
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

  
 
 
 
 
 
  يشكل لجنة اتصال بالجميور اإلسرائيمي إلقناعيم بالسالم عباسالشرق األوسط": "
 حماس تبذل جيودا لتطوير صواريخيا موقع والال العبري: 

 ألف أسرة بغزة ستين"األونروا" تعتزم قطع مساعداتيا عن حماس: 
 وحدة سكنية بالمستوطنات ثالثة آالف صادق عمى بناءييعمون 

 مصربنان والثانية ولب ةسوريبشيعية  -: المنطقة تشيد حربين واحدة سنية الجيش اإلسرائيمي

منظمةةةةات الييكةةةةل مؤسسةةةةة األقصةةةةى: 
نصةةم  اإلسةةرائيمية حكومةةةتطمةةم مةةن ال

نار  "الشةةةةةةمعدان" تةةةةةةو سةةةةةةي المسةةةةةةجد وا 
 األقصى 
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نار  "الشةمعدان"نصةم  اإلسةرائيمية حكومةةتطمم من المنظمات الييكل األقصى:  مؤسسة 2 المسةجد  و سةيتةوا 
  األقصى

مػف  3/21/1023فػي بيػاف ل ػا صػباح الثالثػاء  حػذرت "مؤسسػا اصىصػل للوىػؼ وال"ػراث" :محمود ابػو عطػا
 .مس"وى ال وس والجنوف ال"ي وصؿ إلي ا االح"الؿ االسرائيلي وأذرعه ال"نفيذيا

" أنػػه عةػػػيا إعػػػالف منظمػػػا ال ينػػؿ المزعػػػـو ني" ػػػا محاولػػا ادخػػػاؿ الةػػػم داف الػػػل اصىصػػػلوأفػػادت "مؤسسػػػا 
نار"ػهال خػالؿ اليػوـ الثالثػاء وألػدًا اصر  ب ػاءال ذنػرت عػدة منظمػات " مػؿ علػل بنػاء ال ينػؿ المسػجد اصىصػل واا

المزعوـ "نضوي "حت اسـ "اإلئ"الؼ مف أجؿ ال ينؿ" أن ا أرسلت ىبؿ نحو نصؼ سنا برسائؿ م" ػددة الػل 
ومػدير من"ػب الػوزارة " جلػنط" ورئػيس  -رئيس حزب البيػت الي ػودي –"وزير اصدياف" االسرائيلي نف"الي بنت" 

ال والمفوض ال اـ للةػرطاال طلبػات م" ػددة من ػا السػماح بوضػع الةػم داف مػف علػل البلديا ال بريا في القدس
داء الطقوس إلنار"ػه  ىبا الصخرةال ثـ السماح بإنار"ه خالؿ "عيد الحانونا" الحاليال ونذلؾ ادخاؿ الةم داف واا
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طلػػب  بمحطػػات م"نوعػػا فػػي اصىصػػل بالج ػػا الجنوبيػػا ثػػـ إنػػارة الةػػم داف فػػوؽ ىبػػا الصػػخرةال نمػػا "ػػـ "قػػديـ
م"خصػػص فػػي  -وهػػو المسػػمل االحػػ"الؿ الباطػػؿ للمسػػجد اصىصػػل -ب"وظيػػؼ "راب/حاخػػاـ" لػػػ "جبػػؿ ال ينػػؿ"

ةؤوف الي ود وطقوس ـ بالمسجد اصىصلال وىد أرفقػت هػذا المنظمػات مخططػا وخارطػا للموىػع الػذيف ينػووف 
"ن"نياهو" ووزراء آخريف فػي فيه وضع الةم داف ال"ورا"يال ونسخا مف الرسالا الل رئيس الحنوما االسرائيليا 

حنوم"هال والل المس"ةار القضائي للحنوما وج ػات أخػرىال وىالػت منظمػات ال ينػؿ المزعػـو عبػر صػفحا" ا 
 لـ "س"لـ جوابًا او ردًا علل رسائل ا وطلبا" ا الم"نررة. 1/21/1023االلن"رونيا ان ا ح"ل اللحظا 

ـ هػذا اصيػاـ بحملػا بمناسػبا "الحانونػا" "ػّدعي فيػه أن ػا وىالت المؤسسا في بيان ا إف منظمات إسػ"يطانيا "قػو 
عثػػرت علػػل مس"نةػػفات أثريػػا مس"فيضػػا " ػػود الػػل ف"ػػرة ال ينلػػيف المزعػػوميفال مػػف خػػالؿ البحػػث و"ال"نخيػػؿ 

ال وي"ػزامف هػذا مػع نةػر "قػارير صػحفيا -بحسػب إدعائ ػا –اصثػري" لت"ربػا مسػ"خرجا مػف المسػجد اصىصػل 
ؼ عػػف موجػػودات أثريػػا مػػف ف"ػػرة ال ينػػؿ المزعػػـو فػػي منطقػػا مالصػػقا لجنػػوب اسػػرائيليا ""حػػدث عػػف النةػػ

 المسجد اصىصل ) منطقا ىصور الخالفا اصمويا(.
3/21/1023مؤسسة األقسى لموقف والتراث، أم الفحم،   

 
  يشكل لجنة اتصال بالجميور اإلسرائيمي إلقناعيم بالسالم عباس"الشرق األوسط":  2

طلقت السلطا الفلسطينيا حملا دبلوماسيا مخ"لفا هذا المرةال في ىلب إسرائيؿ نفس اال أ: نفاح زبوف - راـ اهلل
سرائيلييفال في محاولا لخلؽ رأي عاـ إسرائيلي مف ةأنه  مف خالؿ "نةيط لقاءات بيف مسؤوليف فلسطينييف واا

 الضغط أنثر علل الحنوما اإلسرائيليا با"جاا عمليا السالـ بيف الطرفيف. 
إف الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازف( يقود « الةرؽ اصوسط»لسطينيا مطل ا لػوىالت مصادر ف

نه   «.أمر ب قد مثؿ هذا اللقاءات في راـ اهلل والقدس»بنفسه "وج ا جديدا لل"واصؿ مع اإلسرائيلييفال واا
ي دؼ إلل ةنؿ الرئيس لجنا ا"صاؿ بالجم ور اإلسرائيليال وهذا ال"وجه الجديد »وبحسب المصادرال فقد 

إىناع الة ب اإلسرائيلي بأف السالـ في مصلح"ه وي ني اس"قرارا وأمنا وعالىات "طبيع مع باىي الدوؿ 
وأندت المصادر أف الواليات الم"حدة علل علـ أنه لف ينوف هناؾ بناء اس"يطاني بمس"ويات عاليا  «.ال ربيا

 ماـال في ظؿ ال" ثر الذي " انيه.أثناء المفاوضات. ومف ةأف هذا ال"  د دفع المفاوضات إلل اص
 3/12/2013الشرق األوسط، لندن، 

 
 تدعو اإليطاليين لنصرة القضية الفمسطينيةسي غزة الحكومة  3

دعت الحنوما الفلسطينياال اليوـ االثنيفال أصحاب الضمائر الحيا مف اإليطالييف إلل : محمد عيد - ألزة
 دؿ واإلنصاؼ للقضيا الفلسطينيا وأبنائ ا المح"ليفال وذلؾ النزوؿ للةوارع في مظاهرات سلميا؛ للمطالبا بال

 رًدا علل نيا حنوم" ـ اس"قباؿ رئيس وزراء حنوما االح"الؿ بنياميف ن"نياهو.
ال خالؿ مؤ"مر صحفي عقد"ه  وىالت الناطقا باسـ الحنوما باللغا اإلنجليزيا في ألزة إسراء المدلؿال اليـو

"الحنوما والة ب  بال"زامف مع اع"صاـ أهالي اصسرى اصسبوعيال إف أماـ اللجنا الدوليا للصليب اصحمرال
الفلسطيني يقّدراف جميع المواىؼ الداعما للقضيا الفلسطينيا مف ىبؿ الة ب اإليطاليال ودورا اإلنساني في 

 ال"ضامف مع نظيرا الفلسطيني".
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"الؿال في ظؿ جرائمه الم"واصلا وأضافت المدلؿ: "الغريب في ب ض الدوؿ أن ا "قيـ عالىات ثنائيا مع االح
ضد اإلنسانيا"ال مؤندة أف "ال"طبيع" مع االح"الؿ يخالؼ ىواعد القانوف الدولي واإلنسانيال ومبادئ ومواثيؽ 

 حقوؽ اإلنساف.
واع"برت المدلؿ سياسا ال"طبيع مع االح"الؿ اإلسرائيلي بمثابا إىرار بجرائمه وسياس"ه ال نصريا ضد 

الوىت نفسه الحنوما اإليطاليا إلعادة النظر في اس"قباؿ "ن"نياهو" المسئوؿ عف ى"ؿ  الفلسطينييفال داعيا في
 آالؼ الفلسطينييف.

 2/12/2013سمسطين أون الن، 
 

 "غير كاٍف" الخضري: سماح االحتالل بإدخال مواد البناء لممؤسسات الدولية بغزة 4
الحصارال إعالف الدولا ال بريا ني" ا ألزة: اع"بر النائب جماؿ الخضري رئيس اللجنا الة بيا لمواج ا 

السماح لدخول ا لنافا  إدخاؿ مواد البناء للمؤسسات الدوليا في ألزة "خطوة ألير نافيا"ال مؤنًدا علل ضرورة
 القطاعات.

وةدد علل ضرورة السماح بإدخاؿ مواد البناء لقطاع ألزة دوف ىيود باع"بار ذلؾ حؽ مف حقوؽ الة ب 
ج ود اللجنا الة بيا لمواج ا الحصار مس"مرة ح"ل دخوؿ نافا مواد البناء  الفلسطينيال مةيًرا إلل أف

 للمؤسسات الدوليا والقطاع الخاص.
 3/12/2013قدس برس، 

 
 إلعطاء الفمسطينيين أي قطعة أرضالمعارضة  "بنيت" سي رام اهلل تدين تصريحات "الخارجية" 5

اإلسرائيلي رئيس حزب البيت الي ودي نف"اؿ بنيت  راـ اهلل: أدانت وزارة الخارجيا "صريحات وزير االى"صاد
وال"ي أعلف في ا مجددًا عف م ارض"ه "إلعطاء الفلسطينييف أي ىط ا أرض"ال م"ننرًا في ذلؾ للقانوف 
الدوليال وىرارات الةرعيا الدولياال في "نرار ممجوج السطوانا ال نصريا و"نريس االح"الؿ ومنطؽ 

 باس"مرار. ال صابات الذي يرددا الوزير بينت
وأندت الوزارة في بياف صحافي امس "علل أف اصرض ال"ي ي"حدث عن ا بينيت هي أراض فلسطينيا مح"لا 
بما في ا القدس الةرىياال و" ود ملني" ا للة ب الفلسطيني وحداال وليس للمس"وطنيف أمثاؿ الوزير بينت 

 وأليرا مف الطغاة والمح"ليف".
يا إدانا هذا ال"صريحات ووىف اال م "برة أف صمت الحنوما اإلسرائيليا وطالبت الوزارة الحنوما اإلسرائيل

عن ا بمثابا "بٍف و"ةجيع ل ذا المواىؼ ال نصريا ال"ي مف ةأن ا "دمير عمليا السالـ والمفاوضات الجاريا 
 بيف الطرفيف.

 3/12/2013األيام، رام اهلل، 
 
 عباس رجل أعمال سمسطيني طالم برحيل امن السمطة تعتقل ةأجيز  6

اع"قلت الةرطا االثنيف رئيس مجلس إدارة المجموعا اصهليا لل"أميف محمد السب اوي مف مقر : السبيؿ
 الةرنا النائف في حي المصيوف بمدينا راـ اهلل وسط الضفا الغربيا.
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وىاؿ السب اوي لوطف لتنباء: ""فاجأت اليـو بمطالبا عناصر مف الةرطا الحضور إلل مقر الةرطا وسط 
ويأ"ي اس"دعاء السب اوي علل خلفيا ا" امه ل ناصر مف حرس الرئاسا باى"حاـ مقر الةرنا ىبؿ  دينا".الم

 نحو أسبوعيف أثناء زيارة الرئيس الفرنسي لراـ اهلل.
وأضاؼ السب اوي: "إذا أراد حرس الرئاسا إهان"ي فأنا أرفض ا"ال مؤنًدا أف اس"دعاءا واح"جازا ي نس بةنؿ 

 والديمقراطيا في الضفا الغربيا. واضح واىع الحريات
وناف السب اوي طالب برحيؿ الرئيس محمود عباس ىبؿ نحو أسبوعيف ب د اع"الء عناصر مف أج زة اصمف 

ولـ " قب الةرطا ب د  لمقر الةرنا ب دؼ "أميف "غطيا زيارة الرئيس الفرنسي للمنطقا دوف إذف الةرنا.
 علل اع"قاؿ السب اوي. 

 2/12/2013السبيل، عمان، 
 
 لى نابمس لفرض القانونإمنية أالسمطة الفمسطينية ترسل تعزيزات  7

ىاؿ ة ود اف المئات مف ىوات االمف الفلسطينيا وصلوا بنامؿ ع"ادهـ  :علي صوافطا :راـ اهلل - نابلس
مساء يوـ االثنيف الل نابلس ثاني انبر مدف الضفا الغربيا حيث وى ت مواج ات بيف سناف مخيـ وىوات 

 مف ىبؿ اياـ.اال
عنصر مف افراد ىوات االمف يس"قلوف عربات عسنريا  600وىاؿ مصور لروي"رز انه ةاهد ما يقارب مف 

 ب ض ا مصفح يدخلوف الل المدينا.
وىاؿ س يد ابو علي وزير الداخليا في الحنوما الفلسطينيا لروي"رز" ىوات االمف ال"ي وصلت الل مدينا 

 مف الموجودة في المدينا."نابلس " دؼ الل " زيز ىوات اال
واضاؼ "س" مؿ هذا القوات علل فرض االمف واالس"قرار في المدينا و"طبيؽ القانوف ومواج ا ب ض 

 ال"جاوزت والخروج علل القانوف."
 2/12/2013وكالة رويترز لألنباء،  

 
 مساعي قطر وتركيا من أجل تحقيق المصالحة الفمسطينية تأتي خدمة لفمسطين أبو مرزوق: 8

وليػػػد عػػػوض: أنػػػد الػػػدن"ور موسػػػل ابػػػو مػػػرزوؽ عضػػػو المن"ػػػب السياسػػػي لحرنػػػا حمػػػاس لػػػػ"القدس  -راـ اهلل
ال ربػػػي" امػػػس االثنػػػيف أف ال"حرنػػػات القطريػػػا وال"رنيػػػا ل"ف يػػػؿ ملػػػؼ المصػػػالحا الفلسػػػطينيا "ػػػأ"ي فػػػي اطػػػار 

فلسػػطينيا بسػػبب ال"فنيػر بخدمػػا القضػيا الفلسػػطينيا ومػػؿء الفػراغ المصػػري الحاصػؿ علػػل ملػػؼ المصػالحا ال
 انةغاؿ مصر باوضاع ا الداخليا.

ونانت مصادر فلسطينيا أندت لػػ"القدس ال ربػي" أف هنػاؾ مسػاعي ىطريػا و"رنيػا ل"حريػؾ عجلػا المصػالحا 
 الفلسطينيا الم"وىفا ن"يجا انةغاؿ مصر باوضاع ا الداخليا.

مرزوؽ لػ"القدس ال ربي" امس االثنيف و" قيبا علل ال"حرنات القطريا ال"رنيا ل"ف يؿ ملؼ المصالحا ىاؿ ابو 
"القضػػػيا الفلسػػػطينيا " ػػػـ النثيػػػريفال ومػػػف الطبي ػػػي الحػػػديث وال مػػػؿ علػػػل الملفػػػات المطروحػػػا ومن ػػػا ملػػػؼ 
المصالحاال ومف الطبي ي في ظؿ اإلنةغاالت المصريا أف "فنر ب ض الدوؿ خدماً  للقضيا الفلسطينيا في 

داخليػاال لنػف يبقػل موىػؼ حمػاس بػأف مصػر سػ"بقل رألػـ نػؿ مؿء الفراغ الذي حدث ن"يجا أوضػاع مصػر ال
ظروف ا وانةغاال" ا صاحبا الدور اصهـ في القضيا الفلسطينياال وبػأف ملػؼ المصػالحا سػيبقل عنػدها. وهػذا 

 ال ي" ارض مع ج ود أي ناف يريد خدما القضيا الفلسطينيا".
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صػػػالحاال م ػػػروؼال وي لػػػـ القاصػػػي مػػػف الرعايػػػا المصػػػريا للم -حمػػػاس-موىػػػؼ الحرنػػػا "و"ػػػابع ابػػػو مػػػرزوؽ 
والداني مدى محوريػا وأهميػا القضػيا الفلسػطينيا بالنسػبا لدولػا مثػؿ مصػرال وي لػـ الجميػع بػأف مصػر ىامػت 
مةػنورة طػػواؿ الحقػػب ال"اريخيػػا بػػدورها فػػي مق"ضػػيات القضػػيا الفلسػػطينيا سػػواء فيمػػا ي" لػػؽ بملفػػات الصػػراع 

سرىال)ملؼ ةاليط( أو ناف في عمليات وىػؼ إطػالؽ النػار مع ال دو الص يوني مباةرة مثؿ صفقا "بادؿ اص
( الاو فػػػػي إجػػػػراءات ال" دئػػػػا الم"قط ػػػػا. أو فػػػػي ملػػػػؼ 1004،1006،1007،1021فػػػػي الحػػػػروب السػػػػابقا )

المصػػػالحا الفلسػػػطينيا وال الىػػػا فيمػػػا بػػػيف الفصػػػائؿ الفلسػػػطينياال خصوصػػػًا بػػػيف حمػػػاس وفػػػ"ح ب ػػػد اإلنقسػػػاـ 
 ."1005الفلسطيني عاـ 
مػػػرزوؽ ىػػػائال: الػػػدور المصػػػري حػػػاوؿ النثيػػػروف القيػػػاـ بمثلػػػه نػػػالنرويجييف واصلمػػػاف والػػػرئيس وواصػػػؿ ابػػػو 

اصمرينػػػي اصسػػػبؽ نػػػار"ر وأليػػػرهـ النثيػػػر فيمػػػا ي" لػػػؽ بملفػػػات الصػػػراع مػػػع ال ػػػدو الصػػػ يونيال وفػػػي ملػػػؼ 
جانػبال المصالحا أيضًا نانت "قوـ دوؿ عربيا مةنورة بالمساهما ودعـ ج ود اصةػقاء فػي مصػر فػي هػذا ال

ال ثػـ "إ"فػاؽ 1006 -3ال و"إعػالف صػن اء" فػي الػيمف فػي ةػ ر 1005فناف هناؾ "إ"فاؽ منا" في السػ وديا 
الدوحػػا" ال ػػاـ الماضػػيال وهنػػاؾ حػػوارات نانػػت ىػػد جػػرت بػػيف حمػػاس وفػػ"ح فػػي دانػػار عاصػػما السػػنغاؿ فػػي 

 ال وىبل ا في "س ينيات القرف الماضي في السوداف".1006-5ة ر 
"رنيػػا ل"ف يػػؿ ملػػؼ المصػػالحا  -ي " قيبػػه لػػػ"القدس ال ربػػي" علػػل وجػػود "حرنػػات ىطريػػاوةػػدد ابػػو مػػرزوؽ فػػ

 علل اف القضيا الفلسطينيا " ـ الدوؿ ال ربيا واالسالميا جمي  ا.
وفيما ي" لؽ بما ذنر عف رفض السػلطا وحرنػا فػ"ح بزعامػا الػرئيس الفلسػطيني محمػود عبػاس ل ػروض مػف 

صػػػرار فػػػ"ح علػػػل ال"مسػػػؾ بالرعايػػػا المصػػػرياال ىطػػػر و"رنيػػػا لرعايػػػا ملػػػؼ المصػػػالحا  بػػػيف فػػػ"ح وحمػػػاسال واا
 ."واإلن"ظار لحيف اس"قرار اوضاع مصر الداخليا فقاؿ ابو مرزوؽ "ال علـ لدينا عف هذا الموضوع

 3/21/1023القدس العربي، لندن، 
 

 "إسرائيلة"حماس تنفي وجود "لغة مصالح" تربطيا ب 9
حرنػا حمػاسال نفػت "صػريحات  ال أفألػزةونالا اصناضػوؿ مػف  ال عف3/21/1023،، رأي اليوم، لندنذنرت 

نقل" ا القناة ال اةرة اإلسرائيلياال مساء االثنيفال لقائد فرىا ألزة في الجػيش اإلسػرائيلي مينػي إدليةػ"ايفال وال"ػي 
 ىاؿ في اال إف "هناؾ لغا مف المصالح با"ت "ربط إسرائيؿ وحرنا حماس ال"ي "سيطر علل ىطاع ألزة".

ال الناطؽ باسـ حماس في ألزةال لونالا اصناضػوؿ لتنبػاءال صػباح اليػوـ الثالثػاءال "مػا ذنر"ػه وىاؿ فوزي ب رهـو
 القناة ألير صحيح"ال مضيًفا في "صريح مق"ضب: "هذا م لومات ناذبا ومفبرنا )ال أساس ل ا(".

ةػ"ايفال وال"ػي ىػاؿ ونانت القناة ال اةرة اإلسرائيلياال مساء االثنيفال نقلت "صريحات لقائد فرىا ألػزة مينػي إدلي
 في اال إف "هناؾ لغا مف المصالح با"ت "ربط إسرائيؿ وحرنا حماس ال"ي "سيطر علل ىطاع ألزة".

ال ردًا علػػػل القيػػادي فػػػي حمػػػاس صػػػالح البردويػػػؿال ىػػػاؿال أف 3/21/1023وكالةةةة سةةةما اإلخباريةةةة، وأضػػافت 
إلسػػػرائيلي وفػػػؽ يخػػػدـ المقاومػػػا "المقاومػػػا "ُػػػدير ال" دئػػػا والصػػػراع مػػػع االحػػػ"الؿ ا "صػػػريحات إدليةػػػ"ايفال إف

 الفلسطينيا".
وىاؿ: "ال نقبؿ بػأي "ةػبيه بػيف حرنػا حمػاس وحرنػا فػ"ح ال"ػي "قػـو بال"نسػيؽ اصمنػي وال" ػاوف المةػ"رؾ مػع 
االح"الؿ اإلسرائيلي في الضفا الغربيا لل"ضييؽ علػل المقاومػا"ال مؤنػدًا أف حمػاس ال "قبػؿ بػأف ينػوف هنػاؾ 

 ائيلي في اصراضي الفلسطينيا".ةبر واحد لالح"الؿ اإلسر 
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 حماس تبذل جيودا لتطوير صواريخيا موقع والال العبري: 10
ىاؿ موىع والال ال بػري اف االج ػزة االمنيػا االسػرائيليا رصػدت فػي الف"ػرة االخيػرة عػدة  :القدس المح"لا / سما

 محاوالت مف ىبؿ حماس الطالؽ صواريخ م"وسطا المدى داخؿ القطاع با"جاا البحر.
 M75عمليا محاولا الطالؽ صواريخ ال"ي " رؼ باسـ  10وىاؿ الموىع ال بري اف االج زة االمنيا رصدت 

ال"ػػي "صػػؿ الػػل وسػػط اسػػرائيؿ و"حديػػدا لمنطقػػا ألػػوش داف واف نصػػؼ هػػذا المحػػاوالت جػػرت فػػي من"صػػؼ 
 الة ر الماضي.

ل اف حمػػػاس اجػػػرت فػػػي ونقػػػؿ الموىػػػع اف هػػػذا ال"جػػػارب " ػػػدؼ الػػػل " زيػػػز و"قويػػػا موىػػػؼ حمػػػاس مةػػػيرا الػػػ
عمليػػا اطػػالؽ الصػػواريخ حيػػث "سػػ ل حمػػاس الرسػػاؿ رسػػائؿ ىويػػا  22النصػػؼ الثػػاني مػػف الةػػ ر الماضػػي 

 لالسرائيلييف والمصرييف بةاف حجـ ىو" ا.
وىػػػاؿ الموىػػػع اف اسػػػرائيؿ وج ػػػت عبػػػر ج ػػػات مصػػػريا "حػػػذيرات لحمػػػاس مػػػف مغبػػػا اسػػػ"مرار هػػػذا ال مليػػػات 

 ا " رض مصالح اسرائيؿ في البحر للخطػر ومن ػا السػفف الحربيػا وال"جاريػا وال"جارب الطالؽ الصواريخ الن
 باالضافا الل عمليات ال"نقيب عف الغاز في البحر.

