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 غانتز ال يستبعد حربًا جديدة مع غزة: صاروخ غراد استيدف محطة الكيرباء في عسقالن 2
زعػػـ رسػػيس نرجػػاف جػػيش االحػػة ؿ الجنػػراؿ بينػػو  ػػانةز اف صػػاروخ  ػػراد الػػذي اط ػػؽ اوؿ : القػػدس المحة ػػ 

 اةجاه منطق  عسق ف جنوب الدول  العبري  جاف موجيا الى محط  ةوليد الطاق  الجيرباسي  فو المدين .امس ب
واضاؼ اف اسػراسيؿ ةع ػـ ىويػ  الجيػ  الةػو ةقػؼ ورا  اطػ ؽ الصػاروخ واف جػيش االحػة ؿ يعمػؿ مػف اجػؿ 

واوضح  انةز  ذا االطار.منع ةجرار ذلؾ مشيرا الى اف لدى اسراسيؿ مع ومات ال يجوز االفصاح عنيا فو ى
 اف ىناؾ احةماال الف ةضطر اسراسيؿ الى خوض مواجي  جديدة فو قطاع  زة فو المسقبؿ. 

وفػػو لقػػا  مػػع طػػ ب مدرسػػ  مانويػػ  فػػو مدينػػ  راس العػػيف اسػػةبعد  ػػانةز  انػػدالع انةفاضػػ  مالمػػ  فػػو الضػػف  
ولمػح  ػانةز  ولوؿ مػره  لػى  ة القادم الغربي  موضحا نف الضف  قد ةشيد ةصعيدا ومواجيات عنيف  فو الفةر 

نف  سػػراسيؿ ىػػو مػػف قصػػفت مرجػػز الدراسػػات والبحػػوث الع ميػػ  فػػو سػػوريا فػػو نيايػػ  شػػير ينػػاير الماضػػو  
قاسً :"  ننا م زموف باةخاذ االجرا ات المناسب  عندما نرى ةطورات قد ةؤدي الى االخ ؿ بالةوازف االمنو فو 

 المنطق  ".
ما يحدث ع ى الحدود الشمالي  يعةبر ةغير درامػاةيجو  وفػو الحقيقػ   ف الةيديػد مػف لبنػاف وةابع بالقوؿ:"  ف 

بدن يزداد  ونما فو سوريا فإف اإلرىاب آخذ بالنمو  ونحػف ال نع ػـ  ذا ةػـ نقػؿ نسػ ح  جيماويػ   لػى حػزب ا   
 ولجننا ال نسةبعد ذلؾ".

  جيماويػػ  فػػإف ذلػػؾ سيشػػجؿ عامػػؿ ردع فػػو وجػػو ونشػػار " ػػانةز "  لػػى ننػػو فػػو حػػاؿ امػػة ؾ حػػزب ا  نسػػ ح
" سراسيؿ"  مضيفًا:" عندما نرى نف ىناؾ نمورًا مف الممجف نف ةغير ميزاف القوى فو المنطقػ  فإننػا نحػاوؿ نف 
نفعػػػؿ مػػػا ىػػػو مط ػػػوب  واذا احةػػػاج المػػػر لف ةخةػػػار بػػػيف نف ةجػػػوف مواطنػػػًا  سػػػراسي يًا نو مواطنػػػًا لبنانيػػػًا فػػػو 

 ف الفضؿ نف ةجوف  سراسي يًا".الحرب القادم  فم
 2/3/2023، وكالة سما اإلخبارية
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عبػػر رسػػيس الػػوزرا   سػػماعيؿ ىنيػػ   عػػف ةنديػػده بالحم ػػ  المريجيػػ  الصػػييوني   الةػػو ةسػػةيدؼ رسػػيس :  ػػزة
( ة قػػػػى "المرجػػػػز 3-2ـو الجمعػػػػ   الػػػػوزرا  الةرجػػػػو رجػػػػب طيػػػػب نردو ػػػػاف. وقػػػػاؿ ىنيػػػػ  فػػػػو ةصػػػػريح  لػػػػو اليػػػػ

نف   ونضػاؼ الف سطينو لإلع ـ"  ف ةصريحات نردو اف صاسب  وصادق  وةجشؼ زيػؼ الحرجػ  الصػييوني .
 ةصريحات نردو اف منسجم  مع مواقفو المابة  مف القضي  الف سطيني  وةعجس االلةزاـ الةرجو ةجاه ف سطيف.

جػو ىػاجموا نردو ػاف ع ػى خ فيػ  قولػو الربعػا  الماضػو  نػو وجانت حجوم  االحػة ؿ والبيػت البػيض المري
يجػػػب اعةبػػػار الخػػػوؼ المرضػػػو مػػػف اإلسػػػ ـ "اإلسػػػ موفوبيا" جريمػػػ  ضػػػد اإلنسػػػاني  مم يػػػا ممػػػؿ الصػػػييوني  

 ومعاداة السامي  والفاشي .
 2/3/2023، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 القدسمؤتمر األزىر بمصر لدعم األسرى و  تثمنغزة  فيالحكومة  3
ممنت الحجوم  المقال  بغزة  اليـو الجمعػ   المػؤةمر الحاشػد الػذي نظمةػو عػدة قػوى  :القدس دوت جوـ - زة 

 مصري   بالجامع الزىر فو القاىرة  بعد ص ة الجمع  ل ةضامف مع السرى والقدس.
مصر قيادة وشعبًا   طاىر النونو  فو ةصريح مقةضب لو: " ف المؤةمر يؤجد نف الحجوم وقاؿ الناطؽ باسـ 

 ةقؼ  لى جانب الحؽ الف سطينو ر ـ  شجاالةيا الداخ ي ".
ونظمت عدة قوى واسة فات مصري  وعربي  مؤةمرًا حاشدًا عقب ص ة الجمع  بالجػامع الزىػر  ةضػامنًا مػع 

عرفػات يومػًا  وةنديػدًا بمقةػؿ الشػييد السػير  225السرى الف سطينييف المضربيف عف الطعاـ  منذ نجمر مػف 
 جرادات داخؿ السجوف  والةصدي لمارموف ةيويد القدس الذي ُنّظـ اليوـ.

 2/3/2023، القدس، القدس
 

 تنفي قياميا بمالحقة مطمقي الصواريخ في غزة الداخميةوزارة  4
ـــن ذجػػػرت وزارة الداخ يػػػ  فػػػو   نف نحمػػػد ال بابيػػػدي   عػػػف مراسػػػ يا ػػػزةمػػػف ، 2/3/2023، فمســـطين أون الي

نفت صح  ما ةـ نشره عبػر بعػض المواقػع "الصػفرا " ووجػاالت  ع ميػ   يػر مسػسول     ني الحجوم  الف سطي
عػػف قياميػػا بةوزيػػع ةعمػػيـ داخ ػػو ع ػػى الجيػػزة المنيػػ  لم حقػػ  مط قػػو الصػػواريخ ع ػػى االحػػة ؿ وةقػػديميـ 

 ل محاجم .
الداخ يػػ  وزعةػػو    ةعمػػيـ داخ ػػو قالػػت  ف وزارة2023-2-28وجانػػت مواقػػع  لجةرونيػػ  نشػػرت نمػػس الخمػػيس 

 ع ى قادة الجيزة المني  ةط ب فيو م حق  مط قو الصواريخ وةقديميـ ل محاجم .
وقاؿ الناطؽ الرسمو باسـ الوزارة الراسد  س ـ شيواف   ف وزارةو لـ ةقـ بةوزيع الةعميـ ع ى نجيزةيا لم حق  

ا بينيػػا ع ػى  دارة الصػػراع مػػع االحػػة ؿ مط قػو الصػػواريخ  مشػػيرًا  لػى نف جافػػ  الفصػػاسؿ المقاومػػ  مةفقػ  فيمػػ
 بما يةناسب مع مص ح  الشعب الف سطينو.

ونجد شيواف فو اةصاؿ ىػاةفو لػػ"ف سطيف نوف اليػف" نف الةعمػيـ الػذي ةػـ نشػره مفبػرؾ وال نصػؿ لػو  موضػحًا 
ىػو العميػد نف الةعميـ موقع باسـ مدير الشػرط  نبػو عبيػدة الجػراح وىػذا مخػالؼ ل واقػع   ذ نف مػدير الشػرط  

ونضػػاؼ نف الرةبػػ  العسػػجري  لػػبخ نبػػو عبيػػدة الجػػراح ىػػو "لػػوا " فػػو الوقػػت الػػذي ةظيػػر فػػو  ةيسػػير الػػبطش.
الةعمػػػيـ ع ػػػى ننيػػػا "عميػػػد"  مبينػػػًا نف مػػػا سػػػبؽ ذجػػػره يجفػػػو إلمبػػػات فبرجػػػ  الةعمػػػيـ مػػػف قبػػػؿ بعػػػض العػػػابميف 

ةشػػػػويو صػػػػورة الحجومػػػػ  ونشػػػػار شػػػػيواف  لػػػػى نف جيػػػػات  يػػػػر وطنيػػػػ  ةعمػػػػؿ ع ػػػػى  ل ػػػػراض  يػػػػر وطنيػػػػ .
الف سػطيني  مػف خػ ؿ نشػػر بعػض اإلشػاعات الةػػو ةةع ػؽ بم حقػ  المقاومػ  ومنػػع  طػ ؽ الصػواريخ  مشػػددًا 

 ع ى نف الحجوم  الف سطيني  ىو مف حمت ظير المقاوم  طي   السنوات الماضي .
سػراسي و لػوال ةػنميف الجبيػ  ولفت النظر  لى نف المقاوم  الف سطيني  لػـ يجػف ليػا االنةصػار ع ػى االحػة ؿ اإل

الداخ ي  مف قبؿ الجيزة المني  فػو معارجيػا معػو  منوىػًا  لػى نف االحػة ؿ اعةػرؼ بػدور وزارة الداخ يػ  فػو 
وةوعػد شػيواف جػؿ مػف ينشػر ممػؿ ىػذه االشػاعات والخبػار الةػو ال  القضا  ع ى شبج  عم سو فػو القطػاع.

يحػدده القػانوف  مؤجػدًا نف وزارةػو سةضػرب بيػد مػف حديػد جػؿ مػف  ع ق  ليا بالواقع نف ينػاؿ العقػاب وفػؽ مػا
 ةسوؿ لو نفسو بزعزع  الجبي  الداخ ي  الف سطيني .

مواقػػع ف سػػطيني    نف وليػػد عػػوض   عػػف مراسػػ ياراـ ا  مػػف، 2/3/2023، القــدس العربــي، لنــدن وجػػا  فػػو
ط  بقطػاع  ػزة يطالبيػا بم حقػ  نشرت الجمع  صورة عف ةعميـ امنو موجو ل شػر   محسوب  ع ى حرج  فةح
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مط قػػو الصػػواريخ الةػػو اط قػػت مػػؤخرا مػػف القطػػاع ع ػػى اسػػراسيؿ ردا ع ػػى اسةشػػياد عرفػػات جػػرادات ةحػػت 
  الةعذيب فو سجوف االحة ؿ.

ووفػػؽ صػػورة عػػف الةعمػػيـ فانػػو يةضػػح بانػػو صػػادر عػػف قاسػػد الشػػرط  فػػو الحجومػػ  المقالػػ  نبػػو عبيػػدة الجػػراح 
ص  ط ؽ الصواريخ' وقاؿ نف الةعميـ ىو ' لمقةضيات المصػ ح  العامػ  وحفاظػا ةحت عنواف 'ةعميـ بخصو 

 ع ى نمف وس م  المواطنيف'.
 

 عزام األحمد بوجودالدويك: ال مصالحة  5
عاد رسيس المج س الةشريعو الف سطينو د. عزيز الدويؾ إلةياـ عزاـ الحمد رسيس جة   فةح  :سما راـ ا  /

جػػ  ل مصػػالح  الوطنيػػ  مػػع حرجػػ  حمػػاس" بةعطيػػؿ مسػػار المصػػالح  بػػيف الحػػرجةيف  النيابيػ  ورسػػيس وفػػد الحر 
 قاسً " المصالح  لف ةةـ بوجود عزاـ الحمد  فيو شخص  ير مؤىؿ لةولو ىذه الميم ". جما قاؿ الدويؾ.

رسيس جا ت نقواؿ الدويؾ ىذه فػو سػياؽ حػوار مة فػز بػث عبػر قنػاة "الف سػطيني " الفضػاسي  مجػررًا مطالبةػو ل ػ
 الف سطينو محمود عباس " بإسةبداؿ الحمد بشخصي  مؤى   وقادرة ع ى  نجاز ىذا الم ؼ".

وعند السؤاؿ حوؿ الندوة الةو عقدت فو مقر منظم  الةحرير الف سطيني  بمدين  راـ ا  وجمعت نقطاب مػف  
شػرواي الةػو ةةػولى حرجةو  فةح وحماس( بحضور الدويؾ والحمد  قاؿ الدويؾ "  نو  عةػرض لػدى حنػاف ع

رساسػػ  داسػػرة المقافػػ  واإلعػػ ـ فػػو المنظمػػ  "بننيػػا نةاحػػت لػػو فرصػػ  الحػػديث ربػػع سػػاع  فقػػط  فيمػػا سػػمحت 
 لبحمد باإلسياب والحديث لجمر مف الوقت المحدد  وىذا المر الذي  عةرض ع يو".

بداؿ الحمػد مػف رساسػ  وفػد "ننو ط ب مف الرسيس محمود عباس برسػال  رسػمي  بعميػا اليػو "بإسػة ونجد الدويؾ
 "الحمد  ير مؤىؿ لةولو ىذه المسؤولي ". حرج  فةح ل مصالح  الوطني   قاس ً 

وحوؿ ما دار فو الندوة "قاؿ الدويؾ" نسةغرب ننو  ةيمنو بنننو جنت نلةقو رابيف" موجيًا حديمػو عػف الحمػد 
آخػريف الػى مػرج  400صدر قػرارًا بإبعػادي و"بنف االخير ال يدري نف رابيف مات منذ نعواـ ورابيف ىو الذي ن

 الزىور  فإما الحمد جاف فو حال  سجر نو ننو يمر بظروؼ نفسي  صعبو". حسب نقواؿ الدويؾ.
وقػػػاؿ الػػػدويؾ " ف الحمػػػد "ةيجػػػـ" ع ػػػى النظػػػاـ المصػػػري الجديػػػد الػػػذي ةةزعمػػػو "جماعػػػ  اإلخػػػواف المسػػػ ميف" 

ةحةضف ج سات المصػالح  الف سػطيني   وةفػرش لػو البسػاط  "ال يع ـ ني  الحمد( نف مصر ىو الةو مضيفاً 
 الحمر". 

 2/3/2023، وكالة سما اإلخبارية
 

 فمسطين تعد لزيارة أوباما بقميل من األمل  6
الصػػورة الةػػو قػػدميا الوفػػد الف سػػطينو عػػف زيارةػػو الخيػػرة لواشػػنطف ل ةحضػػير لزيػػارة : محمػػد يػػونس –راـ ا  

  جانت  ير مشجع   فو لغ  البعض  ومحبط  جدًا فو لغ  الػبعض ا خػر مػف الرسيس باراؾ نوباما لراـ ا 
 القيادة الف سطيني  الةو اسةمعت قبؿ نياـ  لى ةقرير مف الوفد قدمو رسيسو الدجةور صاسب عريقات.

 لػػى وبحسػب المشػارجيف فػػو ال قػا   فػإف المسػػؤوليف الميػرجييف نب غػوا الوفػػد الف سػطينو الزاسػر نف نوبامػػا قػادـ 
المنطقػػػ  مػػػف نجػػػؿ الدراسػػػ   والفحػػػص  واسةجشػػػاؼ الفػػػرص  وةجديػػػد الصػػػداقات  ولػػػيس ةقػػػديـ ني مبػػػادرات 

وةوقػػع الػػبعض نف يةبػػع الػػرسيس الميرجػػو مقاربػػ  جديػػدة ةجػػاه عم يػػ  السػػ ـ فػػو واليةػػو المانيػػ  الةػػو  جديػػدة.
االنةخابػات. لجػف المؤشػرات  يةحرر فييا مػف ضػغوط االنةخابػات المقب ػ   ومػف دور ال ػوبو الييػودي فػو ىػذه
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مػػف واشػػنطف ةشػػير بوضػػوح  لػػى نف اإلدارة الميرجيػػ  سػػةةبع المقاربػػ  القديمػػ  القاسمػػ  ع ػػى  دارة الزمػػ   مػػع 
 البحث عف ح وؿ وسط بيف الموقفيف الف سطينو واإلسراسي و.

امػا المرةقبػ  قبػؿ نيايػ  ويةوقع بعض المسؤوليف والمػراقبيف الخبػرا  فػو السياسػ  الميرجيػ  نال ةسػفر جولػ  نوب
الشير الجاري  عف حدوث ني اخةراؽ فو عم ي  الس ـ المةوقف  منذ سنوات. لجف جميريف منيـ يةوقعوف نف 
يحػػاوؿ وزيػػر خارجيةػػو الجديػػد جػػوف جيػػري  عقػػب الزيػػارة   عػػادة الطػػرفيف الف سػػطينو واإلسػػراسي و  لػػى طاولػػ  

 المفاوضات.
ف الف سػطينو واإلسػراسي و  فػإف بعػض السياسػييف يةوقػع نف ي جػن جيػري  لػى وبسبب الفجوة الجبيرة بػيف المػوقفي

ط ؽ نسرى ف سطينييف  خصوصًا المعةق يف منذ « حؿ وسط» بيف الموقفيف ممؿ ةجميد جزسو ل سةيطاف  وا 
ومػػف المةوقػػػع نف ةحظػػػى اقةراحػػػات مػػػف ىػػػذا النػػػوع بقبػػػوؿ  نسػػػيرًا. 223مػػا قبػػػؿ اةفػػػاؽ نوسػػػ و  وعػػػددىـ نحػػػو 

المخة فػػ  الق قػػ  مػػف حػػاؿ الجمػػود الحاليػػ   والرا بػػ  فػػو البحػػث عػػف مخػػارج سػػ مي  ليػػا وعػػدـ ةرجيػػا  الطػػراؼ
 ةةطور  لى حد االنفجار. 

