
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 األقصىويدوسو برجمو في المسجد  يمقي المصحف الشريف أرضا   إسرائيمي: جندي األقصى"مؤسسة "

 ل بسبب األزمة المالية المتفاقمة استقفي الضفة اوزير المال "الحياة": 

 تتجسس عمى حماس عبر صواريخ ميربة من ليبيا عبر سيناء "إسرائيلاليوم السابع": ""
 باراك في افتتاح مؤتمر "ايباك": ال يمكن تحقيق أي اتفاق سالم مع الفمسطينيين

  ".. وشاس قد يتخمى عن االستيطانالحرديم"ن دون بينيت يفرض حكومة م -تحالف لبيد 

ىنيةةةةةة يةةةةةدعو النتفاضةةةةةة  ال ةةةةةة 
ب مصةةةر ويطالةةة لتحريةةةر األسةةةر 

 بتحمل مسؤولياتيا
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 ب مصر بتحمل مسؤولياتياويطال األسر ىنية يدعو النتفاضة  ال ة لتحرير  2
هينػػػة إلػػػػى اسػػػتمرار الةبػػػة ال ػػػػعبنة  إسػػػماعنؿغػػػزة دعػػػػا راػػػنس الحكومػػػة فػػػي  طػػػػاع : فتحػػػي اػػػّباح -غػػػزة 

العمػػؿ عمػػى تحرنػػر "فػػي كػػؿ أرجػػان الػػوطف و ارجػػض فػػي ايتفادػػة ازسػػرل. وجػػدد التػػزاـ الحكومػػة  الجماهنرنػػة
الػػذي  "وفػػان ازحػػرار"اتفػػاؽ اػػف ة  إسػػراانؿ إلػػزاـ إلػػى، م ػػنراإ إلػػى اتاػػاالت مػػد ماػػر تةػػدؼ "ازسػػرل كافػػة

في م ابؿ أكنثر مف ألؼ أسنر فمسطنيي، واتفػاؽ  طمعاد  النج اإلسراانمي أفرجت بموجبة حماس عف الجيدي
 مانو المادي.أنار/ في  "إدراب الكرامة"

وفػان المحػررنف "الذي تيظمػض رابطػة ازسػرل والمحػررنف، بػػ "أرواح ال اور"وأ اد هينة  الؿ افتتاح معرض 
 ."ف االحتالؿمف أجؿ إ وايةـ رموز العزة والكرامة الذنف ال نزالوف في سجو 
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المعرض نحمؿ رسػالتنف، ازولػى أف المحػررنف حنيمػا  رجػوا مػف السػجوف سػمعوا العبػارات ال الػدة "و اؿ إف 
وهي أف الحرنة لف تكتمؿ إال بحرنة كػؿ ازسػرل، والنػـو نؤكػدوف عمػى ذلػؾ وحرنػة ال ػعب الفمسػطنيي م نػدة 

 ."بسبب وجود اآلالؼ في سجوف االحتالؿ
، معتبػراإ "اينة أف ال ادة الذنف  اوموا وسجيوا وتحػرروا نوااػموف مسػنرة النثوابػت والم اومػةالرسالة النث"وأداؼ: 

سػػػػالمنة فػػػػي جسػػػػد العمػػػػؿ الػػػػوطيي  ازحػػػػرارأحػػػػد أهػػػػداؼ اػػػػف ة وفػػػػان "أف  دػػػػا  نػػػػادات جدنػػػػدة وطينػػػػة واع
وز هػػذا الاػػورة تتجػػا". ورأل أف "الفمسػػطنيي، وهػػـ فػػي مو ػػد ال نػػادة دػػمف م ػػروع تحرنػػر ازرض واإليسػػاف

 ."المعيى الجامد لماور، بؿ تحكي  اة ابر ومسنرة الجةاد
لسيا باػدد  طػوة تكتنكنػة فػي  دػنة ازسػرل، وازسػرل المدػربوف ال ن ودػوف هػذا المعػارؾ لمفػت "و اؿ: 

يظر العالـ إلنةـ، بؿ أبعد مف ذلؾ هي معركة ح ن نة مندايةا ازمعان ال اونػة دػد االحػتالؿ، وكػؿ مػا ي ػـو 
ال ". وأدػػاؼ أف الحكومػػة والم اومػػة وال ػػعب "مسػػتول المعركػػة إلػػىواجػػب والتحػػدي واالرت ػػان بػػض مػػف بػػاب ال

نمكػػػف أف ن فػػػوا عيػػػد حػػػدود الكممػػػة فػػػي مػػػا نتاػػػؿ بحرنػػػة ازسػػػرل، بػػػؿ سن ودػػػوف كػػػؿ سػػػاحة وسػػػيتحمؿ 
عودة المسؤولنة وسيدفد النثمف مف أجؿ حرنتةـ، فمنس فنيا وال ميا مف نفّرط بحرنة ازسرل وباز اى وحؽ ال

 ."وفمسطنف كؿ فمسطنف
 ػين طػواؿ  إلػىميا ات تمةػد السػتمرار المفاودػات العبنثنػة التػي لػـ تواػميا "واعتبر أف ذلؾ نأتي في ظؿ 

وجػػػود تػػػد ؿ أمنركػػػي لمتمةنػػػد لممفاودػػػات "، م ػػػنراإ إلػػػى "عامػػاإ، وميا ػػػات عر مػػػة الماػػػالحة الفمسػػػطنينة 10
اجػػػة إلػػػى اسػػػتراتنجنة وطينػػػة تحمػػػي الم اومػػػة وتحػػػرر بح". و ػػػدد عمػػػى أف الفمسػػػطنيننف "وعر مػػػة الماػػػالحة

 ."ازسرل
، واتفاؽ فؾ اإلدراب، لمعمؿ ازحراروجود متابعات،  اوااإ مد مار التي رعت اف ة وفان "ولفت إلى 

وجػود اتاػاالت مػد ماػر فػي  اػوص المدػربنف عػف الطعػاـ " إلى. وأ ار "عمى إلزاـ االحتالؿ االتفا نف
 ."وتحرنرهـودرورة إيةان معاياتةـ 

دعا إلى "إعالف ايتفادة نثالنثة دد االحتالؿ اإلسراانمي إلى حنف حاػوؿ ازسػرل فػي السػجوف اإلسػراانمنة و 
واسػػتيكر "الكبػػت الػػذي نتعػػرض لػػض الفمسػػطنينوف عمػػى نػػد إسػػراانؿ بمػػا فػػي ذلػػؾ االعت ػػاالت  عمػػى حػػرنتةـ".

تيحػاز الحركػة الوطينػة الفمسػطنينة ل دمػة  ورفػض "أف وال تؿ، أو أجيدة ت وـ بدور الجػنش اإلسػراانمي عنيػض".
 أجيدة أ رل، دوف االرتباط بأهدافةا الوطينة".

 4/3/1023الحياة، لندن، 
  

 عباس يوجو رسالة إلى السمطان قابوس حول العالقات ال نائية 1
تم ػػى سػػمطاف ُعمػػاف السػػمطاف  ػػابوس بػػف سػػعند رسػػالة  طنػػة مػػف الػػرانس الفمسػػطنيي محمػػود عبػػاس تتعمػػؽ 

  ات النثياانة التي تربط البمدنف ال  ن نف، وازمور ذات االهتماـ المتبادؿ.بالعال
وي ػػؿ الرسػػالة التػػي تسػػّممةا ينابػػة عػػف سػػمطاف ُعمػػاف وزنػػر دنػػواف الػػبالط السػػمطايي  الػػد بػػف هػػالؿ بػػف سػػعود 

مػايي السالـ حسف مجداليي الذي بحث مد المسػؤوؿ الع البوسعندي وزنر العمؿ الفمسطنيي د. أحمد بف عبد
 التعاوف ال ااـ بنف السمطة الفمسطنينة والسمطية.

 4/3/1023البيان، دبي، 
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 دبموماسيا  فمسطينيا   سفر جواز غسان بن جدو اإلعالمي عباس يمنح 3
 إدارةغسػاف بػف جػدو راػنس مجمػس  اإلعالمػيميح الرانس الفمسطنيي محمود عباس  ال دس العربي: - ليدف

 سفر دبموماسنا ت دنرا لض عمى موا فض الداعمة لم دنة الفمسطنينة. ياة المنادنف الفداانة جواز 
 4/3/1023القدس العربي، لندن، 

 
 السمطة تيدد األسر  بقطع رواتبيم في حال مخالفتيم قوانين السجون اإلسرائيمية :"قدس برس" 4

حػتالؿ اإلسػػراانمي هػددت وزارة ازسػرل و ػػؤوف المحػررنف فػي حكومػػة راـ اهلل ازسػرل فػي سػػجوف اال: راـ اهلل
و ؼ ارؼ الرواتب والم ااات ال ااة بأي أسػنر فػي حػاؿ  ػاـ بلد ػاؿ احتناجاتػض عػف طرنػؽ التةرنػب 

 لدا ؿ السجف.
وجػػان فػػي  ػػرار رسػػمي لمػػوزارة مو ػػد مػػف الػػوزنر عنسػػى  را ػػد، حاػػمت " ػػدس بػػرس" عمػػى يسػػ ة عيػػض ازحػػد 

تةرنػػب أي  ػػين لمسػػجوف زف يتػػاا  ذلػػؾ  (، أيػػض "ت ػػرر أف نػػتـ و ػػؼ راتػػب أي أسػػنر نطمػػب مػػف ذونػػض3/3)
كما ستعتبر الوزارة أف "أي أسنر نتـ اعت الض في  دنة تةرنب لف نتـ  سمبنة وو نمة عمى ازسرل وازهالي".

 اعتمادا كأسنر أميي"، مما سنحرمض مف رواتبض وم اااتض.
 3/3/1023قدس برس، 

 
 ونحن مع إلغائيا مصر ليست الحل   األنفاق معالنائب يحيى العبادسة لة"الشرق السعودية":  5

 اؿ ال نػادي فػي حركػة حمػاس وعدػو المجمػس الت ػرنعي الفمسػطنيي نحنػى العبادسػة : سمطاف ياار -غزة 
يحف ال يتد ؿ في أي  ػرار سػنادي لماػر زيةػا  ػرنؾ ليػا فػي المعايػاة ولػف تت مػى عػف واجبةػا، ": "ال رؽ"لػ

ااةػا يةاانػاإ، وتكػوف العال ػة وف ػاإ لمعػابر فػوؽ ازرض ولنسػت ووجود ازيفاؽ لنس الحؿ ازمنثؿ ويحػف مػد إية
 . وذكر أف ازيفاؽ  امت يتنجة أوداع استنثياانة لتمبنة حاجات إيساينة لمفمسطنيننف."تحتةا

ولػف تسػت نـ "وأودح العبادسة أيض ما داـ االحتالؿ نفرض حاارا عمى غزة فازيفاؽ درورة إيساينة،  ػااالإ: 
دوف بدنؿ، وما نجري نجب أف نكوف دمف إطار وجػود بػدنؿ فػوؽ ازرض، ومػا لػـ نودػد ازمور بلغال ةا 

 ."هذا البدنؿ لف تتأنثر ازيفاؽ بأي  رار هيا أو هياؾ
وأ ار إلى أف اتااالت مستمرة تجري مد المارننف معبراإ عف نث تػض بػأف ماػر بعػد النثػورة لػف تكػوف  ػرنكة 

تجري في بعض المياطؽ ال رنبة مف ال ػرنط الحػدودي مػد في حاار غزة. وب اوص عممنات البيان التي 
غػػػزة إل امػػػة ميط ػػػة تجارنػػػة حػػػرة، بػػػنمف العبادسػػػة أف إ امػػػة الميط ػػػة ماػػػمحة م ػػػتركة، لكػػػف إيجازهػػػا مػػػرتبط 

 باست رار ازوداع في مار.
 4/3/1023الشرق، السعودية، 

 
 قسيس استقالةتوقيعو عمى أي معاممة مالية بعد  يعتمد"سما": فياض  6

راػػنس الػػوزران سػػالـ  ، أفراـ اهللي ػػال عػػف وكالػػة رونتػػرز، مػػف  4/3/1023الحيةةاة الجديةةدة، رام اهلل، ي ػػرت 
 است الة وزنر المالنة يبنؿ  سنس التي  دمةا السبت، وفؽ بناف وزع ع ب اجتماع الحكومة. أمس بؿ  فناض

لمالنة يبنؿ  سنس وما تدميض مف اطمد مجمس الوزران عمى كتاب است الة وزنر ا"فناض  أفوجان في البناف 
جزنػؿ  ػكرا ل سػنس عمػى العمػؿ "، معبػرا عػف "أسباب لةذا االست الة، وأبمغ فناض المجمس ايض  بؿ االسػت الة

  ."سونا في هذا الحكومة
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 لسػية، إف  سنس است اؿ إنثر  الفػات مػد فنػاض عمػى م ػروع الموازيػة أمسو اؿ مادر رفند في الحكومة 
هيػػاؾ  الفػػات كبنػػرة بػػنف وزنػػر المالنػػة " "رونترزػ"الػػذي طمػػب عػػدـ ذكػػر اسػػمض لػػ . وأدػػاؼ الماػػدر1023

 ."ورانس الوزران ب أف إجرانات دبط المنزاينة وأوجض الارؼ
 أفأكػػػدت  رانس فنػػػاضالػػػماػػػادر م ربػػػة مػػػف مػػػف راـ اهلل أف  3/3/1023وكالةةةة سةةةما اإلخباريةةةة، وذكػػػرت 

 ض بدال مف تو ند وزنر المالنة المست نؿ يبنؿ  سنس.تو نع باعتمادأبمغ مدران وزارة المالنة  از نر
فنػاض بعػدما  بػؿ اسػت الة  سػنس مػف  إلػىح نبة المالنة ذهبت  أفمسان ازحد  "سما"و الت الماادر لوكالة 

فنػاض أبمػػغ جمنػد مػدران المالنػػة والػوزارات بعػػدـ التعامػؿ يةاانػا مػػد تو نػد  سػػنس  أف إلػػى)..( م ػنرا  مياػبض
 النة.عمى أي معاممة م

 
 المالية العربية لفمسطين لم ُتفعل والوضع في غاية الخطورة األماناليباش: شبكة  7

بػأف اسػت الة وزنػر  "ال ػدس العربػي"الفمسػطنيي لػػ ازو ػاؼمحمود الةبػاش وزنػر  د. أكدولند عوض:  -راـ اهلل 
ظػؿ امتيػاع الػدوؿ العربنػة  المالنة الحادة التي تعاينةا السمطة فػي اززمةيبنؿ  سنس جانت بسبب  د.المالنة 
 ببغداد. از نرةفي ال مة العربنة  أ رتالمالنة التي  ازمافعف تفعنؿ  بكة  اآلفلغانة 

سػػػالـ فنػػاض فػػػي ال ػػػأف المػػالي ب ػػػكؿ كبنػػػر  د.بػػػأف تػػػد الت راػػنس الػػػوزران  "ال ػػػدس العربػػي"وفنمػػا عممػػػت 
مفااػؿ وزارة المالنػة التػي  ػغمةا لسػيوات  جران سنطرتض عمى كػؿ "وزنر بال ح نبة" إلىوتحونؿ وزنر المالنة 

 ازحػد "ال ػدس العربػي"نت مى عيةا  بؿ حػوالي عػاـ لاػالح  سػنس،  ػدد الةبػاش فػي حػدنث لػػ أفطونمة  بؿ 
مالنة  طنرة تحوؿ دوف حتى م درتةا عمى بمورة الموازيػة العامػة لمعػاـ الجػاري فػي  بأوداعبأف السمطة تمر 

لػدعـ السػػمطة  أ رتةػػاالمالنػة التػي  ازمػػافعػػدـ تفعنػؿ الػدوؿ العربنػػة ل ػبكة و  اإلسػراانميظػؿ توااػؿ الحاػػار 
 ممنوف دوالر  ةرنا. 200الفمسطنينة والتي تبمغ 

 4/3/1023القدس العربي، لندن، 
 

 ل بسبب األزمة المالية المتفاقمة استقفي الضفة اوزير المال  :"الحياة" 8
سػػػطنيي الػػػدكتور يبنػػػؿ  سػػػنس أمػػػس بسػػػبب اززمػػػة المالنػػػة اسػػػت اؿ وزنػػػر المػػػاؿ الفم: محمػػػد نػػػويس -راـ اهلل 

المتفا مة لمسمطة الفمسطنينة، وعػدـ حاػولض عمػى دعػـ المؤسسػة السناسػنة والي ابنػة لاػالح إجػرانات ت  ػفنة 
 ا ترحةا لسد جزن مف العجز في موازية العاـ الحالي.

بمنػػوف  2.4وف دوالر، بعجػػز  ػػدرا بمنػػ 3.6أف  سػػنس  ػػدـ موازيػػة  نمتةػػا  "الحنػػاة"وك ػػفت ماػػادر مطمعػػة لػػػ 
ممنػػػوف دوالر.  800دوالر. وتو عػػػت الموازيػػػة، التػػػي لػػػـ ت ػػػر بعػػػد، الحاػػػوؿ عمػػػى مسػػػاعدات  ارجنػػػة ب نمػػػة 

لػى عجػز   ػر  2.1ولمتغمب عمى العجز المتب ي المداؼ إلى عجز  درا  بمنوف دوالر مف العاـ المادػي، واع
 سػػنس المجػػون إلػػى إجػػرانات ت  ػػفنة، منثػػؿ تجمنػػد عػػالوة  أكبػػر متػػراكـ مػػف السػػيوات الػػنثالث المادػػنة، ا تػػرح

غػػالن المعن ػػة والعػػالوة اإلدارنػػة لممػػوظفنف، وتو ػػؼ الحكومػػة عػػف دفػػد بػػدؿ فػػواتنر الكةربػػان عػػف الم نمػػات 
 ممنوف دوالر سيوناإ لموازية الحكومة. 330وعف  طاع غزة، عمماإ أف منثؿ هذا اإلجرانات نوفر يحو 

 نرة سمسمة ل انات مد ال ول السناسنة والي ابػات، طالبػاإ ميةػا دعػـ موازيتػض وعػدـ وع د  سنس في از ةر از
التػػػي ت ػػػود الي ابػػػات.  "فػػػتح"االحتجػػػاج عمنةػػػا، لكيػػػض لػػػـ نحاػػػؿ عمػػػى الػػػدعـ المػػػأموؿ،  اواػػػاإ مػػػف حركػػػة 

ة، وبحسب الماادر، فلف  سنس وجد يفسض أماـ  نارنف: إما الػد وؿ فػي اػداـ مػد ال ػول السناسػنة والي ابنػ
 أو االيسحاب، م نرة إلى أيض فدؿ االيسحاب عمى الاداـ.
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ورفض الرانس محمود عباس است الة  سنس، وكمؼ ازمنف العػاـ لمرااسػة الطنػب عبػد الػرحنـ ع ػد ل ػان معػض 
 لنثينض عف  رارا، لكف هذا الم ان لـ نيجح في ذلؾ.

عـ المػالي ال ػارجي. ولجػأت الحكومػة يتنجػة تراجػد الػد 1020وتعايي السمطة مف أزمة مالنة حادة ميػذ عػاـ 
إلػػى اال تػػراض مػػف البيػػوؾ المحمنػػة لمواجةػػة هػػذا اززمػػة المسػػتمرة ميػػذ نثػػالث سػػيوات، لكيةػػا تجػػاوزت السػػ ؼ 

 بمنوف دوالر. 2.1المسموح بض لال تراض مف جايب سمطة الي د، وهو 
ة م بمة. وأودح أستاذ المالنة في ون وؿ المرا بوف إف السمطة ستعنش مد اززمة المالنة الحادة لسيوات طونم

اززمػػة المالنػػة فػػػي السػػمطة أزمػػة بينونػػػة، وستسػػتمر، وال توجػػػد "جامعػػة بنرزنػػت الػػػدكتور ياػػر عبػػد الكػػػرنـ: 
السػػػمطة فػػػي أزمػػػة حػػػادة، ولػػػنس أمامةػػػا سػػػول المسػػػاعدات ال ارجنػػػة زف اال تاػػػاد ". وأدػػػاؼ: "م ػػػارج لةػػػا

 ."لسد فاتورة الماارنؼ الفمسطنيي غنر  ادر عمى تولند إنرادات تكفي
فػػي الماػػة. وتراجػػد الػػدعـ ال ػػارجي  40ممنػػوف دوالر، بعجػػز  ػػدرا  300وتبمػػغ الماػػارنؼ ال ػػةرنة لمسػػمطة 

لمسمطة باورة الفتة في السيوات النثالث از نرة،  اواػاإ مػف بعػض الػدوؿ العربنػة واإلدارة ازمنركنػة، مػا 
دة مساعدتةا المالنة لمسمطة العامنف المادي والحػالي أدل إلى حدوث عجز متيامي. وجمدت الوالنات المتح

 ."دوؿ مرا ب"بسبب لجواةا إلى ازمـ المتحدة لينؿ افة 
وتفا مت اززمة باورة أكبر عيدما أ دمت الحكومة اإلسراانمنة عمى و ؼ التحونالت الجمركنػة لةػا، وحولػت 

 كة الكةربان الفمسطنينة.جزناإ ميةا إلى  ركة الكةربان اإلسراانمنة لسداد دنوف عمى  ر 
، تػػوفنر الػػدعـ الكػػافي لمحكومػػة لمواجةػػة ازعبػػان المالنػػة، مػػا نػػدفد "فػػتح"وتػػرفض ال ػػول السناسػػة،  اواػػاإ 

 أعدان فنةا لالست الة.
 4/3/1023الحياة، لندن، 

 
  "إسرائيل" منظمة التحرير تطالب بضغط اقتصادي وسياسي أوروبي عمى 9

يفنذنػة لميظمػة التحرنػر الفمسػطنينة اػالح رأفػت، عػف ت ػدنرا لموا ػؼ االتحػاد أعرب عدػو المجيػة الت: راـ اهلل
ازوروبي فنمػا نتعمػؽ بتواػنة فػرض م اطعػة عمػى ميتجػات المسػتوطيات، لكيػض طالػب االتحػاد بمػا لدنػض مػف 

 أوراؽ دغط "بممارسة دغط فعمي عمى إسراانؿ".
تحػاد ازوروبػي هػو المسػتورد مسػطنينة "أف االالف "مػوطيي"( إلذاعػة 3/3وأكد رأفت فػي تاػرنحات لػض ازحػد )

ونػػأتي فػػي م دمػػة الػػدوؿ المسػػتوردة ميةػػا، وبالمرتبػػة النثالنثػػة الوالنػػات المتحػػدة ازمرنكنػػة"،  إسػػراانؿازوؿ مػػف 
وسناسػي وكػػذلؾ اسػػت داـ عال اتػػض  ا تاػػاديو ػاؿ: "لػػذلؾ يحػػف يػدعو االتحػػاد ازوروبػػي إلػػى ممارسػة دػػغط 

 عمى تيفنذ التزاماتةا". إجبارهاؿ مف أج إسراانؿالرابطة مد 
 3/3/1023قدس برس، 

 
 قريع: ما يجري في المسجد األقصى "مؤامرة كبر " لتقسيموأحمد  20

ازنػاـ: عبػر عدػو المجيػة التيفنذنػػة لميظمػة التحرنػر، راػنس دااػرة " ػػؤوف ال ػدس" فنةػا أحمػد  رنػػد  -راـ اهلل 
ف سمسػػػػمة ا تحامػػػػات نومنػػػػة لباحاتػػػػة، مػػػػف  بػػػػؿ )أبػػػو عػػػػالن(، عػػػػف  م ػػػػض إزان مػػػػا نحاػػػػؿ فػػػػي "از اػػػػى"، مػػػػ

المسػػتوطينف، والمسػػتعربنف، والسػػناح، بحمانػػة ومسػػايدة  ػػرطة االحػػتالؿ، وااػػفا ذلػػؾ بػػػ"المؤامرة الكبػػرل التػػي 
تستةدؼ ازماكف الدنينػة فػي مدنيػة ال ػدس، وتعزنػزا لم طػط ت سػنـ المسػجد از اػى، كمػا حاػؿ فػي الحػـر 

 اإلبراهنمي ال رنؼ".
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ناـ أحد الدباط اإلسراانمننف برف ػة أفػراد مػف ال ػرطة اإلسػراانمنة مػؤ را، بػا تالع أ ػتاؿ مػف الزنتػوف واعتبر  
والسػرو والػورد الجػػوري كػاف  ػد زرعةػػا  ػباف م دسػػنوف فػي سػاحات "از اػػى"، جرنمػة يكػران تػػأتي فػي إطػػار 

 مميةجة تستةدؼ المسجد. إسراانمنةسناسة 
ان مػػا تتعػػرض لػػض مدنيػػة ال ػػدس، والمسػػجد از اػػى، مػػف ايتةاكػػات واسػػتةجف الاػػمت العربػػي واإلسػػالمي إز 

"فظػػة"، وعممنػػات تةونػػد مبا ػػرة، ومػػا نحػػدث مػػف تطػػاوؿ واعتػػدانات واػػمت حػػد التعػػدي عمػػى ال ػػر ف الكػػرنـ، 
وايتةاؾ حرمة و دسنة أولى ال بمتنف، ميا دا دوؿ العالـ،  ااة الدوؿ العربنة واإلسالمنة الو وؼ بكؿ جدنة 

 ا نتعرض لض "از اى"، وودد حد لض.لمواجةة م
 4/3/1023األيام، رام اهلل، 

 
 "1" حممة وطنية لمواجية التخابر مع العدوغزة: جياز األمن الداخمي يعمن عن  22

أعمػػف المسػػؤوؿ فػػي جةػػاز ازمػػف الػػدا مي الع نػػد محمػػد الفػػي عػػف ينػػة وزارة الدا منػػة وازمػػف الػػوطيي إطػػالؽ 
مػػارس  " اػػباح ازربعػػان الم بػػؿ الموافػػؽ السػػادس مػػف  ذار/1ر مػػد العػػدو "الحممػػة الوطينػػة لمواجةػػة الت ػػاب

 الجاري.
و اؿ الع ند الفي: "ستكوف الحممة الجدندة أكنثر  مولنة وعم اإ وتطوراإ في العمؿ ازميي وستعتمد عمى يتاا  

ح عف المػدة ورفض المسؤوؿ في جةاز ازمف الدا مي اإلفاا ايتاار الم اومة في معركة "حجارة السجنؿ".
 المودوعة الستمرار الحممة، مبنِّياإ أف مدتةا مرتبطة ب رار و طة وزارة الدا منة وازمف الوطيي.

