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*** 
 
 إلنياز أزمة الكيرباز ج ريا في قطاع غزة مع مصر والبنؾ اإلسالمي لمتنمية ىنية يتوصؿ التفاؽ شامؿ 2

مصللريين هنءللام أزمللس توصللر رسلليس الح ومللس اليةسللطينيس اسللماعير هنيللس إلللع اتيللال شللامر ملل  المسللؤولين ال
 ال ءربام بش ر نءاسي في قطاع غزة.

ي أن هلذا اتتيلال ءلام 3023-3-34وذ ر بيان صادر علن النلاطل باسلل الح وملس طلاهر النونلوي الخمليس 
خلللار الةالللامات الم اليلللس واتتصلللاتت التلللي أءراهلللا هنيلللس مللل  المسلللؤولين المصلللريين والمسلللؤولين فلللي البنللل  

 اهسامي لةتنميس.
لنونو إن "رسيس الوزرام عبر علن عظليل تالديرل لةلدور المصلري المسلاهل فلي إنءلام اازملس الناتءلس علن وقار ا

 الحصار الصءيوني لاطاع غزة والتي هدف من خالءا تر ي  شعبنا اليةسطيني".
وبحسلب البيللاني فللتن اتتيللال يت لمن الللاث مراحللر أساسلليسي ااوللع بللدم  للق الوقللود اللازل إلللع قطللاع غللزة 

تعاقللد مباشللر ملل  شللر ات الوقللود المصللريس بالسللعر الللدولي بالطرياللس التللي تراهللا مصللر مناسللبس وبشلل ر وفللل 
ميءللا وات  28ي لمن اسلتمراريس وصلولءا إللع الاطلاعي و لذل  زيللادة الءءلد ال ءربلاسي الواصلر إللع غلزة ملن 

 ميءا وات خار الساعات الاادمس. 33إلع 
ميءا إ افيس تصر ءميعءلا اللع  50طس الشيق زويد لتوليد الطاقس بل أما المرحةس الالانيس فتشمر زيادة قدرة مح

الاطاعي وذل  بتموير مباشر من البن  اهسامي لةتنميسي م  تأهير المحور الراب  لمحطس ال ءربام فلي غلزة 
 تستيعاب طاقس المرحةس بش ر  امر.

وتزويد محطس التوليد بالغاز بلدت ملن  وتشمر المرحةس الالالالس ءزأين ااولع است مار خطوات الربط ال ءرباسي
 الوقود.

و ان هنيس قد أءرى اتصات م  رسيس البن  اهسامي لةمسلاهمس فلي حلر أزملس ال ءربلام وتةالع مسلام رسلالس 
م توبللس مللن ااخيللري ميادهللا أن ت مللان  مللن تمويللر مشللروع توسللي  الشلليق زويللد وسلليتل الشللروع بللذل  حللاتي 

 مةيون دوتر. 4326مصر يوءد لدى البن  اعتماد بمبةغ وبخصوص الربط ال ءرباسي م  
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وسليدعو البنل  اتسلامي الءمعيللات والمؤسسلات لةتبلرع بالمللار لشلرام الوقلود مللن الشلر ات المصلريس بأف للر 
 اتسعار ومن الل عمر حساب تستابار التبرعات وتسديدها لةشر ات المصريس. وفل البيان. 
 34/3/3023، موقع فمسطيف أوف اليف

 
 لست قادرًا عمى التفكير في الكفاح المسمَّح.. و خطر فيالسالـ اآلف عباس:  3

فع رال اهللي  "المصرى اليول"أ د الرسيس اليةسطينعي محمود عباس فع حوار الذى أءرته معه  : أسامس خالد
يسه أن السال اآلن فع خطري وت أحد يعرف عواقب تءميدلي وسط التعنت اهسراسيةعي ل نه فع الوقت ن

يعرف تياصير خارطس الطريل اليةسطينع لةيترة المابةسي بدمًا من تش ير الح ومس المستاةسي وحتع إءرام 
اتنتخابات التشريعيسي وقار إنه ت يءد مانعًا فع اتتصار باهخوان المسةمين فع مصر إذا ش ةوا الح ومسي 

لع نص الحوار:  وا 
ضات إلى المصالحة وحتى االنتخابات، دعنا نبدأ مف الساحة مميئة بالممفات الساخنة: مف المفاو *

 المصالحة، كيؼ ترى مستقبميا فى ى ه المحظة؟
المصالحس  ما تعرفون مطةب وطنعي وعيب عةينا استمرار اليرقس بين أبنام الشعب الواحد  ر هذا الوقتي 

نءا مسألس صعبس لذا  ان عةينا البحث عن حةور هنءاسءاي و ان الحر فع رساستع الوزارةي صحيح أ
تنشغالع بأمور  اليرة ل نع قبةت حسما لةمش ةسي والح ومس التع نريدها واتيانا عةيءا حتع ت ييءمنا أحد 
خطًأ ح ومس انتااليسي ت نوقراطيسي ت ل مستاةين وتتب  سياستع وت تتب  أى طرفي انءا لن تمالر أى 

أله هر هو مستار وهر هو من الت نوقراطي أحزابي ل ن من المم ن أن يتل ترشيح شخص ماي عندها سأس
ويم ن  مهي انه غير محسوب عةع فصير معيني ل ن يءب أن يطرح الءمي  أسمام المرشحيني وأولءل 

 «.حماس»
 إ ف ستقبؿ ترشيحات الفصائؿ والقوى السياسية المختمفة؟ *

أوتهما إءرام اتنتخاباتي وتبد أن نعلي ل ن الارار لع أناي وهذل الح ومس باعتبارها انتااليسي لءا مءمتاني 
ت ون الرؤيس وا حسي وتبد من وءود تسءياتي وهنا  مش ةس عند اهسراسيةيين تبد من إيءاد حر لءاي 
والالانيس إعمار غزةي ونحن نحاور الحصور عةع المبالغ التع حددها مؤتمر شرل الشيقي والميروض أن 

من قبري وعةع  وم ذل  توصةنا هعان الدوحسي وبعد يومين  ما لل يدفعول« إعمار غزة»يدفعوا لصندول 
 هنا  اءتماع بالااهرة م   ر اليصاسر.

 تحدثت عف مشكمة تتعمؽ باالنتخابات، فما ىى؟ *
يءب إتمال اتنتخابات فع الادس التع تا  تحت سيطرة اهسراسيةييني ولن نستطي  إءرام العمةيس اتنتخابيس 

 .ن توافل عةع إءراسءا فع المدينس مالةما حدث فع بدونءاي وعةع إسراسير أ
 ىؿ ستستقبؿ ترشيحات الفصائؿ ألعضاز الحكومة فى االجتماع ال ى أشرت إليو؟*

ليس شرطًا فع هذا الةاامي وعادة ما ت ون الترشيحات سريسي وأى تنظيل يستطي  أن يادل المرشح الذى يرال 
 مناسبًا.

 شيحات؟ىؿ ىناؾ موعد لتقديـ تمؾ التر *
 ت يوءد موعد محددًا.

 وىؿ سيكوف رئيس الوزراز الحالى، سالـ فياض، عضوًا فى الحكومة القادمة؟*
 لل أحدد بعد أى ترشيحات وسأنتظر طرح ااسمام أوًت.
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 ىؿ ستكوف حكومة ائتالفية؟*
وافل وطنع عةيءاي من مستاةيني وسي ون هنا  ت« انتااليس»ت ح ومس استافيس وت اتحادًا وطنيًاي بر وزارة 

 وسأرى ما إذا  ان رسيسءا مستاًا فعًا أل تي بمعنع أنه لن ي ون فتحاويًا أو حمساويًا.
انتقدوا تمؾ « حماس»أعمنت أكثر مف مرة أف ى ه الحكومة تتبع سياستؾ، لكف مسؤولى حركة *

 التصريحات، فكيؼ ترى ى ا الخالؼ قبؿ بدز تشكيؿ الوزارة؟
اآلني فءذا ال ال قةته ماسس مرةي أمال خالد مشعر وأمير قطري ل ننع أتسامر: « حماس»ت أريد الرد عةع 

هر تتب  الح ومس سياسس أحد غيرىي ومن هو؟ي وأ رر ست ون وزارة مستاةس غير تابعس اى طرفي وءست 
 حًا لةمش ةس وليس بصيتع رسيسًا لحر س فتح.

 مع ؟ هر تعتاد أن خالد مشعر قادر عةع تنييذ اتياقه* 
ي وهو يت ةل باسل الشرعيسي انه رسيس الم تب «أنا قادر عةع تنييذ اتياقع مع ي ومستعد أن أ مر»قار لع: 

ذا  ان هنا  «حماس»السياسع لل ي وأنا أتعامر م  من يحمةون الشرعيس الحزبيسي وت أتعامر م  غيرهلي وا 
معتر ون عةع اتتيالي وليس لع  شخصاً  معتر وني فيم ن  أن تأتع إلع حر س فتحي وستءد هنا  

 عاقس بالخافاتي وت أحب سماعءا.
 تعتبر نفسؾ لست طرفًا فى الخالفات الجارية اآلف فى حماس؟*

 لست طرفًاي ولن أ ون.
 ىناؾ خالفات تتعمؽ بمدى دستورية توليكـ منصب رئاسة الوزراز؟* 

ذا قالوا إن هذا التعيين غير دس ي وفع النءايس أنا مةتزل «باش»تورى اامر مطروح عةع الءمي ي وا 
ذا قار الخبرام إن تولع   رساسس الح ومس غير قانونع فاد أراحونع.« أبومازن»بالاانوني وا 

 ما العقبات الكبيرة التى ستواجو الوزارة المقبمة بعد تشكيميا؟*
نا  انت الديماراطيس هع أعتاد أن أهمءا إءرام اتنتخاباتي فنحن اخترنا الديماراطيس والتعدديسي وعندما ءس

خيارناي وأظن أنه ت يوءد من يتمت  بديماراطيس أف ر من الموءودة عندناي ان لدينا لءنس اتنتخابات 
 مستاةسي وت تتب  الح ومس.

 المءةس الالورى أعةن  مرشحًا وحيدًا لةرساسسي فءر تابر هذا الترشيح؟*
 لن أتحدث فع هذا المو وع اآلني وسي ون له وقته.

أعربت مف قبؿ أنؾ تريد التفرغ لقضاز وقت مع أحفادؾ، وفيـ البعض منو عدـ رغبتؾ فى الترشح *
 ثانية؟

 ت أريد فتح هذا المو وع اآلن.
 ىؿ تحدد موعد إجراز االنتخابات التشريعية؟* 

بد من مايوي ان أمال لءنس اتنتخابات سةسةس إءرامات ت تي ل ن هنا  موعدًا تل تحديدل  بدايسي وهو 
إتمامءا أوًتي منءا مش ةس الادس التع أشرت إليءاي وبعدها تطةب الةءنس منع إصدار مرسول تءرام 

 شءوري وأنا م طر هصدارل وت أستطي  تغيير المدة وءعةءا شءرين أو أربعس. اتنتخاباتي خار 
 ؟مثيمتيا فى ، ىؿ تتوقع نتائج أفضؿ لمحركة فى االنتخابات المقبمة عف «فتح»كرئيس لػ* 

 هذا يتعةل بعمر الةءاني ومدى اقترابءا من الءماهيري والتحامءا معءل.
 تصورًا بنسب الفوز أو عدد المقاعد المتوقع حصوؿ الحركة عمييا؟« فتح»أليس لديؾ وأنت رئيس لػ* 
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نيين سوام وحدهاي و ر اليةسطي« فتح»ت أحب حسابءا بءذل الطرياسي أنا رسيس الشعب اليةسطينعي وليس 
 أمامعي وت بد أن أبتعد عن الحزبيس فع مرحةس اتنتخابات.

 باالنتخابات، ىؿ ستسمميـ الحكومة؟« حماس»إ ا فازت * 
بالتأ يدي وسةمتءا لءل من قبري عندما ءامنع رسيس لءنس اتنتخابات الساعس الرابعس صباحًا وأبةغنع فوزهلي 

وقةت له: مبرو ي أعدوا أنيس ل لتش ير « إسماعير هنيس»وقةت له: أعةن هذا فورًا واتصةت بنيسع بل
ذا ت رر اامر سأفعر هذا مءددًا ما دمت رسيسًا.  الح ومسي وا 

 إلى أى حد وصمت المفاوضات مع إسرائيؿ؟ *
لألسفي وصةت لطريل مسدود رغل ءءد الةءنس الرباعيس الدوليسي ورغل ءءد اهخوة فع ااردني وقةت لةوفد  

ذهب لةمياو ات: اءةسوا م  الءانب اهسراسيةعي وتحدالوا مباشرة واطرحوا ما عند لي ل ننا  اليةسطينع الذى
 وصةنا لطريل مسدودي وأمال هذا الو   تبد أن أتخذ إءرامات ل ن ت تسألنع عنءا اآلن.

 ىؿ ىناؾ اتصاالت غير معمنة مع الجانب اإلسرائيمى؟* 
أحيانا  ان يةتاع شخص من هنا وشخص من هنا   ان هنا  بين وقت وآخر اتصاتت غير معةنسي 

وتءرى أحاديثي ل ن اآلن ت يوءد شعم من ذل ي وربما توءد بعد فترةي ت أعةلي وسأعطع ل  مالًاي  ان 
شيمون بيريزي رسيس الدولسي ياور لع: عايز أشوف ي وأءةس معه دون إعاني ولدينا مالًا ااءءزة اامنيس 

راسيةع لةتنسيلي وهع اتصاتت مستمرة ل نءا غير معةنسي صحيح أنءا توقيت اآلني تةتاع يوميًا الءانب اهس
 ل ن ت توءد قطيعس.

 ىؿ ترى أف نتنياىو شريؾ مناسب وراغب فى السالـ؟*
وءءس نظرى الرسميس أن نتنياهو رسيس وزرام إسراسير المنتخبي وليس لدى بدير غيرل اتعامر معهي أما 

فةست بصدد البحث حولءا اآلني ل ن ما دال رسيسًا لةوزرامي ليس عةع إت التعامر  بالنسبس آلراسه وأف ارلي
 معه.
يقافيا مفاوضات السالـ؟*   ىناؾ مطالبات عديدة لكـ بإيقاؼ اتصاالتكـ بإسرائيؿ، بعد تعنتيا الشديد وا 
يءودىي وأقابر تتوءد مباحالات وت مياو ات لةسال اآلني ل نع أءرى اتصاتت ب ر شراسح المءتم  ال -

 من وفد « عوفيديا يوسف» ر ااطراف منءل ليسمعوا صوتنا وآرامناي وفع مرة ءامتنع ابنس الحاخال 
 يءودى وقابةتءل ءميعًاي ويءب أن نخاطب الءمي  ونشرح وءءس نظرنا.

 أفنيت جززًا كبيرًا مف عمرؾ بحثًا عف السالـ لكنو يبدو اآلف ىشًا؟* 
قةت لءل أنا متمس  بالمااومس السةميس « حماس»ر السال وعندما تحدالت م  قادة مااطعًا: أنا ت أؤمن بغي

الشعبيسي وليس لدى قدرة عةع مءرد التي ير فع ال ياح المسةحي فاالوا إننع خاسن وءاسوس وعميري فةياولوا 
 ما ياولوني هذل قناعتع وموقيعي ولن أغيرهما أبدًا.

 أال ترى أف السالـ فى خطر؟* 
 السال فع خطر شديدي وهو ليس مصةحس فةسطينيس فاط أو إسراسيةيس فاطي ل نه مصةحس عالميس. ت ش  أن

 ما عواقب انيياره؟* 
إذا لل ي ن هنا  سالي ت أعرف ماذا سيأتعي لذا أقور إنه فع خطري ل ن السال ليس من طرف واحدي 

 تبد من طرفين راغبين فيهي وأنا ءاهز.
 ربى يمكف أف يصؿ إلى فمسطيف؟ىؿ تعتقد أف الربيع الع*
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مارس الما عي وقامت مظاهرات فع  ر المدن  إذا أتعي أها وسءًا وقد ءام لنا الربي  اليةسطينع فع 
ي والانع يول  انت عندى لءنس مر زيس قةت فيءا إننع موافل «الشعب يريد إنءام اتناسال»اليةسطينيس تاور: 

سيساط أبو مازني ولن أناقش أحدًاي « يساط أبو مازن»طينع وقار: عةع إنءاسهي ل ن إذا خرج الشعب اليةس
 صدقنع لن أقور  ةمس إ افيس واحدة.

 كيؼ ترى ثورات الدوؿ العربية؟* 
ما يءرى فع الدور العربيس يءرى ونحن نتيرجي ليس لنا دخر بأى منءاي فءع ق ايا داخةيس عربيسي ت 

 معه.نتدخر فيءا مطةااي وما تاررل الشعوب سن ون 
 أال يقمقكـ سيطرة اإلسالمييف عمى الحكـ فى عدة دوؿ عربية؟* 

هذا خيار الشعوب ونحن ت نعاب عةيءاي إذا  نت أقور ل  إن نتنياهو رسيس منتخب وأنا مءبر عةع 
ذا اختار الشعب اهخوان أو السةييين فةيس من  التعامر معهي فءر أتدخر فع اختيارات الشعوب العربيسي وا 

 ةل.حاع أن أع
 ىؿ أجريتـ اتصاالت مع اإلخواف المسمميف فى مصر؟* 

ذا ش ةوها سنءرى معءل اتصاتتي وقد أءرينا معءل  ليس لدى أى مان  أبدًاي ونحن نتعامر م  الح ومسي وا 
 اتصاتت والتاينا بءل باليعر.

 ما طبيعة عالقتكـ بالمجمس العسكرى فى مصر؟* 
ير ورسيس اار ان ورسيس المخابرات و ر  باط المءةسي ووزير ممتازةي و ةما ذهبت إلع مصر ألتاع المش
 الخارءيس وأمين عال ءامعس الدور العربيس.

 فيما يتعمؽ بسوريا، العالـ كمو يستنكر ما يحدث ىناؾ، فما موقفكـ؟* 
 لن أعةل ولست طرفًا وت أستطي  التدخر وأعتاد أنءل يادرون موقينا.

 ىؿ ىناؾ خطر حقيقى عمى القدس؟* 
 مستن رًا: خطر!ي الادس تءودتي وت اد ت ي  من أيديناي وتبد من إنااذها فورًا.

 كيؼ يمكف إنقا ىا وحمايتيا؟* 
تبد لةعالل العربع واهسامع أن يت اتف فورًا هنااذ الادس من ال ياعي وهنا  أراض يم ن تعميرهاي 

مدينس وت يءدون عمًاي وت أستطي  أن ألف مواطن يمة ون منازر فع ال وبيوت يم ن شراؤهاي وعندنا 
أطالبءل بالباامي وهنا  ناطس أخرى أريد التحدث فيءاي وهع أن مءعم العرب لألرا ع اليةسطينيسي ت يعنع 
التطبي ي ل ن لدعمنا ورف  معنوياتناي وعندى محا رة سألايءا فع الدوحسي وسأخاطب بءا العالل  ةه 

ادس؟ وءود ل هنا  ليس تطبيعًا بر دعل لءاي وعندما تأتون هنا فأنتل ت متساسًا: لماذا ت تأتون إلع ال
تزورون السءاني بر تواسون السءيني فءر تتر وننا وحدناي لألسف نسم  فتوى تطالب بمن  زيارتناي أنتل 

 بءذل الطرياس تعزلونناي وتعزلون الادس.
، القاىرة،   //المصري اليـو

 
 
 ع إقرارات  مة مالية عمى مسؤولي السمطة الفمسطينيةىيئة مكافحة الفساد توز  4

بدأت هيسس م افحس اليسادي توزي  استمارات إقرار الذمس الماليس عةع مسؤولين في السةطس  رال اهلل:
 اليةسطينيسي وهو إءرام لل ي ن معموت به في السابل.
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ون  بار عبر السنوات الما يس وءامت الخطوة بعد تيشي ظواهر فساد  بيرةي اتءل فيءا مسؤولون فةسطيني
 ومنذ تأسيس السةطس التي راحت أخيرا تاحل عددا منءل في الخارجي وتحال م  آخرين في الداخر.

