
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
   
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 يةهجمات استهدفت المخيمات الفمسطينية بسور بفمسطينيًا  ستشهاد ا

  عمى أرض مقبرة "مأمن اهلل"مخططات لبناء متحف أثري ومركز سياحي وحديقة لمكالب "األقصى": 
 .. يتعرضون لسوء معاممة منهجيسنوياً  طفل فمسطيني 777يسيف": "إسرائيل" تعتقل يونال"

 تفتح جبهة تجسس عمى مصر "إسرائيل": "الرسالة نت"
 يطانوبيريز حول االست األوربيكالمية بين رئيس االتحاد  مشادة

محادثددددددات سددددددرية فددددددي يددددددديعوت: 
واشدددنطن بدددين مسدددؤولين إسدددرائيميين 

 كيري جون وفمسطينيين بإشراف
 

 4... ص 

 1792 7/3/1023 الخميس



 
 
 

 

 

           1ص                                    1792العدد:                7/3/1723الخميس  التاريخ:

  السمطة:
 5 بوفاة تشافيز قوياً  سنداً  عباس: الشعب الفمسطيني فقد  2
 6 غزة مشاركة المرأة بماراثون رياضي في حكومة الفياض يستهجن منع   3

 6 "إسرائيل"ات السالم مع من فرص استئناف مفاوضالسمطة الفمسطينية تقمل   4

 7 أبو يوسف: ال مفاوضات مع تجميد جزئي لالستيطانواصل   5

 7 العمال الفمسطينيين عنصرية  ية ضد  سرائيممجدالني: اإلجراءات اإل  6

 7 واالستيطانالقتل والدمار  إالتجمب لمفمسطينيين : العودة لممفاوضات لن ةخريشالنائب   7

 8 فنزويال بوفاة رئيسها شافيز الحكومة في غزة تعزي  8

 8 يسرائيماإللمقتيل  : لن ندفع تعويضاً عباس مستشار  9

 9 ألخطر مراحل التهويد منذ احتاللها أبو حمبية: القدس تتعرضالنائب   01

  
  المقاومة:

 9  هوغو شافيزالفنزويمي الفصائل الفمسطينية تنعي الرئيس   00

 01 األحمد: حماس تتحمل مسؤولية التأخير في تنفيذ المصالحةعزام   02

 01  حمدان: الحديث عن إحياء عممية السالم "بضاعة كاسدة ال سوق لها" أسامة  03

 00 يةإسرائيمعبد القادر: زيارة أوباما لألقصى ستكون عدائية إن صحب معه أي شخصية   04

 00  اك شعبي في الضفة الغربيةالسمطة باألسمحة يهدف إلى قمع أي حر " إسرائيل"إمداد حماس:   05

 02 تمييز عنصري ضد النساءمنع حماس لممرأة من المشاركة بالماراثون في غزة فتح:   06

 02 وضاعلكسب الوقت وتهدئة األ  حماس : زيارة أوباما مناورة سياسية  07

 03 نفاقفتح المعابر لالستغناء عن األ " لإسرائيلمصر بالضغط عمى "تطالب  حماس  08

 03 نسانيةإبمخيم اليرموك من كارثة  حل   قميمية تتحمل مسؤولية ماإدول :تحالف القوى الفمسطينية  09

 03 2011 سنةالمؤبد لمفجر حافمة بالقدس ب تحكم ية في عوفرسرائيمالمحكمة العسكرية اإل  21

  
  :يسرائيماإلالكيان 

 04 ية حالياً سرائيميقبعون في السجون اإلفمسطينيًا  طفال   129 بتسيمم: هناك  20

 05 ساعة 48حزب نتنياهو يكثف جهود تشكيل االئتالف الحكومي خالل   22

 05 تحذر من تحول مصر والسعودية لدول نووية بعد إيران "إسرائيل"  23

 05  بندقية 777الفمسطينية بد  األمنيةجهزة األ السماح بمد   تنفي رسمياً  "إسرائيل"  24

 06  "إسرائيلد"كل تحديًا استراتيجيًا لالتصعيد في سورية يش: عضو في الكنيست  25

 06 ودتنازالت من نتنياهو وخيبة في الميك: بالحكومة الجديدةصراع الحقائب الوزارية   26

 08 دولة محتممة 33تحذ ر مواطنيها من عمميات "إرهابية" في  "إسرائيل"  27

 08 يسرائيمرابط في الجوالن وترصد دبابات وطائرات الجيش اإلي "القاعدة"ي: سرائيماإلعالم اإل  28

 08 ية: "الجهاد العالمي" منشغل بقتال النظام السوري حالياإسرائيممصادر   29

 09 ناصرًا لمفمسطينيين من دخول البالدكيًا ميتمنع ناشطًا أمر  "إسرائيل"  31

 09 بتطوير العالقات مع أذربيجان لتصبح مزودها الرئيسي بالنفط يإسرائيمتفاؤل القناة األولى:   30



 
 
 

 

 

           3ص                                    1792العدد:                7/3/1723الخميس  التاريخ:

  
  األرض، الشعب:

 09 يةبسور  هجمات استهدفت المخيمات الفمسطينيةبفمسطينيًا  ستشهاد ا  32

 21  عمى أرض مقبرة "مأمن اهلل"مخططات لبناء متحف أثري ومركز سياحي وحديقة لمكالب "األقصى":   33

 20 الشراونة بين اإلبعاد واستكمال الحكم األسير االحتالل يخي ر  34

 20 الدين والمحكمة تؤجل قرارها بشأن األسيرين قعدان وعز   "عوفرسجن "أمام أربعة جرحى   35

 22 االحتالل ينكل بأسرى "النقب" ويمنعهم من رؤية ذويهممركز "أسرى فمسطين":   36

 22 ى مواصمة انتهاكاته ي عمسرائيمعجز المجتمع الدولي شجع االحتالل اإل"الميزان":   37

 23 بزعم تشكيل خمية لحماس ي يمن فمسطين أربعةحاكم تية سرائيمالمحكمة المركزية اإل"التضامن":   38

 23 االحتالل يغمق أبواب المسجد األقصى أمام اقتحامات المستوطنين بعد احتكاكات مع المصمين  39

 24 تقيم في خيم ةعائالت فمسطينية من سوري عين الحموة يستعيد مشاهد المجوء األولى:مخيم   41

 24 بحق  الالجئين الفمسطينيين من سورية ونروااأل جمعيات فمسطينية تعو ض تقصير   40

 25 طالب ثالثةياسية لمطالب العرب في القدس مستمرة: اعتداءات من الشرطة واعتقال المالحقة الس  42

 25 بالضفة فمسطينياً  االحتالل يعتقل   43

 25  في بيت لحم معسكر لجيش االحتالل نشطاء فمسطينيون يرفعون األعالم الفمسطينية عمى  44

 26  األسرى ينظمون عشرات الفعاليات التضامنية مع فمسطينيو   45

 26  قوات االحتالل تتوغل بشكل محدود جنوب قطاع غزة  46

 26  تمموديةمئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف بحماية عسكرية ويؤدون طقوسًا   47

  

  : ثقافة

 27 لألسير عبد اهلل البرغوثي "الماجدة..ذكريات بال حبر وورق"و"المقصمة وجواسيس الشاباك الصهيوني"  48

 
  األردن: 

 27 نبحث آليات التعاون وسبل التواصل بين القطاعين الزراعييلقاء أردني فمسطيني ل  49

  

  لبنان: 

 27 "إسرائيلمع " بجرم التعامل لبنانيين موجودين في فمسطيناالد عاء عمى خمسةلبنان:   51

 27 تضامنًا مع األسرى الفمسطينيين يةمشهدية طالبصيدا:   50

  

  عربي، إسالمي:

 28 مصر طمبوا من حماس التخمي عن الكفاح المسمحفي  "خوان"اإل تزعم أن "يديعوت أحرونوت"  52

 28 تفتح جبهة تجسس عمى مصر "إسرائيل": "الرسالة نت"  53

قامة دولة ف يسرائيماإلالجامعة العربية تطالب بإنهاء االحتالل   54  29 مسطينوا 

 31 األمن المصري يستعد لحممة جديدة لهدم أنفاق التهريب مع غزةوكالة معا:   55

 31 لألطفال الفمسطينيين في سجونها "إسرائيل""اإليسيسكو" تدين سوء معاممة   56



 
 
 

 

 

           4ص                                    1792العدد:                7/3/1723الخميس  التاريخ:

 31 كيري إلدخال تعديالت عمى مبادرة السالم العربية طرحه جونكي يرفض عربي القتراح أمر   57

 30 لأللغام في العريش اً ضبط مخزني األمن المصريمصر:   58

 30 سالم أبو معبر كرم إدخال مساعدات تركية إلى غزة عبر  59

 30 بدعم المتمردين لمسيطرة عمى حقول النفط ""سي آي إيه" و"الموسادتتهم  الخرطوم  61

 32 في مشاركة المرأة بالسياسة "إسرائيل"رئيس البرلمان الجزائري يستشهد بد"السبيل":   60

  

  دولي:

 32 الكيماوية السورية األسمحةهة خطر لمواج "إسرائيل"واشنطن تهاجم تحضيرات   62

 32 وبيريز حول االستيطان األوربيكالمية بين رئيس االتحاد  مشادة  63

ًً  طفل فمسطيني 777يسيف": "إسرائيل" تعتقل اليون"  64  33 يتعرضون لسوء معاممة منهجي.. سنويًا
 34 عام 577العودة بعد  إلىسبانيا تدعو يهود السفارديم أ  65

 35 المحكمة الدولية في الهاي إذا توجهت إلى الفمسطينية كندا تهدد بوقف دعم السمطة  66

 35 السويد تمنح االمتيازات الدبموماسية لممثمي فمسطين  67

 36 "إسرائيللد" بن زيغير أستراليا تؤكد عمالة  68

  
  :تقارير

 36 اندالع اإلنتفاضة الثالثة: أسبابها وكوابحها ونتائجها المتوقعة تدراسة صهيونية تناقش فرضيا  69

  
  حوارات ومقاالت:

 38 العربي رأي القدس... يختار المفاوضات عمى االنتفاضة عباس  71

 39 ماجد الّشيخ... زيارة أوباما مشروطة بتشكيل نتانياهو حكومته  70

 41 داني روبنشتايف... هل يصبح "الخيار األردني" مطمبًا فمسطينيًا؟!  72

 42 داف مرغليت... يةسرائيمشيء فاسد يخيم عمى السياسة اإل  73

  
 43 :كاريكاتير

*** 
 

 كيري  جون يين وفمسطينيين بإشرافإسرائيمفي واشنطن بين مسؤولين  سريةمحادثات يديعوت:  2
ددىا الصػػادر أمػػس ااربعػػا   ػػػ زىيػػر أنػػدراوس  حشػػ ت صػػوي أ ريػػديعوت أورونػػوتر العبريػػأ  ػػي  ػػ الناصػػرة

يأ وأمريحيأ متطابقأ  ف أف اجتما ات خاصأ ُ قدت إسرائيلحش ت النقاب  نقاًل  ف مصادر سياسيأ وأمنيأ 
والسػلطأ ال لسػػطينيأ  إسػػرائيؿ ػي العاصػػمأ اامريحيػأ واشػػنطف ابػؿ وػػوالي أسػبوع  وشػػارؾ  ييػا منػػدوبوف مػف 

 ووزير الخارجيأ اامريحيأ جوف حيري.
ولؿ الشؤوف العسحريأ  ي الصوي أ  إليحس  يشماف  الذي أورد النبأ  إف اليػدؼ الرئيسػي مػف سلسػلأ وااؿ م

  بػػػػػػيف إسػػػػػػرائيؿاالجتما ػػػػػػات المػػػػػػذحورة حػػػػػػاف مواولػػػػػػأ االت ػػػػػػاؽ  لػػػػػػ  سلسػػػػػػلأ مػػػػػػف الخطػػػػػػوات البنػػػػػػا ة لل قػػػػػػأ 
 



 
 
 

 

 

           5ص                                    1792العدد:                7/3/1723الخميس  التاريخ:

ا الػرئيس اامريحػي بػاراؾ والسلطأ ال لسطينيأ  شريطأ أْف يتـ تن يذىا ابؿ الزيارة التي مف المقػرر أف يقػوـ بيػ
آذار )مػارس  الجػاري  وتابعػت الصػوي أ العبريػأ اائلػًأ  10أوباما إل  الدولأ العبريأ والسلطأ ال لسطينيأ  ػي 

موا قتيػا  لػ  أف تػزود أجيػزة اامػف التابعػأ للسػلطأ ال لسػطينيأ بػػ  إسػرائيؿإنو خالؿ ىذه االجتما ػات أبػدت 
ؿ  وتعيد المسؤولوف ال لسطينيوف بأال تُْقدـ السلطأ ال لسطينيأ ابؿ زيارة بندايأ جديدة  وبالمقاب 700 - 000

الرئيس اامريحي  ل  أي خطوات أواديأ الجانب لدى المنظمات الدوليػأ مػف دوف تنسػيؽ مسػبؽ مػا ا دارة 
 اامريحيأ  ي ىذا الشأف  خصوصا وأف أاطاب دولأ االوػتالؿ يخشػوف مػف ايػاـ السػلطأ  بعػد اال تػراؼ بيػا
حدولأ غير  ضو  ػي اامػـ المتوػدة  بالتوجػو إلػ  موحمػأ الجنايػات الدوليػأ  ػي الىػاي ضػد اػادة  سػحرييف 

ييف بتيمػػػأ ارتحػػػاب جريمػػػأ وػػػرب   ػػػالوة  لػػػ  خشػػػيأ أرحػػػاف تػػػؿ أبيػػػب بػػػأْف تقػػػوـ السػػػلطأ إسػػػرائيلوسياسػػػييف 
لغربيأ الموتلأ  والتي ُتعتبر يأ  ي الض أ اسرائيلال لسطينيأ بالتوجو إل  الموحمأ  ينيا ضد المستوطنات ا 

 منا يأ للقانوف الدولي المعروؼ والمتعامؿ  يو.
ونقلت الصوي أ العبريأ  ػف مسػؤوليف  ػي البيػت اابػيض  وصػ تيـ بػأنيـ ر يعػو المسػتوى اػوليـ إف الػرئيس 

خ يػػؼ مليػػوف دوالر لت 150اامريحػػي إف أوبامػػا ينػػوي أف يعلػػف خػػالؿ زيارتػػو مػػنط السػػلطأ ال لسػػطينيأ مبلػػ  
اازمأ االاتصاديأ الخانقأ التي تواجييا. و ػي المقابػؿ تعيػد المنػدوبوف ال لسػطينيوف بخ ػض وػدة التػوتر  ػي 

يأ  سػرائيلالشارع ال لسطيني  ل  خل يأ وملػأ االوتجػاج التػي يقػوـ بيػا ااسػرى ال لسػطينيوف  ػي السػجوف ا 
سػراحمػا تعيػدوا باالسػتمرار  ػي التنسػيؽ اامنػي بػيف السػػلطأ و     لػ  وػد تعبيػر المصػادر اامريحيػأ   ػػي ئيؿا 

مراحػػػز جديػػػدة للشػػػرطأ ال لسػػػطينيأ  ػػػي  8سػػػياؽ ذي صػػػلأ  أ ػػػادت الصػػػوي أ أف ال لسػػػطينييف طالبوا.ب اامػػػأ 
 ػػػي الضػػػ أ الغربيػػػأ الموتلػػػأ   ػػػالوة  لػػػ  مطػػػالبتيـ بػػػ طالؽ سػػػراح  أسػػػرى  لسػػػطينييف مػػػف  Cو Bمنػػػاطؽ 

 يأ.سرائيلالسجوف ا 
يأ سػرائيلالخاضػعأ للسػيادة ا  Cأيضػًا إمحػاف نقػؿ أراض جديػدة مػف المنطقػأ  إسرائيؿرس و ي ىذه اا نا  تد

الخاضػػعأ لسػػيادة السػػلطأ ال لسػػطينيأ. واالػػت مصػػادر سياسػػيأ ر يعػػأ المسػػتوى  ػػي  Aالحاملػػأ إلػػ  المنطقػػأ 
ئناؼ القػػدس للصػػػوي أ العبريػػػأ إف جميػػػا ىػػذه الخطػػػوات ُتعتبػػػر خطػػػوات رمزيػػػأ  ويبقػػ  ااىػػػـ منيػػػا ىػػػو اسػػػت

الم اوضات المباشرة بيف الجانبيف بعد انتيا  زيارة الػرئيس اامريحػي إلػ  المنطقػأ  وىػو الشػرط الػذي تضػعو 
 .1020الدولأ العبريأ منذ تواؼ الم اوضات بيف الطر يف  ي أيلوؿ )سبتمبر  مف العاـ 

 7/3/1723القدس العربي، لندن، 
 
 تشافيزبوفاة  قوياً  سنداً  فقدعباس: الشعب الفمسطيني  

الشعب ال لسطيني  قد بو اة الرئيس  إف ااربعا  أمسااؿ الرئيس ال لسطيني مومود  باس  وحاالت 
 ال نزويلي ىوجو تشا يز سندا اويا لنضالو العادؿ مف أجؿ الوريأ.

شعبنا ال لسطيني سيبق  و يا لتشا يز وستبق  ذحراه مو ورة  ي  "إف )و ا وأضاؼ  ي بياف ب تو وحالأ 
دولتنا ال لسطينيأ المستقلأ و اصمتيا القدس  إاامأ ر انا لمواا و الشجا أ  ي د ـ وقنا  ي  وجدانو
 ."الشريؼ

 إل المتودة ونضالو  لألمـحما ستظؿ مواا و الدا مأ لال تراؼ بدولتنا  ي الجمعيأ العامأ "  وتابا اائال
 ."طوييا النسيافجانبنا لتوشيد أوسا جبيأ أمميأ  الميأ لد ـ ىذا الوؽ راسخأ ولف ي
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الذيف دشنوا   المؤسسيف ا با الالتينيأ وامؿ رايأ  أمريحاواود مف حبار ز ما  " بأنوووصؼ  باس تشا يز 
 صر ورحات التورر منذ نيايأ القرف التاسا  شر بقيادة المناضؿ والز يـ الحبير سيموف بولي ار و شرات 

 ."ف  ي العالـالذيف صاروا منارة للمناضلي فالالتينييالمناضليف 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 غزة مشاركة المرأة بماراثون رياضي في  حكومةالفياض يستهجن منع  

إاداـ وماس  ل  منا مشارحأ " أمسسالـ  ياض  الض أاستيجف رئيس الوحومأ  ي    توي صّباح -غزة 
ابريؿ المقبؿ  اامر الذي اضطر / يسافالمرأة  ي المارا وف الدولي ال الث الذي حاف مقررا  ي العاشر مف ن

يمس محانأ المرأة ال لسطينيأ ودورىا الوطني واالجتما ي ووقيا "أف ىذا ا جرا    دّ . و "أونروا إل  إلغائو
الحامؿ  ي المساواة و قًا للقانوف ااساسي  وتقاليد شعبنا التي حانت دوما تتطلا إل  ترسيخ محانأ المرأة 

 ."ئيا وتيميشياور ض حؿ مواوالت إاصا
أضاع  رصأ ميمأ لتسليط الضو   ل  معاناة شعبنا  ي اطاع غزة ب عؿ الوصار "ورأى أف إلغا  المارا وف 

ضرورة ا سراع ". وشدد  ل  "ي انو يشحؿ  عاليأ تضامنيأ ضد الوصار  حما أحدت ذلؾ اونرواسرائيلا 
 الديمقراطيأضيأ شعبنا الوطنيأ ومنجزاتو  ي إنيا  واؿ االنقساـ المدمرة وتدا ياتيا الخطيرة  ل  ا

 ."ومحتسباتو االجتما يأ  بما يشمؿ محانأ المرأة ووقوايا
 //الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"استئناف مفاوضات السالم مع  فرصمن السمطة الفمسطينية تقمل  

صائب أف د. نقال  ف مراسليا  مف راـ اهلل وليد  وض   //القدس العربي، لندن، نشرت 
يأ تن يذ االلتزامات سرائيلأف  ل  الوحومأ ا  أحد  ريقات  ضو اللجنأ التن يذيأ لمنظمأ التورير ال لسطينيأ

المترتبأ  لييا مف االت ااات المواعأ  مشددًا بأف واؼ االستيطاف وا  راج  ف المعتقليف  و تط المؤسسات 
لغا  ال لسطينيأ المغلقأ  ي القدس الشرايأ  وا  ادة  االنتشار مف مناطؽ )ج  وتوويليا إل  مناطؽ )أ  وا 

ا دارة المدنيأ واوتراـ االلتزامات اامنيأ واالاتصاديأ  ليست بوادر وسف نيأ  أو إجرا ات بنا   قأ  حما 
نما التزامات ترتبت  ل  الوحومأ ا سرائيلتواوؿ الوحومأ ا  يأ مف االت ااات المواعأ سرائيليأ وص يا  وا 

 يأ.سرائيلتن ذىا الوحومأ ا ولـ 
لعمليأ السالـ أندرياس رينيحيو  والقنصؿ ال رنسي العاـ  ااوروبيجا  ذلؾ أ نا  لقا   ريقات ما المبعوث 

 ريدريؾ ديساجنيوس  والقنصؿ ا سباني العاـ ال ونسو بورتبالس  والقنصؿ ا يطالي العاـ دي يد السيسليا  
 سطينيأ بربارة ولؼ  حؿ  ل  ودة.ومم لأ ألمانيا لدى السلطأ ال ل

منظمأ مف  رص استئناؼ م اوضات السالـ ما لسر اللجنأ التن يذيأ ل أميفالؿ ياسر  بد ربو مف جيتو 
مف الشير الجاري   و   وذلؾ ما ااتراب زيارة الرئيس اامريحي باراؾ أوباما إل  المنطقأ  ي إسرائيؿ

سرائيؿيسيأ استمرار تواؼ م اوضات السالـ بيف ال لسطينييف و والتي ينتظر أف تبوث ضمف مل اتيا الرئ  ا 
وااؿ  بد ربو لإلذا أ ال لسطينيأ الرسميأ  إنو لـ يتـ االت اؽ ما ا دارة  .أحتوبر ااوؿ/ منذ تشريف 

 اامريحيأ  ل  أي أ حار أو مقتروات ملموسأ وموددة بشأف حي يأ انطالؽ العمليأ السياسيأ.
 لسطينيأ نقال  ف مراسليا  مف راـ اهلل أومد رمضاف  أف مصادر  //ل، بيروت، المستقب وذحرت

جوف حيري خالؿ اجتما و بالرئيس ال لسطيني مومود  باس  ااميرحيتقديـ وزير الخارجيأ ن ت متطابقأ 
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يف  روض جديدة الستئناؼ الم اوضات ب أو أ حار ي العاصمأ السعوديأ الرياض  أي  أياـابؿ  ال أ 
سرائيؿو ال لسطينييف  حيري لـ يطرح  ل   باس أي خطأ جديدة  واف  أف"المستقبؿ" لػالمصادر  وأضا ت .ا 

 وآ اؽ استئناؼ الم اوضات. إمحانيأزيارتو حما وص يا حيري ن سو استحشا يأ  لمعاينأ 
 
 مع تجميد جزئي لالستيطان مفاوضاتأبو يوسف: ال واصل  

و اللجنأ التن يذيأ لمنظمأ التورير ال لسطينيأ واصؿ أبو يوسؼ إنو "تـ ااؿ  ض  ناديأ سعد الديف - ماف 
إبالغ واشنطف بالمواؼ ال لسطيني مف ضرورة واؼ االستيطاف وتوديد جدوؿ زمني  نيا  االوتالؿ مف 

 أجؿ استئناؼ الم اوضات".
ال لسطينيأ خالؿ لقا  وأضاؼ  لػ"الغد" مف  لسطيف الموتلأ  إف "الواليات المتودة استمعت لوجيأ النظر 

الرئيس مومود  باس بوزير الخارجيأ ااميرحي جوف حيري مؤخرًا  ي الرياض  وأيضًا خالؿ اجتما ات 
وأحد "الر ض ال لسطيني اي صيغأ تتضمف تجميد  الو د ال لسطيني إل  واشنطف الشير الماضي".

ميرحيأ الستئناؼ الم اوضات  ومنيا االستيطاف وليس وا و"   ي معرض تعقيبو  ل  ما يتردد مف أ حار أ
طالؽ سراح أسرى مف سجوف االوتالؿ.  تجميد جزئي لالستيطاف وا 

 //الغد، عمان، 
 
 العمال الفمسطينيين عنصرية  ضد   يةسرائيماإلمجدالني: اإلجراءات  

يأ سرائيلمأ ا استنحر وزير العمؿ  ي الوحومأ ال لسطينيأ براـ اهلل أومد مجدالني ارار الوحو   راـ اهلل
   ف الييود  ي  سنأالقاضي ب صؿ العماؿ ال لسطينييف الذيف يعملوف داخؿ ااراضي الموتلأ 

الوا الت العموميأ  معتبًرا ىذا القرار " نصريأ صارخأ تشبو ال صؿ العنصري الذي  انت منو جنوب 
 أ ريقيا ابؿ  قود".

"تعمؿ  ل  إض ا   إسرائيؿ   مف أف /خميس )ووذر  ي بياف صو ي تلقت "ادس برس" نسخأ  نو ال
الطابا المؤسسي  ل  خدمات ال صؿ العنصري بيف الييود وال لسطينييف  وأف ىذه الخطوة تأت   ي اتجاه 
ال صؿ العنصري  انو يجرى بال عؿ مواولأ  صؿ اانشطأ اليوميأ للناس ما يجعؿ العامؿ ال لسطيني 

 ".إسرائيؿر أ ما بيف أاطاب السياسأ  ي وسيلأ تجاذب ومزايدات  نصريأ متط
 //قدس برس، 

 
 واالستيطانالقتل والدمار  إاللن تجمب لمفمسطينيين  لممفاوضات: العودة ةخريشالنائب  

  أف زيارة الرئيس اامريحي باراؾ أالنائب  ي المجلس التشريعي ال لسطيني وسف خريش  دّ   سما -راـ اهلل 
 يأ.سرائيلمف مارس الجاري تأتي  ي إطار تن يذ السياسات ا  أوباما للمنطقأ  ي 

  أف "ىذه الزيارة اامريحيأ ستنااش  قط الوضا ا يراني وحذلؾ ااربعا وأضاؼ  ي تصريط تل زيوني مسا  
إل  أف  أول ت خريش الربيا العربي  ي المنطقأ  أما الوضا ال لسطيني  يو ليس  ل  أجندة ىذه الزيارة".