اقةػراح مػف ىػذا النػوع سػيجوف مقبػواًل إلسػراسيؿ الرا بػ  فػو الخػروج مػف العزلػ  »وقاؿ الجاةػب ىػانو المصػري: 
واالقةػػراح ربمػػا يجػػوف نيضػػًا »ونضػػاؼ: «. د باالنفجػػارالدوليػػ   ونميرجػػا السػػاعي   لػػى الخػػروج مػػف جمػػود ييػػد

 «.مقبواًل ل رسيس الف سطينو  محمود عباس( الذي يق قو  مجاف حدوث انفجار
 2/3/2023، الحياة، لندن

 
 "ماراثونو" الرجوب: القدس انتفضت بوجو االحتالل وأعمنت رفضيا لـ 7

رسيس المج س الع ى ل شباب والرياض  ال وا  جبريػؿ  قاؿ رسيس ال جن  الولمبي  الف سطيني   :سما \راـ ا  
الرجػػوب  ' ف القػػدس انةفضػػت اليػػـو فػػو وجػػو االحػػة ؿ ونع نػػت رفضػػيا ل مػػاراموف اإلسػػراسي و  فيػػو عربيػػ  

 وسةبقى جذلؾ  واإلجرا ات اإلسراسي ي  لف ةنجح فو قمع نى يا ودفعيـ ل رحيؿ عنيا'.
معػػ   نف الةحػػرؾ الشػػعبو الػػذي شػػيدةو الرض الف سػػطيني  ونضػػاؼ الرجػػوب  فػػو بيػػاف صػػحافو  مسػػا  الج

وفو الق ػب منيػا العاصػم  القػدس  وفػو نجمػر مػف موقػع  يعبػر بشػجؿ واضػح نف اإلجػرا ات اإلسػراسي ي  الةػو 
بدنت بإ  ؽ الشوارع فو القدس منذ منةصؼ ال ي   الماضي   واعةقاؿ نميف سر اإلق ػيـ عمػر شػ بو  ونمنػا  

مديري  الشباب والرياض  بمحافظ  القدس منى بربػر  والعديػد مػف النشػطا  فػو القػدس   سر المناطؽ  ومدير
جرا اةو القمعي   ونف القدس قالت بالمس وفو جؿ  لـ ةنجح بإسجات الصوت الف سطينو الرافض ل حة ؿ وا 

 نيا. يوـ ننيا سةبقى عربي   ونف اإلجرا ات اإلسراسي ي  لف ةنجح فو قمع نى يا ودفعيـ ل رحيؿ ع
وطالب الرجوب باإلفراج الفوري عػف المخةطفػيف بػالمس وجافػ  المعةق ػيف الف سػطينييف مػف سػجوف االحػة ؿ 
اإلسراسي و البغيض  محم  س طات االحة ؿ المسؤولي  الجام   عف حياة جػؿ نسػير مػنيـ  رافضػا ىػذا النػوع 

 مف  رىاب الدول  المنظـ ضد المواطنيف الف سطينييف.
ةنجاره الشػػديد لإلجػػرا ات اإلسػػراسي ي  القمعيػػ  الةػػو مارسػػيا جنػػود االحػػة ؿ إلسػػجات الصػػوت ونعػػرب عػػف اسػػ

الف سطينو الرافض ل عق ي  اإلسراسي ي  االحة لي   والذي عبر مف خ ؿ فعاليات عديدة فػو  يػر موقػع داخػؿ 
ف مضػػمونيا العربػػو العاصػػم  القػػدس عػػف رفضػػو الجامػػؿ ل سياسػػات اإلسػػراسي ي  الراميػػ   لػػى ةفريػػ  القػػدس مػػ

 الف سطينو وةيويدىا  مف خ ؿ ةنفيذ 'ةرانسفير' ىادئ ع ى مرنى ومسمع العالـ.
 2/3/2023، وكالة سما اإلخبارية
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 شعث: ال حل ألزمة السمطة المالية إال عبر شبكة األمان العربية   8
فةح" نبيؿ شعث  انو ال حؿ نجد عضو ال جن  المرجزي  ومفوض الع قات الدولي  لحرج  ": راـ ا   ف سطيف(

ل زم  المالي  الةو ةعانو منيا الس ط  الف سػطيني  فػو الوقػت الػراىف  ال عبػر الػدوؿ العربيػ  والةزاميػا بمػا ةػـ 
االةفػػاؽ ع يػػو فػػو الجامعػػ  العربيػػ  بةػػوفير شػػبج  نمػػاف ماليػػ  عربيػػ  بةحويػػؿ مسػػ  م يػػوف دوالر شػػيريا ل سػػ ط  

 الف سطيني .
( لقنػػاة /ة فزيػػوف ف سػػطيف/ الرسػػمي : " ف ىنػػاؾ دوال عربيػػ  3|2ت لػػو اليػػـو الجمعػػ   وقػاؿ شػػعث فػػو ةصػػريحا

نيػػـ فػو  السػ ط ( يةػابعوف ىػػذا  الةزمػت بػدفع مػا ع ييػػا جالسػعودي  والجزاسػر وىنػاؾ مػػف لػـ ة ةػـز حةػى ا ف وا 
 المر مع الجامع  العربي  حةى يةـ االلةزاـ بدفع المب   جام  شيريا'.

واؿ الةػػو ةػػدفعيا الػػدوؿ الوروبيػػ  ل سػػ ط  الف سػػطيني  ال ةجفػػو ونمريجػػا لػػف ةحػػوؿ المػػواؿ ونضػػاؼ: " ف المػػ
سراسيؿ ةسرؽ المواؿ  وال حؿ  ال عبر الػدوؿ العربيػ  والةزاميػا بػدفع مػا ةػـ االةفػاؽ ع يػو ل سػ ط   المسةحق  وا 

 شيريا  عبر شبج  ا ماف المالي  العربي ".
 2/3/2023قدس برس، 

 
 عسكريا  يدعم حماس لمرسأخبار بث عدد من وسائل اإلعالم المصرية  إعادةتنكر أبو مرزوق يس 9

اسةنجر ناسب رسػيس المجةػب السياسػو لحرجػ  حمػاس موسػى نبػو مػرزوؽ  عػادة بػث عػدد مػف  :صفا -القاىرة
وسػػاسؿ اإلعػػ ـ المصػػري  ننبػػا  عػػف معاونػػ  حرجػػ  حمػػاس ل ػػرسيس محمػػد مرسػػى ودعمػػو بخمسػػماس  مقاةػػؿ  

 نف الخبر ةـ بمو نجمر مف مرة وةـ نفيو نيضا نجمر مف مرة. مشيرا  لى
وقاؿ نبو مرزوؽ فو ةصريح لو عبر صفحةو ع ى فيس بوؾ: "اليـو ةـ  عادة الخبر  دخؿ مصر المحروس  

مسػػ ح مػػف حمػػاس لعمػػاؿ  رىابيػػ  نو لمسػػاندة الػػرسيس( وىػػذا الخبػػر ةػػـ نفيػػو مػػرةيف  وةػػـ  عػػادة الخبػػر  500
.  اليـو

ريػػب نف جػػؿ عبػػارات الخبػػر منسػػوب  لمصػػادر ال ةريػػد الجشػػؼ عػػف ماىيةيػػا والمػػداىمات المبنيػػ  ونضػػاؼ "الغ
 لـ يقبض ع ى ني منيـ  ىؿ ىذا معقوؿ؟". 500ع ى مع ومات لـ ي قى القبض فييا ع ى نحد والػ

ونشػار نبػو مػرزوؽ  لػى نف ىػذا الخبػر المقصػود بػو ىػو اسػةيداؼ حرجػ  حمػاس  لجػف المةضػرر جػؿ الشػػعب 
سػػطينو  ونف ممػػؿ ة ػػؾ الخبػػار ال ةسػػر الجيػػزة المنيػػ  وال القػػوات المسػػ ح  وال المخػػابرات العامػػ   لف الف 

 الخبر يصفيـ بالةقصير فو نمف مصر وىـ ع ى  ير ذلؾ.
 وبيف نف نشر ممؿ ة ؾ الخبار وةجررىا ال يفيد فو الةدافع السياسو الداخ و فو مصر.

الحة ؿ خارج ف سطيف حةى حينما ةـ ا ةيػاؿ بعػض عناصػرىا فػو ونوضح نف حماس لـ ةنقؿ صراعيا مع ا
 الخارج  فيؿ يعقؿ نف ةسةيدؼ نمف مصر.

وقػاؿ: "نجػػد نفسػػى ىنػػا م زمػػا بالةػذجير بػػبعض سياسػػات الحرجػػ : ونىميػػا حصػر الصػػراع مػػع االحػػة ؿ  عػػدـ 
ساف  واحدة مف الجميع نقؿ مقاومةنا خارج ف سطيف  عدـ الةدخؿ فو الشسوف الداخ ي  ل عرب  الوقوؼ ع ى م

 والط ب مف الجميع دعـ نضالنا".
وةناق ػػت وسػػاسؿ  عػػ ـ مصػػري  خػػ ؿ اليػػاـ والسػػابيع الخيػػرة نخبػػار م فقػػ  ومجذوبػػ  منسػػوب  لحرجػػ  حمػػاس 
وقادةيػػا وجناحيػػا العسػػجري   ضػػاف  لةجػػرار نخبػػار ةةحػػدث عػػف دخػػوؿ عناصػػر مسػػ ح  مػػف حمػػاس لمصػػر 

 لمساندة مرسو.
 2/3/2023، الفمسطينية )صفا(وكالة الصحافة 
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 حركة فتح ال تريد انتفاضة ولن تخطط النتفاضة مسمحة: شعث 20

عضػػػو ال جنػػػ  المرجزيػػػ  ومفػػػوض الع قػػػات الدوليػػػ  لحرجػػػ  "فػػػةح" نبيػػػؿ شػػػعث فػػػو  : شػػػددراـ ا   ف سػػػطيف(
انػػدالع  حػػوؿ مػػا يمػػار مػػف حػػديث عػػف  ( لقنػػاة /ة فزيػػوف ف سػػطيف/ الرسػػمي 3|2ةصػػريحات لػػو اليػػـو الجمعػػ   

ع ى نف الخط االسةراةيجو المع ف مف قبؿ حرج  "فةح" فو مؤةمرىا السػادس "يممػؿ   انةفاض  ف سطيين  مالم 
نيػا  اإلنقسػاـ"   اسةراةيج  ةطالب بالنضػاؿ الشػعبو والحػراؾ الػدولو ودعػـ مؤسسػات الدولػ  ووحػدة الػوطف  وا 

 قبؿ زيارة نوباما ليقولوا لو ننظر ل ف سطينييف. ونشار  لى نف االحة ؿ اإلسراسي و يةمنى نف ةندلع مواجيات
ونضاؼ: " ف حرج  "فةح" ال ةريد انةفاض  ولف ةخطط النةفاض  مس ح  بؿ ةريد ىب  شعبي  ومقاومػ  شػعبي  
ضػػػػد االحػػػػة ؿ اإلسػػػػراسي و  ليػػػػرى ويسػػػػمع المجةمػػػػع الػػػػدولو مػػػػا يفع ػػػػو االحػػػػة ؿ اإلسػػػػراسي و بحػػػػؽ الشػػػػعب 

ع ػػى نحقيػػ  حرجػػ  "فػػةح" فػػو الجفػػاح المسػػ ح ةحػػت  طػػار القػػانوف الػػدولو  واف الف سػػطينو مػػف جػػراسـ". ونجػػد 
 الشعب الف سطينو اذا انفجر لف يسةطيع احد نف يوقفو  جما قاؿ.

 2/3/2023قدس برس، 
 

 من مديرية شمال سيناء بسرقة طابعة الرقم القومي المصري اتيامياحماس تنفي  22
س مي  "حماس" سامو نبو زىري  مػا ةداولةػو بعػض الصػحؼ نفو المةحدث الرسمو باسـ حرج  المقاوم  اإل

المصػػػري   والمةممػػػؿ باةيػػػاـ حرجةػػػو بسػػػرق  ماجنػػػ  طباعػػػ  الػػػرقـ القػػػومو المصػػػري مػػػف مديريػػػ  شػػػماؿ سػػػينا   
 جنديًا مصريًا فو شير رمضاف بالعاـ الماصو. 26باإلضاف   لى ض وع جيات ف سطيني  فو عم ي  قةؿ 

ليػػذه االةيامػػات مػػف الصػػح   الحرجػػ  ةطالػػب جػػؿ مػػف لديػػو مع ومػػات نف يقػػدميا وقػػاؿ نبػػو زىػػري: "ال نسػػاس 
ونردؼ:" نحػػف نػػدرؾ نف ىػػذه االشػػاعات ال ةنط ػػو  ل قضػػا  المصػػري بػػداًل مػػف  شػػاعةيا فػػو وسػػاسؿ اإلعػػ ـ".
 ع ى الشعب المصري الذي يعشؽ ف سطيف جما مصر".

 2/3/2023، فمسطين أون الين
 
 
 

 وث انشقاق في صفوفيا"القيادة العامة" تنفي حد 22
القيػادة العامػ  حسػاـ عرفػات  فػو ةصػريح لػو امػس الجمعػ   اي  -نفى مسػؤوؿ فػو الجبيػ  الشػعبي   :راـ ا 

 -انشػػقاؽ فػػو صػػفوؼ الجبيػػ  جمػػا نشػػرت بعػػض وجػػاالت االنبػػا  والفضػػاسيات حػػوؿ ةشػػجيؿ "الجبيػػ  الشػػعبي 
 القيادة الحرة"  بعد انشقاقيـ عف القيادة العام .

عيد آخر  نداف عرفات الحجـ الذي نصدرةو المحاجـ القطري  ع ى الشاعر محمد العجمػو  بالسػجف وع ى ص
 لمدى الحياة بةيم  الةحريض ضد النظاـ  وطالب المسؤوليف فو قطر باإلفراج الفوري عنو.

 2/3/2023، القدس، القدس
 

 فتح تكرم اإلعالميين المبنانيين في سفارة دولة فمسطينحركة  23
  الةحريػر الػوطنو الف سػػطينو "فػةح" حفػً  ةجريميػًا لوسػاسؿ االعػػ ـ ال بنانيػ  والف سػطيني  فػو مقػػر اقامػت حرجػ

حضػور سػػفير دولػػ  ف سػطيف فػػو لبنػػاف اشػرؼ دبػػور  ونقيػػب الصػحاف  ال بنانيػػ  محمػػد بسػفارة دولػػ  ف سػػطيف. 
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فػةح ومفوضػي  االعػ ـ البع بجو  واميف سػر حرجػ  فػةح فػو لبنػاف فةحػو ابػو العػردات  ومسػؤوؿ اق ػيـ حرجػ  
 .والمقاف  فو لبناف رفعت شناع  واعضا  االق يـ وحشد مف االع مييف ال بنانييف

 بدن االحةفاؿ بالوقوؼ دقيق  صمت ع ى ارواح شيدا  المورة الف سطيني  مـ النشيديف ال بنانو والف سطينو.
العػػب  االجبػػر مػػف الةضػػحيات فػػو والقػػى شػػناع  ج مػػ  ممػػف فييػػا دور الصػػحافييف ووسػػاسؿ االعػػ ـ لػػةحم يـ 

واعةبر اف الصحافييف جانوا وما زالوا الشرجا  االساسييف فو حمؿ القضػي  الف سػطيني   حالةو الس ـ والحرب.
وخػػوض معرجػػػ  الوحػػػدة والمصػػػالح  الف سػػػطيني   طالبػػػًا مػػنيـ العمػػػؿ باسػػػةمرار لةعزيػػػز النقػػػاط المشػػػةرج  بػػػيف 

صػػؼ المعرجػػ  لةحريػػر االرض واقامػػ  الدولػػ  الف سػػطيني  مؤجػػدًا ع ػػى ونقػػر بػػنف االعػػ ـ ىػػو ن فصػػاسؿ المػػورة.
الدور المحوري ل ع ـ فو مجابي  الدعاي  الصػييوني  المدعومػ  بوسػاسؿ اعػ ـ ضػخم  وةمويػؿ ىاسػؿ لبػث 

  السمـو واالفجار الساعي  الى ةشويو صورة ف سطيف والشعب الف سطينو.
واصػػر الةعػػاوف بػػيف االعػػ ـ نع ػػى ممػػؿ ىػػذا الةجػػريـ الػػذي يعػػزز والقػػى البع بجػػو ج مػػ  شػػجر فييػػا حرجػػ  فػػةح 

لػى جانػب القضػي  الف سػطيني  لػيس منػ  ع ػى  ف وقػوؼ االعػ ـ ال بنػانو نجػد نو  ال بنانو والشعب الف سػطينو.
ووعػػػد  يمػػػانو سيةواصػػػؿ حةػػػى ةحريػػػر االراضػػػو الف سػػػطيني  جافػػػ .ا  شػػػعب ف سػػػطيف بػػػؿ ىػػػو واجػػػب وطنػػػو و 

ل بنػػانو سػػيجوف مجنػػدًا لخدمػػ  القضػػػي  الف سػػطيني  وجػػؿ مػػا مػػف شػػننو انيػػا  االنقسػػػاـ البع بجػػو اف االعػػ ـ ا
 الحاصؿ ع ى الساح  ال بناني  الف سطيني  والف سطيني  الف سطيني .

وفو نياي  االحةفاؿ ق د ابو العردات ودبور والبع بجو وشناع  دروعًا ةذجاري  الى االع ميػيف ال بنػانييف وفػو 
 حاف  ال بناني .مقدميـ نقيب الص

 2/3/2023، المستقبل، بيروت
 

 تؤجل اإلعالن عن مشاريع استيطانية إلى ما بعد زيارة أوباما حكومة نتنياىو 24
قالػت مصػػادر فػو حجومػ  االحػة ؿ اإلسػػراسي و نمػس الجمعػ    ف رسػيس الػػوزرا   :برىػـو جرايسػو -الناصػرة 

االحة ؿ  بعد اإلع ف عف مشاريع اسةيطاني  منػذ بنياميف نةنياىو نوعز  لى الييسات المخةص  فو س طات 
لى ما بعد انةيا  زيارة الػرسيس الميرجػو بػاراؾ اوبامػا  لػى  سػراسيؿ فػو العشػريف مػف الشػير الجػاري   ا ف  وا 
وفو المقابؿ  قالت دب وماسيوف   ف مسؤول  الع قات الخارجي  فػو االةحػاد الوروبػو جػاةريف نشػةوف  دعػت 

 ى ةسريع ةطبيؽ قانوف يمنع االمةيازات الجمرجي  عف بضاسع المسةوطنات اإلسراسي ي .دوؿ االةحاد  ل
وقالػػت صػػحيف  "معػػاريؼ"   ف الةع يمػػات الصػػادرة عػػف مجةػػب نةنيػػاىو ةػػـ ةعميميػػا ع ػػى جافػػ  الػػوزرا  ذوي 

عطا ات بنا  الشنف  ومف بينيـ وزير الحرب ووزير االسجاف  وجا  فييا  ننو "فو االسابيع القريب  لف ةنشر 
جديػػدة فػػو ىػػذه المنػػاطؽ. جمػػا نف المخططػػات الةػػو انةيػػت عم يػػ  اعػػدادىا لػػف ةنقػػؿ الػػى االيػػداع  وسػػةؤجؿ 
ايضا اعماؿ بيروقراطي  اخرى ةفةرض النشر الع نػو"  جمػا ةضػمنت الةع يمػات ةع يػؽ نشػر عطػا ات البنػا   

 وعدـ الةحدث عنيا فو الجوا  العام  ووساسؿ اإلع ـ.
يف   فػإف نةنيػاىو لػـ يجةػؼ بالةع يمػات  بػؿ ىػاةؼ عػددا مػف الػوزرا   وقػاؿ ليػـ   ف "ىػذا لػيس وحسب الصح

ةجميدا بؿ ةع يؽ ىدفو عدـ احراج الساح  فو ضو  زيارة الرسيس". بمعنى نف ىذا ليس ةجميدا شام  ل بنا   
 ى حد سوا .بؿ مجرد خطوة ةنجيؿ ةرمو الى االعفا  مف الحرج إلسراسيؿ والواليات المةحدة ع 

 2/3/2023، الغد، عّمان
 

 وزارة الخارجية احتجاجا عمى الرواتب والتعيينات فيإضرابات "إسرائيل":  25
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نع نػػت نقابػػ  المػػوظفيف فػػو وزارة الخارجيػػ  اإلسػػراسي ي  نمػػس الجمعػػ   عػػف نػػزاع عمػػؿ  ينةيػػو بعػػد : الناصػػرة
الةعيينػػات  يػػر القانونيػػ  فػػو الػػوزارة  نسػػبوعيف فػػو اضػػرابات واجػػرا ات ةباطؤيػػ   احةجاجػػا ع ػػى الرواةػػب  و 

 نوباما القريب . الرسيس المريجو باراؾ وةةخوؼ الحجوم  مف نف يؤمر المر ع ى ةرةيبات زيارة
 2/3/2023، الغد، عّمان

 
 خالل عامين "إسرائيل"اغتيااًل في  24 نفذتالعصابات معاريف:  26

عم يػػ  ا ةيػػاؿ خػػ ؿ العػػاميف الماضػػييف.  24 نحػػو”  سػػراسيؿ“نفػػذت عصػػابات اإلجػػراـ فػػو : القػػدس المحة ػػ 
ريشػوف “نمس  نف آخر ىذه العم يات جاف االنفجار الذي وقع نمس الوؿ بمدين  ” معاريؼ“وذجرت صحيف  

وندى لمصػػرع  سػػراسي ييف امنػػيف. ونق ػػت الصػػحيف  عػػف رسػػيس مرجػػز السػػ طات المح يػػ  فػػو  سػػراسيؿ ” لةسػػيوف
  عنػػدما ةق ػػص الحجومػػ  ميزانيػػات الشػػرط  والسػػ طات المح يػػ   لقػػد ىػػذه ىػػو النةيجػػ“شػػ ومو بوحبػػوط قولػػو  

نصبحت الشرط   ير قادرة ع ى محارب  الجريم  المنظم  فو  سراسيؿ  لقد شػاىدنا قبػؿ نيػاـ فقػط جيػؼ نقػدـ 
بعػػض المجػػرميف ع ػػى حػػرؽ سػػيارة رسػػيس ب ديػػ  الخضػػيرة  وشػػاىدنا نيضػػًا جيػػؼ يط قػػوف النػػار ع ػػى رؤسػػا  

 ”.الس الب دي الب ديات والمج
 2/3/2023، االتحاد، أبو ظبي

 
 

 معابر غزة األحد المقبل فتحنوي "إسرائيل" ت 27
نب غػػت سػػ طات االحػػة ؿ  الجانػػب الف سػػطينو بنيةيػػا  عػػادة فػػةح المعػػابر المؤديػػ  الػػى قطػػاع  ػػزة يػػـو االحػػد 

سػػػةمنا  معبػػػر بيػػػت وجانػػػت سػػػ طات االحػػػة ؿ  ن  قػػػت المعػػػابر المؤديػػػ  الػػػى قطػػػاع  ػػػزة با المقبػػػؿ جالمعةػػػاد.
 حانوف ل حاالت االنساني  بدعوى سقوط صاروخيف ع ى عسق ف.

