
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 في سورية منذ بداية األزمة فمسطينياً  شهيداً  : مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 عمى الصهاينة المقاومة هي السبيل الوحيد لمنصرنجاد:  بالرئيس اإليراني خالل لقائهأبو مرزوق 

 في سوريةمميون دوالر شهريًا من السمطة لدعم الالجئين الفمسطينيين الحكومة في الضفة: 

 يصدر قرارا بتشكيل هيئة قيادية جديدة لحركة فتح بقطاع غزة عباس
 دبموماسيًا إسرائيميا دوليًا احتجاجًا عمى ظروف العمل عشرينقالة وزارة الخارجية: است

الشاباك: حماس تقترب من إنتاج 
مددبابات معتمددًة صواريخ مضادة ل

  عمى آالف المهندسين
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           1ص                                    1790العدد:                6/3/1023األربعاء  التاريخ:

  السمطة:
عادتها إلى مسيرتها عباس يناشد  2  5 العالم إنقاذ العممية السممية وا 

 6 ايدين عبث االحتالل بمعالم القدس وتاريخهيستقبل وفدًا مغربيًا و  هنية  3

 6 في سوريةمميون دوالر شهريًا من السمطة لدعم الالجئين الفمسطينيين الحكومة في الضفة:   4

 7 مميون دوالر لغزة ماليزيا تتبرع بد : عبد السالم صيام  5

 7  "إسرائيل" العودة لممفاوضات مع إمكانيةض بحثت مع عباس : الرياسفير السمطة في السعودية  6

 7 الزعنون يطمع لجنة االنتخابات المركزية الفمسطينية عمى نظام المجمس الوطني  7

 7 أسيرًا ممن أفرج عنهم في "صفقة شاليط" قراقع: االحتالل أعاد اعتقال   8

 8 إرسال طواقم طبية لمعالجة األسرىها استعدادوزارة الصحة في رام اهلل تبدي   9

 8 "السجن الكبير" : المخيمات الفمسطينية بمبنان تشبهالوزير المدهون بعد زيارته لبنان  01

 8 ونروا إلغاء الماراثون المقرر إجراؤ  في غزةاأل رار لق الحكومة في غزة تأسف  00

 8 تدعو إلقرار قانون انتخابات المجمس الوطني في غزة الحكومة  02

 9 رام اهلل: عزل العمال الفمسطينيين عن اليهود إحياء ألنظمة الفصل العنصري  في حكومةال  03

 9 دحالن محمد محكمة فمسطينية تؤجل البت برفع الحصانة عن  04

  
  المقاومة:

 9 عمى الصهاينة المقاومة هي السبيل الوحيد لمنصرنجاد:  بالرئيس اإليراني خالل لقائهأبو مرزوق   05

 01 ل هيئة قيادية جديدة لحركة فتح بقطاع غزةيصدر قرارا بتشكي عباس  06

ًً  66حماس: السمطة تعتقل   07  01 من الحركة عنصرًا

 00 في مخيمات لبنان "جبهة النصرة والجهاد"حماس: ال وجود لما يسمى   08

 00 بتهمة إطالق الصواريخ عمى "إسرائيل" من فتحناشط عمى عاما 24 السجنتحكم بمحكمة بئر السبع   09

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 00 لمفمسطينيين خالل زيارة أوباما "بوادر حسن نية"مكتب نتنياهو ينفي الموافقة عمى تقديم   21

 02  مركبات لمعمال الفمسطينيين رها العنصري بتخصيصتتراجع عن قرا "إسرائيل"  20

 02 لى ليبرمانإالخارجية وزارة نتنياهو يصّر عمى إسناد "إسرائيل اليوم":   22

 03 عمى حقائب وزارية محدودة "الميكود"صراع في   23

 04 "300خالل عممية "الحافمة  مكّبمين فمسطينَيين رائيمية تروي تفاصيل قتل أسيرْينوثائق إس  24

 04 وباماأ زيارةبندقية قبل  700نح األمن الفمسطيني تنوي م "سرائيل"إيديعوت:   25

 05 تتوالىنتخابات الكنيست فضائح رشاوى ا"إسرائيل":   26

 05 "عدالة" يطالب بوقف سياسة الفصل في المواصالت  27

 05  تركيا مشاركة في ألمانيا يقاطع ندوة عن األديان بسبب السفير اإلسرائيمي  28

 05  حقيقياً  يشكل خطراً  اإلسرائيميجيش ال لعاب النارية ضدّ معاريف: استخدام المتظاهرين لل   29

 06 بمدية تل أبيب تفرض عمى أصحاب السيارات المسممين دفع أموال مقابل ركنها أمام مسجد  31

 06 لدبموماسيًا إسرائيميا دوليًا احتجاجًا عمى ظروف العم عشرينوزارة الخارجية: استقالة   30
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 06  "غرف حرب" لمواجهة الجراد"إسرائيل" تقيم   32

 07 وفاة الحاخام فرومان صديق عرفات أشهر داعى لمسالم  33

 07  لمكياننّية يربط بين زيادة الميزانّية العسكرّية لمجيش والتهديدات األم إسرائيميتقدير   34

 08 التخوفات األمنية الصهيونية من قيام انتفاضة ثالثة  35

 09  من تزايد نفوذ "اإلخوان المسممين" في الدول العربّيةإسرائيمية  مخاوف  36

 09  ينية بإغراق منازلها بالميا  العادمة "بتسيمم": االحتالل يعاقب قرية فمسط  37

  
  األرض، الشعب:

 21 في سورية منذ بداية األزمة فمسطينياً  شهيداً  : مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية  38

 20 فبرايرشباط/ خالل  الستيطانانتعاش مشاريع او  معتقالً  إصابة و تقرير: شهيدان و  39

 22 يةفمسطينيين في سور  ثمانيةاستشهاد   41

 22عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى  40

 23  "صرة ووفاء لهمن دعو إلى "جمعة غضبالحركة األسيرة في السجون اإلسرائيمية ت  42

 23 أسيراً  " المعاد اعتقالهم إلى ط"أسرى فمسطين": ارتفاع محرري صفقة "شالي  43

 24 بولس: األسير الشراونة يعاني من وضع صحي صعبجواد   44

 24 في سجن ريمون و اإلسرائيمية تقتحم قسمي وزارة األسرى: القوات الخاصة   45

 24 االحتالل يغمق سجن "شطة" وينقل أسرا  إلى "جمبوع"قراقع:   46

 24  "إسرائيلد"طالب جامعة بيرزيت يطردون قنصل بريطانيا بسبب معاداة بالد  لمفمسطينيين وانحيازها ل  47

 25 غاز لتنفيذ مشروع خطّ  تصادر أراضي لفمسطينيي  "إسرائيل"  48

نهاء االنقسام  49  26 غزة: متظاهرون يطالبون باإلسراع في استعادة الوحدة الوطنية وا 

 26  طيني من غزة قتل االحتالل زوجته وأربعة من أطفالهمحكمة إسرائيمية ترفض دعوى فمس"الميزان":   51

 27 ونروااأل بإزالة العقبات التي تحول دون تنظيم ماراثون "الميزان" يطالب الحكومة في غزة   50

 27 القدس تراثنا"عنوان "ب يجسد التراث الفمسطيني "كمية المجتمع" تنظم معرضاً غزة:   52

 27 في بئر السبع سرائيميةاإل المركزية محكمةالالعتداء عنصري في  يتعرض فمسطيني محام    53

 28 .. أسماء في غزة ترسم شغف الفمسطينيين بتركيا"أردوغان ومرمرة"  54

  

  األردن: 

 28 واستقرارها تركي لدعم جهود تحقيق السالم وتعزيز أمن المنطقة ي: التزام أردنالممك عبد الثاني  55

ساءة للديان السماويةالناطق   56  29 باسم الحكومة األردنية: محاوالت اقتحام األقصى رسالة عدوانية وا 

 29 جابهة التطبيع" األردنية تدين التنسيق األمني مع "إسرائيل""م  57

 29 مؤتمر "القدس" يحذر من خطر تهويد المدينة ويطالب بتحرك عربي إسالمي جادعّمان:   58

  

  لبنان: 

 31 وية" في سجون االحتاللاألمعاء الخا"اعتصام تضامني مع أسرى بيروت:   59

  



 
 
 

 

 

           4ص                                    1790العدد:                6/3/1023األربعاء  التاريخ:

  عربي، إسالمي:

 31 المسجد األقصى فيتدين االعتداءات اإلسرائيمية  "اإليسيسكومنظمة "  61

 31 : فمسطين أصبحت قضية عقائدية ودينيةالرئيس اإليراني خالل استقباله أبو مرزوق  60

 30 "إسرائيل"عين شمس يروجون لصداقة  جامعة: أساتذة بمصر  62

 30 مؤتمر لممصالحة الفمسطينية برعاية "حريات المحامين"مصر:   63

 30 حممة طالبية لدعم القضية الفمسطينية بجامعة طنطامصر:   64

 32 : دول عدة ترفض التبرع لمفمسطينيين جراء االنقسامإعمار غزةعضو الهيئة الدولية إلعادة   65

  

  دولي:

 32 بشأن المساعدات العسكرية "إسرائيل" ةالجديد يسعى إلى طمأن األمريكيوزير الدفاع   66

 32 لالحتالل اإلسرائيمي عمى النساء الفمسطينيات "المدمرة"ذر من اآلثار بان كي مون يح  67

 33 ضمان استمرار التأييد لد"إسرائيل"ل "إيباك" تدعو اليهود لزيادة الدعم المالي لمسياسيين األمريكيين  68

 34 "إيباك"لدى افتتاح  اإلسرائيمية أمريكيون يتظاهرون ضد المستوطنات  69

  
  مختارات:

 34 مستشفيات خالل األربع سنوات الماضيةالفي  وعطشاً  اً ماتوا جوع مريضاً  بريطانيا:   71

 35 جزر يونانية ستة أمير قطر يشتري  70

  
  حوارات ومقاالت:

 35 د.عصاـ شاور... قيم األمم المتحدة وماراثون غزة الثالث  72

 36 جوناثاف شانزر... هل يصبح الدويك رئيسا لمسمطة خمفا لعباس؟  73

 38 نيمة الشياؿ... أسئمة إسرائيمية.. مقصورة«: الحرس»  74

 41 إميؿ أميف... كيف ولماذا؟  .. "إسرائيل"العالم ضد   75

 42 أوري مسغاؼ... زيارة أوباما إلى "الكيان المريض"  76

 43 نحاميا شترسمر... لطمتان لبيبي  77

  
 44 :صورة

*** 
 

  تقترب من إنتاج صواريخ مضادة لمدبابات معتمدًة عمى آالف المهندسينالشاباك: حماس  2
شػػاباؾ إف ميربػػس األسػػمحة  ػػس شػػبو جزيػػرة سػػيناء الالناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس: ادعػػت وثي ػػة جديػػدة لجيػػاز 

يعمموف ع ب الثورة المصػرية مػف دوف حسػيب أو ر.يػب. ونتيجػة ذلػؾت أصػبحت الوسػالؿ ال تاليػة التػس جػر  
كيمػومترا،ت  30 -10س اآلونة األخيرة إلى .طاع غزة تشػمؿ ملػات الصػواريل التػس يتػراوح مػداىا بػيف تيريبيا  

وألػػؼ .ذي ػػة ىػػاوفت وعشػػرات الصػػواريل المبػػادة لمػػدباباتت وأطنانػػا، مػػف المػػواد المت جػػرة والمػػواد الخػػاـ التػػس 
 ُتستعمؿ  س تصنعيا. 
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وتن أف إيػػراف ت ػػـو بػػدور مركػػزي  ػػس عمميػػات وأكػػد مسػػؤولوف  ػػس جيػػاز الشػػاباؾ لصػػحي ة نيػػديعوت أحرونػػ
 تيريب األسمحة ىذه مف أجؿ تحسيف ال درات ال تالية لد  حركتس حماس والجياد اإلسالمس.

ويبػػدأ المسػػار األساسػػس ليػػذه العمميػػات مػػف إيػػراف ويمػػر  ػػس السػػوداف ومصػػر وصػػو ، إلػػى شػػبو جزيػػرة سػػيناءت 
الصحي ة العبرية ت ريرا سري،ا لمغاية حوؿ ت ديرات الجيش ومف ىناؾ إلى .طاع غزة. عالوة عمى ذلؾت نشرت 

اإلسراليمس ل وة حماس  س ال طاعت جاء  يو أف إيراف ت ػـو بتيريػب المبػالل الطالمػة مػف األمػواؿ إلػى ال طػاعت 
ػػا  وبيػدؼ تمويػؿ الجػيش الػػذي تعكػؼ حمػاس عمػى إ.امتػػوت والػذي و ػؽ الت ريػر  ػػوف جػيش حمػاس يتحػوؿ يوم،

ش نظامس بكؿ ما تحمؿ ىذه الكممة مػف معػافت وأف الجػيش الجديػد يبمػل عػدد أ ػراده عشػرات بعد يوـ إلى جي
 .آ ؼ الم اتميف المدربيف

وكشؼ الت رير الن اب عف أنو خال ا لممابست  وف حماس ت ـو بالتحبير لصناعة عسكرية متطورة لمغايػةت 
توراه  ػػػس ال يزيػػػاء والكيميػػػاءت الػػػذيف التػػػس تعتمػػػد عمػػػى آ ؼ الميندسػػػيف ال مسػػػطينييف وأصػػػحاب أل ػػػاب الػػػدك

.امػة بنيػة  يزوروف إيػراف بشػكؿ مػنظـت ويتم ػوف تػدريبات  ػس سػبؿ تطػوير األسػمحة مػف الناحيػة التكنولوجيػة وا 
تحتية لمصناعات العسكرية ال مسطينية. وي وؿ الت ريػر أيبػا أف حركػة حمػاس ت تػرب كثيػرا مػف الم ػدرة عمػى 

منظومػػات متطػػورة ستسػػبب إلسػػراليؿ آ ؼ الخسػػالر  ػػس األرواحت وىػػس إنتػػاج صػػواريل مبػػادة لمػػدباباتت و 
أكثر خطورة مف الصواريل الموجودة اليـو ومف .ذالؼ الياوف التس تممكيػا الحركػة. باإلبػا ة إلػى ذلػؾت أكػد 
الت ريػػػرت أف حركػػػة حمػػػاس ت ػػػـو بتمغػػػيـ المبػػػانس السػػػكنية المرت عػػػة لكػػػس يػػػتـ ت جيرىػػػا  ػػػس حػػػاؿ دخػػػوؿ جػػػيش 

 إلى ال طاعت كما ييدد أركاف الدولة العبرية.ا حتالؿ 
وزاد الت رير .الال إف حركة حماس تخزف أسمحة وعتادا بكميات كبيرة  ػس البيػوت  سػتعماليا  يمػا إذا أ.ػدمت 
إسػػراليؿ عمػػى إعػػادة احػػتالؿ ال طػػاع.  ػػس سػػياؽ ذي صػػمةت .الػػت مصػػادر صػػحا ية  ػػس تػػؿ أبيػػب إف حمػػاس 

دمػػة جػػدا مػػف إيػػراف تشػػبو بػػد.تيا وتكنولوجيتيػػا المتطػػورة شػػبكة اتصػػا ت تسػػممت شػػبكة اتصػػا ت صػػينية مت 
حػػزب اا المبنػػانس. وذكػػر مو.ػػ  إلسػػكوبي اإلسػػراليمس عمػػى ا نترنػػتت إف مصػػادر غربيػػة وأمريكيػػة .الػػت إف 

مغم ػة  C2الحديث يدور عػف شػبكة .يػادة وسػيطرة يطمػؽ عمييػا اسػـ سػيمل وىػس مػف طػراز شػبكة ا تصػا ت 
احيػػة التكنولوجيػػةت وُتمكػػف الم ػػاتميف مػػف إجػػراء اتصػػا ت مػػف دوف أي مشػػاكؿت كمػػا أنػػو   يمكػػف جػدا مػػف الن

 اختراؽ المحادثات التس تجري مف خالليا.

 6/3/1023، القدس العربي، لندن
 

عادتها إلى مسيرتها العالم عباس يناشد 1  إنقاذ العممية السممية وا 
 اا بف عبد مود عباس أف خادـ الحرميف الشري يف الممؾ عبدأكد الرليس ال مسطينس مح:  ييـ الحامد - جدة

العزيز يعتبر الداعـ الرليسس لم بية ال مسطينية  س المحا ؿ اإل.ميمية والدولية حيث يحرص عمى إيجاد 
نشاء الدولة ال مسطينية وعاصمتيا  حموؿ عادلة وشاممة لم بية ال مسطينية و ؽ .رارات الشرعية الدوليةت وا 

 لشريؼ.ال دس ا
جمي  الدوؿ با .تداء بموا.ؼ المممكة الثابتة والمؤيدة لمسالـ العالمس  "عكاظ"عباس  س تصريحات لػ وحث

 ونبذ اإلرىاب وتعزيز ث ا ة الحوار وا عتداؿ والوسطية.
وأوبح أف استمرار ا ستيطاف اإلسراليمس  س األرابس ال مسطينية ومواصمة الجيش اإلسراليمس لحصاره 

الم روض عمى الشعب ال مسطينس يعتبر عال ا كبيرا وأساسيا  س عممية السالـ ويعكس تعنت إسراليؿ الجالر 
وعدـ حرصيا عمى السالـ العادؿ والشامؿ. وأوبح أف ال بية ال مسطينية ستظؿ جوىر الصراع العربس 
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جاد حؿ ليا عبر اإلسراليمس و  يمكف أف يكوف ىناؾ سالـ عادؿ وشامؿ  س منط ة الشرؽ األوسط إ  بوي
.امة دولتو ال مسطينية المست مة.   تح يؽ تطمعات الشعب ال مسطينس وا 

وأوبح أف الشعب ال مسطينس عانى الكثير مف بطش ا حتالؿ اإلسراليمس ويرغب  س العيش بسالـ وأمافت 
عادتيا إلى مسي مناشدامثمو مثؿ ب ية الشعوب  س العالـت  رتيا عبر البغط العالـ بون اذ العممية السممية وا 

عمى إسراليؿ بو.ؼ ا ستيطاف واعتماد مرجعيات السالـ كخارطة لمسالـت مشيرا إلى أنو شرح خالؿ ل الو 
م  وزير الخارجية األمريكس جوف كيري الرؤية ال مسطينية حياؿ السالـ العادؿ والشامؿ الذي سيعيد األمف 

 وا ست رار  س منط ة الشرؽ األوسط.
 //عكاظ، جدة، 

 
 يدين عبث االحتالل بمعالم القدس وتاريخهاوفدًا مغربيًا و  يستقبل هنية 

داف رليس الوزراء إسماعيؿ ىنية محاو ت ا حتالؿ العبث بمعالـ مدينة ال دس المحتمة وتاريخيا عبر 
س باسميـ منذ و.اؿ ىنية خالؿ است بالو و د،ا مغربي،ا مساء اليوـ: إّف حس المغاربة الذي ُسمّ  التيويد المستمر.

 دخوؿ صالح الديف األيوبس لتحرير المسجد األ.صىت يتعرض لمحاو ت التغيير والتيويد مف .بؿ ا حتالؿ.
وأكّد أّف حؽ ال مسطينييف  س وطنيـ وأربيـ   يس ط بالت ادـ و  يبي  م  مرور الزمف و  يغير مف 

 المو.  الح ي س شيل،ا.
ف اإلمالءات الخارجية و.وة إرادتيا ُي ربنا خطوات إلى ال دس واأل.صى ول ت النظر إلى أّف "تحرر األمة م

وأشار إلى أّف زيارة الو د المغربس يؤكد .وة العال.ة بيف الشعبيف المغربس وال مسطينست مؤكد،ا  و مسطيف".
 عمى أصالة المغاربة تجاه .بية  مسطيف.

 //فمسطين أون الين، 
 
 في سوريةالر شهريًا من السمطة لدعم الالجئين الفمسطينيين مميون دو : الضفةالحكومة في  

.ّرر مجمس الوزراء ال مسطينست أمست تو ير مبمل مميوف دو ر شيريا، لدعـ الالجليف : يو بس آي
إف مجمس الوزراء .ّرر  س جمستو التس ع دت "ال مسطينييف  س سوريا. و.الت وكالة األنباء ال مسطينية 

تو ير مبمل مميوف دو ر شيريا، لدعـ أبناء شعبنا  س المخيمات "ة سالـ  ياض برلاسة رليس الحكوم
 .ؿ ما يك ى مف دعـ ليـت إلى أف ت ـو المؤسسات الدولية ذات الصمة والمختصة بيذا األمر بورسا"السورية

.ؼ جرالـ تجنيب ال مسطينييف آثار الصراع المدّمرةت وو ػ"وجّدد المجمس مطالبتو أطراؼ الصراع  س سوريا ب
 ."ال تؿ واإلعداـ التس ترتكب بحؽ أبناء شعبف

و.ّرر تشكيؿ لجنة وطنيةت إلعداد المم ات الخاصة بودراج موا.  التراث ال مسطينية عمى  لحة التراث 
باإل راج ” اإلسراليمية“العالمست وجّدد دعوتو المجتم  الدولس إلى التدخؿ الجدي وال اعؿ إللزاـ السمطات 

المسؤولية الكاممة عف حياتيـت وداف تصاعد  "إسراليؿ"ألسر  المبربيف عف الطعاـت محّمال، ال وري عف ا
ا عتداءات المتكررة والخطوات ا ست زازية مف .بؿ ػ"اليجمات عمى  مسطينييف مف .بؿ المستوطنيفت ونّدد ب

 ."تجاه المسجد األ.صى المبارؾ” إسراليمييف“جيش ا حتالؿ وسياسييف 
 //شارقة، الخميج، ال

 
 مميون دوالر لغزة ماليزيا تتبرع بد : عبد السالم صيام 
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مميوف دو ر لتن يذ مشاري   س  أعمنت الحكومة ال مسطينية  س غزة أف ماليزيا ست دـ نحو  :الغد –غزة 
رسة المنحة الماليزية ستخصص لبناء مد أفأميف عاـ مجمس الوزراء عبد السالـ صياـ  وأوبح ال طاع.

 ت نية وم ر لمحكومة وطابؽ جديد  س مستش ى الشييد عبد العزيز الرنتيسس التخصصس لألط اؿ.
 //الغد، عمان، 

 
  "إسرائيل" العودة لممفاوضات مع إمكانية: الرياض بحثت مع عباس في السعودية السمطةسفير  

لن اب عف أف الرياض بحثت م  كشؼ س ير السمطة ال مسطينية  س السعودية جماؿ الشوبكست ا: الرياض
العودة إلى م اوبات التسوية م  إسراليؿت عشية استعداد  إمكانيةرليس السمطة ال مسطينية محمود عباست 

 باراؾ اوباما .ريبا. األمريكسالمنط ة  ست باؿ الرليس 
ة " تح" نشرىات "موطنس" أعاد ال سـ اإلعالمس لحرك إلذاعةي /وأكد الشوبكس  س تصريحات لو الثالثاء إل

السعوديةت وأشار إلى أف "مف أىـ أولوياتيا ىس  ال يادةأف ال بية ال مسطينية تحظى باىتماـ كبير لد  
 أبناءبحؽ  اإلسراليمية.بية األسر  وال دس التس تتعرض لمتيويد والدمار و.بية ا ستيطاف والممارسات 

 الشعب ال مسطينس".
 //قدس برس، 

 
 جنة االنتخابات المركزية الفمسطينية عمى نظام المجمس الوطنيالزعنون يطمع ل 

اطم  رليس المجمس الوطنس ال مسطينس سميـ الزعنوف أعباء لجنة ا نتخابات المركزية : بترا - عماف
ال مسطينية برلاسة الدكتور حنا ناصر  س م ر رلاسة المجمس  س عماف عمى ما وصؿ إليو نظاـ انتخابات 

 ال مسطينس وعال.ة لجنة ا نتخابات المركزية بيذا النظاـ.المجمس الوطنس 
ووب  الزعنوف أعباء المجنة لد  ل اليـ أمس الثالثاء  س صورة الصعوبات والعوالؽ التس تواجو إجراء 

 انتخابات المجمس الوطنس  س الخارجت مؤكدا أف العمؿ جار عمى تذليؿ تمؾ العوالؽ.
يمة الحالية لممجمس الوطنس ال مسطينس والعال.ة ال المة بيف المجمسيف وشرح الزعنوف ألعباء المجنة التشك

 الوطنس والتشريعس وكيؼ سيكوف عميو الحاؿ  س نظاـ ا نتخابات الذي يجري العمؿ عميو اآلف.
 //الدستور، عمان، 

 
 أسيرًا ممن أفرج عنهم في "صفقة شاليط" أعاد اعتقال  االحتاللقراقع:  

.م ا، ح ي يا، عمى حياة األسيريف سامر عيساوي ".اؿ وزير األسر  عيسى .را.  إف ىناؾ : لحياةا -راـ اا 
السمطات اإلسراليمية أعادت اعت اؿ ". وأردؼ أف "وأيمف الشراونة المبربيف عف الطعاـ منذ شيور طويمة

لكشؼ عف التيـ ت وأنيا تر ض اطمعاد شاليجأسيرا، ممف أ رج عنيـ  س ص  ة الجندي اإلسراليمس  
 ."الموجية ليـت وتكت س بال وؿ إف ىذه التيـ موبوعة  س ممؼ سري

وذكر .را.  أف محكمة مدنية إسراليمية حكمت عمى عيساوي أخيرا، بالسجف ثمانية شيورت وأف .بيتو 
رة عاما، أخر  لتمبية ال ت منظورة أيبا، أماـ محكمة عسكرية يطالب ا دعاء  ييا بوعادتو إلى السجف 

التس تب ت مف حكمو .بؿ إطالؽ سراحوت مشيرا، إلى أف المحكمة ن سيا تطالب بوعادة أيمف الشراونة ل باء 
 عاما، أخر   س السجف لمسبب ذاتو. 

