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  سنة العودة ضمن اتفال س م  وافل عمى تقسيم القدس والتنازل عن حل  ": عباس نيو ريبابمي  

" أف رئػػ س السػػمط  ال مسػػط م   ملمػػكد كشػػ م مةمػػ  " :سػػما - القػػدس الملةمػػ 
ـ مػػى الةامػػس ائسػػرائ مي  ةاػػمف ةمػػاز م دان مػػف الةكا ػػى عمػػى اة ػػاؽ سػػالـ عػػاـ عبػػاس كػػاف ار بػػان ةػػ

 لألخ ر عف لؽ العكدة الخاص بالالةئ ف ال مسط م  ف.
ككفقػػػان لممةمػػػ  فالمػػػا كخػػػالؿ ملادثػػػام السػػػالـ بػػػ ف الةػػػامب ف ائسػػػرائ مي كال مسػػػط مي فقػػػد اػػػدـ رئػػػ س الػػػكزراء 

ان  قاػػي بالسػػماق لمقػػؿ عػػدد رمػػزم مػػف الالةئػػ ف ال مسػػط م  ف كالبػػال  ائسػػرائ مي ذمػػذاؾ أ أػػكد أكلمػػرم ااةرالػػ
  ةئ فقط إلى "إسرائ ؿ" في ل ف ةقدـ األخ رة بةعك اام كةكط ف البق  . عددهـ 

كبلسس ما مقمم المةم  عف أكلمرم مقةبسان مف لد ث عباس لا "أسةط ى أف أاكؿ لؾ ش ئان كالػدان  ملػف   
ؾ"  مش رة إلى أف الرةم ف اد اة قا عمى ةقس ـ مد م  القدس عمى أساس عراػي عمػى مطمح لةغ  ر طب ع  بمد

 ـ.غرار ااةراق الرئ س األمر كي األسبؽ ب ؿ كم مةكف عاـ 
كمػا ككشػػ م المةمػ  عمػػى أف الةػامب ف اة قػػا عمػى كاػػى أكثػر الممػػاطؽ لساسػ  د م ػػان فػي القػػدس كهػي البمػػدة 

دكؿ   فة  إلػى أمأمػا اامػا بةلد ػد مةمكعػ  مػف ةبػادؿ األرااػي بػ ف القد م  ةلم س طرة ةلالؼ مف خمس 
 الطرف ف  بل ث ةاـ "إسرائ ؿ" مسةكطمام مع م  كةعطي ال مسط م  ف ما  عادلأا كبد ؿ.

% مف مسال  الاػ   الغرب ػ  كاطػاع كةش ر المةم  إلى أف أكلمرم ادـ ااةرالان ذخر  شمؿ اـ لكالي 
إاػػاف  إلػػى ممػػر  ػػربط  % بأرااػػي داخػػؿ عػػرس ةعػػك ض ال مسػػط م  ف بػػػ غػػزة إلػػى "إسػػرائ ؿ" مقابػػؿ 

 %.غزة بالا   الغرب    في ل ف رد ال مسط م كف بااةراق ذخر كهك ةبادؿ أرااي بمسب  
الغرب    ألؼ مسةكطف مف مسةكطمام الا    ككفقان لممةم  فالف أكلمرم عرض عمى ال مسط م  ف إخالء 

 ألؼ مسةكطف. اةراق مااعؼ مف ابؿ ال مسط م  ف كالذ ف طالبكا بالةالء في ل ف اكبؿ هذا با



 
 
 

 

 

           5ص                                    1796العدد:                21/3/1023الث ثاء  التاريخ:

% كما عرض أكلمرم عمػى الػرئ س ال مسػط مي ملمػكد عبػاس خارطػ  دكلػ  فمسػط م   ةاػـ مػا  عػادؿ 
مف أرااي الا   الغرب   كاطاع غزة كعاصمةأا القدس الشرا    كةب ف المةم  أف الرئ س ال مسط مي اػد رد 

 أعطكمي مأم  لمة ك ر في هذا المكاكع. عمى ذلؾ
إ  أف أكلمرم ااؿ لا بالمص اللرفي بلسس الصل    "  ة كػر فػي ذلػؾ  كاػى عمػى العػرض ا ف  لػف ةةػد 

عامان اادمان  عرض عم ؾ ما عراةا عم ؾ"  كةش ر المةم  إلػى أف  رئ س كزراء إسرائ مي مف ا ف لةى 
دكد بادعػاء أف عبػاس  عةقػد أف أكلمػرم لػـ  كػف لد ػا م ػكذ س اسػي ةمؾ الم اكاام اد امةأم إلى طر ؽ مسػ

 لمةعامؿ مى الص قام.
كبلسػػس المةمػػ  فػػالف كز ػػرة الخارة ػػ  ائسػػرائ م   السػػابق  "ةسػػ بي ل  مػػي" اػػد أرسػػمم رسػػال  لمػػرئ س ال مسػػط مي 

مػؾ أف ةكػكف أكثػر ةلثا ف أا عمى الةكا ى عمػى ا ة ػاؽ اائمػ  لػا "أمظػر إلػى لركػ  لمػاس ةر ػد اةمػؾ     مك
 صرام  في هذه العمم   مف لماس لذلؾ  ةس أف ة عؿ ش ئان ما في الكااى ال مسط مي".

كأاػػافم فػػي رسػػػالةأا "الشػػعس ال مسػػط مي  ر ػػػد لػػؾ أف ة عػػؿ شػػػ ئان كهػػك الةكصػػؿ  ة ػػػاؽ معمػػا  إذا أظأػػػرم 
مأا فشمم فػي إاماعػا الةكصػؿ الق ادة كالةرأة في الةكا ى عمى ا ة اؽ فالمؾ سةة كؽ عمى لرك  لماس"  إ  أ
 إلى اة اؽ بعد كصكؿ رئ س اللككم  اللالي بم ام ف مةم اهك إلى سدة اللكـ.  

هػػػذا كأةػػػرم ككالػػػ  اسػػػماال عػػػددان مػػػف ا ةصػػػا م عمػػػى المسػػػلكل  ف ال مسػػػط م  ف ا  امأػػػـ لػػػـ  ة بػػػكا عمػػػى 
 اةصا ةأا لمرد عمى هذه األمباء.

 //وكالة سما اإلخبارية،   
 
 عباس وفياض إثر استقالة وزير الماليةوجود خ ف بين يؤكدونمسؤولون فمسطينيون  الحياة":" 

كةػكد خػالؼ بػػ ف الػرئ س ال مسػط مي ملمػػكد "أكػد مسػػلكلكف فمسػط م كف : ملمػد  ػكمس -أ ؼ س  -راـ اهلل 
اي"  كأشاركا إلػى عباس كرئ س كزرائا سالـ ف اض إثر ةقد ـ كز ر المال   ال مسط مي اسةقالةا األسبكع الما

 أما "في طر قا إلى اللؿ".
كااؿ عاك المةم  الةم  ذ   لممظم  الةلر ر ال مسط م   كاصؿ أبػك  كسػؼ إمػا "لػ س سػرا مشػكس خػالؼ إثػر 
اسةقال  كز ر المال    إذ طمس الرئ س عباس ةأة ػؿ ا سػةقال  كطمػس مػف كز ػر المال ػ  ا سػةمرار فػي عممػا  

كا   أما أكد أف "األمػكر ةةةػا ملػك لػؿ األزمػ  كلكػف عمػى أسػاس الةمسػؾ  بكلأا".كلكف رئ س الكزراء أعمف ا
كأكػػد مصػػدر فمسػػط مي مطمػػى أف "ف ػػاض لػػ س لد ػػا مشػػكم  بعػػكدة اسػػ س كلكػػف  بمب ػػؿ اسػػ س كز ػػرا لممال ػػ ".

 شرط أف  لدم ائةراءام الدسةكر   مرة أخرل".
شػعر بػأف   إمكام ػ  لصػرؼ الركاةػس  كأف همػاؾ  كااؿ أبك  كسؼ إف "اس س ادـ اسةقالةا ألسباس ممأػا امػا

 مشكم  لكؿ الم زام    كخالؼ ب ف رئ س الكزراء كاس س لكؿ بعض القاا ا ائدار  ".
مف ةأةا  أكاح عاك المةمس الةشر عي عف كةم  فةح  ةماؿ أبػك الػرس إمػا "بالمسػب  إلػى ف ػاض اسػةقال  

مكف األساسػػي ةػػمص عمػػى ابػػكؿ رئػػ س الػػكزراء اسػػةقال  مػػف القػػا اسػػ س مافػػذة كفػػؽ القػػامكف كلكػػف المػػادة 
الػػكزراء  إ  أف لككمػػ  ف ػػاض لػػـ ةمػػؿ ثقػػ  الةشػػر عي كشػػكمم بقػػرار كمرسػػـك الػػرئ س  كعمػػى رئػػ س الػػكزراء 

عمى ائطالؽ كشدد عمى أف "مكاؼ ف اض غ ر مقبكؿ  اسةشارة الرئ س كاألخذ بقراراةا ابؿ ابكؿ ا سةقال ".
  لاسس عمى عدـ ةم  ذ ارارام الرئ س عباس". كمرفكض كم ان  ك ةس أف
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بػ ف الرئاسػ   أزمػ إف اسػةقال  اسػ س ةسػببم فػي  "الل ػاة"كاالم مصادر فػي الملسسػ  الس اسػ   ال مسػط م   لػػ
الػػرئ س ملمػػكد عبػػاس ةمسػػؾ بػػالكز ر كأامعػػا بػػالعكدة بعػػد أف كافػػؽ رئػػ س الػػكزراء  أفكرئاسػػ  اللككمػػ   ذلػػؾ 

 سالـ ف اض عمى اسةقالةا.
 ةػػرم  أفالػرئ س اامػػى كز ػر المػاؿ بالعػػدكؿ عػف اسػةقالةا  لكػف رئػػ س الػكزراء طمػس  أفكأكاػلم المصػادر 

ةع  ما كز ران لمماؿ مف ةد ػد  بمػا  ةطمبػا ذلػؾ مػف صػدكر  إلىالدسةكر    أم أف  صار  لإلةراءامذلؾ كفقان 
 الةم  ذ. ارار بةع  ما  كا اما بأداء القسـ  بعد أف دخمم اسةقالةا المكةكب  ل ز

 //الحياة، لندن، 
 
 زال طويً  لكنو رحب وواعد الالتعميم  بنوعيةفياض: الطريل لمنيوض  

  سػػػالـ ف ػػػاض أف معػػػرض فمسػػػط ف لمعمػػػـك كالةكمكلكة ػػػا  د.األ ػػػاـ: اعةبػػػر رئػػػ س الػػػكزراء  -راـ اهلل 
إلػى أف المأػكض بالعمم ػ  الةعم م ػ  كا رةقػاء  كالذم ةمظما كزارة الةرب   كالةعم ـ  كةسسي أهم  ن ميةزا دةن  مش ران 

بكااعأا كأدكاةأا كالة اةاةأػا  يشػكالف أكلك ػ ن ئسػةراة ة   عمػؿ ملسسػام دكلػ  فمسػط ف كةطػك ر اػدرةأا عمػى 
 ةقد ـ أفاؿ الخدمام ألبماء شعبما.

 ائبػػػداع ـ فػػي رعا ػػ  كفػػي هػػذا السػػ اؽ  ثٌمػػف رئػػ س الػػكزراء الةأػػكد المأمػػػ  الةػػي ةبػػذلأا كزارة الةرب ػػ  كالةعمػػ
كالةم ز  كخاص ن في مةاؿ ا هةماـ بةطك ر ادرام الطمب  في الة ك ر المقػدٌم كائبػداعٌي  ككػذلؾ فػي ةطػك ر 
ما عمػى هػذا الصػع د مػا زاؿ  ادرةأـ عمى الةكاصؿ كلؿ المشكالم كالةعمـ الذاةٌي  كااؿ: "مى أفى الطر ؽ أمامى

 طك الن  إ  أما رلس ككاعد".
 //ام اهلل، األيام، ر 

 
   عمى العالم أن يحصل من نتنياىو عمى قبولو بحل  الدولتين عمى حدود عريقات: 

: أكد الدكةكر صائس عر قام  عاك المةم  الةم  ذ   لممظم  الةلر ر ال مسط م    أمػا "عمػى ـاأل ا -راـ اهلل 
مي ةةمثػؿ بقبػكؿ مبػدأ الػدكلة ف عمػى لػدكد العالـ أةمى اللصكؿ عمى ةمم  كالدة مف رئ س الػكزراء ائسػرائ 

  إذ أمػا لػػـ  مةػـز عمػػى ائطػالؽ بأػػذا المبػدأ  بػػؿ عمػى العكػػس  فالمػا  سػػةمر فػي بػػذؿ كػؿ ةأػػد ممكػػف 
 مف ذاكرة المةةمى الدكلي كالقامكف الدكلي". ئلغاء لدكد 

ئسرائ مي  ةمثؿ با لةزامام كل س كطالس عر قام "المةةمى الدكلي ة أـ لق ق  أف ما ب مما كما ب ف الةامس ا
 ما  سمى إةراءام بماء ثق  أك شركط".

إعػػػادة عمم ػػ  السػػػالـ إلػػى مسػػػارها الطب عػػػي ةةطمػػس اللصػػػكؿ عمػػى الةػػػزاـ اللككمػػ  ائسػػػرائ م   بمبػػػدأ  كاػػاؿ:
  ككاؼ ا سة طاف بما  شمؿ القػدس الشػرا   كائفػران عػف األسػرل  إاػاف  إلػى الدكلة ف عمى لدكد 

 كاف  ااا ا الكاى المأائي كبما  شمؿ الالةئ ف كالقدس اسةمادان لقرارام الشرع   الدكل   ذام العالا . لؿ
ةاء ذلؾ أثماء لقاء عر قام مى المبعكث ائ طالي لعمم   السالـ ماركك كارم مكس  كالقمصؿ األم ركي العاـ 

   كؿ عمى لده.أم ركا   في ما كؿ راةمي  كالدكةكر همرم س ةماف رئ س مةمس العالاام الخارة
 مف ةأ  ثام    فقد أكد عر قام عمى أما "لف  ككف هماؾ أم لؿ مى إسرائ ؿ دكف لؿ لقا   الالةئ ف 

 
"كااؿ "إسرائ ؿ ةعمؿ بةأد مف أةؿ لذؼ ممؼ الالةئػ ف مػف أم م اكاػام مػى ال مسػط م  ف  كلذفػا أ اػا 

 هي اا   أساس   كالقدس كاألسرل".مف ذاكرة الالةئ ف" مشددان عمى أف "اا   الالةئ ف 
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 //األيام، رام اهلل، 
 
 عشراوي تستمم رسالة رسمية من أشتون 

مصادر فمسط م   رسم   ا ثم ف بأف الم كا  العم ا لمس اس  الخارة   كاألمف  أكدمكل د عكض:  -راـ اهلل 
ر ال مسػط م   ةعػرس ف أػا عػف رغبػ  في ا ةلاد األكركبي كاثر ف ذشةكف كةأم رسػال  رسػم   لممظمػ  الةلر ػ

 المةلدة. األمـا ةلاد بلصكؿ دكل  فمسط ف عمى العاك   الكامم  في 
الػػدكةكرة لمػػاف عشػػراكم عاػػك المةمػػ  الةم  ذ ػػ  لممظمػػ  الةلر ػػر ا ثمػػ ف اسػػةالـ رسػػال  رسػػم   مػػف  كأعممػػم

األكؿ/ في كامكف  األكركبيةلاد ذشةكف  كذلؾ في إطار الرد عمى رسال  كةأةأا عشراكم لمم كا  العم ا لال
لمقػػػامكف الػػدكلي بمػػػا فػػي ذلػػػؾ  ائسػػرائ م  د سػػمبر المااػػي طالبػػػم ف أػػا ا ةلػػػاد األكركبػػي بػػػردع الخركاػػام 

 الةكسى ا سة طامي كسرا  األرض.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 األقصىرسمية وجماىيرية شعبية لحماية المسجد  وقفة أحمد قريع يدعو إلى 

دعػػا عاػػك المةمػػ  الةم  ذ ػػ  فػػي ممظمػػ  الةلر ػػر ال مسػػط م    رئػػ س دائػػرة شػػلكف : ألمػػد رماػػاف -اهلل  راـ
كا ػػ  رسػػم   كةماه ر ػػ   إلػػىعػػالءال  الشػػعس ال مسػػط مي كالمقدسػػ  ف بشػػكؿ خػػاص   أبػػكلمػػد ار ػػى اأالقػػدس 

كالةصػدم ألم عػدكاف  األكاػام  كا لة اؼ لكلا كةكث ؼ الةكاةد ف ا فػي كػؿ األاصىشعب   للما   المسةد 
  كالمسػػةكطم ف الػػذ ف  صػػركف عمػػى ةدم سػػا كامةأػػاؾ لرمةػػػا ائسػػرائ م  ااةلػػاـ مػػف ابػػؿ اػػكام ا لػػةالؿ  أك

 كالةةكؿ في سالاةا بشكؿ    م ؽ بقدس   المكاف.
  بصػكرة خاصػ  كباألمػاكف الد م ػ  كالةار خ ػ  األاصػىكلذر ار ى  مػف المخػاطر اللق ق ػ  الملداػ  بالمسػةد 

 كااةلػػاـد مػػ  القػػدس بشػػكؿ عػػاـ  معةبػػران ممػػى طالبػػام العمػػـ كالمرابطػػام مػػف دخػػكؿ المسػػةد األاصػػى  فػػي م
المسػػػةد القبمػػػي مػػػف ابػػػؿ ةسػػػى مسػػػةكطمام ةلػػػم لراسػػػ  الشػػػرط  ائسػػػرائ م   "ةلػػػد ان صػػػارخا لألمػػػ  العرب ػػػ  

لم ف العربػػػػي كائسػػػػالم   كاسػػػػة زاز مشػػػػاعر المسػػػػمم ف كالمصػػػػم ف كالمػػػػلمم ف فػػػػي مد مػػػػ  القػػػػدس كفػػػػي العػػػػا
كا عةػداء  ؽالةاػ  كممارسػ   األاصػىةكرار ا عةداءام كا اةلامػام لسػالام المسػةد  أف  كما كائسالمي

 عمى المصم ف  سةدعي العمؿ الةاد للما ةا بكؿ الطرؽ كاألسال س".
 //المستقبل، بيروت، 

 
 فتح معبر رفح بصورة تجارية ال ُيشكل أي عبء عمى مصر غازي حمد: 

غػزة إف "األم ػاؽ الممةشػرة عمػى اللػدكد بػ ف بلككمػ  الاػاؿ غػازم لمػد كك ػؿ كزارة الخارة ػ  فػي  :سما –زة غ
 مصر كالقطاع ةشكؿ عبئان أمم ان عم أا".

كأااؼ لمد في ةصر ح مةم ز لقماة األاصى  مساء ا ثمػ ف    مر ػد اسػةمرار العمػؿ باألم ػاؽا ألمأػا ةشػكؿ 
 ا لاؿ فةح المعابر كعكدة لرك  ا سة راد كالةصد ر.عبئان أمم ان  ملكدان إغالاأ

كم ى لمد ةدخؿ اللككم  بغزة  في أمف مصر أك ااةصادها  اائال: "ملف   مةدخؿ في أم شػأف مػف شػئكف 
 مصر بؿ ملةرمأا كثقؿ كس اس  كبمد لا ةار خ"..

ا بػػدأ عقػػس امةأػػائأـ مػػف كةطػرؽ كك ػػؿ كزارة الخارة ػػ  لملػػد ث عػف المشػػار ى القطر ػػ   مكاػػلان أف العمػػؿ بأػ
 ةرة س كؿ المخططام كالةصام ـ المطمكب   كاسةالـ المقاكل ف لمعطاءام.
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كأشػػار إلػػى أف مػػكاد البمػػاء الخاصػػ  بالمشػػار ى القطر ػػ  بػػدأم ةػػدخؿ عبػػر مصػػر  ملكػػدان سػػ رها بشػػكؿ ة ػػد. 
 كةكاى أف ةشأد األساب ى المقبم  البدء ال عمي بعمم   ةم  ذها.

دخاؿ الباائى  ب مما معبر ب م لامكف  كةابى: "معبر رفح  يعكؿ عم ا في لؿ مشاكؿ سكاف غزة في الس ر كا 
كل ػػم إلػػى أف كفػػد اللككمػػ  طػػرق فػػي ةكلةػػا  % فقػػط مػػف الة اةػػام القطػػاع كاللػػا م المراػػ  ". خػػدـ 

  .الخارة   األخ رة ممؼ معبر رفح  كطمس ب ةلا أماـ المسافر ف بشكؿ لر  عمى مدار أربى كعشر ف سػاع
"فػػةح معبػػر رفػػح بصػػكرة ةةار ػػ     يشػػكؿ أم عػػسء عمػػى مصػػر  بػػؿ س سػػاعد فػػي مأاػػ  اللالػػ   كأاػػاؼ:

 ا اةصاد   كةطكرها ب ف الةامب ف".
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 فمسطيني مدخل "ألنسنة" القضية   ألسيرجرار: تكريم فرنسا النائب  

س اسي لػ"الةبأ  الشعب   لةلر ر فمسط ف" كالمائس في المةمػس اعةبرم خالدة ةرار عاك المكةس ال: راـ اهلل
الةشر عي  أف ممح مد م  "بزكف" ال رمسػ   "مكاطمػ  الشػرؼ" ألسػ ر فمسػط مي ةشػكؿ مػدخال اك ػا كفرصػ  مػف 

 أةؿ "أمسم " اا   األسرل  كطرلأا في طر ق   ة اعؿ معأا الغرس بشكؿ أكبر.
الخطكة الةقد ر ػػ  الةػػي اامػػم بأػػا مد مػػ  "بػػزكف" بمػػمح األسػػ ر كأشػػادم ةػػرار فػػي ةصػػر لام لػػػ"ادس بػػرس" بػػ

هػػذه المكاػػؼ " شػػكؿ دعػػـ لألسػػرل  أفمةػػدم الر مػػاكم كالػػذم  مةمػػي لمةبأػػ  الشػػعب   "مكاطمػػ  شػػرؼ" معةبػػرة 
ال مسػط م  ف كلعػػائالم األسػػرل  كخاصػػ  لعائمػػ  األسػػ ر الر مػػاكم كزكةةػػا الةػػي ةكلػػم رئاسػػ  بمد ػػ  ب ػػم ر مػػا 

 اة اا   ةكأم  مى المد م  ال رمس   الةي اامم بةكر ما.الةي ةلة ظ ب
 //قدس برس، 

 
 " لنزع صفة المجوء عن أحفاد ال جئين الفمسطينيينإسرائيلبسعي " منظمة التحرير تندد 

مددم ممظم  الةلر ر ال مسط م   كلرك  لماس  كشخص ام فمسط م    أمس  بمساع إسػرائ م   فػي  الخم ج:
دة لةغ  ر الصبغ  القامكم ػ  الخاصػ  بةعر ػؼ الالةئػ ف ال مسػط م  ف بغػرض م ػي هػذه الصػ   عػف األمـ المةل

 .  سم أبماء الذ ف هةركا مف أراا أـ اسران إباف المكب  
كااؿ م كض دائرة الالةئ ف في الممظم  زكر ا األغا إف اا   الالةئ ف كص ةأـ القامكم ػ  مكثقػ  لػدل األمػـ 

أف ةسػػعى لةغ  رهػػا. كشػػدد عمػػى ادسػػ   ااػػ   الالةئػػ ف الةػػي  "إسرائ ؿػ"ا الةار خ ػػ  ك   لػػؽ لػػالمةلػػدة كاراراةأػػ
معةبران أف األة اؿ المةاللق  أثبةم أف لػؽ العػكدة    مكػف أف  سػقط  كثقأا ارار مةمس األمف الدكلي 

 بالةقادـ.
العكدة كص ةأـ القامكم   كالػدة كشدد كب ر الم اكا ف ال مسط م  ف صائس عر قام  عمى أف لؽ الالةئ ف ب

مػػف ااػػا ا الكاػػى المأػػائي لمسػػالـ بػػ ف الةػػامب ف ال مسػػط مي كائسػػرائ مي ك   مكػػف إسػػقاطأا. كاػػاؿ ئذاعػػ  
سػػبؽ أف كاعػػم عمػػى أف ااػػ   الالةئػػ ف هػػي مػػف ااػػا ا الكاػػى المأػػائي   "إسػػرائ ؿ"إف  "صػػكم فمسػػط ف"

 ."ثؿ ةأربان مف اسةلقااام عمم   السالـةم"معةبران أف مساع أا ا ف ئسقاط هذه القا   
 //الخميج، الشارقة، 

 
 المصالحة ُعط مت لربطيا باالنتخابات... و العبادسة: ُمنظمة التحرير لم تعد تحمل سوى اسمياالنائب  
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المائػػس فػػي المةمػػس الةشػػر عي ال مسػػط مي  ل ػػى العبادسػػ   أف ممظمػػ   : عػػدٌ ألمػػد المصػػرم - خػػاف  ػػكمس
"لػػـ ةعػػد ةلمػػؿ فػػي كاةمػػا الػػراهف سػػكل اسػػمأا  ف مػػا غػػاس عػػف  ل مسػػط م   الةػػي أيسسػػم عػػاـ الةلر ػػر ا

 أةمدةأا أهـ ركم ف اامم مف أةمأما المةمثم ف في ةلر ر األرض كالعكدة" عمى لد رأ ا.
ال ػـك  كااؿ العبادس  في لقاء مظمةا ه ئ  الةكة ا الس اسػي كالمعمػكم بكم ػ  العمػـك كالةكمكلكة ػا بخػاف  ػكمس 

ا ثم ف: إف "ممظم  الةلر ر كأذرعأا غائب  فعم ان  في ل ف أف السمط  ال مسط م   باةم أكبر ممأا بالرغـ مف 
 ككف الممظم  هي الةي أكةدةأا كسمط  لكـ ذاةي".

