
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

   
  
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 ةفمسطينييف في سوري أربعةاستشياد 
ضراب شامؿ احتجاجًا عمى استشياد أبو حمديةو وعشرات اإلصابات  افشييد  ا 
  "مود السحاباع"لى ما قبؿ إوضاع ييدد بعدـ السماح لعودة ال  زغانت

 الفمسطينية بمنع اإلضرابات بالضفة بعد وفاة أبوحمدية شيد بجيود السمطةت "إسرائيؿ"
 حكومة نتنياىو في ظؿ   يزدادوف فقراً  "إسرائيؿ"الييود المتدينوف والعرب في : البنؾ المركزي

 الفمسػػػػػطينية السػػػػػمطة: ىػػػػػ رتس
فرصػػػػة لنجػػػاح مسػػػػاعي  سػػػتمن 

 المفاوضاتالستئناؼ  كيري
 

 4... ص 
 

 ٜٕٔٛ ٖٕٔٓ/ٗ/ٗ الخميس
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  السمطة:
 5 لخالؽ شعبنا : حرؽ مجسـ أمير قطر مناؼ  عباس  

 5 لممكتب السياسي لحماس يينئ مشعؿ بإعادة انتخابو رئيساً  عباس  

 6 منيـ  700ة .. واالحتالؿ يعتقؿ كؿ عاـ قرابفياض: أطفاؿ فمسطيف يتعرضوف لمخطر  

 6 أبو حمدية لتعزيتيـ السيرىنية يياتؼ عائمة   

ر حرباً     6 جديدة" مستشار ىنية: استمرار التصعيد اإلسرائيمي ضد غزة "قد يفج 

 7 السرى  عريقات يدعو لتشكيؿ لجنة تحقيؽ أممية لبحث ممؼ  

 7 "إسرائيؿ"السمطة الفمسطينية تمو ح بورقة المحاكـ الدولية ضد    

 7 : فت  تأخذ "التمثيؿ الرسمي" شماعة لتعطيؿ المصالحةيوسؼ رزقة  
 8 تصاعد التوترمف تداعيات  "إسرائيؿالحكومة في غزة تحذر "  

 8 : إعداـ لعمالء عقب انتياء "مواجية التخابر"جياز المف الداخمي بغزة  

 9 محتجزيف في العريش فمسطينياً  32سفارة السمطة في القاىرة تطالب بإطالؽ سراح   

 9 مسطينية يمتقي الرئيس البوليفيوفد مف السمطة الف  

 9 لشركتيف سنوياً  في الضفةمميوف شيكؿ فاتورة ىاتؼ الحكومة  11وكالة سما:   

 20 أوضاع النازحيف الفمسطينييف مف سوريا "أطباء بال حدود"مع دب ور يعرض لبناف:   

  
  المقاومة:

 20 المكتب السياسي لحماسفي لمشعؿ ووجوه جديدة  اً بىنية نائ  

 20 "إسرائيؿ"الزىار: انتقاؿ تجربة غزة لمضفة سيمكننا مف ىزيمة   

 22 يخ عمى بمدة سديروتإطالؽ ثالث صوار " تعمف مسؤوليتيا عف مجمس شورى المجاىديف" جماعة  

 22 : المقاومة لف تصمت أماـ التصعيد اإلسرائيمي"الجياد"  

 22 عباس يبدأ أعماؿ دورتو الحادية عشر بحضور "ثوري فت "  

 21 ب"عامود السحا"إلسرائيمي بعد : حماس لـ تعد تخشى الرد اإسرائيميوفمحمموف   

  
  :اإلسرائيميالكياف 
 23  "مود السحاباع"لى ما قبؿ إوضاع ييدد بعدـ السماح لعودة ال  زغانت  

 23 ةالفمسطينية بمنع اإلضرابات بالضفة بعد وفاة أبوحمدي شيد بجيود السمطةت "إسرائيؿ"  

 24 "السرطاف"حمدية توفي بسبب  بو: السير أسرائيميمعيد الطب الشرعي اإل  

 24 منية والعسكريةرفائيؿ" لمصناعات ال"منية في شركة أ: خروقات "سرائيؿ"إ  

 24  باب اليجرة أماـ أقباط مصرتنفي قياميا بفت   "إسرائيؿ"  

 24  يرانيالنووي اإل البرنامج قمقة مف دعـ كوريا الشمالية لتطوير "سرائيؿ"إ  

 25 حكومة نتنياىو في ظؿ   يزدادوف فقراً  "إسرائيؿ"الييود المتدينوف والعرب في : البنؾ المركزي  

 26 شاليط يعترؼ في التحقيؽ معو: خطفوني بسبب إىمالي  

 27  الستراليفي قضية تجنيد العميؿ  ذريعاً  بأنو فشؿ فشالً  : الموساد ُيقر  "يديعوت أحرونوت"  

 27 لمحاربة "النصرة" ةديدات بدخوؿ سورييرفضوف التي "إسرائيؿ"الدروز الوطنيوف في   
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 27 بطارية "قبة حديدية" خامسة تصب  عمالنية رسمياً   

 28  وزارة الخارجية اإلسرائيمية تصدر تعميمات لسفرائيا بتكثيؼ نشاطاتيـ  

 28 ذا لـ يتـ وضع الموساد عمى الئحة المجموعات اإلرىابية؟أوساط غربية: لما  

 28 لكتروني إسرائيمي واسعإفيس بوؾ يتعرض ليجـو موقع   

  
  الرض، الشعب:

 28 ةفمسطينييف في سوري أربعةاستشياد   

ضراب شامؿ احتجاجًا عمى استشياد أبو حمديةو رات اإلصابات وعش افشييد    28 ا 

 10 أبو حمديةتنديدًا بجريمة قتؿأياـ ثالثةأسير فمسطيني يضربوف عف الطعاـ ل 4700  

 10 عمى استشياد أبو حمدية عمـ االحتالؿ احتجاجاً  يحرقوفالسرى   

 10 بو حمدية بالسرطاف والمماطمة في عالجوأ إصابةيوثؽ تفاصيؿ  اً تقرير نادي السير ينشر   

 12 احتجاجًا عمى استشياد أبو حمديةو  تظاىرة في حيفا تضامنًا مع السرى  

 12 آذار/ مارسفي  المسجد القصىعف  مقدسياً  أربعيف إبعاد  

 12 معتقميف مقدسييف عشرةالمشروط عف  اإلفراج  

 11 مساعدة المقدسييف إلىسمي  القاسـ يدعو العرب والمسمميف   

 11 ياديف في بحر غزةالزوارؽ الحربية اإلسرائيمية تستيدؼ الص  

 11 خالؿ ثالثة أشير خمسيفواعتقاؿ  ثالثيف إصابةمركز الميزاف حوؿ االنتياكات اإلسرائيمية: لتقرير   

 11 في "إسرائيؿ"تحتؿ قاع السمـ االجتماعي االقتصادي 50قرية عربية مف بيف  45": يديعوت"  

 13 العرب في النقب الطفاؿ آالؼمركز عدالة يطالب بعدـ تطبيؽ قانوف يقمص مخصصات   

 13 مستوطنوف يياجموف مزارعيف ويحرقوف مزروعاتيـ جنوب الخميؿ  

 13 مف "إسرائيؿ" وروبية لسحب بطولة أوروبا لمشبابأ ةحمميبدأ السرسؾ محمود  المحرر السير  

  

  : اقتصاد

دخاؿ وقود ومساعدات    14 فت  كـر أبو سالـ لتصدير زىور وا 

  

  الردف: 

 14 ينيتأكيد لوصاية الياشمييف بتفويض فمسط" اتفاقية حماية المقدسات"حمقة نقاش:   

  

  لبناف: 

 14 الفمسطينييفألسرى ل "إسرائيؿ"ميشاؿ سميماف يديف إىماؿ   

 15 حزب اهلل: نحمؿ التعن ت الصييوني مسؤولية وفاة السير أبو حمدية  

 15 مى منع لبناف مف استخراج نفطوغير قادرة ع "إسرائيؿ"باسيؿ:   

 15 "إسرائيؿ" إلىمخد رات  شخصيف بتيمة التخطيط لعممية تيريبيوقؼ الجيش المبناني   

  

  عربي، إسالمي:
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 15 لـ يصدر بعد "إسرائيؿػ"مصر: قرار عودة السفير ل  

 16 السرى بحؽ   سياسات االحتالؿ افديني الزىر ومصر  

 16 المصغرةالعربية تكثؼ ضغوطيا عمى حماس لمتغيب عف حضور القمة  القاىرة "المصريوف":  

 17 مصر "خياؿ"باسـ القوات المسمحة المصرية: إعادة ترسيـ حدود  المتحدث العسكري  

  

  دولي:

 17 غزةقطاع يحذر مف تقويض وقؼ إطالؽ النار في  منسؽ المـ المتحدة الخاص  

 17 اإلسرائيميتضررت منازليا جراء العدواف  بغزةمميوف دوالر لعائالت  2555ونروا" تقدـ "ال   

 17 في لبناف مع ميقاتي حاجات الالجئيف الفمسطينييف يبحثفيميبو غراندي  الونروامفوض   

 18 عف استشياد أبو حمدية الكاممة المسؤوليةتحمؿ "إسرائيؿ"  الوروبية"الشبكة "  

 18  طاقة مف الدخوؿ في السوؽ اإلسرائيميةالدع شركات تر  "إسرائيؿػ"المقاطعة العربية ل  

 18 1024 سنة تعيد الرشيؼ الييودي العراقي إلى موطنو نياية الواليات المتحدة  

  
  مختارات:

 19 ف.. فيمـ جديد بقائمة سبيمبيرغ الصييونيةللنكو   

  
  مقاالت:حوارات و 

 38 أ.د. يوسؼ رزقة... اتفاقية الدفاع عف المقدسات  

 39 عبد الباري عطواف... حماس.. ومشعؿ.. واخواف مصر  

 42 حلمي موسى ...وجبيتا الشماؿ والجنوب: ت كؿ .. انزالؽ .. وحرب! "إسرائيؿ"  

 43 عاموس هرئيؿ... ثمة خطر حقيقي في الضف ة  

 44 دانياؿ فريدماف... كـ يكمفنا الجيش االسرائيمي؟  

  
 46 :كاريكاتير

*** 
 
 المفاوضاتالستئناؼ  فرصة لنجاح مساعي كيري ستمن  الفمسطينية السمطة: "ى رتس" 

أعلنػػػت الممحدبػػػة باسػػػـ وزارة الخاركيػػػة ارميرنيػػػة فنموريػػػا نورنػػػد أمػػػس أف وزيػػػر : أسػػػتد ملحمػػػي –الناصػػػرة 
فػػي ال ػػدس يػػومي البػػامف والماسػػ  مػػف ال ػػ ر  اإلسػػرائيلييف ءسػػيلم ي الزعمػػا ،الخاركيػػة ايميرنػػي كػػوف نيػػري
 حمود عباس )أبو مازف( في راـ اهلل.الكاري والرئيس الفلسطيني م

مػػ  نػػؿ مػػف رئػػيس  ،ٖٕٔٓ/ٗ/ٕالبالبػػاء  أف نيػػري محػػادث هامفيػػام أوؿ مػػف أمػػس" هػػترمس"وذنػػرت صػػحيفة 
والرئيس عباس لمبليغ مػا نيمػز زيػارة المنط ػة، وأنػد ل مػا وكػوب مواصػلة  نمنياهوالحنومة اإلسرائيلية بنياميف 

وبحسػب الصػحيفة، فػكف نيػري مسػمتد  سػمئناؼ المفاوتػات المبا ػرة.نؿ من ما خطوات بناء الب ة للمم يػد ر
لمنػػػػريس بالبػػػػة أ ػػػػ ر لمحادبػػػػات مم يديػػػػة مػػػػ  الكػػػػانبيف اإلسػػػػرائيلي والفلسػػػػطيني ي ػػػػدـ فػػػػي ن ايم ػػػػا مصػػػػور  

خػػالؿ هػػذ  اي ػػ ر بلكػػـ البنػػاء فػػي المسػػموطنات فػػي  "إسػػرائيؿ"رسػػمئناؼ المفاوتػػات، وأنػػز يريػػد أف م ػػـو 
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ينية المحملػػػة ومفػػػرج عػػػف أسػػػرا، فػػػي م ابػػػؿ اممنػػػاع الفلسػػػطينييف عػػػف الموكػػػز مكػػػددام ل مػػػـ ايراتػػػي الفلسػػػط
 الممحدة.

وبحسػػػب الصػػػحيفة، فػػػكف نيػػػري مسػػػمتد لمنػػػريس بالبػػػة أ ػػػ ر لمحادبػػػات مم يديػػػة مػػػ  الكػػػانبيف اإلسػػػرائيلي 
الؿ هػػذ  اي ػػ ر والفلسػػطيني ي ػػدـ فػػي ن ايم ػػا مصػػور  رسػػمئناؼ المفاوتػػات، وأنػػز يريػػد أف م ػػـو إسػػرائيؿ خػػ

بلكػػػػـ البنػػػػاء فػػػػي المسػػػػموطنات فػػػػي ايراتػػػػي الفلسػػػػطينية المحملػػػػة ومفػػػػرج عػػػػف أسػػػػرا، فػػػػي م ابػػػػؿ اممنػػػػاع 
الفلسطينييف عػف الموكػز مكػددام ل مػـ الممحػدة. وزادت أف نيػري متنػي أيتػام بػوف م ػوـ دوؿ عربيػة بخطػوات 

ب ا بػػذلؾ خػػالؿ زيػػارة وفػػد عػػف الكامتػػة مػػدعـ اسػػمئناؼ المفاوتػػات بػػيف إسػػرائيؿ والفلسػػطينييف، وأنػػز سػػيطال
 التربية لوا نطف ن اية ال  ر.

أف نيري متني بكحياء المبػادرة التربيػة للسػالـ مػ  إدخػاؿ متػديالت علي ػا ل ناعمػز  "متاريؼ"وذنرت صحيفة 
سػػالمية متمدلػػة للمبػػادرة أف ي ػػك  الػػرئيس عبػػاس علػػى التػػودة إلػػى طاولػػة  بػػوف مػػف  ػػوف دعػػـ دوؿ عربيػػة واد

وتات. ون لت عف موظؼ إسػرائيلي قولػز إنػز خالفػام للماتػي، فػكف بمػة أمػالم ح ي يػام فػي إحيػاء المبػادرة المفا
وأتػاؼ أنػز يكػدر بكسػرائيؿ أف مػدرس «. م  س وط نظاـ متمر ال ذافي في ليبيا، ومفنؾ النظاـ في سػورية»

يػػوف فػػي إدخػػاؿ متػػديالت الفوائػػد المػػي يمنػػف أف مكني ػػا مػػف هػػذ  المبػػادرة، خصوصػػام فػػي حػػاؿ نكػػ  ايميرن
 علي ا، ومحديدام في مونيد أهمية المرّنب ايمني في المفاوتات م  الفلسطينييف، نما مطالب إسرائيؿ.

4/4/1023الحياة، لندف،   

 
 لخالؽ شعبنا مجسـ أمير قطر مناؼ   حرؽ: عباس 

 ة ال يخ حمد بف أند الرئيس محمود عباس أف حرؽ مكسـ لسمو أمير دولة قطر ال  ي :وفا –راـ اهلل 
خليفة آؿ باني ر يمبؿ مف قريب أو بتيد موقؼ دولة فلسطيف أو منظمة المحرير أو حرنة فم ، أو ال تب 

 الفلسطيني.
وأتاؼ أف هذا التمؿ يتمبر خروكا عف قواعد التمؿ السياسي الفلسطيني الذي حظي على الدواـ باحمراـ 

 ون ا الداخلية.وم دير قادة الدوؿ التربية وعدـ المدخؿ في  ؤ 
وماب  أف هذا التمؿ مناٍؼ يخالؽ  تبنا وأعرافز، وأف التالقة م  دولة قطر ال  ي ة عالقة قوية ووبي ة وما 

 يكم  ال يادميف الفلسطينية وال طرية أقوا مف أف محاوؿ أية ك ة اإلساءة لز أو النيؿ منز.
 4/4/1023الحياة الجديدة، راـ اهلل، 

 
 لممكتب السياسي لحماس دة انتخابو رئيساً مشعؿ بإعا يينئ عباس 

أكرا رئيس دولة فلسطيف محمود عباس، ايربتاء، امصار هامفيا م  خالد م تؿ هنو  فيز  :وفا -راـ اهلل 
 بكعادة انمخابز رئيسا للمنمب السياسي لحرنة حماس.

 3/4/1023وكالة النباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 

 
 
 
 منيـ  700.. واالحتالؿ يعتقؿ كؿ عاـ قرابة ف يتعرضوف لمخطرفياض: أطفاؿ فمسطي 
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مف اسممرار  ، سالـ فياض خالؿ حديبز ايسبوعي د.وليد عوض: حذر رئيس الوزراء الفلسطيني  -راـ اهلل 
 الفلسطينييف قمال واعم ار والمننيؿ ب ـ على مسم  ومرأا مف التالـ اكم . ايطفاؿفي اسم داؼ  إسرائيؿ
ياض إلى الم رير الذي أصدرمز منظمُة اليونيسيؼ مطلَ  ال  ر الماتي، والذي يؤنُد على أف قوات وأ اَر ف

مف بيوم ـ في ُكن  الظالـ، وعلى  باعم ال ـطفؿ فلسطيني، م وـُ  ٓٓٚارحمالؿ محمكُز نَؿ عاـ قرابَة 
توف لػسوء متاملة واس  الُمتم ليف يمتر  ايطفاؿأيدي كنود مدككيف بالسالح، نما أند الم رير على أف 

 وُمنَمظـ وُممن ج.
أنز، ورغـ صدور هذا الم رير، ف د اسممرت قواُت ارحمالؿ في اعم اؿ ايطفاؿ، فيما يبدو  إلىفياض  وأ ار

أنز مكاهٌؿ بؿ محد سافر للم رير وإلرادة المكمم  الدولي، حيث اعم لت قبؿ عدة أياـ مكموعةم مف ايطفاؿ 
طالبا دوف سف البانية ع رة، وأطفاؿ ر  ٛٔمدرسم ـ في مدينة الخليؿ، مف بين ـ نانوا في الطريؽ إلى 
 ممكاوُز أعمارهـ البامنة.

 4/4/1023القدس العربي، لندف، 
 
 أبو حمدية لتعزيتيـ السيرعائمة  يياتؼىنية  

ل ـ المتازي  هامؼ رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيؿ هنية، عائلة ال  يد ايسير ميسرة أبو حمدية، م دما
وذنر بياف صحفي م متب، أف هنية عّدد مناقب  والمواساة باسـ الحنومة الفلسطينية وال تب الفلسطيني.

 ال  يد ودور  الوطني وماريخز الك ادي، محمال ارحمالؿ مسؤولية اسم  اد .
 3/4/1023فمسطيف أوف اليف، 

 
ر حرباً مستشار ىنية: استمرار التصعيد اإلسرائيمي ضد غزة "قد يف   جديدة" ج 

(، مف مداعيات المصتيد ٗ/ٖحذر مسم ار لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيؿ هنية، ايربتاء ): غزة
اإلسرائيلي واس  النطاؽ على امفاؽ وقؼ إطالؽ النار في قطاع غزة، وقاؿ "إف اسممرار  قد يفكر حربما 

 كديدة".
خاصة لػ"قدس برس" الحنومة اإلسرائيلية، "بمتمد  وام ـ مسم ار رئيس الوزراء عيسى الن ار في مصريحات

ا في ظؿ مزايد ارنم انات اليومية بحؽ ايسرا داخؿ المتم الت  المصتيد تد ال تب الفلسطيني، خصوصم
 الص يونية".

وندد الن ار ب ف الطيراف الحربي اإلسرائيلي الليلة الماتية غارميف على أهداؼ في مدينة غزة، وقاؿ "إف 
ات ممبؿ انم انا صريحا رمفاؽ وقؼ إطالؽ النار م  الفصائؿ الفلسطينية في غزة"، م يرما إلى أف هذ  الغار 

 الحنومة في غزة مواصلت م  الحنومة المصرية والمخابرات التامة وأطلتم ا على أبار ارنم اؾ ايخير.
على غزة، حمى ر يمنرر ودعا الن ار الحنومة المصرية إلى امخاذ "مواقؼ صلبز مف التدواف اإلسرائيلي 

ومندل  حرب كديدة"، نما طالب المخابرات المصرية "بالمحرؾ بفتالية مف أكؿ حماية ايسرا الفلسطينييف 
 خصوصام الذيف محرروا تمف صف ة "وفاء ايحرار" أعادت السلطات اإلسرائيلية اعم ال ـ". 

 3/4/1023قدس برس، 
 

 حث ممؼ السرى لتشكيؿ لجنة تحقيؽ أممية لب يدعوعريقات  
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دعا صائب عري ات عتو اللكنة المنفيذية في منظمة المحرير الفلسطينية منظمة ايمـ الممحدة إلى : راـ اهلل
 م نيؿ لكنة مح يؽ خاّصة لبحث ملؼ ايسرا الفلسطينييف في المتم الت اإلسرائيلية.

وث السنرمير التاـ ل مـ (، م  نؿ مف مبتٗ/ٖونا د عري ات خالؿ سلسلة ل اءات ع دها ايربتاء )
الممحدة روبرت سيري، وممبؿ ارمحاد ايوروبي في فلسطيف كوف كوميرات، وال نصؿ البريطاني التاـ السير 
فنسنت فيف، المكمم  الدولي المدخؿ الفوري والتاكؿ لتماف اإلفراج عف ايسرا الفلسطينييف مف سكوف 

 .ٜٜٗٔونبار السف من ـ وأولئؾ المتم ليف مف قبؿ عاـ  وايطفاؿارحمالؿ اإلسرائيلي، وخاّصة المرتى 
دعا عتو اللكنة المنفيذية لمنظمة المحرير الفلسطينية، زنريا اآلغا، المكمم  الدولي وهيئات ايمـ إلى ذلؾ 

الممحدة المخمصة بح وؽ اإلنساف للمدخؿ الفوري لوقؼ ما يمتّرض لز ايسرا الفلسطينييف في المتم الت 
هماؿ طبي. اإلسرائيلية  مف كرائـ قم  ومتذيب واد

 3/4/1023قدس برس، 
 
 "إسرائيؿ"السمطة الفمسطينية تمو ح بورقة المحاكـ الدولية ضد   

أند وزير  ؤوف ايسرا والمحرريف عيسى قراق  أنز حاف الوقت ني منتـ : أحمد رمتاف -راـ اهلل 
لى نؿ المؤسسات وال يئات الدولية لوقؼ سياسة الكريمة  فلسطيف ندولة إلى محنمة الكنايات الدولية، واد

 المنظمة المي ممارس بحؽ ايسرا في السكوف والذي ذهب تحيم ا ايسير ميسرة أبو حمدية.
قراق  وخالؿ ل ائز أمس م  ذوي ال  يد أبو حمدية في الخليؿ حيث مـ وتت ـ في صورة المرميبات الكارية 

اـ اسممرار دولة ارحمالؿ في الترب بترض الحائط بنؿ رسمالـ كبماف ال  يد أبو حمدية، قاؿ إنز "أم
المبادئ الدولية واإلنسانية لـ يتد أمامنا خيار سوا الدفاع عف ح وؽ ايسرا والموكز إلى المؤسسات 
الدولية لموفير الحماية ل ـ، ومالح ة ومحاسبة المسؤوليف اإلسرائيلييف عما ي مرفو  مف كرائـ حرب وكرائـ 

 تد اإلنسانية".
 4/4/1023المستقبؿ، بيروت، 

 
 تأخذ "التمثيؿ الرسمي" شماعة لتعطيؿ المصالحة فت : يوسؼ رزقة 

أند يوسؼ رزقز، المسم ار السياسي لرئيس الحنومة الفلسطينية إسماعيؿ هنية، أف : نادر الصفدي - غزة
مة المصالحة حرنة حماس سمت د اكمماعا على مسموا قيادم ا، لبحث ملؼ الممبيؿ الرسمي في حتور ق

 "المصغرة" المرم بة خالؿ ال  ر الكاري في التاصمة المصرية ال اهرة.
وقاؿ رزقة في مصري  خاص لػ"فلسطيف أوف ريف" ايربتاء: "حرنة حماس ر منظر إلى ملؼ الممبيؿ 

 الفلسطيني باسمتالء، ومنظر في النمائج اإليكابية المي مخدـ مصلحة أبناء ال تب الفلسطيني".
"حرنة فم  أخطوت في الدعوة ال طرية ل مة المصالحة المصغرة، ومولد عف الف ـ الخاطئ  ؼ رزقة:وأتا

مواقؼ سلبية مكا  ملؾ ال مة، مؤندام "أف حرنة وقطر لـ ممترتا للممبيؿ الفلسطيني الرسمي سواءم الرئاسة 
 أو منظمة المحرير".