 //الحياة، لندن، 
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 إرسال طواقم طبية لمعالجة األسرىها استعدادوزارة الصحة في رام اهلل تبدي  

الصحة د. ىانس عابديفت أمست بزيارة خيمة ا عتصاـ  س البيرةت تبامنا، م   األياـ: .اـ وزير -راـ اا 
.اؿ إف الوزارة تعمؿ جاىدة، لمساعدة األسر ت مشيرا، و األسر  المبربيف عف الطعاـ  س سجوف ا حتالؿت 

د الوزارة إلى أف الخبرة  س طري ة العالج  س السجوف ا حتاللية خبرة مريرةت مؤكدا،  س الو.ت ن سو استعدا
لتييلة طوا.ـ طبية لزيارة األسر  ومعالجتيـت مشددا، عمى أف الوزارة لو أتيح ليا المجاؿ لكاف ليا دور كبير 

  س عالجيـ.
 //األيام، رام اهلل، 

 
 "السجن الكبير" : المخيمات الفمسطينية بمبنان تشبهبعد زيارته لبنان المدهونالوزير  

ير الشباب والريابة والث ا ةت د. محمد المدىوفت أف المخيمات ال مسطينية  س أكد وز : أحمد المصري - غزة
لبنافت أشبو ما تكوف بػ"سجف كبير"ت يتـ الدخوؿ إلييا عبر حواجز تتاب  السمطات المبنانيةت  بال، عف وجود 

 حواجز أخر  داخمية تتب  ال صالؿ ال مسطينية.
ت بعنواف: و.اؿ المدىوف  س كممة لو خالؿ ندوة سياسية  نظمتيا مؤسسة إبداع لمدراسات واألبحاث اليـو

"الالجلوف ال مسطينيوف  س لبناف ودورىـ  س مشروع الم اومة والتحرير": "إف ىذه الحواجز المرابطة حوؿ 
 وداخؿ المخيمات تزيد المعاناة واأللـ".

 يره المبنانس  يصؿ كرامس.مف  براير/ شباط المابست بدعوة رسمية مف نظ وكاف المدىوف زار لبناف  س 
 //فمسطين أون الين، 

 
 ونروا إلغاء الماراثون المقرر إجراؤ  في غزةاأل لقرار  الحكومة في غزة تأسف 

ونروا األ س بياف وزعتوت أمست عمى وسالؿ اإلعالـ إنيا تأسؼ ل رار   س غزة.الت الحكومة  حسف جبر:
ونروا بموا  تيا عمى إ.امتو "م  بعض البوابط األكدة أنيا أبمغت إلغاء الماراثوف الم رر إجراؤه  س غزةت مؤ 
 المتعم ة بعادات وت اليد الشعب ال مسطينس".

 //األيام، رام اهلل، 
 
 تدعو إلقرار قانون انتخابات المجمس الوطني في غزة الحكومة 

انوف انتخابات المجمس الوطنس دعت الحكومة برلاسة إسماعيؿ ىنيةت منظمة التحرير ال مسطينية إلى إ.رار .
عداد السجؿ ا نتخابس لم مسطينييف  س الخارج  ستكماؿ إجراءات المصالحة الوطنية.  وا 

واعتبرت الحكومة خالؿ اجتماعيا األسبوعس  س مدينة غزة برلاسة الميندس زياد الظاظا نالب رليس 
خمؽ مناخات سياسية إيجابية   يشكالف  الوزراءت أف استمرار تعطيؿ ممؼ الحريات  س الب ة الغربية وعدـ

ا مساعدا لعممية المصالحة. ونا.شت الحكومة خالؿ اجتماعيا عدد،ا مف ال بايا الميمة عمى المستو   مناخ،
 السياسس واألمنس واإلداري.

و.اؿ بياف صادر عف مجمس الوزراء ع ب نياية ا جتماع األسبوعست إف الحكومة تتاب  اإلبراب 
ذي ي وده األسر  بسجوف ا حتالؿت وأكدت أنيا تدعـ مطالبيـ العادلة وتعمؿ م  الجيات "البطولس" ال

 المعنية محميا ودوليا لتح يؽ مطالبيـ وتطمعاتيـ.
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وحذرت الحكومة مف استمرار ا حتالؿ تجاىؿ مطالب األسر  ال مسطينييف المبربيف عف الطعاـ ودعت 
لدولية والح و.ية بال ياـ بواجبيا ال انونس واألخال.س  س ىذا إلى إطالؽ سراحيـ  ورات وطالبت المؤسسات ا

واستنكرت وبشدة تدنيس أحد عناصر جيش ا حتالؿ اإلسراليمس لممصحؼ الشريؼت وحذرت مف  الممؼ.
 نتالج مثؿ ىذه الممارسات العنصرية تجاه الديف اإلسالمس.

 //فمسطين أون الين، 
 
 ل الفمسطينيين عن اليهود إحياء ألنظمة الفصل العنصري رام اهلل: عزل العما في حكومةال 

اعتبرت وزارة اإلعالـ  س الحكومة ال مسطينية براـ اا .رار سمطات ا حتالؿ اإلسراليمس تخصيص : راـ اا
وعزليـ عف الييودت ىو  حا الت لن ؿ العماؿ ال مسطينييف لموا.عيـ داخؿ األرابس المحتمة عاـ 

 ال صؿ العنصري البالدةت التس مارستيا حكومة إلبريتورياي  س جنوب أ ري يا". "إحياء ألنظمة
ي: "إف  صؿ العماؿ ال مسطينييف /و.الت الوزارة  س بياف صح س تم ت ".دس برس" نسخة عنو الثالثاء إل

صري عف حا الت المستعمريف بذريعة تخ يؼ "معاناتيـ"ت يعتبر عذرا، أ.بح مف ذنبت بؿ يكشؼ السموؾ العن
 لمخططات ا حتالؿ بد العماؿ ال مسطينس باعتبارىـ "يشكموف خطرا عمى المستوطنيف داخؿ الحا الت".

 //قدس برس، 
 
 دحالن محمد الحصانة عن برفعمحكمة فمسطينية تؤجل البت  

نظر بالطعف .ررت المحكمة العميا التابعة لمسمطة ال مسطينية  س راـ اا بالب ة الغربية المحتمةت تأجيؿ ال
الم دـ مف ال يادي السابؽ  س حركة  تح النالب محمد دحالفت بد ال رار الصادر عف رليس السمطة 

 مارس/ آذار الجاري. محمود عباس بر   الحصانة البرلمانية عنو إلى 
 //فمسطين أون الين، 

 
 عمى الصهاينة وحيد لمنصرهي السبيل ال المقاومة نجاد: بالرئيس اإليراني خالل لقائهأبو مرزوق  15

الت ى نالب رليس المكتب السياسس لحركة حماس موسى أبو مرزوؽ الرليس اإليرانس محمود أحمدي نجاد 
  س العاصمة طيراف.

وبحسب ما ذكرت وكالة "مير" اإليرانية لألنباءت   د أكد أبو مرزوؽ أف ا نتصار التس ح  تو الم اومة  س 
س خالؿ العدواف األخيرت أكد لجمي  ال مسطينييف أف الم اومة ىس السبيؿ الوحيد غزة عمى ا حتالؿ اإلسراليم

لمنصر عمى اإلسراليمييف وتحرير األرابس المحتمةت مبي ،ا أف حرب األياـ الثمانية "وبعت الشعب 
 ال مسطينس عمى مسار ا نتصارات".

مصمحة الم اومة .الال: "نشعر بأف  وأشار أبو مرزوؽ إلى تغيير موازيف ال و   س المنط ة الذي يصب  س
الو.ت .د حاف ل طؼ ثمار مسيرة الجياد التس بذلتيا الم اومة وعمينا أف نباعؼ جيودنا  س سبيؿ إيجاد 

 الوحدة بيف المسمميف".
 5/3/2013فمسطين أون الين، 

 
 بقطاع غزة فتح حركةلبتشكيل هيئة قيادية جديدة  يصدر قراراً  عباس 16
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ليس محمود عباست بص تو ال الد العاـت رليس حركة ن تحنت .رارا بتشكيؿ ىيلة .يادية أصدر الر  :راـ اا
 جديدة لمحركة  س .طاع غزة.

 وبحسب ال رار  وف الييلة ال يادية الجديدة تبـ ا خوة:
 م وبا،  د.زكريا األغا      1
 عبوا،  عبد اا أبو سميدانة 2
 عبوا،   إبراىيـ أبو النجا 3
 عبوا،   زؽىشاـ عبد الرا 4
 عبوا،    يصؿ أبو شيال 5
 عبوا،          أسامة ال را 6
 عبوا،          أحمد نصر 7
 عبوا،  عبد الرحمف نصر 8
 عبوا،          ذياب الموح 9

 عبوا،          أحمد حمس 10
 عبوا،  د.زياد شعت      11
 عبوا،          نبراس بسيسو 12
 عبوا،          نيى البحيصس 13
 عبوا،          حيحيى ربا 14
 عبوا،           بؿ عرندس 15
 عبوا،          تيسير البردينس 16
 عبوا،          جماؿ عبيد 17

وأوبح عبو المجنة المركزية لحركة  تح زكريا األغا أف الييلة ال يادية الجديدة ستع د اجتماعيا األوؿ 
 مميا لممرحمة الم بمة.خالؿ اليوميف الم بميف لتوزي  المياـ عمى اعباليا ووب  خطة ع

 5/3/2013وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 

 عنصرًا من الحركة 66 تعتقل السمطةحماس:  17
مف أنصارىا وكوادرىا الشير المابست موبحة  س  66اتيمت حركة حماس أمف السمطة باعت اؿ  :غزة

معييفت وصح يا ومدرسات بينما جر  أسيرا محررات وثالثة طالب جا 32ت رير أف مف بيف المعت ميف 
 آخريف. و.الت اف األسير المحرر  راس عيسى األزعر .دـ لممحاكمة. 38استدعاء 

 6/3/2013الغد، عمان، 
 في مخيمات لبنان "جبهة النصرة والجهاد"حماس: ال وجود لما يسمى  18

عمى عدد المسؤوليف  س  دخمت حركة حماس  س لبناف عمى خط التيدلة الداخميةت  جالت .يادتيا السياسة
 مدينتس صيدا وبيروت.

 س « جبية النصرة والجياد»أف   وجود لما يسمى »و س ىذا اإلطار أكد ممثؿ حماس  س لبناف عمس بركة 
 «.المخيمات لف تكوف إ  عامؿ است رار ليذا البمد»ت مشددا عمى اف «مخيمات لبناف
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جمي  ال و  المبنانية »ف عمى رأس و د مف الحركة ودعا بعد ل الو النالبة بيية الحريري  س مجدليو 
ت   تا ا نتباه الى اف «وخصوصا  س مدينة صيدا مف أجؿ تعزيز لغة الحوار ونبذ ال ر.ة وال تنة

ال مسطينييف  س المخيمات لف يكونوا طر ا،  س أي نزاع لبنانس داخمس وسيكوف ال مسطينس صماـ أماف لمن  »
 «.أي  تنة

 س الجنوب بساـ حمود. وزار بركة « الجماعة اإلسالمية»الو د المرا ؽ المسؤوؿ السياسس لػكما زار بركة و 
 المدير العاـ ل و  ا مف الداخمس المواءاشرؼ ري س.

و س اإلطار ن سوت زار و د مف حماس  س منط ة بيروت برلاسة رأ ت مرة كال مف النالب عمس عمارت 
التأكيد عمى ح ظ األمف » س بيروت. وجددت حماس « أمؿ»و.يادة حركة « المست بؿ»منس ية تيار 

 «.وا ست رار ومسيرة السمـ األىمس ونبذ ال تف وعدـ إدخاؿ العنصر ال مسطينس  س األزمات المبنانية الداخمية
 6/3/2013السفير، بيروت، 

 
 ائيل"بتهمة إطالق الصواريخ عمى "إسر  من فتحناشط عمى  عاما 14السجنبتحكم بئر السبع  محكمة 19

ت المحكمة  عاما عمى  24 س بلر السب  بالسجف ال عمس لمدة  اإلسراليميةال دس المحتمة: حكمت مساء اليـو
 ناشط مف حركة  تح مف سكاف .طاع غزة .

 أىداؼأحمد جمعة صا ست بوطالؽ صواريل عمى  األ.صىتيمت المحكمة الناشط  س كتالب شيداء او 
 أسمحة ومحاولة ال تؿت وتدريب عناصر "إرىابية".وزرع عبوات ناس ة وحيازة  إسراليمية

 لمحيط معبر ر ح الحدودي. إسراليميةخالؿ عممية توغؿ  2007يذكر أف صا س اعت ؿ عاـ 
 6/3/2013وكالة سما اإلخبارية، 

 
 لمفمسطينيين خالل زيارة أوباما "نيةبوادر حسن "مكتب نتنياهو ينفي الموافقة عمى تقديم  10

 ى مكتب رليس الوزراء اإلسراليمس بنياميف نتنيػاىو يػوـ أمػس صػحة الت ػارير اإلخباريػة ػ أشرؼ اليور: ن غزة
التس تحدثت عف نيتو ت ديـ نبوادر حسف نيةن تجاه السمطة ال مسطينية خالؿ زيارة الرليس األمريكس المنتظرةت 

 تشمؿ تسميـ أراض لمسمطةت وتحويؿ كميات مف الذخالر واإل راج عف أسر .
 اعة اإلسراليمية عف ديواف نتنياىو التأكيد بأف ما ذكر حوؿ نبوادر حسف النيةن عار عف الصحة.ون مت اإلذ

وأشػػػار إلػػػى أف  ػػػس حػػػاؿ موا  ػػػة ال مسػػػطينييف عمػػػى العػػػودة إلػػػى الم اوبػػػات المباشػػػرة بػػػدوف شػػػروط مسػػػب ةت 
 نسيكوف مف الممكف بحث خطوات عمى األرضن.

 6/3/1023القدس العربي، لندن، 
 

 مركبات لمعمال الفمسطينيين  قرارها العنصري بتخصيص عنتتراجع  "إسرائيل" 12
أعمػػػف مػػػدير عػػػاـ وزارة المواصػػػالت اإلسػػػراليميةت عػػػوزي يتسػػػحاؾت امػػػس الثالثػػػاء أف المواصػػػالت العامػػػة  ػػػس 

 اسراليؿ م توحة لمجمي .
ييف   ػػطت وتعػد تصػػريحات يتسػحاؾ ىػػذه بمثابػة تراجعػػا، عػف .ػػرار سػابؽ بتخصػػيص حػا الت لمعمػػاؿ ال مسػطين

 بعد حرؽ حا متيف إسراليميتيف خصصتا لن ؿ العماؿ ال مسطينييف.



 
 
 

 

 

           21ص                                    1790العدد:                6/3/1023األربعاء  التاريخ:

و.الت صحي ة "يديعوت أحرونوت"ت  س عددىا الصادر امست إف الحػا متيف المتػيف كانتػا  ػس وسػط بمػدة ك ػر 
ف .اسـ داخؿ الخط ا خبر استخدمتا لن ؿ العمػاؿ ال مسػطينييف بعػد .ػرار وزارة المواصػالت بمنػ  ال مسػطينيي

 مف استعماؿ الحا الت العامة التس ت ؿ اإلسراليمييف.
و س ىذا الصددت .اؿ األميف العاـ  تحاد ن ابات عمػاؿ  مسػطيفت شػاىر سػعدت إف .ػرار الػوزارة بوعػادة إتاحػة 

 المواصالت لمعماؿ ال مسطينييف جاء نتيجة البغط اإلعالمس الذي مورس  س الساعات المابية.
 6/3/1023، المستقبل، بيروت

 
 لى ليبرمانإالخارجية وزارة نتنياهو يصّر عمى إسناد "إسرائيل اليوم":  11

ذكػػرت صػػحي ة "إسػػراليؿ اليػػوـ" الصػػادرة امػػس الثالثػػاء اف رلػػيس الػػوزراء ا سػػراليمس بنيػػاميف نتنيػػاىو   يػػزاؿ 
محاكمتػوت وذلػؾ  مصرا، عمى منح ح يبة وزارة الخارجية الى ا يغدور ليبرماف إذا عاد إلى الحكومة بعد انتيػاء

 بعدما ر ض ا خير ح يبة وزارة الد اع.
و.ػػاؿ مو.ػػ  ".بػػايا مركزيػػة" ا سػػراليمس امػػست انػػو بػػات وابػػحا، أف ا لػػتالؼ الحكػػومس "لػػف يشػػمؿ أحػػزاب 
المتدينيفت و.د حاوؿ نتنياىو إ.ناع ىذه ا حػزاب ببػميـ  ػس و.ػت  حػؽ إلػى الحكومػة لمب ػاء عمػى عال.ػات 

 ينيف "شاس"ت و"ييودات ىتوراة".جيدة م  أحزاب المتد
وابػػاؼ المو.ػػ  أنػػو "لػػـ يعػػد مػػف مجػػاؿ أمػػاـ نتنيػػاىو ا  بػػـ حزبػػس "البيػػت الييػػودي" و"يوجػػد مسػػت بؿ" إلػػى 
الحكومػػة الم بمػػة بمشػػاركة حػػزب "كاديمػػا" وحػػزب الحركػػة "تنوعػػاه" الػػذي سػػبؽ وو.ػػ  ات ا.يػػة التال يػػة مػػ  كتمػػة 

 "الميكود ػ إسراليؿ ػ بيتنا".
لمو.  الى اف األمور تتجو نحو اسناد زعيـ "يوجد مست بؿ" يالير  بيد ح يبػة الخارجيػةت  ػس حػيف .ػد وأشار ا

يتسمـ زعيـ "البيت الييودي" ن تالس بنيت ح يبة المالية بعد اصراره عمييات و.د يتسمـ شاؤوؿ مو از أو موشيو 
 يبرماف.يعالوف بشكؿ مؤ.ت ح يبة الد اعت بانتظار انتياء محاكمة ا يغدور ل

و.ػػد بػػدأت تتبػػح مالمػػح ا لػػتالؼ الحكػػومس الجديػػدت حيػػث تحػػوؿ نتنيػػاىو الػػى شػػركاء جػػدد و ػػؽ مػػا نشػػرتو 
وسالؿ ا عالـ ا سراليمية أمست واف الم اوبات اآلف وصمت إلى مرحمة توزي  الح الب الوزاريةت حيث مف 

 ميمػػة الم بمػػة التػػس   تتعػػد  منتصػػؼ المتو.ػػ  اف ي ػػدـ نتنيػػاىو اسػػماء اعبػػاء حكومتػػو الجػػدد خػػالؿ ا يػػاـ ال
 الشير الحالس.

وبرر نتنياىو .ػراراه  ػس ل ػاء مػ  زعمػاء حػزب "شػاس"  ػس ال ػدست .ػالال إنػو أراد كتمػة "الحريػديـ" إلػى جانبػوت 
ػػػا عميػػػو أف يسػػػير و ػػػؽ إرادة  لكػػػف التحػػػالؼ السياسػػػس بػػػيف يػػػالير  بيػػػد ون تػػػالس بينػػػتت .مػػػب المػػػوازيفت  ارب،

 يديف.السياسيْيف الجد
وابمػػل نتنيػػاىو .ػػادة حركػػة "شػػاس"  ػػس ختػػاـ ل الػػػو بيػػـ انيػػـ وبعػػد مشػػاورات سياسػػية طويمػػةت سػػيب وف خػػػارج 
ا لػػتالؼ الحكػػومس"ت واعػػدا إيػػاىـ بأنػػو سػػيحاوؿ بػػميـ إلػػى حكومتػػو  ػػس المسػػت بؿت  ػػس حػػاؿ انسػػحب أحػػد 

 شركاء مف الحكومة الم بمة.
"اعت ػػد أف حكومػػة مػػف دوف "الحريػػديـ" تعكػػس إرادة  وكتػػب  بيػػدت عمػػى صػػ حتو الشخصػػية عمػػى " يسػػبوؾ":

الشعب اإلسراليمست بعػدما كػاف .ػد تكػرست لسػبب مػات مبػدأ  ػس إسػراليؿ يػنص أنػو يجػب إدراج "الحريػديـ"  ػس 
 الحكومات اإلسراليميةت وأنيـ شركاء طبيعيوف لمف ي وز  س ا نتخابات".



 
 
 

 

 

           23ص                                    1790العدد:                6/3/1023األربعاء  التاريخ:

اس" و"ييػػدوت ىتػػوراه" يسػػتطيعاف أف يكونػػا شػػريكيف وأبػػاؼ  بيػػد: "ىػػذا المبػػدأ أعػػوج. وأنػػا   أؤمػػف أف "شػػ
لحكومة سُتحدث التغييرات التس ذىبنػا مػف أجميػا إلػى ا نتخابػاتت وأنػو لػف تحػدث كارثػة إف جمسػا  ػس الػدورة 

 الحالية لمكنيست  س المعاربة".
ومة مػف دوف ورأ  عبو الكنيست مف حزب "الميكود ػ إسراليؿ ػ بيتنا"ت تساحس ىنغبست اف احتماؿ إ.امة حك

"الحريديـ"ت ستكوف حكومة بي ة وغير مست رة"ت   تا، إلى أف ىناؾ "اختال ا ايديولوجيا،" بيف "البيت الييودي" 
 و"يش عتيد" عمى الرغـ مف اف برنامجيـ السياسس يت اط  مف حيث المطالب ا جتماعية.

ىو تخمػػى عنػػو مػػف أجػػؿ تشػػكيؿ زعػػيـ حركػػة "شػػاس"ت أريػػة درعػػست وبعػػدما اتبػػحت الصػػورةت اعتبػػر أف نتنيػػا
حكومػة مػ   بيػد وبينػتت وأف حزبػو يتجػو نحػو المعاربػػةت و.ػاؿ: "سػنكوف معاربػة م اتمػةت   سػيما  ػس مػػا 

 يتعمؽ بت ميص الميزانيات لمطب ات البعي ةت وسنعمؿ عمى إس اط نتنياىو مف خالؿ المعاربة".
المسػػت بؿت خصوصػػا،  ػػس حػػاؿ اسػػتطاعت  وأعمػػف .ػػادة "شػػاس" أف الحػػزب لػػف ينبػػـ إلػػى حكومػػة نتنيػػاىو  ػػس
 الحكومة تمرير .انوف يتعمؽ بتجنيد "الحريديـ" لمجيش اإلسراليمس.

 6/3/1023، المستقبل، بيروت
 

 عمى حقائب وزارية محدودة "الميكود"صراع في  13
كتبػػت "يػػديعوت أحرونػػوت" أنػػو  ػػس حػػيف يتركػػز بنيػػاميف نتانيػػاىو  ػػس تشػػكيؿ ا لػػتالؼ الحكػػومست  ػػوف حزبػػو 

ح الػب وزاريػةت وسػط ت ػديرات بػأف ىػذه الح الػب سػتتوزع بنػاء عمػى عال.ػاتيـ مػ   7-8يستعد لممعركػة عمػى 
 ح الب وزارية منيا مف نصيب "يسراليؿ بيتينو". 4نتانياىوت وأنو مف المتو.  أف يكوف 

عػػدد  ون مػػت عػػف مصػػادر  ػػس الميكػػود .وليػػا إف الت ػػديرات تشػػير إلػػى أف يليػػر لبيػػد سػػوؼ يصػػر عمػػى ت مػػيص
الوزراء  س الحكومةت  س حيف أف مصادر  س "يش عتيد" ت وؿ إنو إذا لـ يكػف ىنػاؾ بػد  ػوف الحػزب سػيوا ؽ 

ح الػػب وزاتريػػة  8-7وزيػػرا. و ػػس ىػػذه الحالػػة سػػيتـ تخصػػيص  14إلػػى  28عمػػى أف يزيػػد عػػدد الػػوزراء مػػف 
 لميكود.

غػػػدعوف سػػػاعار ويسػػػراليؿ كػػػاتس وأبػػػا ت الصػػػحي ة أف نتانيػػػاىو سيبػػػطر لالىتمػػػاـ بأربعػػػة وزراء كبػػػار: 
ويو اؿ شطاينتس وسيم اف شالوـ. إبا ة إلػى غمعػاد أردف وليمػور لي نػات. أمػا ويػولس أدلشػطايف الػذي أعمػف 
أنو سيترشح لمنصب رليس الكنيست  سػوؼ يشػطب مػف .المػة الػوزراء المػرت بيف. وتو.عػت أيبػا أف يحظػى 

المرشػػح األو ػػر حظػػا  ػػس الميكػػود إلشػػغاؿ منصػػب الػػوزير موشػػس يعػػالوف بمنصػػب ر يػػ ت خاصػػة وأنػػو يعتبػػر 
 وزير األمفت الح يبة التس   يطالب بيا أحد مف الكتؿ البرلمانية األخر .

ول تت الصحي ة إلى أف عممية توزي  الح الب الوزارية ستكوف مركبةت خاصة وأف نتانياىو .د تعيد أل يغدور 
 جية.ح الب وزاريةت بينيا وزارة الخار  4ليبرماف بمنحو 

 6/3/1023، 48عرب 

 
 
 

 "300خالل عممية "الحافمة  مكّبمين فمسطينَيين وثائق إسرائيمية تروي تفاصيل قتل أسيرْين 14
عامػػا معمومػػػات جديػػدة عػػف .تػػػؿ  19كشػػػ ت وثػػالؽ إسػػراليمية أزيػػح السػػػتار عنيػػا بعػػد : وديػػ  عػػواودة-حي ػػا 

 ".300لحا مة أسيريف  مسطينييف مكّبميف, وذلؾ  يما عرؼ إعالميا ب بيحة "ا
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أبريؿ/نيسػاف  21وتحكس الوثالؽ أف أربعة شباب مف .طاع غزة  س الثامنة عشػرة مػف أعمػارىـ اختط ػوا يػـو 
حا مػػػة إسػػػراليمية مػػػف تػػػؿ أبيػػػب إلػػػى ديػػػر الػػػبمح بغيػػػة م اوبػػػة ا حػػػتالؿ عمػػػى اإل ػػػراج عػػػف أسػػػر   2984

بػو بركػة مػف بنػس سػييمةت وتػـ إعػداـ  مسطينييف. واستشيد  س العممية جماؿ .بالف مف .رية عبسػاف ومحمػد أ
 زميمييما صبحس أبو جام  وابف عمو مجدي أبو جام  مف بنس سييمة بعد أسرىما.