كرأل أف الممظم  كصمم إلى مقط  ةكاد ف أا أف ةككف "غ ر مكةكدة"  ميعبران عف أس ا إلى ما كصػمم إل ػا  
األمظار إلى ةلذ رها عقس اسةشأاد األس ر عرفام ةرادام  مف "ةر ا لةالؿ الشعس ال مسط مي إلػى   فةان 

 ."ال كاى  بد ن مف أف ةل د الشعس في هبةا
كفي شأف ذخر  أكد العبادس  أف المصػالل  لػف ةػةـ إ  بكاػعأا فػي إطػار مشػركع الةلػرر الػكطمي الشػامؿ  

عػػادة بمػػاء اللركػػ  الكطم ػػ . العبادسػػ  رئػػ س السػػمط  ال مسػػط م   ملمػػكد عبػػاس  بةلةػػ ـ المصػػالل   كاةأػػـ كا 
 كمساكاةأا با مةخابام.

كاػػاؿ: "إف كاػػػى عبػػػاس لالمةخابػػػام كشػػػرط ئةػػػراء المصػػػالل   سػػػ لدم إلػػػى كاػػػؼ األخ ػػػرة"   فةػػػان إلػػػى أف 
ػػد ممػػؼ اللر ػػام  فػػي المق ابػػؿ أراد عبػػاس فصػػؿ لةػػى امةخابػػام المةمػػس الػػكطمي فػػي الػػداخؿ كالخػػارن  كةم 

كرأل أف إةػػراء ا مةخابػػام فػػي ظػػؿ كااػػى  ا مةخابػػام الةشػػر ع   كالرئاسػػ   كاػػد خػػالؼ ا ة ااػػام الةصػػالل  ".
ا لةالؿ "مسةل ؿ"  ميب مان أف ةرشػ ح أم شػخص عػف اائمػ  لركػ  لمػاس  سػكؼ  ػلدم بػا إلػى األسػر فػكران 

 كةع د ةةرب  ا مةخابام السابق ".مف ًابؿ ا لةالؿ  عادان أف هذه "العراا ؿ سة شؿ ا مةخابام 
 //فمسطين أون الين، 

 
 متم  الحل في تقرير مصير ال جئين الفمسطينيينياالحت ل ال النائب أبو ليمى:  

اػػاؿ المائػػػس اػػػ س عبػػػد الكػػر ـ "أبػػػك ل مػػػى" عاػػػك المكةػػػس الس اسػػي لمةبأػػػ  الد مقراط ػػػ  لةلر ػػػر فمسػػػط ف إف 
فػي ةقر ػر مصػ ر الالةئػ ف ال مسػط م  ف الػذ ف شػردكا مػف د ػارهـ ك  ةمةمػؾ  لككم  ا لةالؿ   ةمةمػؾ اللػؽ

  فػػيالصػػادر  لػػؽ ةعر ػػؼ الالةػػئ  مشػػ را أف المةةمػػى الػػدكلي أاػػر مػػف هػػك الالةػػئ اػػمف القػػرار 
 "  ملكدان أف األة اؿ المةاللق  أثبةم أف لؽ العكدة    مكف أف  سقط بالةقادـ.كامكف األكؿ 
فػػي األمػػـ المةلػػدة  أمػػس  عػػف مسػػاعي ةػػؿ أب ػػس لةغ  ػػر  "إسػػرائ ؿ"بعػػدما أعمػػف ممثػػؿ أبػػك ل مػػى  ك ػػأةي كػػالـ

الصبغ  القامكم ػ  الخاصػ  بةعر ػؼ الالةئػ ف ال مسػط م  ف  ئسػقاط هػذه الصػ   عػف أبمػاء ال مسػط م  ف الػذ ف 
 . سم هةركا 

 //فمسطين أون الين، 
 
 طمب المجوء السياسي لدييا  تعيد إسرائيمياً  الفمسطينية السمطة 

االػػػم مصػػػادر مسػػػلكل  فػػػي السػػػمط  ال مسػػػط م   إمأػػػا سػػػممم  أمػػػس  إسػػػرائ م ان إلػػػى األةأػػػزة األمم ػػػ  : د س أ
  أف شػابان إسػرائ م ان كصػؿ  "أ س دلػػ" ائسرائ م   بعد أف طمس مملا المةكء الس اسي لد أا. كذكػرم المصػادر

ب ػػ  طمػػس المةػػكء الس اسػػي فػػي األرااػػي ال مسػػط م   عمػػى خم  ػػ  أمػػس  إلػػى مد مػػ  طػػكلكـر فػػي الاػػ   الغر 
 معاماةا مف مشكالم مال   لادة.
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كأكاػػلم المصػػادر أف األةأػػزة األمم ػػ  ال مسػػط م   سػػممم الشػػاس ائسػػرائ مي عبػػر ا رةبػػاط ال مسػػط مي إلػػى 
 مظ رةأا ائسرائ م   بعد رفض طمبا بمملا المةكء الس اسي. 

 //الخميج، الشارقة، 
 

 نصر من الييئة القيادية الجديدة لفتح في غزةأحمد حمس و أحمد أنباء عن استقالة : "القدس" 13
كش م مصادر فةلاك   مطمع   ال كـ ا ثم ف  عف أف الق اد  ف في اللرك   ألمد لمس   :خاص -غزة

فةح  الةي ةـ ائعالف  كألمد مصر  ادما اسةقالةأما مف ممصب أما الةد د في الأ ئ  الق اد   العم ا للرك 
عف ةشك مأا ابؿ أ اـ  بعد مكافق  القائد العاـ لملرك   الرئ س ملمكد عباس  كا ادة المةم  المركز   عمى 
األعااء الةدد  ف ما رفض لمس ةأك د اك م ي اسةقالةا كااؿ باف ذلؾ "شأف داخمي   بقي في إطار 

 المقاشام الداخم   لملرك ".
: "الخالفام ةرم عقس الةع  مام الةي أةمأا الم كض العاـ لمق ادة كاالم المصادر لػ الق دس دكم كـك

العم ا  كعاك المةم  المركز   الدكةكر زكر ا ا غا  بالةراء ةع  مام مغا رة  لةمؾ الةي شكمأا الم كض العاـ 
ا أعمف أمس السابؽ الدكةكر مب ؿ شعث  الذم أادـ عمى ةع  ف ألمد مصر  أم مان لسر لرك  فةح  إ  أم

 عف ةع  ف  إبراه ـ أبك المةا  بد الن لا".
كأكالم أف مف أسباس الخالفام الةي كاعم "عدـ كةكد كادر شبابي في ةشك م  الأ ئ  الق اد   العم ا 
الةد دة  كا عةماد عمى ا ادام كككادر اللرك  مف القدماء  دكف اخ دماء ةد دة  ةممح ال رص  لشباس 

 ع  كال اعم  في القرارام المص ر   لملرك  بغزة".فةح بالمشارك  الكاس
كل ةم المصادر إلى أف خالفام لادة عص م با ةةماع الذم عقد أمس اا لدال كةـ ف ا إعالف الةع  مام 
الةد دة لمأ ئ  الق اد   العم ا  كهك ا ةةماع الذم غاس عما كؿه مف لمس كمصر  كفقان لما أكدةا المصادر. 

د باسـ لرك  فةح بغزة اذ اس المكقال فقد رفض ةأك د أك م ي أمباء ا سةقال   كااؿ لػ القدس اما الماطؽ الةد 
: "لـ ةقدـ لد ما أسباس  عةذارهما عف اللاكر".  دكم كـك

كمف ةامبا فاف الق ادم المد لمس  رفض هك ا خر  م ي أك ةأك د ةقد ـ اسةقالةا  كااؿ لػ القدس دكم 
 قي في إطار المقاشام الداخم   لملرك   بع دان عف ائعالـ".ككـ: "هذا شأف داخمي  ك ب

 11/3/2013القدس، القدس، 
 

 في مدينة الخميل  يشن حممة اعتقاالت في صفوف وكوادر الحركة حت لاال اإلس مي:الجياد  14
ام لممم لرك  الةأاد ائسالمي ا لةالؿ ائسرائ مي المسلكل   عف ل اة كسالم  ا اد: لامد ةاد -غزة 

كككادر اللرك  الذ ف اعةقمةأـ اكام ا لةالؿ امف لمم  اعةقا م كاسع  شمةأا فةر أمس في ص كؼ 
 ا ادام كككادر اللرك  في مد م  الخم ؿ ةمكس الا   الغرب  .

كأشارم اللرك  في ب اف ةمقم "الغد" مسخ  مما الى أف لمم  ا عةقا م طالم أسرل ملرر ف سامدكا 
ارب ف عف الطعاـ مكال  أما مف ب ف مف طاكلةأـ  لمم  ا عةقا م " الق ادم رفااأـ األسرل الم
عامانال مف مخ ـ العركس  كفلاد كعماد العمم  مف بمدة ب م أك   كمأمكف لدكش مف  45مصط ى الأكر ا

 ار   صكر ؼ شماؿ الخم ؿ".
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صرة ا سرل المارب ف عف كشددم اللرك  أف اسةأداؼ ا لةالؿ لككادرها لف  ثم أا عف كاةبأا ةةاه م
 خمؼ القاباف. لألسرلالطعاـ كسةكاصؿ فعال ام الدعـ كائسماد 

 12/3/2013الغد، عمان، 
 

 فشمت في عممية اإلص ح السياسي.. والثورات ىي أساس التغيير حماسعزام التميمي:  15
 مي أف سب ؿ إصالق ادس برس: رأل مد ر معأد ال كر الس اسي ائسالمي بممدف الدكةكر عزاـ الةم -لمدف 

األمظم  الس اس   في العالـ العربي أثبم فشما  كأف اخة ار الشعكس العرب   لمثكرة مأةا لةغ  ر أكااعأا هك 
 السب ؿ ا مةاع ئصالق األكااع العرب  .
  أكرده عمى مكاعا عمى ال ا سبكؾ : "  أةد أبم  11/3/2013كااؿ الةم مي في ةصر ح لا  ـك ا ثم ف 

شؿ ةةرب  ائصالق مف ةأكد لرك  "لماس" لمةكصؿ إلى مصالل  مى مظاـ أكسمك  كبقدر ما عمى ف
لاكلم ةاهدة ةذبا إلى ل ث ةقؼ لاكؿ بكؿ ما أكةي مف اكة سلبأا إلى ل ث  قؼ هك في المربى 

 الصأ كمي. كهكذا هي ةةارس ائصالق  ةلكلم في ألسف ألكالأا إلى مشار ى الةكاء.
 11/3/2013قدس برس، 

 
 من عناصرنا إلى قوات االحت ل  ث ثةسممت  الفمسطينية : السمطة"حزب التحرير" 16

 3اةأـ لزس الةلر ر في الا   الغرب    ال كـ ا ثم ف  األةأزة األمم   الةابع  لمسمط  ال مسط م   بةسم ـ 
لزس  خاص  في راـ مف ككادره إلى اكام ا لةالؿ ائسرائ مي  كاسةمرار لمالةأا ا عةقال   اد ككادر ال

 اهلل كالب رة كاممد ا كطكلكـر كةم ف كامق م    خالؿ األ اـ األخ رة.
كااؿ اللزس في ب اف كصؿ "فمسط ف" مسخ  عما: "إف اعةداءام السمط  ةةمثؿ بالارس كالةعذ س كالةأد د 

ءام لمقرام األةأزة كةم  ؽ الةأـ  كا عةقاؿ مف أماـ المساةد كفي الطراام كمف الممازؿ  كةكة ا ا سةدعا
 األمم   في مدف كارل كسط الا   الغرب   كشمالأا".

كأااؼ اللزس : "اعةقؿ أفراد مف األةأزة األمم   شباس اللزس مف داخؿ مسةد الب رة الكب ر كمف عمى 
 أبكابا بقكة السالق  كسممكا ثالث  ممأـ لقكام ا لةالؿ  كاربكهـ كعذبكهـ  كل قكا الةأـ لأـ".

 11/3/2013، أون الينفمسطين 
 

 عين الحموةمخيم في  س م" جرحى في استيداف عنصر سابل في "فتح اإل وسبعةقتيل لبنان:  17
 اةؿ شخص كةرق سبع  ذخركف في امةكاس  امم   ملدكدة شأدها مخ ـ ع ف اللمكة عصر ا ثم ف  : ص دا

مف عصر ا ثم ف عمى اثر  فقد ةكةر الكاى األممي في مخ ـ ع ف اللمكة بشكؿ م اةئ بع د الخامس 
ةعرض عمصر سابؽ ف ما كاف  سمى ةمظ ـ "فةح ا سالـ"  هك ال مسط مي بالؿ بدر  ئطالؽ مار في لي 
الط رم داخؿ المخ ـ ما ادل الى اصاب  بدر كشق قا المد كماؿ بدر بةركق ل ث كاما  سةقالف دراة  

 .سط م  فكما ادل اطالؽ المار الى اصاب  اربع  مدم  ف فم مار  .
كةلدثم بعض المصادر عف اصاب  مطمؽ المار عمى بدر كشق قا كهك ال مسط مي عبد الماصر س. كةردد 

ك لقان مقؿ الى مركز لب س الطبي ال مسط مي خالد المد المصرم كالذم  اف خم    اللادث ثأر   كشخص  . 
الل اة. ما رفى لص م  اطالؽ   مةمي الى لرك  فةح  مصابان بطمؽ مارم في رأسا ل ث ما لبث اف فارؽ

 المار الى اة ؿ كسة  ةرلى.
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كعقدم لةم  المةابع  لمقكل الكطم   كا سالم   ال مسط م   اةةماعا طارئا لأا في مركز المكر ائسالمي ػ   
 كاصدرم في خةاما ب اما ةاء ف ا:

 لا أ   ابعاد س اس  .ػ إف اللادث الملسؼ الذم كاى مساء في مخ ـ ع ف اللمكة هك لادث فردم ل س 1
ػ إف لةم  المةابع  بكؿ أطرافأا أكدم ثكابم العمؿ المشةرؾ القائم  عمى لرص الةم ى عمى أمف 2

دام  ال عؿ كردة ال عؿ .  كاسةقرار المخ ـ كا 
ػ ةدعك لةم  المةابع  ابماءما في المخ ـ بكؿ امةماءاةأـ الى ةةمس كاف  المظاهر المسمل  كالملافظ  عمى 3

 مخ ـ كعكدة الل اة إلى طب عةأا كعدـ ا مةرار إلى ال ةم .أمف ال
 كأرزااأـ.ػ ةةكةا المةم  بالمداء ألبمائما بأف هذا المخ ـ مف مق م ف ككافد ف أمام  في أعمااما بأركالأـ 4

12/3/2013، المستقبل، بيروت  
 

 لمحرب القادمة.. المعارضة السورية قد تنقمب ضدنا  االستعدادغانتز: عمينا  28
اائػػػػد أركػػػػاف الةػػػػ ش    أفالقػػػػدس الملةمػػػػ مػػػػف  أ ؼ س  عػػػػف ككالػػػػ  21/3/1023، الحيوووواة، لنوووودنذكػػػػرم 

ائسرائ مي بمي غامةز  ااؿ في ملةمر سمكم لكؿ األمف  عقد فػي هرةز م ػا شػماؿ ةػؿ أب ػس  إف "الكاػى فػي 
المرلمػ  ةلػارس  سكر   أصبح خط ران لمغا    الممظمام ائرهاب   ةعزز كةكدهػا عمػى األرض  كهػي فػي هػذه

 اد األسد لكمأا اد ةةلكؿ ادما مسةقبالن".
كأاػػاؼ رئػػ س األركػػاف إف "السػػالق ا سػػةراة ةي الاػػخـ الػػذم ةممكػػا سػػكر    مكػػف أف  قػػى فػػي أ ػػدم هػػذه 

 الممظمام ائرهاب  ".
 كفي الشأف المبمامي  لذر الةمراؿ غامةز مف "خطر ام ةار اسةراة ةي  مكف أف  لدث في أم للظ ".

كا   سػػػ ككف عم مػػػا  1006اؿ "مامػػػؿ أف  سػػػةمر األثػػػر الػػػرادع الػػػذم فراػػػماه عمػػػى لػػػزس اهلل خػػػالؿ لػػػرس كاػػػ
 الةلرؾ بكؿ القكة الالزم  كبصكرة فعال  اد لزس اهلل كا اا اد كؿ ما  ل ط بأذه الممظم ".

اػػاؿ اف اائػػد أركػػاف الةػػ ش ا سػػرائ مي الةمػػراؿ ب مػػي غػػامةس    أف 21/3/1023بيووروت،  النيووار،كااػػافم 
 عمى اسرائ ؿ أف ةككف ةاهزة لملرس "كا   فمف مسامح أم سما" .

 
 ىي الدولة األقوى في المنطقة  "إسرائيل"إيران أو سوريا:  ضد   حرباً بارا  ال يستبعد  29

كز ػر الػدفاع ا سػرائ مي ا أػكد   أف لقػدس الملةمػ مػف اماؿ شػلادة   عف 21/3/1023، الحياة، لندنذكرم 
ة كالملسسػػام كافػػ  ذام الشػػأف إلػػى اةخػػاذ ا سػػةعدادام الاػػركر   ةلسػػبان  لةمػػاؿ ةػػدهكر بػػاراؾ دعػػا ا ةأػػز 

سر ى لالكااع في الممطق . كلذر باراؾ مف ةعق د الةلد ام المعقدة الةي ةكاةأأا اسرائ ؿ مف ابػؿ مخةمػؼ 
 الةبأام في الممطق .

راف لػف ةخة ػي عػػف الكةػكد بػؿ ةكاصػػؿ كفػي اةةمػاع لمةمػ  الخارة ػػ  كا مػف فػي الكم سػػم  اػاؿ بػاراؾ  اف ا ػػ
ةعز ز ادراةأا المكك   ف ما سكر   ةكاةا لاؿ ة ةم اماـ الةم ى  ما  ان بالقكؿ:" أماـ هذه األكااع   ةكةػد 

 أ   اكة في الشرؽ ا كسط اادرة عمى مأاةم  اسرائ ؿ ةك ان أك بكاسط  اكام مدرع ".
مػف اف غػدكر ل برمػاف إلػى أف ا ةأػزة ا مم ػ  ةكاةػا ذام مف ةأةا ل ػم الػرئ س الملاػم لمةمػ  الخارة ػ  كاأل

الةلػػػد ام الةػػػي  كاةأأػػػا المةةمػػػى ا سػػػرائ مي ممػػػا  سػػػةكةس ادخػػػاؿ ةقم صػػػام عمػػػى م زام ػػػ  الػػػدفاع ا اػػػان. 
كبلسس ل برماف فاف كز ر الدفاع في اللككم  الةػي  شػكمأا لال ػان بم ػام ف مةام ػاهك  س اػطر  كؿ مػرة إلػى 

   المساكاة في ةلمؿ عسء الخدم  العسكر   لمةم ى.الةعامؿ مى اا 
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بػاراؾ اػاؿ "ةبقػى ا ػراف الةلػدم ا بػرز خػالؿ هػذه السػم   كمػف   أف 21/3/1023النيار، بيوروت، كأاافم 
الممكػػػف اف مكػػػكف اػػػادر ف عمػػػى معرفػػػ  الةكةػػػا الػػػذم سػػػةأخذه ابػػػؿ مأا ػػػ  العػػػاـ اللػػػالي". كااػػػاؼ "اف القػػػادة 

ممطق  مم ع  ب اؿ عدد كب ر مػف المكااػى المكك ػ  الة ػدة اللما ػ "  مشػ ران الػى امأػـ ا  رام  ف  ر دكف امشاء 
  عةقدكف اف الك  ام المةلدة سةكاةا عمدها الكث ر مف المشكالم في لاؿ اررم مأاةمةأـ".

 
 الموساد تجسس عمى عباس قبيل "أوسمو"يديعوت:  10

سػػاد كشػػؼ الملادثػػػام السػػر   الةػػي ةػػرم بػػػ ف االػػم صػػل    " ػػد عكم ألرمػػكم" ائسػػػرائ م   إف ةأػػاز المك 
  عبػػر زرع ةأػػازٍم ةمصػػم فػػي 2993اإسػػرائ ؿال كممظمػػ  الةلر ػػر ال مسػػط م   اب ػػؿ ةكا ػػى اة ػػاؽ أكسػػمك عػػاـ 

 مكةس مائس رئ س الممظم  ذمذاؾ ملمكد عباس.
ةمصػم  كاالم الصل    عمى مكاعأػا ائلكةركمػي إف المكسػاد ةمػد مسػلك  فػي ممظمػ  الةلر ػر لػزرع ةأػازم

ف ألػػد الةأػػاز ف ةػػـ كاػػعا فػػي مقعػػد عبػػاس  كا خػػر فػػي المصػػباق المكاػػكع  بمكةػػس عبػػاس فػػي ةػػكمس  كا 
 عمى طاكل  مكةبا.

كأشارم إلى أف المكساد أطمؽ عمى هذه العمم   اسـ الصػكؼ الػذهبي  كلصػؿ مػف خػالؿ الةمصػم عمػى مػا 
ر   الةػػي لػػـ  كػػف المكسػػاد مطمعػػا  لػػدث بمكةػػس عبػػاس ل مػػذاؾ عمػػى معمكمػػام هامػػ   ب مأػػا الملادثػػام السػػ

 عم أا.
كاالم الصل    مقال عف مسلكؿ في المكساد ةأك ده أف المعمكمام الةي ةـ اللصػكؿ عم أػا بكاسػط  ةأػازم 

 الةمصم كامم مف ذهس.
كلسس المعمكمام الةي سػربةأا الصػل    فػالف المكسػاد ةمكػف مػف زرع ةأػازم الةمصػم فػي مأا ػ  ما ك/أ ػار 

ثػػػ  أشػػػأر مػػػف ةكا ػػػى اة ػػػاؽ أكسػػػمك  كبعػػػد ثالثػػػ  أسػػػاب ى اكةشػػػؼ ال مسػػػط م كف ةأػػػازم   أم ابػػػؿ ثال2993
 الةمصم كألقكا القبض عمى العم ؿ الذم ةمده المكساد.