 2/3/2023، فمسطين أون الين
 

 دبابات "الميركافاه" الدخول في العمق المبناني؟  تستطيع: ىل يديعوت 28
قػػاؿ المح ػػؿ العسػػجري لصػػحيف  "يػػديعوت احرنػػوت" روف بػػف يشػػاي اف المواجيػػ  القادمػػ  مػػع : القػػدس المحة ػػ 

 زب ا  ةةط ب قدرات عسجري  جبيرة ومةطورة وذلؾ مف ناحي  الحجـ والةخطيط.ح
واوضح بف يشاي فو ةقرير اعده خ ؿ مناورة خاص  اجراىػا الجػيش االسػراسي و ع ػى دبابػات الميرجافػاه فػو 

ى مرةفعات الجوالف  اف لدى حزب ا  معدات وصواريخ ةسةطيع ةفجير واعطاب اي دباب  ةحاوؿ الدخوؿ ال
رنينػػا صػػواريخ "الجورنيػػت" الروسػػي  المضػػادة ل ػػدبابات يسػػةخدميا  2006االراضػػو ال بنانيػػ   وقػػاؿ "فػػو حػػرب 

" وىو اخػر اصػدار ل ػدبابات 4دبابات امنةيف منيا "ميرجافاه  3مقاة و حزب ا  وةـ حينيا اعطاب اجمر مف 
 فو اسراسيؿ وةةمةع بقوة وليون  فو ارض المعرج ".

قاب ػػ  مػػع قاسػػد فرقػػ  المػػدرعات بػػالجيش االسػػراسي و وقػػاؿ "ادخ نػػا نظػػاـ جديػػد ع ػػى دبابػػات واجػػرى بػػف يشػػاي م
وقمنػا بةجربػ   RBG" والمعروؼ بنظاـ السةرة الواقي  يعمؿ ع ى حماي  الدبابات مف صػواريخ اؿ4"الميرجافاه 

خ ولػػـ ةحػػدث النظػػاـ خػػ ؿ عم يػػ  "عػػامود السػػحاب" االخيػػرة فػػو قطػػاع  ػػزة حيػػث ةعرضػػت دبػػابةيف ل صػػواري
الػؼ دوالر    250اضرار جسيم  بفعؿ النظاـ الذي ادخؿ مػؤخرا  مػع الع ػـ اف ةج فػ  ىػذا النظػاـ لجػؿ دبابػ  

واجمؿ بالقوؿ اف الصناعات العسجري  االسراسي ي  قامت بابةجار العديد مػف انظمػ  الحمايػ  سػوا  ل ػدبابات او 
 ".M-113المدرعات او ناق ت الجند مف نوع "
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جنػػود فػػو فرقػػ  الػػدبابات جػػانوا بالسػػابؽ يشػػعروف بػػالخوؼ مػػف رجػػوب اي دبابػػ  بػػاي عم يػػ  ةو ػػؿ او وقػػاؿ "ال
 اقةحاـ لجف فو ىذا الوقت وبعد ادخاؿ انظم  الحماي  اصبح لدى الجنود الر ب  القوي  بقيادة اي دباب ".

 Skyطػػاسرات اؿ  مػػف جيةػػو قػػاؿ ضػػابط بػػالجيش االسػػراسي و اف قسػػـ اليندسػػ  العسػػجري  يجػػري ةطػػويرا ع ػػى

Rider  بدوف طيار ل ةح يؽ فةرة اطوؿ واجرا  مناورات جوي  س س  الف الجيش يعرؼ اف الحػرب القادمػ  مػع
 حزب ا  سةشيد اس ح  جديدة ويجب اف نةعامؿ معيا.

وانيى بف يشاي الةقرير بقولو اف الجيش االسػراسي و مةفاسػؿ نفسػيا وعسػجريا ل حػرب القادمػ  سػوا  مػع حمػاس 
 .2006حزب ا   واف الجنود ةع موا الجمير مف الحروب السابق  باالخص حرب لبناف عاـ او 

 2/3/2023، وكالة سما اإلخبارية
 

 ةفي مخيمات سوري فمسطينيتيناستشياد  19
اسةشيدت ف سطينيةاف  نمس الخميس  جرا  اسةمرار اليجمات والقصؼ ع ى مخيمات ال جسيف  : زة

 الف سطينييف فو سوريا.
لت مصادر خاص  لػ القدس دوت جوـ بنف الطالب  الجامعي   عربي  ساعد  مف سجاف مخيـ النيرب فو وقا

محافظ  ح ب  اسةشيدت نةيج   ط ؽ النار مف مس حيف ع ى حاف   ميجرو باص  قرب طريؽ الذىبي   
اصاب  عدد بينما جانت ةقؿ ط با مةجييف الى جامع  ح ب ما اسفر عف اسةشياد الطالب  عربي  ساعد و 

 مف زم سيا الط ب .
واسةشيدت امس ايضا الطف   منى السيدة  مةنمرة بجروح جانت نصيبت بيا قبؿ نسبوع  جرا  سقوط قذيف  

 ع ى حو العروب   بمخيـ اليرموؾ  جنوب العاصم  السوري  دمشؽ.
 ات.وشيد مخيـ اليرموؾ اليـو الجمع   عم يات قصؼ مةفرق  نسفرت عف وقوع عدد مف اإلصاب
 2/3/2013، القدس، القدس

 
 تعم الضفة تضامنًا مع األسرى ومواجياتتظاىرات  20

نصيب نمس  عشرات المواطنيف بجروح بعد اسةيدافيـ بالرصاص الحو والمعدنو  :"وفا" مندوبو "الياـ" 
وقنابؿ الصوت والغاز   لى جانب  صاب  المسات باالخةناؽ  واعةقاؿ نربع  مواطنيف واحةجاز آخر 

 عات  خ ؿ قمع االحة ؿ لمسيرات ةضامني  مع السرى فو الضف .لسا
ففو محيط معسجر عوفر االحة لو المقاـ  رب راـ ا   ةجددت المواجيات  حيث نصيب عدد مف الشباف 
خ ؿ المواجيات  بينما اقةحمت قوات االحة ؿ ب دة بيةونيا وداىمت عددًا مف منازليا  بعد م حقةيا 

 الشباف.
نصيبوا بالرصاص المطاطو  لى  10ت مصادر طبي   ف نربع  شباف نصيبوا بالرصاص الحو  ووقال

 آخريف باالخةناؽ نماـ "عوفر". 6جانب  صاب  
شباف نصيبوا باالخةناؽ فو مواجيات اندلعت فو ب دة الراـ شماؿ القدس  8ونضافت ة ؾ المصادر نف 

 المحة    ةضامنًا مع السرى فو سجوف االحة ؿ.
مواطنًا نصيبوا نةيج  اسةيدافيـ بقنابؿ الغاز المسيؿ ل دموع فو مدين  ناب س   12نوضحت المصادر نف و 

مواطنًا آخروف بقنابؿ الغاز المسيؿ  16منيـ بقنابؿ الغاز مباشرة  بينما نصيب  3حيث اسةيدؼ االحة ؿ 
 بقنب   مباشرة فو الرنس.ل دموع فو مدين  ق قي ي   نحدىـ نصيب بقنب   فو جسده بينما نصيب آخر 
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وفو مدين  الخ يؿ جرت مواجيات مع قوات االحة ؿ  بعد المسيرة السبوعي  الةو ةنظميا الفعاليات 
الشعبي  فو الخ يؿ ل مطالب  بفةح الطريؽ الواصؿ بيف مدين  الخ يؿ وقرى المحافظ  الجنوبي   والةو جا ت 

 ل ةضامف مع السرى فو سجوف االحة ؿ نيضًا.
يث نصيب شاب بجروح فو الرنس والعشرات باالخةناؽ   مر قمع قوات االحة ؿ اإلسراسي و  ل مسيرة الةو ح

 نط ؽ ع ييا "جمع  الحري  ل خ يؿ".
 لى ذلؾ  قمعت قوات االحة ؿ المسيرة السبوعي  المطالب  بفةح الطريؽ الواصؿ بيف مدين  الخ يؿ وب دات 

 عامًا. 12ومخيـ الفوار جنوبًا  والمغ ق  منذ  الريحي  والسموع والظاىري  ودورا
وشارؾ فو المسيرة الةو انط قت مف منطق  "الحرايؽ" جنوب مدين  الخ يؿ الةو نقاـ االحة ؿ مسةوطن  

 "بيت حجاي" ع ييا  عشرات النشطا  الف سطينييف وعدد مف المةضامنيف اإلسراسي ييف والجانب.
واجيات مع قوات االحة ؿ االسراسي و ع ى مدخؿ ب دة عناةا جما نصيب عدد مف المواطنيف خ ؿ م

 المحاذي لطريؽ نريحا شرقو مدين  القدس المحة  .
وفو ب عيف  رب راـ ا   نصيب نربع  مواطنيف بجروح  والمسات باالخةناؽ  مر اسةنشاقيـ  ازًا مسيً  

حيا  ل ذجرى المامن  النط ق  المقاوم  ل دموع فو مسيرة القري  المناوس  ل سةيطاف والجدار العنصري  و  ا 
 الشعبي  فو ب عيف.

وفو قري  نع يف  نصيب عدد مف المواطنيف باالخةناؽ  مر قمع قوات االحة ؿ االسراسي و مسيرة القري  
 الس مي  المناىض  ل جدار واالسةيطاف.

لةو ةـ االسةي   ع ييا وذجر شيود عياف نف قوات االحة ؿ ىاجمت المةظاىريف فور وصوليـ الراضو ا
جنوب القري   والحقةيـ حةى المدخؿ الرسيسو ل قري   وقامت بإ  ؽ ىذا المدخؿ  ما ندى الندالع مواجيات 

 بيف المواطنيف وجنود االحة ؿ.
ونضاؼ الشيود نف قوات االحة ؿ اقةحمت عددًا مف منازؿ القري  واعة ت نسطحيا  ونط قت قنابؿ الغاز 

 وقنابؿ الصوت بيف المنازؿ  ما ندى إلصاب  العشرات بحاالت اخةناؽ المسيؿ ل دموع
مواطنيف بينيـ طف ف ومةضامن  نجنبي  بالرصاص المعدنو  6وفو النبو صالح شماؿ راـ ا   نصيب 

المغ ؼ بالمطاط  والعشرات باالخةناؽ بعد قمع قوات االحة ؿ اإلسراسي و  لمسيرة القري  السبوعي  الس مي  
 ناىض  ل سةيطاف.الم

وذجرت حرج  المقاوم  الشعبي  فو القري  نف جنود االحة ؿ ىاجموا المسيرة الةو انط قت بعد ص ة 
 الجمع   بعنواف "الوفا  ل شيدا  والسرى"  ما ندى إلصاب  المواطنيف السة  والمةضامن  الجنبي .

  الةضامف الدولي  خ ؿ قمع قوات وفو قري  جفر قدـو  نصيب شاب واعةقؿ م م  بينيـ منسؽ منظم
االحة ؿ االسراسي و نمس  لمسيرة جفر قدوـ المناوس  ل سةيطاف والمطالب  بفةح المدخؿ الرسيس لقري  

 سنوات. 10والمغ ؽ منذ نجمر مف 
جما قمعت قوات االحة ؿ االسراسي و مسيرة س مي  نظمةيا وزارة الوقاؼ والشؤوف الديني  احةجاجًا ع ى 

ي   االحة ؿ ع ى نراض ةعود لمواطنيف مف قريةو حارس وبروقيف بمحافظ  س فيت  لصالح بنا  اسة
 مصانع فو المسةوطنات الجامم  ع ى نراضو الب دةيف.

وفو قري  المعصرة فو بيت لحـ  نصيب عدد مف المواطنيف بحاالت اخةناؽ بالغاز جرا  قمع قوات 
 سبوعي  المنددة بالجدار العنصري.االحة ؿ االسراسي و لمسيرة القري  اال
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ونفاد منسؽ ال جن  الوطني  لمقاوم  الجار واالسةيطاف فو جنوب الضف  الغربي  حسف بريجي   بنف جنود 
االحة ؿ اعةدوا ع ى المشارجيف بإط ؽ قنابؿ الغاز والصوت ما ندى الى اصاب  عدد مف المواطنيف 

 بحاالت اخةناؽ عولجت ميدانيًا.
وف فو اعةصاـ نظـ فو المجاف ضرورة مساندة السرى فو سجوف االحة ؿ  جما طالبوا ونجد مةحدم

 المؤسسات والمنظمات الحقوقي  واإلنساني  بالةدخؿ سريعًا لوقؼ سياس  القمع االحة لي  بحؽ السرى.
ز وفو قري  الخضر  ندى مسات المواطنيف ص ة الجمع  نمس ع ى المدخؿ الجنوبو لب دة الخضر  حاج

 النشاش( ةضامنًا مع السرى فو سجوف االحة ؿ.
وفور االنةيا  مف الص ة نط ؽ جنود االحة ؿ الذيف قاموا بإ  ؽ مدخؿ المنطق  بالس ؾ الشاسج   

 القنابؿ الغازي  والصوةي  باةجاه المص يف ما ندى الى  صاب  العديديف بالغاز  عولجوا ميدانيًا.
سيرة انةيت بوقف  ةضامني  فو خيم  االعةصاـ نماـ منزؿ السير المضرب وفو جنيف  ندد مشارجوف فو م

عف الطعاـ طارؽ قعداف  بب دة عراب  جنوب جنيف  امس  بعم ي  ا ةياؿ الشييد عرفات جرادات نمنا  
 الةحقيؽ معو فو سجف "مجدو".

 2/3/2013، األيام، رام اهلل
 

 ة الحتجاجات بمعين مواجيات وقنابل غاز واعتقاالت في الذكرى الثامن 21
شارجت قيادات ف سطيني  مف الفصاسؿ المخة ف  ومعيـ رسيس الوزرا  س ـ فياض امس : ن ؼ ب -راـ ا  

فو احيا  الذجرى المامن  النط ؽ االحةجاجات الشعبي  فو قري  ب عيف فو الضف  الغربي  ضد الجدار 
 الفاصؿ الذي ةقيمو اسراسيؿ ع ى اطراؼ القري .

يخة ؼ عف السنوات السابق   نقيـ احةفاؿ احيا  الذجرى قرب نقط  المواجيات مع الجيش وفو شجؿ 
االسراسي و الذي اط ؽ بعض عبوات الغاز المسيؿ ل دموع الةو انفجرت قرب المشارجيف فو االحةفاؿ  ومف 

 بينيـ فياض الذي اسةخدـ جمادات طبي  لمقاوم  ةنمير الغاز.
لف يضؿ الطريؽ  ويعرؼ ماذا ينجح معو »ارجيف اف الشعب الف سطينو وقاؿ فياض فو ج م  اماـ المش

 «.وماذا سيج ب لو الوي ت
 2/3/2013، الحياة، لندن

 
 عن أسرى فمسطين  أفرجواالمجتمع الدولي:  إلىرسالة احتجاجية  22

 بمبادرة الفة  مف الناسب العربو فو الجنيست  ورسيس جة   الجبي : آماؿ شحادة -القدس المحة   
الديمقراطي  ل س ـ والمساواة  محمد برج   وقع العشرات مف شخصيات فو العالـ العربو ع ى رسال  موجي  
الى المجةمع الدولو  ةدعوه فيو الى "الضغط ع ى الحجوم  االسراسي ي  الط ؽ سراح السرى الف سطينييف" 

 ت.خاص  االسرى  الذيف يواص وف اضرابيـ عف الطعاـ ويواجيوف خطر المو 
وفو بياف اصدره برج   خ ؿ االجةماع السنوي لمج س امنا  مؤسس  ياسر عرفات  فو القاىرة  جا  "اف 
االعةقاالت االداري   الةو ةمارسيا اسراسيؿ ضد المناض يف الف سطينييف  دوف ةقديـ لواسح اةياـ ومحاجمات  

ليط" ىو انةياؾ اما يسمى "صفق  شمرفوض  جم   وةفصي   جما نف اعادة اعةقاؿ االسرى المحرريف ضمف 
لحقوؽ السرى الف سطينييف  وانةياؾ ل ةفاؽ الذي وقعت ع يو حجوم  اسراسيؿ ورعةو جميوري  مصر 

 العربي   وع ى المجةمع الدولو الزاـ اسراسيؿ بالجؼ عف ذلؾ".
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السجوف االسراسي ي   وضد االسرى فو واخةةـ البياف قاسً :" نحف نع ـ نف الممارسات االسراسي ي  عمومًا 
خصوصًا ىو جز  مف واقع االحة ؿ الذي يجب اف ينةيو فورا  ولجف موضوع السرى يشجؿ الحاحا 

 خاصا.
 2/3/2013، الحياة، لندن

 
 أراضي قرية بيت صفافا الزراعية عمى مشارف القدساستيطانيا عمى  طريقااالحتالل يشق  23

( شؽ طريؽ سريع مف سة  مسارات 3-2اح اليـو السبت ةبدن الجرافات الصييوني  صب : القدس المحة  
 داخؿ قري  بيت صفافا الزراعي  ع ى مشارؼ مدين  القدس المحة  .

ويؤدي الطريؽ مباشرة  لى مسةوطنات ييودي  مقام  ع ى نراض محة   حوؿ سفوح بيت لحـ  وبعد اسةجماؿ 
الساح ي  دوف نف ةعرق يـ  شارات المرور نو بناسو فإنو سيةيح ل مسةوطنيف سرع  الذىاب  لى منطق  السيوؿ 

ويخدـ بنا  الطريؽ المسةوطنيف ع ى حساب القري  الةو يقطنيا نحو عشرة آالؼ شخص   ةقاطعات الطرؽ.
 وىو منطق  ذات ن  بي  ف سطيني   وةعد القري  واح  ل يدو  فو منطق  ةغ ب ع ييا االضطرابات.

 2/3/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

  برس": زيارة أوباما المرتقبة لفمسطين أخطر من الماراثون "التيويدي" قدسمال خطيب لـ "ك 24
  الشيخ جماؿ خطيب  نف الخطر 48ناسب رسيس الحرج  اإلس مي  فو ف سطيف المحة   عاـ راـ ا : رنى 

و بػ "الةيويدي"  ( فو القدس ووصف3|1مف الماراموف الرياضو  الذي يجري يقيمو االحة ؿ اليوـ الجمع   
مف شير آذار  20ىو الزيارة الةو مف المقرر نف يقوـ بيا الرسيس المريجو باراؾ نوباما ل قدس المحة   فو 

 مارس( الحالو  والةو لف ةجوف عفوي   وجميع فقراةيا سةجوف باالةفاؽ مع المؤسس  اإلسراسي ي   لةعزيز 
 وةرسيخ االحة ؿ اإلسراسي و.

