ تاتمؿ بعد".
تشمؿ الرؤي الفل طيني رس عملي
وقاؿ عريةات إف الجانب الفل طيني لـ ينتو بعد مف اتاب ىذه الر ال ي مشي اًر إلى أف وفداً فل طينياً يةوـ
بنةؿ ىذه الر ال وبدوف و طا إلى نتنياىو.
وحاولت "الةدس العربي" معرف محتو الر ال إلى أف عريةات رفض اإلفصاح عف أس بند مف بنودىا التي
تعتبر مف أىـ الوثااؽ التي تعتمد علييا أس عملي ت وي في المحل المةبل .
وقاؿ عندما ننتيي مف اتاب الر ال ونجيزىا بشاؿ نيااي نعلف عنياي وعاد عريةات ونفى ما أشيأ عف
أف الةيادة تطلب مف وزير ال ارجي اكردني ناصر جودة نةؿ الر ال لنتنياىو.
وبح ب ما عملت "الةدس العربي" فإف لجن اص شاليا الرايس عباس مف يا ييف و ب ار قانوفي ىـ
مف يعافوف على اتاب الر ال التي توجو لنتنياىو.
ومف المؤاد بح ب ما ذار أحد الم ؤوليف الفل طينييف لػ"الةدس العربي" أف تؤاد الر ال التي يطلب
الجانب الفل طيني مف نتنياىو أف يرد علييا بشاؿ ماتوب أيضاًي أف يحدد موقفو مف قياـ دول فل طيني
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ي على أف تاوف الةدس الشرقي عاصمتياي واذلؾ تحدد ن ب اكراضي التي مف
على حدود العاـ
المماف تبادلياي ومااف ىذه اكراضي المتبادل ي والتي تشمؿ بعض مف اكمااف التي تةاـ علييا
م توطنات في الضف .
واشؼ الم ؤوؿ عف أف الر ال تحتوس على شرح لما آلت إليو اكمور ب بب الفشؿ الذس وصلت إليو
عملي ال ـي وأاد في ذات الوقت أف الر ال لف تشمؿ أس تيديد اما أشيأ مؤ اًر عف ني ال لط وقؼ
التن يؽ اكمني مأ إ راايؿ ب بب فشؿ جيود ال ـ اواعادة المفاوضاتي والتي تعتبر عملي التن يؽ جز ا
مف ىذه العملي الابيرة.
وأشار الم ؤوؿ إلى أف نص الر ال ير ؿ منو ن خ إلى أطراؼ اللجن الرباعي واكمـ المتحدة.
واشؼ عف إف اإلدارة اكمرياي تحاوؿ معرف نص الر ال قبؿ اف تةوـ الةيادة الفل طيني بإر الو إلى
نتنياىو.
وفي ال ياؽ قاؿ الداتور واصؿ أبو يو ؼ عضو اللجن التنفيذي لػ"الةدس العربي" أنو تـ اتتفاؽ في
اجتماع اللجن التنفيذي اك ير على إر اؿ ر ال أ ر كطراؼ الرباعي واكمـ المتحدة وبعض العواصـ
اكوروبي تطالبيا بػ"أ ذ زماـ المبادرة لتنفيذ الة اررات الدولي ال اص بالةضي الفل طيني 'ي على أف تشمؿ
ىذه المبادرة اك ذ بالة اررات التي تنص على قياـ دول فل طيني ي وتؤاد على عدـ شرعي ات تيطاف.
األيام ،رام اهلل/ / ،
رزقة :دول عربية أبمغتنا استعدادىا إمداد غزة بالوقود شرط موافقة مصر
غزة -محمد أبو شحم  :اشؼ د .يو ؼ رزق الم تشار ال يا ي لرايس الوز ار إ ماعيؿ ىني ي عف أف
دوًت عربي عدة أبلطت الحاوم في غزة أنيا جاىزة إلمداد قطاع غزة بالوقود ال زـ إلنيا أزم الايربا ي
شرط ماح ال لطات المصري بذلؾ.
وقاؿ رزق في تصريح لػ"فل طيف"" :إف حؿ أزم الايربا التي يعيشيا قطاع غزة ىو في متناوؿ يد مصري
ؿ الدوؿ العربي
في حال أوالت ذلؾ لجامع الدوؿ العربي لبحث ىذه اكزم اوايجاد حلوؿ ليا مف
النفطي ".
وأضاؼ رزق أف ىناؾ أطرافاً محلي اواقليمي اارى لتجرب حماسي شريا في اكزم التي يمر بيا قطاع
مشددا على أف الشعب الفل طيني لف ينةلب على حرا حماس "كنو لـ ينةلب علييا مف قبؿ اونو
غزةي
ً
يعرؼ مف أيف يأتي الظلـ".
وأوضح أف في حال وافةت الحاوم الفل طيني على ا تيراد الوقود مف مصر بال عر الدوليي فإف تالفتو
صوصا
تصؿ إلى المواطف شواقؿ للتر الواحدي اكمر الذس يشاؿ ضااة وأزم للمواطنيف في غزة و
ً
أف الةطاع يمر بحال مف البطال والضعؼ اتقتصادس.
موقع فمسطين أون الين/ / ،
صدرة إلى غزة ليعيش المواطن المعاناة
حكومة غزة :أزمة الكيرباء ُم ّ
غزة :أاد الداتور محمد ع ةوؿي أميف عاـ مجلس الوز ار الفل طينيي أف أزم الايربا مصدرة لةطاع غزة
ليعيش المواطف الفل طيني مرحل جديدة مف المعاناة واكلـ.
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شابا وشاب مف
جا ذلؾ ؿ ا تةباؿ الداتور ع ةوؿ لوفد مف اتتحاد العاـ لليياات الشبابي ضـ عشريف ً
راا مجلس الوز ار  .وبحث اللةا قضايا شبابي وآ ر
اتتحاد والحراؾ الشبابيي في مةر مؤ
الم تجدات الحياتي وال يا ي على ال اح الفل طيني .
وذار أف الحاوم تواصؿ تحمؿ م ؤولياتيا تجاه أبنا شعبيا و اص الشباب و تواصؿ التصدس
للمشا ت الفل طيني ي تفتاً إلى أف الم ييف يتمنوف زيارة غزة وىذا مرتبط بالثمف الباىض الذ دفعتو غزة
والتضحيات التي قدمتيا ؿ ال نوات الماضي .
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
بحر يصل المغرب عمى رأس وفد برلماني ويدين تمديد اعتقال الدكتور الرمحي
غزة :بدأ الداتور أحمد بحري رايس المجلس التشريعي الفل طيني باإلناب والوفد المرافؽ لوي زيارة اليوـ
اكحد (  -ي إلى المطرب بعد ا تتاـ زيارتو لتونس.
وقاؿ الماتب اإلع مي للمجلس التشريعي عف بحر التةى رايس الوز ار المطربيي وأميف عاـ حزب العدال
والتنمي عبد اإللو بف ايراف وبحث معو قضايا الةدس والمصالح وملؼ إعادة اإلعمار والنواب الم تطفيف.
اما التةى الوفد البرلماني براا بحري الداتور محمد الحمداوس رايس حرا التوحيد واإلص ح المطربي ي
وعدد مف قيادات الحرا  .وبحث الجانباف آ ر الم تجدات على ال اح الفل طيني والعربي واإل مي
و بؿ ا تنياض دور اكحزاب العربي لنصرة قضيتي الةدس واك ر وعلى أر يـ النواب الم تطفيف.
إلى ذلؾ؛ أداف بحر قياـ اتحت ؿ بتمديد اعتةاؿ أميف ر المجلس التشريعي الداتور محمود الرمحي لمدة
مؤادا أف التشريعي م تمر في أدا واجباتو البرلماني والوطني ي
أربع أشير للمرة الرابع على التواليي
ً
مشدداً على أف محاوتت تعطيلو با ت بالفشؿ التاـ.
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
الزعنون يعمن مساندتو لألسيرة شمبي في إضرابيا
عماف :أاد رايس المجلس الوطني الفل طيني ليـ الزعنوف في تصريح صحفي تأييده ودعمو وتضامنو
وأعضا المجلس الوطني لأل يرة المحررة ىنا شلبي التي ت وض إضرابا مفتوحا عف الطعاـ منذ أاثر مف
أ بوعيف رفضا ل يا اتعتةاؿ اإلدارس التي تمار يا لطات اتحت ؿ اإل راايلي بحةياي وأ تنار
الزعنوف الطرية اليمجي والوحشي التي اعتةلت بيا اك يرة الشلبي بعد اإلفراج عنيا في صفة التبادؿ
اك يرة لأل ر .
الدستور ،عمان/ / ،

 8شمح ينتقد المفاوضات والتنسيق األمني ويطالب بفك االرتباط بين السمطة ومنظمة التحرير
ذارت فمسطين اون الين 2012/3/5 ،أف اكميف العاـ لحرا الجياد اإل مي الداتور رمضاف شلح
أشاد بالع ق التي تجمأ حراتو بحرا "حماس" منذ نوات طويل ي مؤادا بأف حديث الوحدة بيف الحراتيف
موضوع قديـ جديدي والرغب واإلرادة في الوحدة موجودة لد الطرفيف مف حيث المبدأي أما شاؿ الوحدة
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وتوقيتيا فما زاؿ موضأ بحث ونةاش بيف الحراتيف ودا ؿ اؿ حرا على حدةي راجيا أف تاوف النتااج
إيجابي ومرضي للطرفيف.
وفي وصفو للع ق التي تجمأ الحراتيف قاؿ" :ع قتنا باكخ أبو الوليد الد مشعؿ ممتازة ومأ حماس في
غزة ىي في أفضؿ أحوالياي نشارؾ في حاوم فل طيني إيمانيا عندما يشا اهلل عز وجؿي و يا يا عندما
نمتلؾ ال يادة"ي م تدراا" :ت نةبؿ بأس حؿ أو ت وي تتنازؿ عف شبر مف أرض فل طيف .أميراا والرباعي
لي وا و طا حتى ياونوا نزيييف أو غير نزيييف ىؤت ىـ غطا ومظل الحماي الدولي إلدام احت ؿ
فل طيف وانتياؾ حةوؽ شعبيا اواذتلو".
ـ فياض ودورىا في الضف الطربي المحتل ي وت ا ؿ
وعلى الجانب ار ري انتةد شلح لوؾ حاوم
با تيجاف" :أليس معيبا أف تتحوؿ الحري إلى مطلب ي تجديو الفل طيني مف أ يو الفل طينيي وا نا تحت
قبض اتحت ؿ؟".
وأضاؼ" :أما عدد ال جنا فيو يزيد وينةص ح ب الطلب والتحريض اإل راايليي والعدد ارف بع
معتةليف "مف الجياد"ي ومف المفارقات العجيب في أدا ال لط أف المفاوضات مأ (إ راايؿ متوقف ي لاف
التن يؽ اكمني ت يتوقؼ على مدار الوقتي لذلؾ نحف في لجن الحريات حريصوف على نةض اك اس
الذس تةوـ عليو اتعتةاتت".
وفصؿ شلح حديثو ىذا بأاثر مف ذلؾي وقاؿ" :إذا اانت اتعتةاتت ك باب أمني فاك باب ىنا ىي أ باب
إ راايلي مزعوم واكمر المطلوب الحفاظ عليو بمصادرة حري مزيد مف الفل طينييفي ع وة على أ رانا
لد اتحت ؿ ىو أمف (إ راايؿ  .أما إذا اانت اك باب يا ي تتعلؽ باتنتما ات أو الفعاليات التنظيمي
المرة بتعطيؿ عجل المصالح ي ولأل ؼ إنجاز
ليذا الفصؿ أو ذاؾي فمثؿ ىذه الممار ات نجني ثمارىا ُ
لجن الحريات حتى ارف ت شي ميـ".
وفي موضوع د وؿ حرا الجياد اإل مي في منظم التحريري أاد شلح أف حراتو ت تزاؿ في طور
البحث والنةاش بشأف ىذه الةضي ي مضيفا" :إف ما يجرس بيف م تلؼ ماونات الشعب الفل طيني المشارا
في ىذه اللةا ات ىو طرح أ ال وتلمس إجابات عنياي ونحف فصيؿ راي ي في ال اح الفل طيني فيجب
أف ناوف جز ا مف ىذا الحوار نشارؾ في طرح اك ال ون يـ في البحث عف اإلجابات".
ومضى يةوؿ" :أما الةرار النيااي باتنضماـ أو عدـ اتنضماـ إلى المنظم فيتوقؼ في النياي على ما
ت فر عنو ىذه الجوتت مف الحواري عندىا نةيـ النتااج ونت ذ الةرار النيااي".
وبشأف انعاا ات اتنة اـ على الةضي الفل طيني وعلى الةدس التي تيود واكقصى المبارؾ الذس يجرس
المس بو يوميا ويةتحـ مف قبؿ الم توطنيف وىناؾ دعوات لتدميره وبنا اليياؿ المزعوـي عبر شلح عف
أ فو الشديد لتةصير الفل طينييف بالدفاع عنيا في ظؿ انشطاليـ ب فات دا لي .
وقاؿ" :بالن ب لل لط أنا ت ا تطرب أس شي لبي في لوايا تجاه الةدس؛ كف ال لط في أ ا يا
صمـ للت لص مف جوىر الةضي ي والةدس ىي في الةلب مف الجوىر(  ...ما يجرس في الةدس
مشروع ُ
مذبح حةيةي للتاريخ والجطرافيا وللمةد ات في حياتنا وىذه ت تمس الفل طينييف وحدىـ بؿ تمس اؿ عربي
واؿ م لـي لاف أيف العرب وأيف الم لموف مف ىذه المذبح ؟".
وفيما يتعلؽ بالوضأ الفل طيني في وري وموقؼ حرا الجياد اإل مي مما يجرس ىناؾي قاؿ شلح:
"نحف افل طينييف نحاوؿ أف ننأ بأنف نا عف التد ؿ في أس شأف دا لي كس دول عربي ي وىذا ينطبؽ
على وري وغيرىا".
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وأاد أف ما يجرس في وري شي محزف و طير وقد تاوف لو تداعيات طيرة وابيرة على م تةبؿ وري
والمنطة ي متمنيا أف يجد الشعب ال ورس باؿ ماوناتو طرية إلى حؿ لمي ورس يحةف الدما ي ويحافظ
على وحدة وري ويحةؽ طموحات شعبيا في واقأ أفضؿ يليؽ ب وري وماانتيا ودورىا في اكم .
وأضافت وكالة معاً االخبارية 2012/3/4 ،أف الداتور شلَّح ا تبعد أف يةدـ اتحت ؿ على تنفيذ تيديداتو
ويشف حرباً جديدة في غزةي رغـ إشارتو إلى التيدا في الةطاع ىش  .وربط ذلؾ باكوضاع اإلقليمي والتي
شدد على أنيا ضاغط ً على أعصاب العدو.
وتوعد اكميف العاـ للجياد اإل ميي اتحت ؿ بمفاجآت في أدا المةاوم وفعليا على اكرض إذا فار
بشف عدو ٍ
اف جديد.
َّ
"م ْف يديروف ظيرىـ
وأبد الداتور شلح ا تطرابو مف انتةاد البعض للع ق مأ إيراف و اص ً مف قبؿ َ
أمر عجيب وغريبي فأنا افيـ أف ينتةد إيراني حاومتو مث ً
لةضي فل طيف وشعبيا"ي مت اا ً با تناار "ىذا ٌ
لماذا تدعموف الفل طينييف؟ي أما أف ينتةد عربي الفل طينييف لماذا تةبلوف دعـ إيراف وتأييدىا لاـي بينما
ت لى العرب والعالـ الو عنيـ  ..ىؿ ُي ْعةؿ ذلؾ؟!".
 9القدس العربي :تفاىم بين عباس ومشعل عمى تأجيل تشكيل حكومة التوافق
راـ اهلل  -وليد عوض :علمت 'الةدس العربي' اتحد مف مصدر فل طيني م ؤوؿ بأف ىناؾ تفاىما بيف
الرايس الفل طيني محمود عباس ورايس الماتب ال يا ي الد مشعؿ على تأجيؿ تشايؿ حاوم التوافؽ
الوطني الى حيف الحصوؿ على ضمانات دولي تماف الفل طينييف مف اج ار اتنت ابات في الةدس الشرقي
المحتل عاـ  7691والتي ترفض ا راايؿ ال ماح ليـ باج ار تلؾ اتنت ابات فيياي وتعيد تؿ ابيب بعدـ
عرقل اتنت ابات بالضف مف ؿ ا تيداؼ مرشحي حرا حماس.
وح ب المصدر المةرب مف عباس والذس طلب عدـ ذار ا مو فاف الرايس الفل طيني ابلغ مشعؿ في
لةاايـ ات ير بالةاىرة بأف ا راايؿ ترفض ال ماح للجانب الفل طيني باج ار انت ابات في الةدس او حتى
بالضف الطربي بمشارا حماس اتمر الذس دفأ الرجليف الى التوافؽ على تأجيؿ تشايؿ تلؾ الحاوم
وموعد اج ار اتنت ابات لحيف الحصوؿ على ضمانات دولي تلزـ ا راايؿ بال ماح تج ار اتنت ابات في
الةدس وعدـ عرقلتيا بالضف الطربي .
وح ب المصدر فاف عباس اوضح لمشعؿ بأف حاوم بنياميف نتنياىو ابلطت ال لط بشاؿ ر مي بانيا لف
ت مح با ج ار انت ابات في الةدس للفل طينييفي وانيا لف ت مح باج ار انت ابات في الضف قد تةود نتااجيا
تلحاؽ الضرر بامف ا راايؿ على حد قولياي وذلؾ في اشارة إلى اعتزاـ تؿ ابيب منأ حماس مف المشارا
في تلؾ اتنت ابات مف ؿ ا تيداؼ مرشحييا بالضف .