ي لف تجلب للشعب ال لسطيني سوى المزيد مف القتؿ والدمار سرائيلإل  الم اوضات ما الجنب ا العودة 
ولذلؾ   ف العودة إلييـ لف تحوف سوى  مليأ غير مرغوب بيا انيا تن ا اآلخريف وتعطييـ  واالستيطاف

 المزيد مف الوات لممارساتيـ.
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وظي أ العموميأ بساـ زحارنأ ووؿ ارارات الوحومأ وو ي تعقيبو  ل  تصريوات رئيس نقابأ العامليف  ي ال
اسأ سالـ  ياض واؼ التعيينات والتي ىي مف صالويات المجلس التشريعي  أوضط خريشأ ئال لسطينيأ بر 

أف اامر الذي  تط الوضا أماـ ىذه القرارات ىو غياب المجلس التشريعي اامر الذي أوجد العديد مف 
"ىذه الوحومأ ال لسطينيأ ىي وحومأ غير شر يأ انيا لـ تعرض  ل  وااؿ إف  المقرريف والمن ذيف.

 المجلس التشريعي  وأي وحومأ لـ ينااشيا المجلس التشريعي لـ ولف تحوف مقبولأ وشر يأ".
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 فنزويال بوفاة رئيسها شافيز الحكومة في غزة تعزي 

  برايأ تعزيأ إل  وزير الشئوف الخارجيأ ال نزويلي إلياس ااربعا نيأ  أرسلت وزارة الشئوف الخارجيأ ال لسطي
خاوا  ُمعبرًة  ييا  ف "خالص تعازييا وصادؽ مواساتيا للشعب ال نزويلي بو اة الرئيس ىوغو شا يز  مسا  

 أوؿ مف أمس  بعد معاناة طويلأ ما المرض.
ًا ل لسطيف ونصيرًا للشعوب المقيورة"  مستعرضًأ وأحدت  ي برايتيا أفَّ الرئيس الراوؿ تشا يز "حاف صديق

وتمنَّت الوزارة مف الشعب ال نزويلي استحماؿ  سجلو النضالي الوا ؿ بالموااؼ المساندة للقضيأ ال لسطينيأ.
 مسيرة رئيسو الراوؿ  ي مساندة الوؽ و دـ القضيأ ال لسطينيأ.

 //فمسطين أون الين، 
 
 يسرائيماإللمقتيل  ضاً : لن ندفع تعويعباس مستشار 

د ا تعويضات  ب لزامياالقاضي  يأسرائيلا ر ضت  لسطيف ارار الموحمأ المرحزيأ   خاص معا - بيت لوـ
 اتؿ برصاص  لسطيني ابؿ  شر سنوات. يإسرائيلماليأ لعائلأ 

 يسرائيلا ضا  معا" ىذا القرار غير ملـز لنا والق"مازف لػ أبوااؿ وسف العوري المستشار القانوني للرئيس و 
يوحـ  ل   يسرائيلا القضا   أف"استغرب  . وأضاؼدولأ  لسطيف" ب لزاـيمارس البلطجأ وغير مختص 

 وىذا القرار بعيدا  ف القانوف". دولأ...
بد ا  ألمانيادولأ  إسرائيؿىؿ ستلـز  إسرائيؿجريمأ  ي  االمافماذا لو ارتحب اود   وتسا ؿ العوري

الضرائب  أمواؿسوؼ تقتطا مف  إسرائيؿد ا السلطأ التعويض. ااؿ العوري "و ي واؿ لـ ت تعويض؟ 
 ي حؿ العالـ وسنواسبيا  ل  حؿ  لس  إسرائيؿلحننا سوؼ نطارد  ال لسطينيأ وتخصـ المبل  المطلوب...

 لنا".
ت بد ا تعويضا يأإسرائيل لسطيف و دة جيات  ألزمت أبيب ي تؿ  يأسرائيلا وحانت الموحمأ المرحزيأ 

 ميت  اموس مانتيف الذي اتؿ برصاص  يسرائيلا شيحؿ لعائلأ  ألؼ مف مليوف و أح ربمبل  
 سنوات.  لسطيني  ي بااأ الغربيأ ابؿ ووالي 

 //وكالة معا اإلخبارية، 
 
 
 تتعرض ألخطر مراحل التهويد منذ احتاللها القدسأبو حمبية: النائب  
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"وماس" النائب أومد أبو ولبيأ مف خطورة ما تتعرض لو مدينأ القدس وّذر رئيس دائرة القدس  ي ورحأ 
ي وأحد أنيا تمر بأشد وأخطر مراوؿ التيويد سرائيلالموتلأ ىذه ااياـ  ل  يد سلطات االوتالؿ ا 

 ي منذ اوتالليا.سرائيلا 
ض اخطر وأشد وااؿ أبو ولبيأ  ي مؤتمر صو ي  قد  ي مدينأ غزة  ااربعا   "إف مدينأ القدس  تتعر 

ر يا الديني وا نساني والتاريخي  مراوؿ التيويد الصييوني منذ اوتالليا  بيدؼ سلخيا  ف ىويتيا وا 
وأضاؼ  "ما تتعرض لو المدينأ المقدسأ ومسجدىا اااص   تعّد جرائـ ورب صييونيأ  والوضاري".

 والتي طالت البشر والشجر والوجر". تستيدؼ الوجود ال لسطيني  ييا وىويتيا و قا تيا العربيأ وا سالميأ 
مف جيتو  استنحر رئيس لجنأ وودات القدس واااص   ي المجلس التشريعي النائب خميس النجار  اياـ 

 جنود االوتالؿ وطالب الجامعات الييوديأ بجوالت  ي المسجد اااص .
 //فمسطين أون الين، 

 
 وغو شافيزهالفنزويمي الفصائل الفمسطينية تنعي الرئيس  11

ورصت معظـ ال صائؿ ال لسطينيأ سوا  االسالميأ او الوطنيأ  ل  نعي الرئيس  وليد  وض -راـ اهلل 
ال نزويلي ىوغو شا يز وا تبار موتو خسارة للشعب ال لسطيني ويث االت ورحأ  تط رانيا  قدت صديقا 

وجو تشا يز للذي تميز بمواا و الدا مأ ونصيرا ومدا عا اويا  ف القضيأ ال لسطينيأ بو اة الز يـ ال نزويلي ى
 .للشعب والمؤيدة للوؽ ال لسطيني

ومف جيتيا نعت وماس شا يز وااؿ صالح البردويؿ الناطؽ الرسمي باسميا ر إف و اة شا يز أ قدتنا ز يمًا 
  حبيرًا  خاصأ وأنو مف أحبر المناصريف والدا ميف للقضيأ ال لسطينيأ ووقو  ي المقاومأ ضد االوتالؿ

والتي تجلت آخر مواا و  ي السماح لدخوؿ ال لسطينييف بالده بدوف تأشيرة  بخالؼ الدوؿ العربيأ التي 
تشترط وصوؿ ال لسطيني  ل  تأشيرة  با ضا أ إل  المعاملأ السيئأ التي يعامؿ بيا ال لسطيني  ي 

يأ التي تخل و تسير  ل  المطارات العربيأ رغـ وصولو  ل  تأشيرةر  معربا  ف أمنياتو أف تحوف الشخص
 ن س نيجو.

ومف جيتيا نعت ورحأ الجياد ا سالمي تشا يز  معبرًة  ف وزنيا الشديد لرويلو  واالت أف و اة تشا يز 
 ي العالـ أجما  اف تشا يز لطالما واؼ بقوة أماـ ىذه  االستعمارىي خسارة حبير للجبيأ المعاديأ لقوى 
 المستضع أ. القوى وتصدى ليا إل  جانب الشعوب

مف جانبو  بر وزب الشعب ال لسطيني  ف تعازيو الوارة بو اة شا يز  وااؿ وليد العوض  ضو المحتب 
السياسي لوزب الشعب  ي تصريط صوا ي  أف رويؿ ىذا القائد اليساري ىو خسارة لحؿ لورحأ التورر 

 حاف  نوانًا للنيوض والتقدير والتودي.العالميأ وخسارة لحؿ ااورار  ي العالـ  الف تشا يز بمسيرتو الحبيرة 
مف جيتيا أوضوت الجبيأ الديمقراطيأ لتورير  لسطيف  أف و اة الرئيس ىوجو تشا يز خسارة حبيرة جدًا 

 للشعب ال نزويلي وللشعب ال لسطيني ولقوى اليسار  ي العالـ.
 .حؿ اورار العالـومف جيتيا نعت الجبيأ الشعبيأ شا يز  ومعتبرة موتو خسارة لل لسطينييف ول

 7/3/2013القدس العربي، لندن، 
 

 األحمد: حماس تتحمل مسؤولية التأخير في تنفيذ المصالحةعزام  12
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ااؿ  ضو اللجنأ المرحزيأ لورحأ  تط  رئيس حتلتيا البرلمانيأ  زاـ ااومد  إف ا ادة اللومأ ال    سل يت
اامأ الدولأ ال لسطينيأ المستقلأ.شقي الوطف وتوويد شعبنا ىو السبيؿ الوويد  نيا  االوتال  ؿ وا 

وأضاؼ االومد  ي ندوة سياسيأ نظمتيا ورحأ  تط  بالتعاوف ما وزارة اال الـ  اليـو ااربعا    ي المرحز 
 الجماىيري  ي سل يت  أف وماس تتومؿ مسؤوليأ التأخير  ي تن يذ المصالوأ.

بيف  زيز دويؾ  ي الندوة السياسيأ التي ر تيا وتطرؽ ااومد إل  مواولأ البعض استغالؿ ما ودث بينو و 
دائرة اال الـ وال قا أ  ي منظمأ التورير  واستخداـ ذلؾ لتعطيؿ المصالوأ  مؤحدا تجاوز ما ودث ونوف 
. اآلف بصدد توديد مو د جديد لمتابعأ المواضيا المتعلقأ بملؼ المصالوأ حما حاف مخططا ليا مف ابؿ

تالؿ اطاع غزة وىي تواصرىا وتقـو ب جرا ات تيدؼ منيا  صؿ غزة  ف الص أ لـ تنو او إسرائيؿوأحد اف 
الغربيأ   تاوأ الوات النجاز تيويد القدس وجدار ال صؿ العنصري والتوسا االستيطاني  ي حؿ محاف 

 بالص أ والقدس .
اضجأ باتجاه مف جانبو  ااؿ بسيسو إف  قليأ ايادات روماسر  ي غزة وتصريواتيـ تدؿ  ل  ر قليأ غير ن

المشارحأ ما اآلخرر. وأضاؼ  رمنذ توايا ات اؽ القاىرة للمصالوأ وىناؾ تبايف سياسي بيف ايادات روماسر 
  ي الداخؿ والخارجر.

 6/3/2013وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 

 عن إحياء عممية السالم "بضاعة كاسدة ال سوق لها" الحديث :أسامة حمدان 13
أحد مسؤوؿ العالاات الخارجيأ  ي ورحأ "وماس" أسامأ ومداف  أف الوديث  ف إويا   مليأ بيروت  

   ي العاصمأ المصريأ 3|6السالـ التي وردت اليوـ  ي اجتما ات وزرا  الخارجيأ العرب اليوـ ااربعا  )
الشعب ال لسطيني القاىرة  ال جدوى مف ورائو  ود ا ال  إ ادة تقويـ  مليأ التسويأ بالنظر إل  مطالب 

 ووقواو.
ووصؼ ومداف  ي تصريوات خاصأ لػ "ادس برس" الوديث  ف مسار التسويأ بأنو "بضا أ حاسدة ال 
سوؽ ليا"  وااؿ  "الوديث  ف  مليأ السالـ يجب أف يأخذ منو  جديدا  ي ظؿ الربيا العربي ينطلؽ مف 

صؿ  ي  مليأ السالـ خالؿ المرولأ إرادة الشعب ال لسطيني ومصالوو  ومف تقويـ استراتيجي لما و
الماضيأ وليس  ل  ذات الطريؽ السابقأ. وأ تقد أف ذلؾ يجب أف ينطلؽ مف مسألتيف ا نتيف  ااول  
لتقويـ الشامؿ والواسا لمسار التسويأ  والذي نعتقد أنو وصؿ إل  مرولأ الالجدوى  وأف  ل  العرب أف 

 يأخذ منو  آخر  ي التعامؿ ما ىذا اامر.
المسألأ ال انيأ أف يتـ النظر إل  وقوؽ الشعب ال لسطيني وأ ضؿ السبؿ لتوقيقيا. أما ما يواوؿ البعض و 

تسويقو بشأف السالـ  يو بضا أ حاسدة ال سوؽ ليا  اف نتنياىو الذي يقود المرولأ الواليأ  ي وحومأ 
 االوتالؿ أحد أنو لف يقدـ شيئا".

س" لمسار التسويأ  ااؿ ومداف  " مليأ التسويأ لـ تقدـ شيئا للشعب و ما إذا حاف مف الوارد أف تنضـ "وما
 ال لسطيني طيلأ العقديف الماضييف  و"وماس" لف تحوف جز ا مف ىذا ال شؿ والعبث".

وجوابا  ل  سؤاؿ وجيتو لو "ادس برس"  ما إذا حاف المواؼ مف التسويأ  قبأ جديدة أماـ المصالوأ  ااؿ 
يأ التي يستجيب ليا مومود سرائيلأ أماـ المصالوأ ىي الضغوط اامريحيأ وا ومداف  "العقبأ ااساسي

  باس  ىذه الضغوط ال تريد المصالوأ".
 6/3/2013قدس برس، 
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 يةإسرائيملألقصى ستكون عدائية إن صحب معه أي شخصية  أوباماعبد القادر: زيارة  14

قادر  أف زيارة الرئيس اامريحي باراؾ أوباما راـ اهلل  أحد مسؤوؿ ملؼ القدس  ي ورحأ " تط" واتـ  بد ال
 يأ.إسرائيلللمسجد اااص  ستحوف  دائيأ لو حاف بر قأ أي شخصيأ 

   "إف زيارة الرئيس أوباما مروب بيا  لسطينيًا 3|6) ااربعا وأضاؼ  بد القادر  ي تصريوات لو اليوـ 
يؽ  لسطيني ما وزارة ااوااؼ والشؤوف الدينيأ ومف أي مداخؿ المدينأ المقدسأ وأبوابيا  ولحف أف تحوف بتنس

 ي".إسرائيلوليست بتنسيؽ 
ي لف تحوف زيارة  دائيأ إسرائيلي وبر قأ أي مسؤوؿ إسرائيلوأشار إل  أف زيارة أوباما لو حانت بتنسيؽ 

 لل لسطينييف  قط بؿ ستحوف  دائيأ للمسلميف  ي حؿ محاف  ي العالـ.
أف ىذا اامر لو تـ بدوف إطالع  لسطيني حامؿ سيحوف تحريسا للخطوات ول ت  بد القادر االنتباه إل  

يأ المز ومأ بالييحؿ سرائيليأ تجاه ال لسطينييف والمسلميف  وتأحيدًا للروايأ ا سرائيلوالممارسات التعس يأ ا 
 محاف المسجد اااص . إسرائيؿالتي تتودث  نو 

 6/3/2013قدس برس، 
 

 سمطة باألسمحة يهدف إلى قمع أي حراك شعبي في الضفة الغربيةال" إسرائيل"إمداد حماس:  15
الناطؽ باسـ أف   آماؿ شوادة نقاًل  ف مراسلتياالقدس الموتلأ مف  7/6/2013الحياة، لندن،  ذحرت

 زميا إمداد السلطأ ال لسطينيأ بااسلوأ ييدؼ  إسرائيؿورحأ وماس سامي أبو زىري ا تبر أف "إ الف 
عبي  ي الض أ الغربيأ. وااؿ أبو زىري إف "الوديث  ف تسليط لعناصر السلطأ ىو إل  اما أي وراؾ ش

 دليؿ إضا ي  ل  التنسيؽ اامني بيف السلطأ واالوتالؿ  وارتقا  ىذا التنسيؽ إل  مستويات خطيرة".
لسلطأ ود ا السلطأ إل  "إ ادة تقييـ موا يا خصوصًا مف ىذه التصر ات والص قات  التي تزيد ال جوة بيف ا

 وايادتيا والشعب ال لسطيني".
القيادي  ي ورحأ   أف مومد جاسرة نقاًل  ف مراسليا غز مف  6/7/2013فمسطين أون الين، وأضا ت 

ااؿ "إف الشعب ال لسطيني ضويأ د ـ الحياف الصييوني للسلطأ ال لسطينيأ براـ اهلل   "وماس" يوي  موس 
القدس مف دنس االوتالؿ"  مؤحدًا أف إذا توود اامف  الذي ما زاؿ يضوي بدما  أبنائو اجؿ تورير

 ي   ف اامف يصبط متيـ.سرائيلال لسطيني ما اامف ا 
وأوضط موس   ي تصريط لػ" لسطيف أوف اليف"  ااربعا   أف ذلؾ ال يخدـ مصلوأ الشعب ال لسطيني  

 ب  طا  السلطأ بنادؽ مرخصأ  وص يا بػ"المأجورة وغير الوطنيأ".
إل  أف تلؾ ااسلوأ وجدت لومايأ أمف االوتالؿ  معتبرًا السلطأ براـ اهلل وظي يأ لومايأ المغتصبات وأشار 

 يأ وليست وطنيأ.سرائيلا 
   مشددًا  ل  إسرائيؿوأحد القيادي  ي "وماس" أف ااسلوأ المد ومأ ال يمحنيا تورير  لسطيف مف دنس )

 ي.سرائيلالشعب ال لسطيني مف خطر االوتالؿ ا  ضرورة إ ادة بنا  السلطأ  ل  أسس وطنيأ تومي
 

 تمييز عنصري ضد النساءمن المشاركة بالماراثون في غزة  لممرأةمنع حماس فتح:  16
تمييز  نصري مارستو »منا مشارحأ المرأة  ي المارا وف بأنو «  تط»ص ت ورحأ   و  توي صّباح -غزة 

ورأت م وضيأ ا  الـ «. لعنؼ ضدىا وانتياؾ وقواياوماس ضد المرأة ال لسطينيأ وا تدا  يساوي جرائـ ا
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انعحاسًا طبيعيًا للم اىيـ الظالمأ والظالميأ »جا  « وماس»وال قا أ  ي الورحأ  ي بياف أمس  أف ارار 
يأ ارارات سلطأ انقالب اامر الوااا  ي غزة  وتمييزًا  نصريًا خطيرًا  ل  أساس الجنس  «.الموجِّ

رحأ التورر الوطنيأ ال لسطينيأ  ي مقتؿ   الذيف منعوا مشارحأ  تيات  لسطيف ال القرار يطعف و»ورأت أف 
ينتيحوف وقوؽ المرأة ال لسطينيأ الطبيعيأ والمحتسبأ تاريخيًا  بر  قود مف النضاؿ والح اح الوطني ووقوؽ 

أىوائيـ  ا نساف ووسب  بؿ يور وف ويزوروف صورة شعبنا الوضاريأ التورريأ  ويقدمونيا للعالـ و ؽ
 «.وم اىيميـ المتطر أ والمتشددة المخال أ لنواميس الطبيعأ ا نسانيأ التي لـ يعيدىا المجتما ال لسطيني

 7/3/2013الحياة، لندن، 
 

 وضاعلكسب الوقت وتهدئة األ  سياسية مناورةحماس: زيارة أوباما  17
وااراضي ال لسطينيأ بأنيا "مناورة  سرائيؿباراؾ اوباما   اامريحيا تبرت ورحأ وماس زيارة الرئيس   غزة

 سياسيأ لحسب الوات وتيدئأ االوضاع".
جديد  ي ظؿ  بشي وااؿ صالح البردويؿ المتودث باسـ ورحأ وماس لػ معا  "ال يستطيا اوباما أف يأتي 

دئأ وتعنت وحومأ نتنياىو"  مشددا  ل  أف الواليات المتودة تريد أف تحسب الوات وتي يأسرائيلا الال ات 
 ال مف وتريد تيدئأ مقابؿ تيدئأ  قط وليس سالـ مقابؿ  ل  اارض". إسرائيؿاالوضاع دوف أف تد ا 

ي للتخ يؼ  ف الشعب سرائيلوأضاؼ "نتمن  اف تحوف زيارة اوباما جديأ للضغط  ل  االوتالؿ ا 
 ال لسطيني ويح ر  ف ال ترة الماضيأ التي لـ ينصؼ  ييا الشعب ال لسطيني".

 ي تحريس واائا  إسرائيؿلسلطَأ ال لسطينيأ مف "التساوؽ ما تضييا الوات الذي لف تست يد منو إال ووذر ا
وأ رب   ل  االرض"  معتبرا اف زيارة اوباما تنعحس سلبيا  ل  المصالوأ التي وضعت ورا  ظير السلطأ.

 ا للمصالوأ.البردويؿ  ف خشيتو مف اف يعطي اوباما تلميوات سياسيأ تجعؿ السلطأ تدير ظيرى
ييف  ااؿ البردويؿ "انيا حار أ خطيرة سرائيلوووؿ اوتماؿ زيارة الرئيس االمريحي القدس للقا  المسؤوليف ا 

جدا وتعطي شر يأ لتيويد القدس"  مطالبا اوباما ب لغا  الزيارة  ف اجندتو خاصأ  ي ظؿ الوراسات 
 ويتودث  نيا حعاصمأ  لسطينيأ". يأ. وااؿ  "ننصط اوباما اف يقؼ بعيدا  ف القدسسرائيلا 

 6/6/2013وكالة معًا اإلخبارية، 
 

 نفاقفتح المعابر لالستغناء عن األ " لإسرائيلعمى " بالضغطمصر حماس تطالب  18
المجاؿ    ساحلتن يذ بنود التيدئأ  إسرائيؿطالب مسؤوؿ  ي ورحأ وماس مصر بالضغط  ل    بيت لوـ

 رسميأ واالستغنا   ف االن اؽ.لنقؿ اوتياجات القطاع  بر الطرؽ ال
تر ض تطبيؽ بنود  إسرائيؿواضاؼ اسما يؿ االشقر لػ معا "اف ورحتو ما ىدـ االن اؽ لحف نريد بديال ....

التيدئأ وتختلؽ الوجج لتأخير تن يذ ىذه البنود التي تنص  ل   تط المعابر ما اطاع غزة و ل  مصر اف 
 نا "وأضاؼ "نريد ىدـ االن اؽ بايدي تتدخؿ".

 7/2/2013وكالة معًا اإلخبارية، 
 

 نسانيةإبمخيم اليرموك من كارثة  حل   قميمية تتحمل مسؤولية ماإدول  :الفمسطينيةتحالف القوى  19
أحدت  صائؿ توالؼ القوى ال لسطينيأ أف المجمو ات المسلوأ التي تتلق  الد ـ مف   وحاالت -دمشؽ 

 لحاملأ  ما وؿ بالمخيـ مف حار أ إنسانيأ.اطر وترحيا ودوؿ إاليميأ تتومؿ المسؤوليأ ا
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وجددت ال صائؿ  ي بياف ليا اليوـ المطالبأ بانسواب المجمو ات المسلوأ مف المخيـ "ليتمحف الميجروف 
مف العودة إل  منازليـ التي ىجروا منيا" ال تأ إل  أف المجمو ات المسلوأ مازالت تر ض االنسواب مف 

ااؼ بعض ااطراؼ ال لسطينيأ التي تر ض ا  الف بمطالبأ المجمو ات المخيـ وأف ىناؾ "غموضا  ي مو 
 المسلوأ باالنسواب منو".

وأشارت ال صائؿ إل  أف "الجيش العربي السوري أحد مرات  دة أنو لف يدخؿ المخيـ وترؾ موضوع 
المجمو ات"  المعالجأ لل صائؿ ال لسطينيأ التي لـ تستطا لغايأ اآلف الوصوؿ إل  نتيجأ ما متز مي ىذه

يسم  "جبيأ النصرة" وما يسم  "الجيش  مؤحدة أف "المجمو ات المسلوأ داخؿ مخيـ اليرموؾ تتبا لما
الور" ومترابطأ ما "مجمو ات مسلوأ" موجودة  ي يلدا والوجر ااسود ويتلقوف أوامرىـ مف أطراؼ  ربيأ 

اليميأ ودوليأ".  وا 
قيادات ال لسطينيأ وخصوصا الرئيس مومود  باس )ابو ول تت ال صائؿ إل  أنيا "أجرت اتصاالت ما ال

مازف   وخالد مشعؿ رئيس المحتب السياسي لورحأ وماس وطالبتيـ بتومؿ مسؤولياتيـ التاريخيأ باالتصاؿ 
والضغط  ل  الدوؿ االاليميأ التي تد ـ وتموؿ المجمو ات ا رىابيأ" معتبرة أف "المجمو ات ا رىابيأ لف 

 يرموؾ إذا لـ تتلؽ أمرا مف ممولييا ودا مييا واياداتيا الموجودة  ي الخارج".تنسوب مف مخيـ ال
 6/3/2013وكالة سما اإلخبارية، 

 
  2011سنة المؤبد لمفجر حافمة بالقدس ب تحكم في عوفر يةسرائيماإلالمحكمة العسكرية  20

ا أ إل  ستيف سنأ أخرى يأ  ي  و ر بالسجف المؤبد إضسرائيلاضت الموحمأ العسحريأ ا الموتلأ  القدس 
يأ  ي القدس  ي سرائيل ل  الشاب المقدسي إسواؽ  ر أ  وذلؾ بعد إدانتو بتن يذ  مليأ ت جير الوا لأ ا 

 .2011مارس/آذار  اـ 
مارس/آذار  اامر  23وحاف  ر أ اد أديف بزرع العبوة الناس أ  ي موطأ للوا الت  ي القدس الغربيأ  ي 

حما أديف  ر أ باالنتما  لحتائب  ز الديف القساـ الجناح  يا.إسرائيل 66ة وجرح الذي أدى إل  مقتؿ امرأ
 العسحري لورحأ وماس والتخطيط لتن يذ  مليات أخرى.