كأاافم الصل    أف اإسرائ ؿال مارسم اغكطا كب رة ةدا مف أةؿ ممى إعداـ هذا العم ؿ  ككاف المسػلكؿ 
كزراء ائسرائ مي لشلكف األمف القػكمي اػد ةلػدثا خػالؿ مػلةمر السابؽ بالمكساد عكزم أراد كمسةشار رئ س ال

 عف هذه القا  . 1005في ةامع  ل  ا ممةصؼ عاـ 
كما ةلدثم ةقػار ر إسػرائ م   كفمسػط م   عػف هػذه العمم ػ  فػي السػمكام المااػ    كاالػم إف اسػـ هػذا العم ػؿ 

ما كاف مساعدا كأم ف سر لدل عباس.  هك عدماف  اس ف كا 
 22/3/1023، الين فمسطين أون

 
  2948"إسرائيل" "تدين" اعتداء المستوطنين عمى فمسطينيي  12

 داف الػػرئ س ائسػػرائ مي شػػ معكف ب ػػر س  ا عةػػداءام الةػػي ةعػػرض لأػػا مكاطمػػكف عػػرس فػػي إسػػرائ ؿ راـ اهلل:
ار س  إف . كااؿ في ةصر لام لممراسم ف ائسرائ م  ف الذ ف  رافقكما في ز ارةا لبعمى أ دم مسةكطم ف  أكد

 مرةكبي هذه ا عةداءام هـ أماس ام مكف  مطخكف صكرة مةةمى بأكمما.
كأصػػدر رئػػ س بمد ػػ  القػػدس  م ػػر بركػػام  ب امػػا أداف ف ػػا بشػػدة ةم ػػى أعمػػاؿ العمػػؼ الةػػي ةعػػرض لأػػا مػػلخرا 

. كشدد بركام عمى اركرة الل اظ عمػى الةعػا ش السػممي فػي القػدس كالعمػؿ عمػى القدسالسكاف العرس في 
المظػاهر »دئ  الخكاطر. كةعأد اائد شرط  القدس  الم ةر ةمراؿ  كسي بار  مةي  بالقااء عمى مثؿ هذه ةأ

 «.المق ة 
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 21/3/1023، الشرل األوسط، لندن

 
  تل أبيب تؤكد الحفاظ عمى التفول الجوي مقابل تسمح الدول العربية بأنظمة دفاعات جوية 11

ل    ' د عكم ألركمكم' عمى ائمةرمم في كاشمطف  كشػؼ ػ زه ر أمدراكس: كشؼ مراسؿ مكاى ص الماصرة
كالةػي  F-35المقاس عف أما فػي الكاػم الػذم كػاف ف ػا سػالق الةػك ائسػرائ مي  سػةعد  سػةقباؿ أكلػى طػائرام 

كػػػاف  عةبرهػػػا مسػػػةقبؿ هػػػذا السػػػالق  أكػػػد ةقر ػػػر مػػػف كزارة اللػػػرس األمر ك ػػػ  االبمةػػػاغكفال كةػػػكد العد ػػػد مػػػف 
ائرة  بلسس المصادر األمر ك   الةي فامم عدـ الكشؼ عػف اسػمأا  كمػا اػاؿ المكاػى المشاكؿ في هذه الط

 العبرم.
كمة ة  لأذه المشاكؿ في الطػائرة  فقػد اػررم كزارة الػدفاع األمر ك ػ  كاػؼ اسػةخدامأا بعػد مػركر أسػبكع كالػد 

 .عمى ةلم قأا
س هارئ ػؿ  إف العػاـ المااػي في س اؽ مةصؿ  ااؿ الملمؿ العسػكرم فػي صػل    اهػ(رةسال العبر ػ   عػامك 

كػػذلؾ. كأشػػار  1023كػاف عػػاـ القػػكة الةك ػػ  فػػي الةػػ ش ائسػػرائ مي  كاف ا لةمػا م كب ػػرة بأمػػا  كػػكف العػػاـ 
إلى أما   ةد د في ذلؾ  ل ث أف القكة الةك   ةبقػى المػدماؾ األهػـ فػي القػكة العسػكر   ئسػرائ ؿ ممػذ عقػكد 

غ  ػػر فػػي هػػذا الةكةػػا  مثممػػا  ػػمعكس ذلػػؾ فػػي الةصػػر لام العمم ػػ  كث ػػرة  رغػػـ أمػػا  بػػدك أمػػا لصػػؿ بعػػض الة
لمة ش  كساؽ اائالن إلى أف سالق الةك ائسػرائ مي لعػس مػرة ثام ػ  دكرا مركز نػا فػي اللػرس العدكام ػ  األخ ػرة 
عمى اطاع غزة  الةي أطمؽ عم أا اعامكد السلاسال  كفي الأةػـك عمػى اافمػ  السػالق فػي السػكداف  ك سػةعد 

سػػمكام ةػػاءم لممػػ   4ال. كبلسػػس الكاةػػس  فالمػػا بعػػد 35ف  ك عمػػؿ عمػػى امػػةالؾ طػػائرام لد ثػػ  اأؼ ئ ػػرا
  ل ػث شػكؾ 1008بػد  مػف  1006اعامكد السلاسال  كلكف  كلم اةػأة الكاةػس  فػالف الةػ ش عمػؿ بطر قػ  

ة مسػػػبقنا بةػػػدكل العمم ػػػ  البر ػػػ   ك شػػػ ر فػػػي الكاػػػم م سػػػا إلػػػى أمػػػا عمػػػى الةػػػ ش أف  عػػػرض لمػػػك  فػػػي عػػػد
مةا م: الل ػاظ عمػى الة ػكؽ الةػكم ائسػرائ مي مقابػؿ ةسػمح الػدكؿ العرب ػ  بأمظمػ  دفاعػام ةك ػ  مةطػكرة  
كخاصػ  فػي سػػكر   كلبمػاف  كمكاةأػ  الز ػػادة الأائمػ  فػي القػػدرام الصػاركخ   لمػدكؿ العرب ػػ   كاللاةػ  لمػػدفاع 

المكةأػػ  كالطػػائرام بػػدكف ط ػػار. كهمػػا عػػف األةػػكاء ائسػػرائ م   مػػف ةأد ػػدام ةد ػػدة مخةم ػػ   مثػػؿ الصػػكار خ 
 ش ر الكاةس إلى أما في لاؿ امد ع لرس  فالما  بلسس إ ش ؿ  س ةـ ا عةمػاد عمػى ةكة ػا اػربام ةك ػ  
أاػػػكل بكث ػػػر ممػػػا كامػػػم عم ػػػا فػػػي السػػػابؽ. كةػػػابى أمػػػا عمػػػى الةػػػ ش أف  كاصػػػؿ ا سػػػةثمار فػػػي الممظكمػػػام 

ف السػابؽ  مشػ رنا إلػى أمػا فػي كػؿ اللػا م سػ ككف ا مةصػار الدفاع    مثؿ القبػ  اللد د ػ  كل ػةس  أكثػر مػ
ممػا مػف خػالؿ ة ع ػؿ اػكة  مخةم نا  ل ث أما لف  ككف لسمنا  ةرؾ ف ػا العػدك لػذاءه أك  رفػى العمػـ األبػ ض  كا 

 هائم  ةخمؽ ردا كهدكءا مسةمرا  لةى لك أطمؽ الطرؼ الثامي الصاركخ األخ ر في اللرس.
ادر ائمكػاف  ل ػث أف الةبأػ  الداخم ػ  سػةةد صػعكب  فػي الصػمكد ألسػاب ى  ك ةس أف ةككف اللرس اص رة

كث رة ةلم الأةمام الصاركخ   الثق م  الةي  طمقأا العدك. ككةس أ اا أف سػالق الةػك  عةمػد فػي فراػ اةا 
عمػى الةلسػػف الكب ػػر الػػذم أمةػػز فػػي السػػمكام األخ ػرة فػػي القػػدرة عمػػى ةمػػى المعمكمػػام ا سػػةخبار    كالػػربط 
السر ى ب ف المعمكمام ا سةخبار   كب ف إطالؽ المار  كلقؽ ا زة مممكس  بدأم بشدة إطالؽ الم ػراف الةك ػ  
كبمػػػدل داةأػػػا. كػػػؿ هػػػذه الةطػػػكرام ذام صػػػم  بػػػالطبى لػػػ س فػػػي المكاةأػػػ  القادمػػػ  مػػػى لػػػزس اهلل أك لمػػػاس 

األخ ػرة  كهػي اصػؼ الممشػ(م فلسس  إمما مى ائمكام   المركز   الةي  سةعد لأا سالق الةػك فػي السػمكام 
 المكك   ائ رام  .

 21/3/1023، القدس العربي، لندن
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 مقتل إسرائيمي بالرصاص في الناصرةفي حادثة األولى من نوعيا:  13

أعممػػم الشػػرط  ائسػػرائ م   أمػػس مقةػػؿ إسػػرائ مي بطمقػػام مار ػػ  خرةػػم مػػف سػػ ارة كامػػم ةمػػر كسػػط : راـ اهلل
. ككفؽ ب اف لمشرط  مشرةا كسائؿ إعالـ إسػرائ م   كمػف ب مأػا 48لةم  عاـ مد م  الماصرة شماؿ فمسط ف الم

ةقػػػـك اػػػكام الةػػػ ش كالشػػػرط  ائسػػػرائ م   لال ػػػا بة ةػػػ ش مد مػػػ  الماصػػػرة  كالبلػػػث فػػػي أسػػػباس “القمػػػاة العاشػػػرة 
 سةؿ مف فر دة مف مكعأا  ل ث لـ “  كل ةم القماة العاشرة إلى أف هذه اللادث  ةعةبر ”كخم  ام عمم   القةؿ

خم  ػام اللػادث مػا زالػم مةأكلػ   “كأاػافم القمػاة أف ”. ابؿ مقةػؿ إسػرائ م  ف فػي مػدف عرب ػ  مثػؿ الماصػرة
 ”.لكف الةلق قام ةار   في كاف  ا ةةاهام

كاػػاؿ شػػأكد ع ػػاف مػػف مد مػػ  الماصػػرة إمػػا   زالػػم لػػكاةز الشػػرط  ائسػػرائ م   مكةػػكدة فػػي مد مػػ  الماصػػرة 
 كلـ ةعمف أم ةأ  مسلكل ةأا عف اللادث.”. قي المار ةةاه ائسرائ مي ةار  كعمم ام البلث عف مطم

 21/3/1023، االتحاد، أبو ظبي
 

 االستيطان ولن يمانع بإط ل أسرى أو استئناف التفاوض  بتجميدلن يسمح  "البيت الييودي" 14
ةطرؼ لكسػائؿ ائعػالـ ال م مي الم« الب م ال أكدم»مسلكؿ كب ر في اللزس :  ااؿ أسعد ةملمي –الماصرة 

العبر ػػ  أمػػس أف اللػػزس  ػػدخؿ اللككمػػ  الةد ػػدة ل كػػكف شػػر كان ف أػػا    ل مسػػلس ممأػػا بعػػد أسػػاب ى معػػدكدة  
ألف هذا لـ  كف  كمان شرطان  سةئماؼ الم اكاػام مػى »لكما لف  سمح بأف ةقرر اللككم  ةةم د ا سة طاف 
كأاػػاؼ أمػػا إذا مػػػا أرادم اللككمػػ  الةد ػػدة أف ةقػػػـك «. ال مسػػط م  ف  كلػػ س معقػػػك ن أف  صػػبح ال ػػكـ شػػػرطان 

ببػػػادرام لسػػػف م ػػػ  ةةػػػاه ال مسػػػط م  ف  فالمػػػا  مكمأػػػا أف ةقػػػرر ائفػػػران عػػػف أسػػػرل فمسػػػط م  ف فػػػي السػػػةكف 
 «.كملف لف مقٌكض اللككم  عمى خطكام كأذه»ائسرائ م   أك ةلر ر أمكاؿ لمسمط   
الب ػػم »طي المعػػارض  عقػػكؼ هرةسػػكغ اػػكؿ المائػػس مػػف الكسػػ« العمػػؿ»مػػف ةأةػػا  اعةبػػر المائػػس مػػف لػػزس 

لف  ةـ بأم لاؿ مف األلكاؿ ةةم د البماء »المرشح لممصس كز ر ائسكاف كالبماء اكرم أر ئؿ اما « ال أكدم
  رسال  كاال  لملككم  الةد دة ةقكؿ إما لف  ةـ «في المسةكطمام لةى خارن الةكةالم ا سة طام   الكبرل

ةسػ بي ل  مػي أف ةةمػس « اللركػ »عم ػا اسػةغرس مػف زع مػ  »الس اس   مػى ال مسػط م  ف  كاسةئماؼ العمم   
 «.في لككم  كأذه

 21/3/1023، الحياة، لندن
 

 سرائيميين في تحطم مروحية عسكرية قرب أسدودإمصرع طيارين  15
رعأما بعػػػد ذكػػػرم ائذاعػػػ  العامػػػ  ائسػػػرائ م   صػػػباق ال ػػػـك الثالثػػػاء  أف ط ػػػار ف مػػػف سػػػالق الةػػػك لق ػػػا مصػػػ

ممةصؼ الم م  الماا   مة ة  ةلطـ مركل   مقاةم  مػف طػراز كػكبرا فػي ممطقػ  ك بػكةس ر  ػاد ـ القر بػ  مػف 
 مد م  أسدكد  عمدما كامم في طر ؽ عكدةأا إلى ااعدةأا مف طمع  ةدر ب  .
 21/3/1023، فمسطين أون الين 

 
 األطفالتقاعد النساء.. واتجاه لتقميص مخصصات  رفع سن  "يديعوت":  16

أعػػػدم كزارة المال ػػػ  ائسػػػرائ م   خطػػػ  ةقشػػػؼ كاسػػػع   ةةاػػػمف إةػػػراء ةقمػػػ ص ةد ػػػد عمػػػى : ملمػػػكد مل ػػػى
مم ػػار شػ كؿ  سةعراػػأا هػذا األسػػبكع عمػػى كز ػر المال ػػ  الةد ػد فػػى لػػاؿ  30الم زام ػ  العامػػ  القادمػ  بق مػػ  

 ةشك ؿ اللككم  ائسرائ م   القادم .
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ئسػرائ م   إف خطػ  الةقمػ ص ةشػمؿ رفػى ا مػ  الاػر ب  الماػاف  بمسػب  كاالم صػل    " ػد عكم ألركمػكم" ا
مم ػػػػػار شػػػػػ كؿ مػػػػػف  3%  كالةراةػػػػػى عػػػػػف إع ػػػػػاء الاػػػػػر ب  الماػػػػػاف  عمػػػػػى الخاػػػػػار كال كاكػػػػػا  كةقمػػػػػ ص 2

 عاما. 67مم ار ش كؿ  كرفى سف الةقاعد لممساء لةى  4مخصصام األط اؿ  كةخ  ض األةكر فى بق م  
 10  كةقمػػ ص 1023مم ػػارام شػػ كؿ مػػف م زام ػػ  الػػكزارام اللككم ػػ  عػػاـ  20كمػػا ةةاػػمف الخطػػ   ةقمػػ ص 

  كلػكالى مصػؼ 1024مم ػارام شػ كؿ مػف م زام ػ  الةػ ش لعػاـ  5  كةقم ص 1024مم ار ش كؿ خالؿ عاـ 
   كةقم ص  شمؿ السمطام الملم  .1023المبم  عاـ 

الأبػػام اللككم ػػ  المممكلػػ  لممةػػالس مم ػػكف شػػ كؿ مػػف  700إلػػى  350كمػػا ةقةػػرق الػػكزارة  ةقمػػ ص مػػا بػػ ف 
%  كةقمػػ ص الربػػى مػػف ا مػػ  المػػمح المقدمػػ  8% إلػػى 5الملم ػػ   مػػف خػػالؿ رفػػى ا مػػ  اػػر ب  األمػػالؾ مػػف 

لغػػاء  لغػػاء ةلسػػ مام الاػػرائس الخاصػػ  بػػكظ ى اطػػاع الةكمكلكة ػػا المةقدمػػ   كا  لاػػرائس صػػماد ؽ األمػػكاؿ  كا 
  الم.إع اءام الار ب  المااف  المممكل  لمد م  إ

كأاػػػافم  ػػػد عكم أف الخطػػػ  ةشػػػمؿ أ اػػػا إلغػػػاء كافػػػ  الةسػػػأ الم كالمػػػمح المقدمػػػ  لقطػػػاع سػػػكف المةػػػد م ف  
ع اءام ممح السكف لمةمكد المسرل ف مف الخدم  العسكر   كاألزكان الشاب .  كا 

 22/3/1023، اليوم السابع، مصر
 

 تفاقم االعتداءات العنصرية عمى الفمسطينيين"يديعوت":  17
رصدم صل     د عكم ألركمػكم ائسػرائ م   سمسػم  مػف ا عةػداءام العمصػر   : عكض الرةكس -الخم ؿ 

  مشػػ رة إلػػى ة ػػااـ الظػػاهرة فػػي 2948الةػػي ااةرفأػػا إسػػرائ م كف اػػد فمسػػط م  ف فػػي األرااػػي الملةمػػ  عػػاـ 
 ا كم  األخ رة.

ألسػبكع المااػي  مكاػل  أف عامػاال مأا ػ  ا 57كسردم الصل    ما كاى لمس دة ال مسط م   م سػر ع سػى ا
 فة    أكدا اعةدكا عمى الس دة العرب   مف مد م  الماصرة العم ا, كبصقكا عم أا كشةمكها.

كفػػي الشػػأكر القم مػػ  المااػػ  , اعةػػدل مةطرفػػكف  أػػكد كمسػػةكطمكف عمػػى مسػػاةد كدكر عبػػادة مسػػ ل   فػػي 
بػكا عمػى ةػػدرامأا شػعارام عمصػػر   أك ككػذلؾ فػي الاػػ   الغرب ػ  الملةمػػ , ككة 2948الممػاطؽ الملةمػ  عػػاـ 

 مماها  لممسمم ف كالمس ل  ف.
كما أف بعض المساةد في الا   كداخؿ الخط األخار ةعرام لملرؽ مػف ابػؿ مةطػرف ف  أػكد, فػي لػ ف 

 ةعرام مساةد أخرل لمةدم س.
 22/3/1023، الجزيرة نت، الدوحة

 
 
 

 "إسرائيل"احيم وصموا إلى طمل سر أ: جنود األمم المتحدة الذين الجيش اإلسرائيمي 18
ارك ةػػرزال: االػػم مةلدثػػ  باسػػـ ةػػ ش ا لػػةالؿ ائسػػرائ مي إف ةمػػكد ا مػػـ المةلػػدة لل ػػظ  -القػػدس الملةمػػ 

السػػالـ الػػذ ف الةةػػزهـ مقػػاةمكف معاراػػكف فػػي ةمػػكس سػػكر ا ثالثػػ  ا ػػاـ ابػػؿ اف  طمقػػكا سػػرالأـ  ػػـك السػػبم 
 عبركا إلى اسرائ ؿ مف األردف ال ـك ا ثم ف.
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ف المةلدثػػ  لػػـ ةعقػػس عمػػى ةقر ػػر لصػػل    معػػار ؼ ا سػػرائ م   اػػاؿ إف ةمػػكدا اسػػرائ م  ف رافقػػكا فػػي كاػػم لكػػ
فػػي طر ػػؽ العػػكدة إلػػى ااعػػدةأـ بملػػاذاة اللػػدكد  -ةمػػد ا 12كعػػددهـ - لػػؽ ةمػػكد ل ػػظ السػػالـ ال مب م ػػ ف 

 السكر   مى مرة عام الةك ف الةي ةلةمأا إسرائ ؿ.
 21/3/1023، القدس العربي، لندن

 
 القتحام بمدات فمسطينية مزدحمة باآلليات الثقيمة  عسكرية مناورةالجيش اإلسرائيمي:  19

أةػػػرل ةػػػ ش ا لػػػةالؿ ائسػػػرائ م   ممػػػاكرة عسػػػكر   فػػػي إلػػػدل بمػػػدام مد مػػػ  الخم ػػػؿ : الخم ػػػؿ افمسػػػط فال س
كامةشػارهـ بػ ف أزاػ  البمػدة  الكااع  بةمكس الا   الغرب    ةخممأا ااةلاـ عشرام الةمكد برفق  ا ل ام الثق مػ  

 كعمى أسطح عدد مف الممازؿ  مما أثار لال  رعس في ص كؼ السكاف.
كرةلم مصادر أمم   فمسػط م   أف ةكػكف عمم ػ  ا اةلػاـ "ةػدر س كممػاكرة لعمم ػام اةة ػاق كدخػكؿ ا ل ػام 

ز بةالصؽ ممازلأـ كا ؽ العسكر   الثق م  ألزا  الشكارع كاألماكف الا ق   خاص  كأف بمدة ب م كالؿ ةةم 
 شكارعأا".