 3/3/103فمسطين أون الين، 
 

 وزارة األوقاف بغزة تعمن عن مؤتمر دولي حول الزكاة في تشرين ال اني/ نوفمبر المقبل 21
عػػف موعػػد ايطػػالؽ المػػؤتمر العممػػي الػػدولي "يحػػو زكػػاة  أعميػػت وزارة ازو ػػاؼ وال ػػؤوف الدنينػػة فػػي غػػزة: غػػزة

فاعمة ُتح ؽ م اادها ال رعنة"، داعنة العممان والباحنثنف في المؤسسات العممنة والبحنثنة الفمسطنينة والعربنة 
واإلسالمنة والعالمنة كافة بما فػي ذلػؾ الميظمػات والةناػات الم تاػة بالزكػاة لمم ػاركة بأبحػانثةـ وميا  ػاتةـ 

 جمسات المؤتمر. الؿ 
( فػػي غػػزة أف المػػؤتمر الػػذي 3/3إسػػماعنؿ ردػػواف فػػي مػػؤتمر اػػحفي ع ػػدا ازحػػد ) د.وأكػد وزنػػر ازو ػػاؼ 

يوفمبر ال ادـ سنحمؿ رسالة تفعنػؿ دور الزكػاة فػي التيمنػة / مف  ةر ت رنف نثايي 24و 23سنع د في نومي 
 االجتماعنة واال تاادنة في المجتمد.

 3/3/1023قدس برس، 
 

 ساعات  خمسغزة تحتجز صحفي ين في طة شر ال 23
احتجػػزت ال ػػرطة فػػي  طػػاع غػػزة، أمػػس، ليحػػو  مػػس سػػاعات، يااػػب ي نػػب الاػػحفننف د.  ال مػػن : -غػػزة 

تحسػػػنف ازسػػػطؿ، والكاتػػػب سػػػامي ازسػػػطؿ، بعػػػد اسػػػتدعااةما لمتح نػػػؽ عمػػػى  مفنػػػة كتابتةمػػػا م ػػػالنف تيػػػاوال 
و الػت ي ابػة الاػحفننف المحسػوبة،  يس جيػوبي ال طػاع.في محافظة  اف نػو  "م الفة ال رطة يفسةا لم ايوف"

فػي بنػاف، ي ػالإ عػف يااػب الي نػػب، إيػض تم ػى والكاتػب سػامي ازسػػطؿ بالغػنف بدػرورة حدػورهما إلػى مكتػػب 
 التح نؽ في  رطة  اف نويس.

 4/3/1023الخميج، الشارقة، 
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 حةل انتخاباتيا تنعكس عمى المصالعط  وت   الداخميةحمد: خالفات حماس األ 14

دعا المسؤوؿ عف ممؼ الماالحة عدو المجية المركزنة لحركة فتح، عزاـ  :ميتار حمداف -راـ اهلل
االحمد ، مسان امس، الى نثورة  عبنة دد الطرؼ الذي نسعى لتعطنؿ تيفنذ اتفاؽ الماالحة الوطينة حتى 

 لو كايت هذا النثورة دد حركة فتح.
االي ساـ ندمر ال دنة الفمسطنينة وعمى الفاااؿ " سطنف،و اؿ االحمد في ل ان عمى فداانة تمفزنوف فم

 ."الوطينة التارؼ بدمنر ومواجةة الطرؼ الذي نسعى الى ت ونض اتفاؽ الماالحة الذي تـ تو نعض
دا ؿ حركة حماس وتعطؿ اجران ايت اباتةا الدا منة تيعكس « ال الفات« ورأل االحمد اف ما وافةا بػ

 يةان االي ساـ.باورة مبا رة عمى امكاينة ا
ايا مؤمف بالعمؿ مف اجؿ تح نؽ ايةان االي ساـ واعمؿ بكؿ جدنة التماـ هذا ال طوة لكييي ادد « و اؿ:

 «.ندي عمى  مبي بسبب محاوالت البعض لعر مة ايجاز هذا الةدؼ
وألمح االحمد الى وجود بعض ال ول التي تعمؿ مف أجؿ استمرار االي ساـ كويض نتعارض مد ماالحةا 

لذاتنة والفاونة، ازمر الذي نستدعي العمؿ الجدي مف أجؿ مواجةة هذا ال ول التي ت دـ التوجةات ا
 االسراانمنة التي تعمؿ مف أجؿ إدامة االي ساـ وت ونض السمطة الوطينة.

سمطة وطينة جدنة تحت االحتالؿ أمر مستحنؿ ومف نرند ب ان االحتالؿ فمف مامحتض « و اؿ االحمد:
 «.ي ساـ ل دمة االحتالؿ الذي ساهـ في ودد ال روط المودوعنة لالي ساـ واستمرارااستمرار اال

، م ددا «ايةان االي ساـ نةـ كؿ فمسطنيي وكؿ مواطف عمنض التادي لمف نرند ب ان االي ساـ:« واداؼ 
 عمى اهمنة االحتكاـ لما تـ التو ند عمنض وتطبنؽ بيود الماالحة.

 «.فاوض والحوار بؿ المطموب هو التيفنذ والمةـ ماذا و عيا وكنؼ ييفذاال نوجد  ين اآلف لمت« و اؿ:
 4/3/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 ينتيي قريبا  سالرافض لمبدأ المقاومة  السياسيالبردويل: برنامج عباس  15

 أكد د. االح البردونؿ ال نادي في حركة حماس، أف الماالحة متو فة ب رار سناسي مف: محمود هينة
 رانس السمطة محمود عباس، يافناإ في الو ت ذاتض إجران اتااالت مف  بؿ حركة فتح لتفعنؿ الماالحة.

و اؿ البردونؿ في تارنح  اص لػ " الرسالة يت"، مسان ازحد، "إف عباس ت مى عف الماالحة م ابؿ ل ان 
 بؿ الم ان".الرانس ازمرنكي باراؾ أوباما، ولـ نِرد أف نكوف لض أي ارتباط مد حماس  

وكايت ماادر اعالمنة  د أ ارت إلى طمب مف  بؿ السفنر ازمرنكي لدل السمطة داف  بنرو، دعا فنض 
 عباس إلى ال روج مف حوارات ال اهرة مد حماس، عيد االعالف عف زنارة أوباما لمميط ة.

إلى أف ال ياعة باتت  وأودح البردونؿ أف حركتض سعت إلى توفنر أجوان انجابنة إلتماـ الماالحة، م نراإ 
و دد عمى مو ؼ حماس  لدل الراعي الماري حوؿ االطراؼ التي عممت عمى اف اؿ إيةان االي ساـ.

الداعـ لم روع الم اومة، ودرورة االتفاؽ عمى بريام  سناسي م اوـ، مدنفاإ: "يحف يرند ماالحة عمى 
 أردنة الدفاع عف أرديا والجةاد لتحرنر فمسطنف".

دي في حماس: "البريام  السناسي برااسة عباس الرافض لمبدأ الم اومة سنيتةي  رنباإ"، مستطرداإ وتابد ال نا
"هو ال نممؾ الو ت الُعمري لمب ان، وحماس تيتظر بفارغ الابر إلتماـ الماالحة ولف تمؿ مف أجؿ 

 تح ن ةا".
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مسطنيي المتمنثؿ في الم اومة، وجدد البردونؿ دعوتض لرانس السمطة، بدرورة االلتفات حوؿ  نار ال عب الف
 والعمؿ عمى اتماـ الماالحة المتعنثرة ميذ أكنثر مف ست سيوات متواامة.

 3/3/2013الرسالة، فمسطين، 
 

 ي"عمى طالبات داخل األقصى "انحطاط أخالق واالعتداء لمقرآن إسرائيميالرشق: ركل ضابط  16
، " ناـ دابط في تارنح  ايت د عدو المكتب السناسي لحركة حماس عزت الر ؽ احفي مكتوب لض النـو

اةنويي بركؿ ال ر ف الكرنـ ب دمض، واالعتدان عمى الطالبات باورة وح نة وهف نحفظف كتاب اهلل  الؿ 
ا تحاـ متطّرفنف اةانية برف ة دابط مف جنش االحتالؿ إحدل حم ات مااطب العمـ دا ؿ المسجد 

اةنوينة تعّبر عف ايحطاط أ ال ي، واعتدان  از اى، بةدؼ ميعةف مف الرباط في از اى ، جرنمة
سافر وجباف نعكس مدل عيارنتةـ ومعاداتةـ لكؿ تعالنـ ال رااد السماونة، ونؤذف بزواؿ حتمي لكنايةـ 

 المزعوـ"، عمى حد تعبنرا.
 3/3/2013فمسطين أون الين، 

 
 وافق عمى ىيئة قيادية جديدة لفتح بغزة عباس: القدس الفمسطينية 17

ماادر فتحاونة مطمعة، مسان النوـ ازحد، عف أف ال ااد العاـ لحركة فتح، الرانس محمود ك فت  :غزة
عباس، وافؽ عمى ت كنمة الةناة ال نادنة العمنا الجدندة لمحركة في  طاع غزة، بعد مداوالت جرت مؤ راإ في 

  إطار المجية المركزنة لمحركة براـ اهلل، بحدور  نادات فتحاونة مف غزة.
، أف المجية الجدندة سنترأسةا عدو المجية المركزنة الدكتور زكرنا  وأودحت الماادر لػ ال دس دوت كـو

ازغا بدنالإ لم نادي يبنؿ  عث، الذي أكد يبأ است التض مف ميابض ل نادة الحركة في غزة، والتفرغ لعممض 
  التيظنمي ازساسي في إدارة ممؼ العال ات الدولنة بالحركة.

"زكرنا ازغا، وأحمد يار، و أحمد حمس، و جماؿ عبند،  بأف أعدان المجية الجدد، هـ: و الت الماادر
  و سفناف عبد الرازؽ، و ذناب الموح، و فناؿ أبو  ةال، و نحنى رباح، و يةى البحناي".

 ولفتت الماادر إلى أف الةناة ال نادنة الجدندة أوكمت لةا كافة المةاـ وكامؿ الاالحنات، مف أجؿ إعادة
حداث كؿ التغننرات الالزمة لميةوض بوا د الحركة.  ترتنب الودد التيظنمي لمحركة في غزة، واع
 4/3/2013القدس، القدس، 

 
 برعاية أردنية عباس ودحالن بيناحتمال مصالحة قريبة "السفير":  18

د ك ؼ مسؤوؿ بارز في حركة فتح، ومف المحسوبنف عمى تنار الرانس الفمسطنيي محمو : دنان الكحموت
عباس، أف اتفاؽ ماالحة بنف از نر واليااب عف الحركة، والمفاوؿ ميةا ب رار رااسي، محمد دحالف 

 بات  اب  وسنف أو أديى.
، م ترطاإ عدـ ذكر اسمض، إف عدة عوامؿ ساعدت في واوؿ االتفاؽ الذي وافض «لسفنر»و اؿ المسؤوؿ لػ

 ماراتي.بالمبداي إلى بر ازماف، أبرزها التد ؿ ازرديي واإل
عماف ترل درورة إيةان ال الؼ الدا مي بنف الرجمنف لما نحمؿ مامحة لفتح. وبنف المسؤوؿ أف ازردف 
برعانة ممكنة أ رؼ عمى ممؼ الماالحة. كما بدا مؤ راإ أف عباس، المامـ عمى الت مي عف ميابض 

 حالف بعكس السابؽ.وعدـ التر ح لرااسة السمطة الفمسطنينة مرة أ رل، نمنؿ إلى الماالحة مد د
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أما اإلمارات، وف اإ لممسؤوؿ ذاتض، فتعتبر أف فتح مف دوف دحالف لف تستطند الت دـ في حاؿ جرت ايت ابات 
 فمسطنينة، حنث أف تناراإ عرنداإ مف الحركة في ال طاع نمنموف لض ونعطويض الوالن الكامؿ.

مساعدات لمسمطة كالسابؽ  د نكوف سبباإ وأ ار إلى أف ظروفاإ أ رل لةا عال ة برفض دوؿ عربنة ت دنـ 
مبا راإ ل بوؿ عباس الماالحة، وبالفعؿ أو ؼ عباس عدة إجرانات استةدفت دحالف ولـ نمض في 

 تطبن ةا.
 4/3/2013السفير، بيروت، 

 
 سيناء  من ليبيا عبر تتجسس عمى حماس عبر صواريخ ميربة "إسرائيل"اليوم السابع": " 19

فى  طاع غزة، « حماس»عف أف حركة « النـو السابد»ماادر مطمعة لػك فت : محمد حسنف -سنيان
رفدت استالـ دفعة اوارنا كايت مةربة إلنةا مف لنبنا عبر احران سنيان، بعد أف تبنف أيةا تحتول عمى 

 أجةزة تجسس ومرا بة تمكف إسراانؿ مف تحدند موا د الاوارنا والمتعاممنف معةا.
اارو ا بعند المدل تـ ي مةا  الؿ  82تةرنب ازسمحة بسنيان فلف ووف اإ لمادر  رنب مف عاابات 

ازناـ ال منمة المادنة مف لنبنا عبر طرؽ احراونة إلى أف وامت إلى مياطؽ جبمنة بوسط سنيان، و بنؿ 
د ولةا إلى  طاع غزة عف طرنؽ ازيفاؽ واؿ إلى سنيان سراإ أحد  بران الاوارنا فى كتااب ال ساـ 

رل لحركة حماس والذل  اـ بفحص الاوارنا حنث تمكف مف اكت اؼ أجةزة تجسس ومرا بة الجياح العسك
فى مكوياتةا الفتاإ إلى أيض تـ ي ؿ تمؾ ازجةزة إلى  طاع غزة، وب نت الاوارنا حنث رفدت حماس 

 استالمةا.
د أف تبنف وأكدت الماادر أف حركة حماس أيةت تعامالتةا مد عدد كبنر مف مةربى ازسمحة بسنيان، بع

لةا أف ازسمحة المي ولة مف لنبنا إلى غزة ربما تكوف تسببت فى ك ؼ جزن كبنر مف ميظومة تسمنح 
الحركة. وأودحت الماادر أف زرع أجةزة التجسس فى  حية الاوارنا ال نعرؼ حتى اآلف مادرا، 

فى تةرنب  وأعربت عف م اوفةا أف نع ب هذا الحادث حركات تافنة جسدنة تياؿ مارننف نعمموف
ازسمحة، إذا ما تبنف دموعةـ فى  بكات زرعتةا إسراانؿ بغرض التجسس عمى م اتمى حماس أو مف 
نساعدويةـ فى مار ولنبنا والسوداف، بعد وامت تممنحات بتةدندات مف  نادات بارزة فى الجياح العسكرل 

 بالحركة إلى أف هذا الحادث لف نمر دوف ع اب مف ن فوف  مفض.
 4/3/2013ابع، مصر، اليوم الس

 
 السوري الحر و"جبية النصرة" بإعدام فمسطينيين في مخيم اليرموك الجيشتتيم  "القيادة العامة" 20

عياار الجنش السوري الحر ” ال نادة العامة -الجبةة ال عبنة لتحرنر فمسطنف “اتةمت : )د .ب .أ(
ي م نـ النرموؾ لالجانف الفمسطنيننف اإلسالمنة المتطرفة، بلعداـ  ابنف فمسطنيننف ف” جبةة اليارة”و

 جيوبي دم ؽ، وتعمنؽ جنثتنةما عمى از جار.
هذا العمؿ الم نف نظةر الوجض الح ن ي لةذا “و الت الجبةة في بناف أادرتض في راـ اهلل، أمس، إف 

 هذا التطور“، مدنفة أف ”المجموعات التي تسنطر عمى م نـ النرموؾ وتزرع الرعب وال وؼ بنف أبيااض
ال طر في أعماؿ المعاردة المسمحة نستدعي و فة جادة مف جمند الفاااؿ الفمسطنينة، ومغادرة مربد 

 ”.الالمباالة والتفرج، وودد اتفاؽ ال اهرة مودد التيفنذ
 4/3/2013الخميج، الشارقة، 
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 يطالبون المجتمع الدولي التدخل إلنقاذ األسر  فمسطينيونلبنان: قياديون  21

سطنينوف المجتمد الدولي بالتد ؿ العاجؿ إلي اذ ازسرل المدربنف عف الطعاـ ومحاكمة طالب  نادنوف فم
ال نادات اإلسراانمنة في محكمة الجيانات الدولنة بافتةـ مجرمي حرب دد اإليساينة، وذلؾ عمى جراامةـ 

 تجاا ال عب الفمسطنيي و  رها جرنمة إعداـ ال ةند عرفات جرادات.
في لبياف عمي بركة، وعدو المكتب السناسي لػ"جبةة التحرنر الفمسطنينة"  وداف ممنثؿ حركة "حماس"

االح النوسؼ، ومسؤوؿ حزب "ال عب" الفمسطنيي في لبياف غساف أنوب، وأمنف سر "الجبةة العربنة 
الفمسطنينة" في لبياف محني الدنف كعوش، في بناف م ترؾ لةـ ع ب اجتماع لةـ مسان أمس، في مكتب 

 لعاامة المبياينة بنروت، اإلجرانات اإلسراانمنة في ال دس المحتمة.حركة حماس با
كما داف البناف عممنات طرد الم دسننف وهدـ ميازلةـ واالستنالن عمى أرادي ازو اؼ اإلسالمنة والمسنحنة 

 في ال دس ومحاوالت ا تحاـ المسجد از اى المبارؾ.
لماالحة الفمسطنينة وتعزنز الوحدة الوطينة وايةان و دد المجتمعوف عمى درورة استكماؿ تيفنذ اتفاؽ ا

عادة بيان وتفعنؿ ميظمة التحرنر الفمسطنينة عمى أسس وطينة ودنم راطنة.  حالة االي ساـ واع
وأكدوا عمى درورة المحافظة عمى أمف الم نمات الفمسطنينة واست رارها وتحنند الوجود الفمسطنيي عف 

لبوا الحكومة المبياينة بل رار الح وؽ المدينة واإليساينة ل عبيا الفمسطنيي الاراعات المبياينة الدا منة، وطا
 وتأمنف العنش الكرنـ لض رننثما نتمكف مف العودة إلى دنارا ازامنة في فمسطنف.

 3/3/2013فمسطين أون الين، 
 

 النطالقتيا 44 الذكر  الة تحيي" اطيةالديموقراطية  "لبنان:  22
ة لتحرنر فمسطنف مةرجاياإ في المدنية الرنادنة بنروت، في الذكرل الرابعة أ امت الجبةة الدنمو راطن

 .وازربعنف اليطال تةا، ودعماإ لمحركة الوطينة ازسنرة ) ااة سامر العنساوي(
ولفت عدو المكتب السناسي في الجبةة الدنمو راطنة عمي فناؿ إلى "اييا لـ يممس اف هياؾ جدنة في 

ف البناف الوزاري"، ميا داإ "الرؤسان النثالنثة والتنارات السناسنة والكتؿ الينابنة تطبنؽ ال ؽ الفمسطنيي م
 والةناات الروحنة إلى العمؿ عمى إلغان الغبف بحؽ  عبيا".

و ّدد عمى درورة "إب ان  دنة اليازحنف الفمسطنيننف في سورنا في إطارها اإليسايي بعنداإ عف جمند 
 االستغالؿ السناسي".

 4/3/2013بيروت، المستقبل، 
 
 
 

 : ال يمكن تحقيق أي اتفاق سالم مع الفمسطينيين"ايباك" باراك في افتتاح مؤتمر 13
 اؿ وزنر الجنش االسراانمي "انةود باراؾ"، إيض ال نمكف تح نؽ أي تفاؽ سالـ  امؿ مد السمطة الفمسػطنينة، 

نة )انبػػاؾ( فػػي وا ػػيطف، والػػذي نعػػد االسػػراانم -وذلػػؾ فػػي افتتػػاح مػػؤتمر لجيػػة العال ػػات ال ارجنػػة االمنركنػػة
 ا ول لوبي مؤند إلسراانؿ في الوالنات المتحدة.
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وأودح "باراؾ"  الؿ  طابض "أيض نجب تح نػؽ اتفػاؽ وسػط، نػتـ مػف  اللػض تػأمنف أمػف إسػراانؿ"، محػذراإ أيػض 
 فػػػي حػػػاؿ ف ػػػؿ هػػػذا االتفػػػاؽ "فػػػلف إسػػػراانؿ ستدػػػطر الت ػػػاذ  طػػػوات أحادنػػػة الجايػػػب مػػػف أجػػػؿ دولػػػة ذات

 ومنتنف، باإلدافة إلى اف إسراانؿ ستدطر لودد  ط حدودي  ارج تكتؿ المستوطيات، كما أيةػا سػتعمؿ 
 عمى تعزنز ازمف عمى طوؿ الحدود مد ازردف".

