
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

 ألىمو مشعل: ال أجندة قطرية تجاه قضية فمسطين سوى عودة الحق  
  البردويل ينفي طمب مصر بتخمي حماس عن المقاومة

   سنة ألف أسيرة فمسطينية منذ : وزارة شؤون األسرى والمحررين
 في "إسرائيل" فمسطينيي  ضد  تزايد االعتداءات العنصرية الجماعية 

 تستطيع ضرب إيران بمفردىا "إسرائيل": األوسط بالشرق األمريكيةقائد القوات 

 "إسدرائيل"أوباما: التزام حديددي تجداه 
 قيادة فمسطينية قوية يوجدوال 

 4... ص 
 

 1791 8/3/1023 الجمعة



 
 

 

 

 

           1ص                                    1791العدد:                8/3/1023الجمعة  التاريخ:

  السمطة:
 5 دولة ديمقراطية بكل ما تعنيو من قيم ال قوالً  : فمسطين ستكون فعلً عباس  2

 6 لبحث استئناف المفاوضات مع "إسرائيل" روسية األسبوع المقبل -قمة فمسطينية   3

 6 ًا بتعديل مبادرة السلم العربيةالسمطة الفمسطينية رفضت اقتراحًا أميركي"القدس":   4

 7 "التشريعي" يدعو إلى إنقاذ مقبرة "مأمن اهلل" التاريخية في القدس   5

 7 القاىرة لم تطمب من حماس التخمي عن "الكفاح المسمح"مشير المصري:   6

عمار مساجد غزة وانإسماعيل رض  7  8 يزور قطر لبحث سبل التعاون وا 

 8بناء عمى تعميمات الرئيس عباس  أيامعممو خلل  إلىسما": وزير المالية نبيل قسيس يعود "  8

 8 ة مشتركةزيارة أوباما المرتقبة لمضفة ستتم تحت حراسة أمريكية فمسطينيالضميري:   9

 9 معبر "كرم أبو سالم" فيتسعى إلى التحكم  الحكومة في غزة"وورلد تريبيون":   01

  
  المقاومة:

 9 ألىمو مشعل: ال أجندة قطرية تجاه قضية فمسطين سوى عودة الحق    00

 01 وىناك حممة منظمة لتشويو حماس.. ترق الساحة المصرية بعد سقوط مباركالزىار: لم نخ  02

 01  البردويل ينفي طمب مصر بتخمي حماس عن المقاومة  03

 00 ال أعمم سبب المشكمة مع الدويك ":المدينة"لد عزام األحمد  04

 00  األحمد: تشكيل حكومة مستقمين برئاسة عباس سينيي االنقسام  05

 02  حماس تحذر االحتلل من استيداف مقبرة مأمن اهلل وتدعو لوضع حد  النتياكاتو  06

 02 ء الحركةبين أبنا روح تصالحي ة يجاديحيى رباح: قيادة فتح الجديدة بغزة إل  07

 02  حماس تكشف عن تفاصيل تعرض معتقل سياسي لمتعذيب في سجون السمطة  08

 03 خميل عساف: االعتقاالت السياسية لن تتوقف مع وجود حكومتين  09

 03  2011 سنةيل عممية نفذتيا كتائب القسام بالقدس مؤسسة التضامن لحقوق اإلنسان تكشف تفاص  21

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 04 بيريز يحث االتحاد األوروبي عمى إدراج حزب اهلل كمنظمة إرىابية  20

 05 فصل عنصري إسرائيمي في شوارع الخميل": بتسيمم"  22

 05  "إسرائيل" تؤجل بناء كمية عسكرية في جبل الزيتون في القدس المحتمة  23

 05 بعد اختطاف جنود قوة الطوارئتطور األوضاع في الجوالن السوري  ي منقمدق إسرائيم  24

 06 لسكان القدس "لجئ الحماية من القنابلم"ليس ىناك ما يكفى من "جيروزاليم بوست":   25

 07   "إسرائيل" تأمل بتحسين علقاتيا مع فنزويل بعد رحيل شافيز   26

 07 ىآرتس: "إسرائيل" مستعدة ليدم بؤرة استيطانية أقيمت عمى أراضي خاصة في بيت لحم  27

 07 زعبي: االعتقاالت المتكررة لمطلب سياسية انتقامية مخالفة لمقانون حنين  28

 08  يأخذ أبعادًا عسكري ة غير مرئي ة: التنسيق مع  الواليات المتحدة "إسرائيل"  29

 08 ات المتحدة واليونانوالوالي "إسرائيل"مناورة عسكرية تشارك فييا   31

 09  لمجبية الداخمية لمحاكاة سقوط صواريخ إسرائيميةمناورة   30



 
 

 

 

 

           3ص                                    1791العدد:                8/3/1023الجمعة  التاريخ:

 09 مفاوضات تشكيل الحكومة اإلسرائيمية تتعثر: موقع ىآرتس  32

 21 ين "يش عتيد" و"الميكود بيتينو"توقعات بتوقيع اتفاق ائتلفي بيديعوت:   33

 21 اً وزير  28بحكومة من يطالبون رجال أعمال وأكاديميون إسرائيميون   34

 21 من النساء اإلسرائيمي: ثمث جنود الجيش "القناة السابعة"  35

 20  من استيداف رعاياىا في عيد الفصح العبري "خائفة" "سرائيل"إ  36

 20 يضرب "إسرائيل" اآلتي من مصر الجرادصحيفة "الديمي ميل":   37

 20  ضابط وجندي إسرائيميْين قتل فمسطينيًا في الخميل الئحة اتيام ضد    38

 22  رصور: األسرى في معتقل "مجدو" يعيشون "جحيمًا ال ُيطاق" نائب صال  39

 22 سنواتثماني  "إسرائيل"خارج  حكومة نتنياىوسنوات مكث وزراء  أربعفي : يديعوت  41

 23 زيادة التيريب والتسملاإلجراءات األمني ة عمى الحدود المصري ة بسبب  تعزز "إسرائيل"  40

  
  األرض، الشعب:

 23   سنة ألف أسيرة فمسطينية منذ وزارة شؤون األسرى والمحررين:   42

 23 لحقوقنا؟ "إسرائيل": أين العالم من انتياك في يوم المرأة فمسطينيات يصرخن  43

 24 شييداً .. وشيداء أكثر من % نسبة من تبقى في مخيم اليرموك: "شاىد"  44

 25 محمد عصفور أول شيداء ىبة األسرى  45

 25 األقصى بد"مباركة أمريكية"المسجد االحتلل ُيسارع الزمن ليدم خبراء:   46

 26 األقصىالمسجد جيش االحتلل يمنع طالبات العمم من دخول   47

 26 التدخل لتحريره من المعتقلت اإلسرائيميةعبد اهلل الثاني والدة األسير العيساوي تناشد   48

 26 يتم بشكل يومي سرائيميةاإل فارس: نقل أسرى إلى المستشفياتقدورة   49

 26 في "إسرائيل" فمسطينيي  ضد  تزايد االعتداءات العنصرية الجماعية   51

 27 اإلحصاء: معدالت األمية لدى اإلناث في فمسطين ثلثة أضعاف ونصف معدل األمية لدى الذكورجياز   50

 28 األسرى أصحاب المحكوميات العالية في معتقلت االحتلل يناشدون تضمينيم في صفقة تبادل  52

 28  مؤسسات حقوقية تطالب بأطر تعميمي ة لمقاصرين الفمسطينيين في معتقلت االحتلل  53

 29 جنوب الخميل مبنى ومنشأة زراعية دم االحتلل يصدر أمرًا بي  54

  :اقتصاد

 29 استبدال المحوم المبردة اإلسرائيمية باألردنيةوزارة الزراعة في رام اهلل:   55

 29 الفمسطيني الثوب التقميدي ست شقيقات يصدرنغزة:   56

  :ثقافة

 29 ".. لمكاتب حسن عميانالقدس.. الواقع والتاريخ في الرواية العربية"  57

 31 المسجد األقصىتدنيس القرآن الكريم في  يدين ""االتحاد العام لمكت اب واألدباء الفمسطينيين  58

  

  :لبنان

ًً مؤتمر ينظمان معيد عصام فارس و اسات الفمسطينية مؤسسة الدر  :بيروت  59  31 لقدسحول ا ًا

  



 
 

 

 

 

           4ص                                    1791العدد:                8/3/1023الجمعة  التاريخ:

  عربي، إسلمي:

 30 مفتنلثارة وا   ووىمعن اتصاالت مع حماس تخاريف " يديعوت"": ما نشرتو اإلخوانقيادي من "  61

 30 المصالحة الفمسطينية لبنان: مصممون عمى إنجاز فيسفير مصر   60

 30 ةضبط معدات تجسس إسرائيمية في سوري :قناة "اإلخبارية"  62

  

  دولي:

 32 ول أمريكي ينسحب من اجتماع لموكالة الذرية إثر اتيام إيران لد"إسرائيل" باإلبادة الجماعيةؤ مس  63

 32 اإلسرائيميلصالح سلح الجو  أبيبيبني منشأة سرية بالقرب من تل  األمريكيالجيش   64

 33 تستطيع ضرب إيران بمفردىا "إسرائيل": األوسط بالشرق األمريكيةقائد القوات   65

  
  مختارات:

 33 بات اتحادات الطلب ُتفقد الجماعة السيطرة عمى الجامعاتانتخا "اإلخوان"خسارة   66

 34 بميون دوالر خسائر الحرب في سورية الدردري:عبد اهلل   67

  :تقارير

 35 سنوات من حكم أردوغان ومستقبل العلقات مع "إسرائيل" 20تقدير صييوني يحدد حصاد   68

  
  حوارات ومقاالت:

 37 ماجد كيالي... الربيع العربي وتقادم الكيانات الفمسطينية  69

 38 باتريؾ سيؿ... ىل تستطيع أوروبا مساعدة الشرق األوسط؟  71

 40 ""نيويورؾ تايمزهيئة التحرير ... إلى األبد؟""ىل يظل الوضع الراىن في إسرائيل قائمًا   70

 42 تسفي بارئيؿ... المطبخ السياسي اإلسرائيمي: لبيد بنكية بنيت !  72

  
 43 :كاريكاتير

*** 
 

 قيادة فمسطينية قوية يوجدوال  "إسرائيل"أوباما: التزام حديدي تجاه  2
تػػػ تي لمت كيػػػد لمػػػ  ا لتػػػزاـ  " سرائيؿػ"قػػػاؿ الػػػرئيس ا مريكػػػي بػػػاراؾ اوبامػػػا  ف زيارتػػػ  لػػػ :وكػػػا ت –طف واشػػػن

، وخاصػة يػي "مبابػؿ الشػرؽ ا وسػط المتػدهور"، وانػ  ينػوي  رسػاؿ " سػرائيؿ"الحديدي لمو يػات المتحػدة تجػا  
 عها مف حيازة اسمحة نووية.رسالة  ل   يراف مفادها ان    ينوي التراجع والتخمي لف التزام  بمن

 نػػ  ينػػوي العػػ ط لمػػ  رئػػيس الحكومػػة ايسػػرائيمية بنيػػاميف  ،7/3/1023 وقػػاؿ يػػي تصػػريحات لػػ  الخمػػيس
ولمػ  رئػيس السػمطة الفمسػطينية محمػود لبػاس لمبػدا بػالحوار، مشػيرا  لػ  انػ    ينػوي لػرض خطػة  نتنياهو

 شهرا. 21 ل   6سالـ شاممة، واف مثؿ هذ  الخطة قد تعرض خالؿ 
وكاف اوباما قػد اجتمػع يػي البيػت ا بػيض مػع العشػرات مػف الزلمػاا اليهػود، بيػنهـ ممثمػوف لػف "سػالـ ا ف" 

 وحت  "المحايظيف الجدد مف اليميف".
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يػي العشػريف مػف رذار/ مػارس الحػاليل ا وؿ هػو لمتشػديد  " سرائيؿػ"اهػداؼ لزيارتػ  لػ 4وقاؿ اوباما  ن  يوجػد 
مو يات المتحدة تجا   سرائيؿ، والثاني ليؤكد ان  يدرؾ حبيبة اف الشرؽ ا وسط يتحػوؿ لم  ا لتزاـ الصمب ل

يراف، وان  بالتػالي يجػب   ل  منطبة قاسية جدا بالنسبة يسرائيؿ مع تحديات صعبة مف قبؿ مصر وسورية وا 
 ." سرائيؿ"لم  الو يات المتحدة اف تبؼ بحـز  ل  جانب 

وبامػػا يهػػو يرسػػاؿ رسػػالة مباشػػرة  لػػ   يػػراف مفادهػػا اف كايػػة الخيػػارات موجػػودة امػػا الهػػدؼ الثالػػث مػػف زيػػارة ا
لمػػ  الطاولػػة، بمػػا يػػي ذلػػؾ الخيػػار العسػػكري. واعػػاؼ اف الخيػػار المفعػػؿ هػػو الخيػػار الدبموماسػػي بموجبػػة 

.  تمنح  يراف  مكانية "النزوؿ لف الشجرة" بشكؿ محتـر
لػادة لمبعػية الفمسػطينية، معتريػػا يػي الوقػت نفسػ  بعػػ لة امػا الهػدؼ الرابػع، بحسػػب اوبامػا، يهػو  يجػاد حػػؿ 

 هذا ا حتماؿ.
ونبؿ لف اوباما قول   ن  عماف امػف  سػرائيؿ لمػ  المػدب البعيػد مػرتبط بحػؿ البعػية الفمسػطينية. وانتبػد مػا 

اا اسػػما  "ا لتفػػاؼ الفمسػػطيني لػػف العمميػػة السياسػػية" سالمسػػع  الفمسػػطيني يػػي ا مػػـ المتحػػدة  بػػد  مػػف  جػػر 
 . لم  حد قول ." سرائيؿ"،  عاية  ل  محاولة نزع الشرلية لف " سرائيؿ"محادثات مباشرة مع 

وقػػاؿ ايعػػا  نػػ  ينػػوي اف يجعػػؿ مػػف زيارتػػ  يسػػرائيؿ "زيػػارة تعػػامف مػػع المجتمػػع ايسػػرائيمي، ومػػع اقتصػػاد  
 البوي، ومع التكنولوجيا الناجحة، ومع الروح اينسانية".

   لػػػ  راـ اي سػػػيبوؿ  ف "السػػػالـ ممكػػػف، ولكنػػػ  صػػػعب  ف الفمسػػػطينييف ممزمػػػوف واعػػػاؼ انػػػ  خػػػالؿ زيارتػػػ
 باتخاذ خطوات مف اجؿ السالـ". لم  حد تعبير .

تتباسماف كؿ المعمومات حوؿ  يػراف،  " سرائيؿ"وعمف ردود  لم  ا سئمة، قاؿ اوباما  ف الو يات المتحدة و
%، مشػػيرا  لػػ  انػػ  بػػالروـ مػػف وجػػود خاليػػات يػػي 95سػػبة واف هنػػاؾ تطػػابؽ يػػي المعمومػػات بػػيف الطػػرييف بن

الراي بش ف ما يجب البياـ ب  مبابؿ  يراف، يإف الفجوة اكبر يي داخؿ  سرائيؿ بيف وزارة ا مػف وا سػتخبارات 
 وبيف الجيش ومكتب رئيس الحكومة.

د الفصائؿ الفمسطينية بشرط ويي حديث  لف الفمسطينييف، قاؿ اوباما  ن    يوجد قيادة قوية، وان  يدلـ توحي
ا  تكوف حكومة الوحدة عد السالـ وعد حؿ الدولتيف. وقاؿ  ن  يجب التفكير يي ما يجب البياـ ب  لتعزيز 

 وابو مازف ا  يعمال كؿ لم   ععاؼ الطرؼ ا خر. نتنياهو"الفمسطينييف المعتدليف"، وان  لم  
 8/3/1023وكالة سما اإلخبارية، 

 
 دولة ديمقراطية بكل ما تعنيو من قيم ال قوالً  تكون فعلً : فمسطين سعباس 

رئيس محمود لباس،  ف شعبنا الذي ناعؿ مف اجؿ حريت ،   يمكف اف يببؿ القاؿ  :ويا - راـ اي
واعاؼ يي كممة متمفزة لبر يعائية يمسطيف، مساا الخميس، لشية  با نتباص مف حرية نصف  ا خر.

العالمي، اف حبوؽ المراة يي المساواة مع الرجؿ ليست منة، بؿ هي اساس بناا  الثامف مف رذار يوـ المراة
 وطننا ومجتمعنا السميـ البادر لم  الصمود والتبدـ.

واشار  ل  اف حبوؽ المراة يي مجتمعنا ويي دولتنا حظيت بجؿ اهتمام  سواا كاف ذلؾ يي برنامج  
 ييلجنة المراة يي ا مـ المتحدة والموقعة ا نتخابي او يي مصادقت  لم  الوثيبة الصادرة لف 

 والمتعمبة با ليات المطموب التمادها ينهاا العنؼ عد المراة. //
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وشدد لم  اف يمسطيف التي الترؼ العالـ بها كدولة مراقب يي الجمعية العامة لألمـ المتحدة، ستتحبؽ 
لة ديمبراطية بكؿ ما تعني  الديمبراطية مف تباليد قريبا جدا، وستكوف يعال   قو ، دو  ارعهاسيادتها لم  

 وقيـ.
نهاا ا نبساـ  اماكفواكد اف شعبنا بكؿ يئات  ويي جميع  تواجد  يتوحد لم  هدؼ استعادة الوحدة الوطنية وا 

الذي اعر بمناحي حياتنا الوطنية كاية، بما يي ذلؾ المراة، لكي نبؼ صفا واحدا يي وج  ا حتالؿ 
 ايسرائيمي.

 //كالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، و 
 
 لبحث استئناف المفاوضات مع "إسرائيل" األسبوع المقبل روسية -قمة فمسطينية  

الناطؽ الرسمي باسـ الرئاسة الفمسطينية نبيؿ ابو ردينة ب ف الرئيس  المفوليد لوض: ييما  -راـ اي 
مير بوتيف يي الكرمميف، الخميس المببؿ لبحث التعاوف المشترؾ محمود لباس سيمتبي الرئيس الروسي يالدي

صالح رايت لعو  اكدوالوعع يي الشرؽ ا وسط، ويرص استئناؼ المفاوعات الفمسطينية ايسرائيمية 
ف الويد الفمسطيني الذي زار واشنطف  الخميس ب "لبدس العربيػ"المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ل

بالعودة لعممية  " سرائيؿ" يلزاـلمعمؿ بشكؿ جاد ويالؿ  ا مريكييفشيا ممموس مف قبؿ  اييتمؽ  مؤخرا لـ
 . سنةالفمسطينية المحتمة  ا راعيلف  ايسرائيميسياسية حبيبة تنهي ا حتالؿ 

ة لف شتيامحمد  د.صائب لريبات الذي زار واشنطف مؤخرا بريبة  د.رايت باف التبرير الذي قدم   واوعح
 ا مريكييفوجود شيا ممموس لند   ل نتائج زيارتهـ لواشنطف لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير   يشير 

 لم  صعيد الممؼ الفمسطيني.
بعض التعديالت لم  مبادرة السالـ  بإجراا امريكياويي ظؿ نفي صالح رايت لتمبي الجانب الفمسطيني طمبا 

يي العشريف مف الشهر الجاري  اوباماباراؾ  ا مريكييارة الرئيس تحبؽ ز  افالعربية لبر لف لدـ توقع  
 تبدـ حبيبي لم  صعيد لممية السالـ. ايلممنطبة 

 //القدس العربي، لندن، 
 
 السمطة الفمسطينية رفضت اقتراحًا أميركيًا بتعديل مبادرة السلم العربية"القدس":  

اف الويد الفمسطيني ريض طمب وزير الخارجية  "البدسػ"عة لاكدت مصادر مطم :المحرر السياسي - راـ اي
جوف كيري  دخاؿ تعديالت لم  مبادرة السالـ العربية وذلؾ خالؿ لباا لبد مؤخرا يي مبر وزارة  ا مريكي
 يي واشنطف. ا مريكيةالخارجية 

ا نسحاب   ل  تها شار " لند ا راعيوذكرت المصادر اف كيري اقترح اف تتعمف المبادرة لبارة "تبادؿ 
 .العربية التي تـ احتاللها لاـ  ا راعيمف  ايسرائيمي
 .حدود الرابع مف حزيراف   ل لف تنسحب   سرائيؿ افهذا التعديؿ   دخاؿويعني 

 مف   سرائيؿبعد انسحاب   سرائيؿتطبع الدوؿ العربية لالقاتها مع  افوتبترح المبادرة العربية لمسالـ 
 

العفة ال ربية، بما ييها البدس، وقطاع وزة  اراعيوهو ما يشمؿ  لعربية المحتمة لاـ ا ا راعي
لادؿ ومتفؽ لمي  لبعية الالجئيف الفمسطينييف   يجاد حؿّ   ل لبنانية،  عاية  واراضومرتفعات الجو ف 

 .المتحدة  لألمـقرار الجمعية العامة   ل استنادا 
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 //القدس، القدس، 
 
 تشريعي" يدعو إلى إنقاذ مقبرة "مأمن اهلل" التاريخية في القدس "ال 

وج  المجمس التشريعي الفمسطيني نداا لاجالا لألمة ايسالمية والعربية ينباذ المببرة ايسالمية : وزة
التاريخية يي البدس "ووقؼ المخططات ايسرائيمية التهويدية الهادية لهدـ المببرة التاريخية وبناا متحؼ 

 اثري ومركز سياحي وحديبة لمكالب ومنطبة لروض لالحتفا ت الصاخبة داخؿ المببرة".
خميس النجار، رئيس لجنة "وحدات البدس وا قص " يي  د.وشدد النائب يي المجمس التشريعي الفمسطيني 

تهويدية يي  تصريح مكتوب ل ، اف ا حتالؿ قاـ برصد ميزانية كبيرة تبدر بمالييف الدو رات يقامة مشاريع
وطالب النائب النجار كاية  البدس والعمؿ لم  تكريس السيطرة ايسرائيمية لم  مدينة البدس المحتمة.

ا حرار بالعالـ ومناصري البعية الفمسطينية والدالميف لمبدس وا قص  بعرورة بالتحرؾ العاجؿ ينباذ 
 المببرة ايسالمية التاريخية يي البدس".

 //قدس برس، 
 
 القاىرة لم تطمب من حماس التخمي عن "الكفاح المسمح"مشير المصري:  

نف  النائب لف كتمة الت يير وايصالح البرلمانية مشير المصري، اف تكوف جمهورية : جماؿ ويث - وزة
مصر العربية قد طمبت مف حركة المباومة ايسالمية حماس التخمي لف الكفاح المسمح، لمحصوؿ لم  

 دولي.ا لتراؼ ال
وقاؿ المصري يي تصريح لػ"يمسطيف": " ف الحديث ايسرائيمي لف طمب مصري مف حماس بالتخمي لف 
مباومة ا حتالؿ، وترؾ الكفاح المسمح، هدي  ارباؾ العالقة المصرية مع البطاع وتموي  الصورة، والت ثير 

 ة المباومة لمتحرير".لم  واقع الثورات اليـو الذي ايبد العدو كنوزا استراتيجية، وديع بعجم
وبّيف اف الرئيس مرسي، اكد يي وقت سابؽ، اف المباومة حؽ مشروع كفمتها كاية البوانيف والشرائع الدولية، 
مشيراا  ل  اف المباومة الفمسطينية تتبع تكتيكات لسكرية مختمفة وتعمؿ لم  توسيع دائرة خياراتها المتعددةل 

 لمواجهة ا حتالؿ.
مجنة المركزية لحركة يتح، ورئيس كتمتها البرلمانية لزاـ ا حمد، "حماس" بمسئولية ولف اتهاـ لعو ال

الت خير يي تنفيذ اتفاؽ المصالحة الفمسطينية، قاؿ النائب المصري: "الت خير يي المصالحة الفمسطينية 
ؾ اوباما، وهذا مرتبط بروبة ايخوة يي يتح بإرجاا حوارات المصالحة  ل  بعد زيارة الرئيس ا مريكي بارا
سرائيمية".  منهج مريوض ,ب ف يتـ تعميؽ المصالحة لم  اجندة خارجية وويؽ روبات امريكية وا 

وحوؿ المبااات بيف حركتي "يتح" و"حماس" البادمة، قاؿ: "  توجد مواليد حتي هذ  المحظة بيف الحركتيف"، 
دة التمسؾ بالحبوؽ والثوابت الفمسطينية مؤكداا جهوزية حركت  واستعدادها لمصالحة حبيبية قائمة لم  قال

 بعيداا لف ا جندات الخارجية وويؽ  رادة يمسطينية مستبمة.
 //فمسطين أون الين، 

 
عمار مساجد غزة إسماعيل رضوان   يزور قطر لبحث سبل التعاون وا 

ة وجهها ل  نظير  يعتـز وزير ا وقاؼ والشؤوف الدينية د. سماليؿ رعواف تمبية دلو : نبيؿ سنونو - وزة
 البطري ويث الكواري لزيارة قطر، السبت المببؿ.
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وقاؿ رعواف يي تصريح لػ"يمسطيف": " ف الزيارة ترمي  ل  بحث ايؽ التعاوف بيف وزارتي ا وقاؼ يي قطر 
وبيف ان  سيبحث مع  ويمسطيف، والسعي يلادة بناا وترميـ المساجد التي دمرها ا حتالؿ يي قطاع وزة".

