
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 جريحاً  28من  وأكثرمن عائمة واحدة  ستةشييدًا بينيم  23 :يوٌم داٍم في مخيم اليرموك
 3124ستراتيجي تقدير إ -3123: القضية الفمسطينية: تقييم إستراتيجي "الزيتونةحمقة نقاش لـ"

 : نرفض أية زيارة لغزة أو سياسة تمس بوحدة التمثيل الفمسطينيلمقمة االسالمية عباس
 مشعل يصرح لبي بي سي أنو يجري محادثات مع عباس لتشكيل حكومة وحدة

 في غزة اإلسرائيمييحقق في سبعين حالة قتل نفذىا الجيش  يمياإلسرائالمدعي العام 

 إسـالميةيدم واجيات ألبنيـة ياالحتالل 
اق عمـــع بعـــد فـــي ســـاحة البـــر  تاريخيـــة
 "األقصع"عن  اً متر  خمسين
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 "األقصع"عن  اً متر  خمسينفي ساحة البراق عمع بعد  تاريخية إسالميةيدم واجيات ألبنية ياالحتالل  2
جاء فيو:  6/2/2023فجر األربعاء  بياناً  7/3/3124، مؤسسة األقصع لموقف والتراث، أم الفحمأصدرت 

ناطر لمبنى تاريخي في الجية الشمالية مف ساحة جرافات االحتالؿ تواصؿ لميوـ الثاني ىدـ واجيات وق إف
جرافة  أف األقصىطرؼ حائط البراؽ وأفادت مؤسسة  األقصىمف المسجد  متراً  50البراؽ عمى بعد نحو 

 كبيرة تواصؿ اليدـ بشكؿ كبير وأوشكت عمى االنتياء مف اليدـ.
االستعماالت. منيا بناء كنيس االحتالؿ يخطط لبناء مجمع تيويدي متعدد  أف األقصىىذا وأكدت مؤسسة 

ييودي وقاعة استقباؿ ومركز شرطة ومراقبة متقدـ ومتحؼ عرض وعشرات الوحدات مف الحمامات ومدخؿ 
 جديد لإلنفاؽ الجدار الغربي.

 كانت ضمف حي المغاربة. إسالميةعمى حساب أوقاؼ  األبنيةوتقاـ ىذه 
قد كشؼ مؤخرًا عف جولة  ،في الداخؿ الفمسطيني اإلسالميةنائب رئيس الحركة  ،وكاف الشيخ كماؿ خطيب

مميوف  20بتكمفة  أعالهلممقاوليف ومتعيديف سبقيا طرح عطاء لبناء كنيس ييودي في المنطقة المذكورة 
 دوالر.
 المذكورة مطمع الخبر. األبنيةاليدـ ىي تمييد لتنفيذ  أعماؿ أفويبدو 

 .البناء الجديدمف مخاطر ىذا اليدـ وىذا  األقصىىذا وتحذر مؤسسة 
ما  2948في األراضي الفمسطينية التي تحتميا "إسرائيؿ" منذ سنة  اإلسالميةالحركة مف جيتيا، استنكرت 

مف ىدـ لواجيات وقناطر تابعة لمبنى تاريخي في الجية  االحتالليةأقدمت عميو المؤسسة اإلسرائيمية 
لمؤسسة اإلسرائيمية تسير وفؽ خطة حاقدة واضح أف اوقالت في بياف ليا: " الشمالية مف ساحة البراؽ.

ولئيمة مف محطاتيا المساس التدريجي بالمعالـ واآلثار اإلسالمية ثـ تشديد الخناؽ عمى محيط المسجد 
بناية " اسـاألقصى بأبنية تيويدية تطؿ عمى ساحات المسجد األقصى المبارؾ كيذه المزمع إنشاؤىا تحت 

رويدًا رويدًا تسعى لبناء الييكؿ المزعوـ عمى حساب المسجد األقصى ومف ثـ  ،متعددة المرافؽ "،شطراوس
 المبارؾ.

مزيد مف  إلىندعو أىمنا في الداخؿ الفمسطيني وفي القدس الشريؼ  ،في الحركة اإلسالمية، مف ىنا فإننا
صناع حوؿ المسجد األقصى المبارؾ وشد الرحاؿ إليو آمميف أف تصؿ صرخة القبمة األولى آلذاف  االلتفاؼ

 القرار في األمة اإلسالمية والعالـ العربي عميـ يرتقوف إلى مستوى الحدث قبؿ فوات األواف.
رئيس الييئة اإلسالمية  ،الشيخ عكرمة صبري، أف القدس المحتمةمف  8/3/3124السبيل، عّمان، وأضافت 

ضف في ساحة البراؽ ف عممية اليدـإ ، قاؿالعميا دية، و اء صبغة مزورة ييجاءت لطمس اآلثار اإلسالمية وا 
وأكد صبري عدـ وجود أي  أف اليدـ يراد بو تيويد المنطقة، واالعتداء عمى كؿ شيء ليس ييوديا. مضيفاً 

ىـ يريدوف مسح كؿ ما ليا عالقة باآلثار اإلسالمية، وىو عمؿ يصب في "آثار ييودية بالمنطقة، قائال: 
 ."تيويد المدينة

لممباني والدكاكيف بسبب عمؿ آالت  اىتزازاتاشتكوا مف  "اب السمسةب"وأضاؼ أف المقدسييف في منطقة 
قمنا بإصدار بياف بيذا الموضوع، نحف ال نستطيع أف نعمؿ شيئا إذ تخمت الدوؿ عنا، "وقاؿ:  اليدـ بقوة.

 ."سوى كشؼ المخططات اإلسرائيمية
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المية في القدس، عزاـ مدير عاـ األوقاؼ اإلس ، أفالقدس المحتمةمف  7/3/3124قدس برس، وأضافت 
بتنفيذ مخطط جديد في ساحة البراؽ،  5/2 الثالثاء يوـالخطيب، قاؿ إف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بدأت 

"يتمثؿ في قياـ جرافات إسرائيمية بيدـ األبنية الموجودة عمى شكؿ أقواس في الجية الشمالية مف ساحة 
قدس برس نسخة عنو أف االحتالؿ وكالة قت وأضاؼ الخطيب، في تصريح صحفي مكتوب تم البراؽ".

يسعى مف خالؿ اليدـ لتنفيذ مخطط أعمف عنو سابقًا والمعروؼ ببناء "شتراوس" الذي يشمؿ أبنية خدماتية 
 ومركز شرطة ومركز آخر لػ"حاخاـ حائط البراؽ".

ألوقاؼ وناشد الخطيب وزارة ا مف خطورة تمؾ اإلجراءات في محيط المسجد األقصى". الخطيب حذرو 
والشؤوف الدينية والمقدسات اإلسالمية التابعة لمحكومة األردنية التدخؿ واتخاذ الخطوات الكفيمة لوقؼ 

 .اإلجراءات التيويدية في مدينة القدس الشريؼ
 

 3124تقدير إستراتيجي  -3123: القضية الفمسطينية: تقييم إستراتيجي "الزيتونةحمقة نقاش لـ" 3
أنيى حمقة نقاش موسعة  لمدراسات واالستشارات مركز الزيتونة، أف 8/3/3124السفير، بيروت، نشرت 
. وقد عقدت "2023، وتقدير موقؼ استراتيجي لسنة 2022القضية الفمسطينية: تقويـ استراتيجي لسنة "عف 

سيـ فييا عدد مف الباحثيف والمشاركيف مف لبناف، واألردف، ومصر، أالجمسات أمس في بيروت. و 
 وفمسطيف.

محسف صالح، عمى المشيد اإلسرائيمي والواقع الفمسطيني، ثـ حاوؿ  .الحمقة، شدد مدير مركز الزيتونة دفي 
 أف يستكشؼ تطورات البيئة المحيطة بفمسطيف عربيًا ودوليًا، ثـ قدـ رصدًا ألوضاع فمسطينيي الشتات.

كة فتح في لبناف فتحي أبو أنور أبو طو الجمسة األولى، التي تحدث فييا كؿ مف أميف السر لحر  .أدار د
مدير مؤسسة  ،العردات، ومسؤوؿ العالقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمداف، ومحمود سويد

الدراسات الفمسطينية، والعميد أميف حطيط وسييؿ الناطور. وجرى استعراض عاـ لألوضاع الفمسطينية 
داف لموقائع المتغيرة، وتحفظ عف نيؿ واإلسرائيمية في سياؽ قراءة عامة قدمو أبو العردات، وعرض حم

 أنيافمسطيف مكانة الدولة غير العضو في األمـ المتحدة، فرأى أف الخطوة عمى الرغـ مف كونيا إنجازًا، إال 
جديدة في المجاؿ الدولي، وال سيما  ربما يكوف ليا انعكاس سمبي عمى قضية فمسطيف. وعرض سويد وعوداً 

أف تدعـ الموقؼ الفمسطيني. ورأى حطيط أف الميـ في ما يجري في العالـ في أوروبا وأميركا، مف شأنيا 
العربي ىو المقاومة، وأف أي تغيير ال يصب في مصمحة المقاومة سيكوف مرفوضًا في نياية المطاؼ. أما 

ي الناطور فتحدث عف إمكاف الوحدة الوطنية الفمسطينية، وال سيما إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية ف
 فمسطيف، وكذلؾ انتخابات المجمس الوطني الفمسطينية.

الجمسة الثانية التي تحدث فييا كؿ مف محمد جمعة )مصر( ومحمد نور الديف وطالؿ عتريسي )لبناف( 
يراف، عالوة عمى  ووائؿ سعد )فمسطيف( تركزت عمى محاولة فيـ المواقؼ البعيدة المدى لكؿ مف تركيا وا 

 دولي معًا.رصد المشيديف العربي وال
وقد أثارت ورقة نور الديف عف تركيا نقاشات. أما الجمسة الثالثة التي أدارتيا الزميمة نيمة الشياؿ فكانت عف 
إمكانات تفعيؿ مؤسسات الشعب الفمسطيني في الشتات، كي تتمكف مف أف يكوف ليا تأثير في القرار 

أبو النمؿ ومحمود حسيف ءة أوراؽ لكػؿ مف وقدمت الشياؿ مداخمة. وأعقبت ذلؾ قرا السياسي الفمسطيني.
الحنفي، وصقر أبو فخر، وجابر سميماف، ووليد محمد عمي. فتحدث الحنفي عف انعكاس الثورات العربية 
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والمتغيرات في العالـ العربي عمى فمسطينيي الخارج، وتوقع انتفاضة فمسطينية في الخارج احتجاجًا عمى 
 أوضاعيـ.

تفعيؿ دور المنظمات الشعبية واالتحادات النقابية في سياؽ االنقساـ الفمسطيني،  وتكمـ أبو فخر عف إمكاف
نو سيتطاير ىباء ما دامت منظمة التحرير الفمسطينية ال أفرأى أف ذلؾ، بقدر ما ىو حيوي وضروري، إال 

ىذيف  تضـ جميع الفصائؿ في إطارىا، وما داـ الجميع لـ يتفؽ عمى برنامج سياسي وطني واحد، ومف دوف
 األمريف فمف العبث االستناد إلى االتحادات والمنظمات الشعبية لمتأثير في القرار الفمسطيني.

نجازاتيا، وعف العقبات التي حالت حتى اليوـ دوف تطورىا  وأسيب سميماف في الحديث عف حركة العودة وا 
ءة عامة لمفمسطينييف في إلى مصاؼ حركة ذات مجرى واحد. واختتـ فاعميات الحمقة وليد محمد عمي بقرا

 الشتات، وشدد عمى أف اليدؼ النيائي ليؤالء ىو العودة وتحرير فمسطيف كميا.
تمكنت األوراؽ التي قدمت مف استدراج مناقشات ميمة عف الفمسطينييف في سورية، وعف الموقؼ الصحيح 

ـ األدوار السياسية لكؿ التي كاف يجب اتخاذه، فضاًل عف احتماالت المصالحة بيف فتح وحماس، وعف تعاظ
 مف إيراف، وتركيا، والسعودية، في المنطقة، وتأثير ذلؾ كمو في مستقبؿ قضية فمسطيف.

 -كما ناقش بعض المشاركيف مخاطر الدور التركي الجديد، وارتفاع حدة الكالـ عمى الصراع السني 
 تركي في ىذا السياؽ. -سعودي  -الشيعي، واحتماالت قياـ محور مصري 

يصمح العتباره عامًا مميزًا شيد  2022أبو العردات أشار إلى أف العاـ أف  7/3/3124، 59عرب اؼ وأض
أحداثًا وتحوالت كبرى عمى كافة الصعد في النضاؿ الوطني الفمسطيني، ولعؿ معركة فمسطيف في مجمس 

معارؾ العاـ األمف لمحصوؿ عمى عضوية "دولة فمسطينية كاممة السيادة" تحت االحتالؿ تعّد فاتحة 
الماضي، التي تكممت أخيرًا بإنجازيف إستراتيجييف، كاف لصمود شعبنا ومقاومتو الوطنية والموحدة في 
مواجية االحتالؿ في غزة شرؼ التصدي الميداني، وشرؼ االعتراؼ الدولي في الجمعية العامة لألمـ 

لمسعى القيادة الفمسطينية في المتحدة بدولة فمسطيف بصفة "دولة غير كامؿ العضوية" كبديؿ واقعي 
 الحصوؿ عمى عضوية كاممة.

وفيما يتعمؽ بممؼ المصالحة الفمسطينية شدد أبو العردات عمى ضرورة أف تتحمؿ الفصائؿ الفمسطينية 
 مسؤولياتيا تجاه إنجاز الممؼ، مؤكدًا أف األجواء ايجابية.

فمسطيني في الصراعات الداخمية في استمرت محاوالت إقحاـ الوضع ال 2022وأشار إلى أنو طواؿ عاـ 
طار وطني فمسطيني جامع يسمي قيادة الفصائؿ الفمسطينية  لبناف وسورية، مشددًا عمى أىمية وجود تفاىـ وا 
في لبناف، حيث أسيمت وحدة الموقؼ الفمسطيني الوطني واإلسالمي في لجـ أي محاولة لزج الفمسطينييف 

إلى أي شكؿ مف أشكاؿ االصطفافات المذىبية والطائفية. وذكر أف  في أتوف الصراعات الداخمية، واالنجرار
تمثمت في أزمة النزوح الفمسطيني مف سورية إلى  2022قضية أخرى ال تقؿ أىمية عما سمؼ برزت في 

 لبناف، وأصبحت القيادة الفمسطينية في لبناف بكؿ أطيافيا السياسية الوطنية واإلسالمية أماـ أزمة جديدة.
، وقاؿ إف الحدث األبرز كاف المصالحة الفمسطينية، 2022اف، عف الواقع الفمسطيني خالؿ وتحدث حمد

حيث تواجو بعض التحديات، وأىميا التنسيؽ األمني بيف السمطة الوطنية الفمسطينية و"إسرائيؿ" في الضفة 
ما قد ينعكس الغربية، وموضوع إعادة بناء منظمة التحرير، محذرًا مف خطورة فشؿ مشروع المصالحة؛ م

عمى المشروع الوطني الفمسطيني ومسار القضية الفمسطينية، في ظؿ التعنت اإلسرائيمي واستمرار حصار 
ربما يكوف عاـ المصالحة الفمسطينية وىناؾ مؤشرات إيجابية في  2023قطاع غزة. وأكد حمداف أف عاـ 

 ىذا الصدد.
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، وبيف أف مف أىـ نتائج ىذه العممية ىي: إثبات 2022ثـ تناوؿ حمداف العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة 
سقاط مقوالت أف  قدرة المقاومة عمى الرد، ووصوؿ صواريخ المقاومة إلى تؿ أبيب والقدس المحتمة؛ وا 
المقاومة قد انتيت أو أف ما حدث في سورية قد أثر عمى المقاومة؛ وتشكيؿ شبكة أماف عربية باتت 

حتالؿ اإلسرائيمي، وأكد أف "وجود المقاومة الشاممة ىو الخيار الصحيح تحتضف مشروع مقاومة العدواف واال
 في ىذه المرحمة؛ حيث تتزاوج المقاومة المسمحة مع المقاومة الشعبية".

تضاعؼ عدد األسرى  2022وفي ما يخص قضية األسرى في السجوف اإلسرائيمية، أوضح أنو خالؿ عاـ 
رة إعادة تفعيؿ دور الالجئيف الفمسطينييف؛ حيث يتكامؿ ، كما شدد حمداف عمى ضرو 2022مقارنة مع 

البعد الداخمي والخارجي، مشيرًا إلى أف قضية الالجئيف تتعرض الىتزاز كبير نتيجة ما تتعرض لو المنطقة، 
 وخاصة ما يدور في سورية وتعرض مخيمات الالجئيف لمقصؼ العسكري.

يخدـ المصمحة الوطنية في ىذه المرحمة، وتمنى أف تكوف وقاؿ حمداف إف مشروع الكونفدرالية مع األردف ال 
زلة لساف أكثر مف كونيا موقفًا سياسيًا. وفي ما يخص االعتراؼ بالدولة الفمسطينية بصفة مراقب في األمـ 
المتحدة، فأشار إلى أف ىذا الحدث بحاجة إلى قراءة دقيقة لتداعياتو عمى القضية الفمسطينية، الفتًا النظر 

ىناؾ ازديادا في عمميات التيويد وىدـ المنازؿ واالستيالء عمى الممتمكات في القدس والضفة إلى أف 
 الغربية، ونبو إلى أف ىناؾ عوارض نشوء أزمة اقتصادية واجتماعية قد تؤدي إلى انفجار األوضاع ىناؾ.

ينية، يجب أف يكوف وشدد عمى أف استعادة المشروع الوطني األصيؿ، وىو التحرير والعودة لألراضي الفمسط
مشروعنا، والتأكيد عمى الثوابت الفمسطينية، وثبت أف التفاوض مع "إسرائيؿ" ال ينفع. وفي ختاـ كالمو أشار 

 إلى أف الموقؼ األمريكي مف القضية الفمسطينية ما زاؿ منحازًا لػ"إسرائيؿ".
اىو استطاع أف يثير في العالـ وتناوؿ محمود سويد الوضع اإلسرائيمي ومساراتو المحتممة، وقاؿ إف نتني

صخبًا مؤثرًا إلقناعو بأف خطرًا وجوديًا ييدد "إسرائيؿ"، وأنيا تمثؿ خّط الدفاع األوؿ عف الحضارة الغربية. 
وبيف أف حكومتو صنفت المخاطر التي تحيط بػ"اسرائيؿ" بحسب األولويات كما يمي: الخطر النووي 

يراف، والسالح الكيمياوي السوري والخوؼ مف اإليراني، والسالح الصاروخي مف حزب اهلل  وحماس وسورية وا 
 انتقالو إلى حزب اهلل... مشيرًا إلى أنيا وضعت مجموعة خطوات لمواجية ىذه األخطار.

وفي حديثو عف انتخابات الكنيست التاسع عشر قاؿ: إف أىـ ما يعنينا في سياؽ ىذه االنتخابات ىو أف 
ف لـ تحتؿ موقعًا ممحوظًا في برنامج أي حزب مف األحزاب الفاعمة المتنافسة. مسألة التسوية مع الفمسطينيي

وعف المسارات المحتممة قاؿ سويد: إف القعود بانتظار التحوالت في "إسرائيؿ"، واإلرىاصات العربية الواعدة 
دارة أوباما الجديد، واحتماالت الضغط األوروبي، لف يفيد الفمسطينييف شيئًا إذا لـ يبا دروا إلى اعتبار وا 

القضية الوطنية األولوية األولى التي تستدعي حشد كامؿ طاقات الشعب الفمسطيني في الداخؿ والخارج في 
خدمة برنامج تحرر وطني يتيح مختمؼ أساليب النضاؿ دوف استثناء أي منيا، بحسب المراحؿ وحاجات 

 الصراع.
وانعكاساتيا،  2022ة في تشريف الثاني/ نوفمبر وقدـ حطيط قراءة في العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غز 

وقاؿ: إف "إسرائيؿ" أرادت مف عدوانيا تصفية القادة الفمسطينييف، وتدمير ما أمكف مف مخزوف الصواريخ، 
وتدمير أنفاؽ سيناء، وتدجيف المقاومة، واستعادة الييبة العسكرية اإلسرائيمية، واختبار نجاعة منظومات 

الداخمية"، والتأثير في وجية الرأي العاـ اإلسرائيمي قبيؿ االنتخابات النيابية المبكرة. وخطط "مناعة الجبية 
كما أرادت "إسرائيؿ" والدوؿ الغربية، الوقوؼ عمى طبيعة أنظمة الحكـ الجديدة، التي قامت بعد "الربيع 

 يط.العربي"، واتجاىاتيا الحقيقية ومواقفيا مف "إسرائيؿ" والمشروع الغربي، بحسب حط
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وقاؿ حطيط: نستطيع أف نقوؿ بأف ىزيمة عسكرية لحقت بػ"إسرائيؿ" لألسباب التالية: لـ تستطع "إسرائيؿ" 
إلزاـ المقاومة بشروطيا األولية، كما أنيا لـ تتمكف أف تحقؽ أىدافيا الحقيقية في الميداف، واضطرت 

الحصار. وشدد عمى أف امتناع  لالستجابة لشرطي المقاومة بالنسبة ألمف القيادات الفمسطينية، وفؾ
المقاومة عف إطالؽ الصواريخ ال يعّد بحّد ذاتو خسارة، مشيرًا إلى أف اتفاؽ التيدئة لـ يتعرض إلى العمؿ 

 المقاـو بذاتو أو ارتباط المقاومة بدوؿ أو تنظيمات أخرى ولـ يمس موقعيا في محور المقاومة.
وآفاقو المحتممة، وقاؿ إف مما يجري في بمداف  2022ي في حيف قدـ الناطور قراءة في الوضع الفمسطين

االنتفاضات العربية يطرح مف جديد تعريؼ موقؼ األنظمة مف القضايا العربية، وفي المقدمة منيا قضية 
اإلسرائيمي. وشدد عمى أف استمرار حالة االنقساـ تشتت الجيود،  –فمسطيف والصراع الفمسطيني والعربي 

تفقد النضاالت الفمسطينية اتجاىاتيا السميمة وتغرقيا في صراعات داخمية، تندرج في وتبعثر اإلمكانيات و 
 إطار مف التيالؾ عمى السمطة والمكاسب عمى خمفية خيارات سياسية واستراتيجية متباينة.
االجتماعي دوره  -وذكر أف حالة االحتقاف في الشارع الفمسطيني ما زالت قائمة، وكاف لموضع االقتصادي 

 وصوؿ حالة االحتقاف إلى حافة االنفجار. في
ورأى جمعة أف حالة عدـ االستقرار تنامت في دوؿ "الربيع العربي"، وأف التغيير الذي طرأ عمى خريطة 

الفمسطينية، وانفتاح قوس اتصاالت حماس وعالقاتيا العربية واإلقميمية، لف يعفييا مف  –العالقات العربية 
حديد موقؼ صريح تجاه حؿ الدولتيف ومسألة االعتراؼ بػ"إسرائيؿ". ففي مصر مجابية الضغوط المطالبة بت

رأى جمعة أف ىناؾ توافقًا كاماًل عمى أف القاىرة يجب أف تبقي عمى "معاىدة السالـ" مع "إسرائيؿ"؛ مشيرًا 
رجية إلى أف االىتماـ باألوضاع الداخمية يسيطر عمى المشيد السياسي المصري عمى حساب السياسة الخا

واألمنية، كما أف االستقطاب الحاد، واالحتراب السياسي في مصر، قد يتسبب في انزالؽ بعض القوى نحو 
المحظور سياسيًا، مف خالؿ االستخداـ السمبي لمورقة الفمسطينية، بيدؼ النيؿ مف الخصـ السياسي، حيث 

احًا لدى العديد مف معارضي أصبح النيؿ مف حركة حماس وتشويو صورة الفمسطيني بشكؿ عاـ، ىدفًا مب
 جماعة اإلخواف المسمميف، طالما أنو سيفضي في نياية األمر، إلى النيؿ مف "اإلخواف".

أما في الشأف األردني، فقد أشار جمعة إلى أنو ما زاؿ باإلمكاف التمسؾ بمسار التسوية كخيار إستراتيجي. 
 في ظؿ غياب الدور السوري.وبالنسبة لقطر فيناؾ انخراط متزايد بالشأف الفمسطيني، 

واستيؿ نور الديف حديثو عف العالقة بيف تركيا والقضية الفمسطينية، مف خالؿ إبراز الموقؼ التركي مف 
أىـ القضايا واألحداث التي تتعمؽ بقضية فمسطيف، كما سمط الضوء عمى التحوالت التي طرأت عمى الموقع 

العالقة بيف تركيا و"إسرائيؿ". ورأى أف االعتداء اإلسرائيمي  التركي كقوة إقميمية جراء التغير في مستويات
ف أدى إلى قطيعة عمنية بيف "إسرائيؿ" وتركيا، إال أف استمرار العالقات التجارية  عمى أسطوؿ الحرية، وا 
واالقتصادية والعسكرية بيف البمديف، قمؿ مف أىمية عودة العالقات الدبموماسية إلى سابؽ عيدىا. غير أف 

االنقطاع الدبموماسي، مف وجية نظر نور الديف، أدى إلى الحد مف التأثير التركي، وعدـ فاعميتو خالؿ  ىذا
 العدواف اإلسرائيمي األخير عمى غزة؛ مما ساعد في إبراز الدور المصري.

فمسطيف وفي العالقة مع السمطة الوطنية الفمسطينية، أشار نور الديف إلى تأييد أنقرة لقرار االعتراؼ بدولة 
بصفة عضو مراقب في األمـ المتحدة. الفتًا النظر إلى أف ىناؾ تقاربًا ممحوظًا في مستوى العالقات بيف 

 تركيا وحركة حماس، مع استمرار التواصؿ مع الرئيس محمود عباس عمى شيء مف الفتور.
سطيني ثالثة شيدت عمى المستوى الفم 2022وفي ورقتو عف إيراف وقضية فمسطيف قاؿ عتريسي إف سنة 

أحداث متفاوتة مف حيث األىمية االستراتيجية، ومف حيث المواقؼ العربية واإلسالمية، وىي: اجتماع 
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منظمة دوؿ حركة عدـ االنحياز في طيراف، واالعتراؼ بفمسطيف مراقبًا غير عضو في األمـ المتحدة، 
 وى ىذه األحداث الثالثة.والحرب اإلسرائيمية عمى غزة؛ مؤكدًا أف إيراف أيدت ما حصؿ عمى مست

وأضاؼ عتريسي أف الحرب عمى غزة كشفت ما كاف "سرًا وىمسًا وشكوكًا"، حوؿ دعـ إيراف وتسميحيا 
، مشيرًا إلى أف إيراف وحركة حماس أكدتا 5لممقاومة في غزة، خصوصًا بعد استخداـ صواريخ فجر 

ة محاوالت واضحة لدؽ إسفيف الخالؼ حرصيما عمى استمرار عالقتيما االستراتيجية. وذكر أف ىناؾ ثم
 بيف إيراف وبيف حركات المقاومة في فمسطيف، وخصوصًا حماس، والتي ينبغي إفشاليا بكؿ قوة ووعي.

سجمت شبو غياب لإلدارة  2022وتحدث سعد عف القضية الفمسطينية والمشيد الدولي، وقاؿ إف سنة 
السياسة األمريكية الداعمة لػ"إسرائيؿ"، وعّدت تصويت األمريكية عف عممية التسوية، ولـ تشيد أي تغير في 

الجمعية العامة لألمـ المتحدة لصالح رفع مستوى التمثيؿ الفمسطيني ىو قرار "مؤسؼ وغير مجٍد". وعف 
، قاؿ: إف اإلدارة األمريكية وقفت موقفًا واضحًا في 2022العدواف عمى غزة في تشريف الثاني/ نوفمبر 

 ذي رأتو دفاعًا عف النفس.دعميا لمعدواف، وال
اإلسرائيمي اختالفًا بيف  -وفي حديثو عف االتحاد األوروبي قاؿ إننا لـ نشيد طواؿ عقود مف الصراع العربي 

دوؿ االتحاد عمى حؽ "إسرائيؿ" في الوجود وبأماف؛ أي بعبارة أخرى الحرص عمى تفوقيا العسكري، وىي 
. وأشار إلى أنو يبدو أف ىناؾ 2022بي في إتباعيا خالؿ سنة السياسات التي استمرت دوؿ االتحاد األورو 

رغبة أوروبية بوجود دولة فمسطينية، حيث صوتت معظـ دوؿ االتحاد لصالح القرار الفمسطيني في األمـ 
 المتحدة.