واةار الموىع نقال عف المصادر ال بريا ىول ا اف اجراء هذا ال"جارب ي نس حقيقا س ي حمػاس ومواصػل" ا 
اليرانيا مةيرة الل اف الم لومات "ةير اف لدى حماس ل"وسيع دائرة ىطر صواريخ ا ذات االصؿ لل"ننلوجيا ا

 "رسانا اسلحا ضخما مف الصواريخ.
واوضػػحت المصػػادر اف حمػػاس وبػػالرألـ مػػف ال"حػػذيرات االسػػرائيليا اسػػ"مرت ب مليػػات اجػػراء ال"جػػارب علػػل 

و"وسػيع اطالؽ الصػواريخ ممػا ينػذر بامنانيػا "حػرؾ اسػرائيلي سػيما واف اسػ"مرار هػذا ال"جػارب ي نػي "طػوير 
 ىدرات حماس الصاروخيا.

نمػػا اةػػارت المصػػادر ال بريػػا الػػل اف حمػػاس "حػػاوؿ اسػػ"فزاز االسػػرائيلييف مػػف خػػالؿ عمليػػات حفػػر االنفػػاؽ 
ومػػػف خػػػالؿ اطػػػالؽ بالونػػػات مراىبػػػا علػػػل طػػػوؿ الحػػػدود حيػػػث اةػػػارت المصػػػادر الػػػل اف اسػػػرائيؿ ب ػػػد هػػػذا 

واالسػمنت الػل القطػاع حػاؿ اسػ"مرت فػي رفػض  الممارسات مف حماس "درس اعادة النظر فػي ادخػاؿ الغػاز
 ال"حذيرات االسرائيليا.

وبحسػػب المصػػادر ال بريػػا فػػاف اصػػرار حمػػاس علػػل االسػػ"مرار بال"جػػارب ي ػػود الػػل ان ػػا "ريػػد ارسػػاؿ رسػػائؿ 
للنظػػاـ المصػػري ان ػػا يمنػػف اف "نػػوف عامػػؿ "ػػاثير سػػلبي علػػل مصػػر حػػاؿ اسػػ"مرار األػػالؽ الحػػدود و"ةػػديد 

 .الحصار واالنفاؽ
3/21/1023، وكالة سما اإلخبارية  

 
 النطالقتيا 16تطمق حممة إعالمية سي لبنان سي الذكرى الة  حماس 22

النطالى" ػػا ب نػػواف:  14أعلنػػت حرنػػا حمػػاس عػػف إطػػالؽ حملػػا إعالميػػا فػػي لبنػػاف فػػي الػػذنرى الػػػ: بيػػروت
 "حماس" "حرير اصرض وحريا اإلنساف". 

(ال أف 21-1ف رأفػػت مػػرة فػػي "صػػريح صػػحفي  اليػػـو االثنػػيف )وأوضػػح المسػػؤوؿ اإلعالمػػي للحرنػػا فػػي لبنػػا
الحملػػػا "ةػػػمؿ "ػػػزييف مػػػداخؿ المخيمػػػاتال واح"فػػػاالت سياسػػػياال وأنةػػػطا رياضػػػياال ويافطػػػات عػػػف االن"فاضػػػا 
واصسرى وحؽ ال ودةال ولوحات فنيا نبيرة عف مدينا القدسال و"نفيذ مةاريع خدما"يا فػي عػدد مػف المخيمػات 

 الفلسطينيا في لبناف.
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أضاؼ: "سوؼ "س"مر الحملا طواؿ ة ر نػانوف اصوؿ )ديسػمبر( الجػاريال و" ػدؼ إلػل ال"أنيػد علػل خيػار و 
المقاوما الذي "ن" جه الحرنا ضد االح"الؿ "اإلسرائيلي"ال وال"مسؾ بحؽ ال ودة والدفاع عػف حقػوؽ الالجئػيف 

د الوجػػػػود الفلسػػػػطيني عػػػػف الفلسػػػػطينييف فػػػػي لبنػػػػافال وال"أنيػػػػد علػػػػل مواج ػػػػا الفػػػػ"ف وال نػػػػؼ الػػػػداخليال و"حييػػػػ
 الصراعات المحليا"ال علل حد " بيرا.

 1/21/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 ألف أسرة بغزة ستين"األونروا" تعتزم قطع مساعداتيا عن حماس:  21
أنػػػدت مصػػػادر خاصػػػا لػػػدائرة ةػػػؤوف الالجئػػػيف فػػػي حرنػػػا حمػػػاس أف ونالػػػا ألػػػوث و"ةػػػغيؿ الالجئػػػيف : ألػػػزة

" فػػي ىطػػاع ألػػزةال " "ػػـز ىطػػع المسػػاعدات الغذائيػػا أو مػػا ي ػػرؼ بالسػػلا الغذائيػػا عػػف مػػا الفلسػػطينييف"اصونروا
 ألؼ أسرة لالجئيف في ىطاع ألزة مع بدايا ال اـ الجديد. 40يزيد علل 

هذا ال"قليص في مساعدا" ا بػال جز فػي ميزاني" ػاال و"ػرى أف هػذا اصسػر  -بحسب المصادر-و"برر اصونروا 
ال وذلػػؾ ضػػمف "صػػريحا" ا فػػي نػػؿ مػػرة "بػػرر فيػػه "قليصػػ ا للخػػدمات ال"ػػي "قػػدم ا ىػػد "جػػاوزت مقيػػاس الفقػػر
 لالجئيف في ىطاع ألزة.

 1/21/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 لشعبنا وأمتنا ستبقى رمز عزّ  انطالقة الحركة ذكرىحماس:  23
مقاومػػا اإلسػػالميا أنػػدت حرنػػا حمػػاس أف "ػػاريخ الرابػػع عةػػر مػػف ديسػػمبر سػػيبقل "عنوانػػًا النطالىػػا ال: ألػػزة

 ورمز عز لة بنا وأم"ناال يحييه اصحرار المخلصوف بنؿ الطرؽ ال"ي "وصؿ رسالا الحرنا".
إلغػاء االح"فػاؿ المرنػزي ال ػاـ ال"قليػدي بالػذنرى السادسػا وال ةػريف -وىالت الحرنػا فػي بيػاف "ضػمف إعػالف 

ىيقػػػا صػػػ با يةػػػ"د في ػػػا الحصػػػار ال "إف هػػػذا الػػػذنرى "مػػػر علػػػل ةػػػ بنا هػػػذا ال ػػػاـ فػػػي لحظػػػات د-النطالى" ػػػا
وال قوبات الجماعيػا وخلػؽ أنمػاط مػف الم انػاة أمػاـ المػواطف الفلسػطينيال الػذي يةػنؿ الحاضػنا الدائمػا ل ػذا 

و"ابع البياف "اس"ة ارًا منا بأف رسالا الحؽ والقوة والحريا وصلت إلل سمع وبصػر ال ػدو  الحرنا المجاهدة".
ضات ال سنريا لن"ائب القساـال ال"ي نظمت في نؿ أنحاء ىطػاع ألزةػػ ىبؿ الصديؽ مف خالؿ حةود االس" را

"ـ إلغاء االح"فاؿ المرنزي ال اـ ال"قليػدي باالنطالىػا هػذا ال ػاـ مس" يضػيف عنػه بإحيػاء هػذا الػذنرى بال ديػد 
 مف الف اليات".

 1/21/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 اس دولًيا: زيارة مشعل لماليزيا تعكس وزن حمسياسي محمل 24
ىػػػاؿ النا"ػػػب والمحلػػػؿ السياسػػػي الفلسػػػطيني إبػػراهيـ المػػػدهوف إّف "زيػػػارة وفػػػد حرنػػػا المقاومػػػا اإلسػػػالميا : ألػػزة

وأضاؼ المدهوف في حػديث خػاص  حماس إلل ماليزيا ي نس بةنؿ جلي وزف الحرنا في الم ادلا الدوليا".
فػػػي أهػػػـ ىضػػػيا دوليػػػاال وهػػػي القضػػػيا لػػػػ"المرنز الفلسػػػطيني لأعػػػالـ" أف "حمػػػاس حرنػػػا مػػػؤثرة وعامػػػؿ م ػػػـ 

الفلسػػػطينياال ورألػػػـ مقاوم" ػػػا و"حػػػدي ا لػػػأرادة اصمرينيػػػا إال أن ػػػا ليسػػػت حرنػػػا محصػػػورة وم زولػػػاال بػػػؿ ل ػػػا 
وأةػار إلػل أف "حرنػا حمػاس مازالػت ""م"ػع بمسػاحا  عالىا" ا و"ة با" اال ول ذا "ػأ"ي الزيػارة بةػنؿ طبي ػي".

ف بػػػدا عنػػػػس ذلػػػؾ ن"يجػػػا ال"غيػػػرات السػػػلبيا فػػػي القضػػػيا السػػػػوريا  عمػػػؿ دوليػػػا و"نسػػػب مسػػػاحات جديػػػدة واا
 والمصريا".
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ولفت إلل أف "ما يميز حماس "مسن ا بمن ج واضح في المقاومػا واب" ادهػا عػف المػن ج ال"فريطػي  نمػا أن ػا 
حازت علل ثقا نثير مف القػوى اإلىليميػا والدوليػاال خصوصػا ب ػد "جرب" ػا الناجحػا فػي الصػمود فػي حنومػا 

 صارها النسبي في حجارة السجيؿال ومقدر" ا علل م الجا ال"حديات".ألزة وان"
ويرى المدهوف أف ماليزيا لدي ا طمػوح إيجػابي اى"صػادي وسياسػي وىيمػي فػي المنطقػاال عػادذا أف "هػذا الدولػا 
" "بر دعـ حماس نقطا هاما في " زيز "واجدها الحضاري واصخالىي بدعـ حرنا مقاوما "" ػرض لضػغوط 

وي "بر المدهوف أفَّ الزيارةال بنظراال س" طي حماس دعما سياسيا وم نويا و"ف"ح أمام ا آفاؽ  نبيرة". إسرائيليا
 أنبر في اس"ثمارها اإليجابي في مواج ا ما "" رض له مف ضغوط.
 1/21/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم 

 
 ي.. مخاوف من جّر المخيم إلى ستنة كبرىاغتيال السعدالحموة:  عين 25

أدخلػػت جريمػػا األ"يػػاؿ ال نصػػر فػػي حرنػػا فػػ"ح محمػػد السػػ دي و"فاعال" ػػا مخػػيـ عػػيف : ػػػ رأفػػت ن ػػيـ صػػيدا
الحلوة مجددا في ألرفا ال نايا السياسػيا واصمنيػا وسػط "صػاعد و"يػرة المخػاوؼ فػي اصوسػاط الفلسػطينيا مػف 

ئػيف الفلسػطينييف اف ينوف ما يجري في المخػيـ مػدبر ومقصػود منػه اةػ اؿ ف"يػؿ "فجيػر فػي انبػر "جمػع لالج
فػػي لبنػػاف ولينػػوف جػػزءا مػػف خارطػػا "فجيػػر اوسػػع "ر"سػػـ اولػػل م الم ػػا انطالىػػا ممػػا يجػػري فػػي طػػرابلس وال 

اال اف مػا يمنػف اف يةػنؿ  "ن" ي ب يف الحلوة ب دؼ ادخاؿ لبناف فػي حػاؿ دائمػا مػف الفوضػل والالاسػ"قرار.
األ"يػػاؿ السػػ دي بقيػػت محصػػورة بػػرد ف ػػؿ  عامػػؿ طمأنػػا بالنسػػبا للوضػػع فػػي المخػػيـ هػػو اف "فػػاعالت جريمػػا

عائل"ه وسط اس"ننار وادانا عارما ل ذا الجريما مف ىبؿ مخ"لؼ اصفرىاء في المخيـال وةبه اجماع فلسطيني 
ىػػاؿ امػػيف سػػر القػػوى فػػي هػػذا السػػياؽ  علػػل ان ػػا "ػػأ"ي ضػػمف سػػياؽ مةػػبوا ي ػػدؼ الثػػارة ف"نػػا داخػػؿ المخػػيـ.

اب: "مف الواضح اف هناؾ اس" دافا صمف المخيـ واس"قرارا عبر جرائـ االسالميا في المخيـ الةيخ جماؿ خط
االأل"يػػاؿ ال"ػػي "نفػػذ مػػف وىػػت اخػػرال وهػػذا اصعمػػاؿ ال"ػػي يقػػـو ب ػػا الػػب ض داخػػؿ المخػػيـ ال بػػد ان ػػا مر"بطػػا 
بمةاريع خارجيا "س" دؼ ىضيا فلسطيفال ل"سليط الضوء علل امف المخيمات و"صويرها نبػؤرة امنيػا لج ػؿ 

مخيمات في حاؿ مف االخ"راؽ السياسي الذي يضر بقضيا فلسطيف وبوجود الالجئيف الفلسطينييف في هذا ال
مف ج "هال رأى ىائد اصمػف الػوطني الفلسػطيني اللػواء صػبحي ابػو عػرب اف  "...لبناف وبأمف المخيمات عاما

رة الف"نػػا فػػي هػػذا اناسػػا ي ملػػوف علػػل "خريػػب امػػف المخػػيـ مػػر"بطيف بج ػػات خارجيػػا او داخليػػا مػػف اجػػؿ اثػػا
المخيـ. وىاؿ: "اف اي حدث يحػدث فػي لبنػاف يػن نس علػل هػذا المخػيـال واف ل ػـ مصػلحا اف يػأ"وا الػل هػذا 
المخػػػيـ نن ػػػر بػػػارد جديػػػدال هػػػؤالء اع"بػػػرهـ عمػػػالء جواسػػػيس مر"زىػػػاال ال ي م ػػػـ ال اطفػػػاؿ وال نسػػػاء وال هػػػذا 

لنػا خيػوط ب ػذا الخصػوص ونأمػؿ اف ن"وصػؿ المخيـال ال ي م ػـ اال مصػلح" ـ الذا"يػا. ونحػف بػدأت ""نةػؼ 
الل الحقيقا واف ننةؼ الجاني الذي يجب اف يدفع ثمن ػا نائنػا مػف نػاف.. نحػف فػي هػذا المخػيـ نريػد اصمػف 

وىػػػاؿ عضػػػو ىيػػػادة الجب ػػػا الديمقراطيػػػا ل"حريػػػر فلسػػػطيف فػػػؤاد عثمػػػاف: "مػػػف الواضػػػح اف هنػػػاؾ  واالسػػػ"قرار".
يا في لبناف وخصوصا مخيـ عيف الحلوة لما يمثؿ مف "نوع سياسي الل محاولا إلس"دراج المخيمات الفلسطين

اللبنانيػػا.. وهنػػاؾ ىضػػي"اف االولػػل ل ػػا  -الصػػراعات الداخليػػا الفلسػػطينيا الفلسػػطينيا والصػػراعات الفلسػػطينيا
عالىا بما يجري في فلسطيف وان اء ىضيا الالجئػيف الفلسػطينييفال ومػا يجػري فػي منطقػا الةػرؽ االوسػط لػه 

خالت و"ة بات.. ويبػدو اف هنػاؾ محاولػا ل"ةػويه وج ػا السػالح الفلسػطيني ل"غييػر وج ػا اسػ" ماله وبمػا "دا
 ين ي هذا السالح".

 3/21/1023، المستقبل، بيروت
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 حزم "النور" السمفي يطالم السمطة بوقف اعتقال أعضائو سي الضفة 26

لسطينياال بوىؼ اع"قاؿ السلفييف في الضفا طالب حزب "النور" السلفي الفلسطينيال أمس االثنيفال الرئاسا الف
ودعػا الحػزب فػي بيػاف المؤسسػات  و"لجـ الحملا الظالما ال"ػي "سػ" دؼ اامنػيف واصبريػاء مػف الفلسػطينييف".

الحقوىيا والمدنيا الفلسطينيا إلل "ال"دخؿ ال اجؿ والسريع إلن اء االع"قاؿ السياسيال علل خلفيا الرأي صبناء 
الضػػفا"ال م ربػػًا عػػف اسػػ"غرابه مػػف "الحملػػا اصمنيػػا الظالمػػا" بحػػؽ أبنػػاء الػػدعوة السػػلفيا"ال  الػػدعوة السػػلفيا فػػي

م "بػرًا ذلػؾ "عمػػال مػدانًا بنػؿ المقػػاييس اإلنسػانيا واصخالىيػػا والوطنيػا". وأضػاؼ البيػػاف "إف هػذا االع"قػػاالت 
وف اصساسػي الفلسػطيني بةػػنؿ المجحفػا بحػؽ أبنػاء الػػدعوة السػلفياال اع"قػاالت سياسػػيا بام"يػاز ومخالفػا للقػػان

 صارخ الذي ينفؿ حريا االع"قاد واالن"ماءال وان"قاص مف المواطنا ال"ي نةدو إلي ا في دول"نا المنةودة".
 3/21/1023، المستقبل، بيروت

 
  المسجد األقصى تيويدخطر  من ُتحّذرحماس  27

ا عدوان ـ وحرب ـ المس"مرة ضد حذرت حرنا حماس االح"الؿ اإلسرائيلي وم"طّرفيه مف مغبّ : ألزة )فلسطيف(
 اصىصل مف خالؿ عمليات االى"حاـ وال"دنيس وال" ويد الم"واصلا.

( أرسػػلت نسػػخا منػػه لػػػ "ىػػدس بػػرس"ال " قيبػػًا علػػل إعػػالف 21|1وأنػػدت "حمػػاس" فػػي بيػػاف ل ػػا اليػػـو االثنػػيف )
ارؾ علػل مػدار اليػوميف منظمات ي وديا عف عزم ا إدخاؿ ما يسّمل "الةم داف ال"لمودي" إلػل اصىصػل المبػ

المقبليفال أفَّ "محاوالت االح"الؿ وس يه الم"واصؿ في فرض أمر واىع في المسجد اصىصػل عبػر مخططػات 
ال" ويػػػد لػػػف "فلػػػح فػػػي طمػػػس م المػػػه اإلسػػػالميا و"غييػػػر جػػػذورا ال"اريخيػػػا؛ وةػػػددت علػػػل أف اصىصػػػل نػػػاف 

 غ"صبيه".وسيبقل إسالميًا خالصًا ال مناف وال زماف فيه لالح"الؿ وم
 1/21/1023قدس برس، 
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طالػػػب عضػػػو مجلػػػس "ةػػػري ي سػػػابؽ وىيػػػادي فػػػي حرنػػػا "فػػػ"ح" اصج ػػػزة اصمنيػػػا ال"اب ػػػا : نػػػابلس )فلسػػػطيف(
أمنيػػا للسػػلطا الفلسػػطينيا بػػاللجوء إلػػل اسػػ"دعاء "المطلػػوبيف بػػدعوى االخػػالؿ بػػاصمف" بػػداًل مػػف ةػػف حمػػالت 
 علل ىرى وبلدات ومخيمات مدينا نابلسال ةماؿ الضفا الغربياال علل ألرار ما حدث في مخيـ جنيف.

(ال  إلػػل أف الحمػػالت 1/21وأةػػار حسػػاـ خضػػر فػػي "صػػريح صػػحفي من"ػػوب "لق"ػػه "ىػػدس بػػرس" االثنػػيف )
 اصمنيا "ىد يصاحب ا "جاوزات في إجراء ال"نفيذ".

ال فػػػإف الحملػػػا سػػػ"نقلب سػػػلبًاال  وطالػػػب خضػػػر بمراعػػػاة القػػػانوف "واح"ػػػراـ مةػػػاعر الجم ػػػور الفلسػػػطيني .. واا
 وس" طي ن"ائج عنسيا نما الحمالت السابقا نل ا و"حديدًا جنيف"ال وفقًا ل"صريحا"ه.

 1/21/1023قدس برس، 
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يلي بنياميف ن"نيػاهو أمػسال مػع البابػا فرنسػيس مةػروع زيػارة اصخيػر إلػل بحث رئيس الوزراء االسرائ: أ ؼ ب
ال فػػي لقػػاء اسػػ"مر أىػػؿ مػػف نصػػؼ سػػاعا فػػي من"ػػب البابػػا فػػي 1022اصراضػػي الفلسػػطينيا المح"لػػا فػػي ال ػػاـ 

 الفا"يناف.
موعػدهاال وجاء في بياف مق"ضب للفا"يناف نةػر ب ػد اللقػاءال أنػه "ػـ ال"طػرؽ إلػل زيػارة البابػاال مػف دوف "حديػد 

لػػػل  الوضػػػع السياسػػػي »ال فضػػػاًل عػػػف «ال الىػػػات بػػػيف سػػػلطات الدولػػػا والمجموعػػػات الناثولينيػػػا المحليػػػا»واا
وأعرب البابػا «. واالج"ماعي الم قد في الةرؽ االوسطال واس"ئناؼ المفاوضات بيف الفلسطينييف واالسرائيلييف

 «.حقوؽ الجانبيفحؿ عادؿ ودائـ يضمف اح"راـ »عف أمله في أف "فضي المفاوضات الل 
نحػػف ن"وىػػع زيار"ػػؾال ال يمنننػػا أف نن"ظػػر »دىيقػػاال ىػػاؿ ن"نيػػاهو للبابػػا  13وفػػي ن ايػػا االج"مػػاعال الػػذي اسػػ"مر 

ونػػػاف ن"نيػػػاهو يأمػػػؿ أف يل"قػػػي البابػػػا خػػػالؿ زيار"ػػػه إلػػػل إيطاليػػػا فػػػي "ةػػػريف اصوؿ الماضػػػيال إال أف «. أنثػػػر
 الفا"يناف ىاؿ وى" ا إف البابا مةغوؿ جدًا.

اصػوؿ محػانـ ال"ف"ػيش فػي اسػبانيا فػي »ن"نياهو البابا ن"ابًا لوالدا المؤرخ بف ص يوف ن"نيػاهو ب نػواف  وأهدى
 ال والذي أند فيه اف الناثوليؾ داف وا في حين ا عف الي ود االسباف.«23القرف الػ

 3/21/1023، السفير، بيروت
 

 وحماس "إسرائيل"بط ميكي إدليشتاين: ىناك لغة من المصالح باتت تر  "غزة سرقة"قائد  10
اصناضوؿ: نقلت القناة ال اةرة اإلسرائيلياال مساء االثنػيفال "صػريحات لقائػد فرىػا ألػزة مينػي  -عالء الريماوي

إدلية"ايفال وال"ي ىاؿ في اال إف "هناؾ لغا مف المصالح با"ت "ربط إسرائيؿ وحرنا حماس ال"ي "سػيطر علػل 
 ىطاع ألزة".

ولل )إسػرائيؿ( "سػ ل للحفػاظ علػل أمػف مسػ"وطنا" ا فػي جنػوب إسػرائيؿال و"ابع مينيال بحسب القناةال أف "اص
 والثانيا )حماس( "حرص علل عدـ "دهور أوضاع ألزة".
مقا"ػؿ يقػـو علػل عػا"ق ـ منػع أي "صػ يد علػل  600وأضاؼ "لذلؾ فإف اصخيػرة )حمػاس( أنةػأت وحػدة مػف 

ا ل"جنػػب مواج ػػا إسػػرائيؿ فػػي هػػذا الحػػدودال خاصػػا فػػي جانػػب إطػػالؽ الصػػواريخال أو وضػػع ال بػػوات الناسػػف
 المرحلا"ال بحسب القائد اإلسرائيلي.