عمػػػدت إسػػػراليؿ و.تيػػػا لمت ػػػاوض مػػػ  الخػػػاط يف الػػػذيف اتبػػػح  ح ػػػا أف بحػػػوزتيـ سػػػكينا   ػػػط  ػػػس محاولػػػة 
ينييف وسػػيدة إسػراليمية برصػػاص  سػتنزاؼ .ػوتيـ .بيػػؿ شػف اليجػـو عمػػييـت   تػؿ اثنػاف مػػف الخػاط يف ال مسػط

 ال وات اإلسراليمية الخاصة إلالكوماندوزي.
و س اليوـ التالس أعمنت إسراليؿ عف تخميص الرىالف وم تؿ الخػاط يف األربعػةت وبعػد النشػر الرسػمس تجػرأت 
 صػػحي ة "حداشػػوت" عمػػى نشػػر صػػورة ال ػػدالييف المكبمػػيف وىمػػا عمػػى .يػػد الحيػػاة سػػالميف بالكامػػؿ بعػػد انتيػػاء
العممية مما يؤكد أنيما .تال عمدا وىما مّكبالف. وكانت لجنة "زوري " .د تشكمت بعد عشرة أياـ مف العاص ة 

 الدولية بعد كشؼ صحي ة "حداشوت".
الشيادات ومحابر جمسات لجنة التح يؽ التس ظمت طس الكتماف تنشر لممرة األولى ىذا األسبوع تباعا بعد 

حكمة العميا. وبالم ارنػة مػ  مػا تػـ نشػره  ػس المابػست تكشػؼ وثػالؽ المجنػة دعو  .بالية ر عتيا ىآرتس لمم
 عف ت اصيؿ جديدة عف عممية اإلعداـ لمشابيف وتظير األكاذيب ومحاو ت التم يؽ وطمس ح ي ة الجريمة.

ويسػػتدؿ مػػف مراجعػػة المعطيػػات أف رجػػاؿ الجػػيش والشػػاباؾ ا.تػػادوا الشػػابيف مكبمػػيف إلػػى ح ػػؿ .مػػح مجػػػاور 
 ة بعد تخميص الرىالف وىناؾ أوسعوىما بربا بأع اب البنادؽ والمسدسات والركالت.لمحا م

 5/3/1023، الجزيرة نت، الدوحة
 

 وباماأ زيارةبندقية قبل  700نح األمن الفمسطيني تنوي م "سرائيل"إيديعوت:  15
يػارة الػرليس ا ميركػس بند.ية .بػؿ ز  700نوي اسراليؿ امداد اجيزة األمف ال مسطينية بحوالس : تال دس المحتمة

 براؾ اوباما لمبالد الم ررة بعد اسبوعيف.
و.الت مصادر  س ديواف نتنياىو اف اتصا ت بيذا الصدد تجري  س ىذه ا ياـ بيف اسراليؿ ووزارة الخارجية 
ا ميركيػػة واف اليػػدؼ مػػف ىػػذه الخطػػوة ىػػو ت ويػػة اجيػػزة األمػػف ال مسػػطينية وتحسػػيف اداليػػا  ػػس نشػػاطيا بػػد 

 ميف بػ"االنظاـ العاـ" و"عناصر ارىابية".المخ
وا ػػادت صػػحي ة  "يػػديعوت احرونػػوت" العبريػػة  ػػس عػػددىا اليػػـو ا ربعػػاءت اف ن ػػؿ ا سػػمحة يػػأتس  ػػس اطػػار 
سمسمة مف ا جراءات لبناء الث ة التس جرت دراستيا  س ل اءات ع دت  س واشنطف .بؿ اسبوع بيف مسؤوليف 

 لخارجية ا ميركس جوف كيري.اسراليمييف و مسطينييف ووزير ا
 6/3/1023، وكالة سما اإلخبارية

 
 
 

 تتوالىنتخابات الكنيست فضائح رشاوى ا"إسرائيل":  16
تػػػػوالى أمػػػػس الثالثػػػػاء النشػػػػر عػػػػف  بػػػػالح رشػػػػاو  ا نتخابػػػػاتت خػػػػالؿ حممػػػػة : برىػػػػـو جرايسػػػػس -الناصػػػػرة 

ولس أصػوات"  ػس ا نتخابػات الداخميػة ا نتخابات اإلسػراليمية األخيػرةت وبشػكؿ خػاص تمػؾ التػس د عػت لػػ "م ػا
لعدد مف األحزاب الكبيرةت لد  اختيار مرشحييا لمكنيستت وآخر ىذه ال بالحت تتعمؽ بػوزير الحػرب األسػبؽ 
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عميػر بيػػرتست الػذي يػػتيـ بػػد   امػواؿ لػػػ "م ػػاولس األصػوات" حينمػػا نػا س  ػػس انتخابػػات حػزب العمػػؿ .بػػؿ اف 
 ينشؽ عنو.

" شػػيمس يحيمػو يتش أمػس الثالثػاءت الػى الكشػػؼ عػف ىويػة المشػتبو الجديػد بػػد   وبػادرت رليسػة حػزب "العمػؿ
الرشاو  ا نتخابيةت وىو عمير بيػرتست  ػس عمميػة انت ػاـ سياسػس وابػحةت بعػد أف انسػمل بيػرتس عػف حػزب 
"العمؿ" ولجػأ الػى "الحركػة" برلاسػة تسػيبس لي نػست عمػى خم يػة خال ػات مػ  يحيمػو يتشت التػس نا سػيا بيػرتس 

 مى رلاسة الحزب وخسر.ع
 6/3/1023، الغد، عّمان

 
 "عدالة" يطالب بوقف سياسة الفصل في المواصالت 17

ال دس: توّجػو مركػز عدالػة برسػالةى إلػى وزيػر المواصػالت ا سػراليمست يسػراليؿ كػاتست ووزيػر األمػف الػداخمس 
جيػػػػاز األمػػػػف وجيػػػػاز  ا سػػػػراليمست يتسػػػػحاؾ أىرونػػػػو يتشت مطالب،ػػػػا بوصػػػػدار تعميمػػػػات لمجيػػػػات المعنيػػػػة  ػػػػس
بحسػب اختيػارىـ  ػس  المواصالت ا سراليمييف لو.ؼ سياسػة ال صػؿ واحتػراـ حػؽ العمػاؿ ال مسػطينييف بالسػ ر

 وسالؿ الن ؿ وخطوط الحا الت الماللمة  حتياجاتيـ.
نييف كتبتيػا أف "عػدـ السػماح لمعّمػاؿ ال مسػطي  س رسالةالمحامّية  اطمة العجو مف مركز عدالة الرسالة  و.اؿ

 بالس ر  س ىذه الحا الت يشّكؿ مخال ة، جنالية بحسب .انوف من  التمييز".
وتابعت "إف ت ييد س ر العماؿ ال مسطينييف  س خطوط مواصالت خاصة غيػر .ػانونست خاصػة، عنػدما يشػّكؿ 

 ل رار".ىذا ال رار خبوع،ا ميين،ا لعنصرّية المستوطنيف والبغوطات السياسّية التس يمارسونيا عمى متخذي ا
 6/3/1023، األيام، رام اهلل

 
 تركيا  مشاركة في ألمانيا يقاطع ندوة عن األديان بسبب السفير اإلسرائيمي 18

بألمانيا ياكوؼ ىاداس ىاندلسمافت أمست إلغاء مشاركتو  س ندوة عف ” اإلسراليمس“أعمف الس ير : إلد .ب .أي
بولنػػت ارينػػؾ نالػػب رلػػيس الػػوزراء التركػػس رجػػب  األديػػاف بالعاصػػمة بػػرليف احتجاجػػا، عمػػى توجيػػو الػػدعوة إلػػى

السػػػػالـ ممكػػػػف أييػػػػا المسػػػػمموف والييػػػػود “طيػػػػب أردوغػػػػاف لممشػػػػاركة  ػػػػس ىػػػػذه النػػػػدوة. وتحمػػػػؿ النػػػػدوة عنػػػػواف 
 وينظميا معيد إلآي دي آيي لمحوار بيف الث ا ات  س برليف.” والمسيحيوف

 6/3/1023، الخميج، الشارقة
 

  حقيقياً  يشكل خطراً  اإلسرائيميالجيش  عاب النارية ضدّ لمعاريف: استخدام المتظاهرين لل  19
.الت صحي ة "معاريؼ" العبرية إف جيش ا حتالؿ .اـ بتحديث تعميمات إطالؽ النارت حيث : ال دس المحتمة

يتعامؿ م  استخداـ األلعػاب الناريػة عمػى أنيػا زجاجػات حار.ػة إلمولوتػوؼيت وبالتػالس يسػمح ل ػوات ا حػتالؿ 
 باتجاه ال سـ الس مس مف الجسـ. بوطالؽ النار

وادعػت الصػػحي ة أف اسػػتخداـ األلعػػاب الناريػػة كسػػالح ينطػػوي عمػػى إمكانيػػة إي ػػاع إصػػابة أو إحػػداث حريػػؽت 
 كما أنو مف الممكف أف يبدو عف بعد كسالح ح ي س بحيث يستدعس ردا آخر مف جيش ا حتالؿ.

 5/3/1023، وكالة سما اإلخبارية
 

 مى أصحاب السيارات المسممين دفع أموال مقابل ركنها أمام مسجدبمدية تل أبيب تفرض ع 30
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أعرب عدد كبير مف سكاف يا ا عف غببيـ الشديد مف .رار البمدية ب رض رسوـ خاصة نظيػر : معتز أحمد
ركػػف السػػيارات أمػػاـ مسػػجد السكسػػؾ  ػػس يا ػػات وىػػس الرسػػوـ التػػس سػػيد عيا أي راكػػف بػػيف السػػاعتيف الخامسػػة 

أي  س و.ت صالتس المغرب والعشاء بالتو.يت ال مسػطينست األمػر الػذي أثػار غبػب سػكاف والسابعة مساءت 
 المدينة ممف يترددوف عمى ىذا المسجد الذي يعد المسجد األكبر  س المدينة.

و.ػػاؿ عبػػو الكنيسػػت العربػػس جمػػاؿ زحال ػػة  ػػس صػػ حتو عبػػر " يسػػبوؾ "إف وبػػ    تػػة  ػػس ىػػذه السػػاعات 
خم ية وىدؼ ىػذه الخطػوةت التػس ُتشػكؿ مّسػا بػالحؽ  ػس ممارسػة الشػعالر الدينيػةت بالذات تثير تساؤ ت حوؿ 

 ووب  الال تة ىس خطوة م ّيدة ليذا الحؽت كما أنيا تكّبد المواطنيف عبلا ا.تصاديا   مبرر لو.
أىػالس وأباؼ: بمدية تؿ ابيب مطالبة بوزالة الال تة نياليات وترتيب مسألة موا.ؼ السيارات بطري ة   تمػس ب

 يا ا وبالمصميف  س المساجد والكنالس  س المدينة".
 6/3/1023، األهرام، القاهرة

 
 

 دبموماسيًا إسرائيميا دوليًا احتجاجًا عمى ظروف العمل عشرينوزارة الخارجية: استقالة  32

سػػػراليميا، دبموماسػػػيا، إ 10ال ػػدس المحتمػػػة: أعمنػػػت وزارة الخارجيػػػة اإلسػػػراليمية صػػػباح اليػػػـو األربعػػػاءت أف نحػػػو 
 دوليا، .دموا است ا تيـت احتجاجا، عمى ظروؼ عمميـت باإلبا ة إلى تدنس مستو  أجورىـ التس يتم ونيا.

% مػػػف الدبموماسػػػييف العػػػامميف  ػػػس الح ػػػؿ 20موظػػػؼ والػػػذيف يمثمػػػوف  10وذكػػػرت صػػػحي ة "معػػػاريؼ" أف الػػػػ
ت الصػػحي ة عػػف أحػػد المحتجػػيف .ولػػو:" السياسػػية .ػػرروا ت ػػديـ اسػػت ا تيـ احتجاجػػا، عمػػى تػػدنس رواتػػبيـت ون مػػ

 آ ؼ شيكؿ  س الشير". 7نحف غير مستعدوف لمعمؿ بعد ذلؾ م ابؿ 

ومػػف بػػيف المسػػت يميف نالػػب السػػ ير السػػابؽ  ػػس تايمنػػد "إيػػالف  ايتسػػحاف"ت والمتحػػدث باسػػـ السػػ ارة  ػػس رومػػا  
رالػوؼ"ت وال نصػؿ العػاـ  ػس شػنغياي ساب ا، "يرييؼ عوباديا"ت والمتحدث باسـ السػ ارة  ػس واشػنطف "ليلػور يننت

 "إيالف مالور".
 5/3/1023، وكالة سما اإلخبارية

 
 "غرف حرب" لمواجهة الجراد "إسرائيل" تقيم  31

اتخػذت المؤسسػات الزراعيػة والصػحية  ػس المسػتوطنات ا سػراليمية المحاذيػة : اماؿ شحادة -ال دس المحتمة 
كث ػة  ػس اع ػاب انتشػار كميػات كبيػرة مػف الجػراد  ػس منط ػة لمحدود الجنوبية تجػاه مصػرت اجػراءات و.اليػة م

 الحدود وا.تحاـ كميات منيا ا رابس الزراعية التابعة ليذه المستوطنات.
وا.يمػػت  ػػس منط تػػس "رمػػات الن ػػب" والمجمػػس ا سػػتيطانس "ىشػػاروف" "غػػرؼ حػػرب" لمواجيػػة أسػػراب الجػػراد 

زراعيػػة  ػػس المنػػاطؽ الم توحػػة. وأعمػػف المسػػؤولوف أف والت ميػػؿ مػػف األبػػرار التػػس .ػػد تمحػػؽ بالمسػػتوطنات ال
 طالرات الرش التابعة لوزارة الزراعة مستعدة لمواجية أسراب الجراد.

 6/3/1023، الحياة، لندن
 وفاة الحاخام فرومان صديق عرفات أشهر داعى لمسالم 33

لحاخاـ الييود  مناحيـ ذكرت صحي ة "ىآرتس" اإلسراليميةت أنو .د تو ى مساء أمس ا ثنيف ا: محمود محيى
 روماف الذ  أ.اـ عال.ات صدا.ة م  المسلوليف ال مسطينييف عمى رأسيـ الزعيـ الراحؿ ياسر عر ػاتت وذلػؾ 

 عام،ات إثر صراع طويؿ م  المرض. 68عف عمر يناىز 
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  ػى  مسػطيف أيػاـ ا نتػدابت وكػاف حاخػاـ 2945وأشارت الصػحي ة العبريػة إلػى أف  رومػاف كػاف .ػد ولػد  ػى 
مسػػػتوطنة "تكػػػوا"  ػػػى جنػػػوب البػػػ ة الغربيػػػة المحتمػػػة وناشػػػط،ا ب ػػػوة مػػػف أجػػػؿ حػػػؿ سػػػممى لمنػػػزاع اإلسػػػراليمى 

 ال مسطينى.
وبحسب الحاخاـ  رومافت  وف ال ادة الروحييف الييود والمسمميف ىـ أ بؿ المؤىميف إليجػاد حػؿ يوصػؿ إلػى 

لم يػوـت أ.ػاـ عال.ػات مػ  .ػادة منظمػة التحريػر السالـ لكوف ىذا النزاع ذات طبيعة دينيةت وانطال.،ا مف ىػذا ا
ا .ادة حركة حماس.  ال مسطينيةت و  سيما الزعيـ التاريخى ياسر عر اتت والت ى أيب،

" السػػػػػمميةت التػػػػػى تبػػػػػـ مسػػػػػتوطنيف  وأشػػػػػارت ىػػػػػآرتس إلػػػػػى أف  رومػػػػػاف ىػػػػػو مؤسػػػػػس حركػػػػػة "إيريتػػػػػز شػػػػػالـو
يف تشػدد،ا بػػد أىػداؼ  مسػػطينيةت وزار عػدد،ا مػػف و مسػطينييفت ونػدد بالتجػػاوزات التػى ارتكبيػػا أكثػر المسػػتوطن

 المساجدت التى تعّربت لمتخريبت تعبير،ا عف تبامنو.
وكػػػاف الحاخػػػاـ  رومػػػاف يؤكػػػد أنػػػو عمػػػى اسػػػتعداد لمعػػػيش  ػػػى دولػػػة  مسػػػطينية  ػػػى حػػػاؿ إخػػػالء المسػػػتوطنات 

 الييودية  ى الب ة الغربية.
 5/3/1023، اليوم السابع، مصر

 
 لمكيان بين زيادة الميزانّية العسكرّية لمجيش والتهديدات األمنّية يربط  إسرائيميتقدير  34

 تراج   ربيات الحروب الت ميدّية وب اء مخاطر حروب العصابات والصواريل ي مؽ "تؿ أبيب"
أ ػػاد الخبيػػر العسػػكري الصػػييونّس "رؤوبػػيف بدىتسػػور"ت أّف الجػػيش يسػػتعّد لحػػروب لػػف ت ػػ   ػػس المنط ػػةت  ػػس 

يػادة العسػكرّية مػف أّف ت مػيص ميزانيػة الػد اع خطّيػرت ألنػو سيبػر بػررا، شػديدا، باإلسػتعداد إشارة لتخويؼ ال 
لمتيديدات المتزايدةت مشيرا، إلى أف "ال حص السطحس" ُيبيف أنو يمكفت بؿ ويجب ت ميص ميزانّية الػد اعت ألف 

الناشػػػلة بػػػيف التطػػػورات  ذلػػػؾ لػػػف يبػػػر بوسػػػتعداد الجػػػيش لتيديػػػدات المسػػػت بؿ. ت بػػػؿت مػػػا وصػػػ يا بػػػػ"ال طيعة"
 والمسارات التس تمر بيا منط تنا  س الصعيد العسكرّيت وبيف بنية الجيش واستعدادهت ك وة المدرعات مثال.

آ ؼ نا.مػػػة جنػػػود  8دبابػػػة و 3200واسػػػتند إلػػػى معطيػػػات عسػػػكرّيةت تشػػػير إلػػػى أّف الجػػػيش يممػػػؾ أكثػػػر مػػػف 
سػنة  كمػا أنػو اشػتر  .مػيال، مػف نػا.الت  50رىػا منيػا عم 110سػنةت و 30دبابػة .بػؿ  2600مدرعةت وصػن  

 الجنود المدرعة .بؿ ع ود كثيرة.
ون ؿ "بدىتسور" عف محا ؿ عسكرّية  س وزارة الحرب وىيلة األركاف اعترا يا بأنو   يوجد أي سيناريو حرب 

ات الجيشت  مػـ  س المست بؿ  س حدود "إسراليؿ" سُيحتاج  س إطارىات أو ُيستعمؿ ىذا الحشد العظيـ مف دباب
تعػػػد احتمػػػا ت معػػػارؾ المػػػدرعات كتمػػػؾ التػػػس ميػػػزت حربػػػس "األيػػػاـ السػػػتة ويػػػـو الغ ػػػراف" موجػػػودةت  ػػػس ظػػػؿ 

 العوامؿ التالية:
 الجيش السوري أخذ ُيسَحؽت ولـ يعد اآلف .وة .تالّية يجب أخذىا  س الحسباف.•
داخمّيػػةت واحتمػػا ت أف تبػػادر مصػػر سػػيكوف الجػػيش المصػػرّي مشػػغو ،  ػػس السػػنيف ال ادمػػة بشػػؤوف الدولػػة ال•

لحرب أ.ؿ مف بعي ةت وحتى لو است ر رأييا عمى البدء بحرب  وف .واتيا المدرعة ستحتاج ل ط  شبو جزيرة 
سيناءت مشيرا، أنو  س ىذه الحاؿ سُيستعمؿ سالح الجو الصػييونّس لم بػاء عمػى صػ وؼ المػدرعات المت دمػة 

 شر.ا،.
يديدا، لػ"إسراليؿ"ت وانت بت ُعر  "الجبية الشر.ية" واخت تت وىس الجبية التس لـ يعد الجيش العرا.س يشكؿ ت•

 سنة. 10كاف الجيش يستعد لمواجيتيا .بؿ أكثر مف 
 منظومات .تالية
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لذلؾ كموت   يوجد أي تسويل لإلستمرار  س اإلب اء عمى آ ؼ الدبابات والتسمح  س المسػت بؿ بػدبابات كثيػرة 
البػػا، بت عيػػؿ أجيػػزة الر.ابػػة واإلشػػراؼ عمػػى الجػػيشت الػػذي يطمػػح لمتسػػمح بمنظومػػات أخػػر  باىظػػة الكم ػػةت مط

سالح كثيرة .در المستطاع. وأشار إلى أّنوت حيف تنجح الر.ابة  س "الحد مف شيوتو" لمتسمحت  مف يتكرر ىػذا 
ةت ليب ى الجيش  س المست بؿت متيما، الكنيستت البرلمافت الم ترض بو مرا.بة الجيشت بالتيرب مف ىذه الميم

 مف ي رر وحده بنيتو العسكرّيةت وتسمحو واستعداده العممّياتس.
وأوبح "بدىستور" أّف الجيش سيب ى ين ؽ أموا ، كثيرة  س إعطاء أجوبة عمى كؿ أنواع التيديدات  س جمي  

كبػر  ػس كػػؿ المسػتوياتت دونمػا صػمة بوحتمػاؿ تح  يػات بحيػث تصػبح الميزانّيػة األمنّيػة بػخمة جػدا،ت وتأخػذ ت
سػػنةت مبػػي ا، أّف ىنػػاؾ تغّيػػر  ػػس صػػورة التيديػػدات لػػػ"إسراليؿ"  ػػس الع ػػديف األخيػػريف ب ػػدر كبيػػرت ويبػػدو أّف 
الجيش سيبطر  س المست بؿ ال ريب ألف يواجو  س األساس تيديديف رليسيف ىما عمميات حرب عصاباتت 

طالؽ صواريل مالمة المسار.   وا 
دوؿ المنط ػػة .ػػد طُػػوي تمامػػا، ت ريبػػا،ت لكػػف ىػػذا   يعػػوؽ الجػػيش عػػف  وأكػػد أّف إحتمػػاؿ حػػرب أخػػر  لجيػػوش

اإلستمرار  س بناء .وتو لمواجية سيناريوىات تشبو حروبا، كػ"يوـ الغ راف"ت معتبرا، أّف الجيش الصػييونّس اليػوـ 
 كبيػػػر جػػػدُات ومسػػػمح بمنظومػػػات .تػػػاؿ باىظػػػة الكم ػػػة جػػػدا،ت ترمػػػس لمػػػرد عمػػػى تيديػػػدات تعتػػػرؼ اإلسػػػتخبارات

 العسكرّية بأف احتما ت تح  يا منخ بة جدا،.
 معهد أبحاث األمن القومّي الصهيوني

 5/3/23، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، 1750، العددالترجمات العبرية
 

 األمنية الصهيونية من قيام انتفاضة ثالثة التخوفات 35
ة  ػػس البػػ ة الغربيػػة المحتمػػة وعػػدـ .درتػػو خػػاص: يخشػػى الكيػػاف الصػػييونس مػػف .يػػاـ انت ابػػة ثالثػػ –المجػػد 

عمػى السػػيطرة عمييػػات حيػػث بػػرزت مالمػػح تمػػؾ ا نت ابػػة ع ػػب استشػػياد األسػػير عر ػػات جػػرادات  ػػس سػػجف 
 مجدو الصييونس.

وُيم ػػػس الحػػػديث المتكػػػرر عػػػف إمكانيػػػة .يػػػاـ تمػػػؾ اإلنت ابػػػة بظػػػالؿ ث يمػػػة عمػػػى المؤسسػػػة السياسػػػية واألمنيػػػة 
 والعسكرية  س الكياف.

ُيمخص مو.  "المجد األمنس" أبرز التخو ات األمنية والعسكرية التس مػف الممكػف أف تواجػو الكيػاف  ػس حػاؿ و 
 .ياـ تمؾ ا نت ابةت  يما يمس:

عػػدـ .ػػدرة جػػيش ا حػػتالؿ عمػػى التعامػػؿ مػػ  اإلبػػطرابات والسػػيطرة عمػػى المواجيػػات التػػس تحػػدث  ػػس  أواًل:
 د.الب ة الغربية مما يعنس إصابة و.تؿ الجنو 

مكانيػػة الػػدخوؿ إلييػػا ثانًيددا : .يػػاـ اإلنت ابػػة ييػػدد مصػػير بعػػض مغتصػػبات ا حػػتالؿ  ػػس البػػ ة وال ػػدس وا 
 وا.تحاميا مف .بؿ الشباف ال مسطينييف.