واوضح المصدر بأف ىناؾ اتصاتت تجرييا ال لط مأ اتطراؼ الدولي للحصوؿ على ضمانات ت مح
للفل طينييف بتنظيـ انت ابات راا ي وتشريعي بمشارا الةدس ودوف عراقيؿ ا راايلي في الضف الطربي .
وح ب المصدر 'لف تشاؿ الحاوم او يحدد موعد تج ار اتنت ابات وا الراا ي او التشريعي قبؿ
الحصوؿ على ضمانات دولي ' تماف الفل طينييف مف اج ار انت اباتيـ.
ولـ ي تبعد المصدر عدـ تشايؿ الحاوم او اج ار اتنت ابات ىذا العاـي واتنتظار بالتوافؽ بيف حماس
وفتح الى ما ت فر عنو التطورات الجاري في المنطة .
القدس العربي ،لندن2012/3/5 ،
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 10حماس تتيم عباس بالتراجع عن "إعالن الدوحة"
د .ب .أ :اتيمت حرا “حماس”ي أمسي الرايس الفل طيني محمود عباس بالرغب في التراجأ عف “إع ف
الدوح ” اك ير والتيرب مف ا تحةاقات المصالح  .وقاؿ امي أبو زىرس إف إع ف عباس ا تعداده عدـ
تاليفو براا حاوم التوافؽ بموجب اتفاؽ الدوح “مؤشر على وجود نوايا لديو بالتراجأ عما تـ اتتفاؽ
عليو والتيرب مف المصالح ”.
وشدد أبو زىرس على أف حراتو لـ تتحفظ على إع ف الدوح ب بب اعتبارات قانوني بؿ قالت عبر اتلتيا
البرلماني إف الم أل تحتاج إلى تاليؼ قانوني  .وأضاؼ أف حراتو لـ تطلب إرجا تشايؿ حاوم التوافؽ
“ بؿ عباس ىو مف طلب ذلؾ أماـ جميأ الفصااؿ في اجتماع اإلطار الةيادس المؤقت ب بب ربطو تشايؿ
الحاوم بموضوع اتنت ابات”.
الخميج ،الشارقة2012/3/5 ،
 11خميل عساف :السمطة أكدت نيتيا وقف االعتقاالت بحق طمبة الجامعات
راـ اهلل :أاد ليؿ ع اؼ عضو لجن الحريات في لجاف المصالح الفل طيني ي أنو تلةى تأايدات مف قبؿ
مد ار اكجيزة اكمني في ال لط الفل طيني ي بوقؼ ااف أشااؿ اتعتةاؿ وات تدعا بحؽ طلب الجامعات
بالضف الطربي المحتل ي و اص طلب الاتل اإل مي التي تشاؿ الذراع الط بي لحرا "حماس".
وأوضح ع اؼ في تصريحات اص لػ "قدس برس" أنو اجتمأ باكمس (ال بت  3/3مأ قادة اكجيزة
اكمني في راـ اهللي و أبلطوه أنو لف ي مح باعتةاؿ أس طالب على لفي نشاطات ط بي في الجامعات
الفل طيني بالضف .
وأاد ع اؼ أنو أبلغ قادة اكجيزة اكمني ي بأف عمليات اتعتةاؿ التي تتـ للطلب تجرس في أوقات حرج في
بداي الفصؿ الد ار ي والت جيؿي مشي ار الى أف بعض ات تدعا ات بحؽ الطلب تتـ ل اعات طويل .
قدس برس2012/3/4 ،
" 12فتح"" :إسرائيل" تسعى لتكريس اإلنقسام لتصفية القضية الفمسطينية
راـ اهلل :اتيـ المتحدث با ـ حرا التحرير الوطني الفل طيني "فتح" أ ام الةوا مي ا راايؿ بال عي
لتاريس و إدام اتنة اـ إلى اكبد بما يحؽ أىداؼ مشروعيا التصفوس للةضي الفل طيني ي وأاد أنيا
ت تطؿ اتنة اـ لتيويد المعالـ الثةافي والمةد ات ات مي والم يحي في فل طيف عام وفي الةدس على
وجو الدق والتحديد.
وأوضح الةوا ميي في تصريحات صحفي لو اليوـ اكحد ( 3/4أذاعيا الة ـ اإلع مي لحرا "فتح" أف
ما يجمأ الفل طينييف أابر باثير مما يظف احد انو قد يفرقيـي وقاؿ" :اؿ قدراتنا وطاقاتنا وجيودنا وافاحنا
موجو تنيا اتحت ؿ ات راايلي.
قدس برس2012/3/4 ،
 23نتنياىو وبيريز وليبرمان يرحبون بمواقف أوباما الداعم لـ"إسرائيل" في مواجية إيران
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واشنطف  -محمد علي صالح لندف :رحب نتنياىو أمػس بمواقػؼ الػرايس اكميراػيي وقػاؿ مػف أوتػاوا« :أشػيد
بتا ػرار ال ػرايس أوبامػػا فػػي طابػػو أمػػاـ المػػؤتمر ال ػػنوس لمنظم ػ «آيبػػاؾ» (اللجن ػ اكميراي ػ  -اإل ػراايلي
للعمػػؿ العػػاـ ي والػػذس قػػاؿ فيػػو أنػػو ت يجػػوز ال ػػماح إلي ػراف بتطػػوير أ ػػلح نووي ػ وأف اػػؿ ال يػػارات ت ت ػزاؿ
مطروح ػ »ي لبلػػوغ ىػػذا اليػػدؼ .وأضػػاؼ« :أنػػا م ػػرور أيضػػا اونػػو أوضػػح أنػػو حػػيف نػػتالـ عػػف إي ػراف مالا ػ
ل ح نووسي فإف اتحتوا ليس بب اط يارا .في النياي ي وما ىو اكىـ بالن ب إليي أنا م رور اونو قاؿ
إف على إ راايؿ أف تواصؿ الدفاع عف نف يا ضد أس تيديد».
واػػاف بيريػػز ػػبؽ أوبامػػا فػػي إلةػػا طابػػو الػػذس أشػػاد فيػػو بػػدور الوتيػػات المتحػػدة فػػي تأ ػػيس إ ػراايؿ وفػػي
حمايتيػػا .وعػػف ػػورياي قػػاؿ «يةتػػؿ الطػػاغوت (بشػػار اك ػػد شػػعبو .وتمنػػى لل ػػورييف «ال ػ ـ مػػف أعم ػاؽ
قلبػي» .وعػف ربيػأ العػػربي دعػا إلػى تةػارب إ ػراايؿ مػأ «الجيػؿ الجديػد» فػػي الػدوؿ العربيػ  .وعػف فل ػػطيفي
ق ػػاؿ إن ػػو ت ب ػػد م ػػف ال ػػ ـ م ػػأ الفل ػػطينييف كني ػػـ «جيرانن ػػا إل ػػى اكب ػػد» .ودع ػػا إل ػػى ح ػػؿ ال ػػدولتيف :عربيػ ػ
فل طيني وييودي إ راايلي .
وحػػوؿ إيػرافي قػػاؿ بيريػػز إنيػػا «شػريرة»ي وتؤيػػد وتمػػوؿ وتػػدعـ «اإلرىػػاب العػػالمي»ي اوانيػػا تريػػد ال ػػيطرة علػػى
الشػػرؽ اكو ػػطي و«يجػػب أف توقػػؼي و ػػتوقؼ» .ورغػػـ أنػػو لػػـ يػػدع لضػػرب إي ػرافي قػػاؿ «إذا حاربنػػا ف ػػوؼ
ننتصر» .وأشاد بوعد أوباما بأنو لف ي مح إليراف بأف تاوف دول نووي .
جا ذلؾ بالتزامف مأ تصريحات وزير ال ارجي اإل راايلي أفيطدور ليبرماف الذس أاد مف ليا أف إ راايؿ
تت ذ ق ارراتيا في ما يتعلؽ بالملؼ النػووس اإلي ارنػي «ادولػ م ػتةل » .وقػاؿ ليبرمػاف فػي مةابلػ مػأ اإلذاعػ
اإل ػراايلي العامػ «بػالطبأ الوتيػات المتحػدة ىػي أابػر قػوة عالميػ وأابػر وأىػـ دولػ صػدية إل ػراايؿي لاننػػا
دولػ م ػتةل »ي وأضػاؼ «فػي نيايػ المطػاؼ ػتت ذ دولػ إ ػراايؿ الةػ اررات اكن ػب بح ػب تةييميػا ال ػاص
للوضأ».
الشرق األوسط ،لندن1021/3/5 ،
 24نتنياىو يقاطع منظمة "جي ستريت" األميركية والتي تضم ييودا ومسممين
الناصرة  -برىوـ جراي ي :قالت مصادر إ راايلي أمس اكحدي إف رايس الوز ار اإل راايلي بنيػاميف نتنيػاىو
يواصؿ مةاطع لوبي أميراي ييودس مي يدعى "جي ػتريت"ي ب ػبب مواقفػو ال ػ مي ي ويػدعو إلػى حػؿ
الصراع في الشرؽ اكو طي وقد أقيـ قبؿ أربأ نواتي وىو مػواز للػوبي اكميراػي الييػودس اليمينػي المتشػدد
"إيباؾ".
و تعةد منظم "جي تريت" فػي نيايػ الشػير الجػارسي مؤتمرىػا ال ػنوس فػي الوتيػات المتحػدةي إت أنػو حتػى
ىذه المرحل ي فإف أيا مف نتنياىو ووز ار حاومتو لف يشارؾ في ىذا المؤتمري تمشيا مأ قػرار المةاطعػ التػي
يفرضيا نتنياىو على ىذه المنظم ي التي تعبر عف مواقؼ الطالبي ال احة مف اكميراػاف الييػودي ح ػب مػا
أعلنتو المنظم لد قياميا قبؿ نحو أربأ نوات.
وقالػػت صػػحيف "يػػديعوت أحرنػػوت" أمػػس اكحػػدي إف راػػيس الػػوز ار اإل ػراايلي إييػػود أولمػػرتي يشػػارؾ فػػي
مػػؤتمر "جػػي ػػتريت"ي امػػا مػػف المتوقػػأ أف يشػػارؾ فيػػو أعضػػا اني ػػت مػػف حػػزب "اػػديما" المعػػارضي وربمػػا
أيضا مف حزب "العمؿ".
عمان1021/3/5 ،
الغدّ ،
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 25ليبرمان يحث عمى إنياء إراقة الدماء في سوريا ويعرض المساعدة
الةدس (رويترز  -اليف فيشر اي ف :عرضت إ راايؿ يوـ اتحد الم اىم في الجيود الدولي الرامي لتوفير
م اعدات ان اني ل وريا دوف تد ؿ مباشر في الصراع الداار ىناؾ.
ووص ػػؼ وزي ػػر ال ارجيػ ػ ات ػ ػراايلي افيج ػػدور ليبرم ػػاف جي ػػود الػ ػرايس ال ػػورس بش ػػار ات ػػد للةض ػػا عل ػػى
اتنتفاض الشػعبي فػي ػوريا بأنيػا "مفزعػ ااثػر مػف ا ػوأ افػ ـ الرعػب فػي ىوليػوود" ودعػا ايضػا الػى الةيػاـ
بمزيد مف الجيود العالمي لوضأ حد للعنؼ.
وقاؿ ليبرماف لراديو الجيش ات راايلي في مةابل "نحف في ا راايؿ نعتةد اف مف الضرورس وقؼ ىػذا العنػؼ
ونحف م تعدوف لتةديـ اس معون ان اني ضروري " لانو شدد على اف ا ػراايؿ لػف تتحػرؾ بشػاؿ م ػتةؿ فػي
ىذا الصدد.
وقالػػت و ازرة ال ارجي ػ ات ػراايلي فػػي بيػػاف اف ا ػراايؿ اقترحػػت تةػػديـ م ػػاعدات ل ػػوريا عػػف طريػػؽ اللجن ػ
الدولي للصليب اتحمر.
وقاؿ ليبرماف "ينبطي اف ننحي جميأ اتعتبارات ال يا ي جانبا .ما يحدث ىناؾ في الةرف الحادس والعشريف
غيػػر مةبػػوؿ .يجػػب اف نةػػدـ الم ػػاعدة ".وقػػاؿ ليبرمػػاف اف عجػػز المجتمػػأ الػػدولي عػػف وقػػؼ ا ارقػ الػػدما فػػي
وريا يشاؾ في مد امااني أف تعتمد ا راايؿ نف يا على وعود الدعـ ال ارجي.
وت ا ؿ "ال ؤاؿ الذس يطرح نف و ىو انو اذا ااف العالـ اجمأ ت ي تطيأ وضأ حد للمذبحػ المروعػ وا ارقػ
الدما فما قيم جميأ وعود المجتمأ الدولي ت راايؿ بأنو يضمف امننا؟".
وكالة رويترز لألنباء1021/3/4 ،
 26الكنيست :بحث اقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول أنشطة النواب العرب
ذارت صحيف "يديعوت أحرونوت"ي اليوـ اكحدي أف الاني ت تبحث غدا اقت ارحػا غيػر م ػبوؽي قدمػو عضػو
الاني ػػت اليمينػػي المتطػػرؼي دانػػي دانػػوف (لياػػود ي يةضػػي بإقام ػ لجن ػ تحةيػػؽ برلماني ػ للبحػػث فػػي أنشػػط
أعضا الاني ت التابعيف لألحزاب العربي ي بزعـ أنيـ يةوموف بأنشط متطرف .
وتيدؼ ىذه ال طوة إلى التحةيؽ في أ فار النواب العرب لدوؿ عربي واذلؾ في تصريحاتيـ الم تلف ي وفػي
ق اررات المحااـ ات راايلي بعدـ تةديـ شااو أو لوااح اتياـ ضدىـ.
وأشػػارت الصػػحيف إلػػى أنػػو ت يتوقػػأ أف يػػتـ رفػػض المبػػادرة اليميني ػ ي لاػػف يػػرجح أف تمػػارس جيػػات م تلف ػ
ضطوطا على دانوف لي حب اقتراحو.
ويتوقأ أف يطػرح اتقتػراح علػى اليياػ العامػ للاني ػت علػى شػاؿ مشػروع قػانوفي وبعػد ذلػؾ ي ػعى دانػوف
إلى تجنيد أغلبي عادي بيف أعضا الاني ت إلق ارره.
واعتبػر دانػوف أف "تأييػػد حمػاس والجيػاد اإل ػ ميي ونفػي الحػػؽ الييػودس علػى أرض إ ػراايؿي وايػؿ المػػديح
للشػػيدا ي والمشػػارا فػػي أ ػػطوؿ اإلرىػػاب (مػػافي مرم ػرة ي أمػػور ت يمانيػػا أف تمػػر مػػر الا ػراـ فػػي الاني ػػت
اإل راايلي".
موقع عرب 1021/3/5 ،48
 27عوزي أراد :نتنياىو دفعني لإلستقالة ألنني عارضت ضربة إيران وأيدت موقف واشنطن
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تؿ أبيب  -نظير مجلي :عشي لةػا الةمػ بػيف الػرايس اكميراػيي بػاراؾ أوبامػاي وراػيس الػوز ار اإل ػراايليي
بنيػػاميف نتنيػػاىوي م ػػا اليػػوـي الػػذس يعتبػػري فػػي تػػؿ أبيػػبي حا ػػما للموقػػؼ حػػوؿ توجيػػو ضػرب ع ػػاري إلػػى
إيرافي نشر رايس مجلس اكمف الةومي ال ابؽي عػوزس أرادي معلومػات تفيػد بػأف نتنيػاىو دفعػو إلػى ات ػتةال
مف منصبو بطرية وحشي ي «كنني وقفت مأ الموقػؼ اكميراػي المعػارض لتوجيػو ضػرب ع ػاري إ ػراايلي
إلى إيراف» .واعتبر نتنياىو ميوو ا بال وؼ مف م اعديوي وي رع في اإلصطا إلى مف يشاؾ فييـي وقاؿ:
«إنو جباف .يماف إ افتو ب يول ».
وقاؿ أرادي في مةابل مطول ص بيا صحيف «يديعوت أحرونػوت»ي إنػو قػدـ تةريػ ار مفصػ يوضػح فيػو أف
ضرب ايذه مف إ راايؿ تالؼ ثمنا باىظاي و تاوف أضرارىا على إ راايؿ أابر باثير مف فوااػدىا .وطػرح
بػػدااؿ عػػدة عػػف ىػػذه الض ػرب ي فػػي مةػػدمتيا أف الوتيػػات المتحػػدة ىػػي التػػي يجػػب أف تةػػود المعرا ػ إللطػػا
المشروع النووس اإليرانيي بالطرؽ الدبلوما ي والعةوبات إلى جانب التيديد بضرب ع اري أميراي  .وجريم
أرادي ح ب قولوي ىي أنو أصر على أف يتـ توثيؽ ىذا الموقؼ بمذارة ر مي ي حتى تاوف دلي على الحذر
في حاؿ تشايؿ لجن تحةيؽ في فشؿ ال يا اإل راايلي في الموضوع اإليراني.
الشرق األوسط ،لندن1021/3/5 ،
 28موفاز" :لن أُشارك في حكومة بنيامين نتنياىو"
ارمػػي شػػيني  -إذاع ػ الجػػيش اإل ػراايلي :أوضػػح عضػػو الاني ػػت عػػف حػػزب اػػديما شػػاؤوؿ موفػػاز بأنػػو لػػف
ُيشرؾ حزبو في حاوم نتنياىوي فةد قاؿ موفاز في صػفح الفػيس بػوؾ ال اصػ بػو" :ا ػتمعوا لػيي إننػي لػف
أُشػػارؾ فػػي حاومػ نتنيػػاىوي ت اليػػوـ وت غػػداً وت حتػػى عنػػدما أُصػػبح راي ػاَ لحػػزب اػػديما بتػػاريخ  12مػػارس/
آذار .إف ىذه حاوم يا وفاشل ومنطلة  .و يةوـ حػزب اػديما براا ػتي ب فتيػا فػي اتنت ابػات الةادمػ .