بالممبيؿ الرسمي وما دعت لز قطر،  ماعة "حرنة فم  وكدت  وقاؿ المسم ار السياسي لرئيس الحنومة:
سرائيؿ لمتطيؿ المصالحة وعدـ منفيذها".  لمغطية التغوطات المي ُممارس علي ا مف قبؿ اإلدارة ايمرينية واد
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وأند زرقة، أف ك ود المصالحة الداخلية مموقفة اآلف بفتؿ التغوطات الخاركية على حرنة "فم "، مطالبام 
م  وحماس" وع د ل اء يكم  الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس المنمب بزرع الب ة بيف حرنمي "ف

 السياسي لحرنة حماس خالد م تؿ، في ظؿ رعاية عربية إليكاد حلوؿ للمصالحة الممتبرة.
 3/4/1023فمسطيف أوف اليف، 

 
 مف تداعيات تصاعد التوتر "إسرائيؿغزة تحذر " فيالحكومة  

إسرائيؿ مف مداعيات مصاعد المومر إبر  ن ا الليلة  ،في غزة ايربتاء حذرت الحنومة :ا رؼ ال ور -غزة 
 قبؿ الماتية غارميف على ال طاع.

م نؿ "واعمبر المنمب اإلعالمي للحنومة، في بياف صحافي، أف اسمئناؼ الغارات اإلسرائيلية على غزة 
 نوفمبر الماتي. /المتلنة بوساطة مصرية منذ م ريف الباني "م ديدا متي ا رمفاؽ الم دئة

محاولة ارحمالؿ ال روب ل ماـ وحرؼ اينظار عف كرائمز المرمنبة بحؽ مواطنينا في "وقاؿ البياف إف 
المتم الت وفي التفة الغربية عبر المصتيد في غز  هي محاولة من وفة ومتبر عف الموزؽ النبير الذي 

 ."نزيتي ز ارحمالؿ و تور  ب رب البورة ال املة تد  هو وأعوا
رف  دركة الموهب وارسمتداد محسبا لمخططات ارحمالؿ "وحث البياف الفصائؿ المسلحة في غزة على 

اإلكرامية المي مرا في الدماء الفلسطينية وسيلة دائمة للمنصؿ والم رب مف دف  اسمح اقات مرحلة متينة أو 
 ."حرؼ اينظار عف كريمة ما بكريمة أخرا

لزامز بما مـ الموافؽ عليز وطالب البياف الراعي المصر  ي لمفاهـ الم دئة بػ'المدخؿ مف أكؿ لكـ ارحمالؿ واد
والدف  بامكا  إن اء ملؼ ايسرا المتربيف عف الطتاـ في ظؿ الظروؼ ال اسية المي يتي  ا أسرانا 

 ."ايبطاؿ
 4/4/1023القدس العربي، لندف، 

 
 واجية التخابر"لعمالء عقب انتياء "م إعداـ: جياز المف الداخمي بغزة 

أعلف الت يد محمد رفي المسئوؿ في ك از ايمف الداخلي الن اب عف وكود موكز لدا الحنومة الفلسطينية 
مايو الم بؿ، مموقتام أف يمـ البت في هذا  ٕٔلمنفيذ أحناـ إعداـ بتد حملة مواك ة المخابر المي منم ي في 

 ايمر بحيث يرم ي هذا الموكز إلى قرار.
رفي خالؿ حديبز في محاترة أمنية موعوية لطلبة كامتة ايقصى بغزة، ايربتاء، عف اعم ال ـ  نما أعلف

وقاؿ: "اعم لنا أبناء فمرة  عمالء م  ارحمالؿ مؤخرام خالؿ ال  ر ايوؿ للحملة الوطنية لمواك ة المخابر.
مخابريف الذيف لـ يسلموا بحملة رعم اؿ الم ٗ-ٔٔفم  باب الموبة عدد مف التمالء وسن رع بتد ماريخ 

 أنفس ـ خالؿ الفرصة الممنوحة ل ـ".
 3/4/1023فمسطيف أوف اليف، 

 
 
 محتجزيف في العريش فمسطينياً  32بإطالؽ سراح  تطالبسفارة السمطة في القاىرة  
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قالت سفارة السطة الفلسطينية في ال اهرة، إن ا مكري امصارت م  الك ات ايمنية المصرية : ال اهرة
فلسطينيا محمكزيف في أقساـ مدينة التريش المخملفة، بسبب عدـ حمل ـ إلقامات مصرية  ٖٔراج عف لإلف

 مسم  بوكودهـ في البلد ب نؿ قانوني. 
( إن ا قامت بمخاطبة ٗ/ٖوأتافت السفارة في بياف صحفي مل ت "قدس برس" نسخة عنز ايربتاء )

تمؿ على نفالة المحمكزيف على مسؤولية السفارة الك ات المصرية المسؤولة مف أكؿ اإلفراج عن ـ وال
الخاصة ومرحيل ـ فورا إلى قطاع غزة، إلى كانب صرؼ مساعدات مالية مس ؿ ل ـ أمور سفرهـ حمى 

 وصول ـ إلى غزة، بحسب البياف.
 3/4/1023قدس برس، 

 
 وفد مف السمطة الفمسطينية يمتقي الرئيس البوليفي 

ي ايفو مورالس، الرئيس محمود عباس، بالمناتؿ، وقاؿ إف دولة وصؼ الرئيس البوليف :وفا -رباس 
 فلسطيف ناملة التتوية لز ول تبز. 

كاءت أقواؿ الرئيس البوليفي خالؿ اسم بالز امس وفدا فلسطينيا برئاسة رئيس سلطة الن د الفلسطيني ك اد 
ناف على الدواـ مناتال، الوزير، بالتاصمة البوليفية رباس. وقاؿ الرئيس البوليفي: "الرئيس عباس 

ف الوت  الحالي ر ي لؿ مف قيمة ذلؾ على  وفلسطيف بالنسبة لي ولبلدي دولة ناملة التتوية، واد
 اإلطالؽ".

ون ؿ الوزير رسالة رسمية مف الرئيس عباس ومحيامز لنظير  الرئيس البوليفي ايفو مورالس، لموقؼ بوليفيا 
يفيا ورئيس ا ال كاع في ارعمراؼ بدولة فلسطيف، نما سلـ الداعـ لنتاؿ ال تب الفلسطيني، وموقؼ بول

 الوزير الرئيس البوليفي هدية مذنارية مف الرئيس عباس.
وع ب ذلؾ، ع د الكانباف الرسمياف البوليفي والفلسطيني اكمماعا موستا ناق ا فيز إمنانية المتاوف بيف 

ب' الذي ي مؿ السياحة والزراعة والخدمات فلسطيف وبوليفيا نكزء مف برنامج متاوف 'الكنوب إلى الكنو 
 والمس يالت البننية.

 4/4/1023الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 
 لشركتيف سنوياً  في الضفةفاتورة ىاتؼ الحكومة  شيكؿمميوف  11وكالة سما:  

زارات ن ؼ مدير عاـ الرقابة المالية في وزارة المالية، محمود زعرور، أف قيمة فامورة و  :سما -راـ اهلل 
السلطة الفلسطينية لالمصارت ال امفية )الخليوي وال امؼ البابت( ربنميف مف ال رنات الفلسطينية، بلغت 

 مليونا سنويام. ٕٕما متدلز  أومليوف  ينؿ،  ٔٔٔخالؿ السنوات الخمس الماتية 
، اإلكماليةؼ قيمم ا ور مدخؿ قيمة الفوامير الممتل ة ب رنة "الوطنية" لالمصارت الخليوية، المي لـ متر 

 .أعال للسلطة الفلسطينية، عما هو مبيف  اإلكمالية، ما يكتؿ قيمة فامورة ال امؼ ايرقاـتمف هذ  
"وزارة المالية قامت بدف  نامؿ المبلغ لنؿ مف كواؿ وارمصارت الفلسطينية، ومـ مفتيؿ نافة  وقاؿ زعرور:

بيف ال وامؼ الموكودة بيف أيدي موظفي الوزارات ايرقاـ المي نانت مفصولة لسبب ارسمح اؽ"، مف 
 وايك زة ايمنية في السلطة الفلسطينية.
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والموظفيف "دفتوا خالؿ السنوات الخمس الماتية كزءام مف المبلغ )غير متروؼ حمى  تالوزارا أفوأوت  
عف المبلغ الح ي ي،  اللحظة(، إر أف وزارة المالية دفتت مؤخرام مبالغ ارسم الؾ ناملة، والمي هي فائتة

 وما يزيد فكف كواؿ سم ـو بكعادم ا لوزارة المالية، أو لنؿ وزارة على حدة".
 16/3/1023وكالة سما اإلخبارية، 

 
 أوضاع النازحيف الفمسطينييف مف سوريا بال حدود" أطباء"مع دب ور يعرض لبناف:  

اء بال حدود" في لبناف فابيو فوريوني، اسم بؿ سفير دولة فلسطيف في لبناف أ رؼ دبور رئيس منظمة "أطب
 محمد داوود. د.في حتور رئيس مؤسسة التماف الصحي الفلسطيني 

وبحث دبور م  فوريوني "أوتاع النازحيف الفلسطينييف مف سوريا الممواكديف على ايراتي اللبنانية، 
 ل ذ  الغاية".ونيفية المساهمة في المخفيؼ مف متانام ـ ومنسيؽ الك ود م  نافة المؤسسات 

 4/4/1023المستقبؿ، بيروت، 
 
 المكتب السياسي لحماسفي لمشعؿ ووجوه جديدة  اً بىنية نائ 

أعلنت حرنة حماس رسميام، انمخاب إسماعيؿ هنية نائبام لرئيس المنمب السياسي للحرنة المي انمخبت 
 مكددام خالد م تؿ رئيسام للمنمب.

نسخة عنز، ليلة الخميس، "كرت انمخابات رئيس وأعتاء  وقالت حماس في بياف منموب وصلت "فلسطيف"
وأ ارت حماس  المنمب السياسي لحرنة حماس في ال اهرة في أكواء  ورية وديم راطية وروح أخوية عالية".

إلى أنز كرا مكديد الب ة بوعتاء المنمب السياسي للحرنة، وانمخاب أعتاء كدد للمنمب مف بين ـ اإلخوة 
   التاروري، روحي م م ى، ماهر عبيد. يحيى السنوار، صال

 4/4/1023فمسطيف أوف اليف، 
 
 "إسرائيؿ"سيمكننا مف ىزيمة  لمضفةالزىار: انتقاؿ تجربة غزة  

قاؿ ال يادي في حرنة حماس محمود الزهار ايربتاء إف التفة الغربية مكلس على برناف اسمز الم اومة 
 المتاوف ايمني وارحمالؿ. ال ادمة بانمظار اللحظة حمى منفكر في مواك ة

وأتاؼ الزهار خالؿ مؤممر خطابي في مونس بمناسبة يوـ ايرض: "ادرسوا خريطة فلسطيف، المنموب 
علي ا ل سؼ في نبير مف الدوؿ التربية )إسرائيؿ( والتفة الغربية وقطاع غزة، وانظروا إذا انم لت مكربة 

 روف أننا سن زم ا إف  اء اهلل".غزة إلى التفة، هؿ يمنننا هزيمة )إسرائيؿ(؟ سم
وأوت  أف غزة سممترض لتدواف ممنرر، لنف دماء   دائ ا مخرج أ د صالبة مف المرة المي قبل ا. وقاؿ 
إف "ال تب الفلسطيني يسمطي  بك اد  أف يح ؽ النصر، ونحف مسممروف في برنامكنا ولف نمخلى عف 

 الم اومة".
نة أف ال تب الفلسطيني سيخمار برنامج الم اومة، لنف فم  وذنر أف حرنمز ستت إلى المصالحة ومؤم

وبتض الفصائؿ "مريد إكراء ارنمخابات والفوز عبر المزوير إلفساح المكاؿ أماـ المطبي  والمسوية واسمفراد  
 بالساحة الفلسطينية".

 4/4/1023السبيؿ، عماف، 
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 ث صواريخ عمى بمدة سديروتإطالؽ ثال" يعمف مسؤوليتيا عف مجمس شورى المجاىديف"جماعة  

في بياف، « ال اعدة»المرمبطة بمنظيـ « مكلس  ورا المكاهديف»أعلنت كماعة : فمحي صباح -غزة 
على بلدة سديروت، وذلؾ ردام على اسم  اد قطاع غزة مسؤوليم ا عف إطالؽ بالث صواريخ فلسطينية مف 

يوف مم ددوف صواريخ على بلدات إسرائيلية منذ أبو حمدية، علما أن ا المرة البالبة المي ُيطلؽ في ا سلف
 الم دئة، لـ مسفر عف خسائر ب رية.

4/4/1023الحياة، لندف،   
 
 أماـ التصعيد اإلسرائيمي تصمت: المقاومة لف "الجياد" 

قالت حرنة الك اد اإلسالمي إف المصتيد ايخير الذي ي  د  قطاع غزة هو دليؿ : محمد كاسر - غزة
ب ف حرب كديدة على ال طاع، مؤندا أف الم اومة لف م ؼ  اإلسرائيلية للكيش ارحمالؿ على النية المبيم

منموفة اييادي أماـ هذ  الكرائـ بحؽ أبناء ال تب الفلسطيني وناف آخرها اغمياؿ ايسير ال  يد ميسرة أبو 
 حمدية داخؿ السكوف اإلسرائيلية، وقصؼ ال طاع مساء أمس.

أحمد المدلؿ في مصري  لػ"فلسطيف أوف ريف"، ايربتاء، أف قصؼ ارحمالؿ لف وأوت  ال يادي في الحرنة 
 يرهب  تبنا ولف ينسر أردمز"، محمال )إسرائيؿ( نامؿ المسؤولية عف هذا المصتيد ومبتيامز.

وبيف المدلؿ أف الم اومة مسمتدة للرد على أي حماقة "إسرائيلية" مكا  ال تب الفلسطيني، م يرام إلى أف 
اومة ممملؾ الحنمة بنيفية الرد على خروقات ارحمالؿ اإلسرائيلي، متيفام: "ر نريد أف نكر  تبنا إلى الم 

 الحرب م  )إسرائيؿ(، ولنف إذا اتطررنا، فنحف نبؽ ب درات الم اومة بردع التدو الص يوني".
 3/4/1023فمسطيف أوف اليف، 

 
 اسعب عشر بحضور الحاديةيبدأ أعماؿ دورتو  "ثوري فت " 

بدأ المكلس البوري لحرنة 'فم '، مساء اليوـ ايربتاء، بم ر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، أعماؿ دورمز  :راـ اهلل
الحادية ع ر 'دورة البناء المنظيمي وال  يد ال ائد ميسرة أبو حمدية'، بحتور رئيس دولة فلسطيف محمود 

 عباس، وأعتاء اللكنة المرنزية للحرنة.
لمة مناوؿ ف ا آخر المسمكدات، وأوتاع الحرنة ايسيرة في سكوف ارحمالؿ، وزيارة الرئيس وأل ى الرئيس ن

ايميرني باراؾ اوباما إلى فلسطيف، ونمائج ال مة التربية المي ع دت في الدوحة، وارمفاقية المي وقتت م  
 الفلسطينييف في سوريا.ايردف لرعاية الم دسات اإلسالمية في مدينة ال دس المحملة، وأوتاع الالكئيف 

ن اء متانام ـ، مؤندا أف ب اءهـ  وأ ار سيادمز إلى أف ال يادة الفلسطينية متطي ايولوية ل تية ايسرا واد
ن اء حيام ـ ر يمنف السنوت عنز، وهي ممصدر اكمماعات ول اءات سيادمز م  نافة  خلؼ ال تباف واد

 المسؤوليف الترب والدولييف.
 

ة الفلسطينية طالبت ومطالب باإلفراج عف كمي  ايسرا، خاصة الذيف اعم لوا قبؿ أف ال ياد عباسوأند 
امفاؽ أوسلو، وايسرا المرتى وايطفاؿ والنساء، لنف الحنومة اإلسرائيلية ر منمرث يرواح ايسرا 

 بغطرسم ا ومتنم ا.
 4/4/1023الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
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 "عامود السحاب"اإلسرائيمي بعد  الرد   سرائيميوف: حماس لـ تعد تخشىإمحمموف  

يرا التديد مف المحلليف اإلسرائيلييف أف ايكواء اإليكابية المي سادت بتد عملية عامود  :ال دس المحملة
السحاب قطاع غزة والخاصة بيف حرنة حماس المسيطرة على ال طاع والكماعات المسلحة الصغيرة سمحت 

 إطالؽ الصواريخ مكا  "إسرائيؿ" في أي فرصة قادمة. لملؾ الكماعات بمكديد موقف ا إزاء
ووف ام لما ن لز موق  "والال" اإلخباري محليؿ ن رمز صحيفة "هترمس" لمراسل ا ل ئوف ال رؽ ايوسط "آفي 
سخاروؼ" والذي كاء محت عنواف "حماس لـ متد مخ ى م ديدات إسرائيؿ" فكف وفاة ايسير ميسرة أبو 

مي ينطلؽ من ا ايحزاب الصغيرة والكماعات المسلحة مف أكؿ إطالؽ الصواريخ حمدية نانت ال رارة ال
 على البلدات اإلسرائيلية.

وناف وزير الكيش اإلسرائيلي "مو يز يتالوف" قد هدد حرنة حماس في مصريحات لز صباح اليوـ أبناء 
 طتا للصواريخ مف غزة".زيارمز للمناطؽ الحدودية م  سوريا، قائالم "إف إسرائيؿ لف م بؿ إطالقا مم 

نما أند الممحدث باسـ الكيش اإلسرائيلي "يواؼ مردخاي" هذا الم ديد حيف قاؿ: "إف حماس مدرؾ كيدا 
نمائج وأبتاد اسممرار إطالؽ الصواريخ وهذ  م ديدات واتحة وقوية لنف الم نلة منمف في عدـ سرعة غزة 

ايمر بمكموعات إيديولوكية ممطرفة مستى إلى بف ـ واسميتاب هذ  الم ديدات وب نؿ خاص حيف يمتلؽ 
 خلؽ حالة مف عدـ ارسم رار في مواك ة إسرائيؿ".

وم ير الصحيفة ن الم عف "سخاروؼ" إلى أف مكموعة كديدة باسـ مكلس  ورا المكاهديف نانت قد مبنت 
روخ قساـ مسؤولية إطالؽ قذائؼ ال اوف يوـ أمس لنف لـ ممحمؿ أي منظمة أخرا مسؤولية إطالؽ صا

بامكا  "سديروت" ولنف يمنننا المخميف باف إطالؽ الصاروخ أيتا كرا على يد إحدا المكموعات السلفية 
التاملة في قطاع غزة ملؾ المكموعات المي ر منظر بتيف الرتا رمفاؽ وقؼ إطالؽ النار الساري بيف 

ال دوء المطلؽ منذ ن اية عملية حماس و"إسرائيؿ"، على حد متبير ، لنن ا وم  عدـ رتاها حافظت على 
 "عامود السحاب" ن اية نوفمبر الماتي.

ويتم د المحلؿ ل ئوف ال رؽ ايوسط أف مكدد إطالؽ الصواريخ كاء بسببيف ابنيف ايوؿ يتود إلى مساهؿ 
حماس م  مطل ي الصواريخ يومي مف باب احمكاك ا وغتب ا على إغالؽ اينفاؽ مف المصرييف ومحاولة 

تغط على مصر بكلزاـ إسرائيؿ ببنود امفاؽ صف ة  اليط بحؽ ايسرا أما السبب الباني فيتود من ا لل
رعم اد المنظمات المي مطلؽ الصواريخ باف هذ  التمليات سممنح ا ن اطا ايكابيا لدا الكم ور الفلسطيني 

 ذ إكراءات تدها.خاصة بتد اسم  اد ايسير ميسرة أبو حمدية وبالمالي سمحرج حماس وممنت ا مف امخا
سرائيؿ حاليا في ذروة المخبط إذ مدرؾ حماس المي انمخبت ايسبوع  وبحسب رأي "سخاروؼ" فاف حماس واد
الماتي م تؿ رئيسا لمنمب ا السياسي للمرة البانية على الموالي بون ا ملزمة بالتمؿ وب دة تد المكموعات 

زة لكولة كديدة مف المصتيد ليس لحماس مصلحة والمنظمات السلفية واف لـ م ـ ب ذا فكن ا مخاطر بكر غ
في ا، إتافة إلى ارنم ادات ال وية المي سمواك  ا حماس لدا الكم ور الفلسطيني إذا قامت بالتمؿ تد 

 هذ  المكموعات وبنؿ مونيد في ايياـ المي ملت اسم  اد ايسير أبو حمدية.
امفاؽ وقؼ إطالؽ النار الذي دخؿ حيز المنفيذ يـو في حيف يرا المحلؿ أف إسرائيؿ مدرؾ كيدام مدا أهمية 

يمتنؿ ب نؿ يومي واف عمليات إطالؽ الصواريخ ال ليلة المي م   حاليا سمزداد كدة وقوة إذا لـ  ٔٔ/ ٕٕ
مواكز برد إسرائيلي قوي لنن ا مدرؾ أيتا باف ردا قويا في هذ  المرحلة سيكبر حماس على الرد وبالمالي 

ك ة عسنرية أخيرة، وب ذا يمنننا المخميف باف المصلحة الم مرنة للطرفيف "حماس كر الطرفيف إلى موا
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سرائيؿ" سمنمصر ونتادم ـ سي رع ركاؿ المخابرات المصرية إلى م دئة ايوتاع حمى عملية اإلطالؽ  واد
 ال ادمة.

 3/4/1023وكالة سما اإلخبارية، 
 

  "مود السحاباع"لى ما قبؿ إوضاع ال  لعودةييدد بعدـ السماح  زغانت 
مػف اسػممرار ال صػؼ الصػاروخي مػف  زحذر رئيس ارناف الكيش بينػي غػانم: ماؿ  حادةآ -ال دس المحملة 

غزة واعلف اف كي ز على اهبة ارسمتداد ري مصتيد وبانز لف يسم  بتودة اروتاع في المنط ة الكنوبيػة 
 الى ما نانت عليز قبؿ عملية "عمود السحاب". 

ارمنيػػة فػػي وزارة الػػدفاع  –اف المنط ػػة محػػت السػػيطرة المامػػة، رأا رئػػيس الػػدائرة السياسػػية  زوفيمػػا قػػاؿ غػػانم
عػػاموس كلتػػاد اف مفاهمػػات وقػػؼ اطػػالؽ النػػار مػػ  غػػزة، المػػي موصػػؿ الي ػػا الطرفػػاف بتػػد "عمػػود السػػحاب" 

ل ػػذائؼ بوسػػاطة مصػػرية، مػػا زالػػت قائمػػة. غيػػر اف كلتػػاد حػػذر ي ػػوؿ :"مػػ  ذلػػؾ يكػػب عػػدـ ارسػػم انة ب ػػذ  ا
والصواريخ، ين ا مف حيث المبدأ موك ة تد المدنييف وتد حيام ـ، ومف أكؿ مخويف ـ و ؿ حرنة حيام ـ 

 اليومية".
ومطػػرؽ كلتػػاد الػػى الػػدور المصػػري قػػائال: "يكػػب أف ر ننسػػى أف المصػػرييف يلتبػػوف دورام م مػػام، ويسػػاهموف 

و عمليػة الػردع المػي منػمج عػادة علػى خلفيػة مساهمة فتالة في مرسيخ ال دوء على ايرض، ولنػف ايسػاس هػ
 التمليات التسنرية الناكحة"، على يد قوؿ كلتاد.

 4/4/1023، الحياة، لندف
 

 الفمسطينية بمنع اإلضرابات بالضفة بعد وفاة أبوحمدية شيد بجيود السمطةت "إسرائيؿ" 
ة وك ودهػػا السػػاعية إلحبػػاط أي أ ػػاد الكػػيش اإلسػػرائيلي تػػمنام بػػوداء السػػلطة الفلسػػطيني: الناصػػرة )فلسػػطيف(

موكات غتب مندل  فػي التػفة الغربيػة المحملػة علػى خلفيػة اسم ػ اد ايسػير الفلسػطيني ميسػرة أبػو حمديػة 
 في متم الت ارحمالؿ.