(  مف قياـ نوباما بالدخوؿ  لى 3|1صريحات خ ص  لػ "قدس برس" لو اليوـ الجمع   وحذر الخطيب فو ة
المسجد القصى عبر باب المغارب  وبحماي  شرط  االحة ؿ ودوف ةنسيؽ مع المؤسس  الشرعي  ممم   

 بمديري  نوقاؼ القدس  بيدؼ ةرسيخ حضور االحة ؿ فو المسجد القصى.
 1/3/2013قدس برس، 

 
 : ماراثون االحتالل بالقدس محاولة لتغيير الجغرافياالميةإسشخصيات  25

نددت شخصيات  س مي  ومقدسي  ني  االحة ؿ اإلسراسي و ةنظيـ ماراموف رياضو  اليـو : القدس المحة  
 .   فو مدين  القدس المحة  عالجم

ى الشيخ عجرم  وقاؿ رسيس الييس  اإلس مي  الع يا فو مدين  القدس المحة   وخطيب المسجد القص
صبري:  ف "المؤسس  اإلسراسي ي  ةحاوؿ فو جميع اةجاىاةيا العدواني  ةمبيت ضـ القدس وةيويدىا بالجامؿ  

 وجؿ عمؿ نو قرار يصدر عف الجياف الييودي يصب فو ةيويد المدين ".
ونطالب  وقاؿ: "نحف نرفض ىذا اإلجرا  االحة لو  ونؤجد ع ى حقنا الشرعو فو ىذه المدين  المحة  

 بإصرار بزواؿ االحة ؿ عنيا".
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ولفت الشيخ صبري  لى نف اخةيار يوـ "الجمع " لةنظيـ ىذا الماراموف  جاف مخططًا لو  حيث ةحاوؿ 
  سراسيؿ( فرض  جرا ات مشددة نياـ الجمع لعرق   وصوؿ المص يف  لى المسجد القصى  مضيفًا "لذلؾ ال 

 عرق   وصوؿ المص يف ل ص ة".نسةبعد نف يجوف ىذا الةوقيت مقصودا ل
الشيخ جماؿ الخطيب: " ف المؤسس   48بدوره  قاؿ ناسب رسيس الحرج  اإلس مي  فو ف سطيف المحة   عاـ 

اإلسراسي ي  ال ةةرؾ فرص   ال وةحاوؿ اسةغ ليا مف نجؿ نف ةةرؾ بصماةيا ع ى مشروعيا الةيويدي فو 
 القدس المحة  ".

 1/3/2013، فمسطين أون الين
 

 التوجو إلى "محكمة الجنايات" بشأن استشياد جرادات يدرسنادي األسير  26
"الياـ": جشؼ رسيس نادي السير قدورة فارس  عف اف النادي يدرس  مجاني  الةوجو  لى محجم   -راـ ا  

ادات الجنايات الدولي  لمحاسب   سراسيؿ ع ى الجريم  البشع  الةو ارةجبةيا بحؽ الشييد السير عرفات جر 
 الذي ا ةيؿ مؤخرًا ع ى يد سّجانيو فو "مجدو".

ونجد فارس نف نادي السيرػ وىو مؤسس  حقوقي  ةعنى بحقوؽ السرى وةدافع عنيـ نماـ محاجـ االحة لػ 
سةدرس بالةنسيؽ مع المؤسسات الدولي   مجاني  الةحرؾ لدى محجم  الجنايات الدولي  بما ينسجـ مع القوانيف 

وجدد فارس  ي  خاص  بعد حصوؿ ف سطيف ع ى صف  عضو مراقب فو المـ المةحدة.والنظم  الدول
رفضو المط ؽ الدعا ات حجوم  االحة ؿ ووزارة الصح  فييا بنف وفاة الشييد جرادات ناةج  عف نوب  

رير ق بي   بغي   عفاسيا قانونيًا مف ىذه الجريم  والةصفي  المبرمج  لبسير  فو الوقت الذي نمبت فيو ةق
 الةشريح الطبو نف السير ةوفو نةيج  الةعذيب.

 2/3/2013، األيام، رام اهلل
 

 سكان مخيم إربد يشكون تكرار فيضان المياه العادمةاألردن:  27
شجا سجاف مخيـ اربد عودة فيضاف المياه العادم  خ ؿ اليوميف الماضييف فو : سيؼ الديف باجير - ربد 

   شديد مف السجاف ومعاناة مضى ع ييا اجمر مف سنةيف.سوؽ الخضار والفواجو  وسط اسةيا
شوارع المخيـ ةحولت الى برؾ ومسةنقعات ل مياه العادم   وباةت ةشجؿ خطرا ع ى الصح  وانةشار االوبس  

مف جيةو  نجد رسيس لجن  خدمات المخيـ حسيف نصراوي سابقا لػ"السبيؿ" نف لجن  الخدمات  واالمراض.
ر االةصاؿ مع س ط  المياه لحؿ مشج   فيضاف المياه العادم   مشيرا الى اف ىذه ةبذؿ مساعو حميم ؛ عب

ونضاؼ  المشج   ليست مف مسؤولي  لجن  الخدمات  بؿ س ط  المياه ىو المسؤوؿ االوؿ عف ة ؾ المشج  .
ر خط نصراوي نف ال جن  حاولت مرارا الةواصؿ مع س ط  المياه  لجف دوف حؿ جذري ل مشج    مطالبا بةغيي

 شبج  الصرؼ الصحو.  
 "السبيؿ" حاولت الةواصؿ مع المسؤوليف فو الشرج  وال زالت ةنةظر ردا حوؿ المشج  .

 2/3/2013، السبيل، عّمان
 

 في مخيم حطين تضامنا مع االسرى في سجون االحتالل   احتجاجيةوقفة األردن:  28
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  احةجاجي  ةضامنا مع االسرى فو سجوف نفذت الفعاليات الشعبي  فو مخيـ حطيف وقف: الدسةور -الرصيف 
العدو الصييونو بعد ظير امس الجمع  مقابؿ مسجد مدين  الحجاج ضد ما يةعرض لو االسرى مف 

 اجرا ات وظروؼ اعةقاؿ وحشي  .
وقد دعا الى ىذه الوقف  االحةجاجي  نادي الرواد المقافو بالةنسيؽ مع حزب الوحدة الشعبي  وقد رفعت 

يني  واع ـ حزب الوحدة الشعبي    وندد المشارجوف باليجم  الةو ةشنيا قوى الغدر والعدواف االع ـ الف سط
 االسراسي ي  ع ى االسرى فو سجوف االحة ؿ . 

 2/3/2013، الدستور، عّمان
 

 مع األسرى في السجون اإلسرائيمية تضامننشاطات لبنان:  29
رى المعةق يف فو السجوف اإلسراسي ي   لقا  ةضامنيًا نظمت لجن  دعـ المقاوم  فو ف سطيف وىيس  ممم و الس

فو نقاب  الصحاف  بعنواف: "وفا  ل شييد عرفات جرادات الذي سقط ةحت الةعذيب فو السجوف اإلسراسي ي  
 وةضامنًا مع السرى المضربيف عف الطعاـ فو زنازيف االحة ؿ السودا ".

ا نف القضي  الف سطيني   ىو قضي  جؿ العرب وجؿ ونلقى نقيب الصحاف  محمد البع بجو ج م  نجد فيي
 شريؼ فو العالـ. 

وةحدث ناسب رسيس المج س السياسو فو حزب ا  محمود قماطو  باسـ الحزاب والقوى الوطني  ال بناني   
فنجد نف اسةشياد جرادات جّوف حرج  مقاوم  جديدة لدى السرى الف سطينييف المناض يف بالصوـ لمواجي  

   ؿ. ودعا الشعب ال بنانو الى نف يةوحد فو دعـ الشعب الف سطينو ر ـ الخ فات السياسي .االحة
ودعا عضو لجن  دعـ المقاوم  فو ف سطيف حسف زيداف الى ةوحيد الجيود الف سطيني  ورسـ سياس  ةرةجز 

لقنطار نف الظروؼ ع ى نف المقاوم  السبيؿ الوحيد السةرداد ف سطيف. ورنى عميد السرى المحرريف سمير ا
 ميينة النةفاض  جديدة فو ف سطيف. ونلقى الشيخ عطا  حمود ج م  ىيس  ممم و السرى.

فو مخيـ الج يؿ  بع بؾ المسةقبؿ(  نظمت الفصاسؿ الف سطيني  ونىالو بعد ص ة الظير مسيرة ةضامني  و 
لذيف يقارعوف المحةؿ يوميًا فو جابت المخيـ. ونلقيت ج مات نجدت نف السرى ىـ الشيدا  الحيا  وىـ ا

 زنازينيـ  ونف ف سطيف لـ ةغب ولو ل حظ  واحدة عنيـ لنيـ ىـ ف سطيف والقضي .
وشددت الج مات ع ى الوحدة الوطني  الف سطيني  وضرورة ةجاةؼ جؿ الفصاسؿ الف سطيني  ال سيما فو ىذه 

 المرح   الحساس  الةو يعيشيا الوطف العربو.
بارد والبداوي  المسةقبؿ( دعت الفصاسؿ وال جاف الشعبي  لإلضراب العاـ  ونفَّذت فو مخيمو نير الو 

 اعةصامًا جماىيريًا نماـ مجةب مدير الونروا فو مخيـ نير البارد.
ونلقى نميف سر ال جن  الشعبي  فو مخيـ نير البارد نبو س يـ  نيـ ج م  الفصاسؿ وال جن  الشعبي  فحمَّؿ جاف  

و الةحي  لى نا الدوؿ والمؤسسا ت الدولي  مغبَّ  ما قد يصيب السرى فو معةق ت العدو الصييونو .جما وجَّ
 فو القدس والضف  و زة ول قيادة الف سطيني  ول رسيس نبو مازف.

 2/3/2013، المستقبل، بيروت
 

 " فمسطينيًا مضادًا لإلسرائيمي بالقدسماراثوًنااالحتالل يقمع " 30
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’ ل ماراموف‘ف سطينيا فو القدس مضادًا ’ مارامونا‘راسي و صباح اليوـ الجمع  قمعت قوات االحة ؿ اإلس
عند السابع  صباحًا ليجوب شوارع المدين  ’ الجنيست‘اإلسراسي و الذي انط ؽ صباح اليوـ مف نماـ مبنى 

 بشطرييا.
و بمنطق  الشيخ الف سطينو فو نقط  انط ق’ الماراموف‘وقالت مصادر  ع مي   ف شرط  االحة ؿ ىاجمت 

جراح واحةجزت عددا مف المشارجيف فيو  فو حيف نجح عدد جبير آخر باالنط ؽ  ةزامنا مع مرور 
 اإلسراسي و.’ الماراموف‘

الف سطينو الذيف نجحوا باالنط ؽ ’ الماراموف’ونضافت نف قوات االحة ؿ ةمجنت مف احةجاز المشارجيف بػ
  وننيا ط بت ةعزيزات شرطي  لةةمجف مف ’المارامونيف‘  الةقا  وىـ يرفعوف الع ـ الف سطينو  عند نقط

السيطرة ع ييـ  مشيرًة  لى نف المشارجيف بالماراموف حولوا عم ي  االحةجاز  لى اعةصاـ احةجاجو ع ى 
 اإلسراسي و.’ الماراموف‘

 1/3/2013، فمسطين أون الين
 

 رضوان أبو عياش لييئة العامة لإلذاعة والتمفزيون الفمسطينياوفاة رئيس  31
"الياـ": ةوفو صباح امس  اإلع مو المخضـر رضواف نبو عياش  نوؿ رسيس ل ييس  العام   -راـ ا  

 عامًا(. 63لإلذاع  والة فزيوف الف سطينو  ونحد مؤسسييا  عف عمر  
وجاف نبو عياش نسس وةرنس ىيس  اإلذاع  والة فزيوف الف سطيني  منذ قياـ الس ط  الوطني  الف سطيني  فو 

  قبؿ نف يةـ ةعيينو وجيً  لوزارة المقاف  الف سطيني   الةو اسةمر فييا حةى 2005وحةى العاـ  1994العاـ 
 .2009العاـ 

مفوضي  الةعبس  والةنظيـ  المناضؿ  -و "فةح" وفو ىذا السياؽ نعت حرج  الةحرير الوطنو الف سطين
 واإلع مو المخضـر نبو عياش  ونشادت بمناقب الفقيد.

 2/3/2013، األيام، رام اهلل
 

  بنيران قوات االحتالل وسط قطاع غزة فمسطينيينإصابة ثالثة  32
 سط قطاع  زة.( م م  مزارعيف ف سطينييف بشظايا قذيف  مدفعي  و 3|1 زة: اصيب ظير اليـو الجمع   

وقاؿ راصد ميدانو لػ "قدس برس"  ف مدفعي  االحة ؿ نط قت ظير اليوـ الجمع  قذيف  مدفعي  ةجاه عدد 
 مف المزارعيف شرؽ مخيـ البريج  وسط قطاع  زة حيث اصيب م م  مزارعيف بجراح.

قصى" فو دير الب ح وقالت مصادر طبي  ف سطيني    نو ةـ نقؿ المزارعيف المصابيف  لى مشفيو "شيدا  اال
 وسط القطاع  وجذلؾ "الشفا " بغزة  واصف  حالةيـ ما بيف مةوسط  وخطيرة.

 1/3/2013قدس برس، 
 
  غزةقطاع أبناء وافق عمى فتح مكتب لألحوال المدنية لمتابعة معامالت األردن: "الداخمية" ت 

سبيؿ عف موافق  وزير جشؼ الناسب محمد الرياطو خ ؿ ةصريحات خاص  ل : راسد صبحو –العقب  
الداخ ي  عوض خ يفات ع ى فةح مجةب فو داسرة االحواؿ المدني  بيدؼ الةخفيؼ عف نبنا  قطاع  زة 
القاطنيف فو العقب  ومف المةوقع نف يباشر المجةب نعمالو خ ؿ االياـ الق ي   المقب   لمةابع  معام ت 

الغزييف فو العقب 
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 //، السبيل، عّمان
 
 قاسية عمى األسرى وتمارس التعذيب  اإلسرائيميةلمديمقراطية: المعتقالت  القوميةحركة الحزب  

قاؿ ناسب الميف العاـ لحزب الحرج  القومي  ل ديمقراطي  المباشرة محمد القاؽ اف : الدسةور –مادبا 
 عةق يف.المعةق ت اإلسراسي ي  قاسي  ع ى السرى مف خ ؿ ممارس  مخة ؼ اشجاؿ الةعذيب بحؽ الم

ونضاؼ القاؽ خ ؿ محاضرة لو نظميا نادي القدس بمخيـ مادبا بعنواف  م ةقى ةضامنو مع االسير 
المحرر سامر العيساوي( ورفاقو البواسؿ انو يجب اف يجوف ىناؾ ةضامف عربو ل قياـ بحماي  االسرى 

ؿ الس ط  الف سطيني  مع الف سطينييف والردنييف والعرب مف بطش االحة ؿ ووقؼ الةنسيؽ االمنو مف قب
 ودعا الةماـ المصالح  ع ى قاعدة شموؿ جاف  الفصاسؿ الف سطيني .  اإلسراسي ييف.

 //، الدستور، عّمان

 لبنان: تنظيم مؤتمر بعنوان "ال لمتوطين وال لمتطبيع"  
  «خر ل حة ؿ ف الةطبيع مع العدو ىو مقدم  ل ةوطيف  نو ىو نةيجةو  وىو جذلؾ وجو آ»: اجراـ شاعر

  «ال ل ةوطيف وال ل ةطبيع»ار عبيذه الج م  افةةح نقيب المحاميف فو بيروت نياد جبر المؤةمر الذي حمؿ ش
نمس  بحضور وزير العدؿ شجيب « بيت المحامو»  فو «نقاب  المحاميف فو بيروت»الذي نظمةو 

 قرطباوي.
اةحاد المحاميف »وجيو ز يب  اعةبر رسيس  بعد ج م  رسيس لجن  مقاوم  الةوطيف والةطبيع فو النقاب 

الةمسؾ بحؽ العودة ىو الرد المباشر ع ى الةوطيف واعادة ةرسيخ فجرة نف الصراع »عمر الزيف نف « العرب
مخططات الةوطيف الصييوني  منذ مؤةمر »واسةعاد «. مع  سراسيؿ ليس صراع حدود  وانما صراع وجود

نلؼ ف سطينو فو الب داف    دانيف  وخط  شاروف لدمج ( ولجنبازؿ مرورًا بخط  داالس  
 («.( ومشروع داياف لةصفي  المخيمات  العربي   

يشمؿ ني ةعامؿ مقافو نو فنو نو نجاديمو نو »واقةرح الدجةور محمد طو ةعديؿ قانوف مقاطع   سراسيؿ لػ
لةعامؿ مع الفرؽ الفني  والجاديمي  ع مو نو ةقنو نو سياسو نو رياضو  نيًا جانت طبيعةو. ويحظر ا

والع مي  والةقني  والرياضي  الةو ةقيـ نشاطات فو  سراسيؿ نو ةرّوج ليا نو ل صييوني  نو ةؤّدي ليما خدمات 
 «.مادي  نو معنوي 

والحظ «. منع الةوطيف ىو الوجو ا خر لحؽ العودة»واعةبر اسةاذ القانوف الدولو الدجةور حسف جونو نف 
نلؼ ف سطينو فو لبناف ع ى نف  نظريةيف ل ةوطيف فو لبناف  الولى ةةج ى فو ةوطيف » نف مم 

يةحمؿ المجةمع الدولو الةجاليؼ شرط انيا  المفاوضات مع العدو؛ والماني  ةيدؼ  لى ةفري  لبناف مف 
صروف ع ى الف سطينييف نحو ب د نبعد  لف بقا ىـ فيو فو ظؿ الةنوع السياسو والطاسفو سيجع يـ ي

 «.العودة
 //، السفير، بيروت

 
  ىمدعو العتماد نيج المقاومة لتحرير : لقاء تضامني مع األسرى يلبنان 

نظمت لجن  دعـ المقاوم  فو ف سطيف وىيس  ممم و السرى المعةق يف فو السجوف  ”:الخ يج“ -بيروت
ات جرادات وةضامنًا مع السرى المضربيف   نمس  لقا  ةضامنيًا فو لبناف  وفا  ل شييد عرف”اإلسراسي ي “
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عف الطعاـ فو سجوف االحة ؿ. حضر ال قا   ع ميوف وسياسيوف لبنانيوف وف سطينيوف وممم و الفصاسؿ 
وجدد  والقوى الف سطيني  والحزاب الوطني  ال بناني    ضاف   لى عميد السرى المحرريف سمير القنطار.