  البطري سبؿ التعاوف بيف الوزارتيف يي شت  المجا ت العممية والبحثية، ومجاؿ تحفيظ البررف والولظ نظير 
وايرشاد وتبادؿ الخبرات،  عاية  ل  بحث طرؽ ا رتباا بالعمؿ الدلوي، ونبؿ صورة ما لرعت ل  

 المساجد  باف العدواف ايسرائيمي ا خير.
لكواري" لم  الخطر الحبيبي الذي يهدد المسجد ا قص ، ويستوجب وسيشدد وزير ا وقاؼ خالؿ لبائ  "ا

 تعاوف كؿ المعنييف يي وزارات ا وقاؼ والعمماا والبادةل مف اجؿ تحرير  ووقؼ انتهاكات ا حتالؿ بحب .
 //فمسطين أون الين، 

 
رئيس عباس بناء عمى تعميمات ال أيامعممو خلل  إلىسما": وزير المالية نبيل قسيس يعود " 

لم  لودة نبيؿ قسيس وزير  اصر الرئيس لباس افمصادر يمسطينية لوكالة "سما"  اكدت :سما -راـ اي 
الرئيس  افالمصادر  واكدت البمية البادمة. ا ياـلمم  خالؿ   ل منصب  وان  سيعود   ل المالية المستبيؿ 

لدـ قبول   المفالرئيس كاف قد   فحيث  لباس يريض قبوؿ ا ستبالة لكس ما يعم  رئيس الوزراا يياض
 ا ستبالة يي حيف قبمها يياض.

 اف  ل قبوؿ يياض استبالة وزير المالية قسيس مخالفة دستورية لـ يببمها الرئيس مشيرة   فوقالت المصادر 
بعودة  اوامر   صدار  ل بالرئيس  ادباتفاؽ ما   ل واف الطرييف لـ يتوصال  امسالرئيس التب  يياض 

لمم .  ل قسيس يورا 
اف الرئيس محمود لباس ريض استبالة قسيس التي كاف قد  اكدوكاف اميف لاـ الرئاسة الطيب لبد الرحيـ 

لرئيس الوزراا د. سالـ يياض. //تبدـ بها السبت 
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 فمسطينية مشتركةزيارة أوباما المرتقبة لمضفة ستتم تحت حراسة أمريكية الضميري:  

 ا منية ا جهزةريعوا منح  ا مريكييفالخميس باف  "البدس العربي"لممت  :وليد لوض –راـ اي 
خالؿ زيارت  المرتببة  اوباماباراؾ  ا مريكيوالحماية لمرئيس  ا مفدور رئيسي يي تويير  ايالفمسطينية 
 الفمسطينية ولباا الرئيس الفمسطيني محمود لباس. لألراعي

هـ مف سيتول  مسح المنطبة التي  ا مريكي ا مفيمسطينية رييعة المستوب ياف  امنيةوحسب مصادر 
 لألراعيوباما وتويير الحماية لم  الطريؽ الذي سيسمك  موكب  خالؿ دخول  اسيمتبي بها لباس و 

 الفمسطينية.
 اوباماما ت كدت زيارة   ذااجؿ راـ اي يي البريب الع  ل سيصؿ  اميركياوحسب المصادر ياف ويدا امنيا 

بنياميف نتنياهو يي تشكيؿ  ايسرائيميما يشؿ رئيس الوزراا   ذابشكؿ نهائي لممنطبة ولـ يتـ ت جيمها 
 حكومت  قبؿ منتصؼ الشهر الجاري.

ومف جهت  المف لدناف العميري المتحدث باسـ ا جهزة ا منية الفمسطينية الخميس اف زيارة اوباما 
 ف ويداا امنياا امريكياا سيصؿ "لمعفة ال ربية ستتـ تحت حراسة امريكية يمسطينية مشتركة، معيفا المرتببة 

 ."ا راعي الفمسطينية قبيؿ وصوؿ اوباما  ل  راـ اي لترتيب ت ميف الزيارة
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ة بندقي ونف  العميري ما تناقمت  وسائؿ  لالـ  سرائيمية حوؿ نية  سرائيؿ تسميـ ا مف الفمسطيني 
، "ولو بطمبة واحدة  سرائيؿ لـ تزود ا مف الفمسطيني منذ العاـ "وباما، مؤكداا اف الت ميف زيارة 
 ."الجانب الفمسطيني لـ يطمب ذلؾ ايعاا "معيفاا اف 

 لألمفما زالت تريض  دخاؿ السالح الذي تبدم  دوؿ صديبة وشبيبة   سرائيؿ اف  ل العميري  واشار
ناقمة جند تبرع بها الشعب الروسي لألمف الفمسطيني  عاية  ل  بنادؽ مف    ل   شارةالفمسطيني، يي 

 الحكومة المصرية ما تزاؿ خارج ا راعي الفمسطينية بسبب لدـ سماح  سرائيؿ بإدخالها.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 معبر "كرم أبو سالم" فيتسعى إلى التحكم  الحكومة في غزة"وورلد تريبيون":  
كشفت صحيفة "وورلد تريبيوف" ا مريكية النباب لف تبارير  سرائيمية حوؿ محاو ت حركة  :سما -لبدس ا

 حماس التحكـ يي معبر "كـر ابو سالـ" بينها وبيف  سرائيؿ. 
ت كيد الجيش ايسرائيمي ب ف  ]الخميس[ يي تبرير بثت  لم  موقعها ايلكتروني اليوـ-واوردت الصحيفة 
لبوة معبرها الحدودي الوحيد الصالح لنبؿ البعائع بينها وبيف  سرائيؿ، وذلؾ بالع ط لم  حماس اومبت با

مباوؿ يمسطيني بعدـ يتح المعبر. واشارت الصحيفة  ل  محاو ت حركة حماس  بعاد السمطة الفمسطينية 
 وتولي  دارة المعبر بهدؼ تحصيؿ العائدات مف لبور البعائع  ل  البطاع. 

 شاحنة  ل  قطاع وزة. "كـر ابو سالـ" يشهد كؿ يوـ لبور حوالي يذكر اف معبر 
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 ألىمو مشعل: ال أجندة قطرية تجاه قضية فمسطين سوى عودة الحق   11

اف الشعب الفمسطيني   ينس   طالقا يعؿ  ،لحركة "حماس" السياسيقاؿ السيد خالد مشعؿ رئيس المكتب 
اقفها وجهودها المتواصمة مف اجؿ قعية الشعب الفمسطيني.. واشار مشعؿ ال  المبادرات دولة قطر ومو 

 التي تبدـ بها حعرة صاحب السمو امير البالد مف اجؿ صد العدواف لف الشعب الفمسطيني.
وكاف خالد مشعؿ يتحدث خالؿ زيارة ودية ال  حديبة ومحمية الدوسري تمبية لمدلوة التي قدمها ل  ا خواف 
محمد الدوسري صاحب حديبة ومحمية الدوسري ود.لبد اي الدوسري والتي حعرها لدد مف العاا 

 .مجمسي الشورب والبمدي يي المنطبة
واشار خالد مشعؿ يي كممة قصيرة اماـ اهؿ المنطبة خالؿ حفؿ العشاا الذي اقيـ لم  شري  ال  زيارة 

الحصار المعروب لم  اهؿ وزة وتمتها زيارات مف سمو ا مير الشهيرة ال  وزة والتي قاؿ انها كسرت 
قادة رخريف.. ولفت مشعؿ ال  المشرولات الخيرية البطرية التي تمت يي وزة والتي وجدت ارتياحا بال ا 

 مف الشعب الفمسطيني يي وزة.
وقاؿ اف حركة المباومة ا سالمية والشعب الفمسطيني يحمالف كؿ المحبة لبطر اميرا وحكومة وشعبا 

 مواقفها الكريمة والشجالة تجا  الشعب الفمسطيني وهو يكايح مف اجؿ قعيت  العادلة.ل
 وَاعاؼ "اف قطر وشعبها رزقهـ اي ب مير مف حبهـ اف يفخروا ب  يهو رجؿ شهـ وصاحب نخوة".

 وقاؿ اف البعض يتساالوف لف ا جندة التي تبصدها قطر حينما تبؼ وراا البعية الفمسطينية تدلمها بكؿ
 ما اوتيت.. ورد ببول  "اف المرواة   تحتاج ال  اجندة لتعمؿ مف اجمها".
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وقاؿ  ف مثؿ هذ  ا سئمة تثار يي هذا الزمف الصعب    اف مف ينظر ال  مواقؼ قطر يتيبف اف ا مة ما 
 زالت بخير. 

اف يحفظ اي قطر واكد اف قطر مواقفها المعروية برزت يي سماا ا مة بما تبدم  مف خير  ليها.. داليا 
اميرا وحكومة وشعبا واف يديـ لميها العز والخير والبركة مشيرا ال  اف قطر تعمؿ مف اجؿ امتها ا سالمية 

 والعربية وتتابع حمحمة قعاياها.
ودلا اهؿ قطر ال  اف يععوا بالنواجذ لم  هذا الخير الذي هي   اي لعزة قطر ولعمو مكانتها وتمكينها مف 

 جبها تجا  امتها.البياـ بوا
ونو  السيد مشعؿ بالجهود الكبيرة التي بذلتها قطر تجا  قعايا ا مة العربية ومف بينها حمحمة المشكمة 
حالؿ السالـ يي اقميـ داريور السوداني لبب توقيع اتفاقية سالـ الدوحة بيف الحركات المسمحة  المبنانية وا 

ر قطر يي ثورات الربيع العربي التي حببت الحرية والحكومة السودانية.. كما نو  السيد مشعؿ بدو 
 والديمبراطية والعدالة ا جتمالية لعدد مف الشعوب العربية.

 8/3/2013الشرق، الدوحة، 
 
 وىناك حممة منظمة لتشويو حماس.. المصرية بعد سقوط مبارك الساحةالزىار: لم نخترق  12

ا لالمييف لمحركة بالعمؿ لم  اختراؽ وزة: ريض محمود الزهار البيادي يي حماس اتهامات بعض 
الساحة المصرية، وقاؿ 'لـ نخترؽ الساحة المصرية بعد سبوط مبارؾ، لم  الروـ مف كراهية مبارؾ 

 لحماس'.
 والتبر الزهار اف كؿ ما يثار ا ف هو 'حممة منظمة تستهدؼ تشوي  المباومة الفمسطينية وخاصة حماس'.

اا لم  قناة 'دريـ' اكد محمود الزهار البيادي يي حماس احتراـ حركت  ويي تصريحات لبرنامج العاشرة مس
لمصر كدولة، واعاؼ 'نحف لسنا مع استمرار ا نفاؽ يي سيناا، ولكف ما هو البديؿ يي ظؿ  والؽ معبر 

 ريح؟'. وشدد اف النظاـ السابؽ لم  قسوت ، قاؿ  ن  لف يسمح بتجويع وزة.
 8/3/2013القدس العربي، لندن، 

 
 لبردويل ينفي طمب مصر بتخمي حماس عن المقاومةا 13

نف  البيادي يي حركة حماس صالح البردويؿ الخميس، تمبي اي طمب مصري بالتخمي لف الكفاح : وزة
 المسمح، مؤكداا اف المزالـ بهذا الش ف   اساس لها مف الصحة.

مصري لحركة حماس بالتخمي وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" ايسرائيمية تبريراا تحدثت يي  لف طمب 
 لف الكفاح المسمح، ا مر الذي سيسمح لمحركة بالعمؿ بحرية ولكي تحظ  بالببوؿ الدولي.

وقاؿ البردويؿ يي اتصاؿ هاتفي مع وكالة "صفا": "هذا لـ يحدث"، معيفاا: "هذ  المزالـ تمفيؽ يعاؼ  ل  
 ماس".الفبركات الساببة التي ت تي يي محاولة لموقيعة بيف مصر وح

وشدد لم  اف حركت  لف تتخم  لف المباومة التي تعدها خطاا احمر، مؤكداا اف   احد يستطيع اف يفكر 
 يي الطمب مف الحركة بالتخمي لف المباومة.

وتابع: "ا خوة يي مصر يحترموف المباومة ويبدرونها،  ف المباومة حؽ مشروع بكاية الوسائؿ، لذا يهـ لـ 
ي الموعوع"، مشيراا  ل  اف حركت    تتدخؿ يي الشئوف الداخمية  ية جهة، وكذلؾ يإنها يطمبوا ولـ يفكروا ي

   تببؿ ب ف يتدخؿ احد يي شئونها.
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وبالنسبة لحممة  والؽ ا نفاؽ مف الجانب المصري، اكد البردويؿ اف العجة المثارة حوؿ هذا ا مر   
ف ا نفاؽ ما وجدت    يدخاؿ المواد العرورية تخدـ مصر و  تخدـ الشعب الفمسطيني، مشدداا لم  ا

 لمشعب الفمسطيني.
واشار  ل  ما اكدت لمي  حركة حماس مراراا وتكراراا بش ف ا نفاؽ وانها حالة "استثنائية"، وان  لف يكوف لها 

صؿ  ل  لزوـ لندما يتحبؽ ا ستبرار،  يتاا  ل  اف ا تصا ت مستمرة مع الجانب المصري بهذا الش ف لمتو 
 بديؿ.

واستهجف الربط المستمر بيف  دخاؿ ا سمحة وا نفاؽ، موعحاا اف هذا امر م موط ويستخدـ كذريعة لخنؽ 
 الشعب الفمسطيني، يي حيف يسمح لالحتالؿ باستيراد ر ؼ ا طناف مف ا سمحة لبتؿ الفمسطينييف.

 7/3/2013وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 ال أعمم سبب المشكمة مع الدويك ":دينةالم"لد عزام األحمد 14

اكد لزاـ ا حمد لعو المجنة المركزية لحركة يتح ورئيس ويدها يي ممؼ المصالحة الفمسطينية اف ازمة 
وحت  ا ف   المـ سبب المشكمة مع لزيز الدويؾ. وقاؿ ا حمد يي حوار مع «.. اختراع»راـ اي ا خيرة 

مع حماس.. نظراا  نش ا تي، مشدداا لم  اف ما تردد لف  المصالحة" "لباا  : كنُت سعيداا بت جيؿ"المدينة"
مطالبة قيادي يي حماس بت يير  مف منصب  يي حوار المصالحة الفمسطينية هو تصريح مف احد 

ان ب بنفسي لف الرد لم  احمد بحر بش ف محاكمتي شعبيًّا.. وس ظؿ يي »المعتوهيف. واعاؼ قائالا: 
 منصبي. 

 7/3/2013نة، السعودية، المدي
 

 األحمد: تشكيل حكومة مستقمين برئاسة عباس سينيي االنقسام 15
استمرار  راـ اي: راب لعو المجنة المركزية لحركة "يتح" مسؤوؿ ممؼ المصالحة ييها لزاـ ا حمد اف

ادية ا نبساـ مدمر لمبعية الفمسطينية والنظاـ السياسي الفمسطيني و وعاع الفمسطينييف ا قتص
    وا جتمالية.

وجدد ا حمد يي تصريحات ل  موقؼ حركة "يتح" البائـ لم  الربط بيف تشكيؿ الحكومة وا نتخابات، 
وقاؿ: "لبد تـ ا تفاؽ بيف كؿ الفصائؿ يي الباهرة با جتمالات ا خيرة ربط ا نتخابات بتشكيؿ الحكومة، 

وايؽ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد  واف يصدر الرئيس ابو مازف مرسوميف ب ف واحد، وقد
وقانوف   العسكرية  مشعؿ لم  هذا ا مر بعد حوار معمؽ مع . كما تـ ا تفاؽ لم  اف قانوف الخدمة

 ا جهزة ا منية هو المرجعية لحؿ اشكالية ا جهزة ا منية".
يف برئاسة الرئيس محمود لباس ولبر ا حمد لف قنالت  ب ف البوب الدولية ستتعامؿ مع حكومة مستبم 

ك مر واقع، يي حاؿ تمكف الفمسطينيوف مف انهاا ا نبساـ بتشكيؿ هذ  الحكومة. وتوقع صدور المرسوميف 
 يي اوائؿ نيساف سابريؿ  المببؿ اذا سارت ا مور كما ينب ي.

 7/3/2013قدس برس، 
 بناء الحركةبين أ روح تصالحي ةإليجاد الجديدة بغزة  فتحيحيى رباح: قيادة  16
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قاؿ مفوض ايلالـ والثباية يي حركة يتح يحي  رباح: " ف رئيس السمطة محمود لباس : نبيؿ سنونو -وزة
احدث ت ييراا يي قيادة "يتح" يي قطاع وزة بصفت  رئيس الحركةل لخمؽ روح تصالحية تنتج لف استيعاب 

 ا جساـ البيادية كاية يي وحدة واحدة".
: "ُيناط بالهيئة البيادية الجديدة تفعيؿ "يتح" يي قطاع وزة لم  اسس ديمبراطية واعاؼ رباح لػ"يمسطيف"

تعمف  جراا انتخابات داخمية، وتشكيؿ هياكؿ الحركة كاية، وا هتماـ ببطاع الشباب،  عاية  ل  خمؽ 
 روح تصالحية بيف ابناا الحركة".

اهـ يي تعزيز يرص تحببهال كونها عرورة ولف المصالحة الفمسطينية قاؿ رباح: " ف البيادة الجديدة ستس
ممحة مف عرورات الشعب الفمسطيني"، معيفاا: "لمينا اف نزيؿ العببات كايةل ينجاز الوحدة الوطنية مع 

 اطياؼ الشعب الفمسطيني كاية،  سيما حركة حماس".
 8/3/2013فمسطين أون الين، 

 
 و لوضع حد  النتياكاتوحماس تحذر االحتلل من استيداف مقبرة مأمن اهلل وتدع 17

وزة: حذرت حركة حماس اليوـ الخميس يي بياف ارسمت نسخة من  لػ "قدس برس": " نَّنا يي حركة "حماس" 
نديف بشدَّة المخططات التهويدية التي تستهدؼ وقفاا  سالمياا خالصاا يي ظؿ الصمت والتواطؤ الدولي، 

ة عد اراعي مببرة م مف اي التاريخية، ونؤّكد انَّها ونحذر ا حتالؿ الصهيوني مف م ّبة الحرب المتواصم
محاو ت يائسة لفرض واقع جديد لف يكوف ل  اثر   َّ يي اوهامهـ واحالمهـ، وستبب  المببرة التاريخية 

 شاهدة لم  لمؽ الحعارة العربية وايسالمية يي ارض يمسطيف".
الؿ عد اراعي الوقؼ ايسالمي يي مدينة البدس واعاؼ البياف: " نَّنا واماـ هذ  الهجمة الشرسة لالحت

المحتمة، لندلو جماهير شعبنا المجاهد  ل  التصّدي لمخططات ا حتالؿ التهويدية بالوسائؿ كاية، كما 
ندلو منظمة التعاوف ايسالمي وجامعة الدوؿ العربية  ل  التحّرؾ العاجؿ والفالؿ لوعع حّد  نتهاكات 

 م مف اي التاريخية".  ا حتالؿ عد اراعي مببرة
 7/3/2013قدس برس، 

 
 تعرض معتقل سياسي لمتعذيب في سجون السمطة تفاصيلحماس تكشف عن  18

وقع عحية  قالت حركة "حماس" " ف المعتبؿ السياسي كريـ شاهيف يي العفة ال ربية المحتمة، :راـ اي
صة يي معتبمي "اريحا" و"بيتونيا" يي جديدة لسياسة التعذيب الذي تمارس  اجهزة السمطة يي معتبالتها خا

العفة ال ربية المحتمة، الذي تصالد مؤخراا بحؽ العديد مف المعتبميف السياسييف ويباا لشهادات ذويهـ 
 وجمعيات حبوقية.

   يادة لائمة ا سير 3|6ونبمت "حماس" يي تبرير صادر لنها مف العفة ال ربية مساا امس ا ربعاا س
  تعرع  لمتعذيب الجسدي والعرب، مما ادب 2|22والمعتبؿ يي سجف اريحا منذ سالمحرر كريـ شاهيف 

 ل  حالة شب  شمؿ يي يد  ولدـ استطالت  تحريكها نتيجةا لشبح  وتعرع  لمتعذيب لفترات طويمة اثناا 
 التحبيؽ مع .

زؿ بشكؿ لنيؼ وسط واشار تبرير "حماس"  ل  اف ايراد جهاز المخابرات الفمسطينية يي الخميؿ اقتحموا المن
تفتيش دقيؽ ولبث، ثـ التبؿ ا سير المحرر تمؾ الميمة، ييما   تزاؿ لائمت  تنتظر اييراج لن  منذ ذلؾ 

 الحيف.
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 8/3/2013قدس برس، 
 

 السياسية لن تتوقف مع وجود حكومتين االعتقاالتخميل عساف:  19
المصالحة الفمسطينية، خميؿ لساؼ: قاؿ لعو لجنة الحريات المنبثبة لف اتفاقات : احمد المصري -وزة

 ف ا لتبا ت السياسية يي العفة ال ربية "لف تتوقؼ مع استمرار وجود حكومتيف"، مشدداا لم  اّف الحؿ 
 ا مثؿ لوقفها هو  يجاد حكومة واحدة تعـ الوطف.

، وسوؼ تبب  واعاؼ لساؼ لػ"يمسطيف": "ا لتبا ت لف تتوقؼ حت  ولو لمحظة، ما داـ هذا الوعع قائماا 
معاناة المعتبميف السياسييف قائمة مع ذويهـ"، مست رباا مف لدـ تنفيذ ما تـ ا تفاؽ لمي  مف نباط لتحبيؽ 

 الوحدة والحكومة التوايبية.
 8/3/2013فمسطين أون الين، 

 
  2011 سنةتكشف تفاصيل عممية نفذتيا كتائب القسام بالقدس  اإلنسانمؤسسة التضامن لحقوق  20

كشفت مؤسسة التعامف لحبوؽ اينساف التفاصيؿ التي وردت يي  ئحة اتهاـ ا سير المبدسي : نابمس
 سحاؽ طاهر لرية ودور  يي تنفيذ العممية التفجيرية التي وقعت يي البدس يي شهر رذار/ مارس مف العاـ 

2011 . 
يي البدس تـ تجنيد   لاما  مف منطبة راس العامود 22ويي التفاصيؿ، ذكرت المؤسسة اف ا سير لرية س

لم  يد شاب مف منطبة الخميؿ يدل  مصعب سميح ابو شخيدـ لمبياـ بعمميات  2011يي مطمع العاـ 
لسكرية يي  طار الجناح العسكري لحركة حماس، وا خير قاـ بربط  بعنصريف رخريف يي الحركة هما 

 حسيف لمي قواسمة ونعاؿ نظاـ شحادة.
الخمية اقاموا مختبرا لتصنيع العبوات الناسفة يي منطبة الخميؿ مف اجؿ واشارت المؤسسة  ل  اف العاا 

 استخدامها يي لممية تفجيرية خططوا لتنفيذها يي مدينة البدس.
 البحث عن مكان مناسب

وصؿ لرية بسيارت  الخاصة التي تحمؿ لوحات تسجيؿ  سرائيمية  21/3/2011وتابعت المؤسسة: "بتاريخ 
كيمو وراـ  كانت مجهزة سمفا  2  بحسيف قواسمة الذي سمم  لبوة ناسفة تزف س ل  الخميؿ وهناؾ التب

 ومربوطة بجهاز توقيت، بعد ذلؾ لاد لرية  ل  البدس وركف سيارت  يي يناا منزل ".
واكممت المؤسسة: "يي صبيحة اليوـ التالي خرج لرية  ستكشاؼ امكاف مناسبة لتفجير العبوة، ويي نهاية 

   وععها بالبرب مف مباني ا مة وسط البدس.المطاؼ استبر لم
ويي تماـ السالة الثانية والنصؼ ظهرا توج  بسيارت   ل  منطبة ابو  23/3/2011وبعدها بيوـ وبتاريخ 

طور وهناؾ اوقؼ سيارت  واخذ العبوة واستبؿ سيارة اجرة وتوج   ل  منطبة تسم  "حدائؽ ساكر"، وهناؾ 
الباصات وقاـ بتش يؿ سالة التوقيت وترؾ المكاف، وبعدها بخمس دقائؽ نزؿ مف السيارة وذهب  ل  محطة 

صابة س رخريف ، كما اوقع ا نفجار  66انفجرت العبوة التي تسببت بمبتؿ ايسرائيمية "ميري جيف جردنر" وا 
 دمارا كبيرا يي  حدب باصات شركة " ي د" ومركبات ومباٍف مجاورة".

 التخطيط لعممية اخرى
توج  لرية  ل  الخميؿ  2/2011ة:" بعد حوالي شهر مف تنفيذ العممية، ويي بداية شهر واعايت المؤسس

وهناؾ التب  بحسيف قواسمة وقاما بتبييـ العممية والحديث لف اسباب لدـ  يبالها لددا كبيرا مف البتم ، 
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مف وعع  ولم  عوا ذلؾ اتفبا لم  مواصمة النشاطات العسكرية والتخطيط لتنفيذ لممية يدائية بد 
 لبوات ناسفة".