بإقامة عالقات متوازنة مع األطراؼ  2022وعف الموقؼ الروسي قاؿ: استمرت روسيا خالؿ سنة 
حيث صوتت لصالح قرار رفع مستوى التمثيؿ الفمسطيني، وفي الوقت ذاتو حرصت عمى  الفمسطينية كافة،

استمرار عالقتيا بحركة حماس ومحاولة تقريبيا مف عممية التسوية. وفي الجانب اآلخر ما تزاؿ العالقات 
ة تحقيؽ الروسية اإلسرائيمية في حدودىا المعتادة مف حيث دعميا لألمف اإلسرائيمي، وتأكيدىا عمى ضرور 

 السالـ في الشرؽ األوسط.
وفي ورقتو قاؿ سعد: نحف أماـ ثالثة سيناريوىات متعمقة بالمسارات المستقبمية تجاه القضية الفمسطينية وىي 
قامة تسوية سممية. ثانيًا: إدارة الصراع، والتي تعني تقميؿ مظاىر  عمى الشكؿ التالي: أواًل: حّؿ الصراع وا 

، دوف حميا فعميًا. ثالثًا: خروج مجرى األحداث في المنطقة عف السيطرة التصعيد بيف طرفي الصراع
الدولية، وتحقيؽ نجاحات في تجربة الحركات اإلسالمية الصاعدة، مما قد يشكؿ رافعة لحركات المقاومة 

 الفمسطينية.
ود ىذا التيميش ورأى أبو النمؿ أف ىناؾ تيميشًا لدور فمسطينيي الخارج مقارنة بدور فمسطينيي الداخؿ، ويع

إلى تحوالت جذرية ونوعية جعمتيـ موضوعيًا خارج المعادلة السياسية الفمسطينية عمى ما صارت عميو بعد 
 إعادة تعريفيا وتحديدىا وتقنيف ذلؾ.

وشدد عمى أنو يمكف لكؿ فريؽ أف يدعي تمثيؿ الشعب الفمسطيني، أو التعبير عف مصالحو، لكف أحدًا، 
ية الفمسطينية، ال يستطيع ادعاء تمثيؿ القضية الفمسطينية، التي ال توجد خارج بعد إعادة تعريؼ القض

 اإلجماع الوطني الفمسطيني حوؿ أىداؼ عميا واحدة تترجـ بسياسات عميا واحدة.
وأضاؼ أبو النمؿ أف العودة لصيغة منظمة التحرير الفمسطينية، بعد استعادة ميثاقيا التاريخي، ىو الذي 

لفمسطيني، ويمبي مطامح أىؿ الخارج خصوصًا الالجئيف منيـ، لكف السؤاؿ: ىؿ يمبي الواقع يستوعب العاـ ا
؟ بالمقابؿ: ىؿ مف مجاؿ 2023الفمسطيني وتحوالت القضية الفمسطينية لتستقر عمى ما استقرت عميو سنة 
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ني بمعزؿ عف الستعادة وحدة المنظومات السياسية الفمسطينية، وحدة القضية، وتأسيس نظاـ سياسي فمسطي
 الوجداف الفمسطيني؟ -وجود ميثاؽ وطني فمسطيني يعكس العاـ 

ومف جيتو، قاؿ الحنفي في حديثو عف أشكاؿ الثورة الفمسطينية: إنو يتوقع: تظاىرات شعبية عادية عند 
نقاط الحدود مع فمسطيف المحتمة، وعمميات عسكرية مسمحة تقوـ بيا مجموعات فمسطينية ال تنتمي إلى أي 

صيؿ فمسطيني، ودخوؿ الفصائؿ الفمسطينية عمى خط العمؿ العسكري المسمح، وثورة شعبية ضد قيادة ف
منظمة التحرير الفمسطينية لمضغط عمييا، لتفعيؿ دورىا، والضغط عمى األونروا. وبحسب حنفي فإف الدوؿ 

د الواقع البائس الذي التي يعيش فييا الجئوف، فمف المتوقع أف تنفجر المخيمات الفمسطينية بأي لحظة ض
يعيشونو، وبالنسبة لفمسطيني باقي دوؿ العالـ خاصة في أوروبا، فإنو سوؼ يكوف ليـ دور إعالمي وشعبي 
ىائؿ، وسينقموف واقع قضيتيـ في الدوؿ التي يعيشوف فييا، وسيضغطوف عمييا لتغير مواقفيا مف دولة 

 االحتالؿ اإلسرائيمي.
الوعي الفمسطيني كاف دائمًا وعيًا كارثيًا يدور عمى وقائع النكبة وقصص وشدد أبو فخر في ورقتو عمى أف 

المجازر وحكايات الطرد والنفي والتيجير، فالشعور بالظمـ لدى الفمسطيني الالجئ يغذي إرادة تحدي الظمـ. 
عبية ومف ىذه البدايات ظير التحوؿ الجديد في وعي اليوية الوطنية، وتمثؿ في انبثاؽ بعض المنظمات الش

واالتحادات النقابية، والتي كانت عالمات أولى وميمة جدًا عمى طريؽ تشكيؿ ىذه اليوية، ورأى أف 
االتحادات والمنظمات الشبابية كانت بالمجمؿ ذات طابع سياسي، ال منظمات نقابية خالصة حيث لـ تتبمور 

 ة.تاريخي لمكمم -في بمداف الشتات طبقة عاممة فمسطينية بالمعنى السوسيو 
وأبرز أبو فخر لمتجربة الفمسطينية في لبناف، قائاًل:اليوـ ال نكاد نممس أي تأثير فمسطيني في لبناف، حيث 
اندثر مركز األبحاث والتخطيط، وىا ىي مؤسسة الدراسات الفمسطينية تشيخ، ومركز الزيتونة ما زاؿ طري 

 العود، وىو يكافح النتزاع مكانة لو بيف مراكز البحوث العربية.
وختـ كممتو باإلشارة إلى أف منظمة التحرير ما عادت ىي البيت الفمسطيني الجامع والوطف الرمزي 
لمفمسطينييف في شتاتيـ، واالتحادات النقابية والمنظمات الشعبية باتت منقسمة عمى نفسيا، وقميمة الفاعمية، 

يكوف مجديًا كثيرًا، بحسب أبو وىي ال تمثؿ قطاعاتيا، وتابعة لمفصائؿ التي شاخت منذ زمف طويؿ. فمف 
فخر، بذؿ الجيد في إعادة تفعيؿ االّتحادات النقابية والمنظمات الشعبية الفمسطينية، ما داـ اإلطار الوطني 

 الشامؿ، أي منظمة التحرير، غائبًا.
مة مف جانبو، قاؿ جابر سميماف: إف المكانة المركزية لقضية الالجئيف في الخطاب الفكري والسياسي لمنظ

التحرير الفمسطينية تعرضت إلى االىتزاز، وخاصة منذ اتفاقيات أوسمو وصواًل إلى قبوؿ فمسطيف دولة غير 
عضو في األمـ المتحدة، مشيرًا إلى أف احتماؿ استبداؿ عضوية منظمة التحرير المراقبة في األمـ المتحدة 

ؿ الشعبي لفمسطينيي الشتات وعمى بعضوية دولة فمسطيف المراقبة يحمؿ مخاطر جّمة عمى موضوع التمثي
 دورىـ في النضاؿ الوطني الفمسطيني..

وشدد سميماف عمى أف تعزيز موقع فمسطينيي الشتات ودورىـ في عممية إعادة بناء منظمة التحرير والحفاظ 
صالح مؤسسات المنظمة، واإلقالع عف المقاربة التقميدية التي تتعامؿ م ع عمى حقوقيـ يتطمب إعادة بناء وا 

الالجئيف الفمسطينييف بوصفيـ متمقيف سمبييف لممعونة اإلنسانية، واإلقالع عف المتاجرة السياسية بحؽ عودة 
الالجئيف، وضرورة أف تحافظ أي مبادرة فمسطينية لقياـ الدولة عمى الحقوؽ الثابتة لمشعب الفمسطيني غير 

التمثيمية لػمنظمة التحرير والحرص عمى القابمة لمتصرؼ وفي مقدميا حؽ العودة، والحفاظ عمى المكانة 
. بقاء السمطة والدولة في قاعدة اليـر  إبقائيا في قمة اليـر السياسي الفمسطيني، وا 
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وفي نفس الوقت أشار محمد عمي إلى أنو ال أحد يستطيع أف ينفي الدور الميـ والحاسـ لدور ىؤالء 
خراج المؤسسات التمثيمية والقيادية لمشعب المقتمعيف في إعادة بناء المشروع التحرري الفمسطيني، و  ا 

الفمسطيني مف أزمتيا التي تعمقت بفعؿ اتفاقية أوسمو، وما بني عمييا، خاصة في زمف تأخذ بو الشعوب 
بزماـ األمور، رافضة لكؿ أشكاؿ مصادرة الدور والوصاية والتبعية، الفتًا النظر إلى أف الوقائع أكدت أف 

ؿ خطوة، ولو صغيرة، عمى طريؽ إنجاز الحد األدنى مف الحقوؽ الفمسطينية، السمطة الفمسطينية لـ تشك
نما مثمت عقبة كبيرة في طريؽ استرداد ىذه الحقوؽ. وقاؿ: لقد حاف الوقت لمتفكير الجدي بإعادة بناء  وا 

 المشروع التحرري الفمسطيني بعيدًا.
ية واإلقميمية وثورة االتصاالت وتدفؽ وأكد أف تطورات الصراع مع المشروع الصييوني والمتغيرات الدول

 المعمومات، تعطي دورًا مميزًا لمييئات األىمية كجزء مف مكونات المشروع التحرري الفمسطيني المتجدد.
وشدد عمى أف المطموب مشروع يستفيد مف تجارب الشعوب ومقاوماتيا المنتصرة، خصوصًا في الدوؿ التي 

ي، وقاؿ: آف األواف كي تمتئـ كّؿ القوى الحية مف أبناء فمسطيف، عانت مف نمط استعماري استيطاني عنصر 
مف فصائؿ وحركات المقاومة وىيئات العمؿ األىمي لتشكيؿ شبكة دعـ، تتكامؿ مع قوى وأحزاب ومؤسسات 
سالمية ودولية، لمعمؿ عمى خط تأميف شبكات أماف إغاثية، اقتصادية واجتماعية لالجئيف مف أبناء  عربية وا 

 كما تعمؿ عمى دعـ كفاحيـ مف أجؿ حقيـ في العودة إلى مدنيـ وقراىـ التي اقتمعوا منيا. فمسطيف،
 
 بوحدة التمثيل الفمسطينيس أو سياسة تم لغزة : نرفض أية زيارةلمقمة االسالمية عباس 

لية دعا الرئيس محمود عباس، الدوؿ اإلسالمية لدعـ شعبنا الفمسطيني لتجاوز األزمة الما :وفا - القاىرة
واالقتصادية التي يعيشيا جراء الحصار واالحتجاز اإلسرائيمي ألموالو، وفرض القيود عمى اقتصاده والسيطرة 

 عمى موارده الطبيعية، ومياىو الجوفية، ومنعو مف استغالؿ واستثمار أكثر مف نصؼ مساحة أراضيو.
، عمى ضرورة دعـ مدينة أمس في كممتو أماـ مؤتمر القمة اإلسالمية المنعقد في القاىرة عباسوشدد 

القدس، وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية فييا، والتي تبناىا مؤتمر القمة اإلسالمية 
االستثنائي في شير آب الماضي، ودعا األمانة العامة، والبنؾ اإلسالمي لمتنمية لوضع آليات لحشد الموارد 

 .المالية الالزمة لتنفيذ خطة التنمية
وفيما يتعمؽ بممؼ المصالحة، قاؿ "إننا نعمؿ بكؿ إخالص لمخروج مف حالة االنقساـ، والمضي قدمًا نحو 
إنجاز المصالحة، مؤكدا أنيا ىدؼ ومصمحة ومطمب فمسطيني شعبي، ومشيرا إلى أف أسرع وأقصر السبؿ 

 عب كممتو عبر االنتخابات".لموصوؿ إلى ىذه الغاية المنشودة، ىو التوجو إلى صناديؽ االقتراع ليقوؿ الش
ودعا المجتمع الدولي إلى رفع الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى غزة وأىميا، وتقديـ المساعدات اإلنسانية، 
وتنفيذ المشاريع التنموية، وعّبر عف خالص الشكر والتقدير لجميع األشقاء واألصدقاء الذيف دعموا أىمنا، 

 ة المشاريع التنموية، وعمميات إعادة البناء واإلعمار فييا.سواء بالمساعدات اإلنسانية أو بإقام
في الوقت ذاتو، إلى ضرورة التفريؽ بيف الدعـ اإلنساني الواجب ألىمنا في غزة، والزيارات  عباسوأشار 

السياسية التي تأخذ طابعًا رسميًا، وكأف ىناؾ كيانًا مستقاًل في قطاع غزة. وقاؿ "مع ترحيبنا ودعمنا ألية 
د ذات طابع إنساني، فإننا نرفض أية زيارة أو سياسة تمثؿ مساسًا بوحدة التمثيؿ الفمسطيني، ونعتبرىا جيو 

ضرارًا بالمصالح الفمسطينية، وبالجيود المبذولة لتحقيؽ المصالحة الوطنية".  تعزيزًا لالنقساـ، وا 
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 العربي ونجاد نبيلعباس يبحث الممف الفمسطيني مع  
بحث الرئيساف الفمسطيني محمود عباس واإليراني محمود احمدي نجاد في : وكاالت -البياف  - القاىرة

تناوؿ العممية "البحث  إفالقاىرة أمس تطورات األوضاع عمى الساحة الفمسطينية. وقاؿ مصدر فمسطيني 
 عباس. كما بحث "عانييا السمطة والمصالحةالمالية التي ت واألزمةالسياسية المتعمقة بالقضية الفمسطينية 

، مع أميف عاـ جامعة الدوؿ العربية نبيؿ العربي تطورات اإلسالميعمى ىامش قمة منظمة التعاوف 
عمى الساحة الفمسطينية والجيود المبذولة لتحقيؽ المصالحة، واألزمة المالية التي تعانييا فمسطيف،  األوضاع

كاف ميمًا، حيث تـ استعراض "المقاء مع عباس  إفياسية. وقاؿ العربي إضافة إلى تطورات العممية الس
األميركية الجديدة  لإلدارةاألمور التي ستبحث في لقاء الفصائؿ الفمسطينية الجمعة، وكذلؾ التوقعات بالنسبة 

 إلىة واالتصاالت الجارية مع األوروبييف منذ فترة بيدؼ تحويؿ مسار القضية الفمسطينية مف أمور متناثر 
 ."لألراضي الفمسطينية اإلسرائيميإنياء االحتالؿ 

ونوه ببدء االتصاالت التي تجرييا األمانة العامة مع الدوؿ العربية بشأف حضيـ عمى تسديد التزاماتيـ في 
 شبكة األماف المالية العربية لدعـ فمسطيف.

 //البيان، دبي، 
 
نياء معاناتيمإلع التدخل الفور  الدوليفياض يدعو المجتمع    ي إلنقاذ األسرى وا 

سالـ فياض أف صمود أسرى الحرية في إضرابيـ الُمستمر عف  د.األياـ: أكد رئيس الوزراء  -راـ اهلل 
رادتيـ الصمبة التي ال تميف، باتا ُيبرزاف لمعالـ برمتو، مدى الظمـ الذي يمَحُؽ بيـ جّراء الممارسات  الطعاـ وا 

تعرضوَف ليا، والتي تمُس بحقوقيـ في الحياة والكرامة اإلنسانية، خاصًة اإلىماؿ القمعية الالإنسانية التي ي
الطبّي، وسياسة العزؿ االنفرادّي، واالعتقاؿ اإلدارّي، والحرماف مف التعميـ ومف زيارة األىؿ، وغير ذلؾ مف 

اعًا عف كرامتيـ االنتياكات". وقاؿ: "يواصؿُ أسرى الحرية صموَدىـ األسطورّي في معركتيـ العادلة دف
وكرامة شعبنا، ومف أجؿ ضماف الحد األدنى مف حقوقيـ األساسية وظروؼ حياتيـ، والتي سبؽ وأف 

 انتزعوىا خالؿ مسيرة كفاح شعبنا الطويمة لنيؿ حريتو واستقاللو".
وشدد فياض، في حديثو اإلذاعي األسبوعي، أمس، عمى أف الصرخَة التي ُيطمقيا األسرى المضربوف عف 

طعاـ، وىـ ُمسمحوف بإرادتيـ الُمتحدة مع صمود أبناء وبنات الشعب الفمسطيني، في التصميـ عمى كسر ال
قيود االحتالؿ وطغيانو، تستوجب تحركًا فوريًا مف قبؿ المجتمع الدولّي وقواه المؤثرة، خاصًة األمـ المتحدة 

لزاـ  نياء معاناتيـ، وا  إسرائيؿ بوقؼ جميع انتياكاتيا والتقيد بقرارات والمؤسسات الحقوقية إلنقاذ حياة أسرانا وا 
 .الشرعية الدولية وقواعد القانوف الدولّي وكافة المواثيؽ والمعاىدات الدولية ذات الصمة

 //األيام، رام اهلل، 
 
 الفمسطينية تدخل الكونجرس األميركي بالمصالحةب منظمة التحرير تندد 

التحرير الفمسطينية بتدخؿ الكونجرس األميركي في شأف داخمي نددت منظمة : نادية سعد الديف – عماف
 فمسطيني لدى مناقشتو مؤخرًا موضوع المصالحة وتأثيرىا عمى العممية السممية.

واعتبر عضو المجنة التنفيذية لممنظمة واصؿ أبو يوسؼ أف انعقاد جمسة ألعضاء في الكونجرس مؤخرًا 
يديد فرص السالـ"، يشكؿ "تدخاًل سافرًا في الشأف الداخمي لبحث عنواف "المصالحة بيف فتح وحماس وت
 الفمسطيني وانحيازًا مطمقًا لالحتالؿ اإلسرائيمي".
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وقاؿ، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف "ىذه الجمسة تأتي ضمف سياؽ انحياز الكونجرس لالحتالؿ وحجب 
حكاـ الحصار المالي ضد الشعب المساعدات األميركية المقدمة إلى السمطة الفمسطينية، مف أجؿ إ

 الفمسطيني".
نياء االنقساـ، ضمف أجواء إيجابية مواتية حاليًا،  وأضاؼ إف "الفمسطينييف ماضوف نحو تحقيؽ المصالحة وا 

 رغـ المساعي األميركية واإلسرائيمية المضادة".
مصالحة، معتبرة وكانت جمسة ألعضاء لجنة الشؤوف الخارجية في الكونجرس قد بحثت مؤخرًا موضوع ال

فييا أف "السالـ والتفاوض الجدي بيف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي ال يشترط المصالحة بيف حماس 
 وفتح".

 //الغد، عمان، 
 
 بزيارة أوباما: فرصة لمتقدم نحو حل الدولتينترحب  ةالفمسطيني السمطة 

إلى المنطقة  أوبامايا الرئيس األميركي باراؾ األياـ: رحبت الرئاسة الفمسطينية بزيارة سيقوـ ب -القدس 
 خالؿ الربيع المقبؿ معتبرة أنيا بمثابة "فرصة جديدة وميمة".

وقاؿ نبيؿ أبو ردينة، الناطؽ باسـ الرئاسة، في اتصاؿ ىاتفي مع "األياـ"، الرئيس محمود عباس يرحب 
كة سياسية تؤدي إلى تطبيؽ حؿ الدولتيف إلى فمسطيف ونرجو أف تكوف بداية لحر  أوبامابزيارة الرئيس باراؾ 

 بإقامة دولة فمسطينية مستقمة وعاصمتيا القدس الشرقية حسب القرارات الدولية.
وأضاؼ، ىذه فرصة جديدة وميمة، ونتطمع إلى استمرار التواصؿ مع اإلدارة األميركية والمجتمع الدولي 

دولة فمسطينية ستستمر حالة القمؽ والتوتر وعدـ  لتحقيؽ األمف واالستقرار والسالـ في المنطقة فدوف إقامة
 االستقرار في كؿ مكاف.

زيارة وزير الخارجية األميركي  أو األميركيوأشار أبو ردينة إلى انو لـ يتحدد حتى اآلف موعد زيارة الرئيس 
 جوف كيري إلى المنطقة.

 //األيام، رام اهلل، 
 
  غزة لكنو لم يحدد موعداً  ميقاتي سيزور قطاعإسماعيل رضوان: نجيب  

أعمف وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية في الحكومة المقالة إسماعيؿ رضواف، أّف رئيس الوزراء  الخميج: -غزة 
المبناني نجيب ميقاتي سيزور قطاع غزة، لكنو لـ يحدد موعدًا. وقاؿ رضواف في تصريحات صحفية، أمس، 

 ألخير بالموافقة. إنو وجو الدعوة لميقاتي لزيارة غزة ورد ا
وذكر رضواف، الذي التقى ميقاتي خالؿ زيارتو لبيروت قبؿ أياـ لتفقد أوضاع الالجئيف الفمسطينييف في 
المخيمات المبنانية، أف ميقاتي أبدى تفيمو لممطالب بضرورة أف يحظى الفمسطينيوف بحياة كريمة ومعالجة 

ة غوث وتشغيؿ الالجئيف لمقياـ بدورىا تجاىيـ. مسألة الالجئيف القادميف مف سوريا والضغط عمى وكال
وأوضح أف ميقاتي اعتبر أف التعقيد الذي تشيده الساحة المبنانية سبب رئيس في األوضاع الحالية لالجئيف 

 الفمسطينييف القادميف مف سوريا.
 //الخميج، الشارقة، 

 
 مية" في القمة اإلسالمرسي"بدال من  "حسني"يخطئ ويذكر اسم  عباس 



 
 
 

 

 

           26ص                                    3874العدد:                8/3/3124الخميس  التاريخ:

وذكر اسـ الرئيس السابؽ محمد  اإلسالميةأخطأ الرئيس الفمسطيني محمود عباس أثناء إلقاء كممتو بالقمة 
وفي بداية كممتو بدأ بتقديـ الشكر . حسنى مبارؾ باعتباره الرئيس الحالي بدال مف الرئيس محمد مرسي

ثـ تراجع عمى الفور  "مد حسنىنشكر الرئيس مح"لمصر الستضافتيا المؤتمر، وأثناء شكره الرئيس قاؿ 
 لتعديؿ كالمو وقاؿ محمد مرسي.

 //البيان، دبي، 
 
 ييود متشددين ومسؤولين في مقر الرئاسة برام اهلل بين لقاء سري محافظ نابمس ينفي عقد  

 عقد أي لقاءات بيف مسؤوليف مف السمطة األربعاءوليد عوض: نفى محافظ نابمس جبريف البكري  -راـ اهلل 
الفمسطينية وعدد مف الييود المتشدديف، في مقر الرئاسة الفمسطينية براـ اهلل مف أجؿ تنظيـ زيارات لمقاـ 

تحت حماية جيش االحتالؿ  واآلخرفي نابمس الذي يواصؿ المستوطنوف اقتحامو بيف الحيف  األثرييوسؼ 
 بذريعة انو مكاف مقدس لمييود. اإلسرائيمي

ف وقاؿ البكري في تصريحات نق متيا وكالة )وفا( إف ما نشر في الصحؼ اإلسرائيمية عار عف الصحة، وا 
زيارات الييود المتشدديف تتـ مف خالؿ االرتباط اإلسرائيمي، وليس لنا عالقة بيا، وىـ مف يتحمموف مسؤولية 

ثارة البمبمة، موضحا أف قبر يو  سؼ ىذه الزيارات، مشددا عمى أف اليدؼ مف نشر ىذه األخبار ىو خمؽ وا 
يقع تحت السيادة الفمسطينية وىي تقوـ عمى رعايتو واالعتناء بو، كونو مكانا تاريخيا وأثريا، يؤمو العديد مف 

 السائحيف األجانب، وطمبة المدارس.
 

عف اجتماع  األربعاء اإلسرائيمية "معاريؼ"وجاءت تصريحات محافظ نابمس تعقيبا عف ما نشرتو صحيفة 
بيف ممثميف عف المتدينيف الييود وقيادات في السمطة، لمتنسيؽ بعيدا عف الجيش  سري عقد في مدينة راـ اهلل

 الزيارات الييود لقبر يوسؼ في مدينة نابمس. اإلسرائيمي
 //القدس العربي، لندن، 

 
 واقع دولة واحدة إلعتأخذنا  "إسرائيل"عريقات لـ"فورين بوليسي": ال نرى سوى حل الدولتين لكن  

السابؽ  األميركيالمفاوض  أجراىامقابمة  األميركيةر الموقع االليكتروني لمجمة "فوريف بوليسي" نش :واشنطف
صائب  د.اروف ديفيد ميمر مع كبير المفاوضيف الفمسطينييف  اإلسرائيمية –في عممية السالـ الفمسطينية 

 أغاظعريقات  إفويقوؿ ميمر في ثمانينات القرف الماضي.  األولىعريقات الذي يقوؿ ميمر انو قابمو لممرة 
عندما وضع الكوفية الفمسطينية  جيمس بيكر في مؤتمر مدريد لمسالـ في  األميركيوزير الخارجية 

جادتومؤىالت عريقات العممية  إلىيشير ميمر  أفعمى كتفيو. وبعد  المغة االنكميزية وقدرتو عمى التحميؿ  وا 
فرصة  أعظـالفمسطينية، وماذا كانت  اإلسرائيميةالمفاوضات  لحظاتؾ في وأسوأ أفضؿ: "ما ىي أواليسألو 

 ضائعة؟". وىنا رد عريقات:
آنذاؾ اسحؽ(  اإلسرائيميكبير المفاوضيف آنذاؾ، فقد كانت الصمة بيف )رئيس الوزراء  أكفلـ  أننيمع  -

ف. كاف ىناؾ السالـ ممك أف، أنارابيف والرئيس )ياسر( عرفات تشعر جميع مف ىـ حوليما، بما في ذلؾ 
قتؿ، لـ يممؾ  أفوبعد  – إسرائيمي إرىابيحيف اغتياؿ رابيف عمى يد  إلىتقدـ كبير عمى جميع المسارات 

دولتيف ستغمؽ عما قريب بينما  أساسحؿ قائـ عمى  أماـنافذة الفرصة  أفالبصيرة لفيـ  إسرائيميزعيـ  أي
 يواصموف سياساتيـ االستعمارية )االستيطانية(.
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 إلسرائيؿجانبًا مبادرة السالـ العربية التي تعرض عالقات عادية  إسرائيؿ إلقاءضائعة ىي بالتأكيد الفرصة ال
. لقد رموا بيا جانبًا بقصفيـ غزة، وبتشديدىـ حدود  إلى إسرائيميدولة مقابؿ انسحاب  مع 

، خصوصًا في القدس الضفة الغربية أنحاءحاالت العقاب الجماعي، وبزيادة البناء االستيطاني في كؿ 
 الشرقية وحوليا.

 ، واكبر فشؿ ليا؟أوسمو. ما ىو اكبر نجاح لػ)عممية( أوسمولمفاوضات  ىو الذكرى الػ * العاـ 
الحكومات  أف، شعبًا تحت االحتالؿ تبيف أوسمومازلنا، بعد مرور عقديف مف الزمف عمى  أنناحقيقة  إف -

نماسنة  تستمر لػ أفالتفاقيات الموقتة لـ يكف مف المفروض قد حرفتيا عف سكتيا. وا اإلسرائيمية  وا 
 لخمس فقط. وبعد ذلؾ كنا سنتمتع بالحرية والسيادة.