 7/3/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 

 ية حالياً سرائيميقبعون في السجون اإلفمسطينيًا  طفال   129 بتسيمم: هناك 12
ا تقلػػت  إسػػرائيؿصػػوأ مػػا حشػػ ت  ػػف منظمػػأ اليونيسػػيؼ أف يأ  رائيلسػػتػػؿ أبيػػب  أحػػدت منظمػػأ "بتسػػيلـ" ا 

ط ال يقبعوف  ي السجوف  129  مؤحدة أف ىناؾ آالؼ ط ؿ  لسطيني خالؿ السنوات العشر ااخيرة 7نوو 
معتقلػيف رىػف التوقيػؽ. واالػت  8معػتقال وتػ  مو ػد المواحمػأ و 220موحوما و 95يأ واليا  بينيـ سرائيلا 

يأ إنػػػو و لػػػ  الػػػرغـ مػػػف االنتقػػػادات الدوليػػػأ الوػػػادة  مػػػا زالػػػت  مليػػػات ا تقػػػاؿ ااط ػػػاؿ رائيلسػػػالمنظمػػػأ ا 
 10ي تتزايػد. وخػػالؿ العػػاـ الماضػي ارت ػػا  ػػددىـ بنسػػبأ سػػرائيلال لسػطينييف مػػف جانػػب سػلطات االوػػتالؿ ا 

 .1021شخصا  ي سنأ  882 ي المائأ  ف العاـ الذي سبقو  ويث بل   دد المعتقليف ااط اؿ 
ييف يأتوف  ادة للقبض  ل  ااط ػاؿ  ػي الليػؿ ويوػد وف ضػجأ وخو ػا سرائيلوأضا ت المنظمأ أف الجنود ا 

حبيرا  ي البيوت  ويػذىبوف بااط ػاؿ ويمنعػوف أىليػـ مػف مػرا قتيـ  ووتػ  مػف معر ػأ المحػاف الػذي يقػودونيـ 
 إليو  وىذا ما يضا ؼ خوؼ ااط اؿ. 
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سػػؤولأ ااط ػػاؿ  ػػي منظمػػأ "بتسػػيلـ"   ػػ ف ا تقػػاؿ ال تيػػأ يػػتـ  ػػي معظػػـ ووسػػب شػػاروف باومػػارتيف شػػاروف  م
الوػػاالت  ػػي الليػػؿ  با تبػػار ذلػػؾ أسػػيؿ بالنسػػبأ للجػػيش انػػو لػػيس مػػف الموتمػػؿ أف يجابػػو بمقاومػػأ  ػػي ىػػذه 
الوالأ. وتقوؿ "نوف مقتنعوف بأف إلقا  القبض  ل  ااصريف  ي الليؿ غيػر مقبػوؿ". ول تػت إلػ  مػا تتعػرض 

بعػػض ااط ػاؿ مػف متا ػػب يوصػؿ ليػـ جػػرا  ا تقػاؿ أبنػائيـ  ومػػا اػد يوحػـ  لػػييـ بػو مػف غرامػػات  لػو أسػر
دوالر أميرحي  أي أح ػر مػف دخػؿ ااسػرة شػيرا  1000ت قؿ حواىؿ ااسر الم قلأ أصال  والتي اد تصؿ إل  

 ونصؼ الشير.
اامت بيا المنظمػأ الدوليػأ وأشارت شاروف إل  دراسأ ووؿ وضا السجنا  مف ااط اؿ  ي سجوف االوتالؿ 

 ػي المائػػأ مػػف الشػباب المعنيػػيف يتعرضػػوف للعنػػؼ  75للػد اع  ػػف الط ػػؿ خػالؿ السػػنأ الماضػػيأ  وأحػػدت أف 
 03البدني  ويتودث أح ر مف نص يـ  ف تعرضيـ لتيديػدات باسػتخدامو. و ػالوة  لػ  ذلػؾ  ا تقلػت نسػبأ 

تيػػاؾ لمي ػػاؽ جنيػػؼ الرابػػا الػػذي يوظػػر نقػػؿ سػػحاف يأ  وىػػذا انإسػػرائيل ػػي المائػػأ مػػنيـ  ػػي سػػجوف ومعػػتقالت 
 أراض موتلأ إل  دولأ أخرى.

يأ الخاصػػأ بالشػػبيبأ   ػػي شػػير نػػو مبر سػػرائيلوذحػػرت منظمػػأ "بتسػػيلـ" أنػػو منػػذ تشػػحيؿ الموحمػػأ العسػػحريأ ا 
  والتػي تنشػط مػف داخػؿ معسػحر " ػوِ ر" شػماؿ راـ اهلل  ىنػاؾ مأسسػأ لمواحمػأ 1009)تشريف ال اني  سػنأ 

 ومعاابأ ال تيأ وااط اؿ. 
ومنػػذ إاامػػأ موحمػػأ الشػػبيبأ ُبػػذلت جيػػود مػػف أجػػؿ تقصػػير  تػػرة  ػػالج المل ػػات. وبوسػػب معطيػػات النػػاطؽ 

 ي المائأ مف مل ات القاصريف المعتقليف وت  انتيا  ا جرا ات استمرت اح ر مف تسعأ  20العسحري   ف 
 شيور  وذلؾ ابؿ إاامأ موحمأ الشبيبأ. 

 ػي المائػأ  قػط. ومػف خػالؿ  2.5لػـ تبلػ  نسػبأ المواحمػات التػي اسػتمرت ل تػرات حيػذه إال  1020و ي  ػاـ 
ال وص الذي أجرتو منظمأ "بتسيلـ"  ل  العقوبات التي  رضػت  لػ  القاصػريف الػذيف أدينػوا ب لقػا  الوجػارة 

ا وحمػػػا مػػػا  ػػػي المائػػػأ مػػػنيـ تلقػػػو  93  يتضػػػط أف ارابػػػأ 1022ونيايػػػأ يونيػػػو )وزيػػػراف   1005بػػػيف مطلػػػا 
بالوبس. ومنذ تأسيس موحمأ الشبيبأ العسحريأ طرأ توسف  ل  معالجأ اضايا القاصريف توػت سػف الرابعػأ 

ب لقػا  الوجػارة. إضػا أ  1022 شرة   لـ تجِر إدانأ أي ااصر توت ىػذه السػف  ػي النصػؼ ااوؿ مػف  ػاـ 
  القاصػريف توػت سػف الرابعػػأ إلػ  ذلػؾ   قػد اامػت موحمػأ الشػبيبأ بتقصػير  تػػرات الوػبس التػي  رضػت  لػ

حانت أطوؿ  ترة وحـ بالوبس  رضت  ل  ااصر  ي ىذه ال ئأ العمريػأ  1020 شرة بشحؿ حبير   ي  اـ 
 إسػرائيؿاد بلغت تسعأ أياـ   يما بلغت أطوؿ  ترة وحـ ابؿ اياـ موحمػأ الشػبيبأ ارابػأ الشػيريف. و ػي داخػؿ 

 ُيمنا وبس القاصريف دوف سف الرابعأ  شرة.
 7/3/1723، رق األوسط، لندنالش
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ي بنيػاميف نتانيػاىو أف سػرائيلأحدت مصادر  ي وزب الليحػود الػذي يتز مػو رئػيس الػوزرا  ا   القدس الموتلأ
أ الجديػػدة  سػػعيا لتوايػػا جيػػودا و ي ػػأ ومح  ػػأ تبػػذؿ لزيػػادة وتيػػرة الم اوضػػات االئتال يػػأ وػػوؿ تشػػحيؿ الوحومػػ

 سا أ. 88االت ااات ما مم لي وزبي "البيت الييودي" و"ىناؾ مستقبؿ" خالؿ 
واضا ت المصادر  التي طلبت  دـ حشػؼ ىويتيػا  اف "الليحػود معنػي بػاف يػؤدي الػوزرا  الجػدد يمػيف الػوال  

لماليأ ُ رضت  ل  رئيس وزب اماـ الحنيست مطلا االسبوع القادـ"  أي يوـ ااود. واشارت إل  اف وقيبأ ا
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بيتنػا"  إسرائيؿ -"ىناؾ مستقبؿ" يائير البيد  اال انو اوضط انو ليس معنيا بيا  مشيرة إل  أف توالؼ "الليحود
 سيوت ظ بوقيبأ الخارجيأ.

 ػػي مػػوازاة ذلػػؾ  حشػػ ت تقػػارير إخباريػػأ  بريػػأ أف وػػزب "ىنػػاؾ مسػػتقبؿ" وضػػا مطالػػب جديػػدة امػػاـ الطػػااـ 
 ي شؤوف الػديف والدولػأ   إسرائيؿاوض  تتم ؿ بادخاؿ تغييرات جوىريأ  ل  الوضا القائـ  ي الليحودي الم 

ومػػف بػػيف ىػػذه المطالػػب تشػػغيؿ وسػػائط النقػػؿ العامػػأ  ػػي ايػػاـ السػػبت  اامػػر الػػذي ُيعػػد منبػػوذا  ػػي الديانػػأ 
 الييوديأ.

 7/3/1723، البيان، دبي
 

 ية بعد إيرانمصر والسعودية لدول نوو  تحولتحذر من  "إسرائيل" 13
مف تووؿ مصر والسعوديأ لػدوؿ نوويػأ  إسرائيؿوذر مسئوليف  سحريوف ر يعو المستوى      مومود موي 

  ل  غرار إيراف بعد امتالؾ طيراف سالوًا نوويًا.
واػػاؿ صػػوي أ "يسػػرائيؿ ىػػايوـ"  إف إيػػراف اامػػت  لػػ  تطػػوير برنامجيػػا النػػووى بشػػحؿ مػػذىؿ خػػالؿ السػػنوات 

   وأف برنامج طيراف النووى يورز تقدمًا سريعًا وال يتواؼ  ف العمؿ.القليلأ الماضيأ
 6/1/1723، اليوم السابع، مصر
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ي أ يأ  ػػو ير جنػػػدلماف صػػوأ مػػا نشػػرتو صػػػوسػػرائيلب النػػػاطؽ باسػػـ الوحومػػأ ا حػػذّ   ػػػ وليػػد  ػػوض راـ اهلل
بندايػأ ابػؿ زيػارة  700امػداد اجيػزة اامػف ال لسػطينيأ بنوػو  إسرائيؿيأ  ف ارار سرائيلريديعوت اورونوتر ا 

اوباما المرتقبأ ضمف ما يسم  ببوادر وسف النيأ تجاه ال لسطينييف  مشددا  ي تصػريوات الذا ػأ ررايػو اؼ 
وف اي شي  يمحف اف توصؿ  ليػو  دلمافوأحد جن اـر الموليأ  ل  اف ىذا الخبر حاذب و ار  ف الصوأ.
 السلطأ ال لسطينيأ لف يحوف اال مف خالؿ الم اوضات.

 7/3/1723، القدس العربي، لندن

 
 

  "إسرائيلد"في سورية يشكل تحديًا استراتيجيًا ل التصعيد: عضو في الكنيست 15
ي إسػوؽ ىرتسػوغ سػرائيلا تبر  ضو لجنأ الخارجيأ واامف  ي الحنيسػت ا   آماؿ شوادة -القدس الموتلأ 

أف "تصعيد ااوضاع  ي سوريأ واستمرار سقوط اذائؼ وصواريخ  ي الجوالف السوري الموتؿ والمستوطنات 
ببنػا  خطػأ  إسػرائيؿ". ورأى أف "ىنػاؾ واجػأ ضػروريأ اف تقػـو سػرائيؿ يو  يشّحؿ توديًا استراتيجيًا جديدًا  

أ العربيػػػأ والػػػدوؿ العظمػػػ   ػػػي العػػػالـ  والتشػػػاور مػػػا روسػػػيا اسػػػتراتيجيأ مشػػػترحأ مػػػا ترحيػػػا والنػػػاتو والجامعػػػ
 ".إسرائيؿلمواجيأ ااوضاع  ي سوريأ والمخاطر المتزايدة  ل  ودود 

وبو ت لجنأ الخارجيأ واامف "أوضاع الجبيأ الشماليأ والمخػاطر مػف جيػأ سػوريأ بعػد تحػرار سػقوط اػذائؼ 
يأ  ػف  ناصػر تنظػيـ ال راػاف التػابا سػرائيللتقػارير ا ىاوف  ل  مستوطنات الجوالف السوري"  حما نااشت "ا

 للقا دة إل  مناطؽ الودود واستيال  العناصر  ل  معظـ البلدات القريبأ مف القنيطرة".
يأ أف "التطػػػػورات الواصػػػػلأ  ػػػػي منطقػػػػأ الوػػػػدود أدت إلػػػػ  تغييػػػػر إسػػػػرائيلواػػػػد ا تبػػػػرت مصػػػػادر اسػػػػتخباريأ 

"  وأشػػػارت إلػػ  أف "تصػػعيد سػػقوط اػػذائؼ وصػػواريخ  لػػػ  ؿإسػػرائياسػػتراتيجي  سػػحري حبيػػر وخطيػػر  لػػ  
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منطقأ الجوالف دليؿ  ل  أف العناصر المتطر أ باتت تسيطر  ل  المنطقأ الودوديأ   يما الوجود العسػحري 
 ي اد تبخر". سرائيلا 

 يأ أف "اسػػػتمرار سػػػقوط الصػػػواريخ مػػػف سػػػوريأ  لػػػ  الجػػػوالف السػػػوريإسػػػرائيلوتػػػرى جيػػػات اسػػػتخباريأ وأمنيػػػأ 
اوتمػػػػاالت  دخػػػػوؿ الجػػػػيش  3أمػػػػاـ  إسػػػػرائيؿوالمسػػػػتوطنات وااتػػػػراب  ناصػػػػر إرىابيػػػػأ مػػػػف الوػػػػدود  يضػػػػا 

تقديـ الد ـ العسحري لجيػات معتدلػأ للسػيطرة  لػ  المنطقػأ   ي إل  ىذه المناطؽ واالستيال   لييا سرائيلا 
 المنطقأ الودوديأ". ي أردني لإلشراؼ  ل  ااوداث التي تقا  ي ىذهإسرائيلأو إنشا  تعاوف  سحري 

 7/3/1723، الحياة، لندن
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يأ الجديػدة باتػت  ػي ربػا السػا أ ااخيػر  سػرائيلبرغـ ا ارار بأف مسا ي تشػحيؿ الوحومػأ ا   ولمي موس 
ي  مف جديد.  الوزف النو ي لعدد مف الشرحا  االئتال ييف إال أف بعض ااطراؼ تتصرؼ وحأنيا تبدأ حؿ ش

وتراجا الوزف القيمي لػرئيس الوحومػأ المحلػؼ بنيػاميف نتنيػاىو وشػريحو أ يغػدور ليبرمػاف  اػاد إلػ  مسػاومات 
حبيرة  ويث باتت حلمأ السر ىي توزيا الوقائب. وبدا واضوًا وت  يوـ أمػس أف نتنيػاىو  الػذي حػاف يعتبػر 

بعادىمػا  ػف الخارجيػأ  ن سو "وزير الماليأ اا ل " يريد إيقاع ولي يو الجديديف  ي ورطأ تسػلـ ىػذه الوقيبػأ وا 
 واامف.

ومف المعطيات المتو رة ووؿ الم اوضات الجاريأ يتبيف أف رئيس وزب "ىنػاؾ مسػتقبؿ" يػائير لبيػد ال يرغػب 
اسػػػػًا  دراؾ متزايػػػػد بػػػػأف الظػػػػروؼ  ػػػػي تسػػػػلـ وقيبػػػػأ الماليػػػػأ. ومػػػػف المؤحػػػػد أف انعػػػػداـ الرغبػػػػأ ىػػػػذه تعػػػػود أس

االاتصاديأ  ي المرولأ المقبلأ لف تحػوف مريوػأ خصوصػًا وأف معػالـ ت ػااـ اازمػأ االاتصػاديأ باديػأ للعيػاف. 
وبدييي أف ز يـ وزب صا د ال يطمط  ي الغرؽ  ي مستنقا اازمأ والظيور أماـ الجميور  وحأنػو العػاجز 

ىذا بالذات ىو ما د ا نتنياىو إل  التخلي  صاداًا أو مرغمًا   ف   ف تخليص االاتصاد مف مشاحلو. وربما
ىػػذه الوقيبػػأ. ولحػػف لػػيس مسػػتبعدًا أف يحػػوف التخلػػي  ػػف ىػػذه الوقيبػػأ ا شػػػحاليأ وااساسيػػػأ نابعػػػا حذلػػػؾ مػػف 

 رغبػتو  ي إبعاد مطالب "ىناؾ مستقبؿ" و"البيت الييودي"  ف وزارتي الخارجيأ والد اع.
بيتنػػػا" وشػػػريؾ نتنيػػػاىو  أ يغػػػدور ليبرمػػػاف. وأ ػػػار و ػػػد  إسػػػرائيؿرة الخارجيػػػأ مو ػػػودة لػػػز يـ "ومعػػػروؼ أف وزا

نتنياىو ىذا لليبرماف مشاحؿ اانونيأ يبو يػا المستشػار القضػائي للوحومػأ   ضػاًل  ػف مشػاحؿ سياسػيأ داخػؿ 
نط وزارة الخارجيػػأ الليحػػود وداخػػؿ االئػػتالؼ الوحػػومي.   ػػي "ىنػػاؾ مسػػتقبؿ" و"البيػػت الييػػودي" يقولػػوف إف مػػ

مقعػػػدًا  ػػػي الحنيسػػػت  وىػػػو الوػػػزب الخػػػامس لجيػػػأ القػػػوة بعػػػد الليحػػػود  22بيتنػػػا" الػػػذي يملػػػؾ  إسػػػرائيؿلػػػز يـ "
و"ىناؾ مستقبؿ" ووزب العمؿ و"البيت الييػودي"  يوجػب مػنط اػادة ىػذه ااوػزاب مناصػب أر ػا مػف منصػب 

 ليبرماف.
يأ ىػػػو ليبرمػػػاف الػػػذي اػػػاد  سػػػرائيلة الديبلوماسػػػيأ ا وىنػػػاؾ  ػػػي الليحػػػود مػػػف يعتبػػػر أف آخػػػر مػػػف يصػػػلط لقيػػػاد

يأ نوػو العزلػأ. لحػف اامػر ال يتواػؼ  نػد الػدوا ا الجوىريػأ  ينػاؾ مطالبػات سػرائيلب ظاظتو  الديبلوماسػيأ ا 
ذات طبيعػػأ شخصػػيأ  ػػي الليحػػود بيػػذا المنصػػب. وح يػػروف يعتقػػدوف أف الليحػػود وػػـر  ػػي الواليػػأ الوحوميػػػأ 

ب اليامأ  ويث حانت الخارجيأ لليبرماف والد اع بيػد إييػود بػاراؾ. ويبػدو أف وزارة الػد اع السابقأ مف المناص
 ستحوف شبو مضمونأ لنائب رئيس الوحومأ الليحودي الوالي الجنراؿ موشي يعلوف.

ويرى ح يروف أف ااجوا  العامأ  ي الليحود ىي أجوا  خيبأ.  الوحومػأ الجديػدة  و ػؽ المعيػار  الػذي يسػع  
لؼ "ىناؾ مستقبؿ" و"البيت الييػودي" إلػ   رضػو بغػرض توديػد  ػدد الػوزرا   لػف ينػاؿ الليحػود أح ػر مػف توا



 
 
 

 

 

           27ص                                    1792العدد:                7/3/1723الخميس  التاريخ:

سبعأ وزرا  مف بينيـ نتنياىو ن سو  أي أاؿ مف  دد وزرا  الليحود  ي الوحومأ المنصػر أ. وحػؿ ىػذا إذا لػـ 
وزيػرًا  وينيػا لػف  28ـ  لػ  يصر "ىناؾ مستقبؿ" و"البيت الييودي"  ل  مطلب توديد  ػدد الػوزرا  واصػرى

وزيػػرًا  18ينػػاؿ الليحػػود سػػبعأ وزرا  بػػؿ أاػػؿ مػػف ذلػػؾ. ولحػػف لػػيس مسػػتبعدًا أف تتشػػحؿ الوحومػػأ الجديػػدة مػػف 
حنوع مف الوؿ الوسط بيف الوحومأ المقلصأ والوحومأ الواسعأ. ويؤحد اادة  ي الليحود أف نتنياىو "ي يػـ أنػو 

 وزيرًا حما يطالب يائير لبيد". 28ئتال و المقبؿ  لحنو لف يقبؿ بػمضطر لتقليص واد  ي  دد الوزرا   ي ا
لػػػػ  جانػػػػب ذلػػػػؾ ىنػػػػاؾ الصػػػػراع الطبيعػػػػي  ػػػػي الليحػػػػود  لػػػػ  المناصػػػػب المتراجعػػػػأ بػػػػيف الػػػػوزرا  الوػػػػالييف  وا 
والطػػػامويف الجػػػدد بتػػػولي وقائػػػب ممػػػف  ػػػازوا  ػػػي االنتخابػػػات الداخليػػػأ. وحػػػاف الليحػػػود اػػػد و ػػػد  ػػػي وملتػػػو 

ـ التخلي  ػف وقيبتػي ا سػحاف والتعلػيـ. إال أف الوقيبتػيف التن يػذيتيف تشػحالف مطموػًا وغرضػًا االنتخابيأ بعد
 لحؿ مف "البيت الييودي" و"ىناؾ مستقبؿ".

وػػوؿ الػػوزارات المتقلصػػأ لليحػػود والخيبػػأ المتزايػػدة  ػػي صػػ وؼ أ ضػػائو. وحمػػا  إسػػرائيؿوتح ػػر التعليقػػات  ػػي 
. ويرى الليحوديوف بخيبأ حيؼ أف الوقائب التي حانوا يولموف بيا سلؼ ينصب االىتماـ ووؿ توزيا الوقائب

تتسرب مف بيف أيدييـ إل  الول ا  الجدد. و ي البد  حانت وزارة الماليأ  لحف ال يبػدو أف  مػأ مػا يلبػي شػيوة 
ناؾ يأ أف أشارت وت  إل  ات اؽ "التوالؼ ال ال ي" )ىإسرائيليائير لبيد سوى وزارة الخارجيأ. وسبؽ لصوؼ 

 مستقبؿ والبيت الييودي وحديما   ل  المطالبأ بوزارة الد اع لشاؤوؿ مو از.
ومػف الوجيػػأ العمليػػأ يت ػرغ نتنيػػاىو واليػػًا إلػ  وػػؿ مشػػاحلو مػا "ىنػػاؾ مسػػتقبؿ" و"البيػت الييػػودي" تارحػػًا أمػػر 

أ. ويعتقػػد وػػؿ مشػػاحلو الداخليػػأ مػػا أ ضػػا  وزبػػو إلػػ  وػػيف اتضػػاح الصػػورة وخريطػػأ توزيػػا الوقائػػب الوزاريػػ
ح يروف أف نتنياىو  ميمػا  عػؿ  سػيواجو مشػحلأ داخليػأ ليسػت صػغيرة سػوا  مػا مػف سػيبقييـ مػف الػوزرا  أو 

 بيتنا". إسرائيؿما مف سيتخل   نيـ. وتزداد ورطأ نتنياىو بتعيده بووالي أربعأ وزرا  لول ائو  ي "
ود بيتنا" و"ىناؾ مستقبؿ" و"البيت الييودي".  مومًا  ووت  اللوظأ ااخيرة  ىناؾ اتيامات متبادلأ بيف "الليح

وتنصػػب االتيامػػات أساسػػًا  لػػ  الليحػػود  وموػػاوالت  ػػض الشػػراحأ بػػيف يػػائير لبيػػد ون تػػالي بينػػت. ومػػا ذلػػؾ  
 وحما ىو معروؼ  ال يبدو  ي اا ؽ أف ىناؾ خيارا آخر سوى تشحيؿ االئتالؼ وخالؿ ااياـ القليلأ المقبلأ.