وقػػاؿ النػػاطؽ باسػػـ الكػػيش اإلسػػرائيلي يػػؤاؼ مردخػػاي فػػي مصػػريحات ن ػػرم ا اإلذاعػػة التبريػػة علػػى موقت ػػا 
(، "إف السػلطة الفلسػطينية غيػر متنيػة بوقػوع اتػطرابات واسػتة النطػاؽ فػي ٗ|ٖاء )اإللنمروني، اليوـ ايربت

ي ػودا والسػامرة )التػفة الغربيػة المحملػة( ع ػب حالػة وفػػاة السػكيف ايمنػي الفلسػطيني ميسػرة أبػو حمديػة، بػػؿ 
 إن ا مستى للمحنـ بما ُيسمى الم اومة ال تبية"، على حد قولز.

 3/4/10243قدس برس، 

 
 

 "السرطاف"حمدية توفي بسبب  بوأ السير: سرائيميلطب الشرعي اإلمعيد ا 
اظ ر م رير مت د الطب ال رعي ارسرائيلي في ابو نبيػر، اف  :مركمة خاصة -ال دس دوت نوـ  -راـ اهلل 

 اسم  اد ارسير ميسرة ابو حمدية، ناف بسبب "اصابمز بمتاعفات مرض السرطاف".
"يػديتوت احرونػوت " الػذي اورد الخبػر، اف الم ػري  اظ ػر اورامػام فػي حلػؽ وقاؿ الموق  ارلنمروني لصحيفة 

 ال  يد ومنط ة ارومار الصومية، مممدة الى التنؽ والصدر والرئماف والنبد والتمود الف ري وارتالع.
 4/4/1023، القدس، القدس
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 منية والعسكريةرفائيؿ" لمصناعات ال" شركةمنية في أ: خروقات "سرائيؿ"إ 

ن ؼ في اسرائيؿ عف خروقات امنيػة خطيػرة فػي  ػرنة "رفائيػؿ" للصػناعات : آماؿ  حادة -دس المحملة ال 
ارمنيػػػة والتسػػػنرية، نبػػػرا ال ػػػرنات ارسػػػرائيلية فػػػي مكػػػاؿ صػػػناعة ارسػػػلحة التسػػػنرية. وسػػػمحت الرقابػػػة 

وميػػة، دوف التسػػنرية ن ػػر بتػػض مفاصػػيؿ هػػذ  الخروقػػات، المػػي ممبلػػت بف ػػداف وبػػائؽ سػػرية فػػي مرنبػػة عم
 المطرؽ الى التديد مف الكوانب ارمنية الحساسة المي ن فت في هذ  الوبائؽ.

ونػػػاف أحػػػد مػػػوظفي ال ػػػرنة أسػػػ ط مػػػف طريػػػؽ الخطػػػو، اسػػػطوانة ممتػػػمف وبػػػائؽ أمنيػػػة خطيػػػرة عػػػف مطػػػورات 
مننولوكيػػة، وذلػػؾ خػػالؿ سػػػفر  فػػي سػػيارة اكػػرة. ونػػػاف سػػائؽ السػػيارة قػػد حصػػػؿ علػػى ال ػػرص الػػذي اسػػػ طز 

ظػػؼ ف ػػاـ بم ػػغيلز عبػػر حاسػػوبز ال خصػػي لين ػػؼ متلومػػات امنيػػة حساسػػة وخطيػػرة ومذهلػػة، علػػى حػػد المو 
 قولز.

 4/4/1023، الحياة، لندف
 
 أماـ أقباط مصر  اليجرةتنفي قياميا بفت  باب  "إسرائيؿ" 

غػػزة ػ أ ػػرؼ ال ػػور: نفػػت إسػػرائيؿ يػػـو أمػػس أف منػػوف قػػد فمحػػت بػػاب ال كػػرة يقبػػاط مصػػر للتػػيش علػػى 
ي ا، وذلؾ في ظؿ م ارير ن ػرم ا وسػائؿ إعػالـ إسػرائيلية ذنػرت أف مػؿ أبيػب فمحػت أبػواب ال كػرة أمػاـ أرات

 ايقباط وسمحت ل ـ بالم دـ بطلبات للحصوؿ على اإلقامة في أراتي ا ب نؿ رسمي.
رة وفػي مصػريحات لإلذاعػة اإلسػػرائيلية نفػت مصػادر سياسػية نبيػػرة فػي مػؿ أبيػب قيػػاـ بالدهػا بفػم  بػاب ال كػػ

 أماـ ايقباط المصرييف.
لنف المصادر اإلسرائيلية قالػت فػي ذات الوقػت، ان ػا مرحػب بزيػارة أبنػاء الػديانات المخملفػة لالمػانف الم دسػة 

 في إسرائيؿ.
 4/4/1023، القدس العربي، لندف

 
 يراني النووي اإل البرنامجقمقة مف دعـ كوريا الشمالية لتطوير  "سرائيؿ"إ 

عرتػػت اسػػرائيؿ صػػورام الم طػػت مػػف احػػد اقمارهػػا ارصػػطناعية، م ػػوؿ اف : اؿ  ػػحادةآمػػ -ال ػػدس المحملػػة 
عاصمة نوريا ال مالية لـ مموقؼ عف اعماؿ بناء مفاعؿ نووي فػي اراتػي ا. وعبػرت ال يػادة ارسػرائيلية عػف 

فػػي مكػػاؿ  قل  ػػا مػػف انتنػػاس التالقػػة الوبي ػػة بػػيف نوريػػا ال ػػمالية وايػػراف علػػى المتػػاوف الم ػػمرؾ بػػيف البلػػديف
المننولوكيػػػا النوويػػػة وحصػػػوؿ ايػػػراف علػػػى مطػػػورات مننولوكيػػػة نوويػػػة حديبػػػة مػػػف نوريػػػا ال ػػػمالية. وبادعػػػاء 
 ارسرائيلييف فاف البلديف متنياف بموبيؽ هذ  التالقة نون ما يواك اف ذات المتارتة مف ارطراؼ الدولية.

وويػػة إليػػراف مبا ػػرة، عػػف طريػػؽ ارسػػاؿ خبػػراء وفػػي ال لػػؽ ارسػػرائيلي احممػػاؿ ن ػػؿ المطػػورات المننولوكيػػة الن
 ايرانييف الى نوريا رنمساب الخبرات والمكارب المخملفة في هذا المكاؿ.

 4/4/1023، الحياة، لندف
 

 حكومة نتنياىو في ظؿ   يزدادوف فقراً  "إسرائيؿ"الييود المتدينوف والعرب في : البنؾ المركزي 
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مػف المتطيػات الكديػدة المػي مػدؿ علػى أف نسػبة الف ػر انخفتػت  مؿ أبيب: حػذر البنػؾ المرنػزي فػي إسػرائيؿ
فػػي السػػنة ايخيػػرة لػػدا نػػؿ ال ػػرائ  فػػي المكممػػ ، باسػػمبناء ال ػػريحميف اينبػػر ف ػػرا، وهمػػا المواطنػػوف الي ػػود 

 (، اللميف ازدادما ف را في هذ  الفمرة.ٛٗالممدينوف والمواطنوف الترب )فلسطينيو 
 ر، لدا عرتز الم رير السنوي عف ارقمصػاد اإلسػرائيلي، إف اسػممرار سياسػة وقاؿ محافظ البنؾ، سمنلي في

اإلف ار هذ  سممرؾ أبرا بػالغ السػوء علػى مسػم بؿ الدولػة التبريػة وازدهارهػا ارقمصػادي، إذا لػـ ممخػذ الحنومػة 
ف وللتػػرب الكديػػدة الخطػػوات الالزمػػة لوقػػؼ المػػدهور. ودعػػا الحنومػػة إلػػى مػػوفير أمػػانف عمػػؿ للي ػػود الممػػديني

وم ديـ المحفزات ل ـ للم ارنة في قوة التمؿ اإلسرائيلية ب نؿ كارؼ، حمى يخركوا مف دائػرة الف ػر. واعمبػر 
 هذ  المسولة "ترورة ملحة للحفاظ على ايمف ال ومي".

وكػػاء فػػي الم ريػػر أف المػػواطنيف الي ػػود الممػػدينيف والتػػرب همػػا أنبػػر  ػػريحميف ف يػػرميف فػػي إسػػرائيؿ. وأنػػز فػػي 
الوقػػػت الػػػذي انخفتػػػت فيػػػز نسػػػػبة الف ػػػراء فػػػي كميػػػ  ال ػػػرائ  اركمماعيػػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ، زادت فػػػي أوسػػػػاط 

، وارمفتت إلى ٖٕٓٓ% في ٔ.ٛٗالممدينيف الي ود والترب. ففي أوساط الممدينيف، بلغت نسبة الف راء بين ـ 
لػػى ٕ٘ٓٓ% فػػي سػػنة ٗ.ٚ٘ ، ٕٛٓٓ% فػػي سػػنة ٘.ٛ٘، بػػـ انخفتػػت إلػػى ٕٙٓٓ% فػػي سػػنة ٗ.ٓٙ، واد

 % لمصب  أنبر  ريحة مف الف راء.ٔ.ٛ٘، بـ ارمفتت في السنة الماتية إلى ٕٓٔٓ% في ٚ.ٙ٘و
% ٙ.ٔ٘، بػـ ارمفتػػت إلػػى ٖٕٓٓ% فػػي سػػنة ٜ.ٓ٘وأمػا المواطنػػوف التػرب، فػػكف نسػػبة الف ػراء لػػدي ـ نانػت 

لػػػى ٕ٘ٓٓفػػػي سػػػنة  ، بػػػـ عػػػادت ٕٛٓٓ% فػػػي سػػػنة ٖ٘، بػػػـ انخفتػػػت إلػػػى ٕٙٓٓ% فػػػي سػػػنة ٙ.ٚ٘، واد
 .ٕٕٔٓ% في ٛ٘، ؤٕٔٓ% في ٚ.ٙ٘، وٕٓٔٓ% في ٗ.ٖ٘ف  إلى لمرم

دوررا أميرنيػػا( فػػي ال ػػ ر للفػػرد الواحػػد.  ٓ٘٘ ػػي ؿ ) ٕٓٓٓيػػذنر أف نسػػبة الف ػػر فػػي إسػػرائيؿ محسػػب مػػف 
وحسػػب م ريػػر بنػػؾ إسػػرائيؿ، فػػكف أسػػرهـ نبيػػرة وأف المػػرأة التربيػػة ر مخػػرج إلػػى التمػػؿ )نسػػبة التػػاطالت عػػف 

%(، والركؿ الي ػودي الممػديف ر يخػرج إلػى التمػؿ )نسػبة البطالػة لػدي ـ ٙٚالتربيات مبلغ التمؿ لدا النساء 
%(. ولنػػػف، حمػػػى التػػػائالت المػػػي يوكػػػد في ػػػا عامػػػؿ واحػػػد فػػػكف ربت ػػػا يتػػػيش محػػػت خػػػط الف ػػػر، ٕٚمتػػػادؿ 

 % مف التائالت المي يتمؿ في ا الركؿ والمرأة متيش محت خط الف ر.ٙ.ٗو
تػػػو رئاسػػػة امحػػػاد الن ابػػػات التماليػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ "ال سػػػمدورت"، علػػػى هػػػذ  وع ػػػب الن ػػػابي ك ػػػاد ع ػػػؿ، ع

المتطيات، بال وؿ إف هناؾ عدة أسباب موتوعية ل ذا الف ر، ممتلؽ بالتػادات والم اليػد اركمماعيػة والمزمػت 
 الديني ونبرة ايورد وعدـ المخطيط السليـ، ولنف ايسباب الحاسمة للف ر منمف في سياسة 

 
واإلهماؿ المي يتاني ا الترب والي ود الممدينوف. ففي الوسط التربي، ر موكد مصان  ور موكد أمانف  الممييز

% مف أكور الي ود في الوظيفة نفس ا. والحنومة ٚٙعمؿ للنساء. وايكور المي يم اتاها الترب ر ممتدا 
 م مؿ مناطؽ الريؼ، المي يتيش في ا غالبية الي ود الممدينيف والترب.

 4/4/1023، لشرؽ الوسط، لندفا
 
 شاليط يعترؼ في التحقيؽ معو: خطفوني بسبب إىمالي 

مؿ أبيب: دؿ ن ؼ بتض مواد المح يؽ في الكػيش اإلسػرائيلي، علػى أف الكنػدي كلتػاد  ػاليط الػذي أسػرمز 
، وأطلػػؽ سػػراحز قبػػؿ سػػنة ونصػػؼ السػػنة، اعمػػرؼ بػػوف إهمالػػز المتليمػػات وحرصػػز ٕٙٓٓحرنػػة حمػػاس سػػنة 

 حيامز هما اللذاف مسببا في خطفز بس ولة إلى قطاع غزة.على 
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وقػػاؿ الصػػحافي اإلسػػرائيلي بػػف ناسػػبيت، إف وقػػائ  المح يػػؽ التسػػنري الػػذي ختػػ  لػػز الكنػػدي كلتػػاد  ػػاليط 
بتػػدما أطل ػػت حمػػاس سػػراحز واسػػمتاد حريمػػز، ن ػػفت عػػف "أخطػػاء نبيػػرة نانػػت لػػو مكنب ػػا نافيػػة لنكامػػز مػػف 

ف أخطاء  اليط  أس مت ب نؿ نبير وقوعز في ايسر، مػف دوف المطػرؽ للمخطػيط المحنػـ للتمليػة ايسر" واد
ف هػذ  المح ي ػات وتػتت "ام امػات قاسػية ورذعػة  والكدية والصرامة التسنرية المػي مممػ  ب ػا الخػاطفوف". واد

 ل اليط، مف د  المنانة الرفيتة المي حظي ب ا نابف للكمي ، فلـ يتد "رمزا وطنيا إلسرائيؿ".
انفرد بف ناسبيت بارطالع على ملؼ المح يػؽ فن ػر م ريػرا حولػز فػي صػحيفة "كيػروزاليـ بوسػت"، المػي وقد 

مصدر في ال دس الغربية باللغة اإلنكليزية، اسم لز بػال وؿ إنػز ينػوا بنفسػز عػف إصػدار اإلحنػاـ مكػا  سػلوؾ 
ب أخطػاء ر مػرحـ خػالؿ عمليػة "ابف الكمي "، لننز ر يسمطي  إر أف يلخص مػا قػرأ  بػال وؿ إف  ػاليط ارمنػ

نز اعمرؼ بذلؾ بنؿ وتوح خػالؿ المح يػؽ الػذي ختػ  لػز، ف ػاؿ إنػز "يتػرؼ أنػز لػـ ي ػـ بواكبػز  اخمطافز. واد
 نكندي ور بالحد ايدنى المطلوب لمكنب ايسر".

يونيػػو )حزيػػراف( مػػف سػػنة  ٕ٘وحسػػب روايػػة بػػف ناسػػبيت، فػػكف  ػػاليط نػػاف غارقػػا بػػالنـو عنػػد التمليػػة، فػػي 
، غلب النتاس  اليط فناـ داخؿ دبابمز فػي حػيف  ٖ٘. ففي الساعة الرابتة وٕٙٓٓ دقي ة مف فكر ذلؾ اليـو

نػاف واكبػز يفػػرض عليػز أف يظػػؿ مسػمي ظا، خصوصػػا أف المخػابرات الداخليػة " ػػيف بيػت" نانػػت حذرمػز قبػػؿ 
 ذلؾ وخالؿ اكمماع مف احمماؿ مسلؿ م امليف مف حماس رخمطاؼ كنود. 

ط، حسب بف ناسبيت، بذلؾ قائال: "لـ أنف أصغي، ناف ال ائػد الػذي أبػؽ بػز هػو الػذي يصػغي واعمرؼ  الي
" لصاروخ فلسطيني ن ض كلتاد  اليط مرعوبا مف نومز. ٖل ذ  المحذيرات". وحيف مترتت دبابمز "ميرنافا 

وبتػػد بػػواف وسػػالحز الفػػردي نػػاف مرنونػػا إلػػى كانبػػز، ولػػـ ينػػف يرمػػدي خوذمػػز ور سػػمرمز المتػػادة للرصػػاص. 
قليلػػة علػػى ارنفكػػار انمبػػز  ػػاليط إلػػى أف  ػػرينيز فػػي الدبابػػة، التػػابط حنػػاف بػػاراؾ والرقيػػب بافػػؿ سػػليمزنر، 
)اللذيف قمال في النميف(، يخركاف بسرعة مػف الدبابػة وبػدر مػف ارلمحػاؽ ب مػا، فاكػو  الحػدث و ػلز. ففتػؿ 

 في المح يؽ: "الخارج ناف خطرا والداخؿ ناف محميا". الب اء في اآللية. وقد أن ذ هذا ال رار حيامز. ونما قاؿ
ويتػػيؼ بػػف ناسػػبيت، أف  ػػاليط بتػػد أسػػر  بػػدا ممتاونػػا مػػ  خاطفيػػز اللػػذيف موك ػػا بسػػرعة نحػػو المتبػػر الػػذي 
يفصل ما عف قطػاع غػزة. وبػدر مػف أف يتيػؽ سػرعم ما لنسػب دقػائؽ بمينػة مصػؿ خالل ػا متزيػزات إسػرائيلية 

صوب المتبر.. وقد طلب منز الم اكماف حث الخطى وقد اسمتكؿ في منفيػذ مػا  بدأ ببساطة "يرنض مت ما
 يوما. ٜٔٗٔطلبا  منز". وهنذا بدأ أسر  الذي داـ 

 4/4/1023، الشرؽ الوسط، لندف
 
  ستراليفي قضية تجنيد العميؿ اإل ذريعاً  بأنو فشؿ فشالً  ُيقر  : الموساد "يديعوت أحرونوت" 

 ا زالت قتية عميؿ الموساد اإلسرائيلي )ارسمخبارات الخاركية(، بف زايغر.الناصرة ػ زهير أندراوس: م
صحيفة )يديتوت أحرونوت( التبريػة، أمػس ايربتػاء، علػى صػدر صػفحم ا الرئيسػية وبػالبنط التػريض نمبت 

ف عنوانما كاء فيز أف عملية مكنيد زايغر للموساد اإلسرائيلي نانػت بمبابػة ف ػؿ ذريػ ، نمػا نمػب محلػؿ ال ػؤو 
اإلسػػمراميكية فػػي الصػػحيفة، د. رونػػيف بيرغمػػاف، المتػػروؼ بصػػالمز الوطيػػدة مػػ  ايك ػػزة ايمنيػػة فػػي الدولػػة 

 التبرية.
وأ ار المحلؿ اإلسرائيلي في سياؽ م رير  إلى أنز نانت هناؾ محذيرات نبيرة منذ اللحظػة ايولػى المػي أرسػؿ 

مسػػريب متلومػػات سػػرية، بيػػد أف أحػػدا فػػي هيئػػة  في ػػا زايغػػر سػػيرمز الذاميػػة إلػػى الموسػػاد، وحمػػى مورطػػز فػػي
 المكسس السرية والحساسة كدا لـ ينمبز لذلؾ، على حد قوؿ بيرغماف.
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 4/4/1023، القدس العربي، لندف
 

 لمحاربة "النصرة" ةالتيديدات بدخوؿ سوري يرفضوف "إسرائيؿ"الدروز الوطنيوف في  
لػدروز فػي إسػرائيؿ، الم ديػدات المػي أطل  ػا بتػض رفتت الحرنة الوطنية للتػرب ا: نظير مكلي - مؿ أبيب

الػدروز وهػددوا في ػا باكميػاز الحػدود السػورية للػدفاع عػف الػدروز هنػاؾ مػف هكمػات كب ػة النصػرة، واعمبػػرت 
هذ  الم ديدات بمبابة "دعوات ناذبة وم بوهة". وأند قادة هذ  الحرنة لػ"ال رؽ ايوسػط" أف ال ػوا المػي م ػؼ 

 ر ممبؿ الدروز الفلسطينييف في إسرائيؿ ور الدروز في هتبة الكورف السورية المحملة. وراء هذ  الم ديدات
وأصدر رئيس لكنة المبادرة التربية الدرزية في إسرائيؿ، غالب سيؼ، بيانا أنػد فيػز أف الػوطنييف الػدروز فػي 

مدخؿ خاركي، ر بالماؿ إسرائيؿ ي فوف م  وحدة الوطف ووحدة المواطنيف السورييف الوطنييف. ويرفتوف أي 
 ور بالسالح ور بالركاؿ، مف أي ك ة نانت. 

ايحػرار التػرب مػف  -نما أصدر عتو الننيست السابؽ، النامب ستيد نفػاع، ايمػيف التػاـ لحرنػة "الميبػاؽ 
"، بيانػػػا قػػػاؿ فيػػػز إف مػػػا ن ػػػرمز صػػػحيفة "متػػػاريؼ" اإلسػػػرائيلية عػػػف اسػػػمتداد  ػػػباف دروز ٛٗدروز منػػػاطؽ 

لػػػى سػػػوريا للػػػدفاع عػػػف دروزهػػػا فػػػي وكػػػز كب ػػػة النصػػػرة، ر يصػػػ  فيػػػز إر مبلنػػػا الفالحػػػي ال ػػػماؿ للػػػدخوؿ إ
 فلسطيني "درهبة والت ا  لباطة". 

 4/4/1023، الشرؽ الوسط، لندف

 
 بطارية "قبة حديدية" خامسة تصب  عمالنية رسمياً  

اعمراض الصػػػواريخ، قػػػد مػػػـ قالػػػت "يػػػديتوت أحرونػػػوت" إف بطاريػػػة خامسػػػة مػػػف "ال بػػػة الحديديػػػة" الخاصػػػة بػػػ
 مسليم ا إلى سالح الكو اإلسرائيلي.

وأتافت أف بطارية "ال بة الحديدية" سبؽ وأف اسمخدمت في الحرب التدوانية ايخيػرة علػى قطػاع غػزة، المػي 
أطلػػؽ علي ػػا "عػػامود السػػحاب"، رعمػػراض الصػػواريخ المػػي نانػػت مطلػػؽ بامكػػا  المرنػػز )مػػا يسػػمى بػػػ"غوش 

 ت إلى عمالنية ب نؿ رسمي وسلمت يوـ أمس ايوؿ لسالح الكو.داف"(، قد محول
  3/4/1023، 48عرب 

 
 تصدر تعميمات لسفرائيا بتكثيؼ نشاطاتيـ  اإلسرائيميةوزارة الخارجية  

صدرت متليمات مف وزارة الخاركية اإلسرائيلية إلى كمي  سفراء إسرائيؿ في دوؿ التالـ بمنبيؼ  :عماد الدبؾ
ؿ المػػػي ي يمػػػوف في ػػػا،  ػػػرحا للمواقػػػؼ اإلسػػػرائيلية ودعمػػػا لسياسػػػات إسػػػرائيؿ. متليمػػػات ن ػػػاطام ـ فػػػي الػػػدو 

الخاركية اإلسرائيلية مرنزت على ترورة انم ار السفراء في المتاهد والكامتات مف خالؿ إل اء المحاترات 
قامة الندوات وورش الن اش.  واد

، عم اف  4/4/1023، العرب اليـو
 

 وضع الموساد عمى الئحة المجموعات اإلرىابية؟ أوساط غربية: لماذا لـ يتـ 
مسػػػاءلت أوسػػػاط غربيػػػة عػػػف سػػػبب عػػػدـ وتػػػ  ك ػػػاز " الموسػػػاد" علػػػى رئحػػػة المكموعػػػات  :عمػػػاد الػػػدبؾ

اإلرهابية، طالما اف الموساد يتلف رسميا انز نفذ عملية تد مدنييف مبؿ قمؿ المبحوح في دبػي مػؤخرا، وب ػذا 
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سػػنوات، و أرقػػاـ الكػػرائـ هػػذ   ٙحالػػة قمػػؿ نفػػذها الموسػػاد خػػالؿ  ٖٕٔالمكػػاؿ لػػدا منظومػػة ح ػػوؽ اإلنسػػاف 
 منفي لمحويؿ الموساد إلى منظمة إرهابية.