ورنى نف ”.  سطينييف الذيف ضربوا الرقـ القياسو بالةضحيات واالعةصاـالةضامف مع السرى الف“القنطار 
مقاوم  مس ح  موجع  فو القدس المحة   “  داعيًا  لى ”جؿ الظروؼ ميينة النةفاض  جديدة فو ف سطيف“

 ”.والضف  الغربي  مةزامن  مع مقاوم   زة باعةبارىا السبيؿ الوحيد السةرداد الحؽ مف الطا وت
 //، ارقةالخميج، الش

 
 توقيف فمسطيني في لبنان بتيمة التعامل مع "إسرائيل" 

 نوقفت دوري  مف شعب  المع ومات فو مح   البرج الشمالو فو قضا  صور  الف سطينو  ـ.ؾ.ر(  
عامًا( والمط وب بموجب برقي  منقول  صادرة عف الجيش بجـر الةعامؿ مع  سراسيؿ. وقد ةـ ةس يمو  لى 

مات ل ةحقيؽ معو بنا  إلشارة القضا .مخفر المخي
 //، المستقبل، بيروت

 
  االنتياكات "اإلسرائيمية" لمفمسطينيين  مناقشةالمتحدة ب األممالسعودية تطالب  38

نعربػػت السػػػعودي  عػػػف ق قيػػػا العميػػػؽ مػػػف حػػاالت الةمييػػػز والممارسػػػات الةمييزيػػػ  السػػػيما ع ػػػى نسػػػاس :  واـ(
 و الةو ةةصاعد فو عدد مف الدوؿ.االنةما  الدينو نو المقاف

ونجد عبد الوىػاب عطػار المنػدوب الػداسـ ل سػعودي  لػدى المػـ المةحػدة بجنيػؼ خػ ؿ مناقشػ  الةقريػر السػنوي 
نف الةمييػػز ع ػػى نسػػاس الػػديف نو المقافػػ  يسػػةوجب الةصػػدي لة ػػؾ الممارسػػات “لحقػػوؽ اإلنسػػاف حػػوؿ العػػالـ  

وقػػاؿ  ف وفػػد المم جػػ  جػػاف ينمػػؿ فػػو نف يةطػػرؽ الةقريػػر ”. الػػدولوومعالجػػ  نسػػبابيا ع ػػى المسػػةوى الػػوطنو و 
السػػنوي بشػػجؿ مفصػػؿ  لػػى حالػػ  حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػو ف سػػطيف ومػػا يعانيػػو الشػػعب الف سػػطينو مػػف انةياجػػات 
لحقوقو. وعبر عف المؿ فو نف يةناوؿ الةقرير السػنوي ل مفوضػ  السػامي  فػو جػؿ عػاـ حالػ  حقػوؽ اإلنسػاف 

 فصؿ حةى يزوؿ االحة ؿ وةةوقؼ االنةياجات.فو ف سطيف بشجؿ م
  2/3/2023، الخميج، الشارقة
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]نمػػػس  طالػػػب المشػػػارجوف فػػػو مػػػؤةمر "نصػػػرة القضػػػي  الف سػػػطيني " بالجػػػامع الزىػػػر  اليػػػـو الجمعػػػ  : القػػػاىرة
رة اإلفراج عف السػرى الف سػطينييف فػو المعػةق ت الصػييوني   ودعػـ الجيػود العربيػ  والدوليػ  (  بضرو 3|2 

 إلقام  الدول  الف سطيني  وعاصمةيا القدس.
وقاؿ الدجةور جماؿ عبػد السػ ـ  نمػيف عػاـ نقابػ  الطبػا  رسػيس لجنػ  القػدس  فػو المػؤةمر الػذي شػارؾ فيػو 

نةيا  مف ندا  ص ة الجمع  اليـو  ف المشارجيف فو المػؤةمر الػذي بعض المص يف بالجامع الزىر عقب اال
نظمةو لجن  القدس والمسػجد القصػى بنقابػ  الطبػا   دعػوا  لػى ضػرورة "وقػؼ االعةػدا ات اإلسػراسي ي  ع ػى 

 الشعب الف سطينو واسةمرار الدعـ المادي والمعنوي ل شعب الشقيؽ".
يسػػ  جبػػار الع مػػا  بػػالزىر ورسػػيس الجمعيػػ  الشػػرعي  نمػػاـ وطالػػب الػػدجةور محمػػد مخةػػار الميػػدي  عضػػو ى

المػؤةمر  "بنصػرة القػدس وةحريػر المسػجد القصػى ودعػـ صػمود الشػعب الف سػطينو فػو ظػؿ مػا يةعػرض لػو 
 مف ممارسات  سراسي ي  ةعسفي  ةخالؼ القوانيف الدولي ".
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يـ العػػوف ل جرحػػى والػػدعـ المػػادي ونشػػار الميػػدي  لػػى ضػػرورة اإلفػػراج الفػػوري عػػف السػػرى الف سػػطينييف وةقػػد
 لبنا  الشعب الف سطينو.

وقد رفع المشارجوف فو المؤةمر الفةات ورددوا ىةافات ةطالب باإلسراع فو نصرة الشعب الف سطينو ورفض 
 الممارسات الصييوني  ضده  وطالبوا بةفعيؿ القوانيف الدولي  الةو ةحمى السرى والمعةق يف.

 2/3/2023، مالمركز الفمسطيني لإلعال
 

 مساعدة مالية دولية لصالح الشعب الفمسطيني    تقديمالجزائر تدعو إلى  40
دعػػت الجزاسػػر المجةمػػع الػػدولو  لػػى ةقػػديـ مسػػاعدة ماليػػ  ل شػػعب الف سػػطينو  وذلػػؾ فػػو ظػػؿ الزمػػ  : رومػػا

راسب ل سػ ط  االقةصادي  الخانقػ  الناجمػ  نساًسػا عػف ةجميػد سػ طات االحػة ؿ اإلسػراسي و ةحويػؿ نمػواؿ الضػ
 الف سطيني   والةو ةقّدر شيرًيا بنحو ماس  م يوف دوالر.

وجا  ذلؾ خ ؿ م ةقى دولو نظػـ فػو رومػا مػف طػرؼ "ال جنػ  مػف نجػؿ ممارسػ  الشػعب الف سػطينو لحقوقػو 
 (.3|2المابة "  واخةةـ نعمالو مسا  نمس الجمع   

نط قػػو مممػؿ السػػفارة الجزاسريػػ  بإيطاليػا فػػو ىػػذا  واعةبػر رسػػيس ال جنػ   عبػػدو سػػ ـ ديػالو  نػػدا  الجزاسػػر الػذي
ال قػػػػا   المخصػػػػص ل حصػػػػار المػػػػالو المفػػػػروض ع ػػػػى الشػػػػعب الف سػػػػطينو مػػػػف طػػػػرؼ سػػػػ طات االحػػػػة ؿ 

 اإلسراسي و  "رسال  قوي  ةجاه المجةمع الدولو".
 2/3/2023قدس برس، 

 
 شمال سيناء "إسرائيمية"عمى قنبمة  الشرطة المصرية تعثر 42

نجيػػزة المػػف بمحافظػػ  شػػماؿ سػػينا  نمػػس ع ػػى جسػػـ نسػػطوانو مػػدوف ع يػػو عبػػارات بال غػػ  العػػريش: عمػػرت 
العبريػػ   وذلػػؾ بمنطقػػ  صػػحراوي   شػػرؽ مدينػػ  العػػريش. وقػػاؿ مصػػدر نمنػػو  ف الشػػرط  ةمجنػػت مػػف ضػػبط 

سػػػـ.  40سػػػـ وقطػػػر  290جي وجرامػػػا  بطػػػوؿ  220يػػػزف نحػػػو « السجاسػػػج »جسػػػـ اسػػػطوانو الشػػػجؿ بمنطقػػػ  
 نف يجوف الجسـ المضبوط قنب   طيراف.ورجح المصدر 

 2/3/2023، الشرق األوسط، لندن
 

 كالم أردوغان عن الصييونية مون وكبير حاخامات موسكو "يرفضون"  كيوبان  كيريجون  42
نػػدد وزيػػر الخارجيػػ  المريجػػو جػػوف جيػػري  نمػػس  فػػو ننقػػرة  بالخطػػاب الػػذي ةطػػرؽ فيػػو رسػػيس :  وجػػاالت(

 ”.مرفوضاً “ردو اف  لى الصييوني   وربطيا بالجراسـ ضد اإلنساني   واعةبره الحجوم  الةرجي  رجب طيب ن
لسػػػنا فقػػط  يػػر مػػوافقيف ع ػػى ىػػػذا “وقػػاؿ جيػػري فػػو مػػؤةمر صػػحافو مػػػع نظيػػره الةرجػػو نحمػػد داوود نو  ػػو 

ةحػػدمت عػػف ىػػذا “مػػع نردو ػػاف  وةػػابع ” سػػيةطرؽ  لػػى الخطػػاب“  ونضػػاؼ ننػػو ”الجػػ ـ  بػػؿ نعةبػػره مرفوضػػاً 
 ”.بشجؿ مباشر فو وزارة الخارجي  وسنفعؿ الشو  ذاةو مع رسيس الحجوم الخطاب 

  اعةبػػر ” سػػراسيؿ”وردًا ع ػػى سػػؤاؿ عػػف ةػػنمير خطػػاب مػػف ىػػذا النػػوع فػػو الع قػػات السػػيس  نصػػً  بػػيف ةرجيػػا و
يػو وسي   ل ةقدـ  لجف مف البدييو نف المر نصبح نجمر ةعقيدًا  مر الخطاب الػذي اسػةمعنا  ل“جيري نف ىناؾ 

 ”.فو فيينا
  وليػا ةػنمير ”عداسيػ  ع ػى نحػو خػاص“وجاف مسؤوؿ نمريجو جبير قاؿ  ف ةصريحات رسػيس الػوزرا  الةرجػو 

ننػا مةنجػد مػف نف الػوزير سػيجوف واضػحًا ل غايػ  بشػنف مػدى “مضر فو الع قات المريجي  الةرجيػ   ونضػاؼ 
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اف الػػدولةاف نف مػػف الممجػػف نف ةجػػوف لدولػػ  منػػذ فةػػرة ليسػػت بعيػػدة نظيػػرت ىاةػػ“وةػػابع  ”.اسػػةياسنا لسػػماع ىػػذا
 ”.ذات ن  بي  مس م  ع قات  يجابي  وقوي  مع الدول  الييودي 

نػرفض وصػؼ رسػيس الػوزرا  نردو ػاف ل صػييوني  “وقاؿ المةحدث باسـ البيت البيض ةومو فيةور فو بياف 
ت والمقافػات والفجػار ع ػى نبػذ بننيا جريم  فو حؽ اإلنساني  وىو مييف وخطن  نشجع الناس مف جؿ الػديانا

 ”.العماؿ البغيض  والةغ ب ع ى خ فات زماننا
وقاؿ الميف العاـ لبمـ المةحدة باف جو موف  ف وصؼ رسيس الوزرا  الةرجو الصػييوني  بننيػا جريمػ  ضػد 

د يعةقػػ“  وذجػػر مةحػػدث باسػػـ بػػاف نف الخيػػر سػػمع الخطػػاب عبػػر مةػػرجـ  وقػػاؿ المةحػػدث ”جػػارح“اإلنسػػاني  
الميف العاـ نف مف المؤسؼ نف ىذه الةصريحات الجارح  والمميرة ل شقاؽ ةرددت خػ ؿ اجةمػاع عػف القيػادة 

 ”.المسؤول 
وقػػاؿ بنحػػاس  ولدشػػميت جبيػػر حاخػػاميف موسػػجو ورسػػيس مػػؤةمر الحاخػػاميف الوروبيػػيف نف انةقػػاد نردو ػػاف 

ىػػذا ىجػػوـ جاىػػؿ ومفعػػـ بالجراىيػػ  ضػػد “  ونضػػاؼ فػػو بيػػاف ”ل صػػييوني  يرقػػى لف يجػػوف: معػػاداة ل سػػامي 
الشعب الييودي  وضد حرج  جوىرىا الس ـ  ينقؿ رسيس الوزرا  نردو اف  لى مسةوى محمود نحمدي نجاد  

 ”.  لى الزعما  السوفييت الذيف اسةخدموا معاداة الصييوني  جةعبير مخفؼ لمعاداة السامي 

  2/3/2023، الخميج، الشارقة
 

  أوباما بالتصدي لممارسات "إسرائيل" ضد الفمسطينيين  طالبونيلوردات بريطانيون  43
مػػف نعضػػا  مج ػػس ال ػػوردات البريطػػانو رسػػال   لػػى الػػرسيس المريجػػو بػػاراؾ نوبامػػا  3وّجػػو :  يػػو .بػػو .آي(

 فو الضف  الغربي  وقطاع  زة.”  سراسيؿ“لمطالبةو بالةصدي ل س وؾ  ير القانونو والقمعو الذي ةمارسو 
الصادرة مف لندف نمس  نف الرسال  وجييا ال ورد في يبس وال ػورد دايجػس  ” جويش جرونيجؿ“  وذجرت صحيف

وج ىمػػػػا عضػػػػو فػػػػو حػػػػزب الػػػػديمقراطييف الحػػػػرار الشػػػػريؾ الصػػػػغر فػػػػو الحجومػػػػ  االسة فيػػػػ  البريطانيػػػػ   
ى نوبامػػا بسػػبب والدب وماسػػو المةقاعػػد ال ػػورد رايػػت. ونضػػافت ننيػػـ نجػػدوا ننيػػـ نقػػدموا ع ػػى ةوجيػػو الرسػػال   لػػ

 ةعيده الشخصو بةحقيؽ العدال  ل ف سطينييف.
  2/3/2023، الخميج، الشارقة          

 
 أشتون تطمب من دول االتحاد األوروبي تمييز بضائع المستوطنات 44

جشؼ ةقرير  سراسي و نف "مفوض  الع قات الخارجي  ل ةحاد الوروبو جاةريف : يو بو ني -القدس المحة   
ث دوؿ االةحػػػاد الوروبػػػو ع ػػػى ةطبيػػػؽ قػػػرار وزرا  الخارجيػػػ  الوروبيػػػيف بوضػػػع ع مػػػات ع ػػػى نشػػػةوف ةحػػػ

 منةجات المسةوطنات فو شبجات الةسويؽ الوروبي ".
واعةبرت نشةوف نف "مف حؽ المسةي ؾ الوروبو الحصوؿ ع ى مع ومات ضروري  حوؿ االحةماالت المام   

جػػوف اإلشػارات مضػػ    ممػؿ نف يجةػب ع ػػى منةجػات المسػػةوطنات نمامػو عنػدما يقػػوـ بشػرا  منةجػات ونف ال ة
 عبارة صنع فو  سراسيؿ".

وشددت نشةوف ع ى نف "ةطبيؽ القػانوف م قػى ع ػى عػاةؽ الػدوؿ العضػا  فػو االةحػاد الوروبػو والسػ طات 
 ذات الع ق  فو ة ؾ الدوؿ".

  2/3/2023، الحياة، لندن    
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 إذا لم تشكل حكومة نتنياىو  "إسرائيل" زوريلن  يديعوت: أوباما  45
جشفت صحيف  "يػديعوت نحرونػوت" نف "مسػؤوليف نميػرجييف نب غػوا  سػراسيؿ ننػو : يو بو ني -القدس المحة   

]الػػػرسيس آذار/مػػػارس  فػػػإف زيػػػارة  26فػػػو حػػػاؿ عػػػدـ نجػػػاح نةانيػػػاىو فػػػو ةشػػػجيؿ حجومةػػػو الجديػػػدة بح ػػػوؿ 
 ل  سيج ؼ بيريز  عضوًا آخر بميم  ةشجيؿ الحجوم ".نوباما سُة غى  لنو فو ىذه الحاالمريجو باراؾ  

ونق ػػت الصػػحيف  عػػف جيػػات سياسػػي  رسػػمي  فػػو  سػػراسيؿ  ةنجيػػدىا ع ػػى نف "البيػػت البػػيض يسػػةعد الحةمػػاؿ 
  لغا  زيارة نوباما  لى  سراسيؿ".

  2/3/2023، الحياة، لندن     
 

 جل حل قضية فمسطين أمسؤول بريطاني سابق: غزونا العراق من  46
اعةػػرؼ ناسػػب رسػػيس الػػوزرا  البريطػػانو السػػابؽ جػػوف بريسػػجوت بػػنف  ػػزو العػػراؽ ال : يػػو بػػو ني -بريطانيػػا 

 يمجف ةبريره وجاف قرارًا خاطسًا.
وقػػاؿ بريسػػجوت  الػػذي حصػػؿ ع ػػى لقػػب لػػورد بعػػد اسػػةقالةو مػػف منصػػبو  نػػو "نّيػػد الحػػرب ع ػػى العػػراؽ عػػاـ 

 وقةيا لديو خط  لةسوي  الصراع اإلسراسي و ػ الف سطينو". العةقاده بنف الرسيس الميرجو جورج بوش 2003
  2/3/2023، الحياة، لندن    

 
 
 

 "المزبمة"وصف مصر وتونس بـ لصييونيلى القضاء بعد تصديو إإحالة برلماني بمجيكي  47
الرباط: يواجو برلمانو ب جيجو  مف نصؿ مغربو اماـ القضا  الب جيجو ناشط صييونو بةيمػ  االىانػ  ع ػى 
خ فيػ  وصػػؼ الناشػط لمصػػر وةػػونس بػػ'المزب  ' وةع يػػؽ البرلمػػانو الب جيجػو ع ػػى ذلػػؾ بانػو موقػػؼ 'صػػييونو 

 قذر'.
وقػػاؿ موقػػع وجيػػات نظػػر اف جولػػد مػػونيجو رسػػيس المرجػػز الوروبػػو ل سػػةخبارات االسػػةراةيجي  رفػػع دعػػوى 

اإلىانػػ ' وطالػػب فييػػا برفػػع قضػػاسي  ضػػد جمػػاؿ اقزبػػاف الناسػػب البرلمػػانو الب جيجػػو مػػف اصػػؿ مغربػػو بةيمػػ  '
 الحصان  عف البرلمانو.

  2/3/2023، القدس العربي، لندن              
 

 ىل يتعّين عمى "إسرائيل" أن تتوقع نشوب انتفاضة ثالثة؟دراسة إسرائيمية:  48
" الخطر اإليرانو والسػوري فػو ط يعػ  الولويػات المطروحػ  ع ػى " سػراسيؿخاص  : ةرجم  الةقرير المع وماةو

 ومف مص حةيا عدـ ةحويؿ اإلنةباه نحو ف سطيف
 مقدمة

ةمير نعماؿ العنؼ الخيرة فو الضف  الغربي  مخاوؼ جبيػرة فػو " سػراسيؿ"  زا  احةمػاؿ نشػوب انةفاضػ  مالمػ  
فو المناطؽ المحة    واسةنادًا  لى ةصريحات جيات رسمي  فػو " سػراسيؿ"  فػإف نعمػاؿ العنػؼ الةػو انةشػرت 

رع الف سػػطينو ىػػو مػػف ةنظػػيـ نطػػراؼ فػػو السػػ ط  الف سػػطيني . فػػإذا جػػاف ىػػذا صػػحيحًا  فػػإف بسػػرع  فػػو الشػػا
سبب اندالع ىذه الحداث ىو الوضع الصعب الذي ةواجيػو السػ ط  الف سػطيني  فػو العػواـ الخيػرة  والػذي 

 يمةاز بالخصاسص الةالي :
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سةمر منذ سقوط حجوم  نولمرت  ني منذ اسةمرار  ياب العم ي  السياسي . فالجمود فو المسار السياسو م •
 نجمر مف نربع  نعواـ. ولـ يسبؽ نف ُسجؿ مرور مدة طوي   ممؿ ىذه مف دوف عم ي  سياسي .

عػدـ وجػػود ضػػغط دولػػو  وخصوصػػًا نميرجػػو  ع ػػى الحجومػ   العبريػػ  مػػف نجػػؿ ةحريػػؾ العم يػػ  السياسػػي .  •
ةوطنات الةػػو وافقػػت ع ييػػا حجومػػ  نةنيػػاىو  ني ػػوؿ/ وفػػو الواقػػع  فمنػػذ انةيػػا  مرح ػػ  ةجميػػد البنػػا  فػػو المسػػ

 (  برز ةوّجو اإلدارة الميرجي  نحو الحد جدًا مف ةحرجيا فو ىذا اإلطار. 2020سبةمبر 
ال يبرز وسط الجميور "اإلسراسي و" ةوّجو واضح نحو الضغط ع ى القيػادة السياسػي  فػو  سػراسيؿ مػف نجػؿ  •

 ةحريؾ العم ي  السياسي .
عالـ العربو اليوـ حال  ىو نقرب  لى الفوضى.  ذ ةنشغؿ مصر وسوري  بالصراعات الداخ ي  الةػو ةسود ال •

 ةةخذ فو سوري  خاص   طابع الحرب الى ي .
وجانت الحصي   العام  ليذا الوضع ةراجع المشج   الف سطيني  فو سّ ـ نولويات المجةمع الدولو  وىذا يجري 

ت مف دوف ني رقيب  وبػوةيرة سػريع  جػد ًا. فػو ظػؿ ىػذه الوضػاع  ةعةقػد مع اسةمرار البنا  فو المسةوطنا
الزعامػ  الف سػػطيني  ننيػا وحػػدىا قػػادرة ع ػى "القيػػاـ بشػػو  مػا" مػػف نجػؿ  عػػادة القضػػي  الف سػطيني   لػػى جػػدوؿ 

 العماؿ الدولو.
 