 21/3/1023قدس برس، 
 

 حكومة إسرائيمية  13وزيرة فقط في  23إحصاء:  30
لككمػ     31امرأة فقط ةـ ةكز رهف في اللككمام المةعااب  الةي بمغػم  23أظأر ةقر ر اسرائ مي اف : لمدف

 ا سبكع. ةشمؿ ةمؾ الةي س شكمأا رئ س اللككم  المكمؼ بم ام ف مةام اهك مأا  
فػي المئػ  مػػف المةةمػى ا سػرائ مي  كةشػػارؾ فػي القطاعػػام  50ف ػي الكاػم الػػذم ةشػكؿ ف ػا المػػرأة مػا مسػػبةا 

المخةم ػػ  فػػي اسػػرائ ؿ  بمػػا ف أػػا الخدمػػ  العسػػكر   فػػي الةػػ ش  كعمػػى رغػػـ ممػػا ةلممػػا بػػرامج األلػػزاس مػػف 
« معػار ؼ»  إ  أف ةقر ػران مشػرةا صػل    ال سار لةى أاصى ال م ف عف دكر المػرأة كالد مكاراط ػ  كالمسػاكاة

لككمػػ  بمػػ  عػػدد الػػكزراء ف أػػا  31امػػس عػػف المسػػاء المػػكاةي شػػاركف فػػي لككمػػام اسػػرائ ؿ ممػػذ ا امأػػا  كهػػي 
 كز ران هماؾ كز رة كالدة. 27امرأة  أم مقابؿ كؿ  23كز ران  أفاد اف عدد الكز رام لـ  ةةاكز  112

هذه اللككمام  بؿ في طب عػ  اللقائػس الكزار ػ  الةػي ةةسػممأا المػرأة   ك   قةصر األمر عمى عدد المساء في
كالةػػي هػػي فػػي غالب ةأػػا لقائػػس مػػف الدرةػػ  الثام ػػ  كالثالثػػ   كفػػي بعػػض األل ػػاف مائػػس كز ػػر بصػػ   كز ػػر أك 

 كز ر مف دكف لق ب  كزار  .
مثػؿ بغكلػدا مػائ ر  كالةػي ةعةبػر كأشارم الصل    الى اف الدكر الكل د المأـ الذم لعبةا المػرأة فػي اسػرائ ؿ ة

  «العمػػؿ»الكل ػػدة الةػػي ةسػػممم رئاسػػ  الػػكزراء فػػي اسػػرائ ؿ بعػػد اف كامػػم مرشػػل  لأػػذا الممصػػس مػػف لػػزس 
لةػػػى عػػػاـ  2956  كةسػػػممم كزارة الخارة ػػػ  ممػػػذ عػػػاـ 2974لةػػػى عػػػاـ  2969فكامػػم رئ سػػػ  لمػػػكزراء عػػػاـ 

 .2956ى عاـ لة 2949  في ل ف شغمم ممصس كز رة العمؿ ممذ عاـ 2966
ةسػػ بي ل  مػػي فػػي الةرة ػػس الثػػامي مػػف مال ػػ  أهم ػػ  الممصػػس الػػذم ةكلةػػا فػػي « اللركػػ »كةػػأةي زع مػػ  لػػزس 

  فةسػممم 1009لةػى عػاـ  1002اللككم  ا سرائ م    اذ شغمم العد د مف المماصس الكزار   ما بػ ف عػاـ 
ؿ كالخارة ػػ   كمػػا ةسػممم رئاسػػ  الػػكزراء بعػػد كزارة الزراعػ  كاسػػة عاس القػػادم ف الةػدد كالبمػػاء كا سػػكاف كالعػد

اسةقال  ا أكد اكلمرم مة ة  فةح ةلق ؽ ةمائي اده. اما بااي الػكز رام  فةسػممف لقائػس كزار ػ  مػف الدرةػ  
الثام ػػ  كالثالثػػ   باسػػةثماء الػػكز رة ف ل مػػكر ل مػػام ال كػػكدال ك ػػكلي ةػػام ر االعمػػؿال المةػػ ف ةسػػممةا كزارة الةعمػػ ـ 

 العشر األخ رة.خالؿ السمكام 
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 21/3/1023، الحياة، لندن

 
 تل أبيب تشكو عدم تعاون المصريين في مكافحة الجراد : "واال"موقع  32

ذكػػر مكاػى "كا " ائخبػػارم العبػرم  أف ةػػؿ أب ػس "ةشػكك مػػف عػدـ ةعػػاكف المصػر  ف فػػي : الماصػرة افمسػط فال
ف أسػػراس الةػػراد المةةأػػ  إلػػ أـ"  لسػػس مكاػػكع مكافلػػ  الةػػراد  كاف المصػػر  ف لػػـ  خبػػركا ائسػػرائ م  ف بشػػأ

 اكلا.
كلذرم الكزارة ائسرائ م   مف أف األلكاؿ الةك   الةي سةشأدها الدكل  العبر   خالؿ األ ػاـ المقبمػ   اػد ة ػااـ 
مػػف األاػػػرار الةػػػي س ةسػػبس بأػػػا الةػػػراد  ل ػػػث امػػا مػػػف المةكاػػػى أف  سػػػاعد ارة ػػاع درةػػػام اللػػػرارة  كاةةػػػاه 

 ةراد.الر اق  في مشاط ال
 22/3/1023قدس برس، 

 
 : الجيش اإلسرائيمي يصن ف الحرب اإللكتروني ة كساحة "قتال خامسة" إسرائيمي ضابط 31

أٌكػػد الاػػابط الصػػأ كمٌي فػػي اسػػـ الةمصػػم ائلكةركمػػي  ذ ػػاؿ ز م مغػػر  أٌف الةػػ ش الصػػأ كمي صػػٌمؼ اللػػرس 
  كالةكٌ ػػ  كال اػػاء  مسةعراػػان خطكرةأػػا ائلكةركمٌ ػػ  كسػػال  "اةػػاؿ خامسػػ " ةاػػاؼ لمسػػالام البرٌ ػػ  كالبلرٌ ػػ

عبػػر مشػػره ف ممػػان اصػػ ران بالمغػػ  العبرٌ ػػ   شػػرق ف ػػا مظرةػػا لأػػذه السػػال  اللربٌ ػػ . كأشػػار الاػػابط إلػػى الةأػػكد 
المبذكلػػػ  فػػػي سػػػ اؽ لما ػػػ  اللكاسػػػ س مػػػف خطػػػر ائخةػػػراؽ كلما ػػػ  المعمكمػػػام فػػػي ظػػػؿ ةصػػػاعد الأةمػػػام 

كلػػدة ةابعػػ  لمةػػ ش الصػػ مي مػػف هةمػػام مةةال ػػ  كعمػػى مػػدل سػػمكام ائلكةركمٌ ػػ   عمػػى غػػرار مػػا اامػػم بػػا 
اسةأدفم أهداؼ كمكااى ائلكةركمٌ   ائسػةراة ةٌ   لكػؿو مػف أمر كػا كأكركبػا  رافعػان شػعار "مػا ةعةقػد بأمػؾ عمػى 

صصان عمـ با  فالف العدك  عرفا". كذٌكر "ز م مغر" عف أٌف الة ش كلةعز ز الدفاع  ائلكةركمي  أااـ اسمان مةخ
فػػي هػػذا المةػػاؿ  ػػدمج بػػ ف عماصػػر ائسػػةخبارام كرةػػاؿ اسػػـ الةمصػػم كائصػػغاء ائلكةركمػػي المةخصػػص 
سػقاطأا  أصالن باللما ػ  ائلكةركمٌ ػ  كمكاةأػ  هةماةأػا اػد المكااػى ائلكةركمٌ ػ  اللككمٌ ػ   بأػدؼ ةعط مأػا كا 

 كاخةرااأا كسرا  ما ةلةك ا مف معمكمام.
 عن العبري ة، ترجمة المركز(مجمة "بمحانيو" العسكري ة )

 22/3/1023، 1755 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 اليرمو  مخيم واعتقاالت في ةفي سوري فمسطينيين أربعةاستشياد  33

ال ـك ا ثم ف  ةراء اسةمرار  اسةشأدكا فمسط م  ف  أف أربع االم مصادر خاص  لػ القدس دكم ككـ : غزة
 مسط م   في سكر ا.القصؼ الذم ةةعرض لا المخ مام ال 

اف أفراد األمف السكرم المظامي م ذكا اعةقا م كاسع   إلى  خاص  لػ القدس دكم ككـالمصادر الكأشارم 
مساء أطمؽ سراق اثمة ف ممأف  8  مكال  اف مف ب ف المعةقم ف ال رمكؾ عمى اللاةز المقاـ أكؿ مخ ـ

 ف ما بعد.

 22/3/1023، القدس، القدس
 

ما الشيادة.. اخطورة يزدادعو ضو  أنأطباء أكدوا  34  لعيساوي: إما القدس وا 
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أكد أطباء في مسةش ى "كابالف" لملامي مادم األس ر فكاز شمكدم الذم ااـ بز ارة لألس ر سامر  :راـ اهلل
ال أف كاعا الصلي  زداد خطكرة كأف ةسده بدأ 1021-8-2الع ساكم المارس عف الطعاـ ممذ ةار خ ا

د ل اةا في أ   للظ   كعمى الرغـ مف ذلؾ فالف األس ر مصمـ عمى الماي  اعؼ بشكؿ مملكظ كاد   ق
ساع  مف خالؿ ةأاز  رااس عمؿ القمس. كأفاد  14في إارابا ما   ف أف األس ر  خاى لممرااب  

 الملامي شمكدم أف األس ر مكةكد في غرف  كملاط بثالث  سةام ف كادماه مكبمةاف بالسر ر.
ملامي المادم رسال  ااؿ ف أا " ال ي ةم ى المقاةم ف مى األسرل كاللر    ككةا األس ر الع ساكم عبر

لألسرل كأما ما زلم عمى الكعد كالعأد فالما اللر   أك ا سةشأاد". كخةـ رسالةا بالقكؿ: أاكؿ أخ را كأما 
بعاد ةمم  بكامؿ اكام العقم   الةي    شكبأا أم شائب  مف ع كس ائرادة أممي ارفض كبشكؿ مطمؽ فكرة ائ

كة ص ال لةى لك كاف ائبعاد إلى غزة العزة رغـ أمأا ةزء مف كطمي إ  أممي أر د العكدة إلى األرااي 
ما الشأادة   خ ار  لى ممزلي ب ف ألااف كالدم كأهمي كار ةي كبمدم كأاكؿ كاردد إما القدس كا  المقدس  كا 

 ثالث ".
 23/1/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 "عوفر" تعزل ث ثة أسرى مضربين سجنإدارة ير: نادي األس 35

ااؿ مادم األس ر ال مسط مي  مساء ال كـ ائثم ف  إف إدارة سةف "عكفر" عزلم ثالث  أسرل مارب ف عف 
الطعاـ.كأكاح مادم األس ر في ب اف صل ي  أف األسرل المعزكل ف هـ: ملمد المةار  كزكر ا الل ح مف 

براه ـ الش خ إبرا ككاف األسرل الثالث  بدأكا إارابا م ةكلا عف الطعاـ الةةاةا  ه ـ مف أر لا.الخم ؿ  كا 
 .1023-1-16عمى اعةقالأـ ائدارم  ممذ ةار خ 

 22/3/1023، فمسطين أون الين
 

 إضرابًا عن الطعام اليومث ثة سجون يخوضون  في سرىاألرئيس رابطة األسرى المحررين:  36
ر أسرل ثالث  سةك : س د إسماع ؿ ف ةابع  لسمطام ا لةالؿ ائسرائ مي  خكض إاراس عف الطعاـ ار 

الثالثاء ك كـ األلد الميقبؿ رفاان لس اسام ا لةالؿ المةبع  بلؽ األسرل ال مسط م  ف في سةكما  كةدهكر 
كأفاد رئ س رابط  األسرل الملرر ف ةكف ؽ أبك مع ـ  خالؿ ل ؿ اخةةاـ معرض  كاعأـ المع شي أ اان.

صكر"  ال كـ ا ثم ف  بأف السةكف الةي ارر األسرل ائاراس ف أا  هي: "م ل " ك"رامكف" ك"بئر "أركاق   
 كمب ا أبك مع ـ إلى أف األكااع في سةكف ا لةالؿ "ةشأد غم امان مةصاعدان في ص كؼ األسرل. السبى".

ا لةالؿ لمطالس األسرل   كب  ف أف هذا ائاراس بمثاب  "خطكة أكل  "  كفي لاؿ عدـ اسةةاب  إدارة سةكف
سةةبعا خطكام ةصع د   أخرل  مف ب مأا الق اـ بالاراس م ةكق عف الطعاـ  مشددان عمى أف األمر اد 

  صؿ إلى "إعالف العص اف داخؿ السةكف" كفؽ اكلا.
في س اؽو ار س  أكد أبك مع ـ أف األس ر م سرة أبك لمد    الذم مقؿ  ال كـ  إلى سةف بئر السبى 

 ائ مي  ك عامي مف سرطاف بالرئ   في "لال  خط رة ةدان ا ف  كأما  م ظ أم اسا األخ رة".ائسر 
 22/3/1023، فمسطين أون الين

 
 عمى أسيرين مقعدين من وحدة القمع اإلسرائيمية "النحشون" شؤون األسرى: اعتداء وحشي وزارة  37
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ف اعةداء كلش ا كدمك ا غ ر مسبكؽ ةرل عمى "األ اـ": أفاد ملامي كزارة األسرل فادم عب دام أ -راـ اهلل 
 د اكام القمى المسمى الملشكف عمى األس ر ف الشق ق ف المقعد ف أم ر كملمد فر د  اس ف أسعد  سكاف 

   كذلؾ في ااع  الملكم  المركز   بالماصرة.2948ك ر كما في فمسط ف الملةم  
سةش ى أساؼ هركف ا ائسرائ مي كهما في لال  كااؿ عب دام إف األس ر ف مقال بعد هذا ا عةداء إلى م

كاااؼ أف األس ر ف أم ر كملمد ادما شككل اد اكام  غ بكب  ل ث ادمكا لأما العالةام الالزم .
 الملشكف عمى هذا ا عةداء الالأخالاي كالكلشي الذم ةعراا لا.

 21/3/1023، األيام، رام اهلل
 

 "األقصى"مصاطب العمم من دخول  يمنع جميع طالبات االحت لمؤسسة األقصى:  38
في ب اف لأا ا ثم ف اف ا لةالؿ ا سرائ مي ممى ” ملسس  ا اصى لمكاؼ كالةراث“االم  :ملمكد ابك عطا
ملسس  عمارة ا اصى “الذم ةرعاه  –” مشركع ال اء مصاطس العمـ في ا اصى“ةم ى طالبام 

  مف دخكؿ المسةد ا اصى -ااؼ ا سالم   في القدسبالةعاكف كالةمس ؽ الكامؿ مى دائرة األك ” كالمقدسام
المبارؾ  ل ث مصبم اكام ا لةالؿ لاةز ف عمى كؿ باس مف ابكاس ا اصى  كرصدم كؿ داخؿ 
كداقم ببطااةا الشخص    كلالم دكف دخكؿ أم طالب  مف طالبام مصاطس العمـ  دكف ابداء ا سباس. 

ةةمعف عمد باس ا سباط  كاررف الةكاةد هماؾ كةمقي العمـ اف طالبام العمـ ” ملسس  ا اصى” كااافم 
بطاا   30في أارس مقط  لممسةد األاصى  هذا كةاء هذا ا ةراء ا لةاللي بعد لةز ا لةالؿ أل اـ ملك 

شخص   لطالبام مصاطس العمـ كممعأف ممذ أ اـ مف دخكؿ ا اصى  كلةز سبى بطااام لةى ال ـك  
 ”.ق ؽ في هذه األ اـكاسةدعاء عدد ممأف لمةل

كفي س اؽ مةصؿ ااةلمم مةمكع  مف مخابرام ا لةالؿ ائسرائ مي صباق ال كـ الةامى القبمي المسقكؼ 
 كاامم بةكل  اسةكشاف   في املاء مة را  ف ا.

 22/3/1023، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

 يقتحمون قبر يوسف شرل نابمس مستوطنونمؤسسة األقصى:  39
ةلـ عشرام المسةكطم ف  فةر ال ـك األثم ف  ابر  كسؼ بالقرس مف مخ ـ بالط  شرؽ مابمس. كافاد شأكد اا

 لافم  ةقؿ المسةكطم ف  ااةلمم مد م  مابمس  كذلؾ بلما   مف  23ع اف  لمراسمما  اف ما  قارس 
 

شأكد باف مكاةأام ة ش ا لةالؿ  كذلؾ بأدؼ اداء طقكس د م   في ابر  كسؼ شراي المد م . كذكر ال
 امدلعم عقس ااةلاـ المسةكطم ف المد م   ب ف عدد مف الشباف كةمكد ا لةالؿ.

 22/3/1023، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

ع ميين تضامًنا مع األسرى المضربين بغزةفعاليات جماىيرية  40  بمشاركة األىالي ومحررين وا 
م األسرل القابع ف في سةكف ا لةالؿ ائسرائ مي  ال ـك ا ثم ف  شأد ا عةصاـ األسبكعي لذك : ملمد ع د

أماـ المةم  الدكل   لمصم س األلمر في مد م  غزة  فعال ام ةماه ر   كاسع   ةااممنا مى األسرل بشكؿ 
 عاـ  كالمارب ف عف الطعاـ بشكؿ خاص.
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 ف كالمكاطم ف  صكر األسرل كرفى المشارككف في ا عةصاـ مف األهالي كالمةاامم ف كاألسرل الملرر 
كالمارب ف عف الطعاـ كخاص  األس ر ف سامر الع ساكم كأ مف الشراكم  المذ ف ةةاكز إارابأما الم ةكق 

  كـ. 100عف الطعاـ الػ
كطالس هل ء الملسسام الدكل   كفي مقدمةأا الصم س األلمر  بالكاكؼ عمد مسئكل اةأا اللقكا   كائمسام   

 لاغط عمى ا لةالؿ ائسرائ مي لةلس ف أكااعأـ داخؿ السةكف كائفران عف المارب ف.ةةاه األسرل  كا
كأهدم ةمع   كاعد لألسرل كالملرر ف  أمأام األسرل كزكةاةأـ  باا  مف الكركد مى بطاا  لممم بعض 
الكممام كاألمم ام الةي كص كها بػ"الةم م  كالرائع ". كشاركم مةمكع  مف األشباؿ كالزهرام  ةمع   "كاعد" 

 في فعال ةأا  ل ث ادمكا بدكرهـ الكركد لألمأام كالزكةام.
ممم مةمكع  مف ائعالم  ف إارابأـ عف الطعاـ  لمدة ثالث  أ اـ  ةااممنا مى الشراكم  بدكرها  أع

. 100كالع ساكم في معركةأما "الةكع كالكرام " المةكاصم  ممذ ما  ز د عف  كارةدل ائعالم كف ز نا   ـك
 ائ م   عم أـ عمكة.مماثالن لزم األسرل في سةكف ا لةالؿ "بمي المكف"  كالذم ة راا إدارة السةكف ائسر 

 22/3/1023، فمسطين أون الين
 

 الضفةبالساري قرار يجرم قتل النساء ويمغي مواد بالقانون األردني  بإصدارحممة "معاً" تطالب عباس  42
كل د عكض: ف ما ادامم مصادر لقكا   ا ثم ف ةر م  اةؿ ةعرام لأا فةاة فمسط م   فةر  -راـ اهلل 

ئم   ةكاصؿ الماشطام ال مسط م   في المةاؿ المسكم ا سةغاث  بالرئ س الةمع  عمى خم    شرؼ العا
ال مسط مي ملمكد عباس لةغ  ر اامكف العقكبام ال مسط مي لملد مف ةكاصؿ ارةكاس ةرائـ القةؿ بلؽ 

 المساء بلة  "شرؼ العائم ".
فمسط ف" لمقدس العربي  كاكدم بث م  لمداف ممسق  لمم  "معان  سةصدار ارار رئاسي  ةـر اةؿ المساء في

 رسال  لعباس ا  اما لـ  رد ك  عمى كالدة مف ةمؾ الرسائؿ. 210ا ثم ف باف اللمم  كةأم اكثر مف 
كةكاصؿ لمم  "معان  سةصدار ارار رئاسي  ةـر اةؿ المساء في فمسط ف" مطالب  عباس بةغ  ر مكاد في 

مخ    عمى مرةكبي ةرائـ القةؿ لممساء بلة   اامكف العقكبام ال مسط م   ةسةغؿ ا ف  صدار الكاـ
 الشرؼ.

كةسةمد اللمم  لمطالس اللرك  المسك   كدراسام ةلكد عدـ ةدكل المرسكـ الرئاسي الذم صدر اثر مقةؿ 
ال ةاة ذ   برادع   ابؿ لكالي سمة ف  كالذم ةامف إلغاء مادة ف ةب ف الدراسام أف القااة    سةمدكف لأا 

 مى خم    ما  سمى "شرؼ العائم ".في ااا ا القةؿ ع
 99ك 98ك 97كةطالس لمم  "معان  سةصدار ارار رئاسي  ةـر اةؿ المساء في فمسط ف" باللغاء المكاد 

 2950مف القامكف الصادر عاـ  4المادة  201في القامكف األردمي السارم في الا   الغرب   كاألمر  200ك
ةم  ذ   برادع   بالقصاص  كةسر ى اةراءام اللكـ في ااا ا كالسارم في اطاع غزة. كاللكـ فكران عمى ا

 اةؿ المساء ةم عأا.
عامان  مف سكاف مخ ـ المص رام  كسط  13أداف المركز ال مسط مي للقكؽ ائمساف مقةؿ ال ةاة اقال  ك 

 اطاع غزة  فةر الةمع  المااي  عمى خم    ما  سمى بػ"ااا ا شرؼ العائم ."
ا ثم ف الم اب  العام  في غزة ب ةح ةلق ؽ ةدم في هذه الةر م  كةقد ـ مقةرف أا كطالس المركز في ب اف 

 لمعدال .
 21/3/1023، القدس العربي، لندن
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 الجامعة اإلس مية انتخاباتكتل ط بية تقاطع  عشر 41

  كةؿ طالب   هي األطر الطالب   الةابع  ل صائؿ ممظم  الةلر ر كلرك 20أعممم  :عالء المشأراكم -غزة
الةأاد ائسالمي في ةامعام اطاع غزة  مقاطع  امةخابام مةمس اةلاد الطمب  في الةامع  ائسالم    

 كالكم   الةامع   لمعمـك الةطب ق    المقرر عقدها األسبكع الةارم.
ةاء ذلؾ خالؿ اةةماع عقدةا األطر الطالب   ا ثم ف  في مقر الةبأ  العرب   ال مسط م   في مد م  غزة  

أكدم خاللا األطر الطالب   أف هذه المقاطع  ةاءم ةمسكان ممأا با ة اؽ المبدئي لكؿ ا مةخابام ك 
الطالب   في ةامعام ككم ام كمعاهد اطاع غزة  كفقان لمبدأ الةمث ؿ المسبي الكامؿ  في بدا   ال صؿ 

 .1023/1024الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي 
لةامع  بةأة ؿ ا مةخابام إلى ال صؿ الدراسي القادـ  كذلؾ ةعز زان للال  كطالبم األطر الطالب    إدارة ا

 الكفاؽ الطالبي  كالل اظ عمى اللرك  الطالب   مكلدة  بع دان عف أةكاء ا مقساـ. 
 21/3/1023، القدس، القدس

 
 ويياجمون السيارات بالحجارةمستوطنون يقطعون طرل الضفة  43

 مسط م  ف العابر ف عمى طرؽ سر ع  شماؿ الا   الغرب   إلى ةل ـ  لكؿ مسةكطمكف ل اة ال راـ اهلل:
 عمدما أغمقكا هذه الطرؽ كهاةمكا الس ارام باللةارة  كعطمكا ل اة الماس.

كفكةئ ال مسط م كف عمى أكثر مف شارع  ربط ب ف مدف شماؿ الا    بعشرام المسةكطم ف  غمقكف الشكارع 
ف  إف المسةكطم ف أغمقكا الطرؽ كممعكا الس ارام مف المركر ك أاةمكف الس ارام. كااؿ شأكد ع ا

 كهاةمكها كلطمكا زةاةأا. كأصاس ذلؾ الكث ر مف األط اؿ بالذعر كالخكؼ الشد د ف.
كااؿ غساف دغمس  مسلكؿ ممؼ ا سة طاف  إف المسةكطم ف رشقكا عشرام المركبام باللةارة عمى طرؽ 

 مكا زةان الكث ر ممأا.مابمس كراـ اهلل كامق م   كةم ف  كلط
  كارس م رؽ مسةكطم  «شافي شمركف»كةةمأر المسةكطمكف عمد م رؽ د ر شرؼ  ارس مسةكطم  

  كهس فمسط م كف مف ارل ار ب  ل ةح الطرؽ  ما أدل إلى « ةسأار»  كعمى م رؽ مسةكطم  «ادكم ـ»
 مكاةأام في المكاف  ابؿ أف  لار الة ش ائسرائ مي ك  ض ا شةباكام. 