، عم اف  4/4/1023، العرب اليـو
 
 لكتروني إسرائيمي واسعإ ليجـوفيس بوؾ يتعرض موقع  

ع ػرات آرؼ   ارؾ ع رات آ'رؼ اإلسػرائيلييف خػالؿ السػاعات الماتػية بن ػؿ رمػز خبيػث يػربط: بيت لحـ
ايعتػػاء فػػي موقػػ  فػػيس بػػوؾ بمػػواد محمػػوي فيروسػػات دوف متػػرفم ـ فيمػػا بػػدا ناسػػمتداد إسػػرائيلي لمواك ػػة 

والمي هػددت فيػز مكموعػات قراصػنة بمحػو إسػرائيؿ ومسػح ا مػف  ػبنة  ٗ/ٚال كوـ ارلنمروني المموق  في 
 .تارنمرن

خصية واسمخدام ا فػي متزيػز ال كػـو ارلنمرونػي وي دؼ ال كوـ اإلسرائيلي إلى السيطرة على الحواسيب ال 
دوف مترفػػة صػػاحب الحاسػػوب ال خصػػي  ٗ/ٚالمتػػاد الػػذي يخطػػط لػػز قراصػػنة إسػػرائيلييف ردا علػػى هكػػـو 

 باف حاسوبز مخمرؽ ومسيطر عليز.
 3/4/1023، وكالة معًا اإلخبارية

 
 ةفي سوري فمسطينييف أربعةاستشياد  

، كراء اسممرار ال كمات وال صؼ على مخيمات الالكئيف ٗ/ٖ بتاءفلسطينييف، يوـ اير  ٗاسم  د  :غزة
 .ةالفلسطينييف في سوري

وأصيبت سيدة وبالبة مف أطفال ا بكراح خطيرة ومموسطة كراء ال صؼ الذي طاؿ منط ة ساحة الريكة 
 بمخيـ اليرموؾ.

 4/4/1023، القدس، القدس
 
ضراب شامؿ احتجاجًا عمى او وعشرات اإلصابات  افشييد   ستشياد أبو حمديةا 

خالؿ مواك ات  آخرافابناف  وأصيب اف اسم  دي اب، أف طولنـرمف  4/4/1023، القدس، القدسن رت 
ليلية م  كنود ارحمالؿ المممرنزيف على الحاكز التسنري الم اـ عند مفمرؽ عناب  رؽ عنبما، بمحافظة 

.  و ناكي البلبيسي. عاما(، ٙٔ) وأندت مصادر طبية اسم  اد ال ابيف عامر ابراهيـ نصار طولنـر
 إصابمزعاما(، كراء  ٙٔمصادر طبية فلسطينية، ومواطنوف مف سناف عنبما اسم  اد الفمى نصار ) وأندت

مف نصؼ ساعة، وحالوا  ينبر إستافزف كنود ارحمالؿ، متمدوا من  أ إلىبرصاصة في صدر ، م يرة 
 زؼ حيث س ط.المناف وب ي ين إلى ةفلسطينيدوف وصوؿ طواقـ طبية 

بكروح، كراء مكدد المواك ات بيف  واع رات ال باف أصيب، أف 4/4/1023، راـ اهلل، الياـنمب مندوبو و 
وعلى اسم  اد  ايسراقوات ارحمالؿ والمواطنيف الغاتبيف والمحمكيف على الممارسات اإلسرائيلية بحؽ 

حدادام  التفة  دت عدة مدف وبلداتحمدية، في مناطؽ مخملفة مف التفة، فيما   أبوميسرة  ايسير
 ترابام  امالم.اد و 
مواطنام بايعيرة المتدنية، إلى كانب إصابة الت رات بحارت اخمناؽ،  ٓٗفي الخليؿ، أصيب، أمس، ف

ب نابؿ الغاز المسيؿ للدموع، خالؿ مواك ات م  قوات ارحمالؿ مكددت في الخليؿ ومخيـ التروب وبلدة 
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س، فيما ذنرت مصادر أمنية أف ارعم ارت  بز اليومية المي منفذها سلطات بيت أمر  ماؿ الخليؿ، أم
 مواطنيف. ٘ارحمالؿ في محافظة الخليؿ، طالت، الليلة قبؿ الماتية، 

محافظة  أعلنت نما، نظـ محامو محافظة بيت لحـ على دوار بوميف اعمصامام احمكاكيام، أخرامف ك ة 
 بيت لحـ الحداد التاـ.

مس، سبتة  باف بكروح، والت رات بارخمناؽ، خالؿ مواك ات م  قوات ارحمالؿ وقتت في نما أصيب، أ
محيط متم ؿ "عوفر" اإلسرائيلي الم اـ على أراتي بلدة بيمونيا غرب راـ اهلل، ع ب مسيرة  ارؾ في ا 

 ع رات ال باف مف طالب المدارس والكامتات.
اخمناؽ بالغاز المسيؿ للدموع خالؿ مواك ات عند  وفي نابلس، أصيب ع رات المواطنيف، أمس، بحارت

، بالمسيرة ارحمكاكية المي أمسنما  ارؾ المئات مف المواطنيف،  حاكز حوارة التسنري كنوب نابلس.
 كابت  وارع مدينة نابلس.

وفي ال دس، اعمصـ ع رات المواطنيف مف أهالي ايسرا الم دسييف، أمس، أماـ م ر بتبة الصليب 
دولي في حي ال يخ كراح، منديدام باسم  اد ايسير أبو حمدية، ومطالبة باإلفراج الفوري عف ايحمر ال

 يومام على الموالي سامر التيساوي. ٕٙ٘ايسير الم دسي المترب عف الطتاـ منذ 
 نما عـّ اإلتراب المكاري ال امؿ، أمس، مدينمي ال دس ونابلس.

ية م  ايسرا في سكوف ارحمالؿ، والم امة في ميداف وفي كنيف، افمم  في خيمة ارعمصاـ المتامن
وفي طوباس،  ارنت كماهير    يد أبو حمدية.لال  يد ياسر عرفات بمدينة كنيف، أمس، بيت عزاء ل

محافظة طوباس بالوقفة ال تبية المي نظم ا نادي ايسير وفصائؿ التمؿ الوطني ووزارة ايسرا ون ابة 
وفي قل يلية، نظمت ال وا الوطنية ونادي ايسير ووزارة  ؤوف ايسرا  ة.التامليف في الوظيفة التمومي

، وقفة متامنية منديدام بالكريمة الننراء المي قامت ب ا أمسوالمحرريف ومؤسسات وفتاليات المحافظة، 
،  ارنت كماهير  حنومة ارحمالؿ والمي أدت الى اسم  اد ايسير المناتؿ اللواء ابو حمدية. وفي طولنـر

وفي السياؽ ذامز، أغل ت المحاؿ المكارية في مدينة طولنـر  غفيرة، أمس، في وقفة احمكاكية وسط المدينة.
ظ رام، في الوقت الذي عـ فيز اإلتراب نافة المدارس وكامتة ال دس المفموحة،  ٔٔأبواب ا عند الساعة 

 حدادام على اسم  اد أبو حمدية.
 ظة رف  في مسيرة حا دة ليلة أوؿ مف أمس.وفي رف ،  ارنت كماهير غفيرة مف محاف

 
 أبو حمديةتنديدًا بجريمة قتؿأياـ ثالثةأسير فمسطيني يضربوف عف الطعاـ ل 4700 

أسير فلسطيني في سكوف ارحمالؿ، أمس، إترابام عف الطتاـ لبالبة  ٓٓٚٗبدأ حوالي  رائد رفي: -غزة 
و حمدية، فيما  رعت مصلحة سكوف ارحمالؿ بككراءات أياـ، منديدام بكريمة قمؿ ايسير ال  يد ميسرة أب

ع ابية تد ايسرا. و  دت غالبية السكوف فتاليات احمكاكية ومواك ات م  كنود ارحمالؿ، أدت إلى 
إصابة عدد مف ايسرا بكروح. وقررت سلطات ارحمالؿ إلغاء الزيارات الم ررة يهالي ايسرا في 

 ."ريموف"، و"بئر السب "، و"نفحة"متم الت عدة، ر سيما 
 4/4/1023الخميج، الشارقة، 

 
 عمى استشياد أبو حمدية عمـ االحتالؿ احتجاجاً  يحرقوفالسرى  
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قاؿ مدير مرنز أحرار لدراسات ايسرا وح وؽ اإلنساف فؤاد الخفش: "إف ايسرا : محمد كاسر - غزة
أماـ السكاف اإلسرائيلي باإلتافة إلى نسر  داخؿ السكوف اإلسرائيلية، حرقوا التلـ اإلسرائيلي وداسوا عليز

، في ظاهرة هي ايولى مف نوع ا في طري ة احمكاكات ايسرا على اغمياؿ ايسير ةناميرات المراقب
، السلطة ٗ/ٖ ايربتاءيـو وطالب الخفش في مصري  لػ"فلسطيف أوف ريف"،  ال  يد ميسرة أبو حمدية".

ايسير أبو حمدية إلى المحافؿ الدولية، ومكالس ح وؽ اإلنساف،  الفلسطينية بالمحرؾ عاكؿ، ورف  قتية
 وخصوصام في مكلس ايمف الدولي.

 3/4/1023فمسطيف أوف اليف، 
 
 بو حمدية بالسرطاف والمماطمة في عالجوأ إصابةيوثؽ تفاصيؿ  اً تقرير نادي السير ينشر  

ة النادي  ريف ناصر، حوؿ زيارم ا ايخيرة ، م ريرا لمحاميٗ/ٖايربتاء ، يوـ ايسيرن ر نادي  :راـ اهلل
مف اسم  اد ( يظ ر  أسبوعيف)قبؿ  ٖٕٔٓ/ٖ/ٚٔلل  يد ميسرة أبو حمدية في سكف اي ؿ المي ممت يوـ 

(، ومماطلة أعواـ ٜقبؿ نحو  أينيؼ نانت بوادر المرض عند  بدأت مظ ر في التاـ المالي رعم الز )
 لمفاقـ مرتز واسم  اد . أداكز، ما السكوف في م خيص مرتز ومف بـ عال إدارة

ويظ ر م رير المحامية أف عالج ال  يد كاء مموخرا بحكة الموند مف م خيص المرض، رغـ أف وتتز 
أف  إلىوي ير الم رير  نيلوغراما خالؿ   ر ونصؼ. ٘ٔالصحي ناف يزداد سوءا، حيث خسر ما ي ارب 

، ٕٕٔٓمواكد  في سكف راموف، ُحوؿ في   ر آب  اءأبنحمدية، الذي ناف يتاني آرمام في الحلؽ،  أبو
آلمز  أفالتيوف، رغـ  أخصائيأنز مفاكو بوف الموعد الذي مـ مرميبز لز "ناف م   إرعيادة سكف الرملة،  إلى

عف انم اؼ وكود  اإلعالفالماتي ف ط، مـ  / ينايربانيالويتيؼ الم رير أنز في نانوف  في الحلؽ"!!
ويذنر الم رير أف ال  يد أبو  .إلى أف اخمفى صومز ن ائيام  ايومارلؽ، تغطت على خاليا سرطانية في الح
 .ٕٕٓٓالتاـ  أيار/ مايوم انؿ صحية، قبؿ اعم الز ن اية  أيحمدية لـ ينف يتاني، 

 4/4/1023، القدس، القدس
 
 
 
 احتجاجًا عمى استشياد أبو حمديةو  تظاىرة في حيفا تضامنًا مع السرى 

وايحزاب السياسية الفلسطينية في حيفا أمس مظاهرة حا دة متامنام  "الحراؾ ال بابي"نا طو  نظـ :راـ اهلل
م  ايسرا الفلسطينييف في سكوف ارحمالؿ اإلسرائيلي احمكاكا على وفاة ايسير ميسرة أبو حمدية كراء 

الحرية ل سرا في "رة اإلهماؿ الطبي الممتمد. ورف  الممظاهروف ايعالـ الفلسطينية ورفمات علي ا عبا
 .اإلسرائيلية"السكوف 

وعتو البرلماف اإلسرائيلي ال يخ إبراهيـ صرصور الك ات  "ال ائمة التربية الموحدة للمغيير"وحمؿ رئيس 
إف قرار "السياسية وايمنية اإلسرائيلية المسؤولية الناملة عف اسم  اد أبو حمدية. وقاؿ أماـ الممظاهريف 

د الموند مف إصابمز بمرض السرطاف منذ مدة طويلة، مرفوض وغير إنساني ويدؿ على عدـ اإلفراج عنز بت
وح ية السياسة اإلسرائيلية وقسوم ا، ايمر الذي ينذر بردود فتؿ غاتبة وقوية على اممداد الوكود 

 ."الفلسطيني والتربي والدولي
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فورام عف نؿ ايسرا الفلسطينييف وطالب ال يخ إبراهيـ صرصور السلطات اإلسرائيلية المتنية باإلفراج 
المتربيف عف الطتاـ والمصابيف بايمراض الخبيبة ومن ا السرطاف، منتا لمدهور ايوتاع إذا موفي أحد 

وحذر  ."إسرائيؿ"من ـ في أي لحظة، ونم دمة إلمنانية اسمئناؼ مفاوتات السالـ بيف فلسطيف المحملة و
سطيني والتالـ قيادات و توبا ومؤسسات ح وقية، والمراهنة مكاهؿ إسرائيؿ غتبة ال تب الفل"مف مغبة 

 ."على تتؼ الموقؼ الفلسطيني وانحياز أميرنا وأوروبا ل ا
 4/4/1023االتحاد، أبو ظبي، 

 
 آذار/ مارسفي  المسجد القصىعف  مقدسياً  أربعيف إبعاد 

الم دسييف في المدينة خالؿ سلواف ارنم انات اإلسرائيلية تد  - رصد مرنز متلومات وادي حلوة :ال دس
 الماتي، والمي منوعت بيف ارعم اؿ وارعمداء وال دـ والمصادرة. / مارس  ر آذار

و مؿ الرصد انم انات الممطرفيف الي ود والكنود وال رطة لحرية التبادة وانم اؾ وقدسية المسكد ويوت  
)ركاؿ ونساء(  مواطنام  ٓٗا يزيد عف ارحمالؿ أبتد خالؿ ال  ر الماتي م أفمرنز متلومات وادي حلوة 

  ور(، في وقت سم  فيز للمئات مف الممطرفيف  ٙأياـ حمى  ٚعف المسكد ايقصى لفمرات ممفاومة، ) 
في المسكد ايقصى، حيث منتت الصالة بالمسكد  إسرائيليوخالؿ   ر آذار لوحظ مصتيد  باقمحامز.
عف الخمسيف  أعمارهـنانت بتدـ السماح لمف م ؿ آذار( و  ٜٕ، ٕٕ، ٘ٔبالث ُكم  مممالية، ) ايقصى

م ددة في مدينة ال دس والبلدة ال ديمة  إسرائيلية إكراءات، ورافؽ ذلؾ إليزعاما مف الركاؿ مف الوصوؿ 
، بنصب الحواكز الحديدية والمدقيؽ في ال ويات، وبالمالي ايقصىوفي ال وارع والطرقات المؤدية للمسكد 

 .اإلسرائيليةة في  وارع ال دس، بمراقبة مف ال وات ال باف على الصال أرغـ
 4/4/1023، القدس، القدس

 
 معتقميف مقدسييف عشرةالمشروط عف  اإلفراج 

متم ليف  ع رةأفاد محامي نادي ايسير مفيد الحاج، أف محنمة صل  ارحمالؿ قررت إطالؽ سراح  :كنيف
ـ المكم ر أماـ باب التامود في ال دس المحملة لمدة  ينؿ إتافة إلى ارلمزاـ بتد ٓٓ٘بنفالة مالية قدرها 

 .يومام  ٕٓ
 4/4/1023، القدس، القدس

 مساعدة المقدسييف إلىسمي  القاسـ يدعو العرب والمسمميف  

مد يد التوف  إلى واإلسالميةدعا ال اعر الفلسطيني سمي  ال اسـ الدوؿ التربية  :رويمرز –راـ اهلل 
عف ال دس  باإلعالفوقاؿ ال اسـ خالؿ ارحمفاؿ   دس للحفاظ على نرامم ـ.سناف مدينة ال إلىوالمساعدة 

ال دس ليست م دسة بمتالم ا بؿ بناس ا. لف "في راـ اهلل:  أمسعاصمة دائمة للب افة التربية مساء أوؿ مف 
ي رأ  أفال اسـ قبؿ  وأتاؼ ."نسمطي  المحافظة على عروبم ا ما لـ نسمط  المحافظة على عرب ال دس

مف أهالي المدينة الم دسة يتي وف محت خط الف ر. هذا عار  %ٚٙ"إحدا قصائد  عف مدينة ال دس: 
يحافظوا على نرامة  أفيتي وا بنرامة وحرية، وعلى الترب  أفعلى الترب والمسلميف. مف حؽ أهؿ الرباط 

 ."بؤرة اسميطانية أبوابي حدوا على  أفال دس، ر  أهؿ
 4/4/1023الحياة، لندف، 
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 الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية تستيدؼ الصياديف في بحر غزة 

تاء، نيران ا صوب مرانب الصياديف في بحر مدينة بر أطل ت الزوارؽ الحربية اإلسرائيلية مساء اي :غزة
وذنر   ود عياف أف زوارؽ ارحمالؿ فمحت نيران ا صوب مرانب الصيد في بحر مدينة غزة، نما  غزة.

 في أكواء المنط ة، دوف أف يبلغ عف إصابات.أطل ت قنابؿ متيئة 
 4/4/1023، القدس، القدس

 
 خالؿ ثالثة أشير خمسيفواعتقاؿ  ثالثيف إصابةمركز الميزاف حوؿ االنتياكات اإلسرائيمية: لتقرير  

حوؿ ارنم انات اإلسرائيلية، خالؿ  ، م ريرام ٗ/ٖايربتاء أصدر مرنز الميزاف لح وؽ اإلنساف، يوـ  :غزة
وأوت  الم رير أف قوات ارحمالؿ قملت مواطنيف ابنيف،  في قطاع غزة. ٖٕٔٓمف التاـ  ايوؿب  الر 

إلى أف قوات ارحمالؿ،  وأ ار متم الم. ٓ٘أطفاؿ، فيما بلغ عدد المتم ليف  ٘كريحام، مف بين ـ  ٖٓوأوقتت 
ت ارنم انات الموك ة مرة، خالؿ الرب  ايوؿ مف التاـ الكاري، نما صتد ٖٔموغلت داخؿ أراتي غزة 

 اعمداءم خالؿ الفمرة نفس ا. ٖٛتد الصياديف، المي بلغ عددها 
 4/4/1023، القدس، القدس

 
 في "إسرائيؿ"تحتؿ قاع السمـ االجتماعي االقتصادي 50قرية عربية مف بيف  45": يديعوت" 

، حيث بيف المدريج "رائيؿإس"محمؿ ال را والمدف التربية قاع السلـ اركمماعي ارقمصادي في  أخرامرة 
قرية ومدينة م   في قاع هذا  ٓ٘أف مف بيف  لإلحصاءالدائرة المرنزية  أكرمزارقمصادي اركمماعي الذي 

 قرية ومدينة عربية. ٘ٗالسلـ هناؾ خمس بلدات ي ودية ف ط، نل ا بلدات يسنن ا الي ود الحريديـ م ابؿ 
ف أ أدرنناما  إذالـ منف نل ا م   في قاع السلـ،  إف را التربية، النمائج م ير أف الغالبية التظمى للمدف وال

قرية ومدينة،  ٕٕ٘مف بيف  ٔٗٔال رية التربية ايعلى في المدريج، وهي قرية متليا الكليلية، محمؿ المرمبة 
البطوؼ ومؿ السب   إقليميفي حيف م   في ن اية السلـ قرا الل ية في الن ب وكسر الزرقا وقرا مكلس 

 ابوبسمة. وفي رأس السلـ ممرب  بلدات السفيوف ونفار  مارياهو وعومر. إقليميقرا مكلس و 
النبو في موقت ا على ال بنة،  أوردتر كديد في المدريج الكديد نما م وؿ صحيفة "يديتوت احرونوت" المي 

بلدة ف ط  ٕٗ دنى مما نف عليز م ابؿ ارمفاعأعن ود  إلىبلدة  ٖ٘سوا هبوط  ٕٙٓٓر كديد عف مدريج 
 الترب بيف النازليف وليس بيف الطالتيف. أفعلى، والوات  أعن ود  إلى

، أتتاؼوالتا ر في متدؿ الدخؿ للفرد، مبال، هو مستة  ايوؿف الفرؽ بيف التن ود أ إلىب ي أف ن ير 
  ينؿ. آرؼ  ينؿ، فاف الخؿ للفرد في التن ود التا ر مستة ألؼناف الدخؿ للفرد في التن ود ايوؿ  فكذا

 3/4/1023، 48عرب 
 
 العرب في النقب الطفاؿ آالؼمركز عدالة يطالب بعدـ تطبيؽ قانوف يقمص مخصصات  

إلصدار أمر احمرازي يمن  بدء مطبيؽ متديؿ اإلسرائيلية للمحنمة التليا  قّدـ مرنز عدالة يوـ ايربتاء، طلبام 
صصات ايطفاؿ الذيف ولدوا ابمداءم مف % مف مخٓٙقانوف الموميف الوطني، والذي ي ر خصـ حمى 

 ، في حاؿ لـ يملّؽ هؤرء ايطفاؿ المطتيمات الالزمة بحسب وزارة الصّحة.ٕٕٔٓ
بمطبيؽ ال انوف عبر إرساؿ  / يونيوويومي هذا الطلب بتد أف أعلنت الوزارة أن ا سمبدأ في   ر حزيراف

 تد.رسائؿ محذير للتائالت المي لـ يملؽ أطفال ا المطتيمات ب
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 3/4/1023، 48عرب 
 
 مستوطنوف يياجموف مزارعيف ويحرقوف مزروعاتيـ جنوب الخميؿ 

هاكمت مكموعة مف مسموطني مسموطنة )ماعوف( كنوب محافظة الخليؿ بالتفة الغربية : التفة الغربية
 أمس ايربتاء المزارعيف التامليف بوراتي ـ، وأحرقوا محاصيؿ زراعية في منط ة الحمرة ال ريبة مف
المسموطنة. وأفاد منسؽ اللكاف ال تبية لم اومة الكدار وارسميطاف كنوب الخليؿ رامب الكبور لونالة 

أّف مكموعة مف المسموطنيف ر  ت المزارعيف بالحكارة، ووك ت سبابا و مائـ لإلسالـ وللترب،  "صفا"
 وأقدمت على طرد المزارعيف مف أراتي ـ.

 4/4/1023السبيؿ، عم اف، 
 
 مف "إسرائيؿ" أوروبية لسحب بطولة أوروبا لمشباب ةحمميبدأ السرسؾ محمود  لمحررا السير 

رف  ايسير المحرر محمود السرسؾ رعب نادي خدمات رف  الفلسطيني لنرة ال دـ، التلـ الفلسطيني،  :غزة
  خالؿ ل اء في ذهاب دور البمانية لدوري أبطاؿ أوروبا، الذي كم  باريس ساف كيرماف الفرنسي م

 .ٕ-ٕ، وانم ى بالمتادؿ ٗ/ٕ البالباء يوـبر لونة اإلسباني في باريس، مساء 
وواصؿ السرسؾ حملمز ايوروبية بتنواف "بطاقات حمراء"، المي م دؼ إلى إظ ار كرائـ ارحمالؿ تد 

هذ  هذا التاـ، و  "إسرائيؿ"الرياتة الفلسطينية، والتغط لسحب بطولة أمـ أوروبا لل باب، المي مسمتيف ا 
المرة نانت مف مدركات ملتب حدي ة ايمراء في باريس، عندما رف  التلـ الفلسطيني ولّوح بالنوفية 

 الفلسطينية.
يذنر أف السرسؾ اسم ؿ حملمز ايوروبية مف فرنسا، وبدأ م وار  بفتالية متامنية م  ايسرا الفلسطينييف 

 نيف.أماـ م ر الصليب ايحمر في باريس م  مكموعة مف الممتام

 4/4/1023، القدس، القدس
 
 
دخاؿ وقود ومساعدات لتصديرفت  كـر أبو سالـ    زىور وا 

أعلنت لكنة منسيؽ إدخاؿ البتائ  في غزة صباح اليوـ الخميس، أنز سيمـ مصدير  احنة واحدة محملة 
دخاؿ   احنة بتائ  وتخ غاز ط ي إلى غزة عبر متبر نـر أبو سالـ  ٖٓٛبالزهور إلى أوروبا، واد

 لمكاري، كنوب  رؽ مدينة رف ، أقصى كنوب قطاع غزة.ا
وقاؿ رئيس اللكنة رائد فموح :'إف سلطات ارحمالؿ فمحت صباح اليـو المتبر، ومف الم رر مصدير  احنة 

 احنة محملة ببتائ  لل طاعيف  ٖٓٛواحدة محملة بالزهور إلى أوروبا، أما الواردات فمف الم رر دخوؿ 
 احنة محملة بالحصمة لل طاع  ٕٓع المواصالت والمساعدات، مف تمن ـ المكاري والزراعي وقطا

المكاري الخاص، ونميات مف ايسمنت وحديد البناء والحصمة الخاصة بالم اري  الدولية، وسيمـ تخ 
 نميات محدودة مف غاز الط ي.

