
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 لغزة ودحالن له حصانة أوباماال مانع من زيارة  الدويك:عزيز 
 بسبب التوزير "ليكود"حكومة إسرائيمية وشيكة عمى رغم العثرات وتوقع انتفاضة داخل 

 حماس والجهاد ترفضان زيارة أوباما لمقدس وتدعوان إلى التصدي لها
 األقصىالمسجد القدس الدولية: االحتالل يهدف لمسيطرة عمى مؤسسة 

 ويالتسورية ما بعد أزمتها لن تكون مستقرة وربما مقسمة إلى د :جهاز األمن اإلسرائيمي

هنية: أوباما يزور المنطقة 
إلحياء المفاوضات وتعطيل 

 المصالحة
 

 4... ص 

 

 1353 5/3/1023 السبت



 
 
 

 

 

           1ص                                    1793العدد:                9/3/1023السبت  التاريخ:

  السمطة:
 4 قسيسوزير المالية نبيل يمتقي وزراء فتح ويبحثون استقالة  عباس  .2

 5 لغزة ودحالن له حصانة أوباماال مانع من زيارة  الدويك:عزيز   .3

 7 اً لها بوقف تمويمها مالي السمطة الفمسطينية تنتقد تهديدات كندا  .4

 7 السمطة الفمسطينية تدعو شخصيات تونسية لزيارة رام اهلل بينهم الغنوشي  .5

 7 مصادر فمسطينية: عباس يتجه إلجراءات واسعة جذرية عمى حكومة فياض  .6

 8 يمتقي المسؤولين الصرب في بمغراد ي حكومة فياضوزير االقتصاد ف  .7

  
  المقاومة:

 8 حماس والجهاد ترفضان زيارة أوباما لمقدس وتدعوان إلى التصدي لها  .8

 9 عساف: أطراف فمسطينية تريد استمرار االنقسام الفمسطينيخميل   .9

 9 حماس تنعى الشهيد محمد عصفور الذي استشهد في مواجهات مع االحتالل بالضفة المحتمة  .01

 9 االنتفاضة الثالثة.. فرصة ضّيعها االنقسامتحميل:   .00

 00 حفل استقبال لـ"الديموقراطية" في ذكرى انطالقتهالبنان:   .02

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 00 أهداف إسرائيمية في الخارج عممية ضدّ  02: حزب اهلل حاول تنفيذ زبيري  .03

 00 سورية ما بعد أزمتها لن تكون مستقرة وربما مقسمة إلى دويالت :جهاز األمن اإلسرائيمي  .04

 02 بسبب التوزير "ليكود"حكومة إسرائيمية وشيكة عمى رغم العثرات وتوقع انتفاضة داخل   .05

 03 تحذر لبنان من إعادة حرب تموز "إسرائيل"  .06

 03 بيريز: زيارة أوباما فرصة إلطالق عممية السالم  .07

 03 خطوط حافالت مخصصة لمفمسطينيين فقط في الضفة إسرائيل" تبدأ تشغيل "  .08

 04 هولندا تسهل مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية"إسرائيل":   .09

 04 الحرب االلكترونية ساحة الحرب اإلسرائيمية الخامسة  .21

 05 "تثير السخرية": األحكام بحق اليهود المعتدين عمى الفمسطينيين "عاريفم"  .20

 05 البيد تنازل نهائيًا عن حقيبة الخارجية"معاريف":   .22

 05 قرار قضائي بإزالة أربعة بيوت متنقمة لممستوطنين قرب بيت لحم   .23

  
  األرض، الشعب:

 06 األقصىالمسجد القدس الدولية: االحتالل يهدف لمسيطرة عمى مؤسسة   .24

 06 ألقصى ويقمع المسيرات المناهضة لالستيطان والجدارا المسجدعشرات اإلصابات في اقتحام   .25

 07 التحديد ات إسرائيمية تنسحب من عبسان وتعيد تمركزها عمى خطّ خان يونس: دباب  .26

 07 إصابة فمسطيني بنيران إسرائيمية شمال غزة  .27

 08 غزة: أسرى "نفحة" يعمنون اإلضراب عن الطعام اليوم بعد تعرضهم لحممة تفتيش واسعة  .28

 08 فمسطينية في معتقالته 24مركز أسرى فمسطين لمدراسات: االحتالل يواصل أسر   .29



 
 
 

 

 

           3ص                                    1793العدد:                9/3/1023السبت  التاريخ:

 08 ضراب عن الطعاماإلعن تضامنهم مع األسيرات عبر يعبرون ناشطون فمسطينيون وعرب   .31

 08 : الفصل في الحافالت نوع من األبارتهايديينعدالة لوزراء إسرائيم  .30

 09 الغربية اعتقال مراسل فضائية األقصى شمال الضفة  .32

 09 غزة: أسراب من الجراد تصل إلى "مواصي خان يونس"  .33

  

  : ثقافة

 09 كتاب جديد لمحمد رحيل أمين عمى خيل الحرب في مممكة بيت المقدس الصميبية""قانون الت  .34

  

  لبنان: 

 21 ومطالبة بإغالق مراكز "الجبهة" بخطف إمام مسجد "القيادة العامة"اتهام لبنان:   .35

  

  عربي، إسالمي:

 20 نقاذ ما تبقى من مقبرة "مأمن اهلل" بالقدسالقرضاوي يدعو إل   .36

 22 المغرب: "العدل واإلحسان" تشيد بصمود المرأة الفمسطينية  .37

  

  دولي:

 22 "إسرائيلـ"خفض المساعدات العسكرية األمريكية لواشنطن:   .38

 22 الفمسطينيين األسرىعمى صمود ز ويثنون في وجه بيري ينتفضونن ونشطاء فرنسي: سباري  .39

 22 تنّدد باالعتداءات اإلسرائيمية ضد الصحفيين الفمسطينيين :لمدفاع عن األسرى "األوروبية"  .41

 23 رة إبراهيم النتقادها اليهودمصرية سميالالناشطة  واشنطن تمغي تكريم  .40

  
  :تقارير

 23 "سرائيل"إيعّرون  "حراس البوابة"  .42

  
  حوارات ومقاالت:

 25 نقوال ناصر... وهم التحرك العربي  .43

 27 لورد امنون... الحدود الساخنة التالية  .44

 28 عميرة ىاس... الغرامات عمى الفمسطينيين: َمن وماذا تمّول؟  .45

 29 برىوم جرايسي... األمم المتحدة تعترف بضم القدس!  .46

  
  :صورة

*** 
 
 
 



 
 
 

 

 

           4ص                                    1793العدد:                9/3/1023السبت  التاريخ:

 المفاوضات وتعطيل المصالحةهنية: أوباما يزور المنطقة إلحياء  .2

، بشدة، الزيارة المقرر 8/3الجمعة يوم خالل خطبة  ىاجم رئيس الحكومة الفمسطينية إسماعيل ىنية،
مارس الجاري، وقمل من نتائجيا عمى آذار/  02لمرئيس األمريكي باراك أوباما إلى المنطقة والمقررة في 

امن مع تزايد االعتداءات اإلسرائيمية عمى األسرى والقدس القضية الفمسطينية، الفتًا النظر إلى أنيا "تتز 
وقال "نحن عمى قناعة بأن نتائج ىذه الزيارة لن تحدث االختراق المطموب في الشأن الفمسطيني  واألقصى".

ولن تضع تصورًا جديدًا في الصراع مع االحتالل، لكنيا ستركز عمى األجندات اإلقميمية في مقدمتيا 
يران".الوضع في سوريا   وا 

وتابع، أنبو "السمطة الفمسطينية بأال تقع في فخ األوىام بالعودة لمفاوضات عبثية من خالل ىذه الزيارة وأال 
تغمق الباب أمام المصالحة الوطنية وأال تذىب ليذا الضياع والتيو السياسي مجددًا عمى حساب حقوق 

 الشعب الفمسطيني وكرامتو".

بوابة تعطيل المصالحة الوطنية الفمسطينية، لكي تنطمق مجددًا مسيرة وأضاف، ىذه "الزيارة تأتي من 
مفاوضات عبثية"، الفتا إلى أن "الشعب الفمسطيني لن يقتنع مجددا بيذه البضاعة الكاسدة في أسواق 

 النخاسة، وعمينا أال تبيع األوىام لمشعب الفمسطيني".

البيت الفمسطيني ترتيبًا دقيقًا، يحفظ عناصر القوة ودعا ىنية إلى السير في خطين متوازيين، األول ترتيب 
والصمود، وأال يستيين بكرامة األسرى، والثاني بناء استراتيجية فمسطينية عربية إسالمية تركز عمى ثوابت 

 الشعب الفمسطيني ومقاومتو.

صى وأضاف، أننا "في مرحمة صراع جديدة مع االحتالل اإلسرائيمي الذي بات يستيدف القدس واألق
واألسرى في سجونو بدعم أمريكي وكل ما لديو من مكر وخداع وتضميل وتزييف لمحقائق التاريخ 

 والجغرافيا".

طالق سراح األسرى من  وجدد ىنية، االلتزام بالمقاومة وبكل الوسائل لتحرير األقصى واستعادة القدس وا 
أسيرًا  7201ة وأطمقت من خالليا المقاوم أنجزتياسجون االحتالل، الفتا إلى أن "صفقة التبادل التي 

وأضاف، أن "األسرى حينما يخوضون معركة اإلضراب عن الطعام، ال يفعمون ذلك كخطوة  وأسيرة".
 تكتيكية، إنما ىي معركة حقيقة يخوضيا ىؤالء ضد االحتالل وممارساتو".

ين وعاصمة النتصار مؤكدا أن "االحتالل إلى زوال واألرض لمشعب الفمسطيني والقدس عاصمة لدولة فمسط
وأشاد ىنية باألسرى وصمودىم في موجية االحتالل، وثمن جيادىا وصبرىا  اإلسالم وعاصمة ليذه األمة".

 وثباتيا وقدرتيا عمى التكيف مع المتغيرات.
 8/3/0203فمسطين أون الين، 

 
 قسيسوزير المالية نبيل يمتقي وزراء فتح ويبحثون استقالة  عباس .0

عدد من الوزراء في الحكومة عمى وضع استقاالتيم  إقدامحول  األنباءتضاربت  :حمدانمنتصر  -رام اهلل 
عمى خمفية استقالة وزير المالية د. نبيل قسيس من منصبو  األول أمسالرئيس محمود عباس  أمامبتصرف 

 وعدم انجاز الموازنة العامة لمعام الجاري من قبل الحكومة.
، فان عددا من الوزراء األنباءوالمحررين عيسى قراقع تمك  األسرىن ففي الوقت الذي نفى فيو وزير شؤو 

قائمة بين وزراء في  إشكاليةوجود  إلىتصريحات بيذا الخصوص ما يؤشر  أية إعطاءعن  أحجموا
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استقالة قسيس والموازنة العامة لمسمطة الوطنية التي  أسبابالحكومة ورئيس الحكومة د. سالم فياض حول 
 حتى اآلن. لم يصادق عمييا

توجو من قبل  أوعدم وجود قرار  "الحياة الجديدة"مقبول، لـ أمينسر المجمس الثوري لحركة فتح،  أمين وأكد
 حركة فتح الستقالة الوزراء المحسوبين عمييا من الحكومة الحالية.

 مسأعقد اجتماع الوزراء المحسوبين عمى حركة فتح مع الرئيس محمود عباس، ظير  إلىمقبول  وأشار
 المزيد من المعمومات. إعطاءلمناقشة العديد من القضايا السياسية والمالية دون  األول

االجتماع بحث جممة من  أنقر قراقع عقد مثل ىذا االجتماع مع الرئيس عباس، موضحا أمن ناحيتو 
موضوع  إلى إضافةالقضايا بما في ذلك استقالة قسيس من منصب وزير المالية وموضوع الموازنة العامة 

المالية لمسمطة الوطنية  األزمةالرئيس عباس وضع الوزراء في صورة  أنوكشف قراقع  المصالحة الوطنية.
تشكيل  أنالفمسطينية، موضحا  لألراضيالشير الجاري  أوباماباراك  األميركيوالتحضيرات لزيارة الرئيس 

 .أوباماالرئيس  حكومة التوافق الوطني ستكون من ضمن القضايا التي سيتم بحثيا مع
الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيميا في اطار انجاز المصالحة الوطنية  أن أكدالرئيس عباس "وقال قراقع: 

 أكدواالوزراء  أن، موضحا "التنظيمات أوسوف تضم شخصيات مستقمة وليس ليا عالقة بالفصائل 
 ومة توافق وطني من المستقمين.استعدادىم لالستقالة في حال انجاز المصالحة الوطنية وتشكيل حك

تحمل الجميع مسؤولية مواجية متطمبات المرحمة المقبمة بما في ذلك  أىمية أكدالرئيس عباس " :وأضاف
 ."تشكيل حكومة التوافق الوطني

 9/3/0203الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 لغزة ودحالن له حصانة أوباماال مانع من زيارة  الدويك:عزيز  .3

عزيز دويك رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني أن المصالحة ووحدة الشعب .أكد د :امع -بيت لحم 
ذا أردنا تحقيق الوحدة ال بد أن نكف اليد الخارجية عن الشعب الفمسطيني،  فريضة شرعية وواجب وطني، وا 

سرائيل ألن المصالحة شأن فمسطيني داخمي، فيما  مساندتو بأمير قطر ودوره و  أشادوأال نستمع ألمريكا وا 
وأشار دويك خالل برنامج "أكثر من سؤال"؛ عمى فضائية معا إلى ضرورة وضع  لمقضية الفمسطينية.

 إستراتيجية عمل وطني موحدة يتوافق عمييا الجميع.
من زيارتو لممنطقة ىو  أوباماالمقبمة بعد أيام قميمة لممنطقة قال دويك:"إن ىدف  أوباماوبخصوص زيارة 
وأكد أن  ات المتحدة مع إسرائيل، وتعودنا عمى أمريكا التي تنظر بعين واحدة لقضيتنا".تعزيز صداقة الوالي

ن حاول  وحول إذا ما  كسر الجميد في سير المفاوضات. أوباماالزيارة تأتي عمى نمط واحد مكرر، حتى وا 
حماس ترفض  منيا، رد الدويك بأنغزة لقطاع غزة، وما ىو موقف حكومة  أوباماكان ىناك اقتراح لزيارة 

 لغزة لكن عمى أمل أن تتغير مواقف أمريكا تجاه القضية. أوباماوال تمانع حماس زيارة  إسرائيلالتفاوض مع 
وأما عن التحول في المنطقة العربية وما أفرزتو الثورات العربية من تصاعد لمحركات والتيارات اإلسالمية 

يوم ىذه الحركات في موقع القرار السياسي وتنسق التي كانت تتخذ موقف الرافض لمتعامل مع أمريكا وال
وقال دويك:" عندما نقول إسالمي ال بد من وضع إشارة زائدة ومن  .األمريكيةوتتواصل مع الواليات المتحدة 

يحمميا ال يخشى من يحمل اإلشارة الناقصة، وليس ذلك تكبرًا عمى أحد، ولكن الجميع يريد أن يشرح قضيتو 
يجري في مصر وغيرىا من الدول العربية يصب في السياق نفسو الذي نسعى فيو نحن ويدافع عنيا، وما 
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وأوضح دويك أن التجربة ىي التي تحكم وتتحدث  في حماس لشرح قضيتنا بعيدًا عن االعتراف بإسرائيل".
 عن نفسيا ونحن ننتقد التجارب التي أثبتت فشميا كالمفاوضات التي أوصمتنا لمصفر، كما قال.