سنة، ثالث  عدد المستوطنيف تضاعؼ خالؿ  أفزادت مف توسيع مستوطناتيا. والواقع  إسرائيؿولكف 
مًا بسبب انعداـ الحرية. الحاؿ ال يمكف مرات. وقوضت جيود الحكومة الفمسطينية لبناء مؤسسات تقويضًا تا

فمسطيني مف الشتات وفي تعزيز قدرتنا عمى  ألؼ  إعادةفي  أوسمويستمر. لقد نجحت )اتفاقيات(  أف
ثقافة غير مسبوقة لمنجاة مف العقاب سمحت ليـ  إسرائيؿالمجتمع الدولي اخفؽ بمنحو  أفبناء دولتنا. غير 

 وضات وكوسيمة لالستمرار في )النشاطات( االستعمارية بداًل مف وقفيا.( باستخداـ المفااإلسرائيمييف)
 بشأف الفمسطينييف؟ اإلسرائيميوفشيء ال يفيمو  أىـ* ما 

 حكومتيـ تبني جدار ضـ حولنا. أفمكاف. نحف لف نختفي لمجرد  أي إلىلسنا ذاىبيف  إننا -
واصموا  إذاشر سنوات. ماذا يروف؟ ويتصوروا كيؼ ستكوف دولتيـ في غضوف ع أعينيـيغمضوا  أفيجب 

سياساتيـ، فسيتبنوف رسميًا شكؿ نظاـ تفرقة عنصرية )ابارتايد(، وىو ما اعتقد انو ليس ما يريده كثير مف 
 .اإلسرائيمييف

 ؟اإلسرائيمييفشيء تعممو الفمسطينيوف عف  أىـ* ما 
 أفعمينا  أفنفيـ  أفمكاف آخر. يجب  إلىىنا ليغادروا  إلىلف يركبوا السفف التي جمبتيـ  اإلسرائيميوف -

نماتكوف التفرقة العنصرية،  أفجنب. ولكف قواعد العالقة ال يمكف  إلىنعيش جبنًا   الحرية. وا 
 * ما الذي تتوقعو مف الحكومة المقبمة بشأف عممية السالـ؟

 إفى حؿ الدولتيف. حؿ آخر سو  أيال نرى  إنناثمة مجااًل لمتفاؤؿ، ولكف موقفنا لـ يتغير.  أفال اعتقد  -
تصبح شريكًا في  أفتدرؾ ىذه الحقيقة وتحتـر ما وافقت عميو الحكومات السابقة يجب  إسرائيميةحكومة  أي

 السالـ.
-اإلسرائيمية" ممكنة، وماذا سيكوف تأثيرىا عمى مستقبؿ المفاوضات ح* ىؿ الوحدة بيف "حماس" و"فت

 الفمسطينية؟
ؿ القريب، بعد سماح "حماس" لمجنة االنتخابات بتسجيؿ الناخبيف الجدد نحقؽ تقدمًا في المستقب أفنتوقع -

تجرى انتخابات في اقرب  أفثمة اتفاقًا موقعًا. نتوقع  أفوالواقع  –ىناؾ اتفاقا سياسيا  أففي غزة. اعتقد 
 أبناءوقت ممكف، وىذه ىي الطريقة الصحيحة لحؿ خالفاتنا: فميقرر شعبنا، مف منيـ في فمسطيف وكذلؾ 

 شعبنا في الشتات.
لقد اعترفت "حماس" بمنظمة التحرير الفمسطينية ممثاًل شرعيًا وحيدًا لمشعب الفمسطيني، بما في ذلؾ 

نجري  أفيتحقؽ ذلؾ، نتوقع  أف. وبمجرد إسرائيؿتفويضيا التفاوض عمى اتفاؽ عمى الوضع النيائي مع 
 استفتاًء وطنيًا.
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في ما  أوباماالرئيس باراؾ  إدارةف؟ وما الذي تتوقعونو مف * كيؼ تصؼ دور مصر في عممية السالـ اآل
 يتعمؽ بعممية السالـ؟

لقد لعبت مصر دورًا مركزيًا، وىي تواصؿ عمؿ ذلؾ. نحف نثؽ باف مصر تحت قيادة الرئيس محمد  -
 مرسي ستستمر في القياـ بدور قوي الف لفمسطيف ومصر مصمحة مشتركة في تحقيؽ السالـ.

. ونحف، والمصريوف، وبقية العالـ األوسطالسالـ في الشرؽ  بإحالؿقاؿ انو ممتـز شخصيًا  أوباماالرئيس 
جاىزوف لمسالـ. لدينا مبادرة السالـ العربية. وىذا يتماشى مع المصمحة القومية لمواليات  إنناالعربي نقوؿ لو 

ستيطاف بداًل مف السالـ ساىـ تتحمؿ الموـ الختيارىا اال إسرائيؿ أفعدـ قوؿ واشنطف صراحًة  إفالمتحدة. 
 .اإلسرائيميةفي ثقافة الالعقاب 

 وسيطًا فعااًل في المفاوضات؟ أميركاتكوف  أف* ىؿ يمكف 
نماتكوف فعالة،  أفتكوف وسيطًا نزييًا فاف بوسعيا ليس فقط  أفقررت الواليات المتحدة  إذا - تستطيع  وا 

نحو الشعب  أخالقياالتزامًا  ةالمتحدعمى الواليات  إفالمنطقة، سالـ عادؿ ودائـ.  إلىجمب سالـ حقيقي 
 الفمسطيني الموجود تحت االحتالؿ ويعيش في المنفى منذ عقود مف الزمف.

 دولتيف ممكنًا؟ أساس*ىؿ ما زاؿ حؿ عمى 
 

مرتبطة باالستعمار، والمجتمع الدولي  إسرائيؿ إرادةسياسية. حتى اآلف  إرادةكانت ىناؾ  إذانعـ، ولكف فقط 
 أيكدولة فوؽ القانوف. نحف ال نرى  إسرائيؿفؽ في وضع نياية لعقود مف المعايير المزدوجة بمعاممتو اخ

 واقع دولة واحدة". إلىتأخذنا  إسرائيؿ أفحؿ آخر سوى حؿ الدولتيف، مع 
 //القدس، القدس، 

 
 تاريخية  يدعو القمة اإلسالمية إلع إنقاذ القدس بعد ىدم أجزاء من مبان عدنان الحسيني 

األياـ: دعا وزير شؤوف القدس المحافظ عدناف الحسيني، أمس، زعماء وقادة منظمة التعاوف  –راـ اهلل 
اإلسالمي المجتمعيف في القاىرة إلى التحرؾ الفوري إلنقاذ المقدسات والتاريخ في مدينة القدس، التي 

ات عممية وجدية مف اجؿ توفير والشروع بإجراء جمة ممنيجة تستيدؼ الحجر والبشر،تتعرض ألوسع ى
الحماية العاجمة لممسجد األقصى وباقي المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وكشؼ أشكاؿ التزوير والتزييؼ 

 التي تتعرض ليا المدينة بيدؼ سمخيا عف محيطيا التاريخي الفمسطيني العربي اإلسالمي والمسيحي.
ئيمي بيدـ أجزاء مف مباف تاريخية في ساحة البراؽ وحذر في تعقيبو عمى شروع سمطات االحتالؿ اإلسرا

وىي عبارة عف أقواس تعبر عف حضارة إسالمية عظيمة مف تداعيات المخططات اإلسرائيمية لممسجد 
األقصى، واصفا ىذه االنتياكات بالجريمة بحؽ المقدسات والتاريخ واالستيتار بمشاعر أكثر مف مميار مسمـ 

يطو الرتباطو وساحاتو، مؤكدا حؽ المسمميف الثابت في ىذا الحائط ومح يرتبط بعقيدتيـ حائط البراؽ
الفتا إلى أنو ال صحة لممزاعـ التي  حد جدراف المسجد األقصى المبارؾ،إضافة إلى انو أ باإلسراء والمعراج،

تتحدث عف انو جزء مف الييكؿ المزعوـ الذي لـ يكؼ اإلسرائيميوف المتطرفوف وحتى المحظة عف الحفر 
 وتعريض أسفؿ المسجد األقصى والمدينة المقدسة لخطر االنييار بحثا عف ىذا الييكؿ.

 //األيام، رام اهلل، 
 
غالق مستشفع "الرممة"   قراقع يطالب باإلفراج عن األسير المريض موقدة وا 
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ض موقدة، المري األسيراألياـ: طالب وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع، باإلفراج عف  -سمفيت 
وبمجنة تحقيؽ حوؿ ظروؼ األسرى المرضى، وبإغالؽ مستشفى الرممة وتحويؿ األسرى إلى مستشفى مدني 

جاء ذلؾ خالؿ مؤتمر صحافي في قرية الزاوية قضاء سمفيت وفي بيت  تتوفر فيو كؿ المقومات الصحية.
 المريض منصور موقدة بدعوة مف الوزارة. األسير

واألسرى  األسيرـ أبو بكر ومدير مركز حريات حممي األعرج ووالدة وأشقاء وحضر المؤتمر المحافظ عصا
 المحرروف ومسؤولو المؤسسات في المحافظة.

 المريض منصور نمر موقدة ) األسيروتركز المؤتمر حوؿ الظروؼ الصحية الخطيرة التي يمر بيا 
حاالت إغماء وكريزا وبشكؿ والمصاب بشمؿ نصفي والذي تدىورت حالتو الصحية مؤخرا وأصيب ب (عاـ

منصور موقدة أصبح بيف الموت  األسيروقاؿ قراقع خالؿ المؤتمر: إف  متكرر مما شكؿ تيديدا عمى حياتو.
والحياة وتحوؿ إلى جسد محطـ ومدمر يعيش عمى المسكنات وأغمؽ ممفو الطبي منذ أربع سنوات وال يعطى 

.  العالج الالـز
 //األيام، رام اهلل، 

 
 : االحتالل يسعع لفرض مشروع التيويد عمع القدس بورينينائب ال 

حّذر عضو المجمس التشريعي الفمسطيني، حسني بوريني، مف مخططات إسرائيمية لتغيير معالـ : نابمس
مدينة القدس المحتمة مف خالؿ عمميات اليدـ والحفريات التي تقوـ بيا سمطات االحتالؿ في المدينة وفي 

 ة لممسجد األقصى تحديدًا.المنطقة المجاور 
(، "إف االحتالؿ اإلسرائيمي /وقاؿ بوريني في بياف صحفي تمّقت "قدس برس" نسخة عنو، األربعاء )

ييدؼ مف خالؿ عمميات اليدـ لتنفيذ خططو التيويدية بحؽ المدينة المقدسة ليثبت حقو المزعـو فييا ويخفي 
 وفؽ رأيو. بذلؾ المعالـ التاريخية اإلسالمية والعربية"،

 //قدس برس، 
 
 ُيطالب "اليونسكو" بحماية التراث في القدس المحتمة  أبو ليمع نائبال 

طالب النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني، قيس عبد الكريـ أبو ليمى، منظمة األمـ المتحدة : راـ اهلل
لمخططات الحكومة اإلسرائيمية الساعية  لمتربية والعموـ والثقافة "اليونسكو" باالضطالع بدورىا في التصّدي

 لتيويد مدينة القدس المحتمة وتغيير معالميا التاريخية.
(، المنظمة األممية عمى /وحّث أبو ليمى في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو األربعاء )

لتطبيؽ كافة تكثيؼ جيودىا لمحفاظ عمى التراث الفمسطيني والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، والسعي 
القرارات األممية لصوف اآلثار الفمسطينية واسترجاع ما سمبتو سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية عمى مدار 

 السنوات الماضية.
 //قدس برس، 

 
 ضابط فمسطيني برام اهلل في ظروف غامضة مقتل 

قتو في مدينة راـ اهلل )وسط ّكدت مصادر فمسطينية، العثور عمى ضابط أمف فمسطيني مقتواًل في ش: أراـ اهلل
 الضفة الغربية المحتمة(، في ظؿ ظروؼ غامضة.
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عامًا(، وىو أحد ضباط  وأوضحت المصادر، أف الحديث يدور حوؿ المقّدـ حسف صالح جاليطة )
 (./جياز األمف الوقائي في مدينة أريحا، وعثر عمى جثتو أمس الثالثاء )

بأف األخير كاف قد غادر مدينة أريحا صباح الثالثاء لممثوؿ أماـ وأفاد مصدر مقّرب مف عائمة جاليطة، 
لجنة تحقيؽ في مقر األمف الوقائي في راـ اهلل، حيث توفي ىناؾ وعثر عمى جثتو قرابة الساعة التاسعة 

 صباحًا، وال تزاؿ ظروؼ وفاتو غامضة، وفؽ المصدر.
مركز الشرطة الفمسطينية بمدينة أريحا  وكانت عائمة الضابط المقتوؿ قد نّظمت وقفة احتجاجية أماـ

 لممطالبة بالكشؼ عف ظروؼ مقتؿ نجميـ.
 //قدس برس، 

 
  عسكري لمتالميذ في غزة  تدريببرنامج  

بدأت وزارة التربية والتعميـ بالتعاوف مع وزارة الداخمية في الحكومة في قطاع غزة بتنفيذ برنامج : أ ؼ ب
، لتدريب طمبة ثانوييف عمى فنوف القتاؿ، بمشاركة عشرة "طالئع التحرير الفتوة"تدريبي أطمؽ عميو اسـ 

آالؼ تمميذ. ويتمقى الطالب حصة أسبوعية تشمؿ تدريبات عمى األسمحة الخفيفة مثؿ تفكيؾ وتجميع رشاش 
فنوف قتالية باستخداـ السالح األبيض.  إلىالكالشنيكوؼ والمسدس واالنتظاـ في عرض عسكري باإلضافة 

 أ البرنامج بسمسمة محاضرات نظرية تتموىا تماريف رياضية متنوعة وعروض عسكرية.ويبد
بسبب االعتداءات "وأكد المواء أبو عبيدة الجراح قائد األمف الوطني في غزة أف فكرة البرنامج جاءت 

س لدى تعزيز الروح المعنوية والثقة بالنف". وأوضح أف اليدؼ منيا ىو "المتواصمة عمى الشعب الفمسطيني
 ."التالميذ كي ال تؤثر عمييـ الظروؼ المحيطة ميما كانت صعبة

وقررت الحكومة إنشاء مدرسة عسكرية ىي األولى مف نوعيا في الضفة وغزة دعا رئيس الوزراء المقاؿ 
 .إقامتيا إلىإسماعيؿ ىنية 

 //الخميج، الشارقة، 
 
 وأجيزة األمن "ئيلإسرا"العمالء في غزة.. حرب خفية مستمرة بين : تقرير 

كشؼ اليجوـ اإلسرائيمي األخير عمى قطاع غزة النقص في "بنؾ األىداؼ" : ىشاـ محمد -غزة 
اإلسرائيمية"، حيث تركز إسرائيؿ عمى العمالء بشكؿ رئيسي إلمدادىا بالمعمومات الالزمة ليذه األىداؼ، 

لخدماتية ومساكف المدنييف، بينما ولكف في اليجوـ األخير تركز القصؼ بصورة أساسية عمى المؤسسات ا
 ظمت خسائر المقاومة محدودة قياسًا بعمميات عسكرية سابقة، ما فسر عمى أنو فشؿ استخباراتي إسرائيمي.

مراسؿ "أنباء موسكو" زار مقر قيادة األمف الداخمي في غزة وىو الجياز المسؤوؿ عف متابعة ىذه الظاىرة، 
 رب الخفية ومستجداتيا.لموقوؼ عف كثب عمى تفاصيؿ ىذه الح

أبو عبد اهلل الفي، المسؤوؿ في جياز األمف الداخمي، يقوؿ إف ىناؾ انجازات عمى صعيد المواجية 
، مضيفا أف "ىناؾ دائمًا تجديدا في األدوات مف قبؿ اإلسرائيميةالمستمرة بينيـ وبيف رجاؿ المخابرات 

الجديدة وتفككيا، وقطاع غزة بات مجاال ضيقًا جدًا  المخابرات، ولكف األجيزة األمنية تستوعب ىذه األدوات
ألدوات التخابر". وأوضح أف كثيرا مف العمالء الذيف تـ رصدىـ أو ضبطيـ طمب منيـ تغيير أماكف 

 االلتقاء بيـ في بالد بعيدة، ولكف رغـ ذلؾ يتـ كشفيـ ومتابعتيـ.
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الماضي متابعة المقاوميف عمى األرض  لـ تستطع خالؿ ىجوميا األخير في العاـ إسرائيؿوكشؼ الفي أف 
وال رصد تحركاتيـ، بسبب المعمومات التي حصمت عمييا األجيزة األمنية مف خالؿ العمالء الذيف ألقي 

 القبض عمييـ، وكشفت تمؾ الطرؽ، وعممت المقاومة عمى تفادييا.
بير جدًا، وأنيا تخرج عمى بات "ظاىرة بسيطة وقميمة ومسيطرا عمييا بشكؿ ك إسرائيؿوأكد إف التخابر مع 

 المأل، عندما تقـو األجيزة األمنية بإجراءاتيا".
وأشار الفي إلى أف ىناؾ تعاونًا بيف أجيزة األمف والنخب االجتماعية والمؤسسات الوطنية وفصائؿ المقاومة 

مانات الفمسطينية مف أجؿ تسييؿ عممية تسميـ العمالء أنفسيـ، باإلضافة إلعطاء كؿ مف يسمـ نفسو ض
 اجتماعية حقيقية، وعدـ اعتقالو أو استقبالو في مقرات األجيزة األمنية.

 //نوفوستي، 
 
 
 

 جري محادثات مع عباس لتشكيل حكومة وحدةنو يلبي بي سي أيصرح  مشعل :2
صػػرح رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس خالػػد مشػػعؿ لبرنػػامج "ىػػارد تػػوؾ" عمػػى قنػػاة بػػي بػػي سػػي أنػػو 

مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس حوؿ تشكيؿ حكومة وحدة وطنية فمسطينية تشارؾ فيػو  يجري محادثات
 فتح وحماس.

 وفي آخر تصريح لو، حض خالد مشعؿ عمى تحقيؽ الوحدة الوطنية بيف الفمسطينييف، قائال:
مكف لفتح "فمسطيف لنا جميعا. نحف شركاء في ىذه األمة. ال يمكف لحماس اف تفعؿ شيئا دوف فتح، كما ال ي

 .أف تفعؿ شيئا دوف حماس"
 8/3/3124، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 فتح وحماس تتفقان عمع استحداث لجنة لمتابعة ممفات المصالحة 31

اتفقت حركتا فتح وحماس مساء امس في القػاىرة  –محمد ابو خضير وصالح جمعة  -دوت كـو  -القاىرة 
مفػػات المصػػالحة وتسػػريع عمػػؿ المجػػاف المختمفػػة إلتماميػػا بأسػػرع وقػػت عمػػى إسػػتحداث لجنػػة لمتابعػػة كافػػة م

 ممكف.
وفػػي اعقػػاب لقػػاء عقػػد بػػيف قيػػادتي الحػػركتيف فػػي مقػػر المخػػابرات المصػػرية فػػي مدينػػة نصػػر بالقػػاىرة، صػػرح 
عػػزاـ االحمػػد عضػػو المجنػػة المركزيػػة، ورئػػيس وفػػد حركػػة فػػتح لمحػػوار، أنػػو عقػػد جمسػػة مباحثػػات موسػػعة مػػع 

وسى أبو مرزوؽ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بحضور مسؤوليف مصرييف، بيػدؼ الدكتور م
 مناقشة وتقييـ ما تـ تنفيذه ما تـ االتفاؽ عميو في جمسة الحوار السابقة.

واكد االحمد عمى وضع جدوؿ أعماؿ إجتماع اإلطار القيادي الفمسطيني، الذي سػيعقد مسػاء الجمعػة المقبػؿ 
 ف بصفتو رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية.برئاسة ابو ماز 

وقاؿ إنو تـ االتفاؽ عمى اسػتحداث لجنػة لممتابعػة بعضػويتو وعضػوية الػدكتور موسػى أبػو مػرزوؽ وعضػوية 
المسػػؤوليف المصػػرييف، حيػػث سػػتجتمع بصػػفة دوريػػة مػػف أجػػؿ تقيػػيـ مػػا تػػـ تنفيػػذه، كمػػا سػػتعمؿ عمػػى تػػذليؿ 

 مة تعوؽ تنفيذ اإلتفاؽ عمى األرض.العقبات أماـ أي مشك
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وقػػػاؿ اف أعضػػػاء منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية وعػػػددا مػػػف القيػػػادات المسػػػتقمة وخالػػػد مشػػػعؿ رئػػػيس المكتػػػب 
السياسي لحركة حماس والدكتور رمضاف شمح أميف عاـ حركة الجياد اإلسالمي سيعقدوف لقاءات ثنائية مع 

 بشارؾ في إجتماعات اإلطار القيادي . المسؤوليف المصرييف ، لكف الجانب المصري لف
بػػدوره قػػاؿ ابػػو مػػرزوؽ ردًا عمػػى سػػؤاؿ ىػػؿ " فػػتح" و"حمػػاس" تبحثػػاف اآلف تشػػكيؿ حكومػػة التوافػػؽ التػػي نػػص 
عمييا إعالف الدوحة، ورؤيتو لمقاء القاىرة المرتقب بيف الحركتيف مساء الجمعة: "اف المقاء المخصص لبحػث 

، كما تـ اإلتفػاؽ الشػير الماضػي، والتػأخير كػاف بنػاء عمػى  2-20القادـ تشكيؿ الحكومة سيكوف يوـ األحد 
رغبة لإلخوة في حركة "فتح" بػأف يتػزامف المقػاء مػع إنطػالؽ عمػؿ لجنػة اإلنتخابػات المركزيػة فػي غػزة، ولػيس 

 لألوضاع في مصر أي سبب في تأخير المقاء.
 حتػى اآلف لحساسػية تفاصػيمو، مشػيًرا إلػى وذكر أف الممػؼ األمنػي فػي المصػالحة الفمسػطينية ال يػزاؿ مػؤجاًل 

 أف المسؤوليف المصرييف ىـ مف سيتولوف مناقشة ىذا الممؼ بعد إنجاز بقية ممفات المصالحة. وشدد عمى 
 

أف العائؽ الوحيد إلتماـ ممؼ المصالحة المجتمعية ىو عػدـ تػوفر األمػواؿ لػدفع الػديات والتعويضػات إلنيػاء 
، مشػيًرا إلػى أف الحركػة طالبػت بػأمواؿ اإلعمػار المودعػة لػدى الجامعػة العربيػة الخصومات بيف أفػراد الشػعب

 إلتماـ ممؼ المصالحة المجتمعية.
 8/3/3124القدس، القدس، 

 
 أبو عبيدة: ليس من سياستنا الحديث عن تكتيكاتنا و"القسام" تفعل قبل أن تقول 32

القسػاـ"، الػذراع العسػكري لحركػة "حمػاس"، مػا نفى "أبو عبيدة" الناطؽ الرسمي باسـ "كتائػب عػز الػديف : غزة
نسبتو لو بعػض المواقػع اإللكترونيػة مػف تصػريح حػوؿ كػوف المعركػة القادمػة مػع االحػتالؿ ىػي األخيػرة، وأف 

 القساـ سيستخدـ أسموب اليجـو البري والصواريخ بعيدة المدى، وغير ذلؾ.
رؾ، وال أساس لو مف الصحة"، وأف القناة التي وقاؿ "أبو عبيدة" في تصريح مكتوب لو "إف ىذا التصريح مفب
 ُنسب إلييا التصريح لـ تجر أي حوار معو عمى اإلطالؽ".

وأصاؼ: "ليس مف سياستنا أف نتحدث عف تكتيكاتنا وأساليب عممنا المستقبمية، وكتائب القساـ تفعؿ قبؿ أف 
 يحات الصحفية".تقوؿ، ومياديف المواجية ىي التي تكشؼ عف عطائيا وجيادىا وليس التصر 

وحػػػذر "أبػػػو عبيػػػدة" وسػػػائؿ اإلعػػػالـ مػػػف التعػػػاطي مػػػع مثػػػؿ ىػػػذه التصػػػريحات المجيولػػػة المصػػػدر، والتػػػي ال 
مصػػمحة لمشػػػعب الفمسػػػطيني ومقاومتػػػو فػػػي نشػػػرىا وتػػداوليا، مؤكػػػًدا أف "كتائػػػب القسػػػاـ ليػػػا عنػػػاويف إعالميػػػة 

 ي الوقت الذي تريد".واضحة ال لبس فييا، وتستطيع أف توصؿ رسالتيا بالشكؿ المناسب ف
وقاؿ "أبو عبيدة": "معركتنا مع العدو ال زالت طويمة، ونحف ماضوف في جيادنا ومقاومتنا حتى دحر المحتؿ 

 الغاصب عف أرضنا"، عمى حد تعبيره.
 7/3/3124قدس برس، 

 
 حماس: المساس بساحة البراق اعتداء صارخ عمع المسجد األقصع 33

ع االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي فػػي ىػػدـ واجيػػات ألبنيػػة إسػػالمية تاريخيػػة فػػي أدانػػت حركػػة "حمػػاس" بشػػدة شػػرو : غػػزة
سػػاحة البػػراؽ المالصػػقة لممسػػجد األقصػػى المبػػارؾ بمدينػػة القػػدس المحتمػػة، لبنػػاء كنػػيس ومعػػرض تيويػػدي، 

 واعتبرت ذلؾ "جريمة" قالت بأنيا لف تسكت عنيا.
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: "إنَّنػا فػي حركػة "حمػاس" نػديف بشػّدة ىػذه وقاؿ بياف لمحركة اليوـ األربعاء أرسمت نسخة منػو لػػ "قػدس بػرس"
الجرائـ الصييونية المستمرة ضد معالمنا اإلسالمية ومقدساتنا في مدينة القدس، ونسػتيجف الصػمت والتواطػؤ 
الػػدولي فػػي ظػػؿ تعّنػػت االحػػتالؿ وتحّديػػو لمقػػرارات والقػػوانيف الدوليػػة ومواصػػمة حربػػو عمػػى األرض والمقدسػػات 

ّكػػد أفَّ المسػػاس بسػػاحة البػػراؽ وبػػأي جػػزء مػػف المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ يعػػد  جريمػػة العربيػػة واإلسػػالمية، ونؤ 
 واعتداء لف تسكت عنو جماىير شعبنا الفمسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية".

ضػػد  وأضػػاؼ البيػػاف: "إنَّنػػا فػػي حركػػة "حمػػاس" إذ نحػػذر االحػػتالؿ مػػف مغّبػػة االسػػتمرار فػػي حربػػو التيويديػػة
  .ا اإلسالميةمعالمنا ومقدساتن

 7/3/3124قدس برس، 
 
 
 

 التوافق لن تتبنع برنامج أي فصيل فمسطيني حكومةفتح:  34
أكد مسػؤوؿ بػارز فػي حركػة "فػتح"، أف حكومػة الكفػاءات المرتقػب تشػكيميا ضػمف تطبيػؽ : محمد جاسر-غزة

فصػػػيؿ  المصػػػالحة الوطنيػػػة، برئاسػػػة محمػػػود عبػػػاس زعػػػيـ الحركػػػة ورئػػػيس السػػػمطة، "لػػػف تتبنػػػى برنػػػامج أي
 فمسطيني".

ونبَّو رئيس الييئة القيادية لحركة فتح في غزة يحيى رباح، إلػى أف "مشػاورات تشػكيؿ الحكومػة بػدأت"، مشػيرًا 
 إلى أف عباس اجتمع مع الييئات والجمعيات والفئات الوطنية الختيار بنؾ أسماء وزرائيا.