وصؿ لرية  ل  الخميؿ والتب  هناؾ بحسيف قواسمة ونعاؿ شحادة وقرروا البياـ  6/2011ويي بداية شهر 
بعممية يدائية، وخالؿ هذا المباا ذكر لرية ان  يعرؼ مكاناا مناسبا لتنفيذ العممية وهو يي محطة الباصات 

 س، وهو ا مر الذي وايؽ لمي  ببية ايراد الخمية.البريبة مف مدرسة يي حي "بس ات زئيؼ" يي البد
بعد ذلؾ قاـ حسيف ونعاؿ بالبحث لف شخص مناسب لتنفيذ العممية وتوجها  ل  سعيد محمد البواسمي، 

 ولرعا لمي  الفكرة يوايؽ، واتفبوا لم  تزويد  بالتفاصيؿ تبالا.
وهو يحمؿ السالح ويتموا وصيت  وتعهدوا  ولفتت المؤسسة  ل  اف ايراد الخمية قاموا بتصوير الفدائي سعيد

 3شيكؿ  بعد استشهاد ، وارشدو  لم  كيفية تش يؿ العبوة المكونة مف س 3000بسداد ديف لمي  مبدار  س
كيمو وراـ  وابم و  اف مكاف العممية سيكوف داخؿ  حدب الباصات يي البدس، لم  اف يتـ تحديد المكاف 

 بدقة بحسب اكتظاظ الركاب.
، لم  اف يبوـ لرية بإيصاؿ 21/8/2011لخطة، يبد كاف مف المفترض تنفيذ العممية بتاريخ وبحسب ا

 الفدائي  ل  مكاف التنفيذ، وير اف التباؿ الفدائي وببية ايراد المجمولة وقبؿ يوـ واحد حاؿ دوف تنفيذها.
  خطط وببية ايراد   ان18/8/2011كما ورد يي  ئحة اتهاـ ا سير المبدسي لرية سالذي التبؿ بتاريخ 

الخمية لتنفيذ لممية خطؼ جندي او مستوطف  سرائيمي يي منطبة دوار لتصيوف بعد تخدير  او صعب  
بالكهرباا ب رض مبادلت  ب سرب يمسطينييف، بايعاية  ل  لمميات  طالؽ نار عد اهداؼ  سرائيمية يي 

 محيط مدينة البدس.
 7/3/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 

 االتحاد األوروبي عمى إدراج حزب اهلل كمنظمة إرىابية يحثبيريز  12
حث الرئيس ايسرائيمي شيموف بيريز امس ا تحاد ا وروبي لم   دراج حركة حزب اي  :د ب ا -بروكسؿ 

المبنانيػػة لمػػ  قائمتػػ  لممنظمػػات ايرهابيػػة، وحػػذر خػػالؿ زيػػارة لبروكسػػؿ مػػف انػػ  بعػػدـ  دراجهػػا يػػإف ا تحػػاد 
 «. رهابية»شجع الحركة المبنانية لم  البياـ ب نشطة ي

تتػػدخؿ حاليػػا يػػي الصػػػراع الػػدائر يػػي سػػورية ، ويبػػػا لمػػا تؤكػػد  المعارعػػػة  ]الحػػػزب[ وقػػاؿ بيريػػز  ف الحركػػة
نما ايعا موعػوع تػدخؿ   يمكػف تصػديب  »السورية ، وهو ما وصف  بيريز ب ن   ليس موعوع  رهاب يبط وا 

 ذا لـ تتخذوا  جرااات عد حزب اي، يانهـ ربما يعتبدوف ان  مسموح لهـ البياـ :«واعاؼ «.يي م ساة هائمة
بهػػػذ  ا نشػػػطة ، ولكػػػـ اف تتخيمػػػوا مػػػا يمكػػػنهـ يعمػػػ ..   يمكػػػف التعامػػػؿ مػػػع هػػػذا ا مػػػر بحياديػػػة، يإمػػػا اف 

ما تتركوها، وانا الرؼ اف اوروبا ليس لديها نية لمتسامح مع ايرهاب  «.تحظروها سالحركة  وا 
التبػػد يػػي «وقػػاؿ بيريػػز خػػالؿ زيػػارة  مػػيف لػػاـ حمػػؼ شػػماؿ ا طمسػػي سنػػاتو  انػػديرس يػػوج راسموسػػيف امػػس:

 «.الشرؽ ا وسط اف ايرهاب هو العببة ا كبر يي طريؽ لممية السالـ اكثر مف اي شيا رخر
 8/3/1023، الرأي، عم ان
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ايسػػػػرائيمية لحبػػػػوؽ اينسػػػػاف يػػػػي ا راعػػػػي الفمسػػػػطينية امػػػػس، اف قػػػػوات « بتسػػػػيمـ»ت منظمػػػػة ذكػػػػر : راـ اي
ا حتالؿ ايسرائيمي قامت مؤخراا بتبسيـ طريؽ يي وسط الخميؿ  ل  قسميف: شارع معبػد لممسػتوطنيف اليهػود 

 وممر عيؽ ومشّوش لمفمسطينييف.
لػػف جػدار ياصػػؿ بػف ممػػري « جػػدار يػي الخميػؿ كيػؼ يػػتـ بنػاا»ونشػرت المنظمػة ييممػػا وثائبيػاا تحػػت لنػواف 

مبػدا »اليهود والفمسطينييف. وقالت  ف الجػيش ايسػرائيمي يػي الخميػؿ، يتبػع سياسػة معمنػة ورسػمية تسػتند  لػ  
بفػػرض قيػػود شػػديدة لمػػ  حركػػة الفمسػػطينييف يػػي مركػػز المدينػػة، حيػػث اقيمػػت والبيػػة المسػػتوطنات « الفصػػؿ

 الرئيسة هناؾ م مبة تماماا اماـ ا هالي الفمسطينييف. اليهودية، موعحة اف معظـ الشوارع
واعػػايت اف احػػد تمػػؾ الشػػوارع يمػػر يػػي حػػي السػػاليمة ويوصػػؿ  لػػ  الحػػـر ايبراهيمػػي الشػػريؼ، وقػػد نصػػبت 

سػبتمبر  13قوات ا حتالؿ حاجزيف لم  طريي  ومنعت سيارات الفمسػطينييف مػف اسػتخدام ، ثػـ اقامػت يػـو 
شػػػػارع لميهػػػػود مػػػػف الجهػػػػة ا ولػػػػ ، ومػػػػف الجهػػػػة الثانيػػػػة معبػػػػر عػػػػيؽ لممشػػػػاة  الماعػػػػي سػػػػياجا يبسػػػػم   لػػػػ 

الفمسػػػطينييف ويػػػر معبػػػد ومشػػػوش، ويػػػي نهايتػػػ  سػػػمـ صػػػ ير، حيػػػث   يمكػػػف قطعػػػ  بكرسػػػي متحػػػرؾ ومػػػف 
 الصعب قطع  مع لربة اطفاؿ ولربات لنبؿ البعائع او بالدراجات الهوائية.

 8/3/1023، االتحاد، أبو ظبي
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، امػػػس، مػػػنح العػػػوا ا خعػػػر الػػػذي كػػػاف متوقعػػػاا صػػػدور ، امػػػس، لبنػػػاا كميػػػة ” سػػػرائيؿ“اجمػػػت : سوكػػػا ت 
لسكرية يي جبؿ الزيتوف يي البدس المحتمة، قبؿ اقؿ مف اسبوليف لم  زيارة الرئيس ا مريكي باراؾ اوباما 

 منت  ذالة جيش ا حتالؿ.لممنطبة، بحسب ما ال
بنيػػػػاميف نتنيػػػػاهو منػػػػع نشػػػػر لطػػػػااات لوحػػػػدات ” ايسػػػػرائيمي“وذكػػػػرت وسػػػػائؿ ايلػػػػالـ بػػػػ ف رئػػػػيس الػػػػوزراا 

واكػدت مسػؤولة يػي ”.  حػراج دبموماسػي“استيطانية يي العفة والبدس المحتمتيف قبؿ زيارة اوبامػا لتجنػب اي 
واعػػايت هاويػػت لػػويراف اف ”. زيػػارة الػػرئيس اوبامػػامػػرتبط مػػف دوف شػػؾ ب“حركػػة السػػالـ ا ف، بػػ ف الت جيػػؿ 

  يمكنػػ  سػػوب تبػػويض يكػػرة حػػؿ “بنػػاا كميػػة لسػػكرية يػػي الجانػػب الفمسػػطيني مػػف البػػدس يػػي مكػػاف حسػػاس 
 ”.       الدولتيف لشعبيف

 8/3/1023، الخميج، الشارقة
 

 رئمن تطور األوضاع في الجوالن السوري بعد اختطاف جنود قوة الطوا يقمق إسرائيم 14
اشػػاع اختطػػاؼ جنػػود قػػوة الطػػوارا الدوليػػة العاممػػة يػػي هعػػبة الجػػو ف السػػورية المحتمػػة يػػي : حممػػي موسػػ 

 الجانب السوري مف الحدود مخاوؼ يي  سرائيؿ مف تسخيف هذ  الجبهة. 
لمػ  ايػدي رجػاؿ « ا نػدوؼ»جنػدياا مػف قػوات ا مػـ المتحػدة  12والتبرت ا وساط ايسرائيمية اف اختطػاؼ 

رعػػػة السػػػورية زاد المخػػػاوؼ مػػػف احتمػػػاؿ تفكػػػؾ البػػػوات الدوليػػػة التػػػي تراقػػػب الحػػػدود منػػػذ اتفاقيػػػة يصػػػؿ المعا
 .2973يي العاـ « حرب تشريف»البوات التي الببت 

وقد وقعت لممية ا ختطػاؼ، كمػا هػو معمػوـ، قػرب قريػة جممػة، لمػ  بعػد خمسػة كيمػومترات يبػط مػف حػدود 
لمنطبة التي تمت لمميػة ا ختطػاؼ ييهػا هػي منطبػة منزولػة السػالح يصؿ البوات. وتجدر ايشارة  ل  اف ا

تبريباا، وتخعع يدارة مدنية سورية. وربما هذا ما زاد المخاوؼ ايسرائيمية مػف احتمػاؿ سػيطرة قػوب  سػالمية 
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لمػػ  هػػذ  المنطبػػة التػػي يحظػػر لمػػ  الجػػيش السػػوري النظػػامي التواجػػد « البالػػدة»معارعػػة، خصوصػػاا مػػف 
 ييها.
ظت  سرائيؿ ببمؽ اف مجريات الحرب ا همية السورية ديعت قػوات ا مػـ المتحػدة  لػ  تبمػيص نشػاطاتها و ح

يي منطبة يصؿ البوات، يعػالا لػف تراجػع لديػد هػذ  البػوة  ثػر لػودة جػزا منهػا  لػ  بػالد . يبػد اخمػت البػوة 
لمعػودة. والمهػػـ اف البػوات الدوليػػة الفنمنديػة مواقعهػا ولػػادت  لػ  بالدهػػا، كمػا اف البػػوة الكرواتيػة تجهػز نفسػػها 

 كانت تعد حوالي الؼ جندي، وهي ا ف اقؿ مف ذلؾ بكثير.
وبعد اختطاؼ جنود البوة الدولية، المف الجيش ايسرائيمي ان  لـ يصدر بعد اي اوامػر بت ييػر قوالػد  طػالؽ 

 يػػر الوعػػع و  صػػمة لػػ  النػػار لمػػ  الحػػدود مػػع سػػوريا، وانػػ  يػػرب يػػي ا ختطػػاؼ لمػػالا داخميػػاا سػػورياا   ي
 بالجيش ايسرائيمي. ولكف هذا ايلالف   يعني اف التوتر تراجع او تبمص بؿ لم  العكس مف ذلؾ.

 8/3/1023، السفير، بيروت
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ـ بوست' ا سرائيمية، ان  تبيف مف خالؿ مسح وير رسػمي ذكرت صحيفة 'جيروزالي: الناصرة ػ زهير اندراوس
لمحكػػػـ لمػػػ  جاهزيػػػة مدينػػػة البػػػدس لممواقػػػؼ الطارئػػػة، اف المدينػػػة   تمتمػػػؾ مػػػا يكفػػػ  مػػػف المالجػػػ  العامػػػة 

 لمحماية مف البنابؿ يي ا حياا ا كثر قدما، لكف ذلؾ   يعايؽ يي حبيبة ا مر سكاف تمؾ ا حياا.
ياؽ تبريػػر نشػػرت  لمػػ  موقعهػػا ا لكترونػػي، الػػ  انػػ  بحسػػب متحدثػػة باسػػـ بمديػػة واشػػارت الصػػحيفة، يػػي سػػ

المدينة ياف هناؾ حوالي مائتي ممجا لاـ مف البنابؿ تتركز يي وسط المدينة وجنوبها. واوعػحت الصػحيفة، 
 اف ا حياا ا حدث ومف بينها راموت وجيمو وبسجات زئيؼ ورمات اشكوؿ تعد ايعؿ مف ناحيػة الجاهزيػة،

  ف قوانيف التبسيـ تطمب مف المباوليف بناا مالج  داخؿ المباني الجديدة.
ونبمػػػت الصػػػحيفة، اف ايميشػػػاع بيمػػػيج رئػػػيس حزبسالميكػػػود  يػػػي بمديػػػة ا حػػػتالؿ، والػػػذي يتػػػول  اجهػػػزة ا مػػػف 

البػدس  والطوارا وحبيبة الحرائؽ وا نباذ قول  ان  ليس هناؾ ما يكف  مف مالج  الحماية مف البنابؿ لسكاف
وتحتاج الكثير مف المالج  ال  التطوير والتحسيف. وقارف بيميج الوعع بحبيبػة انػ  لػيس هنػاؾ ايعػا اقنعػة 

 واقية مف ال از لكؿ ا سرائيمييف بسبب العجز يي الميزانية.
وديػة واشارت الصحيفة ال  اف كاية المالج  العامة لمحماية مف البنابؿ التػي   يػتـ اسػتخدامها كالمعابػد اليه

والمراكػػػػز المجتمعيػػػػة م مبػػػػة لمنػػػػع اسػػػػااة ا سػػػػتخداـ، حيػػػػث اف السػػػػكاف يسػػػػتخدمونها كمنػػػػاطؽ لمتخػػػػزيف او 
واشػػار بيمػػيج الػػ  انػػ  يػػي حالػػة الطػػوارا  يسػػتخدمها المراهبػػوف المحميػػوف يػػي تعػػاطي المخػػدرات والكحوليػػات.

مػػف اجػػؿ يػػتح هػػذ  المالجػػ   يبػػـو لمػػاؿ البمديػػة المسػػؤوليف لػػف صػػيانة المالجػػ  بعمػػؿ جػػو ت لمػػ  المدنيػػة
 وه  العممية التي قد تست رؽ لددا مف السالات، لم  حد قول .

كمػػا اشػػارت تبػػارير صػػحايية لبريػػة الػػ  اف الحكومػػة ا سػػرائيمية تػػدرس يػػي هػػذ  ا يػػاـ بنػػاا مجمػػع جديػػد  
ؿ النوويػػة اْو لػػديواف رئػػيس الػػوزراا ا سػػرائيمي يػػي منطبػػة قريبػػة مػػف مدينػػة البػػدس، يكػػوف محصػػناا مػػف البنابػػ

ويرهػػا مػػف ا سػػمحة ويػػر التبميديػػة،  نػػ  يػػي حػػاؿ نشػػوب حػػرب ُتسػػتعمؿ ييهػػا ا سػػمحة ويػػر التبميديػػة، يػػاف 
رئػػيس الػػوزراا والػػوزراا والمستشػػاريف والمسػػالديف لػػف يتمكنػػوا مػػف اخػػذ الحيطػػة والحػػذر لعػػدـ موجػػود مالجػػ  

اف الدولػة العبريػة باشػروا ببنػاا مالجػ  محصػنة مالئمة لهذا ا مر، كما اشارت تبارير ال  اف العديد مف سك
مف ا سمحة وير التبميدية، ونبؿ ا لالـ العبػري لػف صػحيفة 'نيػوروؾ تػايمز' قولهػا اف تكمفػة الممجػا الواحػد 

 الؼ دو ر امريكي. 270يصؿ ال  
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مػف  اف اكثػركشػؼ وكانت صحيفة 'يػديعوت احرونػوت' كشػفت النبػاب لػف اف مراقػب الدولػة يوسػيؼ شػابيرا 
الؼ مواطف اسرائيمي   تتوير لديهـ مالج  خاصة، كما   توجد يي اسرائيؿ مالج  لحماية المعاقيف  700

الخاصػػػة، مػػػف  10000، والػػػػ9600وذوي ا حتياجػػػات الخاصػػػة، ييمػػػا تعػػػاني المالجػػػ  ا سػػػرائيمية العامػػػة الػػػػ
بصػػدد تحويػػؿ لػػدد مػػف مواقػػؼ  اهمػػاؿ متواصػػؿ منػػذ حػػرب لبنػػاف الثانيػػة، ييمػػا المنػػت بمديػػة تػػؿ ابيػػب انهػػا

 السيارات تحت ا رض ال  مالج  لامة يي حاؿ الطوارا. 
 8/3/1023، القدس العربي، لندن
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يف ت مػػؿ بتحسػػ”  سػرائيؿ“، امػس الخمػػيس، اف ”ايسػػرائيمية“ذكػرت مصػػادر يػي وزارة الخارجيػػة : سا .ؼ .ب  
لالقاتها مع ينزويال بعد رحيؿ الرئيس هووو شاييز، لكف المصادر شددت لم  اف تحسيف العالقات لف يتـ 

 يي ا مد البريب، ولم  ا قؿ ليس قبؿ  جراا انتخابات رئاسية يي ينزويال.
  نػػػػ  لػػػػف يطػػػرا ت يػػػػر مممػػػوس لمػػػػ  سياسػػػة ينػػػػزويال تجػػػػا ” ايسػػػرائيمية“وقالػػػت مصػػػػادر يػػػي وزارة الخارجيػػػػة 

 ل  اف مف وصػفت  ب نػ  خميفػة شػاييز، نيكػو س ” هارتس“قبؿ انتخابات الرئاسة. واشارت صحيفة ”  سرائيؿ“
ويشكؿ حمبة الوصؿ مع الجاليػة اليهوديػة ”  سرائيؿ“مادورو، معتدؿ اكثر مف الرئيس الراحؿ يي توجه  نحو 

 يي الدولة.
 8/3/1023، الخميج، الشارقة
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ابػػدت  سػػرائيؿ اسػػتعدادها لهػػدـ بػػؤرة اسػػتيطانية اقيمػػت لمػػ  اراض يمسػػطينية خاصػػة يػػي : ا راعػػي المحتمػػة
لمػػ  قريػػة الخعػػر جنػػوب مدينػػة بيػػت لحػػـ، وذلػػؾ يػػي معػػرض ردهػػا لمػػ  ا لتمػػاس الػػذي تبػػدـ بػػ  مػػالكو 

امػس، يػإف الحػديث يػدور لػف « هػ رتس»مية. وبحسب ما نشر موقع صحيفة ا رض لممحكمة العميا ايسرائي
جنػػوب مدينػػة بيػػت لحػػـ، وشػػبوا طريبػػاا « دانيػػاؿ»اربعػػة مبػػاف، قػػاـ المسػػتوطنوف ببنائهػػا بػػالبرب مػػف مسػػتوطنة 

لهػػذ  البػػؤرة،  ذ قػػّدـ مواطنػػو البريػػة التماسػػاا لممحكمػػة العميػػا يػػي ينػػاير الماعػػي، مػػا ديػػع السػػمطات المسػػؤولة 
 يلالف استعدادها لهدـ البؤرة.

 8/3/1023، البيان، دبي
 

 لمطلب سياسية انتقامية مخالفة لمقانون المتكررةزعبي: االعتقاالت حنين  18
وجهت النائبة حنيف زلبي صباح اليوـ، الخميس، رسػالتيف  لػ  كػؿ مػف وزيػر ا مػف الػداخمي ورئػيس جامعػة 

 والممنهجة بحؽ الطالب العرب يي الجامعة.البدس، وذلؾ لم  خمفية ا لتبا ت المتكررة 
ويػػػي رسػػػالتها ا ولػػػ  الػػػ  يتسػػػحاؽ اهرونػػػوييتش، قالػػػت زلبػػػي  ف اسػػػباب ا لتبػػػاؿ المتكػػػرر هػػػي  سياسػػػية 
انتباميػػة، وهػػي نفسػػها انتهػػاؾ لمبػػانوف، والػػدليؿ ا كبػػر لمػػ  ذلػػؾ هػػو اييػػراج لػػف المعتبمػػيف يػػي اليػػوـ الثػػاني 

 لاللتباؿ.
ت النائبػػة حنػػيف زلبػػي رسػػالة  لػػ  رئػػيس جامعػػة البػػدس منػػاحـ بػػف شاشػػوف وطالبتػػ  ويػػي نفػػس السػػياؽ، وجهػػ

بممارسة مسؤوليات  وصالحيات  كرئيس لمجامعة، وبالتدخؿ الفوري لحماية طالب الجامعة. وقالػت زلبػي يػي 
رسػالتها: " ف الطػػالب العػػرب يعػػوف اف المالحبػػة ليسػػت لمعمػؿ السياسػػي، بػػؿ هػػي با سػػاس لمطػػالب العػػرب، 

 العمؿ السياسي يعفاض ووير معرؼ، اما ما هو معرؼ جيدا يهو "العربي يي دولة  سرائيؿ".ي
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 7/3/1023، 48عرب 

 
 يأخذ أبعادًا عسكري ة غير مرئي ة : التنسيق مع  الواليات المتحدة "إسرائيل" 19

التعػػػػاوف  السػػػػابؽ يػػػػي ا مػػػػـ المتحػػػػدة واحػػػػد مستشػػػػاري "نتنيػػػػاهو"، دوري وولػػػػد، افّ  سػػػػرائيمياّكػػػػد السػػػػفير اي
ايسػتخباري وا منػي مػع الو يػػات المتحػدة لػـ يكػػف قػط قوّيػاا كمػا اليػػوـ،  يتػاا  لػ  اّف هػػذا التعػاوف يسػاهـ يػػي 
حفظ امف الطرييف. واشار  ل  اّن  يي واشنطف هناؾ اصوات لـ تعد ترب يي "تؿ ابيب" حميفاا كما كاف  بػاف 

لعػبا ايسػتراتيجي"، ُموعػحاا اّف العالقػات بينهمػا   تبػوـ الحرب الباردة، بؿ تحّولت مػف "منزلػة الكنػز  لػ  ا
   بفعؿ جمالة الع ط الموالّية لمصهاينة يي واشنطف. واعاؼ "وولد" اّف العالقات ا منّية بيف الجانبيف 
تبدو اقرب مما كانت دائماا،  سػيما يػي ظػؿ التهديػد الجديػد لمجهػاد العػالمي، معتبػراا اّف مفتػاح اينتصػار يػي 

كايحت  هو الحصوؿ لم  معمومات استخبارّية دقيبة لف المنظمات وقادتها، ا مر الذي يحتاج  ل  تعاوف م
اسػػتخباري، ريعػػت اف تبػػوـ بػػ  دوؿ كثيػػرة يػػي الماعػػي ومنهػػا " سػػرائيؿ". مػػف ناحيتػػ ، اشػػار الػػرئيس السػػابؽ 

يؽ بػيف الجػانبيف ي خػذ ابعػاداا لبسـ ا بحاث يي شعبة ايسػتخبارات "يوسػي كوبرياسػر"،  لػ  اّف مسػتوب التنسػ
لسػػػكرّية ويػػػر مرئّيػػػة، ومنهػػػا اتسػػػاع نطػػػاؽ التػػػدريبات المشػػػتركة،  يتػػػاا  لػػػ  اّف الويػػػود مػػػف مركػػػز التػػػدريبات 
والنظرّية البتالّية يي الجيش ا مريكي تتعمـ دروساا مف لمميات " سرائيؿ" ا خيػرة يػي العػفة ال ربّيػة وجنػوب 

زيارات رؤساا هيئة ا ركاف العامة ا مريكييف لػ" سرائيؿ" اصبحت متتابعة يي لبناف وقطاع وزة. واوعح اّف 
السػنيف ا خيػػرة، حيػػث تؤكػػد هػػذ  الزيػارات اهميػػة العالقػػات ا منّيػػة بػػيف الجػانبيف، معػػيفاا اّف جػػزااا كبيػػراا مػػف 

 التعاوف ايستراتيجي بينهما ما زاؿ سرّياا.
 ركز(القناة العاشرة )عن العبري ة، ترجمة الم

 7/3/1023، 1751 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 والواليات المتحدة واليونان "ائيلر إس"ا يمناورة عسكرية تشارك في 30
 منػػػاورة لسػػػكرية اطمػػػؽ لميهػػػا "نوبػػػؿ دينػػػا".]امػػػس[ قػػػاؿ النػػػاطؽ بمسػػػاف الجػػػيش ايسػػػرائيمي  نػػػ  بػػػدات اليػػػـو 

سػرائيؿ، وانػ  مػف المبػرر اف تنتهػي يػي وبحسب الناطؽ يإن  يشارؾ يي المنػاورة اليونػاف والو يػات  المتحػدة وا 
وجاا اف المناورة تشتمؿ لم  مشاركة مروحيات وسفف وطائرات  الحادي والعشريف مف رذار/ مارس الجاري.