أىذا واضح؟".
وتأتي ىذه التصحريات رداً على تصريحات ابة لعضو الاني ت عف حزب اديما ي راايؿ ح وفي والداعـ
لموفػ ػ ػػازي بػ ػ ػػأف موفػ ػ ػػاز ػ ػ ػػيةترح علػ ػ ػػى راػ ػ ػػيس الػ ػ ػػوز ار نتنيػ ػ ػػاىو التشػ ػ ػػارؾ فػ ػ ػػي الحاوم ػ ػ ػ مػ ػ ػػف أجػ ػ ػػؿ إدارة
الدولػ معػاً .وح ػػب ا مػػو" :فإنػػو فػػي ظػػؿ الوضػػأ الػػذس توجػػد بػػو إ ػراايؿ اليػػوـ لػػيس ىنػػاؾ قػػدرة علػػى إدارة
التوجيات .إف اتات ؼ الحالي لف يأ ذنا كس مااف".
مركز دراسات الشرق األوسط1021/3/4 ،
 29جمعاد إردان :العقوبات عمى إيران "غير كافية" ونقطة الحسم اقتربت
الناص ػرة (فل ػػطيف  :أاػػد وزيػػر فػػي الحاوم ػ اإل ػراايلي ي مػػف الحػػزب الحػػااـي أف البرنػػامج النػػووس اإلي ارنػػي
ملمحا إلى أف تحراات أ ر تت ذ غير العةوبات الدولي .
" يتوقؼ ت محال "ي
ً
ونةلػػت اإلذاع ػ العبري ػ عػػف الػػوزير اللياػػودس جلعػػاد إرداف قولػػو" :إف البرنػػامج النػػووس اإلي ارنػػي ػػيتوقؼ ت
محال ي حيث أف نةط الح ـ في الةضي ً اقتربت".
واعتبػر إرداف أف العةوبػػات الدوليػ المفروضػ علػػى إيػرافي لثنييػا عػػف إامػػاؿ برنامجيػػا النػػووسي "غيػػر اافيػ ي
لاف يجب التاتؿ و ار رايس الوز ار بنياميف نتنياىوي ومنحو ىامش المناورة ال يا ػي المطلوبػ ي بعػد نجاحػو
في وضأ الةضي اإليراني على رأس اكجندة العالمي "ي على حد تعبيره.
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قدس برس1021/3/3 ،
 10حراك عسكري صييوني أمريكي لبحث تفاصيل الضربة ضد البرنامج النووي اإليراني
اشؼ الم ار ؿ الع ارس الصييوني "ت اح يوايد" أف الجيشيف اكمرياي والصييوني يجرياف ا تعدادىما لاؿ
يناريو محتمؿ مأ إيرافي ااشفاً عف قنبلػ جديػدة لػد البنتػاغوف يطلػؽ علييػا ""GBU - 57ي يمانيػا كوؿ
مرة أف ت ترؽ المنشأة النووي اكاثر تحصيناً .وأضػاؼ "يوايػد" أف بو ػأ الةنابػؿ الجديػدة إلحػاؽ "ضػرر ذس
مطز " بالمنشأة النووي وما فييا مف معداتي تفتاً إلى أنو لو لـ تدمرىا بشاؿ مطلػؽي فإنيػا بالتأايػد ػتؤ ر
عمليػػا علػػى مػػد بضػػأ ػػنوات .مػػف جيتػػوي قػػاؿ قااػػد ػ ح الجػػو اكمرياػػيي "نورتػػوف شػوارتز"ي إف الجػػيش
اكمرياػػي يع ػػد نف ػػو تح ػػتم ت العمػػؿ الع ػػارس ف ػػي حػػاؿ اقتض ػػت الحاج ػ لتوجي ػػو ض ػرب إليػػراف .وأش ػػار
"ش ػوارتز" إلػػى أف "مػػف بػػيف اتحتمػػاتت تزويػػد الطػػاارات الصػػييوني المةاتل ػ بػػالوقود ج ػواًي وضػػرب اكعمػػدة
الفةريػ ػ للنظ ػػاـ اإلي ارن ػػيي اعناص ػػر الح ػػرس الث ػػورس وفيل ػػؽ الة ػػدسي ومياجمػ ػ قواع ػػد ع ػػاري ومة ػػار و ازرة
الم ابرات واكمف".
موقع تيك ديبكا األمني
مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية1021/3/3 ،
 12روسيا أكدت لـ"إسرائيل" أنيا ستساعدىا لوجستياً في ضرب إيران
الةػدس :ذاػػر مصػػدر إ ػراايلي شػػطؿ ػػابةاً منصػػباً أمنيػاً رفيعػاً أف الةيػػادة اإل ػراايلي الحاليػ ت يمانيػػا ات ػػاذ
الةػرار الصػحيح وىػي تت ػبط بػيف ملػػؼ إيػراف النػووس وأ ػلح ػوري الايمياايػ ي وقػد توافةػت مػأ رو ػيا علػػى
ضػػرورة بةػػا النظػػاـ الحػػالي فػػي ػػوري ب ػػبب تعػػاظـ قػػوة تنظػػيـ “الةاعػػدة” فػػي ىػػذا البلػػدي والػػذس يماػػف أف
ي تولي على أ لح الدمار الشامؿ الموجودة فيو.
اواذ أشار المصدر إلى أف الحراات اكصولي ىي التػي تػدير المعراػ ضػد الػرايس بشػار اك ػدي أاػد أف أس
نظاـ مةبؿ فػي المرحلػ الراىنػ لػف ي ػتطيأ منػأ “الةاعػدة” مػف ال ػيطرة علػى ػوري  .مػف ناحيػ أ ػر ي أفػاد
المصدر بأف إ راايؿ طلبت م اندة رو ػيا فػي مػا يتعلػؽ بػإيرافي وأف الجانػب الرو ػي طمأنيػا أنػو لػف ي ػاند
طيراف في الحصوؿ على أ لح نوويػ  .وذاػر أف رو ػيا أبلطػت وزيػر ال ارجيػ اإل ػراايلي أفيطػدور ليبرمػاف
أني ػػا ت ػػاند إ ػ ػراايؿ ف ػػي المل ػػؼ اإلي ارن ػػيي و تتو ػػط إلقن ػػاع طيػ ػراف بالع ػػدوؿ ع ػػف تط ػػوير برن ػػامج ن ػػووس
ع ارس.
ولفػػت المصػػدر فػػي الوقػػت نف ػػوي إلػػى أف رو ػػيا أاػػدت إل ػراايؿ أنيػػا لػػف تتػػد ؿ إذا قػػررت إ ػراايؿ ضػػرب
المنشػػآت اإليراني ػ بػػؿ إنيػػا “ ت ػػاعدىا لوج ػػتياً” .وقػػاؿ الم ػػؤوؿ ال ػػابؽ إف إ ػراايؿ ورو ػػيا توصػػلتا إلػػى
صػيط مفادىػا “أعطونػا إيػراف و ػذوا ػوري ”ي معتبػ اًر أف “ذلػػؾ ىػو طػأ ابيػر مػف قيػادة إ ػراايؿ الحاليػ كف
نظػػاـ اك ػػد ي ػػةط عػػاج ً أـ آجػ ًي ومػػف ال طػػأ اتعتمػػاد علػػى رو ػػيا فػػي ىػػذه الةضػػي ” .وأضػػاؼ“ :علػػى
إ ػػراايؿ أف تعم ػػؿ إل ػػةاط اك ػػد م ػػف ػ ػ ؿ إقن ػػاع الوتي ػػات المتح ػػدة ب ػػذلؾي أم ػػا أف يطل ػػب (را ػػيس ال ػػوز ار
اإل راايلي بنياميف نتنياىو مف (الرايس اكميراي باراؾ أوباما تأجيؿ بت موضوع وري فيذا طأ فادح”.
الجريدة ،الكويت1021/1/5 ،
" 11ىآرتس"  -خالفا لمقانون :وزير القضاء اإلسرائيمي يكشف أسماء مسؤولين في "الشاباك"
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أف ػػادت ص ػػحيف "ى ػػآرتس" أف وزي ػػر الةض ػػا يعا ػػوؼ نام ػػافي وبش ػػاؿ م ػػالؼ للة ػػانوفي اش ػػؼ عل ػػى منصػ ػ
الاني ت أ ما اثنيف مف ابار الم ؤوليف في جياز اكمف العاـ اإل ارايلي "الشاباؾ".
وج ػػا أن ػػو ف ػػي آب /أغ ػػطس الماض ػػي ع ػػرض وزي ػػر الةض ػػا اقتػ ػراح ق ػػانوف لػ ػػ"ماافح اإلرى ػػاب"ي يتض ػػمف
ا ػػتبداؿ جػػز مػػف أنظم ػ الط ػوارئي وت ػػوي جوانػػب م تلف ػ فػػي تعريػػؼ "منظمػػات إرىابي ػ " و"أم ػواؿ لتمويػػؿ
اإلرىاب"ي والعضوي في مثؿ ىذه التنظيمات.
وبعد تةديـ اقتراح الةانوفي امتدح ناماف العامليف في مجاؿ اكمفي وذار عدة أ ما ي بيػنيـ راحيػؿ غوطليػؼ
الةاام بأعماؿ الم تشار الةضااي للحاوم ي وشػاس نيت ػاف الةػااـ بأعمػاؿ المػدعي العػاـي ونمػرود اػريف مػف
النيابػ الع ػػاري ي ويت ػػحاؾ فا طػػؿ مػػف و ازرة اكمػػفي امػػا ذاػػر اك ػػما الااملػ لػػ"أ.ب" الم تشػػار الةضػػااي
للشاباؾي و "د.ج" نااب الم تشار الةضااي للشاباؾ( .المعلومات الاامل موجودة على موقأ الاني ت .
يذار أنو بموجب قانوف الشاباؾ فإف الاشػؼ عػف أ ػما العػامليف فيػوي ػابةا وحاليػاي يشػاؿ م الفػ جناايػ .
وبح ب الةانوف فإف "ىوي موظفي الشاباؾ والعامليف مف قبلػو ػابةا وحاليػا تبةػى ػري ويمنػأ الاشػؼ عنيػا
أو نشرىا".
ويحدد الةانوف أيضا أف "مف يةوـ بنشر معلومات ري بموجب الةانوف وبدوف تصريح يواجػو عةوبػ ال ػجف
ث ث نواتي ومف يةوـ بذلؾ عف طريؽ اإلىماؿ فيواجو عةوب ال جف ل ن واحدة" .وبح ب "ىآرتس" فػإف
الم ؤوليف المشػار إلييمػا قػد ا ػتةات مػف منصػبييماي بيػد أف نشػر ا ػمييما يبةػى ممنوعػا .وأشػارت الصػحيف
أيضا إلى أف الشاباؾ وو ازرة الةضا لـ يعةبا على النبأ.
موقع عرب 1021/3/5 ،48
 13تقرير :أشكنازي جمع معمومات عن باراك إلحباط تعيين غاالنت رئيسا لألركان بعد أشكنازي
أادت م ودة التةرير الذس أعده مراقب الدول الةاضي مي ا ليندنشتاراوسي حوؿ وثية الجنراؿ بوعاز ىيرباز
التػي رمػػت باك ػػاس إلػى إحبػػاط تعيػػيف الجنػراؿ يػػوآؼ غاتنػػت راي ػا لألراػػاف بعػػد أشػانازسي أف راػػيس ىياػ
أرااف الجيش اإل راايلي في حينوي غابي أشانازسي قاـ ومنذ العػاـ  1020وبصػورة منيجيػ بجمػأ معلومػات
" لبي وضارة" عف وزير اكمف إييود باراؾ.
وحػددت م ػػودة التةريػر أف التحةيػػؽ فػػي قضػي "وثيةػ ىيربػاز"ي اشػػفت عػػف حػرب ضػػروس بػيف ماتػػب وزيػػر
اكمف مف جي ي وبيف ماتب رايس اكرااف أشانازسي مما "ألحؽ أض ار ار بالط بأمف الدول ".
وبح ػػب الصػػحؼ العبريػ ي فػػإف م ػػودة التةريػػر تاشػػؼ عػػف إشػػاالي ابيػرة فػػي الع قػػات المتبادلػ بػػيف وزيػػر
اكمػػف وبػػيف قااػػد أراػػاف الجػػيشي اص ػ وأف اتثنػػيف أدا ار حربػػا ضرو ػػا بينيمػػا حػػوؿ ىوي ػ الش ػ ص الػػذس
يتولى قيادة أرااف الجيش بعد انتيا مدة عمؿ أشانازس.
ووفةػػا لم ػػودة التةريػػر فةػػد بػػدأ أشػػانازس ورجالػػو بجمػػأ المعلومػػات عػػف وزيػػر اكمػػف بػػاراؾ منػػذ شػػير شػػباط/
فبراير  1020بعد أف أعلف أشانازس أنو ت يريد تعييف غاتنت لفا لوي وفي وقت بلغ فيو التوتر في الع ق
بػيف أشػػانازس وبػاراؾ ذروتػػو .وتحػدد م ػػودة التةريػر أف جمػػأ المعلومػػات لػـ ياػػف عفويػا بػػؿ اػاف نتػػاج عمليػ
منيجي شملت جمأ معلومات عف باراؾ وعف مدير ماتبو يوني اورفي وعف الع قات بيف براؾ وبيف رايس
الحاوم ي وبلطت محاولػ معرفػ معلومػات عػف رحػ ت بػاراؾ وزوجتػو ػارج إ ػراايؿ .ثػـ ات ػعت دااػرة جمػأ
المعلومات لتطاؿ أيضا الجنراؿ يوآؼ غاتنت.
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ومػػأ أف التةريػػر أاػػد أف أشػػانازس لػػـ ياػػف متورطػػا فػػي اتاب ػ وثية ػ الجن ػراؿ احتيػػاط بػػوعز ىيربػػاز وت ػريبيا
لإلعػ ـي إت أف أشػػانازس اػػاف علػػى علػػـ بأمرىػػاي ولػػـ يةػػـ رغػػـ حصػػولو علييػػا بتةػػديميا للنيابػ الع ػػاري أو
للجنراؿ غاتنت نف و .واعتبر مراقب الدول في ىذا ال ياؽ أف تصرؼ أشانازس ىو عبارة عف "مس و يان
للثة " التي يفترض توفرىا بيف رايس اكرااف العام للجػيش وبػيف مرؤو ػيوي امػا بالثةػ التػي يفتػرض توفرىػا
بيف الم تو الع ارس وبيف الم تو ال يا ي.
وح ػػددت م ػػودة التةري ػػر أف الجنػ ػراؿ احتيػػػاط بوع ػػاز ىرب ػػاز ":ا ػػاف متورط ػػا فػػػي م ػػا يح ػػدث دا ػػؿ الجػ ػػيش
اإل راايليي حيث تد ؿ في التعيينػات الم تلفػ دا ػؿ الةيػادة العامػ للجػيش وفػي البحػث عػف معلومػات ضػد
باراؾي قاـ بنةليا لم اعد أشانازس العةيد أيرز وينر".
ويوجو مراقب الدول انتةادات شديدة كشانازسي ويتيمو بأنو لـ ياف على إط ع دااػـ علػى الميػاـ التػي يةػوـ
بيا بوعاز ىيربازي أو محاول ثني ىيرباز عف نشاطو المذاور.
إلى ذلؾ تحدد م ودة التةريػر أف زوجػ الجنػراؿ أشػانازسي رونيػت أشػانازسي اانػت متورطػ ىػي اك يػرة فػي
الةضػػي مػػف ػ ؿ الع قػػات واتتصػػاتت الجاري ػ بينيػػا وبػػيف بوعػػاز ىيربػػازي والتػػي تمػػت مػػف ػ ؿ تبػػادؿ
ر ااؿ نصي بيف اتثنيف.
وتحدد م ودة التةرير أيضا أف باراؾ ت ي رج نةيػا مػف ىػذا الملػؼي إذ انتةػد م ارقػب الدولػ تجاىلػو لتوصػيات
رايس ىيا اكرااف العام فيما يتعلؽ بتعييف ابار الضباط والجنراتت في الجيش اإل راايلي.
موقع عرب 1021/3/5 ،48
 14يديعوت :الشرطة اإلسرائيمية تعثر عمى الجندي االسرائيمي المفقود يستجم بإيالت
الةدس المحتل  :عثرت الشرط اإل ػراايلي فػي ػاع متػأ رة مػف ىػذه الليلػ علػى الجنػدس اإل ػراايلي "ايشػيؿ
شػػطايف" الػػذس أعلنػػت ػػلطات اتحػػت ؿ اإل ػراايليي عػػف ا تفااػػو منػػذ ػػاعات صػػباح اكحػػد 1021-3-1ي
عندما ااف في طريةو مف بيتو إلى قاعدتو الع اري شماؿ الضف الطربي .
وقالػػت صػػحيف "يػػديعوت أحرنػػوت" العبري ػ إف الشػػرط اإل ػراايلي عثػػرت علػػى الجنػػدس بعػػد ب ػ غ مػػف أحػػد
اإل راايلييف بوجوده في مةيى دا ؿ منطة ياحي بإي ت.
وأشارت الصحيف إلى أنو لـ تتضح بعد أ باب تواجده في إي تي إت أنيا توقعت أف ياػوف ال ػبب فػي ذلػؾ
محاولتو التيرب مف ال دم الع اري .
وااف الماات مف عناصر جيش اتحت ؿ والشرط اإل راايلي شرعوا ؿ ال اعات الماضي بحمل تفتػيش
وا ع مف أجؿ البحث عف الجندس المفةودي حيث تـ تشايؿ غرف قيادة عليا فػي المنطةػ التػي فةػد فييػا مػف
أجؿ البحث عنو.