أسماء الوزراء سيتـ خالؿ جمسة مشػاورات  وأشار رباح في تصريح لػ"فمسطيف أوف اليف" إلى أف التوافؽ عمى
مػػع حمػػاس والفصػػائؿ األخػػرى، الفتػػًا النظػػر إلػػى أف وزراء الحكومػػة شخصػػيات وطنيػػة مسػػتقمة مشػػيود ليػػا 

 بالكفاءة العالية. 
 7/3/3124، فمسطين أون الين

 
 في سجون االحتاللعاًما  عشرينسامي بعد قفراج عن أسير اإل 35

عاًمػا( مػػف  42سػػرائيمي مسػاء األربعػػاء عػف األسػػير خالػد زكػػي أبػو ريالػػة )أفرجػت سػػمطات االحػتالؿ اإل: غػزة
 عاما( وأربعة شيور داخؿ السجوف. 20حي الشيخ رضواف شماؿ غزة بعد قضائو )
بعد مطاردتو بسبب انتمائو لمجموعات الشييد عماد عقؿ  2992واعتقمت قوات االحتالؿ أبو ريالة في العاـ 

 عاًما. 22قساـ الجناح العسكري لحركة حماس وُحكـ عميو حينيا بالسجف لمدة بكتائب الشييد عز الديف ال
وكاف المحرر قد خضػع قبػؿ أسػبوع لمػا يسػمي بمحكمػة تخفػيض المػدة "المنيمػي"، وقػد تػـ خفػض سػتة أشػير 

 مف مجموع سنوات حكمو.
 7/3/3124، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 من التيدئة يب األسرى سيجعمنا في حلٍ الوطنية: أي مكروه يص المقاومةكتائب  36

حػػػذرت "كتائػػػب المقاومػػػة الوطنيػػػة"، الجنػػػاح العسػػػكري لمجبيػػػة الديمقراطيػػػة لتحريػػػر فمسػػػطيف، حكومػػػة  :غػػػزة
مف أف أي مكروه يصيب األسرى المضربيف عف الطعاـ، سيجعميا فػي حػؿ مػف التيدئػة  اإلسرائيمياالحتالؿ 

 .إنيائياظًا بفتح معركة ال يمكف في قطاع غزة وسيدفع االحتالؿ الثمف باى
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جػػاء تمػػؾ التيديػػدات فػػي مػػؤتمر صػػحفي لمنػػاطؽ اإلعالمػػي باسػػـ كتائػػب المقاومػػة الوطنيػػة "أبػػو خالػػد"، اليػػـو 
 في مدينة غزة واإلسالمية(، أماـ خيمة االعتصاـ التي تقيميا لجنة األسرى لمقوى الوطنية 2|6األربعاء )

 7/3/3124قدس برس، 
 

 طة بتصعيد االعتقاالت قبل يومين من لقاءات المصالحة في القاىرةحماس تتيم السم 37
أمػػس السػػمطة الفمسػػطينية بتصػػعيد حممػػة االعتقػػاالت فػػي صػػفوؼ أنصػػار « حمػػاس»اتيمػػت حركػػة : راـ اهلل

الحركة وكوادرىا في الضفة الغربية، وقالت في بياف أمس إف أجيزة األمف اعتقمت ثمانية مف أنصار الحركة 
 اليومْيف الماضييف في محافظتي راـ اهلل ونابمس. وكوادرىا في

وجاء في البياف أف قوة كبيرة مف جياز األمف الوقائي دىمت مخيـ الجمػزوف، واعتقمػت ثالثػة أسػرى محػرريف 
ىـ محمد سعيد خروب ومحمد أيوب داليشة وأحمد عبداهلل خروب، كما أعادت اعتقاؿ األسير المحرر بيػاء 

اعتقػؿ الجيػاز األسػير المحػرر زىػدي حسػف »بعد دىـ منزلو. وأضػاؼ البيػاف: محمد عوض مف قرية بدرس 
«. دنوف مف قرية رنتيس بعد دىـ منزلو، وىو معتقؿ سابؽ ألكثػر مػف خمسػة أشػير لػدى جيػاز االسػتخبارات

في محافظػة نػابمس، اعتقػؿ الجيػاز كػاًل مػف أنػور ومحمػد سػعدي السػخؿ مػف المدينػة... كمػا اعتقػؿ »وتابع: 
المحرر سميماف أكـر أبو صالحة بعد أسبوع عمى اإلفػراج عنػو مػف سػجوف االحػتالؿ، عممػًا أنػو سػبؽ األسير 

فػػي محافظػػة الخميػػؿ، اسػػتدعى جيػػاز األمػػف الوقػػائي نجػػؿ »وزاد: «. خطفػػو مػػف جيػػاز االسػػتخبارات ألشػػير
 «.القيادي الشيخ عادؿ شنيور مف الظاىرية لالستجواب والتحقيؽ

 8/3/3124الحياة، لندن، 
 

 لمنازحين الفمسطينيين من سورية في مخيم عين الحموة مساعداتحماس تقدم  38
(،  إف 2|6: قالػػت حركػػة "حمػػاس" فػػي بيػػاف صػػحفي تمقػػت "قػػدس بػػرس" نسػػخة عنػػو اليػػـو األربعػػاء )بيػػروت

فريؽ العمؿ اإلغاثي في حمػاس بمخػيـ عػيف الحمػوة لالجئػيف الفمسػطينييف فػي لبنػاف ، قػدـ مسػاعدات غذائيػة 
لمنازحيف مف سورية والمقيميف في عيف الحموة، بعد زيارة أماكف سكنيـ لالطالع عمػى أحػواليـ وتقػديـ وعينية 

 المساعدات ليـ.
 7/3/3124قدس برس، 

 
 ـ"إسرائيل"المستوطنات يتسبب بضرر سياسي لب: البناء اإلسرائيميالقومي  األمنمستشار  39

ميس، أف مستشار األمف القومي الجنػراؿ احتيػاط كشفت صحيفة "ىارتس" قي موقعيا عمى الشبكة، اليـو الخ
عامي درور وجو انتقادات غير مسبوقة لعمميات البناء في المستوطنات وقاؿ انيا تتسبب في خسارة إسرائيؿ 

 لدعـ أىـ الدوؿ الصديقة في الغرب.
لصػػػػحيقة أشػػػػارت الػػػػى أف انتقػػػػادات الجنػػػػراؿ عػػػػامي درور جػػػػاءت خػػػػالؿ جمسػػػػات مغمقػػػػة وأف مكتػػػػب رئػػػػيس 

 لحكومة رقض التعقيب عمى النبأ.ا
ال يمكف تفسير  والصحيفة أوردت عمى لساف عامي درور قولو، في جمسات مغمقة وفي أكثر مف مناسبة، أن

موضوع البناء في أي مكاف في العالـ، ال يمكف تفسير ذلؾ لممستشارة االلمانية أنجيال ميركؿ والحتى لرئيس 
 حكومة كندا ستيفف ىارفر.
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ت أيضا، أف يتسحاؽ مولخو مبعوث رئيس الحكومة الخػاص، الػذي يمسػؾ بػالممؼ الفمسػطيني "ىارتس" كشف
 في مكتب نتنياىو، كاف يتشارؾ مع عامي درور في ىذا الموقؼ.

 8/3/3124، 59عرب 

 
 في غزة اإلسرائيمييحقق في سبعين حالة قتل نفذىا الجيش  اإلسرائيميالعام  المدعي :3

لعسػكري العػاـ اإلسػرائيمي "دانػي عفرونػي" اليػـو أف الجػيش اإلسػرائيمي يحقػؽ أعمػف المػدعي ا: القدس المحتمة
حالػػة قتػػؿ نفػػذىا الجػػيش اإلسػػرائيمي ضػػد مػػواطنيف فمسػػطينييف مػػدنييف، خػػالؿ الحػػرب األخيػػرة عمػػى  70فػػي 

 فمسطينية معظميـ مف المدنييف والنساء واألطفاؿ. 270 مف قطاع غزة والتي راح ضحيتيا أكثر
 8/3/3124، خباريةوكالة سما اإل

 
 

 تقدم الجزء الثاني من تقريرىا حول اعتداء "أسطول الحرية" "تيركل" لجنة 41
أوصػػت لجنػػة "تيركػػؿ"، التػػي فحصػػت أحػػداث أسػػطوؿ الحريػػة لكسػػر الحصػػار عػػف قطػػاع غػػزة فػػي أيار/مػػايو 

ب جرائـ حػرب ، بإجراء تغييرات درامية في طريقة اتخاذ القرارات بشأف فتح تحقيؽ جنائي بشبية ارتكا2020
 مف جانب جنود الجيش اإلسرائيمي.

الجزء األوؿ مف تقريرىا، والذي تناوؿ ما أسمتو  2022وكانت لجنة تيركؿ قد قدمت في كانوف الثاني/ يناير 
". ومنػذ نشػر التقريػر 2020صحيفة ىآرتس "اإلخفاقات في عممية السيطرة عمى سفينة مرمرة في أيار/ مػايو 

الجػػزء الثػػاني منػػو، والػػذي تركػػز حػػوؿ فحػػص أجيػػزة التحقيػػؽ والفحػػص فػػي إسػػرائيؿ  بػػدأت المجنػػة العمػػؿ عمػػى
لشػػكاوى عمػػى خػػرؽ قػػوانيف الحػػرب والقػػانوف الػػدولي مػػف جانػػب جنػػود الجػػيش اإلسػػرائيمي وعناصػػر األجيػػزة 

 األمنية اإلسرائيمية.
قد تـ تقديمو اليػوـ، صحفة،  2000وأشارت "ىآرتس" إلى أف الجزء الجديد مف التقرير، الذي يمتد عمى نحو 

األربعاء، إلى رئيس الحكومة بنياميف نتانياىو، وذلؾ بعد أف أجػرت المجنػة فػي الشػيور األخيػرة مقػابالت مػع 
 مسؤوليف في الحكومة، وممثمي منظمات حقوؽ اإلنساف وخبراء في القانوف الدولي. 

ؿ عػاـ مػع الواجبػات التػي يػنص ويدعي معدو التقريػر أف أجيػزة الفحػص والتحقيػؽ فػي إسػرائيؿ تتماشػى بشػك
عمييػػا القػػانوف الػػدولي. وأوصػػت المجنػػة بػػإجراء تغييػػرات كبيػػرة، بعضػػيا وصػػؼ بأنػػو بعيػػد المػػدى، والتػػي تمقػػى 

 معارضة مف قبؿ جيات مختمفة في األجيزة األمنية واالستخبارية.
مػػا يتصػػؿ بمسػػؤولية وجػػاء أف المجنػػة تػػدعو، مػػف جممػػة مػػا تػػدعو إليػػو، إلػػى وضػػع تقاليػػد جديػػدة وممزمػػة بكػػؿ 

المستوى السياسي والقيادة العسكرية العميا عف مخالفات تنفذ مف قبؿ جيات تأتمر بأمرىا فػي الضػفة الغربيػة 
 وقطاع غزة.

ونص التقرير عمػى "تحديػد أوامػر فػي القػانوف تمقػي عمػى القػادة والمسػؤوليف المػدنييف مسػؤولية جنائيػة مباشػرة 
ىـ، باعتبػػار أنيػػـ لػػـ يقومػػوا باتخػػاذ اإلجػػراءات المعقولػػة لمنػػع ارتكػػاب عػػف مخالفػػات قػػاـ بيػػا مػػؤتمروف بػػأمر 

 المخالفات أو لـ يعمموا عمى تقديـ المسؤوليف لممحاكمة عندما عمموا بأمر المخالفات بعد ارتكابيا".
ويتناوؿ التقرير أيضػا تحقيقػات يقػوـ بيػا جيػاز الشػاباؾ، حيػث توصػي المجنػة بتشػديد الرقابػة الخارجيػة عمػى 

لتحقيقػات، ونقػػؿ شػػكاوى الػذيف يجػػري التحقيػػؽ معيػػـ إلػى وحػػدة التحقيػػؽ مػػع أفػراد الشػػرطة فػػي وزارة القضػػاء ا
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)ماحػػاش(. كمػػا توصػػي المجنػػة بتوثيػػؽ مصػػور وكامػػؿ لكػػؿ تحقيقػػات الشػػاباؾ، وذلػػؾ بموجػػب قواعػػد يحػػددىا 
 المستشار القضائي لمحكومة بالتنسيؽ مع رئيس الشاباؾ.

تحقيقػػات العمالنيػػة التػػي تجػػري فػػي الوحػػدات المختمفػػة فػػي الجػػيش، حيػػث أنػػو مػػف كمػػا تطػػرؽ التقريػػر إلػػى ال
المتبع أف يكوف لنتائج التحقيؽ العمالني تأثير حاسػـ عمػى قػرار المػدعي العسػكري العػاـ بفػتح تحقيػؽ جنػائي 
ضػػػد جنػػػود وضػػػباط أـ ال. واعتبػػػرت المجنػػػة أف ذلػػػؾ غيػػػر مقبػػػوؿ، باعتبػػػار أف التحقيػػػؽ العمالنػػػي يجػػػب أال 
يجػري لغػرض اتخػاذ قػػرار بشػأف فػتح تحقيػؽ أـ ال. ودعػػت المجنػة إلػى إقامػة جيػػاز إلجػراء تقيػيـ اسػتنادا إلػػى 

 حقائؽ، وبموجب ىذا التقييـ يقرر المدعي العسكري العاـ إذا كانت ىناؾ ضرورة لفتح تحقيؽ.
ي شػػػرطة وأوصػػػت المجنػػػة بتشػػػكيؿ طػػػاقـ خػػػاص يتػػػألؼ مػػػف ضػػػباط فػػػي الوحػػػدات القتاليػػػة وحقػػػوقييف ومحققػػػ

عسػػػكرية، ويقػػػـو ىػػػذا الطػػػاقـ بتػػػزود المػػػدعي العسػػػكري العػػػاـ بمعمومػػػات مسػػػتقمة غيػػػر مرتبطػػػة بالتحقيقػػػات 
العمالنية التي يقوـ بيػا الجػيش، وتسػتند إلػى مشػتكيف وشػيود ليسػوا جنػودا. وتػدعي المجنػة أنػو بيػذه الطريقػة 

 فتح تحقيؽ أـ ال.يتوفر لدى المدعي العسكري العاـ أدوات جيدة مف أجؿ اتخاذ قرار ب
وأشارت المجنة في تقريرىا إلى أنو بالرغـ مف اإلجراءات التي حددىا رئيس أركاف الجيش بشأف واجػب تقػديـ 
تقارير عف أحداث أصيب فييا مػدنيوف فمسػطينيوف خػالؿ عمميػات الجػيش فػي األراضػي الفمسػطيني، فإنػو ال 

يمػات القيػادة العميػا لمجػيش وجعميػا سػارية المفعػوؿ يتـ تطبيؽ ذلؾ. وتوصي المجنة بربط ىذه اإلجراءات بتعم
 عمى قوات الشرطة وحرس الحدود التي تعمؿ في األراضي الفمسطينية تحت مسؤولية الجيش.

وأقػػرت المجنػػة أنػػو فػػي أحيػػاف كثيػػرة ال يػػتـ إجػػراء تحقيقػػات عسػػكرية أو يػػتـ إغػػالؽ الممفػػات بػػدوف تقػػديـ لػػوائح 
توصػػي المجنػة بتوثيػػؽ كػػؿ حػادث، وحفػػظ كػػؿ األدلػة لغػػرض إجػػراء تحقيػػؽ اتيػاـ بادعػػاء عػػدـ كفايػة األدلػػة. و 

محتمؿ. كما توصي بتحديد إطار زمني ال يتجاوز أسابيع معدودة منذ لحظة تمقي تقارير حوؿ شبية ارتكاب 
 مخالفة وحتى اتخاذ قرار بفتح تحقيؽ.

عمػػى شػكاوى حػوؿ ارتكػػاب ويوصػي التقريػر أيضػػا بتشػكيؿ دائػرة خاصػػة فػي شػرطة التحقيػػؽ العسػكرية تعمػؿ 
جػػرائـ حػػرب، وأف تضػػـ الػػدائرة محققػػيف يتحػػدثوف العربيػػة لكػػي يكػػوف بإمكػػانيـ االسػػتماع لشػػيادات مشػػتكيف 

 فمسطينييف.
وأوصت المجنة أيضا بتعزيز صالحيات واستقاللية المدعي العسكري العاـ. وتطالب بعدـ اشتراط صالحيات 

رات مػع الجنػراؿ المسػؤوؿ عػف الوحػدة ذات الصػمة بالحػادث. المدعي العسكري بفتح تحقيؽ بػأف يجػري مشػاو 
 وتوصي أيضا بأف يكوف المدعي العسكري يخضع مينيا لممستشار القضائي لمحكومة وليس لقادة الجيش.

كما طمبت المجنة بأف تكوف صالحية تعييف المدعي العسكري العاـ بيد وزير األمف، وليس بيػد رئػيس أركػاف 
سػػنوات بػدوف تجديػػد، وتكػوف رتبتػػو العسػكرية ثابتػػة بحيػث ال يكػػوف متعمقػػا  6الجػيش، وتمديػػد مػدة واليتػػو إلػى 

 برئيس األركاف لكي يحصؿ عمى ترقية في الرتبة.
 7/3/3124، 59عرب 
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اعمف رئيس ىيئة مكافحة االرىاب في الحكومػة اإلسػرائيمية، ايتػاف بػف ديفيػد، : اماؿ شحادة -القدس المحتمة 
لتػػي نفػػذت اف بػالده طالبػػت البمغاريػػا وجيػػات دوليػػة بػػانزاؿ العقوبػػات عمػى المسػػؤوليف عمػػى عمميػػة بورغػػاس، ا

العػػاـ الماضػػي فػػػي بمغاريػػا وقتػػػؿ فييػػا خمسػػة مػػػف السػػياح اإلسػػػرائيمييف. واجتمػػع بػػف ديفيػػػد باىػػالي الضػػػحايا 
 وابمغيـ تفاصيؿ التحقيقات، التي اجرتيا بمغاريا حوؿ العممية. 
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 فػي وكرر، اف ايراف وحزب اهلل خططا لمعممية وىو ما يساند الموقؼ اإلسرائيمي الػداعي الػى ادراج حػزب اهلل
واضاؼ بف ديفيد، اف بالده لػف توقػؼ جيودىػا وضػغوطيا عمػى الجيػات الدوليػة  قائمة التنظيمات االرىابية.

 لضماف معاقبة المسؤوليف عف ىذه العممية.

 8/3/3124، الحياة، لندن

 
 في نابمس  "قبر يوسف"متدينون ييود يطمبون من السمطة الفمسطينية السماح بزيارة  43

« قبػر يوسػؼ»لجأ متػدينوف ييػود إلػى السػمطة الفمسػطينية لطمػب تنسػيؽ الزيػارات إلػى : وفكفاح زب - راـ اهلل
فػػػي نػػػابمس، مػػػدعيف أف الجػػػيش اإلسػػػرائيمي ال يسػػػتجيب لطمبػػػاتيـ فػػػي مثػػػؿ ىػػػذا الموضػػػوع. وقالػػػت صػػػحيفة 

قيػادات اإلسرائيمية، أمس، إف وفدا مف المتدينيف وصػؿ إلػى مقػر الرئاسػة فػي راـ اهلل، والتقػى مػع « معاريؼ»
 «.قبر يوسؼ»في السمطة دوف معرفة الجيش اإلسرائيمي، وناقشوا مسألة زيارة 

المتدينػػػة، أكػػػد « حاسػػػيديـ»أشػػػخاص مػػػف حركػػػة  7وحسػػػب الصػػػحيفة، فػػػإف الوفػػػد الييػػػودي الػػػذي تكػػػوف مػػػف 
بالتنسػيؽ المباشػر مػع السػػمطة الفمسػطينية ولػيس مػػع « قبػر يوسػػؼ»لممسػؤوليف الفمسػطينييف أنػو يفضػػؿ زيػارة 

 الجيش اإلسرائيمي.
ويبػػدو أف مشػػكمة ىػػؤالء المتػػدينيف تتعمػػؽ بطمػػبيـ تنظػػيـ زيػػارات خاصػػة بيػػـ، وضػػمف آليػػات محػػددة ال يوافػػؽ 
عمييػػا الجػػيش اإلسػػرائيمي، الػػذي يػػنظـ زيػػارات جماعيػػة بعػػد التنسػػيؽ مػػع السػػمطة، ويرافػػؽ المسػػتوطنيف عػػادة. 

ييف، إف الزيػارات التػي ينظميػا الجػيش اإلسػرائيمي وقاؿ بعض المتدينيف لمصحيفة ولمستضيفييـ مف الفمسطين
تعتبر بمثابة احتفاالت وليست صالة، إذ يرافقيا بعض الموسيقى ومظػاىر االبتيػاج، كمػا أف الجػيش يػرفض 

 الفصؿ بيف النساء والرجاؿ حسب طمب المتدينيف.
ه المسػتوطنوف بعػد شػرؽ مدينػة نػابمس، وىػي منطقػة خاضػعة لمسػمطة الفمسػطينية، ويػزور « قبر يوسػؼ»ويقع 

تنسيؽ يجريو الجيش اإلسرائيمي مع السمطة. ويقػوؿ المسػتوطنوف إف ىػذا القبػر يضػـ بعضػا مػف رفػات النبػي 
يوسؼ، عميو السالـ، وىو األمر الذي ينفيو المؤرخوف العرب. ويقوؿ الفمسطينيوف إف قبر يوسؼ في نػابمس 

 جؿ صديؽ مف صالحي المسمميف.ىو قبر حديث نسبيا ويدفف فيو رفات يوسؼ دويكات، وىو ر 
 8/3/3124، الشرق األوسط، لندن
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عف أف رئيس الحكومة اإلسرائيمية المكمؼ بنياميف نتنيػاىو يتجػو، « ىآرتس»كشفت صحيفة : القدس المحتمة
حكومتػو، إلػى إحيػاء عمميػة السػالـ، بمػنح زعيمػة حػزب  مع استمرار جيوده في وضع حجر األساس لتشكيؿ

 تسيبي ليفني حقيبة وزارة الخارجية.« الحركة»
، تأكيػده بػأف نتنيػاىو ينظػر فػي تعيػيف ليفنػي «الميكػود»ونقمت الصػحيفة عػف أحػد كبػار المسػؤوليف فػي حػزب 

 مف خالؿ وزارة الخارجية.كوزيرة مسؤولة عف دفع عممية السالـ مع الجانب الفمسطيني، وىذا لف يكوف إال 
وضػػع نصػػب عينيػػو احتماليػػة أف تصػػدر المحكمػػة »، فػػإف نتنيػػاىو «الميكػػود»ووفقػػًا لتصػػريحات المسػػؤوؿ فػػي 

العميػػا حكمػػًا قضػػائيًا عمػػى وزيػػر الخارجيػػة السػػابؽ أفيغػػدور ليبرمػػاف، لتورطػػو فػػي قضػػايا فسػػاد مػػالي، والػػذي 
 «.سيمنع بموجبو ليبرماف الدخوؿ في الحكومة المقبمة

 8/3/3124، البيان، دبي
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 معاريف: ليبرمان يسعع لتشكيل كتمة من المتدينين لمنع دخول لبيد إلع الحكومة المقبمة  45
، أف «شػػاس»وحركػػة « الميكػػود»العبريػػة عػػف مصػػادر فػػي حػػزب « معػػاريؼ»مػػف جيػػة ثانيػػة، نقمػػت صػػحيفة 

تشػػكيؿ كتمػػة مانعػة مػػف المتػػدينيف أفيغػػدور ليبرمػػاف، يسػعى مػػف خمػػؼ الكػواليس ل« إسػػرائيؿ بيتنػا»زعػيـ حػػزب 
 الوسطي، يائير لبيد، إلى الحكومة اإلسرائيمية المقبمة.« ىناؾ مستقبؿ»لمنع دخوؿ زعيـ حزب 

 8/3/3124، البيان، دبي
 
 
 

 لكترونية غير مؤىمة لمواجية إيران في الحرب اإل  لواليات المتحدةبحث إسرائيمي: ا 46
ائيمية جديػػدة حػػوؿ الحػػرب االلكترونيػػة التػػي تخوضػػيا الواليػػات كشػػفت دراسػػة إسػػر : ػػػ زىيػػر أنػػدراوس الناصػػرة

، وتحديًدا ضد برنامجيا النووي، كشفت النقػاب عػف أف وزارة الػدفاع )البنتػاغوف( إيرافالمتحدة األمريكية ضد 
بصػػدد إجػػراء تغييػػر شػػامؿ فػػي الحػػرب، ذلػػؾ أنػػو بحسػػب المعمومػػات المتػػوفرة مػػف مصػػادر رسػػمية وعمنيػػة فػػي 

بالمئػة مػف ميزانيػة الحػرب االلكترونيػة عمػى الػدفاع، فػي حػػيف أف  90عمػى أف أمريكػا تصػرؼ  واشػنطف تؤكػد
بالمئة فقط مخصصة لميجوـ، األمر الذي ُيضعؼ القوة اليجومية األمريكية، الفتًة إلى أف صناع القرار  20

، التػي باتػت قػوة في واشنطف عمى عمـ بأف اليجمات التػي سػيقوموف بشػنيا لػف تبقػى بػدوف رٍد مػف قبػؿ إيػراف
ذا اسػتمر عػػدـ التػوازف فػػي الموازنػػة بػيف الػػدفاع واليجػوـ فػػإف ذلػؾ سػػُيمقي بظاللػػو  عظمػى فػػي ىػذا المجػػاؿ، وا 

 السمبية عمى األمف القومي األمريكي، عمى حد قوؿ الدراسة.
اتيػا، بمػا وزادت الدراسة، التي أعدىا مركػز أبحػاث األمػف القػومي، التػابع لجامعػة تػؿ أبيػب، أف أمريكػا وحميف

ُتوصػي الدراسػة . و في ذلؾ إسرائيؿ، ما زالت بعيدة عف الوصوؿ إلى قوة الردع في مجاؿ الحػرب االلكترونيػة
البيػػت األبػػيض بالعمػػؿ أواًل عمػػى تمريػػر قػػوانيف تتػػيح ليػػا حػػؿ مشػػكمة الميزانيػػات، كمػػا أنػػو يتحػػتـ عمػػى أمريكػػا 

وـ ما زالت واشنطف ترد عمػى اليجمػات، وال تُبػادر وحميفاتيا انتياج سياسة ىجومية محددة، ذلؾ أنو حتى الي
 إلى توجيو الضربات االلكترونية بدوف استفزاز مف األعداء.

رأت الدراسػػة أف عامػػؿ الوقػػت ميػػـ لمغايػػة فػػي ىػػذا النػػوع مػػف الحػػروب، وبالتػػالي فػػإف أمريكػػا ممزمػػة بتوجيػػو و 
 الشكؿ والنوع والقوة. الضربات القاصمة وعدـ تمكيف العدو، متمقي الضربة، مف الرد بنفس

 8/3/3124، القدس العربي، لندن
 

 حالة تأىب داخل الجيش اإلسرائيمي تحسبًا لمواجية حزب اهلل وسوريةالموساد: بمسؤول  47
نقػػػػؿ ديبموماسػػػػي بريطػػػػاني فػػػػي بروكسػػػػؿا عػػػػف أحػػػػد قػػػػادة االسػػػػتخبارات الخارجيػػػػة  حميػػػػد غريػػػػافي: -لنػػػػدف 

وزارة الػػدفاع العبريػػة وقػػادة سػػالح الجػػو والصػػواريخ والقػػوات المدرعػػة اإلسػػرائيمية "الموسػػاد"ا أمػػسا تأكيػػده "اف 
 البرية موضوعة منذ اليـو التالي لميجوـ عمى سورية في حاالت تأىب.

وكشؼ رجؿ "الموساد" في المحطة االستخبارية اإلسرائيمية في بمجيكاا األضخـ فػي اوروبػاا عػف اف "اليجػـو 
تبػػارًا لقابميػػة نظػػاـ االسػػد المنيػػار وىيمنػػة حسػػف نصػػر اهلل الميتػػزة فػػي الجػػوي العبػػري عمػػى الزبػػداني يعتبػػر اخ

الدخوؿ بأي مواجية مع إسرائيؿ"ا مؤكػدًا أف "صػمت ىػاتيف الجبيتػيف المطبػؽ عمػى مػا حػدث يؤكػد إلسػرائيؿ 
والعالـ انيما في وضعيف ال يحسداف عمييماا فيما يستعد الجو اإلسرائيمي لتنفيذ ىجمات أخػرى داخػؿ سػورية 

في البقاع المبناني عمى قوافػؿ تيريػب سػالح الػى لبنػافا خصوصػًا اف كػؿ المعطيػات تؤكػد اف ايػراف سػتمنع و 
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"حػػػزب اهلل" وحتػػػى نظػػػاـ البعػػػث مػػػف اتخػػػاذ أي خطػػػوة ناقصػػػة تجػػػاه الحػػػرب مػػػع إسػػػرائيؿ عمػػػى أبػػػواب دخػػػوؿ 
المقبمػػيف والتػػي قػػد المفاوضػػات مػػع واشػػنطف بشػػأف البرنػػامج النػػووي حيػػز التنفيػػذ المباشػػر خػػالؿ االسػػبوعيف 

 تستمر اشيرًا طويمة".
ونقؿ الديبموماسي البريطاني فػي لنػدف عػف مسػؤوؿ "الموسػاد" فػي بروكسػؿ قولػو اف حكومػة بنيػاميف نتانيػاىو 
"ابمغػػت الحكومػػة المبنانيػػة عبػػر طػػرؼ ثالػػث )يعتقػػد انػػو الواليػػات المتحػػدة( ضػػرورة االبتعػػاد عػػف "حػػزب اهلل" 

ال فاف الجػيش وأركػاف الدولػة ومختمػؼ ميدانيا في جنوب لبناف والب قاع وضواحي بيروت اذا وقعت الحربا وا 
مؤسساتيا السياسػية والعسػكرية واالقتصػادية سػتتحوؿ الػى ارض محروقػةا كمػا امػاكف تواجػد حػزب اهللا وىػذه 
المػػرة لػػف يجػػد سػػكاف الجنػػوب االكثػػر مػػف نصػػؼ مميػػوف مػػدني أبػػواب سػػورية مفتوحػػة لنػػزوحيـ إلييػػاا كمػػا اف 

ف نصر اهلل لف يحصؿ عمى صاروخ واحد مف سورية ىذه المرة تعويضا عف خسائره التي سػيتكبدىا كمػا حس
 لف يجد لنفسو ميربا او ممجأ يؤويو مف إسرائيؿ".