وأضػػاؼ الضػػابط اإلسػػرائيلي أف "عػػزؿ الػػرئيس محمػػد مرسػػي )الػػرئيس المصػػري السػػابؽ( نػػاف لػػه "ػػأثير نبيػػر 
علػػل حرنػػا حمػػاس لػػـ "نػػف ""وى ػػهال لػػذلؾ ف ػػي "حػػاوؿ فػػي هػػذا اصثنػػاء الحفػػاظ علػػل مػػا فػػي يػػدها مػػف حنػػـ 

يراف". ىطاع ألزةال وهذا  ما أبلغ"ه حماس لنؿ مف حليفي ا "رنيا واا
ونةؼ الضابط اإلسرائيلي عف  أف "حماس نانت "قـو بمنع أي "حرؾ إسرائيلي علػل حػدود ىطػاع ألػزة ولػو 
لم"ػػػر واحػػػدال لنػػػف فػػػي اصسػػػابيع الثالثػػػا الماضػػػيا هنػػػاؾ رسػػػائؿ م"بادلػػػا بػػػيف الجػػػانبيف أ"احػػػت لنػػػا )الجنػػػود 

 م"ر في عمؽ أراضي ىطاع ألزة". 200افا اإلسرائيلييف( ال"حرؾ علل مس
 وأةار إلل أف "الحديث الدائر مع حماس ما زاؿ عبر رسائؿ مف خالؿ الوسيط المصري".

وخػػ"ـ الضػػابط بػػأف "ذلػػؾ ال ي نػػي أف حمػػاس "حولػػت فػػي طريقػػا "فنيرهػػا "جػػاا إسػػرائيؿال وأن ػػا لػػـ " ػػد حرنػػا 
 ؿ ما ذنرا الضابط اإلسرائيلي.ولـ ي"سف الحصوؿ علل " قيب مف حرنا حماس حو  إرهابيا".

 3/21/1023، القدس العربي، لندن
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ذنػرت صػحيفا "هػسر"س" مسػاء اليػـو االثنػيفال أف وزيػػر جػيش االحػ"الؿ اإلسػرائيلي موةػيه ي لػوف وافػؽ علػػل 
 اؿ مواد البناء لمةاريع دوليا في ألزة للحفاظ علل ال" دئا."وصيا "سمح بإعادة إدخ

 وناف ي لوف أصدر منذ ثالثا أة ر ىرارا بمنع إدخاؿ المواد للقطاع.
ووفقا للصحيفاال فإف "إدخاؿ مواد البنػاء سػي"ـ بال"نسػيؽ مػع المنظمػات الدوليػاال وأف القػرار جػاء ب ػد أف حػذر 

اسػػ"مرار الحظػػر علػػل إدخػػاؿ مػػواد البنػػاء ىػػد يػػؤدي إلػػل فقػػداف نظػػاـ أمػػف االحػػ"الؿ ومرنػػز ال"نسػػيؽ مػػف أف 
وبحسػب "هػسر"س"ال  ااالؼ مف فرص ال مؿ فػي ىطػاع ألػزة وبةػنؿ أليػر مباةػر إلػل "فػاىـ الوضػع اصمنػي".

فػإف اصمػيف ال ػػاـ لتمػـ الم"حػػدة بػاف نػػي مػوف هػػا"ؼ ي لػوف منػذ أيػػاـ طالبػا منػػه السػماح بػػدخوؿ المػواد؛ فػػي 
رألبػػػا ي لػػػوف فػػػي إدخػػػاؿ مػػػواد البنػػػاء جزئيػػػا إلػػػل ألػػػزة يػػػر"بط بزيػػػارة وزيػػػر الخارجيػػػا  حػػػيف "ػػػرى الصػػػحيفا أف

 اصميرني جوف نيري إلل المنطقا هذا اصسبوع.
 1/21/1023، سمسطين أون الين
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رائيليا لحرنػػػا )سػػػالـ ااف( المناهضػػػا يػػػو بػػػي اي: أظ ػػػرت م طيػػػات زود" ػػػا وزارة الػػػدفاع اإلسػػػ -"ػػػؿ أبيػػػب
لأح"الؿ واإلس"يطاف أف وزيػر الػدفاع موةػيه ي لػوفال صػادؽ خػالؿ ف"ػرة أرب ػا ةػ ور منػذ بدايػا والي"ػه علػل 

 وحدة سننيا جديدة بالمس"وطنات. 3000بناء 
حػدة و  3000وذنرت صحيفا )هسر"س( الثالثاءال أف م طيات )سالـ ااف( "فيػد أف ي لػوف صػادؽ علػل بنػاء 

سننيا خالؿ الف"رة الواى ا بيف نيساف/ أبريؿ و"مػوز/ يوليػو مػف ال ػاـ الحػاليال و"بػيف أف ىسػمًا نبيػرًا مػف هػذا 
 الوحدات السننيا س"قاـ بمس"وطنات واى ا في ىلب الضفا الغربيا وخارج الن"ؿ اإلس"يطانيا النبيرة.

وحػدة سػننيا فػي مسػ"وطنا  762ء وأضافت الم طيػات أف المخططػات ال"ػي صػادؽ علي ػا ي لػوف ةػملت بنػا
وحػػدة سػننيا فػػي مسػ"وطنا "طلمػػوف"  330وحػػدة سػننيا فػػي مسػ"وطنا "بيػػت إيػؿ"ال و 364"ألف ػات زئيػؼ"ال و

وحػدة  230وحػدة سػننيا فػي مسػ"وطنا "نػدوميـ"ال و 170وحدة سننيا في مس"وطنا "عيلػي زهػاؼ"ال و 155و
وحػػػدة سػػػننيا فػػػي  52"ألػػػوف ةػػػفوت"ال ووحػػػدة سػػػننيا فػػػي مسػػػ"وطنا  40سػػػننيا فػػػي مسػػػ"وطنا "ب"سػػػيئيؿ"ال و

 مس"وطنا "عي"س أفراييـ".
واةارت الل أف ي لوف صادؽ نذلؾ علل "وسيع مس"وطنات مف خػالؿ ضػـ أراضػي فػي الضػفا الغربيػا إلػل 
مناطؽ نفوذ هذا المس"وطناال وبين ا ضػـ محميػا طبي يػا إلػل مسػ"وطنا "ةػيلو" فػي ىلػب الضػفاال مػا اع"بر"ػه 

 ديا ل"نفيذ أعماؿ بناء في المناف."سالـ ااف" خطوة "م ي
 3/21/1023، القدس العربي، لندن
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أعلف حزب "ال مػؿ" اإلسػرائيليال وحرنػا "ةػاس" امػسال عػف عزم مػا ال مػؿ  :الحياة الجديدة -القدس المح"لا 
ن"نيػػاهو الحاليػػا. وىػػاؿ موىػػع "م ػػاريؼ" اصلن"رونػػي إف القػػرار المػػذنور  فػػي الننيسػػت إلسػػقاط حنومػػا بنيػػاميف

 جاء في أعقاب لقاء بيف زعيـ ال مؿ الجديد ي"سحاؽ هر"سوغال وبيف زعيـ حرنا ةاس أريه درعي.
وىػػاؿ بيػػاف صػػادر عػػف من"ػػب أريػػه درعػػي "إف االثنػػيف ا"فقػػا علػػل " زيػػز ال" ػػاوف وال مػػؿ بةػػنؿ مةػػ"رؾ مػػف 

ارضػػػا إلسػػػقاط حنومػػػا ن"نيػػػاهو". وأضػػػافت مصػػػادر فػػػي من"ػػػب درعػػػي أف اصخيػػػر مر"ػػػاح خػػػالؿ مقاعػػػد الم 
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لل" اوف مع هر"سوغ أنثر مف سابق"ه في زعاما الحزب ةيلي ييحيموفي"ش. وأبرز البيػاف حقيقػا نػوف االثنػيف 
 أعضاء في إحدى اللجاف الفرعيا السريا المنبثقا عف لجنا الخارجيا واصمف ال"اب ا للننيست.

لمقابػػػؿ ىػػػاؿ المس"ةػػػار اإلعالمػػػي ل ر"سػػػوغ إف هر"سػػػوغ "حػػػدث أنثػػػر مػػػف مػػػرة عػػػف عزمػػػه "ةػػػنيؿ ن"لػػػا فػػػي ا
م ارضػػا نبيػػرة مػػف مخ"لػػؼ اصحػػزاب "نػػوف ىػػادرة علػػل "غييػػر االئػػ"الؼ الحنػػومي الحػػاليال صف "حنػػـ اليمػػيف 

 سيئ للغايا وال يوفر الحلوؿ للمواطف".
 3/21/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
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"س ل "ؿ أبيب الح"ػواء ال"ػداعيات السػلبيا للم املػا أليػر الالئقػا بحػؽ ثالثػا مػف دروز الجػيش : يحيل دبوؽ
اإلسرائيليال من وا مف الدخوؿ إلل مفاعؿ ديمونا النووي ىبؿ أياـال وال"أنيد علػل أف هػذا الحػادث ال يفسػد فػي 

 الود ىضيا. 
إخواننػا الػدروز هػـ جػزء منػاال "ن"نيػاهو ىولػه إف  رئػيس الػوزراء اإلسػرائيلي بنيػاميف لت اإلذاعا ال بريػا عػفونق

بدوراال أعػرب  ."وهـ يخدموف في الوحدات الق"اليا في الجيشال وينبغي لنا أف ن" امؿ م  ـ علل ىدـ المساواة
الحػػػادث خطيػػػر ومػػػداف »ال بريػػػا إف وزيػػر الػػػدفاع موةػػػيه ي لػػػوفال عػػػف اسػػػ"يائه مػػػف الحػػػادثال وىػػػاؿ لأذاعػػػا 

وي" ػػػارض "مامػػػًا مػػػع نػػػؿ السياسػػػات الم"ب ػػػاال وبال"ػػػالي مػػػف الصػػػ ب الوىػػػوؼ موىػػػؼ الم"فػػػرج ومةػػػاهدة هػػػذا 
هذا الحادث لف يضّر بال الىات القائمػا بػيف دولػا إسػرائيؿ والػدروزال إذ "ال إال أنه أند في المقابؿ أف «ال"مييز

 ."ومساهم"ه هي مسألا مثيرة لأعجاب إف المج"مع الدرزي هو في ىلب الجيشال
صػػػحيفا جيػػػروزاليـ بوسػػػت اإلسػػػرائيلياال أجػػػرت مقابلػػػا مػػػع ىائػػػد الن"يبػػػا الدرزيػػػا فػػػي جػػػيش االحػػػ"الؿال رأفػػػت 

المصػير المةػ"رؾ بػيف الػدروز "الحلبيال الذي أند علل م"انا ال الىا واس"مرارها. ورنز الحلبي علل ما سماا 
 ."والي ود

 3/21/1023، االخبار، بيروت
 

 "ٍ لممواجية المقبمة"بوست: حزم اهلل أنيى استعدادات ضخمة سي جنوم لبنان  جيروزاليم 15
"وى ت مصادر عسنريا اسرائيليا اف ""جاوز حدة الحرب المقبلػا مػع حػزب اهللال نػؿ مػا ةػ د"ه : يحيل دبوؽ

ب ػدوءال لنػف  الجػانبيف يحضػراف». وأةػارت الػل اف 1004الحروب السػابقا مػف ضػراوةال بمػا في ػا حػرب عػاـ 
ال مؤنػػػدة أف الحػػػاؿ االمنيػػػا السػػػائدة حاليػػػًا علػػػل طػػػوؿ الحػػػدود اللبنانيػػػا «بنثافػػػا للمواج ػػػا ال سػػػنريا المقبلػػػا

 الفلسطينياال مضللا للغايا.
الحػػزب أن ػػل اسػػ" دادات »ونقلػػت صػػحيفا جيػػروزاليـ بوسػػت االسػػرائيليا عػػف المصػػادرة المػػذنورة "أنيػػدها اف 

ا المقبلػػا(ال وبنػػل مػػا يمنػػف وصػػفه بال" ديػػد ال"قليػػدي اصنثػػر جديػػا لتمػػف ضػػخما فػػي جنػػوب لبنػػاف )للمواج ػػ
االسرائيليال بمػا يةػمؿ عةػرات ااالؼ مػف الصػواريخ الموج ػا فػي المنػاطؽ المبنيػا وداخػؿ منػازؿ المػدنييفال 

 «.اضافا الل حفر الخنادؽ واصنفاؽال ومن ا ما هو ُمَ ّد نمرانز سيطرة و"حنـ
ة القطاع الغربي في الجيش االسرائيليال الل اف عناصر الحزب يرنزوف وجودهـ وأةار مصدر بارز في ىياد

صن ـ يدرنوف أف الجيش االسرائيلي لف ي اجـ هذا القرى مف دوف سببال وهػـ  واس" دادهـ في القرى المدنياال
 «.ي"نقلوف في ا مف دوف زي ـ ال سنريال علل ةانلا رعاة ومزارعيف وصياديف
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ؿ ىوات اليونيفيؿ في الجنوب اللبنانيال وال" اوف القائـ بين ا وبيف جيش االح"الؿال و"طرىت المصادر الل عم
مةيرة الػل اف الوحػدات ال سػنريا االسػرائيليا المرابطػا علػل الحػدودال "نبػه القػوات الدوليػا إلػل وجػود عناصػر 

نػع عػػف دخػػوؿ أليػر مرألػػوب في ػاال ف"سػػ"جيب هػذا القػػوات و" مػؿ علػػل اب ػػادهـال اال ان ػا فػػي الوىػت نفسػػه "م"
 القرى حيث مرنز ثقؿ انةطا حزب اهلل.

ونوهػػت المصػػادر باالج"ماعػػات المن"ظمػػا ال"ػػي " قػػد دوريػػًا بػػيف الجػػيش االسػػرائيلي وىػػوات اليونيفيػػؿ والجػػيش 
اللبنػػانيال وال"ػػي مػػف ةػػأن ا اف ُ"سػػ ـ فػػي " زيػػز ال" ػػاوف واالسػػ"قرار علػػل طػػوؿ الحػػدودال اال ان ػػا اةػػارت فػػي 

مةػػ د الجميػػؿ الموجػػود علػػل الجب ػػاال يمنػػف اف ي"غيػػر فػػي ثػػواٍف م ػػدودةال اذا نػػاف هنػػاؾ ال»المقابػػؿ إلػػل اف 
 «.صاروخ او هجـو بقنبلا او عمليا "سلؿ

 3/21/1023، االخبار، بيروت
 

 مصربولبنان والثانية  ةسوريبشيعية  -: المنطقة تشيد حربين واحدة سنيةاإلسرائيمي الجيش 16
الجػيش اإلسػرائيلي الػل أنػه "ػدور فػي الةػرؽ اصوسػط حربػاف ىاسػي"اف يػو بػي اي: "ةػير "قييمػات  -"ؿ أبيب 

 ليس"ا مر"بط"يف بإسرائيؿال اصولل هي "حرب سنيا ػ ةي يا"ال والثانيا هي الصراع في مصر.
وىػػػاؿ ضػػػابط اسػػػرائيلي نبيػػػر بر"بػػػا لػػػواء أف حػػػزب اهللال بسػػػبب مةػػػارن"ه فػػػي الحػػػرب فػػػي سػػػورياال فإنػػػه يجػػػر 

إلػل داخػؿ لبنػافال وأةػار فػي هػذا السػياؽ إلػل وجػود "مس"ةػاريف إيػرانييف" فػي لبنػاف "الحرب السنيا ػ الةي يا" 
 وهو ما أدى إلل "ال"فجير النبير" الذي وىع ىرب السفارة اإليرانيا في بيروت ىبؿ اسبوعيف."

وأضاؼال في سياؽ ما يصفه ب"الحرب السنيا ػ الةي يا"ال فإف الس وديا ""قود ال الـ السػني" ب ػد أف ضػ فت 
صػػػرال وبا"ػػػت ضػػػال ا فػػػي الحػػػرب السػػػوريا مػػػف خػػػالؿ "مويػػػؿ ج ػػػات م ارضػػػا للنظػػػاـ السػػػوريال بضػػػمن ا م

 "نظيمات الج اد ال الميال وأن ا "موؿ أيه ج ا ""حارب الةي ا".
 3/21/1023، القدس العربي، لندن

 
 وتتيم أوباما بالتيرم من مواجية إيران األمريكيةدارة إلتصِعد انتقاداتيا ل "إسرائيل" 17

ص دت إسػرائيؿال أمػسال مػف ل ج" ػا ضػد إدارة الػرئيس اصمرينػي بػراؾ أوبامػاال فػي سػياؽ  :ؿ محمد  و"دنضا
ال جما اإلعالميا ال"ي يةن ا رئػيس حنوم" ػا بنيػاميف ن"نيػاهو ضػد ا"فػاؽ جنيػؼ المرحلػي مػع إيػراف. ونقلػت 

ةػػنوا هجومػػا حػػادا علػػل إدارة اإلذاعػػا ال بريػػا والقنػػاة ال اةػػرة الليلػػاال أف مسػػؤوليف سياسػػييف رفي ػػي المسػػ"وى 
أوباماال وا" موها بال" اوف في مواج ا إيرافال وفي " اوي نظاـ ال قوبات الدولي علل إيػراف. وىػاؿ هػؤالء مػاذا 
ي"وىع أوباما مف ن"نياهو وهو يرى " ػاوي نظػاـ ال قوبػات مػف ج ػا ومضػي إيػراف فػي مةػروع ا النػوويال هػؿ 

 ه رسالا بالفانس لأدارة اصمرينيا؟ين"ظر أف يسنت ن"نياهو وأف ين"في ب"وجي
 3/21/1023، 48عرم 

 
 
 

 منح وسام التقدير لمضابط الذي اغتال شيداء الخميل": إسرائيل" 18
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مػػػنح مفػػػ"ش عػػػاـ الةػػػرطا اإلسػػػرائيليا "يوحنػػػاف دنينػػػو" االثنػػػيف وسػػػاـ ال"قػػػدير لقائػػػد وحػػػدة مػػػا "سػػػمل  :السػػػبيؿ
علي ػػا اسػػـ "يمػػاـ" وذلػػؾ "قػػديًرا للوحػػدة فػػي ى"ػػؿ الةػػ داء منافحػػا اإلرهػػاب ال"اب ػػا لحػػرس الحػػدود وال"ػػي يطلػػؽ 

 الثالثا في الخليؿ اصسبوع الماضي.
ونقػػؿ موىػػع "سػػيروجيـ" ال بػػري عػػف دنينػػو ىولػػه خػػالؿ مراسػػـ مػػنح الوسػػاـ : "إف ةػػ ب إسػػرائيؿ مػػديف ل ػػذا 

من ػت نارثػا نبيػرةال الوحدة ومقا"لي ا حيث ي رض مقا"لو الوحػدة حيػا" ـ للخطػر يوميػَا". وأضػاؼ أف ال مليػا 
 علل حد " بيرا.

 3/21/1023، السبيل، عّمان
 

 رونيةتلكعمى محاربة اليجمات اإل الكيرباء اإلسرائيمية تفتتح مركز لمتدريم  شركة 19
ىامػت ةػرنا الن ربػاء االسػرائيليا ال"ػي " رضػت لنثيػر مػف ال جمػات االلين"رونيػا باف""ػاح  –الخضيرة القدس 

ي ةػػػرنات ال"ننولوجيػػػا الم لوما"يػػػا والبنػػػل ال"ح"يػػػا علػػػل ال"صػػػدي لل جمػػػات المرنػػػز يػػػ"ـ فيػػػه "ػػػدريب مػػػوظف
  الم لوما"يا.

ويقوؿ اوفير حسوف مدير المرنز لونالا "فرانس برس" "اسرائيؿ نمػا ن "قػد هػي انثػر دولػا "" ػرض ل جمػات" 
ىػػدرات نػػادرة الين"رونيػػا. واضػػاؼ: "بمػػا اننػػا أنثػػر ةػػرنا مدنيػػا "" ػػرض لل جمػػات فػػي اسػػرائيؿ ف ػػذا ي طينػػا 

 ل"دريب الةرنات االخرى حوؿ ال الـ" لل"صدي لقرصنا انظم" ا االلين"رونيا.
االؼ اع"داء الين"روني في الساعا موضحا اف المػدربيف  20ويةير مدير ةرنا الن رباء ان ا "" رض لنحو 
 في المرنز م"مرسيف في الحروب االلين"رونيا.

 3/21/1023، القدس، القدس
 

 يعمل معنا  متطوع تعمد استيداف مصور إسرائيميط ضاب": بتسيمم" 30
اندت منظما "ب"سػيلـ" االسػرائيليا لحقػوؽ االنسػافال اف ضػابطا فػي جػيش االحػ"الؿال : نجيب فراج -بيت لحـ

" مد "صويب بندىي"ه با"جاا مصور م"طوع في "ب"سيلـ" مما ادى الل اصاب"هال واف الجيش ن اد"ػه نفػل ذلػؾ 
 وجود ةريط فيديو يوثؽ هذا الحادث. الل اف نةفت "ب"سيلـ" عف

 1/21/1023، القدس، القدس
 

 جانم يشيد ثورة وتياست المستثمرين األ قطاع التكنولوجيا عالية التطور": إسرائيل" 32
أ ؼ ب: ية د ىطاع ال"ننولوجيا عاليا ال"طور في اسرائيؿ موجا " افت مف المس"ثمريف االجانبال  –القدس 

 .1000لةرنات الصغيرة المب"نرة بةنؿ ألير مسبوؽ منذ ثورة االن"رنت في عاـ خاصا االميرنييفال لةراء ا
وبحسػػب ارىػػاـ صػػادرة عػػف مرنػػز اي.في.سػػي لالبحػػاثال وهػػو المرنػػز الرئيسػػي المخصػػص ل ػػذا القطػػاع فػػي 

ال بزيػادة 1023مليػوف دوالر فػي الربػع الثالػث فػي عػاـ  440اسرائيؿال فاف الةػرنات الصػغيرة المب"نػرة حققػت 
 .1021مقارنا ب اـ  %32ىدرها 

مليػوف دوالر مػا بػيف عػامي  200وبينما "ـ بيع "سع ةرنات صغيرة مب"نرة الل مس"ثمريف اجانب بػانثر مػف 
 ال بي ت ست ةرنات مب"نرة هذا ال اـ.1022و 1003
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و" ػػػ"ـ ةػػػرنات ال"ننولوجيػػػا ال مالىػػػا وخاصػػػا االميرنيػػػا بالةػػػرنات االسػػػرائيليا الصػػػغيرة بةػػػنؿ نبيػػػرال حيػػػث 
ت ةرنا ابؿ في اواخػر "ةػريف الثػاني/نوفمبر الماضػي ةػرنا بػرايـ سػنس االسػرائيليا ال"ػي "صػمـ لػواىط اة"ر 

 مليوف دوالر. 340ثالثيا االب اد "س"خدـ في رصد ال"حرنات بحوالل 
وىبل ا باسابيع ىامت ةرنا فيسبوؾ بةراء ةرنا اونػافو ال"ػي "طػور "طبيقػات لخػدمات ال وا"ػؼ النقالػا بػانثر 

 مليوف دوالر. 230مف 
وان ت ةرنا اي بي اـ في اواخر ايلوؿ/سب"مبر الماضي اس"حواذها علل مػزود خػدمات الحمايػا االلن"رونيػا 

 "راس"ير مقابؿ مليار دوالر وفي اب/األسطس ىامت ةرنا ألوألؿ بةراء "طبيؽ وايز.
ال"ننولوجيػػا ةػػرنا مػػف اصػػؿ اسػػرائيلي مدرجػػا فػػي بورصػػا ناسػػداؾ بنيويػػورؾ ال"ػػي " "بػػر مرنػػز  40وهنػػاؾ 

 ال اليا في ال الـ.
 3/21/1023، القدس العربي، لندن

 
 بالمثل دناإلطالق نار سي الجوالن ورد ناتعرض اإلسرائيميالجيش  31

ىاؿ الجيش اإلسػرائيلي إنػه أطلػؽ النػار با"جػاا اصراضػي السػوريا اليػوـال : أ ؼ ب -روي"رز –القدس المح"لا 
 مر"ف ات الجوالف المح"لا.ب د " رض جنودا الطالؽ نيراف في منطقا 

وجاء في بياف للجيش اإلسرائيلي: "أطلقت النيراف مف سوريا با"جػاا جنػود ىػوات الػدفاع اإلسػرائيليا فػي وسػط 
ولػػـ "قػػع خسػػائر فػػي اصرواح  مر"ف ػػات الجػػوالف. وردت القػػوات با"جػػاا مصػػدر الخطػػر و"أنػػد حػػدوث إصػػابا".