وعادت الءيسس ورش عمر لمسؤولي الشؤون الاانونيس واهداريس في الوزارات والءيسات والمؤسسات التي 
م ةيا  ءا من قبر الءيسس في المرحةس ااولع وتشمر تسةمت قواسل بأسمام اليسات الم ةيس التي تل استءداف

من درءس مدير عال فأعةعي إ افس إلع السيرام وأع ام لءان المشتريات والعطامات وأمنام الصناديلي 
عادتءا لةءيسس في موعد أقصال  مارس )آذار( المابر. وقالت الءيسس في بيان لءا  عةع أن تتل تعبستءا وا 

انتءام هذل المرحةس استءداف باقي الم ةيين الخا عين وفل مراحر يتل تحديدها من قبر  أمسي إنه سيتل بعد
 الءيسس لتغطيس  افس الم ةيين والخا عين وفل متطةبات الاانون.

وتاحل الءيسس في الداخر والخارج عشرات المسؤوليني بينءل وزرام ساباون وحاليون ومستشارون 
في غ ون شءور قةيةس وزيري الزراعس واتقتصاد ومسؤوت  بيرا ساباا ومسؤولوني و انت قد حولت لةا ام 

ت "في وزارة الماليس. وتعءدت بماحاس ااموار العامس حتع في حار وفاة ااشخاصي باعتبار أن السرقات 
ن  انت حاات "تساط بالتاادل أو بموت الشخص المدان ي غير أن الءيسس التي تش ةت قبر أ الر من عالي وا 

ات ءيدة فتنءا تواءه عابات  اليرة في متابعس مشتبءين باليسادي إذ إن غالبيس  بيرة منءل أو أبرزهل نءاح
 عةع ااقر ت يايل باارا ي اليةسطينيس.

و انت السةطس قد طةبت من دور عربيس السماح لءا بالتحايل م  فةسطينيين في الخارجي وتل ذل  في 
ءمي ي ولل ي ن هذا  افيا تماما لةحصور عةع أءوبس شافيسي وطةبت سيارات تابعس ليةسطيني ل ن ليس م  ال

 السةطس استءاب هؤتم إلع أرض الوطن.
 //الشرؽ األوسط، لندف، 

 
 قريع: مخططات التيويد في القدس باتت في مراحميا النيائية 5

لءنس الادسي أحمد قري  إن قار ع و الةءنس التنييذيس لمنظمس التحرير اليةسطينيسي رسيس : راسل عبد الواحد
مخططات التءويد التي تنيذها الح ومس اهسراسيةيس في مدينس الادس باتت في مراحةءا النءاسيسي مستغةس 

ساميس ءادة هنااذ الادس قبر أن ت ي  نءاسيا.  انشغار العالل العربيي داعيا إلع وقيس عربيس وا 
الادس اآلن تواءه أخطر ما يم ن أن تتعرض "أن  في الادس "وفا"وأ اف قري  في لاام خاص م  مراسر 

 ."له أي مدينس وهي معر س لةسةب والنءب وال ل والتءويد
في ظر اتنشغار العربي أصبح مو وع فةسطين والادس والصراع العربي اهسراسيةي ق يس الانويس "وقار: 

دس لتصعيد  بير وتسري   بير رغل تيءمنا اولويات هذل الشعوب ل ن في هذل الحالس التي تتعرض فيءا الا
في آليس تنييذ مخططات تءويدها أت تستحل الادس وقيس عربيس ءديس وليس وقيات مءامةس.. وقيس عربيس 
ت فتنه لن يباع من الادس شيميعةينا أن نسأر أنيسنا  يف  بمتطةباتءا الماليس والسياسيس واتءتماعيسي وا 

 المادسس؟. يم ن أن نعمر تسترداد حاوقنا في المدينس
 //وكالة األنباز والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 دعو إلى تركيز الجيود لحؿ أزمة الكيرباز في قطاع غزةت راـ اهلل: سمطة الطاقة 6

"اايال": أ د د. عمر  تانس رسيس سةطس الطاقس أنه عةع ءمي  ااطراف أن ت   الخافات ءانبًا  - رال اهلل
تحايل  إلعالسعي  أوالبةبةس  هالارةر أزمس ال ءربام والوقود. وأنه ليس هنا  أي داع وأن تسعع بحل إلع ح
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وقار  تانس في بيان صحافيي  م اسب سياسيس أو مصالح خاصس عةع حساب معاناة المواطنين في الاطاع.
عع لتسءير نس أنالحر بنام عةع ما تل اتتيال عةيه في الااهرةي وعةينا  إلعفي طرياءا  اازمس إنأمس: 

إنساني  قطاع غزة من الو   الا هسعافيتحمر مسؤولياته وتر يز الءءد  أنهذا الحر وعةع الءمي  
 .الاارصالذي يعيشه أهةنا في هذا الشتام 

 //األياـ، راـ اهلل، 
 
 فياض: إرادة األسير عدناف أجبرت االحتالؿ عمى االنصياع لحقو في الحياة والحرية 7

أ د رسيس الوزرام اليةسطيني الد تور سال فياض أن إرادة ااسير خ ر عدنان أءبرت : لدستورا –رال اهلل 
نظال اتحتار عةع اتنصياع لحاه في الحياة والحريسي حيث أن قرار مح مس اتحتار باهفراج عنه في 

وعيس اتعتاار اهداري نيسان الاادلي وعدل تءديد اتعتاار اهداري له ُيساهل وباوة في تالبيت عدل مشر  
ومدى الظةل الذي يتل بموءبه مصادرة حريس إنسان دون أي مسوغاتي ومعءا مصادرة قيل العدر وحاول 

 اهنسان التي ُيعاني منءا شعبنا يوميًا.
وشدد فياض عةع  رورة أن يتحمر المءتم  الدولي مسؤولياته الاانونيس وااخاقيس والسياسيس بعيدًا عن 

لاد و عت هذل الا يس مءددًا معاناة ااسرى برمتءا أمال المحافر الدوليسي بما "معاييري وقار ال ازدواءيس
ُيساهل في حمر المءتم  الدولي عةع تحمر مسؤولياته الاانونيس وااخاقيس والسياسيسي وأن يتحدث بصوٍت 

التي ما زالت ساسدة وبما ي من  أ الر و وحًا وأ الر ارتياعًا لمعالءس هذا المةف بعيدًا عن ازدواءيس المعايير
 ."إطال سراح ءمي  ااسرى دون استالنام

 //الدستور، عماف، 
 
 وحدة استيطانية  600السمطة الفمسطينية تديف قرار بناز  8

ي وحدة س نيس ءديدة في مستوطنس شيةو قرار بنام  "بشدة"دانت السةطس اليةسطينيس  ا ف ب: -الادس 
 أنيؤ د مرة الانيس بما ت يدع لةش  "الارار  أنسطيني صاسب عرياات ليرانس برس وقار المياوض الية

ءءود  إفشاراختارت اتستيطان بدر السال وهذل الح ومس هي المسؤولس بش ر  امر عن  إسراسيرح ومس 
. "السال في المنطاس

 //القدس العربي، لندف، 
 
 مية حوؿ الحكومة الفمسطينيةالوادية: اجتماع القاىرة سيخرج بنتائج عم 9

أ د ياسر الواديسي ع و الايادة العةيا لمنظمس التحرير اليةسطينيسي أن اءتماع اهطار الايادي : الخةير
 لمنظمس التحرير في الااهرة غًدا الخميسي "سيخرج بنتاسج عمةيس حور مةيي الح ومس والمصالحس".

نسخس عنهي إلع أن الايادة العةيا لمنظمس التحرير وأشار الواديسي في بيان مات ب تةات "قدس برس" 
 ستءتم  غًدا في الااهرة لمناقشس مةف تش ير ح ومس التوافل الاادمس وبحث مةف المصالحس اليةسطينيس.
ومن المارر أن يءتم  غًدا الخميس اامنام العامون لةيصاسر اليةسطينيس وأع ام منظمس التحرير في 

 س والمصالحس وسط توقعات بحصور انيراج بالمةف.الااهرةي لبحث مةيي الح وم
 //قدس برس، 
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 ومشعؿ: ماضوف بالطريؽ الصحيح إلنياز االنقساـ عباس :

أعةن الرسيس محمود عباسي ورسيس الم تب السياسي لحر س حماس خالد مشعري الم ي قدما  :الااهرة
 بالطريل الصحيح هنءام اتناسال.

ب لةصحييين في قصر ااندلس عاب لااسه مشعر بالااهرةي مسام اليول ي في تصريح مات عباسوقار 
 ااربعام: نحن بدأنا إن شام اهلل بدايس صحيحس ومستمرون بالطريل الصحيح نحو تطبيل اتيال المصالحس.

 ومن ءءتهي قار مشعر: ااءوام إيءابيس وءيدة وما ون بذات الطريل إن شام اهلل.
 22/2/2012لفمسطينية )وفا(، وكالة األنباز والمعمومات ا

 
 "إعالف الدوحة"القاىرة وبالمكتب السياسي لحماس يؤكد ضرورة التنفي  األميف التفاؽ المصالحة  20

عان : الااهرة أ دت حر س "حماس" عةع  رورة "التنييذ الدقيل واامين تتيال المصالحس في الااهرة وا 
وصر "المر ز -( 2-22مي لةحر س ااربعام )ءام ذل  في بيان صادر عن الم تب اهعا الدوحس".

ي ءددت فيه حماس تم سءا بل"إنءام اتناسال وتوحيد الصف الوطني عةع -اليةسطيني لإلعال" نسخس عنه
 قاعدة التمس  بحاوقنا المشروعس والوابتنا الوطنيس ومااومتنا الباسةس".
اميس حماس اءتماعه الدوري بح ور وءام في بيان حماس: "عاد الم تب السياسي لحر س المااومس اهس

ومشار س قيادات الحر س في الداخر والخارج في الااهرة عةع هامش انعااد اءتماع اهطار الايادي 
 لةمنظمس".

وأ اف البيان: "ناقش الم تب السياسي بعمل وبروح المسؤوليس الوطنيس والتنظيميس ءمةس من المو وعات 
ءماهير شعبنا اليةسطيني في الادس وال يس الغربيس وفي أر نا المحتةس والا ايا التي تءل شعبنا"ي ودعا "

عان النصرة لهي في ظر ما ياول  82عال  إلع شّد الرِّحار والمرابطس في المسءد ااقصع المبار  وا 
 المتطّرفون الصءاينس من اقتحامات مت ّررة لباحات المسءد ااقصع".

 تب السياسي المةف وأ د عةع " رورة التنييذ الدقيل واامين وفيما يتعةل بمةف المصالحسي استعرض الم
عان الدوحس من أءر إنءام اتناسال وتوحيد الصف الوطني عةع قاعدة  تتيال المصالحس في الااهرة وا 
التمس  بحاوقنا المشروعس والوابتنا الوطنيس ومااومتنا الباسةسي وعةع طريل دحر اتحتار الصءيوني عن 

قامس  دولتنا اليةسطينيس المستاةس وعاصمتءا الادس".  أر نا وا 
 22/2/2012المركز الفمسطيني لالعالـ، 

 
 الدوحة" إعالفلضماف نجاح " االستدراكاتالحياة: المكتب السياسي لحماس وضع جممة مف  22

أن الءدر داخر الحر س « الحياة»لل « حماس»أ دت مصادر قياديس في حر س : ءيءان الحسيني -الااهرة 
الذي يا ي بأن يرأس الرسيس محمود عباس )أبو مازن( الح ومس « إعان الدوحس»ل لصالح تنييذ ُحس

خار اليترة اتنتااليس. ل نءا  شيت أن الم تب السياسي لةحر س و   ءمةس من اتستدرا ات تحت عنوان 
نييذ. وليتت الع ي مشددة عةع  رورة ااخذ بءا ل مان نءاح اتتيال ودخوله حيز الت«تياصير اتتيال»

ان رسيس الم تب السياسي خالد مشعر سيءتم  م  الرسيس اليةسطيني هطاعه عةع هذل التياصير من 
 أءر ااخذ بءا تحصينًا لاتيال ولحمايته من اليشر.

أوًت التنييذ الدقيل »التي و عءا الم تب السياسيي أو حت المصادر: « تياصير اتتيال»وعن ماهيه 
عان الدوحس بما يت منه من تش ير الح ومس التي يءب ان ت ون غير فصيةيس ومدتءا تتيال الااه رة وا 
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عادة إعمار غزة ورف  الحصاري و ذل  تءيسس  محددة... ومءامءا تنحصر في اهشراف عةع اتنتخابات وا 
ه لن ي ون ي تفتس الع أن«ااءوام اهيءابيس في  ر من غزة وال يس لدعل المصالحس تمءيدًا لانتخابات

 هنا  تغيير في البنيس اهداريس لألءءزة اامنيس في غزة.
وأو حت المصادر أن الح ومس مطالبس ب رورة أن تحظع بالاس المءةس التشريعيي وأن يتل إءرام تعدير 
قانوني يسمح بالءم  بين موقعْي الرساسس ورساسس الح ومس. ورأت أن هذل التياصير هي المخرج والحر 

إعان »حريصس عةع العاقس م  قطري لذل  ت يم نءا ان تعارض « حماس»فتس الع ان المناسبي ت
ي باه افس الع أنه يءب حيظ مام مشعر الذي وق  اتتيال عةع عاتاهي ومن الل ءرت تسويس «الدوحس

 الخافات المتعةاس باتيال الدوحس بين صيوف قيادات الحر س وفل هذا المخرج.
ي الءناح « تاسب عز الدين الاسال»ان الااسد العس ري البارز في « الحياة»في السيال ذاتهي عةمت 

العس ري لةحر س أحمد الءعبري موءود في الااهرة لدعل اتيال الدوحس. وقالت المصادر إن الءعبري يدعل 
 اتتيال ويرى  رورة التزامه بعد حر أي إش اتت تعترض تنييذل.

 23/2/2012الحياة، لندف، 
 

 لقاز المكتب السياسي لحماس دليؿ عمى قوة الحركة وتماسكياأبو زىري:  23

اعتبر الد تور سامي أبو زهريي الناطل باسل حر س "حماس" أن لاام الم تب السياسي لةحر س بالااهرة : غزة
اليول وااءوام اهيءابيس الذي عاد فيءا والنتاسج التي تمخ ت عنه بمالابس دلير عةع وحدة حر س حماس 

ورسالس طمأنس ل ر أع ام الحر س وأنصارها وأبنام اامسي وردٌّ عةع  ر المتربصين بءا وتماس ءاي 
وخصومءا .وأو ح أبو زهري في تصريح صحيي وصر "المر ز اليةسطيني لإلعال" نسخس منه اليول 

 ( أن الةاام "دلير عةع قوة مؤسسات الحر س وفاعةيتءا واحترال الءمي  لاراراتءا وأن2-22ااربعام )
 اتختاف في بعض وءءات النظر هو شيم طبيعي في ظر احترال الءمي  والتزامه بارار المؤسسات ". 

 22/2/2012المركز الفمسطيني لالعالـ، 
 

 غزة قطاع في لفتح العميا القيادية الييئة سر كأميف استقالتو قدـأبو سميدانة فمسطيف اوف اليف:  24
ي أن الايادي في حر س التحرير الوطني اليةسطيني "فتح" 2012-2-22 شيت مصادر فةسطينيسي ااربعام 

 عبد اهلل أبو سمءدانسي قدل استاالته  أمين سر الءيسس الاياديس العةيا لةحر س في قطاع غزة. 
وأو حت المصادر أن أبو سمءدانس قدل اتستاالس احتءاءا عةع التعيينات ااخيرة بالحر سي في إشارة إلع 

 المر زيس لةحر س آمار حمد بدت من الايادي الميصور محمد دحان. ءنس ةتعيين ع وا بال
 22/2/2012فمسطيف اوف اليف، 

 
 "الحياد اإليجابي"عمى  االفصائؿ الفمسطينية في سوريالوطف السورية:  25

أ دت مصادر فةسطينيس أن ءمي  اليصاسر الموءودة بدمشل بش ر رسمي أو : ءانبات ش اي -الوطن
لعب دور الحياد اهيءابي بءدف إطيام الحريل والتاريب بين الءمي  »يما بينءا عةع غير رسمي متياس ف

والحياظ عةع وحدة الشعب السوري وعةع السياسس الاوميس لسوريس وأنءا م  اهصاحات ول ن  د الاتر 
شعار النار بالبةد  «.والتدخر الخارءي وا 
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السياسيس إلع المزاج العال في الشارع اليةسطيني اامر يتعدى التنظيمات »إن « الوطن»وقالت المصادر لل
أن ت ون تظاهرات « بش ر قطعي»ي نافيس «الماتن  بأن اازمس التي تمر بءا سوريس قذرة وت نريد التورط بءا

خروج بعض هذل التظاهرات »فةسطينيس معار س لسوريس قد خرءت في مخيل اليرمو ي وأن ما حصر هو 
 «.يس الس انيس السوريسفي أطراف المخيل ذي ااغةب

هنا  محاوتت تبذر منذ عدة أشءر لزج اليةسطينيين »وبينت المصادر التي ف ةت عدل ذ ر اسمءا أن 
ياحظ أن هنا  أطرافا خارج المخيل »ي وقالت: «وخصوصا في مخيل اليرمو  في اازمس الداخةيس السوريس

اسر المم نس بما في ذل  إشاعس الدعايات تعمر عةع تأءيج الو   داخةه وعةع تحريض الناس ب ر الوس
معظل هذل ااطراف غير فةسطينيس عةع اهطال »ي مو حس أن «والترويج لما تباله الي اسيات المختةيس

 «.وليس لءا عاقس بالشارع اليةسطيني
  23/2/2012الوطف،دمشؽ،

 
 الحموة لف نسمح بالفتنة في صيدا ومخيـ عيف ":تحالؼ القوى الفمسطينية في الجنوب" 26

أعةن "تحالف الاوى اليةسطينيس في الءنوب" أنه لن يسمح "لةيتنس بأن تمر في صيدا ومخيل عين الحةوة"ي 
مؤ دًا "دور صيدا  بوابس لةمااومس والءنوب". وشدد التحالف عةع أن "الاوى اهساميس لن تابر بنار أحداث 

 غير إساميس".في الخارج إلع داخر مخيل عين الحةوة عبر ق ايا إساميس و 
موقف "التحالف" ناةه أمس وفد منه  ّل ممالةين عن الاوى واليصاسر والةءان الشعبيس المن ويس في إطارلي 

 .إلع رسيس "التننظيل الشعبي الناصري" أسامس سعدي ورسيس بةديس صيدا السابل عبد الرحمن البزري
 23/2/2012السفير، بيروت، 

 
 في لبناف آخر مستجدات القضية الفمسطينيةبركة يبحث مع السفير المصري عمي  27

بحث ممالر حر س "حماس" في لبناني عةي بر سي ومسؤور العاقات السياسيس في لبناني محمود : بيروت
 الصّديلي م   السيير المصري في لبناني محمد توفيلي مستءدات الا يس اليةسطينيس.

ميس والمسيحيس في الادس المحتةس بءدف واستعرض الءانبان ما تتعرض له المادسات وااوقاف اهسا
رهاب أهةءا وتءءيرهل. وأّ د بر س عةع أهميس الدور المصري في حمايس المادسات في فةسطين  تءويدها وا 

 وفي دعل الا يس اليةسطينيس وءءود المصالحس الوطنيس ودعل صمود الشعب اليةسطيني عةع أر ه.
 22/2/2012المركز الفمسطيني لالعالـ، 

 
 

 الثانيةلقاز تشاوري إسالمي تستضيفو حماس استعدادًا لمسيرة العودة اف: لبن 28

حمر الةاام التشاوري اتسامي الذي عاد لير أمس ااور في مار حر س المااومس اتساميس : غسان رييي
)حماس( في ال احيس الءنوبيس لبيروتي مزيدا من اتيءابيات عةع صعيد التاقي والتواصر بين م ونات 

ساحس اتساميس عموماي واتساميس ل اليةسطينيس بش ر خاصي في مواءءس المخاطر المحدقس بالساحس ال
 اتساميسي ربطا بأحداث سوريا.
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شار  في الةاام الشيق حسان عبد اهلل )تءم  العةمام المسةمين(ي الشيق عبد المءيد عمار )حزب اهلل(ي عزال 
ر شعبان )حر س التوحيد اتسامي(ي أبو عماد الرفاعي )الءءاد اايوبي )الءماعس اتساميس(ي الشيق با

 اتسامي(ي وعةي بر س )حماس(.
ل ونه يعيد الحر س اتساميس عموما الع منطل الحوار »وبدا وا حا أن المشار ين يعولون عةع الةاامي 

قةيميا والتي حصةت حولءا مؤخرا ت باينات وا حسي  ما والتشاور حور مءمر الا ايا المطروحس محةيا وا 
يعيد طرحءا بطرياس مو وعيس ومنطايسي  ما من شأنه أن يعزز الالاس بين هذل ااطراف وأن يعيد الا يس 

 عةع حد تعبير أحد المشار ين.« اليةسطينيس الع عماءا اتسامي والعربي
 23/2/2012السفير، بيروت، 

 
 في مخيـ عيف الحموة فتح حركة إطالؽ نار بيف عناصر 29

توتر الو   اامني في مخيل عين الحةوةي لير أمسي وُسم  دوّي إطال نار ترددت أصداؤل : صالح محمد
 خارج المخيل. وأفادت المعةومات عن وءود استنيار عس ري في المخيلي بين  وادر في "حر س فتح".