 تقدير الرد "اإلسرائيمي" المحتمل:
رفيػع. فمػف جيػ   لػدييا مصػ ح  واضػح  فػو الةحػريض  ةعرؼ الس ط  الف سطين  جيدًا ننيػا ةسػير ع ػى حبػؿ

وةصعيد الةوةر فو المناطؽ  لجف مف جي  ُنخػرى  ال مصػ ح  ليػا نبػدًا فػو الةسػبب بمواجيػ  جبيويػ  شػام   
مع  سراسيؿ. وفو ةقديرنا نف ةصريحات نبو مػازف الةػو قػاؿ فييػا  ف االنةفاضػ  المانيػ  ةسػببت بنضػرار جبيػرة 

 نشوب انةفاض  شام   فو المناطؽ.ل ف سطينييف  سةجبح 
وفػػػو المقابػػػؿ  فػػػإف الزعامػػػ  الف سػػػطيني  ةقػػػّدر  وىػػػو ةقػػػدير صػػػحيح  لػػػى حػػػد جبيػػػر  ننػػػو لػػػيس مػػػف مصػػػ ح  
" سراسيؿ" اليوـ ةصعيد الحداث ضد الف سطينييف  وىو سةبذؿ ما فو وسعيا ل حؤوؿ دوف ةصعيد يؤدي  لى 

عامػ  الف سػطيني  مػف خػ ؿ ةحرجيػا الخيػر ل حصػوؿ ع ػى مواجي  جبيويػ  مػع الف سػطينييف. وقػد ةع مػت الز 
اعةػػػراؼ المػػػـ المةحػػػدة بػػػنف قػػػدرة  سػػػراسيؿ ع ػػػى الػػػرد ع ػػػى الخطػػػوات الف سػػػطيني  الحاديػػػ  الجانػػػب محػػػدودة 

 ل غاي . نما االعةبارات االساسي  الةو ةوّجو " سراسيؿ" فيو:
ي  ىػػػو وضػػػع مػػػريح جػػػدًا بالنسػػػب   لػػػى  ف الوضػػػع الحػػػالو القػػػاسـ ع ػػػى عػػػدـ وجػػػود عم يػػػ  سياسػػػي  نساسػػػ .2

الحجومػ  الحاليػ   لنػػو يحػوؿ دوف حػػدوث مواجيػ  بينيػا وبػػيف اإلدارة الميرجيػ   ويضػػمف اسػةقرار الحجومػػ . 
جمػػػػا نف ني مسػػػػعى مجمػػػػؼ لةحريػػػػؾ العم يػػػػ  السياسػػػػي  سػػػػيؤدي  لػػػػى نشػػػػوب خطػػػػر ع ػػػػى اسػػػػةقرار الحجومػػػػ  

 "اإلسراسي ي " الحالي .
امػا المرةقبػ  "إلسػراسيؿ" ةزيػد فػو ر بػ  حجومػ  " سػراسيؿ" فػو العمػؿ ع ػى منػع ةصػعيد  ف زيارة الرسيس نوب .2

الحوادث فو مواجي  الف سطينييف. فإذا حدمت الزيارة فو ظؿ "نرض ةحةرؽ" فإف ىػذا قػد يػدفع الػرسيس نوبامػا 
 "  لػػػػى اةخػػػػاذ خطػػػػوات مػػػػف نجػػػػؿ ةيدسػػػػ  الوضػػػػع ع ػػػػى الرض. وسػػػػيعاد طػػػػرح مطالبػػػػ  الحجومػػػػ  "اإلسػػػػراسي ي

بمبػػادرات حسػػف نيػػ  حيػػاؿ السػػ ط  الف سػػطيني   المػػر الػػذي سيضػػع الزعامػػ  فػػو " سػػراسيؿ" نمػػاـ معضػػ ت 
صعب  ةشبو الفةرة الةو جرى فييا مطالب  " سراسيؿ" بالةجميد الجامؿ ل بنا  فو الضػف  الغربيػ . ويػنةو الخطػر 

و ظؿ ىذه الوضاع  فإف مػف مصػ ح  اإليرانو والسوري فو ط يع  الولويات المطروح  ع ى " سراسيؿ". وف
 " سراسيؿ" االمةناع مف ةحويؿ االنةباه عف ىذه المشج ت فو اةجاه المشج   الف سطيني .
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لقد ب غت المساعو فو " سراسيؿ" مف نجؿ ةسوي  الع قات مع ةرجيا مرح   حساس  ل غاي   ولذا  فإف مف  .3
  ؿ ةصعيد المواجي  مع الف سطينييف.مص ح   سراسيؿ عدـ ةعريض ىذه المساعو ل خطر مف خ

 ف المسػاعو الةػػو يبػذليا رسػػيس الحجومػ  مػػف نجػػؿ ةػنليؼ الحجومػػ  الجديػدة ةفػػرض ع يػو المحافظػػ  بقػػدر  .4
لى نف ةؤلػؼ حجومػ  مسػةقرة  فػإف  اإلمجاف ع ى اليدو  فو المناطؽ المحة  . ولذا  ففو الوضاع الحالي   وا 

 لو القياـ بخطوات قاسي  فو مواجي  الف سطينييف. رسيس الحجوم  ال يم ؾ ةفويضًا يخوّ 
 الخالصة:

ةدؿ الحداث العنيف  الخيرة الةػو وقعػت فػو الضػف  الغربيػ  ع ػى نف الزعامػ  الف سػطيني  ةشػعر بننيػا م زمػ  
القيػػاـ بخطػػوات ةػػؤدي  لػػى  عػػادة القضػػي  الف سػػطيني   لػػى مجانةيػػا الولػػى فػػو ط يعػػ  سػػّ ـ نولويػػات المجةمػػع 

و. جمػػا ةعةقػػد الزعامػػ  الف سػػطيني  ننػػو لػػيس ىنػػاؾ سػػواىا ل قيػػاـ بمػػا ىػػو مط ػػوب مػػف نجػػؿ ةحقيػػؽ ىػػذا الػػدول
اليػػدؼ. ومػػف ىنػػا االنطبػػاع نف الزعامػػ  الف سػػطيني  ةر ػػب فػػو زيػػادة الةػػوةر فػػو المنػػاطؽ  لجػػف مػػف دوف نف 

ةر  وسػةحاوؿ مػا فػو ةةسبب ب "ةحطـ الوانو". وىو ةقّدر نف ليس مف مص ح  " سراسيؿ" ا ف ةصػعيد الةػو 
وسعيا الةخفيؼ مف حدة الةػوةر. فػإذا نجحػت السػ ط  الف سػطيني  فػو المحافظػ  ع ػى حجػـ االحةجػاج  فإنيػا 

 سةجوف قادرة ع ى ةحقيؽ ىدفيا  ني عودة بروز المشج   الف سطيني  ع ى الصعيديف اإلق يمو والدولو.
 زكي شالوم، معيد دراسات األمن القومي الصييوني )بتصرف(

 02/03/2023( 2746رقم العدد )، الممحق اإلخباريالتقرير المعموماتي، 
 

 الطريق إلى المصالحة 49
 عصاـ نعماف
الشعب الف سطينو فو نرضو والمعةق ت والشةات نشجع مف قيادةو ونقوى. ىو شعب قاسد لنفسو لف الس ط  

 راةيا.الف سطيني  ليست قيادة نصً   وليست ليا ىيب  الس ط  وص حياةيا وقد
فػو الضػف  والقطػاع . ” الحػرار“نشػجع ونقػوى مػف  خػوةيـ ”  سػراسيؿ“نسرى الشعب الف سػطينو فػو ُمعػةق ت 

الةػو انط قػت مػف سػجوف العػدو وشػارؾ فييػا نلػوؼ السػرى ” المعا  الخاوي “ليس ندؿ ع ى ذلؾ مف مبادرة 
والقطػػػاع واعةصػػػامات داخػػػؿ والموقػػػوفيف  مػػػا ندى  لػػػى انػػػدالع احةجاجػػػات وةظػػػاىرات صػػػاخب  فػػػو الضػػػف  

ف سػػطيف المحة ػػ  وخارجيػػا  جػػ اًل ل شػػيدا . جػػؿ ذلػػؾ مػػا جػػاف ليحػػدث لػػوال انشػػغاؿ معظػػـ الفصػػاسؿ بالصػػراع 
والةنافس فيما بينيا  وعجز س طةو راـ ا  و زة عػف الةوّصػؿ  لػى مصػالح  وطنيػ  ةضػاعؼ فعاليػ  فصػاسؿ 

 المقاوم  وحضورىا.
(  نيػػا ال 2023-2-26”  معػػاريؼ“قالػػت لصػػحيف  ” اإلسػػراسي و“الجػػيش مصػػادر رفيعػػ  المسػػةوى فػػو قيػػادة 

ةةوقع نف ةؤدي الحداث الخيرة فو الضػف  الغربيػ   لػى انػدالع انةفاضػ  ف سػطيني  مالمػ  . ممػ  اعةقػاد لػدييا 
ا نف الحداث بدنت بالةراجع  لجنيػا فػو الوقػت نفسػو قػّدرت نف ةبقػى مسػةمرة  لػى حػيف الزيػارة الةػو سػيقوـ بيػ

 مارس/آذار المقبؿ. 20والس ط  الف سطيني  فو ”  سراسيؿ“الرسيس المريجو باراؾ نوباما  لى جؿ مف 
السػػ ط  مػػع المةظػػاىريف ىػػو الضػػغط ع ػػى نوبامػػا لةغييػػر جػػدوؿ ” ةسػػاىؿ“الواقػػع نف اليػػدؼ الػػرسيس مػػف ورا  

رة اىةمامػػو بػػداًل مػػف نعمالػػو خػػ ؿ زيارةػػو لجعػػؿ القضػػي  الف سػػطيني   وخصوصػػًا قضػػي  السػػرى  فػػو صػػدا
موضوَعو  يراف وسوريا. وفو الوقت نفسو  يبدو نف رسيس الس ط  الف سطيني  محمود عباس  ير معنو بنف 
يفقد السيطرة ع ى الشارع  لى درج  اندالع انةفاض  ف سطيني  مالم  ةنطوي ع ى مظػاىر مسػ ح  نو عم يػات 

 ف شننيا نف ةةسبب بةصعيد الوضع نجمر فنجمر.اسةشيادي   ذلؾ  نف ني خيب  نمؿ مف زيارة نوباما م
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فػػو اليػػاـ الق ي ػػ  الماضػػي  باةخػػاذ خطػػوات عػػدة مػػف نجػػؿ ””  سػػراسيؿ“قامػػت “لةطويػػؽ االنةفاضػػ  المحةم ػػ   
ةيدسػػ  الوضػػاع المةػػوةرة فػػو الضػػف  الغربيػػ .  فقػػد نع ػػف رسػػيس الحجومػػ  بنيػػاميف نةنيػػاىو نف حجومةػػو سػػةقّدـ 

لمصػػ ح  السػػ ط  الف سػػطيني  عػػف شػػير  يناير/جػػانوف ”  سػػراسيؿ“ب الةػػو جبةيػػا موعػػد ةحويػػؿ نمػػواؿ الضػػراس
 المانو الماضو.

نف الغايػػ  المةوخػػاة مػػف ورا  ىػػذا الةػػدبير ىػػو دفػػع رواةػػب نفػػراد “  ”اإلسػػراسي و“لػػـ ةخػػِؼ مصػػادر فػػو الجػػيش 
 قمع المةظاىريف.فو ” اإلسراسي ي “الةو ةبدو  ير مةعاون  مع قوات المف ” نجيزة المف الف سطيني 
نف الةظػػاىرات قػػد ةةطػػور  لػػى انةفاضػػ . ”  سػػراسيؿ“  ةػػرى قػػوى اليسػػار فػػو ”اإلسػػراسي و“خ فػػًا لقيػػادة الجػػيش 

ما يجري جاف مةوقعًا منذ زمف طويؿ  فالةظاىرات الةو اندلعت “( قالت  ف 25/2/2023”  ىآرةس“صحيف  
بعػد نعػواـ مػف الجمػود السياسػو  وبعػد معرجػ  انةخابيػ  نخيرًا فو المناطؽ المحة   يجػب ناّل ةفػاجأ نحػدًا   ذ 

”  سػػػراسي ي “ةجاى ػػػت  لػػػى حػػػد بعيػػػد مسػػػنل  االحػػػة ؿ  وفػػػو  مػػػر ةصػػػريحات شخصػػػيات سياسػػػي  ”  سػػػراسي ي “
مةعجرفػػ   نجػػدت بغطرسػػ  نف الموضػػوع السياسػػو يػػنةو فػػو نسػػفؿ سػػ ـ نولوياةيػػا  لػػـ يبػػَؽ ل ف سػػطينييف  يػػر 

 ”.نفؽ سياسوالينس والمعاناة مف دوف ني 
زادت فػػو ةعميػػؽ اليػػنس ممػػؿ  عػػ ف النيػػ  ل بنػػا  فػػو ”  سػػراسيؿ“خطػػوات جينميػػ  اةخػػذةيا “نضػػيفت  لػػى ذلػػؾ 

عادة اعةقػاؿ  E1منطق   ف سػطينيًا مػف الػذيف نفػرج عػنيـ فػو  طػار صػفق  شػاليت  وقةػؿ مةظػاىريف  24؛  وا 
ات؛ وازديػاد نعمػاؿ االسػةفزاز الةػو يقػـو مسالميف؛ والوساسؿ القاسي  الةػو يسػةخدميا الجػيش فػو قمػع الةظػاىر 

فػو  ػزة بعػد عم يػ  ” حمػاس”بيا المسةوطنوف  والةو لـ يةصد ليا ال الجيش وال الشػرط ؛ والنجػاح النسػبو ؿ
بػػػإط ؽ الصػػػواريخ ع ػػى نراضػػػييا. فػػو ظػػػؿ ىػػذه الوضػػػاع يبػػػدو ”  سػػراسيؿ“فػػو لػػػّو ذراع ” عمػػود السػػػحاب“

  وقػػػت وانةظػػػار الفرصػػػ  الم سمػػػ . مػػػف ىنػػػا يمجػػػف القػػػوؿ  ف نشػػػوب انةفاضػػػ  ف سػػػطيني  فػػػو الضػػػف  مسػػػنل
اإلضػػراب المسػػةمر عػػف الطعػػػاـ الػػذي نع نػػو عػػدد مػػػف السػػرى  ووفػػاة نسػػير شػػػاب آخػػر  قػػد يشػػّج ف عػػػود 

 ”.الجبريت الذي سيشعؿ النار
فػو مقػدـ  المقب   الموضوع السياسػو” اإلسراسي ي “ ذا لـ ةضع الحجوم   “ةح ي يا بالقوؿ  نو ” ىآرةس“خةمت 

نولوياةيا  فإف الةظػاىرات لػف ةةوقػؼ. لقػد نمبػت الف سػطينيوف نجمػر مػف مػرة ننػو ال يمجػف الةيػرب مػف مناقشػ  
االىةمػاـ بمسػاسؿ ُنخػرى نقػؿ نىميػ .  ف الموضػوع السياسػو ىػو ”  سػراسيؿ“مصيرىـ  ع ى الػر ـ مػف محاولػ  

 .”ن مواجي  انةفاض  جديدة  ىذا  ذا لـ ةش” سراسيؿ“الموضوع الوؿ المطروح حاليًا ع ى 
الحقيقػػػ  نف ةقيػػػيـ قػػػوى اليسػػػار ل وضػػػع الحػػػالو فػػػو الضػػػف  الغربيػػػ  ال يخ ػػػو مػػػف الصػػػواب   يػػػر نف السػػػبب 
الػػػرسيس لةػػػنّخر انػػػدالع االنةفاضػػػ  المالمػػػ  يعػػػود  بالدرجػػػ  الولػػػى   لػػػى ةخ ػػػو السػػػ ط  الف سػػػطيني  عػػػف نيػػػج 

ةيف: الولػػى  انقسػػاـ فصػػاسؿ المقاومػػ  فيمػػا بينيػػا حةػػى المقاومػػ  وةمسػػجيا بػػنيج المفاوضػػات مػػاندى  لػػى جػػارم
ذ ةحّوؿ الف سطينيوف فريقيف  حدود االقةةاؿ نحيانًا. والماني   ةرّىؿ منظم  الةحرير وة شو فعاليةيا وىيبةيا  وا 
مةصػػػارعيف  نصػػػبح ةجػػػاوز الجػػػارمةيف المشػػػار  لييمػػػا مرىػػػوف بإنجػػػاز مصػػػالح  وطنيػػػ  شػػػام  . والحػػػاؿ نف 

لح  ةعقدت  وةعمػرت وال يبػدو خػيط ضػو  ليػا فػو نفقيػا الطويػؿ. لعػؿ السػبب الػرسيس لةعمرىػا مساعو المصا
نف محادمات المصالح  ةجري بيف س طةيف: واحدة فو راـ ا  والخرى فو  زة  بينما يقةضو نف ةجري بيف 

ر مةرى ػػ  و يػػر جميػػع فصػػاسؿ المقاومػػ  داخػػؿ منظمػػ  الةحريػػر وخارجيػػا. وال ُيػػّرد ع ينػػا بػػنف منظمػػ  الةحريػػ
فاع ػػ   لف ذلػػؾ يشػػّجؿ بحػػد ذاةػػو دافعػػًا  ضػػافيًا  لػػى  عػػادة بنػػا  المنظمػػ  بمػػا ىػػو الجيػػاف الػػوطنو الحقػػوقو 

 والسياسو ل شعب الف سطينو وممم و الشرعو الوحيد وذراعو فو الجفاح والمقاوم .
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 سػػطينو والشػػعب العربػػو نجػػؿ  يقةضػػو نف ةباشػػر فصػػاسؿ المقاومػػ  الف سػػطيني  والقػػوى الحيػػ  فػػو الشػػعب الف
حااًل وب   بطا  ورش  واسع  إلعادة بنػا  منظمػ  الةحريػر ع ػى نسػاس المشػروع الػوطنو الف سػطينو بمػا ىػو 
مشػػروع مقاومػػ  وةحريػػر ل ػػوطف المحةػػؿ مػػف النيػػر  لػػى البحػػر  فػػو سػػياؽ  عػػادة بنػػا  المنظمػػ  ةجػػري وةػػةـ 

ودة  طػػ ؽ مقاومػػ  شػػام    مدنيػػ  وميدانيػػ   ةنشػػط المصػػالح  الوطنيػػ  الف سػػطيني   جمػػا يجػػري اإلعػػداد لمعػػا
 حةى لحظ  النصر النياسو.

 المصالح  فو المقاوم  . . . ة ؾ ىو الغاي  والوسي   معًا فو المرح   الراىن .
 2/3/2023، الخميج، الشارقة
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 يخماجد الشّ 
احةمػػػاالت انػػػدالع انةفاضػػػ  جديػػػدة  مالمػػػ ( ةطػػػرؽ نسػػػماع اإلسػػػراسي ييف قبػػػؿ الف سػػػطينييف  ومةابعػػػ  الصػػػحاف  
والمواقػع اإلع ميػػ  اإلسػػراسي ي  ع ػػى اخػػة ؼ مشػػاربيا  ةبػػيف المػدى الواسػػع الػػذي باةػػت ةميػػؿ  ليػػو الةوقعػػات  

مني  والسياسي  ونخيػرًا العسػجري   ولجػف لةظير مسةويات ع يا مف الةخوؼ والةحذير مف جانب المسةويات ال
ىذه المرة وخ فًا ل مرات السابق   يعةقػد بعػض الوسػاط اإلسػراسي ي  نف السػ ط  الف سػطيني  ذاةيػا باةػت معنيػ  
بانػػدالع انةفاضػػ  جديػػدة  وذلػػؾ ع ػػى خ فيػػ  االنسػػداد الحاصػػؿ فػػو العم يػػ  السياسػػي   والوضػػع االقةصػػادي 

  وةػراجـ القضػايا العالقػ   ومػف نبرزىػا اليػـو قضػي  السػرى  وبػد  ةراخػو قبضػ  الميةػرئ فػو منػاطؽ السػ ط 
 الةنسيؽ المنو بيف قوات االحة ؿ والجيزة المني  الف سطيني .