"أن  ويك الدول الغربية إلى مراجعة نفسيا في دعم إسرائيل فيي نفسيا التي تدعم إسرائيل، قالت:ودعا د
 كمب الحراسة الذي وضعناه في الشرق األوسط )إسرائيل( يحتاج اليوم لمن يحرسو".

وحول دفاع د.عزيز دويك عن رفع الحصانة عن محمد دحالن بينما لم يدافع عن حرق وىدم منزلو من قبل 
كة حماس في قطاع غزة، قال بأن ال أحد يممك رفع الحصانة عن أي عضو مجمس تشريعي حتى لو حر 

كان الرئيس، وأنا ال أقصد انتقاد الرئيس محمود عباس ولكني أتحدث من موضع المسؤولية في قيادة 
حًا المجمس التشريعي، وأشار إلى أن رفع عباس لمحصانة مخالف لمقانون األساسي الذي لم يعطو وضو 
 الحق في ذلك، وأن رفعيا يستوجب قرارًا من ىيئة من المجمس التشريعي الذي يعمل بقانون داخمي معين.

وحول فرض جامعة األقصى الزي الشرعي عمى الطالبات، عارض دويك أن يفرض الحجاب عمى الطالبات 
يحمل الموضوع  اإلعالم أنمراعاة لوجود طالبات مسيحيات، وأن قرار جامعة األقصى فردي ال أكثر مممحا 

التي  األوروبيةالغربية  األغمبيةموقف  إلى أشار، بينما األغمبيةتحترم  أن األقميةمن حجمو مطالبا  أكثر
الدويك عمى  وأكدترفض ارتداء الحجاب بالموقف السمبي وىي التي تسمح لميندية مثال بكشف بطنيا، 

 وفتح دور السينما. تصريحات سابقة بعدم ممانعة بيع المشروبات الروحية
وردا عمى سؤال حول الموقف من سوريا التي تعادييا الواليات المتحدة وقطر الحميفة مع الواليات المتحدة، 

القيادة  -العام لمجبية الشعبية  األمينىاجم الدويك نظام األسد في سوريا متمنيا اختفائو ومنتقدا موقف 
 ميري في قطر.العامة احمد جبريل، بينما امتدح النظام األ

وبخصوص المشادة التي حصمت مع عضو المجنة المركزية ومسؤول ممف المصالحة عن حركة فتح عزام 
األحمد، أوضح دويك أن اإلشكالية كانت حول شتم األحمد لمحركات اإلسالمية، من خالل الممز والغمز 

اس باالنقالبية، إلى عمى رموز العمل اإلسالمي مثل الرئيس المصري محمد مرسي، ووصفو لحركة حم
جانب "الالءات" التي كررىا األحمد؛ من "ال لوقف االعتقال السياسي، وال إلعادة المؤسسات المغمقة 

وقال دويك أن األحمد لم يكن في وعيو حين اتيمو بالتعامل مع رابين الميت منذ سنوات  ألصحابيا".
ويك بأن الندوة مخصصة لذم العمل اإلسالم طويمة، وأنو كال االتيامات لو بطريقة استفزازية، أشعرت د

دقيقة في حين  01حنان عشراوي التي أتاحت الوقت لألحمد بـ  السياسي، في حين عتب الدويك عمى د.
 دقيقة. 71أعطتو 

وأبدى دويك استعداده لمد يد المصالحة لألحمد إكرامًا هلل ولمشعب الفمسطيني، وبذلك قد تنتيي اإلشكالية 
 الدويك واألحمد وعطمت ممف المصالحة.التي حصمت بين 

اتيام الشرطة الفمسطينية  إلىوتطرق الحديث مع الدويك حول استعمال ابنو لسيارتو الحكومية مما دفعو 
الكريمة في ميرجان  اآليةانو نسي  أوحّرف القران الكريم  أنكما نفى الدويك  بالبحث عن فضائح لو.

  انطالقة حماس في الخميل.
 8/3/0203اإلخبارية، وكالة معا 

 
ًً السمطة الفمسطينية تنتقد تهديدات كندا لها بوقف تمويمها مالي .4  ًا
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وليد عوض: اشتكت السمطة الفمسطينية الجمعة من العداء الذي تمارسو كندا ضد الفمسطينيين  -رام اهلل 
 المحافل. في كافة إلسرائيل إسنادىامن خالل  اإلسرائيميبشكل فاضح في حين تواصل دعم االحتالل 

 ."لماذا ىذا العداء الذي تمارسو كندا بشكل فاضح وصريح ضدنا"وتساءلت السمطة الجمعة قائمة 
صائب عريقات عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية الذي عبر عن  د.وجاء ذلك عمى لسان 

بايرد بوقف المساعدات عن  استياء الفمسطينيين من التيديدات التي أطمقيا وزير الخارجية الكندي جون
السمطة الفمسطينية في حال توجييا إلى محكمة العدل الدولية في الىاي لمقاضاة إسرائيل عمى ممارساتيا 

 ضد الفمسطينيين.
ال نعمم لماذا ىذا العداء التي تمارسو كندا بشكل فاضح وصريح "وردا عمى الموقف الكندي قال عريقات: 

من يخشى المحاكم الدولية عميو إلزام إسرائيل بوقف الجرائم وعمى الوزير  أنية الرسم لإلذاعةضدنا'، مضيفا 
ىل سمع وزير الخارجية الكندي، "وتساءل عريقات  الكندي أن يركز عمى ما يحدث في األرض الفمسطينية.

وطالب  ."بما تمارسو إسرائيل من عنصرية وتمييز ضد الفمسطينيين، لم تحدث حتى في جنوب إفريقيا؟
ريقات كندا بإعادة حساباتيا ومعيارىا، معتبرا أنيا مسؤولة عن نفسيا وتصريحاتيا ولذلك ما صدر عن ع

 بايرد يتنافى مع القوانين.
 9/3/0203القدس العربي، لندن، 

 
 السمطة الفمسطينية تدعو شخصيات تونسية لزيارة رام اهلل بينهم الغنوشي .5

ى عدد من الشخصيات الحزبية والسياسية واألكاديمية التونسية رام اهلل: وجيت السمطة الفمسطينية دعوات إل
لزيارة مدينة رام اهلل بوسط الضفة الغربية المحتمة، وذلك لممشاركة في مؤتمر بيت المقدس الدولي الذي 

 يونيو القادم./ سُيعقد ىناك في حزيران
الفمسطينية سّممت رسائل من وزير وذكرت وكالة األنباء الرسمية التابعة لمسمطة في رام اهلل أن السفارة 

األوقاف والشؤون الدينية الفمسطيني محمود اليباش إلى عدد من رؤساء الجامعات التونسية، وكذلك عدد 
من الشخصيات الميمة الحزبية وغيرىا، ومن بينيا الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حزب حركة "النيضة" 

ة في ىذا المؤتمر الذي سيناقش وضعية األوقاف ونائبو الشيخ عبد الفتاح مورو، من أجل المشارك
 اإلسالمية والمسيحية، وخاصة في القدس، تحت االحتالل.

وأفادت الوكالة إلى أنيا عممت أن "العديد من رؤساء الجامعات والشخصيات التونسية يتطمعون بكل جد 
تحت االحتالل، ويباركون لممشاركة في المؤتمر ببحوث وندوات عممية عن األوقاف اإلسالمية والمسيحية 

ىذا التوجو في سبيل التصدي لكل محاوالت االحتالل والمستوطنين المتصاعدة لتيويد تمك المقدسات 
 والسيطرة عمييا ومحو ىويتيا العربية واإلسالمية".

 9/3/0203قدس برس، 
 
 مصادر فمسطينية: عباس يتجه إلجراءات واسعة جذرية عمى حكومة فياض .6

كشفت مصادر فمسطينية مطمعة النقاب عن تغييرات واسعة يعتزم الرئيس الفمسطيني : توكاال -رام اهلل 
محمود عباس القيام بيا فور عودتو من جولتو الخارجية، وذلك في أعقاب الجدل الواسع الذي تمخض عن 

 استقالة وزير المالية نبيل قسيس.
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ات والتعديالت ستطال رئيس الوزراء د. ىذه التغيير "وقالت المصادر، التي طمبت عدم كشف ىويتيا، إن 
سالم فياض، وىي تأتي في أعقاب الخالفات األخيرة التي طفت عمى السطح في العالقة بين الرئيس 

 . "ورئيس الوزراء، بعد تقديم وزير المالية نبيل قسيس استقالتو من منصبو
يأتي أيضا في ظل حالة  وأوضحت المصادر أن توجو عباس إلجراء تغيرات عمى الحكومة الفمسطينية

األزمة المالية الخانقة التي  إلىالضبابية التي تسود مصيرىا في ظل جمود ممف المصالحة، باإلضافة 
أعرب عن غضبو واستيائو من قبول فياض استقالة "تعانييا السمطة الوطنية. وأكدت المصادر أن عباس 

 ."ى بيا قبول االستقالةقسيس التي كان قد رفضيا عباس، مستغربًا السرعة التي جر 
 9/3/0203البيان، دبي، 

 
 يمتقي المسؤولين الصرب في بمغراد وزير االقتصاد في حكومة فياض .7

الجمعة، وزير  أمساستقبل رئيس جميورية صربيا توميسالف نيكوليتش،  :القدس دوت كوم -بمغراد 
م والخاص، بقصر الجميورية في االقتصاد الوطني د. جواد ناجي، برفقة وفد فمسطيني من القطاعين العا

ونقل الوزير ناجي، "تحيات الرئيس محمود عباس لمرئيس الصربي وشكره وتقديره لمحكومة الصربية  بمغراد.
جل نيل حريتو أوالشعب الصربي الصديق عمى المواقف الثابتة في دعم الشعب الفمسطيني ونضالو من 

قامة دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس الشرقية، جانب  إلىبتصويت جميورية صربيا  أخيراوالذي توج  وا 
 المراقبة في المنظمة الدولية". الدولةالمتحدة لنيل عضوية  لألممفمسطين في الجمعية العامة 

 8/3/0203القدس، القدس، 
 

 زيارة أوباما لمقدس وتدعوان إلى التصدي لها ترفضانوالجهاد  حماس .8
لجياد اإلسالمي الجمعة، رفضيما لزيارة الرئيس األمريكي باراك )يو بي اي(: أعمنت حركتا حماس وا -غزة

 أوباما لممسجد األقصى والقدس، ودعتا الفمسطينيين إلى التصدي لتمك الزيارة.
وقال القيادي في "حماس" النائب مشير المصري، في كممة في نياية مسيرة حاشدة نظمتيا الحركة بغزة 

"زيارة أوباما إلى مدينة القدس المحتمة تحت سمطة االحتالل إنما نصرة لممسجد األقصى بعد ظير الجمعة 
تشكل إعالن حرب واستفزاز لمشاعر األمة"، ودعا الجماىير الفمسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس 

 مارس/ آذار الجاري. 20الى التصدي لمزيارة المتوقعة لممنطقة في 
دينة القدس والمسجد األقصى، مشددًا عمى أن "من يممك ودعا المصري أوباما إلى العدول عن زيارة م

وطالب المصري السمطة الفمسطينية في رام اهلل بـ"رفع  األقصى وصاحب الحق فيو ىو شعبنا الفمسطيني".
يدىا الثقيمة عن المقاومة من أجل أن تقول كممتيا في مواجية االحتالل اإلسرائيمي والدفاع عن شعبنا 

 كذلك بـ" وقف التنسيق األمني" مع إسرائيل.ومقدساتو"، وطالبيا 
بدوره، طالب القيادي في حركة الجياد اإلسالمي خالد البطش في كممة في بالمسيرة أوباما أن "ُيعيد حساباتو 
ويمغي زيارتو لممسجد األقصى"، داعًيا الفمسطينيين إلى "التصدي لو وقذفو بأحذيتيم". وأضاف موجيًا حديثو 

 ال تسمحوا لو أبًدا بالدخول لألقصى لكي ال يعطي ذلك شرعية لالحتالل".لفمسطيني الضفة "
 9/3/2013القدس العربي، لندن، 
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 عساف: أطراف فمسطينية تريد استمرار االنقسام الفمسطيني خميل .9
قال خميل عساف عضو لجنة الحريات في الضفة الغربية في حديث لـ معا، انو ال  :خاص معا -بيت لحم

رار في المقاءات الشكمية لمسير قدما في المصالحة الفمسطينية، مؤكدا أن كل الممفات متفق داعي لالستم
عمييا والمطموب تنفيذ وتطبيق توصيات المجان )لجنة الحريات، ولجنة المصالحة المجتمعية، ولجنة 

 االنتخابات، وتشكيل الحكومة ..وغيرىا(.
ا تريد استمرار االنقسام الفمسطيني، نافيا امكانية ان غير فتح وحماس باني فمسطينيةواتيم عساف اطرافا 

يكون ىناك تأثير من اطراف خارجية عمى عجمة المصالحة، قائال "لو كان ىناك ضغط من الفصائل 
االنقسام الداخمي.. عمى كل الفصائل ان تقف  لينتييوالشارع الفمسطيني عمى حركتي فتح وحماس، 

 ح وحماس المسؤولية وان التقف في صف اي من الحركتين".االنقسام وُتحمل فت بإنياءوتطالب 
 9/3/2013وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 حماس تنعى الشهيد محمد عصفور الذي استشهد في مواجهات مع االحتالل بالضفة المحتمة .10

عامًا( من قرية عابود 22نعت حركة حماس في الضفة الغربية ابنيا الشييد البطل محمد سميح عصفور)
رب رام اهلل، والذي استشيد صباح اليوم في إحدى المستشفيات داخل األراضي المحتمة عام شمال غ
، متأثرًا بجروح أصيب بيا قبل نحو أسبوعين خالل مواجيات اندلعت في البمدة تضامنًا مع األسرى 1441

 في سجون االحتالل.
أّن دماء الشييد عصفور  (7/3وأّكدت حماس في بيان صحفي صادر عنيا من الضفة المحتمة الخميس )

 تؤكد عمى وفاء شعبنا وبسالتو منقطعة النظير في انتفاضة نصرة األسرى والمضربين في سجون االحتالل".
وأوضحت الحركة في بيانيا "أّن الشييد عصفور أسير محرر من سجون االحتالل، وىو عمى أعتاب 

 القدس".التخرج من قسم التربية الرياضية في كمية اآلداب في جامعة 
ودعت الحركة جماىير شعبنا الفمسطيني في الضفة الغربية وكافة أبنائيا وأنصارىا ألوسع مشاركٍة في 
مسيرة تشييع جثمان الشييد، تأكيدًا عمى وفاء شعبنا لمشييد عصفور، الذي ارتقى دفاعًا عن كرامة شعبنا 

 ونصرًة ألسراه في سجون االحتالل"
 7/3/2013، لحركة حماس اإلعالميالمكتب 

 
 االنتفاضة الثالثة.. فرصة ضّيعها االنقسام: تحميل .11

كانت الظروف ميّيأة في األسابيع األخيرة النطالق انتفاضة فمسطينية ثالثة. وُصور ما : ضياء الكحموت
عمى أنو شرارة أو بداية « األمعاء الخاوية»حصل من احتجاجات في الضفة الغربية دفاعًا عن أسرى 

انتظرىا الكثيرون، إال أن ذلك لم يحصل، وما لبثت أن ىدأت الضفة سوى من بعض النتفاضة ثالثة 
الشباب الثائر. وساق قياديون في فصائل فمسطينية مبررات مختمفة لعدم انطالقيا، وبالتالي يمكن القول إن 

 السبب األبرز ربما يكون االنقسام الداخمي وغياب الثقة بين األطراف.
المانع والمعيق أمام االنتفاضة الفمسطينية الثالثة، فحركة حماس، التي تسيطر عمى  ولم يكن االنقسام وحده

قطاع غزة، اتيمت السمطة في رام اهلل بمنع االنتفاضة خشية عمى كيانيا والمساعدات المالية التي تتمقاىا، 
 أما فتح فقالت إنيا تؤمن بالمقاومة الشعبية وقد أبرزت ذلك في الضفة.
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ن كان جوابو يعكس رؤية عاطفية أكثر «السفير»في حركة حماس إسماعيل األشقر لـ ويقول القيادي ، وا 
فاألسرى أفنوا »منيا سياسية، إن المحظة سانحة اآلن لمقيام بثورة تنتفض لألسرى في سجون االحتالل، 

 «.حياتيم من أجل وطنيم ال شخوصيم، وال بد من وقفة وثورة إلى جوارىم
أن السمطة في رام اهلل، وما وصفيا بحكومة المقاطعة، رأت أن االنتفاضة ستسحب  وسياسيًا، بّين األشقر

زمام المبادرة منيا، وىي في األصل حكومة وظيفية تريد أن تحافظ عمى وضعيا، وترى أن الخطر المقبل 
 عمييا من المقاومة، فقمعت كل من حاول أن يثور.