وأقػػر المسػػؤوؿ اإلسػػرائيمي بػػأف "حالػػة التأىػػب واالسػػتعداد داخػػؿ إسػػرائيؿ وقواتيػػا المسػػمحة وحكومتيػػا واحزابيػػا 
قػػرار مياجمػػة لبنػػاف والجػػوالف العالنػػو منطقػػة محظػػورة جويػػا وبريػػا عمػػى الجػػيش  السياسػػية فػػي ازديػػاد وكػػأف

ال لمػا كانػت المقػاتالت اإلسػرائيمية ضػربت  20و 20السوري بعمؽ يتراوح ما بيف  كيمومترًاا قد اتخذ بالفعػؿ وا 
ما كاف لػواءاف داخؿ سورية االسبوع الماضي في اقوى عممية تحد ليا واليراف وحمفائيا في لبناف والمنطقةا ول

إسرائيمياف جديداف أضيفا الى مشاة الجيش عمى حدود البمديفا كما نصبت بطاريات دفاع جػوي اضػافية مػف 
 "القبة الحديد" الى صواريخ باتريوت وما شابييما فوؽ مزارع شبعا وعمى منحدرات جبؿ الشيخ والجوالف".

 8/3/3124، السياسة، الكويت
 

 ي دانون يقدم اقتراح "قانون زعبي"الميكودالكنيست اإلسرائيمي:  48
قدـ عضو الكنيست عف قائمة "الميكود بيتينو" داني دانوف اقتػراح قػانوف يمنػع المحكمػة العميػا اإلسػرائيمية مػف 
 إلغاء قرار لجنة االنتخابات المركزية إال في حاالت استثنائية جدا، وعند تواجد خمؿ معيب وألسباب خاصة.

القانوف، ذكر دنػوف أف ىنػاؾ قػوائـ وأشخاصػا قػد تمكنػوا مػف خػوض االنتخابػات  وفي شرح سبب تقديـ اقتراح
 رغـ أنيـ يشكموف خطرا أمنيا عمى ديمقراطية الدولة وييوديتيا، عمى حد تعبيره.

وفػػي ردىػػا عمػػى تقػػديـ اقتػػراح القػػانوف العنصػػري، اعتبػػرت النائبػػة حنػػيف زعبػػي أف اقتػػراح القػػانوف ىػػو انتيػػاؾ 
 مش، ومحاولة سيئة لتحديد إمكانيات االختيار المطروحة أمامو يـو االنتخابات.جديد لممواطف المي

 7/3/3124، 59عرب 

 
 وزراء إسرائيميون: الحكومة القادمة ستضطر إلجراء تقميصات في األمن 49

قػػاؿ وزراء كبػػار فػػي الميكػػود إف الحكومػػة القادمػػة سػػوؼ تضػػطر إلػػى إجػػراء تقميصػػات ممموسػػة فػػي ميزانيػػػة 
مميػػار شػػيكؿ خػػالؿ العػػاـ الحػػالي. وفػػي المقابػػؿ، فػػإف  3ع الػػوزراء أف يصػػؿ التقمػػيص إلػػى نحػػو األمػػف. وتوقػػ

 الجيش يأخذ بالحسباف التقيصات المتوقعة، خالفا لمخططات سابقة تمكنت أجيزة األمف مف صدىا.
 7/3/3124، 59عرب 

 
 حقوق اإلنسانتقاطع أعمال جمسة المجنة األممية المعنية بمراجعة انتياكاتيا ل "إسرائيل" :4
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في خطوة غير مسبوقة، وبدؿ أف تقدـ تقريرىا الدوري بما يتعمؽ بمدى احتراميا وامتثاليا لقرارات سابقة حوؿ 
وضػػع حقػػوؽ اإلنسػػاف قاطعػػت إسػػرائيؿ أعمػػاؿ الجمسػػة الدوريػػة لمجنػػة األمميػػة فػػي مقػػر األمػػـ المتحػػدة جنيػػؼ 

اء واسػػتغراب المػػراقبيف، األمػػر الػػذي لػػـ يحػػؿ دوف والمعنيػػة بمراجعػػة انتياكاتيػػا لحقػػوؽ اإلنسػػاف، وسػػط اسػػتي
نقاش تمؾ االنتياكات اسػتنادا إلػى تقريػر رسػمي مػف دولػة فمسػطيف بصػفتيا الحاليػة كعضػو مراقػب فػي األمػـ 

 المتحدة.
 7/3/3124، 59عرب 

 
 قضية تجنيد المتزمتين الييود تعرقل تشكيل الحكومة اإلسرائيمية 51

بيتنػػا"، التػي يتزعميػػا رئػػيس الحكومػػة المكمّػػؼ بنيػػاميف نتنيػػاىو،  –لميكػػود كشػػفت قائمػػة "ا: الناصػرة )فمسػػطيف(
النقاب عف أف قضية تجنيد المتزمتيف الييود في الجيش تعرقؿ التوصؿ إلى صيغة لتشكيؿ حكومة ائتالفيػة، 

 ال سيما وأف األحزاب المتشددة ترفض فكرة تجنيد الييود المتدينيف "الحرديـ".
ة عف المحامي دافيػد شػمروف، وىػو مػف أعضػاء الفريػؽ المفػاوض لقائمػة "الميكػود بيتنػا" ونقمت اإلذاعة العبري

فػػي المفاوضػػات االئتالفيػػة أف "الفجػػوات الكبػػرى فػػي ىػػذه المفاوضػػات تتجمػػى حاليػػا فػػي مسػػألة تجنيػػد الشػػباف 
 الييود المتشدديف دينيا إلى الجيش".

دي" إيػاؿ غبػاي أف انضػماـ حزبػو إلػى االئػتالؼ مف جانبو؛ قاؿ عضو الطاقـ المفػاوض لحػزب "البيػت الييػو 
الحكومي ىو أمر طبيعي وصػحيح لكػال الجػانبيف. وأضػاؼ أف رئػيس الػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو ورئػيس البيػت 

 الييودي نفتالي بينت يعرفاف االرتقاء فوؽ الخالفات الشخصية بينيما.
 8/3/3124قدس برس، 

 
 طًا كبيرًا لتيويد األقصع والقدس: سمطات االحتالل تنفذ مخط"األقصع"خطيب  52

استنكر عضو اإلتحاد العالمي لعمماء المسمميف وخطيب المسجد األقصى المبارؾ  :الدوحة ،القدس المحتمة
يوسؼ جمعة سالمة التصريحات الصادرة عف قادة سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي، والتي تكشؼ عف 

شماؿ شرقي مدينة القدس، حيث تيدؼ مف خالليا مخططاتيـ ليدـ بيوت حي الفييدات شرقي بمدة عناتا 
إلى اقتالع وطرد أكبر عدد مف المواطنيف المقدسييف مف ديارىـ وأراضييـ لبناء المزيد مف المستوطنات 
اإلسرائيمية غير الشرعية، مشددًا في الوقت نفسو عمى أف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي تنفذ مخططًا كبيرًا 

 .لتيويد المدينة المقدسة
 6/2 األربعاءوندد الشيخ سالمة، النائب األوؿ لرئيس الييئة اإلسالمية العميا بالقدس، في تصريحات لو يوـ 

أذاعيا القسـ اإلعالمي لالتحاد العالمي لعمماء المسمميف، بقياـ وزارة الخارجية اإلسرائيمي بإنتاج فيمـ 
قامة الييكؿ  المزعوـ عمى أنقاضيا، مؤكدًا عمى أف ترويجي قصير ُيظير ىدـ قبة الصخرة المشرفة وا 

"المشروع الصييوني بحقيقتو قائـ عمى حمـ وأسطورة احتالؿ مدينة القدس والمسجد األقصى المبارؾ، ومف 
ثـ إقامة الييكؿ المزعوـ عمى أنقاض المسجد األقصى المبارؾ، كما قاؿ بف غوريوف :"ال قيمة إلسرائيؿ 

".بدوف القدس، وال قيمة لمقدس بدوف ا  لييكؿ"، وىناؾ إجماع صييوني عمى قضية بناء الييكؿ المزعـو
كما وحذر الشيخ سالمة مف الممارسات االحتاللية المتصاعدة بحؽ المسجد األقصى المبارؾ، وذلؾ مف 
خالؿ االقتحامات المتكررة، حيث اقتحمت مائة مف المجندات مف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بمباسيف 
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األقصى المبارؾ، كما قاـ "موشيو فيغميف" عضو الكنيست اإلسرائيمي اليوـ باقتحاـ  العسكري أمس المسجد
 مستوطنًا بحراسة شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي. 30ساحات المسجد األقصى المبارؾ باإلضافة إلى نحو 

 7/3/3124قدس برس، 
 
 
 

 جريحاً  28من  وأكثرمن عائمة واحدة  ستةشييدًا بينيم  23 :في مخيم اليرموك دامٍ يوٌم  53
، شيده مخيـ اليرموؾ يـو الجئًا فمسطينيًا،  22استشيد  :خاص، دوت كوـالقدس  ،غزة األربعاء، في يـو داـٍ

وقالت  لالجئيف جنوب العاصمة السورية دمشؽ، جراء عمميات قصؼ عنيؼ طاؿ مختمؼ مناطؽ المخيـ.
، أف  مقدسمصادر خاصة ل تشيدوا جميعيـ، جراء سقوط قذيفة سافمسطينييف مف عائمة واحدة،  6دوت كـو

 عمى منزليـ الواقع في منطقة "فرف الكرمؿ" بشارع العروبة.
، انفجار سيارة مفخخة استيدؼ كما يبدو مبنى يعود لمجيش النظامي األربعاءوشيد مخيـ اليرموؾ يوـ 

 السوري، في منطقة شارع الثالثيف دوف أف ُتعرؼ الخسائر البشرية والمادية في المكاف.
فمسطينيًا،  27ما ال يقؿ عف  األربعاءوأصيب جراء عمميات القصؼ التي استيدفت مخيـ اليرموؾ يـو 

مف حريؽ جراء  أكثربعضيـ بحاؿ الخطر، كما لحؽ المزيد مف الدمار بعشرات المباني والمنازؿ في اندلع 
 ثيف.سقوط القذائؼ بشكؿ متوالي في محيط مسجد الحبيب المصطفى في منطقة شارع الثال
 8/3/3124، القدس، القدس

 
 فيجمن تيمة "التكبير" أثناء زيارةب "األقصع""مصاطب العمم" في من وقف سبع طالبات ي االحتالل 54

أعمنت مؤسسة عمارة األقصى والمقدسات أف السمطات اإلسرائيمية أوقفت أوؿ مف أمس سبعًا مف  :راـ اهلل
عادت وأطمقت ستًا منيف، وأبقت واحدة رىف االعتقاؿ  في المسجد األقصى، وأنيا "مصاطب العمـ"طالبات 

وقالت المؤسسة في بياف ليا أمس إف مالحقة الطالبات جاءت أثناء قياـ عضو  لعرضيا عمى المحكمة.
ميكود، بجولة استفزازية في ساحات المسجد األقصى، وسط الالكنيست المتطرؼ موشيو فيجمف مف حزب 

 مية.حراسة مشددة مف الشرطة اإلسرائي
إف الشرطة أجرت تحقيقًا مع الطالبات المعتقالت  ،المحامي خالد زبارقة ،وقاؿ مدير مؤسسة القدس لمتنمية

أثناء زيارة فيجمف، وأنيا أفرجت عنيف بعد ساعتيف مف  "التكبير"لمدة ساعتيف، وأنيا وجيت إلييف تيمة 
وبعد التوقيع "صية. وأردؼ البياف: التحقيؽ، لكف طمب منيف التوقيع عمى استمارة اإلفراج بكفالة شخ

المذكور، وبأسموب تضميمي، ذكر المحققوف لممفرج عنيف إنيف مبعدات عف المسجد األقصى لمدة 
 ، مشيرًا إلى أف المحققيف قاموا بعممية تضميؿ لتمؾ الطالبات."أسبوعيف، بموجب االستمارة الموقع عمييا

العودة إلى مركز الشرطة اإلثنيف المقبؿ مف أجؿ وسممت الطالبات مذكرات مف الشرطة تطمب منيف 
 استكماؿ التحقيؽ. وقاؿ المحامي إنو جرى تمديد اعتقاؿ الطالبة نجود أمطير بسبب رفضيا التوقيع.

 8/3/3124الحياة، لندن، 
 

 في العيسوية خالل شير فتع مقدسياً  261معطيات: االحتالل اعتقل  55
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مقدسي النقاب عف قياـ االحتالؿ اإلسرائيمي باعتقاؿ ال حموة" كشؼ مركز "معمومات وادي :القدس المحتمة
نحو مائة وخمسيف مف أطفاؿ وفتية بمدة العيسوية الواقعة في شماؿ القدس المحتمة، خالؿ حممة قامت بيا 

يناير الماضي، باإلضافة لتسميـ إخطارات ىدـ، ومطالبة بعض  /الشرطة اإلسرائيمية في شير كانوف ثاني
 ؾ بدفع مئات آالؼ الشواقؿ لسمطة المياه.السكاف ىنا

 8/3/3124قدس برس، 
 
 

 االحتالل يوزع عشرات إخطارات اليدم بالخميل 56
سممت سمطات االحتالؿ فجر الخميس مواطنيف إخطارات بيدـ منازليـ في أنحاء مختمفة مف  :الخميؿ

 محافظة الخميؿ جنوب الضفة الغربية المحتمة.
منشأة في منطقة بيت  22اضي، فإف سمطات االحتالؿ أخطرت بيدـ وحسب مصادر مركز أبحاث األر 

 عينوف شرؽ مدينة الخميؿ، فيما أقرت عددا مف المخططات االستيطانية في أنحاء متفرقة مف المحافظة.
وفي بمدتي ديرسامت وبيت عوا جنوب غرب الخميؿ، سّممت قوات االحتالؿ خمسة مواطنيف بالغات بيدـ 

كما سّممت قّوات  المنطقة الشرقية لمبمدتيف، تركزت في المناطؽ المصنفة )ج(.منشآت يممكونيا في 
 االحتالؿ إخطارات ىدـ أخرى لمساكف ومنشآت المواطنيف بمناطؽ شرؽ يطا جنوب الخميؿ.

 8/3/3124نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة 
 

 تيدم منشأة لتجميع المياه في الخميل االحتاللسمطات  57
عمى ىدـ منشأة لتجميع المياه وأخطرت  6/2قوات االحتالؿ اإلسرائيمية، صباح يـو األربعاء أقدمت  :الخميؿ

قدس برس، بأف جّرافة تابعة لسمطات االحتالؿ  وكالةوأفادت مصادر محمية ل بيدـ أخرى في مدينة الخميؿ.
إخطارًا باليدـ قبؿ قامت بيدـ بئر مياه يقع عمى مقربة مف مدخؿ مخيـ الفوار جنوبي الخميؿ، حيث تسّمـ 

 أسبوع بحجة البناء بدوف ترخيص، غير أف سمطات االحتالؿ لـ تمنحو فرصًة لالعتراض عمى القرار.
 7/3/3124قدس برس، 

 
 منشأة فمسطينية في الخميل خالل أسبوعين 231بيدم  أخطراالحتالل  58

لمركز القدس لمخدمات  أكد أميف البايض، الباحث في مركز "إنساف" لحقوؽ اإلنساف والتابع :الخميؿ
خالء حوالي ، قدس برس وكالةفي حديث ل ،القانونية منشأة فمسطينية مف  220أف االحتالؿ أخطر بيدـ وا 

منازؿ وآبار وخيـ و"بركسات" زراعية في أنحاء متفرقة بالخميؿ، فيما تركزت اإلخطارات في جنوب 
 باليدـ. إلخطاراتابع ثالثيف ممؼ بالبمدة المحافظة مناطؽ شرؽ يطا وبمدة بيت أوال، حيث أف المركز يت

 7/3/3124قدس برس، 
 

 اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسفعد مواجيات بنابمس:  59
، تحت حماية قوات االحتالؿ، قبر يوسؼ في مدينة الخميس اقتحـ مئات المستوطنيف فجر اليوـ :نابمس

المدينة  إلىمئات المستوطنيف قدموا  أف سالقد وأفاد مراسؿ نابمس ألداء الصموات فيو حتى مطمع الفجر.
 عمى متف عشر حافالت بعد منتصؼ الميؿ، وقاموا بأداء صمواتيـ تحت حماية قوات االحتالؿ.
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واندلعت مواجيات بيف الشباف وقوات االحتالؿ في محيط القبر، قاـ خالليا الشباف برشؽ قوات االحتالؿ 
 بالحجارة.

 8/3/3124، القدس، القدس
 
 
 

 ى الفمسطينيون يطالبون مؤتمر القمة اإلسالمية بتبني قضاياىماألسر  :5
وجو األسرى في سجوف االحتالؿ نداءات مناشدة لزعماء وقادة الدوؿ اإلسالمية الذيف يجتمعوف في  :غزة

القاىرة حاليا، طالبوىـ فييا "بالنظر في مأساتيـ وعذاباتيـ المتزايدة نتيجة استمرار االعتداءات اإلسرائيمية 
 حقيـ".ب

ونقمت جمعية "واعد" لألسرى والمحرريف عف رسالة وصمتيا مف داخؿ السجوف تتمحور حوؿ أف األسرى 
يريدوف تعزيز العمؽ والبعد اإلسالمي لكي يكوف ىناؾ اىتماـ بممؼ األسرى، السيما وأف االعتداءات 

لألسرى المضربيف عف اإلسرائيمية مف قبؿ قوات السجوف باتت في تصاعد، وفي ظؿ األوضاع المتردية 
 الطعاـ.

 7/3/3124قدس برس، 
 

 أبو الييجاء: األوضاع داخل السجون متوترة وقابمة لمتصعيد األسير 61
أكد القيادي في حركة حماس الشيخ األسير جماؿ أبو الييجا، أف األوضاع داخؿ السجوف متوترة وقابمة 

خالؿ زيارة محاميو رامي  ،وأوضح أبو الييجا ة.لمتصعيد بسبب التنكيؿ الذي تمارسو إدارة السجوف اإلسرائيمي
، أف استفزازات كبيرة مف قبؿ إدارة السجوف تمارس بحؽ األسرى وعقوبات 6/2 العممي، يوـ األربعاء

جماعية قاسية تفرض عمييـ كالحرماف مف الزيارات والكنتيف وزجيـ في العزؿ والتضييؽ عمى أىالييـ خالؿ 
 الزيارات.

جوف االحتالؿ بدأت تصفي حساباتيا مع األسرى في عممية انتقامية مبرمجة ضدىـ، ومف وقاؿ: "إف إدارة س
 خالؿ شف حممة مف اإلجراءات التعسفية في اآلونة األخيرة بحقيـ".

بدوره؛ أكد األسير حكمت عبد الجميؿ مف سكاف نابمس خالؿ زيارة المحامي العممي، أف األوضاع في سجف 
 النفجار بسبب سمسمة العقوبات التي فرضت عمى األسرى. وقابمة ل ايشؿ متوترة جداً 

 7/3/3124فمسطين أون الين، 
 

 لن تسمح باستشياد العيساوي "إسرائيل"فروانة:  62
لعشرات األسرى، الذيف كانوا قد تحرروا في صفقة  "إسرائيؿ"يثير استمرار احتجاز : اهلل رياف عبد - ـر اهلل

يعيد الصفقة في ميزاف  واسعاً  فمسطينياً  مقدسي سامر العيساوي، جدالً وفاء األحرار وفي مقدمتيـ األسير ال
باستشياد العيساوي، الذي مضى  "إسرائيؿ"أف أوساطًا فمسطينية تستبعد أف تسمح  إالالتقييـ مرة أخرى. 

شيور، وتوقؼ منذ أوؿ مف أمس عف شرب الماء، كما أنيا تستبعد أف  6عف الطعاـ أكثر مف  إضرابوعمى 
 اتفاؽ التيدئة بتمؾ االنتياكات. يتأثر
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البياف جريدة يوضح الباحث والمختص بشؤوف األسرى األسير السابؽ عبد الناصر فراونة في تصريحات لو 
 ."اعتقاؿ محرري صفقة التبادؿ األخيرة إعادةاعتقاؿ العيساوي واالستمرار باحتجازه إنما يفتح ممؼ "أف 

د لمحركة األسيرة عامة، ولمجموعة األسرى الذيف تحرروا بالصفقة ويشير فروانة إلى أف غياب الموقؼ الموح
وأعيد اعتقاليـ البالغ عددىـ عشرة أسرى، باإلضافة إلى ضعؼ وتراجع الموقؼ الشعبي والمؤسساتي الداعـ 
والمساند لألسير العيساوي ولألسرى المضربيف، وضعؼ الموقؼ الرسمي الفمسطيني والمصري أيضا 

في االستمرار بانتياكاتيا الفاضحة التفاقية صفقة  "إسرائيؿ"اعية اتفاؽ التبادؿ، يساعد باعتبار مصر ىي ر 
 التبادؿ، واستمرار احتجازىا لمعيساوي.

إسرائيؿ تحرص عمى أال يستشيد لدييا "أف فروانة يستبعد استشياد العيساوي في المعتقؿ، ويقوؿ: إف  إال
 ."ال تكترث لتدىور أوضاعيـ الصحية وىناؾ فرؽ ، حتى ال تتحمؿ المسؤولية، لكنيااألسرىأحد 

 8/3/3124البيان، دبي، 
 

 وعائمة العيساوي يطمبون تدخل الرئيس المصري لإلفراج عنو التجمعممثمو  63
التقت عائمة األسير سامر العيساوي، وبمرافقة ممثميف عف التجمع الوطني الديمقراطي والحركة : عمي مواسي

 رسمياً  ني )الرابطة(، القائـ بأعماؿ السفير المصري في تؿ أبيب، مقدميف طمباً األسيرة في الداخؿ الفمسطي
مف خالؿ السفارة إلى الرئيس المصري محمد مرسي، لمتدخؿ الفوري لدى السمطات اإلسرائيمية مف أجؿ 

وىو  اإلفراج عنو ىو وغيره مف األسرى الذيف تـ اعتقاليـ بعد تحريرىـ في صفقة "وفاء األحرار" )شاليط(،
 أمر ينقض ما جاء في االتفاقية.

 7/3/3124، 59عرب 
 

 إلع االعتقال اإلداري بينيم نائب في "التشريعي" أسيراً  22 يحّولاالحتالل  64
أسرى لالعتقاؿ  أمسقالت مؤسسة التضامف لحقوؽ اإلنساف إف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية حّولت  :نابمس

وأوضح محامي االعتقاؿ اإلداري في  وقيادات في حركة حماس.اإلداري بينيـ نائب في المجمس التشريعي 
مؤسسة التضامف أسامة مقبوؿ أف سمطات االحتالؿ حّولت األسرى: عدناف عاىد عصفور وبكر سعيد بالؿ 
وبياء فتحي يعيش ومحمود صقر عصيدة وباسؿ خالد دويكات وجميعيـ مف محافظة نابمس ورياض رشيد 

قاؿ اإلداري لمدد متفاوتة. كما حّولت النائب في المجمس التشريعي عف محافظة ولويؿ مف قمقيمية إلى االعت
 الخميؿ حاتـ قفيشة وزيف الديف شبانة وسمير بحيص وعزاـ حسونة ومحيسف شريـ إلى االعتقاؿ اإلداري.

 8/3/3124الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 لتبادل من الخميلأسرى محّررين ضمن صفقة ا سبعةتقرير: االحتالل أعاد اعتقال  65
نادي األسير الفمسطيني، أف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي نشرىا أظيرت معطيات حقوقية فمسطينية  :الخميؿ

 أعاد اعتقاؿ سبعة أسرى محّرريف ضمف صفقة التبادؿ األخيرة مف سّكاف مدينة الخميؿ.
 7/3/3124قدس برس، 

 
 أسرى يحممن عن طريق "األنابيب" أربعةزوجات  66
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أعمف مركز طبي لعالج العقـ وأطفاؿ األنابيب في نابمس أمس عف أربع حاالت  :بشار دراغمة –نابمس 
مشيرا إلى أف  حمؿ جديدة لزوجات األسرى، مجدي الريماوي، وأسامة السيالوي، وعمي نزاؿ ورأفت القروي.

رى تتعمؽ بالوضع الموافقة عمى استقباؿ الحيوانات المنوية وما يتبعيا مف خطوات بحاجة إلى إجراءات أخ
العائمي، وموافقة أسرة األسير وعائمة زوجتو، وحضور الطرفيف إلى المركز، منوىا إلى أف العممية تتـ 

 وكشؼ مدير المركز عف وجود عينات مف حيوانات منوية حاليا لعدد  بإجراءات دقيقة لمغاية.
 

يـ عمى تحقيؽ حمميـ، موضحا أف آخر مف األسرى، بانتظار اإلجراءات لتنفيذىا الحقا ومحاولة مساعدت
 ىناؾ ضوابط أيضا لمقبوؿ فكرة زراعة الحيوانات المنوية.

 8/3/3124الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 أسيرًا قاصرًا باألنفمونزا في سجن "الشارون" عشرينإصابة  67
ات السجف في أسيرًا قاصرًا في سجف "الشاروف" بفيروس األنفمونزا، ونقموا إلى عياد 20أصيب  راـ اهلل:

 وضع صحي صعب، نتيجة ظروؼ السجف الصحية السيئة.
 8/3/3124، رام اهلل، األيام

 
 اعتداءات لالحتالل ومستوطنيو خالل الشير الماضي 214: الجدار واالستيطان معموماتمركز  68

اعتداءات  203راـ اهلل: رصد التقرير الشيري الصادر عف مركز معمومات الجدار واالستيطاف، أمس، 
 .2023 / ينايرنفذتيا سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي وقطعاف المستوطنيف خالؿ كانوف ثاني

وأوضح التقرير أف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي تستمر بتغيير الطابع العربي لممدينة المقدسة بتغير معالميا 
ة أالؼ الوحدات اإلسالمية وعبرنة شوارعيا ومظيرىا العاـ مف خالؿ إعطاء الموافقات الالزمة إلقام

وحدة استيطانية في شارع طريؽ  27غرفة فندقية عمى طريؽ باب الخميؿ، و  2200االستيطانية ومنيا: 
 حي راس العمود. –القديـ  أريحا

التقرير: اف ذلؾ يترافؽ مع ىدـ ومصادرة أراضي المواطنيف الستكماؿ مشاريع التيويد مما يؤدي  وأضاؼ
أف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي تواصؿ سياستيا الرامية لتفريغ األرض  وبيف التقرير لترانسفير قسري.

منزاًل ومنشأة زراعية وحيوانية ومصدر لممياه باليدـ، في  68الفمسطينية مف أصحابيا مف خالؿ استيداؼ 
 منزال ومنشأة باليدـ. 276حيف أخطرت 

 5577 يؼ واالستيالء واإلغالؽوبمغ مجموع مساحة األرض المعتدى عمييا خالؿ الشير الماضي بالتجر 
شجرة في بمدة سمواف في  200دونـ، في حيف بمغ عدد األشجار التي اقتمعيا جنود االحتالؿ ليذا الشير 

 محافظة القدس.
 8/3/3124، رام اهلل، األيام

 
 بسام زكارنة يّتيم حكومة رام اهلل بالسعي لتبّني سياسات اقتصادية "خطيرة" 69

ارنة، رئيس نقابة العامميف في الوظيفة العمومية بالضفة الغربية المحتمة، الحكومة اتيـ بساـ زك :راـ اهلل
 الفمسطينية في راـ اهلل بالسعي لتمرير سياسات "خطيرة" عمى الوضع االقتصادي الفمسطيني.
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، إف رواتب الموظفيف 6/2قدس برس نسخة عنو، يوـ األربعاء وكالة في بياف صحفي تمقت  ،وقاؿ زكارنة
في ظؿ موجة ارتفاع األسعار إلى درجة باتت ال تِؼ  %45ومييف الفمسطينييف الحالية تآكمت بنسبة الحك

 بنصؼ االحتياجات األساسية لمموظفيف الذيف يعيش معظميـ تحت خط الفقر.
وانتقد زكارنة أداء حكومة سالـ فياض في المجاؿ االقتصادي وسياستيا المالية، مضيفًا "إف حكومة تدعي 

 ية وتخفي كؿ شي وخاصة في الممؼ المالي ال تستحؽ وصفيا إال أنيا غير شفافة".الشفاف
 7/3/3124قدس برس، 

 
 أعداد المعممين الفمسطينيين المتجاوز عن دورىم في التعيين لحصرممة إلكترونية الضفة: ح :6

دورىـ في التوظيؼ أطمقت ىيئة نقابية فمسطينية حممة لحصر أسماء وأعداد المعمميف المتجاوز عف  :راـ اهلل
وذكرت "نقابة المعمميف المتجاوز عف دورىـ في التوظيؼ"،  في الضفة الغربية المحتمة لػ"اعتبارات سياسية".