لحر سي عةي ابوالنعاج وأ د قاسد المار العال لحر س فتح الةوام منير المادحي أن أحد ال وادر العس ريس في ا
 )زوج شاياته( قد تعرض ل مين مسةحي بعد خروءه من المسءدي ولل يصب بأذىي ولل ي ن مسةحًا.

وأشار المادح إلع أن المسةحْين الةذين أطةاا النار معروفان وينتميان إلع "فتح" أي ًاي تفتًا إلع أن مدير 
صر به وبااسد قوات اامن الوطني اليةسطيني فرع مخابرات االءيش في الءنوب العميد عةي شحروري ات

 صبحي أبوعربي وقاسد "ال ياح المسةح" محمود عبد الحميد عيسع )الةينو(ي بغيس تسةيل مطةاي النار.
وأ د "الةينو" أن "مطةل النار هو عنصر ينتمي إلينا في حر س فتح"ي نافيًا "وءود أي محاولس اغتياري بر إن 

تطوياهي وأوقينا مطةل النار المحسوب عةع ال ياحي ونءري معه التحاياات  ما حصر هو إش ار فردي وتل
 الازمس لمعرفس ااسباب".

 23/2/2012السفير، بيروت، 
 

 «شيمو»وحدة سكنية في مستوطنة  7:6عمى بناز يصادؽ باراؾ  :2
وحللدة سلل نيس  7:6صللادقت وزارة الللدفاع اهسلراسيةيس برساسللس الللوزير إيءللود بللارا ي أملسي عةللع بنللام : تلر أبيللب

بين رال اهلل ونلابةسي وذلل  فلي إطلار اتياقيلات تبرمءلا مل  قيلادة المسلتوطنين لالتيلاف « شيةو»في مستوطنس 
عةع قرارات المح مس اهسراسيةيس الاا ليس بءلدل البيلوت التلي بنوهلا ملن دون تلراخيص. والالرار الءديلد يعطلي 

وحلداتي  606ة  المستوطنسي ويمنح تراخيص لبنام وحدة بنام في ت 2:0ي لبؤرة استيطانيس ت ل «الشرعيس»
 ول نه مشروط بارار سياسي من الح ومس ليصبح نءاسيا.

اهسلللراسيةيسي أصللدرت قلللرارات بءلللدل « سلللال اآلن»و انللت المح ملللس العةيللاي وبنلللام عةلللع دعللوى رفعتءلللا حر للس 
 .بؤرة استيطانيس 200في نحو  3000مسا ن بنيت من دون ترخيص ويادر عددها بنحو 

 34/3/3023، الشرؽ األوسط، لندف

 
 يرافإعدـ مياجمة ب "سرائيؿػ"إليبرماف يرفض دعوات القوى العالمية ل 30

الادس: رفض وزير الخارءيس اتسلراسيةي افيءلدور ليبرملان يلول اتربعلام دعلوات ملن الالوى العالميلس تسلراسير 
 لتءنب أي هءمات اءءا يس  د البرنامج النووي اتيراني.
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يا اسللراسير يللول ااربعللام مللن مءاءمللس ايللران بسللبب برنامءءللا النللووي وقالللت ان العمللر العسلل ري وحللذرت روسلل
 ست ون له عواقب تصر الع حد ال ارالس.

وقار ليبرمان في الادس "م  وافر احترامي لةوتيات المتحدة وروسليا هلذا لليس شلأنءل. أملن اسلراسير وسل انءا 
 ومستابةءا مسؤوليس ح ومس اسراسير."

مل  ءءلود أمري يلس م اليلس تقنلاع الزعملام اتسلراسيةيين بأنله ت يلزار هنلا  متسل  ليبرملان نت تصلريحات وتزام
من الوقت لةدبةوماسيس هبعاد ايران عن انتاج أسةحس نوويس ومخاوف متزايدة من أن اسلراسير قلد تشلن هءوملا 

 عةع ايران.
 33/3/3023وكالة رويترز لألنباز، 

 
 العسكريةالخدمة بإسقاط حكومة نتنياىو بعد قرار إلغاز إعفائيـ مف  ييددوفالييود المتدينوف  32

تشءد الح ومس اهسراسيةيس بزعامس بنيامين نتنياهو هزة ءديس تءلدد بتسلااطءاي وذلل  : نظير مءةي - تر أبيب
ار ي ييسح المء«قانون طار»في أعااب قرار مح مس العدر العةيا في الادس الغربيس إلغام قانون يعرف باسل 

لةءلليش بتعيللام الشللباب المتللدين مللن الخدمللس العسلل ريس. وفللي الوقللت الللذي رحللب فيلله العةمللانيون والمتللدينون 
الصللءاينس بللالاراري فللاعتبرول م سللبا تاريخيللا يعيللد لةصللءيونيس مءللدهاي رأى فيلله المتللدينون المتزمتللون الللذين ت 

 س في المءتم  اهسراسيةي.يةتزمون بالعايدة الصءيونيسي  ربس لءل وتءديدا لاوتءل المتنامي
وهدد قادة هلذل ااحلزاب الدينيلس باتنسلحاب ملن اتسلتاف الح لوميي مملا يعنلي أن تسلاط الح وملس. وبملا أن 

ي فلتن المخلرج الوحيلد « لديما»نتنياهو ت يرغب في تش ير ح ومس عةمانيس ت لل حلزب المعار لس الرسيسليي 
 ذ هذا الخيار.أمامه ي ون في تاديل موعد اتنتخابات. وهو يحب

 34/3/3023، الشرؽ األوسط، لندف

 
 حالوتس يدعـ موفاز في المنافسة عمى رئاسة حزب كاديما ":يديعوت" 33

يهللللذا مللللا  تبلللله موقلللل  "واينللللت" التللللاب  لصللللحبيس "يللللديعوت  "27يللللدعل قاسللللد اتر للللان ار 29قاسللللد اتر للللان ار"
ان الءللليش اتسلللراسيةي خلللار حلللرب لبنلللان تعةيالللا عةلللع تأييلللد دان حلللالوتس قاسلللد ار للل ياحرونلللوت" ات سلللراسيةيس

 اتخيرل لسةيه شاؤور موفاز الذي يتنافس عةع رساسس حزب  اديما.
 . 3006الصحييس اشارت الع ان موفازي  ان اي ا وزير اامن الذي عين حالوتس قاسدا لار ان عال 

يءللاي ا للافس الللع موفللاز مللن اذار الاللادل ويتنللافس ف 38يشللار ان اتنتخابللات عةللع رساسللس  اديمللا سللتءري فللي 
ولينيي ع وال نيست افي ديختري بينما يحظع موفاز اي ا بتأييد اع ام ال نيست زسيف بيالسل يي رونيلت 

يلللذ ر ان  تيلللروشي ارييللله بيبلللي وروحاملللا ابراهلللال ويعتبلللر منافسلللا قويلللا لرسيسلللس الحلللزب الحاليلللس تسللليبي لينلللي.
 ي اعتبر في حينءا تءديدا لموفاز.تحت مظةس ليني 3020حالوتس الذي ان ل الع الحزب عال 

 34/3/3023، 59موقع عرب

 
 الكنيست يشرعف تسييالت مالية لداعمي المستوطنات 34

اقلللر ال نيسللت اهسلللراسيةي أملللسي قانونللا يالللدل تسللءيات ماليلللس لةلللداعمين المللاليين لةمسلللتوطنات فلللي  :الناصللرة
ا لي الناسللب زسيللف إل لليني وهللو يا للي ال لليس الغربيللس المحتةللس. وقللدل مشللروع الاللانوني رسلليس اتسللتاف الحلل

 باتعتراف بءذل التبرعات التي "تستحل تسءيات  ريبيس".
 34/3/3023الغد، عّماف، 
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  وجورجيا اليند ىجمات و بعدلدى مصر يطمب زيادة إجرازات تأميف تحركات "سرائيؿ"إسفير  35

مصريس زيادة إءرامات تأمين الااهرة: طةب السيير اهسراسيةي لدى مصر يعاوب أميتاي من السةطات ال
 تحر اتهي خوفًا عةع حياته بعد الءءمات التي استءدفت ديبةوماسيين إسراسيةيين في الءند وءورءيا وتاياند.

وعاد أميتاي إلع الااهرة من عمان عةع متن طاسرة تابعس لةخطوط ااردنيس بصحبس طاقل الحرس الخاص 
 انون ااور  12الالامنس منذ تسةل مءمات منصبه في  بهي بعد أن غادر مصر الخميس الما ي لةمرة

)ديسمبر( الما ي. ويغادر السيير الااهرة  ر أسبوع منذ توليه مءمات عمةه بسبب عدل ءاهزيس مار 
 السيارة في الااهرة منذ اقتحمه متظاهرون في أيةور )سبتمبر( الما ي.

لمطار بتأمين سيارات السيارة اهسراسيةيس السيير طالب سةطات ا»أمس إن « الحياة»وقار مصدر أمني لل 
يصاله إلع مار عمةهي وذل  خوفًا عةع حياته من اتغتيار  «.التي تح ر إلع المطار تستاباله وا 
 23/2/2012الحياة، لندف، 

 
 "إسرائيؿ" تنتقد تصريحات رئيس الحكومة األردني وتؤكد احتراميا لسيادة األردف 36

سياسلليس إسللراسيةيس أن تللر أبيللب تللولي العاقللات الدبةوماسلليس ملل  ااردن الناصللرة )فةسللطين(: أ للدت مصللادر 
 "أهميس عةيا"ي وأنءا ت تنوي المساس بءذل العاقات أو اهخار باحترامءا لسيادة الممة س عةع اهطال.

(ي ناللًا عللن هللذل المصللادر "إن تيوهللات ءءللات هامشلليس فللي 33/3وقالللت اهذاعللس العبريللسي اليللول ااربعللام )
سراسير حور  ون ااردن الوطن البدير ت تمالر موقف الح ومسي حيث أن إسلراسير للن تيعلر شليسا ملن شلأنه إ

المللس بالعاقللات ملل  ااردن"ي  مللا قالللت. وقللار النللاطل بةسللان وزارة الخارءيللس فللي تللر أبيللبي يغسللار بللالموري 
تبرل بلديًا ليةسلطين"ي مشلّددًا عةلع أن "ااردنيون يعرفون ءيدًا موقف إسراسير الذي يحترل سيادة ااردن وت يع

أي محاولللس لنسللب تيوهللات أدلللت بءللا ءءللات إسللراسيةيس خاّصللس لةح ومللس يعتبللر بمالابللس "تشللويه لةحاياللس"ي وفللل 
وانتاللد بللالمور تصللريحات رسلليس الح ومللس ااردنللي حللور "التطللّرف اهسللراسيةي"ي وأ للاف "يتعللين عةللع  تعبيللرل.

ايايللين فللي أمللا ن أخللرى مالللر سللوريا وليبيللا فللي عءللد الاللذافي والسللودان الخصللاونس البحللث عللن المتطللرفين الح
يران".  وا 

 33/3/3023قدس برس، 
 

 أعواـ ثالثةخالؿ  : إيراف ستمتمؾ صواريخ قادرة عمى الوصوؿ إلى الواليات المتحدة"إسرائيؿ" 37
علامين والااللس  موس و: عبرت إسراسير عن اعتاادها بأن إيلران سلتمتة  فلي غ لون فتلرة تتلراوح بلين -لندن 

أعوال صواريق عابرة لةاارات قادرة عةع إصابس أهداف في الوتيات المتحلدة.  ملا دعلت إللع  لرورة مواءءلس 
 الءمءوريس اهساميس قبر أن تصبح دولس نوويس.

سللنوات  4وءللام التايلليل اهسللراسيةي حللور قللدرة إيللران عةللع إصللابس أهللداف فللي أمير للا فللي غ للون سللنتين إلللع 
أدلع بءا يوفار شتاينتزي وزير الماليس اهسلراسيةيي بءلدف إاللارة اتهتملال تءلال الخطلر اللذي  من تصريحات 

 تعتاد إسراسير أن إيران النوويس ستش ةه لةعالل.
 يةومتري وقادر عةع الوصور إلع  3500ويادر محةةون اآلن أن المدى اابعد لةصواريق اهيرانيس يبةغ نحو 

وأي لللا إلللللع أوروبللللا. ل لللن إسللللراسير حريصلللس أي للللا عةلللع إقنللللاع أي حةيللللام ت إسلللراسير عللللدوة إيلللران الةللللدودةي 
 يشار ونءا آرامها بخصوص الخطر الذي تش ةه إيران بأن الانابر النوويس اهيرانيس ستءدد الغرب  ذل .
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وبدورلي أعرب وزير اللدفاع اهسلراسيةي إيءلود بلارا  أملس علن اعتالادل ب لرورة مواءءلس إيلران قبلر أن تصلبح 
 نوويس.  دولس

 34/3/3023، الشرؽ األوسط، لندف

 
 قريبا "إسرائيؿالى "ألمانيا ستنقؿ رابع غواصة مف طراز دولفيف  38

زهيلللر انلللدراوس: فلللي خطلللوة غيلللر مسلللبوقسي سلللمحت الرقابلللس العسللل ريس اهسلللراسيةيس أملللس ااربعلللام  - الناصلللرة
ابعللسي والماليللر أنءللا سللمحت أي للا لصللحييس ديللديعوت أحرونللوتد العبريللس بالنشللر عللن الغواصللس اهسللراسيةيس الر 

اور مرة بنشر صور الغواصس. وقالت الصحييس العبريلسي التلي شلددت فلي سليال تاريرهلا عةلع أنءلا اعتملدت 
( أعةنت عن انتءام العمر في غواصس من طراز دولييني HDWعةع مصادر أءنبيسي إن الشر س االمانيس )

ي وأنءللا سللتاول قريبللا بءولللس بحريللس تءريبيللس انطاقللا مللن مدينللس وهللي الرابعللس المعللدة لسللاح البحريللس اهسللراسيةيس
  يري وبعد عدة شءور ستتءه إلع إسراسير تستامءا.

ووصيت التاارير االمانيس المشروع عةع أنه مختةف عةيهي بسبب انتاادات ألمانيا اعمار البنام اتستيطاني 
ام الغواصس أو تأءير تسةيمءا. وبعد أسابي  عةلع نشلر في ال يس الغربيسي والخشيس من قيال ألمانيا بتءميد بن

تاارير حور تيءير المستشارة االمانيس أنءيا مير ر غ بءا عةع رسيس اللوزرام اهسلراسيةي بنيلامين نتنيلاهو 
بسبب أعمار اتسلتيطان فلي محليط الالدس المحتةلسي يبلدو أن مير لر تعيلد التي يلر بموافاتءلا المبدسيلس السلاباس 

 سراسير غواصس دوليين سادسس.عةع منح إ
 34/3/3023القدس العربي، لندف، 

 
 "46طائرة "إؼ 50يمتمؾ  يسرائيماإلسالح الجو  39

أ دت أوساط عس ريس صءيونيس قرب إبرال ساح الءو لصياس الانيس لشرام سرب ءديلد ملن الطلاسرات المااتةلس 
طللاسرة منءللا  50ي تفتللس إلللع امتا لله للللأمري يللس الصللن ي تت للمن عللددًا ممللاالًا لةصللياس ااولللع F35المتطللورة 

مةيار دوتري حيث سي ون بتم ان الطيلارين الصلءاينس التلدرب  3286ءاهزة لةعمر نءايس العاد الحاليي ب ةيس 
. وفللي ذات السلليالي أ للدت 3028فللي أمري للاي الللل سلليءري ناةءللا لللل"إسراسير" عللال  3027عةللع تشللغيةءا عللال 

عدة تءارب عةع بعض طاسراته الاديمس الاادرة عةع توءيه  ربات بعيدة  ااوساط أّن ساح الءو نيذ مؤخراً 
لةمءملللات البعيلللدةي وزودهلللا بانابلللر ذ يلللس وخزانلللات وقلللود  F16و F15الملللدىي وأ لللاف سلللربين ملللن طلللاسرات 

 مالاليس. 
 القناة السابعة لممستوطنيف 

 33/3/3023مركز دراسات وتحميؿ المعمومات الصحفية، 

 
 مناورات بحرية وبريةتقـو بحدات العسكرية التابعة لمجيش االسرائيمي : جميع الو "إسرائيؿ" :3

ذ رت وساسر إعال إسراسيةيسي أملسي أن ءميل  الوحلدات العسل ريس التابعلس لةءليش اتسلراسيةي بلدأت عمةيلات 
 مشتر س ومناورات تحا ي صد أي هءول خارءي.

اتسلراسيةيس اءلرت منلاورة فلي علرض البحلر  وأفادت مصادر عسل ريس بلأن الوحلدات العسل ريس التابعلس لةبحريلس
ي والمتمر لزة فلي 25:التابعس لة تيبس « ياسعور»المتوسطي قبر يوميني مشيرة عةع وءه الخصوص إلع فرقس 

قاعللدة سللاح البحريللس فللي حييللاي التللي أنءللت تللدريبًا عمةيللًا لةعمللر تحللت ال للغط ال بيللر فللي عمللل البحللري فللي 
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وعمةيلات تسلةر عبلر البحلر.  ملا أءلرت الءبءلس الداخةيلس منلاورة « اديلسسلين مع»مناورات تحا ي هءومًا ملن 
 «.حزب اهلل»بريس عةع الحدود م  لبنان تحا ي صد هءول بري من قبر 

 34/3/3023السفير، بيروت، 
 

 59بديمة لمعسكرية عمى فمسطينيي  "خدمة مدنية"مساع إسرائيمية لفرض  40
برلمانيلس ملن اتسلتاف والمعار لس تا لي بيلرض خدملس  ظءرت أملسي مبلادرة ءديلدة ملن علدة  تلر :الناصرة

 .59عس ريس إلزاميس أو ما يسمع "خدمس مدنيس" بديةسي عةع ءمي  المواطنيني بمعنع فةسطينيي 
وأعةن أمسي أن نوابا من خمسس  تر في ال نيست اهسراسيةي من اتستاف والمعار لسي يبلادرون إللع قلانون 

بيرض خدمس بديةس لةخدمس العسل ريسي وهلي ملا يسلمع بلل "خدملس مدنيلس"ي  ي59ءديدي سيشمر حتما فةسطينيي 
 تشرف عةيءا وتديرها وزارة الحرب اهسراسيةيس.