: يتخوؼ .ادة الكياف مف أف تكوف تمؾ اإلنت ابةت م دمة نحو انجػاز مشػروع التحػرر مػف ا حػتالؿ  ػس ثالثًا
 ينس. ىذه المرحمة مف النباؿ ال مسط

: التخوؼ األكبر لد  الكياف ىػو اشػتعاؿ البػ ة بشػكؿ يػومس ومسػتمرت والتو.عػات الكثيػرة بشػأف دخػوؿ رابًعا
.طاع غزة  س ىذه المواجية عمى الحدود م  األرابس ال مسطينية المحتمةت لتصبح المواجيػة عمػى أكثػر مػف 

 جبية.
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ديػػاد عػػدد الشػػيداء واإلصػػابات  ػػس صػػ وؼ :  ػػس حػػاؿ بػػروز انت ابػػة ح ي يػػة  ػػس البػػ ة الغربيػػة واز خامًسددا
ال مسطينييفت مف المتو.  أف يعود إطالؽ الصواريل مػف .طػاع غػزة ويجعػؿ التيدلػة  ػس ميػب الػريحت إبػا ة 

 إلى تخو ات مف عمميات تن يذ عمميات استشيادية داخؿ الكياف و س األرابس المحتمة بالب ة الغربية.
إلى حػدوث مظػاىرات ومواجيػات عمػى الحػدود مػ  بعػض الػدوؿ التػس  : .ياـ ا نت ابة الثالثة سيؤديسادًسا

يعػػيش  ييػػػا الالجلػػوف ال مسػػػطينيوف كػػػاألردف ولبنػػاف وغيرىػػػات كمػػػا حػػدث  ػػػس ذكػػػر  إحيػػاء يػػػـو األرض .بػػػؿ 
 عاميف عمى الحدود مف مظاىرات ومواجيات.

 6/3/1023المجد االمني، 
 

 في الدول العربّية  من تزايد نفوذ "اإلخوان المسممين"إسرائيمية  مخاوف 36
أّف ىناؾ عدة أمور غير مشجعة بالنسبة لػ"إسراليؿ"ت بينيا أّف "اإلخواف المسمميف"  إسراليميةرأت أوساط أمنّية 

 س مصر وسوريا واألردف ودوؿ أخر  يتعززوف ويزدادوف .وةت معتبرة، أّف الجية الوحيدة التس .د تبعؼ بعد 
. وأوبحت المصادر أّف مكمف الخوؼ "اإلسػراليمس"  ػس .ػوة "اإلخػواف الس وط المحتمؿ لألسد ىو "حزب اا"

المسػػػمميف" أنيػػػـ   ي بمػػػوف  كػػػرة وجػػػود "إسػػػراليؿ"ت ويعّربػػػوف ات ا.يػػػات السػػػالـ المو.عػػػة مػػػ  مصػػػر واألردف 
وال مسػػطينييف لمخطػػرت مبػػي ة، أّنػػو عنػػدما يعجػػز "اإلخػػواف المسػػمموف"  ػػس مصػػر عػػف معالجػػة ال  ػػرت وتعبػػر 

المصرّية عف ن اد صبرىات ستكوف ىناؾ  رصة مبررة بأف يحاوؿ اإلخواف توجيو غبب الجماىير الجماىير 
لغاء ات ا.ية السالـ والخروج لمحرب بد "إسراليؿ".  نحو "تؿ أبيب"ت وا 

 القناة العاشرة )عن العبرّية، ترجمة المركز(
 5/3/1023،  1750 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 قب قرية فمسطينية بإغراق منازلها بالميا  العادمة  "بتسيمم": االحتالل يعا 37

اتيمت منظمػة "بتسػيمـ" الح و.يػة اإلسػراليميةت .ػوات ا حػتالؿ بػرش جميػ  منػازؿ .ريػة النبػس صػالح : الناصرة
بالميػػػاه العادمػػػة كع ػػػاب جمػػػاعس لسػػػكاف ال ريػػػةت عمػػػى  ت.ػػػرب راـ اا الوا.عػػػة وسػػػط البػػػ ة الغربيػػػة المحتمػػػة

تػػنظـ  ػػس ال ريػػة أسػػبوعيا، بػػد جػػدار ال صػػؿ العنصػػري ومصػػادرة أرابػػس ال ريػػة لصػػالح  ا حتجاجػػات التػػس
 ا، عف ذلؾ".مشاري  ا ستيطاف اإلسراليمية. و.الت المنظمة "إنيا وث ت  يمم

 6/3/1023قدس برس، 
 
 
 
 
 في سورية منذ بداية األزمة فمسطينًياشهيًدا  : مجموعة العمل من أجل فمسطيني سورية 

 جل،ا  مسطيني،ا    كش ت معطيات وث يا ناشطوف  مسطينيوفت الن اب عف استشياد أكثر مف: دمشؽ
 س سورية حتى نياية شير شباط إل برايري المابست وذلؾ منذ اند ع المواجيات المسمحة بيف الجيش الحر 

 والجيش النظامس.



 
 
 

 

 

           10ص                                    1790العدد:                6/3/1023األربعاء  التاريخ:

".دس برس" نسخة عنو: "إف و.الت "مجموعة العمؿ مف أجؿ  مسطينس سورية"  س ت رير صح س تم ت 
الالجليف ال مسطينييف كوخوتيـ السورييف د عوا ثمن،ا كبيرا،  س األحداث الدالرة  س سورية"ت المتصاعدة منذ 

 .منتصؼ آذار إلمارسي مف عاـ 
ودلت المعطيات عمى أف "نصؼ الشيداء ال مسطينييف  س سورية س طوا  س دمشؽت حيث استشيد  س 

ي شييدا،  س درعات ي شييدا،  س ريؼ دمشؽت ونحو إلي شييدا،ت إبا ة إلى إلوحدىا إل  دمشؽ
وستة وأربعيف آخريف  س حمبت وخمسة وثالثيف  س حمصت سبعة وعشروف  س ال نيطرة حيث استشيد 
أغمبيـ  س مسيرتس النكبة والنكسة عند الحدود السورية  س منط ة عيف التينةت وتسعة عشر شييدا،  س 

ةت وتسعة عشر مف أبناء المخيمات ال مسطينية  س حمب حيث استشيد معظميـ  س مدينة إدلب الالذ.ي
عندما كانوا يؤدوف الخدمة اإللزامية بجيش التحرير ال مسطينس حيث تـ إعداميـ بمجزرة بشعة بتاريل 

ت وسبعة عشر شييدا،  س حماةت إبا ة إلى تسعة شيداء س طوا  س أماكف مت ر.ة مف //
 سورية".

 س المالة مف الشيداء ال مسطينييف س طوا داخؿ مخيماتيـ وتجمعاتيـ  أكثر مف   وبينت المعطيات أف
 س المالةت مشيرة إلى أف عددا، مف  السكنيةت بينما نسبة الشيداء ال مسطينييف خارج مخيماتيـ كانت 

نية ىـ أبناء المخيمات لكنيـ استشيدوا الشيداء ال مسطينييف ممف ُسجؿ استشيادىـ خارج المخيمات ال مسطي
 خارجيات وذلؾ إما بسبب عمميـ أو دراستيـ أو لتأديتيـ الخدمة اإللزامية  س جيش التحرير ال مسطينس.

ي شييدا،ت كاف النصيب األكبر مف وأشارت المعطيات إلى أف "المخيمات ال مسطينية  س سورية .دمت إل
ت جمي  المناطؽ حولوت مف حس الميداف إلى الحجر األسود إلى الشيداء لمخيـ اليرموؾ الذي اشتعم

ي شييدا، التبامف"ت حيث .دـ المخيـت بحسب إحصاليات مجموعة العمؿ مف أجؿ  مسطينيس سوريةت إل
ي شييدا، مف أبنالو موث ا،ت و.دـ مخيـ درعا الذي ي    س جنوب سوريةت حيث انطم ت شرارة األحداثت إل

ي شييدا، إبا ة إلى أربعة يداء  س بمدة المزيريبت  س حيف .دـ مخيـ الحسينية إلإبا ة إلى ثالث ش
  شيداء  س بمدة الذيابية بال رب منوت ومخيـ جرمانا شييديفت ومخيـ خاف دنوف شييد واحدت وكذلؾ مخيمس

ة لشييد ي شييدا،ت و.دـ مخيـ خاف الشيح ثمانية شيداءت إبا ي شييدا،ت والسبينة إلالسيدة زينب إل
 مسطينس  س منط ة ركف الديفت كما .دمت مخيمات الشماؿ العديد مف الشيداءت وذلؾ بسبب ال صؼ 
العنيؼ الذي تعربت المدف السورية ىناؾت حيث .دـ مخيـ النيرب عشروف شييدا،ت ومخيـ حماة أحد عشر 

مخيـ حندرات تسعة شييدا،ت ومخيـ حمص اثنا عشر شييد،ات ومخيـ الرمؿ  س الالذ.ية ستة شيداءت و 
 شيداء.

وبحسب المعطيات   د تعرض الشيداء ال مسطينييفت "أل ظ  وأبش  أنواع ال تؿت مف .تؿ بدـ بارد مف 
.بى اغتيا ،ت أو   ومنيـ مف أعدـ ميدانيا،ت أو  خالؿ .صؼ عمى مخيماتيـت  .ناصت وآخروف استشيدوا
 ذبحا أو تحت التعذيب".

ت استشيدوا نتيجة عمميات ال صؼت وأربعوف استشيدوا بظروؼ مجيولةت  جل،ا  مسطينيا وذكرت أف 
برصاص إسراليمست واحد  تـ إعداميـ ميدانيات و بطمؽ ناريت و برصاص .ناصت و و

وعشروف  س عمميات ت جيرت وتسعة عشر استشيدوا تحت التعذيبت وأربعة عشر  س مجزرة عالميةت وثمانية 
عداميـت وواحد استشيدوا نتيجة طعنو ذبحات وخمسة اغتياؿت  واثنيف نتيجة انييار مبانست واثنيف تـ خط يـ وا 

 بالسكاكيف وواحد حر.ا وواحد نتيجة الحصار الطبس.
 //قدس برس، 
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 فبرايرشباط/ خالل  انتعاش مشاريع االستيطانو  معتقالً  450و إصابة وتقرير: شهيدان  

ال رار  س وزارة التخطيط بالحكومة ال مسطينيةت أف ا حتالؿ واصؿ خالؿ أكد مركز المعمومات ودعـ اتخاذ 
 براير/ شباط المابس سياساتو ال معية بحؽ ال مسطينييف والتس أدت إلى استشياد  مسطينيْيفت  يما استمرت 

 اعتداءات المستوطنيف تزامنا، م  تصاعد عمميات مصادرة األرابس.
يري الذي وصمت " مسطيف" نسخة عنوت اليوـ الثالثاءت أنو رغـ حالة وأوبحت "التخطيط"  س ت ريرىا الش

التيدلة بعد حرب األياـ الثمانية عمى ال طاعت إ  أف .وات ا حتالؿ واصمت خرو.اتيا  ت اؽ التيدلة  س 
 .طاع غزةت حيث أصيب ستة مواطنيف  س حا ت إطالؽ نار مت ر.ة معظميا .رب الحدود.

ستشيد مواطناف اثناف أحدىما متأثر بجراحو التس أصيب بيا جراء دىسو مف .بؿ و س الب ة الغربيةت ا
عاما،ي  س سجف "مجدو" اإلسراليمست  مستوطف .بؿ ثمانس سنواتت  يما استشيد األسير عر ات جرادات إل

 مواطنا، بجراح وحا ت اختناؽ خالؿ المواجيات التس اندلعت  س الب ة الغربية بينما أصيب .رابة 
 احتجاجا، عمى استشياد جرادات وتبامنا، م  األسر  المبربيف عف الطعاـ  س سجوف ا حتالؿ.

وبحسب الت ريرت  وف .وات ا حتالؿ صعدت عمميات ا عت اؿ التس تمارسيا بحؽ المواطنيف ال مسطينييفت 
دد المعت ميف خالؿ وذلؾ لمواجية اليبة الشعبية التس انطم ت لمتبامف م  األسر   س السجوفت حيث بمل ع

 ُمعت ال،. الشير المابس ما ي ارب مف 
وبيَّف الت رير أف شير  برايرت شيد تصعيدا،  س اعتداءات المستوطنيف بد ال مسطينييفت عمى مرأ  ومسم  

 مف .وات ا حتالؿ التس تو ر ليـ الحماية.
يات والمشاري  ا ستيطانية  س الب ة أما عمى صعيد ا ستيطاف وىدـ المبانست نبَّو الت رير إلى أف العمم

الغربية شيدت مرحمة انتعاش غير مسبو.ةت حيث صعدت .وات ا حتالؿ مف عممياتيا ا ستيطانية  س 
 الب ة الغربية وال دس.

دونما، لصالح بناء وحدات سكنيةت إبا ة  كما أشار الت رير إلى أف .وات ا حتالؿ صادرت ما ي ارب 
 منز ، ومنشأة. إلى ىدـ أكثر مف 

ول ت إلى استمرار ا عتداءات وا نتياكات اإلسراليمية بحؽ الصياديف ومالح تيـ  س عرض البحر عمى 
الرغـ مف السماح ليـ بالصيد حتى ستة أمياؿ بحرية حسب ما ورد  س ات اؽ التيدلة األخير  س نو مبر 

. 
ف بيدؼ  رض حالة مف التعتيـ عمى جرالميـت حيث وتناوؿ الت رير اعتداءات .وات ا حتالؿ بحؽ الصح يي

 صح يا،. حالة اعتداء عمى  رصد 
وأوبح أف .وات ا حتالؿ استمرت  س إجراءاتيا التعس ية بد الم دسييف وممتمكاتيـ  س مدينة ال دست 

 وذلؾ مف أجؿ تيويدىا وت ريغيا مف السكاف.
نشأةت  يما .امت بيدـ ثمانية منازؿ ومنشآةت بحجة منز ، وم وبيف أف سمطات ا حتالؿ أخطرت بيدـ 

 وحدة سكنية  س ال دس. البناء بدوف ترخيصت  يما أشار إلى وجود مخطط لبناء 
و س نياية الت ريرت طالبت وزارة التخطيط بمجـ ا حتالؿت وو.ؼ اعتداءاتو بحؽ الشعب ال مسطينست والتس 

 وصمت إلى حد جرالـ الحرب.
 //ين، فمسطين أون ال  
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 يةفمسطينيين في سور  ثمانيةاستشهاد  
 مسطينييفت اليوـ الثالثاءت جراء استمرار عمميات ال صؼ عمى مخيمات الالجليف  استشيد  :غزة

: اف  ال مسطينييف  س سوريا. مف الشيداء س طوا  س مخيـ سبينة  و.الت مصادر خاصة لػال دس دوت كـو
مف بيف الشيداء كؿ مف: أحمد عيسىت وىو معاؽ حركيات وعبد اا  وعرؼ بريؼ دمشؽت بينيـ إمرأة.
 .ذي ة  س المخيـ. واشارت الى انو سجؿ س وط ما   ي ؿ عف  .ر.شت و جياد السعدي.

و س مخيـ اليرموؾت استشيد الشاب محمود .اسـت جراء س وط عدة .ذالؼ  س شارع اليرموؾ الرليسست  يما 
ولس اليوية  س شارع  مسطيفت حيث تـ د نيما لعدـ التعرؼ عمييما لساعات عثر عمى جثمانس شابيفت مجي

طويمة.
//، القدس، القدس

 
باحات المسجد األقصى  يقتحمونعشرات المستوطنين  

ا.تحـ عدد مف المستوطنيف اإلسراليمييفت اليوـ األربعاءت باحات وكالة .دس نت لألنباء -ال دس المحتمة
شريؼ  س المسجد األ.صى المبارؾ بمرا  ة وحماية الشرطة اإلسراليميةت وأصيب إثناف مف الحـر ال دسس ال

 المرابطيف  س المسجد خالؿ إشتباؾ م  الشرطة نشب ع ب ا .تحاـ.
وأ اد أحد حراس المسجد األ.صى المبارؾ:" بأف ثمانية مستوطنيف ا.تحموا المسجد األ.صى بر  ة الشرطة 

باب المغاربةت وأدوا صمواتيـ التممودية  س الباحات عند سور المسجد األ.صى  اإلسراليمية بدخوليـ مف
المبارؾ المجاور ل بر الصحابس نعبادة ابف صامتنت إ  أف تكبير المرابطات وطالبات مصاطب العمـ أد  

إلى إخراجيـ مف باب السمسمة.
ةت إلى ىبة جماىيرية  مسطينية و س السياؽت دعا الشيل عكرمة صبريت م تس ال دس والديار ال مسطيني

و.اؿ صبري  س تصريح خاص لمراسؿ "وكالة .دس نت لألنباء" اليـو لنصرة المسجد األ.صى المبارؾ.
األربعاء:" إف المسجد األ.صى يتعرض لخطر ح ي ست والمطموب مف ال مسطينييف واألمة اإلسالمية أجم  

 سراليمس التس تستيد و بشكؿ يومس.بيبة حاشدة لنصرتو وحمايتو مف مخططات ا حتالؿ اإل
وأكد م تس ال دس والديار ال مسطينيةت أف الوب   س المسجد األ.صى خطير جدا،ت  س ظؿ مواصمة عمميات 
اإل.تحاـ التس تن ذ بشكؿ يومس لباحاتوت مشيرا إلى اف ا حتالؿ يعد خططا، لمسيطرة عمى المسجد والم دسات 

 اإلسالمية.
 //، وكالة قدس نت

 
 " نصرة ووفاء لهم دعو إلى "جمعة غضبالحركة األسيرة في السجون اإلسرائيمية ت 

ت بدء خطواتيا التصعيدية : محمد عيد -غزة أعمنت الحركة األسيرة  س سجوف ا حتالؿ اإلسراليمست اليـو
طوات بد إدارة السجوفت إلنياء ما أسموه التغوؿ اإلسراليمس المتصاعد بح يـت مطم ة، عمى ىذه الخ

 ال ادمةت شعار "نأبى أف نيوف".
وأوبح األسر   س بياف وصمت " مسطيف أوف  يف" نسخة عنوت أف ىذه الخطوات التصعيدية تأتس  س ظؿ 
تصاعد .م  إدارة السجوف لألسر ت واستيدا يـ المستمر لكرامتيـ وحياتيـت بما  ييا حادثة اغتياؿ األسير 

ف برار أبو سيسس وعوض الصعيديت إلى جانب التنكر لح وؽ عر ات جراداتت واستمرار عزؿ األسيري
 األسر   س التمت  بحياة كريمة.



 
 
 

 

 

           13ص                                    1790العدد:                6/3/1023األربعاء  التاريخ:

وأشار البياف إلى اعتزاـ األسر  تن يذ سمسمة مف اإلبراباتت والخطوات المتصاعدةت التس سيعمف عنيا  س 
.اؿ: "كؿ خياراتنا و.ت  حؽت بما يك ؿ تح يؽ مطالبيـ العادلةت وو.ؼ اليجمة الشرسة المستمرة عمييـت و 

  س ىذا السبيؿ م توحةت و  زالت الحركة األسيرة .ادرة بوذف اا عمى الحركة والمبادرة والتحدي والصمود".
وطالبت الحركة األسيرة  س بيانيا جمي  أبناء الشعب ال مسطينس  س كا ة أماكف تواجدهت بالخروج نصرة، 

لعمؿ عمى تصعيد اليبة الجماىيرية  س الب ة الغربية و.طاع لألسر ت ومؤازرة ليـ  س معكرتيـ ال ادمةت وا
ودعت كؿ ال صالؿ والمؤسسات المحمية إلى التحرؾ عمى كؿ المستوياتت و س كؿ الساحات نصرة  غزة.

ليـت مطالبة  س الو.ت ذاتوت "مصر الثورة" بالتحرؾ العاجؿ إللزاـ ا حتالؿ بما تعيد بو عشية إبراب 
 ـ الجمعة الم بؿ جمعة غبب نصرة وو اء ليـ.الكرامةت واعتبار يو 

بدورهت أشار مدير مركز أحرار لدراسات األسر  وح وؽ اإلنساف  ؤاد الخ شت إلى أف الخطوات التصعيدية 
مف .بؿ الحركة األسيرةت ستكوف  س ثالثة سجوف مركزية  س منط ة الجنوبت وىس سجف "ايشؿ"ت و"ن حة"ت 

ت األسر ت متمثمة  س اإلبراب لمدة يوميف مف كؿ أسبوعت ور   شكاو  وأشار الخ ش إلى خطوا "ريموف".
لى المحاكـ الم ررة ليـ.  بد إدارة السجوفت وبباطيات ور ض الخروج إلى "ال ورة" وا 

ت إلى تصعيد إدارة السجوف حمالتيا  إلى ذلؾت أشارت وزارة األسر  والمحرريف بغزة  س بياف صح ست اليـو
ابست وخاصة  س سجوف "الن ب" و"ن حة" و"مجدو"ت مبينة أف اليدؼ مف ىذه الشرسة خالؿ الشير الم

اإلجراءات ىو النيؿ مف صمود وعزيمة األسر ت الذيف عبروا عف تبامنيـ م  زمالليـ المبربيف عف 
وأكدت أف الحمالت الشرسة المتزايدة بحؽ الحركة األسيرة و.ادتيات تيدؼ إلى إ شاؿ أي مخطط  الطعاـ.
وحذرت الوزارة مف حالة الغمياف  سر  تن يذهت احتجاجا، عمى الممارسات ال معية التس تمارس بح يـ.يعتـز األ

 الشديد التس تنذر بان جار وشيؾ  س داخؿ السجوف.
 //، فمسطين أون الين

 
 أسيراً  " المعاد اعتقالهم إلى ط"أسرى فمسطين": ارتفاع محرري صفقة "شالي 

 اد مركز اسر   مسطيف لمدراسات باف .المة األسر  المحرريف بمف ص  ة شاليت الذيف "األياـ": أراـ اا ػ
وذلؾ بعد اختطاؼ األسير المحرر بمف الد عة الثانية أسيرا،ت ختطا يـ مرة أخر  إلى أعاد ا حتالؿ ا

 عاما مف .م يميةت بعد مداىمة منزلو وت تيشو بشكؿ كامؿ. بالص  ة "عمرو محمد أبو ىنية "
 //، األيام، رام اهلل

 بولس: األسير الشراونة يعاني من وضع صحي صعبجواد  
 س نادي األسير المحامس جواد بولس بعد أف أنيى زيارة لألسير راـ اا ػ "األياـ": أكد مدير الوحدة ال انونية 

أيمف الشراونة مف الخميؿت والرا.د  س مستش ى "سوروكا"  س بلر السب  أف األسير يعانس مف وب  صحس 
صعب لمغاية ومف بعؼ شديدت وأف ن مو لممستش ى جاء بعد تدىور  س حالتو الصحية بعد انتياء جمستو 

 .\\ا والتس ع دت يـو  س المحكمة العمي
 //، األيام، رام اهلل

 
 في سجن ريمون و وزارة األسرى: القوات الخاصة اإلسرائيمية تقتحم قسمي  

"األياـ": أ اد ت رير صادر عف وزارة شؤوف األسر  والمحرريفت أمست بأف .وات كبيرة مف .وات  - راـ اا
 س سجف  +ا.تحمت بعد منتصؼ ليمة أوؿ مف أمست .سمس  ال م  الخاصة التابعة إلدارة السجوف
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أسيرا،ت و.امت ىذه ال وات بوجراء ت تيشات است زازية وتدمير محتويات  ريموف والذي يبـ ما ي ارب 
وأ اد ممثؿ األسر   س السجف ا سير جماؿ الرجوب بأف صدامات حصمت بيف األسر  وال وات  األسر .

عمى ىذه الت تيشات ا ست زازية والم اجلة وأف إدارة السجف  ربت مجموعة مف  الم تحمة بسبب احتجاجيـ
الع وبات عمى أثر ذلؾ تتمثؿ بوغالؽ ال سميف وزج ثالثة أسر   س الزنازيفت وىـ محمود  س وست محمد 

اليـو  و.اؿ ا سير الرجوب أف األسر  .اموا بوعادة وجبات الطعاـ يـو ا ثنيف وىذا الششتريت محمود حامد.
إلالثالثاءي احتجاجا عمى ىذه السياسة اإلسراليمية المتمثمة باستمرار ا.تحاـ غرؼ وأ.ساـ األسر  بطري ة 

 وحشية وغير إنسانية.
 //، األيام، رام اهلل

 االحتالل يغمق سجن "شطة" وينقل أسرا  إلى "جمبوع"قراقع:  
عيسى .را. : إف ادارة السجوف ا سراليميةت  .اؿ وزير شؤوف ا سر  والمحرريفت :عمس سمودي –جنيف 

 .ررت اغالؽ سجف "شطة "ت ون ؿ جمي  ا سر  المحتجزيف  يو الى سجف "جمبوع".
ت أف "إدارة السجف أبمغت ممثمس ا سر  با ستعداد لمغادرتو  وأوبح .را.   س حديث لػم دس دوت كـو

الحممة التصعيدية التس تشنيا ادارة السجوف بحؽ صباح الغد إلا ربعاءيت مؤكدا اف ىذه الخطوة تندرج بمف 
 ا سر ت ع ب تيديد األسر  بخطوات تصعيدية خالؿ الشير الجاري".