 23/1/1023، الشرل األوسط، لندن
 

 غزة  إصابة عاممين بانفجار صيريج يستخدم في تيريب الوقود من مصر إلى قطاعرفح:  44
أص س عامالف فمسط م اف بلركؽ ةراء ام ةار صأر ج كاكد  سةخدـ في :  ك بي ذم -القدس الملةم  

كااؿ  ح إلى الةمكس مف اطاع غزة.ةأر س الكاكد مف مصر إلى اطاع غزة  ارس األم اؽ الممةشرة ةمكس رف
مصدر طبي إف "اثم ف مف العماؿ أص با بلركؽ ب ف ط     كمةكسط   بعد ام ةار صأر ج كللاـ لا  ارس 

 ألد األم اؽ  كةرل مقمأما إلى مسةش ى ملمي ف ما عمد الدفاع المدمي إلى إط اء الم راف".
 21/3/1023، الحياة، لندن

 
 ورية ينظمون اعتصامًا في مخيم شاتي  احتجاجًا عمى سياسة األونروامن س النازحون الفمسطينيون 45
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ااامم لةم  المازل ف ال مسط م  ف مف سكر ا اعةصاما في مخ ـ شاة ال "الةةاةا عمى طر ق  ةعاطي ككال  
ا كمركا مى مطالبأـ الل اة  ". كةمم سلر ةم ـ مذكرة باسـ المازل ف طالبم ف أا بةأم ف ا كاء مماسس 

 مازل ف اك ةأم ف بدؿ ا كاء مماسس كاف  مظر ال أـ كبشر لأـ لاةام كمةطمبام.لم
كأكد مسلكؿ المةاف الشعب   في مخ مام ب ركم كعاك ا ادة الةبأ  الد مقراط   المد مصط ى  الكاكؼ 

   الى ةامس المازل ف ال مسط م  ف في كؿ مطالبأـ  معةبرا اف المساعدام الةي ادمةأا ا كمركا غ ر كاف
لمع ش  المازق أل اـ ام م   داع ا الى خط  ةشمؿ ةأم ف ا سةش اء الكامؿ كدفى بد م ا  ةار كةكز ى 

 لصص ةمك م   كاغاث  بشكؿ شأرم كةكة ا مداء عاةؿ لمدكؿ المامل .
كما دعا الدكل  المبمام   لمةعاطي مى اا   المازل ف مف زاك   امسام   كاف ةشمؿ ةقد مام ه ئ  ا غاث  

كسمـ المعةصمكف مذكرة بالمطالس الى مد ر  العم ا كاف  المازل ف ال مسط م  ف اسكة بالمازل ف السكر  ف.
 مخ ـ شاة ال لالكمركا ماصر الصالح.

 21/3/1023، المستقبل، بيروت
 

 د االقتصادي واالجتماعي والصحييصعبة عمى الصع ال جئون الفمسطينيون بمبنان يعيشون ظروفاً  46
 ع ش الالةئكف ال مسط م كف في لبماف ظركفا صعب  عمى الصعد ا اةصاد   كا ةةماع   : ع سةأاد أبك ال
ك عامي أط اؿ الالةئ ف ال مسط م  ف في لبماف مف غ اس الرعا   الصل   الكامم   في كام  كالصل   

كف ةأم ف ةكررم ف ا لكادث  مكم ف أا صغار ككبار عمى أبكاس المسةش  ام بعد أف رفام اسةقبالأـ د
 مسبؽ ألاساط العالن  فاسةقبمأـ المكم في مشأد ةقشعر لا األبداف.

 ظروف قاسية
ككفقا ئلدل الدراسام الةي أةراها بالثكف مف الةامع  األم رك   في ب ركم أكاخر العاـ المااي  فالف 

بق  مف الملركم ف القكام ف الةم  ز   كعقكدا مف الةأم ش اد لكلم الالةئ ف ال مسط م  ف في لبماف إلى ط
 اةةماع ا كس اس ا كااةصاد ا كصل ا.

إلى أف ظركؼ المع ش  الصعب  كالبائس  اد رفعم  -أسرة فمسط م   1500الةي شممم -كل ةم الدراس  
 معد م األمراض المزمم  بشكؿ امعكس بصكرة مباشرة عمى األط اؿ.

أماكف سكمأـ مف الةدراف أك األسقؼ   % مف ال مسط م  ف مف ةسرس الم اه في41ككفقا لمدراس   عامي 
 % ممأـ في ممازؿ مصمكع  مف مكاد بماء خطرة مثؿ الزمؾ.8ك ع ش 

ككةدم الدراس  أف ثم  رابطا مباشرا ب ف ظركؼ السكف المةرد   كالصل  المةدهكرة في ص كؼ األفراد 
 مراض لادة.% مف أ14% ممأـ ةعامي مف أمراض مزمم   ك عامي 32الذ ف شممأـ المسح  فمسب  

ك شكؿ ا مقساـ الس اسي كالطائ ي في البالد لةر عثرة أماـ ا اـ لبماف بائ  اء بالةزاماةا الدكل   ل اؿ 
ةلس ف ظركؼ مع ش  الالةئ ف ال مسط م  ف  رغـ ا اـ ككال  األكمركا كممظم  العمؿ الدكل   بممارس  

 الةئ ال مسط مي دكف غ ره داخؿ البالد.اغكط عمى اللككم  لةخ  ؼ الق كد الشد دة المطبق  عمى ال
 22/3/1023، الجزيرة نت، الدوحة

 
 غزة يطمقون "طائرات األمل" الورقية في ذكرى ضحايا تسونامي اليابان  خان يونس: أطفال 47

لمقم طائرام كرا   أطمقأا أط اؿ فمسط م كف  أمس في سماء ملافظ  خاف  كمس ةمكس  ”:الخم ج“ -غزة 
ان عف ةااممأـ مى أارامأـ في ال اباف  في ذكرل مركر عام ف عمى الأزة األرا   العم    اطاع غزة  ةعب ر 
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كز مكها ” طائرام األمؿ“الةي اربم بالدهـ. ككةس مئام األط اؿ الغز  ف عمى طائراةأـ الكرا    عبارة 
 بعممي فمسط ف كال اباف.

مشارك  عدد مف مدارسأا عمى ال عال   الةي كب” أكمركا“كأشرفم ككال  غكث كةشغ ؿ الالةئ ف ال مسط م  ف 
ةرل ةمظ مأا لمعاـ الثامي عمى الةكالي  بالقرس مف مقر ع ادة طب   كمساكف مكلةأا ال اباف في خاف  كمس 

 كبدأم بالكاكؼ دا ق  صمم لدادان عمى أركاق الا ا ةسكمامي ال اباف.

 23/1/1023، الخميج، الشارقة
 

  ًا فمسطينيًا أمضوا ربع قرن في سجون االحت لأسير  15مركز أسرى لمدراسات:  48
غزة: أفاد مركز أسرل فمسط ف لمدراسام"  أف اائم  "عمداء األسرل" في سةكف ا لةالؿ 

 أس رنا فمسط م نا بعد اماماـ أس ر مف مد م  أر لا لمقائم . ارة عم لخمس  كعشر ف ائسرائ مي
ال  أف األس ر ملمكد سالـ سم ماف أبك خراب ش 3|22ف اكأكاح المركز في ب اف ةمقةا "ادس برس"  ا ثم 

عامانال  مف مد م  أر لا  اماـ إلى اائم  األسرل الذ ف أماكا ما  ز د عف ربى ارف في المعةقالم  48ا
 ائسرائ م  .

 22/3/1023قدس برس، 
 

         ": االحت ل يسرل أموال الفمسطينيين عمى معبر "الكرامةالتضامنمؤسسة  49
اةأمم "ملسس  الةاامف للقكؽ ائمساف" سمطام ا لةالؿ ائسرائ مي عمى معبر الكرام  اللدكدم  :مابمس

 ب ف األردف كفمسط ف  بسرا  أمكاؿ المكاطم ف ال مسط م  ف القادم ف مف الخارن.
ال  إما "إلى ةامس 3|21كاالم الملسس  في ب اف صل ي ةمقم "ادس برس" مسخ  عما ال كـ الثالثاء ا

اة الةي  الا أا المكاطف ال مسط مي  خالؿ اةة ازه معبر الكرام  كا عةقاؿ كا لةةاز لساعام المعام
كالة ة ش الدا ؽ كالممى مف الس را فالف ا لةالؿ صٌعد خالؿ ال ةرة الماا   مف س اس  مصادرة أمكاؿ 

 المكاطم ف القادم ف مف الخارن بلة  أف مصدرها ةأام إرهاب  ".
الشأداء كاألسرل بائااف  إلى مكاطم ف عاد  ف هـ األكثر اسةأدافا مف ابؿ ا لةالؿ كأاافم أف عكائؿ 

 في عمم ام المصادرة. 
 21/3/1023قدس برس، 

 
 االقتصاد الفمسطيني قدرتو عمى الت نافس في السول العالمية تالبن  الدولي: القيود اإلسرائيمية أفقد 50

في ةقر ر اصدره ال ـك ا ثم ف: إف الق كد الذم ة راأا سمطام ااؿ البمؾ الدكلي  :زكي ابك اللالكة -القدس
ا لةالؿ ائسرائ مي عمى األرااي ال مسط م    عرام ا اةصاد ال مسط مي لخطر فقداف ادرةا عمى 

 الةٌمافس في السكؽ العالم  .
ظؿ ةأكد المامل ف  كأكاح الةقر ر الذم مشرةا كلدة المرااب  ا اةصاد   في البمؾ بأف هذه الق كد ةأةي في

 ةكف ر إغاث  اص رة األةؿ  مف أةؿ مساعدة السمط  ال مسط م   عمى ةخطي أزمةأا المال  .
كأيطمؽ الةقر ر الميعمكف "الٌةلٌد ام الةي ةكاةا المال   العام  كالةكال ؼ ا اةصاد   طك م  األةؿ"  ابؿ 

ل  لمسمط  ال مسط م    الذم س يعقد في اةةماع لةم  ا رةباط الخاص   بص ةأا ممةدلن لمةأام المام
 ذذار الةارم. 29برككسؿ في 
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كأااؼ أف بم   ا اةصاد اد ةدهكرم ممذ أكاخر عقد الٌةسع م ام مف القرف المااي  عمدما ةراةعم الق م  
المااف  لمقطاعام القابم  لمةبادؿ الةةارم. ك ٌةاح ذلؾ مف إمةاة   اطاع الزراع   الةي امخ ام إلى 

 كل الٌمصؼ ةقر بان مما كامم عم ا  كمما أصاس اطاع الٌةصم ى مف رككد إلى لدٍّ كب ر.مسة
كأكاح الةقر ر أف الملسسام ال مسط م    لد أا القدرام المطمكب   لممارس  الكظائؼ الةي ةاطمى بأا 

األرااي  الدكل   لكف الق كد ا اةصاد   الةي ة راأا إسرائ ؿ  ةلكؿ دكف ةقدـ الممك ا اةصادم في
 ال مسط م    مكالا أما مف المرةح أف  ةغٌ ر هذا الكاى طالما بقي الةٌقٌدـ الٌس اسي غائبان.

 كااؿ الةقر ر إف أغمب   الصادرام ال مسط م   ةيصٌدر إلى إسرائ ؿ كةعةبر ذام ا م  مااف  ممخ ا .
الٌمقؿ  ذخذةه في الٌةدهكر  كهي  كذكر أف البمى الٌةلة   في القطاعام األساس    مثؿ اطاع الم اه  كاطاع

ةيملؽ الارر بائمةاة   ا اةصاد  . كذلؾ فالٌف هذا األثر السمبي أشدُّ اراكةن في اطاع غزة  ل ث  ةطٌمس 
 الكاى ةكف ر مكارد كب رة لرفى مسةكل أداء البمى الٌةلة   إلى المسةكل المرغكس في ةلق قا.

م   كالمعد م المرة ع  لمبطال   فالٌف العد د مف ال مسط م  ف الذ ف كةابى:"في ظٌؿ ةدمِّي مشارك  القكل العام
هـ في سٌف العمؿ   ةةكافر لأـ ال رص  لةطك ر مأاراةأـ  كهـ اائمكف عمى رأس العمؿ  لقد كٌفرم الز ادة 

ل سم الةي لدثم في مسةكل الٌةشغ ؿ في القطاع العاـ  مكعان مف ائغاث  اص رة األةؿ  كلكٌف هذه الز ادة 
 مسةدام ن".

كاالم "مر اـ ش رماف"  المد رة كالممثم  المق م  لمبمؾ الدكلي في الا   الغرب   كاطاع غزة: " ةس أف  بقى 
الٌدعـ المالي المسةمر مف ةامس مةةمى المامل ف  كأف ةبقى الةأكد ائصالل   الةي ةبذلأا السمط  

ةا المال   العام   في مرةب  عال   عمى سيٌمـ األكلك ام. ال مسط م    بأدؼ إدارة الةلد ام اللال   الةي ةكا
رأةن لكاى األساس الالـز  اةصاد اابؿ لمل اة  بأدؼ ممى  غ ر أٌف اللاة  ةقةاي الق اـ بةأكد أكثر ةي
الةدهكر المسةمر الذم س ككف لا ةبعامه دائم  كمكم   عمى الةمافس   ا اةصاد   كعمى الٌةماسؾ 

 ا ةةماعي."
  فقد 2994الةقر ر إف ا اةصاد ال مسط مي  ما  زاؿ  خسر بااطراد هذه القدرة الةمافس   ممذ عاـ كااؿ 

أيص س اطاعي الٌةصم ى الذم  عةبر ألد الميلٌركام األساس   لقطاع الةصد ر عمى كةا الخصكص بلال و مف 
لص  هذا القطاع مف  كلةى ال ـك  كاد ةراةعم 2994الٌرككد  عمى مطاؽ كب ر  خالؿ ال ةرة مف عاـ 

الٌماةج الملمي ائةمالي ةراةعان ةكهر ان. كما ااعؼ اطاع الٌزراع   في الكام ذاةا  عدد العامم ف ف ا  
 كلكٌف إمةاة   هذا القطاع امخ ام إلى الٌمصؼ ةقر بان.

في المئ   7كأفاد الةقر ر أف لص  الصادرام  مف السمى في ا اةصاد ال مسط مي  الةي كامم ةيقٌدر بلكالي 
ال  كالدةن مف أدمى اللصص في 2996في المئ  في عاـ  20ابعد أف هبطم مف مسب   1022في عاـ 

العالـ. كعالكةن عمى ذلؾ  فالٌف الصادرام ال مسط م   مةرٌكزة كث ران في الٌسمى كالخدمام ممخ ا  الق م   كهي 
أا مكٌةأ ه إلى إسرائ ؿ. كلٌةى مى إزال  في المئ  مم 85ةيصٌدر فقط إلى عدد صغ ر مف البمداف  كأكثر مف 

الق كد الخارة   الم ركا  عمى ا اةصاد ال مسط مي  فالٌف هذا ا اةصاد  ةبكأ مكاعان اع  ان    ةمٌكف معا 
مف ا سة ادة السر ع   كالكاف   مف ال رص الةصد ر    كسكؼ ةةطٌمس الٌةك  ام في هذا ا اةصاد مكارد 

 رة.كث رة كفةرة زمم   كب 

 22/3/1023، القدس، القدس
 

 يؤكد دعمو إلستئناف مفاوضات الس م ردناأل  52
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أكػػػػد رئػػػػ س الػػػػكزراء األردمػػػػي الػػػػدكةكر عبػػػػد اهلل المسػػػػكر دعػػػػـ بػػػػالده لمةأػػػػكد الأادفػػػػ  إلػػػػى اسػػػػةئماؼ  :عمػػػػاف
ط م   الم اكاام ب ف الةامب ف ال مسط مي كائسرائ مي  "كصك  إلػى ةلق ػؽ لػؿ الػدكلة ف كااامػ  الدكلػ  ال مسػ

 المسةقم  كالقابم  لمل اة كعاصمةأا القدس الشرا  ".
 .ةاء ذلؾ خالؿ لقاء "المسكر" امس "ا ثم ف"  في عماف  مى كز ر الخارة   الم كز ممدم مكرام ماكالي

 21/3/1023القدس، القدس، 
 

 سجون االحت لفي  مطالب نيابية بمناقشة أوضاع األسرىاألردن:  51
ؿ لػػرئ س مةمػػس المػػكاس خم ػػؿ عط ػػ  رئػػ س مةمػػس المػػكاس بةشػػك ؿ كفػػد برلمػػاميا طالػػس المائػػس ا ك : عمػػاف

لز ػػارة دكلػػ  فمسػػط ف لمكاػػكؼ مػػى ذكم ا سػػرل كالمعةقمػػ ف لػػدل سػػمطام ا لػػةالؿ ا سػػرائ مي  كالةخ  ػػؼ مػػف 
 معاماةأـ  مظرا لما  ةعرض لا أبمالهـ مف ةعذ س في سةكف ا لةالؿ.

برلمامام العرب   كالدكل ػ  كممظمػام ائغاثػ  الدكل ػ  كا ةلػاد البرلمػامي كما طالس رئاس  المةمس بمخاطب  ال
 لكؼ  دها عف ةا ؽ الخماؽ عمى ا سرل في سةكف ا لةالؿ.« إسرائ ؿ»الدكليا لماغط عمى 

 21/3/1023، السبيل، عم ان
 

 نفقين بين مصر وقطاع غزة يفجر الجيش المصري مصر: 53
ااـ سالق المأمدس ف بالة ش المصرم  أمس  بة ة ػر م قػ ف لػدكد  ف ": الخم ج" –فمسط ف الملةم   القاهرة 

بػػ ف مصػػػر كاطػػاع غػػػزة . كاػػاؿ مصػػػدر عسػػكرم مصػػػرم إف اػػكام الةػػػ ش اامػػم بة ة ػػػر الم قػػ ف الػػػكااع ف 
بممطق  خال   مف السكاف شماؿ مد م  رفح المصر  .. ما ألدث دك ان هائالن. كأكد اسةمرار اػكام الةػ ش فػي 

ألم اؽ الةي ةمةشر أس ؿ األرض ب ف مصر كالقطاع عف طر ؽ الة ة ر إذا كامم خارن الكةم  القااء عمى ا
 السكم    كالةدب ش اائغالؽ عف طر ؽ مكاد البماء كالدبشال إذا كامم داخؿ الكةم  السكم  .

21/3/1023الخميج، الشارقة،    

 
 في األمم المتحدةرغب في حصول فمسطين عمى دولة كاممة العضوية ي األوروبياالتحاد  54

ا ثمػػ ف بػػأف الم كاػػ  العم ػػا أمػػس مصػػادر فمسػػط م   رسػػم    أكػػدمكل ػػد عػػكض:  -" القػػدس العربػػي"راـ اهلل 
لمس اسػػػ  الخارة ػػػػ  كاألمػػػػف فػػػػي ا ةلػػػػاد األكركبػػػػي كػػػػاثر ف ذشػػػػةكف كةأػػػػم رسػػػػال  رسػػػػم   لممظمػػػػ  الةلر ػػػػر 

 ى العاك   الكامم  في ا مـ المةلدة.ال مسط م   ةعرس ف أا عف رغب  ا ةلاد بلصكؿ دكل  فمسط ف عم
ف مػا  خػص القاػا ا الةػػي  األكركبػياشػةكف فػي رسػالةأا عمػى المبػادرام العد ػدة الةػػي اةخػذها ا ةلػاد  كأكػدم

أثارةأا عشػراكم فػي رسػالةأا  كاالػم: لقػد أٌكػد ا ةلػاد األكركبػي  كالػدكؿ األعاػاء ف ػا  عمػى الةزامػا لةػأم ف 
كا ة ااػػػام الثمائ ػػػ  المطبقػػػ  عمػػػى باػػػػائى  األكركبػػػيالمسػػػةمر لةشػػػر عام ا ةلػػػاد الةم  ػػػذ ال اعػػػؿ كالكامػػػؿ ك 

شددمي ف أا عمػى  األكركبيبةكة ا رسال  لةم ى كزراء خارة   ا ةلاد  ائطارا سة طاف. كاد اممي في هذا 
لةعز ػػز    كاللاةػػ "إسػػرائ ؿ"أهم ػػ  ةطب ػػؽ فاعػػؿ ككامػػؿ لةشػػر عام ا ةلػػاد األكركبػػي فػػي لالػػ  الةعامػػؿ مػػى 
 الةأكد مف ةامس السمطام المخةص  مف الدكؿ األعااء لةلق ؽ هذه الغا  '.

  1021 األكؿكػػامكف  20مةمػػس العالاػػام الخارة ػػ  لالةلػػاد األكركبػػي الػػذم عقػػد فػػي  إفكأاػػافم ذشػػةكف: 
سػ ى ةك  إلػىالأادفػ   ائسػرائ م  ةبمى بشكؿ اكم اسةمةاةام هام  عبر ف أا عف غابا العم ؽ ل اؿ الخطػط 

 ال كاد اةخذ مكا ان كاالان بشأف هذه القا  . 2ا سة طاف كخاص  ةطك ر مشركع اام 
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 سةمرار المشاط ا سة طامي عقس ةصك م الةمع ػ  العامػ  لألمػـ المةلػدة  ائسرائ مي بائعالفكف ما  ةعمؽ 
الةػػراـ  ائ ؿ""إسػػر ذشػػةكف أف المةمػػس اػػد أكػػد بأشػػد المأةػػ   امػػا عمػػى  أشػػارم  1021ةشػػر ف الثػػامي 19فػػي 

المعاهػػدام الةػػي ةػػـ الةكا ػػى عم أػػا  كعمػػى ملػػك خػػاص اة اا ػػ  بػػار س  كاػػركرة ةلك ػػؿ الاػػرائس كالعائػػدام 
كبماء عمى ا سةمةاةام اللال   كالسابق  الةي ةبٌماها مةمس ا ةلاد األكركبي  فالف  إمماال مسط م  . كةابعم: 

ةم ى ا ة اا ام ب ف دكل  إسػرائ ؿ كا ةلػاد األكركبػي  ا ةلاد ممخرط ا ف ب عال   في عمم   اماف امطباؽ
  بمػػا فػي ذلػػؾ هاػب  الةػػك ف  كالاػ   الغرب ػػ  بمػا ف أػػا 2967عمػى األرض الةػي الةمةأػػا إسػرائ ؿ فػػي عػاـ 

 القدس الشرا    كاطاع غزة'.
اػك   كأعربم ذشةكف خػالؿ رسػالةأا عػف رغبػ  ا ةلػاد األكركبػي فػي لصػكؿ فمسػط ف عمػى دكلػ  كاممػ  الع

ممػؿ مػف  أكفي األمػـ المةلػدة باعةبػاره ةػزءا مػف لػؿ الصػراع. كاالػم: لقػد عمػؿ ا ةلػاد األكركبػي بػال كمػؿ 
أةػؿ دفػػى ةأػكد بمػػاء ملسسػػام السػمط  ال مسػػط م   ةلػػم ا ػادة د.سػػالـ ف ػاض كألكػػد لكػػـ اممػا سمكاصػػؿ هػػذه 

 الةأكد'.
ةم ػى ا لةزامػام كالقػرارام الةػي اةخػذها ا ةلػاد كأبدم الم كا  العم ا ةصم مأا عمى مةابع  الةم  ذ ال اعػؿ ل

ا ةلاد األكركبي س عمؿ بمشاط في األساب ى كاألشأر  أفاألكركبي كدكلا األعااء. كأاافم إممي أطمئمكـ 
 القادم   مف أةؿ ةعز ز فرص السالـ كاألمف في المسةقبؿ القر س.