 7/3/1723، السفير، بيروت
 
 

 دولة محتممة 33من عمميات "إرهابية" في  مواطنيهاتحذ ر  "إسرائيل" 17
ييف مػػف اسػػتيدا يـ مػػف ابػػؿ ورحػػات "ا رىػػاب" سػػرائيل شػػيأ  يػػد ال صػػط  وػػذرت ىيئػػأ محا وػػأ ا رىػػاب ا 

 دولأ نشرت أسما ىا ضمف اائمأ موددة. 33العالمي  التابعأ  يراف ووزب اهلل  وتوديدًا  ي 
مػػأ سػػينا   ويػػث توجػػد خشػػيأ حبيػػرة جػػدًا مػػف تن يػػذ  مليػػات أو خطػػؼ  إضػػا أ إلػػ  سػػت دوؿ وتضػػمنت القائ
يػػراف ولبنػػاف والعػػراؽ والػػيمف والسػػعوديأ.سػػرائيليمنػػا  لػػ  ا  أمػػا لجيػػأ  ييف اانونػػًا مػػف دخوليػػا  ىػػي  سػػوريا وا 

 ى.الباايأ   قد اختل ت نسبأ التيديد التي وددتيا الييئأ  مف دولأ إل  أخر  10الدوؿ الػ
 7/3/1723، االخبار، بيروت

 
 يسرائيمرابط في الجوالن وترصد دبابات وطائرات الجيش اإلي "القاعدة"ي: سرائيماإلعالم اإل 18

يأ  اليػوـ ااربعػا   أف  ناصػر مػف تنظػيـ القا ػدة تتواجػد  نػد خػط واػؼ إطػالؽ إسرائيلذحرت وسائؿ إ الـ 
 النار  ي الجوالف الموتؿ منذ أشير.
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يأ  لػػ  مواعيػػا ا لحترونػػي  صػػباح اليػػوـ  إف  ناصػػر مػػف تنظػػيـ القا ػػدة سػػرائيلة العاشػػرة ا  قػػد االػػت القنػػا
تتواجد  ي الجوالف  بينما أوضوت القناة السابعأ أف مجمو ات مف التنظيـ تقـو بتورحات  سحريأ اد تضر 

 .إسرائيؿبأمف 
يتواجدوف  ل  بعد أمتار اليلػأ مػف وأوضوت القناة أف  ناصر القا دة الذيف يقاتلوف ضد نظاـ بشار ااسد 

الخػط الوػػدودي )خػط واػػؼ إطػػالؽ النػار   مضػػي أ أف أ ػػراد لػوا  "ال راػػاف"  وىػػي إوػدى مجمو ػػات القا ػػدة  
 ي وىي تقـو بعمليا بالقرب مف الودود.سرائيلنشروا تسجيال مصورا يظير دوريأ للجيش ا 

جيال مصػػورا آخػػر يظيػػر أنيػػـ يراابػػوف طػػائرات تابعػػأ وأضػػا ت القنػػاة أف أ ػػراد اللػػوا  نشػػروا ابػػؿ  ػػدة أيػػاـ تسػػ
 ي حانت تولؽ  وؽ ىضبأ الجوالف.سرائيللسالح الجو ا 

وبوسػػب القنػػاة أيضػػا   ػػػ نيـ  رضػػوا تسػػجيالت أظيػػػرت بػػأنيـ يملحػػوف صػػواريخ مضػػػادة للػػدروع مػػف طػػػراز 
يػزة للمواجيػأ مػا الػدبابات يأ الصنا  وىي مف إنتاج سبعينيات القرف الماضي  اػالوا إنيػا مجإسرائيل"شي وف" 

 يأ.سرائيلا 
 6/3/1723، 48عرب 

 
 ية: "الجهاد العالمي" منشغل بقتال النظام السوري حالياإسرائيممصادر  19

ي اوليػا إف تنظيمػات "الجيػاد العػالمي"  وىػو الوصػػؼ سػرائيلنقلػت القنػاة العاشػرة  ػف مصػادر  ػي الجػػيش ا 
بالقا دة وغير القا دة  منشغلأ واليػا بالقتػاؿ ضػد الجػيش السػوري ي للتنظيمات ا سالميأ المرتبطأ سرائيلا 

النظػػػامي  وسػػػيوتاجوف سػػػنأ واوػػػدة  لػػػ  اااػػػؿ ل ػػػرض سػػػيطرتيـ  لػػػ  حامػػػؿ الدولػػػأ السػػػوريأ  ووينيػػػا  قػػػط 
 إذا ما ارروا ذلؾ أصال  و قا للقناة. إسرائيؿسيت رغوف للقتاؿ ضد 

يأ  والمطالبػػأ بضػػرورة  ػػتط وػػوار مػػا مػػف سػػرائيليػػأ ا وتزايػػدت الػػد وات الصػػادرة مػػف داخػػؿ المؤسسػػأ اامن
ي بالمتمرديف  بيدؼ سرائيلأسمتيـ بالمعتدليف  ي أوساط مقاتلي المعارضأ السوريأ الذيف يص يـ ا  الـ ا 

توديػػػػد اوا ػػػػد لعبػػػػأ جديػػػػدة  ػػػػي الجػػػػوالف الموتػػػػؿ  وتػػػػ  ال يتوػػػػوؿ الجػػػػوالف إلػػػػ  نقطػػػػأ النطػػػػالؽ العمليػػػػات 
 يأ.سرائيليأ  وسب تعبير القناة التل زيونيأ ا سرائيلا  والصواريخ ضد ااىداؼ

 6/3/1723، 48عرب 
 

 لمفمسطينيين من دخول البالد اً مناصر  اً كييمر أ اً تمنع ناشط "إسرائيل" 37
مؤيد للقضيأ ال لسطينيأ مف دخوؿ البالد   اليأ  الناشط الييودي ااميرحي "آدـ شابيرو"إسرائيلمنعت موحمأ 

 ػػي مدينػػأ نػػابلس  1001"صدور أمػػر تقييػػدي بوقػػو إبػػاف ا تقالػػو  ػػاـ ػشػػطأ ىويػػدا  ػػراؼ لػػبر قػػأ زوجتػػو النا
مف أب  لسطيني مف اريأ تنودر   يأسرائيلتومؿ الجنسيأ ا   التي  لسطينيأ  راؼ وىويدا بالض أ الغربيأ".

 .وأـ  لسطينيأ 88معليا  ي الجليؿ منطقأ 
خػػالؿ مشػػارحتو  ػػي مظػػاىرة  1001ا تقػػؿ  ػػي صػػيؼ  وذحػػرت صػػوي أ ىػػمرتس  مسػػا  ال ال ػػا   أف شػػابيرو

 لعشر سنوات. إسرائيؿبالقرب مف نابلس  وصدر بوقو ارار يورمو مف دخوؿ 
 7/3/1723، 48عرب 

 
 بتطوير العالقات مع أذربيجان لتصبح مزودها الرئيسي بالنفط يإسرائيمتفاؤل القناة األولى:  32



 
 
 

 

 

           29ص                                    1792العدد:                7/3/1723الخميس  التاريخ:

س ااذربيجػػػاني "إليػػػاـ  الييػػػؼ" االسػػػتعداد للتضػػػويأ نقلػػت أوسػػػاط دبلوماسػػػيأ صػػػييونيأ  ػػػف مستشػػػار الػػرئي
"  ال تػػػًأ إلػػػ  أّف ىنػػػاؾ الح يػػػر مػػػف ااصػػػداا  الييػػػود إسػػػرائيؿبالعالاػػػات مػػػا إيػػػراف  ػػػي سػػػبيؿ تمتينيػػػا مػػػا "

" بػػػالن ط  إسرائيؿاذربيجػػاف يسػػا دونيا  ػػػي الواليػػات المتوػػدة  ممػػػا جعػػؿ ااخيػػػرة تصػػبط المػػزودة الحبػػػرى لػػػ"
ستيالحيا الن طي مصدره الدولأ القواازيأ المتمتعأ باوتياطيات ميمأ  ي بور اػزويف. % مف ا80وأح ر مف 

"  مراد ويدروؼ  إّف المباو ات اليادئػأ SOCARمف جيتو  ااؿ  المسؤوؿ  ي شرحأ الن ط الوطنيأ ااذريأ "
القرابػأ اللصػيقأ تجددت بشأف مّد خط أنابيب توت مائي بيف مينػا ي "تشػيياف وأسػدود"  مشػيرًا إلػ  أّنػو رغػـ 

" لـ يمس بالولؼ بػيف "تػؿ أبيػب" وبػاحو  ممػا د ػا إسرائيؿبيف أذربيجاف وترحيا    ّف توتر  الاات ااخيرة بػ"
 ااخيرة لبذؿ مواوالت منذ  ترة طويلأ لجسر الخالؼ بيف ولي ييا  الصييوني والترحي.

 القناة األولى )عن العبرية، ترجمة المركز(

 6/3/1723، 1752 العدد ،التقرير المعموماتي

 
 ةالمخيمات الفمسطينية بسورياستهدفت هجمات ب فمسطينياً  استشهاد  

 لسطينيًا  اليوـ ااربعا   جرا  استمرار اليجمات استيد ت مخيمات الالجئيف  استشيد   غزة
 ال لسطينييف  ي سوريا  وخاصًأ مخيـ سبينأ بريؼ دمشؽ.

آخريف  جرا    لسطينييف استشيدوا   يما أصيب  اف  ـ واالت مصادر خاصأ لػ القدس دوت حو 
اصؼ تعرضت لو أطراؼ المنطقأ الجنوبيأ الشرايأ مف مخيـ سبينأ  ويث سقطت اذائؼ  ل  منازؿ 

وحاف استشيد خمسأ  لسطينييف  ي مخيـ سبينأ يوـ امس ال ال ا    الالجئيف  وأود أسواؽ المخيـ الرئيسيأ.
 شيدا  الذيف سقطوا خالؿ يوميف. دد ال ما ير ا ال  

إل  ذلؾ استشيد ال لسطيني   توي  يس   جرا  اصابتو برصاص اناص ارب منطقأ مسبط "التروبيحانا" 
 ل  طريؽ وي القابوف بدمشؽ  ويث حاف  ي طريقو للعمؿ  وىو ميندس  ي إودى شرحات ا نشا ات 

مف مخيـ اليرموؾ جرا  اصابتو برصاص اناص حما استشيد ال ت  ال لسطيني  وسيف العمرة   المعماريأ.
 ي أوؿ المخيـ.

 //، القدس، القدس
 
  عمى أرض مقبرة "مأمن اهلل"متحف أثري ومركز سياحي وحديقة لمكالب  لبناءمخططات "األقصى":  

  وجيت "مؤسسأ اااص  للواؼ والتراث" رسائؿ  اجلأ إل  جامعأ الدوؿ العربيأ ومنظمأ القدس الموتلأ
التعاوف ا سالميأ ورابطأ العالـ ا سالمي واالتواد العالمي لعلما  المسلميف  والس ارات المصريأ والترحيأ 
وااردنيأ  تطالب بالتورؾ العاجؿ  نقاذ مقبرة "مأمف اهلل" ا سالميأ التاريخيأ  ي القدس  " ي ظؿ 

 تدميرىا وتيودييا حاماًل".يأ ومخططات لسرائيلاستيدا يا المتواصؿ مف ابؿ أذرع المؤسسأ ا 
وجا   ي الرسالأ  "أف مقبرة مأمف اهلل  ي مدينأ القدس مف أادـ المقابر ال لسطينيأ  ود ف  ييا جما مف 
الصوابأ والتابعيف والعلما  والمجاىديف ومف أ ياف القدس الشريؼ  ل  مر التاريخ  ولحف ىذه المقبرة 

يأ  إذ سرائيلوت  يومنا ىذا مف ابؿ سلطات االوتالؿ ا  استيد ت منذ نحبأ  لسطيف وال زالت تستيدؼ
% مف مساوتيا ووولتيا إل  ودائؽ  امأ وشوارع وأاامت  لييا المباني ااتطعت ما يقارب الػ 

والمؤسسات والمدارس والمال ب بما يسم  وديقأ االستقالؿ  وما تبق  مف مساوتيا ىو  قط ما يقارب الػ 
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يأ سرائيلًا  وىذه المساوأ ىي ااخرى ال زالت تستيدؼ  ل  يد السلطات ا دونم دونـ مف أصؿ  
 التي تواوؿ بحؿ  مف أف تتخلص مما تبق  منيا".

ـ وتوت غطا  الظالـ و ي سا ات الليؿ المتأخرة اامت جرا ات //وتابعت الرسالأ  " ي تاريخ 
ابر وشاىد  وال  ودمرت بشحؿ حامؿ ما يقارب يأ بالدخوؿ إل  مقبرة مأمف اهلل سرائيلبلديأ القدس ا 

زالت السلطات  ازمأ  ل  مواصلأ الجرؼ والتدمير لقبور ااجداد  ي مدينأ القدس  إذ اامت بوضا إشارة 
ومرا   ل   شرات القبور ا ضا يأ حخطوة مسبقأ لتدميرىا  و ي ن س الوات و ي الجيأ الشماليأ الغربيأ 

مر شرحأ "سايموف  يزنطاؿ" بأ ماؿ البنا   ل  مواا المقبرة لما ال يخجلوف لما تبق  مف المقبرة تست
 بتسميتو وبحؿ وااوأ "متوؼ التسامط".

وحشؼ رئيس المؤسسأ الميندس زحي مومد اغباريأ  برسالتو  ف مخططات تدميريأ تيويديأ ستقاـ  ل  
رب  ال أ مالييف دوالر  لتحرس أجزا  مت راأ مف المقبرة  بقيمأ تقوـ  ف  شرة مالييف شيحؿ )ما يقا

 سيطرتيا  ل  المقبرة".
وأوضط أنو  ي غربي المقبرة الواليأ المتبقيأ؛ تقوـ بلديأ القدس االوتالليأ  ي ىذه ااياـ ببنا  مقي   ل  
أرض المقبرة التاريخيأ  ح شارة واضوأ  ل  إصرار البلديأ  ل  مواصلأ تدمير وطمس ىذا المعلـ 

ت  آخره  حما وااتطعت مساوأ خمسأ دونمات مف المقبرة  ي الزاويأ الجنوبيأ الغربيأ ا سالمي العربي و
وأويطت بالسياج وتستعمؿ حمخزف لآلليات والمعدات ال قيلأ للمقاوليف الذيف يعملوف  ي المشاريا المويطأ 

دس  ي التاريخ بالمقبرة واليًا ومف المخطط إاامأ متوؼ  ي ن س المنطقأ يوحي اصأ موارد المياه  ي الق
 القديـ.

وأشار إل  أف "ىناؾ مخططات لبنا  مباني لمواحـ الصلط والمرحزيأ  ل  جز  آخر مف المقبرة التاريخيأ 
غربي ما يسم  بػ "متوؼ التسامط"  إضا أ إل  مخططات لت عيؿ برحأ تجميا المياه  ي وسط المقبرة 

ة  ي المقبرة مما يترتب  ليو و ر أساسات  ميقأ وتوويليا إل  مرحز سياوي والذي يشمؿ ترحيب أ مدة إنار 
سوؼ تمس اطعًا بورمأ ااموات المد ونيف  ي المقبرة  حما واف ىنالؾ مخططات  اامأ منطقأ  روض 
اامأ مبن  للتوحـ  ي أجيزة الري  لالوت االت وشؽ طريؽ جديد وبنا  بن  توتيأ للمياه والحيربا  وغيرىا  وا 

 للحالب".  ي المنطقأ وتخصيص وديقأ
وطالبت الرسالأ بالتدخؿ  ورًا مف أجؿ واؼ تدنيس ىذه المقبرة العريقأ بحؿ خطوة ممحنأ  ل  الصعيد 
المولي والعالمي  ونجدة ىذه المقبرة التي تتمحؿ ما مرور الوات  مشددة  ل  أف إصرار المؤسسأ 

 لت.يأ  ل  تدمير ىذه المقبرة ال يمحف أف يواجو بالسحوت  حما ااسرائيلا 
 //، وكالة سما اإلخبارية

 
 الشراونة بين اإلبعاد واستكمال الحكم  األسير االحتالل يخي ر 

أحدت  ائلأ ااسير المضرب  ف الطعاـ أيمف الشراونأ الخميس  أّف سلطات االوتالؿ خّيرتو ما   الخليؿ
 إل  غزة.  اما أخرى أو الموا قأ  ل  ا بعاد بيف استحمالو وحمو السابؽ المقدر 

وأحد جياد الشراونأ شقيؽ ااسير أيمف لوحالأ "ص ا" نقال  ف مواميأ شقيقو  أف ص قأ تدور باا ؽ ويتـ 
تداوليا  ي أرواأ الجيات ذات القرار  ي وحومأ االوتالؿ لتخيير الشراونأ ما بيف إ ادة استحماؿ وحمو أو 

 الموا قأ  ل  ا بعاد إل  اطاع غزة.
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يوًما ويعاني أوضاً ا صّويأ صعبأ مف ضعؼ  مضرب  ف الطعاـ منذ نوو  ول ت إل  أف شقيقو
 وىزاؿ وتلؼ  ي أ ضائو جّرا  استمراره  ي ا ضراب  ف الطعاـ  ر ضا   ادة ا تقالو.

وأ رب جياد  ف ت ضيؿ العائلأ  ودة شقيقو إل  منزلو  خاصأ وأف طرح سلطات االوتالؿ لإلبعاد دوف 
 توديد المّدة.

 //، الصحافة الفمسطينية )صفا(وكالة 
 
 الدين والمحكمة تؤجل قرارها بشأن األسيرين قعدان وعز "عوفر" سجنأربعة جرحى أمام  

يب أربعأ مواطنيف بجروح ط ي أ ونوو  شرة آخريف بواالت اختناؽ شديد صأ  سماح بشارات -راـ اهلل 
غرب راـ اهلل,  " و ر"نييف ووراس معسحر بالغاز المسيؿ للدموع  ي مواجيات تجددت بيف شباف  لسطي

أمس  بعد أف  رات اوات االوتالؿ بالذخائر مسيرة سلميأ خرجت للتضامف ما ااسير سامر العيساوي 
ود ت إل  المسيرة م وضيأ التعبئأ والتنظيـ  ي ورحأ  تط وااطر الطالبيأ  ي  بالتزامف ما مواحمتو.

  امس  النطؽ بقرارىا  ي طلب النيابأ العسحريأ " و ر"أ  ي غضوف ذلؾ أرجات موحم جامعأ بيرزيت.
بت بيت ارار اال تقاؿ ا داري الصادر بوؽ ااسيريف جع ر  ز الديف وطارؽ اعداف مف جنيف  بعد أف 

 أيار المقبؿ تاريخ ا  راج  نيما. طلبت نيابأ االوتالؿ أف تعتمد الموحمأ تاريخ 
ي ااسير جواد بولس  إف ااضيأ الموحمأ ر عت الجلسأ لتقوـ بدراسأ ما وااؿ مدير الوودة القانونيأ  ي ناد

لحال ااسيريف  ولتقرر بشأف طلب الموامي بولس بأف تقبؿ الموحمأ ب لغا  » مل ات سريأ«ادـ ليا مف 
 اامر ا داري و دـ ت بيتو وذلؾ لألسباب والدوا ي التي  صلت  ي الجلسأ.

 //، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 

 االحتالل ينكل بأسرى "النقب" ويمنعهم من رؤية ذويهممركز "أسرى فمسطين":  
"  ي السجف  ي ما زالت تغلؽ اسـ "سرائيلأحد مرحز أسرى  لسطيف للدراسات أف إدارة سجف "النقب" ا 

والأ مف  يما منعت  أوؿ مف أمس  أسرى القسـ مف زيارة ذوييـ رغـ وصوليـ إل  أبواب السجف  مما خلؽ 
 التوتر بيف ااسرى.

وأوضط الناطؽ ا  المي باسـ المرحز  ي الض أ الغربيأ مومود الشواتيت   ي تصريط محتوب وصلت 
" لسطيف" نسخأ  نو  أف ااسرى  ي سجف "النقب" الصوراوي يشتحوف مف زيادة  مليات االاتواـ ااساـ 

يا وخاصأ الت تيش العاري  واالست زاز المتعمد أ نا  السجف المختل أ  والمضايقات المتعددة التي يتعرضوف ل
 المداىمات الليليأ لشرطأ السجف ووودة "ديرور" و"حيتر" و"المتسادا" وغيرىا.

وأ رب أسرى "النقب"  ف ر ضيـ الواضط لسياسأ الت تيش العاري "المذلأ"  موذريف مف تصعيد اوتجاجاتيـ 
 ضد ىذه السياسأ  و ؽ الشواتيت.

 //، الين فمسطين أون
 
 ي عمى مواصمة انتهاكاته سرائيمالدولي شجع االحتالل اإل المجتمععجز "الميزان":  
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أوضط تقرير إوصائي أصدره مرحز الميزاف لوقوؽ ا نساف  ي اطاع غزة ووؿ   أشرؼ اليور -غزة 
ي سرائيلالعدواف ا  وصيلأ الضوايا والخسائر الماديأ التي لوقت بالمدنييف وممتلحاتيـ  ي اطاع غزة خالؿ

ر امود السوابر الذي شنتو اوات االوتالؿ ضد القطاع  ي منتصؼ شير تشريف ال اني )نو مبر  الماضي  
أف ااط اؿ حانوا مف اح ر المتضرريف خالؿ تلؾ الورب  واتيـ المجتما الدولي بػ رالعجزر  ف القياـ 

 بواجباتو تجاه وماسأ المدنييف ال لسطينييف.
يأ والضوايا والخسائر التي لوقت بالمدنييف وممتلحاتيـ سرائيلرير الذي استعرض االنتياحات ا وبيف التق

ط ال  إضا أ إل   شييدا  مف بينيـ  وخاصأ االنتياحات التي واعت لألط اؿ اف  دد الشيدا  بل  
بمشارحأ مف مؤسسأ إنقاذ الط ؿ أف  دد ااط اؿ ممف  قدوا ط ال  وبيف التقرير الذي جا   إصابأ 

 ط اًل. أود الوالديف بل  
منزاًل بشحؿ  منزاًل مف بينيا  وأوضط أيضا أف اوات االوتالؿ ىدمت ودمرت خالؿ تلؾ الورب 

 ط اًل. مف بينيـ  حلي  وأف  دد الميجريف اسريًا جرا  ىدـ وتدمير المنازؿ بل  
تشريف ال اني )نو مبر  وربا  ل  اطاع غزة أسمتيا ر امود السوابر بدأتيا  شنت يوـ  إسرائيؿوحانت 

مف ذات الشير أي بعد  مانيأ  باغتياؿ أومد الجعبري اائد أرحاف ورحأ وماس  وانتيت الورب يوـ 
 أياـ  بوساطأ مصريأ أ ضت إل  تيدئأ تنص  ل  واؼ اليجمات المتبادلأ.

ر مرحز الميزاف استمرار وتصا د االنتياحات الموجيأ ضد المدنييف وممتلحاتيـ  ي اطاع غزة واستنح
وخاصأ ااط اؿ ال لسطينييف  حما استنحر استمرار القيود التي ت رضيا اوات االوتالؿ  ل  السحاف  ي 

لسحنيأ وغيرىا مف إطار الوصار الشامؿ الذي ينتيؾ القانوف الدولي  وتحرار استيداؼ المدارس والمنازؿ ا
 المرا ؽ والمنشمت المدنيأ.

تم ؿ رانعحاسًا طبيعيًا لعجز المجتما الدولي  ف القياـ بواجباتو  إسرائيؿوأحد المرحز الوقواي أف انتياحات 
 القانونيأ وااخالايأ تجاه المدنييف  ي ااراضي ال لسطينيأ الموتلأ و ي اطاع غزة  ل  وجو الخصوصر.

تلؾ القوات  ل   -أف  جز المجتما الدولي  ف اتخاذ خطوات  ا لأ رشجا ػ ولـ يزؿ وجا   ي التقرير 
وطالب ب نيا  والأ ا  الت مف العقاب التي ميزت سلوؾ المجتما الدولي تجاه  مواصلأ انتياحاتيار.

انتياحات وقوؽ ا نساف واوا د القانوف الدولي ا نساني  ي ااراضي ال لسطينيأ الموتلأ.
 //، العربي، لندنالقدس 

 
 بزعم تشكيل خمية لحماس ي يمن فمسطين أربعةحاكم تية سرائيمالمحكمة المركزية اإل"التضامن":  

يأ  ي الناصرة أصدرت سرائيلاالت مؤسسأ التضامف لوقوؽ ا نساف إف ما تسم  الموحمأ المرحزيأ ا 
ح ر حنا الوااعأ  ي ااراضي ال لسطينيأ  أمس أوحاما  اليأ بوؽ أربعأ أسرى بينيـ شقيقيف مف مدينأ

  .الموتلأ  اـ 
وذحرت مؤسسأ التضامف  ي بياف صو ي  اليوـ االربعا   أف الموحمأ أصدرت وحما بسجف أمير  ريد 
أسعد لمدة ست سنوات ونصؼ   يما واحمت شقيقيو مومد لمدة ست سنوات وغرامأ ماليأ مقدارىا  شر 

 دوالر   بالرغـ مف وضعيما الصوي السي . آالؼ شيحؿ )ما يعادؿ 
وأوضوت أف الموحمأ ذاتيا أصدرت وحما بسجف ااسير معروؼ ومدي خطاطبأ مف بلدة بيت  وريؾ 

  --اضا  نابلس لمدة خمس سنوات وغرامأ ماليأ  شرة آالؼ شيحؿ   لما بأنو معتقؿ منذ 
لقريأ بالسجف لمدة أربا سنوات وغرامأ ماليأ  شرة حما ُوحـ ااسير وسيـ  بد الجبار نصاصرة مف ن س ا
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واالت إف الموحمأ أصدرت ىذه ااوحاـ العاليأ بتيمأ تخطيط الشباف ااربعأ لتن يذ  آالؼ شيحؿ حذلؾ.
 وتشحيؿ خليأ  سحريأ تابعأ لورحأ وماس.  مليات داخؿ ااراضي الموتلأ  اـ 

 //، فمسطين أون الين
 
 األقصى أمام اقتحامات المستوطنين بعد احتكاكات مع المصمين المسجدبواب االحتالل يغمق أ 

يأ  أمس  المسجد اااص  أماـ ااتوامات المستوطنيف سرائيلأغلقت الشرطأ ا   بد الرؤوؼ أرناؤوط 
ييف بعد اوتحاحات  ي المسجد بيف  دد مف المصليف والطالب ووراس وسدنأ المسجد وبيف الشرطأ سرائيلا 
 يأ وجما ات المستوطنيف الييود.رائيلسا 

يأ لوبا السمري  إف القرار جا  "بعد أف اامت مجمو أ مف النسا  سرائيلواالت الناطقأ بلساف الشرطأ ا 
المسلمات بالتجمير ووؿ مجمو أ مف الزوار الييود وامف باليتاؼ باتجاىيـ والتحبير" وأضا ت  اامت 

مات و ي أ قاب ذلؾ وصؿ تجمير احبر لمصليف مسلميف الذيف تـ اوات مف الشرطأ ب بعاد النسا  المسل
 أيضًا إبعادىـ  ف الزائريف الييود ما استعماؿ القوة الالزمأ.

و ي ىذا الصدد  االت مؤسسأ اااص  للواؼ والتراث  إف أود جنود االوتالؿ  ي المسجد اااص  ااـ 
" وتسبب ب صابتو بجروح ط ي أ نقؿ  ل  باال تدا   ل  أود طالب مشروع "مصاطب العلـ  ي اااص 
 إ رىا إل  العيادة الطبيأ داخؿ اااص  بواسطأ طوااـ ا سعاؼ.