هذل الخدمسي وعةع الرغل من تاارير إسراسيةيس تسعع إلع إظءلار صلورة معا سلسي فلتن  59ويرفض فةسطينيو 
 ع التطوع في هذل الخدمس.% فاط من الشبان والشابات العربي وافاوا عة3% إلع 2ما بين 

 34/3/3023الغد، عّماف، 
 

 دعي أف حزب اهلل يبني قواعد في غرب أفريقيايفي األمـ المتحدة  "إسرائيؿ"مندوب  42
ادعع مندوب إسراسير في ااملل المتحلدة رون بروسلوري يلول أملس الالااللامي أملال مءةلس ااملن أن حلزب اهلل 

 اته بمنظمات الءريمس المحةيس هنا .يعزز نشاطه في غرب أفريايا من خار عاق
وقار بروسور في  ةمته أمال مءةس اتمن أن إسراسير تسلتطي  أن تأخلذ دورا فلي ملا أسلمال "الحلرب العالميلس 

 عةع دخور اهرهاب إلع غرب أفريايا بالتعاون م  منظمات الءريمس هنا ". 
نملللا توءءللل ا عالميلللا "يتعلللاون فيللله اهرهلللاب مللل  وادعلللع أن ملللا يحصلللر فلللي غلللرب أفريايلللا لللليس شلللأنا محةيلللاي وا 

 منظمات الءريمس في تءريب المخدرات والساح". عةع حد تعبيرل.
أن "غرب أفريايا تحولت إلع قاعدة لحزب اهلل يستخدمءا  محطس لتءريب ااموار والساح والمخدرات  واعتبر

 ل ر العالل".
يللذي العمةيللات اهرهابيللس"ي عةللع حللد قوللله. وأ للاف أن إسللراسير قةاللس مللن نشللاط حللزب اهلل هنللا   للل"قاعدة لمن

وتاب  أن حزب اهلل يعمر عةع تش ير "خايا ناسمس" في المنطاس.  ما ادعع أن نشاط حلزب اهلل فلي المنطالس 
 يش ر خطرا عةع س انءا وعةع أبريام في  ر العاللي مالةما حصر في نيودلءي وبان و  وتبةيسي.

 34/3/3023، 59موقع عرب

 
 "إسرائيؿ"ديسكف: يمكف لمياكرز أف يشنوا حربا شاممة عمى عف  كزية"قضايا مر "موقع  43

نار موق  "ق ايا مر زيس" العبريي اليول ااربعامي عن رسيس ءءاد "الشابا " السلابلي يوفلار ديسل ني تحلذيرل 
ب من ااخطلار ال بيلرة التلي قلد يةحاءلا قراصلنس الحاسلوب بتسلراسيري معتبلرا أن ملا يحلدث اليلول قلد ينلذر بحلر 

"ارهابيس" واسعس عةع إسراسيري ووساسر الحمايس والءءود المبذولس اليول ت ترتاي لحءلل ملا قلد تواءءله إسلراسير 
 في المستابري وفاا اقواله.
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ديسللل ن أن هلللؤتم "الءلللا رز" يسلللتطيعون السللليطرة عةلللع ملللدن  امةلللس وقطللل  ال ءربلللام عنءلللاي والتسلللبب  وقلللار
 ي والعديد من اا لرار اتخلرىي والتلي تعتبلر حربلا "إرهابيلس" شلامةس بأ رار  بيرة وواسعس لةعديد من المصان

 عةع إسراسير.
 33/3/3023، 59موقع عرب

 
 حاد مف احتمالية اختطاؼ جنود إسرائيمييف عمى الحدود مع سيناز يقمؽ إسرائيم 44

الحلدود مل  عن قةاءا الحاد من احتماليس اختطلاف ءنلود "إسلراسيةيين" عةلع  يسأعربت مصادر عس ريس إسراسية
سينامي في عمةيس مشابءس لءءول إيات في شءر آب/ أغسطس من العلال الما لي. وقاللت المصلادر إن ملا 
ياةل الءيش الصءيوني باه افس إللع عمةيلس اتختطلافي هلي الخطلوات التلي سلياول بءلا الءليش الصلءيوني 

دخالءل إلع منطاس سينامي وهر سيخطط الءيش لشن هءول عةلع سلينامي مالةملا  في حار تل اختطاف ءنود وا 
فعر في قطاع غزة أل أن اامر سلي ون مختةيلًاي مشليرة إللع أن هءلول "إسلراسيةي" عةلع سلينام سلتعتبرل مصلر 
بالتأ يللد انتءا للًا لسلليادتءاي ااملللر الللذي قللد يسلللبب أزمللس فللي العاقللس بلللين الءللانبين. وأو للحت المصلللادر أن 

"اهرهابيين" من مختةف أنحام العاللي والذين يءدفون إللع الءيش الصءيوني ينظر إلع سينامي  منطاس تعج بل
 العمر  د "إسراسير".

 صحيفة اليـو السابع، مصر
 33/3/3023مركز دراسات وتحميؿ المعمومات الصحفية، 

 
 وجميع طالباتعمى جنسيًا  ويعتديتحرش ي "دينية"حاخاـ ييودى مدير مدرسة : "معاريؼ" 45

يف" اهسلراسيةيس أن الشلرطس اهسلراسيةيس تحالل فلع اشلتبال  لةوع حاخلال  شيت صحييس "معار : الادس المحتةس
يءودىي يعمر ملدير مدرسلس الانويلس دينيلس فلع وسلط إسلراسيري بلالتحرش واتعتلدام ءنسليًا عةلع ءميل  طالبلات 

 مدرستهي والايال باغتصاب طالبتين فع عمر اللسادسس عشر.
لبلس ملن المدرسلس شل وى إللع قسلل الشلرطسي فلع الم لان وأ افت معاريفي إن الا يس تل  شيءا بعد تالديل طا

 الذى تس ن فيهي وقالت إنءا تعر ت تعتدام ءنسع من قبر مدير مدرستءا.
 وبسلبب خطللورة الشلل وى قللررت الشللرطس ناللر مةللف الا لليس إلللع طللاقل تحايللل خللاصي بعللد أن أو للحت اليتللاة 

 
قلت الحلالع سليءرى طلاقل التحايلل ءةسلس وفلع الو  أنءا ليست الوحيدة التع تعر ت تغتصلاب فلع المدرسلس.

 استماع ليتاة أخرىي وقعت  حيس لاغتصاب قبر أن يتل اعتاار مدير المدرسس الحاخال.
 33/3/3023وكالة سما اإلخبارية، 

 
  "الميكود"يقتحموف المسجد األقصى بدعوة مف ييود مستوطنوف  46

من ءنود اتحتار اهسراسيةي  أحمد المصري: اقتحمت مءموعات يءوديس متطرفس وعناصر -الادس 
بالةباس والعتاد العس ري المسءد ااقصع المبار  في الادس المحتةسي لةيول الراب  عةع التوالي تحت حمايس 

  امةس من ءيش اتحتار وقواته الخاصس.
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ًنا مستوط 32ءندًيا إسراسيةًيا بةباسءل العس ريي إ افس إلع  50وأو ح شءود عيان من مدينس الادسي أن 
متطرًفا اقتحموا باحات المسءد ااقصع عةع ش ر مءموعات وأفرادي وتءولوا فيءاي تحت ذريعس أنءا "ءوتت 

 إرشاديس".
وقار مسسور مةف الادس في حر س "فتح" حاتل عبد الاادر: "إن دولس اتحتار تسعع ءاهدة من خار 

ل المسءد عةع أقر تادير في اليترة ت اليف اعتداماتءا عةع المسءد ااقصعي إلع الوصور لحالس تاسي
 الحاليس بين اليءود والمسةمين عةع غرار ما حدث في المسءد اهبراهيمي".

وأ اف عبد الاادر في حديث لل"فةسطين": ")إسراسير( تعتبر أن المسءد ااقصع أحد المعاقر ااساسيس 
شغار اليةسطينيين بو عءل الداخةي الواءب تغير الو   الااسل فيءا"ي مشيًرا إلع استغار )إسراسير( ان

 وانشغار العرب بالالورات الشعبيس لتنييذ مخططاتءا دون أي تع ير.
وطالب عبد الاادر السةطس وقوى الشعب اليةسطينيي والدور العربيس واهساميس بتحمر مسؤولياتءل تءال 

عن المسءد بصورة مستمرةي المدينس المادسس والمسءد ااقصع ودعل المادسيين بصورة تباي حالس الدفاع 
 إ افس إلع ال غط عةع اتحتار لوقف ممارساته بحاءما.

 34/3/3023موقع فمسطيف أوف اليف، 
 

 انتياكات في األراضي الفمسطينية أخطرىا قتؿ الصحافي اإليطالي أريغوني بالقطاع 307"مدى" :  47
 307ى( في تاريرل السنوي ي أنه رصد رال اهلل: ذ ر المر ز اليةسطيني لةتنميس والحريات اهعاميس )مد
إلع أن "عدد اتنتءا ات خار  ي3022انتءا ات لةحريات اهعاميس في اارا ي اليةسطينيس خار العال 

 329ي ووصةت إلع 3020العال الما يي قريب ءدًا من عدد اتنتءا ات التي رصدها المر ز خار العال 
انتءا ًاي إت  23ي بل 3020إلع انخياض عدد اتنتءا ات عن العال  وأ اف: رغل أن اارقال تشير انتءا ًا".

أنه ت يعتبر تحّسنًا نوعيًا في و   الحريات اهعاميسي نظرًا لخطورة بعض اتنتءا ات التي ارت بت العال 
3022. 

د وبين أن "أخطر وأفظ  انتءا ات العال الما يي  انت ءريمس قتر الصحافي اهيطالي أريغوني عةع ي
مءموعس مسةحس في قطاع غزةي والتي شّ ةت صدمس  بيرة لةمءتم ي خاصًس وأن أريغوني  ان واحدا من 
أنشط المت امنين م  الشعب اليةسطينيي عبر تواءدل في غزة ومساعدة أهةءا مّدة الاث سنواتي وعبر 

  تاباته التي أبرز فيءا معاناة أهالي الاطاع ءّرام الحصار اهسراسيةي".
 34/3/3023، ، راـ اهللاألياـ

 
 ألؼ دونما مف أراضي الفمسطينييف 60األمني أقيـ عمى  "إسرائيؿ": جدار "مركز "أبحاث األراضي 48

حذرت دراسس متخصصسي من أن سةطات اتحتار اهسراسيةي ستسعع خار اليترة المابةس إلع : رال اهلل
داخر فةسطين المحتةسي وذل  لةمساعدة في تنييذ استءاب المزيد من أتباع الديانس اليءوديس في العالل إلع 

 سياسس مصادرة اارا ي وتغيير التر يبس الس انيس عبر تغيير الوءود عةع اارض.
وأ د مر ز "أبحاث اارا ي" أن قانون إباحس شل الطرل لةمستوطنين لحمايس أرا ي الدولس "يالبت أن 

استيطاني تءءيري إحالي لديه برنامج وا ح لةسيطرة  اتحتار اهسراسيةي لألرا ي اليةسطينيس هو احتار
التامس عةع اارض اليةسطينيس وتيريغءا من أصحابءاي من أءر تءويدها بتحار مستوطنين  يءود يءةبءل 

 من  ر صااع اارض م ان أبنام اارض الحايايين".
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ةسطينيس وقة  الشءر ودمر وأ د المر ز في دراسس له تةاتءا "قدس برس" أن اتحتار "صادر اارض الي
المزروعات وهدل المسا ني وشرد أصحابءا وشيد المستعمرات لةمستوطنين اليءودي الل أطةل العنان لءل  
لةسيطرة عةع رؤوس الءبار .. الل أنشسوا ءدارًا عنصريًا مزل اارض وعزر الارى وحاصرها وش ر وسيةس 

 إ افيس لسةب اارض لصالح اتستيطان".
 60في دراسته إلع حءل ال رر الذي سببه الءدار اامنيي مشيرا إلع أنه أقيل عةع حوالي  وأشار المر ز

ألف دونما غربي الءداري ومن  اليةسطينيين من  836ألف دونما من اارا ي اليةسطينيسي وعزر حوالي 
 ألف دونمًا شرقي الءدار بحءس أمن الءدار". 360استخدال حوالي 

 33/3/3023قدس برس، 
 

 عدناف لػ"فمسطيف": إضرابي لـ يكف مخططًا لوخضر  49
قار ااسير الشيق خ ر عدنان في أور تصريح له عاب إنءام إ رابه عن  عبد اهلل التر ماني:-غزة

يومًاي إن خو ه لءذا اه راب غير المسبول في تاريق الحر س ااسيرة "لل ي ن  77الطعال الذي دال 
اة المعتاةين اهداريين اليةسطينيين في سءون اتحتار دفعته إلع مخطط له بالمطةل"ي مشيرًا إلع أن معان

 الصمود عةع مبدأل وا  مار إ رابه حتع تحايل مطالبه. 
وأو ح عدنان في حوار خاص بصحييس "فةسطين"ي أنه وبعد تعةياه اه راب عن الطعال وانتصارل عةع 
عنءءيس اتحتاري ودخور اليةسطينيين في حالس ابتءاجي "أعاد اتحتار تاييدي بتحدى قدمي بالسرير 

غط من لءنس الخاص بي انتاامًا منيي رغل قرار ف  قيد يداي وقدماي الذي أصدر قبر عدة أيال ب 
 الصةيب ااحمر الدوليس ومنظمات حاول اهنسان". 

وأ د أن سةطات اتحتار  انت تمارس عةيه  غوطًا  بيرة هنءام إ رابهي ازدادت بشدل في اايال ااخيرة 
منهي وأ اف: "لاد و عت في قرارة نيسي أنني لن أسمح لاحتار أن ينتصر دون أن يتحال الءدف من 

 اه راب". 
 33/3/3023، قع فمسطيف أوف اليفمو 

 
 حقؽ معي شخصًيا" ورئيس الشاباؾبتابوت  "إسرائيؿ""نقمت لػ: أبو سيسيضرار  :4

لندن:  شف ااسير المءندس  رار أبو سيسيي النااب عن تياصير ءديدة في ق يس اختطافه من أو رانيا 
ةيس )الشابا ( يورال  وهين شخصيا قبر نحو عالي تتمالر في مشار س رسيس ءءاز المخابرات العامس اهسراسي

 في العمةيسي وناةه من أو رانيا إلع إسراسير في تابوت لةموتع.
وتعرض المءندس أبو سيسي لتعذيب وحشي داخر أو رانيا وفي أقبيس التحايل اهسراسيةيسي واتءل السةطات 

 ااو رانيس بالتورط في الءريمس بش ر مباشري في التنييذ والتستر عةيءا.
 عاما( وحيدا معزوت في سءن عساان اهسراسيةيي وتتدهور صحته بش ر سري . 54ب  أبو سيسي )ويا

 34/3/3023، الشرؽ األوسط، لندف
 

 أسيرًا مف النقب إلى جية غير معمومة 230تنقؿ  "إسرائيؿ" 50
أسيرًا من سءن الناب  230أقدمت ادارة سءون اتحتار أمسي عةع نار نحو : حامد ءاد -غزة 
حراوي إلع ءءس غير معةومسي حسب بيان صدر عن أسرى في سءن النابي ووزعه نادي اتسيري الص
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مو حا أنه تل نار هؤتم ااسرى من دون أمتعتءلي وذل  بعد أن اقتحمت اقسال المعتار وحدتا الام  في 
 سءون اتحتار "المتسادة" و"درور" وهما مدءءتان بالساح وال اب.

ءل "إنه لل ي ن أي مبرر هدارة السءن بأن تاول بذل ي ول الرة الاوات الماتحمس يم ن أن وقار ااسرى في بيان
ي ون ل ر أسير أربعس أفراد من شرطس الام  اتسراسيةيسي و انت اهدارة تءدف إلع إذتلءل وقمعءل 

 واستيزازهل بدون أي سبب".
اهمات الساباس معءلي تفتين في الوقت ذاته واشار اتسرى الع أن إدارة السءن أبةغتءل أنءا ستةغي  ر التي

إلع أن اهدارة تسير نحو التصعيدي وهنا  تخوف حاياي من استءداف أسرى الناب فيما دعا رسيس نادي 
 ااسير قدورة فارس إلع ماحاس ال باط المسؤولين أمال المحا ل الدوليس ومنعءل من دخور بعض الدور.

 34/3/3023، الغد، عّماف
 

 الفمسطينيوف الخاضعوف ألحكاـ إدارية يقرروف مقاطعة المحاكـ العسكرية اإلسرائيميةاألسرى  52
غزة ل أشرف الءور: أعةن ااسرى اليةسطينيون الذين يخ عون اح ال إداريس في السءون اهسراسيةيس يول 

من نءاح ااسير  أمس أنءل قرروا مااطعس المحا ل العس ريسي لعدل اعترافءل باانونيتءاي وذل  بعد يول واحد
 يوما من اه راب عن الطعال. 77خ ر عدنان من الحصور عةع ح ل بتطال سراحه بعد 

ونار نادي ااسير عةع لسان ااسرى اهداريين من ءمي  الاوىي تأ يدهل عةع أنءل اتخذوا قرارا يا ي 
 ف باانونيس اتعتاار اهداري.بمااطعس شامةس لةمحا ل العس ريس اهسراسيةيس بمختةف مسمياتءاي لعدل اتعترا

 ووصف ااسرى هذا النوع من اتعتاار بأنه دتعسيي ومناف ل ر ااعراف والموااليل الدوليسد.
 34/3/3023، القدس العربي، لندف

 
 "مؤسسة القدس الدولية" تحّ ر مف مخطط لتقسيـ "األقصى" بدأ بتصاعد عمميات اقتحامو 53

من مخطط إسراسيةي لتاسيل المسءد ااقصع المبار ي  ما هو  حّذرت "مؤسسس الادس الدوليس": بيروت
الحار م  المسءد اهبراهيمي في مدينس الخةيري معتبرة أن هذا المخطط بدأ من خار تصاعد عمةيات 

 اقتحال المسءد ااقصع.
عدة ونّبه هشال يعاوبي مدير اهعال والمعةومات في "مؤسسس الادس الدوليس"ي من موءس اقتحامات متصا

سيتعرض لءا المسءد ااقصع خار ااسابي  الاةيةس الاادمس. وقار "إن المءموعات اليءوديس المتطرفس 
تسابل الزمن وتسعع لتحايل هدفءا في تاسيل المسءد ااقصع بين المسةمين واليءود بأقرب وقت مم ني 

 لعربيس في أ الر من بةد عربي".انءا تشعر بأن المرحةس الاادمس ليست لمصةحتءا خاصس بعد تيءر الالورات ا
 33/3/3023قدس برس، 

 
قامة الصموات الييودية المسجد مستوطنو "كريات اربع" بالخميؿ يعمنوف نيتيـ اقتحاـ 54  االقصى وا 

أفادت مؤسسس ااقصع لةوقف والتراث أن مستوطنين يءود من مستعمرة " ريات أرب " : محمود ابو عطا
تةسي أعةنوا نّيتءل تنظيل اقتحال ءماعي لةمسءد ااقصع المبار  وتأديس بالخةير ءنوب ال يس الغربيس المح

وذ رت "مؤسسس ااقصع" في بيان لءاي أن بعض المواق  العبريس التابعس لةيمين  .هالصةوات اليءوديس في
اتسراسيةي نشرت إعانا دعت فيه إلع اقتحال المسءد اتقصع بمناسبس بدايس الشءر العبريي وأ اف 

 ن بأنه سيتّل توفير حافةس مءانا لنار المشار ين في تمال الساعس السابعس صباحا. اهعا
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 33/3/3023، موقع مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث
 

 في راـ اهلل لمرئيس السوريمواطنوف يمنعوف مسيرة مؤيدة  55
وري بشار ااسد تياءأ مواطنون في رال اهلل امس بمسيرة ترف  صور الرسيس الس: توفيل العيسع – رال اهلل

في ميدان الشءيد ياسر عرفات. وقبر أن تسم  الءتافاتي اعترض ااهالي المسيرة ومزقوا صور الرسيس 
 السوريي وهتيوا بساوط النظال وسط مشاعر من الغ ب والسخريس.

 وتعةياا عةع المسيرة التي نظمءا ب عس أشخاصي وءه ااهالي انتاادات تذعس لءلي حور موقيءل من نظال
” لماذا لل تخرءوا في مسيرة الت امن م  ااسير خ ر عدنان؟“ياتر شعبه  ما قالواي وسألوهل باستن ار: 

وسألوا عن دورهل في اليعاليات الوطنيسي وطالبوهل بالرحير فورا من الميداني اامر الذي استدعع تدخر 
 الشرطس اليةسطينيس.