نباذ مف الدوؿ الثالث.  بحث وا 
 7/3/1023، 48عرب 

 
 

 الداخمية لمحاكاة سقوط صواريخ  لمجبية إسرائيميةمناورة  32
، لػف اّف قيػادة الجبهػة الداخمّيػة الصػهيونّية تجػري تجربػة يطػالؽ صػفارات  سرائيميةة كشفت مصادر لسكريّ 

اينذار يي العديد مف المػدف والبػرب بمنطبػة المثمػث الجنػوبي و"هشػاروف"، بعػد  جرائهػا مػؤخراا منػاورة تحػاكي 
تػػػؼ المحمولػػػػة سػػػبوط صػػػواريخ بمدينػػػة "رلنانػػػا"، مشػػػيرةا  لػػػ  انػػػػ  تػػػـ  رسػػػاؿ تحػػػذيرات خاصػػػة  جهػػػزة الهوا

المشػػػػتركة بالخدمػػػػة الخاصػػػػة بالمنػػػػاورات مػػػػع قيػػػػادة الجبهػػػػة، وسػػػػمعت التحػػػػذيرات لبػػػػر ايذالػػػػات المحميػػػػة. 
واوعػػحت اّف المنػػاورة جػػرت بمشػػاركة البمدّيػػة، نجمػػة داوود الحمػػراا، بايعػػاية  لػػ  الشػػرطة ووزارة الصػػحة 
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السػكاف، ويحػص توزيػع الكمامػات الواقّيػة يػي والريا  ايجتمالي،  يتةا  ل  انػ  تػـ  خػالا كايػة المنػاطؽ مػف 
 وقت الطوارا.

 موقع الشرطة الصييوني ة )عن العبري ة، ترجمة المركز(

 7/3/1023، 1751 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 تشكيل الحكومة اإلسرائيمية تتعثر مفاوضات: موقع ىآرتس 31
اطػػراؼ المفاوعػػات الجاريػػة  نبػػؿ موقػػع صػػحيفة "هػػ رتس" امػػس الخمػػيس بعػػض التصػػريحات الصػػادرة لػػف

 لتشكيؿ الحكومة ا سرائيمية التي تفصح لف وجود تبايف يي المواقؼ بينها.
وقاؿ مبربوف مف قيادة حزب "الميكود" ومفاوعات تشكيؿ الحكومة، اف رئػيس الحكومػة بنيػاميف نتنيػاهو بػات 

مسػتببؿ" يػائير  بيػد، واف ا خيػر مستعداا لتبميص لدد وزراا الحكومة البادمة ويبػا لروبػة زلػيـ حػزب "يوجػد 
يعػػػػع العبػػػػدة يػػػػي منشػػػػار الحكومػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ اصػػػػرار  لمػػػػ  تػػػػولي حبيبػػػػة الخارجيػػػػة مػػػػا ادب الػػػػ  تعثػػػػر 

 المفاوعات.
واعايت هذ  المصادر اف "نتنياهو وايؽ لم  اسناد حبيبة المالية لزليـ حزب "البيت اليهودي" نفتالي بنيت، 

عػػالوف، ييمػػا يصػػر لمػػ  ا حتفػػاظ بحبيبػػة الخارجيػػة لحميفػػ  زلػػيـ حػػػزب واسػػناد حبيبػػة الػػدياع الػػ  موشػػي  ي
"اسػػرائيؿ بيتنػػا" ايي ػػدور ليبرمػػاف بعػػد انتهػػاا محاكمتػػ ، خصوصػػاا اف المستشػػار البػػانوني لمحكومػػة ا سػػرائيمية 
اكػػد اوؿ مػػف امػػس انػػ    مػػانع مػػف ا حتفػػاظ بحبيبػػة الخارجيػػة لمصػػمحة ليبرمػػاف واف ذلػػؾ   يتعػػارض مػػع 

 نوف.البا
واشارت المصادر  ل  اف كتمة "الميكود ػ  سرائيؿ بيتنا" ابػدت اسػتعدادها لفػتح ا تفاقيػة ا ئتالييػة الموقعػة مػع 
حزب "تنولا " سالحركة  بزلامة تسيفي ليفني خصوصاا يي مػا يتعمػؽ بتسػّممها ممػؼ المفاوعػات مػع الجانػب 

 ودي".الفمسطيني، ويبا لروبة حزبي "يوجد مستببؿ" و"البيت اليه
ويي المبابؿ قالت المصادر، اف هذ  التناز ت التي قػدمتها كتمػة "الميكػود ػ  سػرائيؿ بيتنػا" لػـ تجػد يػي الطػرؼ 
المبابػػػػؿ مواقػػػػؼ متجاوبػػػػة تسػػػػهؿ ا لتبػػػػاا وسػػػػط الطريػػػػؽ، خصوصػػػػاا اف احػػػػزاب "البيػػػػت اليهػػػػودي"، "ويوجػػػػد 

حبهػا رسػـ الخطػوط العريعػة لمحكومػة  نائبػاا، وتػرب انػ  مػف 33مستببؿ"، و"كاديما" شػكمت كتمػة موحػدة مػف 
المببمػػة، وهػػذا مػػا يعطػػي الحػػؽ لهػػا يػػي وعػػع الخطػػوط العريعػػة لمحكومػػة، وابرزهػػا يػػرض التجنيػػد ا جبػػاري 
لمػػػ  المتػػػدينيف يػػػي الجػػػيش ا سػػػرائيمي والمسػػػاواة ا جتماليػػػة وتبمػػػيص النفبػػػات ويػػػر العػػػرورية وا هتمػػػاـ 

   لممية السالـ مع الجانب الفمسطيني.بالفئات الفبيرة يي اسرائيؿ، با عاية ال
واشارت "ه رتس"  ل  اف زليـ حزب "يوجد مستببؿ" يائير  بيد اكد لم  موقع  الخاص لم  "ييسػبوؾ"، اف 
سبب تعّثر المفاوعات ا ئتاليية يعود ال  لدـ ا تفاؽ لم  الخطوط العريعػة لمحكومػة، ناييػا مػا صػرحت 

سػمـ وزارة الخارجيػة، ومعػيفا "لػو كػاف ا مػر يتعمػؽ بالحبائػب الوزاريػة ب  مصادر ليكودية لف  صرار  لم  ت
 لتسممت حبيبة كبيرة منذ شهر".

 8/3/1023، المستقبل، بيروت
 

 ائتلفي بين "يش عتيد" و"الميكود بيتينو" اتفاقتوقعات بتوقيع يديعوت:  33
لتيػػػد" تمكنػػػا مسػػػاا اليػػػوـ،  قالػػػت "يػػػديعوت احرونػػػوت" يػػػي موقعهػػػا لمػػػ  الشػػػبكة  ف "الميكػػػود بيتينػػػو" و"يػػػش

 الخميس، مف  حداث اختراؽ يتيح التوقيع لم  اتفاؽ ائتاليي قريبا، مشيرة  ل  اف الطرييف قد اكدا ذلؾ.
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واشػػارت الصػػحيفة  لػػ  اف ا تصػػا ت قػػد اسػػتمرت يػػي السػػالات ا ربػػع والعشػػريف ا خيػػرة بػػيف الطػػرييف مػػف 
 وراا الكواليس، واف هذ  ا تصا ت قد اثمرت.

ونبمت  لف مسؤوليف وصفوا ب نهـ مطمعوف ان  يي السالات ا خيرة تػـ تحبيػؽ تفػاهـ يػي مواعػيع مختمفػة، 
 ولم  راسها المنصب الذي سيش م  يئير لبيد يي حكومة نتانياهو.

واشارت الصحيفة  ل  ان  لم  ما يبدو يإف لبيد قد وايػؽ لمػ  التنػازؿ لػف حبيبػة الخارجيػة لصػالح ايي ػدور 
وانػػ  مػػف المفتػػرض اف يبػػرر ايػػة منصػػب سيشػػ م  عػػمف مػػا سػػيعرض لمػػ  حزبػػ ، وبعػػمف ذلػػؾ  ليبرمػػاف،

 حبيبة المالية.
 7/3/1023، 48عرب 

 
 وزيرا 28بحكومة من  ونيطالب إسرائيميونرجال أعمال وأكاديميون  34

شخصػػا مػػف رجػػاؿ ا لمػػاؿ وكبػػار المسػػؤوليف يػػي مجػػا ت المجتمػػع وا كاديميػػا، اليػػـو  70دلػػا اكثػػر مػػف 
وزيػػرا يبػػط.  28الخمػػيس، رئػػيس الحكومػػة ايسػػرائيمية بنيػػاميف نتانيػػاهو  لػػ  العمػػؿ لمػػ   قامػػة حكومػػة تعػػـ 

وتػػ تي هػػػذ  الػػدلوة لمػػػ  خمفيػػة المفاوعػػػات ا ئتالييػػة حيػػػث يصػػر حػػػزب "يػػش لتيػػػد" لمػػ  ا  يكػػػوف لػػػدد 
 وزيرا. 28الوزراا يي الحكومة البادمة اكثر مف 

وزيػػرا،  26وحتػػ   21ايسػػرائيمية ا ولػػ  كػػاف لػػدد الػػوزراا يتػػراوح مػػا بػػيف ولفتػػت الرسػػالة  لػػ  اف الحكومػػات 
 واف هذ  الحكومات تمكنت مف تحبيؽ ازدهار يي ا قتصاد والمجتمع.

 7/3/1023، 48عرب 
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م  اف حػػػوال  ثمػػػث الجػػػيش ايسػػػرائيم  مػػػف كشػػػؼ تبريػػػر لمبنػػػاة السػػػابعة بػػػالتمفزيوف ايسػػػرائي: محمػػػود محيػػػ 

، موعحا اف تمؾ النسػبة تعػد ا لمػ  %34النساا، مشيرا  ل  اف النسبة المئوية لمنساا ي  الجيش وصمت لػ
 بيف جيوش العالـ، وذلؾ  ف  سرائيؿ الوحيدة بيف دوؿ العالـ تمـز النساا ي  الخدمة بالجيش.

تراوح المارهف ي  الجيش ايسرائيم  ما بعد سػف التجنيػد، واف % مف النساا ت59واعاؼ التبرير اف حوال  
% مػػػػف العػػػػباط 57% مػػػػف الوظػػػػائؼ العسػػػػكرية مفتوحػػػػة امػػػػاـ النسػػػػاا، وتشػػػػكؿ النسػػػػاا حػػػػوال  91حػػػػوال  

 % عباط دائميف.18ا حتياط وحوال  
ا الالتػ  يعممػف واشار تبرير التمفزيوف ايسرائيم   ل  ان  لم  مر السنيف كاف هناؾ انخفاض حاد يػ  النسػا

ي  وظػائؼ كتابيػة داخػؿ الجػيش، ولكػف خػالؿ السػنوات العشػر الماعػية انخفعػت النسػبة بصػورة كبيػرة مػف 
 .1021% ي  23 ل   1002% ي  لاـ 12

 7/3/1023، اليوم السابع، مصر
 رعاياىا في عيد الفصح العبري  استيداف"خائفة" من  "سرائيل"إ 36

اسػرائيؿ لػف "معمومػات اسػتخبارية"، تؤكػد "تخطػيط تنظيمػات معاديػة كشػفت : رمػاؿ شػحادة -البدس المحتمة 
لتنفيػػذ لمميػػات عػػد اسػػرائيمييف واهػػداؼ اسػػرائيمية يػػي الخػػارج". وييمػػا كثفػػت احتياطاتهػػا ا منيػػة يػػي سػػفاراتها 
واماكف تابعة لميهود يي مختمؼ دوؿ العالـ، اوصت ما تسم  "هيئة مكايحػة ا رهػاب" التابعػة لمكتػب رئػيس 

كومة، سكاف اسرائيؿ بػ"ا متناع لف السفر ال  لدد مف الدوؿ والمناطؽ السياحية يي العالـ"، التػي تبػوؿ الح
 اسرائيؿ اف "التنظيمات المعادية تدرجها عمف بنؾ اهدايها عد اسرائيؿ".
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وبحسػػػب الهيئػػػة ا سػػػرائيمية يػػػاف شػػػب  جزيػػػرة سػػػيناا واذربيجػػػاف ومنطبػػػة السػػػاحؿ ا يريبػػػي وجنػػػوب تايالنػػػد 
والم ػػرب وتػػونس واقمػػيـ كشػػمير، منػػاطؽ تشػػكؿ خطػػراا لمػػ  ا سػػرائيمييف وقػػد تسػػتهديهـ التنظيمػػات المعاديػػة 

 خالؿ لد الفصح العبري.
ال  ذلؾ، لبرت اسرائيؿ لف ارتياحها لمدلوة التي وجهتها بم اريا الػ  "ا تحػاد ا وروبػي"، تػدلوها ييهػا الػ  

ت ا رهابية، يي الباب تبريػر بم اريػا حػوؿ التحبيبػات يػي لمميػة ادراج منظمة "حزب اي" يي قائمة المنظما
"بورواس"، التي نفذت السنة الماعية يي منتجع بوروػاس واسػتهديت حايمػة سػياح اسػرائيمييف وقتػؿ ييهػا سػتة 

 .منهـ. وادل  التبرير البم اري اف حزب اي يبؼ وراا هذ  العممية
 8/3/1023، الحياة، لندن
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عػػرب الجػػراد اراعػػي دولػػة ا حػػتالؿ ا سػػرائيمي قادمػػاا لبػػر الحػػدود المصػػرية، مػػا اثػػار مخػػاوؼ  -السػػبيؿ 
لالف حالة الطوارا، ويتح خط ساخف  شديدة يي المزارع ايسرائيمية، ودلا وزارة الزرالة  ل  رش المبيدات وا 

 لتمبي الشكاوب.
 17مػػػف  25مميػػػوف جػػػرادة عػػػربت المػػػزارع يػػػي  30ة "الػػػديمي ميػػػؿ" البريطانيػػػة،  ف سػػػرباا مػػػف وقالػػػت صػػػحيف

محايظة بمصر، وقد لبر سرب مف مميوف جرادة الحدود الشرقية لمصر، وعرب نحو الفي يداف مػف مػزارع 
 "النبب" جنوب  سرائيؿ يي ليمة واحدة، وتوّج  شما ا حت  وصؿ  ل  حدود البدس المحتمة.

الصػػحيفة:  ف وزارة الزرالػػة ايسػػرائيمية ارسػػمت ا ثنػػيف الماعػػي، طػػائرات رش المبيػػدات لمنػػع الجػػراد وقالػػت 
 مف تدمير الزرالات، كما انش ت خطاا ساخناا لتمبي شكاوب المزارليف.

  8/3/1023، السبيل، عم ان
 

 إسرائيميْين قتل فمسطينيًا في الخميل  وجنديضابط  الئحة اتيام ضد   38
قّدمت النيابة العسكرية ايسرائيمية  ئحة اتهاـ عد جندي وعػابط يػي جػيش ا حػتالؿ، : مسطيف الناصرة سي

لامػاا  مػف سػكاف قريػة دورا قعػاا مدينػة الخميػؿ  12لبيامهما لمداا ببتػؿ الشػاب الفمسػطيني لػودي درويػش س
 كانوف ثاني سيناير  الماعي. 21جنوب العفة ال ربية المحتمة، بتاريخ 

 ، اف كالا مف الجنػدي والعػابط 3|7ة /ه رتس/ العبرية يي لددها الصادر اليـو الخميس سواوعحت صحيف
ايسرائيمييف قاما بإطالؽ النار لمداا صوب الشاب درويػش لنػد محاولتػ  اجتيػاز الجػدار الفاصػؿ مػف الجهػة 

المحتمػة لػاـ  الجنوبية لمدينة الخميؿ مف اجؿ الوصوؿ  ل  مكاف لممػ  يػي رهػط داخػؿ ا راعػي الفمسػطينية
 ، ا مر الذي اّدب  ل  استشهاد الشاب درويش لم  الفور.2948

واظهػػرت نتػػائج تحبيبػػات الشػػرطة العسػػكرية يػػي البعػػية، اف العسػػكرياف ايسػػرائيمياف قامػػا بخػػرؽ التعميمػػات 
 الخاصة بإطالؽ النار، ولمي  يبد قررت المحكمة العسكرية يي يايا تمديد يترة التباؿ الجندي.

 7/3/1023رس، قدس ب
 

 معتقل "مجدو" يعيشون "جحيمًا ال ُيطاق"   يف األسرىرصور: النائب ص 39
وصؼ النائب العربي يي البرلمػاف ايسػرائيمي سالكنيسػت ،  بػراهيـ  صرصػور، الظػروؼ : الناصرة سيمسطيف 

 ا لتبالية لألسرب الفمسطينييف يي سجف "مجدو" ايسرائيمي بػ "جحيـ   ُيطاؽ".
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رسالة " ف الخدمات ا ساسية التي تبدمها  دارة السجوف ايسرائيمية لألسػرب الفمسػطينييف مسػتواها وجاا يي ال
متدٍف، حيث تمتنع لف تزويدهـ بالمالبس الخاصة والدايئة لند نبمهـ مف سجف  خر، كما انهـ يعانوف مػف 

يعػػالا لػػف تػػدني جػػودة  ا كتظػاظ الكبيػػر يػػي وػػرؼ المعتبػػؿ ولػػدـ وجػػود حمامػػات لالسػػتحماـ وميػػا  سػػاخنة،
 الطعاـ الذي يتـ تبديم  لهـ يي اواني بالستيكية بالية لـ يتـ تبديمها منذ اكثر مف لشر سنوات".
 7/3/1023قدس برس، 

 
 سنواتثماني  "إسرائيل"خارج  حكومة نتنياىومكث وزراء  سنوات أربعفي : يديعوت 40

" العبريػػة انػػ  خػالؿ السػػنوات ا ربػػع ا خيػػرة اظهػػر تبريػر نشػػرت  صػػحيفة "يػػديعوت احرونػوت: البػدس المحتمػػة
يومػا، اي مػا يعػادؿ  15858كاف بنياميف نتانياهو رئيس اكثر حكومة ساير وزراؤها  ل  البالد، وت يبػوا نحػو 

 يوما. 95سنة، وبالنتيجة يإف كؿ وزير مكث خارج الكياف بمعدؿ  7.8
يومػا، اي  180كػث خػارج الكيػاف ايسػرائيمي نحػو وبيف التبرير اف وزير الخارجية السابؽ ايي ػدور ليبرمػاف م

 شهور. 9.3ما يعادؿ 
يوما. واشار التبرير  لػ  اف الو يػات المتحػدة  147وبعد ليبرماف كاف وزير الجيش  يهود باراؾ، ومكث نحو 
 مرة. 15كانت الوجهة ا يعؿ لباراؾ حيث دخؿ ابوابها اكثر مف 

ـ والشػػػتات" يػػػولي  دلشػػػطايف، ووزيػػػر العمػػػـو والتكنولوجيػػػا دانييػػػؿ وبعػػػد بػػػاراؾ يػػػ تي وزيػػػر مػػػا يسػػػم  بػػػػ"ايلال
هيرشكوييتش، ووزيػر السػياحة سػطس ميسػجنيكوؼ. واحتػؿ رئػيس الحكومػة بنيػاميف نتانيػاهو المكػاف العاشػر 

 يي البائمة.
يومػا،  12يوما، والوزير  رئيؿ اطيػاس مكػث  16ويي رخر البائمة الوزير ميخائيؿ  يتاف حيث مكث خارجها 

ػػا. امػػا وزيػػر البعػػاا يعكػػوؼ نئمػػاف يمػػـ ي ػػادر ابػػداا يػػي السػػنوات  24بنمػػا لػػـ يتجػػاوز الػػوزير بينػػي بي ػػيف  يوما
نما ساير يي لطمة خاصة لم  حساب  الخاص.  ا ربع لم  حساب الحكومة، وا 

هـ وذكرت "يديعوت" اف زيارة رسمية لوزير مكمفة، حيػث انهػـ يسػايروف لػادة يػي قسػـ رجػاؿ ا لمػاؿ، ويػرايب
مسػػػالدوف وحػػػراس، ويحصػػػؿ كػػػؿ وزيػػػر لمػػػ  مبيػػػت يػػػي ينػػػدؽ وسػػػائؽ ومركبػػػة ومرايػػػؽ ومتػػػرجـ، وامتيػػػازات 

 اخرب. وبالنتيجة يإف هذ  الزيارات كمفت الخزينة لشرات المالييف يي السنوات ا خيرة.
ؿ السػفرات كما اشار التبرير  ل  اف هذ  المعطيات التي تستند  ل  التسجيالت يي سكرتاريا الحكومة   تشم

الخاصة والسرية، حيث  ف هناؾ سفرات لمهمات لـ يتـ تسجيمها، ما يعني اف لدد اياـ مكوث الوزراا خارج 
 الكياف اكبر مما هو مسجؿ رسمياا.

 8/3/1023، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 سملاألمني ة عمى الحدود المصري ة بسبب زيادة التيريب والت اإلجراءات تعزز "إسرائيل" 42
ايادت محايؿ لسػكرّية صػهيونّية، اّف وزارة الحػرب الصػهيونّية دلػت شػركات مدنّيػة لفحػص منظومػة اينػذار 
لند ايقتراب مف السياج الحدودي مع مصر، لبب نجاح لدد مف المتسمميف والمهربيف يي حفر انفاؽ تحت 

يػػز السػػياج الحػػدودي بػػ جهزة استشػػعار السػػياج المبػػاـ يػػي المنطبػػة مػػؤخراا، مشػػيرةا  لػػ  اّنهػػا نبمػػت توصػػّية بتعز 
مبػػاطع اساسػػّية قػػرب مسػػتوطنات محاذّيػػة  3خاصػػة كػػالموجودة لمػػ  حػػدود وػػزة. واعػػايت انػػ  سػػيتـ تعزيػػز 

لمسػػػياج يػػػي منطبػػػة "حولػػػوت نيتسػػػنا"، ومسػػػتوطنات "لرابػػػا" قػػػرب الحػػػدود، بايعػػػاية  لػػػ  السػػػياج المحػػػػيط 
 بػ" يالت".

 موقع الجيش الصييوني  )عن العبري ة، ترجمة المركز(
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 7/3/1023، 1751 ، العددالتقرير المعموماتي

 
   سنة ألف أسيرة فمسطينية منذ : والمحررينوزارة شؤون األسرى  

قالت وزارة شؤوف ا سرب والمحرريف يي السمطة الفمسطينية  ف سمطات ا حتالؿ ايسرائيمي : الحياة –وزة 
 الؼ امراة يمسطينية يي ظروؼ سيئة لم اية. اكثر مف  بمت منذ لاـ الت

،  ل  اف  ا حتالؿ يمارس يي حؽ »واشارت يي تبرير امس لمناسبة اليوـ العالمي لممراة الذي يصادؼ اليـو
اات ا سيرات الفمسطينيات اقس  انواع التعذيب الجسدي والنفسي،  ذ يتعرعف بيف الحيف وا خر  ل  التدا

 «.وحشية، سواا باييذاا المفظي الخادش لمحياا، او ا لتداا الجسدي مف السجينات الجنائيات ايسرائيميات
، واقدمهف لميدة ا سيرات «هشاروف»اسيرة يمسطينية حبيسات خمؼ الجدراف الرطبة يي سجف  و  تزاؿ 

 .مت لاـ سنة، لمماا انها التب لينا الجربوني التي تبعي حكماا بالسجف 
سنة ، يي مخالفة واعحة  ومف بيف ا سيرات هديؿ طالؿ ابو تريكي التي تعتبر اص ر اسيرة قاصر س

 لكؿ البوانيف وا لراؼ الدولية يي ش ف التباؿ ا طفاؿ.
 //، الحياة، لندن

 لحقوقنا؟ "إسرائيل": أين العالم من انتياك المرأة يومفي  فمسطينيات يصرخن 
انتبدت يمسطينيات ببطاع وزة والعفة ال ربية ما وصفو  بػ"الصمت العالمي" تجا  حبوؽ المراة  :ؿالسبي

الفمسطينية التي "تنتهكها"  سرائيؿ، وذلؾ بالتزامف مع اليوـ العالمي لممراة الذي يوايؽ الثامف مف رذار مف 
 كؿ لاـ.

قطاع وزة اليوـ الخميس المجتمع الدولي  طالبت وقفة نسائية اماـ مبر المفوض السامي لألمـ المتحدة يي
بػ"دلـ المراة الفمسطينية يي مواجهة ا لتدااات ايسرائيمية المتواصمة بحبها وحؽ شعبها"، معمنة تعامنها 

 مع ا سرب الفمسطينييف المعربيف لف الطعاـ يي سجوف ا حتالؿ ايسرائيمي.
الفمسطينية قاومت ا حتالؿ ايسرائيمي وثبتت يي  وحممت  النساا المشاركات  يتات كتب لميها "المراة
 وزة"، و"تحية لمنساا الفمسطينيات يي يومهف العالمي".