وي ػدـ الجنػػدس اإل ػراايلي شػػطايف فػي ػ ح الجػو اإل ػراايليي ومنػذ ا تفااػػو لػـ يػػرد علػى ىاتفػػو الش صػػيي
ولـ يجر اتصات مأ قاعدتو الع اري .
وكالة سما اإلخبارية1021/3/5 ،
 15اتفاق إسرائيمي  -قبرصي عمى مشروع الربط الكيربائي
(أ ؼ بي رويتػػرز  :وقعػػت إ ػراايؿ وقبػػرصي أمػػسي اتفاقػػا لمػػد اابػػؿ بحػػرس ي ػربط بينيمػػاي وذلػػؾ فػػي إطػػار
المرحل اكولى لمشروع نةؿ الطاق بيف الدول العبري وأوروبا.
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و ػػياتمؿ مش ػػروع الػ ػربط ع ػػاـ 1022ي ويمت ػػد عل ػػى ط ػػوؿ  122ايل ػػومت ار ف ػػي البح ػػر المتو ػػط ب ػػيف إ ػ ػراايؿ
وقبرصي وبعمؽ  1000متري و تاوف لو الةدرة على نةؿ  1000ميطاوات.
ووصؼ مدير شرا الايربا اإل راايلي يفتاح روف تاؿ المشروع الذس ػمي «مشػروع الػربط يػورو  -أ ػيا»
بالحدث التاري يي مشي اًر إلى أف «إ راايؿ لف تبةى معزول اقتصاديا بعد ارف».
وتنص اتتفاقي التي ُوقِّعت في ماتب وزير الطاق والمياه اإل راايلي عوزس تنػداو فػي الةػدس المحتلػ علػى
أف تةوـ اوابؿ بحري إضافي بربط قبرص بأوروبا عبر اليوناف.
وقػػاؿ تنػػداو « ػػتتماف إ ػراايؿ مػػف الحصػػوؿ علػػى احتيػػاطي (الايربػػا مػػف قبػػرص وأوروبػػا وفػػي الم ػػتةبؿ
ػػنتماف مػػف تزويػػدىـ بالطاقػ »ي مشػػي اًر إلػػى أف «إ ػراايؿ تتواصػػؿ مػػأ أوروبػػا ...وىػػذا ير ػػـ إ ػراايؿ اجزيػرة
ا تةرار في المنطة ».
السفير ،بيروت1021/3/5 ،
 16موقع إسرائيمي :إسرائيميون يسافرون عمى خطوط جوية خميجية الى دول الشرق االقصى
اشػػؼ موقػػأ "مػػااو" اإل ػراايلي تعػػاظـ ظػػاىرة ػػفر اإل ػراايلييف عبػػر طػػوط جوي ػ ليجي ػ وعلػػى أر ػػيا
شراات قطري اواماراتي وبحريني ي وذلؾ ب بب عوامؿ الراح والرفاىي والتوفير.
واشػػار الموقػػأ أف شػػرا "فػ س إي ػػت"ي ىػػي إحػػد أبػػرز الشػػراات التػػي تةػػدـ ػػدمات طيػراف مػػف ىػػذا النػػوع
لإل راايلييفي مف ؿ توفير فر منظـ ليـ مف تؿ أبيب إلػى العاصػم اكردنيػ عمػاف والتوجػو إلػى مطػار
الملا عليا ي ومف ىناؾ ي افروف عبر طوط جوي ليجي إلى دوؿ الشرؽ اكقصى.
وفػي الوقػت الػذس أعػرب الاثيػروف مػف اإل ػراايلييف عػف رضػاىـ مػف ال ػفر عبػر ال طػوط الجويػ العربيػ -
ومنيـ مف اعتاد ال فر عبرىػا مػرات عديػدة  -فػإف و ازرة ال ارجيػ اإل ػراايلي تعتبػر أف "ال ػفر بيػذه الطريةػ
يشاؿ ط اًر علييـي وفي حاؿ تعرضوا لبعض المشػااؿ فلػيس بإماػاف إ ػراايؿ م ػاعدتيـي وذلػؾ لعػدـ تواجػد
ممثليف إل راايؿ في تلؾ الدوؿ".
وقػػالؼ متحػػدث با ػػـ ال ارجي ػ اإل ػراايلي " :لػػيس ىنػػاؾ فػػرؽ بػػيف اإلمػػارات وقطػػر و ػػوريا اواي ػراف فػػي ىػػذا
الشأف .اليا معرف على أنيا (دوؿ عدو ووفةاً لتعليماتنا فإنو يحظر على اإل راايلييف د وليا.
موقع عرب 1021/3/4 ،48
" 17ىآرتس" :صحفي آثار اسرائيمي يكتشف مدافن تالميذ المسيح بالقدس و"إسرائيل" تنفي
ادعى الصحفي اتثار ات راايليي يمحا يعةوبوفيتشي أنو عثر على مػدافف ت ميػذ ال ػيد الم ػيح فػي مطػارة
تةػأ تحػػت مبنػػى فػػي حػػي المنػػدوب ال ػػامي البريطػػاني الواقػػأ عنػػد ػػط التمػػاس بػػيف الةػػدس الشػرقي والطربيػ ي
وذلؾ إثر ااتشاؼ ابؽ لو أعلف فيو أنو عثر على مطارة دفف ال يد الم يح قبؿ نوات.
وشاؾ علما آثار ا راايليوف في صػح ذلػؾي و أروا أنػو فػي أفضػؿ اكحػواؿي قػد ياونػوف أش اصػا مػف أتبػاع
ال يد الم يح ىـ مف تـ دفنيـ ىناؾ.
يشػػار إلػػى أف يعةوبػػوفيتش صػػحافي يعمػػؿ فػػي مجػػاؿ علػػـ ارثػػار بوا ػػط أفػ ـ وثااةيػ ي ويشػػاؿ تحػػديا لعلػػـ
ارثار اإل راايلي مف ؿ أف مو الوثااةي التي يحلؿ فييا لةى أثري يدعي أنيا مف فترة ال يد الم ػيح وفةػا
لنصوص العيد الجديد.
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ويةترح عالـ ارثار اإل راايلي د .يوفاؿ باروخي تف ي ار آ ر لماتشفات يعةوبػوفيتشي وىػو أنيػا لي ػت مطػارتي
دفف لل يد الم يح وعاالتوي اوانما قد تاوناف مطػارتي دفػف لعاالػ مػف أتبػاع الم ػيح اكوااػؿي "وىػذه المجموعػ
الييودي ػ معروف ػ فػػي اكبحػػاث با ػػـ الم ػػيحييف الييػػودي الػػذيف عاش ػوا باك ػػاس فػػي الةػػدسي وا تػػار بعػػض
أتباعيا ت مي أوتدىـ با ـ ي وع وأبنا عاالتو".
موقع عرب 1021/3/1 ،48
" 18يديعوت" 260 :ألف روسي في "إسرائيل" يشاركون في االنتخابات الروسية
الناصػرة  -برىػػوـ جراي ػػي :قالػػت تةػػارير إ ػراايلي أمػػس اكحػػدي إف أاثػػر مػػف  220ألػػؼ رو ػػي ميػػاجر إلػػى
إ راايؿ شاراوا أمس فػي اتنت ابػات الراا ػي الرو ػي ي وأدلػوا بأصػواتيـ فػي  23مراػز اقتػراع جػر توزيعيػا
على م تلؼ مناطؽ الروس الييود المياجريف إلى إ راايؿ.
وح ػػب صػػحيف "يػػديعوت أحرنػػوت" فػػي موقعيػػا علػػى اإلنترنػػتي فػػإف الطالبي ػ ال ػػاحة مػػف المةتػػرعيف فػػي
إ ػراايؿ صػػوتوا لصػػالح ال ػرايس ال ػػابؽي ف ديميػػر بػػوتيفي الػػذس امػػا يبػػدو ضػػمف فػػوزه المطلػػؽ منػػذ الجول ػ
اكولى.
إت أف ىػػذه المعطيػػات تاشػػؼ الن ػػب الياال ػ للييػػود الػػروس الػػذس ىػػاجروا إلػػى إ ػراايؿ ومػػا ازل ػوا يحتفظػػوف
بجن ػػيتيـ الرو ػػي ي ف ػ ػ ؿ العة ػػديف الماض ػػييفي ى ػػاجر إل ػػى إ ػ ػراايؿ م ػػف رو ػػيا وح ػػدىا ق اربػ ػ  200أل ػػؼ
شػ ػ صي إض ػػاف إل ػػى أاث ػػر م ػػف  100أل ػػؼ م ػػف دوؿ اتتح ػػاد ال ػػوفييتي ال ػػابؽي وح ػػب تة ػػارير ر ػػمي
إ ػراايلي ي فإنػػو مػػف أصػػؿ مليػػوف ميػػاجر مػػف دوؿ اتتحػػاد ال ػػوفييتي ال ػػابؽ بمػػف فييػػا رو ػػياي عػػادوا إلػػى
أوطانيـ اكـ في العةديف الماضييف ما بيف  230ألفا إلى  250ألؼ ش ص.
ومػأ اك ػػذ بعػػيف اتعتبػار ن ػػب مػػف ىػػـ دوف ػف ال ػ  22عامػػاي فػػإف  220ألػؼ ميػػاجر يواصػػلوف اتحتفػػاظ
بجن يتيـ الرو ي ي يعني أف الن ب تفوؽ .% 50
وتشير تةديرات ر مي وشبو ر ػمي ي أف مػا بػيف  % 11إلػى  % 12مػف مجمػؿ الييػود فػي إ ػراايؿ يحملػوف
جن ي ثاني ي ىي مف أوطانيـ اكـي أو أوطاف أحد الوالديف مف قبليـ.
عمان1021/3/5 ،
الغدّ ،
 19قراقع :محكمة إسرائيمية تخفض حكم األسيرة ىناء شمبي إلى أربعة أشير
راـ اهلل  -علي صوافط  :قاؿ عي ى قراقأ وزير شؤوف اك ر والمحرريف في الحاوم الفل طيني ي إف
محام إ راايلي فضت يوـ اكحد الحاـ اإلدارس بحؽ اك يرة ىنا شلبي المضرب عف الطعاـ منذ 22
يوما إلى أربع أشير بدت مف ت .
وقاؿ قراقأ في اتصاؿ ىاتفي مأ رويترز مف يم اتعتصاـ التي أقيمت في قري برقيف حيث منزؿ عاال
شلبي" :صدر قرار المحام اإل راايلي م ا بت فيض اتعتةاؿ اإلدارس لأل يرة ىنا إلى أربع شيور
ونحف بانتظار إف يزورىا المحامي غدا إلب غيا بالةرار الجديد واكمر يعود إلييا في ما إذا أردت ات تمرار
في اإلضراب أو وقفو ىي صاحب الةرار".
وقاؿ قراقأ "نحف على اتصاؿ مأ اإل وة في مصر الذيف ابلطونا أنيـ على اتصاؿ مأ الجانب اإل راايلي
لانيـ لطاي أتف لـ يحصلوا على إجاب منيـ".
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وكالة رويترز لألنباء1021/3/4 ،
" 30مؤسسة األقصى" تحذر من خطورة توالي االنييارات في سموان
اكقصى للوقؼ والتراث” مف طورة توالي اتنييارات الترابي بالةرب مف
محمود ابو عطا :حذرت “مؤ
م جد عيف لواف اص ي ومنطة بلدة لواف – الواقع جنوب الم جد اتقصى – عام ي ونبيت
في بياف ليا عممتو اليوـ اتحد  1021/3/1ـ الى اف ىذه اتنييارات تدلؿ وبشاؿ واضح على
المؤ
تشعب الحفريات ات راايلي في المنطة الممتدة مف بلدة لواف والمتجي نحو الم جد اتقصىي وأف ىذه
الحفريات تشاؿ ط ار على م جد عيف لواف وبيوت أىلياي ثـ انيا تشاؿ ط ار على الم جد اتقصى
المبارؾي اص مف الجي الجنوبي والطربي ي إذ أف اتحت ؿ ي طط الى مزيد مف افتتاح اتنفاؽ أ فؿ وفي
محيط الم جد اتقصى المبارؾي وتشبيؾ ىذه اتنفاؽ فيما بينيا مف جي ي وربطيا بعدد مف المرااز
والمتاحؼ التيويدي التي يةيميا قرب الم جد اتقصى المبارؾي باعتبار انيا مرافؽ لليياؿ المزعوـ .وفي
اكقصى" تأاد وقوع انييار ترابي شماؿ شرؽ الجدار ات تنادس لم جد
زيارة للطاقـ اتع مي لػ"مؤ
اكقصى أف بب اتنييار ىو
عيف لوافي اتمر الذس أحدث حفرة عمية بجوار الم جدي وأادت مؤ
ج ار الحفريات ات راايلي العمية والمتشعب في المنطة ي حيث ي طط اتحت ؿ الى تشبيؾ ط اكنفاؽ في
لوافي اما انو ي طط الى إقام متحؼ تيويدس قريب مف الم جد.
موقع مؤسسة األقصى لموقف والتراث1021/3/4 ،
" 32الييئة اإلسالمية – المسيحية" تدعو ىبة جماىيرية عالمية لنصرة القدس والمسجد األقصى
عماف -:محمد الدعمو :دعت الييا اإل مي  -الم يحي لنصرة الةدس والمةد اتي إلى ىب جماىيري
إ مي  -م يحي عالمي لنصرة الةدس والم جد المبارؾي مناشدة اؿ الدوؿ العربي واإل مي وجميأ
المنظمات والمؤ اتي وعلى أر يا جامع الدوؿ العربي ومنظم المؤتمر اإل مي واكمـ المتحدةي العمؿ
على وضأ حد للممار ات واإلج ار ات اإل راايلي في مدين الةدس المحتل ي اص الوقؼ الفورس للحفريات
واكنفاؽ أ فؿ الم جد اكقصى المبارؾ.
جا ىذا التحذيري في أعةاب وقوع انييار ترابي شماؿ شرقي الجدار ات تنادس لم جد عيف لواف جنوب
الم جد اكقصى المبارؾي ما أد إلى حدوث حفرة عمية قرب الم جد .وأادت الييا اإل مي -
الم يحي ي ا تمرار لطات اتحت ؿ بحفر اكنفاؽ أ فؿ الم جد اكقصى وحي لواف والبلدة الةديم مف
المدين المةد ي وىو ما يعد ط ار محدقا بأولى الةبلتيف وثالث الحرميف الشريفيفي وجا في بيانيا« :اليوـ
يدؽ ناقوس ال طر مرة أ ر فيؿ مف مجيب؟».
الشرق األوسط ،لندن1021/3/5 ،
 31لجنة مقاومة الجدار واالستيطان :مخطط لتحويل المتحف اإلسالمي بالمسجد األقصى إلى كنيس ييودي
الةدس  -جماؿ جماؿ – وااتت :اشفت لجن مةاوم الجدار وات تيطاف في الةدس المحتل عف م طط
يحاؾ في اواليس بلدي اتحت ؿ بالةدس بالتعاوف مأ جيات ييودي متطرف ي وبدعـ مف حاوم اتحت ؿ
ل تي على المتحؼ اإل مي الم صؽ لحااط باب المطارب وتحويلو إلى انيس ييودس للمتطرفيفي
وذلؾ لتة يـ الم جد اكقصى المبارؾ وفرض اكمر الواقأ عليو.
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عمان1021/3/5 ،
الدستورّ ،
" 33إسرائيل" تستحوذ عمى  %85من المياه الفمسطينية وتمنع السمطة من تمبية احتياجات مواطنييا
راـ اهلل  -نااؿ مو ى :قدر ب ار محليوف في شؤوف المياه اف ا تعادة الحةوؽ الفل طيني في مياىيا
الجوفي وال طحي مماف أاثر عبر جيد يا ي اواع مي ضاغطي وعبر تحايـ دولي في ظؿ عبث
المفاوضات وافتةار الةوانيف الدولي الى آلي اإللزاـ.
واتيـ ال ب ار لطات اتحت ؿ اإل راايلي بات تحواذ ب ؼ الةوانيف واتتفاقيات الدولي على نحو %25
مف موارد المياه الفل طيني ي ومنأ ال لط الوطني مف تلبي احتياجات مواطنييا عبر ا ت راج وضخ المياه
مف أراضييا وحتى مف معالج مياه الصرؼ الصحي وات تفادة منيا كغراض الزراع .
الحياة الجديدة ،رام اهلل1021/3/5 ،
" 34إسرائيل" تفتح سدود المياه باتجاه وسط قطاع غزة
غزة -حامد جاد :فتحت لطات اتحت ؿ اإل راايلي صباح أمس زانات المياه وأزالت ال واتر الترابي
الواقع على الحدود الشرقي لو ط قطاع غزة ما أد إلى تدفؽ يوؿ المياه الجارف باتجاه المناطؽ
الزراعي وال اني الواقع و ط قطاع غزة حيث غمرت مياه اكمطار م احات وا ع مف أراضي المنطة
المذاورة وقطعت الطريؽ الرايس الذس يربط شماؿ قطاع غزة بجنوبو.
عمان1021/3/5 ،
الغدّ ،
 35نادي األسير 45 :أسي ارً رىن االعتقال اإلداري من محافظة نابمس
نابلس :قاؿ نادس اك ير أف عدد اك ر اإلدارييف في محافظ نابلس بلغ  15أ ي ار موزعيف على ال جوف
اإل راايلي  .وأشار مدير نادس اك ير في نابلس رااد عامر أف أقدـ معتةؿ أدارس مف محافظ
نابلس وىو احمد نبياف مف م يـ ع ار اعتةؿ بتاريخ  1002/22/12وما زاؿ رىف اتعتةاؿ اتدارس دوف
توجيو أس تيـ لو مف قبؿ المحااـ اإل راايلي .