 2/4/1023فمسطيف أوف اليف، 
 
 لياشمييف بتفويض فمسطينيتأكيد لوصاية ا" اتفاقية حماية المقدسات": حمقة نقاش 
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علػػػى هػػػامش ارمفاقيػػػة الماريخيػػػة بػػػيف ايردف وفلسػػػطيف، اسمتػػػاؼ منمػػػدا الدسػػػمور للفنػػػر والدراسػػػات حل ػػػة 
ال ػػػػدس وم دسػػػػام ا اإلسػػػػالمية والمسػػػػيحية مػػػػا بػػػػيف الحػػػػراب الصػػػػ يونية والحمايػػػػة التربيػػػػة »ن ا ػػػػية بتنػػػػواف 

ات اإلسػػالمية الػػدنمور محمػػد نػػوح ال تػػاة، ونائػػب ،  ػػارؾ في ػػا وزيػػر ايوقػػاؼ وال ػػؤوف والم دسػػ«ال ا ػػمية
رئيس لكنة إعمار المسكد ارقصى المبارؾ وقبة الصخرة الم رفة الم ندس رائؼ نكـ، وايسماذ حاـز نسيبة 

 وزير الخاركية ايسبؽ، وايسماذ رؤوؼ أبو كابر، وايسماذ زني الغوؿ، والدنمورة هند أبو ال تر.
 ػػية، أنػػدوا أهميػػة ارمفاقيػػة الماريخيػػة المػػي كػػددت مونيػػد وصػػاية ال ا ػػمييف علػػى الم ػػارنوف فػػي الحل ػػة الن ا

 الم دسات في ال دس، وفوتت الملؾ عبد اهلل الباني امخاذ الخطوات الالزمة في هذا السياؽ.
وقاؿ الم ػارنوف إف الوصػاية، المػي ر ممتػارض مػ  السػيادة الفلسػطينية، متػد منليفػا لكاللػة الملػؾ فػي رعايػة 

لم دسػػات، م ػػيريف الػػى دورهػػا فػػي مػػن  الحنومػػة ايردنيػػة الػػدعـ ال ػػانوني الػػالـز لممارسػػة م ام ػػا الداعمػػة ا
ودعوا إلى ارهمماـ بايبحاث الم دسية وارسػمفادة مػف اير ػيؼ والوبػائؽ الممػوفرة للػدفاع عػف  لل دس وأهل ا.

راسػات بيػت الم ػدس وكوارهػا ل ػذا الحؽ الفلسطيني والتربي واإلسػالمي، م مػرحيف موسػيس صػندوؽ خػاص لد
 الغرض.

4/4/1023، الدستور، عم اف  

 
 الفمسطينييفألسرى ل "إسرائيؿ"ميشاؿ سميماف يديف إىماؿ  

فػػي  ايسػػراالممتمػػد يوتػػاع  اإلسػػرائيلي "اإلهمػػاؿداف الػػرئيس اللبنػػاني مي ػػاؿ سػػليماف ": الحيػػاة" –بيػػروت 
المػي  "إسػرائيؿ، متمبػرام أف "حمديػة أبػوميسػرة  ايسػيرز وفػاة ، والذي نمكػت منػاإلسرائيليةالمتم الت والسكوف 

م امػػػؿ الفلسػػػطينييف التػػػّزؿ بػػػالطيراف والمدفتيػػػة، مممنػػػ  عػػػف م ػػػديـ التنايػػػة ل سػػػرا المرتػػػى، تػػػاربة عػػػرض 
 اإلنسانية.الحائط أبسط ايعراؼ والموابيؽ واآلداب 

4/4/1023الحياة، لندف،   

 
 الصييوني مسؤولية وفاة السير أبو حمدية  التعن تحزب اهلل: نحمؿ  

حّمػػػػؿ حػػػػزب اهلل مػػػػا وصػػػػفز بػػػػػ"المتنت الصػػػػ يوني وايسػػػػر" مسػػػػؤولية وفػػػػاة ايسػػػػير : يػػػػو بػػػػي أي -بيػػػػروت 
 الفلسطيني ميسرة أبو حمدية في السكوف اإلسرائيلية.

بتػد يػوـ، وآخرهػا مػا حزب في بياف إف "مصاعد الكرائـ الص يونية بحػؽ المػواطنيف الفلسػطينييف يومػام الوقاؿ 
ناف تحيمز ايسير ال  يد ميسرة أبػو حمديػة، الػذي قتػى كػّراء اإلهمػاؿ فػي سػكوف ارحػمالؿ الصػ يوني، 
دوف أف ي ف  لز نبر سنز وحالمز المرتية الممفاقمة في الحصوؿ على التالج المناسب لوتتز، أو اإلفراج 

 ذي يزيد ستار  ب نؿ دائـ".عنز، ما كتلز تحية مزدوكة ل سر وللمتّنت الص يوني ال
4/4/1023الحياة، لندف،   

 
 غير قادرة عمى منع لبناف مف استخراج نفطو "إسرائيؿ"باسيؿ:  

منػ  لبنػاف  "إسػرائيؿ"أند وزير الطاقة والميػا  فػي حنومػة مصػريؼ ايعمػاؿ كبػراف باسػيؿ أنػز لػـ يتػد بكمنػاف 
 بال وة مف اسمخراج موارد  النفطية.

ايميرنية للمن يب عف النفط ممبلة بفومر نوؿ، في وزارة « ION»ع دام كديدام م   رنة وأ ار خالؿ موقيتز 
ناف في السابؽ م اط  مصػال  بػيف إسػرائيؿ ودوؿ أخػرا مسػمى صػدي ة لتػدـ السػماح "الطاقة أمس، إلى أنز 
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الم اومة، ولـ يتػد  عامؿ ال وة عند إسرائيؿ انمفى بفتؿ قوة لبناف ودور". وأند أف "للبناف بالمن يب عف النفط
 ".بكمناف إسرائيؿ من  لبناف بال وة مف أف يسمخرج موارد  النفطية

4/4/1023الخبار، بيروت،   
 
 "إسرائيؿ" إلىمخد رات  شخصيف بتيمة التخطيط لعممية تيريبيوقؼ الجيش المبناني  

 إلىة مف المخّدرات أوقؼ الكيش اللبناني  خصيف بم مة المخطيط لتملية م ريب نميّ : يو بي أي -بيروت 
 ."إسرائيؿ"

كانػػب  إلػػىوقػػاؿ الكػػيش فػػي بيػػاف إنػػز "مػػوافرت متلومػػات لػػدا مديريػػة المخػػابرات عػػف قيػػاـ لبنػػاني يف )ابنػػيف( 
ايراتػػػػػػي الفلسػػػػػػطينية  إلػػػػػػىنلػػػػػػغ مػػػػػػف ح ي ػػػػػػة النيػػػػػػؼ مػػػػػػف لبنػػػػػػاف  ٕٓأردنػػػػػػي باإلعػػػػػػداد لتمليػػػػػػة م ريػػػػػػب 

تػػوع ممّننػػت وحػػدة مػػف المخػػابرات مػػف موقيػػؼ اللبنػػاني يف أنػػز نميكػػة ممابتػػة المو  إلػػىالمحملة".وأتػػاؼ البيػػاف 
 وتبط نمّية المخّدرات المي نانت في حوزم ما.

 4/4/1023الحياة، لندف، 
 

 لـ يصدر بعد "إسرائيؿػ"السفير ل عودةمصر: قرار  
ر أنػد النػاطؽ الرسػمي باسػـ الرئاسػة المصػرية عمػر عػامر، فػي مػؤمم: أيمػف قنػاوي - بوابػة ال ػرؽ –ال اهرة 

قػػرار سػػيادي سػػوؼ ممخػػذ   "إسػػرائيؿ"صػػحفي ع ػػد  اليػػوـ بم ػػر الرئاسػػة، أف قػػرار عػػودة السػػفير المصػػري إلػػى 
 الدولة في الوقت المناسب.

وأعرب عف إدانة مصر يي اعمداء على الفلسػطينييف أو علػى الم ّدسػات اإلسػالمية، مطالبػام نافػة ايطػراؼ 
 حرنة حماس.و  "إسرائيؿ"بارلمزاـ بال دنة الموّقتة بيف 

إف مسػولة ع ػد قمػة للمصػالحة الفلسػطينية وحوؿ قمة المصالحة الفلسطينية الم ػرر أف مت ػد فػي ال ػاهرة قػاؿ" 
 بمصر محت رعاية الرئيس محمد مرسي لـ يمـ امخاذ أية خطوات منفيذية ب ون ا.

4/4/1023الشرؽ، الدوحة،   
 
 السرى بحؽ   سياسات االحتالؿ افديني ومصرالزىر  

أداف ايزهر، أمس، سوء متاملة ايسرا الفلسطينييف في سكوف ارحمالؿ. ونددت م يخة ايزهر،  :تونار
فػػػػي بيػػػػاف أصػػػػدر  منمب ػػػػا اإلعالمػػػػي، أمػػػػس، سػػػػوء متاملػػػػة ايسػػػػرا والمتم لػػػػيف الفلسػػػػطينييف فػػػػي السػػػػكوف 

يكػة اإلهمػاؿ الطبػي اإلسرائيلية، والمي ناف آخرها وفاة المتم ؿ الفلسػطيني ميسػرة أبػو حمديػة والػذي قتػى نم
 مف سلطات ارحمالؿ. نما ندد بالتدواف الذي  نز طيراف ارحمالؿ على غزة، الليلة قبؿ الماتية.

وأعػػػػرب وزيػػػػر الخاركيػػػػة المصػػػػري محمػػػػد نامػػػػؿ عمػػػػرو عػػػػف إدانمػػػػز للسياسػػػػات اإلسػػػػرائيلية بحػػػػؽ ايسػػػػرا 
ف، الغػارات اإلسػرائيلية علػي غػزة، الفلسطينييف، والمي أسفرت عف اسم  اد أبو حمدية. وأداف عمرو، فػي بيػا

محذرا مف أف السياسات اإلسرائيلية مف  ون ا أف مؤبر سلبام فػي الك ػود المصػرية الممواصػلة لمح يػؽ الم دئػة 
 في ال طاع.

4/4/1023الخميج، الشارقة،   
 
 العربية المصغرة تكثؼ ضغوطيا عمى حماس لمتغيب عف حضور القمة ":القاىرةالمصريوف" 
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مبذؿ مصر مساعي إلقناع حرنة حمػاس بػالمخفيؼ مػف حػدة مواقف ػا فيمػا يمتلػؽ برغبم ػا فػي : حسيف عمراف
خالؿ ال مػة التربيػة  بانيدعا إلي ا أمير قطر ال يخ حمد بف خليفة آؿ  الميحتور ال مة التربية المصغرة، 

 ايخيرة بالدوحة.
نػة حمػاس خالػد م ػتؿ ورئػيس الحنومػة وأبلغ المسئولوف المصريوف الذيف الم وا رئيس المنمػب السياسػى لحر 

إسماعيؿ هنية، أف "ال مػـ مخصػص لحنومػات وأنظمػة ولػيس حرنػات م اومػة رغػـ م ػدير المصػرييف  في غزة
 انمزاع الح وؽ الم روعة لل تب الفلسطيني". فيوكمي  الدوؿ التربية لدور حرنة حماس 
ة الوطنيػػة الفلسػػطينية برئاسػػة محمػػود بتػػرورة نػػزع الػػذرائ  مػػف السػػلط وطالػػب المسػػئولوف المصػػريوف حمػػاس
كبػػار  علػػى حتػػور ال مػػة  قليميػػة إلحػػداث  المػػيعبػػاس واد مػػراهف علي ػػا ال ػػاهرة ومت ػػا عػػدة عواصػػـ عربيػػة واد

 المصالحة الفلسطينية يتيد الُلحمة والوحدة للكسد الفلسطيني. في ون ائياخمراؽ م ـ 
لدراسػات  ال ػوميلدراسػات اإلسػرائيلية بػالمرنز رئػيس وحػدة ا ف مػيطػارؽ  د.أبػدا  الػذيالوقػت  فيهذا  يومي

قناع حرنة حماس  ال رؽ ايوسط مفاؤلز ب درة الكانب المصرا على إزالة الت بات مف أماـ ال مة المصغرة واد
 موفير ايكواء إلنكاح ك ود مح يؽ المصالحة الفلسطينية. فيبتدـ الممسؾ بحتور ال مة رغبة 

، إذ أف هنػػاؾ تػػغوط مػػف كانػػب المصػػرير مموقػػؼ علػػى الكانػػب وأ ػػار إلػػى أف التػػغوط علػػى "حمػػاس" 
 طرؼ ر يمناغـ م  هذ  الك ود. أي أيديمرنيا وقطر إلنكاح هذ  ال مة وسحب الذرائ  مف 

1/4/1023المصريوف، القاىرة،   

 
 
 باسـ القوات المسمحة المصرية: إعادة ترسيـ حدود مصر "خياؿ" المتحدث العسكري 

نفػػى الممحػػدث التسػػنري، باسػػـ ال ػػوات المسػػلحة المصػػرية، م ػػدـ الكانػػب اإلسػػرائيلي  :أيمػػف قنػػاوي -ال ػػاهرة
 بطلب بمتديؿ الحدود م  مصر، واصفا ما مردد ب ذا ال وف بونز خياؿ.

وقػاؿ الممحػػدث التسػػنري، الت يػد أرنػػاف حػػرب أحمػد علػػى: لػػػ"بوابة ال ػرؽ"، اليػػـو ايربتػػاء، إف مػا أ ػػي  عػػف 
وزيػػر الػػدفاع ومػػديري المخػػابرات التامػػة والحربيػػة، ب ػػاف هػػذا المطلػػب هػػو خبػػر ل ػػاء رئػػيس الكم وريػػة مػػ  

مغلوط وعار مماما مف الصحة، وبالمالي لـ ينف هناؾ أي طرح إلعػادة مرسػيـ الحػدود المصػرية مػ  إسػرائيؿ 
 مبلما أدعى الخبر.

4/4/1023الشرؽ، الدوحة،   
 
 غزةقطاع لنار في يحذر مف تقويض وقؼ إطالؽ ا منسؽ المـ المتحدة الخاص 

قاؿ روبرت سيري، منسؽ ايمـ الممحػدة الخػاص، انػز "ي ػتر بػال لؽ إزاء الوتػ  الممفكػر  "ايياـ": -ال دس 
علػػػى ايرض، نمػػػا يمتػػػ  مػػػف اسػػػمئناؼ إطػػػالؽ الصػػػواريخ مػػػف غػػػزة علػػػى إسػػػرائيؿ، أمػػػس وصػػػباح اليػػػوـ، 

ارنم انات الممكددة لوقؼ إطالؽ النار  إف"والمومرات المسممرة ب وف قتايا ايسرا المي لـ محؿ. وأتاؼ، 
م ػػريف البػػاني، والمحسػػينات  ٕٔم ػػدد بم ويض"المفػػاهـ" الػػذي مػػـ الموصػػؿ إليػػز بػػيف إسػػرائيؿ وقطػػاع غػػزة يػػـو 

المدريكيػػة والملموسػػة المػػي مح  ػػت منػػذ ذلػػؾ الحػػيف فػػي مخفيػػؼ اإلغػػالؽ والوتػػ  ايمنػػي فػػي غػػزة وكنػػوب 
محدة دعـ الك ود المصرية رسمتادة ال دوء والمنفيذ النامؿ لمفػاهـ وقػؼ وماب ، وسمواصؿ ايمـ الم ."إسرائيؿ

 إطالؽ النار باعمبار  السبيؿ الوحيد ال ابؿ للمطبيؽ لمتالكة الوت  الذي ر يمنف محملز في غزة.
4/4/1023الياـ، راـ اهلل،   
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 اإلسرائيمياف تضررت منازليا جراء العدو  بغزةمميوف دوالر لعائالت  2555ونروا" تقدـ "ال  

مػف سػبتة  أنبػرسم ـو بمسليـ  أن ا( ايونرواونالة غوث وم غيؿ الالكئيف الفلسطينييف ) : أعلنتغزة ػ البياف
عػادة بنػاء منازل ػا المػي مترتػت للمػدمير خػالؿ الحػرب علػى  آرؼ عائلة في غػزة مسػاعدة ن ديػة إلصػالح واد

 غزة في نوفمبر الماتي.
مليػػوف دورر مػػف  5ٙ٘ٔؾ المسػػاعدات ممػػت مػػف خػػالؿ مبػػرع سػػخي ب يمػػة ملػػ"وبحسػػب بيػػاف ارونػػروا، فػػاف 

الصػػػندوؽ السػػػتودي للمنميػػػة سػػػيمـ مػػػف خالل ػػػا م ػػػديـ المتونػػػات الن ديػػػة للتػػػائالت الالكئػػػة الممتػػػررة وذلػػػؾ 
 ."لمساعدم ا في إعادة بناء وموهيؿ مسانن ـ المي دمرم ا الحرب

4/4/1023البياف، دبي،   
 

 في لبناف مع ميقاتي حاجات الالجئيف الفمسطينييف يبحثراندي فيميبو غ الونروامفوض  
فػي لبنػاف نكيػب مي ػامي مػ  المفػوض التػاـ لونالػة  ايعمػاؿبحث رئيس حنومة مصريؼ  ":الحياة" –بيروت 

ونػػروا( فيليبػػو غرانػػدي أوتػػاع أايمػػـ الممحػػدة إلغابػػة الالكئػػيف الفلسػػطينييف وم ػػغيل ـ فػػي ال ػػرؽ ايدنػػى )
 لسطينييف، ر سيما أولئؾ الوافديف مف سورية.الالكئيف الف

بػػذؿ نػػؿ مػػا فػػي وسػػتنا للحصػػوؿ علػػى الػػدعـ مػػف أكػػؿ الالكئػػيف الفلسػػطينييف "وأعلػػف غرانػػدي فػػي مصػػري ، 
 ."المفوتية التليا لالكئيف م مـ بالنازحيف اآلخريف»، م يرام الى اف "الذيف ي نلوف محور عملنا ومسؤوليمنا

علػى أهميػة عػدـ نسػياف الكوانػب ايخػرا لمسػاعدة الالكئػيف الفلسػطينييف فػي "مي انػز موافػؽ ومي ػا إلىولفت 
لبنػػاف، ر سػػيما مػػا يمتلػػؽ بمخػػيـ ن ػػر البػػارد الػػذي يمطلػػب إن ػػاء نػػؿ المسػػائؿ الممصػػلة بػػز. وناق ػػنا الظػػروؼ 

رية ألػؼ ركػئ مػف سػو  ٖٓالمتي ية لالكئيف الفلسطينييف في الدوؿ المي ي يموف في ا بتد وصػوؿ أنبػر مػف 
 ."إلي ا

 4/4/1023الحياة، لندف، 

 
 عف استشياد أبو حمدية الكاممة المسؤوليةتحمؿ "إسرائيؿ"  الوروبية"الشبكة " 

نتت ال بنة ايوروبية للدفاع عف ح وؽ ايسرا الفلسطينييف، ايسير ال  يد ميسرة  :الحياة الكديدة -راـ اهلل
 .مز، محملة إسرائيؿ المسؤولية الناملة عف وفافي السكوف اإلسرائيلية حمدية، الذي اسم  د  أبو

ر مراعػػي الح ػػوؽ  "إسػػرائيؿ"وأنػػدت ال ػػبنة أف وفػػاة ايسػػرا داخػػؿ الزنػػازيف اإلسػػرائيلية يػػدؿ ب ػػنؿ قػػاط  أف 
الدولية المي منحم ا الك ات ايممية ل ذ  ال ػريحة مػف الب ػر، وطالػب البيػاف ال يئػات الدوليػة المػدخؿ لوقػؼ 

 هذ  الكريمة.
4/4/1023ياة الجديدة، راـ اهلل، الح  

 
 طاقة مف الدخوؿ في السوؽ اإلسرائيميةالتردع شركات  "إسرائيؿػ"المقاطعة العربية ل 

دوف  "إسرائيؿػ"عػػػػف حػػػػؤوؿ الم اطتػػػػة التربيػػػػة لػػػػحػػػػديبا  أمػػػػس وسػػػػائؿ إعػػػػالـ إسػػػػرائيلية مػػػػداولت: محمػػػػد بػػػػدير
ارقمصػادي،  "غلػوبس"ووف ػام لمػا ذنػر  موقػ  . اسمبمارات ل ػرنات عالميػة نبػرا فػي قطػاع الطاقػة اإلسػرائيلي

ايسػػمرالية المػػي نانػػت أعلنػػت قبػػؿ  ػػ ور  "وودسػػيد"بيػػ  حصصػػز فػػي  ػػرنة  " ػػؿ"ف ػػد قػػرر التمػػالؽ النفطػػي 
يػػومي علػػى خلفيػػة  " ػػؿ"اإلسػػرائيلي. ووف ػػام للموقػػ ، فػػكف قػػرار  "لفيمػػاف"نيم ػػا  ػػراء ح ػػوؽ اسػػمبمار فػػي ح ػػؿ 



 
 
 

 

 

           18ص                                    1829العدد:                4/4/1023الخميس  التاريخ:

اطتػة التربيػة إلسػرائيؿ بمػا يمنػف أف يػنتنس سػلبام علػى اسػمبمارام ا فػي بلػداف الخ ية مف انم ػاؾ قػوانيف الم 
موق  فكف الخ ية مف الم اطتة التربية إلسرائيؿ ر مزاؿ مردع  ػرنات طاقػة عالميػة نبػرا الوبحسب ، عربية

 مف الدخوؿ في السوؽ اإلسرائيلية للمن يب عف النفط.