أنيا قامت بتدشيف صفحة عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ" لغرض انضماـ المعنييف إلييا وتوثيؽ 
مطالبيـ إلى لجنة الحريات المنبثقة عف لجاف المصالحة بياناتيـ الشخصية لُيصار إلى رفع قائمة بأسمائيـ و 

في بياف صحفي  ،وأّكدت النقابة الفمسطينية واالتحاد العاـ لممعمميف الفمسطينييف في الضفة الغربية المحتمة.
، أف عدد المعمميف الفمسطينييف الذيف تجاوزتيـ عممية التعييف في الوظيفة 6/2صدر عنيا يوـ األربعاء 

 معممًا ومعممة. 560عمى خمفية سياسية في الضفة الغربية المحتمة، بمغ  الحكومية
 7/3/3124قدس برس، 

 
 ورشة عمل حاشدة حول انتخابات المجمس الوطني في نابمس وغزة ولبنان بنفس الوقت 71

عة في نابمس ومجمو  (تنوير)راـ اهلل: نظـ كؿ مف مركز يافا الثقافي والمنتدى التنويري الثقافي الفمسطيني 
في لبناف ومجموعة مف الباحثيف والناشطيف الشباب في غزة ورشة  اإلنسانيةالشبابية ومركز التنمية  (واجو)

وقاد المقاء في  ."الشعب الفمسطيني أبناءالمجمس الوطني ممؾ لجميع "عمؿ جماىيرية حاشدة تحت عنواف 
مقر مؤسسة المساعدات الشعبية والذي عقد في  اإلنسانية،مدير مركز التنمية  ،لبناف سييؿ الناطور

وشارؾ في المقاء  "حماية الحقوؽ السياسية والمدنية لالجئيف الفمسطينييف"النرويجية وتناوؿ المقاء موضوع 
 مجموعة مف الناشطيف الفمسطينييف في لبناف.

توحيد صفوؼ الشعب الفمسطيني "شمالة مف مؤسسة الضمير عف موضوع  أبوفي غزة فقد تحدث خميؿ  أما
 .PNGOوذلؾ في مقر ىيئة المؤسسات األىمية الفمسطينية  "مف خالؿ المجمس الوطني

عضو المجمس  ،وفي نابمس عقد المقاء في مركز يافا الثقافي في مخيـ بالطة وناقش تيسير نصر اهلل
 ."بناء مؤسساتنا الوطنية إعادةضرورة التعبئة مف أجؿ "مع المشاركيف موضوع  ،الوطني الفمسطيني

 8/3/3124، لندن، س العربيالقد
 

 برفض تنفيذ قرارات محاكم الضفة السمطةىيئة حقوقية تتيم أمن  72
اتيمت مؤسسة حقوقية فمسطينية األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية في الضفة الغربية  :راـ اهلل

وأكد تقرير أصدرتو  ة.المحتمة، باالستمرار في رفض تنفيذ قرارات المحاكـ الفمسطينية بمختمؼ مناط الضف
، أنو برز 6/2قدس برس عمى نسخة منو يـو األربعاء وكالة "الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف"، وحصمت 
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يناير المنصـر استمرار تأخير ومماطمة األجيزة األمنية والحكومة، في تنفيذ قرارات  /خالؿ شير كانوف ثاني
 المحاكـ الفمسطينية في الضفة الغربية.

 7/3/3124، قدس برس
 

 الشير الماضي جراء حوادث الطرق في قطاع غزة فمسطينياً  29ل: وفاة ومسؤ  73
عدد لموفيات في  أعمىيناير الماضي سجؿ  /شير كانوف ثاني أفأفادت مصادر رسمية فمسطينية  :غزة

وقاؿ مفتش تحقيقات حوادث المرور في شرطة غزة الرائد  حوادث الطرؽ في قطاع غزة منذ عشر سنوات.
حقوقي فيد حرب في تصريح مكتوب لو: "لوحظ في نياية شير يناير الماضي أفَّ إحصائيات حاالت الوفاة 

 ساعة". 36حالة وفاة أي بمعدؿ حالة وفاة خالؿ  28الناتجة عف حوادث الطرؽ بمغت حوالي 
 7/3/3124قدس برس، 

 
 تام غزةألي األردن ممك مقدمة منالوئام الخيرية تصرف دفعة من كفاالت جمعية  74

 الممؾ عبد مفبدأت جمعية الوئاـ الخيرية في شماؿ قطاع غزة أمس األربعاء بصرؼ كفاالت : بترا وكالة
محمد أبو مرعي في بياف صحفي تمقاه مراسؿ )بترا(  .وقاؿ رئيس الجمعية ـ اهلل الثاني أليتاـ قطاع غزة.

 يتيـ. 2500دوالر، يستفيد منيا  ألؼ 270في غزة إّف قيمة الصرفية تبمغ 
 8/3/3124السبيل، عّمان، 

 
 شاحنة اليوم عبر "كرم أبو سالم" 441االحتالل يدخل  75

إف االحتالؿ سيدخؿ عبر المعبر الخميس  ،رائد فتوح ،قاؿ رئيس لجنة تنسيؽ إدخاؿ البضائع لمقطاع: غزة
وأوضح فتوح في تصريح وصؿ )صفا( أف الشاحنات المقرر إدخاليا ستكوف مخصصة  شاحنة. 330

شاحنة محممة بالحصمة لمقطاع التجاري الخاص وكميات مف  24لمقطاعيف التجاري والزراعي مف ضمنيـ 
وأضاؼ بأنو سيتـ ضخ كميات محدودة مف  األسمنت وحديد البناء والحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية.

 السوالر الصناعي القطري و غاز الطيي.
 محممة بالزىور إلى دوؿ أوروبا. وأشار إلى أنو مف المقرر تصدير شاحنة واحدة

 8/3/3124نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة 
 

 عمم مرض السكري عمع مستوى الدول االسكندنافية أفضل باحث طبي فييحصد جائزة فمسطيني  76
حصد الدكتور الفمسطيني جالؿ تنيرة، جائزة أفضؿ عالـ شاب في عمـ مرض السكري عمى  :وفاوكالة 

ومنحت مؤسسة المجتمعات  سكندنافية )السويد، النرويج، الدنمارؾ، ايسمندا وفنمندا(.مستوى الدوؿ اال
الباحث في جامعة لوند جنوب السويد، وستجري مراسـ  ،االسكندنافية لدراسات مرض السكري الجائزة لتنيرة
 المقبؿ. / مايوأيار 27منحو الجائزة في العاصمة الفنمندية ىمسنكي في 

 8/3/3124ام اهلل، الحياة الجديدة، ر 
 

 مرض السرطان ثاني أسباب الوفاة في غزة 77



 
 
 

 

 

           48ص                                    3874العدد:                8/3/3124الخميس  التاريخ:

أظيرت دراسة نشرىا مركز حقوقي فمسطيني أف مرض السرطاف يعد السبب الثاني : ضياء الكحموت - غزة
% مف إجمالي عدد الوفيات، في ظؿ غياب الرعاية الصحية المناسبة رغـ 22لموفاة في قطاع غزة بنسبة 

وقالت الدارسة التي أعدىا مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف حوؿ "واقع الحؽ في الصحة  .الحاجة البالغة إلييا
لمرضى السرطاف في قطاع غزة"، إف القطاع يعاني مف نقص في عدد األطباء والممرضيف واألسّرة في 

 أقساـ مرضى السرطاف في المستشفيات.
لعينات، وعدـ توفر مسح ذري وأشارت إلى وجود ضعؼ في إمكانيات التشخيص، وعجز في صبغات ا

لتقييـ درجة انتشار األوراـ ومسح البوزيتروف، إضافة إلى تأخر تشخيص اإلصابة بالمرض في بعض 
 األحياف لتعطؿ األجيزة المستخدمة.

 
 7/3/3124الجزيرة.نت، 

 
 في عممية السالم تتحمل وزر الجمود اإلسرائيمية: الحكومة ء األردنيرئيس الوزرا 78

 المنعقدة في القػاىرة اإلسالميةالقمة  فياهلل النسور  أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد :وكاالت –را بت -القاىرة 
لمفيػوـ حػؿ الػدولتيف  بأسػرهالقضية الفمسطينية ما زالت مستعصية عمػى الحػؿ رغػـ تبنػي المجتمػع الػدولي  أف

 . حؿ كؿ قضايا الوضع النيائي أيضافي سياؽ يكفؿ 
تتحمػػػؿ وزر ومسػػػؤولية ىػػػذا االستعصػػػاء والجمػػػود فيػػػي تنػػػتيج  اإلسػػػرائيميةلحكومػػػة وقػػػاؿ رئػػػيس الػػػوزراء اف ا

جراءاتسياسات  السالـ. ولفت الػدكتور النسػور الػى  إحالؿالجانب مف شانيا تقويض افاؽ وفرص  أحادية وا 
يػػا الػػدولي تمضػػي منفمتػػة مػػف عقال اإلنسػػانيالمدانػػة التػػي تنتيػػؾ القػػانوف  اإلسػػرائيمياف سياسػػات االسػػتيطاف 

 بشكؿ بات يتيدد مفيـو التواصؿ الجغرافي المطموب لمدولة الفمسطينية وبالتالي قابميتيا لمحياة.
نؤدي دورا محوريا في دعـ صػمود اىمنػا المقدسػييف فػي القػدس لممحافظػة عمػى تركيبتيػا  األردفوقاؿ اننا في 

مدينػػػة واقعػػػة تحػػػت االحػػػتالؿ غرافيػػػة والحيمولػػػة دوف تيويػػػدىا ومنػػػع المسػػػاس بوضػػػع القػػػدس الشػػػرقية كو الديم
سيمضي قدما في ممارسػة ىػذا الػدور وحمػؿ ىػذه المسػؤولية حتػى تتحػرر القػدس  األردف أف وأكد .االسرائيمي
 الصابروف مف نير االحتالؿ االسرائيمي. وأىمياالشرقية 

8/3/3124، الرأي، عّمان  
 

 غاريافي قضية تفجير حافمة "اإلسرائيميين" في بمضموعو ينفي  "حزب اهلل" 79
"اإلسػرائيمييف" فػي ضموعو في قضية تفجير حافمة ل« حزب اهلل» ينف، 8/3/3124، السفير، بيروتجاء في 
بقيادة حممة دولية لمواجية المقاومػة فػي لبنػاف وفمسػطيف وإلرىػاب النػاس والػدوؿ مػف  "إسرائيؿ"، متيما بمغاريا

ذه االتيامػات واالدعػاءات والتحػريض عمػى ىػ»الحزب، وقاؿ نائب األميف العاـ لمحػزب الشػيخ نعػيـ قاسػـ اف 
 «.تستيدؼ المقاومة باإلعالـ والسياسة بعدما فشموا في إسقاط المقاومة بالحرب والمواجية« حزب اهلل»

كؿ ىذه االتيامات ضد الحزب ال تقدـ وال تؤخر وال تغير الحقائؽ بؿ سنستمر فػي موقفنػا الشػعبي »وأضاؼ 
ويحمي مسػتقبؿ أجيالنػا ولػف نخضػع ليػذه الضػغوطات ولػف نبػدؿ أولوياتنػا  والعممي المقاوـ الذي يحمي لبناف

 «.ولف ننجر إلى فتنة، بؿ سنبقى موجييف بوصمتنا باتجاه إسرائيؿ ومشروعيا
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 المعارضػػػة البمغاريػػػةأف  )رويتػػػرز(نقػػػاًل عػػػف وكالػػػة بيػػػروت مػػػف  ،8/3/3124، الخمـــيج، الشـــارقة وأضػػػافت
، وقالػػت إف الوصػػوؿ إلػػى ”اإلسػػرائيمييف“حػػزب اهلل عػػف تفجيػػر حافمػػة إعػػالف حكومػػة بالدىػػا مسػػؤولية  انتقػػدت

 ىذه النتيجة غير مبرر وخطر.
 
 
 

 فمسطين المركزي لقضية يؤكد الطابع "التعاون اإلسالمي"قمة ل الختامي البيانمشروع  :7
فمسػػطيف المركػػزي لقضػػية  اإلسػػالمي الطػػابعقمػػة التعػػاوف لأكػػد مشػػروع البيػػاف الختػػامي ": الخمػػيج" –القػػاىرة 

والقػػدس الشػػريؼ بالنسػػبة لألمػػة اإلسػػالمية وضػػرورة قيػػاـ األمػػة بالػػدفاع عػػف األمػػاكف اإلسػػالمية والمسػػيحية 
لالعتػػداءات  "إسرائيؿلػػ"وجػدد اإلدانػة الشػديدة  المشػروعة.المقدسػة بكػؿ طاقاتيػا، وبجميػع الوسػائؿ واألسػػاليب 

سػػػيحية فػػػي القػػػدس الشػػػريؼ، محػػػذرًا مػػػف تمػػػؾ المسػػػتمرة والمتصػػػاعدة عمػػػى األمػػػاكف المقدسػػػة اإلسػػػالمية والم
االعتػػػداءات ومػػػف تيويػػػد القػػػدس، مػػػف خػػػالؿ طمػػػس ىويتيػػػا العربيػػػة اإلسػػػالمية واالسػػػتخفاؼ بمكانػػػة القػػػدس 

 .الشريؼ لدى األمة اإلسالمية
ودعا الدوؿ األعضاء واألمانة العامة لمنظمة التعاوف اإلسالمي والبنؾ اإلسالمي لمتنمية بالتعاوف مع الػدوؿ 

لمانحػػة والمؤسسػػات الدوليػػة ذات العالقػػة  إلػػى عقػػد مػػؤتمر لممػػانحيف عمػػى وجػػو السػػرعة بالتنسػػيؽ مػػع دولػػة ا
فمسطيف لتمويػؿ الخطػة اإلسػتراتيجية القطاعيػة لتنميػة مدينػة القػدس، التػي تبنتيػا القمػة اإلسػالمية االسػتثنائية 

 .2022الرابعة في مكة المكرمة في آب 
تشػػكيؿ شػػبكة أمػػاف ماليػػة إسػػالمية لمسػػاعدة فمسػػطيف، وكمػػؼ األمانػػة العامػػة دعػػا الػػدوؿ األعضػػاء إلػػى كمػػا 

 لمنظمة التعاوف اإلسالمي اتخاذ اإلجراءات العممية لمتابعة تنفيذ ذلؾ.
بػػالوقؼ الفػػوري التػػاـ لمحصػػار الػػذي تفرضػػو عمػػى قطػػاع غػػزة، داعيػػا إلػػى اتخػػاذ  "إسػػرائيؿ"وطالػػب المشػػروع 

إعمػػار قطػػػاع غػػزة . كمػػا طالػػب مجػػػددًا باتخػػاذ تػػدابير متابعػػة جديػػػة  إجػػراء عاجػػؿ لممضػػي قػػػدمًا فػػي إعػػادة
وقوة االحتالؿ ضد المػدنييف الفمسػطينييف العػزؿ ” إسرائيؿ“لضماف المساءلة والعدالة في الجرائـ التي اقترفتيا 

لى توفير الحماية لمشعب الفمسطيني . ودعا األطراؼ الفمسطينية كافػة إلػى توحيػد جيػود ىـ في قطاع غزة، وا 
تحػػػػت قيػػػػادة منظمػػػػة التحريػػػػر الفمسػػػػطينية الممثػػػػؿ الشػػػػرعي الوحيػػػػد لمشػػػػعب الفمسػػػػطيني، وجميػػػػع الفصػػػػائؿ 
الفمسطينية لالستجابة العاجمة لدعوات الرئيس محمود عباس إلػى عقػد انتخابػات عامػة بأسػرع وقػت، وتمكػيف 

الحة الفمسػطينية، وثمػف لجنة االنتخابات مف القياـ بعمميا في كؿ المدف بوصؼ ذلؾ الطريػؽ األقصػر لممصػ
 الدور الذي تقـو بو مصر إلنجاحيا.

 8/3/3124الخميج، الشارقة، 

 
 الشرق األوسط فيالقضية الفمسطينية حجر الزاوية لتحقيق األمن الرئاسة المصرية:  81

أف القضػية الفمسػطينية  ،أكد الرئيس محمػد مرسػي فػي كممػة مصػر فػي افتتػاح اجتماعػات القمػة أمػسمصر: 
 ية لتحقيؽ األمف واالستقرار في الشرؽ األوسط والعالـ أجمع.حجر الزاو 

وطالب المجتمع الدولي بالوفاء بمسئوليتو في ضرورة اتخاذ إجراءات محػددة وخطػوات فاعمػة لوقػؼ األعمػاؿ 
 االستيطانية غير المشروعة في األراضي الفمسطينية المحتمة عمي الفور ودوف تأخير.

 8/3/3124األىرام، القاىرة، 
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 "إسرائيل"تكثيف الجيود لحشد موقف دولي موحٍد لممارسة الضغط عمع السعودية: يجب  82

لزعمػػػاء الػػػػدوؿ  زعبػػػد العزيػػػبػػػػف  عبػػػدا هللأكػػػد خػػػػادـ الحػػػرميف الشػػػريفيف الممػػػؾ : الحيػػػاة –القػػػاىرة، الريػػػاض 
يمي وتفػػاقـ اإلسػػرائ -اإلسػػالمية المجتمعػػيف فػػي العاصػػمة المصػػرية القػػاىرة أمػػس األربعػػاء أف النػػزاع العربػػي 

فػي كممتػو أمػاـ قمػة منظمػػة  األزمػة السػورية يمػثالف أبػرز التحػديات التػي يواجييػا العػالـ اإلسػالمي. وأضػاؼ
عبػد التعاوف اإلسالمي ألقاىا نيابًة عنو ولي العيد نائب رئيس مجمس الوزراء وزير الدفاع األمير سمماف بػف 

ذا فشػػمنا فػػي جعمػػو أف مجمػػس األمػػف ىػػو الكيػػاف الػػدولي المعنػػي بت - زالعزيػػ حقيػػؽ األمػػف والسػػمـ الػػدولييف، وا 
ييب لنصرة األمف والسمـ الدولييف في كؿ مف سورية وفمسطيف، ووقؼ أعمػاؿ العنػؼ التػي تمػارس ضػدىما، 

 فعمينا أف ندير ظيورنا لو، وأف نعمؿ عمى بناء قدراتنا لحؿ مشاكمنا بأنفسنا.
اإلسػػػرائيمي الػػػذي يتمحػػػور حػػػوؿ قضػػػية  -اع العربػػػي يتمثػػػؿ فػػػي النػػػز  عػػػده أبرزىػػػا تحػػػدياتىنػػػاؾ وأوضػػح أف 

الشعب الفمسطيني وحصولو عمى حقوقو المشروعة، والتصدي لمتوسع االستيطاني الذي تمارسو إسػرائيؿ مػف 
خػػالؿ االسػػتيالء عمػػى األراضػػي الفمسػػطينية، وشػػف العمميػػات العسػػكرية ضػػد الشػػعب الفمسػػطيني بػػال ىػػوادة. 

الوقوؼ ضده، وتكثيؼ الجيود لحشد موقؼ دولي موحٍد لممارسة الضغط  عمينا جميعاً »وقاؿ إف ذلؾ يوجب 
 «.عمى إسرائيؿ

جيػػودًا كبيػػرًة لمتعػػاطي مػػع القضػػيتيف الفمسػػطينية والسػػورية، »وأكػػد خػػادـ الحػػرميف الشػػريفيف أف المممكػػة بػػذلت 
عـ السياسػػي والمػػادي انطالقػػًا مػػف مسػػؤوليتيا الدينيػػة والتاريخيػػة، ولػػـ تػػدخر جيػػدًا فػػي تقػػديـ كافػػة أشػػكاؿ الػػد

والمعنوي، وحث المجتمع الدولي عمى ضرورة القياـ بمسؤولياتو التاريخية واألخالقيػة حيػاؿ رفػع المعانػاة عػف 
 «.الشعبيف الفمسطيني والسوري

 8/3/31324الحياة، لندن، 

 
 من ىجمات إيرانية "إسرائيل"تركيا: صواريخ الباتريوت ال يمكنيا تقنيًا حماية  83

وزير الػػدفاع التركػػي عصػػمت لػػتصػػريحا  ، 6/2/2023األربعػػاء  "حريػػت": نقمػػت صػػحيفة أي"بػػي يػػو " -أنقػػرة
يمماز أدلى بو الثالثاء أماـ نواب في البرلماف، قاؿ فيو إف "بعػض زمالئنػا ادعػوا بػأف نشػر منظومػة صػواريخ 

عػػار عػػف  ييػػدؼ لحمايػػة إسػػرائيؿ مػػف صػػواريخ يمكػػف أف تطمػػؽ مػػف إيػػراف، وىػػو أمػػرفػػي بالدنػػا البػػاتريوت 
كيمومتر  36"مف غير الممكف تقنيًا ليذه الصواريخ التي يمكنيا أف تصيب أىدافًا عمى بعد مضيفا  الصحة".

عمػى اتيامػات إيرانيػة بػأف ىػذه المنظومػة جػاء ذلػؾ ردا  أف تعترض صاروخًا يطمؽ مف إيراف عمػى إسػرائيؿ".
 تيدؼ إلى حماية إسرائيؿ.

 8/3/3124القدس العربي، لندن، 
 

 مشيا عمع األقدام "إسرائيل"د: اإليرانيون جاىزون لمقضاء عمع نجا 84
 أنبػػاءقػػاؿ أحمػػدي نجػػاد فػػي مقابمػػة مػػع رؤسػػاء تحريػػر الصػػحؼ المصػػريةا بثتيػػا وكالػػة : وكػػاالت –القػػاىرة 
 إيػػرافيعتػػدوا عمػػى  أف"الصػػييانة خمقػػوا مػػف اجػػؿ العػػدواف والتجػػاوز وىػػـ يتمنػػوف  إفالرسػػميةا  األوسػػطالشػػرؽ 

اإليرانية قوات الدفاعية ال" أف وأكد نتيجة اليجوـ عمينا". اإليرانيةنيـ يخشوف بشدة مف ردة الفعؿ وضربيا ولك
 معتد وتجعمو يندـ عمى ما فعمو". أيتردع  أفعمى مستوى تستطيع معو 
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كمػػا قػػاؿ "إننػػا نػػرى أف الػػذيف فرضػػوا ىػػذا الكيػػاف عمػػى المنطقػػة توصػػموا إلػػى نتيجػػة مفادىػػاا أف ىػػذا الكيػػاف ال 
وأضاؼ "إنيـ يريدوف مف خالؿ الكياف اإلسرائيمي . ستطيع أف يحقؽ ليـ النتيجة التي كانوا يريدوف تحقيقيا"ي

تغيير بعض األوضاع في المنطقةا ولكنو فشؿ في ىذه الميمػةا وىػو مػا يعنػي أف فكػرة االحػتالؿ اإلسػرائيمي 
 ا فػػػػػػػػػػػػي مغػػػػػػػػػػػػامرات بػػػػػػػػػػػػدأت تػػػػػػػػػػػػزوؿا واإلسػػػػػػػػػػػػرائيميوف المتشػػػػػػػػػػػػددوف فيمػػػػػػػػػػػػوا ذلػػػػػػػػػػػػؾا ويريػػػػػػػػػػػػدوف أف يػػػػػػػػػػػػدخمو 

 
 
 

حتػػى يغيػػروا ىػػذا الواقػػع وقػػد يكػػوف اليجػػـو الػػذي قػػاموا بػػو ضػػد سػػورية ىػػو أحػػدى ىػػذه المغػػامراتا والشػػعب 
 اإليراني جاىز لممشي عمى قدميو لمقضاء عمى الكياف اإلسرائيمي إذا ما قاـ بمثؿ ىذه المغامرة ضد طيراف".

 8/3/3124السياسة، الكويت، 
 

 ة لتوثيق العالقات االقتصاديةروسي إسرائيميةمباحثات  85
تجػػري فػػي تػػؿ أبيػػب مباحثػػات إسػػرائيمية روسػػية مػػف أجػػؿ تعزيػػز : خدمػػة قػػدس بػػرس -فمسػػطيف  -الناصػػرة 

العالقات االقتصادية الثنائية، حيث يقـو مدير سمطة الجمارؾ الروسية أندري بميػانوؼ بزيػارة رسػمية إلػى تػؿ 
 أبيب.

إلػى الدولػة العبريػة، فػي زيػارة  6/2/2023 وؼ وصػؿ أمػس األربعػاءوذكرت وسػائؿ اإلعػالـ العبريػة أف بميػان
تستغرؽ بضػعة أيػاـ، وقػد تناولػت المحادثػات التػي يجرييػا مػع مػدير سػمطة الضػرائب اإلسػرائيمية سػبؿ توثيػؽ 

 عالقات العمؿ بيف السمطتيف اإلسرائيمية والروسية.
العمؿ المتبعة لدى سمطة الجمارؾ الروسية، الروسي أماـ المصدريف اإلسرائيمييف أنظمة  المسئوؿواستعرض 

فػي المائػة،  22بنسػبة  2022 مشيًرا إلػى أف الصػادرات اإلسػرائيمية لروسػيا قػد ازدادت خػالؿ العػاـ الماضػي 
 حيث بمغت حوالي مميار دوالر.

 8/3/3124قدس برس، 
 

 الجماىير اليندية تندد بالكيان الصييونيفي اليند:  القدملكرة  خالل مباراة 86
الشػػػػعب  أبنػػػػاءىتفػػػػت الجمػػػػاىير الينديػػػػة ضػػػػد االحػػػػتالؿ الصػػػػييوني ونػػػػددت بجرائمػػػػو بحػػػػؽ  :سػػػػما -يػػػػرون

الفمسػػطيني، فػػي قطػػاع غػػزة والضػػفة الغربيػػة، وذلػػؾ خػػالؿ المبػػاراة الوديػػة التػػي جمعػػت المنتخبػػيف الفمسػػطيني 
 .6/2/2023األربعاء  يوـ نيرو دإستاواليندي عمى 

" كمنػا غػزة" والكثيػر مػف  إلى باإلضافة" "إسرائيؿيرة كتب عمييا نحف نكره ورفعت الجماىير اليندية الفتات كب
 المقدسة. لألراضيالالفتات المنددة باالحتالؿ الصييوني 

 7/3/3124وكالة سما اإلخبارية، 

 
 اإلقميمية السياسية واألمنية القائمة قبل وبعد عممية "عامود السحاب" الحالة :دراسة صييونية 87

ف الػػردع ىػػدفًا مركزيػػًا فػػي عمميػػة "عمػػود السػػحاب" وكانػػت غايتػػو إعػػادة اليػػدوء إلػػى جنػػوب كػػا: أفنيػػر غولػػوب
البالد، حيث سارع وزير الحرب ووزير الخارجية "االسرائيمياف" إلى إعالف أف العممية أحرزت أىػدافيا كاممػة، 
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، امتنعػػت جيػػات لكنيمػػا حينمػػا اتجيػػا إلػػى تقػػدير ىػػؿ سػػيتـ الحفػػاظ عمػػى اليػػدوء فػػي الجنػػوب وكػػـ مػػف الوقػػت
 مختصة واكاديمية معا عف اعطاء تحميؿ منيجي واستنتاج واضح.