الحياة الجديدة ،رام اهلل1021/3/5 ،
يفعل العمل بـ"قانون المنيمي" واإلفراج عن عشرات األسرى اليوم
" 36التضامن الدولي" :االحتالل ّ
التضامف الدولي لحةوؽ اإلن افي أف إدارة مصلح ال جوف اإل راايلي قررت
الضف الطربي  :أفادت مؤ
يوـ ال ميس  1021/3/2تفعيؿ العمؿ بةانوف المنيلي في جميأ ال جوف وىو ما يعني اإلفراج عف عشرات
اك ر الفل طينييف.
التضامفي أف إدارة ال جوف قررت تفعيؿ العمؿ بةانوف ال صـ
وأوضح احمد البيتاوس الباحث في مؤ
مف مدة اعتةاؿ اك ير أو ما يعرؼ بػ(المنيلي لجميأ اك ر الذيف حواموا أربأ نوات وما دوف وىؤت
يتـ إط ؽ راحيـ اليوـ .وأاد البيتاوس على أف ىذا الةرار ت يشمؿ اك ر المحاوميف أاثر مف ىذه
المدة والذيف لـ يتضح بعد موعد اإلفراج عنيـ.
عمان1021/3/5 ،
السبيلّ ،
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" 37التضامن الدولي" :االحتالل يعتقل الفمسطينيين في إطار "تدريب ميداني" لجنوده
التضامف الدولي لحةوؽ اإلن اف"عف ظاىرة جديدة دأب جنود اتحت ؿ اإل راايلي
نابلس :اشفت "مؤ
على ممار تيا ؿ الفترة الةريب الماضي ي والمتمثل باعتةاؿ المواطنيف الفل طينييف بطرض تدريب جنوده.
منو "أف جنود اتحت ؿ
في بياف ليا اليوـ اكحد ( 3/1تلةت "قدس برس" ن
وأوضحت المؤ
عددا مف المنازؿ في اكحيا والةر والم يمات الفل طيني ي واعتةلوا عشرات
ؿ الفترة الماضي
اقتحموا
ً
المواطنيف العادييف ونةلوىـ إلى مرااز التوقيؼي قبؿ أف يطلؽ راحيـ بعد اعات فةطي ليتبيف فيما بعد أف
عملي اتعتةاؿ تلؾ ما اانت إت جز مف برنامج تدريب ميداني لجنود اتحت ؿ" وفؽ ما ورد بالبياف.
قدس برس1021/3/4 ،
 38مركز "األسير الفمسطيني" يطالب مصر بالتدخل إلنياء "العزل االنفرادي" في سجون االحتالل
راـ اهلل :طالب مراز"اك ير الفل طيني"ي مصر باعتبارىا الراعي لصفة تبادؿ اك ر المبرم بيف حرا
"حماس" والحاوم اإل راايلي ي بالتحرؾ والضطط على لطات اتحت ؿ لتنفيذ ا تحةاقات الصفة المتعلة
بإنيا يا "العزؿ اتنفرادس".
عنو اليوـ اكحد ( 3/1ي إلى تعرض المعزوليف مف
ونوه مراز في بياف صحفي تلةت "قدس برس" ن
اك ر الفل طينييف في جوف اتحت ؿ لػ "ىجم شر " تنفذىا إدارة ال جوف اإل راايلي بحةيـي وذلؾ في
إطار يا العةاب وات تيداؼ المباشر المتواصؿ بحةيـ.
وفي ال ياؽ ذاتوي أشار المراز إلى قرار ال لطات اإل راايلي نةؿ اك ير أحمد عداتي اكميف العاـ
للجبي الشعبي لتحرير فل طيفي مف عزؿ جف "نفح " إلى زنازيف العزؿ اتنفرادي في جف "ريموف" بشاؿ
مفاجئ.
قدس برس1021/3/4 ،
 39اعتصام قبالة السفارة المصرية في غزة لحل أزمة الوقود
غزة :اعتصـ فل طينيوف أمس اكحد قبال مةر ال فارة المصري في قطاع غزة المطلة منذ م أعواـ
للمطالب بتحرؾ مصرس لحؿ أزم الوقود والايربا في الةطاع.
وأقاـ محتجوف بدعوة مف لجن حراؾ شبابيي يم اعتصاـ مفتوح قبال مةر ال فارة و ط مدين غزةي
بمشارا طلب مدارس وموظفيف و ااةي ياراتي وىـ يرفعوف شعارات تطالب بإنيا اكزم اواعادة ضخ
الوقود المصرس إلى الةطاع.
عمان1021/3/5 ،
السبيلّ ،
 40مطالبة فمسطينية لـ "البرلماني العربي" بالضغط لتحرير النواب األسرى
غزة  -ال ليج :طالبت الحمل الدولي لإلفراج عف النواب الفل طينييف الم تطفيف في جوف اتحت ؿي
أمسي البرلمانييف العرب بات اذ موقؼ حازـ وعملي إ از يا ا تطاؼ زم ايـ البرلمانييف أعضا
المجل س التشريعي  .وقالت الحمل في ر ال وجيتيا لمؤتمر اتتحاد البرلماني العربي الثامف عشر الذس
يعةد في الاويت يومي ال امس وال ادس مف الشير الحاليي إف اتحت ؿ أعاد ا تطاؼ  11نااباً مف
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أصؿ  12نااباً م تطفاًي مف بينيـ رايس المجلس التشريعي عزيز دويؾ  .وأشارت الحمل إلى اقتحاـ قوات
اتحت ؿ لمةر اللجن الدولي للصليب اكحمر في مدين الةدس قبؿ بضع أ ابيأ وا تطاؼ النواب
المةد ييف مف دا لو بعد اعتصاـ داـ عاماً ونصؼ العاـ ضد قرار إبعادىـ الجاار  .وقالت إف وتيرة
اتنتيااات بحؽ النواب با تطافيـ ومحاامتيـ أحااماً إداري متجددة اوابعادىـي قد زادت في الفترة اك يرة .
الخميج ،الشارقة1021/3/5 ،
 42أسير فمسطيني يبدأ إضر ًابا عن الطعام كي يتم اعتباره "أسير حرب"
راـ اهلل :بدأ أ ير فل طيني في جوف اتحت ؿ اإل راايلي منذ م إضرًابا عف الطعاـ اي يتـ اعتباره
مفتوحا
"أ ير حرب" .وذار مصادر حةوقي فل طيني بأف "اك ير افاح حطاب مف طولارـ ي وض إضرًابا
ً
عف الطعاـ منذ م أياـ اي يتـ معاملتو اأ ير حربي بحيث يتـ ال ماح لو بالنزوؿ على غرف
المحاميف والعيادة والزيارة دوف ارتدا لباس "الشاباص" (اللباس الم صص لأل ر في جوف اتحت ؿ ي
إضاف إلى عدـ الوقوؼ على العدد".
وأاد المصادر أف اك ير الفل طيني حطاب ي تمر في إضرابو المفتوح عف الطعاـ حتى تحةيؽ جميأ
مطالبو.
قدس برس1021/3/4 ،
 41االحتالل يستولي عمى مائة ألف دونم من الضفة لربط المستوطنات بأراضي 48
راـ اهلل :اشؼ مراز أبحاث فل طينيي النةاب عف م طط ا تيطاني تو عي جديد يةضي بات تي على
عشرات آتؼ الدونمات مف اكراضي الفل طيني في الضف الطربي ي لصالح مشروع إنشا ا حديدي
تربط الم توطنات الييودي دا ؿ الضف باكراضي الفل طيني المحتل عاـ .2412
عنو اليوـ اكحد ( 3/1ي إف
وقاؿ مراز "أبحاث اكراضي" في بياف صحفي تلةت "قدس برس" ن
المشروع اإل راايلي إلنشا ا حديد بةطاراتيا ومحطاتيا والطرؽ المحاذي لحمايتيا وصيانتيا ونةاط
الح ار لمراقبتياي ينيب ويعطؿ ما يزيد عف ماا ألؼ دونـ مف اكراضي الفل طيني وا الزراعي أو
الم صص للبنا واإلنشا ات الصناعي وال دمي ي وفؽ البياف.
قدس برس1021/3/4 ،
" 43الكتمة اإلسالمية" في جامعات الضفة ترحب بـ"وثيقة بيرزيت" لمنع االعتقال السياسي
راـ اهلل :رحبت "الاتل اإل مي " في جامعات الضف الطربي ومعاىدىا بالوثية التي وقعتيا أجيزة اكمف
التابع لل لط الفل طيني مأ طلب الاتل اإل مي ي الذيف اانوا معتصميف لمدة ت ع ٍ
أياـ في جامع
بيرزيتي للمطالب بإنيا اتعتةاتت ال يا ي وات تدعا ات اكمني .
قدس برس1021/3/4 ،
 44طالبة فمسطينية األولى عالمياً في ابتكار صديق لمبيئة
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راـ اهلل – بديع زيداف :لـ تاف آيات ال عافيفي الطالب الجامعي الفل طيني ي تتوقأ اف يحصؿ مشروع
ت رجيا «اعادة التدوير مف اجؿ الرياض » على المرتب اتولى مناصف مأ مشروع ا بانيي في م ابة
دولي نظميا اتتحاد الدولي لارة الةدـ (الفيفا .
ال عافيف التي حاولت ال روج عف المألوؼ في نمط مشاريأ الت رجي ذىبت إلى أبعد ما يماف أف يذىب
إليو ياؿ المبدعيفي لتحط يدىا على وجأ عالميي وت رج بفارة تدوير النفاياتي و صوصاً اطارات
ال ياراتي وتحوليا إلى ماوف أ ا ي في صناع ارضيات المضامير الرياضي ي ومف بينيا م عب ارة
الةدـي وم عب رياض اتطفاؿي وبعض اتدوات الرياضي ي واذلؾ الحشيش الصناعي .ولشدة ما أبير
المشروع الةااميف على الم ابة ي تـ ا تياره مف جانب الفيفا لػ "روع اتبتاار".
الحياة ،لندن1021/3/5 ،
 45لجنة طبية فمسطينية :معمومات خطيرة عن وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات يكشف النقاب عنيا قريباً
لةاىرة – الجريدة :مف المفترض أف يعلف قريباً تةرير أعدتو لجن طبي فل طيني حوؿ أ باب وفاة الرايس
الفل طيني الراحؿ يا ر عرفات يتضمف معلومات جديدة على جانب ابير مف اكىمي وال طورة .وا تندت
اللجن في ال صات التي وصلت إلييا إلى التةرير الطبي الفرن ي الذس يؤاد أف الةااد الفل طيني مات
م موماًي لاف الفحوصات الم تبري لـ ت تطأ تحديد نوع ال ـ الذس ا تُ دـي وأنو ليس مف بيف أنواع
ال موـ المعروف مف قبؿ أجيزة اكمف والشرط الفرن ي  .وجا في تةرير اللجن الطبي الفل طيني الذس تـ
يا ر عرفاتي أف الحال الصحي لعرفات تردت بعد وجب
ؿ اجتماع مجلس أمنا مؤ
ا تعراضو
عشا تناوليا مأ بعض معاونيو وح ار و بمةر الةيادة في “المةاطع ” في راـ اهللي وأنو بعد نحو اع مف
تناوؿ ىذه الوجب بات يعاني اضطرابات شديدة في معدتو وأمعااو .وفي حيف أف التةرير الفل طيني اقتصر
على الجوانب الطبي والفحوصات الم تبري وااتفى بالنواحي الفني والعلمي ي فإف المدا ت التي ت للت
ىذا اتجتماع أظيرت أف ىناؾ ت ت اًر فرن ياً على بعض نتااج الفحوصات التي أُجريت في م تبرات
الم تشفى الع ارس في باريس .وىذا الت تر ربما تعلؽ بضطوط تمار يا الحاوم اإل راايلي  .في اؿ
اكحواؿ تةرر أف ُيعلَف تةرير اللجن الطبي الفل طيني قريباً وأف تتـ اإلشارة فيوي دوف أس اتياـي إلى أف
الفرن ييف ربما اانوا يتحفظوف على بعض المعلومات المتعلة بوفاة عرفات بنوع غير معروؼ مف ال موـي
ولاف بدوف أس اتياـ مباشر لفرن اي مراعاة لعدـ التأثير على الع قات الفل طيني  -الفرن ي الجيدة والمتين .
الجريدة ،الكويت1021/3/5 ،
 46االتحاد العام لمصناعات الفمسطينية :نفاد الوقود ييدد بتوقف عشرات المصانع في غزة
غزة  -مير حمتو :حذر رايس اتتحاد العاـ للصناعات الفل طيني ورايس جمعي رجاؿ اكعماؿ بةطاع
غزة علي الحايؾي مف توقؼ عشرات المصانأ في قطاع غزة ت يما اتنشااي والطذااي في ظؿ نفاد الوقود
عنو
الذس تعتمد عليو تلؾ المصانأ في تشطيليا .وطالب الحايؾ في تصريح صحفي تلةت الد تور ن
حاوم غزة بتحمؿ م ؤولياتيا وانةاذ المنتج الوطني بتوفير الوقود الذس اصبح المشطؿ الراي ي للمصانأ
ب بب اتنةطاع الدااـ للايربا ي مشي ار الى اف الصناع الفل طيني بةطاع غزة ميددة بالتوقؼ وبمزيد مف
الاوارث وال اار.
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وطالب حاوم غزة بتوفير حصص الوقود التي ت ت دميا المصانأ في إنتاج المنتجات الوطني اص مادة
ال وتر ال زـ لتشطيؿ المااينات .وأاد الحايؾ موقؼ اتتحاد والجمعي المطالب بدعـ الةطاع ال اص
وت فيؼ اكعبا التي يتحمليا في ظؿ الحصار وضماف ا تمرار عمؿ المصانأ لتواصؿ عجلو اتنتاج
الوطني وتشطيؿ اتيدس العامل وتح يف وضعي اتقتصاد وذلؾ كف الةطاع اتقتصادس يافيو اوارث
ومصااب فةد عانى الاثير وتعرض للتدمير الممنيج والحصار.
عمان1021/3/5 ،
الدستورّ ،
" 47المصالحة الفمسطينية" إصدار جديد لممركز القومي لمدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير
راـ اهلل :صدر عف المراز الةومي للد ار ات والتوثيؽ التابأ لمنظم التحرير الفل طيني ي اتاب جديد بعنواف
'المصالح الوطني الفل طيني ما يجمعنا أاثر مما يفرقنا'.
تضمف الاتاب أىـ الوثااؽ ال اص بالمرجعيات اك ا ي ي واتفاقات الفصااؿ الفل طيني حوؿ الموضوع.
وفي تةديمو لاتاب المصالح أاد رايس المراز اماؿ الشرافيي أف 'ىذا اتنة اـ الدا لي ىدد بشاؿ جدس
وحدة الشعب الفل طيني ال يا ي والجطرافي ومات باتو عبر نيف نضالوي وأصاب ن يجو اتجتماعيي
وأوجد مضاعفات نحتاج لجيد و نيف طويل لع جياي اذلؾ أعطى مبر ار إل راايؿ للتشايؾ في شرعي
التمثيؿ الفل طيني والتيرب مف ا تحةاقاتيا الةانوني والدولي '.
وحوؿ أىمي المصالح الوطني الفل طيني ت ا ؿ الشرافيي 'إذا انا جميعا نةوؿ إف المصالح ضرورة
وطني وفريض شرعي ي فيؿ نحف قادروف على تحةيةيا؟؟'.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)1021/3/4 ،
" 48سيمفونية الجراح" ديوان شعر جديد لألسير محمد قنديل
راـ اهلل :أصدر نادس اك يري ديواف شعر جديدا ' يمفوني الجراح' لأل ير محمد قنديؿ مف بلدة بيت
وريؾي الةابأ في جوف اتحت ؿ منذ .1002
عنو أف ىذا اتصدار يأتي في إطار حرص
وأوضح نادس اك ير في بياف صحفي وصلت 'وفا' ن
النادس على توثيؽ اإلبداع اكدبي الذس ينتجو اك ر في جوف اتحت ؿي وحفاظا على أدب الحرا
اك يرة مف الضياع .وضـ الديواف  30قصيدة شعري منيا :رماد الذارياتي والعنابوت بيف الحمام
وعشتروتي وعابدة اكوثافي وىي المرأةي ما بيف ضفاؼ الفؤاد والةصيدةي وغيرىا مف الةصااد.
يذار أف نادس اك ير يعتزـ إط ؽ ماتب اص بأدب ال جوف تحتضف إبداعات اك ر وتوثؽ تجاربيـ
ونتاجيـ اكدبي ليت نى لألدبا والمفاريف اتط ع على تلؾ اإلبداعات.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)1021/3/4 ،
" 49جائزة فمسطين لإلبداع الثقافي" في بيروت
زين برجاوس :محمد محي ف يمضي معظـ أوقاتو في الشوارع .وفي إحد المرات رصدت ااميرتو مشيد
منزؿ دمرتو آل الحرب اإل راايلي ي وفي الةرب منو منزؿ آ ر مدمري يزيؿ أطفا ٌؿ مف تحت أنةاضو ما تبةى
مف م تلزماتيـ المدر ي .
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وقد حلت ىذه الصورة في المرتب الثالث عف فا الصورة الفوتوغرافي لجاازة «فل طيف لإلبداع الثةافي»ي
فل طيف للثةاف »ي برعاي «اتحاد الاتاب العرب»ي وشارؾ فييا نحو  2400ش ص
التي نظمتيا «مؤ
مف  35دول عربي وفل طيني .