 34/3/3023، الحياة الجديدة، راـ اهلل
 

 فمسطينيًا ويستولي عمى أراض في الخميؿ 29يعتقؿ االحتالؿ  56
ذ رت اتذاعس العبريس ظءر امس ان شرطس اتحتار في الادس المحتةس اعتاةت :  امر ابراهيل –الادس 

المانيس عشر فةسطينيا بحءس الايال بالتظاهرات التي وقعت في محيط المسءد اتقصع المبار  خار اتيال 
اتذاعس الع انه تل تمديد فترات اعتاار عشرة منءل في حين افرج عن المانيس  الاةيةس الما يس. واشارت

و انت مواءءات قد شءدها المسءد اتقصع المبار  خار اتيال الما يس بين  اخرين بشروط مايدة.
المصةين وقوات اتحتار في اعااب اقتحال مءموعات من المستوطنين المتطرفين ساحات المسءد تحيام 

 التوراتيس. طاوسءل
وقّررت سةطات اتحتار اتستيام عةع نحو الاالين دونًما زراعًيا من اارا ي اليةسطينيس الواقعس بشرل 

 «.وقف دولس»بةدة يطا ءنوب مدينس الخةيري وتحويةءا إلع ما ُتسمع بل
نتشار في  ما اقتحمت قوات اتحتار امسي بةدات  ير راعي وفحمس وعرابس ءنوب مدينس ءنين وقامت بات

 المناطل الميتوحس ونصبت ال ماسن بمساندة طاسرة مروحيس وعشرات اآلليات العس ريس.
 34/3/3023، الرأي، عّماف

 
 أسيريف فمسطينييف وطفال فى الخميؿ يالقوات اإلسرائيمية تعتقؿ زوجت 57

مع" زوءس ااسير محمد اعتاةت قوات اتحتار اهسراسيةع اليول ااربعام "ميياس محمد  ايد الاواس: رال اهلل
شييل الاواسمعي ومنع أبو سنينس زوءس ااسير حمدان أبو سنينسي باه افس إلع اعتاار الطير عودى 

عاما( من أمال مدرسس النء س اهعداديس فع شارع الشءدام بالخةير ءنوب  24قييشسي البالغ من العمر )
إن سةطات اتحتار  -فع بيان صحيع  -نءاروقار مدير نادى ااسير بالخةير أمءد ال ال يس الغربيس.

تمادت فع سةو ءا الإلنسانعي مؤ دا أن إسراسير تتب  سياسس ممنءءس فع اعتاار الشباب وااطيار والنسام 
 اليةسطينيين  اربس بعرض الحاسط  ر الموااليل وااعراف الدوليس.

 33/3/3023، اليـو السابع، مصر
 

 بانتصار األسير خضر وتضامنًا مع األسرىميرجاف احتفالي في جامعة النجاح  58
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"اايال": نظلي أمس مءةس اتحاد الطةبس وحر س الشبيبس الطابيس في ءامعس النءاح الوطنيس  -نابةس 
مءرءانًا بعنوان: "خ ر إنا نرى ااقصع في عيون  ينتصر"ي احتيات بانتصار الشيق خ ر وت امنا معه 

 وم   افس ااسرى البواسر.
 34/3/3023، اـ اهللاألياـ، ر 

 
 ألؼ عاطؿ عف العمؿ في االراضي الفمسطينية 344"اإلحصاز":  59

مةيلون شلخص خلار الربل   22222بةغ علدد المشلار ين فلي الالوى العامةلس فلي  اارا لي اليةسلطينيس حلوالي 
 467أللف شلخص وفلي قطلاع غلزة حلوالي  866ي حيلث بةلغ علددهل فلي ال ليس الغربيلس حلوالي 3022الراب  
% فلي قطلاع 4:26% ماابلر 5824بةغت نسبس المشار س في الاوى العامةس فلي ال ليس الغربيلس  خص.ألف ش

غزةي ومن الوا ح أن اليءوة بين الذ ور واهناث ما زالت  بيرة في المشلار س فلي الالوى العامةلس حيلث بةغلت 
 % لإلناث في اارا ي اليةسطينيس.2928% لةذ ور ماابر 7:26

أللف شلخص فلي اارا لي  344العملر حسلب تعريلف منظملس العملر الدوليلس حلوالي بةغ عدد العاطةين عن و 
آتف فلللي  209أليللا فللي ال لليس الغربيللس وحللوالي  236ي مللنءل حلللوالي 3022اليةسللطينيس خللار الربلل  الرابلل  

 قطاع غزة.
ة % فللي قطللاع غللز 4004ت يلزار التيللاوت  بيللرًا فللي معللدر البطاللس بللين ال لليس وقطللاع غللزة حيلث بةللغ المعللدر 

% لإلنلاث 3803% لةذ ور ماابر 2:04% في ال يسي أما عةع مستوى الءنس فاد بةغ المعدر 2707ماابر 
وسللءةت محللافظتي قةايةيللس وطللول رل أعةللع معللدر بطالللس فللي ال لليس حيللث بةغللت  فللي اارا للي اليةسللطينيس.

ةلع معلدر % في محافظس طول رلي بينما سءةت محافظس خان يلونس أع3302% في محافظس قةايةيس و3306
 %.:450بطالس في قطاع غزة بنسبس 

% فلي الربل  3729وحسب التعريف الموس  لةبطالس فاد انخيض معدر البطاللس فلي اارا لي اليةسلطينيس ملن 
 .3022% في الرب  الراب  3529إلع  3022الالالث 

الالالللث  ألللف عامللر فللي الربلل  862ارتيلل  عللدد العللامةين فللي السللول المحةللي فللي اارا للي اليةسللطينيس مللن و 
ي حيث ازداد عدد العامةين في ال يس الغربيس بمادار 3022ألف عامر في الرب  الراب   8:4ليصبح  3022

 آتف عامر. 4ألف عامري بينما انخيض عدد العامةين في قطاع غزة بمادار  56
 3022ألللف عامللر فللي الربلل  الالالللث  98وانخيللض عللدد العللامةين مللن ال لليس فللي اسللراسير والمسللتوطنات مللن 

ي هلذا وقلد تلوزع علدد العلامةين فلي اسلراسير والمسلتوطنات حسلب 3022عامر فلي الربل  الرابل   950200إلع 
أللف عاملر بلدون  :2أللف عاملر للديءل تصلاريح عملر و 46بواق   3022حيازتءل لةتصريح في الرب  الراب  

 ألف عامر يحمةون والياس اسراسيةيس أو ءواز سير أءنبي. 40تصاريح عمر و
ألف  23ي إذ ارتي  عدد العامةين من 3022عدد العامةين في المستوطنات بين الربعين الالالث والراب   وارتي 

 ألف عامر من ال يس الغربيس في المستوطنات. 24عامر إلع 
% ت يوءلد للديءل عالود 5709% ملن المسلتخدمين بلأءر للديءل عالود عملري ماابلر 3800وقار اتحصام إن 

 ءب اتياقيس ءماعيس/ شيويس.% يعمةون بمو 3723عمري و
% مللللن 3406% مللللن المسللللتخدمين بللللأءر يحصللللةون عةللللع م افللللأة نءايللللس الخدمللللس أو التااعللللدي ماابللللر :330

% يحصلللةون عةلللع إءلللازات مر للليسي 3409المسلللتخدمين بلللأءر يحصلللةون عةلللع إءلللازات سلللنويس مدفوعلللسي و
 % من النسام يحصةن عةع إءازة أمومس مدفوعس ااءر.:680و
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% 09:% لةللذ ور و2705ةين فللي اارا للي اليةسللطينيس ينتسللبون لناابللات عماليللسي مللنءل % مللن العللام2602
سللنس( فللي اارا للي اليةسللطينيس يعمةللون بواقلل   28-20% مللن ااطيللار ) 509لإلنللاث. وأظءللر اتحصللام أن 

 % في قطاع غزة.304% في ال يس و705
 33/3/3023، الجياز المركزي لالحصاز الفمسطيني

 
 جئيف الفمسطينييف يفوؽ خياؿ المخرجيف في لبنافلال "درامي"واقع  :5

يعود تاريق بنام معظل اابنيس في المخيمات اليةسطينيس في لبنان الع أواسط العاد : سامر مناع -بيروت 
الخامس أي ما ياارب الستين عامًاي حين بدأ اليةسطينيون بالتحّور من الخيل الع الباطون واستخدال اتلواح 

تتناسب م  الو   « هابطس»البيوت والمسا ني وقد استخدمت حينءا مواد بنام ذات ءودة المعدنيس لساف 
اتقتصادي لةيةسطينيين الذين لل يعةموا آنذا  ان اقامتءل في لبنان ستمتد ستس عاود تحاسي وتّل البنام من 

د من  التمدد اتفايي دون أي معايير هندسيس. وم  التزايد الس اني لاءسين وا طرارهل لةتمدد العمودي بع
  ترا مت طباات المباني صعودًا عةع أساسات هّشس ُتءدد حياة أ الر من مسس الف من س ان المخيمات.

هذل المادمس التاريخيس ت بد منءاي في ظّر ما أالارل مشءد تماليةي ُعرض عةع احدى الانوات الةبنانيسي من 
شءد من سخريس لواق  اليةسطينيين. فالمشءد يسخر ردود فعر في صيوف اليةسطينييني لما يحمةه ذل  الم

من المطالب اليةسطينيس بالعمر والتمّة  والحاول اتنسانيس اتخرى لءل في لبناني بأسةوب مستيز وغير 
تسل ويصّورهل و أنءل يعيشون في قصور مترفس... في الوقت الذي لل يعد اليةسطيني قادرًا عةع إيءاد قبر 

  ام معظل الماابر واقيالءا...يح ن رفاتهي بعد امت
وفي اآلونس اتخيرةي بدأ عدد من هذل المباني باتنءيار والساوط فول رؤوس اصحابءا في مخيل برج 
البراءنس في بيروت وفي المخيمات والتءمعات اليةسطينيس بخاصس في منطاس الءنوب )مخيل البرج الشمالي 

الساحر بين صيدا وصور(ي ما أدى الع ساوط عدد من  والرشيديس وعدد من التءّمعات اليةسطينيس عةع
 الءرحع.

وعر ت المؤسسات ااهةيس العامةس في المءتم  اليةسطيني أخيرًاي تاارير حّذرت فيءا من وقوع  ارالس 
انسانيس نتيءس تزايد مخاطر انءيار البيوت بعد انءيار مبنع فسوح في ااشرفيسي وبعد وقوع حوادث عدة في 

منزًت مءددًا باتنءيار في مخيمات بيروتي وطالبت  80ةسطينيس وبعد اهعان عن وءود ستس مخيمات ف
المؤسسات الدولس الةبنانيس وو الس غوث وتشغير الاءسين اليةسطينين في لبنان )أونروا( ومنظمس التحرير 

يءاد حةور  اليةسطينيس بتأليف لءنس مشتر س لة شف عن اتبنيس الءّشس في المخيمات اليةسطينيس في لبنان وا 
 ءذريس لألبنيس اآليةس لةساوط تءنبًا ل ارالس انسانيس.

أونروا مسؤولس عن ترميل البيوت المءددة باتنءيار في »سنسي اسل مستعار( تاور:  46موظيس أونروا سماح )
 المخيماتي وهنا  موازنس مخصصس لذل ي ل ن هنا  سوم تادير واهمار. الةءنس الءندسيس قدمت تاريراً 
يت من ما ياارب مسس من البيوت المءددةي ل ن  عف التنسيل والمماطةس قد يؤديان الع نتاسج  اراليسي 

 «.والدولس مسؤولس اي ًا بسبب رفض إدخار مواد اتعمار والترميل الع المخيمات
 هو الواق  يحمر غي ًا من فيض ما يرزح تحته الاءئ اليةسطيني في يومياته ويعيش في  نيه... عرّ 
مشاهدل الحايايس تةءل المخرءين المحةيين فينءزون عمًا يوحي ب رورة انءاز خطوات مييدة لإلنسان في 

 لبنان.
 34/3/3023، الحياة، لندف
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 يصدر قرار تنظيـ إجازة عمؿ الفمسطينييفالمبناني وزير العمؿ  60

لبنلان بسلءولس فاسالس. صلار بتم لان اليةسلطينيين الحصلور عةلع إءلازة عملر فلي  3023شلباط  33ابتداًم من 
اللللذي يتعةلللل بالمسلللتندات المطةوبلللس ملللن الاءسلللين  37فمللل  إصلللدار وزيلللر العملللر شلللربر نحلللاس الالللرار رقلللل 

اليةسطينيين لةحصلور عةلع تلراخيص عملري صلار بتم لان اليةسلطينيين الحصلور عةلع إءلازة عملر ملن دون 
 سنوات. 4عاد عمري ولمّدة 

ي تعلللّد محصلللورة بالةبنلللانيين فالللط )باسلللتالنام ااعملللار والمءلللن وصلللار بتم لللانءل العملللر فلللي  لللر ااعملللار التللل
المنّظمللس باللوانيني فتعيللاؤهل منءللا يتطةللب صللدور قللوانين بللذل . ووفللل قللرار نحللاسي فللتن الشللروط والمسللتندات 
الواءلب تالديمءا لحصللور اليةسلطيني عةللع إءلازة عمللري صلارت شلل ةيس وللل تعللد ءوهريلسي فالمللادة ااوللع مللن 

ياصلد باليةسلطيني فلي  لر ملّرة تلرد فلي هلذا الالرار الاءلئ اليةسلطيني المسلّءر رسلميًا »أنله الارار تشير إللع 
 «.مديريس الشؤون السياسيس والاءسين -في سءات وزارة الداخةيس والبةديات 

 وحّدد الارار المستندات الواءب تاديمءا م  طةب إءازة عمر ل افس اليسات عةع النحو اآلتي:
 صاحب العاقس أو من و يةه الرسميي يذ ر فيه اتسل ومحر اهقامس. استدعام موّق  من -
 صورة عن بطاقس تءئ صادرة عن وزارة الداخةيس والبةديات لل مديريس الشؤون السياسيس والاءسين. -
 صورتان شمسيتان. -

 ويشير الارار إلع انه يدّون عةع إءازة عنمر اليةسطيني اآلتي حصرًا:
 اتسل. -
 قامس.محر اه -
 مّدة صاحيتءا. -

سنوات تءدد وفاًا لآلليس ذاتءلا  4أما المادة الرابعس من الارار فءي تشير إلع منح اليةسطيني إءازة عمر لمّدة 
 التي منحت عةع أساسءا.

وتشلللير الملللادة السادسلللس إللللع أنللله يسلللتالنع الاءسلللون اليةسلللطينيون ملللن الالللرارات الخاصلللس بلللالمءن المحصلللورة 
 بل عةيءل الاوانين واانظمس الخاصس ب ر مءنس.بالةبنانيين وتط

إن م مون هذا الارار يعني أن اليةسطيني يم نه أن يعمر من دون عاد عمري ولل يعلد عةيله أن يستحصلر 
عةع موافاس مسباسي وبالتالي فءو يحصر عمةيًا عةع إءازة عمر حتع لو لل ي ن لديه عمر فعةيي ت بلر إن 

حصللار عةللع إءللازة عمللر ماابللر التصللريح عللن م للان عمةلله مالللر مللا ييعلللر أي الوعللد بالعمللر يتلليح للله اتست
 لبناني.

34/3/3023، ، بيروتاألخبار  
 

 انتياز أزمة كيرباز غزة خالؿ عاـ ونصؼ العاـ  : سفير مصر لدى السمطة 62
ر أن مصر قررت ح  السةطس اليةسطينيس ياسر عالماني ىأ د السيير المصري لد  : ل مراسر ااهرال-رال اهلل

أن هذل الخطوة  عي مشيرا إل مش ةس ال ءربام من ءذورها بالتعاون م  ااطراف اليةسطينيس والدور العربيس
ناءمس عن التغير الءذري في السياسس المصريس تءال الاطاع بعد الالورة, حيث قررت الااهرة حر ءمي  

ات صحييس إن مصر مشا ر الاطاع بش ر ءذري ومن  حدوث أي أزمات فيه. وقار عالمان في تصريح
قررت اتخاذ خطوات سريعس لحر أزمس  ءربام الاطاع, وهي تعمر بالتعاون م  ااخوة اليةسطينيين في 
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أن الحةور السريعس  عال يس وغزة وبالتعاون م  الدور العربيس هيءاد حةور ءذريس لءذل اازمس. وأشار إل
ميءا واط,  22إلي 11عريش ورف  قدرته منتتمالر في زيادة قدرة الخط الواصر إلي ءنوب الاطاع من ال

 ألف لتر من الوقود لتشغير مولدات محطس التوليد في الاطاع. 000والعمر هدخار
وأ اف عالمان أن الحر الءذري يتمالر في العمر خار عال ونصف العال بالتعاون م  الدور العربيس من 

ءربام التي يحتاءءا الاطاع وتافي ت رار أي أءر ربط قطاع غزة بشب س الربط الالماني بحيث يتل توفير ال 
 اناطاع مستابةي لءا.

 23/2/2012األىراـ، القاىرة، 
 

 الكياف الصييوني  سأدعـ كؿ أشكاؿ المقاومة المسمحة ضد :صباحي حمديف 63
السيد شبر: أ د حمدين صباحي المرشح المحتمر لرساسس الءمءوريس أن "إسرسير"  انت وستظر  دولس 

ريس توسعيس " وت تريد أى سالي وت يءب التعامر معءا إت من هذا المنطةل وت حر إمامنا "عدوانيس عنص
سوى تعزيز قوتناي معربا عن دهشته من دور العالل التي تتشدل بالحديث عن الحريس وهع تدعل  يان 

نءا عنصري ياتر شعبا ويغتصب أرا يه ومادساته. واستطرد قاسا: إن  انت مصر تريد ان تحمي أم
الاومي وتحيظ مصةحتءا الوطنيس فا خيار أمامنا سوي العودة إلع اتمس العربيس فميتاح قوة و عف العرب 
هع "مصر" اذا صحت مصر صح العرب واذا انءارت مصر انءار العربي مشيرا عةع أن اتياقيس  امب 

انه فع حالس توليه  ديييد قد قسمت مصر الع شعب م  فةسطين ونظال سابل تاب  لتر ابيب.وصرح صباحي
الرساسس سيدعل  ر أش ار المااومس المسةحس فع وءه ال يان الصءيوني الغاصب ي من اى ارض انطةات 
فةسطينيس او لبنانيسي منتادا بعض ساسس فةسطين  ل " أبومازن " الذى يتبرا من المااومس المسةحسي مشيرا الع 

وعن إتياقيس السال قار  ابل حتع لةموااليل الدوليس.ان  ياح الشعوب من اءر تحرير ار يءا من المحتر مط
صباحي: أنا  د  امب ديييد واذا بايت نصوصءاي فسنعمر عةع خنل روحءا ي مؤ دا انه فع حالس توليه 
سياول باط  الغاز عن الصءاينس  فا يم ن ان يحرل الشعب من اسطوانس الغاز فع مصر ويتل تصدير 

وتنا فع فةسطيني مشددا عةع أنه سيرف  الحصار عن غزة تماماي تفتا فع الغاز لةعدو الصءيوني لياتر أخ
الوقت ذاته إلع انه ت يريد حربا خارءيس لمصر ول ن إن فر ت فابد ان ي ون لدينا من الرءولس وال رامس 

 و الاوة ما يشءعنا عةع خو ءاي فءنا  فرل بين حرب ت أريدها و مءانس ت أرت يءا.
 23/2/2012ربي )محيط(، شبكة االعالـ الع

 
 مفصميا سيكوف القدس عف لمدفاع الدولي الدوحة مؤتمر محمد صبيح: 64

الااهرة: أ د السيير محمد صبيح اامين العال المساعد لشؤون فةسطين واارا ي العربيس المحتةس بءامعس 
ااحدي سي ون ميصةيا في الدور العربيس أن مؤتمر الدوحس الدولي لةدفاع عن الادس المارر أن تبدأ فعالياته 

 تاريق المدينس المادسسي انه موءه فع ااساس لةعالل الخارءي لتو يح ما يحيط بءا من أخطار وتءديدات.
وقار السيير صبيحي في تصريحات لل الرايس قبير مغادرته إلع الدوحس لةمشار س في المؤتمري إن المؤتمر 

الاانون الدوليي الادس والتاريقي انتءا ات إسراسير في سيت من عاد أرب  لءان رسيسيسي تناقش الادس و 
الادس في  افس المءاتتي ودور منظمات المءتم  المدني وااحزاب والناابات والءيسات والمؤسسات في 

 الدفاع عن المدينس المادسس أمال هذل الءءمس اهسراسيةيس غير المسبوقس.
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 23/2/2012الراية، الدوحة، 
 