 بيف اإلسرائيلييف.
ف  وىػػاؿ مصػػدر عسػػنري إسػػرائيلي إف "بػػادؿ إطػػالؽ النػػار القصػػير حػػدث ىػػرب م بػػر القنيطػػرة الحػػدوديال واا

وذنػر المصػدر أف الجػيش مػا زاؿ ي"حقػؽ ممػا إذا  الجنود اإلسرائيلييف ىالوا اف جنديًا سوريًا ف"ح علي ـ النػار.
 نانت ىوا"ه هي المس" دفا.

 3/21/1023، الحياة، لندن
 

 "مخطط براسر"المعارضين لة 48طينيي ة اعتقال سمستواصل حمم يةسرائيماإل الشرطة 33
واصلت الةرطا اإلسرائيليا أمس حملا اع"قاال" ا في أوساط ةباف مف ىري"ي السّيد وحورة : الحياة –الناصرة 

 «.مخطط برافر»البدوي"يف في النقبال ةارنوا في "ظاهرة السبت الماضي ضد 
يف الػذيف ألقػي القػبض علػي ـ السػبتال رافضػًا في المقابؿال أفرجت المحنما المرنزيا في حيفا عف نؿ الم "قلػ

 بذلؾ طلب النيابا ال اما "مديد اع"قاؿ النثير من ـ.
إلل ذلؾال أصدرت محنما الصلح في مدينا بئر السبعال وبناء لطلب الةرطاال أمػرًا لوسػائؿ اإلعػالـ المخ"لفػا 

مراىبوف ىرار المحنما ألير ال"ي ألطت "ظاهرة حورة ب"سليـ الةرطا الصور ال"ي ال"قط ا مصوروها. واع"بر 
 عادي م"وى يف الط ف فيه للمحنما المرنزيا.

 3/21/1023، الحياة، لندن
 

 ىآرتس تحذر من "يوم أرض" جديد عمى خمفية مخطط براسر ومخطط الجميل 34
جديػد يقػودا المواطنػوف ال ػرب « يػـو أرض»مػف اح"مػاؿ وىػوع « هػسر"س»حػذرت صػحيفا : الحياة –الناصرة 

والمخطػط الجديػد إلىامػا بلػدات « مخطػط برافػر»ال وذلػؾ علػل خلفيػا 2754عػاـ » اصرض  يػوـ»علل ألرار 
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ي وديا في الجليؿ واس"قداـ مئا ألؼ ي ودي إلي ا لضماف ال"وازف الجغرافي بػيف ال ػرب والي ػود فػي المنطقػا. 
ىامػا بلػد ات ي وديػا في ػا واس" رضت الصحيفا "اريخ مصػادرة اصرض الفلسػطينيا منػذ إىامػا الدولػا ال بريػا واا

 2754ال وخػروج فلسػطينيي الجليػؿ فػي أنبػر "ظػاهرات ل ػـ عػاـ «" ويػد الجليػؿ والنقػب»في إطػار مػا يسػمل 
ال أرألمػػت السػػلطات علػػل ال"راجػػع عنػػه لنػػف لػػيس ىبػػؿ أف «سػػ ؿ البطػػوؼ»ضػػد مخطػػط مصػػادرة أرض فػػي 

 يس"ة د س"ا م"ظاهريف برصاص الةرطا اإلسرائيليا.

 3/21/1023، الحياة، لندن
 

 : أزمة سي تصدير األسمحة اإلسرائيمية بسبم موقف نتنياىو من االتفاق مع إيران أبيمتل  35
زهير أنػدراوس: عبػر مسػؤولوف نبػار فػي الصػناعات ال سػنريا اإلسػرائيليا عػف عػدـ رضػاهـ عػف  -الناصرة 

ال"ػي جػرى ال"وىيػع  السياسا ال"ي ي"ب  ا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنياميف ن"نياهو وم ارض"ه ال"فاىيػا جنيػؼال
 ( والجم وريا اإلسالميا اإليرانيا. 2+3علي ا بدايا اصسبوع الماضي بيف مجموعا الدوؿ )

" ال بػػػػري أمػػػػس فقػػػػد أنػػػػد نبػػػػار المسػػػػؤوليف فػػػػي الصػػػػناعات ال سػػػػنريا WALLAووفقػػػػا لمػػػػا نةػػػػرا موىػػػػع "
ل بريػػاال بسػبب هػذا الموىػػؼال اإلسػرائيلياال فػي جلسػػات مغلقػاال أف ال ػالـ أصػػبح يب" ػد ةػيئا فةػػيئا عػف الدولػا ا

اصمػػر الػػذي سػػُيلحؽ أضػػرارا بالغػػا جػػدا بػػإبراـ صػػفقات السػػالح اإلسػػرائيلياال عػػالوة علػػل أف "صػػرؼ ن"نيػػاهوال 
 بحسب المسؤوليف أنفس ـال ُي دد صفقات سالح نبيرة م دة لل"نفيذ. 

حػػالي الم"مثػػؿ بػػال"رنيز وىػػد أنػػد أحػػد هػػؤالء المسػػؤوليف للموىػػع أف رئػػيس الػػوزراء ن"نيػػاهو يخطػػئ فػػي موىفػػه ال
ال يوجػػد أخطػػار أخػػرى "" ػػدد الدولػػا  علػػل الخطػػر اإليرانػػي الػػذي ي" ػػدد إسػػرائيؿال بحيػػث يظ ػػر موىفػػه بأنػػه

ال بريػػا سػػوى هػػذا الخطػػرال الف"ػػيف فػػي السػػياؽ ذا"ػػهال إلػػل أف ن"نيػػاهو نسػػي أف " ديػػدات صػػواريخ حػػزب اهللال 
 سلباال علل حد " بيرهـ.  ونذلؾ صواريخ حماس ما زالت ىائما و"ؤثر علل إسرائيؿ

وزاد المسؤولوفال الذيف طلبوا عدـ النةؼ عف اسم ـال أف ىياـ حزب اهلل اللبناني أو حرنا حمػاس فػي ىطػاع 
ألزة بقصؼ مطار اللد الدولي )مطار بف ألوريوف وفػؽ ال"سػميا اإلسػرائيليا(ال ومحطػا الن ربػاء )ريػدين ( فػي 

رنػاف ال امػا للجػيش اإلسػرائيلي )هنريػاا( فػي ىلػب "ػؿ أبيػبال مدينا الخضيرةال ةماؿ حيفاال أو ىاعدة هيئػا اص
هػػػذا القصػػػؼال أنػػػدت المصػػػادر عين ػػػاال سػػػيؤدي إلػػػل ةػػػؿ الدولػػػا ال بريػػػا بالنامػػػؿال وبال"ػػػالي يجػػػب ال"فنيػػػر 

 بال"ب ات وال"داعيات االى"صاديا ل ذا القصؼال علل حد " بيرها. 
اصوروبيػػػا سػػػػ"ؤدي إلػػػل إلحػػػاؽ اصضػػػػرار ونوهػػػت المصػػػادر إلػػػل أف سياسػػػػا ن"نيػػػاهو ضػػػد عػػػػدٍد مػػػف الػػػدوؿ 

ونقػؿ  بالصناعات ال سنريا في الدولا ال برياال ذلؾ صف "ػؿ أبيػب "قػـو أيضػا ببيػع اصسػلحا إلػل هػذا الػدوؿ.
الموىػػع عػػف مسػػؤوؿ إسػػرائيلي رفيػػع المسػػ"وى فػػي الصػػناعات ال سػػنريا اإلسػػرائيليا ىولػػه إنػػه فػػي هػػذا الف"ػػرة 

 ببرودة ال الىات مع دوؿ اال"حاد اصوروبي في هذا المجاؿ.بالذات بدأ اإلسرائيليوف ية روف 
وعبر المسؤوؿ نفسه عف خةي"ه الةديدة مف أف ي"سع الخػالؼ بػيف "ػؿ أبيػب ودوؿ اال"حػاد اصوروبػي بةػنؿ 
نبير بسبب سياسات ن"نيػاهو فػي مػا ي" لػؽ باال"فػاؽ مػع إيػرافال خصوصػا وأف دوؿ اال"حػاد اصوروبػي سػ"قـو 

سػػرائيؿ سػػ"نوف مػػف بػػيف الػػدوؿ الم"نافسػػا علػػل فػػي الف"ػػرة القريبػػ ا القادمػػا بنةػػر مناىصػػات لةػػراء اصسػػلحاال واا
الفػػػوز ب ػػػذا المناىصػػػاتال ال"ػػػي سػػػُ"دخؿ إلػػػل خزينػػػا الدولػػػا ال بريػػػا مئػػػات الماليػػػيف مػػػف الػػػدوالراتال علمػػػا أف 

 االى"صاد اإلسرائيلي ُي اني مف أزما اى"صاديا خانقا وُمزمنا. 
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سػينوف عامػا صػ با للغايػا بالنسػبا ل"صػدير  1022ال"وى ػات "ؤنػد علػل أف ال ػاـ  وىالت المصادر أيضا إف
اصسلحا اإلسرائيلياال ومف ألير المس"ب د ب"ا"اال بحسػب المصػادرال أف يػؤدي الوضػع إلػل "راجػع حػاٍد جػدا فػي 

 بيع اصسلحا. 
ب الجػيش اصمرينػي ونقؿ الموىع عف مسؤوؿ نبير جػدا فػي الصػناعات ال سػنريا اإلسػرائيليا ىولػه إف انسػحا

مف ال راؽال وبدايا "قليؿ القوات في أفغانس"افال بدأت ُ"لقي بظالل ا السلبيا علل بيػع اصسػلحا اإلسػرائيلياال إذ 
انخفض وبةنؿ نبير عدد الصفقات ال"ي نانت "ُبـر مف ذي ىبؿال علل حػد ىولػه. ولفػت المسػؤوؿ عينػه إلػل 

مػػو االى"صػػادي فػػي ال ػػالـال والمحػػاوالت ال ديػػدة مػػف الػػدوؿ أف إسػػرائيؿ ُمقبلػػا علػػل ف"ػػرة صػػ با بسػػبب عػػدـ الن
 ل"قليص الجيوش. 

 3/21/1023، القدس العربي، لندن
 

 سرائيميتفشي ظاىرة االنحراف الجنسي سي صفوف الجيش اإل 36
حرصػػػػػت دولػػػػػا النيػػػػػاف دائًمػػػػػا علػػػػػل ألػػػػػض الطػػػػػرؼ عػػػػػف فضػػػػػائح مسػػػػػئولي ا السياسػػػػػييف : خػػػػػاص –المجػػػػػد 

فس ا وال الـ أن ا منارة الرىل وال"قدـال ولنف ىضايا الفسػاد اصخالىػي والرةػوة ال وال سنرييفال ح"ل "ثبت أماـ ن
 حصر ل ا داخؿ المج"مع الص يوني المليء بالخلؿ وداخؿ الجيش الص يوني.

ويلحؽ الجيش الص يوني برنب ىضايا الفساد واصخالؽال فنثير مػف الضػباط داخػؿ جػيش االحػ"الؿ م" مػوف 
  عف إدانا الب ض ب" اطي المخدرات أثناء وجودهـ في م سنرات الجيش.بال"حرش بالمجنداتال فضاًل 

المس"ةػػارة ال سػػنريا لػػرئيس اصرنػػافال لف"ػػت إلػػل أف هنػػاؾ ةػػناوًى نثيػػرة ىػػدمت مػػف ىبػػؿ جنػػود ضػػد جنػػود أو 
ضباط آخريف فػي الجػيش الصػ يونيال موضػحا أف نسػبا الةػناوى المقدمػا مػف ىبػؿ الجنػود وصػلت فػي عػاـ 

 %.7ينما وصلت في ال اـ الحالي إلل %ال ب2إلل  1020
علل الرألـ مف أف الجيش الص يوني ال يملؾ أي م طيات ن ائيا ل دد الجرائـ اصخالىيا ال"ي "حػدثت داخػؿ 

ال إال أنػه "لقػل المئػات مػف الةػناوى الم" لقػا بالموضػوع. وىػد نقػؿ موىػع القنػاة الثانيػا 1023صفوفه في عاـ 
اصرنػاف لةػؤوف المػرأة فػي "جػيش ال ػدو ىول ػا إف "م ظػـ "لػؾ الةػناوى  الص يونيا عف مس"ةػارة رئػيس هيئػا

نانت مف ىبؿ النساء واف هناؾ مجنػدات يخةػوف مػف ال"وجػه و"قػديـ االع"راضػات للقيػادة والةػرطا ال سػنريا 
بسػػػبب الخػػػوؼ مػػػف االن"قػػػاـ مػػػن ـ"ال مةػػػيرة إلػػػل أف الجػػػيش بصػػػدد إنةػػػاء مرنػػػز ي مػػػؿ بطريقػػػا سػػػريا ل"قػػػديـ 

 الةناوى.
أةارت "قارير دوليا سابقا إلل أف دولا النياف با"ت ""ربع أعلل ىما هػـر الفسػاد فػي ال ػالـ علػل الػرألـ مػف و 

إصػػرارها علػػل نفػػل ذلػػؾال فمػػف بػػيف ال"قػػاريرال "قريػػر للبنػػؾ الػػدولي يةػػير إلػػل أف نسػػبا الفسػػاد فػػي المؤسسػػات 
( بالمائػػاال بينمػػا فػػي 6.6لت إلػػل )الرسػػميا الصػػ يونياال فاىػػت النسػػبا المقبولػػا فػػي الػػدوؿ الم"قدمػػا حيػػث وصػػ

 (بالمائاال ما يضع النياف في أسفؿ سلـ الدوؿ الغربيا.2.72الدوؿ الغربيا ال "زيد علل  )
 18/22/1023، عكا اون الين

 
  : عصر الضربة الجوية األولى قد انتيىصييوني عسكريخبير  37

لػػـ ي ػػد لال حيػػث ان" ػػاصولػػل ىػػد  أّف عصػػر الضػػربا الجويػػاأميػػر أوريػػفال ال الخبيػػر ال سػػنري الصػػ يوني رأى
بإمناف سالح الطيراف في "إسرائيؿ" "حقيؽ ال"وى ات وال"فوؽ المطلؽ في الساعات اصولل مف الحربال ومػنح 
"احػػا الفرصػػا للقػػوات البريػػا "حقيػػؽ  الجب ػػا الداخليػػا ال سػػنريا والمدنيػػا حصػػانا ةػػبه "امػػا مػػف اإلصػػاباال واا



 
 

 

 

 

           12ص                                    3055العدد:            3/21/1023 الثالثاء التاريخ:

ولفت "أوريف" إلل  ؿ في الحروب السابقا مع الفلسطينييف وال رب.نجازات علل اصرضال نما ناف عليه الحاإ
"إسػرائيؿ" عػف خػوض الحػروب النظاميػا مػع الجيػوش ال ربيػاال "فػرغ سػالح الجػو لمواج ػا أّنه ب د أف "وىفػت 

الضػربا مةػيرًا إلػل أّف خال يار و وحماس والج اد اإلسالميال ال"ي لدي ا عةرات آالؼ الصػ "حزب اهلل"منظمات 
ه علػل مئػات من ػاال رألػـ أّنػفقػط لسالح الجوال م ما نانت منسقا ودىيقا س"قضي فػي أىصػل اصحػواؿ اصولل 

ونقػػؿ "أورف" عػػف رئػػيس أحػػد  سػػيوفر ضػػربا نوعيػػا لقواعػػد السػػالحال نأهػػداؼ البنػػل ال"ح"يػػا ومرانػػز الحنػػـ.
اؼ أمننػا ب ين ػاال ىوله: حػيف ""وجػه الطػائرات السػ" د" " ميناف نورنيفال "اصسراب الجويا في سالح الطيراف

أهػػػػداؼ لقيػػػػادة ال مليػػػػات واالسػػػػ"خباراتال وج ػػػػات ال"خطػػػػيط والػػػػ"حنـال وهػػػػي: ال جػػػػـو علػػػػل  3يػػػػ"ـ "حػػػػديث 
ل ػػا ىيػػادة  ُيضػػاؼالمطػػاراتال ضػػرب وسػػائؿ إطػػالؽ الصػػواريخ الم"حرنػػاال واالحباطػػات المرنػػزةال ويمنػػف أف 

 ."يفةلداغ" النخبوي"و ""سييرت م"ناؿ "يفي ال مؽال ناس"خداـ وحد حملا ىوة منقولا جواً 

  مجلا "بمحانيه" ال سنريا
 1/21/1023، 1964التقرير المعموماتي 

 
 %49بنسبة  من سرنسا إلى "إسرائيل" القادمينارتفاع أعداد الييود الوكالة الييودية:  38

%ال 27ا أعلنت "الونالا الي وديا"ال ار"فاع أعداد الي ود الم اجريف مف فرنسا إلل "إسرائيؿ" ال اـ الحالي بنسب
ي وديػػػػًاال بسػػػػبب اصزمػػػػا االى"صػػػػاديا فػػػػي فرنسػػػػاال واالع"ػػػػداءات الم"نػػػػّررة بحق ػػػػـال فيمػػػػا  2247وبلػػػػ  عػػػػددهـ 

ال فيمػا بلػ  عػددهـ مػف دوؿ 1535%؛ وبلػ  عػددهـ 6انخفضت أعداد الم اجريف مف أميرنا الةػماليا بنسػبا 
 %. 14م اجرًاال بار"فاع  3266ألرب أوروبا 

 القناة الساب ا للمس"وطنيف
 1/21/1023، 1964لتقرير المعموماتي ا

 
 عشرة أياممدد أمر منع الشيخ رائد صالح من دخول القدس االحتالل ي 39

 –ىػػػاؿ المحػػػامي محمػػػد سػػػليماف األباريػػػا مػػػف مؤسسػػػا ميػػػزاف لحقػػػوؽ االنسػػػاف : عبػػػد المػػػن ـ فػػػؤاد - الناصػػػرة
الةرطا ب"مديد أمر منػع طلب  1.21.1023الناصرةال أف محنما الصلح في القدس ىبلت صباح يـو االثنيف 

 عةػػرة أيػػاـال مػػف دخػػوؿ مدينػػا القػػدس -فػػي الػػداخؿ الفلسػػطيني اإلسػػالميارئػػيس الحرنػػا –الةػػيخ رائػػد صػػالح 
 .22/21/1023القادـ الموافؽ  اصرب اءوذلؾ ح"ل يـو 

وىاؿ المحامي األباريا الذي "رافع عف الةيخ رائد صالح مػع المحػامي عبػدالرؤوؼ مواسػي فػي الجلسػا ال"ػي 
عقدت صباح اليوـ اف هذا هي المرة الثالثا ال"ي ي"ـ في ا "مديد امر منع الةػيخ رائػد مػف دخػوؿ القػدسال ب ػد 

ريف وفػػي المػػرة الثانيػػا مػػددت اف نانػػت المحنمػػا اسػػ"جابت لطلػػب الةػػرطا فػػي المػػرة االولػػل بمن ػػه لمػػدة ةػػ 
 المحنما امر المنع ة را واحدا وهذا المرة عةرة أياـ.

1/21/1023مؤسسة األقصى لموقف والتراث،   
 
 
 

 ويشرد ما ال يقل عن مئة سمسطيني منشأة سي العوجا بمنطقة األغوار 24 ييدماالحتالل  40
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ا عةػػػػر منةػػػػأة " ػػػػود  لمػػػػواطنيف ( أرب ػػػػ1/21هػػػػدمت سػػػػلطات االحػػػػ"الؿ صػػػػباح يػػػػـو االثنػػػػيف )  :الناصػػػػرة
 فلسطينييف في بلدة ال وجا باصألوار ةرؽ الضفا الغربيا المح"لا.

وىاؿ رئػيس بلديػا ال وجػا فخػري نجػـو فػي "صػريحات لػػ "ىػدس بػرس"  إف عمليػات ال ػدـ طالػت أرب ػا منػازؿ 
 مواطف يقطنوف في ا. 200"سنن ا عدة عائالتال ما ي ني "ةريد ما ال يقؿ عف 

ل أف ىػػوات االحػػ"الؿ هػػدمت المنػػازؿ و الحظػػائر الزراعيػػا بػػالرألـ مػػف أن ػػا مقامػػا علػػل أرض وىػػؼ وأةػػار إلػػ
إسػالمي "اب ػػه لػػوزارة اصوىػػاؼ اإلسػػالميا وهػػذا منػػاؼ "مامػا ال"فاىيػػا أوسػػلو الموى ػػا بػػيف الجػػانبيف الفلسػػطيني 

 واإلسرائيلي.
اإلسػػرائيليا ولػػدي ـ وثػػائؽ "فيػػد بأن ػػا ولفػػت نجػػـو إلػػل أف أصػػحاب هػػذا المنةػػست رف ػػوا ىضػػيا أمػػاـ المحػػانـ 

أرض وىػػؼ إسػػالمي ومسػػ"أجريف هػػذا اصراضػػي مػػف وزارة اصوىػػاؼ اإلسػػالمياال ولنػػف بػػالرألـ مػػف ذلػػؾ ىامػػت 
 الجرافات اإلسرائيليا ب مليا ال دـ.

وىػػػدرت لجنػػػا مةػػػنلا مػػػف محافظػػػا أريحػػػا واصألػػػوار ومن"ػػػب ال"ةػػػري ي بالمحافظػػػاال ووزارة اإلةػػػغاؿ ال امػػػا 
ف المدنيا  ىامت بزيارة المنطقاال حجـ الخسػائر ال"ػي لحقػت بمم"لنػات المػواطنيفال بمػا يزيػد عػف الربػع والةؤو 

 ألؼ دوالر(. 50مليوف ةينؿ )
1/21/1023، قدس برس  

 
 سمسطينية عائمة بعد مصادرتو أراٍض لثالثين اقامة مستوطنة قرم رام اهللب يبدأ االحتالل 42

 أرضػ ـيفقػدوا  أفةل سناف ىريا المزرعا القبلياال القريبا مػف راـ اهللال يخ :القدس دوت نوـ -المزرعا القبليا
 ال مع بدء جرافات إسرائيليا ال مؿ علل "سوي" ا الىاما مس"وطنا جديدة علي ا.اصبد إلل

صػػادرت إسػػرائيؿ مئػػات  1005ونالػػا روي"ػػرزال فػػي ال ػػاـ ل الوىػػاؿ عبػػد اهلل لػػدادوةال رئػػيس مجلػػس محلػػي القريػػا
م جػػورة وال يػػ"ـ زراع" ػػاال  اصراضػػيهػػذا  أفالمػػواطنيفال باسػػ"خداـ ىػػوانيف باليػػاال بحجػػا  ضػػيأراالػػدونمات مػػف 

 وىدم" ا للمس"وطنيف الذيف ىاموا بزراع" ا بال نب".
ال"ػي "ػـ وضػع عػدد مػف البيػػوت الجػاهزة في ػا ل"نػوف نػواة مسػػ"وطنا  لػػترضمػف امػاـ منزلػه المقابػؿ  وأضػاؼ

 وأعطػواسػننيا للمسػ"وطنيفال  أراض إلػلالزراعيػا  اصرضب"حويػؿ هػذا ىرارا  أصدرواجديدة: "الة ر الماضي 
 يوما لالع"راض". 40السناف م لا 

ال ووضػع البيػوت اصرضو"ابع ىائال: "هذا الم لا ةنليا وال ىيمػا ل ػا مػع اسػ"مرار عمػؿ الجرافػات فػي "سػويا 
 الم"نقلا علي اال نمقدما لبناء بيوت ثاب"ا".