و ي الوات ن سو  ا تدى أود جنود االوتالؿ  ل  إودى الطالبات وااـ بخلا وجابيا بعدما واولت الد اع 
اريبأ. وجدير بالذحر أف   ف ن سيا مف مستوطف صّوب حاميرتو التي حانت بووزتو نوو وجييا  ف مسا أ

 والأ مف التوتر والوذر الشديديف تسود المسجد اااص  ىذه اا نا  ما تواجد ملووظ لشرطأ االوتالؿ.
 //، األيام، رام اهلل

 
 تقيم في خيم ةعائالت فمسطينية من سوري مشاهد المجوء األولى: يستعيدعين الحموة مخيم  

ال  ااذىاف مشاىد اللجو  ااول  مف  لسطيف ال  لبناف وتوديدًا ال    ي مشيد يعيد  رأ ت نعيـ - صيدا
المحاف الذي أصبط الوقًا "مخيـ  يف الولوة"  تقيـ  شرات العائالت ال لسطينيأ الياربأ مف جويـ الورب 
 ي سوريا ال   يف الولوة  ي صيدا  ي خيـ نصبت خصيصًا ليـ مف ابؿ بعض الجمعيات والمؤسسات 

أ الموليأ  وذلؾ بعد ت ااـ أزمأ النزوح ال  المخيـ والتي أدت ال  مضا  أ معاناة الالجئيف ال لسطيني
ال لسطينييف  يو وت  بات بعض البيوت يضـ أح ر مف أربا  ائالت  ي ظؿ نقص حبير  ي أماحف ا يوا  

 وأدن  مقومات الوياة الحريمأ.
يأ بدر والذي ال يزاؿ ايد ا نشا  وويث تقطف نوو أماـ مجما الشيخ زايد بف سلطاف آؿ نيياف التابا لجمع

 ائلأ نزوت ودي ًا مف اليرموؾ  ي ظروؼ ت تقر ابسط مقومات العيش الحريـ  اضطرت بعض  
 العائالت الوا دة للمبيت  ي خيـ مف القماش نصبت  ي المحاف بانتظار تأميف أماحف دائمأ  يوائيا.

لأ النقص  ي مراحز ا يوا  ال  جانب المشاحؿ الصويأ واالجتما يأ ليعحس وااعًا مأسويًا ناجمًا  ف مشح
 ائلأ  لسطينيأ نازوأ ال  المخيـ   ي وات يبق  االىتماـ الدولي  التي ترزح توت وطأتيا نوو 

  بر "ااونروا" غير حاٍؼ.
 //، المستقبل، بيروت
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 الفمسطينيين من سوريةبحق  الالجئين  ونروااأل تقصير  تعو ضجمعيات فمسطينية  
  ال يجد أ رادىا  ي لبناف آالؼ  ائلأ  لسطينيأ إل  المخيمات لجأت أح ر مف    مر وىبأ -بيروت 

وت  اآلف اىتمامًا يليؽ بيـ ويغي يـ مف حار أ ولت بيـ.  التقصير جلي بوقيـ مف حؿ الجيات المػعنيػأ  
 ال لسطينيأ. والدولأ اللبنانيأ وال صائؿ« أونػروا»و ل  رأسػيـ 

تبرر تقصيرىا بشط الموارد الماليأ لدييا و دـ وجود موازنأ تح ي  غا أ العائالت النازوأ. « أونروا»و
وااتصرت تقديماتيا  ل  توزيا بعض الوصص الغذائيأ ومسا دة نقديأ بسيطأ ال تح ي  طعاـ العائلأ 

بيف  رش ووصص غذائيأ وأدوات منزليأ  بضعأ أياـ. وبالنسبأ إل  ال صائؿ  تنو ت مسا داتيا العينيأ 
 وأويانًا مالبس.

وتواوؿ بعض الجمعيات الموليأ وااىليأ  ي المخيمات تقديـ مسا دة  ماديأ أو معنويأ  إل  النازويف 
 ي صيدا  « ناشط»ال لسطينييف  و ؽ التمويؿ المتواضا المتوا ر ليا. يقوؿ ظا ر الخطيب  مدير جمعيأ 

 دة بيانات وأجرت دراسأ لبعض الواالت مف ااسر النازوأ  بو ًا  ف ا محانات إف الجمعيأ أنشأت اا
برامج د ـ ن سي لألط اؿ بيف « ناشط»وتخ ي ًا للضغط العددي داخؿ البيوت  ادمت  المناسبأ لمسا دتيا.

خيـ  يف سنأ  مبتحرة أ حارًا جديدة لليو وتر يو ااط اؿ. وخالؿ ااياـ الماضيأ  استيقظ أىالي م و 
الولوة  ل  ضجيج يمأل طرااتيا الضيقأ    ذا بيا تعّج بااط اؿ مف أبنا  النازويف وأبنا  المخيـ يسيروف 

  ي شحؿ اطار سار بيـ إل  ملعب المخيـ ويث أاامت ليـ الجمعيأ ألعابًا متنو أ.
 
 
 
 

ا يأ لجما اامواؿ مف سحاف أما  ي مخيـ نير البارد  شماؿ لبناف   نظـ  دد مف طالب ال انويأ مبادرة جم
وملأ لجما المالبس « مرحز بيت المقدس»المخيـ وشرا  أجيزة تد ئأ حيربائيأ للعائالت   يما نظـ 

المستعملأ والصالوأ لالستخداـ بعد غسليا وحّييا  بغيأ تقديميا إل  ااسر النازوأ التي تعاني نقصًا وادًا 
  ي المالبس وأ اث المنزؿ.

 //، الحياة، لندن

 طالب ثالثةالعرب في القدس مستمرة: اعتداءات من الشرطة واعتقال  لمطالبالمالحقة السياسية  
يأ مسا  اليوـ  ااربعا    ل  اال تدا  بالضرب  ل  الطالب العرب المشارحيف  ي سرائيلأادمت الشرطأ ا 

لتظاىرة  وىـ مجد ومداف و لي تظاىرة اوتجاجيأ نظمت مسا  اليـو  وا تقلت  ال أ طالب بعد انتيا  ا
 جسار وطارؽ خطيب.

وحاف العشرات مف الطالب العرب اد نظموا  ي ال امنأ مف مسا  اليـو   ي الجامعأ العبريأ ابالأ أروما 
بجبؿ المشارؼ  تظاىرة تضامنيأ ما ااسرى ال لسطينييف المضربيف  ف الطعاـ  واوتجاجا  ل  

 والتي تضمنت ومالت ا تقاؿ واستد ا  للتوقيؽ والتيديد باال تقاؿ. المالوقات السياسيأ للطالب العرب 
 //، عرب 

 
 بالضفة فمسطينياً  12االحتالل يعتقل  
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  مواطنا  لسطينيا مف مناطؽ مت راأ ي   جر اليوـ ااربعا   )سرائيلا تقلت اوات االوتالؿ ا  -السبيؿ 
 بالض أ الغربيأ الموتلأ.

 //، السبيل، عم ان
 
  في بيت لحم معسكر لجيش االحتالل يرفعون األعالم الفمسطينية عمى فمسطينيوننشطاء  

   مف ااتواـ معسحر لجيش االوتالؿ |تمحف نشطا   لسطينيوف ظير اليوـ ااربعا  )بيت لوـ  
 مدخلو.ي  ي مدينأ بيت لوـ جنوب الض أ الغربيأ الموتلأ  ور ا اا الـ ال لسطينيأ  ل  سرائيلا 

وأوضط الناشط ال لسطيني وسف بريجيأ  أف لجاف المقاومأ الشعبيأ  ي جنوب الض أ اامت اليوـ بتنظيـ 
ي برحؿ المصوؼ إسرائيل عاليأ للتضامف ما ااسرى المضربيف  ف الطعاـ ولالوتجاج  ل  اياـ جندي 

 الشريؼ داخؿ المسجد اااص  المبارؾ واال تدا   ل  طالبات العلـ ىناؾ.
أشار منسؽ "اللجنأ الشعبيأ لمقاومأ الجدار واالستيطاف"  ي جنوب الض أ  إل  أف مجمو أ تتألؼ مف و 

ي مقاـ  ل  أراضي بلدة بيت جاال اضا  بيت إسرائيلشاب  لسطيني تمّحنوا مف ااتواـ معسحر  ووالي 
يـ ب طالؽ انابؿ الغاز لوـ ور ا اا الـ ال لسطينيأ  ليو  ابؿ أف تياجميـ اوات االوتالؿ وتعتدي  لي

 المسيلأ للدموع صوبيـ.
 //قدس برس، 

 
 
 
 
  األسرى عشرات الفعاليات التضامنية مع ينظمون فمسطينيو  

 عاليات مح  أ    ىذه ااياـ تشيد البلدات والقرى ال لسطينيأ  ي ااراضي الموتلأ  اـ   الناصرة
الوتالؿ  ويث نظمت وا ات تضامنيأ  ل  مداخؿ البلدات تضامًنا ما ااسرى ال لسطينييف  ي سجوف ا

 والقرى العربيأ و ل  م تراات الطرؽ الرئيسأ وأماـ العديد مف سجوف االوتالؿ.
وااؿ رئيس "الرابطأ العربيأ لألسرى والمورريف" أيمف واج يوي   "إف ىناؾ ت ا اًل حبيًرا مف 

أ وطنيأ واوميأ  ونطمط أف يحوف ىذا الت ا ؿ  لسطينيي الداخؿ ما اضيأ ااسرى  حونيا اضي جانب
أحبر  رغـ وجود العديد مف المل ات الداخليأ  ل  طاولأ  لسطينيي الداخؿ م ؿ اضيأ ااراضي وىدـ 

 إل   وأضاؼ واج يوي   ي تصريوات خاصأ لػ "ادس برس"  أنو تـ تنظيـ ما بيف  المنازؿ".
امنا ما ااسرى  حما تـ تنظيـ  دة مظاىرات أماـ سجوف مظاىرة  ي مختلؼ المدف والقرى العربيأ تض

االوتالؿ  ونصب خياـ ا تصاـ  ي  دة مناطؽ  وتـ التوجو إل  الس ارة المصريأ  ي تؿ أبيب ومطالبتيا 
بالتدخؿ  حما تـ التوجو بصورة جما يأ و رديأ إل  اامـ المتودة ومنظمأ الع و الدوليأ ومنظمات وقوؽ 

 إل  أف  لسطينيي الداخؿ يعدوف لبرنامج نضالي واسا يواحب نضاؿ ااسرى.ا نساف"  مشيًرا 
 //قدس برس، 

 
  بشكل محدود جنوب قطاع غزة تتوغلقوات االحتالل  
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جنوب اطاع غزة  واامت بأ ماؿ      ي|ي  صباح اليـو الخميس )سرائيلغزة  توغلت اوات االوتالؿ ا 
 تجريؼ  ي ااراضي الزرا يأ ىناؾ.

وااؿ راصد ميداني لػ "ادس برس" إف أربا آليات  سحريأ و الث جرا ات توغلت صباح اليوـ الخميس شرؽ 
 متًرا  واامت ب طالؽ نار ح يؼ تجاه المزار يف. خاف يونس الوااا  ي جنوب اطاع غزة مسا أ 

ف يونس اامت وأضاؼ أف جرا ات االوتالؿ والتي انطلقت مف مواا "حيسو يـ" العسحري شماؿ شرؽ خا
 بعمليأ تجريؼ لألراضي الزرا يأ المواذيأ  ي تلؾ المنطقأ التي يوجد بيا أ شاب  اليأ.

 //قدس برس، 
 

  مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف بحماية عسكرية ويؤدون طقوسًا تممودية 
س الوااعأ بشماؿ الض أ الليلأ الماضيأ  مدينأ نابل نابلس  ااتوـ مئات المستوطنيف   ي سا أ متأخرة مف

 الغربيأ بومايأ مف جيش االوتالؿ وأدوا طقوسا تلموديأ  ي مقاـ ابر يوسؼ شرؽ المدينأ.
يأ تقؿ المئات مف المستوطنيف الييود ااتومت منطقأ إسرائيلوأ اد مراسؿ "ادس برس" أف وا الت وسيارات 

يأ  ويث أدى المستوطنوف سرائيلسحريأ ا بالطأ البلدة شرؽ نابلس  ترا قيا أ داد حبيرة مف اآلليات الع
 طقوًسا تلموديأ  ي مقاـ ابر يوسؼ وت  سا ات ال جر باستخداـ محبرات الصوت.

وأضاؼ أف مواجيات اندلعت مف المواطنيف ال لسطينييف بعد إطالؽ جنود االوتالؿ الذيف ا تلوا أسطط 
يف أصيب  دد منيـ بواالت اختناؽ الوجارة المنازؿ القنابؿ الغازيأ والصوتيأ   يما استخدـ الشباف الذ

 والزجاجات ال ارغأ.
 //قدس برس، 

 
 
 لألسير عبد اهلل البرغوثي "الماجدة..ذكريات بال حبر وورق"و "المقصمة وجواسيس الشاباك الصهيوني" 

ااسرى أاامت اللجنأ الوطنيأ لألسرى والم قوديف ااردنييف بالتعاوف ما  ريؽ د ـ   الدستور – ماف 
المقصلأ وجواسيس "مسا  أمس ااوؿ و ؿ إشيار حتابي ااسير  بداهلل البرغو ي «  دا »ا  المي 

  ي مجما النقابات المينيأ. "الماجدة... ذحريات بال وبر وورؽ"و "الشاباؾ الصييوني
ف ىو توٍد وااؿ مقرر اللجنأ الميندس ذيب غنما  إف مجرد حتابأ م ؿ ىذه اا ماؿ اادبيأ داخؿ السجو 

واضط لالوتالؿ واف رؤيتيا للنور انتصار  ل  ظالـ السجوف.وألق  شقيؽ االسير  بد اهلل البرغو ي  رائؼ 
البرغو ي حلمأ نيابأ  ف االسير  بر  ييا  ف مشا ره التي را قت ىذا الحتاب.وااؿ البرغو ي  ي رسالتو 

شير ىذيف الحتابيف ىي أاص  وأحبر وأوقر اف العراايؿ التي وضعت أمامي وت  ال أ»التي ارأىا شقيقو  
 «.وأنحر مف حؿ العراايؿ التي وضعت أمامي  ي ساوأ المعرحأ

 //، الدستور، عم ان
 

 بحث آليات التعاون وسبل التواصل بين القطاعين الزراعيينلقاء أردني فمسطيني ل 49
ف ومستورديف للخضار وال واحو ما بوث مم لوف أردنيوف للقطاع الزرا ي ضـ مزار يف ومصدري  بتراوحالأ 

التعاوف وسبؿ التواصؿ بيف القطا يف  آلياتال لسطينييف بقطاع غزة  اا ماؿو د زرا ي مف رجاؿ 
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ااردنيأ   اـ وزارة الزرا أ  أميفالذي ترأسو   . ونااش الجانباف  ي االجتماعوااردنيالزرا ييف ال لسطيني 
 .ااخرىوالدوؿ  ااردف إل بؿ وصوؿ المواصيؿ ال لسطينيأ  ي الوزارة س  أمس  راضي الطراونأ .د

 7/3/1723الغد، عم ان، 
 

 "إسرائيلمع " لبنانيين موجودين في فمسطين بجرم التعامل االد عاء عمى خمسةلبنان:  57
القاضي صقر صقر  أمس   ل  خمسأ لبنانييف  اللبنانيأ اّد   م وض الوحومأ لدى الموحمأ العسحريأ

يأ   ي جـر التعامؿ ما العدو سرائيللسطيف الموتلأ بينيـ ا ناف وصال  ل  الجنسيأ ا موجوديف  ي  
 ودخوؿ بالده. وأواؿ الملؼ إل  الموقؽ العسحري ااوؿ القاضي رياض أبو غيدا.

 7/3/1723السفير، بيروت، 
 

 تضامنًا مع األسرى الفمسطينيين يةمشهدية طالبصيدا:  52
ي واستنحارًا للجريمأ التي سرائيلتقليف ال لسطينييف  ي سجوف االوتالؿ ا تضامنًا ما ااسرى والمع  صيدا

ارتحبتيا سلطات االوتالؿ بوؽ ااسير ال لسطيني  ر ات جرادات الذي استشيد توت التعذيب  نظمت 
اوت ااًل تضامنيًا ما ااسرى تخللتو مشيديأ  )جنوب لبناف  مدرسأ الواج بيا  الديف الوريري  ي صيدا

ريأ بعنواف "معاىدة"  جسدىا طالب اسـ الدراما  ي المدرسأ الذيف  بروا أداً  وشعرًا ون رًا  ف معاناة تعبي
بوقيـ وبوؽ الشعب ال لسطيني  "إسرائيؿ"ااسرى والمعتقليف ال لسطينييف والممارسات والجرائـ التي ترتحبيا 

الدولي واؼ ا جراـ الصييوني بوؽ وناشد الطالب بحلمات معبرة مف ووي المناسبأ  المجتما   مومًا.
 ال لسطينييف.

 7/3/1723، بيروت، المستقبل
 

 مصر طمبوا من حماس التخمي عن الكفاح المسمحفي  "خوان"اإل تزعم أن "يديعوت أحرونوت" 51
 ي تقرير نشرتو  اليـو الخميس   ي مواعيػا  لػ  الشػبحأ  انػو يأ سرائيلا صوي أ "يديعوت اورنوت" ز مت 

الجما ػػأ تأمػػؿ بػػاف تتبػػا ومػػاس  أصػػبوتللسػػلطأ  ا سػػالمييف ا خػػوافمومػػد مرسػػي مرشػػط  وبعػػد وصػػوؿ
جما ػػأ و  الرئاسػػأ المصػػريأ سياسػػأ جديػػدة مػػف شػػأنيا أف تسػػمط ليػػا بوريػػأ العمػػؿ  لػػ   ػػدة مسػػتويات. واف

لتوظػػ  بشػػر يأ وابػػوؿ المجتمػػا   تأخػػذ بتجربتيػػا وتمػػارس الجيػػاد بطػػرؽ أخػػرى أفتريػػد مػػف ومػػاس  ا خػػواف
 دوليال

وتعتبر الجما أ المصػريأ انيػا تمحنػت مػف تغييػر صػورتيا  ػي العػالـ ممػا ووليػا الػ  القيػادة الشػر يأ  وتريػد 
 مف وماس اتباع ن س الطريؽ لتقبؿ دوليا.

"يديعوت أورونػوت" أشػارت الػ  أف موػاوالت بعػض ااطػراؼ  ػي جما ػأ ا خػواف الواحمػأ المطالبػأ بغػض 
زة  اوبلػػت بمواػػؼ صػػاـر  ػػي ر ضػػو مػػف ابػػؿ نائػػب المرشػػد العػػاـ خيػػرت غػػ إلػػ  ااسػػلوأالنظػػر  ػػف تيريػػب 

الشػػاطر  الػػذي اػػاؿ خػػالؿ بوػػث الموضػػوع  ػػي االجتمػػاع الطػػارئ للورحػػأ  الػػذي  قػػد  ػػي شػػير تشػػريف  ػػاني 
غض الطرؼ سيورج النظاـ المصري أمػاـ المجتمػا الػدولي  أف  ل  غزة  يأسرائيلا الماضي خالؿ الورب 
 ."إسرائيؿ"ورب ما  إل غزة اد يؤدي  إل لسماح لوماس بتيريب السالح وخاصأ أمريحا وأف ا

 7/3/1723، 48عرب 
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 تفتح جبهة تجسس عمى مصر "إسرائيل": "الرسالة نت" 53
يأ" سػرائيلتوقؽ جيات أمنيأ مصريأ  ي  مليات القرصنأ والتجسػس "ا ومزة   آال  –الرسالأ نت  - القاىرة

 تي جرت مؤخرا  ي شبو جزيرة سينا . ل  شبحات االتصاالت اليات يأ ال
و لػـ "الرسػالأ نػػت" أف مشػايخ ابائػػؿ سػينا  الػػذيف التقػوا الػػرئيس مومػد مرسػػ  مطلػا ااسػػبوع الجػاري أطلعػػوه 

تعاينيػػا سػػينا   ػػي العديػػد مػػف القطا ػػات  لدرجػػأ أنيػػـ يعتمػػدوف  ػػي اتصػػاالتيـ  الػػذي لػػ  مظػػاىر ا ىمػػاؿ 
مػػػا يعػػػرض اتصػػػاالتيـ لالختػػػراؽ  وسػػػط و ػػػود مػػػف الػػػرئيس بوػػػؿ اليات يػػػأ  لػػػ  شػػػبحات مومػػػوؿ إاليميػػػأ  م

 مشحالت سينا .
ي" يوػػاولوف جمػػا معلومػػات مػػف سػػرائيلوحانػػت تقػػارير إ الميػػأ اػػد حشػػ ت  ػػف أف  ناصػػر مػػف الموسػػاد "ا 

" "ا  الػػذيسػػحاف سػػينا   يتيف" اللتػػيف تغطيػػاف سػػرائيليعتمػػدوف  ػػي اتصػػاالتيـ  لػػ  شػػرحتي "أورنػػج" و"سػػيلحـو
حيلومترا مف الودود؛ لعدـ وجػود خدمػأ لشػرحات  15 ووالي" ولمسا أ إسرائيؿالودوديأ بيف مصر و"المنطقأ 

 يأ".سرائيلالموموؿ المصريأ ال الث بالمنطقأ الودوديأ واضطرارىـ إل  استخداـ شرائط الموموؿ "ا 
ف توػذير ااجيػزة وحشؼ الخبير االستراتيجي المصري  اللوا  طلعت مسلـ   ي تصريوات لػ"الرسالأ نػت"  ػ

اامنيأ المصريأ مف النشاط المتزايد اجيزة االستخبارات الصييونيأ للتجسس  ل  مواطني سينا   ومواولأ 
تجنيد مواطنيف مصرييف ىناؾ " بر استغالؿ ال ترة الرخوة التي تعيشيا مصر واليا بسػبب التػوتر السياسػي  

عيشػػوف اػػرب الوػػدود مػػا ااراضػػي ال لسػػطينيأ ومػػف  ػػـ  يػػي تعمػػؿ  لػػ  اختػػراؽ مػػواطنيف مصػػرييف ممػػف ي
 الموتلأ باستخداـ شبحات االتصاالت العاملأ  ي سينا ".

والمػتيـ  ييػا موظ ػوف بشػرحأ  1020لسػنأ  5وحش ت توقيقات م يرة لنيابأ أمف الدولأ العليا  ي القضيأ راػـ 
لدوليػػأ بطريقػػأ غيػػر شػػر يأ موبينيػػؿ تيمػػأ التخػػابر لصػػالط الحيػػاف الصػػييوني  ػػف طريػػؽ تمريػػر المحالمػػات ا

" وىػػو مػػا ا تبػػره جيػػاز إسػػرائيؿباسػػتخداـ أجيػػزة  ػػي مصػػر خػػالؿ سػػويتش  ػػي أمريحػػا وأجيػػزة اسػػتقباؿ  ػػي "
 سيادي إضرارًا بأمف مصر وا  شا  اسرارىا.

" اا ػػدة "أوريػػـ" العسػػحريأ التػػ  تعػػد أحبػػر اا ػػدة تجسػػس ويػػث تتبػػا ووػػدة إسػػرائيؿوبوسػػب "مسػػلـ" توظػػؼ "
 30التابعأ لشعبأ االسػتخبارات العسػحريأ )أمػاف   التػي تعػد ااحبػر  ػي العػالـ )تبعػد وػوال   8100التجسس 

حيلػػػو متػػػر  ػػػف سػػػجف النقػػػب   للتنصػػػت  لػػػ  المحالمػػػات اليات يػػػأ والرسػػػائؿ والبيانػػػات ا لحترونيػػػأ  وتػػػؤدى 
منيػأ وضػباط ي" المصػغر )يضػـ ايػادات سياسػيأ وأسػرائيلمياميا توت إشراؼ مباشر مف مجلس الػوزرا  "ا 

 يأ .سرائيل ي االستخبارات العسحريأ ا 
 6/3/1723الرسالة، فمسطين، 

 
قامة دولة فمسطين يسرائيماإلالجامعة العربية تطالب بإنهاء االحتالل  54  وا 

روب مجلس الجامعأ بقرار الجمعيأ العامأ لألمـ المتودة بقبوؿ دولأ  لسطيف دولأ غير   حتبت آماؿ رسالف
  ضو بص أ مرااب.

 لػ  مسػتوى وزرا  الخارجيػأ اليػوـ   239ختػاـ أ مػاؿ الػدورة الػػ  ػياراره الصادر   يووجو مجلس الجامعأ  
اامـ المتوػدة دولػأ غيػر  ضػو   يالشحر إل  حا أ الدوؿ االت  صوتت لصالط ارار الجمعيأ العاـ  لسطيف 

 بص أ مرااب.
اامػـ   ػيقبوؿ  لسطيف  ضوا حامػؿ العضػويأ ود ا القرار مجلس اامف إل  سر أ اتخاذ التوصيأ الالزمأ ل

 لـ تعترؼ بعد بدولأ  لسطيف إل  القياـ بذلؾ بأسرع وات ممحف. التيالمتودة  والدوؿ 
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اراره  أف وصوؿ دولأ  لسطيف  ل  وضا دولأ مرااب باامـ المتودة  وما يعنيو ىذا مػف   يوأار المجلس 
  مػػا يوػػتـ  لػػ  يسػػرائيلا لمقومػػات وااعػػأ توػػت االوػػتالؿ ب لسػػطيف حدولػػأ محتملػػأ ا الػػدوليتأحيػػد اال تػػراؼ 

 المجتما الدول  إنيا  ىذا االوتالؿ.
إلػػ  إطػػالؽ م اوضػػات تحػػوف مرجعياتيػػا تن يػػذ اػػرارات اامػػـ المتوػػدة  وخاصػػأ اػػرارات  الػػدوليود ػػا المجتمػػا 

االوػتالؿ وانسػواب اللػذاف يقضػياف ب نيػا   338و 181مجلس اامف ذات الصلأ و ػ  مقػدمتيا القػراراف راػـ 
  وبمػػا يشػػمؿ القػػدس الشػػرايأ  اصػػمأ لدولػػأ  لسػػطيف خػػالؿ 2907إلػػ  خػػط الرابػػا مػػف يونيػػو  ػػاـ  "إسػػرائيؿ"

يأ حا أ  وا  ػراج  ػف ااسػرى سرائيليتـ االت اؽ  ليو ما ضماف واؼ النشاطات االستيطانيأ ا  زمنيسقؼ 
 .يسرائيلا سجوف االوتالؿ   يال لسطينييف والعرب 

القػػرار  لػػ  د ػػـ جيػػود دولػػأ  لسػػطيف الموتلػػأ للوصػػوؿ  لػػ   ضػػويأ الوحػػاالت الدوليػػأ المتخصصػػأ  وأحػػد
 واالنضماـ إل  الموا يؽ والبروتوحوالت الدوليأ.