 "إسرائيؿ" لممسجد االقصى قطر تديف انتياكات 65
قنا: دان مءةس الوزرام خار اتءتماع العادي الذي عادل أمس برساسس معالي الشيق حمد بن -الدوحس

ءاسل بن ءبر آر الاني رسيس مءةس الوزرام اتنتءا ات واتستيزازات التي يتعرض لءا المسءد ااقصع 
يين وتصاعد اهءرامات اهسراسيةيس لتءويد الادس المبار  من قبر سةطات اتحتار والمتطرفين اهسراسية

وتوسي  اتستيطان.وحذر المءةس من تداعيات هذل ااعمار الخطيرة التي تتنافع م  قرارات الشرعيس 
الدوليس وأح ال الاانون الدولي عةع اامن واتستارار في المنطاس. ورحب المءةس بانعااد المؤتمر الدولي 

 فبراير الحالي. 21 — 20تست ييه دولس قطر خار اليترة من لةدفاع عن الادس والذي 
 23/2/2012الراية، الدوحة، 

 
 وغمو يشيد بدعـ الدوحة لممصالحة الفمسطينيةاإحساف  66

عبر سعادة البروفيسور أ مر الدين إحسان أوغةو اامين العال لمنظمس التعاون اهسامي عن  قنا:-الدوحس
تءا ورعايتءا لةمؤتمر الدولي لةدفاع عن الادسي منوها بءءود قطر الحاليالس بالغ تاديرل لدولس قطر تست اف

 لدعل الحاول اليةسطينيس الالابتس في المحافر الدوليس ودورها في تحايل المصالحس اليةسطينيس الداخةيس.
يس والمن ل تادمه دولس قطر من دعل مالي لةمشاري  التنمويس في مدينس الادس الشريف واارا ي اليةسطين

 بش ر عال.
 23/2/2012الشرؽ، الدوحة، 

 
 لمتراجع عف قرار بناز وحدات استيطانية جديدة "إسرائيؿ"شتوف تدعو أ 67

دعت المنساس العةيا لةسياسس الخارءيس واامن في اتتحاد ااوروبي  االرين آشتوني إسراسير إلع التراء  علن 
عنءلا ااربعلامي فلي مسلتوطنتي "شليةو"ي و"شلييوت  قرارها في بنلام الوحلدات اتسلتيطانيس الءديلدة التلي أعةنلت

لع احترال التزاماتءا. وقالت آشتوني في بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسمءاي مسام ااربعامي  راحير"ي وا 
"إن آشللتون تشللعر باةللل  بيللر إزام موافاللس اهدارة المدنيللس اهسللراسيةيس عةللع بنللام وحللدات اسللتيطانيس ءديللدة فللي 

 وشييوت راحير(ي وتة  الموءودة عةع اارض". مستوطنتي )شيةوي
وأ افت: إن "اتستيطان غير شرعي بموءب الاانون الدوليي وخارطس الطريل الصادرة علن الةءنلس الرباعيلس 
التي تنص عةع أن إسراسير ت تءملد  لر النشلاط اتسلتيطاني فحسلبي إنملا تي يل  المسلتوطنات التلي أقيملت 

 ".3002بعد آذار 
"إنه من المءل وال روري أن يتوقف  لر طلرف فلي مياو لات السلال بالشلرل ااوسلطي علن  وتابعت آشتون

 ااعمار اتستيزازيس التي تاوض اآلمار الحوار الذي بدأ في  انون الالاني".
 34/3/3023، 59موقع عرب

 
 استمرار االستيطاف ليس "مفيدا" لعممية السالـواشنطف:  68

الوتيلات المتحلدة ان اسلتمرار اتسلتيطان لليس  : علّدتا.ف.ب -الءديلدة الحيلاة  -رال اهلل  -الادس المحتةلس 
"مييدا" لعمةيس السال في الشرل ااوسط. وقار مار  تونر أحد المتحدالين باسل وزارة الخارءيلس اامير يلس فلي 
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ت". واشنطن "نعتاد ان ذل  ليس مييدا لةءءود الراميس الع حمر الطرفين عةلع الءةلوس اللع طاوللس المياو لا
 وا اف "نريد اتياقا وا حا يرسل الحدود ويؤمن حا لعدد من هذل المشا ر".

 34/3/3023، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
 رت دمشؽقيادات حركة حماس وأسرىـ غاد السعودية: دبموماسي روسي لػ"الوطف" 69

قلد غلادروا  شف مصدر دبةوماسي روسي أن  امر قيادات حر لس حملاس وأسلرهل : عمر الزبيدي - الرياض
ل باعتبللارل مسلللاندا لةمااوملللس ا سللوريس وبشللل ر نءللاسي بسلللبب رفللض الحر لللس اهعلللان عللن تأييلللدها لةنظللال الحللل

ولةا يس اليةسطينيسي ورف ءا التورط فيما اعتبرته "مسلاندة الامل  الوحشلي لةشلعب السلوري ملن قبلر النظلال". 
خاللد مشلعري قلرارًا يا لي بعلدل إغلال وقار إن ذل  تل رغل إصدار رسيس الم تب السياسلي لحر لس حملاسي 

م اتلللب الحر لللس فلللي دمشللللي مللل  خيلللض النشلللاط ملللن خالللله إللللع الحلللد اادنلللع وعلللدل التعةيلللل حلللور الا للليس 
 إعاميًا أو اهعان عنءاي تاديرًا لدمشل التي است افت الحر س لسنوات طويةس في أصعب الظروف.

الحللوار الللدولي "فالللداي" فللي سوتشللي الروسلليسي أن وبللين الدبةوماسللي الروسللي لللل"الوطن" عةللع هللامش منتللدى 
هنا  اناسامًا في حماس بسبب موقف مشعر الرافض تستغار الا يس اليةسلطينيس. واعتبلر أن الزيلارة التلي 
استمرت الاالس أيال لرسيس ح ومس حماس الماالس فلي غلزة إسلماعير هنيلس إللع طءلران  لمن ءولتله بلين دور 

فللي تشلل ير محللور م للاد لتوءءللات مشللعر الءديللدة التللي ت تريللد اتلتللزال  مءةللس التعللاون الخةيءللي سللاهمت
 بمحور إيران أو المحور المناوئ له.

وأ للدت المصللادر أن المتحللدث باسللل الح ومللس فللع غللزةي طللاهر النونللوي أصللدر بيانللًا يشللير فيلله إلللع أن زيللارة 
لحس اليةسللطينيسي فللي محاولللس هنيللس إلللع طءللران  انللت بءللدف حشللد المواقللف العربيللس واهسللاميس لللدعل المصللا

منءللا لةللربط المباشللر بللين إيللران والا لليس اليةسطلللينيس. وقاللللت إن إيلللران ت ترغللب فللي حلللصور المصللالحس بللين 
 فتح وحملاسي ان ذل  يساط المةف اليةسلطيني من يد طءلران.

 34/3/3023، الوطف اوف اليف، السعودية
 

 العسكري عمى إيرافاليجـو مف "كارثة"  "إسرائيؿ"روسيا تحّ ر  :6
وّءءلت روسليا تحلذيرًا شلديدًا هسلراسير أملسي ملن "عواقلب : أ بي رويتلرزي أ ف ب –طءراني فيينلاي موسل و 

غينلللادي غلللاتيةوف ناسلللب وزيلللر الخارءيلللس الروسللليي أن "أي سللليناريو  علللدّ  اراليلللس" اي هءلللول عةلللع إيلللراني و 
النسبس إللع منظوملس العاقلات الدوليلس". وزاد: عس ري محتمر  د إيراني سي ون  اراليًا عةع المنطاس وربما ب

"آمر بأن تتيءل إسراسير  ر هذل العواقبي وأن تأخذ في اتعتبار لدى اتخاذها أي قراري و   الدور ااخرى 
المشار س في المياو ات م  إيران. وعةيءا أي ًا أن تأخذ فلي اتعتبلار عواقلب ذلل  عةيءلا". وشلدد عةلع أن 

 وار بين إيران والو الس الذريس فشر"."روسيا ت ترى ان الح
 34/3/3023، الحياة، لندف

 
 "األونروا": مميونا دوالر مف النروج إلغاثة "البارد" 70

مةيللوني دوتر امير للي(  3مةيللون  للرون نروءللي ) 22أعةنللت و الللس ااونللروا مسللاهمس نروءيللس ءديللدة بايمللس 
لةنللدام التمللويةي الخللاص بةبنللان "اسللتعادة ستسللتخدل اعمللار اتغاالللس فللي مخلليل نءللر البللاردي وهللي مخصصللس 
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ال رامس"ي الذي يءدف الع تغطيس عمةيات اتغاالس والنءوض بالاءسين اا الر عر س لةخطر في أنحام لبنان 
  افس.

اتعللان عللن الءبللس الءديللدةي ءللام خللار احتيللار اقامتلله السلليارة النروءيللس فللي لبنللان فللي م اتللب ااونللروا ل 
ليلت اللع ان "مسلاهمس النلروج تع لس ااهميلس التلي اللذي روج في لبنان سلين آسي بيروتي بح ور سيير الن

توليءا لو   الاءسين اليةسطينيين الذين يواءءلون العديلد ملن الصلعوبات فلي لبنلان"ي معتبلرًا ان "إعلادة بنلام 
علللادة المءتمللل  اليةسلللطيني أملللر اساسلللي تسلللتعادة عءةلللس الحيلللاة فلللي مءتمللل  الا ءسلللين منلللازلءل ومدارسلللءل وا 

 اليةسطينيين".
وتحدث مدير علال ااونلروا فلي بيلروت سليةياتوري لومبلاردو علن صلعوبس "البحلث علن تمويلر للدعل مشلاريعنا 
ونشاطاتناي من هنا اهميس هذل الءبس"ي وأ د ان "الحر اليعةي ي من بحلر المشل ةس اليةسلطينيسي ل لن هلذا الحلر 

المنللوي تنييللذها فللي المخيمللات اليةسللطينيس بعللد الحصللور يبللدو صللعبًا يومللًا بعللد يللول"ي معللددًا بعللض المشللاري  
 عةع التموير.

 34/3/3023، المستقبؿ، بيروت
 
 
 

  مغنية أمريكية تمغي حفمة في الكياف استجابة لممقاطعة : ىآرتس 72
ألغللت مغنيللس ءللاز أمري يللس حيللًا  للان مالررًا لءللا الةيةللس فللي "تللر أبيللب"ي معةنللس ان للمامءا إلللع : )يلو .بللي .آي(

"إسلراسير". وذ لرت صلحييس "هل"رتس" الصلءيونيسي أملسي أن  اسلاندرا ويةسلون ألغلت  للمااطعلس الينيلس للحمةلس ا
حيًا فلي مسلتوطنس "حوللون" قلرب "تلر أبيلب" بعلد مطالبلات لءلا ملن ناشلطين مؤيلدين لةيةسلطينيين اتن لمال 

 "إسراسير".لإلع حمةس المااطعس الينيس ل
 34/3/3023، الخميج، الشارقة 

 
 باحتالؿ والية "غوا" "إسرائيؿ"دي يتيـ نائب ىن 73

وقللار  اتءللل ناسللب فللي البرلمللان الءنللدي "إسللراسير" و"روسلليا" بللاحتار منللاطل واسللعس مللن وتيللس "غللوا" الءنديللس.
"راءيللا شللانتارال ناللل " الناسللب فللي البرلمللان الءنللدي "إن اهسللراسيةيين والللروس احتةللوا بعللض الاللرى بطرياللس ت 

نملللا تنخلللرط فللي أنشلللطس تءاريللس تنتءللل  قللوانين اللللباد وتت لللمن  يمات سللياحيسيم للن ان نطةلللل عةيءللا معلللا وا 
وأ اف "إن أرا ي غوا المينس ءدا وتحتاج إلع حمايس ونحلن ت يم لن أن نسلمح  صرف العمات ااءنبيس".

وأشلللار الناسلللب الءنلللدي إللللع أن  بلللأن يطةلللل عةلللع أي قريلللس ملللن الالللرى باسلللل قريلللس إسلللراسيةيس أو قريلللس روسللليس".
ئ "غلللوا" تحظلللع بشلللعبيس  بيلللرة للللدى السلللياح ااءانلللبي وتسللليما اهسلللراسيةيين و اليلللرا ملللنءل بالللي هنلللا  شلللواط

 ويمارس ااعمار التءاريس بطرياس غير مشروعس.
 33/3/3023، موقع عكا اوف اليف

 
 ما ا وراز إعادة ىيكمة الجيش الصييوني مف جديد 74

 د. عدنان أبو عامر



 
 

 

 

 

           42ص                                    3530العدد:                34/3/3023 الخميس التاريخ:

يادة العمل الءديدة ءمةًس ملن التسلاؤتت علن مبرراتءلا ومسلوغاتءا انءلا أالار قرار الءيش الصءيوني تش ير ق
ءامت بش ر مياءئي وقد أقيمت لةتنسيل والسليطرة عةلع العمةيلات المشلتر س بلين ااذرع ذات الملدى البعيلدي 
طارحس  اليرًا من عامات استءءان واسلتيءال  لملاذا بال لبط اآلن؟ وهلر هنلا  اعتبلارات غيلر مناسلبس؟ وهلو 

قامس تنظيل ءديد  ايادة خاصس  وت سيما أن الءيش م ا يتطةب اليصر بين الءدف من عمةيات في العملي وا 
 عمر في السنوات ااخيرة في مناطل بعيدة ءدًا.

 ملللا أن أحلللد الاواسلللل المشلللتر س بلللين العمةيلللات بعيلللدة الملللدىي هلللو اللللدمج بلللين ااذرع لألءءلللزة اتسلللتخباريس 
ت بحريلللسي وحلللدات خاصلللس(ي والايلللادة والسللليطرة فلللي  لللر عمةيلللس عةلللع ملللا يبلللدو المختةيلللس )قلللوات ءويلللسي وحلللدا

مختةيس  أحيانًا ُتةَاع عةع عاتل مواق  السيطرة التلي تعملر فلي  لر مءلاتت العمةيلات العسل ريسي وأحيانلًا يلتل 
فلي تش ير هيسس سليطرة مرتءةلسي ملذ رًا بأنله فلي سلنوات الالمانينيلات ملن الالرن الما لي عملر موقل  السليطرة 

 العمةيات الخاصس بش ر ءاٍر.
بينملا يم للن اسللتخاص الللدرس الللذي يم للن تةم سلله مللن إعللان الءلليش أنلله يؤسللس قيللادة إسللتراتيءيس لةعمةيللات 
البعيللدة داخللر أرض العللدوي وهللو اهشللارة إلللع نللوع الحللرب التللي تتوقلل  أن تواءءءللا دولللس ال يللاني وأنءللا حللرب 

طس عبللر الاتلللار عنللد الحللدودي وهللو ملللا يعنللي أن قيللادة العملللل طويةللس وصللعبس ت يم للن اتنتصلللار فيءللا ببسللا
ستشءد عمةيات تنيذها الاوات الخاصس في محاولس لةسماح ل ر وحدة باتحتياظ بادراتءا اليريلدةي وفلي الوقلت 

 نيسه  رورة العمر  من تعاون أف ر م  منافسس أقر.
الما لي فللي الءليشي ل نلله ُدِفل  عةللع نحللو  مل  العةللل أن تأسليس الايللادة الءديلدة  للان قيلد الللدرس خلار العاللد

للسي ومللا تغيللر هللو طبيعللس التءديللد الللذي تواءءلله دولللس ال يللان, الللذي  مت للرر إلللع الواءءللس ءللرام الا للايا المةحي
يتطةلللب تنييلللذ وحلللدات النخبلللس عمةيلللات بعيلللدة عنءلللاي وداخلللر عملللل أرض العلللدو  بحيلللث ت لللون مءملللس الايلللادة 

 مناسمس لنوعين:
وات الخاصسي وفي الوقت نيسه تشرف عةع عمةياتءا السريس التي قد ت ون  د تءريب ااور: ستعمر م  الا

ااسةحس إلع حزب اهلل وحماسي أو مباشرة  د إيران ومنش"تءا النوويسي مل  العةلل أن لةالوات الخاصلس بعلض 
العاملس  النءاحات المبءرة في السنوات ااخيرةي معظمءا ت يم لن نشلرل  حيلث بلرز شلعور للدى هيسلس اار لان

ن حصللر  منللذ حللرب لبنللان الالانيللس بللأن الوحللدات قللادرة عةللع فعللر المزيللد إذا مللا عمةللت ملل  بع للءا بع للًاي وا 
 تعاون أف ر بين أفرعءا الخاصس.

الالاني: سي ون الدور الالاني لةايادة هو اهشراف عةع العمةيات العس ريس واسعس النطالي التي تُنييذ في عملل 
أو سوريسي وبينما ل ر ءبءس قيادتءا المسؤولس عنءاي فتن الايادة الشماليس مخوللس أرض العدوي سوام في لبنان 

 بالعمر لخط محدد في لبنان وسوريس وليس أبعد من ذل ي و ذل  الو   بالنسبس لةايادة الءنوبيس في سينام.
 السيطرة المناطقية:

ملل  امللتا  حللزب اهلل وحمللاس  -إن المشلل ةس أنلله فللي أي حللرب مسللتابةيس قللد يتطةللب اامللر بالنسللبس لةءلليش 
ل  3007أن يعملر فلي عمالهي ولليس فالط فلي الءنلوب  ملا فعلر صليف  -لصواريق متوسلطس وبعيلدة الملدى 

بحيث إذا اندلعت الحرب مل  سلوريسي وأراد الءليش شلني عمةيلس )ءويلسي بريلسي بحريلس( مشلتر س شلمار دمشللي 
ي وهللو مللا يءعللر مخللاوف الءلليش تسللءل بشللأن تغيللرات فسللتةعب الايللادة الءديللدة دورًا أساسلليًا فللي توءيلله الاللوات

إقةيميللس محتمةللس فللي سللوريس ومصللر والعللرال فللي قللرار تأسلليس الايللادة الءديللدةي نللاقًا عللن أحللد ال للباط رفيعللي 
 المستوى قوله: نبني الادرات لتاديل الحةور في أو اع م طربس.
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اصس بالشأن اهيرانيي وييترض أن تخطِّلط وستستطي  الايادة الءديدة المساعدة في المستابر بتشغير قواٍت خ
وتاود عمةيات في المناطل الموءلودة بعيلدًا ورام الحلدودي متعةالٍس بالمعر لس السلريس التلي تلدار  لد المنظملات 

عةلع سلبير  -المسةحسي وبش ٍر غير مباشر  د إيراني في اليترة الممتلدة بلين الحلروب ملن المم للن التي يللر 
تُنَسلب لدوللس ال يتلان  ءءملات سلاح الءلوي وتشلغير مالاتةي الوحلدات الخاصلس فلي  بالعمةيات التي -المالار 

 السوداني أو اغتيار الءنرار السوري في بيته.
وقد أعطع رسيس اار لان "بينلي غلانتس" تعةيملات لةايلادة الءديلدة ليحلص التطلورات والتغييلرات اهسلتراتيءيس 

استعدادات الءيش  حيلث شخصلت الحاءلس لايلادة بلين ااذرع في المنطاسي والتأ د إن  ان يتطةب تغييرًا في 
تءلللتل بعمةيلللاٍت مشلللتر س فلللي العمللللي بلللين الحلللروب وبالتأ يلللد خالءلللاي ُتملللاَرس  لللد ال يلللان قلللوة أساسلللءا فلللي 
المناطل البعيدة عن حدودهاي والمواءءس ليست طوليس  فيةل مدرعات يتادل في الءلوتن باتءلال دمشللي عةلع 

نما فيه قواعد إطال قلذاسف صلاروخيسي  -عةع سبير المالار  -متزامنسي في حين أن العمل  سبير المالاري وا 
 متورط طيةس الوقت في الاتاري ويتطةب اهتمامًا خاصًا.