4/4/1023الخبار، بيروت،   
 
 1024 سنة الرشيؼ الييودي العراقي إلى موطنو نياية تعيد دةالواليات المتح 

نانت بيانات عراقية ن فت التاـ الماتي أف الوريات الممحدة هربت اير يؼ : نازؾ محمد ختير –بغداد 
، زار وفػػػد مػػػف اللكنػػػة ال انونيػػػة برئاسػػػة خالػػػد ٖٕٔٓ/ٖ/ٖٔ ويػػػـو السػػػبت الماتػػػي ."إسػػػرائيؿ"الي ػػػودي إلػػػى 
عف المحالؼ النردسماني، ورية ميريالند في الوريات الممحدة ايميرنية ومف د، مرنز اير ػيؼ  واني النائب 

عػػف اير ػػػيؼ الي ػػػودي التراقػػػي ومػػـ ارطػػػالع علػػػى مفاصػػػيؿ عمػػػؿ  بالمسػػػئوليفالػػوطني ايميرنػػػي، واكممػػػ  
عادة موهيلز، حسب بيػاف، صػادر عػف الػدائرة اإلعالم ابمداءالمرنز  يػة لمكلػس النػواب ، مف ن لز مف بغداد واد

 مل ت "أنباء موسنو" نسخة منز.
وأنػػد رئػػيس المرنػػز للوفػػد أف مترتػػا سػػينظـ ل ػػذا اير ػػيؼ خػػالؿ م ػػريف ايوؿ/أنمػػوبر وبتػػد  سػػيتاد هػػذا 

 التراؽ. إلى اير يؼ
وروا لطيؼ مصطفى عتو اللكنة ال انونية البرلمانيػة عػف نملػة المغييػر النرديػة، وأحػد أعتػاء الوفػد الػذي 

الوريات الممحدة ، لونالة "أنباء موسنو" أف: "الوفد اطل  على آلية حفظ ومنظيؼ اإلر يؼ الي ػودي فػي  زار
مرنػػز اير ػػيؼ الػػوطني ايميرنػػي، وأعطونػػا م دمػػة علػػى نيفيػػة ن ػػؿ اير ػػيؼ بتػػد دخػػوؿ ال ػػوات ايميرنيػػة 

 التراؽ، ومـ إخبارهـ بوف هناؾ وبائؽ في مبنى المخابرات داخؿ سراديب".
ذنر النائب أف "الوريات الممحدة أنف ت النبير مف ايمػواؿ علػى حمايػة اير ػيؼ الي ػودي التراقػي، وقامػت و 

بمػرميـ ايوراؽ المالفػة والممزقػة مسػمخدمة م نيػات ووسػائؿ ممطػورة كػدام ر يمملػؾ التػراؽ كػزءا من ػا، وبالمػػالي 
ذا اير ػػػيؼ الػػػذي يبػػػيف مػػػاريخ الي ػػػود قػػػدمت الوريػػػات الممحػػػدة خدمػػػة نبيػػػرة لنػػػا مػػػف خػػػالؿ الحفػػػاظ علػػػى هػػػ

 التراقييف".
وأنػػػد مصػػػطفى أف مرنػػػز اير ػػػيؼ الػػػوطني ايميرنػػػي، قطػػػ  وعػػػدا بكن ػػػاء التمػػػؿ بور ػػػفة وحفػػػظ اير ػػػيؼ 

 وسمتيد  بتدها للتراؽ أواخر التاـ نفسز. ٕٗٔٓالي ودي إلنمرونيا خالؿ عاـ 
1/4/1023نوفوستي،   

 
 الصييونية ف.. فيمـ جديد بقائمة سبيمبيرغلنكو ل 

أبػػار فػػيلـ "ليننػػولف" للمخػػرج الي ػودي الػػذائ  الصػػيت سػػميفف سػػبيلبيرغ ن ا ػػام واسػػتام لػػدا محمػود عبػػد ال ػػادي: 
التديػػد مػػف الن ػػاد والنمػػاب والمػػؤرخيف فػػي ايوسػػاط الي وديػػة والغربيػػة فػػي محاولػػة لف ػػـ المتالكػػة الفنيػػة المػػي 

ئيس ايميرني السػادس ع ػر أبراهػاـ ليننػولف، أخرك ػا اعمبرها بتت ـ عملية م ديـ نسخة ي ودية خاصة للر 
وأنمك ا الي ودي سبيلبيرغ ونمب قصم ا الي ػودي مػوني نو ػنر ومبػؿ  خصػيم ا أيتػام الي ػودي داي لػويس، 
حمػى ذهػب ايمػػر ببتتػ ـ إلػػى اعمبػار الفػيلـ محاولػػة للػربط بػػيف دور ليننػولف فػي محريػػر التبيػد ودور النبػػي 

 محرير بني إسرائيؿ مف فرعوف مصر. موسى )عليز السالـ( في
لنػػف هػػذا الن ػػاش غػػاب ممامػػام عػػف ايوسػػاط التربيػػة ووسػػائل ا اإلعالميػػة المػػي اقمصػػرت علػػى اإل ػػادة بػػالفيلـ 
ومخركز ال وليودي التظيـ والكوائز المي ر   ل ا أو فاز ب ا، والمسليـ بوف سبيلبيرغ قدـ الفيلـ مخليدام لذنرا 
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)محرر التبيد(، ممكاهلة  خصية المخرج الص يونية وعالقة ليننولف بػالي ود وقصػة  الرئيس أبراهاـ ليننولف
اغميالز على أيدي ـ والسياؽ المتاصر إلنماج الفيلـ، وهي محاور أساسية ر بػد مػف الوقػوؼ عنػدها لالقمػراب 

 مف ف ـ ح ي ة ايمور.
 فما عالقة المخرج سميفف سبيلبيرغ بالص يونية؟

 يننولف بالي ود؟وما عالقة الرئيس ل
 ولماذا قملز الي ود رغـ منانمز عندهـ؟

 وما الرسائؿ المي أراد المخرج موصيل ا وال تايا المي أراد أف يخدم ا في هذا الفيلـ؟
ونظػػػرام يهميػػػة هػػػذ  ايسػػػئلة ونبػػػرة المفاصػػػيؿ والوقػػػائ  والمتلومػػػات الالزمػػػة لإلكابػػػة علي ػػػا لموتػػػي  أبتادهػػػا 

ح ي يػػة لمبػػؿ هػػذ  ايفػػالـ، ونظػػرام لتػػخامة حكػػـ الموتػػوع وم ػػابنامز الصػػ يونية ومتميػػؽ الف ػػـ بالم اصػػد ال
 السياسية وارقمصادية، فكننا سنكيب على هذ  ايسئلة في بالث م ارت مممابتة:

 
 سبيمبيرغ بيف العبقرية السينمائية والعبقرية الصييونية

مػف  ٚٔكتلػت منػز مخركػام وهػو لػـ يػزؿ فػي الػػمف نافلة ال وؿ الحديث عف عب رية سػبيلبيرغ السػينمائية المػي 
، ولػـ ممػض ع ػر سػنوات ٜٗٙٔ( عػاـ Firelightعمر  عنػدما قػدـ للكم ػور فيلمػز ال صػير "تػوء النػار" )
( الذي ح ؽ أعلى Jawsبفيلـ "الفؾ المفمرس" ) ٜ٘ٚٔقدـ في ا سبتة أفالـ، حمى فاكو الكم ور والن اد عاـ 

مليػػػوف  ٓٓٗز داخػػػؿ الوريػػات الممحػػدة وخارك ػػا، والمػػي بلغػػت حػػوالي إيػػرادات لفػػيلـ علػػى اإلطػػالؽ فػػي وقمػػ
دورر، فػي حػػيف لػػـ ممكػػاوز منلفػة اإلنمػػاج والدعايػػة سػػمة ماليػػيف دورر، ممػا حػػدا بػػالمخرج السػػينمائي ال ػػ ير 

 ألفريد هيم نوؾ إلى ال وؿ إف سبيلبيرغ المخرج الوحيد الذي يفنر خارج الحدود البصرية لخ بة الترض.
، ٕٕٔٓنػػاف آخرهػػا فػػيلـ "ليننػػولف" عػػاـ  -نمػػب بتتػػ ا-فيلمػػام  ٖٗعامػػام أخػػرج سػػبيلبيرغ  ٛٗمػػدا  وعلػػى

نماج  ٖباإلتافة إلي نمابة  أسػس  ػرنة  ٜٔٛٔأعماؿ ملفزيونية، وفي عاـ  ٖآخريف، ناهيؾ عف  ٘أفالـ واد
نما نػػوعظـ مخػػرج "دريػـ وورنػػس" لإلنمػاج السػػينمائي. وقػد صػػنفمز مكلػة "اإلمبراطوريػػة" الممخصصػة فػػي السػي

 سينمائي على مر الزماف.
ونانت عب رية سبيلبيرغ السينمائية منمف في ن ؿ الكم ور إلى عالـ الخياؿ الكديد بتيدام عف واقتز، مسػمتينام 
بمخيلمػػز اإلخراكيػػة والمسػػاعدات البصػػرية المننولوكيػػة والكرافينيػػة والمػػؤبرات الصػػومية والمتالكػػات اإلنسػػانية 

 الـ أماـ الم اهد ونونز يلمسز بيديز.في مكسيد هذا الت
لـ م ؼ عب ريمز عند حدود الفف الساب ، إذ  ٜٙٗٔبيد أف سميفف سبيلبيرغ المولود لتائلة ي ودية أميرنية عاـ 

ناف أنبر عب رية في موظيؼ هذا الفف لخدمة انممائز الي ودي وأفنار  الصػ يونية. ور نغػالي عنػدما ن ػوؿ إف 
وأخطر مخرج ومنمج ص يوني عرفمز السينما التالمية على اإلطالؽ، لما مفوؽ فيز مػف سبيلبيرغ يتمبر أنبر 

 ذناء في اخميار ايفنار والموتوعات الص يونية ومتالكم ا فنيام وم ديم ا في الوقت والسياؽ المناسبيف.
الفػؾ المفمػرس" متػرؼ سػبيلبيرغ مػف خػالؿ أفػالـ " -ل سػؼ ال ػديد-إف الذانرة التربيػة عنػد الغالبيػة التظمػى 

(Jaws( "و"كيوراسػػيؾ بػػارؾ" و"حػػرب التػػوالـ" وسلسػػلة "إنػػديانا كػػونز" و"مػػف خػػارج ايرض )E.T و"الػػذناء )
ارصطناعي"، ولنْف قليلوف هـ الػذيف يػذنروف ايفػالـ الصػ يونية لسػبيلبيرغ المػي عػززت ايفنػار وايسػاطير 

و"ميػونيخ"  ٜٜٛٔو"إن اذ الكندي رياف"  ٖٜٜٔ" الص يونية لدا كم ور الم اهديف، مبؿ فيلـ "قائمة  ندلر
، ونػػاف أخطرهػػا قبػػؿ "ليننػػولف" فػػيلـ "قائمػػة  ػػندلر" الػػذي حصػػؿ علػػى سػػب  ٕٕٔٓ، وأخيػػرام "ليننػػولف" ٕ٘ٓٓ
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كوائز أوسنار مف بين ا كائزة أحسف مخرج المػي حصػؿ علي ػا يوؿ مػرة، نمػا حصػؿ علي ػا مػرة أخػرا عػف 
 فيلمز "إن اذ الكندي رياف".

دع سبيلبيرغ فرصة في أي فيلـ أخركز أو أنمكز يمنف اسمغالل ا لصال  انممائػز الي ػودي وفنػر الحرنػة ولـ ي
 الص يونية إر وفتؿ، سواء بك ارات مبا رة أو غير مبا رة.

أمػا فػيلـ "قائمػػة  ػندلر" السػػالؼ الػذنر ف ػػد منػاوؿ "أسػطورة" المحرقػػة النازيػة تػػد الي ػود إبػػاف الحػرب التالميػػة 
وأخركػػز سػػبيلبيرغ بوسػػلوب ايفػػالـ الوبائ يػػة وقػػدـ متظػػـ ل طامػػز بػػايبيض وايسػػود لينػػوف أنبػػر بػػوبيرام  البانيػة،

قناعػػام للكم ػػور مػػف مخملػػؼ المسػػمويات وارنممػػاءات، حمػػى لػػـ يسػػلـ مػػف هػػذا المػػوبير قسػػـ مػػف الم ػػاهديف  واد
 الترب.

مؤسسػة "النػاكوف  ٜٜٗٔسػبيلبيرغ عػاـ وبتد النكاح ال ائؿ الذي ح  ز الفيلـ في ايوساط الص يونية، أسس 
، مف بيػن ـ الي ػود النػاكوف مػف ٜٜٜٔو ٜٜٗٔألؼ  خص بيف  ٕ٘مف المحرقة" المي أكرت م ابالت م  

المحرقة والناكوف ال واذ والسكناء السياسيوف والتاملوف في اإلغابة واإلن اذ والناكوف مػف أمبػاع  ػ ود ي ػو . 
مػػ  كامتػػة كنػػوب ناليفورنيػػا وأصػػب  اسػػم ا "مت ػػد مؤسسػػة  دخلػػت المؤسسػػة فػػي  ػػرانة ٕٙٓٓوفػػي عػػاـ 

 المحرقة للماريخ والمتليـ المرئييف بكامتة كنوب ناليفورنيا".
علػى سػبيؿ -ويتمؿ المت د مف خالؿ الكامتػة و ػرنائز حػوؿ التػالـ لػدعـ أبحػاث ال ولونوسػت، وهػو يتمػؿ 

در وايدوات المسػاعدة للمتلمػيف والبػاحبيف م  مؤسسة "خدمة ال ولونوست النمساوية" لموفير المصػا -المباؿ
ماحة أر يؼ   ادات المحرقة ل غراض المتليمية.  عف طريؽ اإلنمرنت، واد

وم ديرام لك ود  في خدمة ال تية الي ودية والحرنة الص يونية، ُأطلؽ اسـ سميفف سبيلبيرغ على أنبر أر يؼ 
ة" الػػػذي أسسػػػمز مكموعػػة مػػػف أسػػػامذة الكامتػػػة ي ػػودي مرئػػػي وهػػػو "أر ػػيؼ سػػػميفف سػػػبيلبيرغ ل فػػػالـ الي وديػػ

محػت اسػـ "أر ػيؼ أفراهػاـ راد للفػيلـ الي ػودي".  ٜٓٙٔالتبرية بال دس ب يادة البروفيسور مو يز دافيس عػاـ 
 أعلنت منظمة الص يونية التالمية اعمبار اير يؼ المسمودع الرسمي يفالم ا. ٖٜٚٔوفي عاـ 
ج فيلـ وبائ ي باسـ "ايياـ ايخيرة"، يروي قصػص خمسػة مػف ي ػود  ارؾ سبيلبيرغ في إنما ٜٜٛٔوفي عاـ 

هنغاريػا ومػا مترتػوا لػػز فػي متسػنرات ارعم ػاؿ النازيػػة، وقػد فػاز الفػيلـ بكػػائزة ايناديميػة ايميرنيػة يحسػػف 
ن ػػؿ اير ػػيؼ إلػػى م ػػر  الحػػالي بنليػػة اإلنسػػانيات بالكامتػػة التبريػػة فػػي كبػػؿ  ٜٜٙٔفػػيلـ وبػػائ ي. وفػػي عػػاـ 

 ألؼ عنواف يفالـ وفيديوهات مخص الي ود والحرنة الص يونية. ٙٔمنبر بال دس، ويحموي على ال
مليار دورر، بمليوف دورر للحنومة اإلسرائيلية إباف  ٖ.ٕمبرع سبيلبيرغ، الذي م در برومز بػ ٕٙٓٓوفي عاـ 

 حرب ا على لبناف.
نبيػػػرام فػػي دور التػػػرض يحػػد أفالمػػػز الخياليػػػة  وغالبػػام مػػػا نانػػت أفػػػالـ سػػػبيلبيرغ الصػػ يونية مػػػا مت ػػب نكاحػػػام 

قػػػدـ فػػػيلـ "قائمػػػة  ػػػندلر"  ٖٜٜٔالمبيػػػرة، فبتػػػد النكػػػاح الػػػذي ح  ػػػز الكػػػزء ايوؿ مػػػف فػػػيلـ "كيوراسػػػيؾ بػػػارؾ" 
مػػف "كيوراسػػيؾ بػػارؾ" قػػدـ فػػيلـ "إن ػػاذ الكنػػػدي  ٜٜٛٔ، وبتػػد النكػػاح الػػذي ح  ػػز الكػػزء البػػاني فػػي ٖٜٜٔ

، وبتػػػػد نكػػػػاح فيلمػػػػز "الػػػػذناء ٕ٘ٓٓقػػػػدـ فػػػػيلـ "ميػػػػونيخ"  ٕ٘ٓٓب التػػػػوالـ" رايػػػػاف"، وبتػػػػد نكػػػػاح فيلمػػػػز "حػػػػر 
سػبممبر/أيلوؿ  ٔٔ، الػذي أنػمج مػ  مػداعيات مفكيػرات ٕٕٓٓقدـ فيلمز "م رير ايقليػة"  ٕٔٓٓارصطناعي" 

وهػػػو يرسػػػخ فنػػػرة المنػػػازؿ عػػػف كػػػزء مػػػف الحريػػػة ال خصػػػية للحفػػػاظ علػػػى منمسػػػبات الدولػػػة، وقػػػد أيػػػد  ٕٔٓٓ
 ا مصريحات الرئيس كورج بوش اربف المي قاؿ في ا إنز يكب خلت ـ مف الكذور أولئؾ ايفراد سبيلبيرغ حين

 ال الئؿ الذيف ي نلوف خطرام على طري منا في الحياة.
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ل د كتؿ سبيلبيرغ المحرقة وأساطيرها المحرؾ )الدينامو( للص يونية ومبررام ا والباعػث الممواصػؿ فػي الت ػؿ 
ية المي م اهد أفالمز لمحافظ على متاطف ػا مػ  ال ػتب الي ػودي ومزيػد مػف دعم ػا الكمتي للمكممتات الب ر 

 للحرنة الص يونية ومؤسسام ا.
إف سبيلبيرغ متروؼ ب خصيمز المم ددة مكا  ال تايا المي يؤمف ب ا، ف و ر يرا حركػام فػي دعػـ كمتيػات 

ودفتػز موقفػز هػذا إلػى ارنسػحاب مػف  ،ٕٛٓٓألػؼ دورر عػاـ  ٓٓٔال واذ كنسيام، وقد قدـ ل ـ دعمام وقػدر  
بسبب موقؼ المكلس المنػاهض لل ػذوذ الكنسػي.  ٕٔٓٓعتوية المكلس ارسم اري الوطني للن افة عاـ 

بسػػبب موقػػؼ الصػػيف  ٕٛٓٓنمػػا انسػػحب مػػف اللكنػػة ارسم ػػارية ل ولمبيػػاد المػػي أقيمػػت فػػي الصػػيف عػػاـ 
 ؤولة عف أعماؿ التنؼ بكقليـ دارفور.الداعـ للحنومة السودانية المي يتمبرها سبيلبيرغ مس

وأخيرام قدـ لنا سبيلبيرغ ن اية التاـ الماتػي آخػر أفالمػز الصػ يونية "ليننػولف"، الػذي يمنػاوؿ ال ػ ور ايربتػة 
للدسػػػمور  ٖٔايخيػػػرة مػػػف حيػػػاة الػػػرئيس ليننػػػولف، والمػػػي حصػػػؿ في ػػػا علػػػى مواف ػػػة النػػػونغرس علػػػى المتػػػديؿ 

 عامام على اغميالز. ٙٗٔلتبودية، وذلؾ بتد وال اتي بمحرير التبيد ومن  ا
 

 ىؿ كاف الرئيس الميركي السبؽ أبراىاـ لينكولف ييوديًا؟
إف الباحػػػث فػػػي  ػػػبنة اإلنمرنػػػت يكػػػد هػػػذا السػػػؤاؿ قػػػد منػػػرر ع ػػػرات أو مئػػػات المػػػرات علػػػى ألسػػػنة نمػػػاب 

لف بالي ود والي ودية، وصحفييف ومؤرخيف ومدونيف، بسبب ما يموفر مف متلومات )ي ودية( عف عالقة ليننو 
فػػالرئيس ليننػػولف لػػـ ينػػف رئيسػػام عاديػػام بالنسػػبة للي ػػود ايميرنػػاف، وقػػد احمػػؿ فػػي نمػػب ـ ومػػذنرام ـ مسػػاحات 
واسػػتة، وبغػػض النظػػر عػػف مػػدا صػػحة هػػذ  المتلومػػات فكن ػػا ممبػػؿ فػػي الب افػػة الي وديػػة والفنػػر الصػػ يوني 

 .مصدر إل اـ قوي على المسموييف الوكداني والسياسي
مػػذنر المنمبػػة الي وديػػة علػػى اإلنمرنػػت محػػت عنػػواف "م مطفػػات للرؤسػػاء ايميرنػػاف عػػف إسػػرائيؿ" أف الػػرئيس 
أبراهػػاـ ليننػػولف بتػػد إكػػازة مػػادة محريػػر التبيػػد فػػي الدسػػمور ب ليػػؿ الم ػػى ب نػػري وينمػػوورث مونػػؾ، وهػػو ننػػدي 

مرنيػا مػف ارتػط اد ويمننػوا مسيحي ص يوني، وعبر ايخير عف أملػز فػي أف يػمخلص الي ػود فػي روسػيا و 
مػػف التػػودة إلػػى وطػػن ـ ال ػػومي فػػي فلسػػطيف. فػػرد عليػػز ليننػػولف بػػوف هػػذا حلػػـ نبيػػؿ ي ػػمرؾ فيػػز التديػػد مػػف 

ر  -أي ليننػػولف-ايميرنػػاف، وذنػػر أف الطبيػػب الػػذي نػػاف يسػػاعد  للوقػػوؼ علػػى قدميػػز نػػاف ي وديػػام، وأنػػز 
 يتارض إعطاء دولة هذا الطبيب قدمام م ؼ علي ا.

ويذنر رابي إسحؽ صاحب نماب "صالة ارمحاد" ومؤسس "نلية ارمحػاد التبريػة"، أن ػـ أقػاموا قداسػام للػرئيس 
ليننولف قػاؿ فيػز: إف ليننػولف نػاف يتمبػر نفسػز عظمػام مػف عظمنػا ولحمػام مػف لحمنػا. نػاف يتمبػر نفسػز سػليؿ 

ليننػولف حػػافظ علػػى التديػػد مػػف  النسػب التبػػري. ويػػذنر إسػػحؽ أف ليننػػولف قػاؿ هػػذا النػػالـ فػػي حتػػور ، وأف
 مالم  الساللة التبرية في وك ز و خصيمز.

ومػػذنر الروايػػات الي وديػػة أنػػز ممػػت مسػػمية ليننػػولف باسػػـ كػػد  أبراهػػاـ، وأف كػػد  البالػػث نػػاف اسػػمز مردخػػاي، 
 نوف في ا.وأف اسـ عائلمز ليننولف على اسـ البلدة البريطانية المي هاكر من ا أكداد  الي ود الذيف نانوا ي ط

وممحػػدث المصػػادر الي وديػػة نبيػػرام عػػف صػػداقة ليننػػولف للي ػػود وأف بتتػػ ـ نػػانوا أصػػدقاء م ػػربيف منػػز، وقػػد 
عيف يوؿ مرة ي وديام قنصالم في الخاركية. نما ألغى ليننولف ويوؿ مرة نرئيس أميرني قرارام متاديػام للسػامية 

ممكػوليف مػف بيػ  بتػائت ـ ل ػوات ارمحػاد فػي المنػاطؽ أصدر  الكنراؿ أولسيس غرانت بمن  الباعة الي ػود ال
المػػػي محػػػت إمرمػػػز. نمػػػا نػػػاف ليننػػػولف أوؿ رئػػػيس أميرنػػػي يسػػػم  للحاخامػػػات بالتمػػػؿ فػػػي الكػػػيش ايمرينػػػي 

 نركاؿ ديف.
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كمي  المصادر الي ودية م ير إلى أف ليننولف ناف محبوبام مف المكمم  الي ودي الذي يتم د ب دة أف أكداد  
ام، ولذلؾ أطل وا عليز بتد اغميالز ل ب "أبراهاـ ال  يد"، بؿ من ؿ بتض الروايػات عػف زوكمػز مػاري نانوا ي ود

مود ليننػولف أف آخػر نلمػات قال ػا قبػؿ مومػز "نػـ أنػا م ػماؽ لزيػارة ال ػدس فػي يػـو مػف اييػاـ". ورغػـ الملفيػؽ 
رج الصػ يوني ونامبػز الصػ يوني الوات  في هذ  الرواية المي لـ مرد في أي مصادر غير ي ودية، فكف المخ

 أيتام أدخالها في نص فيلـ في م  د خاص على نحو ما سنرا.
ور نسػػمطي  ارسػػمطراد فػػي ممبػػ  هػػذا الرصػػيد ال ائػػؿ عػػف  خصػػية ليننػػولف ومنانمػػز عنػػد الي ػػود ايميرنػػاف 

ئػة، كتلػت منػمج خاصة، مما  نؿ زخمام نافيام لدا سبيلبيرغ ونامبز نو نر لرسـ  خصػية ي وديػة مائػة بالما
ايفالـ الي ػودي ايميرنػي مػوـ ميخػولز ينمػب فػي موقػ  "الكريػدة الي وديػة" علػى اإلنمرنػت فػي نوفمبر/م ػريف 
البػػاني الماتػػي محػػت عنػػواف "نسػػخة ي وديػػة مػػف المػػاريخ" ممسػػائالم: هػػؿ قػػدـ سػػبيلبيرغ ليننػػولف ي وديػػام أـ أف 

عنػػواف )ايب أبراهػػػاـ: ليننػػػولف "سػػػبيلبيرغ ونو ػػػنر"  ليننػػولف نػػػاف ي وديػػػام فػػػي مزاكػػز وقيمػػػز وأفتالػػػز؟ ومحػػػت
الي ػػودي( نمبػػت دينػػا نرافػػت فػػي صػػحيفة هػػترمس فػػي نوفمبر/م ػػريف البػػاني الماتػػي أيتػػام م ػػوؿ: إنػػز أبنػػاء 
عمليػػػة البحػػػث أدرؾ سػػػبيلبيرغ ونو ػػػنر الم ػػػابز بػػػيف ليننػػػولف والمكممػػػ  الي ػػػودي والػػػذي سػػػاهـ فػػػي مػػػدعيـ 

 ولف.المصورات الي ودية عند لينن
تػػفاء طػػاب  ال داسػػة عليػػز يمنػػاقض مػػ   وهػػذا اإلمتػػاف ال ػػديد فػػي رسػػـ الصػػورة الي وديػػة للػػرئيس ليننػػولف واد
مسموا المديف عند ليننولف، والذي يتمبر محؿ كدؿ نبير بيف الباحبيف ينم ي إلى أف ليننولف لـ ينف ممدينام 

ت لز مصورامز الخاصػة حػوؿ الخػالؽ، وظػؿ نوالديز المسيحييف اللذيف حافظا على الصالة في الننيسة، ونان
 ممرددام بيف ال ؾ في وكود اهلل وبيف وكود التناية اإلل ية المي مدير  ؤوف الحياة ومصائر الناس.