 والقاضػػػي الماضػػػيديسػػػمبر  8  ػػػيحمػػػا تضػػػمف القػػػرار  قػػػرة متعلقػػػأ بقػػػرار الجمعيػػػأ العامػػػأ لألمػػػـ المتوػػػدة 
اامـ المتودة  إلػ  ىػامش الملوػؽ   يودة دولأ غير  ضو "مرااب" اامـ المت  يباال تراؼ بدولأ  لسطيف 

 الخاص ب لسطيف    مي اؽ جامعأ الدوؿ العربيأ.
 ال لسػطينيللقضيأ ال لسطينيأ ودولأ  لسطيف وأبنا  الشعب  العربيإطار مواصلأ الد ـ   يوجا  ىذا القرار 

اامأ دولتو المستقلأ  ل   يسرائيلا إنيا  االوتالؿ   ي  .07ودود الرابا مف يونيو وا 

 6/3/1723اليوم السابع، مصر، 
 
 

 األمن المصري يستعد لحممة جديدة لهدم أنفاق التهريب مع غزةوكالة معا:  55
حشػػؼ مصػػدر  سػػحري مصػػري بػػأف سػػالح الميندسػػيف بػػالجيش المصػػري يسػػتعد لشػػف احبػػر   معػػا –القػػاىرة 

 وىدـ اان اؽ الرابطأ بيف اطاع غزة وسينا . مليأ "تطيير" لشبو جزيرة سينا  مف البؤر ا جراميأ 
سيتـ خالؿ الوملأ استخداـ معػدات سػالح الميندسػيف العسػحرييف وىػي  بأنووااؿ المصدر  ي تصريط لػ معا 

 اان ػاؽمعدات اليدـ ال قيلأ  ي استيداؼ اان اؽ وىدميا بعد ا تراؼ اوات الجيش ب شؿ  حرة استخداـ ىػدـ 
ايؿ العامليف  ل  و ر ىذه اان اؽ وتوصيف اان اؽ بمواد  ازلأ وخراسػانيأ لمقاومػأ بغمرىا بالمياه نظرا لتو

 المياه وحذلؾ استخداـ ش اطات مياه  بطاؿ م عوؿ غمر اان اؽ.
وأضاؼ المصدر أف  مؿ معدات ىدـ اان اؽ سيجري توت وراسأ اوات مػف الجػيش تجنبػا السػتيدا يا مػف 

أ أف القوات تعرضػت  طػالؽ نػار مػف مجيػوليف أح ػر مػف مػرة خػالؿ ابؿ أصواب اان اؽ والمسلويف خاص
ال تػػرة الماضػػيأ وحػػاف أخرىػػا مسػػا  أمػػس ااوؿ  نػػدما ىػػاجـ مل مػػوف اػػوة مػػف الجػػيش حانػػت تقػػـو بيػػدـ أوػػد 

 اان اؽ  ند منطقأ ر ط الودوديأ.
 6/3/1723وكالة معا اإلخبارية، 

 
 الفمسطينيين في سجونها لألطفال "إسرائيل""اإليسيسكو" تدين سوء معاممة  56

أدانت المنظمأ ا سالميأ للتربيأ والعلـو وال قا أ "إيسيسحو" المعاملأ السيئأ وغيػر   الرباط ػ خدمأ ادس برس
ي ضػػد ااط ػػاؿ ال لسػػطينييف المعتقلػػيف والتػػي  ضػػوتيا سػػرائيلا نسػػانيأ التػػي تمارسػػيا سػػلطات االوػػتالؿ ا 
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أحػػػػد أف ااط ػػػػاؿ   0/3/1023ااربعػػػػا  ؼ"  ػػػػي تقريػػػػر ليػػػػا نشػػػػر منظمػػػػأ اامػػػػـ المتوػػػػدة للط ولػػػػأ "يونيسػػػػي
 ال لسطينييف يتعرضوف ؿ"سو  معاملأ منتشر ومنتظـ وممنيج".

يأ العنصػػػػػريأ  ػػػػػي وػػػػػؽ ااط ػػػػػاؿ سػػػػػرائيلأف الممارسػػػػػات ا   وا تبػػػػػرت ا يسيسػػػػػحو  ػػػػػي بيػػػػػاف ليػػػػػا ااربعػػػػػا 
لعػػالمي لوقػػوؽ ا نسػػاف المصػػادؽ  لييػػا ال لسػػطينييف اابريػػا  خػػرؽ سػػا ر لوقػػوؽ الط ػػؿ ولمبػػادئ ا  ػػالف ا

 يأ لحػػي تلتػػـز سػػرائيلللضػػغط  لػػ  الوحومػػأ ا  "ؼو"اليونيسػػي "اليونسػػحو"دوليػػًا. وناشػػدت ا يسيسػػحو منظمتػػي 
بػػالموا يؽ الدوليػػأ الدا يػػأ الوتػػراـ وقػػوؽ ااط ػػاؿ وا  ػػراج ال ػػوري  ػػف ااط ػػاؿ ال لسػػطينييف المعتقلػػيف  ػػي 

ط ػػػؿ  وواػػػؼ ممارسػػػاتيا ا جراميػػػأ العنصػػػريأ  ػػػي  7000   ػػػددىـ أح ػػػر مػػػف سػػػجونيا العسػػػحريأ الػػػذيف يبلػػػ
 ااراضي ال لسطينيأ الموتلأ  حما ااؿ البياف.

 6/3/1723، قدس برس
 

 جون كيري إلدخال تعديالت عمى مبادرة السالم العربية طرحه أمريكي رفض عربي القتراح 57
دوؿ  ربيػػأ ر ضػػت ااتراوػػًا طروػػو  لييػػا جػػوف   ػػدة أف"اايػػاـ"  ذحػػرت مصػػادر سياسػػيأ مطلعػػأ  -راـ اهلل 

 خالؿ جولتو  ي المنطقأ لػ" توديث" مبادرة السالـ العربيأ. ااميرحيحيري وزير الخارجيأ 
العواصـ التػي زارىػا حيػري  وجئػت بااتراوػو "توػديث" مبػادرة السػالـ العربيػأ التػي  أفىذه المصادر   وأضا ت

تتضػػمف المبػػادرة ا تمػػادًا  أفقتضػػ  ااتػػراح حيػػري  ػػ ف المطلػػوب . وبم1000ا تمػػدت  ػػي امػػأ بيػػروت العػػاـ 
 .يسرائيلا  - ي سياؽ الوديث  ف تسويأ الصراع ال لسطيني  ااراضيلصيغأ تبادؿ 

" مػا يعنػي  ػي ا اليمػيىناؾ تودي ًا آخػر تريػده واشػنطف يخػتص بالوػديث  ػي المبػادرة  ػف "التعػاوف  أفحما 
 ."إسرائيؿو"الدوؿ العربيأ خطوات تطبيعيأ بيف  اامروقيقأ 
 وتشجيعيا للتقدـ  ي مسيرة السالـ. "إسرائيؿ"ىدؼ التوديث ىو "طمأنأ"  أفحيري بشحؿ جلي  وأوضط
 أف إبالغػوحيري اوبؿ بر ض  ي جميػا اللقػا ات التػي طػرح  ييػا ااتراوػو  وتػـ  أفالمصادر المطلعأ  وأحدت

بسػػوب المبػػادرة العربيػػأ للسػػالـ بسػػبب ر ػػض  ااخيػػرة ىنػػاؾ مطالبػػأ دائمػػأ  ػػي القمػػـ العربيػػأ خػػالؿ السػػنوات
 .ا طالؽليا منذ صدورىا  وبالتالي   ف الوديث  ف تعديليا ليس واردًا  ل   "إسرائيؿ"

تػولي اىتمامػًا  أفواشػنطف يجػب  أف ربًا ابلغوا حيري استغرابيـ الشديد مف ااتراوو مؤحديف  مسئوليف أفحما 
 وليس العحس. يأسرائيلا النوايا  إزا بما يطمئف ال لسطينييف والعرب 

 7/3/1723األيام، رام اهلل، 
 

 لأللغام في العريش اً ضبط مخزني األمن المصريمصر:  58
تمحف اامف المصري مف ضبط مخزف لأللغاـ اارضيأ  ي منطقأ صوراويأ غرب مدينأ العريش   " د ب أ"

 الػث الػذي يػتـ الع ػور  ليػو  ػي العػريش خػالؿ ر ط. ويعد ىذا المخزف ىػو ال - ل  الطريؽ الدولي العريش 
 أياـ  ويث جرى الع ور  ل  مخزنيف بدايأ الشير الوالي. 5

جرى الع ػور  لػ  المخػزف بػالقرب مػف منطقػأ السحاسػأ غػرب مدينػأ العػريش "وااؿ مصدر أمني مصري إنو 
ألغاـ  3المخزف  ل   . وبوسب المصدر    ر داخؿ"ر ط –حيلومترًا  ل  الطريؽ الدولي العريش  25بنوو 

 الصنا وحذلؾ مت جرات. "يأإسرائيل"مضادة للدبابات 
 7/3/1723الخميج، الشارقة، 
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 سالم أبو معبر كرم إدخال مساعدات تركية إلى غزة عبر 59
وا قت  لػ  نقػؿ  "إسرائيؿ"ااربعا   أف  أمسال انيأ  مسا   يأسرائيلا ذحرت القناة   القدس دوت حوـ -غزة 

 يأ  بر معبر حـر أبو سالـ إل  اطاع غزة.مسا دات ترح
ونقلػػت القنػػاة  ػػف محتػػب تنسػػيؽ اانشػػطأ الوحوميػػأ  أف مسػػا دات  منيػػا غذائيػػأ  وصػػلت إلػػ  مينػػا  أسػػدود 
منذ أياـ  ويث تـ ت ري  الومولأ بيدؼ نقليا  بر معبر حيـر شػالوـ "حػـر أبػو سػالـ" إلػ  غػزة  ال تػًأ إلػ  أف 

 أ الترحيأ واليالؿ ااومر الترحي.ىذه المسا دات ىي مف الوحوم
وأشػػارت إلػػ  أنػػو تػػـ نقػػؿ  ػػالث شػػاونات تومػػؿ مػػواد غذائيػػأ إلػػ  القطػػاع  ويػػث أشػػرؼ  لػػ  إدخاليػػا رئػػيس 
جمعيأ اليالؿ ااومر الترحي الذي حاف يرا قو رئيس العالاات الخارجيأ والمنظمػات الدوليػأ للتنسػيؽ وا دارة 

 .ي بمعابر غزةسرائيل ي االرتباط ا 
مػؤخرًا  لػ  إدخاليػا  "إسػرائيؿ"ول تت القناة إل  أف ىذه المسا دات الترحيأ جػز  مػف مسػاىمات ترحيػأ وا قػت 

 لغزة  مف بينيا مواد البنا  والمعدات الخاصأ بتشغيؿ مستش   ترحي يبن   ي اطاع غزة.
 7/3/1723القدس، القدس، 

 
 مسيطرة عمى حقول النفطبدعم المتمردين ل"سي آي إيه" و"الموساد" الخرطوم تتهم  67

توػػد ت الخرطػػوـ  ػػف مخطػػط تقػػوده وحالػػأ االسػػتخبارات المرحزيػػأ ااميرحيػػأ   النػػور أومػػد النػػور -الخرطػػـو 
ي لتمحيف الورحات المتمردة مف السيطرة  ل  مناطؽ إستراتيجيأ  ي سرائيلا  "الموساد"وجياز  "سي آي إيو"

 داخؿ السوداف بجانب بعض وقوؿ الن ط.
سػي آي "المؤتمر الوطني الواحـ  ي السوداف  ف مخطط تقػوده وحالػأ االسػتخبارات ااميرحيػأ  حشؼ وزبو 

مف السػيطرة  لػ   "ورحأ العدؿ والمساواة"ي لتمحيف الورحات المتمردة و ل  رأسيا سرائيلا  "الموساد"و  "إيو
 مناطؽ إستراتيجيأ  ي داخؿ السوداف  إل  جانب السيطرة  ل  بعض وقوؿ الن ط.

  إف االسػتخبارات الغربيػأ ااربعا  ااؿ مسؤوؿ التنظيـ  ي الوزب الواحـ وامد صديؽ  ي تصريوات أمسو 
الجػػيش  "يقظػػأ"إلػػ  االسػػتمرار  ػػي د ػػـ المتمػػرديف  لحنػػو أحػػد  "الػػدوؿ االسػػتعماريأ"تسػػتيدؼ مػػف العمليػػأ د ػػا 

 . "و  وراً جاىزيتيا  جياض"السوداني وااجيزة اامنيأ ومتابعتيا مراوؿ المخطط  و 
 7/3/1723الحياة، لندن، 

 
 في مشاركة المرأة بالسياسة "إسرائيل"البرلمان الجزائري يستشهد بد رئيس"السبيل":  62

أ ػػار استشػػياد رئػػيس المجلػػس الشػػعبي الػػوطني الجزائػػري )الغر ػػأ ااولػػ   ػػي البرلمػػاف  العربػػي ولػػد   السػػبيؿ
ودوؿ أخػػػرى  ػػي تطػػػوير المشػػػارحأ السياسػػػيأ للمػػػرأة  يسػػػرائيلخلي ػػأ بنجاوػػػات بػػػالده إلػػػ  جانػػب االوػػػتالؿ ا 

با تبار أف الجزائر ال تعتػرؼ  اال تذاراستيجاف أوزاب ونواب  ي البرلماف  وا تبروه خطأ جسيما يستوجب 
 " وتر ض التطبيا معيا.إسرائيؿبػ"

ي غيػر مولػو  جػا   ػ االستشػيادوااؿ ااميف العػاـ لورحػأ النيضػأ المعارضػأ  ػاتط ربيعػي ااربعػا  "إف ىػذا 
ينبغي أف يضػرب بيػا الم ػؿ  ػي التمييػز العنصػري وانتياحػات وقػوؽ ا نسػاف ولػيس  ػي نجاوػات  "إسرائيؿػ" 

  ي وقوؽ المرأة".
 7/3/1723السبيل، عمان، 
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 الكيماوية السورية األسمحةلمواجهة خطر  "إسرائيل"واشنطن تهاجم تحضيرات  61
  اييػود يسػرائيلا لقػا  وزيػر الػد اع  أف يأإسػرائيل تخباراتياسػحش ت مصادر   اماؿ شوادة -القدس الموتلأ 

  مػػػارتف دمبسػػػي   ػػػي ااميرحيػػػأالجيػػػوش  أرحػػػاف  تشػػػاؾ ىيغػػػؿ  ورئػػػيس ىيئػػػات ااميرحػػػيبػػػاراؾ  مػػػا نظيػػػره 
الملؼ ا يراني  حما حاف مت قًا  ليو  وذلؾ  ي  إل واشنطف ااتصر  ل  بوث الملؼ السوري  دوف التطرؽ 

 واستعدادات الجيش ليجـو حيماوي سوري.  يأسرائيلا للتوضيرات  ااميرحيأت االنتقادا أ قاب
 ػي وسػاباتيا  "إسػرائيؿ"ال تضػا  إذغيػر حا يػأ   يأسػرائيلا التوضػيرات  أفوأوضط الوزير ىيغػؿ أمػاـ بػاراؾ 
 العمػؿ داخػؿ سػوريأ  ضػمف خطػط يػتـ إلػ  يسػرائيلا يضػطر الجػيش  أفم ؿ ىذا اليجـو الخطير واوتماؿ 

حيماويأ  أسلوأ أف  يأسرائيلا تنسيقيا ما الواليات المتودة. و ي سياؽ ودي و  اد   ىيغؿ  و ؽ المصادر 
 وزب اهلل  ي لبناف. إل نقلت 

 7/3/1723الحياة، لندن، 
 

 وبيريز حول االستيطان األوربيكالمية بين رئيس االتحاد  مشادة 63
مػػاف  ػػاف رومبػػوي أنػػو مػػف المسػػتويؿ الوصػػوؿ إلػػ  صػػرح رئػػيس االتوػػاد ااوروبػػي ىير   وحػػاالت -بروحسػػؿ 

سػػالـ  ػػػادؿ وشػػػامؿ  ػػػي الشػػرؽ ااوسػػػط دوف توقيػػػؽ طمووػػػات ال لسػػطينييف  ػػػي إاامػػػأ دولػػػأ مسػػػتقلأ ودوف 
  ل  ضمانات أمنيأ. "إسرائيؿ"وصوؿ 
ي شػػػمعوف بيريػػز  ػػػي سػػرائيلااوروبػػي الر يػػػا  ػػي مػػػؤتمر صػػو ي مشػػػترؾ مػػا الػػػرئيس ا  المسػػػئوؿحمػػا أحػػد 
ي  واصػػ ا إياىػػا بغيػػر سػػرائيلمػػارس/آذار معارضػػأ االتوػػاد ااوروبػػي لسياسػػأ االسػػتيطاف ا  0يػػـو  ؿبروحسػػ

 المشرو أ.
مف جانبو ر ض بيريز ىذه االنتقادات وااؿ  "ال أابؿ  حرة أننػا بسػبب االسػتيطاف ضػيعنا  رصػأ لتوقيػؽ وػؿ 

نمػا ا ر  الدولتيف". ىػاب"  دا يػا االتوػاد ااوروبػي إلػ  وأضاؼ  "ليست المسػتوطنات ىػي المشػحلأ ااحبػر  وا 
 إدانأ ورحأ "وماس" التي شبييا بػ"وزب اهلل" اللبناني.

 7/3/1723وكالة سما اإلخبارية، 
 

 يتعرضون لسوء معاممة منهجيطفل فمسطيني سنويًا..  777قل "إسرائيل" تعت: "ف"اليونيسي 64
"يونيسػػػيؼ"  ػػي تقريػػػر نشػػػر  امػػػس  اف "اايػػػاـ"  وحػػػاالت  أ لنػػت منظمػػػأ االمػػػـ المتوػػدة للط ولػػػأ  -القػػدس 

ي يتعرضػػوف لػػػ"سو  معاملػػأ منتشػػر ومنػػتظـ سػػرائيلاالط ػػاؿ ال لسػػطينييف المعتقلػػيف و ػػؽ النظػػاـ العسػػحري ا 
ي" سرائيلوممنيج". وأحدت "يونيسيؼ"  "ااط اؿ ال لسطينيوف بواجأ إل  ومايأ أ ضؿ  ي نظاـ االوتجاز ا 

مطػػػًا مػػػف سػػػو  المعاملػػػأ يجػػػري اتبا ػػػو أ نػػػا  ا تقػػػاؿ ااط ػػػاؿ ونقليػػػـ مشػػػيرة إلػػػ  أف "ىنػػػاؾ  لػػػ  مػػػا يبػػػدو ن
واسػػتجوابيـ". وأوضػػوت "يونيسػػيؼ"  ػػي تقريػػر ليػػا نشػػر  أمػػس  التػػدابير العمليػػأ التػػي يمحػػف تبنييػػا لتوسػػيف 

 ي.سرائيلمعاملأ ااط اؿ ال لسطينييف الذيف يقعوف  ي تماس ما نظاـ االوتجاز العسحري ا 
 امػػًا  27-21ط ػػؿ  لسػػطيني  أ مػػارىـ تتػػراوح بػػيف  700حػػؿ  ػػاـ يػػتـ ا تقػػاؿ ارابػػأ  وأشػػارت إلػػ  انػػو  ػػي

وغػػػػالبيتيـ مػػػػف الػػػػذحور  ويػػػػث يػػػػتـ التوقيػػػػؽ معيػػػػـ وا تقػػػػاليـ مػػػػف ابػػػػؿ الجػػػػيش والشػػػػرطأ وااجيػػػػزة اامنيػػػػأ 
دانػػػأ وسػػػجف  20يأ  واالػػػت  خػػػالؿ السػػػنوات الػػػػسػػػرائيلا  ط ػػػؿ  7000الماضػػػيأ تػػػـ ا تقػػػاؿ والتوقيػػػؽ مػػػا وا 
 طيني أي بمعدؿ ط ليف يوميًا. لس
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وو ػػؽ التقريػػر  ػػ ف "سػػو  المعاملػػأ ىػػذا يتضػػمف ا تقػػاؿ االط ػػاؿ مػػف بيػػوتيـ  ػػي ال تػػرة بػػيف منتصػػؼ الليػػػؿ 
والخامسأ صباوًا  ل  يد جنود مدججيف بالسالح يقوموف بعصب ا ينيـ وربط ايدييـ بالبالستيؾ" باالضا أ 

اـ او ا راد مف العائلأ ا نا  االستجواب". و ي بعػض الوػاالت  ال  "ا ترا ات باالحراه و دـ الوصوؿ ال  مو
  ان  االط اؿ مف نقص المياه والغذا  او وت  امحانيأ استخداـ المراويض.

ويؤحد التقرير اف "التوقيػؽ يجمػا بػيف التخويػؼ والتيديػدات باالضػا أ الػ  العنػؼ الجسػدي مػا ىػدؼ واضػط 
انو تـ تقييػد االط ػاؿ خػالؿ االسػتجواب ول تػرات طويلػأ  ػي بعػض وىو اجبار الط ؿ  ل  اال تراؼ"  مؤحدًا 

االويػػاف مػػا سػػبب ليػػـ آالمػػًا  ػػي ايػػدييـ وظيػػورىـ. واضػػاؼ  "تػػـ تيديػػد االط ػػاؿ بػػالموت والعنػػؼ الجسػػدي 
والعػػػزؿ االن ػػػرادي واال تػػػدا  الجنسػػػي بيػػػـ او بأوػػػد ا ضػػػا   ػػػائلتيـ". ويعتػػػرؼ معظػػػـ االط ػػػاؿ  ػػػي نيايػػػأ 

 توايا اوراؽ باللغأ العبريأ التي ال ي يمونيا.التوقيؽ ويقوموف ب
وخلػػص التقريػػر أيضػػًا الػػ  انػػو يػػتـ وػػبس االط ػػاؿ  ػػي العػػزؿ االن ػػرادي ل تػػرة تتػػراوح بػػيف يػػوميف وشػػير ابػػؿ 
اخذىـ ال  الموحمأ و ي بعض االويػاف وتػ  بعػد الوحػـ  لػييـ. ويحمػؿ التقريػر انػو خػالؿ جلسػات اسػتماع 

ف  ػػي ايػػدييـ وارجليػػـ و"الػػدليؿ الرئيسػػي ضػػد الط ػػؿ ىػػو ا ترا ػػو بن سػػو والػػذي الموحمػػأ يحػػوف االط ػػاؿ مقيػػدي
 ينتزع  ي الغالب توت االحراه خالؿ التوقيؽ".