و.اؿ: "إف الخطوات التصعيدية تشمؿ العصياف الشامؿ  س كا ة السجوفت وذلؾ جراء ر ض ادارة السجوف 
ابست واليجمة اليومية الشرسة التس تن يذ ا ت اؽ المو.  م  ا سر ت ع ب ابراب نيساف مف العاـ الم

تن ذىا  س السجوفت واثر رسالة التيديدت التس وجيت لمدير مصمحة السجوف مف المساس بالمبربيف 
اسيرا،. ولممطالبة با  راج عنيـ". يشار إلى أف عدد اسر  سجف "شطة "ت يبمل 

 //، القدس، القدس
 
  "إسرائيل"دلمفمسطينيين وانحيازها ل بالد بسبب معاداة  ايطالب جامعة بيرزيت يطردون قنصل بريطان 

من  طالب جامعة بيرزيت  س الب ة الغربية أمس ال نصؿ البريطانس العاـ  ينسنت  يف مف إل اء ": راـ اا
محابرة  س الجامعةت وىاجموا سيارتو أثناء مغادرتو الحـر الجامعست وذلؾ احتجاجا، عمى ما وص وه 

 يطانية المعادية لم مسطينييف والمنحازة إلسراليؿ.بالسياسة البر 
وكاف ال نصؿ البريطانس توجو إلى جامعة بيرزيت .رب راـ اا إلعطاء محابرة حوؿ السياسة البريطانية 
 س المنط ة وآ اؽ السالـ. لكنو ابطر لممغادرة بسبب تظاىرة .اـ بيا طالب بد مشاركتو وىـ ييت وف 

أنا »المتظاىروف أعالما،  مسطينية و  تات بالمغتيف العربية واإلنكميزية منيا ور    «.اخرج مف بيرزيت»
الذي تعيد  يو   س إشارة إلى وعد وزير الخارجية البريطانس آرثر بم ور عاـ «  جئ بسبب بم ور

 «.بو.امة وطف .ومس لمشعب الييودي  س  مسطيف»
إللغاء المحابرة التس كاف ي ترض أف »ا  بطرارىا وأصدرت إدارة الجامعة بيانا، أعربت  ييا عف أس ي

يم ييا ال نصؿ البريطانس العاـ  س ال دس السير  ينسنت  يف حوؿ العال.ات البريطانية ال مسطينيةت وذلؾ 
 «.بعد احتجاج الطمبة عمى زيارتوت وتيديدىـ بمن  المحابرة بال وة

وار م  البيؼ والتعبير عف الموا.ؼ السياسية كاف مف األجد  الح»وتابعت إدارة الجامعة  س البياف: 
 «.بالطرؽ الديمو.راطية



 
 
 

 

 

           15ص                                    1790العدد:                6/3/1023األربعاء  التاريخ:

و.اؿ الطمبة إنيـ تظاىروا بد ال نصؿ البريطانس بسبب ا نحياز التاريخس لمسياسة البريطانية بد الشعب 
«: الحياة»لػ «  تح»ال مسطينس. و.اؿ طو األ غانس منسؽ حركة الشبيبة الطالبيةت الذراع الطالبس لحركة 

طالبنا إدارة الجامعة بولغاء المحابرة ألف بريطانيا و. ت دالما، بد الشعب ال مسطينس منذ وعد بم ورت »
 «.ور بت حتى التصويت لصالح ا عتراؼ ب مسطيف  س الجمعية العامة لألمـ المتحدة

ترض أف مف جيتيات عبرت ال نصمية البريطانية العامة عف أس يا إللغاء محابرة ال نصؿت الذي كاف ي 
 يشارؾ  س محابرة حوؿ سياسات بريطانيا  س الشرؽ األوسط.

كاف السير  ينسينت يأمؿ بتأكيد التزاـ بريطانيا العميؽ ب ياـ دولة  مسطينية »و.اؿ بياف صادر عف ال نصمية 
 «.والحاجة الممحة إلحراز ت دـ  س عممية السالـ عاـ 

ت مف دوف إبا ة أي «اء حوار مماثؿ  س ىذه المناسبةلألسؼت لـ يكف باإلمكاف إجر »وتاب  البياف: 
 ت اصيؿ.

 //، الحياة، لندن
 
 لتنفيذ مشروع خط غاز تصادر أراضي لفمسطينيي  "إسرائيل" 

صادؽ مجمس التخطيط اإلسراليمس عمى المرحمة األولى مف مشروع خط : محمد محسف وتد -أـ ال حـ 
مالة كيمومتر, وذلؾ بالتزامف م  اكتشاؼ شركات التن يب العديد مف الغاز الممتد مف تؿ أبيب لحي ا بطوؿ 

 ح وؿ الغاز .بالة سواحؿ إسراليؿ.
كيمومترا مف البمدات  بمروره بمسار  ويصادر مخطط المشروع آ ؼ الدونمات الزراعية ل مسطينيس 

واصؿ الجغرا س بيف التجمعات العربية بالمثمث المتاخمة لحدود الراب  مف يونيو/حزيراف مما يعنس من  الت
السكنية العربية وتبييؽ الخناؽ عمييا ومن  المواطنيف مف التواصؿ م   رض حظر عمى مالكس األرابس 
مف استعماليا أو حتى دخوليا إ  بتراخيص مف سمطة الغاز بوسراليؿ. كما أنو سيصادر عشرات آ ؼ 

.  الدونمات لالجليف بمساره  س .باء .م يمية وطولكـر
الذي تشرؼ عميو الميندسة عناية بنا جريست -ويواصؿ المركز العربس لمتخطيط البديؿ بطا.مو المينس 

تحبير مذكرات  -وبالتنسيؽ م  المجاف الشعبية لمد اع عف األرض والمسكفت والسمطات المحمية العربية
لتخطيط ال طري" ولجاف اعتراض ومالحظات عمى المشروع بمساره  س البمدات العربية لي دميا إلى "مجمس ا

ألؼ  مسطينس بمنط ة المثمث  التنظيـ والبناء اإلسراليمية التس ىمشت وتغابت عف وجود نحو 
 واحتياجاتيـ لمتطور العمرانس والصناعس والتوس  الجغرا س.

و.الت جريس لمجزيرة نت إف كؿ اكتشا ات ح وؿ الغاز .بالة شواطئ حي ا وتؿ أبيب وأشدود أبحت ذات 
ية إستراتيجية .ومية بالنسبة إلسراليؿ التس تسارع  س تحريؾ مشاري  بنى تحتية بمف مخطط ىيكمس أىم

.طريت ويتـ إبعاد المشاري  عف البمدات الييودية لتن ذ بتخوـ البمدات العربية عمى حساب آخر ما تب ى ليا 
لتوس  الجغرا س ل مسطينيس مف أراض دوف األخذ بعيف ا عتبار احتياجات التطور العمرانس والصناعس وا

. 
بدورهت أوبح النالب العربس بالكنيست الدكتور حنا سويد أف إسراليؿ تواصؿ النيج ذاتو بمصادرة األرابس 

ت إذ نتحدث عف موجة ثانية مف المصادرة بالع د األخير والتس شممت مصادرة الخاصة ل مسطينيس 
صادرة مماثمة لمشاري  البنى التحتية ال ومية ببمنيا خط وحاليا م عشرات آ ؼ الدونمات لشؽ شارع ر.ـ 
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الغاز الذي سيصادر بمرحمتو الثانية أرابس عربية بالجميؿ دوف أي است ادة تذكر لممواطنيف العرب مف ىذه 
 المشاري .

 //، الجزيرة نت، الدوحة
 
نهاء اال    نقسامغزة: متظاهرون يطالبون باإلسراع في استعادة الوحدة الوطنية وا 

نياء ا ن ساـ لمواجية العدواف  حسف جبر: طالب متظاىروف  س غزة باإلسراع  س استعادة الوحدة الوطنية وا 
وشدد المشاركوف  س التظاىرة التس غمب عمييا الطاب  النسوي عمى أىمية و.ؼ كا ة  ا حتاللس المتواصؿ.

 بيؽ ات ا.يات المصالحة.األشكاؿ التس تعزز ا ن ساـت داعيف إلى الشروع ال وري  س تط
وكاف المشاركوف  س التظاىرة لبوا دعوة أسبوعية يطم يا ا تحاد العاـ لممرأة ومؤسسات ومراكز نسوية أخر  

 لمتظاىر أماـ م ر المجمس التشريعس  س غزة ر با  ستمرار ا ن ساـ وتداعياتو.
اؿ حمد كممة أماـ التظاىرة طالبت  ييا وتحت الراية ال مسطينية أل ت عبو المجنة المركزية لحركة  تح آم

باإلسراع باستعادة الوحدة الوطنية التس تمثؿ الدرع ال وية  س مواجية العدواف ومواصمة النباؿ الوطنس 
.امة الدولة المست مةت ودعت إلى الشروع ال وري  س تطبيؽ ا ت ا.ات المو.عة وتن يذ وثي ة  لتحرير األرض وا 

 وطنس".األسر  "وثي ة الو اؽ ال
وسمـ و د مف المتظاىريف مذكرة موجية إلى المنسؽ الخاص لألمـ المتحدة تطالب األمـ المتحدة بولزاـ 
ا حتالؿ بونياء حصاره الغاشـ عمى .طاع غزةت وتو ير الحماية الدولية لمشعب ال مسطينس وتطبيؽ ات ا.ية 

ير الحماية الدولية لألسيرات واألسر  جنيؼ الرابعة الخاصة بحماية المدنييف و.ت الحرب إبا ة إلى تو 
ودعت المذكرة األمـ المتحدة لمعمؿ عمى تطبيؽ .رار مجمس  طب ا  ت ا.ية جنيؼ الثالثة الخاصة باألسر .

 لحماية المرأة ال مسطينية مف انتياكات ا حتالؿ. األمف ر.ـ 
 //، األيام، رام اهلل

 
 وى فمسطيني من غزة قتل االحتالل زوجته وأربعة من أطفالهمحكمة إسرائيمية ترفض دع"الميزان":  

زىير أندراوس: .ررت المحكمة المركزية  س بلر السب  بوسراليؿ رد الدعو  التس ر عيا مركز  -الناصرة 
الميزاف لح وؽ اإلنساف بد .وات ا حتالؿ اإلسراليمس بشأف .ص يا منزؿ المواطف  ايز صالحة بالصواريل 

ما تسبب باستشياد زوجتو وأربعة مف أط الوت وش ي ة زوجتوت  ف الثانس إلينايري كانو  بتاريل 
دو ر  شي ؿ إلحوالس  وتدمير منزؿ العالمة بالكامؿت كما .ررت المحكمة تغريـ المدعيف 

لمتعم ة وجاء  س حيثيات حكـ المحكمة أنو بالنظر إلى األحكاـ الساب ة ا أمريكسي كأتعاب ت ابس لمدولة.
باليجمات الجوية واعتبارىا حالة حرب إلأثناء عممية الرصاص المصبوبي  ونوت حسب المحكمةت بالرغـ مف 
إثبات المدعيف لوجود إىماؿ مف الجيش اإلسراليمس بعدـ إعطاء  رصة لمسكاف إلخالء المنزؿ وأف ادعاء 

 اإلىماؿ حتى لو أثبت   يبطؿ كوف اليجوـ يأتس بمف عممية حربية.
 //، لقدس العربي، لندنا

 
 ونروااأل بإزالة العقبات التي تحول دون تنظيم ماراثون "الميزان" يطالب الحكومة في غزة  

طالب مركز الميزاف لح وؽ ا نساف الحكومة الم الة بوزالة الع بات التس تحوؿ دوف : حامد جاد -غزة 
غزة واست طاب النشطاء والمتبامنيف األجانب تنظيـ ماراثوف أونروا كخطوة لتعزيز التبامف م  أىالس 
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لم دوـ إلى غزة وا طالع عمى .سوة الحياة الناشلة عف ا نتياكات اإلسراليمية المتواصمة واستمرار الحصار 
واستيجف المركز الح و.س األسباب التس ت ؼ وراء .رار أونروا إلغاء الماراثوف الثالث والتس كانت  الم روض.

األونروا " .رار اإللغاء المخيب ىذا تـ اتخاذه بعد ن اشات م  السمطات  س غزة والتس و  ا، لنص بياف 
 أصرت عمى من  النساء مف المشاركة  س الماراثوف".

وأكد المركز أف الحكومة  س غزة ممزمة بتطبيؽ ال انوف وبماف احترامو  س كؿ األو.ات وأف ال انوف ىو 
ار آخر  س مجاؿ إدارة مؤسسات السمطة وتنظيـ العال.ات بيف ال يصؿ والحكـ وليس أي اعتبار أو معي

وأعرب مركز الميزاف عف .م و مف وجود تمييز عمى أساس الجنس  س مو.ؼ  األ راد وبينيـ وبيف الحكومة.
الحكومة داعيا،  س ذات الو.ت أونروا لمعدوؿ عف .رارىا والعمؿ عمى تنظيـ الماراثوف  س موعده لما لو مف 

تعزيز التبامف الدولس م  الشعب ال مسطينس. دور ميـ  س
 //، الغد، عّمان

 
 عنوان "القدس تراثنا"ب يجسد التراث الفمسطيني "كمية المجتمع" تنظم معرضاً غزة:  

 بعنوافمكتاب والتراث ال مسطينس ل الثالث معرضالكمية مجتم  غزة لمدراسات السياحية والتطبي ية نظمت 
ويبـ المعرض  س زواياه المتعددة عدد،ا مف ال ط  التراثية واألوانس النحاسية  تة س غز  "ال دس تراثنا"

وال خاريةت ومطرزات يدويةت وكتب،ا تتحدث عف التراث والتاريل ال مسطينست ومدينة ال دس ومكانتيات وعدة 
عداد خبز الصاجت والخيمة البد ا زوايات منيا ما يشرح  ييا طري ة صناعة األوانس ال خارت وا  ويةت ومعرب،

 لمكتاب يبـ عدد،ا مف الكتب ال يمة التس تتناوؿ ال بية ال مسطينية وتاريخيات بحسب ما بيف اليازجس.
ويستمر المعرض حتى الساب  مف آذار إلمارسي الجاريت وتنب  أىميتو مف األصالة التس يتمت  بيا التراث؛ 

 ألبناء عف األجداد.كونو يستعرض الصناعات ال مسطينية التاريخية التس ورثيا ا
 //، فمسطين أون الين

 
 في بئر السبع سرائيميةاإل المركزية محكمةالالعتداء عنصري في  يتعرض فمسطيني محام   

صرح محاـ  مسطينس أمس بأنو تعرض  عتداء عنصري داخؿ .اعة المحكمة المركزية اإلسراليمية  :راـ اا
مةت حيث أصيب بجروح ن ؿ عمى أثرىا إلى مستش ى لتم س  س مدينة بلر السب  جنوبس  مسطيف المحت

كنت  س جمسة بالمحكمة المركزية  س بلر السب  وبعد مداو ت مطولة »و.اؿ المحامس  الح أسدي  العالج.
ومرا عتس عف موكمس  س ممؼت تمكنت مف تح يؽ نجاح ودحر الظمـ عف موكمس. وبعدما خرج ال ابس مف 

لجمسةت إ  أف مدعس عاـ وشرطس النيابة العامة اإلسراليمية وحراس المحكمة ال اعة توجيت ألخذ محبر ا
ر بوا ذلؾ وبربونس عمى صدري ورأسست وو.عت عمى األرض  ورا و  دت الوعس وتـ ن مس إلى مستش ى 

ىذا تطور خطير واعتداء حا.د وعنصري »وأباؼ «. أياـ سوروكا إل س بلر السب ي وتم يت العالج لمدة 
 «.نا شكو  لد  وحدة التح يؽ م  رجاؿ الشرطةونحف .دم

 //، االتحاد، أبو ظبي
 
 .. أسماء في غزة ترسم شغف الفمسطينيين بتركيا"أردوغان ومرمرة" 

"أردوغافت مرمرةت إسطنبوؿ".. أسماء ترتسـ بألواف العمـ التركس عمى واجيات العشرات مف المحاؿ   :السبيؿ
لعامة  س مدينة غزة منذ مياجمة ال وات البحرية اإلسراليمية لس ينة "ما س التجارية والمطاعـ واألماكف ا
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متبامنيف أتراؾ عمى متف الس ينة التس كانت  س طري يا إليصاؿ مساعدات إنسانية ل طاع  مرمرة" و.تؿ 
 كما ي وؿ مبتكروىات–تمؾ األسماء التركية باتت أحد معالـ شوارع غزة  س محاولة  .غزة  س أيار 

لمتعبير عف حب ال مسطينييف لتركيا ورسالة شكر لحكومتيا لمموا.ؼ الجريلة التس دعمت  ييا .بية 
  مسطيف.

 //، السبيل، عّمان
 

 واستقرارها لدعم جهود تحقيق السالم وتعزيز أمن المنطقة تركي يأردن التزام: الممك عبد الثاني 55
اا الثانست خالؿ مأدبة عشاء  الممؾ عبد العاىؿ األردنست: أكد مؤيد الحباشنة مراسؿ وكالة بترا –أن رة 
بيف األردف وتركيا لدعـ  مشتركا،  أف ىناؾ التزاما،  تاا غوؿت مساء الثالثاء الرليس التركس عبد ياأ.ام رسمية

س وأشار إلى المسؤولية التس يتحمميا األردف وتركيا   جيود تح يؽ السالـ وتعزيز أمف المنط ة واست رارىا.
.امة دولتو المست مة عمى التراب الوطنس ال مسطينس استنادا  مساعدة الشعب ال مسطينس عمى نيؿ ح و.وت وا 

 حؿ الدولتيف ومبادرة السالـ العربيةت التس تحظى بدعـ منظمة التعاوف اإلسالمس. إلى
 س المنط ةت وبالتالس و.اؿ الرليس التركس: إننا نؤمف "مثمكـ" بأف ال بية ال مسطينية تشكؿ ال بية األساس 

  وف تح يؽ السالـ الدالـ وا ست رار  س الشرؽ األوسط لف يتـ إ  بحؿ ىذه ال بية.
الجمعية الوطنية التركية ول الو رليسيا جميؿ  إلىاا الثانست خالؿ زيارتو أمس  الممؾ عبد بحثكما 

عبد اا العادؿ والشامؿت وأكد الممؾ  مف ال بايا اإل.ميميةت و س م دمتيا جيود تح يؽ السالـ جيجؾت عددا، 
 برورة الح اظ عمى ىوية ال دست وحماية م دساتيا اإلسالمية والمسيحية مف التيديدات اإلسراليميةت مشيرا، 

 إلى المسؤوليات التاريخية التس يتحمميا األردف  س الح اظ عمى ىذه الم دسات.
ت ومساعدة األش اء ال مسطينييف عمى نيؿ ح و.يـ وأشاد جيجؾ بدور المممكة  س دعـ جيود تح يؽ السالـ

 المشروعةت مثمنا الجيود األردنية الموصولة  س الح اظ عمى الم دسات  س مدينة ال دس.
 وأشار جيجؾت  س م ابمة م  إلبترايت إلى معاناة الشعب ال مسطينست وسمب ح و.و وتيجيره مف أرابيوت   تا، 

 حؿ عادؿ. إلىس ىو العالؽ أماـ التوصؿ إلى أف التعنت  س المو.ؼ اإلسراليم
 6/3/1023الغد، عّمان، 

 
ساءة للديان السماويةاألردنيةالحكومة  باسمالناطق  56  : محاوالت اقتحام األقصى رسالة عدوانية وا 

لشوف اإلعالـ وا تصاؿ ووزير الث ا ة الناطؽ الرسمس باسـ  وزير الدولة : أدافعمر محارمة -عماف 
المحاو ت التس ت وـ بيا جيات إسراليمية مختم ة  .تحاـ المسجد  تسميح المعايطة ةتاألردنيالحكومة 

مثؿ ىذه الممارسات تعتبر رسالة  إفاأل.صى وتدنيس م دساتو. و.اؿ المعايطة  س تصريحات صح ية 
أ عاؿ  عف روح سمبية بد ح وؽ األمة العربية واإلسالمية والشعب ال مسطينس مبي ا أنيا عدوانية وتعبيرا، 

ساءة لألدياف  مر وبة وتمثؿ انتياكا لممواثيؽ والمعاىدات و.يـ التسامح اإلنسانية ومخال ة لم انوف الدولس وا 
 السماوية.

 6/3/1023الدستور، عمان، 

 
 األمني مع "إسرائيل" التنسيقتدين  نيةداألر "مجابهة التطبيع"  57
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بية التطبي   س األردفت أمست أي تنسيؽ أمنس م  دانت المجنة التن يذية العميا لحماية الوطف ومجا عّماف:
الكياف الصييونس ارتكازا، عمى ما تنا.متو ت ارير حوؿ ل اءات  س ىذا اإلطار بيف معنييف مف األردف ومصر 

ىذا التنسيؽ يعّرض حياة ال مسطينييف والعرب ". وأكدت المجنة التس تبـ شخصيات حزبية أف "إسراليؿ"و
التس ت دميا "ودانت المجنة كذلؾ التسييالت  ."  عدو يتبنى مشروعا، عنصريا، معاديا، لمخطر  بال، عف أنو م

ىناؾ ت ارير تشير "نحو تشجي  التعامؿ مف الكياف مف خالؿ موانئ  مسطيف المحتمة. و.الت  "جيات رسمية
 .ا"إلى دعـ أمانة عّماف الكبر  جيات ت وـ بتصدير ال اكية والخبار عبر ميناء حي 

 6/3/1023، الشارقة، الخميج
 

 مؤتمر "القدس" يحذر من خطر تهويد المدينة ويطالب بتحرك عربي إسالمي جادعّمان:  58
حذر مؤتمر عربس ع د أمس  س عماف مف "مخطط إسراليمس لتخ يض عدد : نادية سعد الديف –عماف 

المؤتمر بتحرؾ عربس  وطالب %   طت م ابؿ أغمبية ييودية".21ال مسطينييف العرب  س ال دس المحتمة إلى 
سالمس  جاد لمح اظ عمى المدينة مف خطر التيويد وعدواف ا حتالؿ. وا 

وأشار مؤتمر "خطاب ال دس وتحديات المست بؿ" والذي نظمو مركز الدراسات ا ستراتيجية  س الجامعة 
ـ مساحات األردنية ومؤسسة الدراسات ال مسطينيةت إلى جدار ال صؿ العنصري الذي "حاصر ال دس والتي

 ألؼ م دسس لمعيش خارجو". 70شاسعة مف أرابس الب ة الغربية المحتمة وأخرج 
" الذي يستيدؼ عزؿ E1وتحدث المشاركوف  س المؤتمر عف المشاري  ا ستيطانية األخيرةت ومنيا مشروع "

لم دس المحتمة  ال دس عف الب ة الغربية ومن  إ.امة الدولة ال مسطينية المست مةت منت دا، "الحبور الباىت
  س الخطاب العربس اإلسالمس والتحرؾ الدولس".

وسمط المؤتمرت الذي شارؾ  يو نخبة مف العمماء والمتخصصيف العربت البوء عمى أبرز التحديات التس 
 تشيدىا المدينة  ستالب أربيا وتاريخيا معا،ت وتزييؼ ىويتيا وتيجير أىميا.

اشتممت عمى الخطاب الموجو نحو المدينة الم دسة مف جمي   ونا.شت جمسات المؤتمر عشر ور.ات عمؿت
عف األمريكس واإلسراليمس وال اتيكانس  األطراؼت ال مسطينس واألردنس والعربس واإلسالمس واألوروبست  بال، 
 والكنسست باإلبا ة إلى تحميؿ ومنا.شة ال رارات الدولية المتعم ة بيا.

 6/3/1023الغد، عّمان، 
 

 في سجون االحتالل "األمعاء الخاوية"مع أسرى  تضامني اعتصامبيروت:  59
 س سجوف ا حتالؿ اإلسراليمست ومنيـ األسير  "األمعاء الخاوية" س محاولة منيـ لعكس دعميـ ألسر  
يوما،ت اعتصـ عشرات الشباف ال مسطينييف والمبنانييفت أمست  116سامر العيساوي المبرب عف الطعاـ منذ 

اتحاد "و "اتحاد الشباب الديمو.راطس المبنانس"ألحمر الدولس  س بيروتت بدعوة مف أماـ م ر الصميب ا
 ."الشباب الديمو.راطس ال مسطينس

وىتؼ المشاركوف دعما، لألسر ت ور عوا   تات كتبوا عمييا أجزاء مف رسالة العيساوي التس ُنشرت  س 
ذا تحررتت  يذا أيبا، نصرت ألنس  س  إذا متت  يذا نصرت"اردياف البريطانية أمس األوؿ: ججريدة ال وا 

 ."الحاليف ر بت ا ستسالـ لالحتالؿ اإلسراليمس بطغيانو وغطرستو
 6/3/1023السفير، بيروت، 
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 المسجد األقصى فيتدين االعتداءات اإلسرائيمية  "اإليسيسكومنظمة " 60
ب وة .ياـ الجنػود اإلسػراليمييف  "يسكوإيس"أدانت المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموـ والث ا ة : سارة عبد المحسف

باحػات المسػجد األ.صػىت   ػسكف يتدارسف ال ػرآف الكػريـ  الالتسبا عتداء عمى عدد مف النساء ال مسطينيات 
ت إف ىػػػذا العمػػػؿ الثالثػػػاء بيػػػاف أصػػػدرتو يػػػوـ  ػػػس "اإليسيسػػػكو"و.الػػػت  وبتػػػدنيس المصػػػحؼ بركمػػػو باأل.ػػػداـ.