مسئولة الحركة النسائية يي حركة حماس يي كممتها خالؿ الوقفة "ايف العالـ مف –وتساالت رجاا الحمبي 
ت ايسرائيمية المتواصمة لم  نساا يمسطيف الالتي شرد ازواجهف وقتؿ ابنائهف وجرحف بسبب ا لتدااا

 ".الشعب الفمسطيني؟
مف جهتها قالت النائبة بالمجمس التشريعي الفمسطيني يي العفة ال ربية المحتمة مريـ صالح " ف  سرائيؿ 
تصر لم  سياستها مف خالؿ المس بالنساا لبر ا لتداا لميهف وخمع حجابهف، وممارسة اقس  صور 

دع" وذلؾ يي  شارة منها لحادثة انتزاع حجاب طالبة يي المسجد ا قص  لم  يد ايهانة اماـ العالـ دوف را
جندي  سرائيمي امس، وما سببها مف التداا مماثؿ تعرعت ل  يتاة مبدسية ا سبوع الماعي لم  ايدي 

  سرائيميات يي محطة لمبطار يي البدس المحتمة.
ناعوؿ لف انتبادها لػ"لدـ نصرة المؤسسات ولبرت البرلمانية الفمسطينية يي تصريح خاص لمراسؿ ا 

الدولية لبعية المراة الفمسطينية، معتبرة اف حياة النساا الفمسطينيات تحت ا حتالؿ ايسرائيمي هو "انتهاؾ 
لكاية حبوقهف"، مشيرة  ل  انهّف "تعرعّف لمبتؿ وا لتباؿ وا لتداا يي كثير مف ا حياف".

 //، السبيل، عم ان
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 شييداً .. وشيداء أكثر من من تبقى في مخيم اليرموك نسبة% : سسة شاىد""مؤ  

قاؿ مدير مؤسسة شاهد لحبوؽ اينساف محمود الحنفي: " ف تبديرات الجهات : احمد المصري - بيروت
%، وذلؾ المختمفة، تشير  ل  اف مف تبب  يي مخيـ اليرموؾ مف الالجئيف الفمسطينييف   يتعدب نسبة 

 عؿ استهداؼ المخيـ نتيجة الحرب التي تجري بيف النظاـ السوري والمعارعة".بف
واوعح الحنفي يي حديث لػ"يمسطيف"، اف معظـ المواطنيف يروا خارج المخيـ  ل  مناطؽ رمنة نسبياا، ييما 

  تطاؽ يي لج  العديد منهـ  ل  ا قرباا والمعارؼ، او انتبؿ  ل  بمد خارجي، مشدداا لم  اف الحياة "باتت 
وشدَّد لم  اف كال مف "النظاـ السوري، وقوات المعارعة لـ  المخيـ" بفعؿ استمرار المواجهات الدموية.

 يحترما وعع المخيـ، ولـ يعمال لم  تحييد  مف الصراع الدائر بينهما"، لم  حد قول .
راع، واصبح كؿ منهما يحاوؿ وبيَّف الحنفي اف الطرييف لـ يراليا الدلوات الموجهة لتحييد المخيـ لف الص

اف يسيطر لم  المخيـ لم  التبار ان  مكسب يصب يي صالح ، ُمستنكراا يي الوقت ذات  اف يبصؼ 
 المخيـ با سمحة الثبيمة رداا لم  وجود لناصر معارعة يي .

 ،  يتاا ونبَّ   ل  اف حالة البتاؿ خمبت حا ت نزوح يومية، ادت  ل  اف يكوف المخيـ شب  خاٍؿ مف سكان
 ل  اف مف تبب  مف  جئيف بداخؿ اليرموؾ يرجع لعدـ  يجاد  مكانا يهرب او ي وي  لي ، وبباا الالجئيف 

 الفمسطينييف بداخم  يي  م امرة كبيرة لم  حياتهـ.
الؼ  ج  يمسطيني لم  ا رض المبنانية، خرجوا مف سوريا بفعؿ البتاؿ،  وكشؼ لف وجود اكثر مف 

كومة المبنانية لـ تمنع احدا مف دخوؿ اراعيها ويؽ ما يردد  البعض، ييما منعت السمطات مبينا اف الح
 ا ردنية الكثير منهـ مف دخوؿ اراعيها.

واكد مدير مؤسسة شاهد لحبوؽ اينساف، اف الوعع اينساني لممخيمات الفمسطينية بصورة لامة 
ر، وا خر مبطوع لف العالـ الخارجي   يوجد "م ساوي"، موعحاا اف "حياة البعض منها تكوف تحت الحصا

يي  ميا  او كهرباا، وحياة الكثير مف الالجئيف يي خطر الموت او البنص  ف حاوؿ اف ي تي بربطة خبز 
  سرت ".

 
واستشهد ثمانية  جئيف يمسطينييف، اوؿ مف امس، ببصؼ استهدؼ مخيـ السبينة، ليريع لدد  جمالي 

شهيدا منذ بداية البتاؿ بيف النظاـ السوري  خيمات السورية  ل  اكثر مف الشهداا الموثبيف يي الم
ومعارعي  منذ لاميف. 

 //، فمسطين أون الين
 

 ىبة األسرى شيداءمحمد عصفور أول  
استشهد، امس، شاب يمسطيني اصيب بجروح الشهر الماعي يي مواجهات مع جيش ا حتالؿ وكا ت: 

تظاهرة تعامف مع ا سرب الفمسطينييف بحسب ما المنت مصادر يمسطينية يي العفة ال ربية يي 
لاماا  اصيب يي راس   صابة خطرة برصاصة مطاطية اطمبها  وكاف محمد لصفور س ”. سرائيمية”و

مف يبراير/شباط الماعي، وتـ  جيش ا حتالؿ خالؿ تظاهرة يي بمدت  لابود شماؿ ورب راـ اي يي 
حيث استشهد، ” ايسرائيمي“ال  مستشف  رييديا يي نابمس ثـ نبؿ  ل  مستشف  ايخيموؼ  نبم  يي البداية

 وسيديف اليـو يي بمدت .
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 //الخميج، الشارقة، 
 

 "الواليات المتحدة األقصى بد"مباركةالمسجد  ليدماالحتلل ُيسارع الزمن خبراء:  
ا قص ، وا لتداا لم  المصميف بدلـ وبمباركة تسارع سمطات ا حتالؿ ايسرائيمية الزمف لهدـ المسجد 

وزادت حدة  الو يات المتحدة ا مريكية، يي ِظؿ صمت دولي تجا  ما يحاؾ ب ، بحسب مختصيف.
ا لتدااات ايسرائيمية بحؽ المسجد المبارؾ والمبدسييف قبؿ زيارة الرئيس ا مريكي باراؾ اوباما  ل  

 ايسرائيمي يي ا قص .المنطبة، لتعزيز وترسيخ ا حتالؿ 
وارجع محايظ البدس لدناف الحسيني، تصالد هجمات ا حتالؿ عد ا قص  المبارؾ، ومدينة البدس 
سالمي يمنعهـ سسمطات ا حتالؿ  مف ارتكاب تمؾ الجرائـ"  المحتمة "لعدـ وجود رادع او موقؼ لربي وا 

قامة هيكمهـ المزلـو واوعح اف الهدؼ مف تمؾ ا لتدااات، هدـ المسج لم  حد راي . د ا قص  المبارؾ وا 
 لم  انباع ، مؤكداا "وجود تبصير دولي" تجا  كؿ ما يجري يي المسجد ا قص .

اسباب ا قتحامات ايسرائيمية المتكررة لممسجد  -مف البدس-مف جانب ، لزا المحمؿ السياسي جماؿ لمرو 
 يهودية.ا قص ، لبرب زيارة اوباما لممنطبة، وبسبب ا لياد ال

وبيف لمرو لػ"يمسطيف" مساندة الو يات المتحدة ا مريكية لالحتالؿ ايسرائيمي والتصريحات التي نادب بها 
الرئيس ا مريكي يي وقت سابؽ منها حرية ا دياف والسماح لميهود بالصالة يي ا قص ، مؤكداا اف الدور 

 باحات المبدسة.ا مريكي يهدؼ  ل  تبسيـ المسجد وتشجيع الصالة داخؿ ال
َـّ  نجاز ستة منها"، مشيراا  ل  اف  وتابع: "هناؾ سبع خطوات لالستيالا لم  ا قص  وتبسيم ، وقد ت

بإزالة حي الم اربة وتدمير  لم  رؤوس قاطني ، وتدشيف الكنائس  لمميات ا ستيالا بدات منذ لاـ 
العباسية  ل  "مطاهر الهيكؿ المزلوـ"، حوؿ المسجد ا قص ، بايعاية  ل  تحويؿ البصور ا موية و 

  عاية  ل  الحفريات يي المنطبة.
 //، فمسطين أون الين

 
 
 األقصىالمسجد العمم من دخول  طالباتجيش االحتلل يمنع  

منعت شرطة ا حتالؿ، المتمركزة لم  بوابات المسجد ا قص  المبارؾ، امس، : البياف -ا راعي المحتمة
مف الالتي يتمبيف تعميمهف عمف حمبات العمـ المنتشرة يي باحات المسجد، مف دخول ، يي طالبة  نحو 

حيف احتجزت بطاقات لدد رخر مف الطالبات، وداة خمع شرطي  سرائيمي حجاب  حدب الطالبات يي 
ما باحات المسجد بعد اقتحام . وقاؿ احد العامميف يي المسجد  ف الطالبات التصمف قرب باب ا سباط. يي

قالت  حدب الطالبات ب ف شرطة ا حتالؿ كاف قد احتجزت اوؿ امس بطاقتها مع سائر زميالتها، لبب 
 ا لتداا لم  طالبيف، وخمع حجاب طالبة مف قبؿ لناصر شرطة ا حتالؿ يي باحات المسجد.

 //، البيان، دبي
 
 ن المعتقلت اإلسرائيميةالتدخل لتحريره معبد اهلل الثاني  تناشدوالدة األسير العيساوي  
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ناشدت والدة ا سير الفمسطيني سامر العيساوي، جاللة الممؾ لبداي الثاني، التدخؿ : الدستور –لماف 
يوما، والسعي  منذ  ايسرائيميينباذ حياة ابنها سامر، المعرب لف الطعاـ يي سجوف ا حتالؿ 

 لتحرير  مف المعتبالت ايسرائيمية.
السيدة العيساوي، يي رسالة موجهة لجاللت  سممتها صباح امس لمسفارة ا ردنية يي راـ اي، وجاات مناشدة 

 بريبة ناصر قواس مدير نادي ا سير يي البدس.
 //، الدستور، عم ان

 
 يتم بشكل يومي اإلسرائيمية المستشفيات إلىفارس: نقل أسرى قدورة  

لفمسطيني قدورة يارس، اف مصمحة السجوف ايسرائيمية تنبؿ اكد رئيس نادي ا سير ا: نبيؿ سنونو -وزة
لدداا مف ا سرب  سيما المعربيف منهـ لف الطعاـ  ل  المستشفيات بشكؿ يومي، مشيراا  ل  اّف "الحالة 

 الصحّية لألسيريف ميسرة ابو حمدّية ومحمد التّاج هي ا كثر صعوبة".
رائيمي يريد التعامؿ مع قعية ا سرب بما يحبؽ مصالح  لذا مف جهٍة اخرب، قاؿ يارس:"  ف ا حتالؿ ايس

مف الشهر الجاري دوف  يإن  قد ينتبي بعض ا سرب لإليراج لنهـ بالتزامف مع زيارة اوباما لممنطبة يي 
 التنسيؽ مع السمطة الفمسطينية وهو ما نريع  قطعاا".

اية ا سرب وا سيرات  سيما المعتبميف قبؿ وتابع رئيس نادي ا سير قائالا: "المطمب هو  طالؽ سراح ك
 اسيرا مصابيف ب مراض صعبة جداا ولدد مف البيادات السياسية".  عاية  ل   اوسمو ولددهـ 

 //، فمسطين أون الين
 
 في "إسرائيل" فمسطينيي  ضد   الجماعيةتزايد االعتداءات العنصرية  

مساواة "ومركز  "ا ئتالؼ لمناهعة العنصرية، اف "عد تمحمياس، لف //،  الحياة، لندنذكرت 
يي تؿ ابيب « قرية الحكومة»، تظاهرة ا ربعاا المببؿ قبالة افينظم" لحبوؽ المواطنيف العرب يي  سرائيؿ

احتجاجاا لم  استفحاؿ ا لتدااات العنصرية عد المواطنيف العرب يي الداخؿ، ولم  صمت اركاف الدولة 
هذ  ا لتدااات المتكررة يي ا ياـ ا خيرة، روـ النشر المكثؼ لنها يي وسائؿ ايلالـ  العبرية لم 

 العبرية.
وكانت سيدة لربية جاات لزيارة صديبة يهودية يي البدس، تعرعت اوؿ مف امس  لتداا مف جانب 

مية اف ا لتداا لم  وايادت الشرطة ايسرائي قاصريف يهود متدينيف هشموا زجاج سيارتها والطبوا دواليبها.
السيدة العربية هو رابع التداا لم  لرب خالؿ اسبوع ارتكب لم  خمفية لنصرية. وكانت سيدة لربية 

 حامؿ تعرعت قبؿ لشرة اياـ  لتداا وحشي يي الموقع ذات  مف ثالث شابات يهوديات.
باب اليهود اثناا وجود  لاماا   ل  التداا جسدي لنيؼ نفذت  مجمولة مف الش ويي يايا، تعرض شاب س

يي مكاف لمم  يي مدينة تؿ ابيب، ما ادب ال   صابت  بكسور يي الجمجمة ويي  حدب ليني  نبؿ لم  
 اثرها لممستشف  لتمبي العالج حيث خعع لعممية جراحية يي الراس. 

شباف لاماا  مف الناصرة  ل  التداا مف اربعة  ونهاية ا سبوع الماعي، تعرض شاب لربي رخر س
 يهود متدينيف يي بمدة طبريا لندما كاف يبعي وقت  لم  شاط  البحيرة بريبة زوجت . 

بياناا امس ندد يي  بازدياد حا ت العنؼ عد العرب لم  خمفية « ا ئتالؼ لمناهعة العنصرية»واصدر 
ميهـ لم  لنصرية يي ا سابيع ا خيرة، وطالب الحكومة با لتراؼ بكؿ المتعرريف مف ا لتدااات ل
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خمفية لنصرية كمتعرري الماؿ لدائية ويؽ البانوف. واستهجف التحالؼ صمت سدنة الدولة العبرية مف 
وقاؿ  ن  «. النمط السموكي ا خذ يي ا زدياد،  ذ نكاد نشهد كؿ يوـ تبريباا حوادث لنصرية جسدية جديدة»

مكاتب الحكومة يي تؿ ابيب لالحتجاج لم   قرر تنظيـ التظاهرة ا حتجاجية ا ربعاا المببؿ تحديداا قبالة
  ينبسوف ببنت شفة و  يدينوف بشدة حوادث العنؼ الكثيرة التي تصبغ »اف رئيس الحكومة وكبار الوزراا 

 «.الدولة يي ا ونة ا خيرة
المحامي سامح لراقي لم  استفحاؿ ا لتدااات العنصرية « مساواة«ولبب المستشار البعائي يي مركز

ازدياد مظاهر الكراهية والعنصرية، استوجب منا  قامة ورية طوارا لمتابعة هذ  البعايا اماـ »ؿ  ف بالبو 
الشرطة والجهات المختصة بهدؼ حعها لم  تكثيؼ جهودها مف اجؿ تبديـ مرتكبي هذ  ا لتدااات  ل  

 المحاكـ والمساالة البانونية واستكماؿ التحبيبات.
احصائيات جديدة نشرتها سمطات ا حتالؿ ، اف برهـو جرايسي، لف //، الغد، عم انواعايت 

التداا ارهابيا يي كاية   ن  يي العاـ ا خير نفدت لصابات المستوطنيف ا رهابية   اقؿ مف تبوؿ 
انحاا العفة ال ربية والبدس المحتمة، يي اطار ما يسم  "شارة ثمف"، لمما اف ليس كؿ ا لتدااات تصؿ 

ت ا حتالؿ، يي حيف اف قوات ا حتالؿ تهمؿ التدااات كثيرة، زالمة اف المنفذيف ليسوا ال  سمطا
بالعرورة مف المستوطنيف، يي محاولة لمتبميؿ مف حجـ الظاهرة الخطيرة.

 
 لدى اإلناث في فمسطين ثلثة أضعاف ونصف معدل األمية لدى الذكور األميةاإلحصاء: معدالت جياز  

،  اوعاع المراة //لوض، رئيس ايحصاا الفمسطيني، اليـو الخميس استعرعت السيدة لال 
 ، لم  النحو ا تي://الفمسطينية لشية يـو المراة العالمي الذي يصادؼ يـو ود الجمعة 

% مبابؿ مميوف ذكر  مميوف يردل  حوالي  بمغ لدد السكاف المبدر يي نهاية لاـ 
 .%، ييما وصمت نسبة الجنس انث   مميوف 

 ، بالمبابؿ هناؾ سنة ي كثر متزوجات لاـ  نساا يي العمر  نساا مف كؿ  هناؾ حوالي و 
%، ييما كانت %، ونسبة المطمبات نساا لـ يتزوجف ابدا، وبم ت نسبة ا رامؿ  نساا مف كؿ 

 % منفصالت.% و2.نسبة المواتي لبدف قرانهف  وؿ مرة 
% معد ت ا مية لإلناث ثالثة اععاؼ ونصؼ معد ت ا مية لدب الذكور حيث بم ت لند الذكور و 

.  % يي العاـ ، يي حيف كانت نسبة ا مية لإلناث % لإلناث يي العاـ مبابؿ 
 .% يي العاـ   مف جهة اخرب يبد بم ت نسبة النساا الحاصالت لم  دبمـو متوسط ي لم

لم  الروـ مف ارتفاع نسبة مشاركة النساا يي البوب العاممة خالؿ السنوات العشر الماعية،    اف هذ  
مبابؿ  % مف مجمؿ ايناث يي سف العمؿ يي العاـ النسبة ما زالت متدنية، حيث بم ت 

اععاؼ مشاركة النساا والفجوة  الي .  وما زالت مشاركة الرجاؿ تزيد بحو % يي العاـ 
مازالت ثابتة تبريبا خالؿ هذ  الفترة، مع وجود يجوة ايعاا يي معد ت ا جرة اليومية بيف النساا والرجاؿ 

 .% مف معدؿ ا جرة اليومية لمرجاؿ لاـ حيث يشكؿ معدؿ ا جرة اليومية لمنساا ما نسبت  
يي العمؿ يعتبر متطمباا تنموياا هاماا يي لممية التنمية الشاممة والمستدامة، لم  الروـ مف اف مشاركة المراة و 

يي حيف كانت  % لاـ    اف معد ت البطالة   زالت مرتفعة بيف النساا، حيث وصمت 
.  الجدير بالذكر اف معد ت البطالة بيف النساا كانت ا لم  بيف النساا الحاصالت % لاـ 

 .% يي لاـ سنة دراسية ي لم ل  لم  
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 //، الجياز المركزي للحصاء الفمسطيني
 
 األسرى أصحاب المحكوميات العالية في معتقلت االحتلل يناشدون تضمينيم في صفقة تبادل  

ئؿ الفمسطينية راـ اي: ناشد اسرب يمسطينيوف يبعوف احكاماا لالية يي المعتبالت ايسرائيمية، البيادة والفصا
 ا هتماـ ببعيتهـ وتعمينهـ يي اي صفبة سياسية لتبادؿ ا سرب او  طالؽ سراحهـ.

لاماا  ويبعي حكماا بالسجف لمدة  وقاؿ ا سير الفمسطيني اميف زّياد وهو معتبؿ منذ لاـ 
يث لـ تشممهـ اي "ا سرب ذوي المحكوميات العالية ساقؿ مف مؤبد  يشعروف بايهماؿ الشديد لبعيتهـ، ح

 صفبة تبادؿ منذ توقيع اتفاقية اوسمو"، كما قاؿ.
 ، "اييراجات دائماا ما تشمؿ اسرب المؤبدات |واعاؼ يي بياف باسـ ا سرب ُنشر اليوـ الخميس س

وا حكاـ الخفيفة وتبفز لف ا سرب المحكوميف بعشرات السنيف دوف التبار، مّما جعؿ الكثيريف منهـ 
 لاماا"، ويؽ البياف. محكومياتهـ التي وصمت  ل  يمعوف يترة 

وشّدد لم  عرورة تعميف قعية ا سرب ذوي المحكوميات العالية يي يعاليات التعامف الشعبية والدولية 
 لمفت ا نظار  ل  خصوصية وععهـ.

 //قدس برس، 
 
  االحتلل تعميمي ة لمقاصرين الفمسطينيين في معتقلت بأطرمؤسسات حقوقية تطالب  

طالب كؿ مف "مركز لدالة" و"الحركة العالمية لمدياع لف ا طفاؿ" يي رسالٍة وجهاها  ل  مصمحة : الناصرة
  قاصرا يمسطينيا تعتبمهـ  سرائيؿ يي معتبؿ لوير السجوف ايسرائيمّية، بإقامة جهاز تعميـ رسمي ، لػ س

قاصرا    المطالبة بتحسيف ظروؼ التعميـ لػ س ورب راـ اي وسط العفة ال ربية المحتمة،  عاية  ل 
 يمسطينيا تعتبمهـ  سرائيؿ يي معتبمي "مجّدو" و"الشاروف". 

 //قدس برس، 
 
 جنوب الخميل ومنشأة زراعية مبنى االحتلل يصدر أمرًا بيدم  

مساكف ومنش ت وربار  خطاراا بالهدـ وايزالة ل الخميؿ: سممت سمطات ا حتالؿ ايسرائيمي اربعة ولشريف
 زرالية قرب بمدة يطا الواقعة يي جنوب مدينة الخميؿ بجنوب العفة ال ربية.

واياد راتب الجبور، منسؽ المجنة الشعبية لمباومة ا ستيطاف يي يطا لػ "قدس برس" ان  وعمف سمسمة 
ستيالا لم  اراعيهـ مف اجؿ تهجير سكانها وا   ايجرااات التي يمارسها ا حتالؿ عد اهالي مساير يطا

قامت قوات ا حتالؿ وبما يسم  با دارة المدنية بتسميـ اربعة ولشريف  خطاراا بالهدـ وايزالة يي مناطؽ 
 والواقعة بيف لدة مستوطنات منها "مالوف" و"متسبي يائير" و"ايي اؿ".  شرؽ يطا والمسما  بخمة العبع

 //قدس برس، 
 
 المحوم المبردة اإلسرائيمية باألردنية استبدال: وزارة الزراعة في رام اهلل 

 تعتـز وزارة الزرالة الفمسطينية استيراد المحـو الطازجة المبردة مف ا ردف.:  حمد العثماف
جاا ذلؾ خالؿ توقيع محعر اجتمالات المجنة ا ردنية الفمسطينية الفنية المشتركة لمخدمات البيطرية 

ووقع المحعر مدير مديرية  لاـ وزارة الزرالة د.راعي الطراونة.وصحة الحيواف امس بحعور اميف 
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البيطرة يي الوزارة د.منذر الريالي ومدير لاـ الخدمات البيطرية وصحة الحيواف يي دولة يمسطيف الدكتور 
ة واكد الويد الفمسطيني الذي قاـ بزيارة المنطبة الحرة الخاصة بمسمخ البويرة الروبة الفمسطيني لماد مكركر.

باستبداؿ المنتجات الزرالية الحيوانية ايسرائيمية سلحـو مبردة بيض تفريخ ادوية ولالجات بيطرية  ب خرب 
 ذات منش  اردني.

 //، العرب اليوم، عم ان
 
 الفمسطيني التقميدي الثوب ست شقيقات يصدرنغزة:  

خالؿ العمؿ يي تطريز ا ثواب ت مبت ست شبيبات يمسطينيات يي قطاع وزة لم  البطالة مف : سرويترز 
وحولت ا خوات الست، نرديف وبدور وبسمة ونور وهبة ورية، مهاراتهف يي  التبميدية الفمسطينية يي منزلهف.

، وذلؾ «ست وردات»موقعاا لم  اينترنت تحت لنواف  التطريز  ل  لمؿ مربح، وانش ف يي العاـ 
 الفمسطيني التبميدي. بهدؼ تعريؼ العالـ الخارجي لم  يف التطريز

وتبوؿ الشبيبات الست  نهف  قيف استببا ا طيباا ينتاجهف يي ا سواؽ الخارجية، وطمباا متزايداا لم  ا ثواب 
 الفمسطينية التبميدية.