وع ػػى ر ػػـ مػػا ىػػو مع ػػف مػػف ةصػػريحات الػػرسيس الف سػػطينو بننػػو لػػف يسػػمح بانػػدالع انةفاضػػ  مالمػػ   فقػػد رنى 
شػباط  فبرايػر(   24  عاموس ىارسيؿ  فو ةح يؿ نشره الحد «ىآرةس»مح ؿ الشؤوف العسجري  فو صحيف  

حػػوؿ آخػػر المسػػةجدات ع ػػى السػػاح  الف سػػطيني   نف ىنػػاؾ قيػػادات فػػو السػػ ط  الف سػػطيني  ةعمػػؿ مػػف خ ػػؼ 
الجػػواليس لةنظػػيـ الةظػػاىرات والمواجيػػات الةػػو ةشػػيدىا الضػػف   وذلػػؾ بيػػدؼ صػػرؼ النظػػار عػػف فشػػؿ مػػا 

يجػاد قضػي  مشػةرج  ي ةػؼ حوليػا الشػارع الف سػطينو  وذلػؾ فػو «حمػاس»حرج   مع« المصالح »يسمى    وا 
ضػػو  الزمػػ  االقةصػػادي  الةػػو ةشػػيدىا منػػاطؽ السػػ ط . جػػذلؾ  ييػػدؼ الةسػػخيف الف سػػطينو  لػػى لفػػت ننظػػار 

و الرسيس الميرجو  باراؾ نوباما   لى قضيةيـ  فو زيارةو المرةقبػ  فػو العشػريف مػف آذار  مػارس(  وذلػؾ فػ
يػػراف ال ةػػيف سػػةحة ف جػػدوؿ  محاولػػ  مػػنيـ لوضػػع قضػػيةيـ ع ػػى نجنػػدةيا  بعػػد نف ىمشػػةيا قضػػيةو سػػوري  وا 

 نعماؿ الرسيس الميرجو خ ؿ زيارةو المنطق .
جميػػػع ىػػػذه العوامػػػؿ ىػػػو بممابػػػ  عوامػػػؿ ةفجيػػػر فػػػو مواجيػػػ  رسػػػيس الػػػوزرا  اإلسػػػراسي و  بنيػػػاميف نةانيػػػاىو  

سي ي  المقب ػػ   ولجػػف الحػػػداث المةصػػاعدة قػػد ُةجبػػره ع ػػى ةقػػديـ ةسػػػيي ت المنشػػغؿ بةشػػجيؿ الحجومػػ  اإلسػػرا
ل ف سطينييف مف نجؿ ةييس  الجوا  لزيارة الرسيس الميرجو باراؾ نوباما  ومػف بػيف ة ػؾ الةسػيي ت المةوقعػ  

سيؿ  ط ؽ سراح معةق يف ف سطينييف يقبعوف فو سػجوف االحػة ؿ  فػو حػيف ةطالػب السػ ط  الف سػطيني   سػرا
 .2993بإط ؽ سراح نسرى اعةق وا وما زالوا قبؿ الةوقيع ع ى اةفاؽ نوس و فو ني وؿ  سبةمبر( 

فػػػو مواجيػػػ  عوامػػػؿ الةفجيػػػر ة ػػػؾ  واسػػػةجاب  لنصػػػاسح مسةشػػػاريو  اضػػػطر نةانيػػػاىو لمطالبػػػ  رسػػػيس السػػػ ط  
اه فػػػو رسػػػال  بعميػػػا باةخػػػاذ اإلجػػػرا ات ال زمػػػ ؛ لةيدسػػػ  الوضػػػاع ع ػػػى الرض بالضػػػف  المحة ػػػ . واعػػػدًا  يػػػ

ل سػػ ط  عبػػر المسػػؤوؿ المقػػرب منػػو يةسػػحاؽ مولخػػو  بنقػػؿ نمػػواؿ الضػػراسب  لػػى راـ ا  عػػف جػػانوف المػػانو 
  يناير( مف دوف ةنخير  شرط وقؼ المواجيات الميداني  بالضف .
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ف وع ػػى ر ػػـ ذلػػؾ ةسػػةمر فػػو الجميػػر مػػف منػػاطؽ الضػػف  الغربيػػ   مواجيػػات عنيفػػ  بػػيف مةظػػاىريف ف سػػطينيي
والجػػيش اإلسػػراسي و  وسػػط مخػػاوؼ لػػدى المنظومػػ  المنيػػ  اإلسػػراسي ي  مػػف فرضػػي  انػػدالع انةفاضػػ  مالمػػ   

. فػو وقػػت يسػػود 2000والظػروؼ ةشػػبو  لػى حػػد جبيػػر ة ػؾ الةػػو سػػبقت انػدالع انةفاضػػ  القصػى فػػو ني ػػوؿ 
منػو فػو الضػف  الغربيػ  اعةقاد لدى المنظوم  العسجري  فو جيش االحة ؿ بنف احةماالت انييػار الوضػع ال

المحة ػػ  ةعػػود نسػػبابيا لإلحبػػػاط الػػذي يصػػيب الف سػػػطينييف  ىػػذا فػػو وقػػت بػػػات واضػػحًا  نف فرضػػي  العمػػػؿ 
المرجزي  الساسدة فو مداوالت الجيزة المني  فو  سراسيؿ  بمػا فػو ذلػؾ ج سػ  مػداوالت خاصػ  عقػدىا رسػيس 

نسػبوعيف  ةقػوؿ  ف الظػروؼ ال زمػ  النػدالع انةفاضػ  نرجاف الجيش اإلسراسي و  الجنراؿ بينو  ػانةس  قبػؿ 
 جديدة فو الضف  الغربي  قد نضجت  وجؿ ما ةبقى ىو الشرارة الةو سةشع يا.

وبناً  ع ى ىذه الةقديرات  ذجر نف جيش االحة ؿ بدن يعمؿ بموجػب قػرارات نصػت ع ػى  جػرا  ةغييػرات فػو 
ريًا عف الضف  الغربي   بد ًا مف ةغييرات ةجةيجيػ  فػو نمط عمؿ قيادة المنطق  الوسطى  وىو المسؤول  عسج

اسةعدادات وانةشػار قػوات الجػيش ل ةعامػؿ مػع ةظػاىرات ومواجيػات حاشػدة  وانةيػا  بإعػداد قػوات ع ػى نىبػ  
االسػػػةعداد ةحسػػػبًا مػػػف حػػػاالت ة ػػػـز اسػػػةدعا  قػػػوات جبيػػػرة فػػػو حػػػاؿ ةػػػدىور الوضػػػاع فػػػو الضػػػف  الغربيػػػ   

الحػػة ؿ يسػػةعد مػػع قػػوات نجبػػر وبوسػػاسؿ نجمػػر لةفريػػؽ الةظػػاىرات الجبيػػرة الةػػو وبج مػػات نخػػرى  فػػإف جػػيش ا
 ةؤشر  لى ف ةاف المور وانزالقيا باةجاه انةفاض  جبرى.

 
 جمع معمومات

وفو المقابؿ  جشؼ النقاب نخيرًا عف نف جيش االحة ؿ يقوـ بعم ي  جمع وةرجيز اسةخباراةي   بالةنسيؽ مع 
باؾ(  ليس بيدؼ جمع المع ومات عف ةنظيمات ومجموعات  رىابي  فقط  بػؿ نيضػًا جياز المف العاـ  الشا

فحص اةجاه الشارع الف سطينو وروحو المعنوي  وةوجياةو الةو قد ةؤشر  لى احةماالت انفجار الوضاع فػو 
اةصػاؿ  الضف  الغربي . وعف نف جبار القادة العسجرييف فو ما ُةسمى بقيادة المنطق  الوسطى ُيحػافظوف ع ػى

مع قادة الجيػزة المنيػ  الف سػطيني    ذ ةبػيف نف ىػؤال  ال يج فػوف ننفسػيـ فػو الفةػرة الخيػرة  مشػق  الوصػوؿ 
  لى مواقع الحداث والةظاىرات ويةيحوف ليذه النشاطات  خ فًا ل ماضو نف ةةسع وةنةشر نجمر.

ضػع الػراىف وفػو المسػةقبؿ القريػب   لػى  ال نف نخشى ما ةخشاه دواسر صنع القرار فو  سراسيؿ  نف يؤوؿ الو 
انييػػػػار السػػػػ ط  الف سػػػػطيني   فػػػػو حػػػػاؿ مواصػػػػ   ةعنػػػػت حجومػػػػ  نةانيػػػػاىو بعػػػػدـ ةحويػػػػؿ المػػػػواؿ الف سػػػػطيني  
المسػػةحق   لػػى السػػ ط  فػػو راـ ا   ذلػػؾ ننػػو وفػػؽ المصػػادر المنيػػ  فػػو ةػػؿ نبيػػب  فػػإف جيػػاز المػػف العػػاـ 

رًا المسةوى السياسو  مف نف انييار الس ط  سةجوف لو ةداعيات خطيػرة  الشاباؾ اإلسراسي و( حذر مرارًا وةجرا
ع ى واقع  سراسيؿ وع ى نمف المسةوطنيف اإلسراسي ييف فو الضف  الغربي   والذيف يصؿ عددىـ  لى نجمر مف 

 نلؼ مسةوطف. 400
 سػطينو  وباإلضػاف  جما نف انييار الس ط   سيؤدي  لى ةوقػؼ الةنسػيؽ المنػو بػيف الطػرفيف اإلسػراسي و والف

 لى ذلؾ  فإف المصادر المنيػ   ال ةسػةبعد البةػ  نْف يػؤدي الوضػع االقةصػادي الصػعب فػو منػاطؽ السػ ط  
 لى حاؿ مف اإلحباط الشديد  ما يؤدي فو نياي  المطاؼ  لػى انػدالع االنةفاضػ  المالمػ   ذلػؾ ننػو ع ػى ر ػـ 

نف المصادر اإلسراسي ي  ةشػير  بػؿ وةشػدد ع ػى نف ةصريحات رسيس الس ط  الف سطيني   محمود عباس   ال 
عبػػاس ضػػعيؼ ل غايػػ   ولػػف يػػةمجف مػػف منػػع االحةجاجػػات فػػو حػػاؿ انط قيػػا وةحوليػػا سػػريعًا  لػػى مواجيػػات 
صعب  بيف السجاف الف سطينييف وبيف جيش االحػة ؿ  وقػد لػوحظ فػو الشػير الخيػرة  وةحديػدًا بعػد العػدواف 

ع ػػػى قطػػػاع  ػػػزة  ارةفػػػاع فػػػو عػػػدد المواجيػػػات بػػػيف جػػػيش االحػػػة ؿ وبػػػيف الوحشػػػو  الػػػذي شػػػنةو  سػػػراسيؿ 
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المواطنيف الف سطينييف  فو وقت ُيةوقع نْف ةةصاعد العماؿ العنيف  مف قبؿ الف سطينييف فػو  طػار انةفاضػ  
واسػػػع  ضػػػد جػػػيش االحػػػة ؿ وضػػػد المسػػػةوطنيف  بسػػػبب حػػػاؿ اإلحبػػػاط الةػػػو ةسػػػود الشػػػارع الف سػػػطينو مػػػف 

سياسػػي  واالقةصػػادي . فػػو ظػػؿ  يػػاب المػػؿ بػػنف ةقػػود المفاوضػػات العةيػػدة  لػػى  قامػػ  دولػػ  باةػػت النػػاحيةيف ال
ةنةيجيا المسةوطنات مف جؿ جانب  جما باةت ب  حدود سيادي  فو ظؿ اإلصرار ع ى بقا  جيش االحػة ؿ 

 ف االحة ؿ فقط.فو ال وار  بما يقطع ةواصؿ الدول  مع ني مف جيرانيا وبقا  اةصاليا وةواص يا مع جيا
ىجذا  يعمؿ الةعنت اإلسراسي و والمواقؼ المةشددة والمةطرف  لحجوم  االحػة ؿ  ع ػى  بعػاد ني نمػؿ بةحريػؾ 
خراجػػػو مػػػف حػػػاؿ الجمػػػود والمراوحػػػ   فػػػو ظػػػؿ نزمػػػ  اقةصػػػادي  ونزمػػػات وطنيػػػ   باةػػػت  الوضػػػع الف سػػػطينو وا 

اإلحبػاط الف سػطينو اليػـو عامػؿ دفػع آخػر  ةسةعصى ع ى الحؿ  بدوافع مح ي  نو بنخرى خارجي   ما يجعػؿ
باةجاه مراجم  الغضب وةفجيره ع ى شجؿ انةفاض  يةوقع ليا االحة ؿ نفسو  نف ةجوف شام   وواسع  ونجبػر 

 مف انةفاضات سبقت  ولـ ةؤد سوى  لى ح وؿ جانت نجمر  حباطًا مما قب يا.
 2/3/2023، الحياة، لندن
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 ال ناصرنقو 
ةبدو قيادة "دول  ف سطيف" ومنظم  الةحرير ىذه الياـ جمػف يةحػدث ب سػانيف وخطػابيف  واحػد لشػعبيا وا خػر 
لمف ال ةزاؿ ةعدىـ "شرجا " ليا فػو مػا يسػمى "عم يػ  السػ ـ"  ولنػو يسػةحيؿ الةوفيػؽ بػيف يريػده شػعبيا ب غػ  

ري  وانج يزي  ونوروبي  وآخرىا العربي   يبدو خطابيا عربي  فصيح  وبيف ما يريده "شرجاؤىا" بنلسن  مةعددة عب
 لشعبيا جننما يةج ـ نلسنا.

فيخػػرج رجيجػػا ومة عممػػا ومرةبجػػا  يػػدعو  لػػى المقاومػػ  لجنػػو يصػػنفيا نشػػجاال  فيحظػػر شػػج  منيػػا ويضػػع ةحةػػو 
ةراةيجي   خطػػػا نحمػػػر  ويجيػػػز نشػػػجاال نخػػػرى لجنػػػو يمق يػػػا بالشػػػروط  لةجػػػوف النةيجػػػ  ارةباجػػػا فػػػو الرؤيػػػ  االسػػػ

و موضا فو ما سةجوف ع يو الخطػوة الةاليػ   وةػرددا يوسػع ىػوة انعػداـ مقػ  الشػعب فػو رؤيػ  القيػادة  وحطبػا 
يضاؼ  لى نار االنقساـ  والمزيد مف انحراؼ البوص   الوطنيػ  عػف الةنػاقض الرسيسػو مػع االحػة ؿ  وشػ   

 ناقضات مانوي .فو الفعؿ ع ى الرض يقاب و اسياؿ فو الجدؿ البيزنطو حوؿ ة
فالمقاوم  المس ح  ليست مسةبعدة مػف حيػث المبػدن لجنيػا فػو ىػذه المرح ػ  المةطاولػ  منػذ عشػريف عامػا خػط 
نحمػػػر خشػػػي  االةيػػػاـ ب"اإلرىػػػاب"  والمقاومػػػ  السػػػ مي  دعػػػوة مع نػػػ  لجػػػف ممارسػػػةيا يجػػػب نف ةظػػػؿ رمزيػػػ  

ع ييػػػا نو خشػػػي  "انزالقيػػػا"  لػػػػى ومحصػػػورة خشػػػي  نف ةةحػػػوؿ  لػػػى مقاومػػػ  شػػػعبي  جارفػػػػ  ةصػػػعب السػػػيطرة 
"العنؼ"  والمقاوم  السياسي  جاري  بدليؿ مقاوم  الضغوط الميرجي  وةحدييا بالةوجو  لى المـ المةحدة لجف 
يجػػب عػػدـ الةمػػادي فييػػا خشػػي  ةيديػػد "الشػػراج " مػػع "شػػرجا " "عم يػػ  السػػ ـ"  وليػػذا السػػبب ذاةػػو المقاومػػ  

ىاب  لى محجم  العػدؿ الدوليػ   يػر نف الػذىاب  لػى محجمػ  الجنايػات الدوليػ  القانوني  جاسزة نيضا بدليؿ الذ
 ال ينبغو لو نف يةجاوز الةيديد بو  الخ.

فو رسـ جاريجاةير ي خص مراحؿ ةطور النضاؿ الػوطنو الف سػطينو لخػص عمػاد حجػاج ىػذه المراحػؿ برسػـ 
المانيػػػ  باسػػػـ "ميجػػػافي  و" رمػػػزا لمرح ػػػ  نربػػػع شخصػػػيات نوليػػػا باسػػػـ "جيفػػػارا" رمػػػزا لمرح ػػػ  الجفػػػاح المسػػػ ح  و 

المفاوضػػات  والمالمػػ  باسػػـ "حسػػف البنػػا" رمػػزا لمرح ػػ  ةقودىػػا المقاومػػ  اإلسػػ مي   مػػـ الرابعػػ  باسػػـ " انػػدي" 
 الذي رسمو منحنو الظير رمزا ل دعوة  لى مقاوم  س مي  ال يطبقيا دعاةيا.
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الف سطينو الذي نصبح معروفػا عالميػا   ذا اط ػع  –وليس معروفا ماذا جاف سيضيؼ حجاج  الفناف الردنو 
ع ػػى مصػػط ح "المقاومػػ  السػػيجولوجي " الةػػو دعػػا  لييػػا نسػػةاذ الع قػػات الدوليػػ  بجامعػػ  نيويػػورؾ  نلػػوف بػػف 
مسيػػػر  فػػػو مقػػػاؿ لػػػو مػػػؤخرا  بيػػػدؼ فػػػةح الطريػػػؽ المسػػػدود نمػػػاـ "السػػػ ـ"  جمقاومػػػ  "مشػػػةرج " بػػػيف الشػػػعب 

بيف شعب دول  االحة ؿ  ل ةخ ص معا مف "نوىاـ" ممؿ وىـ الييود ب"نرض الف سطينو الخاضع ل حة ؿ و 
الميعػػػاد" فػػػو ف سػػػطيف وممػػػؿ مػػػا وصػػػفو ب"وىػػػـ" الف سػػػطينييف فػػػو "ننيػػػـ سػػػوؼ يعػػػودوف يومػػػا مػػػا  لػػػى نرض 
نجدادىـ"  نو ماذا سيضيؼ حجاج  لى رسمو  ذا جاف قد اط ع نيضػا ع ػى "المػؿ" الػذي نعػرب عنػو المػيف 

س الع ػػى ل شػػباب والرياضػػ  فػػو الضػػف  الغربيػػ   جبريػػؿ الرجػػوب  فػػو "انةفاضػػ  مشػػةرج " وفػػو العػػاـ ل مج ػػ
"ربيع مشةرؾ" بيف الف سطينييف وبيف "معسجر الس ـ" فو دول  االحة ؿ ضد "المةطرفيف فػو جػ  الجػانبيف"  

 ب اليو القوؿ!جما صرح ؿ"راديو اسراسيؿ"  وجاف يةحدث "باسـ القيادة الف سطيني  بجام يا" جما نس
وبغض النظر عف المسنل  الةو ةميرىا ىذه الةصريحات المنسوب  ل رجوب بضرورة ةعييف ناطؽ رسمو محدد 
باسـ ىذه "القيادة" ينطؽ باسميا عندما ال ةريد نف ةةج ـ بنفسيا  فإف قولػو " ننػا ال نريػد نف يجػر الف سػطينيوف 

مػػػا "  جسػػػبب ضػػػمف نسػػػباب نخػػػرى ةرددىػػػا القيػػػادة فػػػو الضػػػف  الغربيػػػ  وشػػػرقو القػػػدس المنطقػػػ   لػػػى سػػػفؾ د
لمعارضػػ  ني "انةفاضػػ  ف سػػطيني  مالمػػ "  ةحولػػت خػػ ؿ السػػبوع الماضػػو  لػػى العنػػواف الرسيسػػو فػػو وسػػاسؿ 
 ع ـ دول  االحة ؿ   نما ىو قوؿ يعجس حال  الةخبط واالرةباؾ الةو ةجةاح القيادة فو راـ ا  حوؿ نس وب 

ل نضػػػاؿ الػػػوطنو الف سػػػطينو الةػػػو ةعجػػػز فييػػػا المقاومػػػ  المسػػػ ح  عػػػف االنطػػػ ؽ   مواجيػػػ  المرح ػػػ  الراىنػػػ 
ويسةحيؿ فييا اسةسناؼ المفاوضات بالشروط والمرجعيات السابق   وةقةصر فييا المقاوم  الس مي  ع ى قنابؿ 

سريعا بجؿ صوةي   ع مي  رمزي   بينما لـ يةرؾ االحة ؿ سببا واحدا لعرب ف سطيف جو ال ةنفجر مقاومةيـ 
 نشجاليا فو آف معا.