لمسمطة، فيي بنظره منعت االنتفاضة وتوسيع دائرة ويذىب القيادي الحمساوي أبعد من ذلك في اتيامو 
المواجية مع االحتالل، كما أنيا الخطر األكبر عمى القضية الفمسطينية. ليعود ويشدد عمى أنو يجب أن 

 تنطمق االنتفاضة من الضفة الغربية لتساندىا غزة.
نتفاضة في الضفة موجودة عمى الجانب اآلخر، أكد القيادي البارز في حركة فتح فيصل أبو شيال أن اال

فعاًل ومنذ فترة طويمة، خصوصًا أن حركتو تتبنى المقاومة الشعبية وزادتيا مؤخرًا لمواجية االحتالل 
 ومستوطنيو، بحسب قولو.

أن األجواء في غزة ال تسمح بالتصعيد مع االحتالل اإلسرائيمي ألن ىناك « السفير»وأوضح أبو شيال لـ
يًا ومنعًا من االقتراب من خطوط المواجية مع االحتالل، مشددًا عمى أن فتح صادقة توافقًا عمى التيدئة داخم

مع نفسيا باعتمادىا المقاومة الشعبية، وترى أنيا األقدر عمى الوصول إلى األىداف الوطنية الفمسطينية. 
يمان وقدمت شيداء في ىذا الط ريق، وترى فحركة فتح، بحسب قولو، تمارس المقاومة الشعبية بكل قوة وا 
 وجوب تفعيل المقاومة الشعبية في كل مكان ألنيا السالح األنجع حاليًا لممواجية مع االحتالل.

وعمى عكس الحركتين السابقين، أكد القيادي البارز بحركة الجياد اإلسالمي خالد البطش أن سببين لم يدفعا 
ام وغياب الثقة بين األطراف، باإَلضافة لتطور المواجيات التي اندلعت في الضفة إلى انتفاضة، ىما االنقس

 إلى موقف السمطة من االنتفاضة.
، عمى أن األطراف الفمسطينية ما زالت تتشكك في فعل الجماىير في «السفير»وشدد البطش في حديث إلى 

كل ساحة من ساحات الوطن، وأن االنقسام الذي غيب الثقة بين األطراف يعتبر سببًا لعدم تطور المواجية 
 ع االحتالل.م

والبطش حّمل السمطة الفمسطينية المسؤولية، فيي بنظره، من أخذت موقفًا معمنًا ضد حركة الجماىير 
واالشتباكات مع المحتمين، ولم تكن تريد أن تتطور المواجيات مع االحتالل، لكنو في الوقت ذاتو شدد عمى 

 أي وقت. أن الفرصة ما زالت مواتية، وأن االنتفاضة يمكن أن تنفجر في
وذكر قيادي الجياد اإلسالمي أن إسرائيل أيضًا حاولت عدم اإلفراط في المواجية خوفًا من توسيع دائرة 

 االشتباك، مؤكدًا أن الصراع مع االحتالل مفتوح، وأن االنتفاضة الشاممة بحاجة إلى إنياء االنقسام أواًل.
قد الرغبة الحقيقية لمثورة، وكأن البيئة لم تنضج بعد، الجماىير قادرة عمى الثورة وتحقيق إنجازات، ولكنيا تفت

 وال تريد أن تدخل في دائرة نصف انتفاضة فال تحصل نتائج كبرى، يقول المحمل السياسي.
 9/3/2013السفير، بيروت، 

 
 
 

 حفل استقبال لـ"الديموقراطية" في ذكرى انطالقتهالبنان:  .12
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 44ل استقبال في سفارة فمسطين في بيروت، في الذكرى نظمت "الجبية الديموقراطية لتحرير فمسطين" حف
 النطالقتيا. 

وألقى عضو قيادة "الجبية الديموقراطية" عمي فيصل كممة استيميا باإلشارة الى خسارة الشعب الفمسطيني 
برحيل الرئيس الفنزويمي ىيغو تشافيز. وتحدث عن ضرورة إنياء االنقسام الفمسطيني، وأكد ضرورة تحصين 

بعادىا عن أي تداعيات سمبية لألزمات الداخمية واإلقميمية.المخي  مات وا 
وألقى السفير الفمسطيني أشرف دبور كممة وجو فييا التحية الى "الجبية الديموقراطية"، وقال إن "تحركات 
شعبنا في الضفة وغزة وفي مناطق المجوء تضامنًا مع األسرى وفي مواجية االستيطان ينبغي أن يشكل 

 إلنياء االنقسام بين الفصائل".حافزًا 
 9/3/2013المستقبل، بيروت، 

 
 أهداف إسرائيمية في الخارج عممية ضدّ  02 تنفيذ: حزب اهلل حاول زبيري .03

تل أبيب: اتيم الرئيس اإلسرائيمي شمعون بيريز، خالل لقاءاتو في االتحاد األوروبي، حزب اهلل بمحاولة 
عمى قائمة  "الحزب"الخارج، في ساق حممة تل أبيب لوضع عممية ضد أىداف إسرائيمية في  02تنفيذ 

بيريز خالل زيارتو مقر االتحاد األوروبي في بروكسل، أمس، دول االتحاد عمى  حثو  اإلرىاب في أوروبا.
وضع حزب اهلل عمى قائمة المنظمات اإلرىابية في أوروبا. وحسب تصريحات أدلى بيا في مؤتمر صحافي 

لطمبو خالل سمسمة  "وجد آذانا صاغية"فوضية األوروبية خوسيو مانويل باروسو، فإنو بعد لقائو مع رئيس الم
 لقاءات عقدىا مع قادة االتحاد ومع مجموعات أوروبية مناصرة إلسرائيل.

إذا لم تبعدوا حزب اهلل عنكم، سيحسب أنكم تبيحون لو ما يفعمو ضد إسرائيل "وجاء في حثو األوروبيين قولو 
عممية إرىابية زعم  02. ومن ثم اتيم حزب اهلل بالمسؤولية عن "ائيمية واألوروبية في أوروباواألىداف اإلسر 

أنو جرى تخطيطيا أو تنفيذىا ضد أىداف إسرائيمية، أبرزىا العممية في مدينة بورغاس البمغارية العام 
 محة قوات النظام.الماضي. ولفت النظر إلى أن حزب اهلل يشارك فعميا في الحرب الدائرة في سوريا لمص
السالم مع الفمسطينيين "وحول قضية مقاطعة المستوطنات، قال بيريز إنيا لن تحقق أىدافيا، وأكد ثقتو بأن 

أنا أعرفو شخصيا وأعرف ". وتابع "ممكن، خصوصا بوجود رجل سالم عمى رأس قيادتو مثل محمود عباس
التفاق حول السالم لكننا نحتاج إلى مزيد من أنو رجل سالم حقيقي وأعتقد أننا أنجزنا غالبية النقاط ل

 ."الجيود
 9/3/0203الشرق األوسط، لندن، 

 
 سورية ما بعد أزمتها لن تكون مستقرة وربما مقسمة إلى دويالت :اإلسرائيمي األمنجهاز  .04

يو بي آي: رأى جياز األمن اإلسرائيمي أن سورية ما بعد 'الحرب األىمية' فييا لن تكون  -تل أبيب 
قرة، وربما مقسمة إلى دويالت، وأن الصدامات الجارية شبيية بما دار بين المعسكرين الغربي والشرقي مست

خالل حرب فيتنام، فيما عبرت إسرائيل عن تخوفيا من قرب انتياء عمل قوات 'أندوف' بالجوالن عقب 
 اختطاف جنود ليا ىناك.

از األمن اإلسرائيمي ىو أن 'الدولة السورية السائد في جي االعتقادوقالت صحيفة 'معاريف' الجمعة إن 
الجديدة التي ستقام في نياية الحرب األىمية لن تكون مستقرة'، وأن 'سورية تتجو نحو التفكك إلى عدة 
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دويالت.. وربما سيبقى نظام الرئيس السوري بشار األسد موجودا ضمن دويمة في شمال الدولة وبالقرب من 
 لمنطقة تعتبر معقل الطائفة العموية التي ينتمي إلييا الرئيس'.مدينة الالذقية إذ أن ىذه ا

ونقمت صحيفة 'ىآرتس' عن مسؤول رفيع المستوى في جياز األمن اإلسرائيمي، قولو إنو 'بدأ عيد ما بعد 
األسد، عمى الرغم من أن ىذا األمر يحدث فيما ال يزال الطاغية موجودا'، واعتبر أن 'الدولة السورية أخذت 

ووفقا لمتقارير اإلسرائيمية فإن جياز األمن ينظر إلى الوضع في سورية حاليًا عمى أنو  من بين يديو'. تفمت
'ساحة صدام بين معسكرين، تماما مثمما اسُتخدمت فيتنام كساحة صراع بين االتحاد السوفييتي )السابق( 

 والواليات المتحدة في سنوات الستين من القرن الماضي'.
طف جنود األمم المتحدة ضمن قوات 'أندوف' التي ميمتيا مراقبة الحدود بيضبة الجوالن، وفيما يتعمق بخ

فإن جياز األمن اإلسرائيمي عبر عن تخوفو من أنو عمى الرغم من احتمال اإلفراج عنيم اليوم إال أن عممية 
ع سحب القوات عمى قوات األمم المتحدة في سورية، سيؤدي إلى تسري االعتداءاتاالختطاف ىذه، وتكرر 

 الدولية من سورية.
وقالت صحيفة 'معاريف' إن 'ىذه ليست إمكانية مفندة' وأشارت إلى أن تقارير صحافية تم نشرىا خارج 
إسرائيل نسبت لوحدة كوماندوز النخبة اإلسرائيمي 'سرية ىيئة األركان العامة' عمميات 'في عمق أراضي 

رائيل واالستخبارات األمريكية أيضا اىتمام بالغ في مراقبة ما العدو' لزرع أجيزة تجسس وأنو 'قد يكون إلس
احتماالت لمنجاح في ضبط أجيزة  3وأضافت الصحيفة اإلسرائيمية أنو توجد  يحدث في منطقة الالذقية'.

التجسس ىذه، وىي إما أنو تم كشفيا صدفة، أو أنيا اكتشفت بواسطة أجيزة متطورة زودتيا الواليات 
وتسربت إلى سورية، أو أنيا اكتشفت بواسطة أجيزة متطورة أرسمتيا روسيا إلى سورية في المتحدة لمبنان 

سرائيل ىي مجرد العب ثانوي فيو'.  إطار الصراع بين المعسكرات 'وا 
 9/3/0203القدس العربي، لندن، 

 
 بسبب التوزير "ليكود"إسرائيمية وشيكة عمى رغم العثرات وتوقع انتفاضة داخل  حكومة .05

رجحت أوساط حزبية في إسرائيل اإلعالن خالل األسبوع المقبل عن تشكيل : أسعد تمحمي – الناصرة
، رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتانياىو تعتمد غالبية «ليكود بيتنا»حكومة جديدة برئاسة زعيم تحالف 

 (.702نائبًا )من مجموع  12برلمانية من 
« يش عتيد»مقعدًا(، و  37اليميني )« تحالف ليكود بيتنا» ويبدو أن االئتالف الحكومي الجديد سيتشكل من

(، والحزب اليميني الديني المتطرف ممثل المستوطنين في األراضي 71الوسطي بزعامة يئير لبيد )
بزعامة « الحركة»(، والحزبين الوسطيين 70بزعامة نفتالي بينيت )« البيت الييودي»الفمسطينية المحتمة 

 (.0بزعامة شاؤول موفاز )« كديما»(، و 6تسيبي ليفني )
الوسطي بزعامة شيمي يحيموفتش صفوف المعارضة التي ستضم أيضًا « العمل»في المقابل، سيقود حزب 

المذين رغب نتانياىو في إبقائيما داخل « ييدوت ىتوراه»و « شاس»حزبي المتدينين المتزمتين )الحرديم( 
لبيد العمماني باستثنائيما، وىو الذي حقق النجاح الباىر االئتالف، إال أنو خضع في نياية األمر لشرط 

، ومطالبتو بأن يتحمموا ىم أيضًا عبء «الحرديم»والمفاجئ في االنتخابات األخيرة بفعل أجندتو المناوئة لـ 
اليساري. وكما دائمًا، تبقى األحزاب العربية الثالثة، « ميرتس»الخدمة العسكرية. كما تضم المعارضة حزب 

، في المعارضة وىي التي لم يستشرىا نتانياىو لدى تشكيمو ائتالفو «التجمع»و « الجبية»و « وحدةالم»
 الحكومي، تمامًا كما فعل أسالفو.
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ذ تنتيي مساء السبت المقبل ) الجاري( الميمة القانونية الثانية واألخيرة المتاحة لنتانياىو، أبدى الفريق  76وا 
بيدف تسريع تشكيل « البيت الييودي»و « يش عتيد»غالبية شروط حزبي  المفاوض باسمو استعدادًا لتمبية

 الحكومة وطرحيا عمى الكنيست الجديد لنيل الثقة األربعاء المقبل كما يتوقع.
 9/3/0203الحياة، لندن، 

 
 تحذر لبنان من إعادة حرب تموز "إسرائيل" .06

في حصوليا عمى أسمحة متطورة من دمشق, تستعد إسرائيل لمحاربة ما تسميو مميشيا حزب اهلل التي تشتبو 
وذلك خشية امتداد الصراع إلى خارج سوريا. وتعتقد إسرائيل بأن الحزب مستعد لمرد عمييا في حال تنفيذىا 

غير أن ضابطا إسرائيميا كبيرا في الجبية المبنانية قال أمس  تيديداتيا بمياجمة المواقع النووية في إيران.
 ريا يمكن أن يمتد ويشعل فتيل المواجية مع حزب اهلل.الخميس إن التوتر في سو 

الصحفيين األجانب أثناء إشرافو عمى محاكاة لمعركة قوية مع  -الذي طمب عدم ذكر اسمو-وأبمغ الضابط 
حزب اهلل في قاعدة تابعة لمجيش في الصحراء، "نريد الحفاظ عمى اليدوء، ونريد أن يعمم الجانب اآلخر أنيم 

 ة تستمزم دفع الثمن فسيدفعونو غاليا".إذا اتخذوا خطو 
وقال المسؤول اإلسرائيمي البارز إن الطريقة التي يتبعونيا ستكون ليا تداعيات عمى سكان شمال لبنان 
وبنيتو التحتية, في إشارة إلى معقل حزب اهلل، حيث تعتقد إسرائيل بأن الحزب ينشر قاذفات صواريخ ومواقع 

 يعية.حصينة لممسمحين في القرى الش
 8/3/0203الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 أوباما فرصة إلطالق عممية السالم زيارةبيريز:  .07

اعتبر الرئيس اإلسرائيمي شيمون بيريز أن "زيارة الرئيس األمريكي إلسرائيل ستشكل : أ ف ب -باريس 
 فرصة جيدة إلطالق عممية السالم في الشرق األوسط".