 //، السفير، بيروت
 
 ".. لمكاتب حسن عميانالقدس.. الواقع والتاريخ في الرواية العربية" 

كتاب "البدس.. الواقع والتاريخ يي الرواية العربية"، لمؤلف  الدكتور حسف لمياف، لم   يؤكد: محمد سيد بركة
اف الزلـ التوراتي والصهيوني، اف يمسطيف هي ا رض المولودة، لـ يثبت ل  وجود و  ب ي صورة او شكؿ 

ما يشي اف لهـ  مف ا شكاؿ، حت  ولو كاف حجرا واحدا، وذلؾ لم  الروـ مف المحاو ت المستميتة يثبات
 وجودا لم  ارض يمسطيف الكنعانية، منذ ر ؼ السنيف.

ويبيف الدكتور لمياف اف هناؾ تبصيراا با لماؿ الروائية لف البدس: "يبؼ المرا مشدوها، اماـ لجز الرواية 
قصاا نفسها لف تناوؿ مدينة البدس.  العربية، وا 

الجودة والردااة، يبؼ المرا مشدوها لبمة ا لماؿ  ولم  الروـ مف مستويات هذ  الروايات المتفاوتة بيف
الروائية لف البدس،   بؿ ندرتها، يهي   تتجاوز اصابع اليديف، يي وقت نجد يي  لشرات، بؿ مئات 
ا لماؿ الروائية والدراسات التي كتبها اليهود لف البدس، لم  قالدة ارض الميعاد الموهومة، واقامة الهيكؿ 

 الصهيونية الجديدة، مثؿ ما يفعؿ ا دباا الصهاينة، كعاموس لوز ووير .المزلوـ والدولة 
 الكتاب: البدس.. الواقع والتاريخ يي الرواية العربية

 المؤلؼ: الدكتور حسف لمياف
 الناشر: منشورات دار البركة وبدلـ مف جامعة ييالدلفيا ػ ا ردف

 صفحة الصفحات: 
البطع: المتوسط

 //، البيان، دبي
 
   المسجد األقصىتدنيس القرآن الكريم في  يدين ""االتحاد العام لمكت اب واألدباء الفمسطينيين 
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اداف "ا تحاد العاـ لمكتّاب وا دباا الفمسطينييف" بشدة ا لتداا "الساير والهمجي" الذي اقتريت  قوات : راـ اي
اطب العمـ لمنساا داخؿ باحات المسجد ا حتالؿ ايسرائيمي عد مجمولة مف المشاركات يي حمبة مص

ا قص  المبارؾ "يي لاصمة يمسطيف ا بدية، البدس الشريؼ" وركؿ احد عباط شرطة ا حتالؿ نسخة 
سباط  لم  ا رض.   مف البراف الكريـ ببدم ، وا 

 //قدس برس، 
 

 قدسلحول ا اً مؤتمر ينظمان عصام فارس  معيدو الفمسطينية  الدراساتمؤسسة  :بيروت 59
عهد لصاـ يارس لمسياسات العامة يي الجامعة ملبدت مؤسسة الدراسات الفمسطينية، امس، بالتعاوف مع 

، يي سياؽ نشاط المؤسسة يي "خطاب البدس وتحديات المستببؿ"ا ميركية يي بيروت، مؤتمراا لنوان  
 الذكرب الخمسيف لت سيسها.

 ،طارؽ متري .ئيف يي معهد لصاـ يارس  تحدث دوبعد تبديـ مف محمود حميمة سبرنامج مخيمات الالج
 لف لالقة مؤسسة الدراسات الفمسطينية بالجامعة ا ميركية. ،رئيس مجمس امناا المؤسسة

ادار الجمسة ا ول  طريؼ الخالدي، ثـ تحدث نظمي الجعبة لبر السكايب  ن  لـ يتمكف مف الحعور  ل  
ائط احواؿ المدينة البديمة، والمخاطر التي تتهدد البدس بيروت يي الوقت المالئـ، ولرض بالصور والخر 

لعو  ،اي اي لبد لبد .وسكانها، يعالا لف ا ثار وا مكنة التي يجري تهويدها يوماا بعد يوـ. ثـ تكمـ د
المجمس التشريعي الفمسطيني لف مدينة البدس والسفير السابؽ يي لبناف، يتناوؿ البدس يي الخطاب 

جرت يي البدس  2967رد اهمية البدس لمفمسطينييف قائالا:  ف اوؿ لممية يدائية بعد هزيمة الفمسطيني، وس
. ثـ توقؼ لند 2964ونفذتها ياطمة برناوي، والمجمس الوطني الفمسطيني ا وؿ لبد يي البدس سنة 

لرواية التحديات التي تواجهها المدينة مثؿ لزلها لف نطاقها الفمسطيني، وت يير معالمها، وتعميـ ا
 ايسرائيمية لف تاريخها.

اما الجمسة الثانية يبد ادارها كامؿ ابو جابر وزير الخارجية ا سبؽ يي ا ردف، وتحدث ييها كؿ مف روجر 
هيكوؾ واحمد لـز ومتري الراهب. واختتـ المؤتمر بجمستيف  عاييتيف ادارهما محمود سويد ورياف ا ميف 

انيس يوزي  .نشابة وباسـ طويسي واحمد خميفة. وتميزت ورقة دوتحدث ييهما كؿ مف ريتا لوض وهشاـ 
قاسـ بشموليتها ولمبها، خصوصاا حيف تناوؿ مس لة البدس مف الجانب البانوني، وحيف انتبؿ  ل  معالجة 

استناداا  ل  الراي ا ستشاري  " سرائيؿ"هذا ا مر سياسياا وتاريخياا، مشدداا لم  عرورة تطوير يكرة مباطعة 
الذي يعتبر البدس ارعاا محتمة. لكن  راب، يي الوقت  9/7/1004ادر لف محكمة العدؿ الدولية يي الص

نفس ، اف اي حممة دولية لممباطعة يجب اف تبودها الدوؿ العربية، واف تبودها منظمة التحرير الفمسطينية 
 بالدرجة ا ول ،  ذا ُاريد لها النجاح...

 8/3/1023السفير، بيروت، 
 

ثارةو  ووىمعن اتصاالت مع حماس تخاريف " يديعوت": ما نشرتو "اإلخوانمن "قيادي  60  مفتنل ا 
وصػػؼ الػػدكتور كػػاـر رعػػواف، لعػػو شػػورب جمالػػة ايخػػواف المسػػمميف، مػػا نشػػرت  : وػػادة محمػػد الشػػريؼ

بػالتخمي لػف النعػاؿ المسػمح  "حمػاس"حركػة  "الجمالػة"ايسرائيمية لف مطالبػة  "يديعوت احرونوت"صحيفة 
 مف خياؿ كاتب الخبر،  ن  يحمؿ م الطات كثيرة. "تخاريؼ ووهـ"بػ " سرائيؿ"عد 
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، او اي "حمػػػاس"اف جمالػػػة ايخػػػواف يػػػي مصػػػر   تتػػػدخؿ يػػػي لمػػػؿ  "المصػػػري اليػػػوـ"واعػػػاؼ رعػػػواف لػػػػ 
  تصدر قراراتها لمخػارج، كمػا اف الوعػع يػي مصػر مختمػؼ  "الجمالة"يصيؿ  خواني يي العالـ، مؤكداا اف 

 ف الوعع يي يمسطيف لكونها بمدا محتال وظروؼ مصر مختمفة لن .تماماا ل
، قػاؿ رعػواف: طبيعػي اف يوجػد اتصػا ت مػع جميػع  خػواف العػالـ  لكنهػا "حمػاس"ولف وجود اتصا ت مع 

تػػػتـ يػػػي امػػػور لامػػػة، دوف التػػػدخؿ يػػػي ايدارة السياسػػػػية  ي بمػػػد، خاصػػػة يمسػػػطيف، معتبػػػراا اف مػػػا ذكرتػػػػ  
 ب  ثارة الفتف بيف الفصائؿ السياسية والمسممة والوطنية.الصحيفة ي تي مف با

 7/3/1023المصري اليوم، القاىرة، 
 

 لبنان: مصممون عمى إنجاز المصالحة الفمسطينية فيسفير مصر  62
لبػػب اجتمالػػ  مػػع امػػيف الهيئػػة  الخمػػيس، امػػسشػػدد سػػفير مصػػر ببيػػروت اشػػرؼ حمػػدب ": ا ش ا"بيػػروت 
المرابطػػوف  العميػػد مصػػطف  حمػػداف اف مصػػر مصػػممة لمػػ   -لمسػػتبموف حركػػة سالناصػػريوف ا يػػيالبياديػػة 

  نجاز المصالحة الفمسطينية حرصا منها لم  الفمسطينييف، ووجوب توحيد كؿ الجهود ينهاا ا نبساـ.
 7/3/1023اليوم السابع مصر، 
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، شريطاا ممنتجػاا  جهػزة ذكػرت انهػا اجهػزة تجسػس  سػرائيمية الخميس رية، امسالسو  "ايخبارية"لرعت قناة 
اكتشفت يي  حدب نباط الساحؿ السوري، تشب   ل  حد كبير تمؾ التي زرلتها قوات ا حتالؿ ايسرائيمي يي 

 لبناف.
ديـ ، مػػػػف دوف تبػػػػ"ا جهػػػػزة وظيفتهػػػػا التنصػػػػت والتصػػػػوير وايرسػػػػاؿ"اف  مسػػػػئوؿبنػػػػاة لػػػػف مصػػػػدر الونبمػػػػت 

 معمومات  عايية.
 "جزيػػرة النمػػؿ"تػػـ اكتشػػاؼ مجمولػػة مػػف البطػػع ا لكترونيػػة لاليػػة الحساسػػية لمػػ   "السػػفير"وويػػؽ معمومػػات 

المهجػػورة يػػي ميػػػا  قريػػة حصػػػيف البحػػر، التػػي تتوسػػػط بػػيف مػػػدينتي الالذقيػػة وطرطػػوس، و  تبعػػػد لػػف مريػػػ  
 .طرطوس وقالدة ايمداد البحري الروسية سوب لدة كيمومترات

صػػوراا لبطاريػػات تعمػػؿ لمػػدة طويمػػة دوف الحاجػػة  لػػ   لػػادة شػػحنها، واجهػػزة بػػث  "ايخباريػػة"ولػػرض شػػريط 
معبدة، ولواقط وويرها،  عاية لمبشور التمويهيػة التػي صػنعت مػف مػواد متشػابهة مػع بيئػة الجزيػرة المهجػورة. 

ف، مػػػف حيػػػث طبيعػػػة المعػػػدات وتشػػػب  العمميػػػة يػػػي طريبػػػة ادائهػػػا اسػػػموب لمػػػؿ الموسػػػاد ايسػػػرائيمي يػػػي لبنػػػا
 وطريبة تمويهها وزرلها.

منظومػػػة التجسػػػس ايسػػػرائيمية التػػػي تػػػـ "قولػػػ   ف  مسػػػئوؿلػػػف مصػػػدر  "سػػػانا"ونبمػػػت وكالػػػة ا نبػػػاا السػػػورية 
اكتشػػايها الجمعػػة الماعػػي قبالػػة الشػػاط  السػػوري، كانػػت موجهػػة نحػػو هػػدؼ حسػػاس لنبػػؿ الصػػور يػػوراا  لػػ  

 ."رات معدة لهذا ال رض، لبر هوائيات لألقمار ا صطناليةالكياف الصهيوني مف خالؿ كامي
 8/3/1023السفير، بيروت، 

 
 الجماعية باإلبادة "إسرائيلد"لموكالة الذرية إثر اتيام إيران ل اجتماعول أمريكي ينسحب من ؤ مس 63

ادثػات النوويػة قبػؿ ايػاـ مػف انعبػاد جولػة جديػدة مػف المح:  طهراف ػ وكا ت ا نبػاا ػ ييينػا ػ مصػطفي لبػد اي
السفير ا مريكي لدي الوكالة الدولية   , صرح دبموماسيوف امريكيوف ب ف جوزيؼ ماكمانوس  , وال رب  يرافبيف 
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احتجاجػػا لمػػي تصػػريحات  ،6/3/1023 وػػادر اجتمػػاع مجمػػس محػػايظي الوكالػػة امػػس ا وؿ  , لمطاقػػة الذريػػة
 ممثؿ  يراف.

اليػػة, وذلػػؾ يػػي الوقػػت الػػذي طالبػػت ييػػ  طهػػراف الوكالػػة الدوليػػة بايبػػادة الجم " سػػرائيؿ" ا خيػػر اتهػػـحيػػث 
 بتبديـ ما لديها مف وثائؽ تثبت مزالمها حوؿ تطوير سالح نووي يي موقع بارشيف العسكري.

وقاؿ الدبموماسيوف ا مريكيوف  ن  بايعػاية  لػي م ػادرة السػفير ا مريكػي انسػحب ايعػا مسػئولوف مػف كنػدا 
الم مػػؽ بمبػػر الوكالػػة بفيينػػا حينمػػا ادلػػي ممثػػؿ  يػػراف لمػػي اصػػ ر سػػمطانية بتصػػريح   واسػػتراليا مػػف ا جتمػػاع

 خالؿ مناقشة بش ف سوريا. " سرائيؿ"حوؿ 
 8/3/1023األىرام، القاىرة، 

 
  اإلسرائيميلصالح سلح الجو  أبيببالقرب من تل  سريةيبني منشأة  األمريكيالجيش  64

، ايسػرائيمي، المبربة جداا مف ديواف رئيس الػوزراا "رائيؿ هايوـيس"كشفت صحيفة : الناصرة - زهير اندراوس
 ا مريكػػيالجػػيش  اركػػافسػػالح الهندسػػة التػػابع لهيئػػة  افالخمػػيس النبػػاب لػػف  امػػسبنيػػاميف نتنيػػاهو، كشػػفت 

منشاة سرية يي الدولة العبرية تحت بناا مشيد  يقامةمف العاـ الماعي مناقصة  ا وؿكانوف  18نشر، يي 
 متر مربع. 65000ساحت  تبمغ م
، او الشػػػركات الدوليػػػة التػػػي تعػػػـ شػػػركات ا مريكيػػػةالعديػػػد مػػػف الشػػػركات  اف  لػػػ العطػػػاا المػػػذكور  واشػػػار
ا لهذ  المناقصة، وال   اف، تستطيع امريكية مولد لتبديـ هذ  العروض كاف يـو ا ثنػيف  رخر افتبدـ لروعا

 الجاري. رذارالرابع مف شهر  ايالماعي، 
المػػػذكور يػػػي مػػػا يتعمػػػؽ بهػػػذ  المناقصػػػة ظهػػػر بعػػػد قيػػػاـ صػػػحيفة  ايلػػػالف اف  لػػػ صػػػحيفة العبريػػػة ولفتػػػت ال

سػالح الهندسػة التػابع  اف، يي تشريف الثاني مف العاـ الماعي بنشر نبا جاا ييػ  ا مريكية "واشنطف بوست"
حة جػػػيش لمصػػػم ا رضمنشػػػاة سػػػرية تحػػػت   قامػػػةلمػػػ   بايشػػػراؼسػػػيبـو  ا مريكػػػيالجػػػيش  اركػػػافلهيئػػػة 

  طػالؽ، والذي اقتبست  الصحيفة العبرية، انػ  سػيتـ ا مريكية، كما ورد يي نبا الصحيفة ايسرائيميا حتالؿ 
ػا الػ  اف المنشػاة المػذكورة المنشػاة تبػع  922اسـ منشاة  لم  هػذا المشػروع، ولفتػت الصػحيفة ا مريكيػة ايعا

نحػو   ل   قامتها، وستصؿ تكمفة ايسرائيميالجو وسيتـ استخدامها لصالح سالح  ابيببالبرب مف مدينة تؿ 
المنشػػػاة المػػػذكورة سػػػتكوف محصػػػنة عػػػد اي  افالبػػػوؿ   لػػػ  ا مريكيػػػةمميػػوف دو ر. وخمصػػػت الصػػػحيفة  61

 ستكوف تحت حراسة مشددة لم اية. انهاهجـو نووي، كما 
 8/3/1023القدس العربي، لندن، 

 
 تستطيع ضرب إيران بمفردىا يل""إسرائ: األوسط بالشرق األمريكيةقائد القوات  65

"جيمس ماتيس" قائػد البػوات ا مريكيػة يػي الشػرؽ ا وسػط وجنػوب  ا مريكيصرح الجنراؿ  :سما –واشنطف 
، "انػػ  لػػيس لديػػ  شػػػؾ اف ا مريكػػػياسػػيا، خػػالؿ كممػػ  لػػػ  امػػاـ لجنػػة الشػػؤوف العسػػػكرية يػػي مجمػػس الشػػيوخ 

 نبطة حاسمة يي تطوير برنامجها النووي".  ل وصمت بمفردها يي حاؿ   يرافستبـو بمهاجمة  " سرائيؿ"
 ا مريكػيوجاا تصريحات "ماتيس" والذي سيتبالد مف منصب  هذا الشهر، رداا لم  سػؤاؿ طرحػ  السػيناتور 

اف  " سرائيؿػ"بمفردهػػا، ي جػػاب: "يمكػػف لػػ  يػػراف" ستعػػرب  سػػرائيؿكػػاف يعتبػػد اف "  ذا"ليندسػػي وراهػػاـ"، حػػوؿ 
 اخذ بكممتهـ". واناذلؾ  ايسرائيميوف، وقاؿ ا مريكيةة الو يات المتحدة تبـو بذلؾ دوف مسالد
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وحوؿ دور الو يات المتحدة يي حاؿ نفذت " سرائيؿ" هجوماا لسكرياا لم   يراف، قاؿ الجنراؿ "ماتيس": "ذلؾ 
يعػاا مػع يعتمد لم  ما هو هدؼ العربة، وهؿ هي لمنعهـ اـ لتػ خيرهـ، وكػـ مػف الوقػت يمكػف تػ خيرهـ"، را

 لذلؾ. ا مروماذا سيستهدؼ بالعبط يي حاؿ احتاج  ا مريكيذلؾ تحديد نوع التدخؿ العسكري 
 7/3/1023وكالة سما اإلخبارية، 

 
 انتخابات اتحادات الطلب ُتفقد الجماعة السيطرة عمى الجامعات  "اإلخوان"خسارة  

م  احد اهـ معاقمها التبميدية بخسارتها السيطرة ل« ايخواف المسمميف»يبدت جمالة : الحياة –الباهرة 
 انتخابات اتحاد الطالب يي لدد كبير مف الجامعات المصرية.

مبالد يبط يي  واظهرت نتائج اولية  نتخابات اتحادات الطالب تراجع ايخواف  ل  حد كبير،  ذ حازوا 
ويي كمية ا داب بالجامعة ذاتها مبعداا لمرشحي البوب المدنية.  كمية الطب يي جامعة ايسكندرية مبابؿ 

مبعداا، ويي كمية التجارة حصموا لم  مبعد واحد يبط مف  مبالد يبط مف بيف اكثر مف  حصموا لم  
 مبعداا. مبعداا، ويي كمية الحبوؽ حصموا لم  مبعديف مف بيف نحو  بيف 

مبعداا، وسيطروا لم  اقؿ  مبعداا مف بيف اكثر مف  ويي جامعة بنها حصؿ طالب ايخواف لم  
 كمية يي جامعة المنيا سجنوب مصر . يي المئة مف مبالد  مف 

وسارت النتائج لم  هذا النحو يي اكثر مف جامعة، ييما تتواصؿ لمميات التصويت والفرز يي جامعتي 
 الجامعات. الباهرة وليف شمس وسط مؤشرات بتراجع مرشحي الجمالة التي طالما لعبت دوراا بارزاا يي

وبدا اف مرشحي ايخواف يي جامعة ليف شمس صدمهـ تراجع نتائجهـ خالؿ يرز اصوات الناخبيف، 
يوقعت امس اشتباكات حادة بالعصي والهراوات بيف طالب الجمالة وزمالئهـ مف المحسوبيف لم  التيار 

 المدني.
بات اتحاد طالب كمية الحبوؽ لمفرقة ووقعت ا شتباكات بعد اف ُالمف يوز طالب التيار المستبؿ يي انتخا

الثانية بفارؽ كبير لف طالب ايخواف، ييما تمكنت قوائـ الجمالة مف تحبيؽ يوز بهامش عئيؿ يي 
 انتخابات الفرقة الثالثة.

وسعت جمالة ايخواف  ل  التبميؿ مف اثر خسارتها انتخابات اتحادات طالب والبية الكميات والجامعات. 
يي المئة مف  جمالي  مرشحي الجمالة يازوا بنحو »سـ الجمالة احمد لارؼ  ف وقاؿ المتحدث با

 «.يي المئة منها مبالد انتخابات طالب الجامعات، لم  روـ ترشحهـ يبط لم  
يي المئة مف  مبعداا ولـ ننايس لم   مبعداا مف  جمالي  نايسنا لم  »واعاؼ لارؼ: 

فنا بفعؿ اي تعال  وحصمنا لم  اكثر مف نصؼ المبالد التي ترشحنا لميها، المبالد، يكاف النجاح حمي
 «.يي المئة مبعداا بنسبة  بعد اف يزنا بػ 

المعارعة محمد البرادلي والبيادي يي الجبهة حمديف صباحي طالب « جبهة اينباذ»وحيا المنسؽ العاـ لػ 
 ب.الجامعات لم  ادائهـ يي انتخابات اتحادات الطال

والتبر مراقبوف اف نتائج انتخابات الجامعات مؤشر لم  تراجع شعبية الجمالة التي التادت السيطرة لم  
 النشاط الطالبي داخؿ الجامعة التي تعد احد اهـ روايد تجنيد انصار جدد لإلخواف.

//الحياة، لندن، 
 
 بميون دوالر خسائر الحرب في سورية  الدردري:عبد اهلل  



 
 

 

 

 

           34ص                                    1791العدد:                8/3/1023الجمعة  التاريخ:

المف كبير ا قتصادييف يي المجنة ا قتصادية وا جتمالية ل رب رسيا س سكوا  التابعة : رويترز –وت بير 
الوعع ا قتصادي يي سورية يمزقها وقد يصؿ  ل  نبطة يصعب »لألمـ المتحدة لبداي الدردري اف 

السوري السابؽ  واعاؼ نائب رئيس الوزراا«. ايصالح ييها يي حاؿ استمر البتاؿ لعامييف  عايييف
يي مكتب  ببيروت، اف حصيمة العنؼ حت  ا ف « رويترز»لمشؤوف ا قتصادية يي مبابمة اجرتها مع  وكالة 

بميوف دو ر، وهذ  ياتورة يستحيؿ تسديدها مف قبؿ حكومة ستصبح قريباا لاجزة لف ديع  قد تكوف بم ت 
 دة ايلمار.رواتب موظفي الدولة، ناهيؾ لف تنفيذ برنامج وطني يلا

وراب الدردري، الذي يعمؿ ا ف لم  مشروع ا مـ المتحدة يلادة ا لمار، اف البوب التي تديع البالد نحو 
التفتت ستصبح اكثر يالمية، بينما ُيديع مالييف السورييف  ل  الماؽ الفبر وتتالش  قدرة الحكومة لم  

ويتراس «. وحد  كفيؿ بتفتيت سورية  ف استمرالوعع ا قتصادي »تويير ا حتياجات ا ساسية. وقاؿ: 
الدردري يريباا يرسـ خطة لما بعد النزاع، محاو ا جمع السورييف مف كؿ اطراؼ النزاع ليععوا اجندة شاممة 

 يلادة ا لمار السياسي وا قتصادي وا جتمالي.
وات حت  رذار سمارس  وقاؿ الدردري، الذي ش ؿ منصب نائب رئيس الوزراا لمشؤوف ا قتصادية لست سن

يي حاؿ توقؼ العنؼ اليوـ سنستطيع  نباذ البالد واقتصادها ومجتمعها ووحدتها وسيادتها، ولكف : »
يي المئة خالؿ العاميف  و ، كاشفاا اف ا قتصاد تبمص بما بيف «المشهد ا قتصادي قاتـ جداا 

يي المئة. واكد اف ا حتياط   ل   يي المئة قبؿ ا زمة الماعييف، والبطالة ارتفعت مف 
، بما يي ذلؾ ا حتياط العخـ مف العمالت ا جنبية، وميزاف «تبخر»ا ستراتيجي الذي كاف قبؿ ا زمة 

 المديولات الرابح، وانخفاض الديف العاـ الخارجي والداخمي، ولجز الموازنة البسيط الذي   يتجاوز 
 لميزاف التجاري السميـ حت  بعد استثناا النفط.يي المئة مف الناتج ايجمالي، وا

لف تستطيع الحكومة السورية تمويؿ المديولات الجارية بكاممها يي حاؿ استمرت ا زمة بعد هذ  »واعاؼ: 
، يستصؿ نسبة اما  ذا استمرت ا زمة لعاـ «. السنة، واقصد الرواتب وا جور يي شكؿ رئيس

عني وياب يرص العمؿ، بينما ستصؿ نسبة السورييف الذيف يعيشوف يي يبر يي المئة، ما ي البطالة  ل  
يي المئة قبؿ ا زمة. واشار  ل   يي المئة مبارنة بػ  دو ر يومياا،  ل   مدقع، اي ب قؿ مف 

يي المئة، وبذلؾ يإف المبعوث ا ممي ا خعر ايبراهيمي   يبالغ  خط الفبر يي مالي يبمغ »اف 
لم  روـ الدمار الهائؿ، ما زلنا لند مفترؽ طرؽ، »وتابع الدردري: «. ا يتحدث لف صوممة سوريةلندم