وأدػػاؼ  ػػااالإ:" إف هيػػاؾ حاجػػة لحػػؿ الػػدولتنف زيػػض الحػػؿ ازمنثػػؿ، وهػػذا  ػػين م اػػود أعػػد مػػف أجػػؿ تػػأمنف 
يتيناهو  اـ ب طػوات  ػجاعة، والتػي ا ػتممت عمػى تجمنػد االسػتنطاف، أمػا  هونتيا كدولة نةودنة ودنم راطنة،

 الجايب الفمسطنيي فمـ ن دـ أي تيازالت".
وتطػػرؽ "بػػاراؾ"  ػػالؿ حدننثػػة ل دػػنة اليػػووي اإلنرايػػي  ػػااالإ:" اف اسػػراانؿ لػػف تسػػمح إلنػػراف أبػػداإ بحنػػازة سػػالح 

ف اكبر تحد تواجةض اسراانؿ والميط ة والعالـ ا  لنـو هو سعي انراف لمحاوؿ عمى  درات يوونة".يووي، واع
 4/3/1023، عكا أون الين

 
 بالتخويف من األوضاع األمنية الجديدة كومتو حسعى لتشكيل نتنياىو ي 14

نسػػػتأيؼ راػػػنس الحكومػػػة اإلسػػػراانمنة بينػػػامنف يتينػػػاهو ، محاوالتػػػض لت ػػػكنؿ :  مػػػاؿ  ػػػحادة -ال ػػػدس المحتمػػػة 
لػػض، وسػػنجتمد مػػد راػػنس حػػزب "البنػػت النةػػودي" يفتػػالي بنيػػت، إل ياعػػض حكومػػة  ػػالؿ ازسػػبوعنف المتب نػػنف 

 بػ"أهمنة د وؿ حزبض إلى االاتالؼ الحكومي وفؾ ال راكة مد حزب نوجد مست بؿ برااسة ناانر لبند".
ودعا يتيناهو إلى "ت ػكنؿ حكومػة واسػعة لدػماف وحػدة  ونػة فػي مواجةػة الم ػاطر ازمينػة المتاػاعدة دػد 

غال "ازوداع ازمينة في الميط ة،  اوااإ التطورات في سورنة وتةدند الرانس ب ػار ازسػد إسراانؿ"، مست
بػػالرد عمػػى عممنػػة ال اػػؼ از نػػرة فػػي سػػورنة، وتعػػرض الجػػوالف السػػوري المحتػػؿ إلػػى سػػ وط اػػوارنا مػػف 

 طرؼ سورنة".
ترهنب لت كنؿ حكومتض"، و د اعتبرت اليااب عف "حزب العمؿ" منراؼ من اانمي، أف يتيناهو  "نيتة  سناسة 

و الت إف "إسراانؿ ال تتعرض ل طر وجودي مف  بؿ إنراف أو سورنة، وال تعاػؼ بةػا أزمػة ا تاػادنة عمػى 
غػػػرار النويػػػاف، وهػػػي لنسػػػت بحاجػػػة إلػػػى إي ػػػاذ، بػػػؿ إف هيػػػاؾ أ  ااػػػاإ فنةػػػا بحاجػػػة إلػػػى إي ػػػاذ". كمػػػا رأت 

رار جعمػت كػؿ مػواطف نثالػث فػي إسػراانؿ تحػت من اانمي أف "يتيناهو  تسبب، عمى مدل ع رنف عاماإ، بأدػ
  ط الف ر، وعزلت إسراانؿ عف العالـ".

و ػػػد ي مػػػت اػػػحنفة هػػػارتس عػػػف مست ػػػار ازمػػػف ال ػػػومي نع ػػػوب عػػػامي درور والمبعػػػوث ال ػػػاص ليتينػػػاهو  
المحػػامي نتسػػحاؾ مول ػػو، ال ػػوؿ إف "الدػػغط الػػذي سػػنمارس عمػػى إسػػراانؿ سندػػطرها إلػػى ال نػػاـ ب طػػوات 

اعد عمػػى تػػرمنـ ودػػعةا أمػػاـ اػػدن اتةا مػػف الػػدوؿ الغربنػػة، حتػػى لػػو لػػـ نػػؤد ذلػػؾ إلػػى اسػػتاياؼ سناسػػنة تسػػ
المفاودػػػات مػػػد الفمسػػػطنيننف". كمػػػا رجػػػح مست ػػػاروف كبػػػار لػػػرانس الحكومػػػة، أف "تدػػػطر حكومػػػة يتينػػػاهو 

 الم بمة إلى تجمند البيان  ارج الكتؿ االستنطاينة الكبرل في الدفة الغربنة".
ف " ػػرار التجمنػػد الجزاػػي الػػذي نتحػػدنثوف عيػػض فػػي دنػػواف راػػنس الحكومػػة، ال ن ػػمؿ ال ػػدس وذكػػرت هػػارتس أ

ال ر نة والكتؿ االستنطاينة الكبنرة، بػؿ ن تاػر عمػى المسػتوطيات الع ػواانة التػي ت ػد  ػارج الجػدار العػازؿ، 
لوا عة  ارج الكتؿ وهو ما سنبعث برسالة إلى العالـ بأف اسراانؿ لنس لدنةا طموحات سنادنة عمى المياطؽ ا

 االستنطاينة الكبنرة بعد تو ند اتفاؽ سالـ مد الفمسطنيننف".

 4/3/1023، الحياة، لندن
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 لفصميم عن الييود  48ةال أراضي الضفة في لعمالخصص حافالت ت "إسرائيل" 15

 أيػػض بدانػػة مػػف أمػػس سػػتبدأ ت ػػغنؿ  طػػوط حػػافالت م ااػػة” اإلسػػراانمنة“أعميػػت وزارة الي ػػؿ : )د .ب .أ(
لمعمػػػػػاؿ الفمسػػػػػطنيننف ف ػػػػػط فػػػػػي الدػػػػػفة الغربنػػػػػة، فػػػػػي سػػػػػناؽ سناسػػػػػة التمننػػػػػز العياػػػػػري التػػػػػي تتبعةػػػػػا إزان 

فػلف  طػوط الحػافالت المعينػة سػت ـو بي ػؿ العمػاؿ ” ندنعوت أحرويوت“الفمسطنيننف. ووف اإ لما ي متض احنفة 
 .48الفمسطنيننف مف الدفة إلى المياطؽ المحتمة عاـ 

التحرؾ هدفض ت فنؼ التكدس عمػى  طػوط الحػافالت التػي نسػت دمةا النةػود فػي يفػس وذكرت الوزارة أف هذا 
المياطؽ، إال أف عدداإ مف  ااػدي الحػافالت  ػالوا لماػحنفة إيػض سػنتـ مطالبػة الفمسػطنيننف الػذنف ن تػاروف أف 

 اليزوؿ ميةا. ” الحافالت الم تمطة“نست موا 
عػػد ت ػػارنر و ػػكاول مػػف أف الحػػافالت فػػي الميط ػػة تكػػوف ودافعػػت الػػوزارة عػػف ال طػػة، و الػػت إيةػػا ودػػعتةا ب

 دندة االزدحػاـ وبةػا الكنثنػر مػف التػوترات بػنف الركػاب النةػود والعػرب. كمػا اػرح ماػدر بػالوزارة بػأف هيػاؾ 
العدنػػد مػػف ال ػػكاول التػػي أعػػرب م ػػدموها فنةػػا عػػف ت ػػوفةـ مػػف أف الركػػاب الفمسػػطنيننف  ػػد ن ػػكموف  طػػراإ 

وف   ػػروف إف الزحػػاـ ال ػػدند نجعػػؿ السػػاا نف ال ن فػػوف فػػي بعػػض المحطػػات. وتػػردد أف أمينػػاإ، فنمػػا  ػػاؿ  ػػاك
ستكوف منثار ” ال طوط الفمسطنينة“الوزارة بحنثت العدند مف البدااؿ  بؿ ات اذ هذا ال رار، رغـ أيةا تعرؼ أف 

 جدؿ كبنر.         

 4/3/1023، الخميج، الشارقة

 
 اعتداء تحت مسمى "تدفيع ال من"  56تكبوا ار  المستوطنونبالقدس:  شرطة االحتالل 16

ك ؼ  ااد ال رطة اإلسراانمنة في مدنيػة ال ػدس المحتمػة "نوسػي برنيتنػض"، أف المدنيػة  ػةدت : ال دس المحتمة
جرنمػػػة عياػػػرنة دػػػد الفمسػػػطنيننف  امػػػت بتيفنػػػذها عيااػػػر مػػػا تسػػػمى بػػػػ  56المادػػػي  1021 ػػػالؿ العػػػاـ 

  اػػاإ مػػف تمػػؾ العيااػػر لال ػػتباا بدػػموعةـ بتمػػؾ العممنػػات  21اعت ػػاؿ "تػػدفند الػػنثمف"، م ػػنراإ إلػػى أيػػض تػػـ 
  الؿ اآلوية از نرة ف ط.

وزعـ "برنيتنض" في مػؤتمر اػحفي ع ػدا مسػان ازحػد، أف ال ػرطة تيظػر ببػالغ ال طػورة إلػى هػذا الممارسػات 
دػػػد العػػػرب الػػػذنف و ػػػد اسػػػتحدنثت دااػػػرة جدنػػػدة لمتعامػػػؿ معةػػػا، الفتػػػاإ إلػػػى أف معظػػػـ تمػػػؾ الممارسػػػات كايػػػت 

 نسكيوف المدنية وفي أحنان عربنة كحي العنساونة وسمواف  ر ي ال دس.
وفػي مجمػؿ االعتػدانات التػي تػـ تيفنػذها مػف  بػؿ مجموعػات تػدفند الػنثمف فكايػت فػي معظمةػا إل ػان الحجػارة 

 والزجاجات الحار ة.
 4/3/1023، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 

 من غزة في تحقيق أي إنجاز سياسي نسحابواال سور الواقي" فشل عمميتي "ال: ىاليفي 17
أ ػػػػّر الػػػػرانس السػػػػابؽ لمسػػػػاحة الفمسػػػػطنيّنة فػػػػي  ػػػػعبة اإلسػػػػت بارات الاػػػػةنويّنة، أفػػػػرانـ هػػػػالنفي، أّف اإليجػػػػاز 
ـ إليجاز سناسػي، عمػى الػرغـ مػف أف جةػاز اإلسػت بارات الاػةنويّنة  العسكري لحممة "السور الوا ي" لـ نترجإ

مة إلعادة السنطرة عمى الدػفة الغربّنػة  ػالؿ االيتفادػة. وأ ػار إلػى أّف  مػد الفاػااؿ الفمسػطنيّنة سايد الحم
يةانػػة اإليتفادػػة لػػـ نسػػتغؿ إل امػػة تسػػونة مػػد "محمػػود عبػػاس". مػػف جايبػػض، أودػػح مست ػػار راػػنس جةػػاز 

مسػػطنيننف مػػػف "ال ػػاباؾ"، مػػاتي  ػػػتانيبرغ، أّف فػػؾ اإلرتبػػػاط عػػف  طػػػاع غػػزة كػػاف يتنجػػػة وادػػحة ل ػػػطب الف
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الوعي الاةنويي، معتبراإ أّف اإليسحاب مف  طاع غزة جان دوف إدارة حوار و مؽ أسػاس إلسػت رار مسػت بمي 
 في "إسراانؿ".

 مجمة "بمحانيو" العسكرية )عن العبري ة، ترجمة المركز(

 1/3/1023، 1748 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 ك أسمحة فتاكةنتنياىو: إيران تواصل المماطمة وتسعى المتال  18

 ػػاؿ راػػنس الحكومػػة اإلسػػراانمنة "بينػػامنف يتينػػاهو"، النػػوـ، فػػي مسػػتةؿ جمسػػة مجمػػس الػػوزران التػػي ع ػػدت فػػي 
مدنيػػة ال ػػدس المحتمػػة : إف "إنػػراف تسػػعى مػػف  ػػالؿ المحادنثػػات التػػي تجرنةػػا مػػد الػػدوؿ الكبػػرل إلػػى كسػػب 

 الو ت لت انب النوراينوـ".
ّطالعػي عمػى المحادنثػات التػي تجرنةػا ال ػول العظمػى مػد إنػراف حػوؿ ممفةػا وأداؼ:" في يةانة ازسبوع تـ ا

اليووي، وتـ إطالع مست ار ازمف ال ومي "نع وب عمنػدرور"  عمػى فحػول هػذا المحادنثػات، وايطبػاعي ميةػا 
هػػو أف ال ػػين الوحنػػد الػػذي نتح ػػؽ مػػف  اللةػػا هػػو المماطمػػة وبواسػػطة هػػذا المماطمػػة تيػػوي إنػػراف االسػػتمرار 

 نب المادة اليوونة المطموبة لتايند  يبمة يوونة وهي فعمنا تت رب مف هذا الغانة".بت ا
وتػابد بػػال وؿ:" نجػب عمػػى أف أ ػوؿ إف فػػي هػذا المرحمػػة نتوحػػد أعػداؤيا لػػنس مػف أجػػؿ امػتالؾ أسػػمحة يوونػػة 

نوّحػد توجض دديا فحسب بؿ إيةـ نسعوف لمحاوؿ عمى أسمحة فتاكة أ رل وهي تتػراكـ مػف حوليػا، وعيػدما 
 أعداؤيا جةودهـ  نتوجب عمنيا أف يرص افوفيا لكي يتادل لةذا الم اطر".

 3/3/1023، فمسطين أون الين
 

  ال يشكل تيديدا   ة"سكود" في سوريصورايخ موشيو يعمون: استيالء تنظيمات عمى  19
مو ػنض نعمػوف ” اإلسػراانمي“وزنر ما نسمى ال ؤوف االسػتراتنجنة ، أف 4/3/10236ة، الخميج، الشارقذكرت 

” سػكود“تطرؽ، أمس، إلى ت ػارنر تحػدنثت عػف أف تيظنمػات جةػاد عػالمي فػي سػورنا اسػتولت عمػى اػوارنا 
 ”.إسراانؿ”مف الجنش اليظامي السوري، و اؿ إيةا ال ت كؿ تةدنداإ لػ 

ونػة ال تتد ؿ في الحرب ازهمنة الدم” إسراانؿ”أعرؼ هذا الت ارنر و“وأداؼ نعموف إلذاعة جنش االحتالؿ 
عيػدما رأنيػا تةدنػداإ عمميػا عمػى “وأردؼ ”. الداارة فػي سػورنا، ويحػف يتػابد التطػورات وال يػرل فنةػا تةدنػداإ اآلف

 ”.طوؿ الحدود وفي أماكف أ رل، واآلف يتابد ما نحدث وسيوااؿ هذا السناسة في المست بؿ أنداإ 
حتمػػة، وبنيةػػا نثالنثػػة  ػػذااؼ سػػ طت ورداإ عمػػى سػػؤاؿ عػػف إطػػالؽ  ػػذااؼ مػػف سػػورنا باتجػػاا هدػػبة الجػػوالف الم

أوؿ أمػػس،  ػػاؿ نعمػػوف إف إطػػالؽ هػػذا ال ػػذااؼ لػػـ نكػػف متعمػػداإ وجػػان فػػي إطػػار ال تػػاؿ الػػداار دا ػػؿ سػػورنا، 
 ”.جاهز لحمانتةـ” اإلسراانمي“بلمكاف السكاف )في الجوالف( مواامة العنش بأمف زف الجنش “وأداؼ 
ماادر إعالمنة إسراانمنة تحدنثت عػف  مف ال دس، أف دة ماؿ  حا، عف 4/3/1023الحياة، لندن، وي رت 

 مػػػؽ لػػػدل المؤسسػػػتنف السناسػػػنة والعسػػػكرنة، مػػػف تاػػػعند "جبةػػػة الياػػػرة" عمػػػى الحػػػدود السػػػورنة واسػػػت داـ 
 اوارنا "سكود" التي و عت بنف أندي المتمردنف ومعظمةـ مف الجبةة.

تةدنػػد  طنػػر بعػػد السػػنطرة عمػػى أوؿ  اعػػدة و ػػد ي ػػرت اػػحنفة "معػػارنؼ" ت رنػػراإ نفنػػد أف "إسػػراانؿ تتعػػرض ل
اػػوارنا مػػف جةػػات تكػػف عػػداناإ كبنػػراإ إلسػػراانؿ وت طػػط لدػػربةا ولتحرنػػر ال ػػدس بعػػد سػػ وط يظػػاـ الػػرانس 

 السوري ب ار ازسد".
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وك ؼ الت رنػر أف "ال اعػدة التػي سػ طت فػي أنػدي النثػوار ت ػمؿ كمنػة كبنػرة مػف الاػوارنا المتطػورة، ال ػادرة 
ى تػػػؿ أبنػػػب أو ال ػػػدس، وهػػػو مػػػا نجعػػػؿ إسػػػراانؿ ازكنثػػػر دػػػرراإ مػػػف سػػػ وط هػػػذا ال اعػػػدة عمػػػى الواػػػوؿ إلػػػ

 الاارو نة في أندي المتمردنف".
 

 تبقي عمى إغالق معبر غزة لميوم السادس عمى التوالي "إسرائيل" 30
غػػزة ػ أ ػػرؼ الةػػور: أب ػػت سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػػراانمي نػػوـ أمػػس عمػػى  ػػرار إغػػالؽ معػػابر  طػػاع غػػزة 

وأبمغػت سػمطات  نة، والتي أغم تةا ميذ النثالنثان المادي بعد س وط ااروخ 'غراد' عمى مدنية أ كموف.التجار 
االحػػتالؿ الجايػػب الفمسػػطنيي بأيةػػا  ػػررت إب ػػان معبػػر كػػرنـ أبػػو سػػالـ جيػػوب  طػػاع غػػزة مغم ػػا، بعػػد أف كػػاف 

 م ررا أف نعاد فتحض ابنحة ازحد.
 مواجةة جدندة في  طاع غزة في المست بؿ'.

 4/3/1023، القدس العربي، لندن
 

 ".. وشاس قد يتخمى عن االستيطان الحرديم"بينيت يفرض حكومة من دون  -تحالف لبيد  32
البنػت »الػرفض ال ػاطد لػزعنـ حػزب  ، أفاليااػرة مػف أسػعد تمحمػي، عػف 4/3/1023، الحيةاة، لنةدنذكػرت 

« نػػش عتنػػد»دوف الحػػزب الوسػػطي  النمنيػػي المتطػػرؼ يفتػػالي بنينػػت د ػػوؿ الحكومػػة الجدنػػدة مػػف« النةػػودي
بينامنف يتيناهو أماـ  نارنف نثالنثةما هو « لنكود بنتيا»بزعامة نانر لبند، ودد المكمؼ ت كنؿ الحكومة زعنـ 

ورغمػػاإ عيػػض، وهػػو « الحػػردنـ»ازسػػوأ باليسػػبة إلنػػض: ازوؿ ت ػػكنؿ ااػػتالؼ حكػػومي مػػد لبنػػد وبنينػػت مػػف دوف 
بااليدػماـ إلػى الحكومػة مػف  ػالؿ ت مػي يتينػاهو  عػف « العمػؿ»اع حػزب ال نار ازكنثر وا عنة، والنثايي إ ي

 طتض اال تاادنة، في موازاة تحرنؾ العممنة السناسنة مد الفمسطنيننف، وهو  نار نبػدو دػعنفاإ حنػاؿ رفػض 
 ػػنمي نحنمػػوفتش ال ػػراكة مػػد يتينػػاهو  عمػػى رغػػـ محاولتػػض إغرااةػػا بح نبػػة المػػاؿ وتعنػػػنف « العمػػؿ»زعنمػػة 
الم دػػـر مػػف حزبةػػا بينػػامنف بػف النعنػػزر رانسػػاإ لمكينسػػت، والنثالػػث هػو الػػذهاب إلػػى ايت ابػػات جدنػػدة  اليااػب

تحػػذر االسػػتطالعات مػػف أف لبنػػد وحزبػػض سػػن رجاف فػػاازنف بػػأكبر عػػدد مػػف الم اعػػد، مػػا ن ػػوؿ لبنػػد ت ػػكنؿ 
 حكومة جدندة.

كومة اإلسراانمنة الجدنػدة، لػف رانس حركة " اس"  اؿ إف الحأف  ،3/3/1023، فمسطين أون الينوأدافت 
تدػػـ أعدػػانإ مػػف حػػزب " ػػػاس"، وذلػػؾ عمػػى دػػون المفاودػػات بػػػنف راػػنس الحكومػػة اإلسػػراانمنة "بينػػػامنف 

 يتيناهو"، ورانس البنت النةودي "يفتالي بينت"، لدـ از نر لمحكومة اإلسراانمنة.
رطا و ػؼ "يتينػاهو" لسناسػنة بيػان أودح "ن اي" أف راػنس حػزب "هيػاؾ مسػت بؿ" "نػاانر البنػد" و"بينػت"، ا ػت

المستوطيات لمد وؿ فػي الحكومػة، وأف مواف ػة "يتينػاهو" عمػى ايدػمامةـ نعيػي تيازلػض عػف مبػدأ االسػتنطاف، 
 االمر الذي نرفدض حزب " اس"، ونةدد ب ااض دا ؿ الحكومة.

أيػض سػندفد نثميػاإ باهظػاإ واتةـ "ن اي" "بينت" بأيض "دحى بمسػت بؿ االسػتنطاف وأيػض كسػب كراهنػة المتػدنينف، و 
اليجرارا وران يزوات البند"، وتابد بال وؿ:" مف الممكف أف نكوف بينت  ػد ربػح هػذا المعركػة لكيػض مػف المؤكػد 

 أيض  د  سر الحرب، البنت النةودي باع روحة ومست بؿ االستنطاف".
":" ل ػػد عممػػت  ػػالؿ وفػػي سػػناؽ متاػػؿ  ػػاؿ "يتينػػاهو"  ػػالؿ ل ػػانا مػػد الػػرانس اإلسػػراانمي " ػػمعوف بنػػرنس

ازسػػابند المادػػنة عمػػى ت ػػػكنؿ الحكومػػة الجدنػػدة، حكومػػػة تدػػـ جمنػػد االحػػػزاب، ولكػػف م اطعػػة الجمةػػػور 
 االسراانمي، ميعت ت كنمي لمحكومة".
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وهاجـ "يتيناهو" في كممتض "بينت" و"البند" بال وؿ:" ازحزاب المتدنية متفةمة لما أ ـو بض، ولكػف حزبػي البنػت 
مست بؿ ال نفةموف ذلؾ، وأيا ميػزع  مػف ذلػؾ، زف المرحمػة الم بمػة تحتػاج إلػى توحنػد جمنػد  النةودي وهياؾ

 الجةود السناسنة ال ت تنتةا.
اػػحنفة هػػارتس ذكػػرت اف احػػد كبػػار المسػػؤولنف فػػي ، أف 4/3/1023، الحيةةاة الجديةةدة، رام اهللجػػان فػػي  

مستعدوف لمت مي عػف االسػتنطاف جممػة، »ةا: حزب  اس الدنيي الذي نستيد الى النةود ال ر ننف  اؿ لمراسم
وال ي ػػػاؼ، سياػػػػوت ال ػػػػالن المسػػػػتوطيات المتطرفػػػػة ولتجمنػػػد البيػػػػان االسػػػػتنطايي، وسػػػػوؼ يػػػػدعـ الجةػػػػود 

 «.الدبموماسنة، وسياوت مد ت منص الدعـ لممستوطيات
و الػػى وكػػاف يتينػػاهو الت ػػى بمسػػؤولي  ػػاس عاػػر امػػس دػػمف مباحنثاتػػض فػػي سػػبنؿ الت ػػكنمة. ونسػػعى يتينػػاه

اسػػت طاب حػػزب العمػػؿ بزعامػػة نحنمػػوفتش لمحكومػػة المي ػػودة رغػػـ سػػابؽ تاػػرنحاتةا بأيةػػا تفدػػؿ الب ػػانفي 
 المعاردة.

 
  ران  خمف الجدخر أسنة  خمسينس تايمز: ىل يستطيع االسرائيميون العيش لو نجمألوس  31

فمسػطنينة تتفاعػؿ فػي س تػانمز" االمرنكنػة اف االحتجاجػات الو يجمػأت وؿ اػحنفة "لػوس  :وكاالت - وا يطف
رادػػي المحتمػػة بعػػد اف ف ػػد الفمسػػطنينوف االمػػؿ فػػي اي اسػػتاياؼ لمحادنثػػات السػػالـ، واف موااػػمة اسػػراانؿ از

السعي وران توسند اجيدة االستنطاف، دفد ااد انها الف نظةروا كما لو ايةـ اعػدانها. جػان ذلػؾ فػي ت رنػر 
فنمػػػا نتعمػػػؽ بالمسػػػتوطيات . و ػػػاؿ الت رنػػػر: ونمنػػػامزبعنثػػػت بػػػض محػػػررة ال ػػػؤوف الدولنػػػة فػػػي الاػػػحنفة كػػػاروؿ 

وااليت ار العسكري لحمانة االسػراانمنننف، اف "بيػان دولػة عسػكرنة هػو عمػؿ ايعزالػي بطبنعتػض. وعمػى اسػراانؿ 
اف تعند التفكنر في المدة التي نمكف استمرار المحافظة عمى هذا الودد. هؿ نمكػف لالسػراانمننف اف نعن ػوا 

و ػاؿ اندػا اف عػدد المسػتوطينف االسػراانمننف نتجػاوز حالنػا  اسالؾ  ااكة او جػدراف"". سية  رل  مؼ 50
الفا، وكؿ توغؿ في الدفة الغربنة ن نـ ع بة جدندة اماـ العػودة الػى المفاودػات التػي نمكػف اف تػؤدي  550

 الى سالـ دااـ.
ةػدون اليسػبي الػذي ي ػةدا النػـو  ػد "ما ن م يي هو ايض اذا  عر الفمسطنينوف ايض لنس هيػاؾ اي ي ػاط، فػاف ال

" حسػػب  ػػوؿ مانػػر م ػػنرا الػػى الم ػػاؼ مػػف تفاعػػؿ ايتفادػػة نثالنثػػة. "ففػػي سػػورنا نمػػوت  ػػباف وفتنػػات  ال نػػدـو
بع ػػػرات االالؼ، وكنثنػػػروف مػػػاتوا فػػػي ماػػػر مػػػف اجػػػؿ الحرنػػػة. واذا ف ػػػد الفمسػػػطنينوف كػػػؿ النث ػػػة فػػػي مسػػػنرة 

دػوع واالحػتالؿ عيػدما نمػوت ا ػوايةـ وا ػواتةـ فػي  دػـ السالـ، فايض لػف نكػوف لػدنةـ اي سػبب ل بػوؿ ال 
 نثورة دد االمر ذاتض".