الرئيس أوباما الذي نعتبره صديقًا، وأعتقد أن ذلك سيشكل فرصة جيدة  وقال بيريز "ننتظر قريبًا جدًا زيارة
 إلطالق عممية السالم".

 9/3/0203الحياة، لندن، 
 

 خطوط حافالت مخصصة لمفمسطينيين فقط في الضفة "إسرائيل" تبدأ تشغيل  .08
ىذا األسبوع تشغيل  زىير أندراوس: أعمنت وزارة النقل اإلسرائيمية أنيا بدأت منذ يوم األحد من -الناصرة 

خطوط حافالت مخصصة لمفمسطينيين فقط في الضفة الغربية المحتمة. ووفقا لما نقمتو صحيفة 'يديعوت 
أحرونوت' فإن خطوط الحافالت المعنية ستقوم بنقل العمال الفمسطينيين من الضفة الغربية إلى وسط 

يف التكدس عمى خطوط الحافالت التي . وذكرت الوزارة أن ىذا التحرك ىدفو تخف7198فمسطين المحتمة 
يستخدميا الييود في نفس المناطق، إال أن عددا من قائدي الحافالت قالوا لمصحيفة إنو سيتم مطالبة 

 الفمسطينيين الذين يختارون أن يستقموا 'الحافالت المختمطة' بالنزول منيا.
من أن الحافالت في المنطقة تكون ودافعت الوزارة عن الخطة وقالت إنيا وضعتيا بعد تقارير وشكاوى 

شديدة االزدحام وبيا الكثير من التوترات بين الركاب الييود والعرب. كما صرح مصدر بالوزارة بأن ىناك 
العديد من الشكاوى التي أعرب مقدموىا فييا عن تخوفيم من أن الركاب الفمسطينيين قد يشكمون خطرا 
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الشديد يجعل السائقين ال يقفون في بعض المحطات. وتردد أن أمنيا، فيما قال شاكون آخرون إن الزحام 
الوزارة بحثت العديد من البدائل قبل اتخاذ ىذا القرار، رغم أنيا تعرف أن 'الخطوط الفمسطينية ستكون مثار 

 جدل كبير.
 9/3/0203القدس العربي، لندن، 

 
 هولندا تسهل مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية"إسرائيل":  .09

قالت وزارة الخارجية اإلسرائيمية إنيا تمقت معمومات غير رسمية تتضمن تعميمات ىولندية رسمية  :وام -غزة 
توصي المستوردين وشبكات التسويق المحمية بوضع عالمات عمى المنتجات التي ترد من المستوطنات 

ى المحظة لم أنو حت” يديعوت أحرونوت“اإلسرائيمية المقامة عمى أراضي الضفة الغربية.وأوضحت صحيفة 
تحصل الخارجية اإلسرائيمية عمى وثيقة رسمية من الحكومة اليولندية بيذا الشأن، كما لم يتضح ما إذا 
 كانت الحكومة اليولندية تقف وراء ىذه المبادرة، أم أنيا مبادرة من وزارة الزراعة أو المالية اليولندية.

لمعمومات التي تشمل وضع عالمات عمى أصناف وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تنظر بجدية إلى ىذه ا
النبيذ والمنتجات الغذائية ومواد التجميل، مع اإلشارة إلى أنو لم يتم نشر قائمة رسمية بالمنتجات أو 

 المصانع.
 9/3/0203االتحاد، أبو ظبي، 

 
 االلكترونية ساحة الحرب اإلسرائيمية الخامسةالحرب  .02

ي في خطة عممو الحالية الحرب االلكترونية كساحة قتال خامسة صنف الجيش اإلسرائيم :معا - بيت لحم
تضاف إلى الساحة البرية والبحرية والجوية والفضاء, وبيدف طمأنة اإلسرائيميين فيما يتعمق بالحماية 
االلكترونية نشر فيمما قصيرا بالمغة العبرية شرح فيو نظرتو ليذه الساحة الحربية مستعرضا خطورة الحرب 

نية دون مممحا لمجيود التي يبذليا في سياق حماية الحواسب اإلسرائيمية من خطر االختراق وفي االلكترو 
مجال حماية المعمومات في ظل تصاعد اليجمات االلكترونية عمى غرار ما قامت بو وحدة تابعة لمجيش 

جية أمريكية الصيني من ىجمات متتالية وعمى مدى سنوات استيدفت أىداف ومواقع االلكترونية إستراتي
 وأوروبية رافعا شعار " ما تعتقد بأنك عمى عمم بو فان العدو يعرفو ".

ولتعزيز دفاعو االلكتروني أقام الجيش اإلسرائيمي قسما متخصصا في ىذا المجال يدمج بين عناصر 
 االستخبارات ورجال قسم التنصت واإلصغاء االلكتروني المتخصص أصال بالحماية االلكترونية ومواجية
اليجمات االلكترونية التي تتعرض المواقع االلكترونية الحكومية اإلسرائيمية لمئات اليجمات منيا يوميا وفقا 
سقاط ىذه المواقع أو اختراقيا وسرقة ما تحتويو من  لتقديرات الجيش اإلسرائيمي تيدف إلى تعطيل وا 

 معمومات .
لحكومية صنف الجيش اإلسرائيمي األىداف ورغم خطورة اليجمات االلكترونية التي تستيدف المواقع ا

العسكرية والمواقع االلكترونية التابعة لو كأىم واخطر أىداف الحرب االلكترونية لذلك اىتم الفيمم الدعائي 
اإلسرائيمي بتوضيح ىذا الخطر عمى وجو الخصوص دون أن يتطرق باسيا بالى وسائل وطرق الحماية 

 ياق "اليجوم الدفاعي "الذي تستند إليو نظرية الحماية اإلسرائيمية.التي اتخذىا أو سيتم إتباعيا في س
وقال ضابط إسرائيمي كبير في قسم "التنصت االلكتروني" يدعى "ايل زيمينغر" كل شيء يعتمد عمى الشبكة 
االلكترونية فإذا نجحت جية ما بمياجمتيا والمس بيا فان الضرر الذي سيمحق بالجيش سيكون عظيما 
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ا نستعد لمواجية ىذا التيديد وفي ىذه الحرب فان كل شخص ينجح بالدخول إلى شبكتي لذلك فإنن
 االلكتروني فيو عدوي ".

 8/3/0203وكالة معا اإلخبارية، 
 

 "تثير السخرية": األحكام بحق اليهود المعتدين عمى الفمسطينيين "معاريف" .00
إن القضاة والنيابة العامة اإلسرائيمية ذكرت صحيفة معاريف اإلسرائيمية، أمس،  :وفا - القدس المحتمة

، األمر الذي من «تثير السخرية»يتساىمون مع الييود المعتدين عمى الفمسطينيين، ويصدرون بحقيم احكاما 
وأضافت الصحيفة في تقرير نشرتو حول األحكام المخففة التي اتخذتيا  شأنو تشجيع ىذه االعتداءات.

عمى الفمسطينيين، أن ىذه االعتداءات آخذة باالزدياد بشكل مقمق لكن المحاكم بحق الييود الذين يعتدون 
 المحاكم ال تعمل عمى اصدار أحكام رادعة.

واستعرض التقرير أمثمة كثيرة عمى ىذه األحكام، منيا: االتفاق الذي ابرمتو النيابة اإلسرائيمية مع ثالثة من 
في شير آب من العام المنصرم، وتم بموجبو المعتدين عمى الشاب الفمسطيني جمال جوالني من القدس 

بقاء تيمة التحريض عمى العنف فقط ما سيؤدي الى اصدار حكم مخفف جدا عمى  الغاء تيمة االعتداء وا 
 المتيمين.

 9/3/0203الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 البيد تنازل نهائيًا عن حقيبة الخارجية": معاريف" .00
يائير « يوجد مستقبل»المفاوضات االئتالفية، أمس، أن رئيس حزب أكدت مصادر رفيعة المستوى في طاقم 

البيد، تنازل نيائيًا عن حقيبة الخارجية ويدرس حاليًا أخذ حقيبة المالية، عمى أن يأخذ رئيس البيت الييودي 
عن « معاريف»نفتالي بينيت وزارة الصناعة والتجارة مع صالحيات واسعة. في ضوء ذلك، نقمت صحيفة 

قوليم إّن من المحتمل أن تنتيي المفاوضات حول تركيبة االئتالف خالل نياية « الميكود بيتنا»ن في مسؤولي
 األسبوع الجاري.

 9/3/0203األخبار، بيروت، 
 

 قضائي بإزالة أربعة بيوت متنقمة لممستوطنين قرب بيت لحم  قرار .03
وت متنقمة أقاميا المستوطنون في بمدة أصدرت المحكمة اإلسرائيمية العميا قرارا بإزالة أربعة بي: الخميل

 الخضر قضاء بيت لحم الواقعة في جنوب الضفة الغربية.
وأفاد أحمد صالح منسق المجنة الشعبية لمقاومة االستيطان في الخضر لمراسل "قدس برس" أن القرار 
ن يشمل إزالة أربع "كرفانات" من أرض الموطن محمد عبيد صبيح من سكان الخضر في منطقة عي

 القيسيس، والتي أقيمت عمييا البؤره االستيطانيو "سيدي بوعز".
وبحسب ما نشرتو النسخة اإللكترونية لصحيفة "ىآرتس" العبرية؛ فإن الحديث يدور عن أربع "كرفانات" قام 
المستوطنون ببنائيا بالقرب من مستوطنة "دانيال" جنوب مدينة بيت لحم وشقوا طريقا ليذه البؤرة، وقدم 

نو قرية الخضر مالكي ىذه األرض اعتراًضا إلى المحكمة العميا اإلسرائيمية في شير كانون ثاني مواط
غالق الطريق الذي أقيم عمى أراضييم.  )يناير( الماضي، يطالبون بأخالء المستوطنين وا 

 8/3/0203قدس برس، 
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 األقصىالمسجد عمى  لمسيطرةالقدس الدولية: االحتالل يهدف مؤسسة  .14

تبرت مؤسسة القدس الدولية أن التصعيد واالعتداءات التي تقوم بو قوات االحتالل ضد المسجد اع :بيروت
مدير عام مؤسسة القدس الدولية،  ،وقال ياسين حمود األقصى بأنيا "غير مسبوقة وتيدف لمسيطرة عميو".

لمسجد األقصى عمى االعتداءات الصييونية المتصاعدة عمى المسجد األقصى: "إن ما يحصل في ا تعقيباً 
 ىو في غاية الخطورة ألنو يعتبر سابقة تيدد مصير المسجد األقصى".

أن "االحتالل ييدف لمسيطرة عمى المسجد األقصى  ،4/3وأضاف حمود، في تصريح مكتوب يوم الجمعة 
والتحكم بإدارتو ودخول وخروج المصمين منو والتحكم بالمرابطين وبحمقات العمم داخمو، ومن ىنا يأتي 

كما اعتبر أن "تدنيس االحتالل  عتداؤه السافر عمى األخوات المرابطات في حمقات العمم منذ أيام قميمة".ا
لمقرآن الكريم داخل األقصى بعد اعتدائو عمى المصمين والمصميات ىو جريمة إسرائيمية مركبة تمثل ذروة 

 اإلجرام اإلسرائيمي بحق مقدسات المسممين وبحق أىل القدس".
ود الحكومات العربية واإلسالمية بممارسة كافة أشكال الضغط عمى االحتالل واستخدام كل وطالب حم

الوسائل المتاحة لردعو عن جرائمو، موجًيا نداًء إلى القوى واألحزاب الحية لمقيام بتحركات عاجمة في كل 
 البمدان العربية واإلسالمية عمى أن تكون ىذه التحركات فعالة ومؤثرة.

 8/3/1023سطيني لإلعالم، المركز الفم
 

 ألقصى ويقمع المسيرات المناهضة لالستيطان والجدارا المسجداإلصابات في اقتحام  عشرات .15
، العشرات من المواطنين بجراح، وحاالت اختناق جراء أمسأصيب،  وفا:ووكالة األيام، جريدة  كتب مندوبو

قصى المبارك، تنديدًا بممارسات االحتالل تجدد المواجيات في مدن الضفة الغربية، وخاصة في المسجد األ
 مع األسرى القابعين في سجون االحتالل وخاصة المضربين عن الطعام. اإلسرائيمي، وتضامناً 

مواطنًا بالرصاص المطاطي واالختناق، خالل تصدييم لقوات كبيرة من جيش  20ففي القدس، أصيب قرابة 
لخاصة خالل اقتحاميا، أمس، ساحات المسجد األقصى المبارك، مطمقًة االحتالل وشرطتو ووحداتو ا

الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل لمدموع ومستخدمة اليراوات ضد المصمين الغاضبين 
وتخممت  عمى االنتياكات االحتاللية المستمرة لحرمة المسجد والمتضامنين مع األسرى في سجون االحتالل.

مواجيات في مواقع عدة في محيط المسجد األقصى كان أعنفيا في منطقة باب حطة، المالصق  االقتحام
 لممسجد، واستمرت لما يزيد عمى الساعة.

مواطنًا، خالل مواجيات مع قوات االحتالل في مخيم شعفاط شمال القدس  23كما أصيب، مساء أمس، 
ظة بيت لحم أصيب، أمس، تسعة شبان وفي قرية المعصرة وبمدتي الخضر وتقوع، بمحاف المحتمة.