السفير ،بيروت1021/3/5 ،
" 50ممتقى فمسطين" في بيروت يدعو إلى دعم صمود أىميا ويشدد عمى الوحدة
أاد اكميف العاـ لػ«حزب اهلل» ال يد ح ف نصر اهلل أف الواجب والم ؤولي يفرضاف على اكم ىدفاً مرازياً
ابي اًر يجب ال عي لتحةيةو وىو تحرير الةدس مف دنس اتحت ؿي والعمؿ الجاد في ىذا ال بيؿ .وا تنتج فػي
الم اطب فييا المشارايف في «ملتةى إعػ ف الةػدس عاصػم فل ػطيف والعػرب والم ػلميف»ي الػذس نظمتػو
لجن ػ دعػػـ المةاوم ػ فػػي فل ػػطيفي أمػػسي فػػي قاع ػ «ر ػػاتت» فػػي الطبيػػرسي عبػػر شاش ػ عم ق ػ أف اػػؿ
المعطيات العةاادي والفاري والواقعي وال يا ي والمعنوي والميداني ي «تؤاد وعلى ضو ال نف والةوانيف أننػا
د لنا زمف اتنتصارات وغادرنا زمف اليزااـ».
وقاؿ نصػر اهلل إننػا « ػنبةى نواجػو المشػروع تلػو المشػروع الػذس ييػدؼ الػى تصػفي الةضػي الفل ػطيني وفػي
قلبيا الةدس».
وقػػاؿ اف التبنػػي الطربػػي واكميراػػي المطلػػؽ إل ػراايؿ وأمنيػػا وتفوقيػػا الع ػػارس والػػذس اعتب ػره ال ػرايس بػػاراؾ
أوباما التزاماً مةد اً .ىذه الحةية التػي ت نةػاش فييػا ت تبةػي أمػاـ الشػعب الفل ػطيني ومعػو اكمػ بأجمعيػاي
و يار المةاوم والجياد الم لح.
ثـ تحدث المطراف عطا اهلل حنا مباشرة مف الةػدس عبػر اكقمػار اتصػطناعي ي وقػاؿ «اونػوا مػأ الةػدس كف
الةدس لنا و تعود إلينا ولف تتماف ا راايؿ مف تيويدىا لطمس معالميا».
واانػػت الم ػ للمفتػػي الجعفػػرس الممتػػاز الشػػيخ أحمػػد قػػب ف ممػػث نااػػب راػػيس المجلػػس اإل ػ مي الشػػيعي
اكعلىي أاد فييا أف الواجب يحتـ اف تاوف الةػدس ىػي الةضػي ات ا ػي للعػرب والم ػلميف وبػدونيا ت عػزة
وت ارام ليـ.
ودعا ممثؿ حرا «الجياد ات مي» في فل طيف ابو عماد الرفػاعي «الثػورات العربيػ كف تواصػؿ طريةيػا
إل ةاط نيج الت وي والتفاوض المدعوـ مف النظاـ العربي الر مي المتياوس».
بػػدورهي قػػاؿ ال ػػفير اإلي ارنػػي غضػػنفر راػػف أبػػادس اف الوحػػدة العربيػ وات ػ مي ىػػي الػػرد العملػػي علػػى الفػػتف
التػػي يحيايػػا أعػػدا اتم ػ ي وقػػاؿ إف إي ػراف ػػتبةى ػػندا لفل ػػطيف وشػػعبيا بػػرغـ اػػؿ الضػػطوط والم ػؤامرات
ال يا ػي واتقتصػادي واتمنيػ التػي تمػارس علينػا .و ػنبةى داامػا الػى جانػب ىػذا الشػعب العزيػز والمضػػحي
حتى يناؿ حريتو وا تة لو التي لف تنػاؿ إت بالوحػدة والمةاومػ  ..وبالمةاومػ فةػط تعػود الةػدس وفل ػطيف اػؿ
فل طيف مف البحر الى النير».
وألةى الشيخ ح ف المصرس ممث الرايس نبيو برس الم اتحزاب والةػو الوطنيػ اللبنانيػ ي مميػ از بػيف «مػف
وقؼ الى جانب فل طيف ومف تآمر علييا وأ ص بالذار مف وقؼ الى جانب قضي فل طيف الرايس الراحؿ
حافظ اك د وما يةوـ بو الرايس بشار اك دي ف يماننا اف نةارف بيف ىذيف الراي يف وبػيف مػف يملػؾ قصػ ار
في إ راايؿ يزوره الما أراد ومف دوف المرور على اتمف العاـ ات راايلي».
وألةػػى ممثػػؿ «حمػػاس» فػػي لبنػػاف علػػي برا ػ الم ػ لجن ػ دعػػـ المةاوم ػ فػػي فل ػػطيفي فػػاعتبر أف «المعرا ػ
المةبل عنوانيا اتقصى وىذه المعرا آتي .
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وفي البياف ال تامي للملتةىي أاد المجتعوف أف «الةدس اانت و تبةى عاصم فل طيف التاري ي ي ولف تةو
اؿ مشاريأ التيويد والصػيين وت اػؿ الةػوانيف العنصػري علػى تطييػر صػورتيا وىويتيػا العربيػ وات ػ مي ».
ودعوا الى دعـ يار المةاوم والجياد في فل طيف.
اما دعوا إلى «دعـ صمود المةد ييف وتجػذيرىـ فػي ارضػيـ ومنػازليـ عبػر اطػ ؽ او ػأ الحمػ ت الشػعبي
والر مي على ااف الم تويات والصعد اتع مي والتعبوي والمالي وتوفير ات س المادي الضروري لتعزيز
الصمود والمواجي .
وناشدوا «اؿ دوؿ العالـ والةو واتحزاب واليياات اتىلي المناىض ل تعمار باؿ أشاالو».
السفير ،بيروت1021/3/5 ،
 52بطريرك الموارنة في لبنان :النزاع الفمسطيني-اإلسرائيمي مصدر أساسي أل زمات الشرق
حاريصا (لبناف  -ليلى ب اـ :قػاؿ بطريػرؾ الموارنػ فػي لبنػاف بشػارة بطػرس ال ارعػي ػ ؿ ا ػتةبالو وفػدا مػف
واالػ رويتػػرز براا ػ ماياػػؿ ػػتوت راػػيس تحريػػر الواالػ فػػي اوروبػػا وافريةيػػا والشػػرؽ اتو ػػطي "فػػي الشػػرؽ
يوجد مصدر أ ا ي تزمات الشرؽ وىو النزاع الفل طيني-ات راايلي .ىذا الموضوع بب اؿ مشػاالنا فػي
الشرؽ اكو ط  ...علػى الم ػتو الفل ػطيني ىػذا شػعب اقتلػأ مػف أرضػو والمػا جػا ت اك ػرة الدوليػ لتحػؿ
مشػالتو وتجعػؿ لػو دولػ اصػ بػو مثلمػػا إ ػراايؿ عنػدىا ي ػػت دـ الفيتػو (حػؽ الػػنةض أس ػ ـ فػي الشػػرؽ
اكو ط  ...معنى ذلؾ اف النار تبةى مشتعل دااما في ىذا الشرؽ".
أضاؼ "ممنوع علػى البلػداف العربيػ اف تت ػلح بالشػاؿ الػذس تريػدهي أمػا إ ػراايؿ فم ػموح ليػا أف تت ػلح باػؿ
اك ػػلح الممان ػ  .ايػػؼ ال ػ ـ؟ أيػػف ال ػ ـ فػػي العػػالـ العربػػي؟ ىػػذا موضػػوع ت نػػأتي عليػػو .ىػػؿ اليج ػرة
الم يحي متوقف أو اثرت اليجرة الم يحي مف فل طيف؟ ىذه طرية تػدؿ علػى أف نوايػا اك ػرة الدوليػ غيػر
ليم ".
وكالة رويترز لألنباء1021/3/5 ،
 51شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان :األولوية لفمسطين
شدد شيخ عةؿ طااف الموحديف الدروز الشيخ نعيـ ح ف على أولويػ قضػي فل ػطيف عربيػا وا ػ مياي وقػاؿ
«فل طيف اليوـي و صوصاً الةدس الشريؼي تتعرض لحملػ تيويػد مػف العػدو اإل ػراايليي وىػو مػا بػات يي ِّػدد
ىوي فل طيف برمتياي وي ػتدعي فػي المةابػؿ موقفػاً عربيػاً واحػداً فػاع ً ينصػر الشػعب الفل ػطيني فػي م ػعاه
إلتم ػػاـ المص ػػالح ي وي ػػمح بتحري ػػر الموق ػػؼ الفل ػػطيني م ػػف الض ػػطوط الم تلفػ ػ ي ويمن ػػأ تة ػػويض الةض ػػي
الفل ػػطيني ي امػػا بػػات مػػف الضػػرورس بنػػا موقػػؼ إ ػ مي م ػػيحي مشػػترؾ بوجػػو اػػؿ اتنتيااػػات اإل ػراايلي
المتمادي ».
السفير ،بيروت1021/3/5 ،
" 53الوزاري الخميجي" يدين االنتياكات اإلسرائيمية ويطالب بانضماميا إلى معاىدة عدم انتشار النووي
الرياض :عةد المجلس الوزارس لدوؿ ال ليج العربي دورتو الػ  211يوـ اكحد  3/1في مدين الرياضي وأاد
المجلس على ضرورة جعؿ منطة الشرؽ اكو ط منطة الي مف أ لح الدمار الشامؿ واك لح النووي ي
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مؤاداً ضرورة انضماـ "إ راايؿ" إلى معاىدة عدـ انتشار اك لح النووي ي اوا ضاع جميأ منشآتيا النووي
للتفتيش الدوليي مف قبؿ الواال الدولي للطاق الذري .
اما أاد المجلس على أف ال ـ الشامؿ والعادؿ والدااـ ت يتحةؽ إت باتن حاب اإل راايلي الاامؿ مف
اكراضي العربي المحتل ن 2422ي اواقام الدول الفل طيني الم تةل وعاصمتيا "الةدس الشرقي ".
وا تنار ا تمرار ال لطات اإل راايلي اواصرارىا على بنا آتؼ الوحدات ات تعماري في شرقي الةدس
والضف الطربي ي وعزؿ المدين المةد عف محيطيا الفل طينيي واذلؾ ات تمرار في ىدـ المنازؿ
واتعتدا على دور العبادة وجرؼ اكراضي الزراعي  .وأعلف عف تأييده لمبادرة الشيخ حمد بف ليف ي أمير
ؿ افتتاحوي للمؤتمر الدولي للدفاع عف الةدسي في  1021/1/12في الدوح ي
دول قطري في المتوي
بالتوجو لمجلس اكمف بطرض ا تصدار قرار يةضي بتشايؿ لجن دولي للتحةيؽ في جميأ اإلج ار ات التي
ات ذتيا "إ راايؿ" في الةدس .وأداف المجلس اتنتيااات اإل راايلي العدواني ضد الشعب الفل طينيي التي
ت ببت في وقوع الاثير مف الةتلى والجرحى مف المواطنيف اكبريا .
وأشاد المجلس بإع ف الدوح ي الذس ُوقأ بيف رايس ال لط الفل طيني محمود عباسي ورايس الماتب
ال يا ي لحرا حماس الد مشعؿي وأعرب عف اكمؿ في أف ت يـ ىذه ال طوة اإليجابي في إنجاز ما تـ
اتتفاؽ عليوي تر ي اً للوحدة الوطني الفل طيني ي وبما يحةؽ تطلعات وآماؿ الشعب الفل طيني.
الشرق األوسط ،لندن1021/3/5 ،
تؤمن" خط الغاز إلى األردن و"إسرائيل" بعد ارتفاع خسائر التفجيرات إلى مميار جنيو
 54مصر " ّ
الةاىرة  -مح ف محمود :أاد مصدر م ؤوؿ في و ازرة البتروؿ المصري ي أمسي تشديد اإلج ار ات اكمني
على ط غاز ينا ي لعدـ تعرضو للتفجيري بعد ا تاناؼ ضخ الطاز إلى اؿ مف اكردف و"إ راايؿ"ي وقاؿ
الم ؤوؿ إف " عملي الضخ جا ت بعد الحصوؿ على تأايدات جيات أمني و يادي ببذؿ أقصى جيد
لتأميف ال ط"ي مضيفاً أف "الجانب المصرس يبذؿ أقصى جيده للوفا بالتزاماتو التعاقدي وتةليؿ حجـ
ال اار الناجم عف توقؼ الطاز" .وح ب تةديرات ابة لو ازرة البتروؿي فإف حجـ ال اار المباشرة وغير
المباشرة لتوقؼ الضخ ب بب التفجيرات بلغ نحو مليار جنيوي بينيا  200مليوف جنيو تالف عمليات
اإلص ح والمعدات التي تـ إح ليا في مواقأ التفجيرات.
الراي ،الكويت1021/3/5 ،
 55نائب كويتي يطالب بتسميح الفصائل الفمسطينية
طالب عضو مجلس اكم الاويتي عبد الحميد دشتي بم اعدة الاويت للشعب الفل طيني بال حي تطبيةاً
لتوجيات المشرع الد تورس في التجاوب مأ قضي الشعب الفل طيني باعتباره شريااً مأ الشعب الاويتي في
الةومي العربي ي وبعد أف وافؽ مجلس اكم على قرار ت ليح الشعب ال ورس .واعتبر دشتي في اقتراح بةرار
رفعو إلى رايس مجلس اكم انو "بما أف مجلس اكم قد وافؽ على قرار ت ليح الشعب ال ورس ك باب
تتشابو مأ اك باب التي يتعرض ليا الشعب الفل طينيي فإف العدال اإلليي تةتضي مف مجلس اكم ي
اذلؾ الموافة على قرار ت ليح الشعب الفل طيني وفصااؿ المةاوم الفل طيني ومدىا باكمواؿ ال زم
لش ار ال ح والمعدات الع اري الم تلف ليتماف الشعب الفل طيني وفصااؿ المةاوم مف الةياـ بااف
العمليات الع اري ضد اتحت ؿ اإل راايليي صوصاً أف معاناة الشعب الفل طيني وما يتعرض لو مف
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قتؿ وتشريد وجوع وتعذيب اوااراه مازالت م تمرة منذ أربع و تيف عاماًي ولـ تنفأ معيا طواؿ تلؾ ال نيف
أس حلوؿ لألمـ المتحدة أو للديبلوما ي أو المعاىدات الدولي ي فمازاؿ الةتؿ والتعذيب والتجويأ والتشريد
م تم اًر وبأ اليب إجرامي يند ليا الجبيف».
الراي ،الكويت1021/3/5 ،
" 56ميل أون صندي" :وليام ىيغ متيم بالخضوع لتأثير دبموماسيين معادين لـ "إسرائيل"
(يو .بي .آس  :أفادت صحيف ميؿ أوف صندس أف نواباً مف حزب المحافظيف البريطاني الحااـ اتيموا وزير
ارجي ب دىـ ولياـ ىيغ بال ضوع لتأثير الدبلوما ييف المعاديف لػ “إ راايؿ” في و ازرتو.
وقالت الصحيف إف ىيغ المعروؼ بيدو أعصابو “انفجر غضباً ؿ مواجي حامي مأ النواب المحافظيف
بعد أف اتيمػوه بال ضػوع لتػأثير الدبلوما ػييف بػو ازرة ال ارجيػ البريطانيػ المعػاديف ل ػ “إ ػراايؿ” .واضػافت أف
ىيػػغ وص ػػؼ المتيم ػػيف بػػأنيـ “ح ػػالموف وم ػػذنبوف بارتا ػػاب الي ػ ار ” .ون ػػبت الص ػػحيف إلػػى ىي ػػغ قول ػػو “ى ػػذه
اتتيامات غير صحيح على اإلط ؽ وتةترح اما لو أني اصػبحت أ ػي اًر للدبوما ػييف بػو ازرة ال ارجيػ ي مػأ
أني أنةض مشوراتيـ في جميأ اكوقات”.
الخميج ،الشارقة1021/3/5 ،
" 57إسرائيل" لم تحسم خيارىا بعد تجاه األحداث السورية

د .عدناف أبو عامر
ت ػػا لت محافػػؿ يا ػػي وأمنيػ إ ػراايلي عػػف مػػد تماػػف الػرايس ال ػػورس بشػػار اك ػػد مػػف تحةيػػؽ انتصػػار
با ت داـ الةوة الع اري ي رغـ الموت والدمار الذس تحدثو قواتو باكحيػا التػي ت ػيطر علييػا المعارضػ ي مػأ
ا ػػتبعاد نجاح ػػو ف ػػي ػػحؽ الث ػػورة الممت ػػدة من ػػذ نح ػػو ع ػػاـي والػ ػرفض ال ػػدولي إ از إج ار ات ػػو الص ػػارم ي ووتدة
انتفاض يحمؿ فييا ال وريوف اك لح للةتاؿ حتى الموتي يعةداف محاول اك د با ػتعادة اكمػور لمػا اانػت
عليو في ال ابؽ بالطريةػ الع ػاري  .كنػو حتػى لػو لػـ يحةػؽ اتنتصػاري فلديػو مػف اك ػباب مػا تجعلػو يعتةػد
أنػػو ي ػػتطيأ أف يةاتػػؿ حتػػى يحةػػؽ مػػا وصػػفتو بالتعػػادؿ الفوضػػوسي كف الفػػرؽ بػػيف التعػػادؿ واليزيم ػ يرقػػى
بالن ب لأل د إلى مد قدرتو على وصوؿ الطاول إذا آلت اكمور للتفاوض بشأف حؿ يا ي.
اما أف العةوبات اتقتصادي التي فرضيا اتتحاد اكوروبي ىي تشديد لعةوبات ابة ي وفي ذات الوقت فإف
الةو الطربي ت تشتيي التد ؿ الع ارس في ورياي ليس ب بب تبعات التد ؿ في العراؽ وأفطان تاف وليبياي
بؿ ب بب الم اطر ال يا ي اإلقليمي والطاافي في الصراع ال ورس التي تيدد بفوضى عارم في المنطة .