 3/3/1023، وكالة سما اإلخبارية
 
 

 تقترب من اختراع وقود بديل لة"بنزين" السيارات أقل سعر ا "إسرائيلىآرتس: " 33
رل  الؿ هذا  الت احنفة "هارتس" إف  ركة "دور  نمنكالنـ" اإلسراانمنة فى  من  حنفا تج: محمود محنى

ازناـ تجارب بالتعػاوف مػد معةػد "الت ينػوف" وجامعػة "بػف جورنػوف" بةػدؼ إنجػاد بػدنؿ لو ػود السػنارات نكػوف 
 .أكنثر جودة وأ ؿ سعراإ 

وأدػافت الاػػحنفة العبرنػػة أف ال بػػران تمكيػػوا مػػف إعػػداد تركنبػػة كنماونػػة بعػػد  مػػط مػػادتى البيػػزنف والمننثػػايوؿ 
 أكنثر جودة وأ ؿ سعرا. أنثمرت عف يوع مف الو ود نعتبر
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وأودحت "هػا رتس" أيػض مػف المتو ػد أف ت تػتـ مرحمػة التجػارب  بػؿ يةانػة هػذا العػاـ، نثػـ سػنتـ اإلعػالف عػف 
 مرحمة تسونؽ المادة، م نرة إلى أيض هذا التجارب تحظى باهتماـ بالغ عمى الاعندنف المحمى والعالمى.

 3/3/1023، اليوم السابع، مصر
 

 بإقامة معبد ليم بالقدس شواذ ييود يطالبون 34
ذكرت احنفة "معارنؼ" اإلسراانمنة النوـ ازحد، أف مجموعة مف المتدنينف النةود مف ال واذ : محمود محنى

 لتأدنة الاموات التوراتنة فنض.في ال دس المحتمة جيسناإ، تسعى إلى بيان معبد  اص بةـ 
بػػد  ػػررت ميظمػػة "حفروتػا" المكويػػة مػػف متػػدنينف وأدػافت الاػػحنفة العبرنػػة، أيػض حتػػى االيتةػػان مػػف بيػان المع

 نةود  واذ جيسناإ، تيظنـ اموات است باؿ السبت فى بنت أحد أعدان الميظمة.
 3/3/1023، اليوم السابع، مصر

 
 "إسرائيلة"إخضاع حممة "البطاقة الزرقاء" في غزة لفحص الحمض النووي قبل الدخول ل 35

نػـو ازحػد الي ػاب عػف أف وزارة الدا منػة اإلسػراانمنة ت ػـو فػي ك فت اػحنفة هػارتس مسػان ال: عكا أوف النف
هذا ازناـ باناغة إجران ن دي بالزاـ كؿ   ص نحمؿ الةونة اإلسراانمنة ونعنش فػي  طػاع غػزة لم دػوع 

 بلجران فحص الحمض اليووي مف أجؿ التح ؽ مف هونتض  بؿ الد وؿ إلى الجايب اإلسراانمي.
جران جان بعد ت دنـ امرأة تحمؿ الةونة اإلسراانمنة وتعنش في  طاع غزة والتي تـ ووف اإ لماحنفة فلف هذا اال

ميعةا الد وؿ إلى "إسراانؿ" التماساإ دد الدولة بسبب إعا ة وزارة الدا منػة ومكتػب التيسػنؽ مػف الػد وؿ إلػى 
 الجايب اإلسراانمي لعدة  ةور.

 3/3/1023، عكا اون الين
 

 مميون شيكل 25 "إسرائيل"مف "يديعوت": زيارة أوباما ستك 36
ذكرت احنفة "ندنعوت أحرويوت" اإلسراانمنة، أف تكمفة زنارة الػرانس ازمرنكػى بػاراؾ أوبامػا : محمود محنى
 ممنوف  نكؿ. 25إلى  20مارس الحالى، ستكمؼ  زنية إسراانؿ ما بنف  10إلسراانؿ فى 

جبات الطعاـ وجوالت سناحنة متيوعة ستتجاوز وأودحت ندنعوت، أف التكمفة ت مؿ إ امة أوباما ومراف نض وو 
ألؼ دوالر، مودحة أف تكالنؼ إجرانات الحمانة ازمينػة، وتػأمنف المطػار وازمػاكف التػى مػف المتو ػد  450

 مالننف  نكؿ. 3أف نزورها تكمؼ يحو 
 نػض ووجبػات الطعػاـ وي مت ندنعوت عف مساولنف بوزارة المالنة اإلسراانمنة  ولةا: "إف تكمفة إ امة أوباما ومراف

ألؼ دوالر ستدفد مف  زنية الدولػة"، م ػنرة إلػى أف طوابػؽ عػدة مػف  450وجوالتةـ السناحنة التى ستتجاوز 
 الفيدؽ ستكوف محظورة عمى اليزالن العادننف.

وأ ارت الاحنفة العبرنة إلى أيض مف دمف التكالنؼ أندا با ات الزهور والسجاد ازحمر الػذل سػنمم م ػر 
 والكينست الذل سنزورا، إدافةإ إلى ترتنبات االتااالت والمعدات الطبنة واإلسعافات ازولنة. إ امتض

وأودحت ندنعوت أيض بعندإا عف السناسة، ست مؿ جولة أوبامػا السػناحنة البحػر المنػت وكيػااس فػى اليااػرة 
 وميط ة الجمنؿ ونافا وبحنرة الحولة لرؤنة موسـ هجرة الطنور.

 3/3/1023، راليوم السابع، مص
 



 
 

 

 

 

           10ص                                    1788العدد:                4/3/1023اال نين  التاريخ:

 األقصىيمقي المصحف الشريف أرضا ويدوسو برجمو في المسجد  إسرائيمي: جندي األقصى"مؤسسة " 
لمو ؼ والتراث  الت  از اىمؤسسة ، أف //، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحمذكرت 

بنحة النوـ باالعتدان اف أحد عياار جيود االحتالؿ االسراانمي  اـ ا، //في بناف لةا االحد 
وحاوؿ ميعةف مف الجموس لتالوة ال ر ف بال رب مف  از اىعمى طالبات مااطب العمـ في المسجد 

ماطبة المغاربة، وعيدما واامف  رانة ال ر ف  اـ برمي حمالة ال ر ف عمى االرض فو د  -مسجد البراؽ
بدوس الماحؼ برجمض نثـ ركمض مد الماحؼ ال رنؼ عمى الحانرة التي جمست عمنةا الطالبات، ف اـ 

الحانرة. وعمى الفور سادت حالة الغدب ال دند وتعالت أاوات التكبنر، فولى الجيدي هاربا، وما زالت 
حالة التوتر ال دند تسود المسجد از اى بعدما تجمد الماموف بال رب مف باب المغاربة دا ؿ المسجد 

 .از اى
االعتدان ال طنر عمى الماحؼ ال رنؼ وعمى المسجد از اى، بةذا ” مؤسسة از اى“مف جةتةا يددت 

بتحرؾ عاجؿ لمدفاع عف حرمة المسجد ” مؤسسة از اى“وعمى المامنف وطالب وطالبات العمـ، وطالبت 
 “.، و الت :اف ال مكاف لوجود االحتالؿ وجيودا في المسجد از اى وال دس والمحتمة از اى

ـ بض أحد عياار االحتالؿ بحؽ ال ر ف الكرنـ نعد ايتةاكا وادحا واعتبرت مؤسسة از اى اف ما  ا
 لدستور المسممنف في العالـ، وتجاوزا  طنرا نعكس مدل ح د المؤسسة االسراانمنة تجاا المسممنف ورموزهـ.

ال نا عكرمة ابرل مفتى ، أف أنمف رمداف، عف مراسمةا //، اليوم السابع، مصروأوردت 
الذل اعتدل عمى الطالبة المسممة بساحة المسجد  يلب، بمحاكمة الدابط الاةنويال دس السابؽ طا

از اى، ومف نثـ  اـ بركؿ الماحؼ ال رنؼ ب دمض، كما واؼ عكرمة هذا االعتدان بمنثابة االعتدان عمى 
ؿ ممنار وياؼ مسمـ حوؿ العالـ، الفتا إلى أف هذا االعتدان نعد از طر مف يوعض مف  بؿ  وات االحتال

 الاةنويى.
مدنر المسجد از اى المبارؾ ياجح بكنرات والُمبعد أف  ،//، الحياة الجديدة، رام اهللوي رت 

وأكد بكنرات أف ما نجري في المسجد از اى هو  عيض ب رار مف االحتالؿ استيكر، جرنمة االعتدان.
 محاولة لفرض السنادة واإلدارة اإلسراانمنة المطم ة عمى المسجد.

ال نا نوسؼ  مف جةتض واؼ رانس المحكمة العمنا ال رعنة رانس المجمس ازعمى لم دان ال رعيو 
 ادعنس، الوا عة بالجرنمة االرهابنة والعيارنة بكؿ الم اننس.

ودعا ال نا ادعنس ميظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدوؿ العربنة إلى تحمؿ مسؤولنتةما وممارسة 
مؿ، م ددا في الو ت ذاتض عمى درورة تكنثنؼ التواجد في المسجد از اى الدغوط لميد تكرار هذا الع

 المبارؾ وباحاتض لمدفاع عيض وحمانتض مف از طار التي تحدؽ بض.
الةناة اإلسالمنة المسنحنة ليارة ، أف عالن الم ةراوي، عف //، االتحاد، أبو ظبيوادافت 

 طنراإ وفادحاإ لحرمة ال ر ف الكرنـ، واعتدان نمس كافة ال دس والم دسات اعتبرت، االعتدان ايتةاكاإ 
المسممنف والمسممات في العالـ، وندؿ عمى العيارنة اإلسراانمنة وعدـ احتراـ الدنايات از رل وكتبةا 

 السماونة.
و اؿ المفتي العاـ لم دس والدنار الفمسطنينة ال نا محمد حسنف، "إف هذا العمؿ اإلجرامي نستفز م اعر 

سممنف في المسجد از اى المبارؾ وفي أيحان المعمورة"، محذراإ مف حالة الغمناف التي تعـ المسممنف الم
ع ب هذا الحدث الب د الذي  د نجر الميط ة إلى مواجةات اعبة. مف جايبةا، دعت ازماية العامة 

فس والم دسات التي لممؤتمر الوطيي ال عبي لم دس امس إلى ت كنؿ لجاف  عبنة في ال دس لمدفاع عف الي



 
 

 

 

 

           12ص                                    1788العدد:                4/3/1023اال نين  التاريخ:

باتت مباحة دنيناإ و ايويناإ في المؤسسة الرسمنة اإلسراانمنة. و الت إف حكومة االحتالؿ، وهي تعمف حربا 
 عمى ال دس تعطي الغطان الكامؿ والمسايد لممارسات العاابات االستنطاينة .

 
 ةاستشياد فمسطينية في سوري 

ازحد، جران ا تباكات في م نـ النرموؾ، لالجانف  است ةدت فمسطنينة، النوـ :دوت كوـ ال دس-غزة
، بأف الفمسطنينة وداد غزاؿ، وهي أـ لنثالنثة  الفمسطنيننف في سورنا.و الت ماادر  ااة لػ ال دس دوت كـو

طالؽ يار،  الؿ ا تباكات و عت  رب  أطفاؿ،  د است ةدت، وأانب    رنف جران عممنات  يص واع
وا ارت  أنثيان محاولتةـ مغادرة ميازلةـ هرباإ مف  دة اال تباكات. ساحة الرنجة، في م نـ النرموؾ،

 ذنفة  في أيحان م تمفة مف م نـ النرموؾ  جيوب العاامة  الماادر إلى س وط ما ال ن ؿ عف 
 السورنة دم ؽ، ما أدل الى س وط عدٍد مف اإلاابات بجراح م تمفة.

نينة و اف ديوف، جران س وط عدة  ذااؼ عمى هذا وأانب عدد   ر مف الفمسطنيننف في م نمي الحس
الم نمنف، النـو االحد.

 //، القدس، القدس
 
 اإلداريين األسر االحتالل يفرج عن "عميد"  

عاماإ، مف  افرجت سمطات االحتالؿ االسراانمنة، امس االحد، عف مازف جماؿ جبرنف اليت ة،  :جينف
 .//سجوف اإلحتالؿ والمعت ؿ ميذ مدنية ال منؿ، وهو أ دـ أسنر إداري في 

 //، القدس، القدس
 
 سجانو العيساوي يستفزونو بترك الطعام بجانبونادي األسير:  

أعمف مدنر الوحدة ال ايوينة في يادي ازسنر المحامي جواد بولص أف سجايي وممردي : حامد جاد -غزة 
 سامر العنساوي المدرب عف الطعاـ لمنوـ مست فى "كبالف" ندعوف مواد غذاانة بجايب ازسنر 

 عمى التوالي إلغرااض.
وأ ار بولص الذي تمكف مف زنارة العنساوي أمس أيض سجؿ احتجاجا عمى الممردنف والسجاينف في 
المست فى الذي ي ؿ إلنض العنساوي  بؿ يحو أسبوع ل نامةـ بودد سوااؿ منثؿ الحمنب ومعمبات مف المواد 

 ة بةدؼ إغران ازسنر.الغذاانة الساام
وي ؿ بولص عف العنساوي أيض نفكر جدنا بم اطعة المحكمة العسكرنة  ااة بعد ما سمد كنؼ تعاممت مد 
زمنمض ازسنر أنمف ال راوية المدرب عف الطعاـ وبعد أف فةـ أف المحكمة رفدت عممنا كؿ ادعانات 

طرن ة اعت اؿ المحررنف وكذلؾ عممنة إدارة الدفاع وسوغت ما أرادا اليااب العسكري اإلسراانمي مف حنث 
 اإلجرانات ال داانة وبالتالي  تبنف أف هذا اإلجران ال فاادة ميض.

 //، الغد، عم ان
 
 المضربين يضربون عن الطعام تضامنا مع األسر  "جمبوعسجن "أسر  قراقع:  

أف ازسرل في سجف 'جمبوع' ارح وزنر  ؤوف ازسرل والمحررنف عنسى  را د النوـ اإلنثينف، : جينف
 اإلسراانمي ن ودوف إدرابا تحذنرنا عف الطعاـ لنـو واحد، تداميا مد ازسرل المدربنف عف الطعاـ.
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، حنث  إلى  وأفاد  را د لمراسميا، بأف ما ن ارب  أسنرا في معت ؿ جمبوع أعميوا اإلدراب النـو
مف الفعالنات اليدالنة التي ات ذتةا الحركة ازسنرة في  اموا بلرجاع وجبات الطعاـ، وذلؾ في إطار سمسمة 

 أع اب است ةاد ازسنر عرفات جرادات، وتداميا مد ازسرل المدربنف عف الطعاـ.
في سجف الي ب الاحراوي، واعتدت عمى  وأداؼ أف  وات االحتالؿ ا تحمت المنمة المادنة  سـ 

 المعت ؿ.ازسرل، ما  مؽ حالة مف التوتر والغمناف دا ؿ 
 //، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 في معرض "أرواح ال صور"من السجون تصف حياة "مقابر األحياء" لألسر  ألف صورة  :غزة 

ألؼ اورة جدندة تت دمةا  ارطة لفمسطنف تحمؿ اسـ "م ابر ازحنان" وبدا مةا جماجـ : ر ا بركة -غزة
سجف إسراانمي، أما ازلؼ اورة فالمتجوؿ بنيةا ن عر بأيض د ؿ غناهب عمى كؿ واحدة ميةا اسـ ل

 السجوف، وك ؼ الي اب عف حناة ازالؼ هياؾ.
ودـ معرض بعيواف "أرواح ال اور" الذي افتتحتض رابطة ازسرل المحررنف ازحد في غزة ما ن ارب ألؼ 
اورة جدندة مف دا ؿ سجوف االحتالؿ اإلسراانمي، تي ؿ وحدها وبدوف كممات ح ن ة أف تمؾ السجوف ال 

 تعدو أف تكوف إال م ابرإ لمحنان.
لةـ أنثيان ي مةـ ومحاكمتةـ، أمنثاؿ عبد اهلل البرغونثي، ومرواف  وايفرد عدد مف ازسرل البارزنف باور يادرة

البرغونثي، درار أبو سنسي، سامر العنساوي، محمد سعدات، واور زسرل أ رنف ُنعدوف رموزاإ لمحركة 
 ازسنرة.

ولـ تغب حناة ازسنرات الفمسطنينات عف هذا الاور، لكيةا جمنعةا ودوف استنثيان ي مت  دة ما نعاينف 
وار ات الميا دة التي أطم يةا في هذا الاور ت تارها عبارة أف "وجودهف في غناهب السجوف  ميض،

 عار عمى هذا العالـ".
أما زنارات بعض ازسرل في متةا اور ناطفوف فنةا، وفي جايب أ ر واحد مف أهؿ كؿ أسنر وبنيةما لوح 

اعة الةاتؼ ونحاوالف أف نحتديا زجاجي حاجز لماوت، وفي إحداها اورة زسنر وطفمتض نتوااالف بسم
 بعدةما بااللتااؽ بالحاجز الزجاجي، في اورة تي ؿ لمعالـ تجرد هذا االحتالؿ مف اإليساينة. 

ولـ تغب جرااـ االغتناؿ الميظـ التي ترتكبةا إدارة السجوف بحؽ ازسرل، والتي منثمةا أحد المجسمات زسنر 
غارؽ بالدمان، لتؤكد أف ال ةدان ازسرل والذنف كاف أ رهـ مكبؿ الندنف لموران ومم ى عمى ازرض ووجض 

 عرفات جرادات ُعذبوا بطرن ة ميظمة وُتركوا حتى الموت.
وبعد فةذا اور غنض مف فنض لع رات الاور التي تحكي معاياة ازسرل في سجوف االحتالؿ 

 اإلسراانمي، والتي تب ى أبمغ وأكبر بكنثنر مف أي واؼ.
 //، طينية )صفا(وكالة الصحافة الفمس

 
 عرفات الرئيسلمتحقيق في اغتيال"الجنائية الدولية": آن األوان لطرق أبواب "البيان"التميمي لة  

ال نا تنسنر التمنمي، بت كنؿ محكمة دولنة  ااة، عمى غرار  طالب  ادي  داة فمسطنف: ال اهرة
فنؽ الحرنري، م ّدداإ عمى أّف الو ت حاف محكمة التح نؽ في اغتناؿ رانس الوزران المبيايي ازسبؽ ر 

 لمذهاب إلى المحكمة الجياانة الدولنة، لمتح نؽ في است ةاد الرانس الفمسطنيي ناسر عرفات.
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هياؾ جرنمة تتمنّثؿ في اغتناؿ الرانس ناسر »مف بال اهرة، إّف « البناف»و اؿ التمنمي في تارنحات لػ 
ّف هياؾ جياة نعترفوف بارتكابة ، الفتاإ إلى أيّت الميطؽ نحتّـ «ـ هذا الجرنمة، بؿ ونتباهوف بةاعرفات، واع

الذهاب إلى مجمس ازمف الدولي، ال سّنما بعد حاوؿ فمسطنف عمى افة الدولة المرا ب، بما نؤّهمةا 
لى التوّجض إ»لمم اركة في االتفا نات الدولنة، وميةا اتفا نة روما بالمحكمة الجياانة الدولنة، م نراإ إلى أّف 

 «.المحكمة الجياانة نحتاج  راراإ سناسناإ مف السمطة الوطينة الفمسطنينة
، م نراإ إلى أّف «هياؾ أدلة و رااف ت ّكؿ أساساإ لت دنـ الاحة اتةاـ لساسة إسراانؿ»وأباف التمنمي أّف 

الكناف ، الفتاإ إلى أف رانس «تارنحات موفاز و اروف وبوش االبف، حوؿ م تؿ عرفات، تدنيةـ جمنعاإ »
الجرنمة موجودة، »، مودحاإ أّف «يحف أ طأيا في  تمض»الاةنويي اعترؼ مارس المادي بالجرنمة، ب ولض 

 «.والجياة موجودوف، وكايوا نتفا روف أيةـ هـ الذنف  تموا ناسر عرفات
 //، البيان، دبي

 
 محاكمة االحتاللالفمسطينية تحول دون خبير في القانون الدولي: ازدواجية معايير السمطة 

أرجد ال بنر في ال ايوف الدولي د. حيا عنسى، عدـ مبا رة السمطة الفمسطنينة بم اداة : محمد عند -غزة
االحتالؿ اإلسراانمي دولناإ، عمى جرنمتض المرتكبة بحؽ ازسنر ال ةند عرفات جرادات، إلى أسباب سناسنة 

 تعود الزدواجنة المعاننر في التعامؿ مد االحتالؿ.
و اؿ عنسي في تارنح لػ"فمسطنف": "كنؼ ست ادي السمطة  ادة االحتالؿ، وال  انات المتةمة بةذا 
الجرنمة، نثـ تعود لممفاودات معةـ"، معتبراإ دراسة السمطة لممسااؿ السناسنة، تحوال دوف البدن ب طوات 

ح نؽ دولنة،  بنؿ ي ؿ وأداؼ: "كاف ازجدر عمى السمطة الفمسطنينة، أف تطمب لجية ت عممنة و ايوينة.
الجنثة إلى ذونةا، ودفيةا"، متةماإ االحتالؿ بل فان ازدلة الح ن نة زسباب وفاة جرادات، وعدـ إظةارا ليتاا  

 الت رنر الطبي، معتبراإ ذلؾ جرنمة كبرل دد اإليساينة.
 //، فمسطين أون الين

 
 
 
 سباعنة رسام الكاريكاتير محمد محكمة االحتالل ترفض استئناف 

التابد لجنش االحتالؿ استايافاإ  دـ باسـ رساـ ” عوفر“رفدت محكمة االستاياؼ العسكرنة في معسكر 
 أناـ إدافنة بدأت مف ال منس المادي. الكارنكاتنر ازسنر محمد سباعية عمى  رار بتمدند اعت الض لػ 

نر مف ل ان المحامي جواد بولس وأفاد يادي ازسنر، في بناف، أف سمطات االحتالؿ ما زالت تميد ازس
مف ال ةر المادي أنثيان عودتض مف زنارة كمؼ بةا مف الجامعة ازمرنكنة  بموكمض ميذ اعت الض في اؿ 

إلى ازردف. وأداؼ مدنر الوحدة ال ايوينة في يادي ازسنر المحامي جواد بولس أف محكمة االستاياؼ 
 سنر سباعية بحجة أيض مميوع مف ل ان المحامي.استمعت لمدفاع دا ؿ المحكمة مف دوف حدور از

 //، الخميج، الشارقة
 
 في شباط/ فبراير نواب ال ة طفال  و  فتاة و مواطنا  بينيم  عتقل ااالحتالل مركز "أحرار":  
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ت "ازناـ": راد مركز أسرل فمسطنف لمدراسات في ت رنرا ال ةري الاادر أمس حوؿ االعت اال -راـ اهلل 
عممنة ا تحاـ لم رل والمدف والم نمات وازحنان، اعت ؿ  اللةا االحتالؿ  وأوداع السجوف أكنثر مف 

 فتاة وسندة. طفالإ، و مواطياإ فمسطنينيا، بنيةـ  ما نزند عف 
وأودح الباحث رناض از  ر مدنر المركز اف االحتالؿ اعد مف استةداؼ ازطفاؿ واليسان  الؿ ت رنف 

مف ال دس وحدها، وأاغرهـ  طفالإ، ميةـ  المادي، حنث واؿ عدد ازطفاؿ المعت منف إلى  نثاف
سيوات، تـ اعت الض في ال دس بحجة ر ؽ دورنات االحتالؿ بالحجارة بنيما  طفؿ لـ نتجاوز مف العمر 

 سيوات كدرع ب رل أماـ الجيود المدججنف بالسالح. است دمت طفال   ر نبمغ مف العمر 
 ميةـ  الؿ ال ةر المادي. وكذلؾ  دد االحتالؿ مف هجمتض بحؽ اليسان والفتنات، حنث اعت ؿ 

وأ ار از  ر إلى أف االحتالؿ وااؿ  الؿ ال ةر المادي حممة االعت االت بحؽ اليواب و ادة الفاااؿ 
العت اؿ اإلداري يواب مف المجمس الت رنعي، إدافة إلى ال نادننف في حماس، فنما نثبتت ا حنث اعت ؿ 

 .المنف سر المجمس الت رنعي محمود الرمحى، واليااب فتحى ال رعاول
 //، األيام، رام اهلل

 
 بشأن وطنيم تاريخا وحضارةعند األجيال الناشئة  ال قافة الوطنيةو  بالوعي ضعفباح ون فمسطينيون:  

را بسبب ما نعتبرا البعض دعفا في نبدي منث فوف وباحنثوف فمسطنينوف  م ا كبن: عوض الرجوب -ال منؿ 
الوعي والنث افة الوطينة الفمسطنينة بمكوياتةا الم تمفة، إدافة إلى دعؼ المعمومات العامة لدل ازجناؿ 

 اليا اة ب أف وطيةـ تارن ا وحدارة.
دعؼ النث افة الوطينة يتنجة لدعؼ مياه  التدرنس.  -تحدنثوا لمجزنرة يت-واعتبر عدد مف الم تانف 

وا في أحادنث ميفامة بحموؿ عدة نعت دوف أيةا  د تساعد في تيمنة الوعي والنث افة الوطينة تتعمؽ وأوا
 معظمةا بوزارة التربنة والتعمنـ.