وفي قرية بمعين، غرب رام اهلل، أصيب، أمس، مواطنان أحدىما  .ومتضامنين أجانب بحاالت اختناق
 3كما أصيب، مساء أمس،  مصور صحافي بجروح، إلى جانب إصابة العشرات بحاالت اختناق شديد.

غاز، خالل مواجيات بين أىالي قرية المغير، مواطنين بالرصاص المعدني إضافة إلى إصابة مباشرة بقنبمة 
شمال رام اهلل، وجنود االحتالل الذين تدخموا لحماية مستوطنين اعتدوا عمى راعي أغنام مسن من القرية، ما 

 أدى إلى إصابتو بجروح، وقتموا خمسة من أغنامو عقب سمبيا منو.
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شبان  3أصيب و يت لقيا، غرب رام اهلل، مواطنًا بجروح وبحاالت اختناق، في قرية ب 22كما أصيب، أمس، 
بالرصاص المطاطي، امس، خالل مواجيات عنيفة اندلعت بالقرب قرية المزرعة الغربية شمال رام اهلل، 

 بالقرب من معسكر لقوات االحتالل مقام بالقرب من أراضي القرية.
ناق، جراء إطالق قوات وفي قرية كفر قدوم، شرق قمقيمية، أصيب، أمس، عشرات المواطنين بحاالت اخت

االحتالل الغاز المسيل لمدموع لقمع المشاركين في مسيرة القرية األسبوعية السممية المناىضة لالستيطان، 
 والمطالبة بفتح الطريق الرئيس لمقرية المغمق منذ أكثر من عشر سنوات.

مقتو قوات االحتالل عمى مواطنا بحاالت اختناق جراء الغاز المسيل لمدموع الذي أط 21كما أصيب، أمس، 
مئات المواطنين المعتصمين قرب مستوطنة "شافي شمرون"، احتجاجا عمى استمرار تدفق مياه المجاري 

 باتجاه قرية سبسطية، غرب نابمس.
وفي الخميل، أصيب عدد من المواطنين بحاالت اختناق جراء قمع قوات االحتالل تظاىرة نظمت احتجاجًا 

 بئر السبع(، أمس. –ق الشارع الرئيس )الخميل عمى استمرارىا في إغال
وفي بمدة بيت أمر حيث وقعت مواجيات بين مجموعات من الشبان وجنود االحتالل، عقب تظاىرة نظمتيا 
حركة فتح انطمقت من أمام المسجد الكبير تضامنا مع األسرى في سجون االحتالل، أشار الناشط في لجنة 

إلى إصابة شاب في فمو بفعل استخدام الجنود سالحا كاتما لمصوت،  مقاومة االستيطان محمد عياد عوض
 إلى جانب إصابة العشرات من المواطنين بحاالت اختناق بفعل القنابل المسيمة لمدموع.
 9/3/1023، رام اهلل، األيام

 
 التحديد خان يونس: دبابات إسرائيمية تنسحب من عبسان وتعيد تمركزها عمى خطّ  .16

من الدبابات واآلليات العسكرية  الجمل: قالت مصادر محمية وشيود عيان، إن عدداً محمد  - خان يونس
اإلسرائيمية انسحبت خالل ساعات فجر أمس، من داخل بمدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس، 
 وأعادت تمركزىا عمى طول خط التحديد وداخل معبري "كيسوفيم"، و"صوفاه" شرق وشمال شرق المحافظة.

رت مصادر متعددة إلى أن الدبابات وناقالت الجند المصفحة، التي كانت ترافقيا جرافة، تراجعت من وأشا
داخل البمدة بعد عممية توغل استمرت بضع ساعات، أقدمت خالليا عمى تسوية األرض وتنفيذ عمميات 

 حفر متفرقة شرق البمدة.
 9/3/1023، رام اهلل، األيام

 
 مية شمال غزةفمسطيني بنيران إسرائي إصابة .17

إّن "فمسطينيًا في العشرين من  :أشرف القدرة ،غزةقطاع قال الناطق باسم وزارة الصحة في .(: آي.بي.يو)
العمر أصيب بعيار ناري في الصدر، إثر إطالق القوات اإلسرائيمية أعيرة نارية تجاه مجموعة من 

 قطاع.الفي شمال  "المواطنين شرق بمدة جباليا
 9/3/1023الحياة، لندن، 

 
 "نفحة" يعمنون اإلضراب عن الطعام اليوم بعد تعرضهم لحممة تفتيش واسعة أسرىغزة:  .18

 أعمن األسرى في سجن نفحة الصحراوي عزميم خوض اإلضراب عن الطعام اليوم، احتجاجاً  حسن جبر:
 عمى حممة التفتيش التي شنتيا إدارة مصمحة السجون اإلسرائيمية عمييم صباح الخميس.
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األسرى عن تناول الطعام طيمة اليوم وسيقومون بإرجاع وجبات الطعام الثالث التي تقدم ليم إلى  وسيمتنع
 جانب االحتجاج إلدارة السجن عن حممة التفتيش التي نفذتيا في السجن.

 9/3/1023، رام اهلل، األيام
 

 فمسطينية في معتقالته 24فمسطين لمدراسات: االحتالل يواصل أسر  أسرىمركز  .19
مركز أسرى فمسطين لمدراسات أن أربعة عشر أسيرة فمسطينية يقبعن في معتقالت االحتالل  أفاد :غزة

 اإلسرائيمي، بينين ثالث أسيرات محررات ُأعيد اختطافين.
، استمرار اعتقال أربعة عشر 3/4قدس برس نسخة عنو، يوم الجمعة وكالة في بيان تمقت  ،واستنكر المركز

ت الذي يحتفل فيو العالم بـ "يوم المرأة العالمي"، الذي يصادف الثامن من آذار/ أسيرة فمسطينية، في الوق
 مارس من كل عام.

 8/3/1023قدس برس، 
 

 ضراب عن الطعاماإلعن تضامنهم مع األسيرات عبر يعبرون فمسطينيون وعرب  ناشطون .30
مع األسيرات  في يوم المرأة العالمي، عبر ناشطون فمسطينيون وعرب عن تضامنيم: مجد سمحانأ

 00الفمسطينيات في سجون االحتالل عبر إضراب عن الطعام نفذوه أمس ليوم واحد فقط. وشارك أكثر من 
ناشطًا وناشطة من جنسيات فمسطينية ولبنانية وسعودية وسورية في إضراب رمزي عن الطعام، يحمل رسالة 

 أسيرة فمسطينية في سجون االحتالل. 20تضامن مع 
 9/3/1023 السفير، بيروت،

 
 : الفصل في الحافالت نوع من األبارتهايديينلوزراء إسرائيم عدالة .32

زىير أندراوس: أعمنت وزارة النقل اإلسرائيمية أنيا بدأت منذ يوم األحد من ىذا األسبوع تشغيل  -الناصرة 
 خطوط حافالت مخصصة لمفمسطينيين فقط في الضفة الغربية المحتمة.

، يسرائيل كاتس، ووزير األمن الداخمي، اإلسرائيمي سالٍة إلى وزير المواصالتتوّجو مركز عدالة أمس بر و 
بإصدار تعميمات لمجيات المعنية في جياز األمن وجياز المواصالت لوقف  يتسحاك أىرونوفيتش، مطالباً 

 سياسة الفصل واحترام حق العمال الفمسطينيين بالسفر بحسب اختيارىم في وسائل النقل وخطوط الحافالت
المالئمة الحتياجاتيم. وتأتي الرسالة التي كتبتيا المحامّية فاطمة العجو من مركز عدالة في أعقاب نشر 
وسائل اإلعالم تقارير حول تشغيل خطوط حافالت لنقل العّمال الفمسطينيين من حاجز إيال بجانب قمقيمية 

في وسائل نقٍل أخرى مثل  "رائيلإس"، ومنع قوى األمن دخول العمال إلى "إسرائيل"إلى مدن المركز في 
عمى األقدام أو من خالل خطوط الحافالت اإلسرائيمية التي تربط  سيارات األجرة الخاصة، أو مشياً 

 المستوطنات بمدن المركز.
كذلك، طالب مركز عدالة في الرسالة وزارة المواصالت توضيح تعميماتيا بيذا الشأن، وذلك بعد تضارب 

الوزارة بمنع العمال الفمسطينيين من السفر بخطوط الحافالت التي تخدم  في النشر حول تعميمات
المستوطنين. وأضافت المحامّية العجو في رسالتيا أن عدم السماح لمعّمال الفمسطينيين بالسفر في ىذه 

ووصفت العجو ىذه السياسة في  الحافالت يشّكل مخالفًة جنائية بحسب قانون منع التمييز بالمنتجات.
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تيا بأنيا جزء من أسموب حياة األبارتيايد، حيث يعيش المستوطنون حياة مزدىرة في مناطق محتمة، رسال
 عمى أراض فمسطينّية، ويتمتعون بشروط حياة سيمة عمى حساب سمب الحقوق األساسية لمفمسطينيين.

 9/3/1023، لندن، القدس العربي
 

 الغربية مراسل فضائية األقصى شمال الضفة اعتقال .31
الصحفي طارق أبو زيد مراسل قناة األقصى  4/3اعتقمت قوات االحتالل الصييوني ظير الجمعة  :اهللرام 

 الفضائية في شمال الضفة المحتمة.
بدوره استنكر مركز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان اعتقال الصحفي أبو زيد، أثناء قيامو بتغطية 

 اء نابمس.المسيرة األسبوعية في بمدة كفر قدوم، قض
 أسيرًا. 21وباعتقال الصحفي أبو زيد يرتفع عدد الصحفيين األسرى في سجون االحتالل إلى 

 8/3/1023المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 من الجراد تصل إلى "مواصي خان يونس" أسرابغزة:  .33
، إلى 5/3من الجراد وصمت، صباح اليوم السبت  قال سكان محميون وشيود عيان أن أسراباً  :خان يونس

وناشد السكان  منطقة المواصي غرب خان يونس الواقعة في جنوب قطاع غزة، ولكنيا بأعداد ليست كبيرة.
 السمطات المعنية بعمل الالزم لمكافحة أسراب الجراد وحتى ال تقع خسائر كبيرة في مزارعيم وممتمكاتيم.

 9/3/1023قدس برس، 
 

 كتاب جديد لمحمد رحيل المقدس الصميبية" "قانون التأمين عمى خيل الحرب في مممكة بيت .34
انتشرت في أوروبا، منذ عقود، ثقافة التأمين عمى كل شيء حتى وصل األمر إلى : العزيز منير عمرو عبد

التأمين عمى حياة الفرد إذا ما حدث لو أي مكروه، بل واألغرب ما قام بو بعض المشاىير، بالتأمين عمى 
ببًا في شيرتيم مثل األنف أو الشارب أو الساقين، أو شعر الصدر. ولكن أجزاء من أجساميم والتي كانت س

األعجب أن نرى تمك األفكار الغرائبية تمتد إلى فرسان العصور الوسطى في مدينة القدس وبالد الشام، 
لدرجة سن قانون لمتأمين عمى حياة الخيول، وىو بحق قانون غير مسبوق في الغرب المسيحي أو الشرق 

ي، أتى استجابة لتحدي نقص الخيول المخصصة لألغراض العسكرية لدى الصميبيين لضمان اإلسالم
توفيرىا وقت الحرب. غير أن الواضح أن التحدي كان أكبر من أن يعالجو سن قانون أو تشريع، وىذا ما 

، "ةقانون التأمين عمى خيل الحرب في مممكة بيت المقدس الصميبي"يوضحو محمد فوزي رحيل في دراستو 
 ."الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية"الصادرة أخيرًا في القاىرة عن 

نجح محمد فوزي رحيل أن يعكس روح قوانين القدس، فشرح مواد القانون الممتدة من الفصل العاشر إلى 
، "شروط التأمين"الثالث عشر من كتاب الممك المكون من اثنين وخمسين فصاًل: الفصل العاشر حول 

، والفصل الثاني عشر يحمل عنوان "نفوذ الموظف المختص بفحص الجياد"الحادي عشر عن  والفصل
حقوق األتباع في الحيوانات التي تموت من دون مرض أو حادث، وعمى من ترجع الخسارة، كيف يحق "

 ، والفصل الثالث عشر واألخير حول موانع الحصول عمى التعويض.«ليم مطالبة المحكمة بتعويض عنيا
 30و Besantبيزنت  00نت شروط التأمين تتمخص في تحديد المشرع مبمغ التأمين عمى الجواد وىو كا

بيزنت لمبغال، ومن الضروري تقديم الجواد أو البغل إلى الموظف البيطري لالطمئنان إلى صحة الحيوان 
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واد يأمر كتبة السجالت والتأكد من خموه من األمراض التي تمنع التأمين عميو. وبمجرد التأكد من سالمة الج
بتسجيل ىذا الحيوان في سجالت الممك بوصفو حيوانًا يتمتع بالتأمين لضمان حصول صاحبو عمى 
التعويض بمجرد موت الحيوان أو عجزه عن الخدمة العسكرية حتى ال يقع فريسة سيمة لألعداء. وكان من 

 ي الوقت نفسو إذا دعت الحاجة إلى ذلك.الممكن أن يؤمن الفارس في الديوان الممكي عمى أكثر من جواد ف
مممكة بيت المقدس المحتمة  "كونستابل"توضح الدراسة صفات الجواد الصحيح، وىي صفات يشرف عمييا 

The Constable  ومعاونو المارشالThe Marshal  ذو الرتبة العسكرية العالية، الذي كان من ميماتو
ى عمييا وتزويد المقاتمين بخيول بديمة لما فقدوه خالل اإلشراف عمى الخيول وتوزيع الخيول المستول

بنفوذ الموظف "المعارك، أو تمك التي نفقت بسبب األمراض. ويتعمق الفصل الحادي عشر من القانون 
، وأوضح رحيل في دراستو أن ىذا الفصل القانوني رسخ نفوذ الموظف المسؤول "المختص بفحص الجياد

و الحق في زيارة مالك الحيوان في أي وقت لمتأكد من سالمتو وعدم اإلىمال عن عممية التأمين والذي يعطي
في رعايتو، كما تعدى دوره الحيوان إلى تجييزاتو العسكرية حتى يكون صالحًا لممشاركة في القتال وقت 
الحاجة. ويذكر أن الحصان كان يحتاج إلى تجييزات خاصة حتى يكون جاىزًا لمقتال، وىذه التجييزات 

 سم إلى أربعة أقسام.تنق
حقوق األتباع في الحيوانات التي تموت بمرض أو حادث، "أما الفصل الثاني عشر من القانون فيوضح 

 ."وعمى من ترجع الخسارة، وكيف يحق ليم مطالبة المحكمة بتعويض عنيا
يعالج  وختام فصول القانون ىو الفصل الثالث عشر حول )موانع الحصول عمى التعويض( وفي ىذا الفصل
 القانون الحاالت التي تحول دون حصول صاحب الدابة المؤمن عمييا عمى التعويض من المحكمة.