علي ا "نحال طؿ"  أطلقتالمس"وطنا ال"ي  إلىاماخالؿ وضع البيوت الم"نقلا  إسرائيؿ مف أفلدادوةال  وأوضح
 الواىػع". اصمػرالل جانب مس"وطنات "نحاالئيػؿ" و ""لمونػد" المقامػا علػل الجبػاؿ المقابلػا "" مػؿ علػل فػرض 

ف انػه عائلا مف سػناف المزرعػا القبليػاال الػذيف يةػ رو  30 إللال"ي "مت مصادر" ا " ود  اصراضي أفوىاؿال 
 .اصبد إلل أرض ـمع بناء المس"وطناال ىد يفقدوف 

1/21/1023، وكالة رويترز لألنباء  
 

 حي رأس خميس بالقدسببنايات  عشرمحكمة إسرائيمية تجمد لمدة شير أمر ىدم  41
ال أف عبد الحميد مصػطفلنقال عف ماسله مف القدس المح"لا ، 1/21/1023سمسطين أون الين، ذنر موىع 

القػػدسال أصػػدرت أوامػػر عنصػػريا "قضػػي ب ػػدـ عػػدد مػػف ال مػػارات السػػننيا فػػي الحيػػيف فػػي ؿ بلديػػا االحػػ"ال
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المقدسييف رأس ةحادة ورأس خميسال بجوار مخيـ ةػ فاط وجػدار الفصػؿ ال نصػري الػذي فصػؿ القػدس عػف 
 محيط ا الخارجي.

عمػارة سػننياال  21رئيس لجنا المرابطيف في القدس المح"لاال يوسؼ مخيمرال أند أف أوامػر ال ػدـ صنثػر مػف 
نػػؿ عمػػارة "ح"ػػوي علػػل أنثػػر مػػف أرب ػػيف ةػػقا فػػي رأس ةػػحادة ورأس خمػػيسال " ػػد "حربػػًا إسػػرائيليا بام"يػػاز" 

 ".1واصفًا المخطط بػ"برافر
وىػػاؿ مخيمػػر لػػػ"فلسطيف": "أنثػػر مػػف خمسػػا عةػػر ألفػػا يقطنػػوف أحيػػاء رأس ةػػحادة ورأس خمػػيسال ولػػـ ي ػػد 

اط المجػاورال وسػي"حوؿ سػناف الحيػيف إلػل الجئػيف فػي أرضػ ـ"ال هناؾ مساحا لل يش والسنف في مخػيـ ةػ ف
مطالبػػػًا المفػػػاوض الفلسػػػطيني والسػػػلطا الفلسػػػطينيا ب ػػػدـ الصػػػمت جػػػراء عمليػػػا ال"رانسػػػفير ال"ػػػي " ػػػدد سػػػناف 

 الحييف.
المئػات مػف ال أف عبد الرؤوؼ أرناؤوطنقال عف مراسل ا مف القدسال ، 3/21/1023األيام، رام اهلل، وأضافت 

مف اس"صدار ىرار مف محنما إسرائيليا ب"جميد ىػرارات ب ػدـ منػازل ـ فػي حػي رأس خمػيس  وا"منن نيفالمواط
في القدس الةرىيا لمدة ة رال أليػر أن ػـ أةػاروا إلػل أن ػـ ال يثقػوف بالمحػانـ اإلسػرائيليا ولػذلؾ فػإف ال آمػاؿ 

 ل ـ م لقا علل هذا المحنما.
ؿ الم ػػددة بال ػػدـ فػي رأس خمػػيس ورأس ةػػحادة ومنسػػؽ وىػاؿ خضػػر الػػدبسال عضػو لجنػػا الػػدفاع عػػف المنػاز 

اللجنػػا الوطنيػػا لمقاومػػا ال" ويػػدال لػػػ "اصيػػاـ": "لقػػد "مننػػا مػػف خػػالؿ محػػامي ال ػػائالت مػػف اس"صػػدار ىػػرار مػػف 
المحنمػػػػا اإلسػػػػرائيليا ب"أجيػػػػؿ ىػػػػرارات ب ػػػػدـ المنػػػػازؿ فػػػػي حػػػػي رأس خمػػػػيس لمػػػػدة ةػػػػ ر يػػػػ"ـ خالل ػػػػا "قػػػػديـ 

  دـ".االع"راضات علل ىرارات ال
 

 عمى كراٍس متحركة ستةمستشفى الرممة بينيم بأسيرًا مريضًا  وزارة األسرى: عشرون 43
راـ اهلل: أفػػػػادت محاميػػػػا وزارة ةػػػػؤوف اصسػػػػرى حنػػػػاف الخطيػػػػبال أمػػػػسال أف سػػػػ"ا أسػػػػرى م ػػػػاىيف ومصػػػػابيف 

 أسػيرا دائمػا عةػريفبالرصاص وبالةلؿال ي"نقلوف علػل نػراس م"حرنػا فػي مس"ةػفل سػجف الرملػاال مػف أصػؿ 
وىالػت إف جميػع اصسػرى الم ػاىيف أوضػاع ـ الصػحيا صػ با جػدا ومأسػاويا وحيػا" ـ م ػددة  في المس"ةفل.

بػػػالخطر الةػػػديدال ويمػػػػروف بظػػػروؼ نفسػػػػيا سػػػيئاال وي"واجػػػػدوف فػػػي ىسػػػـ يف"قػػػػد للحػػػد اصدنػػػػل مػػػف المقومػػػػات 
 اإلنسانياال حيث ال ""وفر ةروط صحيا مالئما.

3/21/1023األيام، رام اهلل،   
 

 سي الضفة سمسطينيين 25 ل يعتقلاالحتال  44
فلسػػػطينيا مػػػف الضػػػفا  23 أمػػػساع"قلػػػت ىػػػوات إسػػػرائيليا فػػػي سػػػاعا مبنػػػرة مػػػف صػػػباح : ونػػػاالت –راـ اهلل 
ونقلت صحيفا "يدي وت أحرونوت" اإلسرائيليا أف القوات صادرت بندىيا مػف مطلػوب فلسػطيني فػي  الغربيا.
وذنػػرت مصػػادر  مػػف بلػػدة ي بػػد جنػػوب ألػػرب جنػػيف. فلسػػطينييف 6 أمػػسواع"قلػػت ىػػوات االحػػ"الؿ  الخليػػؿ.

 نار نثيؼ واع"قل" ـ. إطالؽفلسطينيا اف ىوات االح"الؿ دهمت البلدة وسط 
ب" مػا زرع ىنبلػا فػي حافلػا  أمػسأىػر  26 ي الػػفلسػطين مف مواطنا أف إسرائيلياىالت محنما  أخرىمف ج ا 

و"سػبب "فجيػر  .أيػاـىطػاع ألػزة واسػ"مر ثمانيػا علػل  إسػرائيؿمنذ عاـ خالؿ ال جوـ الذي ةن"ه  أبيب"ؿ في 
 ةخصا. 23القنبلا في الحافلا أثناء مرورها بالقرب مف وزارة الدفاع االسرائيليا في اصابا 

3/21/1023الرأي، عمان،   
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 سي تل أبيم إسرائيمي برصاص جندي تلقُ  الذي عنتر شبمي شييدالجثمان االحتالل يسمم  45

ةػماؿ ةػرؽ مدينػا نػابلسال فػي الضػفا الغربيػاال أمػس االثنػيفال جثمػاف الةػ يد ةػي ت بلػدة ىػبالفال المس"قبؿ": 
عامًا( الػذي اس"ةػ د السػبت برصػاص جنػدي إسػرائيلي بحجػا إىام"ػه داخػؿ إسػرائيؿ  12عن"ر ةبلي محمود )

 مف دوف "صريح.
ال سػػػلمت أمػػػس اإلسػػػرائيليوىػػػاؿ عضػػػو المجلػػػس البلػػػدي لقريػػػا ىػػػبالف برنػػػات سػػػمورال إف سػػػلطات االحػػػ"الؿ 

سػػاعا  51: "ب ػػد وأضػػاؼالجانػػب الفلسػػطيني.  إلػػلعامػػا(  12االثنػػيفال جثمػػاف الةػػ يد عن"ػػر ةػػبلي محمػػود )
( سػػػلطات أمػػسمػػف اس"ةػػ اد الةػػ يد عن"ػػػر فػػي منطقػػا "رامػػات جػػػاف" بػػالقرب مػػف "ػػؿ ابيػػػبال سػػلمت اليػػوـ )

 االح"الؿ جثماف الة يد الل المسؤوليف الفلسطينيبف".
ال وسػػطال أبيػػبدى ورش البنػػاء فػػي منطقػػا )رمػػات جػػاف( القريبػػا مػػف "ػػؿ يػػذنر أف الةػػ يدال وهػػو عامػػؿ فػػي احػػ

 ال علل ما ىاؿ ذووا.أسبوعيفناف يس" د لحفؿ زفافه ب د 
3/21/1023المستقبل، بيروت،   

 
 غزةقطاع قاسمة "الصمود والعدالة" تخترق الحصار البحري المضروم عمى  46

طيف أف "ىافلػا الصػمود وال دالػا" "مننػت أمػس أعلف "ائ"الؼ ةباب االن"فاضا" في فلس: ف"حي صّباح -ألزة 
 مسافا س"ا أمياؿ بحريا في عرض بحر ىطاع ألزة ىبالا ةواطئ مدينا ألزة. إللمف الوصوؿ 
ىػارب صػيد  10 حػواليبال"صدي لقافلا مؤلفا مػف  اإلسرائيليافلسطيني وأجنبي ال" ديدات  100و"حدى نحو 

 الس"ا أمياؿ بحريا. صغيرًا وخمسا أنبر ىلياًل في حاؿ "جاوزت حاجز
وانطلػػؽ الناةػػطوفال بيػػن ـ عةػػرات الف"يػػات فػػي القػػوارب ال"ػػي رف ػػت أعػػالـ فلسػػطيفال الػػل عػػرض البحػػر فػػي 
محاولػػػا هػػػي اصولػػػل مػػػف نوع ػػػا لنسػػػر الحصػػػار بػػػالخروج مػػػف القطػػػاعال خالفػػػًا لمػػػرات سػػػابقا نسػػػر خالل ػػػا 

 لبحر.ناةطوف فلسطينيوف وعرب وأجانب الحصار بالوصوؿ الل القطاع عبر ا
وىالػػت الم"حدثػػا باسػػـ االئػػػ"الؼ ةػػروؽ محمػػود لػػػػ "الحيػػاة" إف "القػػوارب وصػػلت حػػػاجز السػػ"ا أميػػاؿ بحريػػػا 

 نانا يقفا علل مسافا ليست ب يدة". إسرائيلييفوعادت أدراج ا مف دوف "دخؿ مف ىبؿ زورىيف حربييف 
"حدة والياباف وصحافييف "ىافلا وأطلؽ االئ"الؼ صباح أمس بمةارنا نةطاء أجانب مف السويد والواليات الم

 الصمود وال دالا" ال"ي رف ت ة ار "صمود الصياديف وال"ساؤؿ عف ال دالا الدوليا" مف مرفأ ألزة البحري.
3/21/1023الحياة، لندن،   

 
 المفتوح اإلضرامالعميا" ويعمن المحكمة المعممين" يرسض قرار "اتحاد "رام اهلل:  47

اال"حػاد  أعلػفساعات مف ىرار محنما ال دؿ ال ليا ب دـ ىانونيا االضراب   في خطوة "ص يدة وب د: راـ اهلل
ال اما لال"حاد ب د ظ ر  اصماناال اـ للم لميف االضراب المف"وح بدءا مف اليـو االثنيفال وذلؾ عقب اج"ماع 

.  اليـو
" مػف 45"ػه المػادة "ونانت محنما ال دؿ ال ليػا ىػررت اليػـو إلغػاء اإلضػراب الػذي أعلػف عنػه اال"حػادال لمخالف

 ىانوف ال مؿ.
% ( ال"ػػي اى"ط " ػػا الحنومػػا  1003وىػػاؿ اال"حػػادال فػػي بيػػافال إنػػه يطالػػب باح"سػػاب عػػالوة ألػػالء الم يةػػا ) 

منػػػذ بدايػػػا ال ػػػاـ الجػػػاريال و"طبيػػػؽ البنػػػديف الثػػػاني والثالػػػث مػػػف اال"فػػػاؽ حسػػػب مف ػػػـو اال"حػػػاد وباس"صػػػدار 
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ونػػذلؾ   امػػؿ مػػع البنػػديف المػػذنوريف بةػػنؿ ىػػانوني وسػػليـ.مرسػػوميف مػػف الػػرئيس محمػػود عبػػاس لي"سػػنل ال"
%(. وهػػػو البنػػػد الػػػذي "ػػػرفض  20يطالػػػب اال"حػػػادال وفػػػؽ البيػػػافال بةػػػموؿ ال ػػػامليف بال"ربيػػػا نافػػػا ب ػػػالوة ) 

وحمػػؿ اال"حػػاد الحنومػػا "مسػػؤوليا ان يػػار ال ػػاـ الدراسػػي بػػإعالف اإلضػػراب  الحنومػػا "طبيقػػه علػػل االداريػػيف.
 اليوـ مع عدـ ال"وجه إلل مرانز ال مؿ ح"ل " ود الحنوما إلل رةدها". المف"وح إب"داء مف

وفػػي السػػياؽ ذا"ػػهال طالػػب وزيػػر ال"ربيػػا وال" لػػيـ علػػي أبػػو زهػػري النائػػب ال ػػاـ القاضػػي عبػػد الغنػػي ال ويػػوي 
 ب"حريؾ الدعوى الجزائيا ضد أميف عاـ ا"حاد الم لميف وأعضاء اصمانا ال اما.

3/21/1023القدس، القدس،   
 

 سعالياتيا غير قانونية تعدّ العمل  ووزارةالجزئي  اإلضرامنقابة الموظفين تقرر رام اهلل:  48
ىاؿ بساـ زنارنا رئيس نقابا ال امليف في الوظيفا ال موميا اف مجلس النقابػا ىػرر اسػ"ئناؼ ف اليا"ػه : راـ اهلل

 -2-2اع"بػػػارا مػػػف  1023لل ػػػاـ اع"بػػارا مػػػف اليػػػـو بسػػػبب عػػػدـ ال"ػػػزاـ الحنومػػػا بػػدفع "نملػػػا ألػػػالء الم يةػػػا 
 ال فيما أعلنت وزارة ال مؿ اف اجراءا" ا ألير ىانونيا ودعت النقابا لل"راجع عن ا.1023

وىػػاؿ زنارنػػا فػػي بيػػاف صػػحفي صػػدر عػػف اج"مػػاع المجلػػس بحضػػور نػػؿ ممثلػػي الػػوزارات والمحافظػػات: "اف 
نيػػػػا لالسػػػػ"جابا لطلػػػػب النقابػػػػا أعطػػػػل الحنومػػػػا الم لػػػػا القانو  1023 – 7-3المجلػػػػس ارسػػػػؿ رسػػػػالا ب"ػػػػاريخ 

باسػػػ"نماؿ دفػػػع ألػػػالء الم يةػػػا وفػػػؽ مبػػػادرة الػػػرئيس االع"ػػػراؼ بػػػالحؽ ودف ػػػه فػػػي حػػػاؿ "ػػػوفر المػػػوارد اال اف 
 علل الن ايا". 1023الحنوما لـ "س"جب وماطلت حيث ىارب ال اـ 

انيػا ظ ػرا وح"ػل ن ايػا وأند زنارنا انه في ضوء ذلؾ ىرر المجلس " ليؽ الدواـ اليوـ الثالثاء مػف السػاعا الث
الػػدواـال ويػػوـ ألػػد اصرب ػػاء مػػف السػػاعا الواحػػدة وح"ػػل ن ايػػا الػػدواـال والخمػػيس مػػف السػػاعا الثانيػػا عةػػرة إلػػل 

 ن ايا الدواـ.
نمػا ىػرر المجلػس "نظػيـ اع"صػػاـ يػوـ الثالثػاء المقبػؿ أمػاـ مجلػػس الػوزراء بػراـ اهلل وأمػاـ مقػرات المحافظػػات 

 س النقابا يـو اصرب اء مف اصسبوع المقبؿ ل"قييـ الموىؼ.المخ"لفاال علل أف يج"مع مجل
أعلن"ػػه نقابػػا ال ػػامليف فػػي الوظيفػػا ال موميػػا مػػف إجػػراءات  إف مػػا: "ال مػػؿ الفلسػػطينيا وزارة مػػف جانب ػػا ىالػػت

وخطػػوات ل" ليػػؽ الػػدواـ فػػي الوظيفػػا ال موميػػا " "بػػر إجػػراءات وخطػػوات أليػػر ىانونيػػاال وعليػػه فإننػػا نأمػػؿ مػػف 
القائميف علل النقابا ال"راجػع عػف هػذا االجػراءات و"صػويب خطػوا" ـ حسػب مػا نّصػت عليػه القػوانيف  اإلخوة

 الفلسطينيا".
3/21/1023الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 ليبياسي سمسطين تحصل عمى المركز الثاني سي المسابقة الدولية لحفظ القرآن  49

عػػف فػػوز الحػػافظ لن"ػػاب اهلل نػػامال محمػػد سػػامي ي راـ اهلل فػػ والةػػؤوف الدينيػػا اصوىػػاؼوزارة  : أعلنػػتراـ اهلل
دولػاال وال"ػي  35م"ولي مف مدينا راـ اهلل بالمر"با الثانيا في المسابقا الدوليػا لحفػظ القػرآف و"الو"ػه بمةػارنا 

 جرت في ال اصما الليبيا طرابلس.
يرًا لمرانػز "حفػيظ القػرآف المن"ةػرة وزارة اصوىاؼ "ولي اه"ماًما نب أف إللوأةار محمود ال باش وزير اصوىاؼ 

في فلسطيفال وال"ي يزيد عددها علػل ألػؼ مرنػز فػي المحافظػات المخ"لفػاال وذلػؾ انطالىػًا مػف حرصػ ا علػل 
 .اإلسالـايجاد جيؿ حافظ لن"اب اهلل يحمؿ رسالا 

3/21/1023الحياة الجديدة، رام اهلل،   
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 ضاتطالم سمسطينيون يقتحمون ندوة لعريقات رسضًا لممفاو  50

ن"لا الة يد أبو علي مصػطفل" نػدوة لنبيػر المفاوضػيف  -اى"حـ عناصر مف "جب ا ال مؿ الطالبي ال"قدميا 
الفلسطينييف صائب عريقات في الجام ا ال ربيا اصمرينيا بمدينا جنيف ةػماؿ الضػفا الغربيػا المح"لػا مسػاء 

الة ب الفلسطينيال مس"ننرة محاولا أمسال ورددت ة ارات "نادي بإسقاط المفاوضات والم"نازليف عف حقوؽ 
ودعػػا  .2726المفػػاوض الفلسػػطيني إسػػقاط الجنسػػيا الفلسػػطينيا عػػف الفلسػػطينييف فػػي الػػداخؿ المح"ػػؿ عػػاـ 

المةػػارنوف فػػي االى"حػػاـال وفػػؽ بيػػاف صػػدر عػػف الجب ػػاال إلػػل الوحػػدة الوطنيػػا "و"بنػػي خيػػار المقاومػػا بنافػػا 
 اصرض". أةنال ا وعلل رأس ا النفاح المسلح في "حرير

وذنر بياف صحفي للجب ا الة بياال أف اى"حاـ الندوة جاء ل"وجيه رسالا إلل اصطراؼ ال"ي "صػافح االحػ"الؿ 
الص يوني في الوىت الذي يمر به الة ب الفلسطيني في الة"ات مف " جير وى"ؿ و"ةػريد ومػا ي انيػه ىطػاع 

مف " جير ممن ج وطمػس  2726ا عاـ ألزة مف حصار خانؽ وما يواج ه الفلسطينيوف في اصراضي المح"ل
لل ويا دوف أف ي"حرؾ أحد للوىوؼ بجانب ـ فػي محاولػا مػف المػراهنيف علػل عمليػا ال"سػويا لسػلخ هػذا الجػزء 

 اصصيؿ مف الة ب الفلسطيني وأرضه.
1/21/1023، سمسطين أون الين  

 
 لمقروض الخضراء بنك سمسطين سي غزة يطمق برنامجاً  52

ؽ بنػؾ فلسػطيف فػي ألػزة مػؤخرًا برنػامج "القػروض الخضػراء" فػي خطػوة هػي اصولػل عال عطػااهلل: أطلػ –ألزة 
مػػف نوع ػػا فػػي اصراضػػي الفلسػػطينيا وال ادفػػا إلػػل "مويػػؿ المةػػاريع الصػػديقا للبيئيػػاال و"ةػػجيع ال مػػالء علػػل 

عادة "دويرها بالةنؿ المناسب.  االس"خداـ اصمثؿ لموارد الطبي اال واا
موى ه الرسميال وفي الصحؼ اليومياال فػإف هػذا القػروض " ػدؼ لحفػر آبػار ووفؽ ما أعلنه البنؾ مف خالؿ 

 الماءال و"حليا المياا ال ادماال و"وفير الن رباء مف خالؿ الطاىا الةمسيا.
وىػػاؿ بنػػؾ فلسػػطيف إف برنػػامج القػػروض الخضػػراء هػػو اصوؿ مػػف نوعػػه فػػي فلسػػطيف والػػذي سػػي"بنل مةػػاريع 

% للمؤسساتال وبأس ار فائدة "فضيليا أند البنؾ 70% لتفراد و200صديقا للبيئاال بنسبا "مويؿ "صؿ إلل 
 أن ا س"نوف مميزة جدًا للبرنامج.
منانيا "مويؿ نؿ المةاريع والمن"جات الصديقا للبيئا. 5وس"صؿ ف"رة سداد القرض إلل   سنواتال واا

ـ االسػػػػ" انا وأعلػػػػف البنػػػػؾ عػػػػف ةػػػػروطه ل"مويػػػػؿ المةػػػػروع وهػػػػي أف ينػػػػوف المةػػػػروع صػػػػديقًا للبيئػػػػاال وأف يػػػػ"
بالمورديف الم "مديف ل"نفيذ المةاريع وفقًا ل روض اصس ار. ويمنف "مويؿ ب ض الحاالت مف خالؿ مورديف 

 خارجييفال وسي"ـ صرؼ القرض بالدوالر اصمريني.
ونةؼ البنؾ عف أنواع الضمانات المطلوبا للحصوؿ علل القرض مف بين ا نفالء ل ـ روا"ب طرؼ البنؾال 

 بات جيدةال ورهف ذهبال وحجز ودائع وضمانات أخرى ""ناسب مع سياسا البنؾ.و"جار ل ـ حسا
3/21/1023القدس العربي، لندن،   

 
 حالة بين متوسى ومريض ثمانين إلىيدز سي سمسطين وصمت حاالت مرض اإلوزارة الصحة:  51

جػػاف اح"فػػالي أحيػػت وزارة الصػػحاال أمػػسال اليػػـو ال ػػالمي لمنافحػػا مػػرض االيػػدزال بم ر : نائػػؿ موسػػل -البيػػرة 
 فني خطابي نظم"ه اإلدارة ال اما للرعايا الصػحيا اصوليػا واللجنػا الوطنيػا لمنافحػا االيػدز فػي مدينػا البيػرة.