لح ػوؽ اإلنسػاف  العػالمست ألنػو مخػالؼ لإلعػالف الػدولس.بػؿ المجتمػ  يجػب أف يػداف مػف  اإلجرامس اإلرىابس
 .الدولسيك ميا ال انوف  التسولحرية ممارسة الشعالر الدينية 

وطالبػػت المنظمػػة الػػدوؿ األعبػػاء باتخػػاذ مو.ػػؼ حػػاـز تجػػاه ا عتػػداءات اإلسػػراليمية المتكػػررةت كمػػا طالبػػت 
عمػػػى ا لتػػػزاـ  اإلسػػػراليمسؿ الجػػػاد إلرغػػػاـ سػػػمطات ا حػػػتالؿ والمنظمػػػات الدوليػػػة الح و.يػػػة بالعمػػػ "اليونسػػػكو"

يعتبػر البػ ة الغربيػة أربػا محتمػة ولشػعبيا  والػذييجـر مثؿ ىػذه األعمػاؿت  الذي الدولسبم تبيات ال انوف 
 ىذا ال انوف.  سكؿ الح وؽ المنصوص عمييا 

 5/3/1023اليوم السابع، مصر، 
 

 : فمسطين أصبحت قضية عقائدية ودينيةوقاستقباله أبو مرز  خاللالرئيس اإليراني  62
اعتبػػر الػػرليس اإليرانػػس محمػػود أحمػػدي نجػػاد إف .بػػية تحريػػر ال ػػدس أصػػبحت ىػػد ا، ": يػػو بػػس أي" – إيػػراف

 مشتركا، لكؿ المسمميف والشعوب التوا.ة لمحرية  س العالـ.
رلػػيس المكتػػب السياسػػس  ون مػػت وكالػػة "ميػػر" اإليرانيػػة لألنبػػاء عػػف احمػػدي نجػػاد .ولػػو لػػد  اسػػت بالو مسػػاعد

"حمػػػاس" موسػػػى أبػػػو مػػػرزوؽ "إف .بػػػية تحريػػػر  مسػػػطيف باتػػػت .بػػػية ع الديػػػة  اإلسػػػالميةلحركػػػة الم اومػػػة 
لػػـ ننظػػر لم بػػية ال مسػػطينية مػػف منظػػور دينػػس  يػػس بػػال شػػؾ .بػػية جوىريػػة ومصػػيرية  إذاودينيػػة.. وحتػػى 

 تبط بمصير تحرير ال دس الشريؼ".لممنط ة والعالـ بأسره"ت مبي ا، "أف مست بؿ المنط ة برمتيا ير 
واعرب نجػاد عػف أممػو "بػاف تصػب تطػورات المنط ػة لصػالح .بػية تحريػر  مسػطيف"ت مؤكػدا، "و.ػوؼ الشػعب 

 اإليرانس بجانب الشعب ال مسطينس المبطيد والنصر بات .ريبا، ويموح باأل ؽ".
 6/3/1023الحياة، لندن، 

 
 
 

 "إسرائيل"ة عين شمس يروجون لصداق جامعةب: أساتذة مصر 61
 ػػس ت .سػػـ المغػػة العبريػػة بكميػػة اآلدابت جامعػػة عػػيف شػػمس  ػػسالطالبػػة  .الػػت مػػريـ: أحمػػد عبػػدالعظيـ عػػامر

" بالتعاوف م  آخريف بتشػويو  كػر الطػالب  ػس  واإف ثالثة مف أساتذة ال سـ .ام حوار م  برنامج "الحياة اليـو
ويػػروف أف الخطػػر عمػػى  "إسػػراليؿ"لػػى الصػػدا.ة مػػ  الكميػػة والجامعػػةت مشػػيرة إلػػى أف ىػػؤ ء األسػػاتذة يػػدعوف إ

 األمف ال ومس لمصر مف ال مسطينييف.
وأشػػارت الطالبػػة خػػالؿ البرنػػامج ن سػػوت إلػػى أف ىػػؤ ء األسػػاتذة يدرسػػوف جغرا يػػا  مسػػطيف عمػػى أنيػػا جغرا يػػا 

 حتالؿت وأنو ت موبحة أف األساتذة يطالبوف الطالب بكتابة جيش الد اع اإلسراليمس وليس جيش ا"إسراليؿ"
 إذا خالؼ أحد الطالب ذلؾت يترصدونو بعدـ النجاح  س المادة.

 6/3/1023األهرام، القاهرة، 
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 برعاية "حريات المحامين" الفمسطينية لممصالحة مؤتمرمصر:  63
ات  ػػت لجنػػة الحريػػات بالن ابػػة العامػػة لممحػػاميفت مػػ  ن يػػب المحػػاميف ال مسػػطينييفت عمػػى ع ػػد : بوابػػة األىػػراـ

ر عػػاـ برعايػػة لجنػػة الحريػػات ون ابػػة  مسػػطيفت حػػوؿ المصػػالحة ال مسػػطينيةت بحبػػور ممثػػؿ عػػف حركػػة مػػؤتم
ت محمػػود عبػػاست وممثػػؿ عػػف حركػػة حمػػاست عمػػى أف يحػػدد موعػػد المػػؤتمر الشػػير ال مسػػطينس ػػتحت والػػرليس 

 ال ادـ.
يف ال مسػػطينييفت بم ػػر جػػاء ذلػػؾ خػػالؿ اسػػت باؿ مجمػػس ن ابػػة المحػػاميف يػػوـ الثالثػػاءت و ػػد،ا مػػف ن ابػػة المحػػام

الن ابػػة العامػػة لممحػػاميف بال ػػاىرةت بػػـ كػػال، مػػفت ن يػػب  مسػػطيف حسػػيف شػػبانةت وسػػالمة عمػػر بسيسػػوت ن يػػب 
 إطار التعاوف بيف الن ابتيف.  سمحامى غزةت واألميف العاـ المساعد  تحاد المحاميف العربت 

الػػرحمفت األمػػيف العػػاـ المسػػاعد لمن ابػػةت  حبػػر الم ػػاء مػػف مجمػػس ن ابػػة المحػػاميف كػػؿ مػػفت بيػػاء الػػديف عبػػد
  ػسوعبد العزيز الدرينىت وأيمف السمكاو ت وعادؿ منصورت أعباء مجمػس الن ابػةت وشػاركت لجنػة الحريػات 

 .التن يذيالم اءت وحبر عنيا كؿ مف طارؽ إبراىيـت منسؽ المجنةت وسعد محمد عمىت عبو المكتب 
الحريػػات بن ابػػة المحػػاميفت إف المجنػػة نػػددت خػػالؿ الم ػػاء بم تػػؿ و.ػػاؿ طػػارؽ إبػػراىيـت المتحػػدث باسػػـ لجنػػة 

المحا ػػػؿ   ػػػسعر ػػػات جريػػػداتت و.ػػػررت أنيػػػا عمػػػى اسػػػتعداد  تخػػػاذ أي إجػػػراءات .انونيػػػة  ال مسػػػطينساألسػػير 
 الدولية بوصؼ الوا.عة مف جرالـ الحرب.

 6/3/1023األهرام، القاهرة، 
 

 امعة طنطالدعم القضية الفمسطينية بج طالبيةحممة مصر:  64
نظػػـ عػػدد مػػف الطػػالب المػػاليزييف الدارسػػيف بجامعػػة طنطػػات معربػػا، م توحػػا، بكميػػػة : عػػادؿ بػػرة -الغربيػػة 

 الطب عرض  يو بعض المنتجات الماليزية دعما، لم بية ال مسطينية.
مػػف جانبػػوت أشػػار أحمػػد سػػمحانى أحػػد الطػػالب المػػاليزييف بكميػػة الطػػب أف الحبػػور سي تصػػر عمػػى الطػػالب 

مختمؼ الجامعات المصرية خاصة ال اىرة واإلسكندرية والمنصورةت مؤكػدا، أف الحممػة   سيزييف الدارسيف المال
عادة بناء المنازؿ المنيارة ب مسطيف وزيارة  ستنا.ش العديد مف المشروعات مثؿ توصيؿ الطعاـ لم مسطينييف وا 

عمػيـ األط ػاؿ وتػو ير أدوات التر يػو ليػـ المربى إلى جانب مشاري  الثروة السمكية واأللبافت باإلبا ة إلػى ت
 .ال مسطينسعمى أف يتـ توجيو العالد مف ىذه الحممة لدعـ ومساندة الشعب 

 5/3/1023اليوم السابع، مصر، 
 : دول عدة ترفض التبرع لمفمسطينيين جراء االنقسامغزة عمارإ إلعادةعضو الهيئة الدولية  65

غزة التونسس عبد المجيد حسف  إعمار إلعادةعبو الييلة الدولية  أكد :ن وذ البكري - الحياة الجديدة - غزة
أف العديػػد مػػف الػػدوؿ تػػر ض التبػػرع لم مسػػطينييف بسػػبب اسػػتمرار حالػػة ا ن سػػاـ مشػػددا عمػػى بػػرورة التوحػػد 

زالة  ال ر.ة بيف ال مسطينييف. وا 
لعربػس مػف تػونس لم ػر المجمػس أثنػاء زيارتػو مػ  و ػد .ا مػة الربيػ  ا الثالثػاء جاء ذلؾ خالؿ كممة أل اىا أمس

 التشريعس بغزة.
التس نصت عمى ذلؾ  ال رآنيةوشدد  س كممتو عمى أىمية الصمح والتوا ؽ والتآخس واستشيد بعدد مف اآليات 

 استمرار النباؿ والد اع عف ال دس. أىمية إلىمشيرا 
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عػف سػعادتو لزيارتػو لغػزة مف جانبو أعرب الحاج بشير خطري رلػيس ال ا مػة وممثػؿ حركػة النيبػة التونسػية 
أف ال ا مة تبـ عددا مف ال عاليات السياسػية واألىميػة مؤكػدا أف ال بػية ال مسػطينية تمثػؿ ال بػية  إلىمشيرا 

 المركزية  س الوسط التونسس.
 6/3/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 عسكريةبشأن المساعدات ال "إسرائيل" ةيسعى إلى طمأن الجديد األمريكيوزير الدفاع  66

 اإلسراليمسوزير الد اع األمريكس الجديد تشاؾ ىيغؿ الثالثاء محادثات م  نظيره  أجر : "ا ؼ ب" -واشنطف
عمى تمويؿ المساعدة العسكرية  األمريكية  يؤثر خ ض ميزانية الد اع  أفباراؾ تعيد خالليا ببماف  أييود

 .مسلوليفلمدولة العبريةت بحسب 
يمت يػوت وذلػؾ  أجنبيػةيكوف باراؾ أوؿ وزير د اع لدولة  أفالمابست  األسبوعينو واختار ىيغؿ الذي جر  تعي

ومناصرييا  ػس واشػنطف بشػاف موا. ػو تجػاه الدولػة العبريػةت وعمػى  "إسراليؿ"عمى ما يبدو  س محاولة لطمأنة 
 تصريحات .ديمة لو حوؿ ن وذ "الموبس الييودي"  س واشنطف. األخص

. و ػػس المسػػلوليفسػػاعتيفت مػػف بينيػػا سػػاعة كاممػػة  ػػس ل ػػاء ثنػػالست بحسػػب  والت ػػى ىيغػػؿ بػػاراؾ عمػػى مػػد 
 ػس  اإلسػراليمسالجنػراؿ مػارتف ديمبسػس والسػ ير  األمريكيػة.الد ال وات  إلييمامف الم اءت انبـ  األوؿالنصؼ 

 .أوريفالو يات المتحدة مايكؿ 
" وذلػؾ بحسػب "إسػراليؿالثابػت تجػاه امػف ىيغؿ "التزامػو  أكدساعتيفت  حوالسل اليما الذي استغرؽ  أثناءو س 

 بياف البنتاغوف الذي تاله المتحدث باسمو جورج ليتؿ.
 ألنظمػة األمريكػسىذا ا لتزاـ ينعكس "بالمحا ظة عمى ت دميا العسكري النوعس ومواصػمة الػدعـ  أف وأباؼ

 عمى الرغـ مف مشاكؿ الميزانية". اإلسراليميةالد اع المبادة لم ذالؼ والصواريل 
 أعبػػػاءانػػػو "سػػيعمؿ مػػ   أكػػدىيغػػؿ  أفر ػػػض الكشػػؼ عػػف اسػػػمو  األمريكيػػة ػػػس وزارة الػػد اع  مسػػلوؿ وأكػػد

"ال بػة الحديديػة" و"السػيـ" و"م ػالع داود"  اإلسػراليميةالػد اع  أنظمػةالكونغرس لمتأكد مف عػدـ ان طػاع تمويػؿ" 
 واشنطف جزليات رغـ ا.تطاعات الميزانية التم الية. تمموىاالتس 

 6/3/1023العربي، لندن، القدس 
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حػػذرت األمػػـ المتحػػدة مػػف أف جمػػود عمميػػة السػػالـ والتػػوترات المتزايػػدة وتصػػعيد أعمػػاؿ ": الحيػػاة" –نيويػػورؾ 
ؤثر سمبا،  س حياة النساء ال مسػطينيات وأسػرىف العنؼ  س األرابس ال مسطينية المحتمة تشكؿ تحديا، أساسيا، ي

غػػالؽ .طػػاع " ػػس  "إسػػراليؿ"بسػػبب سياسػػات  ت ييػػد اإل.امػػة وت سػػيـ المنػػاطؽ والتوسػػ  ا سػػتيطانس المسػػتمر وا 
 ."غزة

و.اؿ األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كس موف  س ت رير عػف حالػة المػرأة ال مسػطينية صػدر بػالتزامف مػ  بػدء 
أف ت 4/3/1023ا ثنػػػيف لسػػػنوية لمجنػػػة األمػػػـ المتحػػػدة المعنيػػػة بوبػػػ  المػػػرأة أوؿ مػػػف أمػػػس أعمػػػاؿ الػػػدورة ا

أعمػػػاؿ العنػػػؼ التػػػس يرتكبيػػػا الجنػػػود اإلسػػػراليميوف أو المسػػػتوطنوف نػػػادرا، مػػػا تخبػػػ  لتح ي ػػػات مسػػػت مة أو "
لبػػ ة الغربيػػػة . وأشػػػار إلػػى أف النسػػاء  ػػػس ا"محايػػدةت وأف مرتكبػػس ا نتياكػػػات غالبػػا، مػػا ي متػػػوف مػػف الع ػػاب

وأف الجػػػيش اإلسػػػراليمس و.ػػػوات األمػػػف  "يتعربػػػف ل يػػػود تعسػػػ ية لح يػػػف  ػػػس التعبيػػػر والتجمػػػ "و.طػػػاع غػػػزة 
 ."استخدما ال وة الم رطة  س التعامؿ م  التظاىرات"ال مسطينية  س الب ة وغزة 
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ينية المحتمػػة  ػػس احتجػػاز األسػػيرات ال مسػػطينيات  ػػس سػػجوف إسػػراليمية خػػارج األرض ال مسػػط"وانت ػػد الت ريػػر 
يػػواجيف مشػػكالت إعػػادة ا نػػدماج لػػد  إطػػالؽ "ت مشػػيرا، إلػػى أنيػػف "انتيػػاؾ لم ػػانوف الػػدولس  ػػس ظػػروؼ سػػيلة
 ."سراحيف نتيجة غياب الدعـ ا جتماعس

ول ت إلى أف ت سيـ السمطات اإلسراليمية األرابس إلى مناطؽ وتخطيطيا والسياسات المتعم ة باإل.امػة ونػزع 
تػؤدي إلػى تنػامس األخطػار عمػى أوبػاع النسػاء وخصوصػا، "س والجػدار العػازؿ ون ػاط الت تػيش ممكيات المبان

 ."الحوامؿ منيف بسبب عدـ تمكنيف مف الوصوؿ إلى مراكز رعاية األمومة
السالمة الن سية لمنساء واألسػر ال مسػطينية تتعػرض ألبػرار مػدمرة بسػبب اسػتمرار النشػاط "وذكر الت رير إف 
خػػالء ال سػػري والتشػػريد وانعػػداـ األمػػف وتعطيػػؿ أسػػباب المعيشػػة والخػػدمات وزيػػادة ا عتمػػاد ا سػػتيطانس واإل
. وأبػػػاؼ إف عػػػدـ ا سػػػت رار  ػػػس األرابػػػس ال مسػػػطينية المحتمػػػة يجعػػػؿ الت ػػػدـ المحػػػرز  ػػػس "عمػػػى المعونػػػة

بطالة وال  ر وانعػداـ حيث تستمر المعد ت العالية لم "ىشا، و.ابال، لالنتكاس"مؤشرات التنمية المتعم ة بالنساء 
وخصوصػا، مجػاؿ  "عرا.يؿ كبيرة  ػس الحصػوؿ عمػى الخػدمات األساسػية"األمفت وتواجو نساء و تيات كثيرات 

 الصحة اإلنجابية.
انعػداـ األمػف وال  ػر يؤديػاف إلػى ت ػا.ـ التمييػز وا عتػداء ال ػالميف عمػى نػوع الجػنست  يمػا "وو ؽ الت ريػر  ػوف 

 ."يات مستويات مرت عة مف العنؼ  س المجاليف الخاص والعاـتعانس الكثير مف ال مسطين

 6/3/1023الحياة، لندن، 

 
 ضمان استمرار التأييد لد"إسرائيل"ل "إيباك" تدعو اليهود لزيادة الدعم المالي لمسياسيين األمريكيين 68

زيػادة الػدعـ  لػىإدعػا رلػيس منظمػة "إيبػاؾ" األمريكيػة الييوديػةت مايكػؿ كاسػافت  : الناصػرة - برىوـ جرايسػس
ت وىػػذا "إسراليؿػ"المػػالس الييػػودي لمسياسػػييف  ػػس الو يػػات المتحػػدةت مػػف أجػػؿ بػػماف اسػػتمرار حجػػـ التأييػػد لػػ
ت .ػػد الصػػييونساسػػتباؽ لمتغيػػرات الديمغرا يػػة والسياسػػية الحاصػػمة  ػػس الو يػػات المتحػػدةت والتػػس حسػػب المػػوبس 

 والعال.ات الخاصة بيف الجانبيف. "إسراليؿػ"تنعكس سمبا عمى مست بؿ الدعـ األمريكس ل
 ختتـ يـو األربعاء  س واشنطف.اوجاء ىذات  س خطاب كاساف  س المؤتمر السنوي لمنظمة "إيباؾ"ت الذي 

 إلػػىوحػػذر كاسػػاف  ػػس كممتػػوت ممػػا وصػػ و "نيػػج ا نعزاليػػة  ػػس السياسػػة األمريكيػػة"ت و.ػػاؿ إف األمػػر .ػػد ي ػػود 
عال.اتيا م  الو يات المتحدة". واعتبرت صحي ة "ىػآرتس" خطػاب ومست بؿ  "إسراليؿ""خطر كبير عمى أمف 

كاسػاف أنػػو م ػاجئ بمػػد  صػػراحتوت إذ .ػاؿ إف  ػػس السياسػة األمريكيػػة يجػػري  ػس ىػػذه المرحمػة "ان ػػالب يغيػػر 
 إسراليؿ".ػ"جذريا أصوؿ المعبة  س تجنيد التأييد الت ميدي ل

مجمػػس الشػػيوخ األمػػريكييفت والتغيػػرات الديمغرا يػػة وتيػػرة تغيػػر األعبػػاء  ػػس الكػػونغرس و  إلػػىوأشػػار كاسػػاف 
العمػؿ لبػماف  أسػاليبت مػا يتطمػب زيػادة  ػس جيػود "إيبػاؾ" وتغييػر األمريكػافالمستمرة  س جميور النػاخبيف 

 ارت اع التكم ة المالية ليذا الغرض. إلىت مشيرا "إسراليؿػ"استمرار التأييد ل
كػػػونغرس مػػػرة كػػػؿ أربػػػ  سػػػنواتت سػػػيكوف مػػػف الصػػػعب وي ػػػوؿ كاسػػػافت إنػػػو حينمػػػا يتغيػػػر نصػػػؼ أعبػػػاء ال

ت وحتػى أف .سػما مػنيـ لػـ يخػرج مػف حػدود الو يػػات "إسػراليؿ"جمػيعيـت وكثيػر مػنيـ لػـ يػزوروا  إلػىالوصػوؿ 
مػ   2979المتحدة األمريكيةت ولكف األىـ مػف ناحيػة كاسػافت أف كثيػرا مػف األعبػاء لػـ يعايشػوا أزمػة العػاـ 

ت "إسراليؿػ"يتراجػػ ت وكثيػػر مػػف أعبػػاء المجػػاف األىػػـ بالنسػػبة لػػ "إسػػراليؿ"اكػػرة .يػػاـ إيػػرافت وعػػدد الػػذيف لػػدييـ ذ
 إلأمف وخارجية وماليةي ليس لدييـ خبرة بالسياسة الخارجية.
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وأبػػاؼ كاسػػافت إف "إيبػػاؾ" تبػػدو مػػف عػػاـ إلػػى آخػػرت "مثػػؿ أمريكػػا كميػػا" ولكنػػو أوبػػح أف عمػػى الييػػود أف 
ت و.ػاؿت "إسراليؿػ"السياسييفت مػف أجػؿ زيػادة تػأثير النػواب الجػدد المؤيػديف لػيزيدوا التبرعات المالية لألحزاب و 

 "عمينا توسي  الدعـ أكثر مف مجالو الت ميدي ال الـ".
ألػػػؼ عبػػػوت مػػػف مختمػػػؼ الو يػػػات األمريكيػػػة الخمسػػػيفت  21 إلػػػىآ ؼ  20ويشػػػارؾ  ػػػس المػػػؤتمر مػػػا بػػػيف 

إف ىػػػآرتس ييوديػػػةت و.الػػػت صػػػحي ة  أصػػػوؿء مػػػف أعبػػػا إلػػػى إبػػػا ةوبغػػػالبيتيـ السػػػاح ة جػػػدا مػػػف الييػػػودت 
التظػػػػاىرة السػػػػنوية األكبػػػػر واألبػػػػخـ  ػػػػس الو يػػػػات المتحػػػػدة تأييػػػػدا  إلػػػػىمػػػػؤتمرات منظمػػػػة "إيبػػػػاؾ" تحولػػػػت 

 ت ومف أجؿ تعزيز العال.ات بيف الدولتيف."إسراليؿػ"ل
 6/3/1023الغد، عمان، 
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لمتعبيػػػػر عػػػػػف ر بػػػػػيـ  تإيبػػػػػاؾمؤتمر" لػػػػد  ا تتػػػػػاح ت3/3/1023 األحػػػػػديػػػػػـو تظػػػػاىر عشػػػػػرات األمػػػػريكييفت 
ال مسػػػطينية المحتمػػػةت  يمػػػا تظػػػاىر عػػػدد مػػػف  األرابػػػسعمػػػى  ا سػػػتيطانسلمممارسػػػات اإلسػػػراليميةت والتوسػػػ  

 الحاخامات الييود لمتنديد بػ"الصييونية" ولر بيا.

 4/3/1023اليـو الساب ت مصرت 

 
 مستشفيات خالل األربع سنوات الماضيةالفي  اً وعطش مريًضا ماتوا جوعاً  بريطانيا:  

مريبا عمى األ.ؿ ماتوا جوعا وعطشا  س  كش ت صحي ة بريطانية مطم  ىذا األسبوعت أف 
طانية المستش يات الحكومية البريطانية خالؿ السنوات األرب  المابية؛ و.د طالبت جمعيات خيرية بري

 باتخاذ إجراءات عاجمة لخ ض عدد الو يات الناجمة عف الجوع والعطش  س المستش يات الحكومية.
وذكرت صحي ة "صندي إكسبريس" أف أر.اما جديدة أظيرت أف أربعة مربى عانوا مف ن ص شديد بالمياه 

  س أجسادىـت و  ،ا لشيادات و اتيـت م ابؿ كؿ مريض   د حياتو جراء سوء التغذية.
ا عاـ  وتو س    س المستش يات الحكومية البريطانيةت جراء سوء التغذية الحادت و  د  مريب،

ا آخريف حياتيـ بسبب الجوعت وتـ خالؿ ال ترة ن سيا إخراج  ا مف المستش يات وىـ  مريب، مريب،
 يعانوف مف سوء التغذيةت وبمعدؿ أكثر مف مالة  س األسبوع.

 //، عرب 
 
 
 يونانية ستة جزرأمير قطر يشتري  

كشؼ العمدة السابؽ لمنط ة ايثاكا اليونانيةت يانيس كاسيانوس أّف أمػير .طر حمد بف خمي ة آؿ ثانس اشػتر  
مميوف دو ر ت ػريبا،يت وذلؾ بعػد عاـ ونصػؼ  ممػيوف يورو إل مؤخرا، ست جزر يونانية  س م ػابؿ 

 ف الحكومة اليونانية.العػاـ مف المحادثات بينو وبي
والمذكورة  س ممحمة ىومير الشييرةت استيوت « اكينادس»وكشؼ كاسيانوس أّف الجزرت والمعرو ة باسـ 

األمير عندما رسى يختو .بالتيا منذ أربعة أعواـت مبي ا، أنو است سر حوليا ود    س حينو مبمل مميونس 
 يورو لشراء إحداىا.
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لكّف الص  ة لـ تنجحت « عرض شراء مجموع الجزر بأكمميات وعددىا حمد بف خمي ة »و.اؿ العمدة إف 
  يمكف لميوناف الح اظ عمى ىذه الجزر نظرا، »مؤكدا،  س الو.ت ذاتو عمى أىمية ىذه العممية ألّنو 

 «.لألوباع ا .تصادية المتأزمة التس تمر بيا
 //، السفير، بيروت
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 د.عصاـ شاور
اعتبػػػر النػػػاطؽ باسػػػـ وكالػػػة الغػػػوث ر ػػػض مشػػػاركة النسػػػاء  ػػػس مػػػاراثوف غػػػزة الػػػذي دعػػػت إليػػػو أمػػػرا مؤسػػػ ا 
ويتنػػػا.ض مػػػ  ".ػػػيـ األمػػػـ المتحػػػدة" ويمػػػس دور ومكانػػػة المػػػرأة ال مسػػػطينية ت واعت ػػػد أنػػػو تػػػـ إلغػػػاء المػػػاراثوف 

 ا نا المنبث ة عف الشريعة اإلسالمية.احتجاجا عمى إصرار الحكومة  س غزة عمى احتراـ .يمنا وأعر 
 س تركيا منعت النساء مف ارتداء الػزي اإلسػالمس لع ػود مػف الػزمفت و ػس  رنسػا مػنعف مػف دخػوؿ الجامعػات 
محجبػػات ومػػف السػػير  ػػس الشػػوارع من بػػاتت حتػػى  ػػس تونسمالبمػػد العربػػس المسػػمـم و ػػس زمػػف المخمػػوع زيػػف 

ات عمػى أشػده واألمثمػة   تنتيػست ولػـ يكػف ىنػاؾ أي اعتػراض العابديف بف عمػس كػاف التبػييؽ عمػى المسػمم
عمػػى ".ػػيـ األمػػـ المتحػػدة" المنتيكػػة ألف المسػػممة الممتزمػػة ىػػس البػػحيةت  ػػس حػػيف يػػأتس مػػف يػػتكمـ عػػف ".ػػيـ" 
و"مبادئ" األمـ المتحدة   ط ألف الحكومػة   تريػد إعطػاء موا  ػة لنشػاط مخػالؼ ل ػيـ ىػذا البمػدت نحػف نعػيش 

س  ػػس  رنسػػا أو تػػونس بػػف عمػػست وأر  أنػػو مػػف واجػػب " األمػػـ المتحػػدة" والنػػاط يف باسػػميا أف  ػػس غػػزة ولػػي
 يراعوا ظروؼ البمد التس يعمموف بيا.