ويختتم رحيل دراستو بعرض مدى تأثر ىذا القانون بالنظم اإلسالمية والعربية بحكم اعتزاز الفرسان العرب 
وسياستيا والحفاظ عمييا من  بخيوليم وتقديرىم ليا، بل ألي فرس يرونو شجاعًا، فاعتبروا ترويض الخيول

األعمال التي ال ينجح فييا إال الفرسان البارعون دون سواىم، وكان لقدرتيم عمى سياسة الخيل دور في 
 ."وال كل من ركب الكحيمة سايسيا"تدعيم وتأكيد مكانتيم كفرسان، لذلك قال مبدع السيرة الياللية: 

 9/3/1023الحياة، لندن، 
 

 ومطالبة بإغالق مراكز "الجبهة" بخطف إمام مسجد "دة العامةالقيا" اتهاملبنان:  .35
، بخطــف إمــام مســجد الســيدة "القيــادة العامــة -الجبيــة الشــعبية لتحريــر فمســطين "اّتيــم الشــيخ يوســف القــادري 

ــو إلــى داخــل  ــداخل المبنــاني بالتنســيق مــع النظــام الســوري ونقم خيــر النســاء، الشــيخ عرفــان المعربــوني مــن ال
 دمشق.
فقد االتصال مع الشيخ المعربوني بعد ظير األحد الماضي. وقال القادري إن المعربوني كان أبمـغ فـي  وكان

 آخر اتصال لو، الشيخ عمر األطرش أنو سيغيب ساعة لمبحث في قضية يتابعيا. 
وني، وطالب الشيخ خالد عبدالفتاح مـن جيتـو، األجيـزة األمنيـة والدولـة المبنانيـة بمعرفـة مصـير الشـيخ المعربـ

لى إقفال طريق المصـنع الدوليـة نيـار األحـد إذا  ودعا إلى إغالق مراكز القيادة العامة في كفرزبد وقوسايا، وا 
 لم يتم إطالقو.

 9/3/1023الحياة، لندن، 

 
 إلنقاذ ما تبقى من مقبرة "مأمن اهلل" بالقدس يدعوالقرضاوي  .36
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مي لعممـاء المسـممين العـالم اإلسـالمي والعربـي، يوسف القرضـاوي رئـيس االتحـاد العـال د.دعا : عبداهلل ميران
بــل أحــرار العــالم أجمــع لمتحــرك إلنقــاذ مــا تبقــى مــن مقبــرة "مــأمن اهلل" بالقــدس مــن المصــادرة، مؤكــدا أن ىــذه 
المقبرة ليا أىميتيا في تاريخ المسممين، فيي تضم رفات عدد من الصحابة والتابعين رضوان اهلل عمييم، كما 

 العمماء والشعراء والعظماء عمى مر التاريخ.تضم رفات عدد من 
% مـن مقبـرة 41صـادرت مـا يقـارب  "إسـرائيل"وقال في خطبة الجمعة بجامع عمـر بـن الخطـاب بالدوحـة إن 

"مــأمن اهلل" وىــي ماضــية فــي مصــادرة مــا تبقــى مــن ىــذه المقبــرة التاريخيــة إن لــم يتحــرك العــرب والمســممون 
 ىذه المقبرة وغيرىا في القدس خصوصا وفمسطين عموما.ليدافعوا عن حقوقيم التاريخية في 

فــي أعماليـا العدوانيــة ضــد الشــعب الفمســطيني، داعيــا العــرب  "إســرائيل"وحـذر العالمــة القرضــاوي مــن تمــادي 
% فقط 21والمسممين ألن ييبوا لمساندة الحق الفمسطيني، مبينا أن ما تبقى من مقبرة "مأمن اهلل" وىي نسبة 

 صادرة إن لم يدافع العرب والمسممون عن حقوقيم.منيا ميدد بالم
 4كمــا دعــا فضــيمتو إلــى دعــم قضــية األســرى الفمســطينيين فــي الســجون اإلســرائيمية الــذين يزيــد عــددىم عمــى 

آالف أسير يعاممون معاممة غيـر إنسـانية، حتـى اضـطروا لمـدخول فـي إضـراب عـن الطعـام، مشـيدا بـالموقف 
العيســاوي الــذي يمضــي إضـرابو عــن الطعــام فــي المائـة يــوم الثالثــة متحــديا  الثابـت الــذي اتخــذه األســير سـامر

إســرائيل بمعدتــو الخاليــة، ومطالبــا بحقــو وحــق جميــع األســرى الفمســطينيين والعــرب فــي ســجون االحــتالل فــي 
 المعاممة الكريمة واإلنسانية.

الخاليـة، ألنيـم أوال بشـر ليـم  وناشد القرضاوي العرب والمسممين وأحرار العالم أن يغضبوا ألصـحاب األمعـاء
 حقوق إنسانية ثابتة، وألنيم إخواننا وليم حقوق عمينا أن ننصرىم وندافع عنيم.

وقال إن قضية فمسـطين مازالـت وسـتظل ىـي قضـية العـرب والمسـممين المركزيـة واألولـى، وىـي أعـدل قضـية 
ائـــو وأجــداده منــذ مئـــات أو آالف فــي العــالم، فالشــعب الفمســـطيني كــان يعــيش فــي ديـــاره التــي توارثيــا عــن آب

السنين، فجاء قوم غرباء عن ىذه األرض واحتموىا بمساعدة بريطانيا التي كانت تحتل فمسطين آنذاك، حيث 
ســاعدتيم فــي تكــوين عصــابات مســمحة، وســمحت ليــم بــامتالك الســالح بجميــع أنواعــو المتاحــة حينيــا، فيمــا 

 ع عن أنفسيم.منعت العرب والمسممين من امتالك السالح لمدفا
ـــو  ـــال إن مـــا تفعم فـــي األراضـــي الفمســـطينية وبالشـــعب الفمســـطيني يجعـــل دم الحـــر يغمـــي، لكـــن  "إســـرائيل"وق

، ألن األمة مشغولة بمـا تعانيـو "إسرائيل"المؤسف أن العرب يقفون مكتوفي األيدي يتفرجون عمى ما تقوم بو 
 في بمدانيا.

 9/3/1023الشرق، الدوحة، 
 
 
 

 اإلحسان" تشيد بصمود المرأة الفمسطينية المغرب: "العدل و  .37
أعمنــــت جماعـــة "العــــدل واإلحســـان" فـــي المغــــرب تضـــامنيا المطمــــق مـــع كــــل : خدمـــة قــــدس بـــرس - الربـــاط

 .النضاالت النسائية المشروعة "لرفع الحيف والظمم عن النساء حيثما كن"
ناسـبة اليـوم العـالمي لممـرأة، أن بم ،4/3/1023وأكد القطاع النسائي في الجماعـة فـي بيـان لـو اليـوم الجمعـة 

"المدخل الحقيقي لمتغيير ىو تأطير وتنشئة المجتمع عمى احترام المرأة وتقدير دورىا باعتبارىا فـاعال أساسـيا 
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وندد البيان "بما تتعرض لو نساء سورية من تعنيف وتقتيل وتشريد مـن طـرف النظـام السـوري وآلتـو كما  فيو،
 كباره لصمود نساء فمسطين وبطوالتين األسطورية"، عمى حد تعبيره.القمعية المتوحشة وأعرب عن إ

 8/3/1023، قدس برس
 

 "إسرائيلـ"خفض المساعدات العسكرية األمريكية لواشنطن:  .38
يــوم الخمــيس أبمغــت مصــادر فــي واشــنطن وزيــر الماليــة اإلســرائيمي، يوفــال شــتاينتس، ": د.ب.أ" -تــل أبيــب 

%، 1% إلـــى  4فـــي موازنــة الواليـــات المتحــدة ســوف تـــنخفض مــن  ، أن إجمــالي االســتقطاعات3/3/1023
مميون دوالر في العام المقبل،  210بمقدار  "إسرائيل"وقالت إن ىذا سيعني خفض المساعدات العسكرية إلى 

ــــدار  ــــيس بمق ــــديرات ســــابقة، حســــبما ذكــــرت صــــحيفة  110ول ــــون دوالر، حســــب تق ــــوت"ممي ــــديعوت أحرون  "ي
 اإلسرائيمية.

، فــإن التخفيضــات األقــل فــي الموازنــة ســوف تخفــف مــن حــدة األضــرار التــي يتعــرض ليــا وحســب الصــحيفة
 االقتصاد اإلسرائيمي، ودخل الدولة من الضرائب.

 8/3/1023البيان، دبي، 
 

 الفمسطينيين األسرىعمى صمود ز ويثنون في وجه بيري ينتفضونن ونشطاء فرنسي: باريس .39
ن النشــــطاء الفرنســــيين وممثمــــين عــــن المؤسســــات والقــــوى العشــــرات مــــ الجمعــــة، تجمــــع مســــاء أمــــس :بــــاريس

المقــر العــام لالتحــاد االشــتراكي اليســاري فــي بــاريس، خــالل  أمــاموالشخصــيات المناصــرة لمقضــية الفمســطينية 
زيـــارة رئـــيس دولـــة االحـــتالل شـــمعون بيريـــز لفرنســـا وطـــالبوا الحكومـــة الفرنســـية بمقاطعـــة وعـــدم اســـتقبال مـــن 

 النظر في السياسة العمياء الداعمة لالحتالل . وأعادتالشعب الفمسطيني " بدماء أيدييم"تمطخت 
وىتـــف الحضـــور عبـــر مكبـــرات الصـــوت عـــن عـــدم رضـــاىم لمزيـــارة وضـــد شـــمعون بيريـــز شخصـــيا والـــرئيس 

المنحــــازة لالحــــتالل، كمــــا وأثنــــوا عمــــى صــــمود الشــــعب  الفرنســــية الحكومــــةالفرنســــي اولنــــد، وضــــد سياســــات 
المضـربين  وخاصـةالفمسـطينيين  األسـرى، وأثنوا عمى صمود إنسانيةل وممارساتو الالاالحتال أمامالفمسطيني 

عن الطعام، وطالبوا بيتافاتيم الحكومة الفرنسية بساندة القضية الفمسطينية في مراحميا الصعبة ورفع الغطاء 
 عن جرائم االحتالل وسياساتو في الضفة والقطاع .

 9/3/1023وكالة معا اإلخبارية، 
 

 تنّدد باالعتداءات اإلسرائيمية ضد الصحفيين الفمسطينيين: لمدفاع عن األسرى "ألوروبيةا" .40
أدانــت "الشــبكة األوروبيــة لمــدفاع عــن األســرى الفمســطينيين" ومقّرىــا فــي أوســمو، : خدمــة قــدس بــرس -أوســمو 

اإلفــراج الفــوري عــن االنتياكــات اإلســرائيمية المتواصــمة بحــق الصــحفيين والحقــوقيين الفمســطينيين، داعيــة إلــى 
المعتقمــين مــنيم فــي ســجون االحــتالل. واســتنكرت الشــبكة فــي بيــان صــحفي تمّقــت "قــدس بــرس" نســخة عنــو 

، إقدام السمطات اإلسرائيمية فجر األربعاء الماضي عمى اعتقال الصحفيْين ثامر سباعنو 4/3/1023الجمعة 
 عتقمين في سجون االحتالل إلى تسعة.وبكري العتيمي، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الفمسطينيين الم

وصرح رئيس الشبكة األوروبية، محمد حمدان، أن االحـتالل ييـدف مـن وراء اسـتيداف الصـحفيين والبـاحثين 
 الحقوقيين الفمسطينيين إلى "تكميم األفواه وطمس الحقيقة".
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لعمـــل عمـــى توثيـــق وطالبـــت الشـــبكة، كـــال مـــن االتحـــاد الـــدولي لمصـــحفيين ومنظمـــة "مراســـمون بـــال حـــدود" با
ــــة لمفــــت أنظــــار المجتمــــع الــــدولي ليــــذه  االنتياكــــات اإلســــرائيمية بحــــق الصــــحفيين الفمســــطينيين، فــــي محاول
االنتياكــــات، وبــــذل مزيــــدًا مــــن الجيــــد القــــانوني لتــــوفير الحمايــــة وتــــأمين عمــــل الصــــحفيين داخــــل األراضــــي 

 الفمسطينية.
 8/3/1023قدس برس، 

 
 رية سميرة إبراهيم النتقادها اليهودمصالالناشطة  واشنطن تمغي تكريم .42

ألغـت وزارة الخارجيـة األمريكيــة تكـريم مصــرية : محمــد عبـده حســنين ،محمــد عمـي صـالح - القـاىرة، واشـنطن
بعد أن اتيمتيا منظمات ييودية بمعاداة الييود. وكان مقررا أن تنال، مع تسع  "من شجاعات ميدان التحرير"

يحضـره وزيـر الخارجيـة جـون  ،فـي حفـل أمـس الجمعـة "ليـة لممـرأة الشـجاعةالجـائزة الدو "نساء أخريـات، وسـام 
 كيري، والسيدة األولى ميشيل أوباما.

آراء معاديـة  "تـويتر"المحافظـة اتيمـت إبـراىيم بالكتابـة فـي صـفحتيا فـي موقـع  "ويكمـي سـتاندرد"وكانت مجمة 
 ، ومناىضة لمواليات المتحدة."إسرائيلـ"لمسامية، ومعادية ل

ـــال إن مـــن جا ـــديانات الســـماوية قـــد صـــدرت منيـــا، وق ـــة لم ـــراىيم أن تكـــون التصـــريحات المعادي نبيـــا، نفـــت إب
، مضــيفة أنيــا تعــيش تحــت ضــغوط نفســية وتريــد "لتصــريحات المعاديــة لمصــييونية ىــي التــي صــدرت منيــا"ا

 بوزارة الخارجية. المسؤولينالعودة من واشنطن إلى مصر بمساعدة 
رفضت االعتذار لموبي الصييوني في "أمس، إنيا  "تويتر"ت جديدة ليا عمى موقع وقالت إبراىيم عبر تغريدا

 ."أمريكا عن تصريحات سابقة معادية لمصييونية تحت ضغوط من الحكومة األمريكية فتم سحب الجائزة
 9/3/1023الشرق األوسط، لندن، 

 
 "سرائيل"إيعّرون  "البوابة حراس" .41

اإلسرائيمية اجتمعت في فيمم وثائقي  االستخباراتة في شؤون ستة وجوه ضميع: أرليت خوري –باريس 
ذي "لممخرج اإلسرائيمي درور موريو لتروي قباحة التعامل اإلسرائيمي مع الفمسطينيين والدموية الالمجدية. 