بػأف أوؿ حالػا سػجلت فػي فلسػطيف نانػت  الىػاؿ وزيػر الصػحا د. جػواد عػواد الفي نلما ألقاها ب ػذا المناسػباو 
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االت المسجلا مس"وردةال وسجلت ب د ذلؾ عػدد مػف وفي السنوات االولل ب د ذلؾ نانت الح 2766في ال اـ 
حالػػا بػػيف  60 إلػػلالحػػاالت مػػف داخػػؿ فلسػػطيف حيػػث إف عػػدد الحػػاالت لمػػرض االيػػدز فػػي فلسػػطيف وصػػلت 

 م"وفل ومريض.
3/21/1023الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 أعضاء بحماس حصموا عمى الجنسية المصرية سي عيد الرئيس مرسي :مصري لواء 

د اللواء خالد بةاديال رئيس المرنز الرئيسي لتحواؿ المدنيا سابًقًاال أف محمود الزهارال وزير : عزة عطيا
خارجيا "حماس" حصؿ علل الجنسيا المصريا في ع د "مرسي"ال مةيًرا إلل أنه بال"الي أصبح مف حؽ 

 ري."الزهار" ااف ال"رةح لالن"خابات النيابيا المصريا بحنـ حصوله علل رىـ بطاىا ىومي مص
دىيقا" علل فضائيا "المحور" مساء االثنيفال أف أعضاء بحماس  وأضاؼ "بةادي" أثناء حوارا لػ برنامج "

حصلوا أيًضا علل الجنسيا المصريا في ع د الرئيس الم زوؿ مرسيال بالمخالفا للقانوفال مؤنًدا أف اصج زة 
مصرياال وأف أنثر مف حصلوا علي ا اصمنيا ما زالت " اني ح"ل ااف بسبب مف حصلوا علل الجنسيا ال

خضاع ـ للقانوف؛ الح"واء  فلسطينييف. وطالب ب"ف يؿ القانوف لسحب الجنسيا ممف منح ا ل ـ "مرسي" واا
النارثاال علل حد " بيراال الفً"ا إلل أف الفلسطينييف الساعوف للحصوؿ علل الجنسيا المصريا هـ يضي وف 

 حؽ بلدهـ.
 //الوسد، الجيزة، 

 
 ير مصر سي رام اهلل ينفي سحم الجنسية المصرية من الفمسطينيينسف 

نفي السفير المصري لدى السلطا الفلسطينيا ياسر عثماف اصنباء ال"ي "حدثت عن ا ب ض : سما -راـ اهلل 
وسائؿ اإلعالـ الفلسطينيا عف وجود ىرار مصري رسمي لمراج ا وسحب الجنسيات المصريا مف ب ض 

جدير  حصلوا علي ا مؤخرًاال مؤندًا أف ما ُنةر هو مجرد ازعاج لحاملي الجنسيا المصريا.الفلسطينييف ال"ي 
يناير وفقًا  بالذنر أف آالؼ الفلسطينييف في ىطاع ألزة حصلوا علل الجنسيات المصريا عقب ثورة 

وأوضح السفير عثماف في "صريحات صحفيا إف موضع الجنسيا المصريا يخضع  للقانوف المصري.
نوف المصري الذي ينظـ هذا الموضوعال وأف الجنسيا هي حؽ من"سب وفقًا للم ايير ال"ي وض  ا للقا

وأةار إلل أف موضوع سحب الجنسيا خاضع لحاالت حصريا نص علي ا القانوف المصري. وأف  القانوف.
 الموضوع ليس مف"وحًا ل"قدير أي ج ا. وأنه ال عالىا للسياسا بالموضوع.

 //ة، وكالة سما اإلخباري
 

 ممك األردن يدعو الكنائس لتوحيد جيودىا لمواجية الممارسات اإلسرائيمية 55
اهلل الثاني أمس االثنيف وزير خارجيا الفا"ينافال دومينيؾ مامبر"ي. وفي  عبد اصردني اس"قبؿ الملؾ :عماف

سرائيلياال أند أف ا"فاىيا الوىت الذي دعا فيه جالل"ه إلل "وحيد ج ود جميع الننائس لمواج ا الممارسات اإل
مسؤوليا "الوصايا ال"اريخيا لل اةمييف علل اصمانف المقدسا في القدسال ال"ي وى ت بيف اصردف وفلسطيفال 

 . "نفخر بحمل ا
 3/21/1023عّمان، ، الدستور
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 "لإسرائي"حال ثبوت وجود عالقة ليا مع  "الدولية لمتربية"مستعدة لالنسحام من  األردنيين" المعممين" 56
علف نقيب الم لميف النائب مصطفل الرواةدة عف اس" دادا ال"خاذ ىرار أ :يوسؼأبو ألادة  -عّماف 

ل ذا المنظماال  "إسرائيؿ"عالىا "طبي يا مع  أيباالنسحاب مف المنظما الدوليا لل"ربيا في حاؿ ثبت وجود 
الرواةدة في  وأند حينه. انه ليس عيبا ال"راجع عف ذلؾ وانه سي لف عف موىفه بةفافيا في إللمةيرا 

 أوجم يا ل ا عالىا  صيورفضه  "إسرائيؿ"ال"طبيع مع  أةناؿةنؿ مف  صيرفضه  "الدس"ور""صريح لػ
إىليـ الدوؿ ال ربيا في  إللصب  "طبي يا وذلؾ في ضوء اال" اـ الموجه له وللنقابا حياؿ انضمام ا 

 المنظما الدوليا لل"ربيا.
 3/21/1023، الدستور، عّمان

 
 األردنية سجائر إسرائيمية "مسمومة" تغزو السوق المحمية 57

مف ال بارات المثيرة  "من"جات إسرائيليا في اصسواؽ اصردنيا"لـ " د عبارة  :"حقيؽ حناف النسواني - عّماف
جولا في للدهةا واالنف اؿال ب د أف أصبحت السلع الزراعيا اإلسرائيليا "باع علل البسطات في الةوارعال 

علل بسطات للسجائر الم ربا في وسط البلدال "بيف أف السجائر اإلسرائيليا الم ربا بصنفي ا ” غدال”لػ
. ووفؽ "الم ادف الثقيلا نالرصاص والزرنيخ والزئبؽ والناديميوـ")اصبيض واصحمر(ال "ح"وي علل نسب مف 

ات المخبرياال فإف ظ ور علي ـ ن"ائج الفحوص "الغد"خبراء في علـ السموـ والم ادف الثقيلاال ممف عرضت 
نارثا صحيا "ال ي دد بػ"عّمانيا"ال"ي جم ت عةوائيا مف بسطات  اإلسرائيلياالم ادف الثقيلا في السجائر 

 ."وبيئيا
 3/21/1023، الغد، عّمان

 
 الالمباالة الدولية والعربية تجاه سمسطيناإلسرائيمي.. ويدين "براسر"  خطط"حزم اهلل" يدين م 58

في نؿ يوـ يزداد الوجه ال نصري للنياف الص يوني الغاصب بروزًاال ومف "أنه  لللبناني" احزب اهلل"أّند 
الذي يةنؿ حلقا جديدة مف حلقات المخططات اإلسرائيليا ال"ي  "برافر""جليات هذا ال نصريا مةروع 

انيا " دؼ إلل " ويد النقب وطرد السناف الفلسطينييف مف أرض ـال اصمر الذي يؤند ال"وج ات االس"يط
 ."وال"وس يا لحنوما ال دو

الالمباالة الدوليا وال ربيا مف "صاعد االس"بداد واإلجراـ الص يونييف "واس"غرب الحزبال في بياف أمسال 
اللذيف يصالف إلل حد ال"ط ير ال رىيال ما يطرح عالمات اس"ف اـ نبرى حوؿ الموافقا المبدئيا مف ىبؿ 

ال وعما إذا ناف ذلؾ منافأة له علل اإلنسافًا في مجلس حقوؽ الم"حدة علل النياف الص يوني عضو  اصمـ
 ."ان" انا"ه الدائما لنؿ القوانيف واصعراؼ الدوليا حوؿ حقوؽ اإلنساف

ذ داف  ال جّدد "الممارسات اإلرهابيا الص يونيا ضد الفلسطينييف الثائريف ضد هذا المخطط واس" دافا"ه"واا
ال داعيًا الةرفاء في اصم"يف ال ربيا "برافر"في رفضه مةروع  ال"ضامف مع الة ب الفلسطيني "حزب اهلل"

لل مواج ا الخطر الص يوني وعدـ االن"فاء ب بارات "واإلسالميا إلل  "قديـ الدعـ الجدي للفلسطينييف واا
ال"نديد واالح"جاجال نما يذّنر الجميع بأف الخطر الص يوني ال ي دد الفلسطينييف وحسبال بؿ ي دد اصما 

 ."في مقدسا" ا وأمن ا ومس"قبل ابأنمل ا 

 3/21/1023، السفير، بيروت
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 لمواصمة دعم الفمسطينيين تدعوالسعودية  
دعت المملنا ال ربيا الس وديا مجددًا المج"مع الدولي إلل االس"مرار في دعـ الة ب الفلسطيني في : )واـ(

ضحا وملموسا لرفع الظلـ الذي نؿ مساعيه السلميا لنيؿ حقوىه الطبي يا المةروعا وا"خاذ خطوات وا
وأند مجلس الوزراء الس ودي خالؿ اج"ماعه اصسبوعي في الرياض أمسال برئاسا اصمير  ي" رض له.

ال زيز آؿ س ود ولي ال  د نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاعال أهميا أف "فضي  سلماف بف عبد
ال ادؿ الذي يمنف الة ب الفلسطيني مف اس"رداد مباحثات السالـ بيف الجانبيف إلل "حقيؽ السالـ الةامؿ و 

 نافا حقوىه ضمف دول"ه المس"قلا. 
 //الخميج، الشارقة، 

 
 إذا أخطأت "إسرائيل"الثوري: نزيل  الحرسقائد  
ال "حماىا"حذر ىائد الحرس الثوري اإليراني اللواء محمد علي ج فري أمسال إسرائيؿ مف ار"ناب أي (: "سنيـ)

أکد و  ."القرار المطروح علل الطاولا هو إبادة إسرائيؿال إذا ما ار"نبت اصخيرة خطأ "جاا إيراف"مؤندًا أف 
ال فضاًل عف اإليرانيإيراف إذا ما ةاهدت أي مخالفا أو نقض أو ان" اؾ للحقوؽ النوويا للة ب "ج فري أف 

ال الف"ًا إلل أف الحد "لملغيأي "أويؿ مغلوط ال"فاؽ جنيؼ مف ىبؿ الدوؿ الغربيا... فإن ا س" "برا بحنـ ا
وأعرب  الفاصؿ بيف الخطوة اصولل والن ائيا مف ةأنه أف ينوف بّناء أو أف يلحؽ الضرر بمصالح البالد.

ىائد الحرس الثوري عف "قديرا للفريؽ اإليراني المفاوضال علل الج ود ال"ي بذل ا في مفاوضات جنيؼال 
 والة ب اإليرانييف.مؤکدًا أف الفريؽ المفاوض يحظل بثقا النظاـ 

 //السفير، بيروت، 
 
 والضفة الغربية "إسرائيل" إلى طريقوكيري سي  

جوف نيري مساء االثنيف واةنطف للمةارنا في  اصميرنيألادر وزير الخارجيا  :)أ ؼ ب( - واةنطف
القوى النبرى  القلقا ب د اال"فاؽ بيف إسرائيؿ إللفي برونسؿال ىبؿ ال"وجه  اصطلسياج"ماع لحلؼ ةماؿ 

يراف صحافي مف ونالا فرانس برس يرافؽ الوزير  أفادمولدافياال وفؽ ما  إللال والل الضفا الغربيا نذلؾ واا
فبراير  في ةباط/ اصميرنيالنيري منذ "وليه وزارة الخارجيا   وهذا الجولا الخارجيا الػ .اصميرني
 الماضي.

 //الدستور، عمان، 
 
 اإلنسانمجموعتيم سي مجمس حقوق  إلى لالنضمام "إسرائيل"يدعون  األوروبيون 

مجموع" ا في مجلس  إللل"نضـ  إسرائيؿ إللالغربيا دعوة رسميا  أوروبادوؿ  (: أرسلتأ ؼ ب) –جنيؼ 
 الذي نانت الدولا ال بريا علل خالؼ م ه منذ سنوات عدة. اإلنسافحقوؽ 

الغربيا وأليرها  أوروبامجموعا دوؿ  أرسلتاليوـ في جنيؼ لونالا فرانس برس: " دبلوماسيوىاؿ مصدر 
 الم"حدة. اصمـالدائـ لدى  إسرائيؿمندوب  إللاليوـ االثنيف  أرسلتالرسالا  أف وأوضح". إسرائيؿ إللرسالا 
 جوابا". اافالغربيا ""ن"ظر  أوروبامجموعا دوؿ  أف وأضاؼ

رها )"ضـ الواليات الم"حدة( لـ "نف بحاجا الغربيا وألي أوروبامجموعا دوؿ  أعضاء أفالمصدر نفسه  وأند
 .إسرائيؿل"صويت ل"قرر دعوة 
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 أعلفعندما  في آذار )مارس(  اإلنسافىط ت نؿ اال"صاالت مع مجلس حقوؽ  إسرائيؿونانت 
 المح"لا. اصراضيف"ح "حقيؽ حوؿ المس"وطنات في  اصخير

 //الحياة، لندن، 
 
 يتأمل تاريخو لويسبرنارد  

اصميرني برنارد لويس مف بيف اصةخاص المؤّثريف في الغربال  -ي ّد المس"ةرؽ البريطاني : ي صالحفخر 
ال في اصوساط االس"ةراىيا وبيف الباحثيف في الدراسات اإلسالميا فقطال بؿ بيف صان ي السياسات 

البيت اصبيضال في  وأصحاب القرار في الواليات الم"حدة خصوصًاال وفي الغرب عمومًا. إنه واحٌد ممف ناف
ف"رة إدارة جورج بوش االبفال يس"ةيرهـ ويس"أنس بسرائ ـ بخصوص سياسا"ه الةرؽ أوسطّيا. وىد ناف 
لويسال ب د ان"قاله مف بريطانيا إلل أميرنا في سب ينات القرف ال ةريفال "ارنًا عمله في مدرسا الدراسات 

( لي مؿ أس"اذًا في جام ا بِرنس"وفال نجمًا في الةرىيا واصفريقيا بجام ا لندف )الم روفا اخ"صارًا بػ
أوساط اصناديمييف الذيف ال ين"فوف بدورهـ في عالـ البحث وال" ليـ. ف وال علل رألـ اإلن"اج البحثّي الضخـ 
في الدراسات اإلسالميا وال ربياال والن"ب ال"ي يزيد عددها عف ثالثيفال ذو صالت حميمّيا مع رجاؿ 

الةرؽال نما "ربطه عالىات خاّصا مع أجياؿ م" اىبا مف السياسييف اإلسرائيلييفال بدءًا السياسا في الغرب و 
مف وزير الخارجيا السابؽ أبا إيباف وصواًل إلل رئيسا الوزراء السابقا ألولدا مائير ووزير الدفاع السابؽ 

نع القرارال بطريقا أو أخرىال موةيه داياف. لقد نافال علل مدار حيا"ه اصناديمّيا وال ملّياال ىريبًا مف دوائر ص
وناف ارائه صًدى في هذا الدوائرال خصوصًا في أوساط المحافظيف الجدد في أميرناال ح"ل ىبؿ ظ ورهـ 

 ال لنّي وسطوع نجم ـ في ع د إدارة بوش االبف ونائبه ديؾ "ةيني الذي "ربط لويس به عالىات ىوّيا.
ريطانييفال بدفع إدارة جورج بوش لل جوـ علل ال راؽ صب وأـ ي ودييف ب ا"ّ ـ لويسال المولود عاـ 

ف ناف يّدعي م ارض"ه اح"الؿ ال راؽال فإنه يظّؿ واحدًا مف المؤرخيف واصناديمييف عاـ  . وهوال واا
الغربييف الذيف يؤمنوف بفنرة ال"دّخؿ في منطقا الةرؽ اصوسط للحفاظ علل مصالح الغرب. وىد وى ت في 

( علل االس"ن"اج الذي  "ال رب في ال"اريخ"ابه الصفحا اصخيرة مف ن"
يقؼ اإلسالـ "يةّنؿ بذرة "صّورا ل الىا الةرؽ والغرب في مرحلا ص ود الحضارة الغربيا. يقوؿ لويس: 

غويًا ل دد اليوـ في مواج ا حضارة ألريبا هي في مثابا "حدٍّ ل دد مف ىيمه اصساسّياال نما أن ا "مّثؿ إألراًء مُ 
مف أ"باعه. وىد أصبحت المقاوما ااف أنثر ىّوة. فلـ ي د اإلسالـ عقيدة إيمانّيا جديدةال م"حّمسا ومطواعا 
طال ا مف ىلب الجزيرة ال ربياال بؿ ديانا ىديماال ذات طبي ا مؤّسسياال حّول" ا ىروٌف مف االس"خداـ وال"قليد 

مف هناال  -إذا ناف الم دف صلبًاال فإف المطرىا صلبٌا أيضًا  إلل أنماٍط م"صّلبا مف السلوؾ وال قيدة. لنفال
وال يأ"ي  -فإف ال"حّدي هذا اصياـ هو أنثر جذرّيا علل نحٍو ال يضاهلال وأنثر عنفًا وان"ةارًا واّ"ساع مًدى 

هذا ال"حدي مف الم زوميفال بؿ مف جانب ال الـ المن"صر. لقد ناف وىُع اصثر الذي أحدثه الغربال بسنؾ 
يدا ومطاب هال وطائرا"ه وأفالمه السينمائياال ومصان ه وجام ا"هال والمنقّبيف عف النفط فيهال وعلماء آثاراال حد

وبنادىه االيا وأفناراال إلل "حطيـ البنيا ال"قليديا للحياة االى"صادّياال إلل اصبدال طاولت نؿَّ عربّي في م اةه 
ذلؾال ما ج له في حاجا ماّسا إلل إعادة صوغ أةناله اليومّي وأوىات راح"هال في حيا"ه الخاّصا وال اّما ن

 وىوالبه االج"ماعيا والسياسّيا والثقافيا الموروثا.
وسَط هذا المةنالت ال"ي "أ"ي ب ا عمليات إعادة الصوغال يمنف الة وب ال ربيا أف "خ"ار بيف عدد مف 

الم روضا علي ـال جاعليف المساراتال ىد يخض وف لواحد أو آخر مف نسخ الحضارة الغربيا الم"نافسا 
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ًً مف حضارة أنثر ا"ساعًا وهيمنًاال أو أن ـ ىد يديروف ظ ورهـ للغرب ونّؿ أعمالهال  ثقاف" ـ وهوي" ـ جزءًا
م" ّقبيف سراَب ال ودة إلل المثاؿ الدينّي المفقودال ليصلواال بداًل مف ذلؾال إلل طب ا جديدة مف االس"بداد 

لقمعال وال ّدة النالمّيا الخاّصا بال" ّصب وعدـ ال"سامح أو ىبوؿ "س" ير مف الغرب آلّيات االس"غالؿ وا
 -وفي هذا الحالاال فإف ال"خّلص مف وصايا الغرب ةرٌط أساسّي  -ااخرال أو أن ـ ىد ينجحوف في الن ايا 

. ال يرى لويسال في "في "جديد مج"م  ـ مف الداخؿ وال" اوف مع الغربال مس"فيديف مف علمه وأْنَسَن"ه
أيه في "اريخ ال رب منذ فجر ال"اريخال أّف أماـ ال رب الم اصريف طريقًا سوى ال" اوف مع الغرب خالصا ر 

واإلىرار بغلبا الحضارة الغربّياال وأفوؿ الحضارة ال ربّيا اإلسالمّيا. ويمنف القوؿ إنه ال يبدو في ن"ابات 
بؿ إف رؤي"ه لل الـ ال ربي الم اصر  لويس ال"الياال ون"به النثيرة ال"ي أصدرها في ما ب دال أنه ألّير رأيهال

أصبحت أنثر "ةننًا في إمنانّيا خروج ال رب مف أزم" ـ مع أنفس ـ ومع ال الـ. لقد وسـ ال رب جمي ًا 
بأن ـ م ادوف للحداثا الغربّياال ية روف بالحسد والغيرة القا"لا مف "قّدـ الغرب ال لمّي والحضاريال والرألبا 

أيلوؿ )سب"مبر(  "دمير الغرب. نما بّرر في ن"ابيه اصنثر مبي ًا ب د أحداث  الم"أّصلاال ل ذا السببال في
(ال سلوَؾ أميرنا "جاا ال الميف ال ربي ) "أزما اإلسالـ"( و ) "الخطأ الذي حصؿ"ال 

لمس"ةرؽ واإلسالمي ب داء ال رب والمسلميف للحداثا وعدـ ىابلي" ـ للحنـ واصخالؽ الديموىراطّييف. "ساءؿ ا
ال مع الم"سائليف مف جوىا الرئيس "بطريرؾ اإلسالـ"الذي يطلؽ عليه أصدىاؤا وأعداؤا في الغرب لقب 

. ووّجه جوابه وج ًا "اريخّياال واجدًا في "اريخ ال رب ما يج ل ـ "لماذا ينرهوننا؟"السابؽ جورج بوش االبفال 
ب الذي ينرهونه. ويمنف أف ن ثر في مذنرا"هال م اديف للديموىراطّياال مخ"لفيف في منظورهـ لل الـ عف الغر 

 "مالحظات علل ىرف مف الزمف: "أّمالت مؤرخ مخ"ص في الةرؽ اصوسط"ال"ي أصدرها أخيرًا "حت عنواف 
 (ال علل ما يؤّند هذا النظرة المغلوطاال المجانبا للصوابال حوؿ ال رب الم اصريف.)

أزما "و  "الخطأ الذي حصؿ"ضد ال ربال مما ورد في ن"ابيه  وعلل رألـ أنه يبدوال في مذنرا"هال أىّؿ "حّيزاً 
اللذيف اس"مّد عنواني ما الصادميف مف اللحظا ال"اريخّيا ال"ي صدرا إّبان اال إال أنه يرى في  "اإلسالـ

مالحظا"ه في الفصؿ الخ"امي مف مذنرا"ه أف النظاـ السياسّي والقيمّي لل رب يخ"لؼ اخ"الفًا بّينًا عف مثيله 
ـّال فإف فرض الديموىراطيا علل ة وب ال الـ ال ربي س"نوف ن"ائجه نارثّيا. ل لنا ن ثر في  الغرب. ومف ث

علل "فسير اراء لويس حوؿ ال رب والمسلميف الم اصريف في خلفّيا عمله في ةبابهال أثناء الحرب ال المّيا 
نف مّد هذا ال"فسير إلل ار"باطه الوثيؽ الثانياال مع االس"خبارات البريطانّياال نجزء مف خدم"ه ال سنرّيا. ويم

مع النخبا السياسّيا الحانما ب د ان"قاله إلل الواليات الم"حدة لل مؿ في جام ا" ا وم اهدها البحثّيا. إنه يقّر 
أف عالى"ه بالمحافظيف الجدد في إدارة جورج بوش االبف " ود إلل ف"رة مبّنرة نسبّيًا مف إىام"ه في الواليات 

بدأت هذا ال الىا أثناء رحلا إلل أميرنا ألقل في ا لويس عددًا مف المحاضرات. وازدادت هذا الم"حدة. 
ال الىا ىّوة ب د إلقائه محاضرًةال حوؿ الوضع في الةرؽ اصوسط وسياسا القوى الخارجّياال علل جم ور 

عدًا للسينا"ور محدود في واةنطف. وب د ان" اء محاضر"ه اى"رب منه ةابٌّ صغير وأخبرا أنه ي مؿ مسا
. ولـ ينف هذا الةاب الذي عّرفه إلل السينا"ور جانسوف سوى "سنوب"الديموىراطي هاري ـ. جانسوف 

ري"ةارد بيرؿ الذي ي ّد واحدًا مف أنثر المحافظيف الجدد "نّفذًا في إدارة جورج بوش. وىد "وثّقت هذا ال الىا 
ب الرئيس ديؾ "ةينيال ومع الرئيس جورج بوش مع أعضاء آخريف في جماعا المحافظيف الجددال ومع نائ

االبفال فيما ب د. يةير ما سبؽ إلل أف برنارد لويس لـ ين"ِؼ بدورا نمؤرخ محايدال بؿ وّظؼ م رف"ه 
ال"اريخّيا لغايات وأهداؼ سياسّيا أيديولوجّيا "وّجه صانع القرار السياسّيال ما ناف له ن"ائج نارثّيا علل 

ثناء الحربيف الل"يف ةن" ما الواليات الم"حدة علل أفغانس"اف وال راؽ. وال يبّرئ ص يد السياسا ال المّيا أ
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لويس "نّصُلهال في مذنرا"هال مف أّي دور ل به في "وجيه اإلدارة نحو ةّف الحرب علل هذيف البلديف اللذيف ما 
يف الذيف ل بوا دورًا خفّيًا زاال ي انياف مف سياسا الواليات الم"حدة الخرىاء ال"ي ناف لويس واحدًا مف المس"ةار 

في "وجيه دّف" ا. لقد ناف لويسال علل رألـ الميراث البحثّي الضخـ الذي وض هال مثاًل سيئًا للمؤرخ وال الـ 
 في عصرنا.