يكمػػف سػػبب ذلػػؾ فػػي مشػػكمة القيػػاس التػػي تميػػز الػػردع. إف ىػػدؼ الػػردع ىػػو جعػػؿ الالعػػب "أ" يغيػػر سياسػػتو 
ويمتنع عف عممية مخطط ليا بسياسة تيديد مػف الالعػب "ب". وترمػي التيديػدات إلػى تغييػر حسػابات الكمفػة 

فائػػدة عنػػد الالعػػب "أ"، وأف تػػؤثر بػػذلؾ فػػي قراراتػػو بالفعػػؿ. ويتعمػػؽ نجػػاح سياسػػة الػػردع بقػػرار الالعػػب ال –
المردوع. وليذا اذا لـ يغير الالعػب "أ" قػراره وعمػؿ بحسػب ارادتػو فػيمكف اف نسػتنتج اف سياسػة ردع الالعػب 

، وينبغي أف نفحص أي دور "ب" قد فشمت، واذا غير سياستو فيناؾ أساس لزعـ أف سياسة الردع قد نجحت
أدتو التيديدات في قرار الطرؼ الذي تـ ردعو. ويتضح مف ىذا أف نجاح الردع يمكف اف ُيقػاس بػالنظر الػى 

 الوراء فقط ومف وجية نظر الالعب المردوع فقط.
 

 ىناك ثالثة شروط لنجاح سياسة الردع وىي:
 الى الطرؼ الذي يريد اف يردعو. نقؿ التيديد: فعمى الطرؼ الرادع أف ينقؿ رسالة تيديد -2
صدؽ التيديػد: يجػب أف ُيػرى التيديػد صػادقا كػي يػؤثر فػي اتخػاذ الطػرؼ المػردوع لمقػرارات ألنػو اذا رأى  -2

الطرؼ المردوع انو تيديد باطؿ فمف يؤثر فػي مسػار اتخػاذ قراراتػو. ويتػألؼ ىػذا الشػرط مػف عنصػريف: يجػب 
لػػرادع القػػدرة عمػػى تحقيػػؽ تيديػػده بالفعػػؿ وبػػأف الطػػرؼ الػػرادع عمػػى الطػػرؼ المػػردوع اف يػػؤمف بػػأف لمطػػرؼ ا

 مصمـ عمى العمؿ اذا نفذ الطرؼ المردوع العمؿ المحظور. 
وىػذا مصػطمح يصػؼ  –” عقالنيػة اسػتراتيجية“يجب اف يكوف اتخاذ الطرؼ المردوع لمقػرارات موجيػا ب  -3

، واختيػار االختيػار ذي أفضػؿ نسػبة مسار الفحػص عػف االختيػارات عمػى نحػو مػنظـ بحسػب فائػدتيا وكمفتيػا
بيف الفائدة والكمفػة. وىػذا شػرط ضػروري ألف تيديػدات الطػرؼ الػرادع ترمػي الػى رفػع كمفػة العمميػة المحظػورة 
ومضاءلة جػدواىا بحيػث تكػوف غيػر ذات جػدوى اذا قيسػت باالختيػارات االخػرى وال سػيما اذا قيسػت باختيػار 

بغػػػي اف نفحػػػص بػػػالنظر الػػػى الػػػوراء أي العناصػػػر فػػػي الػػػردع الحفػػػاظ عمػػػى الوضػػػع الػػػراىف. وعمػػػى ذلػػػؾ ين
وأف نفحص بعد العممية الى أي حػد تمػت ” عمود السحاب“االسرائيمي لحماس ضعفت أو تداعت قبؿ عممية 

اعادة بنائيا. وىذا التحميؿ لنقطتي الزماف ىاتيف قبؿ العممية وبعدىا يتـ مع حصر العناية في العناصر التي 
ي اسرائيؿ تعزيزىػا وفػي رسػائؿ الػردع التػي ُنقمػت مػف اسػرائيؿ الػى حمػاس وفػي محاولػة تقػدير أرادت القيادة ف

 كيؼ استُقبمت ىذه الرسائؿ في غزة.
 

 العالقات بين حكومة مرسي في مصر واسرائيل
قبؿ العممية: كاف الخوؼ في "اسرائيؿ" قبؿ العممية مف اف يفضػي تػولي حػزب "االخػواف المسػمميف" لمحكػـ  -

ر الى توثيؽ العالقات بيف حماس ومصر والى المس بعالقاتيا "باسرائيؿ". وكػاف التقػدير أّف حمػاس في مص
تػػؤمف بػػأّف الػػرد "االسػػرائيمي" عمػػى تحرشػػاتيا وتحرشػػات المنظمػػات الفمسػػطينية فػػي غػػزة سػػيكوف ضػػيقًا بسػػبب 

حمػاس توقعػت  الطموح االسرائيمي الػى االمتنػاع عػف ضعضػعة العالقػات بحكومػة مرسػي فػي مصػر. أي أف
أف يضػػػػػر الخػػػػػوؼ "االسػػػػػرائيمي" مػػػػػف المػػػػػس بالعالقػػػػػات بحكومػػػػػة "االخػػػػػواف المسػػػػػمميف" لمرسػػػػػي بالتصػػػػػميـ 
"االسرائيمي" عمى تحقيؽ تيديدات "اسرائيؿ" واف يكوف الثمف الذي ستدفعو حماس عف زعزعة الوضػع الػراىف 

 عمى حدود "اسرائيؿ" الجنوبية منخفضًا ومحتمال.
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اليجـو الجوي "االسرائيمي" الكثيؼ رسالة رادعة الى حماس يبدو أنيا أعادت بناء بعض بعد العممية: نقؿ  -
مركب تصميميا فقط: فمف جية عممت "اسرائيؿ" في غزة ثمانية أياـ برغـ المعارضة المعمنة لسمطة االخواف 

مي لقطاع غزة المسمميف المصرية. ومف جية اخرى كانت التيديدات المصرية المعارضة الجتياح بري اسرائي
أداة ضػػػغط ميمػػػة عمػػػى اسػػػرائيؿ فػػػي اثنػػػاء القتػػػاؿ، وينبغػػػي اف نتوقػػػع اف يسػػػتمر ىػػػذا الضػػػغط فػػػي المسػػػتقبؿ 
القريب ايضا. فقد برىنت مصر عمى أنيا قادرة عمى اف تضائؿ كثيرا الرد االسػرائيمي والػثمف الػذي ستضػطر 

أثير المصري يد اسرائيؿ، وبرغـ اف ىذا حماس الى دفعو في المستقبؿ. ويبدو اف حماس توقعت اف يكبؿ الت
التوقػػع لػػـ يتحقػػؽ فانػػو يبػػدو اف مصػػر قػػادرة عمػػى الحفػػاظ عمػػى اف يكػػوف الػػثمف الػػذي سػػتدفعو المنظمػػة عػػف 

 تحرشاتيا في المستقبؿ غير ميدِّد لسمطتيا في غزة وُيرى بسبب ذلؾ انو ثمف محتمؿ.
 

 عالم عربي مختمف
ّف أحداث "الربيع العربي" غيػرت صػورة الشػرؽ االوسػط وعػززت القػوى قبؿ العممية: "زعمت" قيادة حماس أ -

االسػػػالمية وزادت تػػػأثير الشػػػعب فػػػي اتخػػػاذ النظػػػاـ لمقػػػرارات فػػػي دوؿ المنطقػػػة، وفػػػي مقابػػػؿ ذلػػػؾ قػػػدروا فػػػي 
"اسػػػرائيؿ" أّف حمػػػاس توقعػػػت اف تنشػػػأ مظػػػاىرات واضػػػطرابات فػػػي الػػػدوؿ العربيػػػة المختمفػػػة ردًا عمػػػى عمميػػػة 

فػػػي غػػػزة. واف توجػػػب ىػػػذه االضػػػطرابات عمػػػى الزعمػػػاء العػػػرب أف يعممػػػوا عمػػػى كػػػؼ جمػػػاح الػػػرد "اسػػػرائيمية" 
"االسرائيمي" وأّف يضر ذلؾ بالقدرة "االسرائيمية" عمى تحقيؽ تيديداتيا ومضاءلة الكمفة التي ستضطر حماس 

 الى دفعيا عف تحرشاتيا.
يػادة حمػاس عبػرت عػف خيبػة أمػؿ مػف الػردود بعد العممية: في خالؿ القتاؿ أفػاد المحمػؿ اىػود يعػاري أف ق -

فػي "العػػالـ العربػػي" عمػػى اليجػػوـ "االسػػرائيمي" ونقمػػت رسػالة الػػى الحكػػاـ المختمفػػيف أف عمػػييـ اف يعممػػوا عمػػى 
صػػػد العػػػدواف االسػػػرائيمي. وبػػػرغـ التنديػػػدات المعتػػػادة مػػػف الزعمػػػاء العػػػرب والمظػػػاىرات فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة 

بية ضغطًا كبيرًا عمى "اسرائيؿ" بؿ بالعكس فقد أظير الزعمػاء العػرب وجػزء مػف واالردف لـ ُتحدث الدوؿ العر 
الجميػػور العربػػي عػػدـ اكتػػراث مػػا وفضػػموا االسػػتمرار فػػي حصػػر العنايػػة فػػي المذبحػػة التػػي ينفػػذىا االسػػد فػػي 

ؼ شعبو في سوريا. وقد عبر االعالـ العربي عف ىذا االتجاه حينما نشر صور الفظاعة مف غزة نتاج القصػ
الجػػػوي االسػػػرائيمي لكنػػػو اسػػػتمر فػػػي نفػػػس الوقػػػت يبػػػث صػػػورا قاسػػػية مػػػف سػػػوريا ايضػػػا. وىكػػػذا كػػػاف اطػػػالع 
الجميػور العربػي عمػى مػا يجػػري فػي غػزة أقػؿ ممػػا كػاف فػي الماضػي. ولػـ يقػػوى الضػغط عمػى أكثػر الزعمػػاء 

حادا، وكاف مف نتيجة العرب بصورة كبيرة وعمى ذلؾ لـ تتغير سياستيـ في مواجية اليجـو االسرائيمي تغيرا 
ذلػػػؾ اف كػػػاف الضػػػغط الػػػذي اسػػػتعمموه عمػػػى اسػػػرائيؿ محػػػدودا. وتشػػػير رسػػػائؿ خيبػػػة األمػػػؿ التػػػي نقميػػػا كبػػػار 
مسػػؤولي حمػػاس فػػي اثنػػاء القتػػاؿ وبعػػده الػػى احتمػػاؿ أنيػػـ أدركػػوا اف قػػدرة ىػػذا العنصػػر عمػػى مضػػاءلة الػػثمف 

 الذي ستجبيو اسرائيؿ مف المنظمة ما تزاؿ محدودة جدا.
 
 ياسة رد واىية من المستوى السياسيس
قبؿ العممية: منػذ بػدأت واليػة الحكومػة الحاليػة نقمػت رسػالة أنيػا ال تريػد أف تحصػر اىتماميػا بالتيديػد مػف  -

وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى جيودىػػا فػػي السػػاحة الدوليػػة  –حمػػاس وأنيػػا ليسػػت مصػػممة عمػػى العمػػؿ عمػػى مواجيتيػػا 
اني. وبرغـ تيديدات مكررة مف مسؤوليف كبار في الجياز االمني، مف لمواجية البرنامج الذري العسكري االير 

رئػػيس ىيئػػة االركػػاف الػػى رئػػيس الػػوزراء، بػػأف "اسػػرائيؿ" سػػترد فػػي حػػـز عمػػى كػػؿ عمػػؿ "ارىػػابي" موجػػو عمػػى 
مواطنييػا، كػاف الػرد "االسػرائيمي" بالفعػؿ مكبوحػًا. وكانػػت حكومػة اسػرائيؿ فػي االشػير االخيػرة مسػتعدة ايضػػا 
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اؿ اطالؽ عدد مف القذائؼ الصاروخية كػؿ يػـو عمػى بمػدات غػالؼ غػزة مػف قبػؿ المنظمػات االرىابيػة الحتم
الفمسطينية فػي القطػاع. وكػاف الػرد االسػرائيمي فػي األكثػر "اصػابة رمزيػة" لمبنػى التحتيػة لممنظمػات. وبعػد أف 

مي ضيقا ولـ يكف يرمي الػى بدأت حماس ايضا تعمؿ عمنا في مواجية الجيش "االسرائيمي" كاف الرد االسرائي
االصػػػابة الشػػػديدة لممنظمػػػة ورجاليػػػا. وكانػػػت نتيجػػػة ذلػػػؾ اف اسػػػتطاعت قيػػػادة حمػػػاس اف تسػػػتنتج اف صػػػدؽ 
التيديػدات االسػرائيمية لػيس عاليػا واف الػثمف الػذي ستضػػطر حمػاس الػى دفعػو عػف ضعضػعة الوضػع الػػراىف 

 تيديدات "االسرائيمية".اف تقوي صدؽ ال” عمود السحاب“ليس كبيرا. فكاف ىدؼ عممية 
بعد العمميػة: أثبػت رئػيس الػوزراء ووزيػر الحػرب "االسػرائيمياف" قػدرة عمػى الػرد بقػوة عمػى اطػالؽ الصػواريخ  -

عمى "اسػرائيؿ" وعمػى تحقيػؽ تيديػداتيما بػذلؾ، فقػد جبػت العمميػة ثمنػًا باىظػًا مػف حمػاس ىػو: اغتيػاؿ رئػيس 
الضػرار الشػديد بالمنظومػة االسػتراتيجية لممنظمػة وتػدمير بعػض الذراع العسػكرية لممنظمػة أحمػد الجعبػري؛ وا

بناىا التحتية في القطاع. ونقمت اسرائيؿ رسالة أنيا غير مستعدة ألف تتحمؿ زمنا طويال نشاطا موجيا عمى 
مواطنييػػا وجنودىػػا الموجػػوديف فػػي داخػػؿ اسػػرائيؿ واف الػػثمف الػػذي ستضػػطر حمػػاس الػػى دفعػػو عػػف سياسػػتيا 

لكػف ال تسػتطيع ىػذه العمميػة اف تعيػد بنػاء عنصػر الػردع ىػذا كميػا. فقػد تمقػت حمػاس ضػربة سيكوف باىظػا. 
شػػديدة فػػي الحقيقػػة لكػػػف القتػػاؿ مّكنيػػا مػػػف الحصػػوؿ عمػػى انجػػػازات وتنػػازالت مػػف اسػػػرائيؿ لػػـ تكػػف مسػػػتعدة 

مية" الػػى العطائيػػا فػػي الماضػػي مثػػؿ الموافقػػة عمػػى التسػػييالت فػػي الحػػواجز. وىكػػذا كانػػت الرسػػالة "االسػػرائي
 جانب الثمف الباىظ ىي اف التصعيد يعطي حماس وسائؿ ضغط ومكاسب كبيرة.

إف سياسة "اسرائيؿ" بعد العممية وردودىا عمى االعماؿ "االرىابية" مػف قبػؿ المنظمػات "االرىابيػة" الفمسػطينية 
حقػؽ التيديػد في قطاع غػزة فػي الفتػرة القريبػة سػتحدد صػدؽ ىػذا العنصػر: فيػؿ الحػديث عػف سياسػة جديػدة ت

بجباية ثمف باىظ عف كؿ عممية "ارىابية" أو ىؿ الحديث عف عودة الى السياسة التي ميزت حكومة اسرائيؿ 
الصػػػواريخ مػػػف غػػػزة. والخالصػػػة ” تقطيػػػر“والتػػػي سػػػممت فػػػي الحقيقػػػة ؿ ” الرصػػػاص المصػػػبوب“بعػػػد عمميػػػة 

تػى المحػدودة منيػا سػيكوف أعمػى النيائية ىي: ىؿ الثمف الذي ستدفعو حمػاس عػف عممياتيػا فػي المسػتقبؿ ح
مما كاف في الماضي؟ وسػيكوف ىػذا السػؤاؿ فػي مركػز تقػديرات حمػاس حينمػا تتجػو الػى تقػدير صػدؽ الػردع 

 "االسرائيمي" في االشير القريبة.
 

 انتخابات في "اسرائيل"
االخيػرة بسػبب قبؿ العمميػة: قػّدرت جيػات أمنيػة فػي "اسػرائيؿ" اف الػردع "االسػرائيمي" قػد ضػعؼ فػي الفتػرة  -

الظؿ الذي ألقتو انتخابات الكنيست في "اسرائيؿ"، ىذا فوؽ عدـ التصميـ "االسػرائيمي" فػي السػنوات االخيػرة. 
. 2009وذلؾ برغـ اف عممية "الرصاص المصبوب" ايضا قد بدأت في موعد قريب مف االنتخابات فػي سػنة 

تريػد  2009ة" الحالية، بخالؼ حكومػة اولمػرت فػي وىـ يؤمنوف بأف قادة حماس قدروا بأف القيادة "االسرائيمي
االمتنػػاع عػػف عمميػػة عسػػكرية كبيػػرة فػػي غػػزة حتػػى االنتخابػػات فػػي "اسػػرائيؿ" خشػػية اف تجبػػي العمميػػة ثمنػػا 
سياسيًا باىظًا يترجـ الى فشؿ في االنتخابػات. وفرضػت حمػاس بحسػب ىػذا التوجػو انػو بػرغـ تيديػدات كبػار 

مكررة بأنو ُيحتاج الى رد حاـز عمػى اطػالؽ الصػواريخ مػف غػزة والنشػاط االرىػابي المسؤوليف "االسرائيمييف" ال
قػرب الجػدار حتػى فػي الفتػرة التػي تسػبؽ االنتخابػػات فػي اسػرائيؿ، فػاف اسػتعداد متخػذي القػرارات فػي اسػػرائيؿ 

 لتحقيؽ ىذه التيديدات سيكوف ضئيال.
نػع عػف عمميػة فػي غػزة قبػؿ االنتخابػات. وقػد نقمػت بعد العممية: نقمت "اسرائيؿ" رسػالة واضػحة أنيػا ال تمت -

لكػػف يبػػدو اف  –” الرصػػاص المصػػبوب“بواسػػطة عمميػػة  –اسػػرائيؿ ىػػذه الرسػػالة فػػي الماضػػي كمػػا قمنػػا آنفػػا 
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الرسالة االسرائيمية الى حماس ىذه المرة ىي اف اسرائيؿ مستعدة ألف تحقؽ بعض تيديداتيا عمى األقؿ حتى 
ت، قػد ُنقمػت بصػورة أكثػر فاعميػة. وأشػارت تصػريحات وزيػر الخارجيػة ليبرمػاف فػي موعػد قريػب مػف االنتخابػا

بأف عمى "اسرائيؿ" اف تمتنع عف عممية واسعة في القطاع الػى مػا بعػد االنتخابػات، الػى اف اسػرائيؿ مسػتعدة 
لمعمؿ بصورة محدودة لكنيا غير مستعدة لتحقيؽ تيديدات أشد صدرت واف تعمؿ بصورة شاممة عمى اسػقاط 
سمطة حماس قبؿ االنتخابات في اسرائيؿ. وكانت الرسالة "االسرائيمية" مػرة اخػرى ىػي اف "اسػرائيؿ" مصػممة 
عمى اف تجبي مف حماس ثمنا أكبر مما قّدرتو قبؿ العممية بسبب تحرشاتيا لكنيا غير مصممة عمػى اسػقاط 

 الحكـ في قطاع غزة وجباية ثمف باىظ جدا مف حماس.
 

 يدد الجبية الداخمية "االسرائيمية"منظومة استراتيجية ت
قبػػػؿ العمميػػػة: بنػػػت حمػػػاس طػػػواؿ سػػػنيف منظومػػػة صػػػواريخ بعيػػػدة المػػػدى قػػػادرة عمػػػى الوصػػػوؿ الػػػى أكثػػػر  -

منطقتػػيف ازدحامػػا بالسػػكاف فػػي اسػػرائيؿ لػػـ ُتجربػػا قبػػؿ ذلػػؾ تيديػػد الصػػواريخ منيػػا وىمػػا منطقػػة داف ومنطقػػة 
قت آماال كبيرة عمى المخزوف الذي حشدتو، ألنيا آمنػت بأنيػا القدس. وكاف التقدير االسرائيمي اف حماس عم

اذا عممػػت اسػػرائيؿ فػػي مواجيتيػػا فانيػػا تسػػتطيع اف تطمػػؽ صػػواريخ عمػػى ىػػاتيف المنطقتػػيف واف تحػػرز بػػذلؾ 
شػػيئيف: االوؿ أنيػػا ستصػػيب الػػروح المعنويػػة فػػي الجبيػػة االسػػرائيمية الداخميػػة اصػػابة شػػديدة مػػف المؤكػػد اف 

متخذي القرارات فػي اسػرائيؿ لوقػؼ القتػاؿ. وتشػير تصػريحات كبػار مسػؤولي حمػاس قبػؿ تكوف ضغطا عمى 
القتاؿ الى اف المنظمة آمنػت كمػا يبػدو بأنيػا تسػتطيع اف تحػد مػف الػرد "االسػرائيمي" بػؿ ربمػا أف توجػد تػوازف 

يػػب والقػػدس ردع ثنائيػػا يمنػػع اسػػرائيؿ مػػف اف تجبػػي مػػف حمػػاس ثمنػػا باىظػػا عػػف تحرشػػاتيا. والثػػاني اف تػػؿ اب
ىما رمز في نظر الجميػور الفمسػطيني والعربػي. والحػديث عػف الجبيػة "االسػرائيمية" الداخميػة األكثػر ازدحامػا 
وقابميػة لالصػابة. وىػـ يػروف أف تيديػد ىػذيف المركػزيف يعنػػي تيديػدًا كبيػرًا لدولػة اسػرائيؿ وليػذا فػاف اسػػتعماؿ 

نظمػػة فمسػػطينية ذات قػػدرات تسػػتطيع تحػػدي دولػػة المخػػزوف االسػػتراتيجي قػػد ُيعظػػـ صػػورة حمػػاس بصػػفتيا م
اسرائيؿ القوية. وبحسب ىذا المنطؽ لف تنجح حماس فقط في اف تضائؿ الثمف الذي تريد اسرائيؿ اف تجبيو 
منيا عف سياستيا بؿ تستطيع ايضا اف تزيد مزاياىا االستراتيجية مف ضعضعة الوضع الراىف الحداث واقػع 

 ع الفمسطيني والعربي.جديد مع اسرائيؿ ومع المجتم
بعػد العمميػػة: إف التقػػدير فػػي جيػػاز االمػػف "االسػػرائيمي" اليػـو ىػػو أف حمػػاس فوجئػػت بقػػوة اصػػابة مخزونيػػا  -

في المائة  80االستراتيجي في مرحمة بدء العممية، وبنجاعة منظومة القبة الحديدية التي اعترضت أكثر مف 
ز السػكانية وبالمنعػة التػي أظيرىػا السػكاف االسػرائيميوف فػي مف الصواريخ التي كانت ترمي الى اصابة المراك

المنػاطؽ التػػي تعرضػػت لتيديػػد الصػػواريخ ألوؿ مػػرة. ويجػػب عمػى حمػػاس بسػػبب قػػدرتيا الضػػئيمة عمػػى المػػس 
بالجبيػػة "االسػػرائيمية" الداخميػػة اف تفيػػـ اف تأثيرىػػا فػػي اتخػػاذ القػػرارات فػػي القػػدس محػػدود. وليػػذا فػػاف قػػدرتيا 

لػثمف الػذي سػتدفعو عػف التحرشػات فػي المسػتقبؿ القريػب سػتظؿ منخفضػة جػدا الػى اف تػنجح عمى مضاءلة ا
في تجديد مخزونيا االستراتيجي. وحتى لو أعادت قوتيا فاف جولة القتاؿ قد نقمت الى حماس رسػالة فحواىػا 

ف جيػة ومػ”. عمػود السػحاب“سياستيا كما قدرت، كمػا يبػدو، قبػؿ عمميػة ” أف تخفض سعر“أنيا لف تستطيع 
ثانية فاف الردود في العالـ العربي عمى إظيار قدرة حماس عمى تيديد تؿ ابيب والقدس تشير الى اف حماس 
ربما أحرزت مع كؿ ذلؾ تحسينا لصورتيا باعتبارىا قادرة عمى تحدي اسرائيؿ بتحديات ال تستطيع مواجيتيا 

يكفػػي اف اضػطر السػػكاف فػػي غػػوش داف مػف غيػػر اف تصػػيب الصػواريخ المػػدف االسػػرائيمية بالفعػػؿ، فقػد كػػاف 
وفي منطقة القدس الى دخوؿ المجاالت المحمية. ويتبيف مف كالـ مسؤوؿ حماس الكبير محمود الزىػار بعػد 
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انتياء القتاؿ انو نشأ مف وجيػة نظػر حمػاس وضػع أصػبح فيػو مجػرد تيديػد تػؿ ابيػب والقػدس انجػازا ووسػيمة 
ميػا لفشػميا فػي مضػاءلة الػثمف الػذي سػتجبيو اسػرائيؿ منيػا معنوية ميمة. وحتى لو كانت حمػاس قػد خػاب أم

في المستقبؿ عف ضعضعة الوضع الراىف فانو تأكد ليا مرة اخرى انو توجد ميزة استراتيجية كبيػرة فػي القػدرة 
 عمى تيديد العمؽ االسرائيمي دونما تعمؽ بنجاحيا في إحداث ضرر حقيقي.

 
 عالتحدي من منظمات ارىابية صغيرة في القطا

الضػػغط الػػذي ” عمػػود السػػحاب“قبػػؿ العمميػػة: كػػاف أحػػد التفسػػيرات لسػػموؾ حمػػاس المتحػػرش قبػػؿ عمميػػة  -
اسػتعممتو عمييػػا منظمػات ارىػػاب فمسػطينية اخػػرى فػي قطػػاع غػزة. وقػػد عممػت ىػػذه المنظمػات موجيػػة عمميػػا 

حفاظ عمػى التيدئػة. عمى مدنييف وجنود اسرائيمييف وثارت عمنا عمى محاوالت قيادة حماس احباط نشاطيا وال
وُصػػبت عمػػى حمػػاس جامػػات النقػػد ألنيػػا تفقػػد شػػرعيتيا بأنيػػا تمنػػع نشػػاطا موجيػػا عمػػى اسػػرائيؿ. ويبػػدو اف 
حماس ألنيا قدرت اف الػثمف الػذي ستضػطر الػى دفعػو عػف ضعضػعة الوضػع الػراىف مػع اسػرائيؿ لػف يكػوف 

 وراء المنظمات االرىابية الفمسطينية.” ُجرت“باىظا فانيا 
العممية: اف سائر المنظمات االرىابية الفمسطينية، تمقت اصابة شديدة، مثؿ حماس وتـ القضػاء عمػى بعد  -

عػػدد مػػف كبػػار مسػػؤولييا وُقصػػفت بناىػػا التحتيػػة ومخزونػػات سػػالحيا، وليػػذا يبػػدو اف باعػػث ىػػذه المنظمػػات 
خفضا في االشير عمى العمؿ الموجو عمى أىداؼ اسرائيمية والضغط عمى حماس لتحدي اسرائيؿ سيكوف من

القريبػػػة. ال يعنػػػػي ىػػػػذا أال يحػػػػاوؿ قػػػػادة معينػػػػوف فػػػػي ىػػػذه المنظمػػػػات العمػػػػؿ غيػػػػر اف الحجػػػػـ المتوقػػػػع ليػػػػذه 
وليػذا يتوقػػع اف ”. عمػػود السػحاب“النشػاطات سػيكوف أصػػغر كثيػرا مػف حجميػػا فػي الفتػرة التػػي سػبقت عمميػة 

 ؿ مما كاف قبؿ العممية.يكوف الثمف الذي تدفعو حماس في داخؿ غزة عف سياسة االنضباط أق
 

 الخالصة
لكػف الحػديث ” عمػود السػحاب“يؤيد ىػذا التحميػؿ زعػـ اف بعػض الػردع االسػرائيمي قػد ُأعيػد بنػاؤه نتػاج عمميػة 

 الى اآلف عف ردع غير مستقر. وتوجد بضعة عوامؿ ستكوف حاسمة لمحفاظ عميو في المستقبؿ القريب:
عمػػود “راتيجي المركػػزي السػرائيؿ فػػي الفتػرة التػػي سػبقت عمميػػة أوال، يمكػف أف نػػرى أف اخفػاؽ الػػردع االسػت -

قد نبع مف فشميا في نقػؿ التصػميـ "االسػرائيمي" عمػى جبايػة ثمػف ال يحتمػؿ مػف حمػاس. ويبػدو اف ” السحاب
” عمػػود السػػحاب“رسػػائؿ وزيػػر الخارجيػػة ليبرمػػاف والتػػردد االسػػرائيمي فػػي اسػػتعماؿ القػػوات البريػػة فػػي عمميػػة 

بصػػورة التصػػميـ االسػػرائيمي فػػي المسػػتقبؿ ايضػػا. فيجػػب عمػػى اسػػرائيؿ اف تطػػور منظومػػة  ستضػػر ضػػررا مػػا
صػػادقة موحػػدة لنقػػؿ رسػػائؿ ردع الػػى حمػػاس وامتحانيػػا مػػف آف آلخػػر مػػف وجيػػة نظػػر الطػػرؼ المػػردوع، أي 

 حماس.
مف قبؿ منظمات  ثانيًا، قد تحتاج القيادة "االسرائيمية" في االشير القريبة الى الرد عمى تحديات غير سيمة -

االرىاب الفمسطينية التي ستريد اف تفحص عف سياسة الردع االسرائيمية. إف استعداد الحكومة لضػبط الػنفس 
القذائؼ الصاروخية وراجمات الصواريخ عمى المواطنيف، أو بػازاء نشػاط تخريبػي قػرب الجػدار ” تقطير“بازاء 

ب عمػػػػى دولػػػة اسػػػػرائيؿ ايضػػػا اف تمنػػػػع قػػػػدر الحػػػدودي مػػػػع غػػػزة قػػػػد يضػػػػعؼ الػػػردع االسػػػػرائيمي سػػػريعا. يجػػػػ
المستطاع تسمح المنظمات االرىابية الفمسػطينية فػي القطػاع بصػواريخ قػادرة عمػى تيديػد المراكػز السػكنية فػي 
اسػػرائيؿ. ويكمػػف فػػي ىػػذا العنصػػر ميػػزة اسػػتراتيجية ميمػػة مػػف وجيػػة نظػػر حمػػاس. وليػػذا ينبغػػي العمػػؿ عمػػى 

ذه المنظومة اذا احتاجت الييا. وتسػتطيع اسػرائيؿ بالحفػاظ عمػى ثمػف مضاءلة قدرة المنظمة عمى استعماؿ ى
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الفائػػدة الحاليػػة عنػػد  –بػاىظ عػػف النشػػاط "االرىػػابي" وبمضػػاءلة مزايػػا حمػػاس اف تحػػافظ عمػػى تقػػديرات الكمفػػة 
 المنظمة واف تقمؿ استعدادىا لضعضعة الوضع الراىف مع اسرائيؿ.