فما الذي ي ؼ وراء اإلمتاف الي ودي في رسـ الصورة المورامية للرئيس ليننولف رغـ نفي ابنػز المػاـ يي صػلة 
 يبيز بالديف الي ودي؟

نصػػافز ل ػػـ ر متػػدو نون ػػا إ ػػارات إف مػػا  مػػذنر  المصػػادر الي وديػػة مػػف وقػػائ  عػػف صػػداقة ليننػػولف للي ػػود واد
عادية ر مسمحؽ نؿ هذ  الحفاوة. فما السر وراء ذلؾ؟ هػؿ هػو الترفػاف الي ػودي لمػا قدمػز الػرئيس للي ػود أـ 

 ذي لـ يمطرؽ إليز الفيلـ؟اإلمتاف في طمس ح ي ة أف الي ود هـ مف نانوا وراء اغميالز، وهو ايمر ال
 

 لماذا قتؿ الييود لينكولف؟!
إف الوقػػػوؼ عنػػػد حادبػػػة اغميػػػاؿ الػػػرئيس ليننػػػولف، وهػػػو أوؿ رئػػػيس أميرنػػػي يػػػمـ اغميالػػػز فػػػي مػػػاريخ الوريػػػات 
الممحدة، يمر في غاية ايهمية ونحف نحاوؿ قراءة الدواف  وراء إنمػاج سػبيلبيرغ لفػيلـ "ليننػولف"، وذلػؾ لنػوف 

ذا نانػػػت ال امػػػؿ ي  وديػػػا، وبمحػػػريض مػػػف أنبػػػر مؤسسػػػة ماليػػػة ي وديػػػة وقم ػػػا وهػػػي بنػػػوؾ عائلػػػة روم ػػػيلد. واد
المصػػادر الصػػ يونية ممكاهػػؿ أو منفػػي هػػذ  الح ي ػػة، فػػكف التديػػد مػػف المصػػادر مببم ػػا، مبػػؿ نمػػاب "منط ػػة 

 The Planned( للنامػػػب نػػػريج روبػػػرمس ونمػػػاب "المػػػدمير المخطػػػط يميرنػػػا" )Kill Zoneلل مػػػؿ" )

Destruction of America.للنامب كيمس واردنر ) 
وعائلػػة روم ػػيلد الي وديػػة هػػي أنبػػر التػػائالت المسػػيطرة علػػى حرنػػة المػػاؿ فػػي التػػالـ، ومركػػ  إلػػى مؤسسػػ ا 

المػػيالدي، وبػػدأت التائلػػة ن ػػاط ا  ٙٔمػػاكر التمػػالت الي ػػودي ايلمػػاني إسػػحاؽ إل ػػاناف روم ػػيلد فػػي ال ػػرف 
 ٕٔٛٔ، والػػذي قػػاـ عػػاـ ٚٔير أم ػػيؿ موسػػى روم ػػيلد المولػػود منمصػػؼ ال ػػرف المػػالي الػػدولي علػػى يػػد مػػائ

يطاليػا وألمانيػا والنمسػا، وأرسػؿ نػؿ واحػد  بمنظيـ التائلة ون رها في خمس دوؿ أوروبية هػي إنكلمػرا وفرنسػا واد
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باسػػـ  مػف أورد  الخمسػة إلػى دولػة مػػف هػذ  الػدوؿ، وأونػؿ إلػػي ـ م مػة السػيطرة علػى أهػػـ بلػداف التػالـ آنػذاؾ
 الحنومة الي ودية التالمية.

نما قاـ بموسيس مؤسسة مالية لنؿ فرع مف التائلػة فػي ملػؾ الػدوؿ ومػوميف مبػادؿ المتلومػات ومبػادؿ الخبػرات 
فيمػػا بين ػػػا. نمػػػا وتػػػ  قواعػػد صػػػارمة لتػػػماف مػػػرابط التائلػػػة واسػػممرارها فنػػػاف الركػػػاؿ ر يمزوكػػػوف إر مػػػف 

ت ذات براء ومنانػة. بينمػا مسػم  ال واعػد بػزواج البنػات مػف غيػر الي ػود، ي وديات، ور بد أف ينف  مف عائال
وذلؾ على أساس أف متظـ البػروة منم ػؿ إلػى الركػاؿ، وبالمػالي مظػؿ البػروة فػي مكمل ػا فػي أيػد ي وديػة. ولػـ 

ح نػاـ ملبث فروع التائلة أف انم لت إلى الوريات الممحدة مسػمغلة ظػروؼ الحػرب ايهليػة لمتػاعفة بروام ػا واد
قبتػػم ا علػػى النظػػاـ المػػالي في ػػا. وحاليػػا مملػػؾ التائلػػة أغلػػب سػػندات البلػػداف النبيػػرة وأغلػػب البنػػوؾ التالميػػة 

 السيطرة على الخدمات المالية التالمية. -الي ودية أيتام -ومم اسـ م ريبا م  عائلة روؾ فيلر 
إباف حنمز: المتديؿ الدسػموري رقػـ ومف المتروؼ أف الرئيس ليننولف ساهـ في مح يؽ بالبة إنكازات وطنية 

ي ػػاؼ الحػػرب ايهليػػة وموحيػػد النظػػاـ المصػػرفي، وقػػد نػػاف لتائلػػة روم ػػيلد )الي وديػػة(  ٖٔ بكلغػػاء التبوديػػة واد
الم يمنة على النظاـ المالي آنذاؾ دور نبير في دعـ الحرب ايهلية لمسممر سيطرم ا علػى حرنػة ارقمصػاد 

آنذاؾ، والذي ناف يسم  بمتدد التمالت. وناف ذلؾ هػو الػداف  الرئيسػي  ويزداد محنم ا في النظاـ المصرفي
 لتائلة روم يلد لمتارتة الرئيس ليننولف وستيز إلي اؼ الحرب ايهلية وموحيد النظاـ المصرفي.

وقد نكحت عائلة روم يلد المي ممملؾ "بنؾ روم يلد" مف خالؿ حليف ا وزيػر الخزانػة سػلموف ب نػاش ليتمػؿ 
قانوف عف طريؽ النونغرس يسم  ل ا بموسيس بنؾ مرنزي امحادي متممد لػز صػالحية إصػدار  على إصدار

ايوراؽ المالية ايميرنية، إر أف ليننولف عارض ب دة هذا ال رار، وخاطػب ال ػتب ايميرنػي علػى إبػر ذلػؾ 
ف ذلػؾ أنبػر اسػمبدادام قائالم: إف ال وا المالية في الدولة مصلي لل تب وقت السلـ وممتمر عليز في المحف، واد 

ننػي أرا فػي المسػم بؿ ال ريػب  مف الملنية وأنبر غطرسة مف الحنـ المطلؽ وأنبر أنانية مف البيروقراطيػة، واد
أزمػػة قادمػػة مسػػمفزني ومصػػيبني باررمتػػاش خوفػػام علػػى سػػالمة الػػوطف. ل ػػد مػػـ ممػػويج ال ػػرنات، وسػػيمب  ذلػػؾ 

أمػدها علػى حسػاب مصػلحة ال ػتب، حمػى ممكمػ  البػروة عصر مػف الفسػاد مسػتى فيػز ال ػوا الماليػة إلطالػة 
 في أيدي البتض ويفنى ال تب.

وواصؿ ليننولف متارتمز لفنرة البنػؾ المرنػزي وتػغط علػى النػونغرس ليب ػى "بنػؾ الوريػات الممحػدة" لحػيف 
 يالز.ارنم اء مف الحرب ف ط. وهذا ما كتؿ نبيريف يكزموف بوف هذا الموقؼ ناف السبب المبا ر وراء اغم

وقػػد ن ػػفت بحػػوث متاصػػرة عػػف مػػؤامرة نبيػػرة مػػربط بػػيف بنػػؾ روم ػػيلد ونػػؿ مػػف إدويػػف سػػمانموف وزيػػر دفػػاع 
موظفػا حنوميػا وركػؿ أعمػاؿ. وقػد مػـ  ٓٚليننولف، وكوف ويلنز بوث الركؿ الذي قاـ بارغمياؿ، وأنبر مػف 

مػف المػػذنرات وعبػػر علي ػػا التبػور علػػى هػػذ  ايسػػماء فػي مػػذنرات ال امػػؿ بػػوث فػي الصػػفحات المػػي اقمطتػػت 
 رح ام في منزؿ وزير الدفاع.

وينحدر ال امؿ بوث مف عائلة ي ودية هاكرت مػف بريطانيػا إلػى الوريػات الممحػدة، وهػو ممبػؿ مسػرحي عمػؿ 
بنػاء علػػى متليمػات مػف كػػودا  ٘ٙٛٔ/ٗ/ٗٔمػ  أنصػار الننفدراليػة تػػد الػرئيس ليننػولف، وقػػاـ باغميالػز فػي 

يوؿ لي ػػود  ػػماؿ أميرنػػا ومػػدير حملػػة الحػػرب ايهليػػة لتائلػػة روم ػػيلد، انم امػػام مػػف بنيػػاميف عتػػو المكلػػس ا
الػرئيس لإلكػراءات المػي امخػذها تػد بنػوؾ عائلػة روم ػيلد. ومػذنر المصػادر أنػز عبػر فػي ح يبػة بػوث علػػى 

الحػػرب رسػػالة م ػػفرة مربطػػز مبا ػػرة ببنيػػاميف، وقػػد عبػػر علػػى مفمػػاح الرسػػالة الم ػػفرة فػػي حوزمػػز بتػػد انم ػػاء 
أيػػاـ  ٖايهليػة. وقػػد فػػر بػػوث مػف طريػػؽ هػػو الوحيػػد الػػذي لػـ ينػػف يوكػػد فيػػز حػػرس لػوزير الػػدفاع، وقمػػؿ بتػػد 
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علػػى يػػد كنػػدي أطلػػؽ عليػػز النػػار دوف أوامػػر، ويتم ػػد بونػػز قػػاـ بػػذلؾ بنػػاء علػػى متليمػػات مػػف وزيػػر الػػدفاع 
 الممورط في ارغمياؿ.

صػػػيؿ عػػػف مػػػؤامرة عائلػػػة روم ػػػيلد للػػػمخلص مػػػف الػػػرئيس إف المصػػػادر غيػػػر الي وديػػػة مػػػذنر النبيػػػر مػػػف المفا
ليننػػولف، وفػػي الم ابػػؿ مػػزدحـ المصػػادر الي وديػػة بايخبػػار والمػػتبر المػػي مبنػػي علػػى الػػرئيس ليننػػولف وعالقمػػز 
بػػالي ود، بػػؿ مركػػ  بوصػػلز إلػػى الي ػػود. ور يوكػػد مبريػػر منط ػػي يفسػػر هػػذا ارحمفػػاء الي ػػودي ال ائػػؿ بػػالرئيس 

لػػة طمػػس الح ي ػػة ومزويػػر المػػاريخ ومتػػليؿ ايكيػػاؿ علػػى مػػدا ايزمػػاف، وهػػي سياسػػػة ليننػػولف سػػوا محاو 
نماج ايناذيب ومسوي  ا في التالـ علػى أن ػا ح ػائؽ راسػخة ر م بػؿ الػن ض، ور يسػمبتد  صناعة ايساطير واد

يف مكػريـ أف يصدر قػانوف فػي الوريػات الممحػدة يكػـر مػف يػم ـ الي ػود ب مػؿ الػرئيس ليننػولف علػى غػرار قػوان
 إننار المحرقة.

أي  ٜٕٓٓهذا اإلمتاف في طمس الح ي ة ومزوير الماريخ هو الذي ناف وراء إنماج الي ود لفػيلـ وبػائ ي عػاـ 
قبػػؿ فػػيلـ سػػبيلبيرغ بػػبالث سػػنوات بتنػػواف "اغميػػاؿ أبراهػػاـ ليننػػولف" ونمبػػز وأنمكػػز وأخركػػز المخػػرج الوبػػائ ي 

ملؾ م  زوكمز را يؿ دريمػزف، النامبػة والمنمكػة والمخركػة الوبائ يػة الي ودي ايميرني باراؾ غودماف الذي يم
أيتػام،  ػػرنة ميػػديا آرؾ فػػي مدينػة نيويػػورؾ، وهػػي ممخصصػػة فػػي إنمػاج ايفػػالـ الوبائ يػػة الماريخيػػة والب افيػػة 

 ( تمف سلسلة محمؿ اسـPBSوالتامة ومبث أفالم ا في  بنة ملفزيونات الخدمة التامة بالوريات الممحدة )
 قناة ملفزيونية موزعة في سائر الوريات ايميرنية. ٖٗ٘"الخبرة ايميرنية"، وهذ  ال بنة غير ربحية ومتـ 

وعلى مدا ساعميف ناملميف يترض الفػيلـ قصػة قيػاـ كػوف ويلنيػز بػوث باغميػاؿ الػرئيس ليننػولف، مػ  نبيػر 
ث قاـ بارغمياؿ بدواف   خصية منطلػؽ مف المفاصيؿ والمتلي ات ال ام ية المي محاوؿ إقناع الم اهد بوف بو 

مف أسباب سياسية ونفسية وستيام رنمساب مكد  خصي، دوف أف ي ير الفيلـ بمامام إلى أصؿ بوث الي ودي 
وعالقمز بتائلة روم يلد وب ية مفاصيؿ المؤامرة المي مرت آنفػام، بػؿ يػذنر الفػيلـ أف الكنػدي الػذي أطلػؽ النػار 

مبريػػر  إنػػػز  ػػػتر بػػػوف الػػػرب يطلػػػب منػػز ذلػػػؾ، علػػػى الػػػرغـ مػػػف أف الحنومػػػة علػػى بػػػوث دوف أوامػػػر قػػػاؿ فػػػي 
 رصدت حين ا كائزة وقدرها مائة ألؼ دورر لمف يل ي ال بض على بوث.

 
 ما ىدؼ سبيمبيرغ مف فيمـ لينكولف؟

 إف الخلفية المي محػدبنا عن ػا فػي الم ػاليف السػاب يف عػف المخػرج سػبيلبيرغ وعالقمػز بالصػ يونية وعػف الػرئيس
ليننولف وعالقمز بالي ود واغميالز على أيدي ـ، باإلتافة إلى السياؽ الزمني والسياسي إلنماج الفيلـ وعرتز، 
نػػؿ ذلػػػؾ يكتلنػػػا ن ػػػرأ الفػػػيلـ بطري ػػػة مخملفػػػة م ودنػػا إلػػػى الػػػدواف  النامنػػػة وراء إنماكػػػز وال تػػػايا المػػػي يخػػػدم ا 

 والرسائؿ المي يريد موصيل ا.
 ف  والرسائؿ المي يمنف قراءم ا في هذا السياؽ:وفيما يومي أبرز هذ  الدوا

 
 تخميد الييود لمرئيس لينكولف

ل د كاء المخليد على الطري ة الي ودية، وليس علػى الطري ػة ايميرنيػة، كػاء المخليػد برؤيػة سػينمائية ماريخيػة 
خراكام ونمابة وممبيالم، فوخذوا مف سيرمز ما يريدوف و  حػذفوا من ػا مػا ر يريػدوف سياسية ي ودية ناملة إنماكام واد

وف ػػػام للرؤيػػػة ال ادفػػػة المػػػي م ػػػؼ وراء إنمػػػاج الفػػػيلـ، فاقمصػػػر الفػػػيلـ علػػػى ال ػػػ ور ايربتػػػة ايخيػػػرة مػػػف عمػػػر 
كػػازة قػػانوف منػػ  التبوديػػة دوف المطػػرؽ إلػػى  الػػرئيس، وهػػي ال ػػ ور المػػي أنكػػز في ػػا إي ػػاؼ الحػػرب ايهليػػة واد

 إنكاز الرئيس بكصالح النظاـ المصرفي.
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عندما اغميؿ الػرئيس مػـ ال فػز علػى حادبػة ارغميػاؿ بمػا ر يمناسػب مػ  نػوف ال ميػؿ الػرئيس ايميرنػي  وحمى
، في حيف اسمغرؽ الفيلـ في مفاصيؿ عملية  صاحب اإلنكازات المي يديف لز ب ا ال تب ايميرني حمى اليـو

والمػػي ينبغػػي أف منػػوف  ػػاملة إكػػازة قػػانوف منػػ  التبوديػػة بطري ػػة مملػػة ر ممناسػػب مػػ  فنػػرة مخليػػد الػػرئيس، 
ومنصفة. ف ذا الفيلـ سينوف المادة الماريخية المصورة لل تب ايميرني على مدا ع ود قادمػة، وسػرعاف مػا 
سػػممحوؿ مػػف مػػادة سػػينمائية إلػػى مػػادة متليميػػة م ػػوقة ممل اهػػا ايكيػػاؿ الم بلػػة. وهػػو المػػن ج ذامػػز الػػذي سػػار 

اغمياؿ أبراهػاـ ليننػولف( الػذي نمبػز وأخركػز وأنمكػز، والػذي رنػز فيػز عليز باراؾ غودماف في فيلمز الوبائ ي )
ف ط على الكوانب ال خصية المي دفتت ال امؿ إلى اغمياؿ الرئيس مف وك ة نظر غودماف ممكػاهالم نػؿ مػا 

 عدا ذلؾ.
 

 تقوية العالقة مع السود
عامػام علػى ال ػانوف، وفػي  ٚٗٔ وهنا يبرز السؤاؿ ايهـ: لمػاذا اخمػار سػبيلبيرغ موتػوع التبوديػة بتػد متػي
 وقت ممرب  فيز الوريات الممحدة على عرش الحرية والديم راطية في التالـ؟

إف سػػبيلبيرغ يبتػػث فػػي هػػذا الفػػيلـ برسػػالة واتػػحة وقويػػة ل قليػػة السػػوداء فػػي المكممػػ  ايميرنػػي المػػي يصػػؿ 
دد السػػناف. أراد سػػبيلبيرغ أف % مػػف أكمػػالي عػػٖٔعػػددها إلػػى حػػوالي أربتػػيف مليػػوف نسػػمة بنسػػبة مزيػػد عػػف 

ي ػػوؿ ل ػػذ  ايقليػػة أف الي ػػود وقفػػوا بكػػانبنـ ومػػا زالػػوا ي فػػوف مناصػػريف لح ػػوقنـ. ومػػف المتػػروؼ أف التالقػػة 
 الم ليدية بيف الي ود والسود في الوريات الممحدة عالقة ممومرة.

ر يف ػػـ الكم ػػور أنػػز يػػدعـ  وقػػد أوتػػ  سػػبيلبيرغ أنػػز عػػرض الفػػيلـ بتػػد ارنمخابػػات الرئاسػػية ايخيػػرة حمػػى
الػػرئيس أوبامػػا فػػي حملمػػز ارنمخابيػػة. أوبامػػا الػػذي متمبػػر رئاسػػمز ممويكػػام ماسػػيام ل ػػانوف محريػػر التبيػػد ونميكػػة 

 مل ائية لك ود الرئيس ليننولف لمح يؽ ذلؾ.
ف ( عػػThe Color Purpleباسػػـ اللػػوف أركػػواني ) ٜ٘ٛٔيػذنر أف سػػبيلبيرغ أخػػرج وأنػمج فيلمػػام آخػػر عػاـ 

قصػػة النامبػػة ايميرنيػػة )الزنكيػػة( ألػػيس وونػػر، منػػاوؿ فيػػز متانػػاة السػػود فػػي الوريػػات الممحػػدة مطلػػ  ال ػػرف 
 الماتي.

 
 التمييد لمرئيس الييودي القادـ لميركا

لػػـ ي ػػؼ نبيػػروف عنػػد موتػػوع صػػتود الػػرئيس أوبامػػا  للرئاسػػة، ومتػػاملوا متػػز علػػى أنػػز أمػػر عػػادي تػػمف 
رنية. هػذا الصػتود الػذي مػا زاؿ ينمنفػز الغمػوض ال ػديد فػم  البػاب علػى مصػراعيز أعراؼ الديم راطية ايمي

ل قليات الممنفذة للم دـ نحو الرئاسة في الدورات ال ادمة، ومتمبر ايقلية الي ودية هي ايوفػر حظػام لمػا ممممػ  
دعـ المػالي. ل ػد أزاح بز مف نفوذ هائؿ في الحياة السياسية للوريات الممحػدة ومػف قػدرة غيػر محػدودة علػى الػ

أوباما الكليػد الػذي يسػد الطريػؽ أمػاـ م ػديـ الي ػود مر ػحام ي وديػام للرئاسػة، ونػاف بػالوف ارخمبػار لمػدا م بػؿ 
ايغلبيػػة البيتػػاء لػػرئيس مػػف غيػػرهـ للوريػػات الممحػػدة، وقػػد ازداد مونػػدهـ مػػف نكػػاح المكربػػة بتػػد فػػوز أوبامػػا 

يس الي ػودي ال ػادـ فػي دورات ارنمخابػات ال ريبػة الماليػة مم ػدام، وحين ػا بفمرة بانية. وأصب  الطريؽ أماـ الػرئ
 سيحماج الرئيس الي ودي ال ادـ إلى أصوات كمي  ايقليات وفي م دمم ا ايقلية السوداء.

فتلى الرغـ مف نفوذهـ المبنر في الوريات الممحػدة، وعلػى الػرغـ مػف سػطوم ـ ال ػديدة علػى كميػ  الرؤسػاء 
وحتػػورهـ الكػػام  فػػي السياسػػة وارقمصػػاد وال ػػانوف وال تػػاء واإلعػػالـ والصػػناعة وحمػػى التمػػؿ ايميرنػػاف 

الخيػػري، إر أن ػػـ لػػـ ينكحػػوا حمػػى اآلف فػػي الوصػػوؿ إلػػى سػػدة الحنػػـ فػػي الوريػػات الممحػػدة، وأعلػػى منصػػب 
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( حػيف ٜٚٚٔػ  ٜٗٚٔوصلو  ناف منصب نائب رئػيس الكم وريػة فػي زمػف الػرئيس غيرالػد فػورد فػي الفمػرة )
 عيف ركؿ ايعماؿ النبير سليؿ عائلة رونفيلر الي ودية نيلسوف رونفيلر.

أمػػا اآلف ف ػػد أصػػب  الطريػػؽ أمػػام ـ مفموحػػام بتػػد أوبامػػا، ولنػػي يػػنك  ذلػػؾ فػػي المكممػػ  ايميرنػػي ر بػػد مػػف 
ايميرنػػي، الػػمخلص مػػف الت ػػد الماريخيػػة النبيػػرة المػػي مب ػػؿ ناهػػؿ الي ػػود علػػى مػػدار المػػاريخ ايميرنػػي وغيػػر 

 وفي م دمم ا مورط ـ في اغمياؿ الرئيس ليننولف، ور بد مف اسممالة ايقليات وفي م دمم ا ايقلية السوداء.
ل ػػػد نػػػاف الفػػػيلـ رسػػػالة  ػػػديدة الوتػػػوح ل قليػػػة السػػػوداء فػػػي الوريػػػات الممحػػػدة أف الي ػػػود وقفػػػوا إلػػػى كػػػانب ـ 

وأف يردوا الكميؿ للي ود في الوقػت الػذي يحمػاكوف فيػز  ويدعموف ح وق ـ، وأف علي ـ أف يمذنروا ذلؾ دائمام،
 إلى رد الكميؿ.