 //الحياة، لندن، 

 سوريا وقوارم الموت سمسطينيو 64
 علي بدواف

يا في ظؿ اصزمػا الم "ملػا فػي الػبالدال ووىػوع علل الرألـ مف صمود "البقاء االس"ثنائي" ل مـو فلسطينيي سور 
ال فػإف ب ػض 2013ة يد مف بين ـ خالؿ مراحؿ اصزما السوريا ح"ل ن ايا سػب"مبر/أيلوؿ  1800أنثر مف 

 المظاهر الخطيرة والمقلقا والم" لقا بفلسطينيي سوريا بدأت "طفو علل السطح.
ـ نسػبيا سػوريا با"جػاا بػالد ال جػرة واالأل"ػراب إلػل ويظ ر ذلؾ في ار"فػاع م ػدالت المغػادرة صعػداد نبيػرة مػن 

أصقاع الم مورة اصرب اال "حت وطأة جساما اصحداث الجاريا واصخطار المحدىا بحيا" ـ فػي سػورياال فضػال 
عػف "قطػػع السػػبؿ ب ػـال خصوصػػا ب ػػد النػػزوح النثيػؼ لفلسػػطينيي ب ػػض المخيمػات وال"جم ػػاتال ومن ػػا مخػػيـ 

 ويلا.اليرموؾ المحاصر منذ ف"رة ط
وناف المفوض ال اـ لونالا ألوث و"ةغيؿ الالجئيف الفلسطينييف )اصونروا( فيليبو ألراندي أعلف مؤخرا خػالؿ 
زيار"ه المنطقا "أف الحرب الدائرة في سوريا منذ أنثر مػف عػاميف "سػببت ب" جيػر نحػو ثالثػا أربػاع الالجئػيف 

 الفلسطينييف في سوريا مف مخيما" ـ".
ألؼ فلسطيني سوري مسجليف في سجالت الونالا بسوريا"ال مةيرا إلل أف نحو  530وأضاؼ "أف هناؾ نحو 

 % من ـ م جروف اافال بسبب النزاع في البالد".80% إلل 70"
فنيؼ هو واىػع الحػاؿ ااف؟ ومػا هػي حقيقػا "لػؾ المسػألا البالغػا الخطػورة ال"ػي "طػؿ ولػو بخفػوت مػف داخػؿ 

 لحاضرال المج"مع الذي ي يش ننبا "لو ننبا؟المج"مع الفلسطيني في سوريا في الوىت ا
 

 قانون المساواة
فػػي البدايػػا البػػد مػػف اإلةػػارة إلػػل ب ػػض الم طيػػات الم مػػاال حيػػث مػػف الم لػػوـ بػػأف أعػػداد فلسػػطينيي سػػوريا 
المسجليف في سجالت ونالا اصونروا وفي سجالت ال يئػا ال امػا لالجئػيف الفلسػطينييف ال ػرب والمقيمػيف فػي 

ألػػؼ مػػواطف فلسػػطينيال وهػػـ ممػػف  530نحػػو  2013ىاربػػت مػػع بدايػػا ال ػػاـ  1948ـ الننبػػا سػػوريا منػػذ عػػا
يطلػػػؽ علػػػي ـ "سػػػميا "فلسػػػطينيي سػػػوريا" الػػػذيف يخضػػػ وف للقػػػوانيف المدنيػػػا السػػػوريا باع"بػػػارهـ نػػػالمواطنيف 

 السورييف حنما.
لفلسػػطيني إلػػل سػػوريا ب ػػد و"ػػـ ذلػػؾ إثػػر صػػدور ال"ةػػري ات السػػوريا النافػػذة ب ػػذا المجػػاؿ عنػػدما بػػدأ اللجػػوء ا

 10الصػػػػػػادر ب"ػػػػػػاريخ  260ال خصوصػػػػػػا "القانوف/المرسػػػػػػوـ" الػػػػػػرىـ1948الخػػػػػػامس عةػػػػػػر مػػػػػػف مايو/أيػػػػػػار 
وهو القانوف/المرسوـ الذي "ـ إىرارا بإجماع المجلس النيابي السوري حين اال ووى ه الرئيس  1956يوليو/"موز

 السوري الراحؿ ةنري القو"لي.
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ال"امػػا لالجئػػيف الفلسػػطينييف الػػذيف دخلػػوا سػػوريا ىبػػؿ صػػدور القانوف/المرسػػـو  و"ضػػمف ال"أنيػػد علػػل المسػػاواة
إيػػااال مػػع المػػواطف السػػوري مػػف حيػػث الحقػػوؽ والواجبػػات مػػا عػػدا حقػػوؽ الجنسػػيا والم"مثلػػا بال ويػػا السػػوريا 

 وجواز السفر السوري والمةارنا في االن"خابات النيابيا والرئاسيا.
مػػائ"ي ألػػؼ مػػواطف فلسػػطيني مقػػيـ بسػػوريا مػػف فلسػػطيني لبنػػاف واصردف  ويضػػاؼ إلػػل فلسػػطينيي سػػوريا نحػػو

وىطاع ألزة وال راؽال وىد انخفضت أعدادهـ خالؿ ال اميف الماضييف ل"صؿ إلل نحو مائا ألؼ مواطف وفػؽ 
"قديرات عدة ج اتال من ا الج ات الفلسطينيا الرسمياال وونالا اصونرواال وح"ل بيانات ال يئا ال اما لالجئيف 

 لفلسطينييف ال رب في سوريا.ا
وفي حقيقا اصمرال إف ان ناسات اصزما السوريا علل فلسطينيي البلد نانت هي اصنبر علي ـ مػف أي طػرؼ 

 أو ج ا مناطقيا في سورياال فقد نانوا وما زالوا الضحايا المنسييف في مرجؿ أللياف اصزما السوريا.
" ـ و"جم ػػا" ـ ب"وليػػد حالػػا نػػزوح وهجػػرة جماعيػػا ضػػمف وىػػد "سػػببت ال مليػػات ال سػػنريا ال"ػػي طالػػت مخيمػػا

ظروؼ م يةيا ص با وىاهرةال وىد بات ة"ا" ـ الجديد ي"وزع علل مخ"لؼ المنػاطؽ المحيطػا أو القريبػا مػف 
مدينا دمةؽ داخؿ البلدال وعلل ىوس واسع مف الدوؿ والبلداف خارج البلػدال وعلػل اصخػص من ػا لبنػافال حيػث 

هنػػاؾ نحػػو خمسػػيف ألفػػا مػػف فلسػػطيني سػػوريا فػػوؽ اصرض اللبنانيػػاال وهنػػاؾ نحػػو "ةػػير الم طيػػات إلػػل أف 
 في مصرال ونذا ليبيا والسوداف و"رنيا. 6500في اصردفال ونحو  5600

 
 الطامة الكبرى

لنف الطاما النبػرى ""حػدد بػأف الن"لػا النبػرى ممػف ألػادر سػوريا مػف فلسػطينيي ا هػـ مػف جيػؿ الةػبابال ومػف 
لميػػا وخريجػػي الجام ػػات والم نيػػيف الػػذيف بػػا"وا فػػي ألربػػا جديػػدة فػػي بلػػداف المغ"ربػػات أصػػحاب النفػػاءات ال 

والم ػػػاجر الب يػػػدة والمم"ػػػدة مػػػف الػػػدوؿ اإلسػػػنندنافيا إلػػػل أسػػػ"راليا ونيوزلنػػػدا ومػػػا بين مػػػا ح"ػػػل إلػػػل الصػػػوماؿ 
لل أنثر مػف ثالثػيف دولػا عبػر ال ػالـ وصػلوا  إلي ػا بسػبب نيػراف ونمبوديا وجزر المالديؼ وماليزيا وروسياال واا

 اصزما السوريا ال"ي أصاب" ـ في الصميـال في هجرة م""اليا نؿ يـو دوف جرس إنذار.
والمصػػيبا هنػػا أف ىػػوارب المػػوت ال"ػػي حملػػت أعػػدادا نبيػػرة مػػف فلسػػطينيي سػػوريا أدت ل"والػػد ننبػػات جديػػدة 

وروم"وسطي" لحقوؽ اإلنسافال لفلسطينيي سورياال وىد أدت لفقداف المئات من ـ ح"ل اافال وناف المرصد "اص
ومقرا الرئيسي بجنيػؼال ىػد نةػؼ النقػاب عػف أف عةػرات جثػاميف الالجئػيف الفلسػطينييف والسػورييف مػا زالػت 

 موجودة في حطاـ سفينا ليبيا ألارىا ىبالا السواحؿ اإليطاليا.
"ف ةخصػػػا علػػػل مػػػ 450إلػػػل وجػػػود أنثػػػر مػػػف  -ال"ػػػي جم  ػػػا المرصػػػد اصوروم"وسػػػطي-و"ةػػػير الةػػػ ادات 

 السفينا ال"ي انطلقت مف ليبيا.
ونانت مراسـ "أبيف ىد أىيمت بالقرب مف ميناء ساف ليوف جنوبي إيطاليا ل ةرات مف ضػحايا ألػرؽ سػفين"يف 

مػػف الالجئػػيف الفلسػػطينييف مػػف  36ال بيػػن ـ نحػػو 2013يػػومي الثالػػث والحػػادي عةػػر مػػف أن"وبر/"ةػػريف أوؿ
 "وبر/"ةريف أوؿ.ضحايا السفينا ال"ي ألرىت يـو الثالث مف أن

في هذا السياؽال إف المئات بؿ عةرات ااالؼ مف فلسطينيي سوريا "مننوا مف دخوؿ ال ديد مف دوؿ أوروبا 
 الغربيا وأليرها مف البلداف بطريق"يف:

الطريقػا اصولػػل ىانونيػػا أو ةػػبه ىانونيػػاال علػػل ةػػنؿ دف ػػات أو موجػػات لػػـ "نػػف جمي  ػػا علػػل ةػػنؿ هجػػرة  -
ـّ ةػمؿ أو أىػاربال ومن ػا لػب ض الحػاالت الخاصػا ال"ػي مف"وحا لنؿ مف يريد ال بؿ نانػت فػي إطػار دعػوات لػ

"رةح ا المفوضيا الساميا لالجئيف ال"اب ا لتمػـ الم"حػدةال فضػال عػف وجػود "سػ يالت مػا ولػو نانػت بحػدود 
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ف سػوريا م ينا "ـ "قديم ا مف ب ض الدوؿ اإلسنندنافيا لدخوؿ دف ات مف الالجئػيف الفلسػطينييف القػادميف مػ
والػراألبيف فػي االن"قػاؿ إلي ػاال وهػذا ال"سػ يالت "ػ"ـ فػي م ظم ػا مػف خػالؿ الموافقػات علػل الجمػع ال ػػائلي أو 

 ا"باع طريقا "ألض النظر" بدخوؿ أعداد من ـ عبر دوؿ نروسيا وأليرها.
ل جػرة نحػو الطريقا الثانيػا أليػر ىانونيػاال حيػث البػاب نػاف ومػا زاؿ مف"وحػا مواربػا أمػاـ فلسػطينيي سػوريا ل -

أصقاع الم مورةال وخير دليؿ علل ذلؾ ما ي"ـ مف هجرة لفلسػطينيي سػوريا عبػر مينػاء اإلسػنندريا علػل مػ"ف 
 السفف با"جاا إيطاليا واليوناف ومالطا وأليرها.

وىػػػد وى ػػػػت حػػػػوادث خػػػػالؿ الةػػػػ ر الماضػػػػي لمجموعػػػػات الم ػػػػاجريف علػػػػل "لػػػػؾ السػػػػفف أودت بحيػػػػاة ب ػػػػض 
عائالت نانت مغادرة علل م"ف "لؾ السففال فب ض مف ألادر من ـ سػاحات  فلسطينيي سورياال وأصابت عدة

الق"ػػؿ والمػػوت فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ وجػػد نفسػػه علػػل السػػاحؿ اصفريقػػي مػػف اإلسػػنندريا با"جػػاا سػػواحؿ إيطاليػػا 
 ليموت هناؾ مع ار"طاـ وألرؽ ب ض مف "لؾ السفف.

 
 ال يالم سي سعيو لميجرة

ينييف المسجليف في سوريا والمقيميف في البلد با"ػت علػل أرض الواىػع أىػؿ وعليهال فإف أعداد الالجئيف الفلسط
ألفػػاال وهػػو مؤةػػر مقلػػؽ فػػي حػػاؿ "حولػػت ال جػػرة للمغ"ربػػات الب يػػدة إلػػل هجػػرة دائمػػاال ف نػػاؾ ااف  350مػػف 

نحو مائا ألؼ فلسطيني سوري في المغ"ربات اصوروبياال وفي عمـو البلداف الب يدة ي"وىع أف "صبح هجر" ـ 
ائمػػاال فضػػال عػػف وجػػود نحػػو سػػ"يف ألفػػا فػػي لبنػػاف ومصػػر واصردف فػػي إىامػػا مؤى"ػػا إلػػل حػػيف ان"فػػاء حالػػا د

 ال نؼ في سوريا.
وفي هذا السياؽال مف الطبي ي القوؿ إف ظاهرة ال جرات االأل"رابيا أمر طبي ي فػي م ظػـ بلػداف ومج"م ػات 

البلداف الصناعيا النبرى في ال الـال إال أف حاالت ال الـ المس"قرة وألير المس"قرة في عمـو الم مورة بما في ا 
االضػػطراب الػػداخلي فػػي ب ػػض البلػػداف " طي ػػا اسػػ"ثناء مغػػايرا ىػػد يرفػػع مػػف و"يػػرة "لػػؾ ال جػػرات االأل"رابيػػا 

 ويج ؿ من ا هجرات ىسرياال ل"صبح هجرات جماعيا نما هو الحاؿ بالنسبا لفلسطينيي سوريا.
"نػ"ج  -أي حػرب-قسري صعداد واسػ ا مػن ـ ي ػانوف اصمػّريفال فػالحرب إف فلسطينيي سورياال وفوؽ الرحيؿ ال

نوارث إنسانيا "دفع الناس المننوبيف إلػل ال ػروب مػف المػوت والرحيػؿ إلػل المج ػوؿال وبػاصمس نػزح ماليػيف 
نػزح مئػات اااؼ مػف اللبنػانييف جػراء  2006مف الة ب ال راىي جػراء الغػزو اصميرنػي لػبالدهـال وفػي عػاـ 

إسرائيؿ علي ـال واليوـ مليوف الجئ سوري يغادروف بالدهـ هربا مف هوؿ الحرب الداخليا والخارجياال عدواف 
 وفي نؿ الحروب هناؾ الجئوف وم جروف وضحايا ونوارث إنسانيا.

الفارؽ بين ـ وبػيف الفلسػطينييف أف الةػ ب الفلسػطيني أخػرج مػف أرضػه طػردا واى"العػا و"ػرحيال ىسػرياال بينمػا 
يفقػػدوا أوطػػان ـال حيػػث إف رحلػػ" ـ إلػػل ال"يػػه سػػ"بقل ىصػػيرةال أمػػا رحلػػا ال"يػػه الفلسػػطينيا فمسػػ"مرة ااخػػروف لػػـ 

 ننبا "لو ننباال وهنا ينمف عمؽ المأساة.
أخيراال ومع هذا وذاؾال ونما أجم ت عموـ الج ات الفلسطينيا والمؤسسات الم نيا بثقافا ال ودة وحؽ ال ودة 

ال"ي " رض وي" رض ل ا فلسطينيو سػوريا فػي ظػؿ اصزمػا ال امػا -ة في فلسطيف والة"ات "فإف عمؽ المأسا
"ػػػدف نا للقػػػوؿ وبحػػػذر ةػػػديد"ال "إف الالجػػػئ الفلسػػػطيني مػػػف فلسػػػطينيي سػػػوريا ال يػػػالـ فػػػي سػػػ يه  -فػػػي الػػػبالد

لل جرةال وهي مقبولا وجيدة إف حصلت نحاالت فردياال أما الموجات الجماعيػا ال"ػي "نقػؿ مجموعػات سػنانيا 
 ف الظف ب ا".فإننا ال نحس

 2/12/2013، الجزيرة نت، الدوحة
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ٌد إلسقاط مخطط براسر الشَّعمُ  65  موحَّ

 هاني المصري
"جّسدت وحدة الة ب الفلسطيني داخؿ الوطف المح"ؿ وخارجه "حت ةػ ار "برافػر لػف يمػر"ال وىبػؿ أي ةػيء 

 ال بد أف ن"حدث أواًل عف مخطط برافر.
حزيػػػراف الماضػػػي ىانوًنػػػا ل" جيػػػر سػػػناف  24لقراءة اصولػػػل فػػػي بػػػدأت القصػػػا بػػػإىرار الننيسػػػت اإلسػػػرائيلي بػػػا

عةرات القرى البدوّيا في النقبال وي"ضمف "جمي  ـ فػي مػا يسػمل "بلػدّيات ال"رنيػز"ال و"ػـ "ةػنيؿ لجنػا برافػر 
ل ػذا الغػػرضال وسػػي"ـ سػػّف القػػانوف ن ائيذػا فػػي اصسػػابيع القادمػػا.  هػػذا المخطػػط ي ػدؼ إلػػل ن ػػب مػػا "بقّػػل مػػف 

ألػػؼ دونػػـ )أي نصػؼ اصراضػػي ال"ػػي "بقػػت ل ػػـ  800حػػوزة أهػػالي النقػػبال إذ سػي"ـ مصػػادرة نحػػو  أراٍض فػي
ىريػػا "ػػرفض إسػػرائيؿ منػػذ  34ألفًػػا مػػف  75 – 40ب ػػد المصػػادرات ال"ػػي "مػػت عػػاـ الننبػػا( و" جيػػر مػػا بػػيف 

ات الحيػاة مػف ةػبنا إىام" ا االع"راؼ ب اال و"حـر سّنان ا بال"الي مف أبسط الحقوؽ الفردّيا والجماعّيا ومقومػ
ن ربػػاء وميػػػاا وصػػػرؼ صػػحي و"ػػػراخيص بنػػػاء وخػػدمات " لػػػيـ وأليرهػػػا.  إف مخطػػط برافػػػر ي نػػػي أف ي ػػػيش 

 % مف أراضي النقب.1% مف سناف النقب علل  30ال رب الذيف يةنلوف 
لقد ُنظِّمػت االح"جاجػات والمظػاهرات ضػد هػذا المخطػط فػي الخػامس عةػر مػف "ّمػوزال وفػي اصوؿ مػف آبال 

"يػػوـ الغضػػب" يػػػوـ النقػػب ال ػػالمّي فػػػي الثالثػػيف مػػف الةػػ ر الماضػػػيال وس""واصػػؿ الف الّيػػات النفاحّيػػػا وفػػي 
إلسػػقاطه؛ صف "مريػػرا يمثػػؿ ننبػػًا جديػػدًة صهػػالي النقػػبال وسػػيف"ح اصبػػواب لمخططػػاٍت " جيرّيػػٍا أخػػرى "طػػاؿ 

نظػػاـ االحػػ"الؿ القػػائـ علػػل ةػػ بنا فػػي الجليػػؿ والقػػدس ومنػػاطؽ أخػػرى فػػي الضػػفا الغربّيػػا؛ وذلػػؾ اسػػ"مراًرا ل
مصادرة اصرض و" ويدها وطرد سنان ا والسيطرة وال"مييز ال نصػري الرامػي إلػل إىامػا "إسػرائيؿ النبػرى" مػف 

 دوف أف ""حمؿ إسرائيؿ المسوؤلّيا عف سناف البالد اصصلييف.
إلسػرائيلّيا لػـ "نػف ""وىػع ردة الف ؿ اإلسرائيلّيا نانت عنيفا جًدا علل يوـ الغضب الفلسطينيال صف الحنومػا ا

أف "نػػوف ردة الف ػػؿ الةػػ بّيا علػػل مخطػػط برافػػر ب ػػذا الحجػػـال لػػذلؾ ىامػػت بػػإجراءات ىم ّيػػا اسػػ"ثنائّيا ضػػد 
الم"ظػػاهريف فػػي حيفػػا والنقػػب وراـ اهلل .. وأليرهػػاال ح"ػػل "قطػػع الطريػػؽ علػػل "حػػّوؿ هػػذا اليػػوـ إلػػل ان"فاضػػا 

و"نضػػـ إلي ػػا بقّيػػا "جم ػػات الةػػ ب الفلسػػطيني فػػي جميػػع ال 48ةػػ بّيا عارمػػا "بػػدأ هػػذا المػػرة فػػي فلسػػطيف 
 أمانف "واجدا.

ال م"مثاًل 48نأّف ال"اريخ ي يد نفسهال حيث ناف ال"حرؾ الة بي الفلسطيني اصوسع ما ب د الننبا في فلسطيف 
 ال إذ هّب الة ب الفلسطيني دفاًعا عف أرضهال مقدًما الة داءال فيمػا1976آذار  30في يـو اصرض الموافؽ 

اع"بر مناسبا سنوّيا يجدد في ا الةػ ب الفلسػطيني "مسػنه بأرضػهال و"صػميمه علػل الػدفاع عن ػا م مػا أللػت 
 ال"ضحيات وطاؿ الزمف.

ن"نيػػاهو هػػدد الم"ظػػاهريف وأنػػد عػػـز حنوم"ػػه علػػل "ةػػريع القػػانوف ال"رحيلػػي "برافػػر"ال فيمػػا ا" ػػـ ليبرمػػاف وزيػػر 
ض الة ب الي ػودي"ال أمػا وزيػر اصمػف الػداخلي ف"  ّػد بمالحقػا الخارجّيا الفلسطينييف البدو بأن ـ يسرىوف "أر 

 الم"ظاهريف ال رب في مخ"لؼ أنحاء البالد وم اىب" ـ فرًدا فرًدا.
في اليوـ ال"الي ليوـ الغضبال ىاـ الننيست اإلسرائيلي بالمصادىا علل ىانوف جديد يقّيد أي حنوما إسرائيلّيا 

ال أي اصأللبّيػػػػا المطلقػػػػاال عنػػػػد إىػػػػرار أي ا"فاىّيػػػػا ""ضػػػػمف عضػػػػو ننيسػػػػت 80ىادمػػػػا بالحصػػػػوؿ علػػػػل "أييػػػػد 
االنسػػحاب مػػف أراٍض سػػبؽ وأف ُضػػمَّت إلػػل إسػػرائيؿال فػػي إةػػارة إلػػل عػػدـ االسػػ" داد لالنسػػحاب مػػف القػػدس 

 المح"لاال ال"ي ُأعلنت منذ عةرات السنيف عاصما موحدة أبدّيا إلسرائيؿ.
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موثوىػػا أف رئػػيس الحنومػػا اإلسػػرائيلّيا خػػدع وزيػػر هػػذا فػػي نفػػس الوىػػت الػػذي ذنػػرت فيػػه أنبػػاء مػػف مصػػادر 
 20الخارجّيػػا اصميرنػػي جػػوف نيػػري حػػيف أعلػػف عػػف "جميػػدا لقػػرار وزيػػر اإلسػػناف اإلسػػرائيلي القاضػػي ببنػػاء 

ألػػؼ وحػػدة اسػػ"يطانّياال حيػػث إف صػػفحا وزارة اإلسػػناف اإلسػػرائيلّيا ال "ػػزاؿ "ةػػير إلػػل أف هػػذا القػػرار سػػاري 
حػوؿ هػذ المخطػط ىيػد ال"نفيػذ.  ف ػؿ يػا "ُػرى "قػوـ القيػادة الفلسػطينّيا ب"نفيػذ " ديػدها المف وؿال وأف ال طاءات 

 باالنسحاب مف المفاوضات ب د أف اّ"ضح أف المخطط االس"يطاني النبير ال يزاؿ ىائًما؟!
و"لػػؾ ال"ػػي "نفػػذ فػػي القػػدس  48إف اإلجػػراءات اإلسػػرائيلّيا فػػي النقػػب مثل ػػا مثػػؿ اإلجػػراءات ضػػد ةػػ بنا فػػي 

ال مػػا يؤنػػد بةػػنؿ 1967بقّيػػا أنحػػاء الضػػفا الغربّيػػا واحػػدةال وال "فػػرؽ بػػيف إسػػرائيؿ واصراضػػي المح"لػػا ال ػػاـ و 
وفػي أراضػػي  1967أعمػؽ وحػػدة نضػاؿ الةػػ ب الفلسػطينيال وعلػػل أف م رن"ػه داخػػؿ اصرض المح"لػا ال ػػاـ 

وهػػو ال يبػػدي أي إةػػارة هػي م رنػػا واحػػدةال فالةػػ ب واحػػد واصرض واحػػدة والقضػّيا واحػػدة وال ػػدو واحػػدال  48
ال وال إبػراـ "سػويا سياسػّيا 1948علل أنه مس" د إلجراء أي مصالحا "اريخّيػا "ن ػي الصػراع الػذي بػدأ ال ػاـ 

ال وأف أىصػػػل مػػػا "قبلػػػه اال"جاهػػػات النافػػػذة فػػػي إسػػػرائيؿ هػػػو مػػػنح السػػػناف 67"ن ػػػي مسػػػألا احػػػ"الؿ أراضػػػي 
 1967ف مػػف دوف اع"ػػراؼ بدولػػا فلسػػطينّيا علػػل حػػدود الفلسػػطينييف حنًمػػا ذا"ًيػػا فػػي المنػػاطؽ ااهلػػا بالسػػنا

وبػػال سػػيادةال ومػػف دوف القػػدسال وال حػػؿ ىضػػّيا الالجئػػيفال وال "منػػيف الفلسػػطينييف مػػف السػػيطرة علػػل أجػػوائ ـ 
 وحدودهـ ومياه ـ ومواردهـ الطبي ّيا.