21/3/1023القدس العربي، لندن،    
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اعةبرم كز رة خارة   ا ةلػاد األكركبػي كػاةر ف ذشػةكف  أمػس  ةصػر لام رئػ س الػكزراء الةركػي ": أ.ؼ.س"

مػف دكف أف ةػذكر  "غ ػر مقبكلػ "رةس ط س أردكغاف الةي ساكل ف أا بػ ف الصػأ كم   كالةػرائـ اػد البشػر   
با سـ. كاالم ذشةكف في ملةمر صلافي إثر اةةماع لػكزراء خارة ػ  ا ةلػاد األكركبػي إف الةركي  المسئكؿ

غ ر مقبكل  مف ا ةلاد األكركبي   ا ف ك  في أم "الماللظام الةي ةعةبر الصأ كم   ةر م  اد البشر   
رئػ س الػكزراء . كردان عمػى ةكاػ ح بػأف هػذه الةصػر لام أدلػى بأػا "كام أ ان كاف الشػخص الػذم ةصػدر عمػا

 ."  أعرؼ لقان ما الذم االا"الةركي الذم ةطمح بالده إلى ا ماماـ لالةلاد األكركبي االم ذشةكف 
21/3/1023الخميج، الشارقة،   
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عرب ػػػ  للقػػػكؽ ائمسػػػاف فػػػي بر طام ػػػا إمأػػػا ةمقػػػم شػػػكاكل مػػػف عػػػائالم االػػػم الممظمػػػ  ال: فمسػػػط ف أكف   ػػػف
خااعأـ لةعذ س شد د  كذكرم أما  مكاطم ف فمسط م  ف اامم األةأزة األمم   ال مسط م   باعةقاؿ أبمائأـ  كا 

فػػي سػةكف ا لػػةالؿ بػؿ إف مػػمأـ مػف  لقػػؽ معػا عمػػى الػػةأـ  طك مػ لػـ  شػػ ى لأػل ء لق قػػ  ااػائأـ سػػمكام 
 العسكر  . ا لةالؿبمكةبأا لدل ملاكـ الةي لكـ 

  شأادام ل   لعدد مف المعةقم ف فػي سػةكف السػمط   22/3/1023 ا ثم ف كادمم الممظم  في ةقر ر لأا 
كأكدم أف أةأزة أمف السمط  ال مسط م   ةمػارس الةعػذ س الممأةػي فػي سػةكف خػارن راابػ  القاػاء كةػرفض 

 لمعةقم ف.ةم  ذ األلكاـ القاائ   بالطالؽ سراق ا
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 كةساءلم الممظم : "هذا  طرق سلا  مأمنا مف أ ف ةسةمد هذه األةأزة سمطةأا؟".
كأكدم أف عمـ الك  ام المةلدة األمر ك   كا ةلاد األكركبي كبالطبى ا لةالؿ بما ةقكـ بػا هػذه األةأػزة فػي 

  عا مةكرط ف بةرائـ الةعذ س.سةكمأا مف خالؿ البعثام األمم   كالةمس ؽ ب ف الةأام المذككرة   ةعمأـ ةم
كاػاؿ الب ػػاف: "لقػػد ذف األكاف كبعػػد فػػةح مم ػػام الةعػػذ س فػي العػػراؽ كأفغامسػػةاف أف   ػػةح ممػػؼ ا مةأاكػػام فػػي 

ال مسط م   فاألدلػ  المةراكمػ  ةثبػم ةػكرط أةأػزة مخػابرام إسػرائ م    األمم  األرااي الملةم  عمى  د األةأزة 
 الةعذ س".كأكركب   كأمر ك   في عمم ام 

كلممم الممظم  الرئ س ملمكد عباس شخص ا المسلكل   الكامم  عما ةقـك با األةأػزة األمم ػ  مػف عمم ػام 
ةعذ س  كمعامم  ةلط مف كرام  المكاطم ف ال مسط م  ف في سةكف السػمط   كذكػرم بػأف الشػعس ال مسػط مي 

ا مػػرة كأف المخال ػػام الةسػػ م  لأػػذه ةلػػم ا لػػةالؿ ملمػػي بمكةػػس اة اا ػػام ةم ػػؼ كاكاعػػد القػػامكف الػػدكلي 
 القكاعد ةشكؿ ةرائـ اد ائمسام  .

كطالبػم الممظمػػ  أمػػ ف عػاـ األمػػـ المةلػػدة كا ةلػاد األكركبػػي بػػالةلرؾ السػر ى ئمقػػاذ المعةقمػػ ف ال مسػػط م  ف 
  في سةكف السمط  الذ ف االم بأمأـ  ةعراكف لةعذ س شد د لةى هذه الملظ   ك ةكةس كػذلؾ ةشػك ؿ لةمػ

 ةلق ؽ لكاى لد لأذه ا مةأاكام كةقد ـ مرةكب أا لمملاكم .
 22/3/1023، فمسطين أون الين

 
 
 

 في قطاع غزة "بي بي سي"مراسل  ابنجدل بشأن تقرير أممي عن مقتل  57
اػػاؿ ةقر ػػر لم كاػػ   لقػػكؽ ائمسػػاف الةابعػػ  لألمػػـ المةلػػدة إف مقةػػؿ ابػػف ": بػػي بػػي سػػي" – ةػػكف دكمسػػكف

في غزة  كاثم ف مف أااربا ربما  كػكف سػببا صػاركخ فمسػط مي أصػاس ب ػةأـ عػف طر ػؽ  "بي بي سي"مراسؿ 
 الخطأ.

مسػلكل   سػقكط الاػلا ا  كب ػمأـ الط ػؿ عمػر  ابػف  "إسػرائ ؿ"ككامػم ممظمػام لقػكؽ ائمسػاف كاةأػا لممػم 
 مػ  كاةؿ الط ؿ عمر مى عما كعمةا  عمدما سقط صػاركخ عمػى ب ػةأـ فػي مد في غزة. "بي بي سي"مراسؿ 
 غزة.

. كلػـ  عمػؽ الةػ ش "لمػاس"اصػ أا لمقطػاع  كاةمأػا اائػدا مػف  "إسرائ ؿ"كلدث ذلؾ بعد ساع  كالدة مف بدء 
 ائسرائ مي عمى اللادث  كلكما لـ  مؼ أبدا عمم   القصؼ.

كلكف ةقر ر األمـ المةلدة عػف الةمػاؿ مقةػؿ الط ػؿ بصػاركخ فمسػط مي    قػدـ أدلػ  مقمعػ   هػذا إاػاف  إلػى 
 لة ش ائسرائ مي لـ  سةؿ إطالؽ أم صاركخ مف غزة بع د بدء الغارام الةك  .أف ا

كاالكا إمأـ لـ  ةركا ةلق قا لمبلػث   كاد زار مسلكلكف في األمـ المةلدة الب م بعد أربع  أساب ى مف القصؼ
لكػف األمػـ المةلػدة ك  عف األدل   بؿ االكا إف فر قأـ  عةقد أف لةـ الدمار    ةكافػؽ مػى الغػارام ائسػرائ م  .

أممػػي أمػػا مػػف الملةمػػؿ  مسػػئكؿك ػػرل  ةقػػكؿ أ اػػا إف ةقر رهػػا "   لكػػد اطعػػا" فراػػ   الصػػاركخ ال مسػػط مي.
 أ اا أف الب م أص س في ام ةار ثامكم بعد غارة إسرائ م   عمى مخزف أسمل .

22/3/1023، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(   
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بعػد ملػك خمسػ  كأربعػ ف عامػان مػف الأػدكء الةػاـ عمػى اللػدكد مػى سػكر    لػـ : أماؿ شػلادة -القدس الملةم  
ةعد اسرائ ؿ ةمعـ بالطمأم م . فقد دخمم القكام ا سرائ م   في لاؿ ةأهس لمةابأ  اسكأ الةكاعػام  كذلػؾ مػى 

ف اللدكد باخةطاؼ عماصر اكام ل ظ السالـ ال  مب م  ف  الممةشر ف الةكةر المةصاعد عمى الطرؼ ا خر م
في ممطق  كاؼ اطالؽ المػار كهػركس ثمام ػ  ذخػر ف الػى اسػرائ ؿ خكفػان عمػى ل ػاةأـ مػف عماصػر المةمػرد ف 
كالمشػػاطام العمم ػػ  لعماصػػر المعاراػػ   لةصػػبح دكر ػػام الةػػ ش ا سػػرائ مي كالةمػػكد عمػػى بعػػد مرمػػى لةػػر 

 ممأا.
فػػي ةةػػاكز الممطقػػ  اللدكد ػػ   سػػكاء لػػدكر ام الةػػ ش اك « اللػػؽ»لػػـ  عػػد ا سػػرائ م كف  ةلػػدثكف عػػف ال ػػـك 

المػدرعام بذر عػػ  لما ػػ  اللػػدكد كأمػػف ا سػرائ م  ف كممػػى مةسػػمم ف مػػف ا اةػػراس مػف الةػػدار  بػػؿ  عممػػكف فػػي 
ل ػػظ السػػالـ.  شػػكؿ كااػػح اف عقػػارس السػػاع  ةقةػػرس مػػف للظػػ  اللسػػـ ك سػػةعدكف لمكاةأػػ  امسػػلاس اػػكام

فػػي الممػػاطؽ الةػػي ةكةػػد ف أػػا هػػذه القػػكام  « ااامػػ  لػػزاـ اممػػي عسػػكرم»كأكلػػى الخطػػكام  المةكاػػى ةم  ػػذها  
بعدما هددم دكؿ بسلس اكاةأا مف المكاف. كاللزاـ األممي  عمي اةةاق القػكام ا سػرائ م   الممطقػ  السػكر   

 كالةالؿ ةزء ةد د ممأا في الطرؼ الشراي مف الةك ف.
كعمى رغـ اف اسرائ ؿ باةم عمى اماع  بأف القكام الدكل   لـ ةعد عمكامان لمكاى القائـ  ككةكدها فػي ممطقػ  
كاؼ اطالؽ المار  أدؼ فقط الى اماف ةطب ؽ اة اؽ فصؿ القكام ب ف اسرائ ؿ كسكر   ك  ةةةاكز مأمةأا 

ا ػػػ  مكاةأػػػ  مػػػى ةأػػػام معاد ػػػ   مسػػػأل  مراابػػػ  الممطقػػػ   أم امأػػػا   ةةمةػػػى بصػػػالل ام كغ ػػػر اػػػادرة عمػػػى
ئسرائ ؿ ةقةرس مف ممطق  السػ ان بأػدؼ ةم  ػذ عمم ػام  كعمػى رغػـ هػذا الكاػى إ  اف اسػرائ ؿ ةسػعى الػى 
ااماع اكبر عدد مف الدكؿ  الةي ةشارؾ عماصر ممأا فػي هػذه القػكام  ئبقائأػا كعػدـ امسػلابأا مػف الممطقػ  

خػػكؼ ا سػػرائ مي مػػف اف ةةلػػكؿ ممطقػػ  كاػػؼ اطػػالؽ المػػار خشػػ   الةػػدهكر إلػػى لػػرس مػػى سػػكر  . ك كمػػف الة
كالممطق  اللدكد   الةي ةمكم ااام  اللزاـ ا ممي العسكرم ف أا  الى ةمكس لبماف ثاف بعد امسػلاس اسػرائ ؿ 

 عمى معظـ البمدام الملاذ   لملدكد.« لزس اهلل»كس طرة  1000مف الةمكس عاـ 
بالممطقػػ  اللدكد ػػ  مػػى مصػػر  مػػف ةأػػ  سػػ ماء  ل ػػث شػػأدم  كمػػا ةخشػػى اسػػرائ ؿ اف ةقػػاـ ممطقػػ  شػػب أ 

 عمم ام اد اهداؼ اسرائ م   مف ةامس ةمظ مام مةطرف  كمعاد  .
مأػاء  كفي ارارام اكل   كسػر ع  لمكاةأػ  هػذا الكاػى اعمػف عػف ةكث ػؼ الةػ ش دكر اةػا عمػى طػكؿ اللػدكد كا 

 ام ماس   كةلس ف البمى الةلة   كائمذار المبكر.لمم  اسةبداؿ األلغاـ القد م  بألغاـ اكثر ةطكران كزرع عبك 
السػػ مار كام الةػػي ةاػػعأا اسػػرائ ؿ لمكاةأػػ  الكاػػى المة اعػػؿ فػػي الةػػك ف  ةةمػػاكؿ كػػؿ الةكاعػػام الةػػي ةةعػػؿ 
الةمػػػاؿ اشػػػعاؿ الممطقػػػػ  ااػػػرس مػػػػف أم كاػػػم ماػػػػى. كعمػػػى عكػػػس س اسػػػػ  اسػػػرائ ؿ فػػػػي عػػػدـ الةعم ػػػػؽ اك 

اة   ةقػكـ بأػا فػي الطػرؼ ا خػر مػف اللػدكد  سػكاء سػكر   اك لبمػاف  لػـ ا عةراؼ بمشاطام عدائ   كاسػةخبار 
ةػػلخر هػػذه المػػرة ا عػػالف  عبػػر كسػػائؿ ا عػػالـ  اف كلػػدة ككمامػػدكس المخبػػ  فػػي ه ئػػ  اركػػاف الةػػ ش  الةػػي 
أيا مم بأدؼ ةم  ذ عمم ام في عمؽ ارض العدك  هػي الةػي اامػم بػزرع اةأػزة ةمصػم فػي الالذا ػ  لغػرض 

ةشػػد د عمػػى اف المشػػاط ا سػػةخباراةي  بخاصػػ  ةةػػاه سػػكر    مةزا ػػد عبػػر معػػٌدام الراابػػ  كأةأػػزة الةةسػػس بال
الةمصػػم كأةأػػزة لد ثػػ  ةػػـ مصػػبأا عمػػى طػػائرام مػػف دكف ط ػػار كة ع ػػؿ طػػائرة لد ثػػ   ادعػػى الةػػ ش امأػػا 

صػػكر كمراابػػ  كةقػػـك بالةقػػاط ال« راكػػس السػػماء»سػػةدخؿ الػػى مشػػاطا خػػالؿ ال ةػػرة القر بػػ   كأطمػػؽ عم أػػا اسػػـ 
 الةلركام  كهي مف المكع الذم    مكف اكةشافا اك ماللقةا عبر رادارام عاد    عمى لد ادعاء الة ش.

كةلظػػى اسػػرائ ؿ بالػػدعـ الكب ػػر مػػف الك  ػػام المةلػػدة. ككفػػؽ مسػػلكؿ اسػػرائ مي  فػػالف ائدارة األم رك ػػ  أبػػدم 
اةػػراءام اسػرائ م   رادعػػ  لمقػػكل »ةةغااػػى عػف ة أمػان لمقمػػؽ ا سػرائ مي مػػف ةػدهكر األكاػػاع فػػي سػكر  . كس
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  ما فسر اما اكء اخار ئسرائ ؿ ألف ةدخؿ األرااي السػكر   كةلةػؿ «المةطرف  إذا اعةدم عمى اسرائ ؿ
 ممطق  ملدكدة ةسةخدمأا كلزاـ أممي لةى   ةقةرس اكام المعارا  مف لدكد كاؼ المار في الةك ف.

الس المكااػػؼ ال م م ػػ  كالػػداعـ لبم ػػام ف مةام ػػاهك   ػػرل اف اللػػدكد مػػى اممػػكف لػػكرد  الخب ػػر ا سػػرائ مي كصػػ
سكر   هي ال كـ اكثر سخكم  كدعا مةخذم القرار في اسرائ ؿ الػى البلػث عػف سػبؿ لمكاةأػ  الخطػر المقبػؿ 
مف سكر    كعدـ الرد با كة اء بالس طرة عمػى لػزاـ اممػي ةد ػد بعػد اف اصػبلم ئسػرائ ؿ لػدكد مػى ةمظػ ـ 

اخةطاؼ عماصر ل ظ السػالـ فػي الةػك ف  شػ ر  فػي شػكؿ    قبػؿ »عدة  عمى لد ما  قكؿ  ك ا ؼ: القا
الةأك ػػؿ  الػػى اف العماصػػر القر بػػ  مػػف اللػػدكد ا سػػرائ م     ةعةػػرؼ بأ ػػ  ةسػػك   دكل ػػ  عمػػى مػػا ةػػراه اراػػان 

ممطقػ  كاػؼ اطػالؽ سكر    كهذا  ةامف كؿ هاب  الةك ف  كل س فقط ا رااي المةردة مف السػالق فػي 
 «.المار

بعػػد ا مسػػلاس « لػػزس اهلل»مػػا رأ مػػاه فػػي اسػػمكس الةمظ مػػام كالثػػكار فػػي سػػكر    ػػذكرما بأسػػمكس »ك اػػ ؼ: 
عمػػى مػػا « لػػزس اهلل»مػػف ممطقػػ  اللػػزاـ ا ممػػي فػػي ةمػػكس لبمػػاف. فقػػد سػػ طر رةػػاؿ  1000ا سػػرائ مي عػػاـ 

ار لةػى اسةسػمـ الةػ ش ا سػرائ مي لمكااػى الػػذم كػاف  مكػف أف  عػرؼ فػي ل مػا كلػاؿ ثابػم. كالةصػػقكا بالةػد
شػػعاؿ اللػػػرس الثام ػػ  مػػػى  1006  كهػػػك مػػا اكصػػؿ الػػػى عمم ػػ  خطػػؼ الةمػػػد  ف عػػاـ «لػػزس اهلل»فراػػا  كا 
ةةاه سكر   الكاى مشابا كس لاكؿ الثكار كعماصر الةمظ مام ا رهاب ػ  ادخػاؿ هاػب  »  ك ا ؼ: «لبماف

 «.كسكر   الةك ف الى معادل  اللرس ب ف اسرائ ؿ
الخب ػػر فػػي شػػلكف الشػػرؽ ا كسػػط  ا ػػاؿ ز سػػر  اػػاؿ اف الثػػكرة السػػكر   اصػػبلم عمػػى اللػػدكد مػػى اسػػرائ ؿ. 
كاخةطػػاؼ عماصػػر القػػكام الدكل ػػ   شػػكؿ ة اامػػان كةصػػع دان فػػي الكاػػى القػػائـ لال ػػان عمػػى طػػكؿ اللػػدكد فػػي 

عػػم اف الةػ ش السػػكرم امسػلس مػػف هاػب  الةػػك ف. ك لػذر ز سػػر  فػي اعقػػاس الةقػار ر ا سػػرائ م   الةػي اد
ممطقػ  اللػدكد  اف مظػػاـ ا سػد فقػد السػػ طرة عمػى أةػػزاء كاسػع  مػف الدكلػػ   ك مطػكم فػي داخػػؿ م سػا ك ركػػز 
ةأػػكده عمػػى الػػدفاع عػػف العاصػػم  دمشػػؽ  كالطر ػػؽ المػػلدم ممأػػا الػػى الشػػاطئ  ل ػػث  عػػ ش معظػػـ أبمػػاء 

لاللة ػاظ بلمػس  المد مػ  الثام ػ  فػي أهم ةأػا فػي الدكلػ    الطائ   العمك    كاااف  الى ذلؾ  كةا ةأدان ثامك ان 
 كفؽ ز سر.

 
 ما بعد األسد

فػػي اسػػرائ ؿ ةظأػػر خالفػػام فػػي الػػرأم لػػكؿ الةكاعػػام مػػف الةطػػكرام اللاصػػم  فػػي سػػكر    كممطقػػ  اللػػدكد 
هػػك ةلد ػدان  فأمػاؾ مػػف  ةلػدث فػػي اةأػزة ا مػػف عػف اف مػػا  لػدث فػػي ممطقػ  اللػػدكد كداخػؿ سػػكر   عمم ػان 

بدا   لعصػر مػا بعػد ا سػد  كةشػدد هػذه الةأػام عمػى اف همػاؾ لاةػ  لمةعامػؿ مػى الةأد ػد الةد ػد فػي شػكؿ 
مةكازف. ةأام اخرل ةرل اف الةطكرام ال كم   ةش ر الى اف ا كااع ةعكد بال ائدة عمى ا سد  اذ سػ عمؿ 

الالذا ػ . كهػك  ةمةػى بمسػاعدة  عمى ااام  دكلػ  عمك ػ  فػي شػماؿ الدكلػ   مػى مخػرن الػى البلػر المةكسػط فػي
  عمى ما مقؿ الخب ر العسكرم  عم ر رفافكرم  عف مصادر «لزس اهلل»سخ   مف ةامس ركس ا  كا راف ك 

امم ػػ  ااػػافم اف ا سػػد سػػ لاكؿ الػػدخكؿ الػػى الممطقػػ  الةػػي سػػةبقى ةلػػم سػػ طرةا  كف أػػا مخػػزكف السػػالق 
 المماطؽ الةي  س طر عم أا المةمردكف. ا سةراة ةي  ف ما س  قد كم ام مف هذا المخزكف في

كةخشى اسرائ ؿ مف اف  شمؿ السالق ا سةراة ةي  الذم سةس طر عم ا الةمظ مػام كالمةمػردكف فػي سػكر    
  ذام مػػدل  صػػؿ الػػى مئػػام الك مػػكمةرام كلأػػا اػػدرة اصػػاب  لالهػػداؼ  ةصػػؿ الػػى باػػع  600صػػكار خ اـ 

  كهي ذام « اخكمم»بلر مف طراز  –كار خ شاطئ كص SA-17ةك مف طراز  –امةار. كصكار خ أرض 
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 300سػػرع  ة ػػكؽ مػػرة ف سػػرع  الصػػكم  كلأػػا اػػدرة كب ػػرة عمػػى ا صػػاب  الدا قػػ  فػػي امػػس البلػػر فػػي مػػدل 
 ك مكمةر.

ك ػػدكر اللػػد ث عػػف صػػكار خ ك  مػػ  بػػأف ةأػػدد فػػي المسػػةقبؿ طكافػػام الغػػاز ا سػػرائ م   فػػي البلػػر المةكسػػط  
كر   كالمدم ػػ  كةمػػس الة ػػكؽ المطمػػؽ لسػػالق الةػػك ا سػػرائ مي فػػي كػػؿ مكػػاف  كةػػد كالسػػ ف ا سػػرائ م   العسػػ

   كما  قكؿ ا سرائ م كف لدل لد ثأـ عف اسةعداداةأـ لممخاطر الملةمم  مف سكر  .«ف ا
فػي لبمػاف  عمػى « لػزس اهلل»كأما عف األسمل  الك ماك    فالف هماؾ أكساطان ةقكؿ إف اسمان ممأا ةسرس إلػى 

 «.لزس اهلل»ااب  ا سرائ م   الصارم . كهذا   ةح بابان ذخر  ةعمؽ بالخطط ا سرائ م   لارس رغـ الر 
 21/3/1023، الحياة، لندن

 
 
 

 "غزة" سرًا وعمناً وقبضتنا وندخل الس ح ل في: األنفال يأبوزىر  يالناطل باسم حماس سام 59
ةمعػس  يؿ ائسػرائ مى فقػط  بػؿ كالعػس خ ػممذ ثكرة  ما ر  بدأ  ةردد اسمأا ل س كلرك  مقاكم  اد ا لةال

 يالػػدكل ي  مػػا كراء األلػداث مػف كػكال س المشػأد الس اسػمالمصػر  يأصػابعا مػف كراء سػةائر المشػأد الس اسػ
 الماطؽ باسـ لماس. مأبكزهر  ي دكر اللكار مى الدكةكر سام  الذل  كةم ا الغمكض يكائام م

 بعد شركع الةامس المصرل فى إزال  األم اؽ؟ هؿ لدث ةكةر ب مكـ كب ف مظاـ الرئ س ملمد مرسى
ملػػاك م ردـ األم ػػاؽ لػػـ ةسػػبس أل ةػػكةر عمػػى اللػػدكد  كهػػذا المكاػػكع  عػػالج عبػػر ا ةصػػا م المسػػةمرة  -

ب ف غزة كالقاهرة  لكف لككم  لماس   شؾ ةرفض فكرة ردـ األم اؽ  ألمما معةبرها شر اف الل اة لغػزة  لكػف 
ال  هذه ةػدفى بكػؿ مػا  قػاؿ مػف ةػدخؿ لمػاس فػى الشػأف المصػرل الػداخمى  كعػف هؿ ةاللظ أف عمم ام ائز 

 ةعرض لماس لةمكد مصر  ف عمى اللدكد؟ كؿ ما ةردد فى هذا الشأف كالـ ةافا    سةلؽ الرد.
 