ولو استطعنا  نهاا ا زمة اليوـ يهناؾ يرصة يلادة ا لمار بمستويات مببولة مف الديف الداخمي 
لنمو حت  قبؿ بميوف دو ر لمواجهة تحديات ا سورية بحاجة  ل   نفاؽ »،  يتاا  ل  اف «والخارجي

 «.ا زمة
، تشمؿ بحموؿ كانوف الثاني سيناير  « اجندة وطنية لمستببؿ سورية»ويهدؼ يريؽ الدردري  ل   نتاج 

ا نتعاش ا قتصادي، والمصالحة ا جتمالية، ووعع اسس الحكـ الرشيد. ومبتعداا لف اتخاذ موقؼ 
لمكارثة »ومة والمعارعة ا هتماـ الكايي شخصي، اشار شدد الدردري لم  عرورة اف تعطي كؿ مف الحك

  يحاوؿ اف يفرض روبت ، بؿ نحف نطرح خيارات، »التي تواج  سورية، معيفاا اف يريب  « ا قتصادية
  يمكف اف ت فؿ هذ  »وختـ الدردري: «. ودورنا ينص لم  توعيح الحبائؽ لكؿ اطراؼ ا زمة ودالميهـ

وتبوؿ يمنحبؽ هدينا ا ستراتيجي مف هذا النزاع او ا ثـ نعيد بناا الحبائؽ او اف تديف راسؾ يي الرماؿ 
 «.سورية،  نني لست مت كداا اف سيكوف هناؾ سورية لنعيد بنااها بحموؿ لاـ 

 //الحياة، لندن، 
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 سنوات من حكم أردوغان ومستقبل العلقات مع "إسرائيل" 20تقدير صييوني يحدد حصاد  68

ايػػػاد رئػػػيس دائػػػرة الشػػػرؽ ا وسػػػط بجامعػػػة حيفػػػا " يػػػاؿ : ت وتحميػػػؿ المعمومػػػات الصػػػحفّيةترجمػػة مركػػػز دراسػػػا
زيسر"، اّف رئيس الوزراا التركي "رجب طيب اردوواف" ورياق  يروف مصالح تركيا السياسّية وايقتصادية يػي 

بهػػا يػػي خطابتػػ ، العػػالميف العربػػي وايسػػالمي، وهػػذا هػػو السػػبب الػػذي يػػدلو  لمتنديػػد بػػػ" سرائيؿ"، والتشػػهير 
ليحتػػؿ العنػػاويف الصػػحفّية ييهػػا، زالمػػاا اّف تصػػريحات    تزيػػد لػػف كػػالـ "وووػػائي"، لكنهػػا تعبػػر لػػف شػػيا 

 المؽ يحدث يي انبرة، ويؤثر يي لالقاتها بػ"تؿ ابيب".
واعاؼ اّف هذا العاـ يحتفؿ "اردوواف" بمرور لبػد لمػ  تػولي حزبػ  الحكػـ، وهػو "ممتمػ  يخػراا"، وينظػر لمػا 
حػػدث يػػي تركيػػا يػػي يترتػػ ، يبػػد زاد يػػي لمػػؽ سػػيطرت  لمػػ  مؤسسػػات الدولػػة والمجتمػػع، واسػػبط بنجػػاح رخػػر 
جػػػزر معارعػػػتهـ،  سػػػيما يػػػي الجػػػيش والنخػػػب البديمػػػة، معتبػػػراا اّف "اردووػػػاف"  ذا اراد حبػػػاا اف يبعػػػي لمػػػ  

 متناوؿ يد .التراث العمماني لػ"كماؿ اتاتورؾ" مؤسس الجمهورية، يإف هذ  ال اية اصبحت يي 
يي المبابؿ، يرب "زيسر" اّف نجاحات "اردوواف" تثبمها ظالؿ وير قميمة، يبد المف حينما تػول  الحكػـ سياسػة 
نشػاا لالقػات تحػادث وسػالـ معهػػا، لكػف يتبػيف بعػد لبػد مػػف  "صػفر المشػكالت"، بمصػالحة جػارات تركيػػا، وا 

 تولي  الحكـ انها ببيت مع صفر اصدقاا.
كالت رخذة يي ايزديػاد، حيػث يػ تي الشػر مػف الجنػوب، مػف سػوريا، وتحػّوؿ بشػار ا سػد واشار  ل  اّف المش

صػػديؽ "اردووػػاف" البريػػب السػػابؽ وحميفػػ  الحمػػيـ،  لػػ  لػػدو  الػػرئيس، وتعرعػػ  الحػػرب ا هميػػة يػػي سػػوريا 
وف لمشكمة وير بسيطة. واوعح ان  يي ظؿ هذ  الحرب ينش  ا كراد يي سوريا منطبة حكـ شب  ذاتي بتعػا

مػػع  خػػوتهـ يػػي العػػراؽ،  يتػػاا  لػػ  اّف ذلػػؾ قػػد يكػػوف لػػ  تػػ ثير يػػي ا كػػراد الػػذيف يعيشػػوف يػػي تركيػػا، ويبمػػغ 
% مف سكانها، ويتبيف اّف "اردوواف" ليس قادراا لم  كؿ شيا كما التاد اف يعرض نفس ، وربما 30لددهـ 

ريحات  قسػوة، وتكػوف موجهػة احيانػاا كما يريد اف يؤمف. واعاؼ ان  كمما زادت خيبػة اممػ  ولجػز ، زادت تصػ
 لمو يات المتحدة، ويي ا كثر لم  سوريا و" سرائيؿ" مف رٍف  خر.

وزلػػػـ "زيسػػػر"، اّف تركيػػػا ليسػػػت هػػػي "اردووػػػاف"، يمػػػا زاؿ يوجػػػد ييهػػػا كثيػػػروف يػػػدركوف الحاجػػػة لمحفػػػاظ لمػػػ  
ر وتزداد لمباا العالقات التجارية بيف لالقات  قتصادّية وسياسّية قوّية بػ" سرائيؿ"، وحت  يي هذ  ا ياـ تستم

 الدولتيف، وتـ ايبالغ مؤخراا يبط لف تجديد العالقات بيف الصنالات ا منية ييهما.
 

 الصناعات األمني ة
التبر "زيسر" اّف المطمػوب نظػرة واليػة لمعالقػات بػيف "تػؿ ابيػب" وانبػرة، ويحسػف تػذكير "اردووػاف" الشػخص 

زالت، ليس  ف " سرائيؿ" لها مصمحة يي جعؿ تركيا لدواا، بؿ يمكف ويجػب محاولػة ب ّف الدولة العثمانّية قد 
ترتيب العالقات بينهما، لكف مف المهـ اف نذكر يبط اّف اياـ الحمؼ الحميـ بينهما قد زالت، ولف تعود. وراب 

المنطبػػة توجػػد مصػػالحها اّف تركيػػا الجديػػدة تريػػد اّف تػػؤدي دوراا رائػػداا يػػي العػػالـ العربػػي وايسػػالمي، يفػػي هػػذ  
السياسّية وايقتصادّية، معتبراا اف الحمؼ مع " سرائيؿ"   يخدـ هذ  المصالح التركّية، بؿ  ف "اردوواف" يؤمف 

 ب ف الخطابة المعادّية لػ" سرائيؿ" تسالد  اف يبدـ مكانت  يي انحاا الشرؽ ا وسط.
شرؽ ا وسط "سمدار بيري"  ل  اّف هناؾ شيئاا مثيػراا يي السياؽ ذات ، اشارت الخبيرة الصهيونّية يي شؤوف ال

لأللصػػاب، يػػي حبيبػػة اف "اردووػػاف"   يفػػوت يرصػػة لمػػتهجـ لمػػ  " سػػرائيؿ"،  نػػ  يعتبػػد انػػ  كممػػا هاجمنػػا، 
ارتفعت اسهم  يػي الشػارع العربػي، مػا يعنػي اف نبرتػ  عػدنا رخػذة يبػط يػي التصػالد، زالمػةا اّف تصػريحات 
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موعػػولاا شخصػػّياا، و  تتماثػػؿ مػػع مػػا يفكػػروف بػػ  لػػف " سػػرائيؿ" يػػي الشػػارع التركػػي.  "اردووػػاف" باتػػت تبػػدو
سػنوات حػيف تػول  "اردووػاف" رئاسػة الػوزراا، خطػت تركيػا سياسػة "صػفر مشػاكؿ مػع  20واوعحت ان  منػذ 

الجيػػراف" تسػػير يػػي مسػػار تبمػػيص العالقػػات، وخاليػػاا لمحكػػـ ايسػػالمي يػػي مصػػر، تكػػاد تكػػوف كػػؿ ا بػػواب 
توحة يي تركيا،  يتةا  ل  ان    احد يمنع الصهاينة مػف لبػد الصػفبات، وريػادة المطػالـ يػي "اسػطنبوؿ". مف

واعايت اّف حجـ التجارة ارتفع بيف الجانبيف، وا كاديميوف ا طبػاا والصػحفيوف ا تػراؾ   يحتػاجوف لمتػزود 
ذارات لػف تصػريحات "اردووػاف"، ولػف بت شيرات خاصة، زالمةا اّف هؤ ا تسمع منهـ تفسػيرات محرجػة والتػ

 الحسابات الداخمية مف مصنع الثنائي "اردوواف واوومو".
وكشفت "بيري"، لف اّن  مف الصعب التبدير بعد التهجـ ا خيػر  ذا كػاف ممكنػاا تػرميـ وتطػوير العالقػات مػع 

يػػإف قعػػية " سػػرائيؿ" مػػع  تركيػػا طالمػػا ببػػي "اردووػػاف" يجمػػس يػػي مكتبػػ ، معتبػػرةا اّف روػػـ التعبيػػرات الالذلػػة،
تركيػػػا ليسػػػت عػػػائعة، المنطػػػؽ يبػػػوؿ انػػػ  سػػػتحيف لحظػػػة تمحػػػ  ييهػػػا يكػػػرة اف "كػػػؿ شػػػيا شخصػػػي" لػػػدب 

 "اردوواف"، ويبدا ديعة واحدة، تبارباا جديداا معها.
 القناة األولى
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 ماجد كيالي
، ومػع كػؿ الت يػرات التػي تحػدثها او تمهّػد لهػا، يػي البيئػات العربيػة، «الربيع العربػي»بعد لاميف لم  ثورات 

تبدو الكيانات السياسية الفمسطينية، يػي معظمهػا، بمثابػة ال ائػب ا كبػر لػف كػؿ هػذ  المناخػات، بػؿ الحػائر 
 ا.ا كبر يي كيفية التعاطي معه

حبػػاا هػػذ  ظػػاهرة وريبػػة، بخاصػػة اف هػػذ  الكيانػػات كانػػت نشػػ ت ولاشػػت، اصػػالا، لمػػ  توّهمػػات واّدلػػااات 
تتعّمؽ بتثوير العالـ العربي، ما نتجت من  مشكالت كبيرة وخطيػرة، ادخمػت الحركػة الفمسػطينية يػي مواجهػات 

لػدوها، وهػػو مػا انعكػػس سػػمباا واحتكاكػات مجانيػػة، بػّددت طاقتهػػا، واعػعفت مكانتهػػا، وصػػريتها لػف مواجهػػة 
لم  حاؿ الالجئػيف الفمسػطينييف يػي البمػداف الموجػوديف ييهػا، كمػا لمػ  التعػاطؼ مػع قعػيتهـ ومػع كفػاحهـ 

 مف اجؿ حبوقهـ.
ما يثير ا ست راب، ايعاا، اف معظـ هذ  الكيانات كانت تعاطفت مع احتالؿ صداـ لمكويت، مثالا، مف دوف 

الػػؼ يمسػػطيني كػػانوا يبيمػػوف هنػػاؾ، و   300  شػػعب الكويػػت، و  لمػػ  حػػاؿ التبّصػػر بػػ ثر هػػذ  الخطػػوة لمػػ
لمػػ  معنػػ  تحػػالؼ حركػػة تحػػرر وطنػػي، يفتػػرض انهػػا تمثػػؿ محػػروميف مػػف الحريػػة ومػػف الػػوطف، مػػع نظػػاـ 

 استبدادي، ناهيؾ لف دلمها احتالل  لبمد رخر.
منػػذ بػػدايتها طابعػػاا مزدوجػػاا، او  لػػيس ثمػػة تفسػػير لهػػذا التنػػاقض سػػوب اف الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية حممػػت

متناقعاا، يهي حركة شعبية مف جهة، لكنها بمثابة سػمطة يػي ا قػاليـ التػي تفػرض سػيطرتها ييهػا، مػف جهػة 
 اخرب، مع لسكر وموارد مالية وخدمات. هذا حدث يي ا ردف، ثـ لبناف، وبعدهما يي العفة ووزة.

ذ  الحركػة لعػرورة الػربط بػيف مفهػومي التحريػر والتحػّرر، وهذا التناقض يكمف، ايعاا، يي قصور  دراكات هػ
بتركيزهػػا لمػػ  تحريػػر ا رض يبػػط، يػػي معػػزؿ لػػف ا رتبػػاط بتحريػػر اينسػػاف، اي مػػف دوف توعػػيح ماهيػػة 
لمميػػػة التحريػػػر ذاتهػػػا. ولعػػػؿ يػػػي السػػػياؽ ذات، ايعػػػاا، يػػػ تي ريػػػع البعػػػية الفمسػػػطينية  لػػػ  مكانػػػة البعػػػية 

قع المجتمعات العربية، و  بمتطمباتها واولوياتها وحاجاتها، وعػمن  وجػود انظمػة المركزية، مف دوف صمة بوا
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جعمػػت مػػف قعػػية يمسػػطيف مطيػػة لهػػا، لتكػػريس شػػرليتها، وتبريػػر سياسػػاتها السػػمطوية، وهيمنتهػػا لمػػ  مػػوارد 
 البالد والعباد، ا مر الذي   يستبيـ،   مع التحرر و  مع التحرير.

بمالحظتػػيف اساسػػيتيف، ا ولػػ ، مفادهػػا اف النظػػاـ العربػػي مػػا كػػاف ليسػػمح ببػػروز  قػػد يجػػدر بنػػا التنويػػ  هنػػا
المباومة الفمسطينية المسمحة لو  ان  استطاع استيعابها، وتدجينها، والتحكـ بها، يي اوراع  السياسػية،  لػ  

عت وجودها مع الواقع هذ  الدرجة او تمؾ. اما المالحظة الثانية يتنبثؽ مف حبيبة اف الكيانات الفمسطينية طبّ 
العربي لعماف وجودها، وعماف تديؽ الموارد  ليها، مف السالح والتمويؿ، ما مّكنهػا مػف التحػوؿ الػ  سػمطة 

 بمعن  الكممة، مع موازنات، وتشكيالت لسكرية ومؤسسات خدمية، وتحالفات ولالقات خارجية.
كػػة مسػػمحة اساسػػاا، والنػػاجـ لػػف قصػػور المهػػـ اف هػػذا الوعػػع المترتػػب لمػػ  طبيعػػة الحركػػة الفمسػػطينية كحر 

رؤاها السياسية، وارتهانها ال  المسالدات الخارجيػة، هػو الػذي سػّهؿ التماثػؿ الفمسػطيني مػع الواقػع الرسػمي، 
 وجعؿ هذ  الحركة جزااا مف النظاـ العربي.

صػػداـ  لنتػػذكر اف هػػذ  الحركػػة كانػػت حميفػػة لكػػؿ الػػنظـ ا سػػتبدادية يػػي المنطبػػة، وعػػمنها بخاصػػة انظمػػة
الثػػػػورة »وا سػػػػد والبػػػػذايي ومبػػػػارؾ وبػػػػف لمػػػػي، لمػػػػ  روػػػػـ اف مػػػػا مػػػػف نظػػػػاـ مػػػػف هػػػػذ  ا نظمػػػػة تعامػػػػؿ مػػػػع 

لم  نحو مناسب، ومف دوف حسابات وظيفيػة عػيبة، حتػ  اف لديػد هػذ  ا نظمػة لػاش لمػ  « الفمسطينية
رليت ، اكثػر قعية يمسطيف، اي اف قعية يمسطيف هي التي حممت ، اكثػر ممػا حممهػا، وهػي التػي دلمػت شػ

 مما قدـ الدلـ لها!
الربيع »والحاؿ اف كؿ ما تبدـ قد   يفّسر وحد   حجاـ معظـ كيانات الحركة الوطنية الفمسطينية لف مواكبة 

، ولػػػدـ حماسػػػتها لػػػ ، وحتػػػ  تحّسػػػبها لمتعػػػّرر منػػػ . يثمػػػة ايعػػػاا حبيبػػػة انتمػػػاا هػػػذ  الكيانػػػات  لػػػ  «العربػػػي
ائدة والمتبادمػة يػي العػالـ العربػي،   سػيما اف تمػؾ الكيانػات باتػت يػي الماعي، مثمها مثػؿ كػؿ ا حػزاب السػ

 واية التكمس والشيخوخة يي مفاهيمها، وبناها، وطرؽ لممها.
، مػػثالا، وهػػي التػي تبػػود المنظمػػة والسػمطة، نػػ ت بنفسػػها لػف ريػػاح الت ييػػر، بػػالنظر «يػتح»هكػذا، يػػإف حركػػة 

ائد، وايعاا بسػبب تخويهػا مػف صػعود التيػار ايسػالمي. ويػي كػؿ  ل  لالقتها الوطيدة مع النظاـ العربي الس
ذلػػؾ، يػػإف هػػذ  الحركػػة التػػي باتػػت تعػػيش لمػػ  ماعػػيها، اكثػػر ممػػا تعػػيش لمػػ  حاعػػرها، يّعػػمت تجاهػػؿ 
الت يرات السياسية العاصفة، حتػ  انهػا بػدت ويػر مسػتعدة لػتفهـ الػديناميات التػي يتحتهػا هػذ  الت ييػرات، يػي 

وسػػورية، لجهػػة صػػعود دور المجتمعػػات العربيػػة، مػػا ي يػػر معػػاد ت السياسػػة، وعػػمنها مصػػر وتػػونس وليبيػػا 
معاد ت الصراع العربي ػ ايسرائيمي، بسبب توّجسها مف انحسار مكانتها، مع وجود حركة اسػالمية تنازلهػا 

فهّػـ هػذ    تبػدو حتػ  ا ف قػادرة لمػ  ت« يػتح»بػؿ  ف حركػة «. حمػاس»لم  المكانػة والسػمطة، هػي حركػة 
الديناميات التي اطمبتها الثورات العربية يي الشارع العربػي، يػي مواجهػة تفػرد التيػارات ا سػالمية يػي الحكػـ، 

 وهو ما يحدث، مثالا، يي مصر وتونس.
بدورها، يإف يصائؿ اليسار الفمسطيني، التي كانت تعتبر اكثر راديكالية يي يهمها لمعالقة التػي تػربط الحريػة 

ميػػة الديموقراطيػػػة، والتػػي كانػػت تحّمسػػػت لمت ييػػر يػػػي مصػػر، وجػػدت نفسػػػها حػػائرة  زاا الثػػػورة بػػالتحّرر، و ه
الميبية، وبدت يي واية البمبمة  زاا الثورة يي سورية، لم  روـ ادراكها لطبيعة النظاـ الذي هيمف لم  الػبالد 

لصػػواريخ عػػد شػػعب ، اكثػػر والعبػػاد  ربعػػة لبػػود، ولمػػ  روػػـ اف هػػذا النظػػاـ يسػػتخدـ الطػػائرات والػػدبابات وا
 بكثير مما استخدمها عد اسرائيؿ.

يي هذا ايطػار، تبػدو حركػة حمػاس وحػدها بػيف كػؿ الكيانػات الفمسػطينية التػي ابػدت حماسػة لمربيػع العربػي، 
لكػػف مشػػكمتها انهػػا رات ذلػػؾ، لمػػ  ا ومػػب، مػػف زاويػػة مصػػمحتها يػػي صػػعود التيػػارات ا سػػالمية يػػي العػػالـ 
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. وثانيػػاا، انهػػا لػػـ تبػػرف ذلػػؾ بت ييػػرات ممموسػػة بشػػ ف  دارة لالقاتهػػا مػػع الكيانػػات السياسػػية العربػػي، هػػذا او ا 
 ا خرب، او كيفية  دارتها لمسمطة يي قطاع وزة.

لمومػػػاا، يػػػإف كػػػؿ ذلػػػؾ ينطبػػػؽ لمػػػ  الكيانػػػات السياسػػػية السػػػائدة، امػػػا لمػػػ  الصػػػعيد الشػػػعبي يالمجتمعػػػات 
عػالها، تبػدو اكثػر حيويػة، واكثػر اسػتجابة لمواكبػة ريػاح الت ييػر. الفمسطينية، لم  روـ تشػتّتها وصػعوبة او 

، ومػػف «الربيػع العربػي»هػذا مػا تمكػف مالحظتػػ  مػف تفػالالت الفمسػطينييف، يػػي الػداخؿ والخػارج، مػع ثػػورات 
 محاو تهـ الدؤوبة لتمثؿ بعض اطروحاتها واشكاؿ لممها.

 8/3/1023، الحياة، لندن
 

 رق األوسط؟ىل تستطيع أوروبا مساعدة الش 70
 باتريؾ سيؿ
يشهد الشرؽ ا وسط احد النؼ ا عطرابات السياسية منذ قيػاـ ا نظمػة العربيػة الحاليػة يػي البػاب الحػرب 
ـّ  سباط ا نظمة وتحػّدي السػمطة يػي جميػع انحػاا هػذ  المنطبػة. ويػي بمػد تمػو ا خػر،  العالمية ا ول . يبد ت

لوظػػائؼ، ولبمػػة العػػيش، وا حتػػراـ، وبوعػػع حػػّد لمفسػػاد ولنػػؼ نػػزؿ لشػػرات ا  ؼ  لػػ  الشػػوارع لممطالبػػة با
الشرطة، كما طالبوا ب ف يكوف لهػـ راي اكبػر يػي طريبػة تطبيػؽ نظػاـ الحكػـ. ويػي بمػداف لربّيػة لػّدة، يبػدت 
ـّ قمعػ  لفتػرة طويمػة، ليبػرز يػي واجهػة  البومية العربية العممانية صدقّيَتها، ييما لػاد ايسػالـ السياسػي الػذي تػ

 مشهد السياسي.ال
ويي ما يتعّمؽ بالتعامؿ مع هذ  ا حداث، ظؿ ا تحاد ا وروبي ينتظر مبادرة الو يات المّتحدة. وبالطبع، لـ 
يخُؿ ا مر مف بعض ا ستثنااات، يعم  سبيؿ المثؿ، اّدت يرنسا دوراا اساسياا يي قيادة التدّخؿ الدولي الذي 

ـّ، ويػي مػا يخػّص معالجػة المشػاكؿ المهّمػة كالصػراع  حصؿ يي ليبيا، واّخيراا يي مػالي. ولكػف، يػي شػكؿ لػا
ايسرائيمّي، او الخالؼ مع  يراف حوؿ برنامجها النووي، او الحرب ا همّية التي زلزلت ا ستبرار  -العربي 

 بة.يي سورية  ل  حدٍّ كبير، يّعؿ ا تحاد ا وروبي انتظاَر مبادرة الو يات المتحدة ييجاد الحموؿ المناس
ويػر اّنػػ  بػرزت مشػػاكؿ ناجمػة لػػف لالقػة اميركػػا الوطيػدة مػػع  سػرائيؿ،  ذ تسػػيطر  سػرائيؿ منػػذ سػنوات لػػّدة 

وقػػػد وايبػػػت اوروبػػػا بخنػػػوع لمػػػ   -لمػػػ  البػػػرارات التػػػي تّتخػػػذها الو يػػػات المّتحػػػدة يػػػي شػػػ ف الشػػػرؽ ا وسػػػط 
ة،   سّيما بريطانيا. ويي ظػّؿ المنػاخ استمرار هذا الوعع، ي ساا ذلؾ  ل  سمعة الكثير مف البمداف ا وروبيّ 

المتفّجر الذي نتج لف الثورات العربية خالؿ العاميف الماعييف، حاف الوقت لكي تسترجع بريطانيػا وا تحػاد 
 ا وروبي حريتهما يي التعبير والتصّرؼ حياؿ المشاكؿ التي يواجهها الشرؽ ا وسط.