واب وال علػػػل مرمػػػل إف هػػػذ الواىػػػع يةػػػير إلػػػل أف الدولػػػا الفلسػػػطينّيا الحقيقّيػػػا ذات السػػػيادة ليسػػػت علػػػل اصبػػػ
حجػرال وأف أىصػل مػا يمنػف أف "قبػؿ بػه الحنومػا اإلسػرائيلّيا الحالّيػا هػو حػؿ مؤىػت جديػد ُيػراد لػه أف ينػػوف 
ن ائًيػػاال وأىصػػل مػػا يمنػػف أف ي"سػػع لػػه "دولػػا ذات حػػدود مؤى"ػػا" "قػػاـ علػػل جػػزء مػػف اصراضػػي المح"لػػا ال ػػاـ 

  ا علي ـ مف خالؿ حؿ أحادي الجانب.ال سواء باال"فاؽ مع الفلسطينييف أو مف خالؿ فرض1967
علل الفلسطينييف أف يدرنوا هذا الحقيقا جيًدا وي" املوا علل أساس ا مف دوف أوهاـ أو إسقاط الرألبػات علػل 
الواىػػعال أو ان"ظػػار المنقػػذ الػػذي يمنػػف أف يػػأ"ي مػػف الواليػػات الم"حػػدة اصميرنّيػػا أو اصمػػـ الم"حػػدة أو المج"مػػع 

 ػػػالـ اإلسػػػالميال فػػػإذا لػػػـ يمسػػػؾ الفلسػػػطينيوف بزمػػػاـ ىضػػػي" ـ بأنفسػػػ ـ وي "مػػػدوا أواًل الػػػدولي أو ال ػػػرب أو ال
وأساًسا علل ىدرا" ـ ال يمنف أف يس"فيدوا مف الب د ال ربي الضروري جًدا للقضػّيا الفلسػطينّياال ومػف دونػه ال 

إلسػالمّيا والدولّيػا علػل اع"بػار يمنف أف "نجز أهداف ا المرحلّيػا وال اإلسػ"را"يجّياال وال مػف اصب ػاد اإلىليمّيػا وا
 أن ا ىضّيا عادلا ومسألا "حرر وطني إنساني وأرض ا مقدساال ف ي م د الديانات والرسؿ.   

ال و"بني 67ال ي ني ما سبؽ أف علل الفلسطينييف المسارعا إلل إسقاط برنامج الدولا الفلسطينّيا علل حدود 
رؼ بػػػاح"الؿ إسػػػرائيؿ للضػػػفا الغربّيػػػا وىطػػػاع ألػػػزةال ويطالب ػػػا برنػػػامج الدولػػػا الواحػػػدةال صف ال ػػػالـ نلػػػه ال ي "ػػػ

مػف خػالؿ رفػض أي  67باالنسحابال وصف إسرائيؿ هي ال"ي ىضت علل إمنانّيا دولا فلسطينّيا علل حدود 
حػػػؿال وضػػػـ واالسػػػ" داد لضػػػـ جميػػػع اصراضػػػي ال"ػػػي "ح"اج ػػػا و" "برهػػػا جػػػزًءا مػػػف أرض "إسػػػرائيؿ الموعػػػودة" 

 سؤولّيا ذلؾ ال إعطاءها ذري ا "منن ا مف "حميؿ الفلسطينييف هذا المسؤولّيا.للي ودال وعلي ا "حمؿ م
علػػػل الفلسػػػطينييف أف يػػػدرنوا أف الػػػذي منػػػع ىيػػػاـ الدولػػػا الفلسػػػطينّيا ىػػػادر علػػػل منػػػع ىيػػػاـ الدولػػػا الواحػػػدةال 

  خصوًصا أن ا مرفوضا مف ألالبّيا إسرائيلّيا أنبر مف "لؾ ال"ي "رفض ىياـ الدولا الفلسطينّيا.
فاالخ"الؿ الفادح في ميزاف القوى لصالح إسرائيؿ والقوى ال"ي "دعمن ا و""حالؼ م  اال وعلل رأس ا الواليػات 
الم"حػػدة اصميرنّيػػاال هػػو الػػذي مّنػػف إسػػرائيؿ مػػف الوجػػود واالسػػ"مرار وال"وسػػعال ول ػػب دور أنبػػر مػػف حجم ػػا 

أنه "غييػر مػوازيف القػوى ةػيًئا فةػيًئاال بنثيػرال مػا يفػرض ضػرورة إعطػاء اصولوّيػا وال"رنيػز علػل نػؿ مػا مػف ةػ
 بحيث نصؿ إلل "وازف ىوى جديد يمّنف مف ال"وصؿ إلل حؿ يس"جيب للحقوؽ الفلسطينّيا.
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نمػا ن نػي بػه ميػزاف القػوى الةػامؿ الػذي يةػمؿ  ميزاف القوى الذي ن"حدث عنػه ال ينحصػر بػالقوة ال سػنرّياال واا
ا والجغرافّيػػػا واصخالىّيػػا والثقافّيػػا والدينّيػػػاال فػػال"فوؽ اصخالىػػػي نافػػا ال وامػػؿ والمػػػؤثرات السياسػػّيا واالى"صػػاديّ 

الذي ""م"ع به القضّيا الفلسطينّيا ي طي ا عامؿ ىوة هائاًل ال يمنف االس" انا به علل اإلطالؽال لذلؾ نالحظ 
ث رألػػـ ذلػػؾ نيػػؼ أف إسػػرائيؿ "الدولػػا ال ظمػػل والنووّيػػا" و"الطفػػؿ المػػدلؿ" لػػدى الواليػػات الم"حػػدة ال "ػػزاؿ "ل ػػ

 للحصوؿ علل اع"راؼ مف الفلسطينييف علل أن ا دولا ي ودّيا.
 3/12/2013، مركز مسارات_البيرة، سمسطين
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 الياس خوري
"حار نيؼ "قرأ سياسا هذا اصياـال فال"حليؿ االس"را"يجي يمت الصحؼ ووسائؿ االعػالـال والمحللػوف ي"بػاروف 

ا االيرانيا مع الدوؿ النبرىال عبر ربػط النػووي االيرانػي بالنيمػاوي السػوري مػف في محاولا ف ـ ال"سويا النووي
 ج اال وعبر ىراءة ان ناس ذلؾ علل المنطقاال وخصوصا علل دوؿ الخليج واسرائيؿال مف ج ا ثانيا.

صػػار ال ػػػالـ رى ػػػا ةػػػطرنجال يجلػػػس حول ػػػا مجموعػػػا مػػف الالعبػػػيف النبػػػارال يحرنػػػوف البيػػػادؽال يحةػػػدوف فػػػي 
فوف مف "واجدهـ في منطقا أخرى. عالـ من"ظ بالسفف ال"ي "ح"ؿ البحار والمحيطاتال و"وازنػات منطقا ويخف

 جديدة ُ"رسـال نأف الحرب "دور اساسًا في السياسا بدال مف اف "دور في مياديف الق"اؿ فقط.
"ػػاؿ للقػػوى هػػذا ال ي نػػي اف ال ػػالـ يػػن ـ بالسػػالـال بػػؿ ي نػػي اف القػػوى ال ظمػػل ال "قا"ػػؿ بنفسػػ اال بػػؿ ""ػػرؾ الق

 الصغرىال و"بني "وازنا" ا انطالىا مف وىائع الق"اؿ ون"ائجه.
هنذا رست الم ادلا خالؿ الحػرب البػاردةال اذ لػـ ""ػورط القو"ػاف ال ظميػاف اال فػي عػدد محػدود مػف الحػروب: 
امرينػػػا "ورطػػػت فػػػي الحػػػرب النوريػػػاال ثػػػـ ار"نبػػػت خطئي" ػػػا النبػػػرى فػػػي حػػػرب في"نػػػاـ ال"ػػػي هةػػػمت صػػػور" ا 

سياسيا بالدبابات  -الل االنسحاب م زوما. اما اال"حاد السوفيا"ي ف دا عف حماي"ه لحدودا الجيوفاضطرت 
فػػػي اوروبػػػا الةػػػرىيا: المجػػػر و"ةينوسػػػلوفانياال فإنػػػه لػػػـ ي"ػػػورط مباةػػػرة فػػػي اي حػػػرب الػػػل اف وىػػػع فػػػي الفػػػخ 

 االف اني الذي ناف عالما ن ايا االمبراطوريا السوفيا"يا.
دة ار"سمت حػدود جديػدة لل ػالـال ىػوة عظمػا واحػدة هػي الواليػات الم"حػدةال ونػرة ارضػيا ب د ن ايا الحرب البار 

ي اد "رنيب ا بناء علل ذلؾ. ألير اف جنوف ال ظما الذي اح"ػؿ رؤوس المحػافظيف الجػدد فػي الواليػات ىػادهـ 
 الل اس"ن"اجيف خاطئيف:

فػػي الفخػػيف اصفغػػاني وال راىػػيال حيػػث اصوؿ هػػو اف بمقػػدورهـ اسػػ"خداـ القػػوة سػػاعا يريػػدوفال وهػػذا مػػا اوى  ػػـ 
 "جّرعوا ان"صارات هي انثر مرارة مف ال زائـ.

الثػػاني هػػو اسػػ"خفاف ـ بقػػدرات ااخػػريف: القػػوة االى"صػػاديا الصػػينيا الصػػاعدةال روسػػياال دوؿ البػػرينسال اضػػافا 
 الل اس"فحاؿ اصزما االى"صاديا في الغرب. 

النظػػػر فػػػي حسػػػابا" ـال وبػػػدأوا فػػػي االنسػػػحاب ال سػػػنري مػػػف  هنػػػا بػػػدأ اصمرينيػػػوف مػػػع ادارة اوبامػػػا فػػػي اعػػػادة
 الصراعات المسلحاال م يديف اصمور الل نقطا ةبي ا بأزمنا الحرب الباردة.

هػػذا ال ي نػػي انسػػحابا امرينيػػا ةػػامال مػػف المنطقػػاال نمػػا يظػػف الػػب ضال بػػؿ ي نػػي اعػػادة "نظػػيـ لتولويػػػاتال 
ا مقولػػػا ن ايػػػا ال"ػػػاريخال فغوايػػػا وراثػػػا رومػػػاال ال "ػػػ"ـ و"قنػػػيف للصػػػراعاتال ورسػػػـ بيػػػاني جديػػػد يػػػ" ظ مػػػف سػػػذاج

 بالوسائؿ ال سنرياال عدا عف ان ا مس"حيلا في عالمنا الةاسع.
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لػػذا "بػػدو جميػػع االسػػ"ن"اجات سػػابقا صوان ػػاال فال سػػ"يريا االسػػرائيليا ال"ػػي رافقػػت اال"فػػاؽ حػػوؿ النػػوويال ليسػػت 
صػارت سػيدة مطلقػا علػل المنطقػاال وىػد نانػت حػرب سوى بقايا مف زمف جنوف القوة الذي اع"قد اف اسرائيؿ 

اةػػارة واضػػحا الػػل ن ايػػا ذلػػؾال لنػػف زعمػػاء اليمػػيف لػػـ يسػػ"ط وا ال"قاط ػػا. امػػا الضػػياع  2006"موز/يوليػػو 
الخليجػػيال ف ػػو ن"يجػػا "فنػػؾ النظػػاـ اصمنػػي ال ربػػيال وهػػو واىػػع ال يمنػػف الخػػروج منػػه اال عبػػر اصػػالح هػػذا 

 النظاـ ىبؿ فوات االواف.
 السؤاؿ النبير هو ايف ال رب مف ل با الةطرنج الجديدة؟ ألير اف

مف الواضح اف االيرانييف نجحوا في دخوؿ المل ب اصىليمي مف بوابا الصراع مع اسرائيؿ. صّ دوا هنػا بنػؿ 
الوسائؿ الم"احاال ونجحوا في اس"غالؿ ازما ال رب والفلسطينييف مع ىضػي" ـال نػي يسػ"ولوا علػل اداة الحػوار 

ات الم"حػػدة عبػػر ال"صػػ يد والصػػمود بوسػػائؿ م" ػػددة: دينيػػا وعسػػنريا وسياسػػياال مسػػ"غليف المػػأزؽ مػػع الواليػػ
 ال سنري االمريني في المنطقا الذي ةّؿ اح"ماالت الضربا ال سنريا.

في المقابؿ ناف ال الـ ال ربيال ىبؿ اندالع الثوراتال مس"سلما ونائما في سرير ال"طمينات اصمرينياال وهػذا مػا 
به بمػػف ي"سػػّوؿ ضػػغطًا علػػل اسػػرائيؿ لػػف يػػأ"يال وحّولػػه الػػل رجػػؿ امرينػػا المػػريضال الػػذي يصػػ ب ج لػػه اةػػ
 عالجه. 

لـ "س"طع الثورات ال ربيػا "غييػر هػذا الم ادلػاال فػاصمر ال يح"ػاج الػل وىػت فقػطال بػؿ يح"ػاج ايضػا الػل ج ػد 
ليا ال"غيير واج ت صػ وبات ي يد رسـ االس"را"يجيا ال ربيا عبر اس" ادة مصر لدورها المحوري. نما اف عم

هائلػػا فػػي سػػوريا. بػػؿ جػػرى "حويػػؿ ان"فاضػػا الةػػ ب السػػوري النبػػرى مػػف اجػػؿ حري"ػػه ونرام"ػػهال الػػل مل ػػب 
 اىليمي ودولي دموي.

" ّبػػػر سػػػوريا عػػػف مػػػأزؽ ال مػػػؿ السياسػػػي الثػػػوري ال ربػػػي بةػػػنؿ واضػػػح: أليػػػاب القيػػػادة الفاعلػػػا ال"ػػػي "حمػػػؿ 
اؽ الثورة في الدـال وفي اس"نفار ال صبيات الطائفياال ال جـو االصػولي مةروعا "غييرياال نجاح النظاـ في األر 

الػػذي ادارا الخػػارج االىليمػػي: السػػ ودياال ىطػػرال و"رنيػػاال عبػػر "رسػػيما ال"ػػدخؿ الخػػارجي االمرينػػي ال"ػػي ولّػػل 
 زمن اال الحةد اصصػولي الةػي ي الػذي امػّد النظػاـ بمقػا"لي حػزب اهلل وابػي الفضػؿ ال بػاسال اضػافا الػل ل بػا

 القاعدة ال"ي "ح"اج الل ف ـ حقيقي ي"جاوز القراءة االيديولوجيا.
ال لع الخليجي مف اال"فاؽ النووي هو بنػاء علػل اطػالؿ االسػ"قواء بال"ػدخؿ ال سػنري االمرينػيال بسػبب عػدـ 

خػروج القدرة علل ىراءة ال"غيرات االس"را"يجيا في ال الـال والبنياف القائـ علػل سياسػا ري يػا أليػر ىػادرة علػل ال
 مف حاج" ا الل مظلا حمايا خارجيا.

نجاح االيرانييف النسبي ال ي ود فقط الل ىدر" ـ علل ال"لويح بالصداـ المسلح مع اسرائيؿال بؿ ايضػا واساسػا 
الل نوف هذا الصداـ هو صداـ "ن"ينيال وليس مسألا حياة او موت بالنسبا الػي ـ. امػا فػي الحػاالت ال ربيػا 

الناصرياال فاف هذا ال"لويح ىاد الل عنس ذلؾال صف مصر الناصريا لـ "صػطدـ  المةاب اال وهي حالا مصر
باسػػرائيؿ ب ػػدؼ الحصػػوؿ علػػل مناسػػب فػػي منػػاف آخػػرال بػػؿ نػػاف صػػدام ا جػػزءا مػػف مواج ػػا ةػػاملا "طػػاوؿ 

 الوجود ال ربي.
اويػػا لنػػف لتسػػؼ فػػإف االسػػ"ن"اج السػػادا"ي مػػف حصػػاد ثالثػػا حػػروب مػػع اسػػرائيؿ ىػػاد ال ػػالـ ال ربػػي الػػل ه

 ال"حّوؿ الل رجؿ امرينا المريض في ال الـ.
الجػػواب علػػل اصسػػئلا ال"ػػي يطرح ػػا هػػذا ال"حػػوؿ االسػػ"را"يجي هػػو م مػػا عربيػػا عاجلػػا. فللمػػرة اصولػػل فػػي 
"اريخنػػػا الم اصػػػر ينػػػدمج المةػػػروع الػػػوطني ال"حػػػرري بالمةػػػروع الػػػديموىراطي بةػػػنؿ واضػػػحال بحيػػػث "صػػػير 

 بي جديد.الحريا ةرطا لوالدة نظاـ امني عر 
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 يوسي بيليف
خريػػػؼ واةػػػنطف الجميػػػؿ البػػػارد ىػػػد ُيضػػػلؿ؛ صنػػػه يوجػػػد فػػػي الػػػداخؿ دؼء. فػػػاإلدارة ال"ػػػي نال ػػػا فػػػي اصسػػػابيع 

وط الموىػػع فػػي الةػػبنا وصػػ وبا ال"سػػجيؿ اصخيػػرة ان"قػػاد الذع بػػؿ مسػػمـو بةػػأف ىػػانوف الصػػحا )بسػػبب سػػق
لةػػرنات ال"ػػأميف( "ةػػ ر آخػػر اصمػػر بحػػرج نبيػػر. وال"قػػدير هػػو أف اال"فػػاؽ المرحلػػي مػػع إيػػراف يمػػنح سياسػػا 

 نيري "فويضا جديدا. –اوباما 
لـ أجد خوفػا مػف مسػ"قبؿ ال الىػات بإسػرائيؿ. إف الػردود فػي الػبالد يػ"ـ فحصػ ا بصػورة دىيقػاال ومػف الواضػح 

م"نوعا: فقد ان"قؿ نقد ن"نياهو مف نونه ةديدا جدا ليصبح ةديدا. وأطرى بيػريس. ونػاف عػدد مػف وزراء أن ا 
الحنوما إيجابييف لنن ـ حذروفال وانقسـ الجم ورال و"ميػؿ وسػائؿ اإلعػالـ الػل مػنح مػا ُأحػرز أمػال. وال"قػدير 

وي"غلغؿ الل الوعي أف إسرائيؿ ""حرر  هو أنه نلما مر الوىت وىوي ال"قدير بأف اال"فاؽ سُينفذال سيقوى "أييدا
 مف ظؿ ثقيؿ ل مليا عسنرياال أميرنياال أو إسرائيلياال ناف يمنف أف "فضي الل رد إيراني ألير بسيط.

فػػػإف ال"حليػػػؿ الحػػػالي هػػػو أنػػػه ح"ػػػل لػػػو "قػػػرر فػػػي مجلػػػس النػػػواب "ةػػػديد ال قوبػػػات  –وفيمػػػا ي" لػػػؽ بػػػػ"ال"ؿ" 
جػػؿ اال"فػػاؽ المرحلػػيال أي ب ػػد سػػ"ا أةػػ رال فقػػط إذا "بػػيف أف فسػػُي"حدث عػػف سػػف ىػػانوف سػػينفذ ب ػػد انقضػػاء أ

 إيراف ال "في بال"زاما" ا.
ثمػػػا مػػػف يػػػروف ذلػػػؾ مسػػػاعدة لال"فػػػاؽال وي "قػػػدوف أف البيػػػت اصبػػػيض يجػػػب أال ي بػػػر عػػػف م ارضػػػا لػػػذلؾ. 
ويص ب أف نؤمف بأف يطلب أعضاء مف مجلس النواب "ةديد ال قوبات اافال صف هذا ال مؿ سيفضي الػل 

غاء إيراف لال"فاؽ فوراال ولػف "ػ"حمس أوسػاط االن"خػاب فػي الواليػات الم"حػدة صف من"خبي ػا ُي طلػوف اح"مػاؿ إل
 االم"ناع عف مواج ا عسنريا في الةرؽ اصوسط. وفي أسوأ الحاالت سيس" مؿ اوباما حقه في نقض ذلؾ.

مامػا إمنانيػا أال "طلػب الواليػات وفيما ي" لؽ بال"فاوض بيف إسرائيؿ والفلسػطينييف يػرفض مػف "حػدثُت إلػي ـ "
الم"حدة مف الطػرفيف ال"صػالحال فػي الطريػؽ الػل ا"فػاؽ مرحلػي أو ا"فػاؽ دائػـال ل" ػويض حنومػا إسػرائيؿ عػف 
اال"فاؽ مع إيراف. ويػدور الحػديث مػف وج ػا نظػر اوبامػا ونيػري عػف إجػراء يضػائؿ ال" ديػدات علػل إسػرائيؿ 

طرات محسػػوبا فػػي جب ػػات أخػػرى. وال ي "قػػداف أف عػػدـ رضػػا مضػػاءلا ةػػديدةال وُيمّنن ػػا مػػف أف "خػػاطر مخػػا
الذي ال يضمف فقط "جميد الوضع القائـ ورىابا ال مثيؿ ل ا  –ىيادة الحنوما عف اصجراء المفاجئ مع إيراف 

 -ُيسػػوغ ""سػػ يالت" فػػي القنػػاة اإلسػػرائيليا  –بػػؿ رجوعػػا جزئيػػا أيضػػا عػػف ال"خصػػيب الػػذي ىػػد "ػػـ مػػف ىبػػؿ 
 الفلسطينيا.

نػػس ذلػػؾ هػػو الصػػحيح. ف"حػػت الػػرادار "سػػ" د وزارة الخارجيػػا اصميرنيػػا ل مػػؿ ةػػامؿ جػػدا يف"ػػرض أف إف ع
ُيغلؼ "سويا في المس"قبؿ بدعـ إىليمػي ينبػع مػف المبػادرة ال ربيػاال وفػي خطػط اى"صػاديا و"مويليػا ُ"مّنػف مػف 

زارة الخارجيػػا اصميرنيػػا "نفيػػذ اال"فػػاؽ فػػي المسػػ"قبؿ. وُجنػػد خبػػراء فػػي مجػػاؿ ال"فػػاوض فػػي الةػػرؽ اصوسػػط لػػو 
ل الج جوانب مخ"لفا مف ال"سويا في المس"قبؿ وإلعداد الوثيقا اصميرنيا ال"ي يف"رض أف "وضع علل طاولا 
الطػػرفيف ب ػػد بضػػ ا أسػػابيع اذا لػػـ ي"وصػػؿ الطرفػػاف نفسػػ ما الػػل ا"فاىػػات فػػي مجػػالي اصمػػف والحػػدود علػػل 

ف ال ة ور في الطابؽ السػابع فػي وزارة الخارجيػا هػو بػأف الػدعـ اصىؿ. يريد نيري أف يرنب موجا النجاحال واا
 الرئاسي لذلؾ أىوى مما ناف دائما.

 2/12/2013، "إسرائيل اليوم"
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