ن وؿ رانس داارة التارنا واآلنثار في جامعة بنرزنت يظمي الجعبة إف االحتالؿ فرض عمى الفمسطنيننف 
 الفمسطنيننف عف هونتةـ ازوسد ك امننف وعرب وغنر ذلؾ.هونة محددة وهي "الفمسطنينة"، وبالتالي فاؿ 

وأداؼ أف لمةونة مكويات كنثنرة، بنيةا التراث النث افي، والموا د ازنثرنة والبمدات التارن نة والتراث المي وؿ 
 والتراث المحكي، م نرا إلى "فترة طونمة مف االي طاع بنف الياس وهذا التراث".

التراث جزنا هاما مف الةونة، م نرا إلى عدـ تغطنة مياه  المدارس الفمسطنينة واعتبر الجعبة إعادة إحنان 
 لةذا المسألة رغـ مساهمة بعض الم ارند في توعنة الطالب بالمكويات الم تمفة لمةونة الفمسطنينة.

مف جايبةا ت نر عبنر حامد الم رفة عمى م روع "دعؼ النث افة الوطينة وتأنثنرا عمى استح اؽ الدولة" 
المتدمف في م روع "المواطية" الذي ت وـ بض وزارة التربنة والتعمنـ بالتعاوف مد مركز إبداع المعمـ ميذ 

 سيوات إلى "يتاا  غنر مردنة".
وأودحت م رفة الم روع الذي أيجز العاـ المادي أيض تـ توزند استبنايات ت  نانة مكوية مف ع رة 

ا ات وتوارنا ومياسبات ت ص فمسطنف، مدنفة أيةا تعاممت مد أسامة تتعمؽ باليكبة واليكسة و رارات واتف
االستبناف كامتحاف، ووزعتةا في مياطؽ م تمفة وعمى  رااح متعددة في راـ اهلل، فكايت اليتنجة أف  رابة 

 ياؼ الم اركنف لـ نعرفوا اإلجابة رغـ وجود  نارات.
ة راـ اهلل لـ نجنبوا إجابة احنحة، و رابة % ممف أجابوا عمى ازسامة الع رة في  ارع مدنيو الت إف 

 % في عدد مف المدارس أجابوا إجابة  اطاة، مرجحة أف مواجةة الم كمة تبدأ مف المدارس.
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 //، الجزيرة نت، الدوحة
 
 في نابمس بؤرة استيطانية جديدة عمى أراضي قرية دير الحطب 

طاينة جدندة عمى أرادي  رنة دنر الحطب  ر ي أ اـ مستوطيوف أمس بؤرة استن :ب ار دراغمة–يابمس 
إف ع رات المستوطينف واموا إلى ميط ة « الحناة الجدندة«و اؿ  ةود عناف مف ال رنة لػ مدنية يابمس.

جبؿ حاـز المالا ة لم رنة و رعوا في ياب كرفايات متي مة، تمةندا إل امة بؤرتةـ االستنطاينة الجدندة، 
الداامة لمسنطرة عمى أرادي ال رنة التي تعنش ظروفا  اسنة بسبب مؤكدنف مساعي المستوطينف 

 االستنطاف.
 //، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 عمى االعتداءات العنصرية  في يافا احتجاجا   فمسطينية تظاىرة 

تظاهر الع رات مف الفمسطنيننف في مدنية نافا احتجاجا عمى االعتدان العياري الذي تعرض لض ال اب 
 حسف اارؼ، حنث رفد المتظاهروف  عارات .كتبوا عمنةا: "نافا فمسطنينة ما بديا عيارنة".

% مف المجتمد و اؿ اليا ط عمر سكسؾ إف:" العيارنة في إسراانؿ تأ ذ دعما  طنرا جدا، اذ أف 
 االسراانمي نمنؿ الى التطرؼ والعيارنة دد المواطينف العرب ون ولوف ذلؾ بطرن ة عمينة".

اؼ:" لـ يتفاجأ مف مو ؼ بمدنة تؿ ابنب التي كاف نجب أف نكوف لةا مو ؼ وادح لكف لمسؼ ال دند واد
عيدما نكوف الحادث مد مواطف عربي يرل أف البمدنة ال تعطي لمحدث أي أهمنة، واذا كاف العكس كيا يرل 

 أف البمدنة ا امت الدينا ولـ ت عدها.
 //، فمسطين أون الين

 
 

 بعد إغالق معبر كرم أبو سالم كميات البضائع الواردة عبر األنفاق لزيادة رفح: جيود 50
ظةػػػرت  نثػػػار اإلغػػػالؽ المتكػػػرر والطونػػػؿ لمعبػػػر غػػػزة التجػػػاري "كػػػـر أبػػػو سػػػالـ" فػػػي ازسػػػواؽ  محمػػػد الجمػػػؿ:

والمتاجر، مف  ػالؿ  ػح فػي العدنػد مػف أيػواع السػمد والبدػااد، وازدادت حاجػة الغػزننف إلػى أيفػاؽ التةرنػب 
 لوا عة جيوب محافظة رفح إلمدادهـ بالسمد الدرورنة.ا

وبػػالرغـ ممػػا نعتػػري العمػػؿ فػػي ازيفػػاؽ مػػف اػػعوبات جػػران الحممػػة الماػػرنة از نػػرة عمنةػػا اجتةػػد مالكوهػػا 
وال ػػااموف عمنةػػا مػػف أجػػؿ تمبنػػة احتناجػػات السػػوؽ مػػف السػػمد المف ػػودة  ااػػة المػػواد الغذاانػػة، وركػػزوا  ػػالؿ 

تةرنب بعض مف م ت ات ازلباف  ااػة ازجبػاف وسػمد تمونينػة أساسػنة كػالرز والسػكر  اآلوية از نرة عمى
 وزنت الطعاـ التي تعتبر دمف السمد ازكنثر استةالكا.

وتـ ت انص العدند مف ازيفاؽ لتعباة غاز الطةي عبػر إرسػاؿ اسػطوايات فارغػة إلػى مدنيػة رفػح الماػرنة 
عادتةا ممتماة.  واع

 4/3/1023، األيام، رام اهلل
 
 النادرة ولن تقبل بالتقصير تجاىيم األمراضاألعرج: الرئاسة ترعى ذوي حسين  
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 اؿ رانس دنواف الرااسة حسنف ازعرج، النـو ازحد، إف الرااسة سترعى فاة الماابنف بازمراض  :راـ اهلل
 اليادرة وست اص مزندا مف الو ت والجةد والت رنعات لةـ ولف ي بؿ بالت انر تجاهةـ.

ذلؾ  الؿ مةرجاف 'أمراض يادرة بال حدود' الذي يظمتض جمعنة البحر ال نرنة لمنتاـ والف ران  بال راكة  جان
مد مؤسسة نمنمة ومست فى الكارنتاس لمطفاؿ لممرة ازولى في  اعة جمعنة الةالؿ ازحمر في راـ اهلل 

ازمراض اليادرة وتأنثنرها عمى  بةدؼ الت فنؼ عف الماابنف وذونةـ وي ر المزند مف الوعي والنث افة عف
 الماابنف.

و دد ازعرج عمى درورة تعرنؼ المجتمد بازمراض اليادرة وتأنثنرها عمى حناة الماابنف وي ر التوعنة 
 وأهمنة الو انة والتعاوف لمحد مف كؿ المسببات لةذا ازمراض بال راكة مد المؤسسات ذات العال ة.

 //، نية )وفا(وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
 

  غزة: وزارة الزراعة تقمل من مخاوف وصول أسراب الجراد من مصر 51
(، مف م اوؼ واوؿ أسػراب الجػراد إلػى 3/3 ممت وزارة الزراعة في الحكومة الفمسطنينة بغزة، ازحد ): غزة

 ال طاع،  ادمة مف مار.
رة،  ادمػة مػف السػوداف، حنػث تجػري وتحدنثت وسااؿ إعالـ مارنة عف واوؿ أسػراب مػف الجػراد إلػى ال ػاه

 محاوالت لمكافحتض  بؿ ايت ارا.
و اؿ المةيدس االح ب نت مدنر عاـ اإلدارة العامة لو انة اليباتات والحجر الزراعػي فػي وزارة الزراعػة: "إف 

 واوؿ الجراد لغزة، تحددا المتغنرات البنانة، وفؽ سرعة الرناح واتجاهةا".
ػ" دس برس" أف هػذا ازسػراب وجػدت فػي ميط ػة "الحالنػب" بػنف السػوداف وأودح ب نت في تارنح  اص ل

 وأ ار إلى أف نثالنثنف  ومار، وتجري مكافحتةا بالتعاوف بنف وزارتي الزراعة في البمدنف.
  

ممنوف ح رة مف الجراد، وامت إلى ميط ة الجنزة بمار ومف نثـ إلػى ال ػاهرة، وامتػد ايت ػارها حتػى واػمت 
 اإ أيةا توجةت اوب البحر ازحمر،  افزة بعدها إلى السعودنة.اإلسماعنمنة، مودح

 3/3/1023قدس برس، 
 

 التسجيل لمشروع المنح المقدمة لممؤسسات والجمعياتغزة: وزارة الشباب والرياضة تبدأ  53
أعميػػػت وزارة ال ػػػباب والرنادػػػة والنث افػػػة عػػػف افتتػػػاح التسػػػجنؿ لم ػػػروع المػػػيح الم دمػػػة : هػػػدل الػػػدلو - غػػػزة

ألػؼ دوالر  15ات والجمعنات ازهمنة العاممة في  طاعات الرنادة والنث افة وال باب والطفولػة ب نمػة لممؤسس
 .1023 ةرناإ، عمى مدار ع رة أ ةر ابتدان مف مارس/  ذار الجاري، وحتى دنسمبر/ كايوف النثايي 

وـ، أف هػػػذا واعتبػػػر وزنػػػر ال ػػػباب والرنادػػػة د. محمػػػد المػػػدهوف،  ػػػالؿ مػػػؤتمر اػػػحفي ع ػػػد فػػػي غػػػزة، النػػػ
المؤسسات " رنكة في العمؿ، وتعمؿ مف  الؿ رؤنة وادحة واحدة عيوايةا؛ كنؼ نمكف أف يرت ي بال طػاع 

 ال بابي، ويت دـ بال طاع الرنادي والطفولة، وينثري ال طاع النث افي".
 3/3/103فمسطين أون الين، 

 
 هلل ال انيوعبد ا نتنياىوترفض تأكيد أو نفي لقاء  "إسرائيل"األردن يستغرب و 54
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ازيبػان الفريسػنة أف يتينػاهو زار ازردف مػرتنف  ذكرت وكالة: محمد الدعمة - يظنر مجمي عماف - تؿ أبنب
إف هػػػذنف  "نػػػدنعوت أحرويػػػوت"و الػػػت اػػػحنفة ،  ػػػالؿ ال ػػػةرنف المادػػػننف، والت ػػػى بالممػػػؾ عبػػػد اهلل النثػػػايي
 اعماف والسفارة ازردينة في تؿ أبنب لـ تعمما بةمالم اننف تما بسرنة بالغة، لدرجة أف السفارة اإلسراانمنة في 

ندػػعةا "مػػف جايبػػض، اسػػتغرب ماػػدر أرديػػي مػػا ن ػػوـ بػػض اإلعػػالـ اإلسػػراانمي مػػف تسػػرنبات، مػػف حػػنف آل ػػر 
 ، عمى حد تعبنرا."باورة أ بار مةمة نثـ نطمب مف ازردف أف ننثبتةا أو نيفنةا

إف وسااؿ اإلعالـ اإلسراانمنة ت رج عمنيا "ال اوص:  ، بةذا"ال رؽ ازوسط"و اؿ المادر ردا عمى سؤاؿ لػ
سػػراانمننف، ومطمػوب ميػػا أف ي ػدـ تعمن ػػا  بتسػرنبات وتػػدعي أيبػان حػػوؿ ل ػانات جػػرت بػنف مسػػؤولنف أردينػنف واع

 ."عمنةا سوان باإلنثبات أو اليفي
 المسػػاولوفنجتمػػد بنيةمػػا اتفا نػػة سػػالـ، ولػػنس هيػػاؾ مػػا نميػػد أف  "إسػػراانؿ"وأ ػػار الماػػدر إلػػى أف ازردف و

 مف كال الطرفنف، واإلعالف عف أي ل ان أو اجتماع دوف إ فان أو إحاطتض بسرنة تامة ب اد اإلنثارة.
 4/3/1023الشرق األوسط، لندن، 

 
 األقصىالمسجد تطالب الحكومة بموقف حازم من االعتداءات عمى  الميندسيننقابة األردن:  55

الحكومػػة بات ػػاذ مو ػػؼ حػػاـز مػػف االعتػػدانات الاػػةنوينة عمػػى طالبػػت ي ابػػة المةيدسػػنف : الدسػػتور –عمػػاف 
المسػػجد از اػػى المبػػارؾ، وعمػػػى حرمػػة ال ػػر ف الكػػػرنـ فػػي  مػػب سػػاحاتض، وكػػػذلؾ االعتػػدانات الوا عػػة عمػػػى 

 .ازسرل
تابعت ما ي متػض وسػااؿ اإلعػالـ حػوؿ االعتػدان عمػى طالبػات ماػاطب العمػـ " أيةاو الت الي ابة في بناف لةا 

جد از اػػى المبػػارؾ، وتػػدينس الماػػحؼ مػػف  بػػؿ أحػػد جيػػود االحػػتالؿ الػػذي داس عمػػى نثالنثػػة مػػف فػػي المسػػ
الماػاحؼ، عػالوة عمػى االعت ػاؿ المتكػرر لطػالب وطالبػات ماػاطب العمػـ الػذنف بػاتوا  ػط الػدفاع از نػػر 

 عف المسجد از اى المبارؾ.
ي فػػػي رفػػػد الاػػػوت عمػػػى أ ػػػؿ ت ػػػدنر، الي ابػػػة عػػػف اسػػػتةجايةا لمت ػػػاذؿ الرسػػػمي العربػػػي  بػػػؿ الػػػدول وأعربػػػت

 ازبطاؿ في سجوف االحتالؿ الاةنويي. ازسرلاحتجاجاإ عمى االعتدانات المتكررة بحؽ 
 4/3/1023الدستور، عمان، 

 
 تيدد بكشف أسماء مستوردي البضائع اإلسرائيمية "استح"حممة األردن:  56

 ػطنةا تمكيػوا مػف معرفػة أسػمان بعػض أف يا« اسػتح»أعميػت حممػة : لنمى  الػد الكركػي -الدستور  -عماف 
المسػػتوردنف والمتػػداولنف بالبدػػااد المسػػتوردة مػػف الكنػػاف الاػػةنويي، حنػػث مػػف المفتػػرض أف نػػتـ ي ػػر  ػػوااـ 

 بأسمااةـ إذا لـ نتو فوا عف ذلؾ.
  ناـ الحممة تيفنػذ ي ػاطةا النثالػث دػمف حممتةػا الةادفػة إلػى التوعنػة وم اومػة تػداوؿ البدػااد أنثيانجان ذلؾ 

 رنبػة "سػوؽ ال دػار المركػزي فػي ميط ػة ، 1/4/1023الاةنوينة في السػوؽ ازردينػة حنػث زارت السػبت 
وتوجةػػت مجموعػػة مػػف اليا ػػطنف لت اػػي أسػػمان مػػوردي ومسػػتوردي البدػػااد المسػػتوردة مػػف الكنػػاف  "السػػوؽ

 الاةنويي وكنفنة د وؿ تمؾ البدااد لممممكة.
وينة والعياػرنة، ف ػد تمكيػت المجموعػة مػف معرفػة أسػمان وبحسب بنػاف اػادر عػف جمعنػة مياهدػة الاػةن

بعػض المسػتوردنف والمتػداولنف بتمػػؾ البدػااد حنػث مػػف المفتػرض أف نػتـ ي ػر  ػػوااـ بأسػمااةـ إذا لػـ نتو فػػوا 
 عما ن وموف بض، كما أفاد اليا طوف.
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 4/3/1023الدستور، عمان، 
 

 الشرق األوسط مع األسر  الفمسطينيين في جامعة تضامنيةوقفة األردن:  57
 فالفمسػػطنيننطالػػب طمبػػة فػػي جامعػػة ال ػػرؽ ازوسػػط  ػػاركوا فػػي و فػػة تدػػامينة مػػد ازسػػرل  :الغػػد –عمػػاف 

، دوؿ العالـ بالتحرؾ مف أجؿ و ؼ جرااـ االحتالؿ بحؽ هػؤالن الميادػمنف  اواػا المدػربنف ازحد أمس
 عف الطعاـ.

لطمبػة وأعدػان الةناػة التدرنسػنة فػي الجامعػة، وودد طالب  الؿ الو فة التػي  ػارؾ فنةػا جمػد غفنػر مػف ا
 ممارسات االحتالؿ الاةنويي بحؽ ازسرل. إلىأندنةـ في سالسؿ إ ارة 

وأكد عمند  ؤوف الطمبة الدكتور سػمنـ  ػرنؼ أف ال ػباب الاػاعدوف بعػزمةـ وعممةػـ سػندعموف كػؿ م ةػور 
رل هو مسؤولنة ال باب مف  الؿ في سجوف االحتالؿ الغااب، مؤكدا أف تحدي هذا الغااب، ودعـ ازس

دراسػتةـ وتػػأهمةـ لنكويػػوا فػػي اػػفوؼ مػػف نبيػػي ونطػور ونرفػػد البينػػاف اسػػتعدادا لحػػرب  ػػوة الميطػػؽ ال لحػػرب 
ميطػػػؽ ال ػػػوة. وردد الطمبػػػة هتافػػػات التحنػػػة واالعتػػػزاز لمسػػػرل المدػػػربنف عػػػف الطعػػػاـ الػػػذنف أعػػػادوا لممػػػة 

 الكرامة.
 4/3/1023الغد، عمان، 

 
 األقصى في فتياتبركل المصحف واالعتداء عمى  إسرائيميعربية تستنكر قيام ضابط الجامعة ال 58

اسػػػتيكرت الجامعػػػة العربنػػػة ب ػػػدة  نػػػاـ دػػػابط إسػػػراانمي بركػػػؿ الماػػػحؼ ال ػػػرنؼ : العػػػزب الطنػػػب الطػػػاهر
 واعتدااض عمى عدد مف السندات الالتي كف نحفظف ال ر ف في باحات المسجد از اى بال دس.

، أف االنثيػنفتاػرنح لػض النػـو  فػيمحمد ابنح ازمنف العاـ المساعد لجامعػة الػدوؿ العربنػة، وأودح السفنر 
حدث لنس موجةػا زهػؿ ال ػدس أو ال ػعب الفمسػطنيي الػذنف  ػاموا بػدورهـ عمػى الوجػض ازكمػؿ فػي الػدفاع  ما

يػػاؾ حاجػػة إلػػى عػػف از اػػى، بػػؿ رسػػالة لممتػػنف العربنػػة واإلسػػالمنة ب ػػ نةا الرسػػمي وال ػػعبي، مؤكػػدا أف ه
 مو ؼ  وي مف ازمة العربنة واإلسالمنة لمسايدة أهؿ ال دس الاامدنف.

مو ػػؼ حػػاـز إزان هػػذا االعتػػدان، معتبػػرا أيػػض نمنثػػؿ حم ػػة مػػف  بات ػػاذوطالػػب اػػبنح ازمػػة العربنػػة واإلسػػالمنة 
 بػػؿ الػػرأي  سمسػػمة ايتةاكػػات عدنػػدة دػػد ال ػػدس وم دسػػاتةا وأهمةػػا، ولمسػػؼ باتػػت ت ابػػؿ بعػػدـ االهتمػػاـ مػػف

العػػػاـ العربػػػي، م ػػػنرا إلػػػى أف هػػػؿ ال ػػػدس نتعردػػػوف لمدػػػرب واإلهايػػػة ولكػػػيةـ اػػػامدوف، ونيا ػػػدوف ازمػػػة 
الو ػػػوؼ معةػػػـ فػػػي مواجةػػػة إسػػػراانؿ التػػػي نأتنةػػػا طوفػػػاف مػػػف المسػػػاعدات والزااػػػرنف مػػػف الحركػػػة الاػػػةنوينة 

 العالمنة".
 4/3/1023األىرام، القاىرة، 

 
 "األقصى"عمى  امن تصاعد اعتداءاتي "إسرائيل"يحذ ر  ممينالمس خواناإلقيادي في مصر:  59

حػػّذر  نػػادي فػػي جماعػػة اإل ػػواف المسػػممنف بماػػر مػػف اسػػتمرار االعتػػدانات :  دمػػة  ػػدس بػػرس -ال ػػاهرة 
اإلسراانمنة عمى الم دسػننف والم دسػات اإلسػالمنة، مؤكػدإا أف ال ػعب الماػري وال ػعوب العربنػة لػف تاػمت 

 عمى ذلؾ.
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ر حمدي حسف، ال نادي بجماعة اإل ػواف المسػممنف فػي ماػر: "إف مػا حػدث مػف اعتػدان جيػدي و اؿ الدكتو 
إسػراانمي عمػي سػػندة بالمسػجد از اػػى وركمػض يسػػ ة مػف ال ػر ف الكػػرنـ ب دمػض، هػػو جرنمػة مسػػتمرة مػف جػػرااـ 

  وات االحتالؿ الاةنويي لم دستيا اإلسالمنة".
ب العربنة دد الجرااـ التي ن ـو بةا الكنػاف الاػةنويي"، وحّذر مف "ايتفاض ال عب الماري  ااة وال عو 

 ال سنما في ظؿ استمرار االحتالؿ تةوند مدنية ال دس.
وطالب ال نادي اإلسالمي، في تارنح اػحفي مكتػوب تم ػت " ػدس بػرس" يسػ ة، لجيػة ال ػدس التػي نرأسػةا 

ػا أف ممؾ المغرب "بأف تتحرؾ، وعمػى المسػممنف أف ن ومػوا ب طػوات إنجابنػة مػف  أجػؿ تحرنػر ال ػدس"، م ترحإ
 ن اص المسمموف والعرب منزاينة لدعـ مؤسسات المسممنف في ال دس.

 4/3/1023، قدس برس
 

 لصالح الموسادفي تجنيد مياجرين تفتح تحقيقا  ةالسودانيالداخمية  ةر اوز : "السوداني" 60
د ية إف الوزارة  رعت فػي التح نػؽ بابكر  السودايي  اؿ وزنر الدا منة: ال سـ السناسي -ت رنر - "السودايي"

دوف إجػػرانات وتيسػػنؽ مسػػبؽ مػػد ازمػػـ المتحػػدة، وأكػػد أف الجةػػات  مػػف "إسػػراانؿ" حػػوؿ واػػوؿ السػػودايننف
 الم تاة با رت تحرنات مد العاادنف لمعرفة دواعي واولةـ دوف إ طار ازمـ المتحدة.