مف جيتياي ألمحت محافؿ أااديمي ميتم بالشأف الشػرؽ أو ػطي فػي تػؿ أبيػب أف أميراػا مػا ازلػت متشػاا
بػػاقتراح إر ػػاؿ اك ػػلح للمعارضػ ال ػػوري ي كنيػػا ت تعلػػـ بالضػػبط ىويػ مػػف ي ػػتحؽ الت ػػليحي مػػأ ا ػػتمرار
نيؿ اك د لدعـ رو يا اوايرافي في حيف أف الصيف والعراؽ تصراف على أف أس حؿ في وريا يجب أف يبنى
وفؽ اإلص حات الدبلوما ي والحوار مأ النظاـي وليس ا تبدالو.
مػػأ العلػػـ أف جميػػأ اكطػراؼ فػػي ػػوريا يتمتر ػػوف ا ػػتعدادا لحػػرب أىليػ طويلػ اكمػػدي وىػػو ذلػػؾ النػػوع مػػف
الصػ ػراع ال ػػذس ت يي ػػزـ في ػػو أس ط ػػرؼي ف ػػي ظ ػػؿ ال ػػدعـ ال ػػارجي للمتة ػػاتليفي اواذا م ػػا بل ػػغ الصػ ػراع طاولػ ػ
المفاوضاتي اما حدث في حروب البلةاف في ت ػعينيات الةػرف الماضػيي فػإف اك ػد يأمػؿ بػأف يضػمف علػى
أقؿ تةدير ماانو تعبا أ ا يا على الطاول .
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• التسميح العسكري
وت ػػا لت عػػف طبيع ػ تصػػرؼ اك ػػد إذا توصػػؿ ت ػػتنتاج أف نظامػػو علػػى وشػػؾ اتنييػػاري مشػػيرة إلػػى أف
الج ػواب يةلػػؽي كنػػو فػػي وضػػأ نيػػااي ايػػذا قػػد يتوصػػؿ ت ػػتنتاج مفػػاده أف الطرية ػ الوحيػػدة التػػي بةيػػت لػػوي
ام ػػرج أ يػػري إلنةػػاذ نظامػػو مػػف اتنييػػار ىػػي البػػد بأعمػػاؿ عدااي ػ ضػػد (إ ػراايؿ ي بمػػا فػػي ذلػػؾ إط ػ ؽ
صواريخ طويل المد ي على أمؿ أف تضطر ىي للرد.
وفي وضأ ايذا مف المماف أف ترمى في بار ملطـي كف ردىا ياوف لعب بيدس اك دي وبالن ب لرد ايػذاي
فمف اكجدر لؽ الحمل المتوقع ي وحرؼ نار المعرا باتجاه الجياز ال ورس الصييونيي وبيذه الطرية يتـ
إنةاذ نظامو مف اتنيياري وقد ينضـ حزب اهلل للمعرا دم ً لمصالح النظاـ والجيش ال ورس.
ومػػف الميػػـ أف نػػذار أف الجػػيش ال ػػورسي وبالتأايػػد وحداتػػو الميمػ ي مؤلفػ مػػف أبنػػا الطاافػ العلويػ التابعػ
لأل ػػدي و ػػياوف مػػف الصػػعب التفريػػؽ بػػيف اك ػػد والجػػيشي با ػ ـ آ ػػري ت يماػػف أف يوجػػد تطػػابؽ مصػػالح
ااملػ بػػيف اك ػػد الػػزعيـ ال يا ػػيي وبػػيف الجػػيش ال ػػورسي الػػذس يػػدرؾ جيػػدا أف انييػػار النظػػاـ معنػػاه انييػػار
اليياؿ العلوس لوي وذبح الاثير مف أبنا الطااف .
وعلػػى ىػػذه ال لفيػ مػػف الصػػعب فيػػـ ايػػؼ يوجػػد مػػف يعتةػػد أف إبعػػاد اك ػػد فةػػطي وا ػػتبدالو بػػزعيـ مػػف و ػػط
اكغلبيػ ال ػني ي ػػيحؿ المشػال ي وفػػي ىػذه الحالػ مػف غيػر المنطةػػي أف الجػيشي وبػػاك ص عمػوده الفةػػرس
العلوسي يبةى على ت ميتوي و ي ضأ بنف و كس زعام يا ي تحؿ مااف اك د.
لاػػف اكمػػر المعةػػد فػػي الحال ػ ال ػػوري أف اك ػػد وجيشػػو ىمػػا واحػػدي اوابعػػاده وا ػػتبدالو بػػزعيـ ػػنيي معنػػاه
فوضػى فػػي الجػػيشي وفػػي حػػاؿ أدرؾ اك ػػد والرؤ ػػا العلويػػوف للجػػيشي أف ىػػذا اكمػػر نتيجػ إبعػػاده و ػػةوط
نظامػػوي فةػػد يػػذىبوف جميع ػاً دوف أس يػػار آ ػػر بالن ػػب ليػػـي للم ػػرج اك يػػري والبػػد بأعمػػاؿ عدااي ػ ضػػد
(إ راايؿ ي في محاول منيـ لتثبيت النظاـ.
وعنػػدما تاػػوف ىػػذه صػػورة الوضػػأي ُيطػػرح ال ػؤاؿ :ىػػؿ أف زج اك ػػد ورؤ ػػا الجػػيش فػػي الزاوي ػ ي مػػأ اػػؿ
اك طػار المتعلةػ بػػذلؾ علػػى "إ ػراايؿ"ي أمػػر مطلػػوب بالن ػػب ليػػاي وحةيةػ أف اك ػػد يػػذبح أبنػػا شػػعبو أمػػر
مػػروعي لاػػف البػػديؿ امػػا رأينػػاي قػػد يتطػػور بالتأايػػد ل ػػةوط ص ػواريخ بعيػػدة المػػد ي مػػف أن ػواع م تلف ػ ي علػػى
مدننا...فيؿ ىذا ما نرجوه؟
موقع فمسطين أون الين1021/3/5 ،
 58عودة لفمسطين

عبد الحليـ قنديؿ
االعػػادةي لةػػا ات وح ػوارات واتفاقػػات بػػيف فػػتح وحمػػاسي ثػػـ العػػودة إلػػى نةط ػ الصػػفر مػػف جديػػدي وب ػ فااػػدة
ترتجى لةضي الشعب الفل طينيي وت نياي لعذابو ومعاناتو الفريدة.
حاومتاف فػي غػزة وراـ اهللي وت قػدرة حتػى علػى تشػايؿ حاومػ واحػدةي وقػد وافػؽ الػد مشػعؿ راػيس الماتػب
ال يا ػي لحمػاس علػػى تشػايؿ حاومػ يت أر ػػيا عبػاسي وتعػد إلنت ابػػات برلمػاف وراػيس جديػػدي ولػـ ياػد حبػػر
اتتفاؽ اكولى يجؼي حتى بدا أف توقيأ مشعؿ عرض للمحػوي فةػد اعتػرض تيػار آ ػر مػف قيػادات حمػاسي
وبػػدت مباحثػػات تحة ػ فػػي الةػػاىرة نةضػػا ل تفػػاؽ الراا ػػي فػػى الدوح ػ ي وعػػاد الاػػؿ أدراجيػػـ إلػػى فصػػااليـي
ودوف حصاد و مصافح بدت متربص بيف عباس وا ماعيؿ ىني رايس حاوم غزة .
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والمػػا جػػر تةػػدـ مػػا فػػي ملػػؼ المصػػالح ي بػػدا أف المصػػارح غاابػ ي وأف ' الفيتػػو ' الطػػامض جػػاىز للةضػػا
على أ تةدـي و ىدن موقوت بيف عباس وحمػاسي واػأف اكمػر ا ػتةر علػى وجػود دويلتػيف فل ػطينيتيفي
أو مشروعيف لدويلتيف ت ت مح إ راايؿ إلحداىما باتقتراب مػف اك ػر ي وت ػتعيف بالضػطط اكمرياػي لػردع
عبػػاس عػػف فاػرة المصػػالح ي فيمػػا يتافػػؿ صػػةور حمػػاس بالبػػاقيي ويحبطػػوف ػػلوؾ الػػد مشػػعؿي ورغبتػػو فػػى
إبدا مرون وطني ت تفيد مف التطيرات المت حة في المنطة بأثر مف ثورات وانتفاضات شعوبيا.
والمحصل أنو جر ابتذاؿ الةضػي الفل ػطيني ي وا تصػارىا فػي مجػرد رغبػ لتوزيػأ ال ػلط ي والتةاتػؿ علييػاي
واعتبار قضػي تشػايؿ حاومػ واحػدة غايػ المنػىي وأف اتتفػاؽ علييػا يافػؿ الوحػدة الوطنيػ الفل ػطيني ي وقػد
ياوف تشايؿ حاوم واحػدة بالفعػؿ واجبػا ضػرورياي و ػوا اانػت براا ػ عبػاس أو أس شػ ص آ ػري و ػوا
اانػػت حاوم ػ فصػػااؿ أو حاوم ػ تانػػوقراطي لاػػف الحاوم ػ الواحػػدة ت تعنػػي بالضػػرورة رد اتعتبػػار للةضػػي
الفل طيني ي الليـ إت إذا ااف اكمر مرتبطا ب ط ما لتحرير اكرض المحتل ي وىو ما ت يبػدو موضػأ اتفػاؽ
بيف حماس وعباسي ت في الحاؿ وت في ات تةباؿي وت حتى مأ إج ار انت ابات يبدو الطريؽ إلييػا ملطومػاي
فلػـ تعػػد مػف فػػروؽ ظػاىرة وجوىريػ بػيف مشػػروعي حمػاس وعبػػاسي فا ىمػا يتفػػاوض علػى طريةتػػوي وبيػػدؼ
واحد ىو تثبيت الوضأ ت تطييره.
وقػػد اانػػت حمػػاس إلػػى قريػػب تمتػػاز بمشػػروع مةاومػ يفصػػليا عػػف مشػػروع م ػػاوم يتبنػػاه عبػػاسي ثػػـ لػػـ تعػػد
تلحظ الفرؽي الليـ إت في ليجػ بيانػات تصػدري وتؤاػد علػى تطليػؽ فاػرة المةاومػ مػف جانػب عبػاسي وعلػى
اتنت اب النظرس إلييا مػف جانػب حمػاسي ودوف ػعى عملػي إلػى ترجمتيػا علػى اكرضي ػوا فػى غػزة أو
فى الةدس أو فى الضف الطربي .
اك وأي أنو جر اعتياد المتاى ي وغابت البوصل اكصلي في اتجاه تحرير اكرضي ولـ يعد بار از فى ال بر
الفل طيني اليومي و صمود اواضرابات اك ر واك يراتي أو الػدفاع اكعػزؿ عػف حػرـ الم ػجد اكقصػى
الشريؼي ثـ تشي ػو مػا تفعلػو إ ػراايؿ ت الفل ػطينيوفي فإ ػراايؿ ىػي التػي تةصػؼ غػزةي اوا ػراايؿ ىػي
التػػى تلػػتيـ مػػا تبةػػى مػػف الةػػدسي اوا ػراايؿ ىػػي التػػي تضػػاعؼ أعػػداد الم ػػتوطنات والم ػػتوطنيف فػػي الضػػف
الطربيػ ي اوا ػراايؿ ىػػي التػػي تت ػػلى باعتةػػاؿ قػػادة برلمػػانييف أو مناضػػليفي ودوف أف يدو ػوا ليػػا علػػى طػػرؼي
فاليدؼ ىو التنايؿ لمجرد التنايؿي وفرض مشاعر ات ت ـ واليأس والرضا بالمة وـ على الفل طينييف.
وبوضػػوحي فلػػـ يعػػد مػػف قيػػادة ظػػاىرة لمشػػروع المةاوم ػ الفل ػػطيني ي والفصػػااؿ مشػػطول بالطنػػااـ ت المطػػارـي
وا تصار قضي الشعب الفل طيني إلى مجرد قضػي إن ػاني ت قضػي وطنيػ ي والتفػرغ لجلػب معونػات ماليػ
أوروبي وأمرياي مف جانػب عبػاسي أو إيرانيػ وعربيػ مػف جانػب حمػاسي و فػض ػةؼ ال يا ػ إلػى أدنػى
حػ ػػدي اواغػ ػ ػ ؽ مل ػ ػػؼ ال ػ ػ ح المة ػ ػػاوـي وقص ػ ػػر واجػ ػػب ال ػ ػ ػ ح عل ػ ػػى التش ػ ػريفاتي أو مط ػ ػػاردة الفتح ػ ػػاوييف
للحم ػػاوييفي أو العاػػسي وبح ػػب جطرافيػػات ال ػػيطرةي فػػي حػػيف تبةػػى قضػػي المةاوم ػ الم ػػلح يتيم ػ ي وت
تعود ت مأ شياا عف عملياتياي مػأ أف المةاومػ الم ػلح ىػي الفػرض وال ػن ي وت يوجػد احػت ؿ إح لػي زاؿ
فى التاريخ بطير مةاوم ال حي وت ا تيطاف جر تفاياو بطير مةاوم ال حي وىو ما حدث مػف قبػؿ فػي
ػبع آتؼ م ػتوطف إ ػراايلىي اػاف
غزةي فةد ااف ان حاب إ راايؿ مف غػزةي وتفايػؾ الم ػتوطنات اواجػ
ذلؾ الو ثمرة عظيم ل نتفاض الفل طيني الثاني ي والتي امتزجت فييا المةاومػ الم ػلح بصػنوؼ المةاومػ
الجماىيري .
وقػػد نفيػػـ أف يجػػرس توحيػػد العمػػؿ ال يا ػػي ل دم ػ مةاوم ػ ال ػ حي وأف تجػػرس عملي ػ إعػػادة بنػػا منظم ػ
التحرير ل دم اليػدؼ نف ػوي لاػف العمليػ تحولػت فيمػا يبػدو إلػى اقتنػاص مةاعػدي اوالػى بنػا ىياػات صػوري
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ب أثر افاحي ملموسي وىو ما يضعؼ اتىتمػاـ بةصػص المصػالحاتي والتػي ت تحػرز نجاحػاي وتػدور فػى
فراغ موحش ت تمأله المات صارت ب معنىي وت تنطو و على مطامأ ومطامح كشػ اص وحراػاتي
وىو ما قد يصح أف يتوقؼي فالبؤس المفرؽ بيف غزة والضف لػف تتطيػر طبيعتػو لػو صػار بؤ ػا مجمعػاي وقػد
تياوف الا ـ مفيدا مأ الرايس عباس.
فيو يبػدو ارضػيا بوظيفػ الػرايس بػ راا ػ ي ومطتبطػا بةصػ الدولػ التػي تشػبو قبضػ اليػوا ي وعةيػدة الرجػؿ
المعلن ػ أنػػو تجػػدو مػػف مةاوم ػ وت انتفاض ػ جماىيري ػ ي وىػػي عةيػػدة تنظنيػػا تلػػزـ ا ػوادر ' فػػتح ' اكاثػػر
ص ب ي بينما تبدو ' حماس ' فػي حػاؿ أفضػؿ ن ػبياي اواف أنياتيػا م ػاومات ال يا ػ ي وتلػؾ حالػ قػد يصػح
معي ػػا أف ن اط ػػب معي ػػا ض ػػماار الحم ػػاوييف والفتح ػػاوييف افل ػػطينييف مناض ػػليفي ول ػػيس اعناص ػػر م ػػأمورة
وتابع ليو قياداتيا وتةلباتيـي فالمطلوب فيما نظف إعادة بنا فارة المةاوم العػابرة للفصػااؿي وتحريػر فاػرة
المةاوم ػ م ػػف التعطي ػػؿ بحجػ ػ التشػػايؿي وم ػػد الج ػػور م ػػأ مناض ػػلي الفصػػااؿ اك ػػر اصػ ػ ف ػػي 'الجي ػػاد
اإل مي' و'الجبيػ الشػعبي 'ي اواقامػ الوحػدة فػي الميػداف ت انتظػار انت ابػات البرلمػافي ووضػأ ىػدؼ محػدد
للافػاح الم ػلح فػػي ىػذه المرحلػ ي وىػو ا ػتاماؿ تحريػػر غػزة وتحريػػر الضػف والةػدسي وبعمليػػات من ػة علػػى
اكرض الم تيدؼ تحريرىا مرحلياي ولػيس فػى ارجيػاي وقػد يةػاؿ أف ذلػؾ ع ػير جػدا فػي الظػروؼ الراىنػ ي
وأف الةيػادات تػتحاـ فػى ػلوؾ وحيػاة المناضػليف والفػدااييفي وىػذا صػحيح إلػى حػد ابيػر لأل ػؼي لانػو قابػؿ
للتفايػػؾ مػػأ وجػػود بػػدااؿ لصػػية متاحػ للشػػعب الفل ػػطيني بصػػف عامػ ي وللشػػباب الفل ػػطيني بالػػذاتي وفػػي
صػػورة الػػدعوة لتحراػػات جماىيريػ ػػلمي حاشػػدةي وعلػػى نمػػط الثػػورات العربي ػ المعاصػرةي وتحػػت شػػعار ب ػ
بديؿ وت شريؾي يرد اتعتبار لجػوىر الةضػي الفل ػطني ي ويؤاػد أف 'الشػعب يريػد إنيػا اتحػت ؿ'ي وت يةػولف
أحد أف ذلؾ ىو ار ر غير ممافي فالشعب الفل طيني العظيـ ليس أقؿ تصػميما وافاحيػ مػف شػعوب أمتػو
التى ثارتي واجتماعو المتصؿ فى ال احات يحوؿ قضيتو إلى 'م يـ ثورة' ت م يـ تجايف.