  عمػى الػرغـ مػف «مبػارؾ»ابف ةماع  ائخكاف  فى ل ف رفاةـ ال كرة مػف « مرسى»ةقبمةـ ردـ األم اؽ مف 
 عؿ ما لـ   عما سم ا؟ف« مرسى»أف 
ملػػف   مقبػػؿ بػػردـ األم ػػاؽ كمعػػارض ال كػػرة بشػػدة  ملػػف سػػمقبؿ بػػالردـ لػػ ف  ةػػكفر لمػػا البػػد ؿ  كهػػك فػػةح  -

المعػػابر لألفػػراد كلمةبػػادؿ الةةػػارل  كلػػ ف  لػػدث ذلػػؾ  فػػملف لسػػما فػػى لاةػػ  إل أػػا  كػػؿ  ػػـك لػػد ما كف ػػام  
ؾ بأػا  كهمػاؾ شػباف فسػمط م كف  ةعراػكف لمكفػاة ف أػا فاألم اؽ فى ةرب  رمم   كةلػدث امأ ػارام كملػف مةمسػ

 بسبس ا مأ ارام كا خةماؽ.
 

أ  ةرل أف إزال  األم اؽ ةاء بماءن عمى ةػداب ر أمم ػ  بسػبس ةسػرس عماصػر ةك  ر ػ  ةأػدد أمػف مصػر كةشػ ى 
 .؟ مكعان مف ال كاى كل س بأدؼ خمؽ غزة

فمماذا لـ ةثر هذه القا   إ  هذه األ اـ؟ لػـ  كػف هػذا   «مبارؾ»اا   األمف عمى اللدكد اائم  ممذ أ اـ  -
العامؿ مبرران كاالان ف ما ابؿ    شؾ أف هماؾ اػغكطان مػف بعػض األطػراؼ المصػر   فػى الػداخؿ ئغػالؽ 

 األم اؽ كةشك أما.
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هؿ ةرل أف هماؾ بقا ا لممظاـ السابؽ ما زالم ةس طر عمى األةأزة األمم   فى مصر  كهى مف ةاغط مف 
 ةؿ إزال  األم اؽ؟أ
  شػػؾ ذ ػػكؿ المظػػاـ السػػابؽ كبعػػض كسػػائؿ ائعػػالـ ذام ا رةباطػػام بالمظػػاـ السػػابؽ  ةمػػارس اػػغكطان  -

عالم ػػ  لماػػغط لملاصػػرة غػػزة بأػػدؼ ملاصػػرة لركػػ  لمػػاس  لكػػف ملػػف بشػػكؿ كااػػح مقػػكؿ إممػػا  س اسػػ   كا 
خػػكاف مصػػر ةماعػػ  م صػػر    ملػػف مةبمػػى ااػػ ةما لركػػ  فمسػػط م   بغػػض المظػػر عػػف امةمائمػػا الس اسػػى  كا 

كمةعامؿ مى الةم ى  كةعاممما مى عمرك مكسى كمى عبدالممعـ أبكال ةكق  كأثماء اللرس اسػةقبمما كفػدان مصػر ان 
 مككمان مف كؿ األلزاس كالة ارام الس اس  .

 
ا أةلػػدث عػػف المعمكمػػام كةبادلأػػا  ألمػػا  قػػاؿ إف لمػػاس ةاػػاهى إسػػرائ ؿ فػػى الةامػػس ا سػػةخباراةى  كلػػد أ
 خر ط  كامم  بلركام الةماعام الةأاد   كالعصابام المسمل  الةى ةةمقؿ ب ف غزة كمصر عبر اللدكد.

   سػػةط ى ألػػد أف  ػػدخؿ إلػػى غػػزة  أك  خػػرن ممأػػا دكف مكافقػػ  األةأػػزة األمم ػػ  فػػى لمػػاس  هػػذا بشػػكؿ  -
ئطػػالؽ  فاألم ػػاؽ فػػى اػػاطى.. مػػف أةػػؿ هػػذا أاػػكؿ إف دخػػكؿ الةك  ػػر  ف كغ ػػرهـ عبػػر غػػزة  غ ػػر كارد عمػػى ا

 ابا   دما  أما المعابر  فأماؾ ةأام مسئكل  عمأا عمى الةامب ف.
 

 إذف  مف أل مكاف  دخمكف؟
األم ػػاؽ الةػػى ةقػػى بػػ ف غػػزة كرفػػح المصػػر       مكػػف ألل شػػخص دخكلأػػا  دكف عمػػـ لركػػ  لمػػاس  ك   -

ـ المصػػرل ككػػؿ المعمكمػػام الةػػى  مكػػف أف ةقبػػؿ اللركػػ   أف ةكػػكف مػػأكل ألل خػػارن عمػػى القػػامكف  كالمظػػا
طمبةأػػا ممػػا القػػاهرة  كفرماهػػا فػػى سػػ اؽ الةعػػاكف المشػػةرؾ بػػ ف الطػػرف ف  كلػػـ مةمػػؽ أل اةأامػػام بالةقصػػ ر فػػى 

 المطمكس مما.
 

 ؟مما المعمكمام الةى ادمةمكها لمةامس المصر 
همػػػاؾ أل فصػػػ ؿ  كمػػػا امػػػم  مةعػػػاكف مػػػى المخػػػابرام فػػػى كػػػؿ مػػػا  يطمىػػػس ممػػػا  كفػػػى المقابػػػؿ لػػػـ مبمػػػ  بػػػأف -

 فمسط مى ةكرط فى الةر م .
 

اػد « ائخػكاف»الةػى سػامدم « القسػاـ»الةى ميسبم لكـ ةكشؼ عف ةكرط عماصػر « الكثائؽ»ةسربم بعض 
 امة اا  القكل الشعب   كالمعارا  كلـ  م أا ألد مف الةامب ف؟

« القسػاـ»عماصػر مػف  م  ما كؿ ذلؾ  لةى الةامػس المصػرل اػرأم م  ػا فػى هػذا الشػأف  كاصػ  أف همػاؾ -
« القسػػاـ»  كب امػػام «مدسكسػػ »ذهبػػم لةسػػامد المظػػاـ المصػػرل اػػد المعاراػػ  غ ػػر صػػل ح  كةمػػؾ الكثػػائؽ 

ةكاػػػى عمػػػى ائمةرمػػػم  كأصػػػدركا ب امػػػان  م ػػػى صػػػل  هػػػذا الكػػػالـ  كهػػػذا  ثبػػػم أف الب ػػػاف المزعػػػكـ  مدسػػػكس 
دخمكا مصر  أ ف هػل ء الشػباس كأ ػف الةػ ش الةابى لمقساـ الذ ف ادعكا أمأـ « الةمظ ـ»كمزكر  كأ اان اص  

 كالشرط  المصر    ألـ  شاهدكهـ؟ كلماذا لـ مر لأـ دكران فى لما   الرئ س؟
 

ةػػػردد أف همػػػاؾ مػػػف شػػػاهد ةمػػػؾ العماصػػػر ةةلػػػدث بمكمػػػ  فمسػػػط م   كممثمػػػ  كممةل ػػػ  كةقػػػؼ بةػػػكار عربػػػام 
 مص ل ؟
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 ركةػػكا ائشػػاعام  فالمكمػػ  كالمغػػ  كالمل ػػ  ملػػف بكػػؿ أسػػؼ مسػػمى هػػذا الكػػالـ السػػخ ؼ ممػػف  لػػاكلكف أف  -
 7  كؿ هل ء مكةػكدكف فػى الشػكارع  كل سػكا لمسػاك  ف فقػط  كأف ةةلػدث عػف «ةزاؾ اهلل خ ران »كمف  قكؿ 

ذا رأ ػػةـ كالػػدان أك اثمػػ ف  فػػأ ف البق ػػ ؟ هػػـ ذكػػركا بعػػض األسػػماء مػػف هػػل ء  كالػػد مػػف  ذ ؼ  أ ػػف ذهبػػكا؟ كا 
  أمػا سػألم عػف هػذا الشػخص  «خالػد البردك ػؿ»إمأـ ةسربكا إلػى مصػر  اسػما    الذ ف االكا150األسماء اؿ

سػم   هػؿ هػذا هػك مػف مرسػما للما ػ   55هك مكةكد فى غزة ا ف  ك مكف أف أعط ؾ راـ هاة ا  رةؿ  بم  
   هذا الرةؿ مسةشار اامكمى.«مرسى»
 

 إذف  مف  لاكؿ ةشك ا صكرةكـ كما مصملةا؟
اػػػػائى فػػػػى السػػػػمط  فػػػػى راـ اهلل  كبعػػػػض الةأػػػػام الخارة ػػػػ  فػػػػى مصػػػػر  همػػػػاؾ بعػػػػض اػػػػباط األمػػػػف الك  -

كخارةأا  ةسةأدؼ ةشك ا صكرة لماس  مظران لبعض ا مةصار الذل لققةا اد إسرائ ؿ  كأ اان الػزن باسػـ 
لماس فى الخالفام الداخم   المصر   كملاكل  ةص    لسابام بػ ف األطػراؼ المصػر   مػف خػالؿ زن اسػـ 

ر ارة اع كة ػرة ائشػاعام فػى هػذا الةكا ػم. لمػاذا لػـ ةثػر ةمػؾ الشػائعام إ  ا ف؟ لةػى لماس  كؿ هذا   س
 اص  مقةؿ الةمكد المصر  ف كاف كاالان ةدان أما   عالا  لما بأا.

 
 فى شأادةا ةلدث عف ةأر س عماصر فمسط م   لسةماء ةابع ف لأا؟« القكصى»المكاء 

مكاكع اد ـ.. لماذا  ثار ا ف  ككاف ملاكل  إثارة المكاػكع ةأر س مساة ف مف السةكف المصر    هذا  -
لمةشأ ر كةكظ  ا  لكف الذل داهـ السةكف هـ أهالى المعةقم ف  كهذا ما أكده أهالى المسةكم ف باعةرافػاةأـ  
ككػػكف أف همػػاؾ معةقمػػ ف فمسػػط م  ف هربػػكا كاسػػةطاعكا أف  صػػمكا اللػػدكد كدخػػكؿ األرااػػى ال مسػػط م    مػػاذا 

هػؿ كػاف المطمػكس مػمأـ أف  بقػكا فػى « مبػارؾ»ممأـ بعد ذلؾ؟ هماؾ معةقمكف اعةقمكا ظممػان فػى عأػد ةمةظر 
 داخؿ زماز مأـ؟

 
 لماذا لـ  رةى هل ء السةماء إلى مصر مرة أخرل؟

إفراةػام مػف ملػاكـ مصػر    فممػاذا  3لماذا مرةعأـ؟ ألػـ  عػةقمأـ مبػارؾ  أ مػف مكفػؿ  مػثالن  صػدر بلقػا  -
دخاؿ أسمل  لأـ  مع ده كلماذ ا اعةقؿ فى األصؿ؟ اعةقؿ ل ف لاكؿ أف  ساعد الشعس ال مسط مى فى غزة كا 

هؿ كاف الم ركض أف  بقى  أر د أف أذكر أف شق قى اةؿ فى السةكف المصػر    فأػؿ مر ػد أف  قةػؿ ذخػركف 
ف عمػى خم  ػ  فى السةكف. ل ف خرن المعةقمكف المصر كف خرن هل ء الشػباس معأػـ  كهػـ لػـ  ككمػكا معةقمػ 

مػػف هػػل ء  6مػػثالن  هػػل ء ممااػػمكف مةاهػػدكف  كالةػػ ش المصػػرل اػػبض عمػػى « لرام ػػ »ةمائ ػػ   هػػـ ل سػػكا 
كأعادهـ مرة أخػرل  كبعػد أف ةػرم مراةعػ  أسػمائأـ كالقاػا ا المةأمػ ف بأػا أفػرن عػمأـ بعػد الةأكػد مػف عػدـ 

 مسئكل ةأـ عما مسس إل أـ مف ابؿ.
 

لػى غػزة عبػر «خم ػ  مد مػ  مصػر»الم ػان فى ةلق قام ما أطمؽ عم أـ إع   اعةرفػكا أمأػـ ةمبػكا صػكار خ مػف كا 
 األم اؽ  أ   ار ذلؾ باألمف القكمى المصرل؟

 دخكؿ السالق لغزة ل س ةر م   فأك  دخؿ امف ةأاد الشعس ال مسط مى  اد ا لةالؿ. -
 

 لكف أل س هماؾ خطر عمى األمف القكمى المصرل مف فكاى السالق؟
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لصكلما عمى السالق  لكٌف هل ء المػكاطم ف بغػض المظػر عػف لق قػ  ةكةأػاةأـ    معػرؼ مػا هػى   ممكر  
اللق ق .. معـ ملف مبلث عف السالق كسمعمؿ عمى إدخالا لغزة مف أل مكاف بغض المظر عما االكه  ملف 

ةلػػرن مػػف معةبػػر أمػػا مػػف العػػار عمػػى األمظمػػ  العرب ػػ  أف ةقػػؼ ةة ػػرن عمػػى غػػزة كهػػى ةلاصػػر كةقصػػؼ ك  ة
إثػػارة ااػػ   السػػالق  األمر كػػاف  بمػػكف ةسػػكران ةك ػػ  كبلر ػػ  فػػى لػػرس ا لػػةالؿ عمػػى غػػزة  أثمػػاء المعػػارؾ  

 لماذا  ةلرن المصر كف مف ذلؾ؟ هذا كاةس  هماؾ ةر م  ةرةكس  ةس أف  ةرككا السالق  صؿ إلى غزة.
 

األفػػػراد كالةماعػػام  فػػػذلؾ  خػػػؿ   بػػأس مػػػف دعػػـ األمظمػػػ  صػػػالب  السػػ ادة  لكػػػف ائشػػػكال   أف   عػػؿ ذلػػػؾ 
 ي؟باألمف القكم

مػػا داـ مقػػؿ السػػالق   ة عمػػا الدكلػػ   فمػػف الطب عػػى أف ة عمػػا الةماعػػام كاألفػػراد  ألمأػػـ  ػػدعمكف الشػػعس  -
ال مسػط مى فػى مقاكمةػا لاللػةالؿ  كملػف مػف ةامبمػا سػمطرؽ كػؿ األبػكاس لملصػؿ عمػى السػالق سػران كعممػان  

 كا   فك ؼ  مكف أف مقاكـ؟
 

ما رأ ؾ فى ةصر لام خ رم الشاطر كلساـ اللداد  الةى م  ا ف أا ملاكلػ  المظػاـ المصػرل إدخػاؿ السػالق 
 لغزة عبر األم اؽ؟

لػا  الشاطر   عالا  لا بأذه القا    أما عصاـ اللداد فمكاكع السالق هذا شأف مف  ػد ره  فطب عػى لػ س
 عالا  بأذه القا   أ اان.

 
 إرساؿ سالق لغزة؟ةبع   « مرسى»هؿ  ةلمؿ 

  كمف الطب عى أف ملصؿ عم ا فى ظػؿ «مبارؾ»بغض المظر  ملف لصمما عمى السالق فى ظؿ مظاـ  -
 فى مرلم  ما بعد الثكرة.« مرسى»مظاـ 

 
 .؟«مرسى»لـ  أدـ األم اؽ كما فعؿ « مبارؾ»
 ممػػى السػػالق عػػف  برفعػػا  ك   سػػةط ى أل طػػرؼ فػػى العػػالـ أف« مرسػػى»اللصػػار مػػا زاؿ اائمػػان  كطالبمػػا  -

ذا سقطم غزة سةسقط القاهرة  ألف  غزة   ةس أف  ككف ذلؾ كاالان  ملف ملصؿ عمى السالق كمصمعا  كا 
 اسةقرارها مرةبط باألمف القكمى المصرل.

 
ل ف ةمسما مى بعض ائخكة فى لماس بعد اة اا ػ  الأدمػ  األخ ػرة  لظمػا أمأػـ لػـ  ككمػكا رااػ ف عػف أداء 

 ؟«مرسى»سخط عمى أداء    فأؿ هماؾ«مرسى»
  أعرؼ مى مف ةمسم  لكف ما  عم مى هك مكاؼ لرك  لمػاس كلػف ةةػد عمػدما خطابػان مةماااػان   -

% عمػػى الصػػ غ  الةػػى ةػػرل بأػػا اة ػػاؽ الةأدئػػ   كأعةقػػد أمػػا كػػاف مشػػرفان لمػػا ألف الةأدئػػ  200ملػػف رااػػكف 
ف ا لةالؿ كاف  طمس الةأدئ  كلـ مكاؼ ةاءم بماءن عمى طمس إسرائ مى  ملف اسةمررما فى المكاةأ  رغـ أ

 .القةاؿ إ  بعد المكافق  عمى الشركط

 22/3/1023، الوطن، مصر
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 عمي بدكاف
ةةكاى أكساط فمسػط م   مخةم ػ  امػد ع هبػ  ةماه ر ػ  فمسػط م   كب ػرة فػي عمػـك األرض ال مسػط م   الملةمػ  

س  سػػةككف بمثابػػ  امة ااػػ  فمسػػط م   ثالثػػ  بثػػكس ةد ػػد كفعػػؿ ةد ػػد  فػػي الاػػ   الغرب ػػ  كالقػػد 2967عػػاـ 
مسػػة  دة مػػف دركس ا مة ااػػة ف األكلػػى كالثام ػػ   فػػأ ف ملػػف مػػف هػػذا ا لةمػػاؿ؟ كهػػؿ همػػاؾ أراػػ   ةد ػػدة 
ةةشكؿ كةعةمؿ ا ف  كةأ ئ  مة ااػ  فمسػط م   كبػرل ثالثػ  فػي عمػـك الاػ   الغرب ػ  كالقػدس  أـ أف همػاؾ 

 رة  كلال  مف عدـ الماج في الظرف ف المكاكعي كالذاةي اد ةلخر امطالاةأا؟عقبام كث 
 

 مقدمات ممموسة
مبػػدأ القػػػكؿ بػػػأف همػػاؾ مقػػػدمام باةػػػم مممكسػػػ   ةأ ػػئ بال عػػػؿ لمأػػػكض شػػػعبي فمسػػط مي فػػػي الػػػداخؿ  سػػػ أز 

مي فػػي الممطقػػ  بأسػػرها لػػاؿ ام ةػػاره عمػػى األرض  كمػػرٌد ذلػػؾ إلػػى عػػدة أسػػباس كعكامػػؿ  فالكاػػى ال مسػػط 
الػػداخؿ  ػػزداد الةقامػػا كػػؿ  ػػـك ككػػؿ سػػاع   ك عةمػػؿ عمػػى مرةػػؿ مػػف الغم ػػاف المةكاصػػؿ عمػػى اػػكء ا مسػػداد 
الكامؿ كالعممي ألفؽ عمم   الةسك   في الممطق   كخاصػ  عمػى مسػارها ال مسػط مي ائسػرائ مي  كعمػى اػكء 

عمد اادة "إسرائ ؿ" كعمػـك  ةصاعد عمؼ ا لةالؿ اد الشعس ال مسط مي  كس ادة ممطؽ الصمؼ كالغطرس 
الةشػػك الم اللزب ػػ  كالس اسػػ   فػػي الدكلػػ  العبر ػػ  الصػػأ كم   الةػػي بػػدا ف أػػا المشػػأد كااػػلان مػػى مةػػائج ةكلػػ  
ا مةخابام الةشر ع   األخ رة  مى ارة اع ممسكس س اسػام ال مػ ف كال مػ ف المةطػرؼ بشػق ا القػكمي العقائػدم 

 كالةكراةي.
ةشػػي بػػأف همػػاؾ امطالاػػ  ةد ػػدة لػػدكر  -كلػػك ملػػدكدة-ا ف لملشػػرام مممكسػػ  خصكصػػان أمػػا   كةػػكد لةػػى 

أم ركي مةكازف في مسار عمم   الةسػك   فػي الممطقػ   رغػـ لمػالم "الةطب ػؿ كالةزم ػر" الةار ػ  عمػى أعةػاس 
  ػػام الز ػػارة المةكاعػػ  لمػػرئ س بػػاراؾ أكبامػػا إلػػى الممطقػػ   كهػػي الز ػػارة األكلػػى لػػا فػػي ظػػؿ رئاسػػةا الثام ػػ  لمك 

 المةلدة.
ةزداد سكءا في اػكء س اسػام ا لػةالؿ الأمة ػ  اػد  2967فاألكااع في الداخؿ ال مسط مي الملةؿ عاـ 

الماس كاألرض  ككاف ذخرها ما ةرل عمى  د ةمكد ا لةالؿ في إلدل بالام المسةد األاصى مف اعةداء 
 ةا  كمػػػا ةالهػػػا مػػػف ملاكلػػػ  عاػػػك سػػػافر عمػػػى طالبػػػام الشػػػر ع  ائسػػػالم    كالمػػػس بػػػالقرذف الكػػػر ـ كادسػػػ

 الكم سم كالق ادم في لزس الم ككد مكشي ف غم ف ااةلاـ مكاى اب  الصخرة المشرف .
 

 الفاقة االقتصادية
كمػػا أف ال ااػػ  ا اةصػػاد   فػػي ةزا ػػد بػػ ف عامػػ  المػػاس كفػػي صػػ كؼ القطاعػػام المخةم ػػ  الر   ػػ  كاللاػػر   

الةػػي كصػػمم إلػػى معػػد م عال ػػ  بمغػػم لػػدكد "الةػػكع الكػػافر" كداخػػؿ المخ مػػام  فاػػال عػػف امةشػػار البطالػػ  
 % مف الطاا  العامم   كفؽ معط ام كث رة مف مصادر رسم  .65لةقارس ملك 

ككمأػا بائةمػاؿ مة ةػ  س اسػػام ا لػةالؿ فػي هػػذا الةامػس  كالمابعػ  مػف اة ػػاؽ بػار س ا اةصػادم المةلػػؼ 
كهػػػك اة ػػػاؽ غ ػػػر مةػػػكازف عمػػػى ائطػػػالؽ  كاػػػد رهػػػف بػػػ ف الطػػػرؼ ال مسػػػط مي الرسػػػمي كسػػػمطام ا لػػػةالؿ  

ا اةصاد ال مسػط مي كربطػا بااةصػادام ا لػةالؿ  كمػا رهػف م زام ػ  السػمط  كركاةػس مكظ  أػا ةلػم مطراػ  
أمػكاؿ الاػرائس المىةب  ػ  لقػاء الباػػائى المةدفقػ  ألرااػي السػمط  ال مسػػط م    كةلػم مطراػ  األمػكاؿ القادمػػ  

 أمكاؿ ةةدفؽ كةةكاؼ كةمقص كةزداد كفؽ الباركمةر الس اسي. مف الدكؿ المامل   كهي
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إاػاف  غمػى ذلػؾ   ةزا ػد ا لةقػاف فػي صػ كؼ المػاس فػي الػداخؿ ال مسػط مي مػى لمػالم ا بػةالع المسػةمر 
 لألرض كةأك دها المةدرن  كخاص  في ممطق  القدس كداخؿ أل ائأا العرب   كائسالم   كالمس ل  .

طاف الزالػػؼ مسػػالام إاػػاف   مػػف ملػػ ط القػػدس  كمػػف ب ػػكم السػػكاف داخػػؿ األل ػػاء فقػػد ابةمػػى غػػكؿ ا سػػة 
الشرا   لممد م   كهي أل اء ةار خ   ممذ العأد ف األمكم كالعثمامي  بما ف أا ب م م ةي فمسط ف اللان أم ف 
"  اللس مي الذم باشرم سمطام ا لػةالؿ العمػؿ عمػى ةلك مػا إلػى فمػدؽ سػ الي ةلػم مسػمى "فمػدؽ شػب رد

رغػػػـ مػػػا  مثمػػػا المكػػػاف المسػػػةأدؼ مػػػف رمز ػػػ  عال ػػػ  لػػػ س عمػػػد ال مسػػػط م  ف فقػػػط  بػػػؿ عمػػػد عمػػػـك العػػػرس 
 كالمسمم ف.