هللذا التشلل ير الءديللد لةايللادة العسلل ريسي يشللير بصللورة وا للحس إلللع أن الصللءاينس ت يءللدؤوني وهللذا هللو حللالءل 
ءديلللدات ب لللر اتءلللال لشلللن حمةلللس عسللل ريس تسلللتعادة قلللوة اللللردع التلللي عةلللع المسلللتويين اامنلللي والعسللل ريي وت

تاشللتي ول للن فللي الماابللر هنللا  تخوفللات صللءيونيس مللن أن صللواريق المااومللس ستصللر تللر الربيلل  المحتةللسي 
وسلي ون عةللع السلل ان النلزور إلللع الماءللئ فللي أي عمةيلس عسلل ريس  حيللث زعللل رسليس هيسللس اار للان العامللس 

وصللليءا بلللل "قلللوة اللللردع ال بيلللرة" التلللي حصلللر عةيءلللا الءللليش ءلللرام عمةيلللس الرصلللاص "بينلللي غلللانتس"ي أن ملللا 
المصبوبي باتت متحااسي ولذل  من حين آلخر ناول بالتعاملر مل  إطلال لةصلواريق ملن قطلاع غلزةي ونحلن 
واعون أن مسارات التعاظل تتواصلر ملن اانيلال  للذل  للن نالدر عةلع مواصلةس العليش تحلت تءديلد متواصلر 

 ر س حماس في غزة.وناشط لح
من ءءس الانيس أ د "شاؤور موفاز" )رسيس هيسس أر ان الءيش ااسلبلي ورسيلس لءنس الخارءيس وااملن التابعلس 
لة نيست( أنه "ت بد من العمر بحزل  د المسلةحين فلي غلزةي ويءلب اه لرار بءلا بشل ر رادع وأ اللر قسلوةي 

دًا عةلع  لرورة أن ي لون هنلا  رد أ اللر شلموليس  لد مالنيًا عةع ما ياول به الءيش من هءمات دوريسي مشلد
 رؤسام هذل المنظمات ومنيذي التيءيرات".

وقللار قاسللد قيللادة الةللوام الءنللوبي التللاب  ليرقللس غللزة العسلل ريس "تللار روسللو": "إن الءلليش مسللتعد وءللاهز لتنييللذ 
لطلرف الاللاني يلرد بطريالس عمةيس عس ريس الانيس  د غزةي رغل أن المنطاس اليول بصورة نسبيس أ الر هدومًاي وا

مدروسسي ل ن إذا اتسعت ما وصيتءا بل "الشاول" فلي ءسلل التءدسلسي فتننلا سلننيذ عمةيلس عسل ريس مختةيلس علن 
الرصاص المصبوب ومتنوعلس بءلدف تءديلد قلوة اللردعي وهلو ملا يعنلي أن عمةيلس غلزة الاادملس سلت ون أقصلر 

 من ساباتءاي ل نءا ستستخدل قوة عس ريس أ بر ب الير".
ولذل  أو حت أوساط عس ريس أنه في حلار الخلروج إللع عمةيلس عسل ريس واسلعس  لد حملاس فلي غلزةي فلتن 
ااخيللرة لللن تءللد بللّدًا مللن تءديللد مدينللس "تللر الربيلل  المحتةللس" والمللدن المءللاورة لءللا بللتطال الصللواريقي وهللو مللا 

 مواءءاتءا العس ريس.سيدف  تتخاذ قرار بو   س انءا في الماءئي وهو أمر غير مسبول في تاريق 
 30/3/3023، موقع المجد االمني
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تتللللرا ل اتشللللارات عةللللع أرض الواقلللل ي بءللللذا اتتءللللال. ل للللن مللللا بللللدأ ين للللل الللللع هللللذل اتشللللاراتي سةسللللةس مللللن 
 انلللت  التصلللريحات العةنيلللس الصلللريحسي تسلللير فلللي هلللذا اتتءلللال اي لللًا وتؤ لللدلي عةلللع لسلللان نيلللر مملللن طالملللا

تصلريحاتءلي لسللنوات خةلتي تبشللر بسللير ااملور باتءللال تحايلل اآلمللار ال بللرى عةلع طريللل ايءلاد حللر عللادر 
 لةا يس اليةسطينيس.

فابر فترة وءيزةي لل تتءاوز اتسابي  المعدودةي صدرت في إحدى الصحف ماابةلس مطوللس مل  اللد تورة حنلان 
س اليةسللطينيسي التنييذيللس والتشللريعيسي التللي قامللت فللي عشللراويي التللي تاةللدت مواقلل  بللارزة فللي مؤسسللات السللةط

إطلار تطبيلل اتياقيللات اوسلةوي وطالملا تميللزت احاديالءلاي عةللع رصلانتءاي بنبلرة تيللاؤر. إت أن الماابةلس اتخيللرة 
لةللد تورة حنللان عشللراويي  انللتي شللديدة الصللراحسي شللديدة الميللر الللع التشللاؤلي حتللع ان العنللوان العللال لتةلل  

هو عنوان هذا المااري اي ان الو ل  عةلع ارض فةسلطين وفلي الا ليس اليةسلطينيس يسلير ملن  الماابةسي  ان
 سيئ الع أسوأ. وهي ماابةس حيةت بعشرات اتشارات والتحةيات التي تالبت تة  الخاصس.

غيللللر ان التصللللريح ااشللللد تشللللاؤمًا وااشللللد صللللراحس فللللي تصللللوير الواقلللل  السللللوداوي لةحالللللس الراهنللللس لةا لللليس 
يسي ءام بعد ذل  بأيال عةع لسان المسؤور اتور في السلةطس اليةسلطينيسي رسليس هلذل السلةطس السليد اليةسطين

محمللود عبللاسي وذللل  للليس فللي تصللريح صللحافيي او ءةسللس دردشللس ملل  إعاميلليني بللر مللن خللار الخطللاب 
طللابي فللي الرسللمي الللذي ألاللال مللؤخرًا فللي الاللاهرةي مللن عةللع منبللر ءامعللس الللدور العربيللسي حيللث ءللام هللذا الخ

ا الللر مللن قسللل مللن اقسللامهي حللافا باتعترافللات الصللريحسي شللديدة التشللاؤل بشللأن مللا يءللري عمةيللًا عةللع ارض 
 فةسطين وما يءري اي ًا عةع صعيد الا يس اليةسطينيس.

ي وأن ءميللل  «أن السلللةطس للللل تعلللد سلللةطس»ملللن العبلللارات التلللي وردت حرفيلللًا فلللي أحلللد مالللاط  ذلللل  الخطلللابي 
نللت اسللراسير قللد تنازلللت عنءللا لةسللةطس فللي بدايللس تنييللذ اتياقيللس اوسللةوي سللرعان مللا اعللادت اتمتيللازات التللي  ا

 اسراسير انتزاعءا شيسًا فشيسًاي حتع لل يبل بيد السةطس اليةسطينيس شيم من هذل اتمتيازات.
بعلد ذلل  ءلامت اتخبلار الصلحافيس علن احلوار فةسلطين فلي حملع حر لس اتسلتيطاني حيلث اشلارت اتخبللار 

ان ما يتل من عمةيات تشييد لةمستوطنات التي تأ ر عروبس ارض فةسلطين المحتةلس شلبرًا شلبرًاي إنملا يلتل الع 
بيد عمار فةسطينيين. ليس ذل  فاطي بر ان ما يدخر من هؤتم العمار العرب الع خزينس اسراسيري  مءملوع 

 الف دوتر يوميًا. 236يبةغ  لةرسول التي تستوفيءا منءلي لتسمح لءل بأن يعمةوا في بنام مستوطناتءاي
خبر آخر في التحايل الصحافي نيسه ءام يشير الع إحصام ظءر مؤخراي يدرس باترقلال قيملس ملا يسلتءة ه 
مءتمللل  فةسلللطين المحتةلللس ملللن الصلللادرات اتسلللراسيةيس اليوميلللسي فلللتذا قيملللس هلللذا اتسلللتءا  ترتيللل  اللللع اربعلللس 

 مةيارات دوتر امير ي سنويًا.
ع تصلريح حنللان عشللراوي الصلحافيي اءللزام مللن خطلاب محمللود عبللاس املال الءامعللس العربيللسي فلتذا ا للينا اللل

وتياصللير وأرقامللًا مللن التحايللل الصللحافي عللن دور العمللار العللرب فللي إنشللام المسللتوطنات اتسللراسيةيس عةللع 
ن عةلللع خزينلللس اسلللراسيري فلللت 2:78ار لللءل المحتةلللسي وأرقلللال ملللا يلللدرل اسلللتءا  سللل ان فةسلللطين المحتةلللس علللال 

بوسعنا ات تيام بءذل التياصير دون سواهاي حتع نةمس لملس اليلد الءلوة السلحياس التلي تتلدهور اليءلا الا ليس 
رويدًاي عةع ملر سلنوات بطيسلس ملرت عةلع تنييلذ اتياقيلس أوسلةو  -اليةسطينيسي بر حياة شعب فةسطيني رويدًا 

 عمةيًا.
اسي انلله ابللن حر للس فللتح التللي اطةاللت الشللرارة هللر نحللن بحاءللس ان نللذّ ر انيسللناي ونللذّ ر السلليد محمللود عبلل

اتولللع لة يللاح اليةسللطيني المسللةح؟ أت يءةللس السلليد عبللاس بصلليته المسللؤور اليةسللطيني اتور فللي السللةطسي 
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دقاسل معدودات لمراقبس الخط البياني احلوار الا ليس اليةسلطينيس وأحلوار شلعب فةسلطيني و يلف ينحلدر هلذا 
 الخط البياني الع هوة سحياس؟

ت ياحظ السيد أبو مازن النتاسج العمةيس التي تنذر بااسوأ لخطته التي ي رر المياخرة بءاي من أننا ت نمة  أ
المياو لات التلي اسلتطالت سلنوات عديلدةي وبلين تالدل « تادل»إت المياو ات؟ أت ياارن ولو مرة واحدة بين 

ع رهينللس داسمللس بيللد مطللام  اقصللع اليمللين حر للس اتسللتيطاني وحر للس تحللور الحيللاة اليوميللس لشللعب فةسللطين اللل
 اتسراسيةي؟

فةسطين تسير من سيئ الع أسوأي وسيةي ااسوأ ما هلو أسلوأ اذا اسلتمرت الحر لس السياسليس اليةسلطينيس عةلع 
 هذا المنواري سوام لدى السةطسي او لدى ساسر التنظيمات.

 34/3/3023، السفير، بيروت
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 د. فايز رشيد
سللراسير والللبعض مللن الللدور  بعءللد انءيللار اتتحللاد السللوفييتيي حاولللت الوتيللات المتحللدة والحر للس الصللءيونيس وا 
الغربيللللس التصللللوير: بللللأن العللللدو الاللللادل لةبشللللريس هودااصللللوليس اهسللللاميسدي وءللللرى التر يللللز  اليللللرًا عةللللع هللللذا 

 لللاني و لللد قتلللر اابريلللام مءملللا  لللانوا وأّيلللًا  انلللت الشلللعار.بالطب  نحلللن  لللد التطلللرف اللللديني فلللي أيلللس ديانلللس 
 ديانتءلي والتطرف في أي ق يس هو سةبي بامتيازي إن ُيةحل ااذى بأحدي فبأصحابه أوًت قبر اآلخللللرين.

لألسف ت نسم  حاليًا  ما لل نسم  ساباًا عن توءيه اتتءامات لةتطلرف وااصلوليس فلي ااديلان والمعتالدات 
صوليس هلي ح لر فالط عةلع اهسلالي بينملا ملن يلدقل ويتلاب  فلي معنلع وءلوهر وم لمون ااخرىي و أن اا

هذا التعبير يرى: أنه أي ًا يتوفر ب الرة في الديانتين ااخريين: المسيحيس وأي ًا اليءوديسي ولعر ااخيلرة هلي 
 ااّشد خطرًا بين  افس ااصوليات.

مسيحيسد أو داليءومسيحيسدي وهو تيار منتشر في  -دالصءيوفي المسيحيس يوءد التيار الواس  الذي ُيطةل عةيه
الغرب وعةع ااخص فلي الوتيلات المتحلدة. هلذا التيلار يعتالد بوءلوب دعلل دوللس إسلراسير واللدفاع علن بااسءلا 
انه اشتراط إلءي من أءر أسباب دينيسي ولذل  فتن هذا التيار الواس   اليرًا في أمري اي ياّدل المعونات ب افلس 

الءا ووسلللاسةءا هسلللراسيري بصلللورة أ بلللر مملللا تادمللله لءلللا الحر لللس الصلللءيونيسي فءلللو يمةللل  آتف الءمعيلللات أشللل 
ن اختةيلت  وال ناسس والي اسيات واهذاعات والصحف و افس الوساسر ااخرىي من أءلر دعلل إسلراسير التلي وا 

أف ر الصات م  زعماسهي ومن  معه لألسباب الدينيس البحتسي فانءا تساندل وتغذيه وتنتبه إليهي وتمة  وتايل
يريللد اتسللتزادة فللي معرفللس هللذا التيللاري فةياللرأ  تللاب د.يوسللف الحسللن والمعنللون بلللللدالبعد الللديني فللي السياسللس 

الصءيونيد. أي ًا فتن الالس اامري لي اللذي ملّزل الالرآن ال لريلي فتنملا يّعبلر -اامري يس تءال الصراع العربي
المسلليحيسي  للذل  هللي اهسللامات لةنبللي ال للريل سللوام عبللر  اري للايتر أو  عللن ظللاهرة التطللرف وااصللوليس فللي

 مظءر آخري فتنما يّعبر ذل  عن نزعس التظرف ااصوليس لدى أصحابه.
فلللي اليءوديلللسي فلللتن ظلللاهرة التطلللرف هلللي ااّشلللد خطلللرًا فلللي التلللاريقي فالتعلللاليل المحّرفلللس لةتلللوراة والتلللي صلللاغءا 

نطةللللل مللللن الذاتيللللس وداانللللاد المطةاللللسي والعللللدوان عةللللع  للللر اآلخللللريني الحاخامللللات اليءللللود وفاللللًا لمصللللالحءلي ت
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واحتالارهل فيللي سلير إشللعيا نءللد: دليملت ءميلل  النلاس ويحيللي إسللراسير وحلدلدي ديرفعلل  اهلل فلول ءميلل  شللعوب 
فتللدعون  ءنللس -اارضي ويءعةلل  الشللعب المختللاردي ودياللف ااءانللب يرعللون أغنللام لي أمللا أنللتل بنللي إسللراسير

اللللروة ااملللي وعةلللع مءلللدهل تتللل"مروند. لللل تاتصلللر ااصلللوليس اليءوديللس التاريخيلللس السلللاباس عةلللع الللرب تلللأ ةون 
تحريللف التللوراة والتةمللود عةللع أيللدي زعمللام الطاسيللس مللن الحاخامللاتي الللذين أن للروا عةللع اليءللود الحللل فللي  للر 

انللت محرمللس بصللرامسي أنللواع التعةلليل )باسللتالنام التةمللود والصللوفيس اليءوديللس(ي فدراسللس ءميلل  الةغللات ااخللرى  
و لذل  دراسلس الريا ليات والعةلول والءغرافيلس والتلاريقي بلر ءلام الحاخاملات المعااصلرون دالحلاليوند ليترءملوا 
هلللذل العااسلللد إللللع سياسلللات ممارسلللس بعلللد إنشلللام دوللللس إسلللراسيري دفيءلللوز قتلللر العلللرب حتلللع نسلللامهل وشللليوخءل 

ب ليسوا أ الر من أفاعيد. هلذل اليتلاوى لةحاخاملات تخلرج وأطيالءلدي ودالعربي الءيد هو العربي الميتدي دالعر 
وتنلدرج عةلع ألسللنتءل فلي العصللر الحلالي )الاللرن الواحلد والعشللرين(ي فاتلر اليءللودي ءريملس  بللرى وواحلدة مللن 
أسوا الاالس خطايا )الخطيستان ااخريان هما عبادة ااوالان والزنادي وحين ي لون ال لحيس غيلر يءلودي يختةلف 

اليءودي الذي ياتر غير يءودي فيءب أن ت تعاقبه أيلس مح ملسي بلر عاابله فالط عنلد اهللي أملا الو    ةيًاي ف
التسبب غير المباشر بموت غير اليءوديي فةيس خطيسس عةلع اهطال.)ملن يريلد اتسلتيادة فلي دعلوة هلؤتم 

الديانلس اليءوديلسي التلاريق إلع قتر غير اليءود فةيارأ  تاب المؤرخ اهسراسيةي المتوفي إسراسير شاحا  بعنلوان د
اليءوديي وطأة الاالس آتف سنسد.ل ر ذل  نرى هذا الرقص اهسراسيةي عةع المأساة اليةسطينيس منذ أسبوعين 

أطيلللار فةسلللطينيين وءلللرح العشلللرات )ملللنءل  اليلللرون ءلللراحءل خطلللرة( فلللي حاداللللس سللليري  9فلللي حاداللللس دهلللس 
لحللادث مم للن أن ي للون عيويللًا أو مللّدبرًا )فءنللا  أقللوار واصللطدال البللاص الللذي ياةءللل بشللاحنس إسللراسيةيس .هللذا ا

بالمعنع ااخير( وامتام المواق  اهل ترونيس اهسراسيةيس بتعةياات اتبتءاج واليرح الشديد من نمطدالحمد لةرب 
ملًا ملن عةع هذا الاترد دالش ر لةرب انءل فةسطينيوندي دلملاذا للل يموتلوا  ةءللدي دفلي الملرة التاليلس فةتتأ لدوا تما

 موتءلدي وعةع هذل الشا ةس ال الير ال الير من التعةياات.
الااسللد العسلل ري اهسللراسيةي ورسلليس اار للان ااسللبلدرفاسير ايتللاند هللو صللاحب ماولللس دالعللرب ليسللوا أ الللر مللن 
صراصيردي لءذا السبب العااسدي التوراتي التةمودي تءد غالبيس اليءود اهسلراسيةيين أصلوليين متطلرفيني عةلع 

ا ةس مسير ءاناي وغوللد شلنايني وليبرملان )بالمناسلبس نتنيلاهو لليس أقلر تطرفلًا ول لن يغطلي قب لته الحديديلس ش
 يايازات حريريس بح ل استحااقات المنصب( وغيرهل وغيرهل من الايادات اهسراسيةيس السياسيس والعس ريس.

يني ااصللولي اليءللودي المتطللرف فللي  افللس اسللتطاعات الللرأي تبللين بمللا ت يابللر مءللاًت لةشلل : اتمتللداد الللد
حلللدى اسلللتطاعات اللللرأي لصلللحييس ديلللديعوت أحرونلللوتد تتوقللل : أن حءلللل المتطلللرفين  الشلللارع اهسلللراسيةيي وا 

د ملن سل انءا اليءود.لءلذل ااسلباب العااسديلس تءلد إحلدى 76فلي إسلراسيري سليبةغ  3036اهسراسيةيين في علال 
)منلللذ عشلللر سلللنوات تاريبلللًا(: تلللدخًا متزايلللدًا ملللن اليملللين اللللديني  المتغيلللرات اهسلللراسيةيس فلللي المرحةلللس الحاليلللس

اهسلللراسيةي المتطلللرف فلللي الحيلللاة السياسللليس واتءتماعيلللس اهسلللراسيةيسي حيلللث أصلللبحت المؤسسلللس الدينيلللس أحلللد 
ءنلللاحي السلللةطس فلللي إسلللراسير )الءنلللاح اآلخلللر هلللو المؤسسلللس العسللل ريس(ي وللللذل  وملللن أءلللر إنءلللاح استافللله 

لءللأ نتنيللاهو إلللع تةبيللس مطالللب ااحللزاب الدينيللس اليمينيللس الياشلليس المشللار س فللي ح ومتللهي الح للومي الحللاليي 
مالردإسلللراسير بيتنلللاد ودأءلللودات هلللاتوراةد وغيرهملللاي عةلللع ااصلللعدة الماليلللس والسياسللليس واتءتماعيلللس. ااصلللوليس 

ومللن يريللد اتسللتزادة فللي  اليءوديللس تللدعو إلللع الاتللر واهبللادة الءماعيللس والتطءيللر العرقللي لةيةسللطينيين والعللربي
هذا المو وع فةيارأ  تاب الد تور مازن حنا المعنون بللدالرأسماليس والتطءير العرقي في التوراةد. وم   ر ذل  
ت يءري التحذير من ااصوليس ااشّد خطرًا في التاريقي وهيدااصوليس اليءوديسد بالطب   افلس الالّرام يعرفلون 

 أسباب ذل .
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 سمطة حماس واستقالة فصائؿ المنظمة 77
 حسن شاهين
سللللت سللللنوات بالتمللللال وال مللللار مللللرت عةللللع اتنتخابللللات التشللللريعيس اليةسللللطينيس الالانيللللس التللللي حمةللللت غالبيللللس 

إلللع المءةللس التشللريعي لةسللةطس اليةسللطينيس.  انللت النتيءللس صللادمس بءميلل  الماللاييسي لمنظمللس « حمسللاوّيس»
نيس التللي وءلللدت نيسللءا أملللال سللؤار الشلللرعيسي ولحر للس فلللتحي اليصللير اا بلللري والااسللد لةاللللورة التحريللر اليةسلللطي

اليةسطينيسي التي استأالرت قيادتءا بايادة المنظمس طوار أربعلس عالود خةلت. فالد وءلدت فلتح نيسلءاي اور ملرة 
 في تاريخءاي أمال سؤار المحافظس عةع موق  الحر س.