وتشير "يونيسيؼ" ال  انو يتـ  رض  قوبات تصؿ الػ  سػتأ اشػير  ػي السػجف  لػ  القاصػريف ال لسػطينييف 
 28اوحاـ بالسػجف  لػ  االط ػاؿ الػذيف يبلغػوف ) امًا  او ااؿ بينما اد ت رض  23الذيف يبلغوف مف العمر )

  امًا اف حاف اليدؼ سيارة متورحأ. 10 امًا  او اح ر  لعشر سنوات بسبب القا  الوجارة او وت  
ويشػػير التقريػػر الػػ  اف "ىػػذه الممارسػػات تخػػرؽ القػػوانيف الدوليػػأ التػػي تومػػي حػػؿ االط ػػاؿ مػػف سػػو  المعاملػػأ 

 النظاـ والمؤسسات العسحريأ والقضائيأ". ندما يحونوف  ل  اتصاؿ ما اوى 
ي سػػػرائيلوأوصػػت المنظمػػأ المعنيػػأ بااط ػػاؿ   ػػي و يقػػأ بعنػػواف "ااط ػػاؿ  ػػي نظػػاـ االوتجػػاز العسػػحري ا 

مشػػػاىدات وتوصػػػيات"  بػػػأف تتخػػػذ تػػػدابير ح يلػػػأ بػػػأف تجػػػري معاملػػػأ ااط ػػػاؿ ال لسػػػطينييف الموتجػػػزيف لػػػدى 
 ماش  ما ات اايأ وقوؽ الط ؿ وغيرىا مف المعايير الدوليأ.يأ بما يتسرائيلالسلطات العسحريأ ا 

وا تمدت الو يقأ  ل  توليؿ ا طار القانوني و ل  شيادات مف ااط اؿ أن سيـ  ف انتياحات الوقوؽ التي 
تعرضوا ليا أ نا  االوتجاز  مشػيرة إلػ  أف ىنػاؾ  لػ  مػا يبػدو نمطػًا مػف سػو  المعاملػأ يجػري اتبا ػو أ نػا  

 اط اؿ ونقليـ واستجوابيـ.ا تقاؿ ا
وتضمنت الو يقأ سلسلأ مف التوصيات الراميأ إلػ  توسػيف ومايػأ ااط ػاؿ بمػا يتوا ػؽ مػا المعػايير الدوليػأ  

 م ؿ وظر  صب العينيف والوبس االن رادي لألط اؿ.
أوصػػت وأوصػػت الو يقػػأ أيضػػًا بػػأف ال يػػتـ ا تقػػاؿ ااط ػػاؿ  ػػي الليػػؿ  مػػا لػػـ توجػػد دواع اصػػوى لػػذلؾ  حمػػا 

 بضرورة وجود مواـ أو أود أ راد أسرة الط ؿ أ نا  استجواب ااط اؿ المشتبو بيـ.
حمػػػػا أحػػػػدت الو يقػػػػأ النتػػػػائج التػػػػي توصػػػػؿ إلييػػػػا المقػػػػرر الخػػػػاص وػػػػوؿ وضػػػػا وقػػػػوؽ ا نسػػػػاف  ػػػػي اارض 

الموتلػػأ يأ  ػػي اارض سػػرائيلال لسػطينيأ الموتلػػأ واللجنػػأ الخاصػػأ التابعػأ لألمػػـ المتوػػدة وػػوؿ الممارسػات ا 
 .1201 ي سنأ 

وروبػػت "يونيسػػيؼ" بػػبعض التوسػػينات التػػي طػػرأت  لػػ  معاملػػأ ااط ػػاؿ ال لسػػطينييف  ػػي النظػػاـ العسػػحري 
ي  ل  مدى السنوات الماضيأ  بما  ي ذلؾ ر ا العمر الذي ُيعتبر  يو أف ااط ػاؿ ال لسػطينييف اػد سرائيلا 

يأ سػػػرائيلصػػػؿ جيودىػػػا مػػػا السػػػلطات العسػػػحريأ ا سػػػنأ مؤحػػػدة أنيػػػا "ستوا 28إلػػػ  20أصػػػبووا بػػػالغيف مػػػف 
 لتوسيف الضمانات التي تعزز وقوؽ ااط اؿ ال لسطينييف وسالمتيـ  ي نظاـ االوتجاز العسحري".
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أوػػػداث  لسػػػطينييف  307يأ  انػػػو يوجػػػد  ػػػي الواػػػت الوػػػالي سػػػرائيلواالػػػت متود ػػػأ باسػػػـ مصػػػلوأ السػػػجوف ا 
 28و 20بػيف  - 153 -مًا بالسجف. وتتراوح أ مػار غػالبيتيـ يؤدوف أوحا 208منيـ  إسرائيؿموتجزيف  ي 

  امًا والبااوف دوف السادسأ  شرة.
 7/3/1723األيام، رام اهلل، 

 
 عام 577العودة بعد  إلىسبانيا تدعو يهود السفارديم أ 65

ط مػن إلػ غػاالردوف  وزيػر العػدؿ االسػباني  ػي نو مبر/تشػريف ال ػاني   ػف خطػأ ت ضػي -أ لف البيرتو رويز
وؽ سر أ استخراج جواز سػ ر  –المعرو أ باسـ ييود الس ارديـ  – ااصليأأو اد الجاليأ الييوديأ االسبانيأ 

احتشػاؼ جػز  مػف  إ ػادة إلػ "خالؿ رولأ طويلأ  مدت اسػبانيا  وأضاؼ اسباني والتمتا بالجنسيأ االسبانيأ.
 تاريخيا".
وانتشػرت االنبػا   انيأ سػيمنط الجنسػيأ االسػبانيأ.جذوره الييوديػأ االسػب إ بات ب محانوشخص  أي إف وأضاؼ

 العالـ. إرجا بسر أ شديدة بيف ييود الس ارديـ  ي شت  
اسػتعالـ  0000ويقوؿ االتواد االسباني للجاليات الييوديأ  الذي يتعامؿ ما الطلبات  انو حانػت ىنػاؾ نوػو 

 .اامريحيالشيوخ  قط  مف بينيا طلب مف  ضو لـ يذحر اسمو  ي مجلس  ااوؿ ي الشير 
واػػاؿ ماريتشػػو توليػػدانو  أمػػيف  ػػاـ االتوػػاد االسػػباني للجاليػػات الييوديػػأ  لبػػي بػػي سػػي اف الوحومػػأ مازالػػت 

يػنص  لػ   أفالبرلمػاف   إلػ تعمؿ  ل  صياغأ ت اصيؿ البرنامج  ومف المتواا  واؿ تقديـ القانوف الجديػد 
 بانيأ.نوو خاص  ل  منط جميا ييود الس ارديـ الجنسيأ االس

السػػػ ارديـ  أصػػػوؿيتػػػيط القػػػانوف الجديػػػد  وػػػاؿ تمريػػػره  لجميػػػا المػػػواطنيف الجػػػدد مػػػف ذوي  أفومػػػف المتواػػػا 
 س رىـ الراىنأ. تبجوازااالوت اظ 

الحػػار ي  لػػ  االاتصػػاد   أ ػػره  حػػاف لػػذلؾ 2891الييػػود  ػػاـ  ااسػػبافومػػف المعػػروؼ جيػػدا انػػو  نػػدما طػػرد 
 وتجار مجوىرات وصيار أ. يا أ ر ويث حاف العديد منيـ تجار نسيج 

 أفالع مانيػػػأ  ايػػػؿ  ا مبراطوريػػػأوتقػػػوؿ ماريػػػا جوزيػػػؼ اسػػػتانيوؿ  مؤرخػػػأ بجامعػػػأ بارشػػػلونأ "خػػػالؿ  صػػػر 
الػذيف م لػوا مصػدر  ػروة  ػي ذلػؾ الواػت  –طرد الملؾ  ردناند الييػود  أسبابالسلطاف  لؽ اائال انو ال ي يـ 

 وا طاىـ لو." –
ودتيـ واليػػا تعطػػي د عػػأ لالاتصػػاد االسػػباني المتع ػػر   لػػ  الػػرغـ مػػف شػػحوؾ ومػػف الناويػػأ النظريػػأ  ػػاف  ػػ

 بشأف الجذور االسبانيأ للح ير منيـ. استانبوؿ
غيػر منصػؼ  واوتجػوا  لػ   بأنوووص وه  ا جرا وميما حانت الدوا ا  اف بعض الباو يف المسلميف انتقدوا 

 ش  ولـ يدع اود لعودتيـ.طردوا مف اسبانيا خالؿ مواحـ الت تي إسال يـذلؾ باف 
 3/3/1723، هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 إذا توجهت إلى المحكمة الدولية في الهاي الفمسطينية كندا تهدد بوقف دعم السمطة 66

ىػػػدد وزيػػػر الخارجيػػػأ الحنػػػدي جػػػوف بػػػايرد خػػػالؿ خطػػػاب أمػػػاـ أ ضػػػا  اللػػػوبي المؤيػػػد    لسػػػطيف أوف اليػػػف
الواليات المتودة  بواؼ المسا دات التي تقػدميا بػالده للسػلطأ ال لسػطينيأ  ػي وػاؿ ي  ي سرائيللالوتالؿ ا 

 ".إسرائيؿتوجيت إل  الموحمأ الدوليأ  ي الىاي لمواسبأ "
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ووجػػو بػػايرد  ػػي ودي ػػو الػػذي ألقػػاه أمػػاـ مػػؤتمر "ا يبػػاؾ" تيديػػدًا جػػديًا م ػػاده أف السػػلطأ ال لسػػطينيأ ستشػػعر 
 سعاىا إل  مالوقأ دولأ االوتالؿ أماـ الموحمأ الجنائيأ الدوليأ.بنتائج شديدة إذا ما واصلت م

وذحػػرت صػػػوي أ "ناشػػػيوناؿ بوسػػػت" الحنديػػػأ أف الػػػوزير توػػػدث  ػػي ىػػػذا ا طػػػار  تزامنػػػًا مػػػا منااشػػػات داخػػػؿ 
 الوحومأ ال يدراليأ الحنديأ بخصوص استمرار د ـ السلطأ ال لسطينيأ بمئات المالييف مف الدوالرات.

أ الحنديػػأ موا ػػػًا معارضػػًا اي توػػػرؾ  لسػػطيني وحانػػػت دائمػػأ الواػػػوؼ إلػػ  جانػػػب االوػػػتالؿ ووا ػػت الوحومػػػ
ي  ومػػف ذلػػؾ موا يػػا المعػػارض لوصػػوؿ  لسػػطيف  لػػ  مقعػػد مرااػػب  ػػي اامػػـ المتوػػدة  وجػػددت سػػرائيلا 

 توذيرىا مف تدا يات أي توجو  لسطيني للموحمأ الدوليأ.
 6/3/1723، فمسطين أون الين
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  االمتيػازات الدبلوماسػيأ لمم لػي السػلطأ ال لسػطينيأ  ػي سػتوحيولـ  ااربعا  منوت السويد  أمس"  أ ؼ ب"
 لػ  ات ػاؽ  10 نائبػًا مقابػؿ ا تػراض  199 بر تصويت  ي البرلماف. ويصػادؽ مشػروع القػانوف الػذي أيػده 

 يونيو/ وزيراف الماضي. 18واا  ي  بيف وحومتي ستوحيولـ وراـ اهلل
 

وبػػػذلؾ  تصػػػبط السػػػويد الدولػػػأ التاسػػػعأ  ػػػي االتوػػػاد ااوروبػػػي التػػػي تر ػػػا مسػػػتوى التم يػػػؿ ال لسػػػطيني  لػػػ  
 أراضييا  بعد بلغاريا وجميوريأ تشيحيا والمجر ومالطا وبولندا ورومانيا وسلو احيا وابرص.

 7/3/1723الخميج، الشارقة، 
 

 "إسرائيلة بن زيغير لد"أستراليا تؤكد عمال 68
 "يإسرائيل"  للمرة ااول  بأف مواطنيا الذي وجد مشنواًا  ي سجف االربعا  ا تر ت أستراليا  أمس"  أ ؼ ب"

 ػػػرؼ باسػػػـ  "يإسػػػرائيل". و  ػػػر  لػػػ  بػػػف زيغيػػػر وىػػػو موػػػاـ أسػػػترالي "إسػػػرائيؿ" مػػػؿ لمصػػػلوأ  1020 ػػػاـ 
   يمػا االػت وسػائؿ ا  ػالـ ااسػتراليأ إنػو حػاف يعمػؿ "يإسػرائيل"مشنواًا  ي زنزانػأ  ػي سػجف  "السجيف إحس"

. وااؿ وزير الخارجيأ بوب حار خالؿ نشػر تقريػر  ػف تعامػؿ وزارتػو مػا سػجف زيغيػر إف "الموساد"لمصلوأ 
زيغيػػر ذىػػب للعػػيش  ػػي دولػػأ أخػػرى لعشػػر سػػنوات وأخػػذ جنسػػيأ تلػػؾ البلػػد "اامػػر معقػػد. وأشػػار حػػار إلػػ  أف 

ف صدانا التقارير   نو  مؿ لوساب إودى وحاالتيا االستخباراتيأ. ىذا أمر ال ". وأضاؼ "و مؿ لوحومتيا وا 
سػا أ  ػي اليػـو  مػا أدى  18. ووجد زيغير مشنواًا  ػي زنزانػأ حانػت تخضػا للمراابػأ "أستطيا ن يو أو تأحيده

 .إل  إ ارة تساؤالت ووؿ حي يأ تمحنو مف شنؽ ن سو
 7/3/1723الخميج، الشارقة، 
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اػػػاؿ الجنػػػراؿ الصػػػييوني السػػػابؽ "شػػػلومو بػػػروـ"   إّف   ترجمػػػأ مرحػػػز دراسػػػات وتوليػػػؿ المعلومػػػات الصػػػو يأ
اامػأ دولػػأ الجمػود  ػي العمليػأ السػلميأ مػا ال لسػػطينييف يؤحػد أّف ىػذا المسػار لػف يػػؤدي  ػي نيايػأ المطػاؼ  

 لسػػطينيأ  ومػػف غيػػر المعقػػوؿ أف ُيوا ػػؽ ال لسػػطينيوف  لػػ  مواصػػلأ العػػيش توػػت االوػػتالؿ دوف توديػػد  تػػرة 
زمنيػػأ  نيائػػو  وبالتػػالي  مػػف الم تػػرض   ػػي ظػػؿ ىػػذه ااوضػػاع أْف تنػػدلا انت اضػػأ حػػؿ  ػػدة سػػنوات  حمػػا 

 االنت اضتيف ااول  وال انيأ.
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يش أزمػػأ خانقػػأ و ميقػػأ  وتواجػػو مشػػحلأ  ويصػػأ  ػػي اضػػيأ شػػر يتيا  ول ػػت إلػػ  أّف السػػلطأ ال لسػػطينيأ تعػػ
وليست نابعأ مف  دـ إجرا  االنتخابات  ي مو دىا  بؿ بسبب  قدانيا لألجنػدة السياسػيأ   منػذ بدايػأ  مليػأ 

"  لحػف  ػدـ وجػود  مليػأ سػلميأ بػيف إسرائيؿ"أوسلو" حاف االت اؽ يرتحز  ل  إاامأ دولأ بعد م اوضات ما "
 يف  ُيبقي مومود  باس بدوف سلـ أولويات سياسي   الوة  ل  إظيار ضع و الشديد مقارنأ بخصومو الطر 

"  واللجػػو  لخيػػار المقاومػػأ إسرائيؿمػػف ورحػػأ ومػػاس  الػػذيف يطروػػوف بػػدياًل  انًيػػا يػػتلخص بعػػدـ اال تػػراؼ بػػػ"
 المسلوأ.

أ توقيؽ إنجازات  ل  اارض  حمػا ىػو حما أف وماس ُيمحنيا القوؿ إف اللجو  للخيار العسحري يؤحد إمحاني
  وص قأ تبػادؿ 1020الواؿ  ي اطاع غزة  والوصوؿ  ل  شر يأ سياسيأ منذ أوداث أسطوؿ الوريأ  اـ 

ااسرى  و مليأ " امود السواب" ااخيرة  حما أف أوداث "الربيا العربي"  وسيطرة اوى إسالميأ  ل  مقاليد 
 مف اوة وماس السياسيأ  ي الشارع ال لسطيني أيضًا. الوحـ  ي  دة دوؿ  ربيأ  زادت ح يرا

وأضػاؼ  بالنسػػبأ لعبػاس   ػػ ف توجيػػو لألمػـ المتوػػدة  والوصػػوؿ  لػ  ا تػػراؼ ب لسػػطيف حدولػأ غيػػر  ضػػو 
 ي المنظمأ اامميأ أ بت أنيا خطػوة تُ يػر الشػ قأ  انػو بػات واضػًوا للجميػور ال لسػطيني بػأف اال تػراؼ لػـ 

الوااػػا  بػػؿ بػػالعحس   ػػ ف الوضػػا بػػات أسػػوأ ممػػا حػػاف  ليػػو ابػػؿ تشػػريف ال ػػاني ُيغيػػر أي شػػي   لػػ  أرض 
 نو مبر مف العاـ الماضي.

أح ػػر مػػف ذلػػؾ   ػػ ف السػػلطأ ال لسػػطينيأ ُتعػػاني مػػف أزمػػأ ااتصػػاديأ صػػعبأ جػػًدا  بسػػبب انخ ػػاض المعونػػات 
" بتجميد أمواؿ إسرائيؿ  وارار "ااوروبيأ  والتوسف  ي ااتصادىا الذي بدأ ما انتيا  االنت اضأ ال انيأ انتي 

 ال لسطينييف  لمعاابأ السلطأ  ل  توجييا لألمـ المتودة  زادت مف ودة اازمأ االاتصاديأ.
 الرواتب ال ُتد ا  ي مو ػدىا  ممػا ُيبعػد المػوظ يف ح يػرا  ػف د ػـ السػلطأ  وُيقلػؿ ح يػرا انتمػا  أ ػراد ااجيػزة 

تتراخػػ  ااجيػػزة اامنيػػأ  ػػف وظي تيػػا  وتقػػـو بالتنسػػيؽ مػػا ااجيػػزة  اامنيػػأ بػػراـ اهلل  انػػو مػػف الطبيعػػي أفْ 
اامنيأ الصييونيأ  ي ظؿ  دـ وجػود أمػؿ  ػي المسػتوى السياسػي  أْو  لػ  الصػعيد الشخصػي بسػبب تػأخر 

 الرواتب.
 التنسيق األمني

وااتوػػػاـ واػػػاؿ  مػػػف غيػػػر المسػػػتبعد بػػػالمرة أْف يػػػؤدي وػػػادث  ينػػػي  حوػػػادث طػػػرؽ  ػػػي االنت اضػػػأ ااولػػػ   
"شػػاروف" للمسػػجد اااصػػ   ػػي االنت اضػػأ ال انيػػأ  إلػػ  انػػدالع االنت اضػػأ ال ال ػػأ واسػػعأ النطػػاؽ  رغػػـ  ػػدـ 

 القدرة  ل  توديد السبب الذي سيؤدي  طالؽ شرارتيا.
لحنػػو يسػػتدرؾ بػػالقوؿ  رغػػـ العوامػػؿ آن ػػأ الػػذحر   ػػال نػػرى  ػػي اا ػػؽ القريػػب اوتمػػااًل النػػدالع انت اضػػأ  ال ػػأ  

 سباب التاليأ لأل
  باس ينبذ العنؼ  ويتعيد مراًرا وتحراًرا بعدـ السماح النت اضأ  ال أ. -2
 التزامو بيذا المبدأ سيقوى ح يًرا بعد زيارة الرئيس اامريحي للمنطقأ. -1
الرحػػوب  لػػ  "نمػػر" اسػػمو غضػػب الجمػػاىير لػػف يوصػػلو اي محػػاف  واػػد جػػرب ذلػػؾ بدايػػأ االنت اضػػأ  -3

 وذر وبذؿ جميا الجيود  اناع  ر ات بوا يا.ال انيأ   ندما 
 تلقت ااجيزة اامنيأ ال لسطينيأ أوامر صارمأ لمنا أي تصعيد. -8
نشطا  " تط" ُيشارحوف  ػي المظػاىرات الوتوائيػا مػف ناويػأ  ومػف الناويػأ ااخػرى توجيػو رسػالأ لػػ"باراؾ  -5

 بات خطيًرا للغايأ. أوباما"  و دد مف الال بيف بأف الجمود  ي العمليأ السلميأ
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ـْ أنيا ست قد السيطرة  لييا و ل  وجميا  ي  ويتسا ؿ "بروـ"  ىؿ ستتمحف السلطأ مف اوتوا  المظاىرات  أ
الضػػػ أ الغربيػػػأ  اف ااوػػػداث وتػػػ  اآلف أ بتػػػت أنيػػػا اػػػادرة  لػػػ  اوتوائيػػػا   وجميػػػا مػػػا زاؿ الػػػياًل  و ػػػدد 

 اا ؽ نيأ للتصعيد. المشارحيف ليس أح ر مف بضا المئات  وال تلوح  ي
أح ػر مػف ذلػؾ   ػ ف السػبب الرئيسػي  ػي ىػذا التصػرؼ  مػرده  ػدـ انجػرار ال لسػطينييف لل وضػ  التػي  مػػت 
الضػػػػ أ خػػػػالؿ وبعػػػػد االنت اضػػػػأ ال انيػػػػأ  و قػػػػط  ػػػػي السػػػػنوات ااخيػػػػرة شػػػػيد ال لسػػػػطينيوف نوً ػػػػا مػػػػف النمػػػػو 

سػػقاطات  االاتصػػادي  وبالتػػالي  ػػال يريػػدوف العػػودة  شػػحاليأ االنت اضػػأ   ومػػا يترتػػب  لييػػا مػػف تػػدا يات وا 
 ورغـ ااوضاع االاتصاديأ السيئأ   ف ااجيزة اامنيأ ما زالت ُتسيطر  ل  الشارع  ي الض أ الغربيأ.

 نتائج مأساوية
 نتائج ميمأ  3وأوضط أنو ُيمحف استخالص 

"  لتوريػػػؾ العمليػػػأ ائيؿإسػػػر مػػػف الضػػػرورة بمحػػػاف اسػػػتغالؿ زيػػػارة "أوبامػػػا"  وتشػػػحيؿ وحومػػػأ جديػػػدة  ػػػي " -2
السػػلميأ  والتوضػػيط بأنيػػا  مليػػأ وقيقيػػأ  وتحػػوف ليػػا نتػػائج  لػػ  أرض الوااػػا  اف ال لسػػطينييف سػػئموا مػػف 

 اااواؿ ويبو وف  ف اا ماؿ  وسير ضوف الدخوؿ  ي العمليأ السلميأ مف أجليا  قط.
حمػا  عػؿ "إييػود بػاراؾ"  ػي حامػب  أْف تحوف العمليأ السياسيأ مرنػأ  و ػدـ وضػا البػيض  ػي سػلأ واوػدة -1

دي يػػد  اف ال شػػؿ  ييػػا سػػتحوف نتائجػػو مأسػػاويأ  ويجػػب بنػػا  توػػالؼ إاليمػػي لتقػػدميا  و ػػي المقدمػػأ ااردف 
 "  ي الطريؽ للوؿ النيائي.إسرائيؿومصر  والتوصؿ الت اايات جانبيأ بيف السلطأ و"

ريػؽ تصػريوات لمسػئولييا الحبػار  وبالتػالي " اامت  ي السنوات ااخيرة ب ضعاؼ  بػاس  ػف طإسرائيؿ" -3
 ال ُيسمط ليا بالبحا   ل  الوضا الذي آلت إليو السلطأ ال لسطينيأ وز ما ىا  انيا ساىمت ح يًرا  ي ذلؾ.
 موقع معهد أبحاث األمن القومي الصهيوني
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ي سػيحوف مسػرورا مػف اللقػا  الم ػاجي الػذي اجػراه الػرئيس سرائيلال نعتقد اف بنياميف نتنياىو رئيس الوزرا  ا 
ال لسطيني مومػود  بػاس مػا وزيػر الخارجيػأ االمريحػي جػوف حيػري  ػي الريػاض يػـو امػس االوؿ. لػيس الف 

  جدوؿ ا ماؿ جولأ الوزير االمريحي االوروبيأ والشػرؽ اوسػطيأ  وانمػا ايضػا النػو  اللقا  لـ يحف مدرجا  ل
  واحػػد بم ػػؿ ىػػذا اللقػػا   زلتيػػا الدبلوماسػػيأ  وتقلػػص وميميػػأ  الاتيػػا مػػا االدارة إسػػرائيؿاي حيػػري  اسػػت ن  

 الواليأ.
ارة رئيسػو بػاراؾ اوبامػا الػ  صويط اف حيري لـ يرد زيارة القدس الموتلأ واللقػا  مػا نتنيػاىو وتػ  ال ي سػد زيػ

مف الشير الوػالي للمػرة االولػ  منػذ توليػو ميػاـ منصػبو  وسػب بعػض  11االراضي ال لسطينيأ الموتلأ يـو 
الت سػػػيرات والتسػػػريبات االمريحيػػػأ  ولحػػػف الصػػػويط ايضػػػا اف وزيػػػر الخارجيػػػأ االمريحػػػي اراد مػػػف خػػػالؿ لقائػػػو 

ضػػػوأ الػػػ  نتنيػػػاىو بػػػاف دوره ودولتػػػو  ػػػي المنطقػػػأ تجػػػاه بػػػالرئيس ال لسػػػطيني  ػػػي الريػػػاض ايصػػػاؿ رسػػػالأ وا
 القضايا االاليميأ الرئيسيأ م ؿ سوريأ وايراف لـ يعد  ل  الدرجأ ن سيا مف االىميأ.

اللقا  بيف الرئيس  باس وحيري حػاف  لػ  مائػدة غػدا   ػي الريػاض  اي انػو لػـ يحػف لقػا  رسػميا  واػد يحػوف 
يحي بالموا قأ  ليو  ويث تعود الدبلوماسيأ السعوديأ الػ  والػأ مػف استجابأ لطلب سعودي مف الرئيس االمر 

 النشاط بعد جمود استمر الشير نتيجأ غياب االمير سعود ال يصؿ  ميدىا بسبب المرض.
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السلطات السعوديأ التي تتربا  ل  حرسي القيادة  يما يتعلؽ بالملؼ السػوري  وتتػز ـ الجيػود الطاوػأ نظػاـ 
خػػالؿ تسػليط المعارضػػأ السػوريأ باسػػلوأ ودي ػػأ ونو يػأ  تريػػد اف تػووي  ػػي الواػػت  الػرئيس بشػػار االسػد مػػف

ن سػػػو بعػػػدـ اىماليػػػا للقضػػػيأ ال لسػػػطينيأ  وايػػػادة المسػػػا ي السياسػػػيأ الويائيػػػا ومبػػػادرة السػػػالـ العربيػػػأ التػػػي 
 انطلقت مف الرياض  ي طبعتيا االول .

قػد زار المنطقػأ اح ػر مػف مػرة ابػؿ توليػو منصػبو ي  سػرائيلجػوف حيػري لػيس جديػدا  لػ  الصػراع العربػي ػ ا 
الجديػػػد وشػػػػارؾ  ػػػي العديػػػػد مػػػف النػػػػدوات السياسػػػػيأ ووليػػػا ابػػػػدى خالليػػػا تأييػػػػدا لوػػػؿ الػػػػدولتيف  ومعارضػػػػتو 

ييف التي سرائيليأ  ولذلؾ ليس بواجأ ال  االستماع لوجيأ نظر المسؤوليف ا سرائيلللسياسات االستيطانيأ ا 
 ب.يعر يا جيدا  ف ظير ال

خطورة ىذه الوملأ الدبلوماسيأ االمريحيأ المتم لأ  ي لقا  الرياض بيف حيري و باس  واوبامػا و بػاس الوقػا 
انيػػا سػػتد ا بػػاالخير اي الػػرئيس  بػػاس لتجميػػد المصػػالوأ ال لسػػطينيأ  ومنػػا ان جػػار االنت اضػػأ ال ال ػػأ  ػػي 

ات جػػرادات واضػػراب االسػػرى  ػػف االراضػػي الموتلػػأ  وىػػي انت اضػػأ حانػػت وشػػيحأ جػػدا بعػػد استشػػياد  ر ػػ
 الطعاـ  ي سجوف االوتالؿ.

زيػارة اوبامػا لالراضػػي الموتلػأ لػػف تعيػد اويػػا  العمليػأ السػػلميأ  واف ا ػادت اويا ىػػا  مػف اجػػؿ حسػب الواػػت 
 وتيدئأ الشارع ال لسطيني وبيا الوىـ للسلطأ والرئيس  باس مجددا.