فالم ةي اللان ملمد أم ف اللس مي لـ  كف م ة ان ل مسط ف فقط ابؿ المكب   بؿ كاف م ة ان لد ار الشاـ ااطب   
م ةػػي فمسػػط ف كمشػػار ى عػػزؿ البمػػدة القد مػػ   مقدمػػ  كمػػا كػػاف رمػػزان إسػػالم ان كعرب ػػان كفمسػػط م ان. فأػػدـ ب ػػم 

لالسػػة الء عمػػى المقدسػػام ائسػػالم   كالمسػػ ل   فػػي المد مػػ  المقدسػػ   كخاصػػ  المسػػةد األاصػػى  كهػػك أمػػر 
 سة ز صم ـ مشػاعر المػاس ككرامػاةأـ الكطم ػ  كالد م ػ   ك ػزرع فػي م كسػأـ إرادة مةةػددة لمقاكمػ  ا لػةالؿ 

 كس اساةا.
 

 ى والرافعة المعنويةصمود األسر 
اػػراباةأـ المةةال ػػ  عػػف الطعػػاـ فػػي معػػارؾ األمعػػاء  كفػػي هػػذا الةامػػس  فػػالف امة ااػػام األسػػرل المةكاصػػم  كا 
الخاك    كصمكدهـ ا سةثمائي داخؿ معةقالم كزماز ف ا لةالؿ  عكامؿ ةيشٌكؿ بدكرها رافع  هامػ  ذام بعػد 

ر ػؽ الماػكن العػاـ لملالػ  ال مسػط م   باةةػاه امة ااػ  معمكم كغ ر معمكم لشلذ الأمـ في سػ اؽ كمسػار كط
 فمسط م   ثالث  مةةددة.

كفػػػي هػػػذا السػػػ اؽ أ اػػػان  همػػػاؾ عامػػػؿ إاػػػافي  ػػػػلةج الكاػػػى الػػػداخمي ك ػػػدفى باةةػػػاه ا م ةػػػار فػػػي كةػػػػا 
ا لػػةالؿ  كهػػك العامػػؿ المةعمػػؽ باسةشػػراء كػػابكس ال سػػاد العػػاـ كةراةػػى دكر السػػمط  ال مسػػط م   عمػػى صػػع د 

ا ػ  المػػاس  كاسػةبال  سػػمطام ا لػػةالؿ لكػؿ شػػيء  كالق ػػاـ باعةقػا م كاسػػع  لعػػدد مػف الكػػكادر كلق ػػادام لم
العمػػؿ الػػكطمي ال مسػػط مي مػػف مخةمػػؼ ال صػػائؿ  كخاصػػ  مػػف لركةػػي لمػػاس كالةأػػاد ائسػػالمي كالةبأػػ  

لكااعػػ  كمػػا هػػػك الشػػعب   كغ رهػػا  كلةػػػى مػػف كػػكادر لركػػػ  فػػةح مػػف داخػػػؿ الممػػاطؽ المسػػماة بالممػػػاطؽ اأال ا
 م ةرض في مطاؽ السمط  المدم   كاألمم   كالعسكر   لمةأام ال مسط م   الرسم  .

كمى ذلؾ  كمف ممطمؽ ةقد ـ الصكرة عمى لق قةأا  كعدـ الةطػا ر أك سىػكؽ المبالغػام الةكصػ     كالةلم م ػ   
ذا الغم ػاف كا لةقػاف فػي الػداخؿ ملكد ك  مم ي كةكد األرا   الةي ةيأ ئ  مد ع امة اا  ثالثػ  كبػرل مػى هػ

  كةلد دان في الا   الغرب   كالقدس. كلكػف عم مػا أف مقػكؿ بػأف اللالػ  العامػ  2967ال مسط مي الملةؿ عاـ 
ما زالم ةلةان إلى مز د مف ائماان الكطمي ال مسط مي لمكصكؿ إلى ممعطؼ المأػكض ال مسػط مي الكب ػر 

مة ااػ  فمسػط م   ثالثػ  فػي كةػا ا لػةالؿ لةػى ا ف  كمقػكؿ "لةػى في الا   الغرب   كالقػدس  عمػى ه ئػ  ا
 ا ف" لعدة أسباس مكردها ةال ا:

 
 خ ف مستديم

ا مة اا     مكف أف ةػأةي بم عػكؿ اػرار إدارم مػف هػذا ال صػ ؿ أك ةمػؾ الةأػ  ال مسػط م    بػؿ ةلةػان  -2
عػػداد عمػػى  ػػد اػػكل مػػلطرة مػػف الشػػعس  ةمامػػان كمػػ ا لصػػؿ فػػي ا مة ااػػ  األكلػػى الةػػي إلػػى ةأػػد كةمظػػ ـ كا 

امطمقم بع ك   كلكف عمى ااعدة كةرب  خصب  كمأ أة  كعمػى  ػد اػكل مػف الشػعس فػي اطػاع غػزة  كاػد للػؽ 
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الةم ى بركًبأا مف اكل كفصائؿ  ل ث ةـ ةشك ؿ الق ادة المكلدة لالمة اا . كمف ب ف لأ س ةمػؾ ا مة ااػ  
ػىى فػي األفػؽ كعمػ ى أرض الكااػى دكر الة ػار الك ػالي ائسػالمي بق ػادة لركةػي لمػاس كممذ أ امأا األكلى  لمى

 كالةأاد ائسالمي  كصك ن إلى ائطار المعركؼ بالقكل الكطم   كائسالم   في ا مة اا  الثام  .
لالػ  ا مقسػػاـ ال مسػػط مي مػػا زالػم ةةػػرؾ ذثارهػػا السػػمب   عمػػى عمػـك اللالػػ  ال مسػػط م    كعمػػى ا سػػةعداد  -1

ػػٌد مػػف إمكام ػػ  إعػػادة ةةم ػػى القػػدرام الكطم ػػ  ال مسػػط م   فػػي مسػػار كالػػد هػػك ال مسػػط  مي لمػػا هػػك اػػادـ  كةلي
مسار العكدة إلى ال عؿ كالخ ار الك الي ا مة ااي بكؿ أشكالا الممكم   كمسار مغادرة مربى الرهاف المبال  

 ف ا عمى مسار عمم   س اس   مأزكم  كغارا  في األكلاؿ.
ةبػػا ف مسػػةد ـ مػػا زاؿ مكةػػكدان فػػي السػػال  ال مسػػط م   بشػػأف ةقػػد ر المكاػػؼ كا شػػةقااام همػػاؾ خػػالؼ ك  -3

الكطم ػ  البرمامة ػ  المطمكبػػ   بػ ف أطػػراؼ رئ سػ     ةػرل ةػػدكل مػف ا ػػاـ امة ااػ  كبػرل ثالثػػ   كبػ ف اةةػػاه 
بي العػػر ض  ػرل اػػركرة لصػػر العمػؿ الػػكطمي الك ػػالي باةةػاه العمػػؿ السػػممي الػد مقراطي ذم الطػػابى الشػػع

دكف غ ػػره  كمػػا  ةػػرم عمػػى لػػكاةز ا لػػةالؿ فػػي ممطقػػ  بمعػػ ف كغ رهػػا كبمشػػارك  مةطػػكع ف كمةاػػامم ف 
أةامػػس  كبػػ ف اةةػػاه ثالػػث  ػػرل اػػركرة فػػةح اػػكس الخ ػػارام ال مسػػط م   بشػػكؿ أكسػػى فػػي امة ااػػ  مةعػػددة 

ؿ. كةة ػػؽ فػػي هػػذه الرل ػػ  األممػػاط كاألشػػكاؿ الك ال ػػ  بمػػا ف أػػا العمػػؿ الك ػػالي المسػػمح اػػد اػػكام ا لػػةال
لركةا الةأاد ائسالمي كلماس كالةبأ  الشعب   لةلر ر فمسط ف  كاألخ رة ةعةبر ال ص ؿ الثامي في ممظم  

 الةلر ر ال مسط م  .
ا مة ااػػ  الممشػػكدة مػػف المػػاس كالشػػعس فػػي الػػداخؿ ال مسػػط مي ةلةػػان إلػػى ركافػػى عرب ػػ  مسػػامدة  ب ممػػا  -4

    ةساعد عمم ان عمى إسماد العمؿ ال مسط مي بالشػكؿ الممشػكد  فالشػعس ال مسػط مي مػا اللال  العرب   الراهم
زاؿ  عامي مف شح المساعدام العرب   المقدمػ  لػا كمػا أارةأػا القمػـ العرب ػ  الػثالث األخ ػرة  كبػاألخص ممأػا 

 ػ  بمػا هػك مطمػكسه كممأػا صػمدكؽ القػدس  إذ لػـ ةػًؼ العد ػد مػف الػدكؿ العرب 1001ام  ب ركم العرب   عاـ 
 ممأا لةى ا ف.

كةلد ػدان فػي الاػ   الغرب ػ  كالقػدس   2967خالص  القكؿ أمما أماـ مشأد فمسط مي في الداخؿ الملةؿ عاـ 
ميأٌ أ لكؿ ا لةما م  بما في ذلؾ امطالؽ شرارام هب  فمسط م   كبرل ةىعةمؿ ا ف عمى مرةػؿ الغم ػاف فػي 

 الداخؿ ال مسط مي.
ال مسػػط م   فػػي هػػذا الماػػمار الةقػػاط مػػا  ةػػرم كالبمػػاء عم ػػا  كةقػػد ر المكاػػؼ بشػػكؿ سػػم ـ  كعمػػى كػػؿ القػػكل

بةكامبا المخةم    كائسػراع فػي العمػؿ لةةػاكز كػؿ المع قػام الةػي ةعةػرض طر ػؽ كلػدة الماػاؿ ال مسػط مي  
 كالخالص مف ا مقساـ الداخمي كبماء الشراك  الكطم   اللق ق   ذام البعد ائسةراة ةي.

 22/3/1023، الجزيرة نت، الدوحة
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ائسرائ مي المشػةرؾ الػذم صػدر لػد ثان لػكؿ أداء ممظكمػ  القٌبػ  اللد د ػ   -في اكء مةائج البلث األمر كي
ئج اللػػرس فػػي مكاةأػػ  صػػكار خ المقاكمػػ  خػػالؿ اللػػرس األخ ػػرة عمػػى غػػزة   بػػدك مػػف المأػػـ العػػكدة لقػػراءة مةػػا

ذام األ اـ المعدكدة  كلكف دكف ا لة ام إلى معط ام ة ش ا لةالؿ كدائرة أركامػا الةػي  شػ ر الةقر ػر إلػى 
 أمأا اٌدمم معط ام كاذب  أك مامم .
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أهـ ما ةاء في الةقر ر أف القب  اللد د   مةلم في اعةراض خمس  في المئ  فقط مف صكار خ "غراد" الةػي 
ربع  كثمام ف في المئ   كما أعمػف "إ أػكد بػاراؾ" بعػد امةأػاء اللػرس  كفػي البلػث "لػـ أطمقم مف غزة كل س أ

 ةػػػد البػػػالثكف ةماسػػػبنا بػػػ ف معط ػػػام الةػػػ ش فػػػي مةػػػاق القبػػػ  اللد د ػػػ  كاألاػػػرار الةػػػي أللقةأػػػا الصػػػكار خ 
مف الصكار خ ال مسط م    إذ كصؿ عدد الطمبام ائسرائ م   الةي ادمم مف السكاف لةرم ـ ب كةأـ المةاررة 

ا  كهك أمر  58صاركخ  ف ما ةقار ر الة ش ةقكؿ إما بعد اعةراض الصكار خ لـ  سقط سكل  3100 صاركخن
غ ػػر صػػل ح  عمػػى لػػد اسػػةمةان البلػػث"  كمػػا أف ةلم ػػؿ عشػػرام أشػػرط  ال  ػػد ك الةػػي ةػػـ ةصػػك رها خػػالؿ 

اهد ف أمأػػػا عمم ػػػ  اعةػػػراض اللػػػرس بػػػٌ ف "أف ةم ػػػى كر ػػػام الم ػػػراف الةػػػي ةظأػػػر فػػػي األشػػػرط   كةبػػػدك لممشػػػ
 صاركخ ماةل   لـ ةكف في الكااى سكل ام ةار مابى عف عمم   الة ة ر الذاةي لصكار خ "القب  اللد د  ".

هما  بدك كاالان لةـ المأزؽ األممي الم اةئ الػذم كاةأةػا لككمػ  ا لػةالؿ خػالؿ اللػرس  كهػك مػا دفعأػا 
لةمأػػكر ائسػػرائ مي  إاػػاف  إلػػى لرصػػأا عمػػى الةػػأث ر عمػػى ئخ ػػاء المعمكمػػام اللق ق ػػ  عػػف ائعػػالـ كعػػف ا

الػػػركق المعمك ػػػ  لممقػػػاكـ ال مسػػػط مي  كملاكلػػػ  إرغامػػػا عمػػػى البقػػػاء ره مػػػ  هػػػاةس الة ػػػٌكؽ العسػػػكرم لةػػػ ش 
ا لةالؿ. كمف ةأ  أخرل فلال  الة اعؿ الشعبي ال مسط م   غ ر المسػبكا  مػى المقاكمػ  خػالؿ أ ػاـ اللػرس 

اعةبارام لككم  ا لةالؿ ل ف رأم أف ا مل از لممقاكم  كمشركعأا س ظٌؿ ا م  أص م  ألقم بظاللأا عمى 
فػػي الػػكعي ال مسػػط مي  كأف طػػكؿ مػػدة اللػػرس لػػف   ػػرز إ  مز ػػدان مػػف الةعػػافي لػػركق المكاةأػػ  الةمع ػػ  فػػي 

ألمػػف الاػػ   كغػػزة عمػػى لػػد سػػكاء  كهػػك أمػػر   شػػٌؾ أف ا لػػةالؿ  لػػاكؿ ةةٌمبػػا  خصكصػػان فػػي ظػػؿ لالػػ  ا
 المسةةس المةلقق  لا في الا  !

عمػػػى صػػػع د المقاكمػػػ  ال مسػػػط م  ا ثمػػػ  عبػػػر كث ػػػرة  مبغػػػي الةكاػػػؼ عمػػػدها  كممأػػػا مػػػا هػػػك أبعػػػد مػػػف مةػػػرد 
ا طمئماف إلى أف المقاكم  بخ ر  كمسةمرة في ةطػك ر كمراكمػ  اػدراةأا القةال ػ . ألف هػذه المراكمػ  مػا كامػم 

ة  أك لػد أا اسػةعداد لةغم ػس لسػابام السػمط  عمػى اػركرام المقاكمػ   لةلصؿ في ب ئ  س اس   كأمم   فاسد
كهما بػدا ك ػؼ أمػا   اػ ؽ مسػال  اطػاع غػزة ك  إشػكا ةا الةغراف ػ  اػد شػٌكال مامعػان أمػاـ الة ػٌكؽ العسػكرم 

 الماطرد  ل ف ةكٌفرم إرادة المقاكم  كامة م عكامؿ ائةأاض كائعاا  مف طر قأا.
أف  كػػٌؼ المةمعثمػػكف فػػي ةق ػػ ـ المكااػػؼ عػػف خ ػػا ةأـ الةػػي  طرلكمأػػا فػػي أكاػػػام كائمصػػاؼ همػػا  قةاػػي 

الأدكء لكؿ مسةقبؿ المقاكم  في القطاع  كأف  قةصدكا فػي اسػةةالس مظر ػام المػلامرة كالصػ قام الس اسػ   
م كٌمما لملكا ةمم  في لد ث صل ي أك خبران مبةكران أك مةأكؿ المصدر لكؿ م اكاام مكهكم  أك ةسك ا

مةكاع   فأؿ   عمكف؟! أشػؾ فػي ذلػؾ  ألمأػـ  عةاشػكف عمػى الة ػمف فػي الةشػك ؾ  كائبلػار فػي الةلم ػؿ دكف 
 بٌ م  أك مصؼ دل ؿ!

 22/3/1023، فمسطين أون الين
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فقػد أمعػش رئػ س سةمةأي المعرك  ا مةخاب    هذا ا سبكع  مى ةشك ؿ اللككم  الى امةصػار كااػح لم مػ ف. 
الػػكزراء مةم ػػاهك م سػػا مػػف الاػػرب  الةػػي ةمقاهػػا فػػي صػػماد ؽ ا اةػػراع  كمةػػح فػػي أف  سػػةخرن أكبػػر اػػدر فػػي 
الة ػػاكض ا ئةالفػػي الػػذم أةػػراه مػػى  ػػائ ر لب ػػد كم ةػػالي ب م ػػم. إف الثعمػػس القػػد ـ عمٌػػـ المبةػػدئ ف الس اسػػ  ف 

 درسان.
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ام الباطمػ  الةػػي كامػػم ةرمػػي الػى اسػػةمزاؼ ميلادث ػػا  فكػػاف بػدأ مةم ػػاهك الة ػػاكض فقػػط بعػد شػػأر مػػف ا ةػػراء
الشةار المغطػى اعالم ػا مػى ب م ػم  كدمػكع الةماسػ ح لالم صػاؿ عػف اللر ػد  ف  كعػرض كزارة المال ػ  عمػى 
ش مي  ل مكف ةش  كاماف الة اكض الس اسي لةس بي ل مي. كل مما امةأم الل ؿ الدعائ   كةرةبم المكعبام 

بق م س اس  الخارة   كاألمف فػي  ػد "الم كػكد ب ةمػا"  كريكػؿ لب ػد الػى كزارة المال ػ   كسػ ككف لمصمل  مةم اهك 
 "الب م ال أكدم" شر كا ثامك ا.

ةم ز الة اكض ا ئةالفي باشةغاؿ مبال  ف ا بالسخافام مثؿ األش اء الةي ةكرهأا سارة مةم اهك  كعدد الػكزراء 
د  ف. كديفعم شلكف ةكهر   كس اسػ  الخارة ػ  كاألمػف الػى خػارن أك إمةان "صكرة مصر" لب د مف غ ر اللر 

المبالثػػػػام مػػػػا عػػػػدا ةلػػػػذ ر مةم ػػػػاهك األسػػػػبكعي مػػػػف الةأد ػػػػد ائ رامػػػػي كالخطػػػػر السػػػػكرم. بػػػػؿ اف الس اسػػػػ  
 ا اةصاد   بيلثم في الأامش  هذا إذا بيلثم أصالن.

 اسػػي فػػارغ بالػػث عػػف الةكػػر ـ شػػر كا لب ػػد ازمػػان كفػػي عراػػا عمػػى أمػػا س –مةػػح مةم ػػاهك فػػي ةعػػؿ خصػػما 
كالشأرة  أراد أف  يرفا عف م سا في كزارة الخارة   بدؿ اف  بلث "أ ف الماؿ" في المال  . كفي مأا   األسبكع 
المااي اسةسمـ لب د للمم  اػغكط إعالم ػ  كةػكلى المأمػ  المثقمػ  الةػي أراد الةأػرس ممأػا. كفشػؿ أ اػا فػي 

 معمى لأا مثؿ "القدس كأماكف الشةام". ةطأ ر اللككم  مف لقائس كزار    
ةمةأػػػػي ا ف "ألعػػػػاس العػػػػرش" كةبػػػػدأ الل ػػػػاة اللق ق ػػػػ . كللككمػػػػ  مةم ػػػػاهك الثالثػػػػ  هػػػػدؼ كااػػػػح هػػػػك ةكسػػػػ ى 
المسةكطمام كةلق ؽ لمػـ "مم ػكف  أػكدم فػي  أػكدا كالسػامرة". ك  ةػرض اف  لػبط هػذا العػدد السػلرم ةقسػ ـ 

شػػاء الدكلػػ  ال مسػػط م  . كسةيسػػمـ الكزارةػػاف ذكاةػػا الصػػم   كهمػػا األمػػف الػػبالد ك ممػػى مػػرة كالػػدة كالػػى األبػػد ام
كائسكاف  الى بكغي  عمػكف كأكرم ارئ ػؿ. كلػف  ةمسػا ف أمػا كػي  يةمػدا البمػاء بػؿ ل يلققػا ةقر ػر ادمكمػد ل  ػي 

 كبرمامج عمؿ "الب م ال أكدم"  أم اـ الا   بالةدر ج.
ر صػػػعكباةا الس اسػػػ   الةػػػي ممعةػػػا مػػػف أف  يمػػػ ف مكاا ػػػا ملػػػك اسػػػةعمؿ مةم ػػػاهك ةعب ػػػر "الر ااػػػ ام" كػػػي  ي سػػػ

ال مسط م  ف. كاد كاف هػذا فػي الك  ػ  السػابق  الةػي ةػكلى ف أػا المعةػد ف ا أػكد بػاراؾ كداف مر ػدكر مماصػس 
رف ع . أما في اللككمػ  الةد ػدة فػاف الر ااػ ام ةعمػؿ بقػكة أكبػر اػد كػؿ مصػالل  فػي "الممػاطؽ". فػال م ف 

قكل كمكلد  ك لةان مػف  ر ػدكف اف  رثػكا مةم ػاهك فػي "الم كػكد" الػى دعػـ المسػةكطم ف كسػ  عمكف المةطرؼ مي 
كؿ شيء ئراائأـ كرشكةأـ. أما ا عةداؿ الس اسي ف  ةرض اف  عراػا لب ػد كل مػي لكػف س صػعس عم أمػا 

 رة مثػؿ "اػامكف أف  كاةأا  عمكف كب م م كساعر ككاةس كل برماف ك ائ ر شام ر. كس شةركف لب د بػأمكر صػغ
 ةقاسـ العسء" كي ةظؿ المم ارام ةةدفؽ عمى المسةكطمام  كل مي أاعؼ مف اف ةلثر.

سةككف مأم  مةم اهك المركز   اللصكؿ عمى هدكء س اسي  يمٌكف مف ةكس ى المسػةكطمام بكم ػ  اػئ م  مػف 
بػالأةكـ عمػى ا ػراف كسػكر    الةمد د الدكلي. كس سةمر في الل م  الماةلػ  مػف الك  ػ  السػابق   كهػي الةأد ػد 

الذم  ةذس امةباه ا م رك  ف. براؾ أكباما مشغكؿ بةسك ف الةبأ  ائ رام   كبممى اشةعاؿ في الةبأ  السكر   
ك غض الطرؼ عف اعماؿ اسرائ ؿ في "المماطؽ". كهػذه هػي الصػ ق  الةػي س سػعى مةم ػاهك الػى إلرازهػا مػى 

 القدس. اكباما في لقائأما  ا سبكع القادـ  في
فقد مةم اهك مف اكةا في صماد ؽ ا اةراع  لكما اسةغؿ لمصملةا الشقاؽ في المعسكر الخصـ كأمشأ لككم  
ملمم  بالقكة ملك الخارن كاكم ػ  ملػك الػداخؿ. كا ػد إل ػا لب ػد كب م ػم الطػامل ف المػذ ف سػ ةأداف فػي إثبػام 

 كؿ شؽ كي  زل كا عائد ف إلى  أم سأما كأبقى في الخارن اللر د  ف الة اع الذ ف س سةغمكف
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اللككمػػ . ككامػػم الز ػػادة مػػف اةػػؿ المأا ػػ  امػػا خ ػػض ةكاعػػام كزراء "الم كػػكد" الػػذ ف ةخمػػكا عػػف ألػػالـ ةرف ػػى 
 ػمماصبأـ كةكسمكا إل ا لمبقاء في كزاراةأـ القد م . هػذه مة ةػ  مدهشػ  إذا ا سػم باللممػ  ا مةخاب ػ  البائسػ  لػ

 ك."رئ س اللككم  القكم" مةم اه
 22/3/1023، "ىآرتس"
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