قبل أيام بعد  "آرتي")حراس البوابة( وىو عنوان الفيمم الذي عرضتو القناة الفرنسية األلمانية  "غيت كيبرز
الشير الجاري(، يتناول بمرارة خيبة أمل  22ألف مشاىد )اإلعادة في  533سميتو لألوسكار وتابعو حوالى ت

نتيجة التعامل الكارثي لحكوماتيم  "شين بيت"العسكرية اإلسرائيمية  االستخباراتستة مسؤولين سابقين عن 
في فترات وظروف مختمفة  "شين بيت" المتعاقبة مع الموضوع الفمسطيني. ىؤالء الستة توالوا عمى ادارة الـ

لكنيم أجمعوا عمى القول ان النتيجة الوحيدة التي ترتبت عمى أدائيم وأداء رؤساء الحكومات اإلسرائيمية 
المتعاقبة، لم يسفر إال عن نتيجة واحدة ىي تحويل حياة الفمسطينيين الى أمر ال يطاق و كابوس من القمع 

 الدائم. 
( وعامي ايالون 2542الى  2540من عام  االستخباراتبقون ىم ابراىام شالوم )أدار المسؤولون الستة السا

( 1022الى  1001( ويوفال ديسكين )من 2550الى  2544( وياكوف بيري )من 1000الى  2552)من 
(. وبكالم صريح وبعيدًا من 2552الى  2550( وكرمي غيمون )من 1001الى  1000وآفي ديشتر من )
التي ارتكبت بحق الفمسطينيين والتعذيب  االنتياكاتاىل التفاصيل المؤذية يتطرق ىؤالء الى أي رغبة في تج

الوحشي في السجون وتحطيم الرؤوس بالمعنى الفعمي لمكممة واإلعدامات السريعة واألضرار البشرية الجانبية 
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اه أنفسنا ولكن، خصوصًا تحولنا الى أفظاظ تج"التي لم توفر األطفال والنساء. وعن كل ىذا يقول شالوم: 
 . "تجاه السكان الذين ينبغي عمينا السيطرة عمييم بحجة مكافحة اإلرىاب

الجماعية التي تذكر  واالعتقاالتويعرض الفيمم شرائط من األرشيف لعمميات تجميع السكان الفمسطينيين 
صورًا لمتفجيرات التي  بطريقة تجميع الييود بصدد اعتقاليم اثناء الحرب العالمية الثانية. كما يعرض

طالق النار العشوائي عمى التجمعات. ويعتبر  استيدفت مقرات سكن قادة حركة حماس واإلعدامات وا 
المسؤولون السابقون الستة ان ىذه الممارسات قمصت تدريجًا احتماالت السالم الذي كان ممكنًا في وقت 

لفمسطينيين مماثمة لتمك التي استخدميا ن األساليب المستخدمة في حق اإمن األوقات. ويقول شالوم 
. ويشير الوثائقي الى أن "من غير الممكن إقامة السالم باألساليب العسكرية"ن أالنازيون. ويعتبر ديشتر 

، وفي ظل انشغاليا في قمع الفمسطينيين، أىممت متطرفييا الذين كادوا يمحقون كارثة في المنطقة "سرائيل"إ
لمسجد األقصى، عممًا أن أحدىم، ويدعى يغال أمير تمكن من اغتيال رئيس من خالل محاولتيم تفجير ا

 بمسدس فقط.  رابينالوزراء السابق اسحاق 
وفي ضوء ىذه األحداث اكتشف الستة أن المشكمة ال تقتصر عمى السيطرة عمى الفمسطينيين وان ىناك 

سرائيمية والمؤسسة الدينية الييودية. مشكمة أخرى داخل الصف اإلسرائيمي وتتمثل بالمواجية بين الدولة اإل
في الوقت ذاتو يقّر الستة ان المصالح مع حركة فتح والرئيس الراحل لمسمطة الفمسطينية ياسر عرفات الذي 

أنتجت، بالنظر الى طبيعة نيج التعامل اإلسرائيمي، عدوًا جديدًا ىو  "إسرائيلـ"كان يعتبر العدو رقم واحد ل
 ينتج أعداء جددًا طالما استمرت األمور عمى حاليا. حماس، وأن ىذا النيج س

، ألنو "سرائيل"إوبالحديث عن المستقبل، يؤكد ىؤالء أنو غامض ويأخذ أحدىم عمى التجنيد اإللزامي في 
يقولب عقمية الشباب ويجعل الجيش اإلسرائيمي محبوبًا من أحد األطراف ومكروىًا عند الطرف اآلخر بما "

. ويخمص المسؤولون السابقون الى القول أن الخروج من ىذه الدوامة يستدعي "ي سابقاً يشبو الجيش األلمان
ان تتحدث مع الفمسطينيين من رئيس السمطة محمود عباس الى حماس ألن ىذا ىو المخرج  "إسرائيل"من 

بيئة يعني إنشاء  "االنتصارتعتبر نفسيا منتصرة، لكن  "سرائيل"إن أالوحيد في نظرىم. ويؤكد ايالون 
ىل ما فعمناه دفعنا نحو واقع أفضل ام أدى بنا الى كسب كل المعارك وخسارة "، ويتساءل: "أفضل

 . "الحرب؟
كثيرون في فرنسا ينظرون الى ىذا الفيمم باعتباره إعادة نظر جريئة لمممارسات اإلسرائيمية ودلياًل اضافيًا 

ة ديموقراطية... ىذا اذا كانت الجرأة واإلقرار تتميز عن سواىا في المنطقة بكونيا دول "إسرائيل"ن أعمى 
 بالتعامل غير اإلنساني الذي يواجو الفمسطينيين يكفيان وحدىما إللغاء ما يرتكب من فظائع.

 9/3/1023، الحياة، لندن
 

 العربي التحركوهم  .43
 نقوال ناصر

محمود عباس ميمة طالت  ليس سرًا أن فصائل المقاومة الفمسطينية، بالرغم من االنقسام، قد منحت الرئيس
أكثر من الالزم الختبار رىانو عمى استراتيجية التفاوض، وجدوى التعويل عمى "المجتمع الدولي" بدياًل لفعل 
المقاومة، ورىانو عمى وساطة الواليات المتحدة وكذلك عمى ربط حركة النضال الفمسطيني بقرار جامعة دول 

"التيدئة"، ـط اتفاقيات المصالحة الوطنية، ووفرت لو بيئة مساعدة بالالقرار العربية، ففوضتو بالتفاوض بشرو 
كي والعربي. غير أن الرئيس يبدو يلكن الفشل كان حتى اآلن ىو مصير التفاوض ومصير رىانيو األمر 
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مصرًا عمى االستمرار في انتياج استراتيجيتو، بينما الميمة التي منحيا لو شعبو ومقاومتو الختبارىا ال 
أن تكون ممتدة إلى ما ال نياية، فيو عمى سبيل المثال يستعد ىذه األيام الختبار جدوى قمة عربية يمكنيا 

جديدة ليس خافيًا أنيا ال تعده بأي جديد يخفف من يأس شعبو من أي خير يمكن أن يأتيو من الجامعة 
 العربية.

ذا كان الرئيس عباس ال يمكنو نفض يديو من أي تحرك جاد لمجامعة ال  عربية، بالرغم من التجربة وا 
الفمسطينية التاريخية التي تثبت بأنيا ال تتحرك جادة لصالح فمسطين من دون حفز المقاومة الفمسطينية ليا، 
فإنو ال يوجد أي سبب لدى الجامعة العربية يمكنو أن يقنع المقاومة بجديتيا كي تمدد ميمتيا لمتفاوض 

 . كية والعربيةيومفاوضيو ورىاناتيم األمر 
في يوم الثالثاء الماضي اضطر القنصل البريطاني لمغادرة جامعة بيرزيت في الضفة الفمسطينية المحتمة 
من دون أن يمقي محاضرة عن "آفاق السالم" بعد أن حاصره الطالب وطاردوه ليذكروا بالثقة المفقودة بين 

 .عرب فمسطين"المجتمع الدولي" و"عممية السالم" المفترض أنو يرعاىا وبين جماىير 
%( منيم يتوقعون انتفاضة فمسطينية 20بينما أظير استطالع لمرأي أجرتو جامعة النجاح الوطنية أن )

ثالثة، بعد أن خذليم المجتمع الدولي والجامعة العربية وقيادتيم التي ال تزال تراىن عمييما. في أواسط 
"تمممال في أوساط جماىيرنا الفمسطينية" توقع أن "الحياة" المندنية إنو يرى ـتشرين األول الماضي قال عباس ل

"يتطور .. إلى حراك شعبي"، وحذر من "تفاقم" ىذا الحراك، واعترف أنو ال "أزعم أنني قادر عمى السيطرة" 
كي األعمى )الذي( وصل حدا مقمقا ي"االنحياز األمر ـعميو، وعزا األسباب أوال إلى "استمرار االحتالل" وثانيا ل

"انسداد كل آفاق التسوية" ورابعا الستمرار "الوضع القائم داخميا واقميميا ودوليا". ـيرا" وثالثا لومعقدا وخط
ولوحظ في السبب األخير الذي أورده تحاشيو اإلشارة إلى الوضع القائم "عربيا" ربما ألنو ما زال يؤمن في 

رتدي ما تستر بو عورات عجزىا وتفرقيا قول قديم لو إن "الدول العربية ىي رداؤنا"، مع أنيا اليوم بالكاد ت
 وتناحر حكاميا وتسميم قرارىا لألجنبي ناىيك عن ستر خذالنيا المزمن لعرب فمسطين. 

يقول نائب األمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حمي إن "الممف الفمسطيني" سيكون واحدا 
" الرابعة والعشرين الجتماع القمة العربية في العاصمة من أىم الممفات التي سوف تبحثيا الدورة "العادية

القطرية الدوحة أواخر الشير الجاري، وىي القمة التي وصفيا رئيسو األمين العام د. نبيل العربي بأنيا 
"ليست قمة عادية بأي حال من األحوال" بل سوف تكون "حدثا كبيرا وبالغ األىمية". لكن "مشروع القرار" 

راء الخارجية إلى قادتيم بشأن فمسطين ال يشير إلى أن "الممف الفمسطيني" يحظى حقا المرفوع من وز 
"األىمية" التي وصفيا الحمي، بينما التوصيات الواردة في "مشروع القرار" تؤكد بأن قمة الدوحة "العادية" ـب

عربي، لكن ألي ممف آخر المقبمة قد تكون "ليست قمة عادية" و"حدثا كبيرا وبالغ األىمية"، كما وصفيا د. ال
 غير الممف الفمسطيني.

فتصريح األمين العام عمى ىامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاىرة يوم األربعاء الماضي بأن 
مجمس األمن الدولي "أعطى جميع السمطات" في الممف الفمسطيني "لمجنة الرباعية" الدولية )الواليات واألمم 

وروبي والروسي(، وأن ىذه المجنة "تدور وتمف وتضيع الوقت" كما أضاف، إنما يسمم المتحدة واالتحادين األ
ضمنا بأن جامعتو ال تممك القرار في ىذا الممف، وأن كل ما في وسعيا عممو ىو االكتفاء بحث "الرباعية" 

ع القرار" كية عمى إنياء "الدوران والمف وتضييع الوقت"، فيذه ىي خالصة توصيات "مشرو يوقيادتيا األمر 
الفمسطيني المرفوع إلى قمة الدوحة. يوم الثالثاء الماضي اعتمد مجمس الجامعة العربية الذي اجتمع في 
القاىرة عمى مستوى المندوبين "مشروع قرار" حول فمسطين رفعو إلى اجتماع وزراء الخارجية في اليوم التالي 
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األنباء الكويتية "كونا" يوصي مشروع القرار القادة  فاعتمدوه بدورىم لرفعو إلى قمة الدوحة. وعمى ذمة وكالة
العرب بتأليف وفد وزاري عربي برئاسة وزير خارجية قطر وعضوية فمسطين واألردن ومصر واألمين العام 
لمجامعة "ومن يرغب" من الدول األعضاء يذىب إلجراء "مشاورات" مع مجمس األمن الدولي والواليات 

تحاد األوروبي لالتفاق عمى "آليات وفق إطار زمني إلطالق مفاوضات سالم المتحدة وروسيا والصين واال
" لممانحين 1 –جادة"، والتحرك العربي من أجل "عقد مؤتمر دولي لمحل السياسي"، وعقد مؤتمر "باريس 

لمسمطة الفمسطينية مع تأكيد المشروع كذلك "عمى دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع 
مميون دوالر شيريا لدعم دولة فمسطين وقيادتيا". إن تكرار الدعوة إلى "شبكة أمان  200وقت ممكن بمبمغ 

مالية" عربية في "مشروع القرار" يذكر بعدم وفاء الدول العربية بتعيداتيا السابقة في ىذا الشأن لتتحول 
ل التعيد العربي إلى مؤتمر دولي " لممانحين عمميا إلى دعوة لترحي1 –الدعوة إلى عقد مؤتمر "باريس 

"مكافأة" لعباس عمى ـلممانحين يحولو إلى جزء من التزام دولي تشير كل الدالئل إلى أنو لن يتحقق إال ك
" لممانحين الذي كافأه عمى استئناف 2 –استئناف المفاوضات قبل ذلك، في تكرار لمؤتمر "باريس 

 . 1003المفاوضات بعد مؤتمر أنابوليس عام 
كي يتحكم بموقف مجمس األمن الدولي وكذلك بموقف "الرباعية" الدولية ين حق النقض "الفيتو" األمر وأل

"المانحين" من دون مباركة ـ"الحل السياسي" أو لـوأيضا بموقف االتحاد األوروبي ولن ينعقد أي مؤتمر دولي ل
ة ثانية عمى يأوباما بعد فوزه بوالكي معروف ومعمن ومكرر وأكدت إدارة باراك يواشنطن، وألن الموقف األمر 

أنو لن يتغير، وبما أن أوباما نفسو آت إلى المنطقة قريبا، فإن تأليف وفد وزاري عربي ليس ىو األول من 
"مشاورات" ليست جديدة ومثميا لم يتوقف مع ىذه األطراف منذ سنوات لن يعدو كونو  إلجراءنوعو يذىب 

م لمرأي العام العربي وبخاصة الفمسطيني منو بأن الجامعة العربية مناورة عالقات عامة تستيدف بيع الوى
جادة و"تتحرك" ولم تتنصل من مسؤولياتيا القومية تجاه فمسطين وقضيتيا وشعبيا، أكثر مما تستيدف 

كي جون كيري عمى عواصم يالمحطات الدولية المقصودة بزيارة الوفد. إن توقيت جولة وزير الخارجية األمر 
ر في الجامعة العربية قبل أسبوعين تقريبًا من انعقاد القمة، وتوقيت جولة رئيسو أوباما المماثمة صنع القرا

قبل بضعة أيام من انعقادىا، ال يمكن فصل تأثيرىما السمبي في جدول أعمال القمة وفي قراراتيا الفمسطينية 
 بخاصة.

 9/3/1023، فمسطين أون الين
 

 التالية الساخنةالحدود  .44
 ردامنون لو 

ما يحصل عمى الحدود السورية ينبغي أن يكون نداء الصحوة لالعبي القمار االكفاء في المفاوضات 
االئتالفية. في ىذا حدث يذكر بحاالت كالسيكية قديمة. في الشارع الرئيسي لمبمدة بات منذ االن ينطمق 

واصالن المعب لتحقيق الرصاص. ولكن في الداخل، عمى الطاولة توجد االوراق وحامال مسدسين شابين ي
أقصى االرباح عمى حساب الشرطي الذي يجمس اماميما. حدث اختطاف رجال االمم المتحدة قرب حدود 
ىضبة الجوالن ىو اشارة الى نفتالي بينيت ويئير لبيد بان منظمة جبية النصرة ال تنضم الى حسابات 

 حكومة في صالح الدولة.  قامةوإل لإلنياءعالقات القوى في االئتالف المتبمور. ىذا ىو الوقت 
اختطاف رجال االمم المتحدة عمى حدود الجوالن ىو اشارة واضحة من الثوار في سورية بانيم ال يعترفون 
باي تسوية دولية عمى ما يرونو كأرض سورية. وىذا يتضمن كل ىضبة الجوالن وليس فقط االراضي 
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لتشدد في التقديرات بشأن التصعيد عمى الحدود المجردة من السالح شرقي الخط الميمكي. من االفضل ا
 السورية. 