اػػؼ  ػػبػػػػاس والػػػػسلطأ اح ػػر مػػف زيػػارة اوبامػػا  ولػػذلؾ اشػػتعاؿ االنت اضػػأ  ػػي االرض الموتلػػأ حػػاف سػػيقوي مو 
نعتقد اف اخماد ىذه االنت اضأ وارىاصاتيا احراما للضيؼ االمريحي ىو خطأ استراتيجي  ادح بحؿ ما توملو 

 ىذه الحلمأ مف معن .
ال   شروف  اما مف الم اوضات العب يأ حانت تح ي الاناع  باس والسلطأ بالبوث  ف بدائؿ اخرى  ولحنػو

يريػػػد االاتنػػػاع  ويصػػػر  لػػػ  السػػػير  ػػػي الطريػػػؽ ن سػػػو  ويجػػػد مػػػف يشػػػجعو او يبػػػرر لػػػو ذلػػػؾ مػػػف المجمو ػػػأ 
 المويطأ بو لالسؼ الشديد.
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يورىػػا و قتػػو بأوزابػػو السياسػػيأ   يصػػعد مػػف ت قػػد المزيػػد مػػف يقػػيف جم إسػػرائيؿ نػػد حػػؿ اطػػوع انتخػػابي حانػػت 
داريػػأ أو سػػمعأ  سػػحريأ مدويػػأ  وييػػبط مػػف ييػػبط وتػػ  مػػف  يصػػعد وتػػ  لػػو حػػاف مػػف دوف خبػػرة سياسػػيأ وا 

السياسيأ والعسحريأ. واالنتخابات ااخيػرة شػاىد وػي  لػ   إسرائيؿالمشيود لخبرتيـ وأ عاليـ  ي إدارة شؤوف 
 ػدد مػف ااوػزاب  وىبػوط « نشػو »ات السابقأ أح ر مف شاىد  ل   حرة ذلؾ  حما حانت العديد مف االنتخاب

 أ داد المصوتيف اوزاب تقليديأ  ريقأ  واخت ا  أخرى  ند حؿ انتخابات للحنيست.
حذلؾ و ند حؿ انتخابات  اديأ أو مبحرة  حانت النتائج النيائيأ تعيد خلط ااوراؽ   ال يعود ىناؾ إجماع ال 

  برامجيا  ولحف ىذه المػرة لػـ يعػد ىنػاؾ إجمػاع وتػ   لػ  القضػايا الداخليػأ  وال  لػ   ل  ااوزاب وال  ل
القضايا المختلؼ  لييا ما ال لسطينييف و ي ا اليـ المضطرب والمشتعؿ ب ورات لـ تنتػو م ا يليػا  حػؿ ىػذا 

سياسػييو واػدرتيـ يي  قػد يوميػًا المزيػد مػف يقينػو تجػاه إسػرائيل ي ظؿ ضػعؼ التػأ يرات الوزبيػأ  لػ  جميػور 
  ل  ايادة الس ينأ شبو الغاراأ.
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واآلف  ما وصوؿ نتانياىو  ل  الميلأ ال انيأ لتشحيؿ وحومتو  بعد أْف  شؿ  ي تشحيليا  ػي ال تػرة ااولػ   
يأ الجديػػدة سػػرائيلبػػدأت ت ػػار تحينػػات  و لػػ  مسػػتويات رسػػميأ أميرحيػػأ  م ادىػػا أنػػو إذا لػػـ ُتشػػحؿ الوحومػػأ ا 

)مارس  الجػاري   ػ ف الػرئيس ااميرحػي سػُيعلف رسػميًا  ػف إلغػا  زيارتػو المرتقبػأ  اامػر الػذي آذار  20ابؿ 
يومؿ معو المزيد مف المشاحؿ الداخليأ التي ُيعاني منيا نتانياىو.   ضا أ إل  التشحيؿ الوحومي ومتطلباتو  

الض أ الغربيأ والقدس الشػرايأ   تييمف مسائؿ تعليؽ أو البد  بتن يذ منااصات بنا  الوودات االستيطانيأ  ي
ابؿ أو بعد زيارة الرئيس ااميرحي  ي واؿ تشحيؿ الوحومأ أو ا خ اؽ  ي ذلؾ.  ل  رغـ توضيط نتانياىو 
أف التعليػػػؽ ال يراػػػ  إلػػػ  مسػػػتوى تجميػػػد البنػػػا   ػػػي المسػػػتوطنات  واف اليػػػدؼ منػػػو  قػػػط  ػػػدـ إوػػػراج القػػػادة 

. ومواولػأ لت ػادي نشػو  أزمػأ جديػدة  حتلػؾ التػي وصػلت ابػؿ  ػػالث السياسػييف أ نػا  زيػارة الػرئيس ااميرحػي
 ػػػف مشػػػروع بنػػػا  ووػػػدات سػػػحنيأ جديػػػدة   ػػػي وػػػي اسػػػتيطاني بالقػػػدس  إسػػػرائيؿسػػػنوات  وػػػيف أ ػػػار إ ػػػالف 

   أزمأ وادة بيف البلديف.سرائيؿالشرايأ  أ نا  زيارة جو بايدف  نائب الرئيس ااميرحي  
حيؿ الوحومػأ بانتظػار أف تػتـ زيػارة أوبامػا  وبػيف  ػدـ إغضػاب المسػتوطنيف نتانياىو الموشور بػيف ميلػأ تشػ

باللعب  ل  مسألأ تعليؽ أو تجميد االستيطاف  ي منػاطؽ  شػوائيأ أو خػارج الحتػؿ الرئيسػيأ  يوػاوؿ جاىػدًا 
يأ حسب الرضا ااميرحي و دـ خسارة د ـ المستوطنيف لو  ال سيما أف ىناؾ  ي ااجوا  ما يشير إل  إمحان

 انتخابات مبحرة جديدة   ل  خل يأ نتائج انتخابات لـ تحف واسمأ  وأخرى مقبلأ ىي أاؿ وسمًا.
 ي أوؿ شباط ) براير  الماضي  اسػتطال ًا للػرأي تبػيف منػو أنػو « ىمرتس»و ي ىذا السياؽ  نشرت صوي أ 

بقيػػػادة نتانيػػػاىو « يتنػػػاب إسػػػرائيؿ –الليحػػػود »   ػػػ ف اػػػوة حتلػػػأ إسػػػرائيؿ ػػػي وػػػاؿ إجػػػرا  انتخابػػػات جديػػػدة  ػػػي 
برئاسػأ « يوجػد مسػتقبؿ»مقعػدًا. و ػي المقابػؿ  ػ ف اػوة وػزب  10مقعػدًا  ػي الحنيسػت إلػ   32ستنخ ض مف 

مقعػدًا.  23إلػ   21مػف « البيػت الييػودي»مقعػدًا  حمػا سػترت ا اػوة  32إل   29لبيد  سترت ا بشحؿ حبيرمف 
  وسػيتراجا وػزب العمػؿ 22مقا ػد  بػداًل مػف  20سيوصػؿ  لػ  « شػاس»وو قًا ليذا االستطالع   ف وزب 

 .0مقا د  قط بداًل مف  3الذي سيوصؿ  ل  « الورحأ»  وحذلؾ وزب 25مقا د بداًل مف  9إل  
أما  ي ماراتوف السباؽ بيف التشحيؿ الوحومي وأىدا و الراميأ إل  حسب ود المستوطنيف وا  ػادة التأحيػد  لػ  

ميرحيأ   قد نقؿ  ف الم اوض الذي حل و نتانياىو إجرا  المشػاورات لتشػحيؿ الود الم قود أويانًا ما ا دارة اا
الوحومأ الجديدة  تأحيده لول ا  موتمليف  أف نتانياىو سُيعلف بعد تشحيؿ ىذه الوحومأ  تجميدًا لحػؿ مشػاريا 

ة االوتالؿ  ي أي يأ توت سيطر سرائيلالبنا  خارج الحتؿ االستيطانيأ الرئيسيأ   والتي ستبق  و ؽ الروايأ ا 
 وؿ مستقبلي ما ال لسطينييف.

  بػأف نتانيػاىو بػات ىػو اآلخػر يػدرؾ أنػو إسػرائيؿ الوة  ل  ذلؾ  ىناؾ إدراؾ لدى العديد مػف ااوسػاط  ػي 
يتوػػتـ  ليػػو المبػػادرة إلػػ   مليػػأ سياسػػيأ مػػا ال لسػػطينييف  نظػػرًا اف مواصػػلأ ر ضػػو تأجيػػؿ المسػػألأ  سػػيد ا 

واد يؤدي أيضًا إل   رض مبادرات لولوؿ تسوويأ  لييا  با ضا أ إل   رض  قوبػات إل  الزاويأ   إسرائيؿ
مػػف ابػػؿ الػػدوؿ الغربيػػأ  وتوديػػدًا دوؿ االتوػػاد ااوروبػػي  بسػػبب ر ضػػيا اسػػتئناؼ الم اوضػػات المجمػػدة مػػا 

 ال لسطينييف.
  إسػػرائيؿوحومػأ  ػي   ػ ل  متػ  يبقػ  نتانيػػاىو يػراوغ  وىػو الػذي لػػـ يوسػـ اضػيأ منػػذ توليػو رئاسػأ أح ػر مػػف

وت  إنو أبق   ل  العديد مف المسائؿ الداخليأ معلقأ مػف دوف وػؿ أو بوػث  بػد ًا مػف القضػايا االجتما يػأ 
وانتيا  بطبيعأ الوحـ. وىا ىو اآلف يواوؿ تمرير زيارة أوبامػا إذا تمػت بعػد تشػحيلو الوحومػأ  بأاػؿ الخسػائر 

دـ إ ػػارة واسػػت زاز المسػػتوطنيف. أمػػا ال لسػػطينيوف   ب محػػانيـ الممحنػػأ لجيػػأ  ػػدـ خسػػارة الػػد ـ ااميرحػػي  و ػػ
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االنتظار إل  ما ال نيايأ  وىذا ىو وااا واليـ منذ أوسلو ووتػ  اللوظػأ   ػي ظػؿ خسػائرىـ الدائمػأ جغرا يػا 
 وديموغرا يا  وسمًا مف اارض  ومف مواطنييا  وحذلؾ مف.. الدولأ المو ودة.

 7/3/1723، الحياة، لندن
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 داني روبنشتايف

   حػػاف ربمػػا ال لسػػطيني االوؿ 2970 - 2939الشػػيخ مومػػد  لػػي الجعبػػري   لػػ  مػػدى نوػػو أربعػػيف سػػنأ )
الذي استخدـ بعد ورب االياـ الستأ تعبير "صمود".  ي اليـو الرابػا لوػرب االيػاـ السػتأ أمػر سػحاف الػػمنطقأ 

حػػي ال يصػػبووا الجئػػيف. "حليػػـ يػػأتوف  -ي سػػرائيلي و ػػدـ مقاومػػأ االوػػتالؿ ا سػػرائيل لالستسػػالـ للجػػيش ا
ويػػذىبوف وأنػػا أبقػػ  ىنػػا"  حمػػا درج  لػػ  القػػوؿ وػػيف حػػاف يتػػذحر سػػنوات وياتػػو التػػي رأى  ييػػا خمسػػأ أنظمػػأ 

   اردنػػػػي 2988  مػػػػاني  بريطػػػػاني  مصػػػػري )لواػػػػت اصػػػػير  ػػػػي العػػػػاـ  -مختل ػػػػأ تسػػػػيطر  لػػػػ  الخليػػػػؿ 
سراو  السػلطأ  -  ابؿ بضا سنوات مف أف يتمحف مف العيش  ػي وحػـ آخػر 2980ي. واد تو ي  ي العاـ ئيلا 

 ال لسطينيأ.
ال شؾ اف الجعبري حاف الشخصيأ االح ػر شػيرة  ػي القيػادة التقليديػأ ال لسػطينيأ  والتػي وا ظػت  لػ  الػوال  

ا  مف الض أ الغربيأ  ممف طلبوا حاف  ل  رأس مجمو أ مف الوجي 2988للوحـ االردني.  ي حانوف االوؿ 
مػػف ملػػؾ شػػراي القػػدس   بػػداهلل  اف يضػػـ الضػػ أ الػػ  مملحتػػو. وبعػػد ذلػػؾ  الػػ  جانػػب منصػػبو  ػػي الخليػػؿ  

 شغؿ مناصب أساسيأ  ي وحومات  ماف.
حاف ىناؾ ز ما  آخروف م لو  ػي الضػ أ واطػاع غػزة. اسػموىـ "القيػادات التقليديػأ"  خال ػا  2907بعد العاـ 
الشباب مف مؤيدي منظمأ التورير و تط  الذيف ر ضوا النظاـ االردني وتبنوا اوؿ رئيس ـ.ت.ؼ  لخصوميـ

االوؿ اومػػد الشػػقيري  "الطريػػؽ لتوريػػر  لسػػطيف يمػػر  ػػي القصػػر  ػػي  مػػاف". أي ال يمحػػف توريػػر  لسػػطيف 
حأ بػيف االردف بلغػت ذروتيػا الػػمعر  2970دوف اسقاط النظاـ الياشمي  ػي االردف أواًل. وبال عػؿ   ػي صػيؼ 

.ت.ؼ . .ت.ؼ  ي معارؾ "ايلوؿ االسود"  التي  ي ا قابيا طرد مف االردف ياسر  ر ات ـو  ـو
 ي السبعينيات انقسـ النشطا  السياسيوف ال لسطينيوف  ي الػمناطؽ ال  معسحريف خصميف  التقليديوف ايػدوا 

بارا  ي السػف و تيقػيف  اػوتيـ تقػـو  لػ  االردف والػمتطر وف الشباب  نشطا  ـ.ت.ؼ . التقليديوف ُا تبروا ح
اسػػاس القبليػػأ ولػػػمعظميـ مصػػالط ااتصػػاديأ تػػرتبط بػػاالردف. وبالػػػمقابؿ   ػػاف مؤيػػدي ـ.ت.ؼ حػػانوا شػػبابا  

 ودي ي التوجو  وطنييف وذوي ميوؿ يساريأ.
 ييػػػا ُاجريػػػت انتخابػػػات للبلػػديات  ػػػي الضػػػ أ   شػػػؿ  2970الشػػارع  ػػػي الػػػػمناطؽ أوػػػب االخيػػريف.  ػػػي العػػػاـ 

الػمعسحر التقليدي ووقؽ مرشوو ـ.ت.ؼ نجاوا بارزا. الجعبري  الذي  يـ ال  ايف تيػب الػريط  ػي مدينتػو  
وتػػ  لػػػـ يتنػػا س. حػػاف واضػػوا  ػػي وينػػو أف التقليػػدييف اصػػبووا غيػػر ذي صػػلأ. والوسػػيف ملػػؾ االردف ىػػو 

 ارتباط االردف  ف الض أ. ي أ قاب االنت اضأ االول   ا لف  ف  ؾ  2988االخر  يـ ذلؾ.  ي العاـ 
 ي الػمناطؽ تجري ىذه االياـ م ابأ صورة مرآة سياسػيأ للوضػا إيػاه. م لػػما ابػؿ  ال ػيف سػنأ أصػبط معسػحر 
 -مؤيػػدي االردف غيػػر ذي صػػلأ  ىحػػذا يبػػدو اليػػـو معسػػحر ـ.ت.ؼ و ػػتط تقليػػديا  اػػديما  م ححػػا  ميزومػػا 

لػػييـ الراديحػػالييف مػػف ومػػاس. الشػػارع مػػؿ ـ.ت.ؼ وغيػػر ذي صػػلأ. الشػػارع ال لسػػطيني ال يوػػبيـ وي ضػػؿ  
 -و ػػتط وذلػػؾ ضػػمف امػػور اخػػرى النيػػـ  شػػلوا.  قػػد و ػػدوا بصػػراع سياسػػي ودولػػأ مسػػتقلأ  اصػػمتيا القػػدس 
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 ػػػػأدوا الػػػػ  االزمػػػػأ والوصػػػػار. و لػػػػ  خػػػػرائبيـ تقػػػػوـ صػػػػباح مسػػػػا  منظمػػػػات "حتائػػػػب الػػػػػمقاومأ" او "اللجػػػػاف 
 ا وماس.الشعبيأ"  التي تشبو  ي طريقيا و ملي

 ل  ىذه الخل يأ يوجد  ػي االونػأ االخيػرة ميػؿ متجػدد لعالاػات ال لسػطينييف مػف الضػ أ مػا الوحػـ الياشػمي 
 ػػي  مػػػاف. صػػػويط أف الػػػػملؾ  بػػػداهلل ال ػػػاني يعلػػػف بػػػاف لػػػيس لػػػو نوايػػػا سياسػػػيأ غربػػػي النيػػػر  اال اف رئػػػيس 

اليأ او ال دراليأ بيف الض تيف.  ي شراي وحومتو االسبؽ  بدالسالـ الػمجالي  طرح  دة مرات ا حار الحون در 
الػؼ  ربػي مػف الػػمدينأ يمحػنيـ  150القدس أحمؿ االردف سيطرتو  ل  الػمؤسسات االسالميأ  ػي الوػـر  و 

 أف يتلقوا جوازات س ر اردنيأ  بطااات س ر  لخمس سنوات.
 إسػػرائيؿيعػػي  حلػػػما اطعػػت واالردف يعمػػؿ نػػوع مػػف القػػانوف الطب إسػػرائيؿ لػػ  الضػػ أ الغربيػػأ  الوبيسػػأ بػػيف 

ن سػػيا  ػػف ييػػودا والسػػامرة بواسػػطأ الجػػدراف  االسػػوار  الوػػواجز والػػػمعابر  ىحػػذا تن ػػتط الوػػدود بػػيف الضػػ أ 
وشراي االردف.  م ال اذا لػـ يحف بوسا اود سحاف نابلس الس ر ال  خارج البالد  بر مطػار بػف غوريػوف او 

 لو غير  مؿ ذلؾ  بر  ماف والعقبأ.التجارة  بر مينا ي وي ا واسدود   ال م ر 
.ت.ؼ  ي الض أ ما الوحـ االردني أىدأ بح ير مما حانت  ي الػماضي.  اليـو  العالاات بيف نشطا   تط ـو
 ػػي مػػؤتمر اوت ػػالي  قػػد  ػػي العقبػػأ ابػػؿ بضػػعأ اسػػابيا  جلػػس الػػ  جانػػب الػػػملؾ  بػػداهلل نشػػطا  ـ.ت.ؼ 

حػػانوا ابػػؿ بضػػا سػػنوات ا ػػدا   -شػػيو يوف ووطنيػػوف  بيػػنيـ مارحسػػيوف  -اػػدما . شخصػػيات مػػف الضػػ أ 
 لدوديف لالسرة الياشميأ  ىـ اليـو ضيوؼ واصداا  للوحـ التقليدي  ي  ماف.

للوىلػػأ االولػػ   يمحػػف لػػالردف اف يقػػوؿ لل لسػػطينييف اليػػوـ  "انػػتـ غيػػر اػػادريف  لػػ  التوصػػؿ الػػ  تسػػويأ مػػا 
 بػػػداهلل ورجالػػػو ال يريػػػدوف ذلػػػؾ  بعػػػد أف احتػػػووا  ػػػي   اسػػػمووا لنػػػا  مػػػؿ ذلػػػؾ نيابػػػأ  ػػػنحـ". ولحػػػف إسػػػرائيؿ

الػػػماضي. ومػػا ذلػػؾ  يوتمػػؿ اف يحػػوف  ػػي االردف مػػف ينتظػػر اللوظػػأ التػػي يتبػػيف  ييػػا أف الورحػػأ الوطنيػػأ 
ال لسطينيأ  أي ـ.ت.ؼ و تط   شلت  يما أف وماس ال تنجط  ػي االنقػاذ. وىػؤال  يػأملوف  ػي أنػو  ػي وينػو 

 ؿ الجعبري مف الخليؿ ليطلبوا  م لػما ابؿ نوو ستيف سنأ  رجا   ضمونا.سيأتي ال   ماف ز ما  م 
 6/3/1723، "هآرتس"
 7/3/1723، األيام، رام اهلل

 
 يةسرائيمشيء فاسد يخيم عمى السياسة اإل 73

 داف مرغليت
مجػػػرد وقيقػػػأ اف الشػػػرطأ توقػػػؽ مػػػا  ميػػػر بيػػػرتس وأراؿ مرغليػػػت ونوابػػػا آخػػػريف حػػػانوا مشػػػارحيف  ػػػي شػػػرا  

  ي االنتخابات التمييديأ لوزب العمؿ ت ير القلؽ  واالزمأ. مف حاف يصدؽ؟.اصوات 
واضط انو يقؼ ال  جانبيـ وقيـ  ي البرا ة. وواضط ايضا بػأف التجربػأ تػدؿ  لػ  اف الشػرطأ ال تػنجط  ػي 
إ بػػات جػػػرائـ حيػػػذه. اذا حػػاف بيػػػرتس جلػػػس  ػػي مطعػػػـ  لػػػ  مسػػا أ طاولػػػأ مػػػف شػػاري االصػػػوات ومػػػف بػػػائا 

 مف سي بت ماذا؟ ال سيما ويف ين ي بشدة ويروب بوجود التوقيؽ ويطالب بػأف ينتيػي بسػر أ   –ف المقتر ي
 وأود السبؿ لعمؿ ذلؾ ىو الخضوع للتوقيؽ  ي آلأ الحذب  ل  أيدي خبير مصداؽ.

 يؿ يوتمؿ اف يحوف معسحر حامؿ  ي وزب العمؿ مشبوه بأ عاؿ حيذه؟ واف شيلي يويمو يتش سار ت الػ  
ي؟ واف االمػػر يػػدؿ  لػػ  انػػو بػػدأ الصػػراع  لػػ  سػػرائيلذلػػؾ أمػػس )االوؿ   ػػي صػػوت الجػػيش ا  الحشػػؼ  ػػف

تنويتيػػا؟ ولحػػف  ػػي ىػػذه المعطيػػات سيصػػعب جػػدا  لػػ  بيػػرتس اف يتػػول  منصػػب الػػوزير حممػػ ال  ػػف وػػزب 
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د الورحأ  ي الوحومأ القادمأ  و ل  العمؿ اف ييتؼ مف مقا د المعارضأ باسـ طيارة المقاييس؟ شػي   اسػ
 يأ.سرائيليخيـ  ل  السياسأ ا 

يتسػػا ؿ الجميػػا حيػػؼ يمحػػف التغلػػب  لػػ  ذلػػؾ.   ػػي البيػػت الييػػودي يتوػػد وف  ػػف نيسػػاف سلومينسػػحي و ػػف 
نائب آخر مف الليحود حانا ز مػا مشػارحيف  ػي شػرا  االصػوات بواسػطأ مقػاوؿ انتخابػات  ػي نتانيػا. الػ  أيػف 

 يؤدي ىذا؟
تشػحيؿ القائمػأ )الواخػاـ  و اديػا يوسػيؼ  يئيػر لبيػد  ا يغػدور ليبرمػاف  وؿ يقدمو رجؿ واود ىو الذي يقرر 

تسيبي لي ني  ىو وؿ سيي. ولحف  ي ضو  موجػأ االشػتباىات بػالتزوير يقػؼ أنػاس  ػي الليحػود و ػي العمػؿ 
 ديمي الوسيلأ. يوجد وؿ. يمحف تخ يض مستوى اللييب إف لػـ يحػف ممحنػا تصػ يتو تمامػا. لػيس مػف خػالؿ 

أ تنظيميأ مف خمسأ أو سبعأ مت رغيف تشحؿ القائمأ بتعسؼ بؿ بػالورص ااشػد  لػ  االنتخابػات ااامأ لجن
 المسبقأ 

القػػوؿ انػػو  ػػػي االنتخابػػات التمييديػػػأ ال يمحػػف اف يشػػارؾ إال مػػػف حػػانوا ا ضػػػا   ػػي الوػػزب وتػػػ  سػػنأ بعػػػد 
عػػوا بػػدؿ االشػػتراؾ  ػػي االنتخابػػات للحنيسػػت  ولػػيس بعػػد لوظػػأ واوػػدة مػػف ذلػػؾ؛ وىػػـ يصػػوتوف  قػػط اذا مػػا د 

مو ػده  وال يحػوف أي إذف لعمػؿ ذلػؾ بػػأ ر رجعػي؛ وتنتقػؿ الراابػأ  لػ  الوػػزب الػ  لجنػأ برئاسػأ ااضػي مػػف 
الموحمأ العليا؛ وحؿ ذلؾ ُينص  ليو  ي اانوف الدولأ. ىذا سيمنا ُمنسِّػبي الصػناديؽ  وبالتػالي يقلػص شػرا  

 ؽ االاتراع.الذي يجري  ي مو د اريب مف  تط صنادي –االصوات 
ىذا النبأ يخيـ بقدر ما  ل  الم اوضات لتشحيؿ الوحومأ. يوجد لن تالي بينيت مشاحؿ  ي الداخؿ  ولي ني ال 

 رغـ ن يو التاـ ولـ يتبؽ سوى تسعأ اياـ  قط. –تعرؼ حيؼ ستودع الوقيبأ ال انيأ  ي الوحومأ بيد بيرتس 
يومػػػا آخػػػر لمنويػػػا لبنيػػػاميف  28معوف بيػػػرس مػػػرة اخػػػرى الجميػػػا يسػػػيروف  لػػػ  الوا ػػػأ. لػػػيس  ػػػي جعبػػػأ شػػػ

آذار.  10نتنياىو  و ل  أي واؿ  انو ملـز بتشحيؿ وحومأ ابػؿ اف تيػبط  ػي الػبالد طػائرة بػاراؾ اوبامػا  ػي 
حػؿ وقائػب الوحومػػأ مػف الماليػػأ جنوبػا م تووػأ اآلف أمػػاـ مم لػي يوجػػد مسػتقبؿ والبيػت الييػػودي. لػيس ميمػػا 

 ف ومف  ي الصنا أ والتجارة  و يوف وزرا  الليحود بيتنا ترى وتذبؿ.جدا مف منيـ سيحوف  ي االسحا
 6/3/1723، اليوم إسرائيل
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