متفكيػػػر فييػػػا. كانػػػت منظومػػػة القبػػػة الحديديػػػة وسػػػيمة ردع بػػػالمنع ونقػػػوؿ فػػػي الختػػػاـ اف التحميػػػؿ ُيبػػػرز نقطػػػة ل
ضاءلت قدرة حماس عمى التػأثير. لكػف ألػف تكػوف القبػة الحديديػة عمػى مػر الوقػت سػيفا ذا حػديف وقػد أصػبح 
الحػػػديث عػػػف حسػػػابات الػػػردع؟ انيػػػا مػػػف جيػػػة تقمػػػؿ قػػػدرة حمػػػاس عمػػػى احػػػداث ضػػػرر بالجبيػػػة "االسػػػرائيمية" 

الػذي تحتػاج حمػاس الػى دفعػو عػف تحرشػاتيا، ألف الضػرر الػذي ” تخفػض السػعر“ابؿ الداخمية وىي في المق
منخفضػة تتحػدى ” فاشػمة“ُتحدثو محدود جػدا. وسػتكوف شػرعية عمػؿ اسػرائيؿ عمػى مجابيػة محػاوالت اطػالؽ 

قدرتيا عمى الحفاظ عمى توازف الػردع الحػالي مػع حمػاس، ويجػب عمػى القيػادة فػي اسػرائيؿ اف تأخػذ ىػذا فػي 
يا وأف ُتعػػد اسػػتراتيجية تالئػػـ تحػػديات االشػػير القريبػػة، أي اف ىػػذه االشػػير سػػتكوف مقػػررة كمػػا قمنػػا مػػف حسػػاب
 قبؿ.

 معيد أبحاث األمن القومي الصييوني
 7/3/3124، 3839مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، ممحق 

 
 عمع سوريا وأولويات األّمة اإلسرائيميالعدوان  88

 رأفت مرة
مػػة، شػػّف االحػػتالؿ الصػػييوني غػػارة جويػػة عمػػى مركػػز مخصػػص لألبحػػاث العسػػكرية يقػػع داخػػؿ قبػػؿ أيػػاـ قمي

األراضي السورية، وبغض النظػر عػف الروايػات المتعػددة ألسػباب حصػوؿ ىػذا االعتػداء اإلسػرائيمي وتوقيتػو، 
ىػػي زاويػػة ومػػا ىػػي أغراضػػو واسػػتيدافاتو، فػػإف النظػػر إلػػى ىػػذه الجريمػػة اإلسػػرائيمية تكػػوف مػػف زاويػػة واحػػدة، 

المصمحة العميا لألّمتيف العربية واإلسالمية، ومقتضيات أمف الدوؿ العربية ومكانة شعوبيا، وأيضًا مف زاويػة 
طبيعة الصراع مع العدو الصييوني وخمفيتو وأىدافو، ومخططات ىذا الكيػاف ضػد أمتنػا. فيػذا االعتػداء وقػع 

وليا تاريخيا السياسي الحافؿ وتأثيرىا القوي، وىي دولة  عمى دولة عربية، ليا مكانتيا في التاريخ والجغرافيا،
 تربطيا بفمسطيف عالقة ال تنفصـ.

وىػػذا االعتػػداء ىػػو عمػػى شػػعب عربػػي لػػو بصػػماتو الواضػػحة فػػي حضػػارة ىػػذه األّمػػة وحفػػظ ىويتيػػا، وترسػػيخ 
ي مػػف األّمػػة أقػػداميا فػػي المنطقػػة والعػػالـ، وىػػو انتيػػاؾ لسػػيادة دولػػة عربيػػة وازنػػة وفاعمػػة، وىػػي جػػزء أساسػػ

 ومكوناتيا، وىو تعدٍّ عمى أراض عربية وخرؽ لمقوانيف الدولية.
ـّ، فإف التعامؿ مع العدواف اإلسرائيمي عمى سوريا يجب أف يستند لممرتكزات اآلتية:  ومف ث

 أواًل: انو اعتداء مداف ومستنكر، يجب عدـ القبوؿ بو والسكوت عنو، أو غض النظر عف دوافعو وأىدافو.
 اف ىذا االعتداء مرتبط بجميع األشكاؿ والمستويات بفمسطيف وبشعبيا وبقضيتيا وبمقاومتيا. ثانيًا:

ثالثػػًا: اف األحػػداث والتطػػورات واألزمػػات التػػي تشػػغؿ األمػػة ودوليػػا، يجػػب أال تشػػغمنا عػػف قضػػايانا الرئيسػػة، 
سػػػرائيمي. واف التػػػوترات وأىميػػػا القضػػػية الفمسػػػطينية المركزيػػػة، التػػػي مػػػف بػػػيف عناوينيػػػا مواجيػػػة االحػػػتالؿ اإل

السياسية الحاصمة اليـو في أكثر مف بمد عربي، والحراؾ االجتماعي، ومطالب المجتمعات، يجب أال تحرفنا 
عػػػف بوصػػػمة المقاومػػػة ومشػػػروع الصػػػمود والمواجيػػػة الػػػذي يرتكػػػز عمػػػى تحريػػػر فمسػػػطيف، وتحريػػػر المقدسػػػات 

 اإلسالمية والمسيحية وعودة جميع الالجئيف.
شػػغااًل بقضػػايانا الخاصػػة، عػػف القضػػايا التػػي تمػػس موقعنػػا ومكانتنػػا ودور أمتنػػا فػػي ىػػذا العػػالـ، فمقػػد فكفانػػا ان

 «.األمة أوالً »وغيرىا فشميا، وآف األواف الستبداليا ب« األردف أوالً »و« لبناف أوالً »أثبتت مشاريع 
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غػد، فيػذا العػدواف ال ينبغػي السػكوت رابعًا: عمى سوريا أف ترّد عمى العدواف اإلسرائيمي بكؿ قػوة، اليػوـ قبػؿ ال
عنو وتجاوزه، وال يوجد أي مبرر أماـ سوريا لعدـ الرد، وال يقبؿ منيا أي عذر، خاصة بعد االنتصارات التي 

فػػي غػػزة، وبعػػد انتصػػار المقاومػػة فػػي « حجػػارة السػػجيؿ»حققيػػا الشػػعب الفمسػػطيني ومقاومتػػو، وآخرىػػا معركػػة 
 لبناف.

ف أي وقػػت مضػى، وىػػي فػي تراجػػع أمػاـ مشػػروع المقاومػة، الػػذي ىػو الخيػػار ، اليػوـ، أضػػعؼ مػ«إسػرائيؿ»و
لحاؽ اليزيمة الساحقة باالحتالؿ.  االستراتيجي الفاعؿ والمؤثر والقادر عمى استعادة حقوقنا كاممة، وا 
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قياـ دولة واحدة، تضـ القطاعيف العربي الفمسطيني والييودي في فمسطيف التاريخية،  عمى رغـ غياب تصور
، فػػإف السػػنوات العشػػر األخيػػرة «الصػػراع الفمسػػطيني اإلسػػرائيمي»عػػف أجنػػدات األطػػراؼ المنغمسػػة فػػي تسػػوية 

 شيدت انحيازًا متزايدًا ليذا التصور مف لدف معنييف غير رسمييف.
كانية مرور حؿ الدولتيف؛ الذي كرسو بقوة اعتراؼ الجمعية العامة بفمسطيف كدولة يستبعد ىؤالء األخيروف إم

غير عضو باألمـ المتحدة في التاسع والعشريف مف تشريف الثاني )نػوفمبر( الماضػي، ألسػباب كثيػرة؛ أىميػا 
المسػتعمرات موشػاة ب« فيػذه المنطقػة»، 2967المشيد السكاني القائـ في الضفة الفمسطينية المحتمة منذ عاـ 

 «.الييودية والمساحات العسكرية المغمقة والطرؽ االلتفافية بما يستحيؿ معو قياـ دولة فمسطينية
ومػػف جانبنػػا نسػػتطيع أف نضػػيؼ إلػػى ىػػذا الحائػػؿ، عوائػػؽ مشػػابية، تتصػػؿ بػػالوجود الفمسػػطيني داخػػؿ الدولػػة 

 العودة لالجئيف الفمسطينييف.(، وما قد ينشأ عف مطمب تطبيؽ حؽ 2948اإلسرائيمية ذاتيا )فمسطينيي 
غير أف ىذه الدفوع، عمى أىميتيا، ال تكفي إلقناعنا ببديؿ الدولة الواحدة، العتبارات فمسفية ومحاذير واقعية 
أبعد غورًا مف قضية التداخؿ السكاني التي يتوقػؼ عنػدىا دعػاة ىػذا البػديؿ الحػالـ. اعتبػارات تتعمػؽ بضػرورة 

معنوية في الطبيعة العنصرية إلسرائيؿ، كدولة نشأت عف مشػروع اسػتيطاني حدوث تغييرات جوىرية مادية و 
 إحاللي.

عنػػد نيايػػة الحػػرب العالميػػة الثانيػػة، لػػـ يقنػػع معسػػكر دوؿ الحمفػػاء المنتصػػر باليزيمػػة العسػػكرية التػػي أوقعيػػا 
نما ردؼ دحر جيوش النظـ النازية والفاشية في مياديف القتاؿ بالسػعي حثيثػاً  إلػى استئصػاؿ  بدوؿ المحور، وا 

األسس الفكرية والبني التحتية الثقافية والتعميمية ليذه النظـ مف عقوؿ ووجدانات الشعوب األلمانية واإليطالية 
 واليابانية.

كانػػت قناعػػة الحمفػػػاء أف األبعػػاد والسػػموكيات العدوانيػػػة المسػػمحة لػػػنظـ المحػػور، ليسػػت سػػػوى تجميػػات فوقيػػػة 
بة الجػػذور فػػي مجتمعػػات المحػػور. وعميػػو، كػػاف االتجػػاه إلػػى تغييػػر ظػػاىرة لمضػػاميف عقيديػػة عنصػػرية ضػػار 

األطػػػر الدسػػػتورية والقانونيػػػة والمنػػػاىج التربويػػػة والتعميميػػػة وأنمػػػاط الرسػػػائؿ اإلعالميػػػة والتصػػػورات الثقافيػػػة، 
وشػػطب كػػؿ مػػا مػػف شػػأنو بػػث القػػيـ الحاثػػة عمػػى التمييػػز فػػي تمػػؾ المجتمعػػات. جػػرى ذلػػؾ كمػػو ونحػػوه عمػػى 

االتجاىات والميوؿ والتفضيالت العنصرية وسياسات التمييز بيف البشػر، إنمػا تسػتزرع فػي العقػوؿ اعتبار أف 
 قبؿ أف تترجـ الحقًا إلى تصرفات سمبية قميئة معززة بأدوات العنؼ إزاء اآلخريف.

مػف عمػى أسػاس الدولػة الواحػدة، دولػة كػؿ مواطنييػا « الصراع اإلسػرائيمي الفمسػطيني»لو أف الداعيف لتسوية 
العرب والييود، أخذوا ىذه الخبرة في االعتبار، لما داعب ىذا الحؿ خياليـ في ىذه المرحمة. ذلؾ ألف مرور 
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حؿ كيذا في أي وقت يستوجب، ضمف محددات أخرى، توفر شرطيف شارطيف: ىزيمػة الصػييونية المسػمحة 
ة، تمغػػػي مػػػا لػػػدى المسػػػتوطنيف أو نػػػزع سػػػالحيا أواًل، ثػػػـ حػػػدوث تحػػػوالت جوىريػػػة فػػػي البنيػػػة الفكريػػػة الثقافيػػػ

 الصياينة مف مكنونات استكبارية وعنصرية تجاه الفمسطينييف تاليًا.
إف نشػػوة شػػعور الػػنظـ العنصػػرية بػػالتفوؽ المػػادي والمعنػػوي واالسػػتحواذ عمػػى أدوات القػػوة والغمبػػة العسػػكرية، 

رؼ عالمنػػا تجربػػة لمػػػنظـ تحػػوؿ بيػػنيـ وبػػيف التالقػػػي مػػع المجتمعػػات األخػػرى عمػػػى قاعػػدة المسػػاواة. ولػػـ يعػػػ
العنصػػػػػرية أو لالسػػػػػتعمار االسػػػػػتيطاني، آلػػػػػت إلػػػػػى االعتػػػػػراؼ بالمسػػػػػاواة بػػػػػيف البشػػػػػر أو بحقػػػػػوؽ متسػػػػػاوية 

 لممستوطنيف مع المجتمع األصيؿ مف تمقاء نفسيا أو نتيجة لمراجعات ذاتية.
كريػة بيػذه الػنظـ. ىػذا مػا التجارب تقوؿ بأنو لكي يحدث ىذا االعتراؼ، فال بد مف إيقاع اليزيمة الماديػة والف

جرى مع النازيػة والفاشػية. وحػدث الشػيء ذاتػو مػع المسػتوطنيف األوروبيػيف فػي الجزائػر، ومػع نظػاـ األبارتيػد 
 في جنوب أفريقيا الذي لـ يتفكؾ، قبؿ عقديف، إال بفعؿ مقاومة المجتمع األصيؿ والضغوط الدولية الجبارة.

متعجرفة متعالية مستكبرة مسمحة حتى األسناف؛ تػدعي أنيػا فػوؽ  ال يقوـ حؿ دولة كؿ مواطنييا بيف جماعة
كػػػؿ قػػػوانيف الخميقػػػة ألنيػػػا شػػػعب مختػػػار مػػػف الخػػػالؽ، وبػػػيف جماعػػػة أخػػػرى مسػػػالمة تخضػػػع لقػػػوانيف السػػػماء 
واألرض؛ تؤمف بأف كؿ الناس قد ولدتيـ أمياتيـ أحرارًا، وجؿ ىميا أف تتحرر وأرضيا وبحرىا وسػمائيا مػف 

ة األولػػى. وقػػد فشػػؿ ىػػذا الحػػؿ فػػي كثيػػر مػػف الػػدوؿ ذات الجماعػػات المتباينػػة اثنيػػًا أو ثقافيػػًا اسػػتعمار الجماعػػ
ولغويًا أو دينيًا أو حتى طائفيًا. في بعض النماذج، مثؿ تشيكوسموفاكيا، جرى االنفصػاؿ بػالتوافؽ والتػي ىػي 

مػػػا حػػػدث فػػػي أحسػػػف، فيمػػػا شػػػيدت نمػػػاذج أخػػػرى حروبػػػًا داميػػػة قبػػػؿ أف تػػػذىب كػػػؿ جماعػػػة فػػػي طريػػػؽ، ك
 يوغوسالفيا.

نطرح ىذه العبر وفي الخاطر أف مفيوـ الدولة الواحدة في فمسطيف ليس مف منشآت أو مبتكرات القائميف بو، 
مف أية جية أو تيار فكػري أو سياسػي، فػي أيامنػا ىػذه. فقػد كػاف أوؿ الحمػوؿ التػي عػض عمييػا آبػاء الكفػاح 

بػػػػاكورة الػػػػوعي بالمشػػػػروع الصػػػػييوني االسػػػػتيطاني فػػػػي  الػػػػوطني الفمسػػػػطيني بالنواجػػػػذ، حػػػػيف تبمػػػػورت لػػػػدييـ
عشػرينات القػرف الماضػي وثالثيناتػو. وكػاف ذلػؾ العػرض مقبػواًل وجػائزًا ومرشػحًا لمنجػاح فػي ذلػؾ الحػيف ألنػػو 
قصػػػد التػػػأليؼ السياسػػػي الػػػدولتي بػػػيف عػػػرب فمسػػػطيف ومسػػػيحيييا وييودىػػػا األصػػػمييف، قبػػػؿ أف يطػػػرأ سػػػيؿ 

ف تحت شعارات المشروع الصييوني االستيطاني، بروايتو التاريخيػة المغشوشػة المياجريف الييود عمى فمسطي
 وسموكياتو العنصرية الفجة.

لقػػػد كػػػاف دخػػػوؿ العامػػػؿ الصػػػييوني الخػػػارجي، بحمولتػػػو الفكريػػػة والسياسػػػية والديموغرافيػػػة والعسػػػكرية وأنمػػػاط 
و الفمسػطينيوف، ومػف دونػو مػا تحالفاتو، نػذير شػؤـ عمػى فمسػطيف، فيػو أودى بالحػؿ الػديموقراطي الػذي طرحػ

كاف لفمسطيف أف تتشظى وتنقسـ، وما كاف لشالالت الدماء واآلالـ أف تنػداح عمػى أرضػيا وجوارىػا اإلقميمػي 
 .2948و 2947منذ عامي 

وعمػى رغػػـ الجػروح التػػي تسػػبب ليػـ فييػػا ىػػذا العامػؿ، فقػػد ظػػؿ بعػض الفمسػػطينييف عػػاكفيف عمػى حػػؿ الدولػػة 
ووقػػت أف كػػاف الصػػياينة ومحػػازبوىـ يرقصػػوف طربػػًا ويينئػػوف أنفسػػيـ بحػػؿ الػػدولتيف،  الديموقراطيػػة الواحػػدة.

، كػاف الفمسػطينيوف يعتصػرىـ األلػـ لػزواؿ حمػـ العػيش 2947الذي قررتو الجمعية العامػة لألمػـ المتحػدة عػاـ 
فمسػطينيًا، لػيس في دولة فمسطينية لكؿ مواطنييا األقحاح. ولعمنػا ال نغػامر كثيػرًا حػيف نػزعـ بػأف ثمػة قطاعػًا 

قميؿ العدد عمى المسػتوييف السياسػي الرسػمي والشػعبي المػدني، مػا زاؿ إلػى سػاعتنا ىػذه ميجوسػَا بيػذا الحمػـ 
 عمى رغـ عدـ توافر شروط تحقيقو في األجميف القصير والمتوسط.
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يقػػاربوا ىػػذا  يقيننػػا أف فمسػػطينيي مػػا قبػػؿ النكبػػة لػػـ يكونػػوا فػػي جانػػب تقسػػيـ فمسػػطيف، وأف فمسػػطينيي اليػػـو لػػـ
التقسػػيـ وال قبمػػوا بدولػػة عمػػى أقػػؿ مػػف ربػػع بمػػدىـ األـ، إال عػػف قناعػػة بػػأنيـ بصػػدد أفضػػؿ الخيػػارات الممكنػػة. 
وعنػػػدما تتغيػػػر كثيػػػر مػػػف المعػػػادالت التػػػي فرضػػػتيا الغػػػزوة الصػػػييونية وحمفاؤىػػػا عنػػػوة عمػػػى أرض فمسػػػطيف 

 التاريخية، ربما يكوف ليـ رأي آخر.
 8/3/3124، الحياة، لندن

 
 لبيد يتبنع برنامجًا سياسيًا سخيفاً  :8

 تسفي برئيؿ
"نحػػف نػػرى المسػػتوطنيف الػػذيف يعيشػػوف فػػي ىػػذه المنػػاطؽ صػػياينة حقيقيػػيف، ونحػػف مضػػطروف بقمػػوب كسػػيرة 
الى اف نطمب الى فريؽ منيـ اف ُيضػحوا بمشػروع حيػاتيـ مػف أجػؿ سػالمة الدولػة وبقائيػا"، ىػذا مػا جػاء فػي 

د مسػتقبؿ". أىػي أجػراس سػالـ؟ ليسػت كػذلؾ بالضػبط، انػو نفػس الحػزب الػذي البرنامج السياسي لحػزب "يوجػ
ُيجري اآلف تفاوضا مع مف ىو غيػر مسػتعد لمتخمػي عػف أي ذرة تػراب ومػف يبعػد التصػور السياسػي لشػركائو 

 في حزب الميكود بيتنا ُبعدًا كبيرًا في ظاىر االمر عف تصوره السياسي.
ائير لبيد وشركائو الذيف قػاموا بصػمت كسػجناء أمػاـ السػجاف؟. إنيػـ لكف ما ىو بالضبط التصور السياسي لي

يتحػػدثوف مثػػؿ بنيػػاميف نتنيػػاىو عػػف دولتػػيف لمشػػعبيف، لكػػف أيػػف سػػتمر حػػدود ىػػاتيف الػػدولتيف؟ وفيمػػا يتعمػػؽ 
بمكانػػة القػػدس يثرثػػروف بػػالكالـ نفسػػو الػػذي تقولػػو "قػػوة إلسػػرائيؿ": "القػػدس عاصػػمة اسػػرائيؿ األبديػػة ووحػػدتيا 

قػػومي مػػف الطػػراز االوؿ. وسػػتظؿ القػػدس موحػػدة وتحػػت سػػيادة اسػػرائيمية". وعنػػد لبيػػد فػػي الشػػأف األمنػػي رمػػز 
ايضػػا جػػواب دقيػػؽ: "تحػػتفظ اسػػرائيؿ لنفسػػيا بػػالحؽ فػػي العمػػؿ مػػف اجػػؿ أمنيػػا فػػي اراضػػي الدولػػة الفمسػػطينية 

ميثاقيػا وتعتػرؼ بحػؽ  المستقبمية ما احتاجت الى ذلؾ. ولف ُتجري اسرائيؿ تفاوضػا مػع حمػاس الػى اف تغيػر
 الشعب الييودي في الوجود عمى أرضو".

ىؿ ىذه ىي القاعدة التي يريد لبيد اف يؤسس التفاوض السياسي مع الفمسطينييف عمييا؟ ىذا سؤاؿ ال داعػي 
اليو. ألنو ليس إلسرائيؿ بحسب ىذا البرنامج الحزبي أصال شريؾ التماـ التفاوض معو، فقد قالوا ىناؾ "إننػا 

بأف الفمسطينييف، كما ىػي مقالػة آبػا ايبػاف المشػيورة، لػـ يضػيعوا قػط فرصػة الضػاعة الفػرص ورفضػوا نؤمف 
مرة بعد اخرى يد اسرائيؿ الممدودة الى السالـ. ىذا ما كاف في االنتفاضة االولى وفي الثانية ايضا". فاذا لػـ 

اذا كنا سنطمب فقط الػى فريػؽ مػف يكف ىناؾ شريؾ واذا كانت القدس الموحدة ستظؿ مع اسرائيؿ الى األبد و 
ولف نفرض عمييـ أف يغادروا بيػوتيـ، واذا كانػت اسػرائيؿ تسػتطيع فػي  –الصياينة الحقيقييف  –المستوطنيف 

كؿ وقت اف تعمؿ في اراضي الدولة الفمسطينية فما الذي بقي ُيتحدث فيو مع الفمسػطينييف بالضػبط؟ وحينمػا 
نب الفمسطيني فال حاجة أصال الى اف ُيطمب الى المستوطنيف النزوؿ ال يوجد مف يتـ التحادث معو في الجا

عف شيء. وىكذا ينجح برنامج "يوجد مستقبؿ" الحزبي في اف يمؼ بسموفاف مموف مػع شػريط سياسػة نتنيػاىو 
 واف يعرضيا لمبيع وكأنيا سياسة أصيمة تثير اإللياـ واألمؿ.

نػامج لبيػد السياسػي لموضػوع السياسػة يقػارب تقريبػا مقػدار ال عجب لذلؾ مف اف مقػدار الكػالـ الػذي ُيفػرده بر 
الكػػالـ الػػذي يضػػيعو عمػػى أىميػػة الدعايػػة. صػػحيح اف البرنػػامج الحزبػػي يقػػوؿ بكممػػة ضػػمنية إف الدعايػػة لػػف 
ُتجػػدي دوف سياسػػة صػػحيحة لكػػف لمػػا كانػػت السياسػػة الجيػػدة ليسػػت ىػػي قمػػة البرنػػامج الحزبػػي فػػاف الدعايػػة 

وافؽ عمى ىذا حتى نفتالي بينيت. فحينما يمتزمػاف بحمػؼ دمػوي أال يػدخؿ أحػدىما ستكوف ممكة. ويمكف اف ي
الحكومػػة دوف اآلخػػر، وحينمػػا تكػػوف ذراع لبيػػد ذات العضػػؿ موضػػوعة بأسػػموب يعبػػر عػػف القػػوة عمػػى كتػػؼ 
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بينيت، يصعب أف ننظر بجدية الػى الجممػة الفارغػة فػي البرنػامج الحزبػي التػي تقػوؿ اف السػالـ ىػو أنجػع رد 
 ى جميع التيديدات.عم

حينمػػا ننظػػر فػػي السػػخافة السياسػػية لمبرنػػامج الحزبػػي الػػذي تحػػذؼ فيػػو كػػؿ جممػػة أختيػػا وال تتصػػؿ بشػػيء مػػا 
يستحؽ حتى ىزة رأس، يمكف اف نغفر لشيمي يحيموفيتش التي أخفت جيدا آراءىا السياسية. فيي عمى األقؿ 

 حقير المسمى المسيرة السممية.لـ تتمفؼ بعباءة تخفي اشمئزازىا مف تناوؿ ىذا الشأف ال
في مسرح الدمى المسمى برنامجا سياسيا يجب عمى كؿ واحد اف يقوؿ ىذه السطور برغـ )وربما بسػبب( اف 
الجميور يحفظ ىذا النص عف ظير قمب ويعمـ اف الحديث يػدور عػف احتيػاؿ فقػط، كمػا فعمػت غولػدا وديػاف 

كما قاؿ عػوفر  –عداف بأعماليما بأنو ستكوف ىناؾ حرب حينما تحدثا عف شوقنا الى السالـ في حيف كانا ي
. إف شػيمح فػػي المكػاف السػادس فػي قائمػة "يوجػػد مسػتقبؿ"، وىػو المسػؤوؿ بقػدر كبيػػر 2022شػيمح فػي ايمػوؿ 

 عف صوغ الجزء السياسي مف البرنامج الحزبي.
صحافي. ويمكف اف ُنخمف ال يمكف اف نجد تعريفا أفضؿ لبرنامج لبيد السياسي مف األسطر الواعية لشيمح ال

ال  –أنو اذا استقر رأي لبيد عمى أال ينضـ الى الحكومة فمف يكوف سبب ذلػؾ المسػيرة السػممية، فيػو المركػز 
 السالـ وال الحرب.

 7/3/3124، ىآرتس
 8/3/3124، األيام، رام اهلل
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