  أدري ما عال.ة دور ومكانة المرأة ال مسطينية  ػس الجػري كاسػية عاريػة  ػس الشػوارعت أو  ػس اختالطيػا مػ  
رامتيػػا مصػػانة  ػػس مجتمعنػػا ال مسػػطينست  نراىػػا وزيػػرة ومػػديرة اآلخػػريفت  مكانػػة المػػرأة ال مسػػطينية مح وظػػة وك

م س بناء الوطف والد اع عف ال بػية ال مسػطينيةت و  داعػس  و س كؿ مو.  تشارؾ الرجؿمدوف اختالط محـر
لتمبيس إبميس وتشػويو صػورة المػرأة ال مسػطينية أو تحريبػيا لمتمػرد عمػى .ػيـ المجتمػ  باسػـ الحريػة والح ػوؽ 

 سمعة رخيصة يتاجروف بيا باسـ ال ف واألزياء وممكات الجماؿ.لتجد ن سيا 
لػػيس مػػف السػػيؿ خػػداع المػػرأة ال مسػػطينيةت وىػػس تعمػػـ أكثػػر مػػف النػػاطؽ باسػػـ وكالػػة الغػػوث أنيػػا تممػػؾ كامػػؿ 
حريتيا  س نطاؽ ما أحؿ اات و  أعت د أنيا توا ؽ النػاطؽ باسػـ وكالػة الغػوث  يمػا ذىػب إليوتولػذلؾ نطالػب 

 المتاجروف بح وؽ المرأة عف محاو تيـ الدنيلة وخاصة أوللؾ الذيف يعمموف عمى  بأف يكؼ
 

ال صػػػؿ بػػػيف األخػػػالؽ وبػػػيف ا لتػػػزاـ بػػػالزي اإلسػػػالمس بػػػؿ ويعتبرونػػػو تخم ػػػات و ىػػػؤ ء ىػػػـ مصػػػدر التخمػػػؼ 
 والرجعية وا نحراؼ عف الديف وىـ سبب البالء الذي حؿ بالمسمميف.

 6/3/1023، فمسطين أون الين
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توصػػؼ زيػػارة الػػرليس األمريكػػس بػػاراؾ اوبامػػا المرت بػػة إلػػى الشػػرؽ األوسػػط ىػػذا الشػػير : ترجمػػة عػػدناف ناي ػػة
حيػػػػػػاء عمميػػػػػػة السػػػػػػالـ المتو. ػػػػػػة بػػػػػػيف اإلسػػػػػػرالمييف  بأنيػػػػػػا محاولػػػػػػة جػػػػػػادة لمبػػػػػػاع ة الجيػػػػػػود الدبموماسػػػػػػية وا 
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الحظت  وف الصعاب مكدسة  س وجو الرليست والحمالـ عمى الجانبيف مت  ػوف تمامػا بػأف  وال مسطينييف. لسوء
 األمر يحتاج إلى معجزة إل.ناع الطر يف بالعودة إلى العمؿ الدبموماسس الجاد.

آذار الحػػالس وتشػػمؿ إسػػراليؿ والبػػ ة الغربيػػة واألردف بشػػكؿ  10لكػػف اوبامػػا الػػذي يبػػدأ زيارتػػو لممنط ػػة يػػـو 
و.عات بأف تطاؿ مصر وتركيا والسعوديةت لديو  رصة إلنجاز شػسء مػا يمكػف أف يسػاعد  ػس حمايػة أكيدت وت

عمميػػػة السػػػالـ لسػػػنوات .ادمػػػة. بومكػػػاف الػػػرليس األمريكػػػس البػػػغط عمػػػى رلػػػيس السػػػمطة الوطنيػػػة ال مسػػػطينية 
ليمييف محمود عباس مف أجػؿ تسػمية َوريػث وابػح لػو يسػتطي  أف يبػمف عمػى نحػو  عػاؿ بػأف يكػوف لإلسػرا

 محاور  س المست بؿ المنظور.
مػػا ىػػو ُم مػػؽ وينػػذر بػػالخطر ىػػو عػػدـ وجػػود شػػخص ي ػػوـ بيػػذا الػػدور  ػػس الو.ػػت الحػػالس. عبػػاس المعػػروؼ 

ت 1020عاما. وىو مدخف حاد وُمصاب بمرض السػرطاف.  ػس العػاـ  78أيبا بػ "ابو مازف" يبمل مف العمر 
ردنس ألسباب صحية غيػر محػددة. ومػف غيػر الوابػح كػـ ذكرت األنباء أنو ُأدِخؿ ست مرات إلى مستش ى أ

 سيب ى .ادرا، عمى ال ياـ بمياـ منصبو.
مػػف ال ػػانوف األساسػػس ال مسػػطينس تػػنص عمػػى: "سػػوؼ يتػػولى  37 يػػؿ سػػيحدث مػػا   يمكػػف تصػػوره. المػػادة 

لوطنيػة رليس المجمػس التشػريعس ال مسػطينس إلالبرلمػافي بصػ ة مؤ.تػة سػمطات وواجبػات الرلاسػة  ػس السػمطة ا
 يوما،ت ُتجر  خالليا انتخابات حرة ومباشرة  ختيار رليس جديد." 60لمدة   تزيد عمى 

لكف ىنا يكمػف عػدـ ا سػتواء: الػرليس الحػالس لممجمػس التشػريعس ىػو عزيػز الػدويؾ الػذي خػاض ا نتخابػات 
و   يش   لو.   س عاـ عمى .المة التغيير واإلصالح المنبث ة عف حركة الم اومة اإلسالميةإلحماسيت وتاريخ

ت أبعدتػػو إسػػراليؿ لعال.تػػو بحمػػاست وكػػاف بػػيف نػػواب ووزراء الحركػػة الػػذيف اعت مػػتيـ سػػمطات ا حػػتالؿ 2991
بعػػػد أسػػػر الجنػػػدي اإلسػػػراليمس جمعػػػاد شػػػاليط  ػػػس عمميػػػة  داليػػػة نوعيػػػة ن ػػػذتيا ثالثػػػة أجنحػػػة  1006 ػػػس عػػػاـ 

بسػػبب اتيامػػات  1021الػػدويؾ مجػػددا،  ػػس عػػاـ عسػػكرية ل صػػالؿ  مسػػطينية عنػػد تخػػـو .طػػاع غػػزة. واعت ػػؿ 
 مزعومة" بأنو متورط  س نشاطات إرىابية."

  يؿ يخمؼ الدويؾ الرليس عباس؟ إذا حصؿ ذلؾ  سوؼ تكوف النياية ألي عممية سالـ ممكنة.
بػػالطب ت سػػوؼ تحػػاوؿ حركػػة  ػػتح ومنظمػػة التحريػػر ال مسػػطينية إلالالعبػػاف المسػػيطراف  ػػس السػػمطةي ا لت ػػاؼ 

ال انوف ال مسطينس وتعييف شخص آخر أكثر .بو ،ت إ  أف مثؿ ىذا األسموب سوؼ يؤدي عمػى األرجػح عمى 
عنػػدما  ربػػت األخيػػرة  1007لػػيس عمػى غػػرار مػػا حػػدث  ػس عػػاـ  -إلػى ت جػػر نػػزاع جديػػد بػيف  ػػتح وحمػػاس

 سيطرتيا عمى .طاع غزة بعد ىزيمة .وات عباس.
سػوؼ تعينيػا ال يػادة ال مسػطينية. ور ػض عبػاس السػماح  لكنو مػف غيػر الوابػح مػف سػتكوف الشخصػية التػس

لمتحديػػػو السياسػػػييف بػػػالبروز  ػػػس البػػػ ة الغربيػػػة. وي ػػػوؿ مسػػػؤوؿ سػػػابؽ  ػػػس السػػػمطة ال مسطينيةػػػػ "إف النظػػػاـ 
 السياسس أصبح جامدا،" نتيجة لذلؾ.

  ػػد اختػػارت وبػػد  مػػف .يػػاـ واشػػنطف بَحػػِث عبػػاس عمػػى المسػػاعدة  ػػس تنشػػيط المنػػاخ السياسػػس ال مسػػطينست 
الو.وؼ جانبا، بينما أصبح الزعيـ ال مسطينس العجػوز بشػكؿ  عمػس .الػدا، مػد  الحيػاة. و.ػد انتيػت  تػرة رلاسػتو 

يت وىػػو مسػػتمر  ػػس المراىنػػة عمػػى ا نتخابػػات التشػػريعية 1009ال انونيػػة .بػػؿ أربػػ  سػػنوات ت ريبػػا، إل ػػس عػػاـ 
 لخشيتو مف ىزيمة منكرة جديدة عمى يد حركة حماس.

أف واشػػنطف .م ػػة أيبػػا حيػػاؿ صػػعود حمػػػاست وليػػذا السػػبب أمطػػرت الو يػػات المتحػػدة حكومػػة عبػػػاس كمػػا 
بمسػػػاعدات ماليػػػة وتػػػدريب عسػػػكري وتعػػػاوف اسػػػتخباراتس وأدوات أخػػػر  لبػػػماف عػػػدـ اسػػػتيالء حمػػػاس عمػػػى 
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 الب ة الغربية كما  عمت  ػس .طػاع غػزة. لكػف واشػنطف  عمػت ذلػؾ عمػى حسػاب النظػاـ السياسػس ال مسػطينس
 الذي بات متَحِجرا، وىشا،.

وأعمػف المتحػدث الصػػحا س  ػس البيػت األبػػيض جػاي كػارنس نيايػػة الشػير المابػس بػػأف اوبامػا   ينػوي ت ػػديـ 
م ترحػات جديػػدة لتحريػػؾ عمميػػة السػالـ المتعثػػرة بػػيف إسػػراليؿ وال مسػطينييفتوأف البيػػت األبػػيض   يرغػػب  ػػس 

دثات السالـت  يما .اؿ خبراء مختصوف بالشػرؽ األوسػط إف زيػارة ت ديـ آماؿ زال ة بشأف ان راجة متو.عة لمحا
 اوباما

ستكوف اختبارا لو إلثبات .درتػو عمػى تحريػؾ عمميػة السػالـ بعػد  شػمو  ػس و يتػو األولػى  ػس تح يػؽ مشػروعو 
 لحؿ الدولتيف بسبب التحدي اإلسراليمس.

داخػػؿ السػػمطة ال مسػػطينيةت  ػػوف مطالبػػة   ػػس الح ي ػػةت ومػػ  األخػػذ بعػػيف ا عتبػػار الحالػػة المؤسػػ ة لمسياسػػات
عبػػػاس بتعيػػػيف خمي ػػػة لػػػو ىػػػو مػػػف بػػػيف المطالػػػب ال ميمػػػة التػػػس سػػػيت دـ بيػػػا اوبامػػػا لمػػػرليس ال مسػػػطينس خػػػالؿ 

 اجتماعيما المرت ب  س راـ اا بالب ة الغربية.
ح عبػاس ت أصػب1003إف أىمية تسمية خمي ة لمرليس ال مسػطينس شػسء ي يمػو رلػيس السػمطة جيػدا.  ػس عػاـ 

أوؿ رليس لموزراء  س السمطة ال مسطينية نزو  عند إصرار الرليس جورج دبميو بوش. ولـ يكف ىذا المنصب 
موجػػودا مػػف .بػػؿ عمػػى اإلطػػالؽت وكػػاف تو.يتػػو تصػػاد يا. و ػػس العػػاـ التػػالس تػػو س الػػزعيـ التػػاريخس لمنظمػػة 

ليس الوزراء .بؿ الو اة بأشػير .ميمػةت التحرير ال مسطينية ياسر عر ات. وكاف عباس .د است اؿ مف منصب ر 
خراجو مف أتوف انت ابػتو الثانيػة التػس  لكنو اختير لالبطالع بمسؤولية .يادة المنظمة والشعب ال مسطينس وا 

 .1000كانت مشتعمة بد ا حتالؿ اإلسراليمس منذ تشريف ا وؿ/أكتوبر مف العاـ 
ذي أد  حتى اآلف ميمة مثيرة لإلعجاب وأنو لذلؾ بالطب ت لد  عباس حاليا رليس وزراء ىو سالـ  ياض ال

 جدير بأف يخمؼ عباست لكف األخير لـ ي ـ بتسمية  ياض ليكوف الرليس بعده ألسباب   يعر يا أحد سواه.
ىؿ سيستجيب عباس لبغط مف الرليس أوباما؟ نعـ سوؼ ي عؿ. حتى اآلفت  وف تركتو البا.ية ىس مناورتو 

بر   مستو  التمثيؿ ال مسطينس إلى وب  دولة مرا.ب والتس تكممػت بالنجػاحت لكنػو  األخيرة  س األمـ المتحدة
 شػػؿ  ػػػس الحصػػػوؿ عمػػػى وبػػػ  دولػػػة عبػػػو  ػػػس المنظمػػة الدوليػػػة. وبَحػػػثى لطيػػػؼ مػػػف أوبامػػػات  ػػػوف عبػػػاس 
يسػػػتطي  تعزيػػػز ىػػػذه التركػػػة بشػػػكؿ كبيػػػر مػػػف خػػػالؿ  ػػػتح المجػػػاؿ السياسػػػس وبػػػماف ب ػػػاء الحركػػػة الوطنيػػػة 

 أمدا، أطوؿ.ال مسطينية 
نا ذة: حركة  تح ومنظمة التحرير سوؼ تحاو ف ا لت اؼ عمى ال انوف ال مسطينس وتعييف شخص آخر أكثر 

 .بو ، مف الدويؾ
 18/1/1023، لوس أنجميس تايمز

 6/3/1023، العرب اليوم، عّمان
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ت يتحػػدثوف بشػػكؿ عمنػػس وحػػر أمػػاـ «يالشػػيف بػػتإل»مػػف الػػداخمس اإلسػػراليمست مثيػػرة رؤيػػة سػػتة .ػػادة لجيػػاز األ
الكػاميرا. ومثيػػر أكثػػر الت ػػاط مػػا تؤشػػر إليػػو مػوا. يـ.  ػػس الجانػػب األوؿت ت ػػرض الم ارنػػة ن سػػيا عمػػى مشػػاىد 

ننات عربس   يمكنوت بوزاء ما ير ت إ  أف يسأؿ ن سو عف األسباب التس تحوؿ دوف تو ر .ادة كيؤ ء  س بمدا
ع النيوفت بما أف الع النية ىس .بؿ كؿ شسء رؤية مت حصةت ن ديةت لمعالـ ولمػن ست وأصػحاب ك ػاءة عاليػة 
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بمػػػا يخػػػص ميمػػػتيـ.   يمكػػػف لممشػػػاىد العربػػػس إ  أف يتػػػذكر أف ىػػػؤ ء ىػػػـ أعػػػداؤهت ألنيػػػـ .ػػػادة أحػػػد أجيػػػزة 
األوامر باغتياؿ المنابميف ال مسطينييف إسراليؿ األكثر  عاليةت ألنيـ مف نظَّـ ال م   س  مسطيفت مف أصدر 

الشػػييرة أثنػػاء ا نت ابػػة األولػػى. ولكػػف ىػػذه الو.ػػال  تزيػػد مػػف منسػػوب ذلػػؾ « تكسػػير عظػػاـ األذرع»وبحممػػة 
المستند إلػى الغيػرةت إلػى الم ارنػة مػ  الػذات والتأسػؼ عمييػا. وىنػاؾ بػالطب  الصػعيد « اإلعجاب»الشكؿ مف 

ات .م ػػػةت بعيػػػدة عػػػف الي ينيػػػة الواث ػػػة المنتجػػػة لمخطابيػػػة الجو ػػػاء و... ال ػػػرديت حيػػػث يػػػر  المشػػػاىد شخصػػػي
 الكاذبة.

ولكف الجانب الثانس ىػو األىػـ. تكشػؼ مػداخالت ال ػادة السػتة المعبػمة العمي ػة والوجوديػة إلسػراليؿ. ىػـ   
كحتميػة يت صدوف ذلؾت وربما   يعونو.  يـ   يبعوف مصير بمدىـ موبػ  بحػث.   كشػرعية النشػأةت و  

ال مسػطينس ػ « الصػراع»المآؿ. ىـ ينا.شوف مف بمف دالرة ال الـ. يتأس وف لغياب الرؤية اإلستراتيجية حػوؿ 
ولكػػنيـ »رالعػة الكاتػػب ال مسػطينس إميػػؿ حبيبػسي « سػػعيد أبػس الػػنحس»اإلسػراليمس. .ػػد ي ػوؿ متشػػالؿ إلبحسػب 

ؼ معطيات العجز لتنػبش أسػبابوت بػؿ ىػس أسلمة   تصؿ إلى نياياتيات   تذىب خم«. عمى األ.ؿ يتساءلوف
تتجنب ذلؾ بشكؿ منيجس: ماذا لو لـ يكف ىناؾ رؤية ممكنة مػف دوف ال بػوؿ بتغييػر أسػاس نشػوء إسػراليؿت 
وىػػس مشػػروع شػػديد الخصوصػػيةت يمػػزج معػػا، م اربػػة اسػػتعمارية اسػػتيطانية وعنصػػرية بغػػالؼ يسػػتميـ الخرا ػػة 

ت «مشػػروع»لؽ التاريخيػػة المدّعمػػة باإليمػػاف الػػدينس. ثػػـ إسػػراليؿ بالدرجػػة األولػػىت مر وعػػة إلػػى مصػػاؼ الح ػػا
وىذا بذاتو إشكالية تبسء عمى م دار ا صطناع أو ال بركة كما  س كػؿ مشػروع. وىػس مشػروع جديػدت و ػس 
كػؿ جػدة .ػدر كبيػر مػف اليشاشػة. وىػس أخيػرا، مشػروع ي ػوـ عمػى النػزاع. وكػاف يجػدر بأسػلمة ىػؤ ء ال ػادة أف 

سػػنة عمػػػى نشػػػوء  64اىرة   تػػػة: لػػـ ُييػػػـز ال مسػػطينيوف كمطالبػػػة وطنيػػة تحرريػػػة رغػػـ مػػػرور تتطػػرؽ إلػػػى ظػػ
ت 2897إسػراليؿت ومػا ي ػرب مػػف ال ػرف عمػى إ.ػػرار ال كػرة ن سػيا إلإذا اعتػّدينا بمػػؤتمر بػاؿ األوؿ بسويسػرا  ػػس 

ذا أب ينػا عمػى وعػػد بم ػور  ملػػة عػاـي. لمػاذا لػػـ نكػوف بصػػدد ا .تػراب مػف ال 2927يكػوف الػزمف أكثػر .مػػيال،ت وا 
ييزموا بينما تكات ت كؿ الظروؼ بدىـ؟ ىذا ىو السؤاؿ األوؿ والتأسيسس الذي يجدر بو إ.الؽ راحة ىؤ ء 
السػػادة. وبالتأكيػػدت  ػػػالجواب عميػػو لػػيس ت نيػػػا، إلال عاليػػة ال معيػػة و/أو ا سػػػتيعابيةيت و  ىػػو سياسػػس بػػػالمعنس 

تسػػوية تاريخيػػة أل ػػى بيػػا الصػػياينة المتشػػددوف  ػػس المزبمػػةت المباشػػر الػػذي يسػػتعيد  كػػرة إسػػحاؽ رابػػيف عػػف 
باغتيػػاؿ صػػاحبيا أو ،ت وبمجمػػؿ المسػػار الػػذي سػػاد إسػػراليؿ مػػذاؾ وحتػػى المحظػػة ثانيػػا،ت والػػذي يسػػمى تأدبػػا، 

إلوكأف المشكؿ يحؿ باليسار ا سراليمس الصييونس ي. ثـ أف تمؾ التسػويةت لػو « انحياز متواصؿ إلى اليميف»
مى  رض ػ لـ تكف ب ادرة عمى محو الظمـ التػاريخس الػذي يتمثػؿ بسػمب  مسػطيف وتيجيػر أبناليػا. نجحت ػ وع

ولكانت ربما و َّرت إطارا، مؤ.تا، لمرحمةت مرشحة ح ا ألف تكػوف .صػيرة. وعمػى أيػة حػاؿت  مػيس مػف الع النيػة 
ت ات ا.يات أوسموت ثـ بدأ البحث  س ا ترابات غير متح  ة و  يوجد مؤشرات عمى احتماؿ تح  يا.   د ُع د

الطػرؼ اإلسػراليمس يسػتدرؾت ويعػػدؿ ويؤجػؿ  ػس التن يػذت .بػػؿ اغتيػاؿ رابػيف وبعػدهت بوجػػود شػريكو بيريػز الػػذي 
راح يبػرر التخمػػس المتػػدرج والعن ػػس عػػف بنػػود تمػػؾ ا ت ا.يػات وروحيػػات إلػػى أف ماتػػت. و  يوجػػد اليػػـو أي أثػػر 

لت بحكـ الوا.  إلى إدارة محمية تساعد ا حتالؿ. ولػيس مصػاد ة التس حُ « السمطة ال مسطينية»عمييا سو   وِّ
لدولة واحدة لكؿ .اطنييات الذي لـ يغب نظريا، يوما،. وىو  س « الراديكالس»أف يعود إلى البروز ب وة المشروع 

ح ي تػػو محاولػػة لحػػؿ معبػػمة وجػػود خمسػػة ماليػػيف ميػػاجر ييػػودي مػػف كػػؿ أرجػػاء العػػالـت أتػػوا إلػػى  مسػػطيف 
اعػػا،ت وانخرطػػوا  ػػس مشػػروع عػػدوانس مجنػػوف وغيػػر .ابػػؿ لمحيػػاةت اسػػمو إسػػراليؿ. ذلػػؾ أف ال مسػػطينييف لػػف تب

 يرموىـ  س البحر 
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 ػس ال ػيمـ أف جيػازه لػـ يػتمكف مػف تو.ػ  ا نت ابػة األولػىت رغػـ أف تمػؾ ىػس « الشيف بت»يتأسؼ أحد .ادة 
إسػراليؿ تػربح كا ػة »يط الوثػال س و ػس الميمػة: ميمتو. لـ يتو.  ولػـ يسػتبؽ. وي ػوؿ ىػوت كمػا ر ا.ػو  ػس الشػر 

أ  يجػػدر ىنػػػا البحػػػث عػػػف السػػػبب العميػػؽ لإل.ػػػرار بػػػالوا.  ىػػػذا؟ ي ػػػوؿ «. المعػػارؾ ولكنيػػػا   تكسػػػب الحػػػرب
ىػؿ ألف ا سػتراتيجيا ستوصػؿ «. نحف نمارس بصورة متواصمة التكتيػؾت وبغيػاب تػاـ لالسػتراتيجيا»واحدىـ: 

جمي  ىؤ ء الستة كانوا بباطا،  س الجػيش اإلسػراليمس لسػنواتت ومعظميػـ كػاف  إلى ا ستحالة ال المة  عال؟
يمكنو الطموح لدور سياسس كبير. جميعيـ يؤكػد  شػؿ سياسػات الجػيش والسياسػييف اإلسػراليمييف معػا،ت ن ػد   
 ينػػدرج  ػػس مجػػاؿ التنا سػػات بػػيف ا جيػػزة أو الحػػزازات الشخصػػيةت و  يجػػب اف يجعػػؿ العػػرب ينػػاموف عمػػى
حريػػر. ي ػػوؿ أكثػػر مػػف واحػػد مػػنيـت إف الجيػػاز يحتػػؾ بال مسػػطينييفت ألنػػو مكمػػؼ بػػاخترا.يـ وباسػػتجواب مػػف 
ُيعت ؿ منيـ. وىذا بخالؼ الجيش الذي ي ص يـ عف بعد و  يعر يـت وبخالؼ السياسييف الػذيف راحػوا يمت ػوف 

«. دوا عيػـ»ف الح ي يػيف والػى بمسؤولس السمطة ال مسطينية  حسػبت وىػذا غيػر كػاؼ لمتعػرؼ إلػى ال مسػطينيي
ع ػػب  2995وصػػؼ التعػػذيب يتػػو ه آمػػس ايػػالوفت أكثػػرىـ سياسػػيةت الػػذي امسػػؾ بجيػػاز األمػػف الػػداخمس العػػاـ 

ت «حػػػزب العمػػػؿ»عػػػف « الكنيسػػػت»ليصػػػبح بعػػػد ذلػػػؾ عبػػػوا،  ػػػس  1000اغتيػػػاؿ رابػػػيفت واسػػػت اؿ منػػػو العػػػاـ 
مػػ  سػػري نسػػيبةت ثػػـ وزيػػرا، بػػال ح يبػػة العػػاـ « ة سػػالـمبػػادر »منا سػػا، إلييػػود بػػاراؾ بشػػدة عمػػى زعامتػػوت مطم ػػا، 

ت مبػػررا، األمػػر «وا.عيػػا، ». يبػػدو متػػأثرا،ت يعػػرؼ أف الم يػػاس األخال.ػػس منتيػػؾت ولكنػػو و ػػس الو.ػػت ن سػػو 1007
 لحماية أرواح إسراليميةت عسكرية ومدنية.« اإلرىابس»بالحاجة  ستنطاؽ 

عف محػو « ا غتياؿ اليادؼ»وأ.رانو يسجموف تكرارا، عجز  ماذا خمؼ كؿ ذلؾ؟  راغ كبير. ألف السيد أيالوف
ت ي ولوف واحػدا، تمػو اآلخػر. مػا األسػموب ال عػاؿ أييػا «أسموب و.الست ولكنو غير  عاؿ»الم اومة ال مسطينية: 