رعت فػػي حزمػػة مػػف اإلجػػرانات لجمػػد وفػػي السػػناؽ ك ػػفت ماػػادر أمينػػة مطمعػػة أف السػػمطات السػػوداينة  ػػ
 "السػودايي"لمسوداف لمعرفة هونتةـ، فنما لـ تستبعد ذات الماادر لػ "إسراانؿ"المعمومات حوؿ الذنف أعادتةـ 

د مػػوا بةػػا  التػػيلاػػالحةا وأف السػػمطات تح ػػؽ عػػف الكنفنػػة  "إسػػراانؿ"أف نكػػوف بػػنف المطػػرودنف مػػف جيػػدتةـ 
أف المجموعات التي عػادت لمسػوداف  -بعد أف ا ترطت حجب اسمةا  -. وأدافت ذات الماادر "إسراانؿ"

يمػا تػـ تػدرنبةا مػف  بػؿ جةػاز الموسػاد والجػنش اإلسػراانمي، ومػف نثػـ  "إسراانؿ"مف  لنست مجموعات عادنة واع
تجةػز لػذلؾ  "إسػراانؿ"تمت إعادتةـ  الؿ هذا الو ت الذي نمر بض السػوداف لتيفنػذ أجيػدة معنيػة،  ااػة وأف 

ذ فترة طونمة لتيفنذ استرتنجتةا، وتو عت ذات الماػادر أف تكػوف مةمػة أولاػؾ الجواسػنس أكبػر ممػا ازمر مي
التجسػػس، الت رنػػب، "نتاػػور الكنثنػػروف،  ااػػة فػػي أع ػػاب تػػدرنبةـ والػػذي ال نمكػػف حاػػرا إال فػػي يطػػاؽ 

 عبر اإل اعات". وأهمةا "التأنثنر عمى الرأي العاـ "إي ان  بكات لمت ابر، الفودى،  يااة، فرؽ اغتناالت
وفػى السػناؽ ن ػوؿ راػنس جةػاز ازمػف ال ػارجي السػابؽ المػوان عنثمػاف السػند إف أعػداد الالجاػنف الػذنف عػػادوا 

أكبػػر مػػف ازعػػداد التػػي اػػرحت بةػػا ال يػػوات اإلسػػراانمنة وأيةػػا مكمفػػة بالعدنػػد مػػف  "إسػػراانؿ"إلػػى السػػوداف مػػف 
جةػاز  "إسراانؿػ"النػة. وندػنؼ السػند فػي حػدنث سػابؽ أف لػالمةاـ االسػتراتنجنة فػي السػوداف  ػالؿ الفتػرة الح

م ابرات تمتد أي طة عممناتض حوؿ العالـ، وأف الذنف تمت إعادتةـ لمسوداف هـ يسبة بسنطة مف الموجػودنف 
ًإ بالسوداف ون وموف بأعمالةـ التجسسنة والت ابرنة دد السػوداف والػذنف نتبػوأوف ميااػب حساسػة فػي  أاالإ

 .البالد
فػػي السػػيوات المادػػنة، وأف  "إسػػراانؿ"إلػػى  لجاػػواألػػؼ سػػودايي  10اػػانات رسػػمنة تؤكػػد أف هيػػاؾ نثمػػة إحو 

مػػف  700% مػػف جيػػوب السػػوداف. و ػػد  وبمػػت عػػودة 60% مػػف جبػػاؿ اليوبػػة و25% مػػيةـ مػػف دارفػػور و15
 واسنس.عبر الجيوب أ نراإ بحذر بالغ وتوجس، وذلؾ  وفاإ مف عودتةـ كج "إسراانؿػ"الالجانف السودايننف ب

إسػراانؿ تعمػؿ عمػى تح نػؽ أهػداؼ "و اؿ اليػاطؽ الرسػمي باسػـ ال ارجنػة ازسػبؽ السػفنر عمػي الاػادؽ، إف 
كنثنرة مف وران تسػمؿ بعػض السػودايننف إلػى أرادػنةا، ومػف أبػرز تمػؾ ازهػداؼ  مػؽ جواسػنس دػد السػوداف 

 ى أندنةـ.الست دامةـ في مرحمة مف المراحؿ لمعمؿ دد بالدهـ، حتى تتكسر الدولة عم
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إلػى  -وفدػمت حجػب اسػمةا - "السػودايي"وفي ذات اإلطار ت نر الماادر ازمينة المطمعػة التػي تحػدنثت لػػ
أف العدنػػد مػػف المجموعػػات التػػي عػػادت  ػػالؿ السػػيوات المادػػنة مػػف إسػػراانؿ  امػػت بتسػػمنـ أيفسػػةا لجةػػاز 

امػت بتزونػر  ػةادات زور فػي ازمف والم ابرات مف دميةا مجموعة تاحنح المسػار التػي اعترفػت بأيةػا  
، هذا  "إسراانؿ"المحكمة الجياانة وأبايت أيةا تم ت تدرنبإا في  عمى أنادي دباط الموساد لمعمؿ دد ال رطـو

بجايػػب أف العدنػػد مػػف أفػػراد الميظمػػات العػػاممنف بػػل منـ دارفػػور والػػذنف نػػد موف السػػوداف بجػػوازات سػػفر مػػزورة 
 .أعدادهـ ال حار لةا وهـ نتبعوف لالست بارات اإلسراانمنة

 1/3/1023السوداني، الخرطوم 
 

 "إسرائيل" باإلفراج عن األسر  المضربين عن الطعامويطالب  القدسيزور  وفد برلماني أوروبي 62
بػػاإلفراج عػػف ازسػػرل  "إسػػراانؿ"طالػػب وفػػد برلمػػايي أوروبػػي : فتحػػي اػػباح –محمػػد نػػويس؛ غػػزة  -راـ اهلل 

مدنيػة ال ػدس. ودػـ الوفػد  إلػى ،1/4/1023السػبت زنػارة  ػاـ بةػا الوفػد المدربنف عف الطعاـ، وذلؾ  الؿ 
الفمسػػطنينة ولجيػػػة أهػػػالي ازسػػرل الم دسػػػننف بةػػػدؼ  -الػػذي  ػػػكؿ بمبػػادرة مػػػف مجمػػػس العال ػػات ازوروبنػػػة 

اإلطالع عمى معاياة أهالي ال دس، كالإ مف اليااب البرنطايي الوزنر السابؽ السنر جنرالػد كوفمػاف، واليػاابنف 
االسػػػكتميدننف سػػػايدرا وانػػػت وجػػػنـ هنػػػوـ، واليااػػػب اإلرليػػػدي بػػػات  ػػػنةاف الػػػذي  ػػػاض تجربػػػة اإلدػػػراب عػػػف 

 نوماإ، ادافة الى عدد مف ال  انات السناسنة ازوروبنة. 55لمدة  2982الطعاـ عاـ 
متػض نومػاإ، واسػتمد مػف عاا 111وزار الوفد ميزؿ ازسنر الم دسي سامر العنساوي المدرب عػف الطعػاـ ميػذ 

عػػف ظػػروؼ اعت الػػض وادػػرابض المتوااػػؿ. كمػػا زار الوفػػد ميػػزؿ الطفػػؿ مسػػمـ عػػودة فػػي حػػي البسػػتاف، والػػذي 
مػػػرة. و الػػػت وانػػػت فػػػي مػػػؤتمر اػػػحافي  24اعت ػػػؿ أكنثػػػر مػػػف 

أي إيساف نرل معاياة ال عب الفمسػطنيي عػف " أفع ب الجولة 
عمػػى العػػالـ ». وأدػػافت: " ػػرب نحػػزف لةػػذا الظمػػـ الوا ػػد عمػػنةـ

ؿ،  اواػػا الػػرانس بػػاراؾ أوبامػػا  ػػالؿ زنارتػػض المرت بػػة التػػد 
إلطػػالؽ ازسػػرل المدػػربنف  "إسػػراانؿ"لمميط ػػة بالدػػغط عمػػى 

اطمعػػت عمػػى معايػػاة ازطفػػاؿ الػػذنف  أيةػػا. و الػػت "عػػف الطعػػاـ
تجػػػارب  اسػػػنة، منثػػػؿ االعت ػػػاؿ فػػػي سػػػف مبكػػػر.  إلػػػىتعردػػػوا 
ا، رأنيػػا ايتةاكػػات االحػػتالؿ وسػػمعياها مػػف أاػػحابة": وأدػػافت

ويحػػػػػف باػػػػػدد تونثنػػػػػؽ هػػػػػذا المعايػػػػػاة وطرحةػػػػػا عمػػػػػى مجالسػػػػػيا 
وبرلماياتيػػا فػػي محاولػػة لمسػػايدة ال ػػعب الفمسػػطنيي ورفػػد الظمػػـ 

 ."عيض
و ػػػػاؿ  ػػػػنةاف إيػػػػض نفةػػػػـ مػػػػدل الحػػػػزف الػػػػذي ن ػػػػعر بػػػػض أهػػػػالي 

 ػػاض تجربػػػة اإلدػػػراب  زيػػػضازسػػرل المدػػػربنف عػػف الطعػػػاـ 
 .إدرابض أنثيانعف الطعاـ، وأف عاامتض مرت بظروؼ م ابةة 

 4/3/1023الحياة، لندن، 
 

 "األر وذكسةي" االقةتراحعةن عيةوب..  
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 ادر عمى أف نعطي لممسنحننف، ما لـ نعط لةـ في أي « الم ان ازرنثوذكسي»وحدا ا تراح : كمنر  كر
م عداإ سُنسّموف بأاوات أبيان الطوااؼ المسنحنة، مف دوف غنرهـ. ا تراع طاافي ومذهبي  ا تراح أ ر. 

 ، مف دوف زنادة أو ي ااف.بامتناز نسري عمى المسممنف الذنف سنيت بوف يوابةـ الػ
أما العمماينوف ومف  طبوا الةونة الطاافنة والمذهبنة عف هوناتةـ، فباس م اركتةـ في انة ايت ابات 

ت اب مف  ارج حؽ االي« ال ايوف ازرنثوذكسي»ينابنة... اال اذا  رروا أف نابحوا مف النةود الذنف أعطاهـ 
 الطاافة.

حتى اآلف، حّمت أزمة ال ول المسنحنة، وتحدنداإ تمؾ الممنثمة لمطوااؼ الكبرل، في تحرنر م اعدها مف هنمية 
الطوااؼ غنر المسنحنة. ايت ؿ التيافس إلى دا ؿ البنت الواحد. اار لمموارية معاركةـ ال ااة، ولم نعة 

 يادنؽ اال تراع.اوالتةـ التيافسنة، ولمدروز جوالتةـ في ا
الم روع الذي زرع بذور التفر ة، بنف أ وة الحمؼ الواحد، و مط أوراؽ اال تراحات المتداولة رأساإ عمى ع ب 
فأعاد ترتنب أولوناتةا، لض أنداإ وجض  بنح، ولض ت وهاتض ال م نة، التي تبدأ بال طاب المذهبي الذي سن رعض 

الت المبياينة، زيض سنعود إلى طاافة الفرد ولنس الى السجؿ، وال ون جعض، وتمزنؽ وحدة اال تراع دا ؿ العاا
 تيتةي بل فا ض في تح نؽ عدالة التمنثنؿ حنف ناؿ الدور إلى عتبة از منات المذهبنة.

نثغرة إدافنة تيفذ مف نثيانا اال تراح، وتسمط الدون عمى مكامف دعفض. معض سنعود اليا ب إلى جذورا 
ت إاّل لم نعي، والكانثولنكي لف ناوت إال لمكانثولنكي بمعزؿ عف جغرافنة المذهبنة. فال نعي لف ناو 

 بؿ تسعنف سية « دولة لبياف الكبنر»المر ح... وذلؾ عمى  الؼ ال واينف االيت ابنة المعموؿ بةا ميذ  ناـ 
 وينؼ، حنث ناوت الم ترع في داارة يفوسض لمرّ ح ميط تض بغض اليظر عف مذهب المر ح.

عمى كّؿ مف تالعب في سجمض المذهبي، وي مض « اال تراح المذهبي»المكتسب بفعؿ « الحؽ» وعمنض، سندند
مف  اية إلى أ رل، وهي حاؿ ت مؿ الكنثنر مف المبيايننف الذنف غّنروا ايتمانهـ المذهبي زسباب اجتماعنة 

 بحتة، كالزواج، أو المنراث، أو حتى العتبارات إدارنة وسناسنة.
 رنحة كبنرة مف اليا بنف ذات ازاوؿ العػمونة، الػتي لـ نعد بلمكػايةا التػاونت لمر ػح هيا تطرح إ كالنػة 

 عمػوي، بفػعؿ ي ؿ اليػفوس مػف  ايػة العػموننف إلى  اية مذاهب أ رل.
يا ب ذات أاوؿ  كماؿ فغالي، أّف أكنثر مف « مكتب اإلحاان والتونثنؽ»وتفند دراسة أعدها مدنر 

يا ب(، ي موا يفوسةـ في فترات ساب ة،  يا ب(، وطرابمس ) عكار ) عمونة موزعنف بنف
إلى  اية مذاهب أ رل، معظمةـ ااروا سّية، وذلؾ كي نتمكيوا مف د وؿ « الطااؼ»وتحدنداإ  بؿ اتفاؽ 

 «.ونثن ة الوفاؽ الوطيي»المالؾ اإلداري والعسكري، ولـ نعودوا إلى أاولةـ بعد إ رار 
اامة أحد اليواب الساب نف العموننف تظةر أّف الرجؿ عموي فنما ب نة أفراد عاامتض مف حتى أّف سجالت ع

 مذهب   ر، ونتردد أف سجؿ السناسي يفسض كاف في  اية مذهب غنر عموي،  بؿ أف نعند تاحنحض.
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بنة عممناإ كاف هؤالن ن ترعوف لاالح مر ح عموي، حتى لو كايوا مف مذاهب أ رل، بفعؿ الت سنمات االيت ا
سنكوف هؤالن ممزمنف « ازرنثوذكسي»التي كايت ت مط بنف المر حنف. ولكف في حاؿ االحتكاـ إلى ا تراح 

 باإل تنار بنف التاونت لمر ح مف مذهبةـ الحالي، أو الم اطعة.
احنح أّف كنثنراإ مف المبيايننف  رجوا عف طواافةـ لاليدماـ إلى طوااؼ أ رل، لكف اززمة المطروحة 

ألؼ يا ب، بحسب  لمعموننف، تتأتى مف كوف عدد كؿ اليا بنف العموننف في لبياف ال نت طى الػباليسبة 
 ، و د نكوف الر ـ ازكبر وفؽ دراستض، لمف التح وا بطوااؼ أ رل.فغالي، م ابؿ أكنثر مف 

ـّ التعامؿ معةـ  بمعزؿ عف « لّفة ّ ة »أما باليسبة لم منات المذهبنة، ف اتةـ مغانرة. م كمتةـ أيض سنت
اإليتمان المذهبي، الذي رفد اال تراح مف  أيض، واعتبرا المعنار الوحند لمتمننز بنف الم ترعنف. ولكف حنف 

 دؽ أبواب از منات، رفد ندا وودّبةـ في عمبة واحدة.
ذ ما د  يا في جردة تظةر أر اـ اليا بنف مف از منات المذهبنة، المسنحنة، واإلسالمنة، وغنرهم ا، لتبّنف أّف واع

ألؼ يا ب )حسب دراسة فغالي(، نمنثمةـ م عد واحد، ونفترض أف ن ترعوا،  عدد هذا از منات نتجاوز الػ
في حاؿ أرادوا الم اركة في االستح اؽ الينابي، لم عد واحد، ومر ح واحد. أما تر نحاإ، فنجوز زي مر ح 

ن دـ تر نحض لةذا الم عد... إال إذا يجحت الدغوط مذهبا، أف  مف هذا الطوااؼ، التي نتجاوز عددها الػ
ألؼ  في زنادة عدد م اعد ما نسمى باز منات، ال سنما أّيض وف اإ لممعّدؿ الوسطي لمم عد المسنحي )

 يا ب لمم عد الواحد(، نمكف لةؤالن أف ن تياوا م عدنف إدافننف إلى جايب الم عد ازساسي.
المبياينة ازساسنة أو التارن نة، التي تتمتد بمحاكـ  يب الطوااؼ الػعممناإ، نمكف ال وؿ، إيض إلى جا

 ااة مبا رة أو غنر مبا رة، نيّص عمنةا  ايوف ازحواؿ ال  انة، تظةر سجالت دواار اليفوس المبياينة 
رث، « نثايونة»وجود مذاهب  تعتبر مف از منات، نتولى معالجة  داناها االجتماعنة مف زواج وطالؽ واع

ؿ. ر. )الذي استفاد ميض النثيااي يداؿ و مود لتسجنؿ ع دهما المديي(، وهي عمى سبنؿ المنثاؿ،   رار ال
بوذي،  ةود نةول، هيدوسي، اسماعنمي، ال طاافي )م طوب ال ند الطاافي، أو أجيبنة مف دوف مذهب 

 تزوجت مف لبيايي( ...
وأكبرها طاافة السرناف ازرنثوذكس )أكنثر مف  وتوّدب أاوات هؤالن اليا بنف جمنعاإ، في  اية از منات،

حاالت ليا بنف اعتبرت  يا بنف(. ونظةر في الدراسة أنداإ  ألؼ يا ب(، وأاغرها اإلسماعنمنوف ) 
حالة عّرفت عيةـ سجالت ال ند  وزارة الدا منة أّف مذهبةـ بحاجة إلى التد نؽ، إلى جايب أكنثر مف 

 د مذهبةـ. فممف سن ترعوف"بأّيةـ مسنحنوف مف دوف تحدن
، سنكوف لزاماإ عمى اإلسماعنمي عمى «الم ان ازرنثوذكسي»هذا الم اربة، تعيي أّيض في حاؿ ت رند ا تراح 

سبنؿ المنثاؿ، في حاؿ  رر الم اركة في االيت ابات، اال تراع لمامحة مر ح مف السرناف ازرنثوذكس أو 
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ت، إال مر حنف مف هذنف المذهبنف، وذلؾ عمى  اعدة أّف كؿ الالتنف، في حاؿ لـ نتر ح إلى م عد از منا
 مر ح ال نتمتد بم عد م اص لطاافتض، سنمحؽ حكماإ بم عد از منات.

إ كالنة نثالنثة نستولدها هذا اال تراح، وهي المتامة بالتعددنة المذهبنة دا ؿ السجؿ الواحد، بمعيى أف عاامة 
لزوجة  د تكوف مف مذهب غنر مذهب الزوج، ال سنما وأّف واحدة  د تدـ أكنثر مف مذهب في كيفةا، فا

ال ايوف سمح لةا باالحتفاظ بايتمااةا الدنيي عيد الوالدة، واز وة مف مذاهب م تمفة... وهي حالة  ااعة 
لدل العااالت المبياينة، ال سنما المسنحنة ميةا. وبالتالي، ووف اإ لال تراح، ال ااـ عمى أساس طاافة الفرد 

 طاافة السجؿ، لف نكوف بم دور أعدان عاامة واحدة، التاونت لالاحة واحدة.ولنس 
هذا عّنية، مف مّطبات عمالينة  د نواجةةا اال تراح، و د تزند مف كرة االعتراض عمنض...

 //السفير، بيروت، 
 
 
 

 جديدة بين اإلسرائيميين والفمسطينيين قتالاالنترنت..جبية  63
 د. عدياف أبو عامر

أناـ  منمة فاجأ رانس هناة الحواسنب واالتاػاالت فػي الجػنش اإلسػراانمي "عػوزي موسػكوفنتش" ازوسػاط   بؿ
ازمينػػػة، بلعاليػػػض االسػػػتعداد لمواجةػػػة التةدنػػػدات الفمسػػػطنينة والعربنػػػة فػػػي مجػػػاؿ الحػػػرب االلكتروينػػػة عمػػػى 

حباطةا ب كؿ ميظـ.االيتريت، واستكماؿ إ امة غرفة عممنات جدندة لراد الةجمات االلكتروينة،   واع
وهذا نعيي يجاح "ال رااية" الفمسطنيننف في أف تجد إسراانؿ يفسةا فجأة، وبدوف م دمات، في مواجةة حرب 
مفرودة عمنةا، لـ تست دـ فنةا راااة واحدة، ولـ تطمؽ  ذنفػة أو اػاروخ مدػاد، لكػف  سػاارها فادحػة، 

ت بارنة مػػف ت ػػدنرها حتػػى كتابػػة هػػذا السػػطور، تطمػػؽ وأدواتةػػا فتاكػػة، ويتااجةػػا لػػـ تػػتمكف مػػف أجةزتةػػا االسػػ
 عمنةا أوااؼ حرب "االيترينت، هاكرز الحاسوب، حرب الظالؿ، الةجمات االلكتروينة، حرب السانبر".

 
 حرب الظالل

مد تزاند الحدنث اإلسراانمي حوؿ تعاظـ الحػرب االلكتروينػة التػي تػدور رحاهػا بأ اػى  ػوة، بػات وادػحاإ أّف 
 منػػة أاػػبحت عردػػة لمتدػػرر عبػػر  ػػبكات الحواسػػنب، وممػػا نزنػػد ال ػػوؼ اإلسػػراانمي أّف هػػذا جبةتةػػا الدا

الحػػػرب التػػػي ن ػػػيةا  رااػػػية فمسػػػطنينوف وعػػػرب، هػػػي المجػػػاؿ ال تػػػالي الوحنػػػد الػػػذي ال تػػػؤنثر فنػػػض العممنػػػات 
الطػػرؼ الةجومنػػة عمػػى  ػػدرات العػػدو لم نػػاـ بةجػػوـ مػػف جايبػػض،  ااػػة وأف المنػػزة ازبػػرز توجػػد داامػػاإ لػػدل 

المةػػاجـ، وهػػو مػػا ال نمنثػػؿ ب ػػرل سػػعندة إلسػػراانؿ التػػي ت  ػػى التعػػرض فػػي السػػيوات ال ادمػػة لةجمػػات بػػال 
 تو ؼ مف هذا ال بنؿ.

كما أابح هػذا المجػاؿ بمنثابػة مجػاؿ  تػاؿ جدنػد ندػاؼ لممجػاالت البحرنػة والجونػة والبرنػة التػي سن ودػةا 
يتريػػػػت سػػػػاحة معركػػػػة ح ن نػػػػة، ولػػػػنس مجػػػػرد ذراع الجػػػػنش اإلسػػػػراانمي دػػػػد الفمسػػػػطنيننف، لتاػػػػبح  ػػػػبكة اال

إدػػػافي، بػػػؿ اتجػػػاا ذو أبعػػػاد نتفػػػوؽ عمػػػى جمنػػػد أذرع الجػػػنش، وتكمػػػف مةمتػػػض فػػػي التأكػػػد أف جمنػػػد أسػػػمحتض 
مسػػتعدة لةػػذا العاػػر، حنػػث ن ػػـو باػػناغة تاػػورات، وبيػػان يظرنػػات، وتأسػػنس وحػػدات تعمػػؿ عمػػى راػػد 
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عممنػػة االسػػتعداد، وبيػػان ال ػػوة لةػػذا الجبةػػة الجدنػػدة فػػي حػػوادث "السػػانبر" عمػػى  ػػبكة االيتريػػت، فػػي إطػػار 
 مواجةة الفمسطنيننف.

ولذلؾ باتت تؿ أبنب تستعد جنداإ لةذا الحرب االلكتروينة،   نة أف تد ؿ في أيظمتةا الحساسة "فنروسػات" 
 ت ػػػؿ عممةػػػا فػػػي أحػػػرج ازو ػػػات،  ااػػػة وأف أعػػػدانها الفمسػػػطنيننف يجحػػػوا بالسػػػنطرة عمػػػى عػػػدة أيظمػػػة فػػػي

السػػيوات از نػػرة، و فػػزوا لمراتػػب ت ينػػة مت دمػػة ذات اػػمة بةػػا، وباتػػت جبةػػة دنيامنػػة نسػػتعمموف فنةػػا سػػالحاإ 
نث ػػنالإ، تتحػػارب فنةػػا أفدػػؿ الع ػػوؿ، كمػػا تحػػوؿ الجػػنش العبػػاإ رانسػػاإ فػػي هػػذا المنػػداف، وسػػنيفؽ فػػي  طتػػض 

أيةػا حػرب ال نوجػد لماػاروخ  ال مسنة ماات مالننف ال وا ؿ عمى هجػوـ ودفػاع عػف يظػـ المعمومػات، ورغػـ
 والطاارة الحربنة المتطورة أي تمنز، لكيةا تعتبر بامتناز "حرب الع ؿ لمع ؿ"!