في البداية قال التحميل ان القذائف التي تسقط مرة بين الحين واالخر في بمدة اسرائيمية قرب الحدود ىي 
قذائف تائية. وفي االيام ما قبل االختطاف اقتربت سيارات الثوار حتى مسافة قريبة جدا من الجدار 

موب يذكر بطريقة حزب اهلل بعد االنسحاب العاجل لمجيش االسرائيمي في صيف العام الحدودي. ىذا اس
 من منطقة الحزام االمني في جنوب لبنان.  1000

فقد قضم رجال حزب اهلل فورا وبالتدريج عمى ما كان يمكن أن يعرف في حينو كحال ثابت. وقد التصقوا 
ع الجديد. ذات الوضع أدى الى اختطاف غولدفاسر بالجدار ونشأ تسميم لدى الجيش االسرائيمي بالوض

وريغف والذي في اعقابو اندلعت حرب لبنان الثانية. وعميو، فمن االفضل التشدد والتوقع بان الثوار وربما 
ايضا الرئيس االسد بيذه الطريقة او ذاك سيحاولون ادخال ىضبة الجوالن الى معادلة الحرب بين الطرفين. 

ك، فنحن ال نعرف. يمكن فقط ان نرى بان كل منطقة الحدود السورية تستيقظ. وىي اما كيف سيفعمون ذل
. وحيال منظمات الثوار ال يوجد ردع. والتقدير في قيادة لـ"إسرائيل"بالتأكيد قد تصبح الحدود االكثر سخونة 

ود لن يتخذ المنطقة الشمالية منذ الصيف الماضي كان ان ىذا ىو االتجاه الذي نسير نحوه. تسخين الحد
ن نمط العمل سيكون مشابيا لطريقة أالشكل القديم الذي تمثل باندفاع الدبابات أو أيام القتال. يمكن التقدير ب

عمل حماس من حدود غزة. نار صاروخية، قذائف، محاوالت تسمل. في الماضي كان في الجيش 
اع. كان ىذا قبل الحرب االىمية. اما االسرائيمي تقدير بان الجيش السوري يتعمم من حزب اهلل اساليب الدف

 االن فتوجد امكانية أن يقرر االسد ايضا بانو مجٍد لو أن يعمل كمنظمة ارىاب وعصابات عمى الحدود. 
وفي اطار المنظمات التي تعتبر ثوارا، حيث أن الزعيم البارز في المعارضة ىو رجل االخوان المسممين 

ارىابي يستخدمو االسد تجاه ىضبة الجوالن االسرائيمية. ليس معاذ الخطيب، يمكن ان ينشأ ايضا جسم 
الكثير من الخيارات. االصح ىو ان ليا فقط خيارا واحدا الدفاع عن المنطقة وعن سكان الجوالن  لـ"إسرائيل"
 ما تستطيع.  بأفضل

حد مشبوه فيو لقد رأت المحافل المتقاتمة في سورية وبالتأكيد بشار االسد اي بروز دولي يتمقاه ىجوم وا
ىي التي ىاجمت مخزونات السالح او بعض االسمحة تفوق  "سرائيل"إأن تكون ربما  فإمكانية. كإسرائيمي

كل مذبحة في سورية. وىكذا يمكن ايجاد االسباب لماذا يمكن ان يكون مالئما لمطرفين المقاتمين في سورية 
الن ترد حسب النمط االعتيادي لمسيطرة عمى  من جيتيا ال تحتاج "سرائيل"إ. "سرائيل"إتسخين الحدود مع 

حزام امني آخر. ولكن يجب االستيعاب بان لنا االن حدودا مع القاعدة، ومن ىذه النقطة يجب الخروج عند 
 البحث عن الحمول.

 8/3/1023معاريف 
 9/3/1023، القدس العربي، لندن

 
 عمى الفمسطينيين: َمن وماذا تمّول؟ الغرامات .45

 عميرة ىاس
مميون شيكل غرامات في المحاكم العسكرية العاممة في الضفة  23دفع الفمسطينيون  1022لعام في ا

، في الجياز العسكري االسرائيمي الذي يحاكم "سرائيل"إالغربية. وليس مثل جياز القضاء الجنائي في 
الفمسطيني  الفمسطينيين، الغرامات ىي جزء ال يتجزأ من العقاب. في الفترة التي يعرض فييا المطمب
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بمقاطعة منتجات المستوطنات والمنتجات االسرائيمية كجزء ميم من الكفاح الشعبي ضد االحتالل، تبرز 
 حقيقة انو ال يوجد نقاش جماىيري فمسطيني داخمي في تكتيك رفض دفع الغرامات في المحاكم العسكرية. 

لمحكمتين العسكريتين "عوفر" )ييودا( تجبى الغرامات في االدانات في كل أنواع الممفات التي تبحث في ا
و"سالم" )السامرة(: المواصالت، الجنائي، المكوث غير القانوني، االخالل بالنظام واعمال التخريب 

 المعادية. 
، والذي تسممت "ىآرتس" نسخة عنو، ال يذكر مع ذلك توزيع الغرامات 1022في تقرير النشاط السنوي لمعام 
لتقرير انخفاضا ثابتا في عدد لوائح االتيام التي رفعت وانتيت في الممفات التي حسب نوع الممفات. ويظير ا

 1204و 1454، مقابل 1022انتيت في  2100ممفا رفعت و 2213تعرف بأنيا أعمال تخريب معادية: 
ارتفع باستمرار عدد ممفات المواصالت، وفي غضون خمس سنوات  1003. وبالمقابل، فإنو منذ 1003 في

انتيت  0243رفعت و 0500مقابل  1003ممفا انتيت في  1025ممفات رفعت و 1201ريبا: تضاعف تق
كانت لمن اتيم بالمكوث غير القانوني )انخفاض  1022من المحاكمات التي انتيت في  2131. 1022في 

ما يوصف  – 253ممف كانت جنائية،  301ممفا غير قانوني(؛  2533وفيو  – 1020% مقابل 3371
 ل بالنظام. بأنيا اخال

، ثابت الى ىذا الحد أو ذاك 1003عدد لوائح االتيام االجمالي التي يصدرىا الجياز العسكري كل سنة منذ 
، وىكذا ايضا عدد الممفات التي انتيت 1022في  4231الئحة اتيام مقابل  4324رفعت  1003في  –
محكمتان العسكريتان من مدانين عمى التوالي(. وتتراوح مبالغ الغرامات التي جبتيا ال 4024و 3121)

. طمبت "ىآرتس" من 1022شيكال في  2372027423، و1003شيكال في  572037330فمسطينيين بين 
الناطق بمسان الجيش االسرائيمي والناطق بمسان مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق معرفة اين تودع 

واصالت في المبمغ االجمالي لمغرامات، ولم يأِت المبالغ المالية، ما ىي وجيتيا وما ىو نصيب ممفات الم
عمى الطمب سوى رد جزئي. بعد خمسة ايام من رفع االستجواب، افاد الناطق بمسان الجيش االسرائيمي بأنو 
غير معني بالرد. اما الناطق بمسان منسق االعمال فأجاب ان الغرامات في محاكمات المواصالت "تودع 

نية في منطقة ييودا والسامرة. وتنفق االموال الواردة وفقا لمقانون ومقتضيات المد لإلدارةفي حساب بنكي 
االمن في صالح المنطقة، بما في ذلك البنى التحتية لمطرق، االنارة في المفترقات، مواقع صرف النفايات، 

ا". وبعد منشآت التطيير ومواضيع بيئية اخرى، تحسين البنى التحتية في صالح السكان الفمسطينيين وغيرى
ان ُسئل مرة اخرى عن المبمغ الدقيق أفاد الناطق بمسان منسق االعمال بأن "االغمبية الساحقة من الغرامات 
ىي في قضايا المواصالت. وحتى لو كانت غرامات اخرى، فإن نسبتيا ىامشية )مقابل الغرامات المتعمقة 

لمنطقة". ولما كانت الغرامات المفروضة بالمواصالت( وبالطبع المال الذي يصل منيا يستثمر في صالح ا
عمى المدانين بالمخالفات االمنية اعمى من الغرامات عمى المواصالت، فإن المحامين والسجناء السابقين 

 الذين سئموا غير مقتنعين بأن الحديث يدور عن مبمغ "ىامشي". 
وتمقائي من عقاب المدانين في جياز القضاء العسكري في الضفة الغربية، الغرامات ىي جزء ال يتجزأ 

ليس مثمما في جياز القضاء الجنائي في اسرائيل حيث فرض الغرامات  –الفمسطينيين ومضافة الى الحبس 
ىو نادر. يوجد مدانون ال يمكنيم أن يمولوا دفع الغرامات، وبدال من ذلك يبقون لفترات اطول في السجن 

مطة الفمسطينية فيفترض بيا مبدئيا ان تعيد لمسجناء شيكل يساوي شير سجن(. اما الس 2000)بشكل عام، 
شط ااالمنيين الغرامات التي دفعوىا لممحاكم العسكرية، ولكنيا بسبب ازمتيا االقتصادية تتخمف في الدفع. ن

فمسطيني كان سجينا يقول ان رفض دفع الغرامات، كتكتيك سياسي وكنتيجة لقرار سياسي جماعي )وليس 
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ال يبحث بجدية في المنظمات ولدى المحامين الذين يمثمون المعتقمين. بل ان مدانين فرديا( ال يطبق بل و 
أي رفع مبمغ الغرامة  –فمسطينيين )في ممفات امنية( يطمبون احيانا من محامييم شراء بضعة ايام اخرى 

 وتقميص ايام السجن.
 هآرتس

 9/3/1023، األيام، رام اهلل
 

 األمم المتحدة تعترف بضم القدس! .46
  رىوم جرايسيب

صدر قبل أيام قميمة، تقرير منظمة اليونيسف التابعة لألمم المتحدة، حول جرائم االحتالل اإلسرائيمي بحق 
أطفال وفتيان فمسطين في الضفة الغربية، والتي تتركز في حمالت اعتقال األطفال والزج بيم في المعتقالت 

تقرير، أنو يستثني مدينة القدس المحتمة، والتي والسجون، وفي ظروف وحشية. إال أن الالفت في ىذا ال
تواجو الظاىرة بأبشع صورىا. واليونيسف ليست المنظمة األولى وال الوحيدة التي تستثني القدس المحتمة من 

 تقارير حقوقية تتعمق بالضفة الغربية المحتمة. وحينما تسأل عن السبب، تحصل عمى رد متمعثم. 
في إحدى ىذه المؤسسات، والتي تالحق من بين ما تالحقو، مسائل البناء فقبل فترة ليست طويمة، كنت 

ذ بالموظف "األممي" راح يشرح عن القوانين اإلسرائيمية المطبقة في سائر  واألرض في القدس المحتمة. وا 
، وكيفية تطبيقيا في القدس المحتمة. وحينما سألتو: كيف ىذا؟ فنحن نتكمم عن منطقة محتمة 04مناطق 

وقوانينيا  "إسرائيلـ"ا مثل الضفة الغربية، بموجب ما تعترف بو األمم المتحدة؛ بمعنى أن ال شرعية لمثمي
"المدنية"، ال في القدس وال في الضفة الغربية؛ كان في رد الموظف الكثير من التأتأة، حتى "بق الحصوة" 

تمة بموجب قرارات األمم وقال: "إننا ال نتدخل في ىذا الخالف". فسألت: أي خالف؟ ىذه منطقة مح
 المتحدة. ولكن الموظف قطع المحادثة واستمر في شرحو عن "قوانين إسرائيل".

ىذا يعني أننا أمام حالة ازدواجية في موقف األمم المتحدة؛ فقراراتيا الرسمية تقول إن القدس مدينة محتمة، 
ن قبل دولة االحتالل! وىذه ليست ولكن في التطبيق عمى األرض، تعترف المنظمة األممية بضم المدينة م

مسألة جديدة، بل مستمرة منذ سنوات طوال، وتمتف عمييا المؤسسة الدولية من خالل إصدار تقارير منفردة 
لألمر الواقع، وضميا لممدينة.  "إسرائيل"عن القدس، في صياغاتيا ما يؤكد عمى االعتراف والقبول بفرض 

ديث عن القوانين اإلسرائيمية، وأن السمطات اإلسرائيمية تخرقيا، وال تجد إذ إن مثل ىذه التقارير ُتكثر في الح
فييا. وما يدعم ىذا االستنتاج ىو غياب  "إسرائيل"صياغات تؤكد عمى احتالل القدس وعدم شرعية وجود 

لة تقارير دولية صادرة عن األمم المتحدة تتعمق بمرتفعات الجوالن السورية المحتمة، والتي فرضت عمييا دو 
االحتالل قانون الضم، كما القدس. إذ تكتفي األمم المتحدة فيما يتعمق بالجوالن بقرارات الضريبة الكالمية، 
فيما ال نقرأ تقارير دورية عن جرائم االحتالل في تمك المنطقة، وبشكل خاص االستيطان ومالحقة 

 المناضمين والتضييق عمى األىالي السوريين ىناك. 
 "إسرائيل"يحة سياسية، بل تواطؤ خطير مع االحتالل اإلسرائيمي، ورضوخ إلمالءات وىذه ليست مجرد فض

عمى األمم المتحدة، والتي زادت بشكل كبير في ظل حكومة بنيامين نتنياىو التي ىددت أكثر من مّرة بمنع 
قدس أو في منح تأشيرات لموظفي الييئة الدولية بمنظماتيا المختمفة، والحقت موظفين عاممين، إما في ال

لزام حكومة  الضفة الغربية، بدون أن نسمع موقفا حازما من األمم المتحدة لمحاصرة الموقف اإلسرائيمي، وا 
 االحتالل بالرضوخ لمقوانين الدولية التي يتم تطبيقيا انتقائيا في العالم. 
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مراقبا، كان  إن التوجو الى األمم المتحدة بطمب الحصول عمى قرار يعترف بدولة فمسطين، ولو عضوا
خطوة صائبة، ومن الممكن اعتبارىا أكثر من رمزية. ولكن ىذا اإلنجاز الميم يستمزم خطوات إضافية في 
المؤسسة الدولية ذاتيا، وقبل االنتقال إلى مؤسسات أخرى، وبشكل خاص التأكد من أن األمم المتحدة تطبق 

يا قرارات ممزمة، خاصة في ما يتعمق باحتالالت ىذا القرار، وكل القرارات الصادرة عنيا بشأن فمسطين، ومن
 . 2523العام 

عمى منظمة التحرير الفمسطينية أن تبدي موقفا أكثر حزما في ىذه القضية المطروحة ىنا، وأن تجعل منيا 
قضية رأي عام ُيحرج المؤسسات الدولية في تواطئيا مع االحتالل اإلسرائيمي، كي يكون التعامل مع القدس 

حتمة كما يتم التعامل مع سائر أنحاء الضفة الغربية المحتمة، وبدون أي قبول برموز ما يسمى كمنطقة م
 بـ"السيادة اإلسرائيمية" في المدينة.

 9/3/1023، الغد، عّمان
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