ا سػػػػتمرار  ػػػػس »ت 1022السػػػادة؟ ي ػػػػوؿ يو ػػػاؿ ديسػػػػكفت آخػػػر .ػػػػادة الجيػػػػاز الػػػذي خػػػػرج إلػػػى الت اعػػػػد العػػػاـ 
 ػػس ذلػػؾ مختبلػػا، خمػػؼ وىػػـت لعمػػو يعػػرؼ أكثػػر مػػف سػػواه م ػػدار شػػكميتو. ألػػـ يسػػم  ىػػؤ ء  ت ويبػػدو«الحػػوار

؟ يشبو ديسكف  س تمز.و تمؾ النكتة ال مسػطينية التػس شػاعت اثػر ا نت ابػة األولػى والتػس ت ػوؿ إف «الحؽ»بػ
الذيف س طوات بػؿ اإلسراليمييف ي تموف ال مسطينييف ثـ يصرخوف مطالبيف ليس بسيارة إسعاؼ لم تمى والجرحى 

ت ألف مػػا ي ومػػوف بػػو يعػػذبيـت إنسػػانيا، عمػػى المسػػتو  ال ػػرديت وسياسػػيا،ت ألنػػو يثيػػر التسػػاؤؿ «طبيػػب ن سػػس»بػػػ
 اإلسراليمية.« الديمو.راطية»حوؿ مصير 

« الرا بػػػيف»و  يعنػػس ذلػػػؾ أف التسػػاؤؿ ىػػػو مجػػػرد كػػذب وتمثيػػػؿ وتبرلػػػة سػػيمة لمبػػػمير.   ػػػد نشػػأت حركػػػة 
الجيش اإلسراليمس. وىنػاؾ كتػاب جميػؿ عػف ر ػض طيػاريف إل ػاء .نػابميـ  ػوؽ مدينػة ي مف .مب Refusnikإل

. وىس حركة توسعت تباعػا،ت وينتيػس أعبػاؤىا  ػس األغمػب األعػـ منابػموف... بػد 2981صور  س حرب 
سػػػراليؿت وأنصػػػار لمحػػػؿ الوحيػػػد الػػػذي يبػػػدوت لمم ار.ػػػةت وا.عيػػػا،: دولػػػة واحػػػدةت ينتيػػػس  ييػػػا  الصػػييونية ن سػػػيا وا 

لت ػػػوؽ اإلسػػػراليمس أو الييػػػودي ويصػػػبح ىػػػؤ ء الػػػذيف جػػػاؤوا إلػػػى ىػػػذه األرضت وذريػػػتيـت كمػػػا ي ػػػوؿ ميشػػػيؿ ا
 Alternative ارشا سػػكست إلابػػرز المنابػػميف المناىبػػيف لمصػػييونيةت مؤسػػس مركػػز المعمومػػات البػػديؿ 

Information Center تبنست حتػػى لػػو الػػذي مػػا زاؿ يعػػيش  ػػس ال ػػدسي ييػػودا، شػػر.ييفت أبنػػاء المنط ػػة بػػال
 كانت أصوليـ بولونية 

ال ػػيمـ الػػذي أراده مخرجػػو اإلسػػراليمس درور مػػوريحت كمحاولػػة إلظيػػار وجػػو .ػػادة الشػػيف بػػتت وتجسػػيد مالمػػح 
« خ يػػوف»شخصػػيات بشػػرية يختر.يػػا ال مػػؽ والت مػػب إلمػػا يػػراه كتحػػد كبيػػرت ألف الجيػػاز وأصػػحابو ىػػـ تعري ػػا، 

ت ونػزؿ الػى الصػػا ت «األوسػكار»وثي ػة  يممػػا، سياسػيا،. سػيذىب إلػى ال -وم ػرروفي انتيػى  ػس ىػذا الوثػال س 
 آذار. 5 س « أرتس» س الو يات المتحدة... وعربتو .ناة 
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 كيف ولماذا؟  .. "إسرائيل"العالم ضد  75
 إميؿ أميف 

لػس   ,1023  س م دمة المشاىد التػس يتوجػب عمػس كػؿ باحػث سياسػس .راءتيػا  ػس العػاـ المشػيد  ػس إسػراليؿ وا 
  . أيف تتجو  سيما بعد ا نتخابات الحكومية األخيرة ىناؾ

 س ىذا اإلطار أيبا كانت مراكز األبحاث الدولية و س م دمتيا األمريكية تحاوؿ استشراؼ مسػت بؿ إسػراليؿ 
يؿ ور.ػة ميمػة  س العاـ الجديػد, و.ػد صػدر عػف معيػد واشػنطف لسياسػة الشػرؽ األدنػس, ال ريػب الصػمة بوسػرال

عامػا تعيسػػا عمػػس إسػػراليؿ؟, و كاتػب الور.ػػة ىػػو المػػدير  1023وخطيػرة  ػػس الو.ػػت ن سػو عنوانيػػا ىػػؿ سػػيكوف
التن يػذي لممعيػػد الباحػػث األمريكػػس الييػػودي الشػػيير روبػػرت سػػاتموؼ, ومجػػرد صػػبل الور.ػػة بيػػذا العنػػواف  ػػوف 

نتباه إلس إشػكالية سياسػية وأمنيػة أوجػدتيا األمر يعنس أف ىناؾ خطبا جمال يحدث بال عؿ. ويم ت ساتموؼ ا 
الصحوة العربية وأف شلت الد.ة اإلسالمية  س المنط ة, حتس إف إسراليؿ وبحد تعبيره باتت محصورة بػيف مػا 
يسميو الييمنة اإليرانية مف جية وانتشار التطرؼ السنس الراديكالس مف جية أخري.. كيؼ يػدلؿ الرجػؿ عمػس 

 عمؽ اإلشكالية؟
و  س الو.ت الذي يتصارع  يو السنة والشيعة  س أماكف مثؿ سوريا والبحريف نجدىما يتحداف  س دعـ عنده أن

حماس لتيديػد إسػراليؿ,  ػويراف الشػيعية تػزود حمػاس بالصػواريل  يمػا .طػر ومصػر وتركيػا أي ا تجػاه السػنس 
 ي ـو بتزويد حماس بالدعـ السياسس الجوىري.. ماذا يعنس ىذا التحوؿ الجوىري؟

ما لـ ي مو ساتموؼ ىو أف الصػراع اآلف تحػوؿ مػف مواجيػة ذات ثػوب وطػاب  .ػومس إلػس صػراع دينػس,   بػؿ 
إسػراليمية, أمػا اآلف ومػف خمػؼ العنػت والغطرسػة بػؿ والعنصػرية الييوديػة  -عدة ع ود كانت المواجيػة عربيػة

 أبحس الصراع ذا طاب  دوجمالس دينس إسالمس ييودي.
 بال عؿ ؟ىؿ إسراليؿ ميددة وجوديا 

الشاىد أف ىناؾ مف ال راءات ما يتصؿ بالداخؿ اإلسراليمس وبال در ن سو ىناؾ ما لو صمة بالخارج وكالىمػا 
 .. ماذا عف ذلؾ؟1023يظير الحالة المخي ة التس باتت عمييا الدوؿ العبرية  س

ر ػت بوثي ػة ىابػاز لتكف البداية مػف الػداخؿ اإلسػراليمس ومػ  الوثي ػة األحػدث التػس صػدرت منتصػؼ ينػاير وع
وىػس ت ريػر مرا.ػػب الدولػة يوسػػؼ شػابيرا بشػػأف اإلشػكا ت الجاريػػة  ػس داخػػؿ الجػيش اإلسػػراليمس, و.ػد جػػاءت 
 س نحو ثالثمالة ص حة. أف ما جاء  س الت رير يكشؼ م دار ان ساـ البيت العسكري اإلسراليمس عمس ن سو, 

ت جػػيش الػػد اع, كمػػا يسػػمونو, والتػػس تػػورط  ييػػا ويوبػػح أبعػػاد الصػػراعات الرليسػػية التػػس دارت بػػيف جنػػرا 
أشكنازي رليس األركاف السابؽ, ووزارة حرب إييود باراؾ ػ و.د استخدمت  س تمؾ الحرب ا ن سامية الداخمية 
كؿ أنواع األسمحة ا خال.ية حيث جرت بيف ال يادات العسكرية اإلسراليمية حرب شعواء داخميػة شػممت جمػ  

 ات, وتشيير وتجميد تر.يات وتأخير تعيينات وتجنيد إعالمييف.. ماذا يعنس ذلؾ؟معمومات وتسجيؿ مكالم
 يعنس أف ىناؾ خمال جوىريا  س الحدود ال اصمة وأحيانا الواصمة بيف المستوييف العسكري والسياسس,

ء يػروف أف حكما يدرؾ ال ارئ أننا نتحدث عف إشكالية المواجية اإليرانية اإلسراليمية,  سيما أف معظـ الخبرا
ذا  ع ػػارب السػػاعة .اربػػت ن طػػة النيايػػة  يمػػا يتعمػػؽ بالػػدراما طويمػػة األجػػؿ حػػوؿ المواجيػػة النوويػػة اإليرانيػػة, وا 
اعتبرنا أف إدارة أوبامػا غيػر معنيػة كثيػرا بالمواجيػة العسػكرية, عمػس األ.ػؿ  ػس المػدي ال ريػب والمتوسػط,  ػوف 

 لمواجية..نيتانياىو وجيشو أف يتييأ بم ردييما لتمؾ ا ىعم
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 هل لنيتانياهو ان يفعمها في ضوء عالقته مع اوباما؟
أوباما يػري  ػس نيتانيػاىو وسياسػاتو كارثػة عمػس إسػراليؿ,   ػس تصػريح لصػحي ة ىػاآرتس العبريػة ي ػوؿ أوبامػا 
لمصحا س اإلسراليمس الم رب مف البيت األبػيض جي ػري جولػدبرغ: ربمػا تكػوف الجميوريػة اإلسػالمية اإليرانيػة 

 د إلسراليؿ عمس المدي ال صير, لكف سموؾ إسراليؿ ن سيا ىو تيديد وجودي عمييا  س المدي الطويؿ.تيدي
 هل أوباما فقط الذي تتغير مواقفه من إسرائيل؟

ل ػػد  شػػؿ نيتانيػػاىو وأجيزتػػو العمنيػػة والسػػرية  ػػس البػػغط عمػػس الػػرأي العػػاـ األمريكػػس واسػػتخداـ ور.ػػة المػػوبس 
مػػػف أمػػػريكييف يمينيػػػيف  ػػػس ا نتخابػػػات الرلاسػػػية األمريكيػػػة, وتحويػػػؿ د ػػػة ال ػػػوز الػػداعـ إلسػػػراليؿ مػػػف ييػػػود و 

لمصػػػمحة المرشػػػح ميػػػت رومنػػػس, واألمػػػر يحتػػػاج ل ػػػراءة تحميميػػػة م بمػػػة, غيػػػر أف األمػػػر يتصػػػؿ بتيديػػػد أخػػػر 
سيصػػيب إسػػراليؿ مػػف ال مػػب األمريكػػػس وىػػاىس إرىاصػػاتو تتجمػػس األيػػاـ واألسػػػابي  األخيػػرة.. مػػاذا عػػف ىػػػذا 

 ديد؟التي
مسػلو  دينيػػا يمثمػوف رؤسػػاء  25 ػس نيايػة شػػير أكتػوبر المنصػـر و ػػس حركػة جريلػػة غيػر اعتياديػة كػػاف نحػو

الطوالػؼ البروتسػتانتية األمريكيػة يوجيػوف رسػالة لمكػونجرس األمريكػس يسػتحثونو  ييػا عمػس التح يػؽ  يمػػا إذا 
 ات ح وؽ اإلنساف لم مسطينييف اـ   ؟.كانت المساعدة األمريكية غير المشروطة إلسراليؿ, تسيـ  س انتياك

الرسالة  س حد ذاتيا تحوؿ نوعس خطير أو.  ىستيريا  س ص وؼ الجماعات الييودية الكبيرة  س أمريكا لمػا 
 ليا مف د  ت مست بمية سيلة..

ىػػؿ لنػػا أف نػػزعـ بػػأف العػػالـ بػػات يمبػػس  ػػس طريػػؽ بػػد إسػػراليؿ, وأف تيديػػدىا أدبيػػا عمػػس األ.ػػؿ بػػات يػػؤثر 
 مس وجودىا مست بال؟ع
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 أوري مسغاؼ
.بؿ سب  سنوات زار سناتور شاب مجيوؿ ا رض الم دسة. وخالؿ خمسة اياـ مكث ة  س الجو والبرت حػرث 

يابػات   ػد أجػػر  جػو ت وحصػؿ عمػى ت  سػػيرات وأتػـ ل ػاءات وسػػأؿ دولػة اسػراليؿ والسػمطة ال مسػػطينية ذىابػا وا 
اسلمة. و.د جاء الى كؿ محطة مسمحا، ب مـ ود تػر كبيػر؛ وتػأثر مبػي وه بنشػاطو ولط ػو واصػراره ايبػا عمػى 

 تمخيص انطباعاتو بن سو.
و.د استطاع السناتور شديد الدراسة أف يحمؽ بطوا ة لسالح الجو  ػوؽ الخصػر الػد.يؽ لمدولػةت وال يػاـ بجولػة 

ت والتػػأثر بمبنػػى م صػػوؼ ب ػػذالؼ  ػػس كريػػات شػػمونةت ومركػػز جمػػاىيري محوسػػب  ػػس  ػػس الحػػدود الشػػمالية
ال ريػػة العربيػػة المسػػيحية  سػػوطةت واف يمت ػػس مػػ  وزيػػر الخارجيػػة ا سػػراليمست ويتػػأثر بطال ػػة مػػف الموا.ػػ   ػػس 

تمػاـ ل ػاء  ػس راـ اا مػ  أبػو مػازف والحػديث ىنػاؾ الػى طػالب جامعػات  مسػ طينييف. ال دس والبمدة ال ديمة وا 
و س مطار بف غوريوفت وىو ينتظر رحمتو الى الوطفت استطاع اف يسجؿ بػث الراديػو ا سػبوعس لمصػوتيو. 

 وكانت جممتو الممخصة ىس: "ىذا مكاف مع د بصورة غير عادية".
 س ىذا الشير سيعود الى ىنا ىذا البيؼت   سػناتور ىػذه المػرة بػؿ رليسػا، لمو يػات المتحػدةت انتخػب مػؤخرا، 

و يػػة ثانيػػة. وتبػػرىف خطػػة الزيػػارة التػػس نسػػجيا مبػػي وه لػػو عمػػى اف الحػػديث  يمػػا يتعمػػؽ بالنزىػػات المنظمػػة ل
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عمى األ.ؿ يدور عف ظروؼ اسػوأ  سيحصػؿ عمػى مكػاف مسػطح ذي ُبعػد واحػد بػدؿ ا رض المع ػدة بصػورة 
 غير عادية.

ف أمامنا ما يشبو تنويعا ُمحدثا عمى طريؽ إذا استثنينا الم اءات الرسمية الواجبة م  الرليس ورليس الوزراء  ا
اآل ـت ألف اوبامػػا سيبػػ  با.ػػة زىػػور  ػػس جبػػؿ ىرتسػػؿت ويشػػاىد ال ػػراطيس المح وظػػةت وينظػػر  ػػس النمػػوذج 
المصغر لم دس  س ايػاـ الييكػؿ الثػانست ويػزور بطاريػة "ال بػة الحديديػة"ت ويتنػاوؿ وجبػة ال طػور مػ  نتنيػاىو. 

ادر رسػػمية: "ايػػراف وسػػورية ويونثػػاف بػػو رد". صػػحتيف إلمػػف حسػػف الحػػظ اف وعمػػى المالػػدة كمػػا جػػاء عػػف مصػػ
ا ميركييف أصػروا عمػى اف ُيباحػث اوبامػا نتنيػاىو  ػس المسػيرة السياسػية ايبػا بػؿ عمػى اف يخطػب  ػس ألػؼ 

 مواطف اسراليمسي.
يكػػوف السػػناتور  نسػػينا  ػػس األسػػاس انػػو لػػف تغيػػب بػػالطب  زيػػارة "يػػد واسػػـ" وىػػس نارنػػا الدالمػػة. مػػاذا يعنػػس اف

اوباما .د خصص  س زيارتو الساب ة ساعتيف لجولة شخصية تح ي ية  س المتحؼ؟ ربما يجدر اف نجد لزعيـ 
العػػالـ الحػػر نا ػػذة زمنيػػة صػػغيرة اخػػر  كػػس يمت ػػس مػػ  اسػػراليمييف مػػف أبنػػاء الجيمػػيف الثػػانس والثالػػث لممحر.ػػةت 

آبػاليـ وأجػدادىـ بػو  ػس اوشػ يتس.   يوجػد مجػاز أتػـ يشموف أيدييـ بالر.ـ الذي كاف النازيوف يشػموف جمػود 
مف ىذا لمخط الموجو لمزيارة المخطط ليا كميا: م  ا تجاه الى المابس و  سيما المابس بمظير البحية. 
واذا نظرنػػا ىنػػا وىنػػاؾ الػػى الحابػػر  مػػف المناسػػب ايبػػا اف نؤكػػد الظيػػور بمظيػػر البػػحية إلايػػراف وال بػػة 

 الحديدية وبو ردي.
الم يػـو بػمنا أف لممابػػس الييػودي دورا رليسػا  ػس  يػػـ عناصػر الوجػود ا سػراليمست لكػػف ىػؿ ىػذه ىػػس  مػف

ال صة كميا؟ كيؼ يمكف اف تست بؿ عمى ىذا النحو .وة ا.ميمية ىس  س ظاىر ا مر نمػوذج عػالمس تػاريخس 
س عنػدنا  ػس الح ي ػة مػا ُنطمػ  ُيحتذ  لمبعثة والتجددت حمي يػا الػذي يػأتس  ػس نيايػة ا مػر بزيػارة ُمشػتياة؟ ألػي

اوبامػػا عميػػو سػػو  ال ػػراطيس المطويػػة وىيكػػؿ خػػربت ونصػػب لممحر.ػػة وشػػواىد عسػػكرية؟ واذا كػػاف الحػػديث 
يػػػػدور عػػػػف المابػػػػس  انػػػػو يمكػػػػف اف ُيعػػػػرض ايبػػػػا بطري ػػػػة أكثػػػػر تركيبػػػػا وتنوعػػػػا لكػػػػف مػػػػاذا عػػػػف الحابػػػػر 

 التس ُأنعـ بيا عمينا  س المابس؟.والمست بؿ؟ أيف اخت ى ال خر ا سراليمس والمبادرة والعظمة 
ي وؿ المنطؽ السميـ: انو يمكف اف نمأل بصورة أ بؿ وأجد  الو.ت ال صير لرليس اميركػس. واف ُنريػوت وأف 
ُنذكر أن سنا ايبػا انػو يوجػد  ػس األ ػؽ ا سػراليمس أكثػر مػف الخػراب والمحر.ػة والػذرة وال بػة الحديديػة. بيػد اف 

لممتػػدة ىػػس كيػػاف مػػريض جػػدا. اف البسػػاط ا حمػػر الػػذي تبسػػطو البػػحية األبديػػة اسػػراليؿ  ػػس  تػػرة نتنيػػاىو ا
 ممطل بالدـ دالما؛ إف األبد ىو الرماد والغبار   ط.

 5/3/1023، "هآرتس"
 6/3/1023، األيام، رام اهلل
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 نحاميا شترسمر
يف وعمػى الجميػور الػذي يجزيػو بنياميف نتنياىو غابب عمى العالـ كمو. انو غابب عمى الصح ييف المعػاد

بػػدؿ ا حسػػاف با سػػاءة. وىػػو شػػديد الغبػػب عمػػى أكبػػر الصػػحؼ  ػػس الدولػػة التػػس تعمػػؿ كمػػا ي ػػوؿ بغػػرض 
إبعاده عف الحكـت وىو   ي يـ كيؼ   يعرؼ الجميور العريض لو الجميؿ لسنوات خدمتو الطويمة مف اجؿ 

 ما عيف لرلاسة الوزراء أوؿ مرة.حين 2996سنةت أي مف  27وىو يبدأ العد .بؿ  –الدولة 
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لػػػو أنػػػو اسػػػتطاع ألمسػػػؾ بالشػػػابيف الػػػو.حيف يليػػػر لبيػػػد ون تػػػالس بينيػػػت ولطميمػػػا لطمتػػػيف كػػػس يو. يمػػػا  ػػػس 
 اماكنيما.  يؿ ىما المبتدلاف ي رراف لو كيؼ تبدو الحكومة؟

 ػس كػؿ شػأفت وحينما يسأؿ كيؼ يمكف اف ي تػرح اعطػاء شػيمس يحيمػو يتش عمػؿ وزيػرة الماليػة وىػس تبػاده 
يجيب بأنػو ربمػا بيػذا ي يػـ الجميػور روعػة ا شػتراكية والتجػاوزات  ػس الميزانيػةت والػى أيػف ىاويػات يمكػف اف 

 يؤدي بنا ذلؾ.
أي اف ا.تراحػو عمػػى يحيمػو يتش كػػاف  ػػس ح ي ػة ا مػػر ا.تػراح يػػأس أجػػوؼت كػاف ي تػػرض اف ي ػرؽ بػػيف لبيػػد 

 د اف ا ثنيف لـ يذعرا وعززا الحمؼ بينيما.وبينيت واف يدخؿ الحريدييف الى ا لتالؼ. بي
أدرؾ لبيد وبينيت اف نتنياىو   يستطي  اف ينشئ حكومة م  الحريدييف ويحيمو يتش. وتذكرا اف ا نتخابات 

ألف  1023.دـ موعدىا لسبب ا.تصاديت  نتنياىو لـ يكف .ادرا عمى اجازة الت ميصػات المطموبػة مػف ميزانيػة 
 30ى الحريدييف وليذا ابػطر الػى انتخابػات مبكػرة.  كيػؼ يسػتطي  اآلف اف ي تطػ  حكومتو كانت تعتمد عم

مميار شػيكؿ مػ  الحريػدييف أن سػيـ الػذيف يطمبػوف ميزانيػات أكثػر مػ  زيػادة يحيمػو يتش التػس تحيػا أصػال  ػس 
 مميار شيكؿ  س خمس سنوات؟. 246عالـ ا تحادات وتتحدث عف زيادة الن  ات بػ 

ف يحيمػػو يتش تريػػد اف تمغػػس تمامػػا ال اعػػدة التػػس تحػػد مػػف زيػػادة ن  ػػات الحكومػػة كػػس ولػػيس ىػػذا كػػؿ شػػسء أل
يمكػػف اف تبػػاؼ ميزانيػػات بػػال حػػد. وي ػػوؿ  ػػس ىػػذا حتػػى عػػو ر عينػػس  ػػس أحاديػػث داخميػػة إف ىػػذا جنػػوف 
خالص ألنو سي بس الى تصػرؼ أىػوج  ػس الن  ػات والػى كارثػة ا.تصػادية ألنػو   توجػد أيػة دولػة  ػس العػالـ 

 س ليا حد لس ؼ ن  اتيا ومنيا كؿ الدوؿ ا شتراكية الديم راطية.لي
وليذا مف الوابح اف الحكومة التس ست بؿ ا.تراحات يحيمو يتش ستجر ا .تصاد الى ازمة عمي ةت وا زمات 
اليػػـو   تحػػدث بصػػورة بطيلػػة وعمػػى التػػدريج  يػػس تحػػدث بسػػرعة عظيمػػة بانييػػار مػػالس. إف ا سػػواؽ الماليػػة 

ع مأمور شرطة  س العالـ  ميس عنػدىا رحمػة ولػيس عنػدىا اسػتلناؼ. و.بػاؤىا   مع ػب لػو. وليػذا ىس أسر 
  ػػس المحظػػة التػػس تػػدرؾ  ييػػا انػػو حػػدث تغييػػر وانػػو توجػػد زيػػادات بػػدؿ الت ميصػػات تكػػوف النتيجػػة  ػػس الحػػاؿ: 

ر ال الػدة كثيػرا كمػا بياعا سريعا لمث ةت وعربا بخما لسندات ديف الدولةت وانخ اض اسعارىا وارت اع اسػعا
حػػدث  ػػس اليونػػاف والبرتغػػاؿ و رنسػػػا واسػػبانيا. وتكػػوف النتيجػػة غػػالءا حػػػادا لكم ػػة ديػػف اسػػراليؿت أي ارت اعػػػا 
لن  ات ال الدة ي تبػس ا.تطاعػات مػف التربيػة والصػحة والر ػاه. وتكػوف المرحمػة التاليػة إبػرارا شػديدا بال طػاع 

بعاده عف   السوؽ نتاج زيادة ن  ات الحكومة.الخاص بسبب ال الدة المرت عة وا 
.ػا ت مػف  وىكذا وعف طريؽ ا زمة المالية نتدىور الى ازمة ح ي ية  تكػوف ت ميصػات  ػس ال طػاع الخػاص وا 
العمػػؿ وبطالػػة وانخ ػػاض لمنمػػو وانخ ػػاض لمتصػػدير ون ػػص سػػري  مػػف .يمػػة العممػػة وعػػودة التبػػخـ المػػالس 

وببػغط مػف ا سػواؽ الػى اف تن ػذ كػؿ مػا كػاف يجػب اف المرت  . وآنذاؾ ستبطر الحكومة عػف عػدـ خيػار 
تن ػػذه مسػػب ات أعنػػس ت ميصػػات  ػػس الميزانيػػة ور ػػ  البػػرالب واصػػالحات بعيػػدة المػػد   ػػس سػػوؽ العمػػؿ و ػػس 

 ال طاع العاـ و يما يتعمؽ بزيادة المنا سةت بيد اف ذلؾ سيكوف أصعب وأكثر إيالما.
مى العػالـ كمػو وا شػملزاز الػذي يشػعر بػو نحػو لبيػد وبينيػت برغـ غببو ع –ولما كاف نتنياىو يعمـ كؿ ذلؾ 

  انو ي يـ انو يستطي  معيما   ط انشاء حكومة تن ذ ما يحتاج اليو  س ا .تصاد. –
 5/3/1023، هآرتس
 6/3/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
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