از طر مف ذلؾ، أف حرب االيترينػت التػي تواجػض إسػراانؿ مػف  بػؿ الفمسػطنيننف، تػدور فنةػا كػؿ نػـو معػارؾ 
وف هػػذا السػػالح دػػد الجمنػػد"، دفػػاع وهجػػوـ، وت ػػد أدػػرار وادػػحة وم فنػػة، مػػا نعيػػي أف "الجمنػػد نسػػتعمم

 فةياؾ جنوش حدننثة، وميظمات مسمحة، و رااية حواسنب أفراد.
 

 ضربة قاتمة
توااػػؿ هجمػػات الفمسػػطنيننف عبػػر ال ػػبكة العيكبوتنػػة نحػػتـ بالدػػرورة اإل ػػارة إلػػى فػػتح تح نػػؽ إسػػراانمي فػػي 

 400فااػػنؿ ال ااػػة لػػػمنغابانػػت، تحتػػوي عمػػى الت 30عممنػػة ا تػػراؽ "الةػػاكرز" لمعمومػػات   اػػنة بحجػػـ 
ألػػػؼ إسػػػراانمي، تدػػػميت أسػػػمانهـ، وأر ػػػاـ هػػػواتفةـ، وعيػػػاونف سػػػكياهـ، وأر ػػػاـ بطا ػػػات االاتمػػػاف واالعتمػػػاد 
ال ااة بةـ، مما اعتبر أكبر تسرب معموماتي في إسراانؿ، دفد بالةناة الوطينة لمحرب االلكتروينػة لمبا ػرة 

اللكتروينة عمى الحواسنب، وتطػونر أيظمػة الحمانػة، وجمػد عممةا، لتيسنؽ العممنات الدفاعنة مف الةجمات ا
 معمومات الكتروينة عف الدولة.

مد العمـ أّف الجنش نعمؿ سيوناإ لتأهنؿ ماات الجيود والدباط لمعمؿ في مجاؿ الحرب االلكتروينة في إطار 
فػػي مجػػاؿ الػػدفاع عػػف الػػدواار االسػػت بارنة والتياػػت، لكػػيةـ نعممػػوف فػػي جوايبةػػا العسػػكرنة وازمينػػة، ولػػنس 

اإلسػراانمننف، بعػػد  نػػاـ  رااػػية فمسػػطنيننف وعػػرب فػػي السػػيوات از نػػرة عػػدة مػػرات بمحػػاوالت ا تحػػاـ  ػػبكات 
 الحاسوب الحكومنة وازمينة، في ظؿ م اوؼ مف حاوؿ "دربة  اتمة" لمبيى التحتنة.

لتسػػػػمؿ لم زويػػػػات كػػػػؿ ذلػػػػؾ نعيػػػػي أف الودػػػػد الػػػػذي نكػػػػوف فنػػػػض بوسػػػػد كػػػػؿ مجموعػػػػة  رااػػػػية فمسػػػػطنيننف ا
المعطنػػات اإلسػػراانمنة، ال نمكػػف أف نتو ػػػؼ إال إذا بينػػت ميظومػػة دفاعنػػة مياسػػػبة، وهػػذا مػػا  ػػررت إسػػػراانؿ 
فعمض، لكيةا لـ تستوعب بعد بأيض فػي عاػر التكيولوجنػا الػذي ت ػكؿ فنػض كػؿ ميظومػة دفاعنػة إمكاينػة كاميػة 

 ة تدعو ال رااية ل ف مزند مف الةجمات.لمتسمح، فلف ما نعرؼ بػ"الم زوف البنومتري" نعتبر نثغر 
مػػد العمػػـ أف إسػػراانؿ، ال ػػوة العظمػػى العالمنػػة فػػي التطػػونرات المتعم ػػة بمجػػاؿ حػػرب المعمومػػات، و عػػت فػػي 
م كمتنف ت ينتنف أمينتنف لدل  روعةا في الحرب االلكتروينة، الدفاعنة والةجومنة، أولةمػا أف كػؿ  ػين فػي 

المحوسػػبة، ومػػف الاػػعب تحدنػػد سػػمـ ازولونػػات:  ػػبكة الكةربػػان، الميظومػػة إسػػراانؿ نػػدار بواسػػطة ال ػػبكات 
البيكنػػة، البوراػػة والطنػػراف، وبالتػػالي فػػلف المػػس بلحػػداها سػػنمحؽ دػػرراإ هػػااالإ، وكمةػػا تعتمػػد عمػػى االتاػػاؿ 

 المتوااؿ مد ال ارج، مما نجعؿ مف الاعب أكنثر توفنر الحمانة لةا.
ي هناػػة ازركػػاف لمجػػنش لمك ػػؼ عػػف ت وفػػات  ػػدندة تسػػود فػػي اآلويػػة وهػػو مػػا دفػػد بأوسػػاط عسػػكرنة يافػػذة فػػ

از نرة مػف إمكاينػة مطػاردة حركػة حمػاس لعيااػر الجػنش عبػر  ػبكات التوااػؿ االجتمػاعي، وسػ وط أحػد 
 أجةزة الحاسوب العسكري في أندنةا، أو  درتةا عمى د وؿ تمؾ ازجةزة، والحاوؿ عمى المعمومات السرنة.
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نش اإلسػػراانمي المسػػألة عمػػى محمػػؿ الجػػد، ونسػػعى لمحاربتةػػا، مػػف  ػػالؿ " ػػعبة تكيولوجنػػا ولػػذلؾ، نأ ػػذ الجػػ
المعمومػػات" المسػػاولة مبا ػػرة عػػف تػػوفنر سػػبؿ الحمانػػة مػػف اال تػػراؽ، كمػػا مػػرت  ػػبكة الحواسػػنب العسػػكرنة 

 بلجرانات تعدنمنة في السيوات از نرة، لمسماح بل راج ونثااؽ ومستيدات عسكرنة بطرن ة  مية.
 

 الشبكة العنكبوتية
 درة الفمسطنيننف "الدعفان" عمى استةداؼ إسراانؿ "ال ونة" مف  الؿ  بكة االيترينت، دفد بةا لت كنؿ هناة 
 ااة لمحرب المعموماتنة، وت انص االعتمػادات المطموبػة لعمػؿ سػمطة المعمومػات المحوسػبة، ت وفػاإ مػف 

ف حػرب محوسػبة تةػدؼ إلػى  ػؿ البيػى التحتنػة الحنونػة ا تراؽ الموا د االلكتروينة، وتسػرنب معطناتةػا دػم
 لمدولة، في مجاالت الكةربان والمناا واالتااالت.

كمػػا  ػػرر الجػػنش تجمنػػد فػػرؽ الي بػػة مػػف هػػاكرز الكمبنػػوتر، لمواجةػػة الحػػرب االلكتروينػػة وعممنػػات ال راػػية 
 بنػراإ  300رنة، و ػاـ بتجينػد المحوسبة، وسط م اوؼ مف التةدندات المتيامنة عمى ال بكات المدينة والعسػك

حاسػػوبناإ، لتعزنػػز  دراتػػض فػػي مجػػاؿ الحػػرب الجدنػػدة، فػػي سػػناؽ  طػػة متعػػددة السػػيوات، بعػػد أف باتػػت ت ػػعر 
 إسراانؿ بال مؽ جران الةجمات التي تعردت لةا ازسابند المادنة.

برمجنػات، وتعزنػػز وأي ػأت الحكومػة وحػدة  ااػة مسػػاولة عػف تحسػنف الػدفاعات الت ينػػة، وتيسػنؽ وتطػونر ال
العال ػػات بػػنف الػػدفاعات المحمنػػة فػػي الجػػنش وال ػػركات التكيولوجنػػة، بعػػد الك ػػؼ عػػف إعػػداد  طػػة معادنػػة 
السػػػتنثمار مالنػػػنف الػػػدوالرات لتطػػػونر التكيولوجنػػػا، وتوظنػػػؼ  بػػػران كمبنػػػوتر بةػػػدؼ تعزنػػػز  ػػػدراتةا الدفاعنػػػة 

 والةجومنة في مجاؿ الحرب االلكتروينة.
فػػي اآلويػػة از نػػرة عمػػى العمػػؿ لتطػػونر  دراتػػض الدفاعنػػة والةجومنػػة "السػػانبرنة"، وسػػط  ولػػذلؾ، ايكػػب الجػػنش

الم اوؼ مف تيامي تةدند ال ػبكات المدينػة والعسػكرنة فػي الدولػة، مػد اإل ػرار بأيةػا لنسػت فػي المكػاف الػذي 
جةػػة مػػا ايك ػػؼ نجػػب أف تكػػوف فنػػض فنمػػا نتعمػػؽ بعػػالـ اإليتريػػت، ممػػا نتطمػػب العمػػؿ لتحسػػنف  ػػدراتةا فػػي موا

 لدل أعدااةا مف  درات في هذا المجاؿ.
أ نػراإ.. فػػلف تزانػػد هػػذا الةجمػات االلكتروينػػة الفمسػػطنينة والعربنػػة، واتسػػاع ر عػة مةاجمػػة إسػػراانؿ عبػػر  ػػبكة 
االيترينػػػت، نجعمةػػػا ت ػػػكؿ تةدنػػػداإ وجودنػػػاإ عمنةػػػا، زيةػػػا تتسػػػبب ب ػػػمؿ ميظومػػػات المنػػػاا، الكةربػػػان والطا ػػػة، 

ميظومات البيكنػة والميظومػات المحوسػبة الوطينػة وال ااػة عبػر هجػـو مػيظـ، ونجعػؿ مػف الػدفاع وايةنار ال
عف حدودها عبر الدبابات والمدفعنة أمػراإ مسػتبعداإ، زف الفمسػطنيننف نعممػوف أف مسػافة العػالـ االفترادػي ال 

 تمر بالحدود، بؿ نمكيةـ مةاجمتةا مف كؿ مكاف في العالـ.
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 حممي موسى
يػػاؿ راػػنس الحكومػػة اإلسػػراانمنة المكمػػؼ، بينػػامنف يتينػػاهو، مةمػػة جدنػػدة مػػف الػػرانس  ػػمعوف بنرنػػز بعػػد أف 

يتةجةػػا أ فػػؽ  ػػالؿ  ػػةر بكاممػػض فػػي تػػألنؼ حكومتػػض الجدنػػدة. وبػػدا وادػػحا أف الميػػاورات وازالعنػػب التػػي ا
بزعامػػة نػػاانر لبنػػد إلػػى حكومتػػض المسػػتيدة إلػػى « هيػػاؾ مسػػت بؿ»يتينػػاهو والتػػي وجةػػت فػػي الغالػػب يحػػو دػػـ 

البنػػت »تحػػالؼ المنكػػود بنتيػػا والحرنػػدنـ فػػي  ػػاس ونةػػدوت هتػػوراا. غنػػر أف يجػػاح لبنػػد فػػي إبػػراـ تحػػالؼ مػػد 
 حمبة الدا منة اإلسراانمنة.بزعامة يفتالي بنيت  مب المعادالت وغنر اورة الودد في ال« النةودي
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التنػػػػار الفكػػػػري از ػػػػرب إلػػػػى المنكػػػػود بنتيػػػػا حنػػػػث نت ػػػػاركاف ازفكػػػػار « البنػػػػت النةػػػػودي»فمػػػػف ياحنػػػػة نعتبػػػػر 
الاةنوينة وتأنند االستنطاف ورفض التسونة السناسنة ولكيةما ن تمفاف جزانا في العال ػة بػنف الػدنف والدولػة. 

از ػػرب إلػػى مػػزاج المنكػػود وتوجةاتػػض و ػػاركتض فػػي كػػؿ حكوماتػػض  تارن نػػا« البنػػت النةػػودي»وكايػػت مكويػػات 
الحػالي، « البنػت النةػودي»ت رنبا. ولكف العال ة ال  انة بنف يتيناهو وزوجتض مد مساعدهما السابؽ، زعنـ 

يفتالي بنيت  ادت إلى توتر أكبر في العال ات بنف الحزبنف. وبدا لموهمة ازولى أنثيػان المعركػة االيت ابنػة أف 
حربا واسعة تدور رحاها بنف يتينػاهو وبنيػت وأف المبػادر لةػذا الحػرب كػاف يتينػاهو ومػف  مفػض المنكػود. وبعػد 

أ ذ الكنثنر جدا مف ازاوات وبالتػالي الم اعػد « البنت النةودي»ايتةان االيت ابات وظةور يتااجةا تبنف أف 
 مف طرنؽ المنكود، ازمر الذي فا ـ الم كمة.

مػػا، مػػف ال ػػرانة ازولنػػة ليتػػاا  االيت ابػػات، أف يتينػػاهو لػػف نرتػػاح فػػي حكومػػة ال نكػػوف ورغػػـ أيػػض كػػاف معمو 
مكػػوينف أساسػػننف فنةػػا، إال ايػػض  نثػػر المعػػب فػػي الةػػوامش. وهكػػذا أراد « البنػػت النةػػودي»و« هيػػاؾ مسػػت بؿ»

الؼ النثيػااي إدعاؼ المو ؼ التفاودي لكؿ مف ناانر لبنػد ويفتػالي بنيػت. لكػف الػرجمنف أبرمػا يوعػا مػف التحػ
الغرنب الذي ازداد  وة بايدػماـ كػدنما بزعامػة  ػاؤوؿ موفػاز إلنػض مػؤ را. فالبنػت النةػودي بزعامػة بنيػت ن ػد 
دػػمف تاػػينؼ النمػػنف المتطػػرؼ مػػف اليػػاحنتنف السناسػػنة وازندنولوجنػػة. فةػػو حػػزب دنيػػي اػػةنويي نػػؤمف 

أمػا هيػاؾ مسػت بؿ «. دولتػنف ل ػعبنف»بأرض إسراانؿ الكاممػة ونعػارض كػؿ تسػونة إ منمنػة ت ػوـ عمػى أسػاس 
لـ « هياؾ مست بؿ»فةو حزب اةنويي عممايي نايؼ دمف الوسط أو ب كؿ أدؽ نمنف الوسط. ورغـ أف 

نعػػرض رؤنػػة سناسػػنة كاممػػة وتفاػػنمنة إال ايػػض مػػف الياحنػػة العامػػة أ ػػرب إلػػى المنكػػود مػػف اليػػاحنتنف السناسػػنة 
عمػى نسػارا « هيػاؾ مسػت بؿ»ي ن د عمى نمنف المنكػود بنيمػا ن ػد وازندنولوجنة. وبا تاار فلف البنت النةود

وهػذا مػػا  مػؽ اسػػتغرابا واسػعا مػػف التحػالؼ اليا ػػن بػػنف الحػزبنف دػػد المنكػود. وبػػدنةي أف هػذا التحػػالؼ بيػػي 
عمػػػى ماػػػالح م ػػػتركة كايػػػت فػػػي الغالػػػب مرتكػػػزة إلػػػى بعػػػدنف: ازوؿ نتعمػػػؽ بالمفاودػػػات االاتالفنػػػة والنثػػػايي 

 ف المت ارب مف تجيند الحرندنـ لم دمة العسكرنة.بمو ؼ الحزبن
فمممرة ازولى نوجد رجالف طامحاف عمى رأس حركتنف  ػابتنف لنسػا عمػى اسػتعداد لم بػوؿ ب واعػد الغمبػة التػي 
نيتةجةا الحزب ازكبر ون عراف أف بوسعةما إحداث تغننر عبر مية  تكافمي. ولذلؾ  رر ناانر لبند ويفتالي 

لحكومة معا أو نب نا في المعاردة معا. وف مت كؿ مساعي المنكود بنتيا في فػؾ عػرل هػذا بنيت أف ند ال ا
التحػػالؼ الػػذي سػػرعاف مػػا تبػػنف أيػػض أ ػػد رسػػو ا ممػػا ظػػف الػػبعض. وازدهػػى أف المنكػػود بنتيػػا ف ػػؿ فػػي إ يػػاع 

ينػػد الحرنػػدنـ. حا امػػات الحركػػة الدنينػػة الاػػةنوينة بالدػػغط عمػػى  ػػادة البنػػت النةػػودي إلبػػدان مرويػػة إزان تج
عممايي معاد لوجود الحرندنـ في الحكومة وعمى أساس وجوب سػف  ػايوف مع ػوؿ  -وهكذا ي أ تحالؼ دنيي 

 لتجيند الحرندنـ.
ونبػدو أف تمسػػؾ يتينػاهو بالحرنػػدنـ الػذنف اعتبػػرهـ حمفػانا الطبنعنػػنف لػـ نجػػد يفعػا. فمجػػوؤا إلػى حركػػة تسػػنبي 

الاتالفي ازوؿ عمى أمؿ أف نيجح في جر حزب العمؿ لالاتالؼ معض لـ لنفيي واع ياعض إناها بتو ند االتفاؽ ا
ن يد البنت النةػودي وال هيػاؾ مسػت بؿ بتمطنػؼ موا فةمػا. بػؿ عمػى العكػس مػف ذلػؾ لجػأ الحزبػاف إلػى المزنػد 
مػػف التيسػػنؽ واػػوال لالتفػػاؽ عمػػى إدارة المفاودػػات ب ػػكؿ م ػػترؾ مػػد المنكػػود. وبػػدأت فػػي الظةػػور معػػالـ 

 الفي جدند نار عمى كسب موا د متحدنة لمنكود دا ؿ الحكومة وفي الكينست.تجمد اات
البنػػت  21هيػػاؾ مسػػت بؿ،  29عدػػو كينسػػت ) 33موفػػاز المسػػتيد إلػػى  -بنيػػت  -وهكػػذا فػػلف تحػػالؼ لبنػػد 

كدنما( اار نيا ش  دانا االاتالؼ مف مو د أيض أكبر مػف المنكػود بنتيػا وبالتػالي مػف ح ػض ينػؿ  1النةودي، 
ب وزارنة أكنثر وأجدر. وهياؾ مف نرل أف التحالؼ النثالنثػي اػار نطالػب، مػنثال، بح نبتػنف مػف الح ااػب ح اا
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النثالث ازهـ: الدفاع، ال ارجنة والمالنة. ولنس مستبعدا أف ت ود المفاودات بنف الطرفنف إلى مفاجات كبنرة 
وزعنمنػض بينػامنف « لمنكود بنتياا» اواا أف الدغوط التي نمارسةا التحالؼ النثالنثي باتت مزعجة لتحالؼ 

 يتيناهو وأفنغدور لنبرماف.
عمومػػا هيػػاؾ مػػف نجػػـز أف مأسػػاة يتينػػاهو تكمػػف فػػي أيػػض ادػػطر وسندػػطر،  ػػالؿ المفاودػػات  ػػالؿ هػػذا 
ازسػػبوع، إلػػى ت ػػدنـ التيػػازالت ازكبػػر والتػػي سػػوؼ تدػػعفض دا ػػؿ المنكػػود يفسػػض ودا ػػؿ تحالفػػض مػػد لنبرمػػاف 

مػد الحرنػدنـ. مػف جػايبةـ نحػاوؿ الحرنػدنوف،  اواػا حركػة « تحالفػض الطبنعػي»مػف وازهـ أيةا  د تحرمض 
 اس التعامؿ كأف لدنةـ  نارات أ رل أهمةا الب ان في افوؼ المعاردة. لكف مف نعرؼ طبنعػة ازحػزاب 
الحرندنػػة وحاجتةػػا إلػػى تسػػننر أعمػػاؿ ميااػػرنةا سػػوان فػػي وزارات الدا منػػة أو اإلسػػكاف  ػػد تدػػطر البػػتالع 

لدػػفدع والركػػوف إلػػى محػػاوالت يتينػػاهو الحػػرص عمػػى ماػػالح الحرنػػدنـ فػػي المؤسسػػة الحاكمػػة. وطبعػػا كػػؿ ا
 ذلؾ عمى أمؿ أف تتغنر الظروؼ ونستعند يتيناهو عوامؿ ال وة التي حاوؿ  اومض سمبةا ميض.

عػالف حك ومتػض  ػالؿ عموما، وكما تظةر المعطنات، سوؼ نتمكف يتيناهو مف إ ػرار االتفا نػات االاتالفنػة واع
ازناـ ال منمػة الم بمػة. فػال بػدنؿ لػض عػف التحػالؼ مػد لبنػد وبنيػت وال بػدنؿ ل اػمنض هػذنف عػف يتينػاهو رانسػا 

 لمحكومة عمى از ؿ في المرحمة ال رنبة.
 4/3/1023، السفير، بيروت
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 د. يادنة سعد الدنف
ينة لما بعػد زنػارة الػرانس ازمرنكػي بػاراؾ أوبامػا المرت بػة لمرادػي المحتمػة، دػمف ُعم ت الماالحة الفمسطن

جولة لض بالميط ة، ال ةر الجاري، أسوة بال طوات الالح ة لممسعى ازممػي، فػي ارتةػاف جدنػد لم ػارج بعنػداإ 
 عف اإلرادة الوطينة الح ن نة إليةان االي ساـ وتح نؽ الوحدة.

ذي جػػان عمػػى  مفنػػة عػػدـ حسػػـ  دػػانا  الفنػػة أساسػػنة فػػي  ػػايوف ايت ػػاب المجمػػس هػػذا اإلرجػػان از نػػر، الػػ
جػػران االيت ابػػات  ػػالؿ ل ػػان اإلطػػار ال نػػادي لتفعنػػؿ وتطػػونر  الػػوطيي وعػػدـ تحدنػػد موعػػد لت ػػكنؿ الحكومػػة واع

مف  ةر  باط )فبرانر( المادي فػي ال ػاهرة، تسػبب فػي إيةػان جولػة  9و 8ميظمة التحرنر الذي ع د نومي 
دنػػػدة مػػػف حػػػوار الماػػػالحة بػػػدوف حػػػدوث ا تػػػراؽ فعمػػػي فػػػي ممفاتةػػػا، الػػػذي أجػػػّؿ بحنثةػػػا إلػػػى يةانػػػة ال ػػػةر ج

 الجاري، بنيما  د نمتد التيفنذ لو ت زميي   ر.
وما نجري حالناإ مف اجتماعات مت طعة، سوان في ال اهرة أـ في ازرادي المحتمة، لبعض لجاف الماالحة، 

ة والحرنػػات، ال نػػوحي بػأكنثر ممػػا نةػػدؼ إلنػض أساسػػاإ، وهػػو اإلب ػان عمػػى عجمػػة منثػؿ لجيتػػا االيت ابػػات المركزنػ
عممنػػػة الماػػػالحة دااػػػرة، كمػػػا العممنػػػة السػػػممنة، بايتظػػػار مػػػا ستسػػػفر عيػػػض ازحػػػداث والمتغنػػػرات الجارنػػػة فػػػي 

 الميط ة.
ؿ ميةمػػا، وبػرغـ أف تمػػؾ المتغنػػرات كايػػت يفسػةا  ػػد  ػػكمت دافعػػاإ  ونػاإ لحركتػػي فػػتح وحمػػاس، وفػؽ ميظػػور كػػ

يحو جمسة حوار ال اهرة از نرة، بحدور ال ول والفاااؿ الفمسطنينة، عمى غرار مفاعنؿ التوجػض إلػى اتفػاؽ 
فػي ال ػاهرة، فػي ظػؿ النثػورات العربنػة وازحػداث الجارنػة بالميط ػة وال نػادة  1022الماالحة في أنػار )مػانو( 

الم اومػػة عمػػى عػػدواف االحػػتالؿ از نػػر دػػد الماػػرنة الجدنػػدة ودػػغط ال ػػارع الفمسػػطنيي وأجػػوان ايتاػػار 
، بينػػؿ فمسػػطنف 1021ت ػػرنف النثػػايي )يػػوفمبر(  19 طػػاع غػػزة، وتح نػػؽ المكسػػب الدبموماسػػي السناسػػي، فػػي 

اػفة 'دولػة مرا ػب' غنػػر عدػو فػي ازمػـ المتحػػدة، وال طػوات االنجابنػة الالح ػة فػػي الدػفة الغربنػة و طػػاع 
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معت منف وت فنؼ حّدة الترا ؽ اإلعالمي، والسماح بتيظنـ مةرجات غزة المحتمنف، منثؿ إطالؽ سراح بعض ال
االيطال ة لفتح وحماس، واالتفاؽ عمى عمؿ لجاف الحرنػات والماػالحة المجتمعنػة، وعػودة لجيػة االيت ابػات 
المركزنة إلى  طاع غػزة مجػدداإ، وسػط عػدواف االحػتالؿ المتوااػؿ دػد ال ػعب الفمسػطنيي ويػوات  ايت ابػات 

كػػايوف النثػػايي )نيػػانر( المادػػي وأفػػرزت تولنفػػة عياػػرنة  11اإلسػػراانمي 'الكينسػػت'، التػػي جػػرت فػػي  البرلمػػاف
مت ػػػددة سػػػتعكس يفسػػػةا فػػػي حكومػػػة إسػػػراانمنة  ادمػػػة أكنثػػػر غمػػػواإ وتطرفػػػاإ وتمػػػدداإ اسػػػتنطايناإ وايسػػػداداإ لمفػػػؽ 

 السناسي وت ونداإ لحؿ الدولتنف حّد تال نض.
 دمتةا 'الفنتو' ازمرنكي اإلسراانمي ما لـ تتوافػؽ مػد  ػروط إحنػان العممنػة إال أف محددات الماالحة، وفي م

السممنة واستاياؼ المفاودات، ما تزاؿ ت ػكؿ  ػوة دػغط غنػر متػوازف مػد العوامػؿ الدافعػة إليجاحةػا واز ػذ 
ل ػاهرة باتجاهةا. و د أسةمت تمؾ المحددات، إلى جايب غنػاب اإلرادة الح ن نػة لمماػالحة، فػي إيةػان حػوار ا

از نر، أسػوة بسمسػمة الحػوارات السػاب ة، بػدوف يتػاا  ممموسػة، وسػط اتةامػات متبادلػة بػنف الحػركتنف بلف ػاؿ 
 الت دـ في حوار الماالحة.