جذلؾ لـ يةرؾ الشريجاف الىـ  الميرجو واالسراسي و  لقيادة "دول  ف سطيف" ومنظم  الةحرير الةو ةقودىا فو 
مػا يسػػمى "عم يػػ  السػ ـ" سػػببا واحػػدا يسػوغ اسػػةجاب  ىػػذه القيػادة لمطالبةيمػػا ب"الةيدسػػ " فػو الضػػف  الغربيػػ   

  ةسػػيبو ليفنػػو  لقيػػادة ني مفاوضػػات قػػد 2008/2009ع ػػى قطػػاع  ػػزة عػػاـ  فةعيػػيف احػػدى قيػػادات العػػدواف
ةسةننؼ معيا ليس  ال رسال  ال لبس فييا بإطال  عمر االنقساـ الف سطينو لمدة نربع سنوات مقب ػ  مػف واليػ  
 الحجومػػػ  الجديػػػدة فػػػو دولػػػ  االحػػػة ؿ. نمػػػا ةصػػػريحات وزيػػػر خارجيػػػ   دارة بػػػاراؾ نوبامػػػا الجديػػػدة فػػػو واليةػػػو
المانيػػ   جػػوف جيػػري  يػػـو الم مػػا  الماضػػو بػػاف نوبامػػا خػػ ؿ زيارةػػو بنيايػػ  ىػػذا الشػػير لػػف يج ػػب معػػو ني 
"خطػػ  ل سػػ ـ" وبػػنف الػػرسيس الميرجػػو "يريػػد نف يسػػةمع" فحسػػب بينمػػا "ننػػا نريػػد نف نةشػػاور" جمػػا قػػاؿ  فإنيػػا 

الواليػات المةحػدة وىػو رسػال   رسال  نميرجيػ  واضػح  ال ةةػرؾ ني مجػاؿ لبمػؿ فػو ني رىػاف ف سػطينو ع ػى
ةمنح ضو ا نخضر لدول  االحػة ؿ بحصػان  نميرجيػ  ممةػدة لمواصػ   اسػةعمارىا االسػةيطانو ل ضػف  الغربيػ  
طالػ  عمػر الوضػع الف سػطينو الػراىف ةحػت االحػة ؿ  وشرقو القػدس ول سػةمرار فػو حصػارىا لقطػاع  ػزة وا 

 لمدة نربع سنوات نخرى فو القؿ.
المسو ات والظروؼ الموضوعي  النػدالع انةفاضػ  مالمػ  ناضػج   لجػف االجةيػادات السياسػي  فجؿ السباب و 

ذاةيػػا الةػػو انق بػػت ع ػػى ممارسػػ  المقاومػػ  بجػػؿ نشػػجاليا فػػو ميمػػاؽ منظمػػ  الةحريػػر  مػػـ نجيضػػت االنةفاضػػ  
قبػؿ نف ةسػد  الولى بحصاد "نوسػ و" السياسػو لةسػقط نىػـ نشػجاؿ المقاومػ  عنػدما "وقعػت" ع ػى "نبػذ العنػؼ" 

االنةفاضػ  المانيػ  ومعيػا الشػييد ياسػر عرفػات بحجػ  مػػا ةسػميو النةػاسج العجسػي  لمػا رافقيػا مػف "عنػؼ"  ىػػو 
ذات االجةيادات الةو ةةفؽ اليـو مػع دولػ  االحػة ؿ ع ػى منػع انػدالع انةفاضػ  شػعبي  مالمػ  خشػي  "انزالقيػا" 

  لى العنؼ  مف دوف نف ةقدـ ني حؿ بديؿ.
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 د. زيد حمزة

الجاةبػ  والرواسيػ   Alice Walkerنف نليس ووجػر  2023/ 2/ 5جا  ع ى موقع االنةفاض  االلجةروني  فو 
والشاعرة االفريقي  / االميرجي  الةو ةحظى باحةراـ  عالمو جبير جانت بيف الشخصيات المرموقػ  الةػو وقعػت 

 Brooklynع ى بياف يدافع عف حري  الةعبيػر فػو االوسػاط االجاديميػ  وبالةحديػد فػو ج يػ  بػروج يف  مؤخراً 

College  الةابع  لجامع  مدينػ  نيويػورؾ وذلػؾ فػو مواجيػ  الةيديػدات وحمػ ت الةشػيير الةػو ةعرضػت ليػا
ف نالف ديرشوفيةش بسبب الج ي  مف قبؿ المنظمات الصييوني  بقيادة الديما وجو المعروؼ بعداسو ل ف سطيني

شباط الجػاري وةسةضػيؼ فييػا جػ  مػف عمػر البر ػومو  7الندوة الةو جانت الج ي  قد وافقت ع ى  قامةيا فو 
.  المقاطعػػػ  B.D.Sبرعايػػ  حرجػػ  اؿ  Judith Butlerواسػػةاذة الف سػػف  والمفجػػرة االميرجيػػ  جوديػػت بة ػػر 

 وسحب االسةممارات وفرض العقوبات(.
 Boycott, Divestment & Sanctions  الةو حققت انةشػارًا واسػعًا فػو اوسػاط ط بػ  واسػاةذة الجامعػات

والمعاىػػد الع ميػػ  فػػو اوروبػػا واميرجػػا لمناىضػػ  الجامعػػات االسػػراسي ي  الةػػو ةةعػػاوف مػػع االحػػة ؿ االسػػراسي و 
 ومنةجات المسةوطنات فو االراضو الف سطينيو .

جػػا ةو:   نحػػف ننسػػؼ بشػػدة الف جيػػودا حميمػػ  يبػػذليا سياسػػيوف ويبػػدن البيػػاف الػػذي وقعػػت ع يػػو نلػػيس ووجػػر 
يريػػدوف االسػػةقوا  ع ػػى طػػ ب ناشػػطيف سياسػػيا وع ػػى ج يػػةيـ  بػػروج يف( ويحػػاولوف ة طػػيخ سػػمع  مناصػػري 

. ويةيمػػونيـ بػػننيـ معػػادوف ل سػػامي  حةػػى طالػػب الػػبعض بوقػػؼ الػػدعـ المػػالو لج يػػ  B. D. Sحرجػػ  اؿ 
ط السياسو الولسؾ الط بو وُةخرس انةقػاداةيـ السػراسيؿ ( لجػف رسيسػ  الج يػ  جػاريف بروج يف  ذا لـ ةوقؼ النشا

لػػـ ةسػػةجب ل ضػػغوط االبةزازيػػو وقػػد نمنػػى مرجػػز الحقػػوؽ الدسػػةوري  ع ػػى صػػمودىا  Karen Gould ولػػد 
وفػو المبدسو ورفضيا لقمع وجيات النظر المةعاطف  مع القضي  الف سطيني  والةػو ةنػادي بالحريػ  والمسػاواة  

 النياي  انةصر ىذا الصمود وُعقدت الندوة فو موعدىا ونجحت نجاحًا منقطع النظير .
ىػػذه الواقعػػ  الجديػػدة الةػػو ةفضػػح محػػاوالت منظمػػات الضػػغط الصػػييوني  السػػجات الصػػوت االجػػاديمو الحػػر 

ى  نمػػا ىػػو مجػػرد ممػػاؿ ع ػػى مػػا يحػػدث مػػع جميػػر مػػف الجامعػػات والمؤسسػػات الدراسػػي  ولع نػػا نػػذجر مػػا جػػر 
 -حػيف جبنػت  دارة معيػد ومةحػؼ فرويػد فػو فينػا نمػاـ الضػغط االسػراسي و فنلغػت  2002الدوارد سعيد عػاـ 
بعنػواف  فرويػد و يػر  2002نيػار  2محاضرة جانت قد ج فت ادوارد سعيد بالقاسيػا فػو  -دوف  بدا  االسباب 

فييػػػا باقامػػػ  معػػػرض الوراؽ االوروبيػػػيف( وقػػػد ةبػػػيف نف االلغػػػا  جػػػاف بنػػػا  ع ػػػى صػػػفق  مػػػع اسػػػراسيؿ ةةعيػػػد 
ومحاضػػػرات فرويػػػد فػػػو نفػػػس ةػػػؿ نبيػػػب ! جمػػػا ةبػػػّيف نف الحجػػػ  الةػػػو جشػػػؼ عنيػػػا مػػػدير المعيػػػد سػػػجواليف 

Schulein  ىػػو نف ادوارد سػػعيد ىػػو نحػػد رمػػاة الحجػػارة مػػف  2002آذار  20لصػػحيف  النيويػػورؾ ةػػايمز فػػو
اعةمادًا ع ى صورة لو عندما زار لبناف وذىب الف سطينيف االرىابييف الحاقديف ع ى الشعب االسراسي و  جذا( 

الى الحدود ونلقى حصػوة  جػآالؼ آخػريف( ع ػى موقػع  بوابػ  فاطمػ ( الػذي جػ  عنػو المحةػؿ االسػراسي و فػو 
25 /5 /2000 .!! 

ةعام يػػا  -ع ػػى االقػػؿ  -وبعػػد .. مػػا ةةشػػدؽ بػػو اسػػراسيؿ مػػف ةمسػػجيا بالديمقراطيػػ  وحقػػوؽ االنسػػاف ينسػػفو 
 فو اجبر جامعات العالـ ..  B.D.Sلحريات االجاديمي  وةفضحو حرج  اؿ الحقيقو مع ا

 2/3/2023، الرأي، عّمان
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 حاييـ لفنسوف
فو سفوح الجبؿ الذي يقع فيو مخػيـ ال جسػيف الدىيشػ  فػو محافظػ  بيػت لحػـ  ةوجػد مقبػرة صػغيرة  لعشػرات 

لذيف خرجوا مف المخيـ. باقو الموةى يدفنوف عميقا فػو المدينػ  ولجػف 'نبطػاؿ المخػيـ' يبقػونيـ قريبػا الشيدا  ا
مػف البيػػت. 'الشػييد' بالنسػػب  ليػـ ىػػو مػػف قبػؿ فػػو مواجيػ  مػػع اسػػراسيؿ: فةيػاف رشػػقوا الحجػارة ع ػػى السػػيارات 

فوظػػػػ ' لبقايػػػػا جمػػػػاميف العسػػػػجري   مسػػػػ حوف قة ػػػػوا فػػػػو اشػػػػةباجات ومخربػػػػوف انةحػػػػاريوف. بعػػػػض القبػػػػور 'مح
 االنةحارييف  الةو ال ةزاؿ ةوجد لدى اسراسيؿ.

والػى جانػب المقبػرة  فػو نع ػى السػػفح  بػدنوا يعػدوف مػؤخرا قطعػ  جديػػدة ع ػى شػرؼ قة ػى االنةفاضػ  المالمػػ . 
رسيس فةح فو المخيـ  محمد الجعفري  يةجوؿ بيف الطوب ويعرب عف ةفاؤلو الحذر. 'نحف ال نريػد انةفاضػ  

ى. ىذا ىو الجيؿ االخير الذي يمجػف صػنع السػ ـ معػو. ال ةػزاؿ ةوجػد نافػذة فػرص مػف خمػس سػنوات'  اخر 
 جما يشرح. ولجف حاليا  الجانب الواقعو يةغ ب. صفوؼ مف القبور بنيت منذ االف  ةنةظر.

ت االسبوع االخير جاف عاصفا فو قسـ مػف الضػف  جنػوبو القػدس. فمػوت المعةقػؿ الف سػطينو عرفػات جػرادا
نشعؿ س س   مف االضطرابات طرحػت السػؤاؿ اذا جنػا نقػؼ امػاـ انةفاضػ  مالمػ . زرنػا ىػذا االسػبوع مخيمػات 
ال جسيف فو المنطق   الدىيشػ   عايػده والعػروب  جػو نةحسػس المػزاج. فػو المعػارؾ السػابق  جانػت مخيمػات 

ر ورجمػػوا بالحجػػارة الجنػػود ال جسػػيف رنس حربػػ  الجفػػاح ضػػد اسػػراسيؿ. فػػو االولػػى خػػرج االالؼ الػػى المحػػاو 
. جػػؿ يػػـو جػػانوا 2980وسػػيارات المسػػةوطنيف. فػػو الدىيشػػ  يةبػػاىوف بػػاف عنػػدىـ بػػدنت االنةفاضػػ  فػػو العػػاـ 

يخرجوف مف المخيـ لرشؽ المسةوطنيف المسافريف ػ قبؿ عصر الطرؽ االلةفاقي  ػ مف القدس الى جريات نربع 
يعةصػػـ جػػؿ يػػوـ خػػارج المخػػيـ  محوطػػا بػػالجنود. وفػػو  بالحجػػارة. واحةجاجػػا ع ػػى ذلػػؾ جػػاف موشػػيو ليفنغػػر

النياي  انجسر الجيش وبنى سياجا ىاس  فصؿ بيف المخيـ والطريؽ الرسيسو. فو االنةفاض  الماني  خػرج مػف 
 المخيمات الجمير مف المخربيف االنةحارييف الذيف ىزوا القدس.
ؿ سػابق  الوانيػا  ر ػـ نف جػؿ ةجربػ  حيػاة سػجاف فو ىذه االمنا  يبدو اف االحاديث عف انةفاضػ  مالمػ  ال ةػزا

المخيمػػات ةػػػرةبط بػػػالنزاع مػػع اسػػػراسيؿ. فػػػو مػػدخؿ مخػػػيـ عايػػػده  مػػم   ينصػػػب مفةػػػاح ضػػخـ  رمػػػز مفػػػاةيح 
. وعنػػد المػػدخؿ احػػد مػػا رسػػـ ع ػػى الحػػاسط صػػور سػػة  سػػجنا   مػػف 2948البيػػوت القديمػػ  الةػػو ىجػػرت فػػو 

قػاؽ المجػاور ةوجػد صػورة حػاسط جبيػرة لخريطػ  اسػراسيؿ بػالواف سػجاف المخػيـ محةجػزيف فػو اسػراسيؿ. وفػو الز 
ف سطيف  وع ييا ةسجؿ جؿ القرى فو منطق  القدس والسػاحؿ حيػث جػا  ال جسػوف. ولجػف بػيف الجيػؿ الجبيػر 
والجيؿ الشاب ةوجد خ فات فو الرني حوؿ جيفي  الةصرؼ االف. جبار السف يعةقدوف باف االفؽ الدب وماسو 

و محمػػود عبػػاس  ابػو مػػازف( نىػػـ مػػف المواجيػػات العنيفػػ . 'مظػاىرة فػػو بػػاريس افضػػؿ لنػػا مػػف الػذي ةوجػػو اليػػ
مظاىرة ىنا فو بيت لحـ'  يقوؿ الجعفري  'فو السنوات االخيرة جػا  الػى ىنػا الجميػر مػف النػاس مػف اوروبػا  

ة بعػػػػث يػػػػروف االحػػػػة ؿ ويعػػػػودوف الػػػػى ب دىػػػػـ ل قيػػػػاـ بنشػػػػاطات مػػػػف نجػػػػؿ ف سػػػػطيف'. وفػػػػو السػػػػن  االخيػػػػر 
الف سػػطينيوف بالمفةػػاح الضػػخـ الػػى المانيػػا  ل مشػػارج  فػػو نشػػاطات ةخػػص ف سػػطيف. وحسػػب الجعفػػري جانػػت 

 ردود الفعؿ ممةازة.
امػػا الشػػباب بالمقابػػؿ فيسػػارعوف الػػى المعرجػػ . فػػو االوؿ مػػف جػػانوف المػػانو مػػف ىػػذا العػػاـ جػػرت مسػػيرة فػػو 

فػػةح. وبعػػد سػػنوات مػػف ةخػػزيف السػػ ح عميقػػا فػػو سػػن  ع ػػى محاولػػ  نوؿ عم يػػ  ل 48الدىيشػػ  احيػػا  لػػذجرى 
المخػػػازف امةشػػػقت لجولػػػ  اسػػػةعراض فػػػو الشػػػوارع  ولجنيػػػا اعيػػػدت الػػػى المخػػػابى . فػػػو ىػػػذه االمنػػػا  لػػػـ يػػػةـ 
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  ولجف 60اسةخداميا. فو مخيـ العروب  خرج الشباب ىذا االسبوع لرشؽ الحجارة ع ى السيارات فو طريؽ 
عايػػػػده يسػػػػةممروف االشػػػػير االربعػػػػ  االخيػػػػرة فػػػػو رشػػػػؽ االحجػػػػارة  الجػػػػيش صػػػػدىـ. وبالمقابػػػػؿ  فػػػػاف شػػػػباب 

الزجاجات الحارق   القنابؿ اليدوي  والعبوات نحو قبر راحيؿ  المحاذي ل مخيـ. قبؿ بضع سنوات احيط القبػر 
باالسوار مف جؿ الجيات  والرياض  المح ي  اصبحت رشؽ الحجارة نحػو السػور. فػو حم ػ  'عمػود السػحاب' 

اج  حارق  فو ساع  واحدة نحو القبر. فو حال  اخرى عبوة القيت بواسط  مق ع نحو السور  زج 75القيت 
وانفجػػرت فػػو اسػػةحجاـ حراسػػ  الجنػػود  الػػذي جػػاف فار ػػا فػػو ذلػػؾ الوقػػت  وليػػذا ف ػػـ يصػػب نحػػد بػػنذى. وىػػذا 

 االسبوع اشع ت النار فو احد اجشاؾ الحراس  ل جيش االسراسي و  بطوؿ عشرة امةار.
لحػػيف واالخػػر يفػػةح الجنػػود ونفػػراد الشػػرط  بوابػػات نطػػاؽ قبػػر راحيػػؿ ويبػػدنوف بم حقػػ  الشػػباب  لفرحػػ  وبػػيف ا

الف سطينييف والنشطا  المح ييف الذيف يصوروف جؿ شػو  وينشػرونو ع ػى اليػو ةيػوب. وفػو اعقػاب االحػداث 
   نحشوف.ةـ ةعزيز قوات حرس الحدود فو المجاف بالقناص  مف وحدة 'دفدفاف' وجنود مف جةيب

م ػػـ نحػػو 22يػـو االمنػػيف الماضػػو شػارؾ الجنػػود فػػو حػػادمةيف دمػويةيف: قنػػاص 'دفػػدفاف' اط ػػؽ عيػار 'روجػػر' 
شاب ف سطينو واصابو فو صدره. فو حال  اخػرى قػوة مػف لػوا  جفيػر خرجػت مػف نطػاؽ المعسػجر الػى بيػت 

لج فو مسةشفى ىداسا عػيف لحـ واط قت عيارات مطاطي  نحو الم مميف. احد العيارات نصاب رنس طفؿ يعا
 جاـر ولـ يخرج مف حال  الخطورة بعد.

فو نعقاب االحداث  انةشرت الشرط  الف سطيني  فو المنطق . ونمس ونوؿ نمػس  سػوا  بفضػؿ دفػع الرواةػب 
نـ عقػػب ضػػغوط اسػػػراسيؿ  نبػػدى نفػػراد الشػػػرط  نجاعػػ  فةوقفػػت المواجيػػػات. فػػو عايػػده يػػػدعوف بػػاف الجنػػػود 

ا يط قوف الغاز عبما'  قاؿ صاحب بقالػ  محاذيػ  ل مخػيـ. 'يريػدوف اف يميػروا اعقػاب االوالد يسةفزونيـ. 'احيان
فيػػرد ىػػؤال  ع ػػييـ بالحجػػارة جػػو يط قػػوا النػػار ع ػػييـ. يريػػدوف نف يػػدفعونا بػػالقوة نحػػو انةفاضػػ  مالمػػ '. يحػػاوؿ 

قػػػو. 'اذا ق ػػت ليػػػـ ال جبػػار السػػف اقنػػػاع الشػػباب بػػاف ال معنػػػى مػػف المواجيػػات  ولجػػػف حاليػػا دوف نجػػاح حقي
ةرشػػقوا الحجػػارة فيحسػػبونؾ عمػػي '  يقػػوؿ الجعفػػري  ' ذف فاننػػا نحػػاوؿ نف يشػػرح الشػػباب االخػػروف ليػػـ بػػانيـ 

 مخطسوف. خسارة ع ى الشباب الذيف سيقة وف ىنا'.
 2/3/2023ىآرتس 
 2/3/2023، القدس العربي، لندن

 
 :ةر صو  54

 



 
 
 

 

 

           34ص                                    2786العدد:                2/3/2023السبت  التاريخ:

 
 جيات فو الضف  الغربي الجيش اإلسراسي و يعةقؿ ف سطينيًا خ ؿ موا

 2/3/2023الخميج، الشارقة، 