ي تعبيللرًا عللن تحللور ءللذري فللي المللزاج السياسللي لةشللارع 3007ةسللطينيس عللال  انللت اتنتخابللات التشللريعيس الي
بمرءعيته التاريخيس التي  -ت بر الاسل اا بر  ما بّينت اتنتخابات  -اليةسطينيي الذي  ير قسل  بير منه 

أن قادته عبر طريل طوير من الخيباتي وظنت أنءا تمتة  تيوي ًا ميتوحًا من الشلعبي تسلتطي  بموءبله ت 
تتياوض باسمه فحسبي بر أن تعيد تحديد وترتيب أولوياته وأهدافه وحتع آمالله وتطةعاتله. وأصلبح المشلروع 
السياسي لايادة المنظمسي شيسًا فشيسًاي وفي ظر نظال تسةطي ييتح الباب أمال تنامي المصالح الذاتيس ال ياس 

سلله التللف الشللعب اليةسللطيني حولءللا  ممالللر متمللايزًا عللن ذللل  الللذي رفعتلله عنللد انطاقتءللاي والللذي عةللع أسا -
شرعي وحيد له. وما لبالت قيلادة المنظملسي ومعءلا فلتحي أن خسلرت غلزة  نتيءلس منطايلس لتعاطيءلا باسلتخياف 

. فعو ًا عن أن تاول بعمةيس مراءعس شلامةس لةسياسلس واادوات وااشلخاص التلي 3007م  دروس انتخابات 
تياف عةع نتيءس اتنتخابلات بلالتواطؤ مل  الالوى الدوليلس النافلذة. وللوت قادتءا إلع الءزيمس   رست ءءدها لال

 عوامر ت شأن لءا بموازين الاوى الداخةيس لخسرت ال يس أي ًا.
 لما ا صعدت حماس؟

لالللد  لللان لصلللعود حر لللس حملللاسي وتنلللامي قوتءلللا الشلللعبيس والعسللل ريسي خلللار السلللنوات التلللي أعابلللت انتيا لللس 
ءا عةع شلرعيس التماليلر اليةسلطيني أسلباب ومالدمات عديلدةي  اليلر منءلا يتعةلل ي ومنازعت3000ااقصع عال 

بعوامر ذاتيس تحسب لحر س حماسي أهمءا: أداؤها ال ياحي خار انتيا س ااقصلعي وتبنيءلا المااوملس  لنءج 
سياسللي نالليض لللنءج التسللويس الللذي تبنتلله المنظمللسي وبناؤهللا هي للر قيادتءللا عةللع أسللس فيءللا  اليللر مللن مبللادئ 

لايللادة الءماعيللس وتللداور السللةطس التللي تيللتح البللاب أمللال تءديللد دمللام الايللادة باسللتمراري عللاوة عةللع المللوارد ا
 الماليس ال بيرة التي أمنتءا لءا تحالياتءا اهقةيميس.

إت أن تة  العوامر الذاتيس الخاصس بحر س حملاسي ليسلت وحلدها ورام صلعود الحر لس عةلع حسلاب المنظملس 
 الير من العوامر التي تعود لةمنظمس وفصاسةءا المختةيسي وربما  انت هلذل العواملر هلي ااهلل وقواهاي فءنا  

واا الللر تللأاليرًاي منءللا مللا يخللص حر للس فللتح  ااسللدة لةمنظمللسي وأخللرى تخللص بللاقي اليصللاسر خاصللس اليسللاريس 
تله منظملس التحريلر منءا. بالنسبس إلع فتحي يم ن إبراز عوامر عدةي أهمءا: وصور الخيار السياسي اللذي تبن

اليةسطينيس إلع طريل مسلدودي ومل  ذلل ي ملا زاللت قيلادة المنظملسي التلي هلي قيلادة فلتحي مصلرة عةلع خيارهلا 
هللذا وتعتبللرل خيارهللا الوحيللد. الللل تراءلل  اادام الن للالي ليللتحي وحتللع العمةيللات ال ياحيللس التللي نيللذتءا  تاسللب 

السياسليي بالدر ملا را ملت فلي رصليد دعلاة المااوملس  شءدام ااقصعي لل ُتراِ ل أي رصيد في حساب الحر س
وال ياح المسةح أمالار حر س حماس. ف يف ُيراِ ل فعر في رصيد من ُيديَنه وين رل صباح مسام؟! الل استشرام 
اليساد في ءسد المنظملس والسلةطس اليةسلطينيسي وسلوم إدارة الوظلاسف الحيويلس التلي تولتءلا السلةطس فلي ال ليس 
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والتعةيل واهدارة المحةيسي في الوقت الذي  انت فيه مؤسسات حماس  الءامعس اهساميس  والاطاعي  الصحس
فللي غللزةي م للربًا لةمالللر فللي ءللودة اهدارة وُحسللن التسلليير. و للان لةَيةتَللان اامنلليي الللذي  للان سللمس السللنوات 

 ءا يتب  عاسات ااخيرة في غزةي والذي ساهمت فيه مءموعات عس ريس بع ءا يتب  ااءءزة اامنيسي وبع
 برىي أالر سةبي لةغايس. ومن بين العوامر أي ًا بروز مرا ز الاوى في داخر حر س فتحي واشتداد المنافسلات 
بينءاي ما شتت ءسلد الحر لسي وحولءلا إللع ُءلزر متنلاالرة يءمعءلا العنلوان. و لذل   لان لمر لزة قلرارات الحر لس 

و أبو مازني وسيطرة ءير المؤسسين عةع هيساتءا الاياديسي ومواردها بيد الرسيسي أ ان الراحر ياسر عرفات أ
غلللال البلللاب أملللال صلللعودها  واحتءلللاز الطاقلللات الشلللابس داخلللر الحر لللس فلللي الءيسلللات والمسلللتويات الااعديلللس وا 
وترقيءاي مردود سةبي. أما باقي فصاسر المنظمسي فربما  انت الخاسر اا بر من لعبس الصلعود والءبلوط بلين 

 حماس وفتح.
 ا عف اليسار؟ما 

 انت فتح قد واءءت سؤار الايادةي فباقي فصاسر المنظمسي وتحديدًا اليساريس منءاي وءدت نيسءا وءءًا لوءله 
أمللال سللؤار الوءللود بوءءلله ااصللير الشللاحب. فعللاوة عةللع أن فصللاسر اليسللار مءتمعللس لللل تتحصللر إت عةللع 

ن فللتح وحمللاس  انللت  للاسعس ومشللتتسي % مللن مااعللد المءةللس التشللريعيي فتنءللا فللي الصللراع بللي406حللوالع 
وأقصع ما تم نت منه هو لعب دور فرقس إطيام أينما تسنع لءا ذل ي ولل تنءح في طرح برنامج بدير يم ن 
أن يستاطب الناس ويانعءل. وقد دأب قادة اليسار ومي رول إلع عزو هذا التراءل  إللع  لعف الملوارد الماليلس 

قةيميين بارزي ن بعد تي   اتتحاد السلوفياتيي وهلو تحةيلر ت يءانلب الصلوابي إت أنله وغياب حةيام دوليين وا 
غيللر  للاف عةللع اهطللال لتبريللر  للمور شللعبيس اليسللار وت" ةلله فللي الحالللس اليةسللطينيسي عةللع الللرغل مللن إراللله 
الن للالي وال يللاحي المشللءود. وهنللا  سللبب آخللر ت ياللر أهميللس مللن ااسللباب المللذ ورةي وهللو ارتبللاط اليسللار 

منظمس التحرير. وهي عاقس نمت وتطورت م  الزمني وش ةتءا خيارات وقرارات « بمؤسسس»ع ويس بعاقس 
بدتي حين اتخذتءا فصاسر اليساري عابرة وموقتسي ل نءا لل ت ن  ذل . وقد أسسلت هلذل الخيلارات والمواقلفي 

وأحلدالت فيله ملا أحلدالت  نساًا من العاقس الع ويس التي سرت تياعاتءا وارتداداتءا في ءسد فصاسر اليساري
من تشوهات وانحرافلات. هلذا ملن دون التاةيلر ملن دور اليسلار فلي معار لس قيلادة المنظملس ي فلي العديلد ملن 
المحطللات الميصللةيس فللي التللاريق اليةسللطيني المعاصللري والتللي وصللةت فللي بعللض ااحيللان إلللع حللد الاطيعللس. 

عةع مستويين ملالي ومؤسسلي. و لان مظءرهلا و انت هذل العاقس قد سة ت في قنوات رسميس وغير رسميسي 
اابللرز تةاللي اليصللاسر مخصصللًا ماليللًا شللبه منللتظل مللن قيللادة المنظمللسي يللرتءن انتظللال صللرفه بمللدى تطللابل 
مواقيءا م  موقف الايادةي إ افس إلع استيعاب ءزم من  وادر هذل اليصاسر في مؤسسلات المنظملس ووزارات 

ن معللايير الشلليافيس واهدارة الرشلليدةي بحيللث تصللبح قللوى المعار للس السللةطس. وفللل آليللات بعيللدة  للر البعللد علل
عمةيًاي شري س بش ر أو ب"خر في البيسلس اتنتياعيلس التلي أشلاعتءا قيلادة المنظملسي علاوة عةلع تمتل  علدد ملن 
قيادات المعار س بمزايا عاقتءلي التي بدأت تنظيميس وأ حت م  الوقت شخصيسي م  أع لام بلارزين فلي 

لءل وابناسءل واقرباسءل ولمحاسيبءل.  -تحت بنود مختةيس  -منظمسي فتحّصةوا منءل عةع هبات ماليس قيادة ال
ووصلةت اامللور فلي  اليللر مللن ااحيلان إلللع أن يصللبح منلدوب اليصللير للدى الايللادةي منللدوبًا لةايلادة فللي ذللل  

ديماراطيلللس هدارة اليصلللير. فأصلللبحت فصلللاسر المعار لللس داخلللر المنظملللسي بالمحصلللةسي خا لللعس لةصللليغس الا
الايادة عةع الارار في المنظمس. ف انت تعارض سياسات الايادة من دون « مؤسسس»موارد المنظمسي ولءيمنس 

الللذي تعللوزل  –المسللاس بم انتءللا وشللرعيس تماليةءللا التللي  انللت داسمللًا خطللًا أحمللر ت تتءللاوزلي فيتبللدى موقيءللا 
 يان أخرى. خطاب طوباوي حينًا وديماغوءي في أح -الممارسس 
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ي وفصللاسر المنظمللس عةللع هللذل الحللار مللن ال للعف 3008لاللد ءللامت سلليطرة حمللاس عةللع غللزة فللي حزيللران 
والعءز. وعةع الرغل من السياسات والممارسات غير الشلعبيسي التلي ميلزت أدام سلةطس حملاس فلي غلزةي ملن 

ي موازنلس ح ومتءلا وتءلارة تعٍد عةع الحريات العامسي وتعسف في ممارسس السةطسي وغياب الشليافيس الماليلس فل
اانيال التي تءري في عروقءا أملوار طاسةلس تالّدر بمةيلارات اللدوترات سلنويًاي وحلاتت اتعتلدام المت لرر ملن 
مءءللولين معةللومين عةللع ناشللطين سياسلليين وحاللوقيين وصللحافيين وفنللانين وعةللع الماللاهي ومحللات الحاقللس 

د فشلةت فصلاسر المنظملسي وخاصلس فصلاسر اليسلاري فلي أن النساسيسي و ناسس ومرا لز اءتماعيلس مسليحيسي فال
تسلتالمر السللخط الشللعبي المتنللامي عةلع سياسللات حمللاس الداخةيللسي لتلنءض بأو للاعءا فللي الاطللاعي وتمللارس 
معار س ءديس لةح ل المستبد الذي أقامته حماس في غزة. لاد  ان رد فصاسر اليسلار عةلع سياسلات حملاس 

إمللا بالصللمت أو بالبيللان السياسللي أو بتنظلليل  -ات السللةطس فللي ال لليس  مللا هللو ردهللا عةللع سياسلل –فللي غللزة 
اعتصاماتي بمشار س ءماهيريس محدودةي سرعان ما تنيّض أو تُيّض. حتع الحرا  الشبابي هنءام اتناسالي 
والذي  ان شباب اليسار في طةيعته والمحر  النشط لهي دعمته قوى اليسلار ملن بعيلدي وتةطّلت خةلف ظءلور 

الذين واءءوا الام  واتعتاار والتن ير. لاد أصبح التغيير الالوري داخر قوى المنظمسي  روريًا ومةحًا الشبان 
ن لللل يللأت هللذا التغييللر بمبللادرة مللن  أ الللر مللن أي وقللت م للعي بللر هللو وءللودي ب للر مللا لة ةمللس مللن معنللع. وا 

فلي النءايلس هلو أداة ووسليةسي وملا  وادرها فلتن ءمءورهلا سلينتج بلديًا قلادرًا عةلع الايلال بتةل  المءلال. فلالحزب 
علاد مم نللًا لتةلل  الاطاعللات مللن الءمءللور اليةسلطينيي ذات التوءلله الةيبرالللي أو اليسللاريي التللي مللن الميتللرض 

 باوى المنظمس أن تمالةءا  أن تصبر إلع اابدي عةع أدواتءا الصدسس.
 29/3/3023، السفير، بيروت
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 ين بدهتسوررؤوب
بلللدأ اتملللر بمالللدار صلللغير. فالللد أعةلللن الءللليش اتسلللراسيةي انللله بسلللبب تاةللليص ميزانيتللله يوقلللف نشلللاط تلللدريب 
اتحتيللاط. وعنللدما أءللدى ذللل  فللتح السللد وبللدأ الطوفللان. فيللي أقللر مللن اسللبوع أو للح الءلليش اتسللراسيةي أنلله 

دبابلس المر بلال ومدرعلس النملري  اخلرى وسليوقف انتلاج« قبلس حديديلس»بسبب  اساس ماليس لن يشتري بطاريلات 
وسياتط  مةيار شاقر من ميزانيس ذراع البر وسيةغي عشرات التدريبات ل تاسب ساح المشاةي وسي ر  ررا 

وملن شلبه « 4حيلتس «و« الصلولءان السلحري»شديدا بنظال تدريبات قوات اتحتياط وسيءمد التسلةح بنظلال 
العس ريس. هذا الع  ون رسيس هيسس اتر ان قد أعةلن بأنله  المؤ د ان يت رر اي ا مءار اتقمار الصناعيس

في المسس. يبدو أنءل في قيادة الءيش العةيلا ت يلدر ون أنءلل  20استار رأيه عةع تاةيص نشاط الءيش بنحو 
حتلللع حينملللا يريلللدون تخويلللف متخلللذي السياسلللات فانللله يءلللدر بءلللل أت يبلللالغوا وأت يءعةلللوا التخويلللف انعطافلللس 

 سخييس.
ياللر خطللرا عللن ذللل  هللو ان اتعللال والساسللس يتبنللون روايللس الءلليش اتسللراسيةي التللي تاللور ان ميزانيللس  ومللا ت

التي أءازتءا ال نيستي تزيد  3023اتمن ُقةصت بوحشيس. والحاياس معا سس بالطب  ان ميزانيس اتمن لسنس 
مةيلارات شلاقر علن  5ملن وبنحلو  3022بنحو من مةيار شاقر ونصف عةع الميزانيلس التلي ُأءيلزت فلي سلنس 

مةيللارات شللاقر  4. وناللور بالمناسللبس ان الح ومللس قللد اسللتار رأيءللا منللذ زمللن قريللب عةللع زيللادة 3020ميزانيللس 
 .3023عةع ميزانيس 
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قبللر ب لل  سللنيني فللي ذروة واحللد مللن الءللداتت الروتينيللس بللين الماليللس والءلليش اتسللراسيةي فللي ماللدار ميزانيللس 
ار المالي لرسيس هيسس اتر ان وفلي يلدي منحنلع تطلور ميزانيلس اللدفاع اللذي الدفاعي ءست الع م تب المستش

تنشرل الماليس. ُيبين المنحنع البياني بو وح  يف ازدادت ميزانيس الدفاع  ر سنس. وسألت المستشار هر هذل 
ان اتملر المعطيات في المنحنع البياني مابولس لدي ل في الءيش اتسراسيةي فأءابي اءري هذا مؤ د. فلاذا  ل

 ذل  ف يف تزعمون أنءل ياةصون من الميزانيس في حين تُبين المعطيات أنءا تزداد عةع مر الزمن؟ قار للي 
المستشار رافعا صوته أنت ت تيءلي نحن نطةب  ر سنس مبةغا ما من اءر ميزانيس الدفاع وحينملا ت يوافالون 

لميزانيلس. وه لذا  لان فلي  لر سلنس وه لذا  لان هلذل عةع المبةغ اللذي طةبنلال يعنلي ذلل  بالنسلبس الينلا تاةليص ا
مةيارات شيار عةلع الميزانيلسي فلاذا للل يحصلر عةيءلا  5المرة اي ا. فالءيش اتسراسيةي يطةب زيادة نحو من 

 اعتبر ذل  تاةيصا وحشيا لةميزانيس.
الغ  لللخمس. فلللي فلللي الواقللل  ااعلللوج عنلللدناي يلللنءح التخويلللف داسملللا ويزيلللد رؤسلللام اللللوزرام ميزانيلللس اللللدفاع بمبللل

مةيارات شيار. وقد  تب عن هذا مراقب الدوللس قبلر  6زيد بءذل الطرياس عةع ميزانيس الدفاع نحو من  3022
ُوءللد فللي واقلل  اتمللر مسللاران متوازيللان فيمللا يتعةللل بتحديللد اطللار ميزانيللس الللدفاع: تنللاور اتور »سللب  سللنين: 

اللذي تالرر فلي نءايلس اتملر... بعلد ان وافلل رسليس  المبةغ الذي ُيعرض عةع ال نيسلت... والاللاني هلو المبةلغ
 «.الح ومس عةع اعطام زيادات ميزانيس  بيرة خار السنس الماليس

السؤار الرسيس هو بالطب   ل يءب ان ت ون ميزانيس الدفاع. و ل من المار يءب عةينلا فلي الحايالس ان ننيلل 
فاط زعل شاؤور موفازي رسيس اتر ان ووزير  عةع اتمن  ي نواءه التحديات التي تواءءنا. قبر نصف سنس

مةيارات شاقر  ر سنس من ميزانيس الدفاع ملن غيلر ان ي لون ذلل   5يم ن تاةيص »الدفاع في الما يي انه 
 «.عةع حساب استعداد الءيش اتسراسيةي

يوءلللد ام انلللان. إملللا ان موفلللاز يتحلللدث بسلللخافات وآنلللذا  يءلللدر ان ُينالللر سلللريعا ملللن منصلللب رسللليس لءنلللس 
ملا انله يوءلد شليم ملا صلادل فلي  امله. انله ييتلرض ان ييءلل شليسا واحلدا أو االنلين فلي  الخارءيس واتمن وا 
اتمللن. واذا  للان اتم للان الالللاني صللحيحا فانلله يءللدر ان نيحللص  يللف وأيللن ناةللص مللن الميزانيللس. وهللذا لللن 

 يحدث بالطب  فالءيش سيخيف وسيزيد الساسس ميزانيته مرة اخرى.
 ه"رتس

 34/3/3023، الجديدة، راـ اهللالحياة 
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