و د دلمت مسألة تأجنؿ بحث ممفات االيت ابات وت كنؿ الحكومة والمجمس الوطيي عمى عدـ جدنة الطػرفنف 
اإلسراانمي، الذي نمعب دوراإ مةماإ في تعمنؽ االي ساـ وعدـ حمػض، في الماالحة. فمف جايب؛ غاب العيار 

عػف دااػػرة الي ػاش، رغػػـ سػنطرتض عمػػى نثالنثػة ممفػػات عمػى از ػػؿ مػف ممفػػات الماػالحة وهػػي الحكومػة وازمػػف 
ف ػػػػالةا، بسػػػػبب اسػػػػتفادتض مػػػػف اسػػػػتمرار االي سػػػػاـ لمتابعػػػػة م ػػػػروعض  وااليت ابػػػػات، و درتػػػػض عمػػػػى تعطنمةػػػػا واع

ـّ زهػان االستنطايي ا ' مػف مسػاحة الدػفة 80لتةونػدي فػي فمسػطنف المحتمػة، والػذي مكّيػض حتػى اآلف مػف  دػ
' مػف فمسػطنف التارن نػة، فنمػا تمتػد 'الب عػة' ال ارجػة 21' ف ط لمفمسطنيننف، تعػادؿ 10الغربنة، مب ناإ أ ؿ مف 

 طػاع غػزة،  ػواـ الكنػاف عف نّدا المحتمة دمف نثماينة 'كايتويػات' غنػر متاػمة جغرافنػاإ، لت ػكؿ، مػد مسػاحة 
الفمسػػػطنيي المسػػػت بمي، وفػػػؽ الرؤنػػػة اإلسػػػراانمنة، الػػػذي ال ن ػػػرج باليسػػػبة إلنةػػػا عػػػف إطػػػار حكػػػـ ذاتػػػي معيػػػي 

 بال ؤوف المدينة لمسكاف، باستنثيان السنادة وازمف الموكولنف إلنض.
يتػاا  زنػارة أوبامػا، ومف الجايب اآل ر، أعطى هذا التأجنؿ حتى يةانة ال ةر الجػاري، أي إلػى حػنف معرفػة 

مؤ ػػراإ  ونػػاإ، باليسػػبة لمػػبعض، عمػػى اسػػتمرار تعونػػؿ السػػمطة الفمسػػطنينة عمػػى مسػػار التفػػاوض باعتبػػارا  نػػاراإ 
عاماإ بدوف تح نؽ أي ت دـ عمى اعند  10استراتنجناإ أوحداإ نجبُّ ما عداا مف البدااؿ از رل، برغـ تجرنبض 

رهنية ال ارج ولنس  أياإ دا مناإ، سوان جرل ت دنمةا ك رباف  رعنة الح وؽ الفمسطنينة، بما نجعؿ الماالحة 
لمسػػار التفػػاوض فػػي حػػاؿ يجػػاح الزنػػارة باسػػتايافض، أـ تػػـ التجػػاوز عيةػػا ردػػو اإ لمطمػػب وا ػػيطف، أو يتنجػػة 

 ف ؿ الزنارة.
يمػا إدارتػض ف ػط،  بنيما ال ت ي المؤ رات الراهية عف امتالؾ اإلدارة ازمرنكنة ل طة وادحة لحؿ الاراع، واع

عمػػى غػػرار يػػوات  الوالنػػة الرااسػػنة ازولػػى زوبامػػا التػػي اتسػػمت بااليحنػػاز المفتػػوح لمكنػػاف اإلسػػراانمي وف ػػؿ 
الدغط عمنض لو ؼ االستنطاف م ابؿ الدغط عمػى السػمطة السػتاياؼ المفاودػات بػدوف  ػروط مسػب ة، أي 

فػراج عػف ازسػرل، وهػي متطمبػات فمسػطنينة واإل 2967بدوف و ؼ االستنطاف وااللتزاـ بمرجعنة حدود العػاـ 
 لمعودة إلى التفاوض.

بػػػؿ إف اإلدارة ازمرنكنػػػة يفسػػػةا  ممػػػت مػػػف حجػػػـ التو عػػػات المر ػػػحة عػػػف زنػػػارة أوبامػػػا عمػػػى اػػػعند العممنػػػة 
السػػممنة، فػػي ظػػؿ محػػاذنر الدػػغط ازمرنكػػي عمػػى الجايػػب الفمسػػطنيي لم بػػوؿ باػػنغة 'مػػا' عمػػى  اعػػدة مػػا 

حسف الينة وبيان النث ة مف  الؿ االيسحاب مػف بعػض الميػاطؽ وتسػمنمةا لمسػمطة وت فنػؼ نسمى إجػػػػرانات 
بعض اإلجرانات عمى الحواجز وتحدند زميػي لمتفػاوض واإلفػراج عػف بعػض ازسػرل، فػي محاولػة لاللتػػػػػفاؼ 
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تح نػؽ فػي عمى جرنمة االحػتالؿ از نػرة ب تػؿ ازسػنر عرفػات جػرادات الػذي است ػةد يتنجػة التعػذنب أنثيػان ال
أحد سجوف االحتالؿ وما أحدنثض مف هبة جماهنرنة غادبة لممطالبة بتح نػؽ دولػي ومحاكمػة االحػتالؿ عمػى 
جرنمتػػػض واإلفػػػراج عػػػف ازسػػػرل، ب ااػػػة المدػػػربنف مػػػيةـ عػػػف الطعػػػاـ ميػػػذ فتػػػرة طونمػػػة وأولاػػػؾ الػػػذنف أعنػػػد 

، بػنف 1022ادؿ' التػي تمػت، عػاـ اعت الةـ، وفؽ  ايوف عسكري إسراانمي، بعد تحررهـ في إطار 'اػف ة التبػ
 حماس وسمطات االحتالؿ عبر الوساطة والرعانة المارنة.

وفي المحامة، فمةما ا تمفت عياونف استاياؼ التفاوض واػنغض، إال أيةػا سػتد ؿ السػمطة مجػدداإ فػي دااػرة 
مػػػف دػػػغط  مسػػارا المغم ػػػة التػػػي لػػػف تولػػػد سػػول تعمنػػػؽ المػػػأزؽ الػػػراهف، ولكيةػػػا ستسػػمح لالحػػػتالؿ بػػػاإلفالت

غػػػالؽ ازفػػػؽ  المحظػػػة وعػػػدـ االلتػػػزاـ ب ػػػين  ػػػال مػػػا تجسػػػدا نػػػّدا المحتمػػػة مػػػف تبدنػػػد أوهػػػاـ رغبتػػػض بالسػػػالـ، واع
السناسي، واستالب ازرض والتارنا معاإ، طالما ب ي يمط ل انات الماالحة الالمتياهنػة هػو السػااد مػف دوف 

ومواجةػػػة عػػػدواف االحػػػتالؿ المتوااػػػؿ دػػػد االتفػػػاؽ عمػػػى اسػػػتراتنجنة وطينػػػة موحػػػدة لترتنػػػب البنػػػت الػػػدا مي 
 ال عب الفمسطنيي.

 4/3/1023، القدس العربي، لندن
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إعالف البنت ازبنض أف أوباما لف نحمؿ معض مبادرة سالـ  الؿ زنارتض الم بمة إلى إسػراانؿ والدػفة الغربنػة 
ز نػػر نيظػػر إلػػى الزنػػارة باعتبارهػػا فراػػة إلعػػادة دػػبط العال ػػات مػػد كػػال ال ػػعبنف نعػػزز ال ػػعور بػػأف هػػذا ا

اإلسراانمي والفمسطنيي في بدانة والنتض النثاينة. وبػالطبد، هيػاؾ فااػدة فػي تعزنػز دعػـ الجمةػور لمعال ػات بػنف 
نف مػػاداـ أف الحكومػات؛ ذلػػؾ أيػػض ناػػعب تاػػور أي يػػوع مػف اال تػػراؽ بػػنف الزعمػػان اإلسػػراانمننف والفمسػػطنين

الجمةػػور عمػػى كػػال الجػػايبنف جػػد مت ػػكؾ فػػي إمكاينػػة تح نػػؽ الت ػػدـ. غنػػر أيػػض إذا ركػػز البنػػت ازبػػنض عمػػى 
ال عب، ولنس عمى الحكومات ف ط، وأ ار إلى تارنحات مةمة لكال الجايبنف، فلف اليتنجة نمكف أف تكوف 

 ت دماإ ح ن ناإ.
ف كايػػت  –والوا ػػد أيػػض مازالػػت هيػػاؾ أغمبنػػات  تؤنػػد حػػؿ الػػدولتنف. لكػػف اسػػتطالعات  –  ػػذة فػػي الػػت مص واع

الػػرأي تظةػػػر أف كػػػؿ جايػػب م تيػػػد بػػػأف الجايػػػب اآل ػػر ال ن بػػػؿ حػػػؿ الػػػدولتنف. وزف كػػال مػػػف راػػػنس الػػػوزران 
اإلسراانمي والرانس الفمسطنيي ال نمنالف إلى المجازفة، فلف الدعـ مف كتمتنةما اليػا بتنف وحػدا كفنػؿ بتغننػر 

والفوااد ب اوص ت دنـ تيػازالت. عمػى أف المنثنػر لمسػ رنة أف موا ػؼ الجمةػور هػذا التػي  حسابات از طار
ت نِّد الزعمػان وتكػبحةـ ُت مػؽ أو ُتعػزز فػي كنثنػر مػف ازحنػاف مػف  بػؿ الرسػااؿ السػمبنة الاػادرة عػف الزعمػان 

 أيفسةـ.
وؿ  دػػانا أساسػػنة  ػػالؿ ولكػػف رغػػـ  الفاتةمػػا، فػػلف يتينػػاهو وعبػػاس أدلنػػا معػػاإ بتاػػرنحات عمينػػة مةمػػة حػػ

، عمػى سػبنؿ المنثػاؿ، 1022السيوات از نرة. ففي  طابض إلػى جمسػة م ػتركة لمكػويجرس ازمنركػي فػي عػاـ 
إييا يسعى إلى سالـ... ال نكوف فنض )الفمسطنينوف( رعانا إسراانؿ وال مواطينةا، بؿ نيبغػي أف » اؿ يتيناهو: 

 «. ادر عمى اليجاح نعنش في دولتض ال ااة بضنتمتعوا بحناة وطينة كرنمة ك عب مست ؿ وحر و 
ولكػػف الكنثنػػر مػػف منثػػؿ هػػذا التاػػرنحات اإلنجابنػػة، لمسػػؼ، غالبػػاإ مػػا نػػتـ تجاهمةػػا أو يسػػنايةا، زيةػػا متفر ػػة 
وغنػػر ميسػػ ة حتػػى نكػػوف تأنثنرهػػا  ونػػاإ. وبعػػد ذلػػؾ نتػػذكر اليػػاس التاػػرنحات السػػمبنة لجايػػب واحػػد، ونيسػػوا 

حػػاؿ أف جايبػػػاإ واحػػداإ بمفػػػردا، لػػف نػػػدلي بتاػػرنحات كرنمػػػة   ػػنة التعػػػرض لسػػػةاـ تاػػرنحاتض اإلنجابنػػػة. وال
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المت ددنف في الدا ؿ، الذنف نعت دوف أف هذا ال طوات لف ت اَبؿ ب طوات ممانثمة مف الجايب اآل ر. وحتػى 
يما متكررة حتى نكوف تأنثنرها   وناإ. تكوف هذا الرسااؿ فعالة، فليةا نيبغي أال تكوف مجزأة أو متفر ة واع

والسػػؤاؿ إذف هػػو مػػا إف كػػاف هػػؤالن الزعمػػان مسػػتعدنف لم نػػاـ بجةػػد ميسػػؽ مػػف أجػػؿ تكػػرار إعػػادة منثػػؿ هػػذا 
، بحنػث مػف  ػأف تاػرنح واحػد أف ن ػوي تاػرنحاإ   ػر، بػدال مػف أف «داارة إنجابنة»التارنحات كجزن مف 

 ندعفض.
ولػى عةػد الزعمػان الكبػار الػذي كػايوا الوا د أف موا ؼ الجمةور مةمة ب كؿ  اص لايد السػالـ اآلف، و ػد 

ندػػناوف الطرنػػؽ يحػػو السػػالـ. ذلػػؾ أيػػض لػػـ نعػػد نثمػػة النػػـو سػػادات أو رابػػنف لتعباػػة ازغمبنػػة المعتدلػػة فػػي كػػؿ 
جمةور. ففػي المادػي، كايػت هػذا ازغمبنػات تتبػد زعمانهػا ال ػجعاف؛ أمػا النػوـ، فػلف ت ػكؾ الجمةػور أ ػذ 

ازكند أف تحوال في موا ؼ الجمةور لف نكوف سةال، ولكيض  رط مسػبؽ نميد الزعمان مف ممارسة الزعامة. و 
 زي تحرؾ سناسي حاسـ.

إف ال وؼ الفمسطنيي الرانسي نكمف في أف تعمد إسراانؿ إلى تمدند حدودها حتى يةر ازردف، بحنػث تدػـ 
وااػػػػؿ التوسػػػػد الدػػػػفة الغربنػػػػة فعمنػػػػاإ وتمػػػػدد االحػػػػتالؿ إلػػػػى مػػػػا ال يةانػػػػة. ون ػػػػنر الفمسػػػػطنينوف هيػػػػا إلػػػػى ت

االسػػتنطايي كػػدلنؿ عمػػى افت ػػار إسػػراانؿ لماػػدؽ فػػي التواػػؿ إلػػى السػػالـ؛ ون  ػػوف أال تيػػت  عممنػػة السػػالـ 
 سول مزند مف المفاودات، وأال تؤدي أبداإ إلى سنادة فمسطنينة.

نؿ كدولة، أما ال وؼ اإلسراانمي الرانسي، فنتمنثؿ في أال تعترؼ السمطة الفمسطنينة بال رعنة المعيونة إلسراا
نتمتد كؿ مواطينةا بح وؽ متساونة. ون نروف هيا إلى تاػرنحات لعبػاس حػوؿ ال ػدس باعتبارهػا ت ػكؾ فػي 

،  ػاؿ عبػاس: 1020عال ة تارن نة لمنةود مد المدنية. ففػي  طػاب إلػى  مػة الجامعػة العربنػة فػي  ذار عػاـ 
ؾ، فػػلف إي اذهػػا )ال ػػدس( مػػف االسػػتنطاف إف ال ػػدس والميػػاطؽ المحنطػػة بةػػا أمايػػة ااتمييػػا عمنةػػا اهلل. ولػػذل»

 «.و طر التةوند وماادرة )ازرادي( هو واجب )إسالمي( مفروض عمنيا جمنعاإ 
ونعتبػػر اإلسػػراانمنوف هػػذا الي طػػة أساسػػنة، والسػػنما بػػاليظر إلػػى الاػػور السػػمبنة التػػي ت ػػدمـ بةػػا إسػػراانؿ فػػي 

؛ ون  ػػوف أندػػاإ أال نكػػوف «حمػػاس»رفػػة منثػػؿ وسػػااؿ اإلعػػالـ الفمسػػطنينة والمو ػػؼ الػػرافض لمجموعػػات متط
 الفمسطنينوف راغبنف في إيةان اليزاع.

وتأسنساإ عمى مػا ت ػدـ، فليػض نيبغػي عمػى أوبامػا أف ن ػدد  ػالؿ زنارتػض الم بمػة إلػى الميط ػة عمػى دػرورة أف 
ؿ تبدنػػػد نعنػػػد المسػػػؤولوف الكبػػػار مػػػف الجػػػايبنف التأكنػػػد عالينػػػة وباسػػػتمرار عمػػػى المبػػػادئ الجوهرنػػػة مػػػف أجػػػ

الم اوؼ الكبرل لمواطيي الجايبنف. كما نتعنف عمنض أف نودح جنداإ أف الوالنات المتحدة تستمد وستيت د أي 
 رسااؿ سمبنة.

ذا كػػاف أي جايػػب نأمػػؿ فػػي ايتػػزاع تاػػرنح ممانثػػؿ مػػف اآل ػػر، فنجػػب عمنػػض أف نػػدلي بتاػػرنح هػػو يفسػػض.  واع
ذا كػاف مػف السػةؿ االستسػالـ  وحتى تكػوف مسػتدنمة، نجػب أف تكػوف الرسػااؿ اإلنجابنػة وادػحة ومتبادلػة. واع

ودػروري  –لمنأس حوؿ الجمود الحالي، فلف إعادة إنثارة اهتماـ الجمةور المت كؾ مػف الجػايبنف أمػر ممكػف 
 إذا كاف نراد لمت دـ أف نتح ؽ.

 4/3/1023، القدس، القدس
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الجػػػػنش االسػػػػراانمي أف ت مػػػػنص منزاينػػػػة الػػػػدفاع  طنػػػػر زيػػػػض سندػػػػر دػػػػررا  ػػػػدندا باالسػػػػتعداد ُنبنيػػػػوف فػػػػي 
لمتةدندات المتزاندة. لكف حتى الفحص السطحي ُنبػنف ايػض نمكػف ونجػب ت مػنص منزاينػة الػدفاع، واف ذلػؾ لػف 

يفحص الودد ندر باستعداد الجنش لتةدندات المست بؿ. الم كمة المركزنة، التي نمكف أف يالحظةا حنيما 
الحالي و طط الجنش لممست بؿ هي ال طنعة التي ي أت بنف التطورات والمسارات التي تمر بةػا ميط تيػا فػي 

 الاعند العسكري وبنف بينة الجنش االسراانمي واستعدادا ك وة المدرعات منثال.
 الؼ  8وا دبابػة ويحػ 3200حسب معطنػات معةػد بحػوث ازمػف ال ػومي نممػؾ الجػنش االسػراانمي أكنثػر مػف 

ف يحػػػو  2600يا مػػػة جيػػػود مدرعػػػة. و ػػػد ُاػػػيد يحػػػو  ميةػػػا عمرهػػػا  110دبابػػػة  بػػػؿ أكنثػػػر مػػػف نثالنثػػػنف سػػػية واع
 مسوف سية ت رنبا. وا ترل الجنش االسراانمي  منال مف يا الت الجيػود المدرعػة  بػؿ ع ػود كنثنػرة. ونعترفػوف 

ت بؿ في حدوديا سػُنحتاج فػي إطارهػا أو في الجنش االسراانمي اندا بأيض ال نوجد أي سنيارنو حرب في المس
 ُنستعمؿ هذا الح د العظنـ مف دبابات الجنش.

لـ تعد احتماالت معارؾ المدرعات كتمػؾ التػي منػزت حػرب "االنػاـ السػتة" وحػرب "نػوـ الغفػراف" موجػودة. ف ػد 
الماػػري أ ػػذ الجػػنش السػػوري ُنسػػحؽ ولػػـ نعػػد اآلف  ػػوة  تالنػػة نجػػب أ ػػذها فػػي الحسػػباف. وسػػنكوف الجػػنش 

 م غوال في السينف ال ادمة ب ؤوف الدولة الدا منة واحتماالت أف تبادر مار إلى حرب أ ؿ مف دعنفة.
لكف حتى لو است ر رأي المارننف عمى بدن حرب فاف  واتةـ المدرعة ستحتاج الى  طد  ػبض جزنػرة سػنيان، 

رعات المت دمػة  ػر ا. ولػـ نعػد وفي هػذا الحػاؿ سُنسػتعمؿ سػالح الجػو االسػراانمي لم دػان عمػى اػفوؼ المػد
الجنش العرا ػي ميػذ زمػف تةدنػداإ، وايت دػت ُعػرل "الجبةػة ال ػر نة" وا تفػت، وهػي الجبةػة التػي كػاف الجػنش 
االسراانمي نستعد لمواجةتةا  بؿ أكنثر مف ع رنف سية. فال نوجد لذلؾ أي تسونغ لالستمرار في االب ان عمى 

 دبابات كنثنرة باهظة الكمفة ا رل. الؼ الدبابات والتسمح في المست بؿ ب
ولماذا نحدث هذا" زيض ال توجد ألبتة ر ابة وا راؼ مف المستول الميت ب عمى الجػنش االسػراانمي. فػالجنش 
االسراانمي منثؿ كؿ جنش في العالـ نطمح الى التسمح بميظومات سالح كنثنرة  در المستطاع، لكف فػي حػنف 

 ابة والحد مف  ةوة جنو ةا لمتسمح ال نحدث هذا في اسراانؿ.نيجح الميت بوف في دوؿ ا رل في الر 
الكينست، التي نفترض اف ترا ب الجنش االسراانمي، تتةرب مػف هػذا المةمػة، وهكػذا فػاف الجػنش االسػراانمي 
هو الذي ن رر وحدا بينة الجنش وتسمحض وكبرا واستعدادا العممناتي. والػدبابات التػي عمرهػا نوبنػؿ مػف طػراز 

نوف" هي منثػاؿ ف ػط. اف الجػنش االسػراانمي، فدػال عػف ايػض نسػتعد لحػروب لػف ت ػد، نيفػؽ مػاال كنثنػرا "سايتور 
في اعطان أجوبة عمى كؿ أيواع التةدندات في جمند المستونات دويما امة باحتماؿ تح  ةا. و د  رروا فػي 

اينػػة أمينػػة دػػ مة أ ػػذت الجػػنش االسػػراانمي ايػػض اذا كػػاف نوجػػد تةدنػػد فسػػيبيي ردا عمنػػض. وكايػػت اليتنجػػة منز 
 تكبر في كؿ سية.

تغنرت اورة تةدندات اسراانؿ في الع دنف اال نػرنف ب ػدر كبنػر، ونبػدو اف الجػنش اإلسػراانمي سندػطر فػي 
المست بؿ ال رنب الى اف نواجض في ازساس تةدندنف رانسنف هما عممنات حرب عاابات و"ارهػاب" واطػالؽ 

ا ػػرل لجنػػوش دوؿ الميط ػػة  ػػد طُػػوي تمامػػا ت رنبػػا، لكػػف هػػذا ال  اػػوارنا ماامػػة المسػػار. إف احتمػػاؿ حػػرب
نعوؽ الجنش عف االستمرار في بيان  وتض لمواجةػة سػنيارنوهات ت ػبض حروبػا كحػرب "نػوـ الغفػراف". واليتنجػة 
هي اف الجنش االسراانمي النوـ هو جنش كبنر جدا مسمح بميظومات  تاؿ باهظة الكمفة جدا ترمي الى الػرد 

 دات تعترؼ االست بارات العسكرنة اندا بأف احتماالت تح  ةا مي فدة جدا.عمى تةدن
 3/3/1023هارتس 

 4/3/1023، األيام، رام اهلل
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