القدس العربي ،لندن1021/3/5 ،
 59ىل "إس ارئيل" منزعجة حقاً من حكم "اإلخوان" لمصر؟

صالح النعامي
بشاؿ ي الؼ ما درجت عليو الجماع قبؿ وبعيد اتنت ابػاتي صػدرت عػف بعػض المتحػدثيف با ػـ "اك ػواف
الم ػػلميف" مػػؤ اًر فػػي مصػػر تص ػريحات تفيػػد أنيػػـ متحم ػػوف ل نف ػراد بتشػػايؿ الحاوم ػ المص ػري الةادم ػ .
وبطض النظر إف اانػت ىػذه التصػريحات تعاػس توجيػاً عامػاً للجماعػ ي أو اانػت مجػرد اجتيػادات ش صػي
لمتحدثيياي فإنيا تشي بت ُّرع في التةدير.
مف حيث المبدأي ت أحد يجادؿ في حؽ الجماع في تشايؿ الحاوم الةادم لاونيا حةةت اكغلبي الن بي
في اتنت ابات التشريعي ي لاف الةاعدة الذىبيػ تةػوؿ" :ت يافػي أف تاػوف محةػاًي بػؿ يجػب أف تاػوف حايمػاً".
وعليػػوي فػػإف ال ػؤاؿ الػػذس يطػػرح :ىػػؿ مػػف الحامػ أف ينفػػرد "اإل ػواف" بتشػػايؿ الحاومػ الةادمػ فػػي مصػػر؟
وىؿ ىذا ياوف في مصلح مصر والجماع ي أـ أنو وصف محام ل نتحار؟
إف مصر بعد أاثر مف ت عةود مف حاـ ات تبداد والف اد تطرؽ فػي مشػااؿ ىاالػ ي مػف تػدىور لألوضػاع
اتقتصادي ي وفةر وبطال وغياب للعدال اتجتماعي والتنمي ي ولةد ثػار المصػريوف علػى حاػـ الطاغيػ علػى
أمػؿ أف تػػتماف الن بػ ال يا ػي التػػي ػػتتولى زمػاـ اكمػػور بعػػد الثػورة مػػف معالجػ ىػذه المعضػ ت الج ػػاـي
ولاػػف مػػف الواضػػح أنػػو ت يماػػف معالج ػ ىػػذه الةضػػايا بمعػػزؿ عػػف تػػأثير البيا ػ اإلقليمي ػ والدولي ػ لمصػػري
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فحاومػػات مصػػر الةادم ػ فػػي حاج ػ كقػػؿ قػػدر مػػف الصػػداـ مػػأ العػػالـ ال ػػارجي حتػػى تتفػػرغ لحػػؿ اكزمػػات
الدا لي ي على اعتبار أف مصر تظؿ بحاج لتعاوف اإلقليـ والعالـ لل روج مف أزماتيا اتقتصادي ي لمرحل
محددةي لاي ت ود البيا التي ت مح بتوفير حلػوؿ جذريػ للمشػااؿ اتقتصػادي  .إف قػدرة أس حاومػ مصػري
على العمؿ لحؿ المشااؿ الدا لي يتوقػؼ علػى قػدرتيا علػى تطػوير ع قػات مصػر مػأ اإلقلػيـ والعػالـي دوف
أف تاوف مضطرة لمواجي الحم ت اليادف لنزع الشرعي عنيا .ومػف الواضػح أف حاومػ ينفػرد اإل ػ ميوف
بتشػايليا فػي مصػر ػتواجو حمػ ت شر ػ لنػزع الشػرعي عنيػا مػف أطػراؼ إقليميػ ودوليػ تيػدؼ إلػى تةييػػد
قػػدرتيا علػػى حػػؿ مشػػااؿ الػػدا ؿي بطػػرض التػػدليؿ لل ػرأس العػػاـ المصػػرس أف حاػػـ اإل ػ مييف لػػف يػػؤدس إت
لمضاعف المشااؿ والتحديات .إف ىناؾ مصلح مشترا بيف "إ راايؿ" وبعض الدوؿ العربي والةو الدوليػ
التي اانت مرتبط بتحالؼ قوس بنظاـ مبارؾي أت تنجح تجرب اإل ػ مييف فػي الحاػـي وبةػدرة ىػذه اكطػراؼ
أف تدفأ بمزيد مف التحديات أمػاـ حاػـ اإل ػ مييف للتػدليؿ علػى إفشػالو .إف اكطػراؼ ال ارجيػ التػي ت طػط
إلحبػػاط الحاومػػات المص ػري الةادم ػ لػػف تعػػدـ الو ػػيل لتحةيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ مػػف ػ ؿ توظيػػؼ ات ػػتثمارات
ال ارجي ػ فػػي مصػػر واللعػػب بورق ػ العمال ػ المص ػري الوافػػدة فػػي عػػدد مػػف الػػدوؿ العربي ػ ي وفػػرض مةاطع ػ
اقتصػػادي ي وغيرىػػا مػػف الو ػػااؿي فػػي حػػيف تنفػػرد "إ ػراايؿ" بإمااني ػ إح ػراج حاوم ػ اإل ػ مييف عبػػر الةيػػاـ
بحمػ ت ع ػاري ضػػد ىػذا الطػرؼ العربػػي أو ذاؾي حيػث ػتاوف ىػػذه الحاومػ أمػاـ يػػاريف أح ىمػا مػػري
فإمػػا أف تتػػورط فػػي ردود علػػى ال ػػلوؾ اإل ػراايليي تشػػاؿ بحػػد ذاتيػػا مثبطػاً إضػػافياً لةػػدرة ىػػذه الحاومػ علػػى
حؿ المشااؿ الدا لي ي اواما أف تصمت فيمس ىذا بصدقي طاب اإل مييف أماـ الرأس العاـ المصرس.
يجب أت ي يـ اإلرث اكيدلوجي لمرابات الحاوم الةادم في مصر فػي تةلػيص ىػامش المنػاورة المتػاح ليػا
علػػى الصػػعيد ال ػػارجيي فيصػػبح وجػػود ىػػذه الحاوم ػ بحػػد ذاتػػو مشػػال تنضػػـ إلػػى قاام ػ المشػػااؿ الطويل ػ ي
بحيػػث يأ ػػذ النػػاس بػػالترحـ علػػى عيػػد مبػػارؾ .علػػى الػػرغـ مػػف الفػػروؽ الموضػػوعي بػػيف حػػالتي قطػػاع غ ػزة
ومصػػري فإنػػو يتوجػػب التػػذاير بأنػػو عنػػدما تواطػػأ اإلقلػػيـ والعػػالـ علػػى محاصػػر الةطػػاعي لػػـ تػػوؿ اكط ػراؼ
المتآمرة أىمي تذار لحةية أف حرا حماس قد حةةت اكغلبي المطلة في اتنت ابات التشريعي التي جرت
ملزم ػ بػػاحتراـ إرادة الشػػعب الفل ػػطيني الح ػرة .لةػػد نجحػػت ىػػذه
عػػاـ 1002ي ولػػـ تجػػد ىػػذه اكط ػراؼ أنيػػا َ
اكطػراؼ مػف ػ ؿ توظيػؼ الحصػػار اتقتصػادس والمةاطعػ فػي تياػيس الاثيػػر مػف الفل ػػطينييف مػف الرىػػاف
التحوط لوي وعدـ الم ػاعدة فػي
على حاـ اإل مييفي وىذا ما يتوجب على "اإل واف" في مصر ا تيعابوي و ُّ
حدوثو.
وبالن ب ؿ"إ راايؿ" تحديداًي مف الواضح أنيا ت ترتاح إط قاً للحراات اإل مي وشعاراتياي لانيا في نفس
الوقػػت تفضػػؿ حاػػـ ىػػذه الحراػػات علػػى اعتبػػار أنػػو فػػي مواجي ػ ىػػذه الحراػػات مػػف ال ػػيؿ بنػػا تحالفػػات
عريضػ ػ تةاومي ػػا وتحاربي ػػاي وتةل ػػص م ػػف ق ػػدرتيا عل ػػى العم ػػؿ .وىن ػػا يتوج ػػب اإلش ػػارة إل ػػى م ػػا نةلت ػػو وث ػػااؽ
"ويالػػياس" عػػف راػػيس شػػعب ات ػػت بارات الع ػػاري اإل ػراايلي ال ػػابؽ عػػاموس يػػادليفي الػػذس أبلػػغ ن ػواب
أمرياييف أف "إ راايؿ"ي بعاس ما تطرحو إع مياًي مرتاح تنفراد بحاـ حماس في غزة كف ىذا ي يؿ ميم
إقنػػاع العػػالـ بمحاصػرتياي ويػػوفر ؿ"إ ػراايؿ" بياػ مثاليػ لمياجم ػ الحراػ فػػي ظػػؿ أقػػؿ قػػدر مػػف اتعت ػراض
الدولي.
مػػف ناحي ػ ثاني ػ ي ي طػػئ بعػػض متحػػدثي "اإل ػواف" عنػػدما يعتبػػروف أف نجػػاح نمػػوذج حاػػـ "حػػزب العدال ػ
والتنميػ " فػػي ترايػػا يػػدلؿ علػػى إماانيػ نجػػاح حاػػـ البػػديؿ اإل ػ مي الصػػرؼ فػػي مصػػري فػػأوتً حػػزب العدالػ
والتنميػ يةػدـ نف ػػو علػى أنػػو حػزب علمػاني قػػوميي ولػيس حزبػاً إ ػ مياًي وت حاجػ ىنػػا للتػذاير أف أردوغػػاف
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أثار غضب بعػض قػادة "اك ػواف" عنػدما دعػاىـ فػي زيارتػو اك يػرة لمصػر لتبنػي النمػوذج العلمػاني .وثانيػاًي
وىػػو اكىػػـي أف أوضػػاع ترايػػا اتقتصػػادي ي وب ػ ؼ مصػػري تةلػػص تػػأثير اكط ػراؼ ال ارجي ػ علػػى قرارىػػا
ال يا ػػيي فاتقتصػػاد التراػػي حةػػؽ معػػدتت نمػػو ابيػرة تبلػػغ  2.2فػػي الماػ ي فػػي حػػيف يبلػػغ النػػاتج اإلجمػػالي
المحلي  232مليار دوتري ويبلغ نصيب الفرد مف الناتج المحلي  20224دوتري في حيف َّ
يصنؼ اتقتصػاد
المصػػرس علػػى أنػػو أحػػد اتقتصػػاديات المن فضػ التناف ػػي فػػي العػػالـي فح ػػب تةريػػر التناف ػػي العػػالمي جػػا
اتقتصاد المصرس في المراز رقـ  20مف بيف  233دول شمليا تةرير .1020 -1004
إف الح ػػؿ اكفض ػػؿ يتمث ػػؿ ف ػػي تش ػػايؿ حاومػ ػ وح ػػدة وطنيػ ػ براا ػ ػ ش ص ػػي مصػ ػري وطنيػ ػ ي لي ػػت م ػػف
"اإل ػواف"ي لتػػولي ميمػ إصػ ح مػا أف ػػده ات ػػتبداد والف ػػاد علػػى مػػد أاثػػر مػػف ػػتيف عامػاًي فػػي ظػػؿ أقػػؿ
قدر مف الممانع اإلقليمي والدولي ي وذلؾ إليجاد بيا م ام يذوؽ المواطف المصرس في ظليا ثمار التحوؿ
الديمةراطي الحةيةيي وفي الوقت نف و يتـ التأ يس لواقأ ي مح بانط ؽ مشػروع نيضػوس شػامؿ ييػدؼ إلػى
تةلػػيص ارتبػػاط اقتصػػاد مصػػر بمواقػػؼ ار ػريف ال يا ػػي مػػف حاومتيػػاي ويجػػب اليػػوة فػػي ميػزاف الةػػو بينيػػا
وبيف "إ راايؿ".
عمان1021/3/5 ،
السبيلّ ،
 60القدس بين التنازل والتيويد

أمجد عرار
داع العػرب والم ػلميف لزيػارة المدينػ
مرة أ ر يتجدد الجدؿ بشأف الةػدس مػف بوابػ الفتػاو المتناقضػ ي مػف ٍ
المحتلػ لحمايتيػػا مػػف العػػزؿ والتيويػػد وتأايػػد عروبتيػػاي إلػػى محػػرـ زيارتيػػا لطيػػر الفل ػػطينييف مػػا دامػػت تحػػت
اتحت ؿي إلى مصنؼ مثؿ ىذه الزيارة تطبيعاً مأ المحتؿ.
ت قبػػؿ لنػػا باإلفتػػا الػػديني وت باإلفتػػا ذس الشػػاؿ الػػديني والمضػػموف ال يا ػػيي فيػػذا لػػو نا ػػو وممتينػػوهي وت
ضير إف انحصر الجدؿ في ىذا اإلطار بأصحاب ات تصاصي ونحػف ن ارقػب ون ػتمأ ونحػاوؿ التمييػز بػيف
حريص على أولػى الةبلتػيف وثالػث الحػرميف وزىػرة المػداافي وم ػتثمر قدا ػتيا فػي الت ػلؽ واتنتفػاع و ػواىما
مف أشااؿ المزايدة حيناً والمنااف أحياناًي ذلؾ أف مف يفتي بوجوب الزيارة ت يملؾ تنفيػذ فتػواهي فيػو يعلػـ أنػو
لػػو ػػمأ ا مػػو أس واثػػؽ يجػػرب التوجػػو إلػػى ىنػػاؾ يصػػطدـ بمجنػػدة “إ ػراايلي ” تجلػػس علػػى مػػد ؿ الةػػدس
تعيػػد آتؼ المػػؤمنيف مػػف علػػى الحػػاجز بإشػػارة مػػف إصػػبأ يعبػػث بيػػاتؼ نةػػاؿ أو إيمػػا ة بػػالعيف تػػر اكمتػػيف
العربي واإل مي ظاىرة صوتي ت أاثػري ولػـ يصػليا بعػد أنػو حتػى الصػوت أصػابو الاػتـ واكل ػف أصػابيا
ال رس.
مف في موقعي ت يملؾ و الدوراف في فلؾ الرؤي ال يا ي وارتباطيا بالصراع في المدين وعلييا.
“إ ػ ػراايؿ” وح ػػدت ش ػػطرس المدينػ ػ تح ػػت احت لي ػػا وت ػػوقيا ف ػػي الع ػػالـ عاص ػػم لي ػػاي وارف تتح ػػدث عني ػػا
اعاصم ؿ “الشعب الييودس”ي لاف بعض الفل طينييف والعرب لاوا طاً تنازليػاً يتعػاطى مػأ اكمػر الواقػأ
الذس تفرضػو مػوازيف الةػو ي وبػدأوا يحصػروف الةػدس بشػطرىا الشػرقي للمدينػ متبػرعيف ل حػت ؿ بطربيػا بػ
مفاوضات أو حتى بمنطؽ المةايض  .وفي اؿ دقية مف زمف النةاش يجػرس تيويػد وطمػس و”أ ػرل ” وىػدـ
منازؿ وتشريد مةد ييف وزرع م توطنيف جدد.

التاريخ :اإلثنين 1021/3/5

العدد1432 :

ص 34

ومثلما انتزع بعض الفل طينييف والعرب والم ػلميف معظػـ م ػاح فل ػطيف التاري يػ مػف ح ػاباتيـ تفاوضػياً
وثةافياًي ت ير قضي الةػدس فػي الم ػار ذاتػوي ولػف يطػوؿ الوقػت لنصػؿ إلػى مرحلػ ي ػتنار ىػذا الػبعض أس
حديث عف عروب الةدس ويةذؼ في وجو الةااؿ بو أف ياوف “واقعياً ت عدمياً”.
ارف يجرس تحضير لم يرة عالمي في ال امس عشر مف مايو /أيار المةبؿ نحو الةدس في الذار ال ام
وال تيف للناب ي واؿ مػا ن شػاه أف ي ػرج التحػرؾ ىػزي ً ت يليػؽ بماانػ المدينػ وقدا ػتيا وقضػيتياي ذلػؾ أف
المةدمات توحي بالنتااج والبدايات تػدؿ علػى النيايػاتي ومػف ينتظػر جلمػود صػ ر يت ػارع ػةوطاً مػف أعلػى
الجبؿي يجد نف و إما تحت الص ر يدو و أو يتنحػى مػف طريةػو  .الةػدس ارف تواجػو مصػيرىا وحػدىا بػ
نصير أو ند ت بالفعؿ وت بالا ـ و ديباجات رفأ العتب التي تصطر مأ اكياـ.
“إ راايؿ” ت ير على طى م ططيا للمدين الم مى “عشريف عشريف” الذس يراد لو أف يجيز على ما تبةى
مف عروب المدين اوا ميتيا حتى عاـ ي 1010ونحف ت تاريخ م تةبليا نضعو يتجػاوز مػايو /أيػار المةبػؿي
وت نعرؼ اـ منزؿ ييدـ واـ مةد ي يطرد واـ نفؽ يحفر قبؿ ىذا التاريخ وبعده؟
لي ت ىذه نظػرة ػواداوي ياا ػ ي فالحتميػ التػي نفيميػا ػتأتي بمػا يعبػر عػف منطػؽ التػاريخ المنتصػر علػى

الططاة بطبعو وطبيعتوي والتاريخ نف و يعرؼ ايؼ يأتي بمف يحمؿ الةدس وفل طيف بيف أىػداب عينيػو وفػي
الةلب وفي بنود البرامج وروحيػ مػا أُ ػذ بػالةوة ت ي ػترد بطيػر الةػوةي عنػدىا لػف تاػوف زىػرة المػدااف متأرجحػ
بيف ٍ
مفت ومفتف.
الخميج ،الشارقة1021/3/5 ،
 62كاريكاتير:

الراية ،الدوحة1021/3/5 ،
التاريخ :اإلثنين 1021/3/5

العدد1432 :

ص 35