لامػػػاا، احػػػد العوامػػػؿ التػػػي تسػػػّبب ويػػػاب  65ـ لمػػػ  مػػػدب ايسػػػرائيمّي الػػػذي تفػػػاق -ويببػػػ  الصػػػراع العربػػػي 
ا سػػتبرار يػػي المنطبػػة. اّمػػا اليػػوـ، ييتراجػػع تػػدريجاا حػػّؿ الػػدولتيف،  ف لػػـ يكػػف قػػد تالشػػ  يػػي الواقػػع. وينب ػػي 
البيػػاـ بمحاولػػة يػػي المحظػػة ا خيػػرة يلػػادة  حيائػػ ، وا   قػػد تشػػكؿ تػػداليات انعػػداـ تطبيبػػ  خطػػراا كبيػػراا لمػػ  

 وسػػط ولمػػ  المصػػالح ا وروبيػػة يػػي هػػذ  المنطبػػة المّهمػػة. وتتحّمػػؿ بريطانيػػا مػػف ناحيتهػػا مسػػؤولّيةا الشػػرؽ ا
تاريخيػػة لػػف الوعػػع الم سػػوّي الحػػالي، يبػػد ا مػػف اف تمتػػـز الصػػمت، ينب ػػي اف تعتػػرض بصػػوت لػػاٍؿ لمػػ  

ربيػة، ولمحصػار يػي ييمػا يخعػعوف لالحػتالؿ يػي العػفة ال  -البمع الوحشّي الذي يعػاني منػ  الفمسػطينيوف 
وػػّزة. وبػػالطبع، حػػاف الوقػػت لتشػػّدد المممكػػة المّتحػػدة وشػػركاؤها ا وروبيػػوف لمػػ  عػػرورة قيػػاـ دولػػة يمسػػطينّية 
ف كاف ذلؾ يعني تهديد  سرائيؿ بفرض لبوبػات لميهػا. وبمػا اّف ا تحػاد ا وروبػي  قبؿ يوات ا واف، حّت  وا 
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ػػاا لميهػػػا،  ذا كانػػت لديػػػ  الشػػػجالة  هػػو الشػػػريؾ التجػػاري الرئيسػػػي يسػػرائيؿ، ييمكنػػػ  اف يمػػارس عػػػ طاا مهمًّ
 وايرادة السياسية لتحبيؽ ذلؾ.

وتجدر ايشارة  ل  اّف المسار الحالي الذي تسمك   سرائيؿ هو سموؾ انتحاري. يهي دولة ص يرة تعتمد لم  
ّف بباا  سػرائيؿ لمػ  المػدب المسالدات ولم  الحماية التي تبّدمها الو يات المتحدة ا ميركّية بسخاا. وير ا

البعيد يعتمد بالت كيد لم  قدرتها لمػ  التّوصػؿ  لػ  اتفػاؽ مػع جيرانهػا العػرب واييػرانييف وا تػراؾ. و  يمكػف 
تحبيػػؽ ذلػػؾ    مػػف طريػػؽ التراجػػع لػػف سػػرقة ا راعػػي الفمسػػطينية ووعػػع حػػّد لػػذلؾ، والسػػماح ببيػػاـ دولػػة 

يش ييهػا النػاس يػي جػّو مػف السػالـ وا مػف والرخػاا. وتكػوف نتيجػة يمسطينّية صػ يرة  لػ  جانػب  سػرائيؿ، يعػ
 دولة لربّية. 11ذلؾ قياـ لالقات طبيعية بيف  سرائيؿ و

منذ لشر سنواٍت، اقتريت بريطانيا خط ا يادحػاا لنػدما قػّرر رئػيس الػوزراا تػوني بميػر ا نعػماـ  لػ  الو يػات 
ـّ التخطػػػػيط ل هػػػػذ  الحػػػػرب لمػػػػ  يػػػػد مجمولػػػػة مػػػػف المػػػػواليف يسػػػػرائيؿ المّتحػػػػدة يػػػػي لممّيػػػػة وػػػػزو العػػػػراؽ. وتػػػػ

  سػػّيما بػػوؿ  -والمحػػايظيف الجػػدد الػػذيف كػػانوا يشػػّكموف جػػزااا اساسػػياا مػػف  دارة الػػرئيس جػػورج بػػوش ا بػػف 
وديفيد وورمسػر يػي مكتػب نائػب الػرئيس، مػف بػيف اشػخاص لػّدة « البنتاووف»وولفوييتز ودووالس ييث يي 

وا تراؾ بالحكمة الكايية التػي حالػت دوف مشػاركتهـ يػي هػذ  الحػرب. اّمػا  سػرائيؿ، رخريف. واّتسـ الفرنسيوف 
اييرانّية، قد يشّكؿ يوماا ما خطػراا لمػ   -ي رادت تدمير العراؽ  ّنها التبدت اّن ، بعد انتهاا الحرب العراقّية 

ـّ تدمير العراؽ، وهػو دولػة لربّيػة كبيػرة، وُقتػؿ مئػات ا  ؼ مػف مواطنيػ ،  الجبهة الشرقية يسرائيؿ. لذلؾ، ت
ـّ ترحيمهـ. و  يزاؿ هذا البمد بعيداا كثيراا مف  مكانّية اف يستعيد استبرار .  كما تهّجر المالييف او ت

ومف بيف النتائج التي ادت  ليها هذ  الحرب،  بعاد الّسنة لف السمطة يي ب داد واستبدالهـ بال البّية الشػيعّية، 
اا دور  التبميػػػدّي كبػػػّوة سػػػنّية موازنػػػة لم البيػػػة الشػػػيعّية يػػػي  يػػػراف، يػػػي منطبػػػة الخمػػػيج. وتوقّػػػؼ العػػػراؽ لػػػف اد

وتسّبب ذلؾ يي زرع المخاوؼ لدب بعض الدوؿ الخميجّية ا ص ر حجماا مف احتمػاؿ وقولهػا تحػت الهيمنػة 
لعربّيػػة السػعودية، وهػػي اييرانّيػة.  لػ  ذلػػؾ، اثػار التحػػّوؿ الػذي اصػػاب تػوازف السػػمطة ايقميمّيػة قمػػَؽ المممكػة ا

 دولة لربّية بارزة يي المنطبة.
وبعد اف نجحت  سػرائيؿ يػي  قنػاع الو يػات المّتحػدة بتػدمير العػراؽ، رّكػزت اهتمامهػا لمػ   يػراف التػي تشػّكؿ 
منايساا رخر قد يعيؽ يرض سيطرتها ايقميمّية. وجهدت  سرائيؿ يي  طالؽ حمػالت يقنػاع الو يػات المتحػدة 

او حّت   قنالها بشّف هذا الهجوـ بمفردها. ولـ  -ـ  ليها لشّف هجوـ لم  المنش ت النووية اييرانّية با نعما
تتػػػرّدد  سػػػرائيؿ يػػػي وصػػػؼ  يػػػراف بالدولػػػة ايرهابيػػػة وبوصػػػؼ برنامجهػػػا النػػػووي بػػػالخطر الػػػذي يهػػػدد البشػػػرية 

 جمعاا.
شػػػديد الػػذي تمارسػػ   سػػػرائيؿ مػػف اجػػػؿ وخػػالؿ و يتػػ  ا ولػػػ ، تمّكػػف الػػػرئيس اوبامػػا مػػف التصػػػّدي لمعػػ ط ال

خوض حرب عّد  يراف، ولكّن  نجح يػي ذلػؾ يبػط حػيف يػرض لبوبػات ذات رثػار مػّدمرة لمػ   يػراف، واجبػر 
ا وروبييف لم  اف يحذوا حػذو . وسػاهمت هػذ  العبوبػات يػي تخفػيض صػادرات الػنفط اييرانيػة  لػ  مػا دوف 

 ولّية، وتكبيد سكانها خسائر كبيرة.النصؼ، وتحطيـ لممتها، ويصمها لف البنوؾ الد
ويػػي نهايػػة المطػػاؼ، تظهػػر ا ف بعػػض العالمػػات الخجولػػة يتبػػاع اسػػموب اكثػػر لبالنيػػة يػػي التعػػاطي مػػع 
الجمهوريػػة ايسػػالمّية. ويبػػدو اّف المحادثػػات ا خيػػرة التػػي ُاجريػػت يػػي كازاخسػػتاف بػػيف  يػػراف والػػدوؿ الخمػػس 

ـّ اسػتكمالها قريبػاا مػف خػالؿ  جػراا الدائمة الععوية يي مجمس ا مف والما نيا لـ تثمر اي حمػوؿ نهائيػة وسػيت
جولػػػة مفاوعػػػات جديػػػدة. اّمػػػا الحػػػّؿ الػػػواقعي، ييبعػػػي بالسػػػماح ييػػػراف بتخصػػػيب اليورانيػػػوـ لمػػػ  مسػػػتوب 

 الحازمة، مبابؿ ريع العبوبات لنها.« الوكالة الدولية لمطاقة الذرية»منخفض  هداؼ سممّية ويباا يجرااات 



 
 

 

 

 

           40ص                                    1791العدد:                8/3/1023الجمعة  التاريخ:

ير اّف  سرائيؿ تسع  يحباط اّي تسوية مف هذا الببيؿ، يهي تروب بإيباؼ الصنالة النووية اييرانية كميًّاا. و
كما اّنها   تريد حّت  اف يكتسب اي مف جيرانها البريبيف او البعيديف،  مكانّية التمّتع ببدرة رادلة متواععة. 

بفعػؿ ترسػانة متطػّورة تحػوي اكثػر مػف مئػة سػالح نػووي، وكما هػو معػروؼ، تممػؾ  سػرائيؿ قػّوةا نوويػةا كبيػرة 
وانظمػة الػػدياع المتعػّددة ذات المػػدب البعيػػد،  عػاية  لػػ  البػػدرة لمػ   طػػالؽ عػػربة ثانيػة بواسػػطة ال ّواصػػات 
المسّمحة بصواريخ نوويػة. وتروػب  سػرائيؿ يػي التمتّػع بحرّيػة قصػؼ جيرانهػا متػ  ازادت، شػرط لػدـ السػماح 

  طالقاا. لهـ بالرّد بالمثؿ
اّمػػػا يػػػي سػػػورية، ييبػػػدو اّف الو يػػػات المّتحػػػدة وبعػػػض حمفائهػػػا يّتجهػػػوف نحػػػو تزويػػػد مبػػػاتميف مػػػف المعارعػػػة 
با سػػػمحة والمعػػػدات. ومػػػف بػػػيف هػػػؤ ا المبػػػاتميف الػػػذيف يتمّتعػػػوف بكفػػػااة لاليػػػة،   بػػػّد مػػػف ذكػػػر الجمالػػػات 

ولمي ، تتّخذ الو يات المتحػدة وحمفاؤهػا «. بالدةال»المرتبطة بتنظيـ « جبهة النصرة»ايسالمية المتطّرية، كػ 
حػوؿ العػالـ، ودلمهػـ لػ  يػي سػورية. و  شػّؾ يػي اّنهػـ « البالػدة»موقفاا متناقعاا بيف سعيهـ لمحاربػة تنظػيـ 

سػػيندموف لمػػ  ذلػػؾ يػػي المسػػتببؿ البريػػب. والجػػدير ذكػػر  هػػو اّنػػ  ينب ػػي وعػػع حػػّد لمنػػزاع يػػي سػػورية ب سػػرع 
ّبؽ ذلؾ مف خالؿ تسميح طرؼ لم  حساب ا خر، بؿ مػف خػالؿ تجريػد الطػرييف مػف وقت ممكف، ولف يتح

السالح. كما يجب اف تفرض الو يات المتحدة وروسيا وقؼ  طالؽ النار، بػدلـ مػف كػّؿ ا طػراؼ الخارجيػة 
ا التػػي ُتشػػعؿ لهيػػب الحػػرب. وهػػذا مػػا تتػػوؽ  ليػػ  ال البيػػة السػػاحبة مػػف الشػػعب السػػوري الػػذي يعػػاني مػػف جػػّرا

 الحرب يي بمد .
 8/3/1023، الحياة، لندن
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 "نيويورؾ تايمز"هيئة التحرير 
واشنطف: نشرت صحيفة "نيويورؾ تايمز" ا ميركية مبا  تحت لنواف "هؿ يظػؿ الوعػع الػراهف يػي  سػرائيؿ 

السػػائد داخػؿ البيػػت ا بػيض وخارجػػ  هػو انػػ    سػبيؿ  سػػتمرار  قائمػاا  لػػ  ا بػد؟"، لفتػػت ييػ  الػػ  اف "الػراي
ا حػػػتالؿ ايسػػػرائيمي لمعػػػفة ال ربيػػػة ولػػػدـ تبسػػػيـ الحػػػدود مػػػع الفمسػػػطينييف،  -الوعػػػع الػػػراهف يػػػي  سػػػرائيؿ

 والصراع المحتدـ بيف كال الجانبيف، والبمع والظمـ الذي يتعرض ل  الفمسطينيوف.
اهيةل حيػث تعػيش ال البيػة العظمػ  مػف ايسػرائيمييف يػي اوعػاع مريحػة ولكف هذا   يشير سوب  ل  رماؿ و 

تجعمهػػػـ يتجػػػاهموف جيػػػرانهـ الفمسػػػطينييف. ومػػػف ثػػػـ، تشػػػعر  سػػػرائيؿ انػػػ  باسػػػتطالتها المعػػػي قػػػدماا يػػػي ظػػػؿ 
الوعع الػراهف. حيػث  نهػا حببػت تبػدماا اقتصػادياا هػائالا ولػـ تتطػور العزلػة الدبموماسػية التػي تعيشػها  سػرائيؿ 

   لزلة تجارية، يي حيف سيسالدها الدلـ ا ميركي يي تعزيز هيمنتها العسكرية يي المنطبة". ل
ورات انػػ  "مػػف المؤكػػػد اف يحػػؿ التيػػار البػػػومي ايسػػرائيمي المتشػػدد الػػػذي يػػريض التنػػازؿ لػػػف اي جػػزا مػػػف  

سػػرائيمييف والحركػػة ا راعػػي الفمسػػطينية محػػؿ السػػ ـ النػػاتج لػػف  خفػػاؽ محادثػػات السػػالـ بػػيف الميبػػرالييف اي
 الفمسطينية المنشبة".

مػع تبػادؿ ا راعػي المتفػؽ لميهػا لػيس سػوب  2967واشارت  ل  اف "حؿ الػدولتيف البػائـ لمػ  حػدود العػاـ  
سراباا دبموماسياا ويكرياا،  سيما يي ظؿ التناقض البارز بػيف اوعػاع  سػرائيؿ ومػا وراا الجػدار العػازؿ. يػروـ 

 لتي تعمؿ لصالح الفمسطينييف، يبدو اف السمطة تميؿ صوب  سرائيؿ".ا نماط الديموورايية ا
ونبمت لف المؤرخ ايسرائيمي البارز تػـو سػي ؼ، قولػ : "سػتمر العديػد مػف السػنوات دوف حػدوث اي ت ييػرل  

 يستواصؿ  سرائيؿ قمع الفمسطينييف الذيف سيستمروف بدورهـ يي محاولة البتاؿ".
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ع داخػػػؿ  سػػػرائيؿ يجعػػػؿ ايسػػػرائيمييف بمنػػػ ب لػػػف البمػػػع المػػػروع الػػػذي واعػػػاؼ سػػػي ؼ اف "هػػػدوا ا وعػػػا 
يتعرض ل  الفمسطينيوف بشكؿ يومي"، مشيراا  ل  ان  "لـ يعد احد يػؤمف بالسػالـ يػي  سػرائيؿ. ولمػ  الجانػب 
الفمسػػطيني، اصػػبح لػػدد مؤيػػدي اتفػػاؽ السػػالـ البػػائـ لمػػ  حػػؿ الػػدولتيف يتعػػااؿ بصػػورة متزايػػدة، حيػػث ادب 

ا سػتيطاني وصػمت الو يػػات المتحػدة  لػ  ا لتبػػاد ب نػ    سػبيؿ يقامػة دولػػة يمسػطينية مسػتبمة يػػي التوسػع 
العػػػفة ال ربيػػػة وقطػػػاع وزة.ويػػػرب يوسػػػؼ منيػػػر، المػػػدير التنفيػػػذي لمركػػػز يمسػػػطيف الػػػذي مبػػػر  واشػػػنطف، اف 

والروبػة يػي السػعي لتحبيبػ   سرائيؿ ليست مهتمة بحؿ الدولتيف بينما تفتبر الو يات المتحػدة  لػ  البػدرة لمػ  
بسبب التبارات السياسة الداخمية"، مؤكداا اف "الفمسطينييف يبدوا الثبػة يػي الوسػاطة ا ميركيػة وانهػـ يوشػكوف 

 لم  ا نتباؿ مف التركيز لم  صراع مف اجؿ الدولة  ل  صراع مف اجؿ الحبوؽ".
بػوقهـ، بمػا يػي ذلػؾ حػؽ العػودة، داخػؿ ورات ان  "بعبارة اخرب، سوؼ يسع  الفمسطينيوف لمحصوؿ لم  ح 

حدود دولة واحدة لوعاا لف السعي يقامة دولة خاصة بهـ. وتكمػف مشػكمة حػؽ العػودة يػي انػ  سػيبود  لػ  
نهاية  سرائيؿ كدولة قومية يهودية، يإذا لاد الالجئوف  ل  ارعهـ لف يكوف هناؾ    دولة يمسػطينية واحػدة. 

ؿ الدولة الواحػدة الػذي سػيعني صػرالاا ابػدياا مػع الفمسػطينييف، يمػف يتخمػ  ومف ثـ   يمكف السماح بتحبيؽ ح
 اليهود لف الوطف الذي حاربوا بشباا لبنائ ".

ولفتػػت الصػػحيفة الػػ  انػػ  "يمكػػف الحفػػاظ لمػػ  اسػػتمرار وعػػع  سػػرائيؿ مػػف الناحيػػة الماديػػة، ولكػػف لػػيس مػػف  
دا الحريػػة والعدالػة والسػػالـ، وتعهػدت بتحبيػػؽ لمػػ  مبػا 2948الناحيػة ا خالقيػة. يبػػد ت سسػت  سػػرائيؿ لػاـ 

المساواة يي الحبوؽ ا جتمالية والوطنية الكاممة لمواطنيها دوف اي تمييز. ولكف المعاناة التي يعيشػها اكثػر 
 مميوف يمسطيني يي العفة ال ربية تتعارض مع تمؾ التعهدات". 1.6مف 

ختتـ المباؿ بايشارة  ل  "تالشي كؿ رماؿ السالـ  بعد اف قوض النفوذ ايسرائيمي والبمع الفمسطيني مسار  وا 
 الحموؿ الوسط الالزمة ينهاا الصراع".

 "نيويورؾ تايمز"
 7/3/1023، وكالة سما اإلخبارية
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 تسفي بارئيؿ
ميط مف البحث العممي يي سموؾ الطبخ الجزئي. وهذا خ –يي التسعينيات دخؿ ال  المطبخ اصطالح جديد 

المواد الخاـ العادية خػالؿ الطػبخ وبػيف تحولهػا الػ  وجبػات لذيػذة، العالقػة بينهػا وبػيف الطعػـ ا صػمي لممػواد 
البوظة كمببالت مػع بيعػة، كػ س  –الخاـ توجد يي ا سـ اساسا. النتائج يمكنها اف تعجب كؿ مف يتناولها 

سائمة. يي اسرائيؿ يشؽ هذا المطبخ خطواتػ  ا ولػ  ولكػف كدولػة  شاي نصف  ساخف ونصف  بارد، معكرونة
 تسبؽ العالـ يي التطويرات التكنولوجية، سارع رئيس الوزراا ال  نسخ هذ  النزلة يي المطبخ السياسي.

 ذا نجح نتنياهو يي تشكيؿ حكومة، وهو سينجح، يسػيتبيف لنػا يجػ ة اف المػواد الخػاـ ا ساسػية، التػي صػوتنا 
ا نتخابػػػات، يبػػػدت طعمهػػػا وطبيعتهػػػا. وبػػػد ا منهػػػا سنحصػػػؿ لمػػػ  خمػػػيط كتمػػػي   يمكػػػف تشػػػخيص  لهػػػا يػػػي

لناصػػرها. لبيػػد بطعػػـ بينيػػت. لفنػػي بمفػػة بنتنيػػاهو. ظػػاهراا سػػيكوف  ساسػػات حكومػػة نتنيػػاهو ، لبيػػد، بينيػػت، 
لػرض برنػامج  لفني قاسػـ مشػترؾ اقتصػادي واجتمػالي. بػرامجهـ سباسػتثناا "الميكػود" الػذي الفػ  نفسػ  مػف 

تعػػد بامػػاكف لمػػؿ، التعمػػيـ لمجميػػع، وتػػرميـ الجنػػة لمػػ  ا رض، دوف احتكػػارات، مػػع ا ؼ وحػػدات السػػكف 
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لالزواج الشػابة وبػالطبع تخفػيض العػرائب. لمػ  هػذا الحمػـ المشػترؾ يمكػنهـ اف يبيمػوا حكومػة منػذ السػالة 
 ا ول  بعد ا نتخابات.

التبميص الهائؿ المتوقع يي الميزانية، ويتعاط  معػ  كػؿ واحػد مػف المشكمة هي ان  بيف الحمـ وتحبب  يفصؿ 
الشركاا وك ن  لـ يكف.   يشرح احد مف العاا نادي مؤسسي الحكومة لم  مف يفعؿ ايباع البمطػة والػ  
اي جيوب ستدخؿ الحكومة يدها. هؿ سيكوف هؤ ا هـ يبراا المحيط؟ هؿ هػـ المسػتوطنوف الػذيف يحتػاجوف 

د مف وحدات السكف ومزيد مف الطرؽ؟ وربما سمة الصحة ستديع الثمف اـ يـو التعمػيـ الطويػؿ؟ دوماا ال  مزي
 كالمعتاد، الطببة الوسط  والطببات الفبيرة ستديع الثمف، ولكف مف حبها اف تعرؼ منذ ا ف ما ينتظرها.

ا مور اوعح بكثيػر. اذا كاف هكذا يي ا قتصاد ويي المجتمع، يما بالؾ يي الموعوع السياسي، ولكف هنا 
الفجوة العميبة بيف ا يديولوجيا ا ستيطانية ورؤيػا "بػالد اسػرائيؿ الكاممػة" الخاصػة ببينيػت، وبػيف التطمػع الػ  
السػػير يػػي المفاوعػػات مػػع الفمسػػطينييف الخػػاص بمبيػػد وبمفنػػي واعػػحة يػػي بػػرامجهـ. هنػػا حتػػ  الحمػػـ لػػيس 

 مشتركا.
مػػة. مػػاذا سػػتكوف الخطػػوط ا سػػاس؟ مػػف سػػيديع ولمػػ  مػػاذا؟ مػػف ولكػػف مػػاذا يهػػـ هػػذا؟ المهػػـ اف تكػػوف حكو 

سػيتنازؿ ولػف مػاذا؟ كػؿ هػذا سػػر. لمجمهػور سػتبدـ حكومػة العالقػة بينهػا وبػػيف مػا التبػد الناخػب انػ  انتخػػب 
هػػي كالعالقػػة بػػيف البرنػػامج السياسػػي لبينيػػت والبرنػػامج السياسػػي لمفنػػي. يبولػػوف لنػػا اف هكػػذا هػػو الحػػاؿ يػػي 

الجمهور يصوت بصي ة ما، واعحة وجمية، ولكف   يحؽ ل  اف يؤثر يي لمميػة انتػاج المنػتج الديمبراطية. 
النهػػائي. يمكنػػ  اف يختػػار ممثميػػ ، ولكنػػ    يمكنػػ  اف يػػتحكـ بمػػا سػػيفعمون  باسػػم . هػػذ  حبيبػػة جزئيػػة. يػػي 

تػػ  يػػي مرحمػػة تشػػكيؿ ا ئػػتالؼ   مفػػر مػػف التنػػاز ت. ولكػػف   يوجػػد مػػا يػػدلو الػػ  اخفائهػػا لػػف العػػيف ح
المفاوعات. يالحكومة ليست خمطة، وتشكيمها لػيس صػفبة بػيف بػائعي جيػاد.  ذ يػي لمميػة تشػكيؿ الحكومػة 
ينش  ايعا الواقػع الجديػد الػذي سػيتعيف لمػ  المػواطنيف اف يعيشػوا ييػ . ومػف حبهػـ اف يعريػوا منػذ ا ف مػاذا 

بعػػػد نشػػػر الخطػػػوط ا سػػػاس لمحكومػػػة. مػػػف حبػػػؽ ممثمػػػوهـ دوف انتظػػػار التعمػػػيالت والتبريػػػرات التػػػي سػػػتطمؽ 
المسػػموح لمجمهػػور اف يعػػرؼ، مػػثال، مػػاذا وكػػـ سػػيديع مبابػػؿ حمػػؼ "المسػػاواة لمعػػبا" لبينيػػت ولبيػػد. هػػؿ لبيػػد 
يتنازؿ لف مسيرة سياسية؟ هؿ نتنياهو يتراجع لف "دولتيف لمشعبيف"؟ هػؿ نتػائج هػذا الحػزب يعػرض لمخطػر 

رؼ ا صػػولييف مػف الحكومػػة؟ الشػفايية، حتػػ  يػي اثنػػاا المفاوعػػات، امػف ومكانػػة اسػرائيؿ الدوليػػة مبابػؿ صػػ
هي جزا اساس يي الديمبراطية   يبؿ لف اجراا ا نتخابات.  ذ اف احدا لـ يمنح ممثمي  الحؽ يي مفاج ت ، 

 يما بالؾ يي تعريع  لمخطر.
 7/3/1023، "ىآرتس"
 8/3/1023، األيام، رام اهلل
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