 
 دعـ فكرة الدولة الييودية

لػػـ يظ ػػر فػػي الفػػيلـ أي  خصػػيات ي وديػػة ور بػػوي مسػػموا مػػف المسػػمويات، ولػػـ يمطػػرؽ يي حػػدث يخػػص 
أنبػر مػف ذلػؾ فػي  الي ود في أميرنا، ولـ مسمخدـ أي رمػوز ي وديػة دينيػة أو صػ يونية، ولنػف سػبيلبيرغ فتػؿ

ي اؼ الحرب ايهلية،  الم  د الذي كم  بيف الرئيس وزوكمز في ن اية الفيلـ بتد إكازة قانوف من  التبودية واد
وهما يسم الف عربػة حصػاف، حيػث ي ػوؿ ليننػولف لزوكمػز المػي أعربػت لػز عػف حاكم مػا للسػفر خػارج الػبالد 

الم دسػػة، إلػػى ال ػػدس، حيػػث نػػاف سػػليماف وداود  يخػػذ قسػػط مػػف الراحػػة )إننػػي أ ػػم اؽ للػػذهاب إلػػى ايرض
 يسيراف.. إنني أحلـ بالسير في  وارع المدينة ال ديمة(. انظر الم ط  المرفؽ مف الفيلـ.

هنػػذا ممحػػوؿ  خصػػية ليننػػولف الالدينيػػة إلػػى  خصػػية موراميػػة ي وديػػة محلػػـ بالػػذهاب إلػػى ايرض الم دسػػة 
ولػػيس إلػػى مدينػػة بيػػت لحػػـ حيػػث ولػػد المسػػي . هنػػذا، ودوف والسػػير فػػي  ػػوارع ال ػػدس حيػػث داود وسػػليماف، 

م دمات، يمحوؿ ليننولف إلى مورامي )ي ودي( وهػو الػذي لػـ يػزر ننيسػة قػط منػذ  ػبابز ايوؿ فتػالم عػف أف 
 يزور ننسام ي وديام، ونانت لز مصورامز ومومالمز الخاصة حوؿ الخالؽ ر عالقة ل ا باإلنكيؿ ور بالموراة.

المبا ػػرة المػػي يبتػػث ب ػػا سػػبيلبيرغ باسػػـ الػػرئيس ليننػػولف إلػػى ال ػػتب ايميرنػػي عامػػة ورؤسػػائز إن ػػا الوصػػية 
خاصة لمبني الحلـ الص يوني بكقامة دولة ي ودية على أرض فلسطيف، ومساندة ال تب الي ػودي فػي مح يػؽ 

ديػة خالصػة لل ػتب ذلؾ. ويومي ذلؾ ممزامنام م  الػدعوات الممنػررة بػكعالف دولػة النيػاف الصػ يوني دولػة ي و 
 الي ودي.

إف هػػػذ  الوصػػػية حل ػػػة فػػػي سلسػػػلة ايسػػػاطير الصػػػ يونية المػػػي ر منم ػػػي رسػػػم طاب دعػػػـ التػػػالـ للمطالػػػب 
الص يونية. وايغرب مػف ذلػؾ مػا مػذنر  المصػادر الصػ يونية مػف أف زوكػة الػرئيس ليننػولف ذنػرت أف آخػر 

 دس وايرض الم دسػة. ولنػف، يبػدو أف سػبيلبيرغ  ػتر عبارة قال ا ليننولف قبؿ مومز نانت رغبمز في زيارة ال
بػػوف ايمػػر سػػيبدو غيػػر منط ػػي إذا مػػا فتػػؿ ذلػػؾ، فػػتبر متػػميف هػػذ  ايسػػطورة فػػي حيػػاة ليننػػولف قبػػؿ ن ايػػة 

 الفيلـ.
 

 طمس عالقة الييود باغتياؿ لينكولف
دبػة اغميػاؿ ليننػػولف بػذناء سػينمائي بػارع أسػ ط سػبيلبيرغ نليػة كميػػ  الظػروؼ والمالبسػات المػي أحاطػت بحا

نمػػػا انمفػػى المخػػػرج بظ ػػػور  وعالقػػة الي ػػػود وعائلػػة روم ػػػيلد ب ػػػذ  الحادبػػة، فالم ػػػاهد لػػـ يػػػر حادبػػػة ال مػػؿ، واد
 خص على المسرح أبلغ الحاتريف للترض المسرحي وم اهدي الفيلـ أف الرئيس متػرض إلصػابة بطل ػات 

تد اإلنكازات المي ح   ػا، إر أف المخػرج وفري ػز نارية. وم  هذا ال فز على الحدث ايهـ  في حياة الرئيس ب
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الػذي يوافػؽ يػـو عيػد  ٘ٙٛٔأبريؿ  ٘ٔأصروا في الم  د المالي على موبيؽ وقت وماريخ الوفاة في  صباح 
نمػػا أببػػت يػػوـ الوفػػاة فػػي إ ػػارة  الفصػػ  الي ػػودي. لػػـ يببػػت المخػػرج يػػوـ ارغميػػاؿ فػػي اليػػوـ السػػابؽ للوفػػاة، واد

 ف ناف وفيام للي ود حمى في مومز.واتحة إلى أف ليننول
والػذي اسػم ؿ  ٘ٙٛٔبـ ينم ي الفيلـ بالم ط  ايخير مف خطاب ليننولف الذي أل ا  في وا ػنطف فػي مػارس 

بز فمرمز الرئاسية البانية قبؿ حوالي أربتيف يومام مف اغميالز، ويؤند هذا الم ط  على متاني التدؿ والمسػاواة 
حالؿ السالـ في أ  ميرنا والتالـ أكم .واإلحساف واد

إف هذ  المتالكة السػينمائية لتمليػة ارغميػاؿ اممػداد لالدعػاءات والمػزاعـ الصػ يونية المػي متمػؿ علػى م ػويز 
المػػاريخ وطمػػس الح ػػائؽ ونفػػي أي صػػلة للي ػػود بػػدعـ الحػػرب ايهليػػة والسػػيطرة علػػى النظػػاـ المػػالي واغميػػاؿ 

في أف يخطؼ وعي الم اهد ويالح ز بنلمػة الػرئيس ليننػولف الرئيس ليننولف. وقد نك  سبيلبيرغ ب نؿ بارع 
المؤبرة في ن ايػة الفػيلـ حمػى ر يمػي  لػز فرصػة المفنيػر فػي عمليػة ارغميػاؿ ومػف قػاـ بػز والػدواف  المػي م ػؼ 

 وراء ذلؾ.
خراكز يسمطي  الوقوؼ على المزيد مف ال تايا والرسائؿ المي م مبػؿ إف الممومؿ في مفاصيؿ سيناريو الفيلـ واد

مليػػػوف دورر دوف أف يح ػػػؽ أرباحػػػام ماليػػػة مػػػذنر، أمػػػا  ٘ٙالػػػدواف  الح ي يػػػة وراء إنماكػػػز الػػػذي بلغػػػت منلفمػػػز 
ايرباح السياسية ف د حاولنا فيما سبؽ مناوؿ طػرؼ من ػا لصػال  الي ػود والحرنػة الصػ يونية بمػا يتػ  الفػيلـ 

مػػا يفػػرض علينػػا عػػدـ المتػػاطي مػػ  فػػيلـ علػػى رأس قائمػػة سلسػػلة أفػػالـ سػػبيلبيرغ الصػػ يونية عػػف كػػدارة، وب
ليننولف نمادة مرفي ية م وقة أو نرؤية درامية ماريخية مكردة، أو مكرد أعماؿ فنية وكوائز م ديرية وحسب، 
نما نحل ة كديدة وليست أخيرة في سلسلة ايساطير الص يونية المي مغزو التالـ، وممنامؿ فيمػا بين ػا لنفػي  واد

 مم يدام لمح يؽ أهداؼ الحرنة الص يونية الممدركة في السيطرة والمحنـ.الح ائؽ ومزوير الماريخ 
ل د حاولت في الم ارت البالث ح د المتلومات المػي مكتػؿ ال ػارئ أنبػر اقمناعػام وأنبػر حرصػام علػى متميػؽ 

 الوعي في المتامؿ م  ايحداث والمكريات وعدـ ارمناب كريمة ارنمفاء بالوقوؼ الساذج عند سطح ا.
مػػف حػػؽ المخػػرج الػػدرامي سػػميفف سػػبيلبيرغ والوبػػائ ي بػػاراؾ غودمػػاف وغيرهمػػا ومػػف ورائ ػػـ كميتػػام الحرنػػة  إف

الصػػػ يونية ومؤسسػػػام ا، مػػػف ح  ػػػـ أف يوظفػػػوا إبػػػداعام ـ وخبػػػرام ـ فػػػي خدمػػػة مػػػا يؤمنػػػوف بػػػز مػػػف أهػػػداؼ 
بتادها وم اصػدها، وأف وم اصد ص يونية، ولنف مف الواكب علينا أف نف ـ ايمور على ح ي م ا وأف نمبيف أ

نمتامػػؿ بحػػذر  ػػديد مػػ  مبػػؿ هػػذا الفػػيلـ ومراكتمػػز المػػرة ملػػو المػػرة للوقػػوؼ علػػى مػػا ي ػػممؿ عليػػز مػػف اكمػػزاء 
وموظيػػػؼ ومتػػػليؿ وافمػػػراء، مػػػف أكػػػؿ ف ػػػـ الح ي ػػػة وال يػػػاـ بواكػػػب الموعيػػػة والموتػػػي  علػػػى نػػػؿ المسػػػمويات 

ممواصؿ ممفاعؿ ر مباعد  مسافات ور مفصػلز حػواكز الب افية والفنية وايناديمية، خصوصام ونحف في عالـ 
أو إكراءات ور متوز  الوبائؽ والمتلومات، فكميت ا ملم ي محت أصػابتؾ علػى لوحػة مفػامي  الحاسػوب الػذي 

 يحمؿ منمبؾ أو ال امؼ المحموؿ الذي ر يفارؽ يدؾ.
 3/4/1023الجزيرة نت، 

 
 اتفاقية الدفاع عف المقدسات 

 أ.د. يوسؼ رزقة
فاقيػػة الػػدفاع عػػػف ال ػػدس والم دسػػػات. هػػذا هػػو التنػػػواف اإلعالمػػي الػػػذي أطلػػؽ علػػى ارمفاقيػػػة المػػي وقت ػػػا ام

ـ. ولنػػف نػػص ٖٕٔٓ/ٖ/ٖٔمحمػػود عبػػاس رئػػيس السػػلطة مػػ  عبػػد اهلل البػػاني ملػػؾ المملنػػة ال ا ػػمية فػػي 
بسملة: )امفاقية بيف ارمفاقية يمحدث ف ط عف ايمانف الم دسة وليس ال دس، حيث ي وؿ السطر ايوؿ بتد ال
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كاللػػة الملػػؾ عبػػد اهلل البػػاني ابػػف الحسػػيف صػػاحب الوصػػاية وخػػادـ ايمػػانف الم دسػػة فػػي ال ػػدس(، وممحػػدث 
دونمػػام، وبطريرنيػػة الػػروـ  ٗٗٔمنطل ػػات ارمفاقيػػة عػػف ايمػػانف الم دسػػة فمػػذنر المسػػكد ايقصػػى بمسػػاحمز 

مكتلػػػز أقػػػدر علػػػى التمػػػؿ للػػػدفاع عػػػف الم دسػػػات ايربػػػوذنس، ومػػػرا ارمفاقيػػػة أف )رعايػػػة الملػػػؾ للم دسػػػات 
 وصيانة المسكد ايقصى(.

نمػػػا عػػػف الم دسػػػات الموكػػػودة فػػػي  النقطػػػة الولػػػى: إذام ارمفاقيػػػة ر ممحػػػدث عػػػف ال ػػػدس نمدينػػػة وكغرافيػػػا، واد
المدينة، وبالذات المسكد ايقصى )؟!( وهذا في حد ذامز ن ص في ارمفاقية، ون طة تػتؼ في ػا، ومػف بمػة 

 تمرض الطرؼ الص يوني المحمؿ للمدينة على ارمفاقية، وعدـ ارعمراض يتني لز عدـ اإلترار بز.لـ ي
: إف ايردف احػػمفظ لنفسػػز برعايػػة الم دسػػات فػػي ال ػػدس حيػػث أعلػػف الملػػؾ حسػػيف عػػف فػػؾ النقطػػة الثانيػػة

ـ، ٖٕٔٓ/ٙ/ٖٔـ، ومػػف بمػػة يمنػػف ال ػػوؿ إف ارمفاقيػػة الكديػػدة فػػي ٜٛٛٔ/ٙ/ٖٔاررمبػػاط مػػ  التػػفة فػػي 
المي اخمير ماريخ ا بتناية لـ موت بكديد، فالوصاية ايردنية لملؾ ايردف قائمػة وهػي فػي نظػر  وصػاية مممػد 
في الماريخ إلى ال ريؼ الحسيف بف علي، لػذا مػف حػؽ المػراقبيف أف يسػولوا عػف الكديػد؟ وعػف المبػرر؟ وعػف 

 الموقيت؟ ولماذا ؟.
وهػي بالبػة ممحػدث عػف رعايػة وعػف إدارة، وعػف وصػاية، وعػف ممابتػة،  كميػ  مػواد ارمفاقيػة النقطة الثالثة:

( ممحػػػدث عػػػف مصػػػير ال ػػػدس، ٔبنػػػد ) -ٖوعػػػف خدمػػػة ل مػػػانف الم دسػػػة ي ػػػـو ب ػػػا ايردف، غيػػػر أف المػػػادة 
ومكتلز في يد حنومة دولة فلسطيف؟! م وؿ المادة:) لحنومة دولة فلسطيف، باعمبارها المكسدة لحػؽ ال ػتب 

م ريػر مصػير ، ممارسػة السػيادة علػى كميػ  أكػزاء إقليم ػا بمػا فػي ذلػؾ ال ػدس!(. وهػذ  كملػة الفلسطيني فػي 
 سياسية ر عالقة ل ا بالرعاية والصيانة والخدمة، فلماذا كاءت هذ  الكملة في بنايا امفاقية رعاية وخدمة؟!.

التزيػػز ايخيػػرة للمنط ػػة، هػػؿ بمػػة فػػي ايفػػؽ قػػادـ كديػػد لل ػػدس يمبلػػور قدومػػز علػػى نػػار هادئػػة بزيػػارة أوبامػػا 
ولم روعز في إعادة ايطراؼ إلى مائدة المفاوتات والمسوية بم ارنة أردنية؟! هؿ ح ام الديف اآلف ل ردف، 

( في ع د الراحؿ ياسر عرفات، ويريد أف ينوا ٕوالسياسة لدولة فلسطيف ؟! هؿ يمذنر ايردف نامب ديفيد )
أوبامػػا؟!، هػػؿ ارمفاقيػػة محمػػؿ حمولػػة سياسػػية لمسػػ يؿ م ػػاـ  ( فػػي ع ػػد الػػرئيسٖبنفسػػز عػػف نامػػب ديفيػػد )

 محمود عباس المفاوتية؟! أـ ر ؟!.
علػى امفاقيػة الػدفاع عػف الم دسػات وهػـ  ٖٕٔٓ/ٖ/ٕٙفػي  ٕٗوأخيرام لماذا لـ يوق  ال ػادة التػرب فػي قمػم ـ 

يس السػلطة فػي مسػولة الذيف خصصوا مليارام لدعـ أهلنػا فػي ال ػدس وب ػذا ي ػؼ التػرب نافػة خلػؼ الملػؾ ورئػ
ال ػدس. إف مػا ورد عػػف الػديف والم دسػات فػػي ارمفاقيػة ر يبيػر أسػػئلة، ولنػف الحملػة السياسػػية والموقيػت ربمػػا 

 يبيراف أسئلة اسميتاحية رزمة، وهذ  دعوة يصحاب المسؤولية لمطميننا.
 3/4/1023، فمسطيف أوف اليف

 
 .. واخواف مصرومشعؿحماس..  

 عبد الباري عطواف
كحػػػت حرنػػػة الم اومػػػة ارسػػػالمية )حمػػػاس( فػػػي مكػػػاوز ازمػػػة نبيػػػرة نانػػػت، او بػػػارحرا، نػػػادت اف ممػػػزؽ ن

صػػفوف ا، وم ػػدد وحػػدم ا الداخليػػة بانمخاب ػػا السػػيد خالػػد م ػػتؿ رئيسػػا لمنمب ػػا السياسػػي للمػػرة الخامسػػة، بتػػد 
، وطرحػػت التديػػد مػػف عالمػػات ار سػػمف اـ حػػوؿ عمػػؽ عمليػػة موكيػػؿ ل ػػذا ارسػػمح اؽ طالػػت انبػػر مػػف الػػالـز

 ارزمة الداخلية وصراعات اركنحة.
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ر نكػػػادؿ فػػػي انػػػز فػػػي زمػػػف عمليػػػة المغييػػػر المػػػي م ػػػ دها المنط ػػػة التربيػػػة ومممبػػػؿ فػػػي بػػػورات واحمكاكػػػات 
وصدامات بيف اآلراء والميارات، ناف مف اركدا انمخػاب قيػادة كديػدة للحرنػة، ممػولى امورهػا، ومطػرح افنػارا 

منوف ممبال ل باب الحرنة وهـ ارغلبية، خاصة اف السيد م تؿ وفر فرصػة ذهبيػة فػي واكم ادات كديدة، و 
هػػذا الصػػدد، عنػػدما مخلػػى طوعػػا عػػف قيػػادة المنمػػب السياسػػي، بانم ػػاء وريمػػز، وقػػرر عػػدـ مر ػػي  نفسػػز مػػرة 

تؿ، اخرا، لنف تغوطا خاركيػة، وربمػا داخليػة ايتػا، ادت الػى اب ػاء ال ػديـ علػى حالػز وانمخػاب السػيد م ػ
 او مزنيمز، لمواصلة المسيرة على رأس الحرنة.

' ' ' 
السؤاؿ الذي يطرح نفسز اآلف، وب وة، هو عف الكديد الذي سم دمز قيػادة الحرنػة، والسياسػات المػي سػممخذها 
مكا  التديد مف الملفات الساخنة، سواء في الػداخؿ الفلسػطيني، ومسػم بؿ الم اومػة، او ملػؾ الممتل ػة بػالكوار 

، والمحرنات التربية، وم اري  المسوية المي بدأت مطؿ برأس ا مكددا، ويمت  ذلػؾ مػف قػرب وصػوؿ التربي
كوف نيري وزيػر الخاركيػة ارمرينػي الػى المنط ػة رحيػاء التمليػة المفاوتػية مكػددا بػيف السػلطة فػي راـ اهلل 

 واسرائيؿ.
الرئيس محمود عباس رئيس السلطة  السيد م تؿ بدأ يوصؼ بال خصية المتمدلة، بسبب عالقامز الكيدة م 

فػػي راـ اهلل، ويمتػػ  هػػذا مػػف موقيتػػز امفػػاؽ الدوحػػة متػػز الػػذي سػػلمز نػػؿ الصػػالحيات لمػػولي رئاسػػة الػػوزارة 
والكم  بػيف منصػبي الرئاسػة والحنومػة متػا، ولنػف هػذا الم ػارب مػ  الػرئيس عبػاس ووتػ  نػؿ الصػالحيات 

ـو بػز الحرنػة وهػو الحفػاظ علػى البوابػت الوطنيػة ناملػة، في يديز ربمػا يمتػارض مػ  الػدور الػذي يكػب اف م ػ
وممارسػػة دور الرقيػػب التػػاغط علػػى السػػلطة ورئيسػػ ا فػػي راـ اهلل لمنتػػز مػػف مػػوريط ال ػػتب الفلسػػطيني فػػي 

 امفاقات ناربية كديدة على طري ة امفاقات اوسلو.
الحرنػػػػة، فالػػػذي يريػػػػد   واهػػػـ السػػػيد م ػػػػتؿ اذا اعم ػػػد اف امكاهػػػز نحػػػػو ارعمػػػداؿ سػػػينفي صػػػػفة الم ػػػدد عػػػف

ارمريناف وارسرائيليوف منز ومف الحرنة هو ما ارادو  مف حرنة فم  ومنظمة المحرير، اي المخلػي نليػا عػف 
 الم اومة، محت عنواف نبذ التنؼ، وارعمراؼ بارحمالؿ ارسرائيلي ررض فلسطيف ومنريس  رعيمز.

سػب الوقػت وانمػزاع اعمػراؼ غربػي ب ػرعية الحرنػة، ندرؾ كيدا اف السيد م تؿ يتي نؿ ما م ػدـ، ويحػاوؿ ن
اي حمػػػاس، ولنننػػػا نؤنػػػد هنػػػا اف ال ػػػرعية مػػػومي بالم اومػػػة والممسػػػؾ بالبوابػػػت، فمػػػاذا افػػػاد ارعمػػػراؼ الغربػػػي 
وارسرائيلي بمنظمة المحرير وماذا نسبت حرنة فم  وال تب الفلسطيني مػف وكػود واسػممرار السػلطة فػي راـ 

 تب ممسوؿ يمتيش على الروامب والصدقات؟اهلل غير المحوؿ الى  
ومظػػؿ هنػػاؾ ن طػػة اساسػػية يكػػب اف يػػدرن ا السػػيد م ػػتؿ ورفاقػػز فػػي حرنػػة حمػػاس، سػػواء الكنػػاح المؤيػػد او 
المتارض لز، وهػي خطػورة وتػ  قتػية فلسػطيف نل ػا فػي سػلة حرنػة ارخػواف المسػلميف فػي مصػر، ور بػد 

زء منػػز، مػػف خػػالؿ الرهػػاف او ارنحيػػاز الػػى كانػػب مػػف الحػػرص علػػى عػػدـ اسػػمتداء ال ػػتب المصػػري او كػػ
طػػرؼ واحػػد فػػي الصػػراع الػػداخلي المصػػري، فػػالموازف مطلػػوب والرهػػاف يكػػب اف ينػػوف علػػى مصػػر نل ػػا او 

 متظم ا على ارقؿ.
ال ػػػتب الفلسػػػطيني يواكػػػز حملػػػة منريػػػز  رسػػػة هػػػذ  اريػػػاـ م ػػػن ا مكموعػػػة اعالميػػػة متروفػػػة بورئ ػػػا للنظػػػاـ 

نػػؿ مػػا هػػو عربػػي، ومرمنػػز هػػذ  الحملػػة علػػى التالقػػة الخاصػػة والممميػػزة بػػيف حرنػػة حمػػاس السػػابؽ وعػػدائ ا ل
وحرنػػة ارخػػواف المسػػلميف، ومفبػػرؾ التديػػد مػػف ال صػػص لم ػػويز صػػورة الفلسػػطينييف فػػي اروسػػاط المصػػرية، 

مػوطيف مارة بال وؿ ان ـ يتمدوف على المحمكيف اماـ قصر ارمحادية، او باقمحاـ السكوف، او بوت  خطػط ل
 الفلسطينييف في سيناء.
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السػػيد خالػػد م ػػتؿ ونػػؿ زمالئػػز يكػػب اف يػػدرنوا كيػػدا اف ال ػػتب المصػػري الػػذي اقػػمحـ سػػفارة مػػؿ ابيػػب فػػي 
ال ػػاهرة، ولتػػب دورا نبيػػرا فػػي نسػػر الحصػػار عػػف قطػػاع غػػزة والمصػػدي للػػدور المريػػب لنظامػػز السػػابؽ مػػ  

يمممػ  بدركػة عاليػة مػف الوطنيػة، والم اومػة ال ػكاعة ارسرائيلييف، وقط  امػدادات الغػاز عػن ـ، هػذا ال ػتب 
للمحمؿ ارسرائيلي، هي المفماح الم دس والوحيد للوصػوؿ الػى قلبػز ووكدانػز ولػيس ارنحيػاز الػى طػرؼ دوف 

 آخر في المتادلة السياسية المصرية الداخلية.
' ' ' 

خصػػػوص، خاصػػػة بتػػػد اف نممنػػػى اف نػػػرا خطابػػػا كديػػػدا مخملفػػػا للسػػػيد م ػػػتؿ وحرنػػػة حمػػػاس علػػػى وكػػػز ال
انحصرت اخبارها في ار ػ ر ارخيػرة فػي الحػديث عػف خالفام ػا وان سػامام ا، ورفػض او قبػوؿ السػيد م ػتؿ 

 للمر ي  مكددا في انمخابات رئاسم ا.
حرنػة حمػاس خسػػرت نبيػرا مػػف كػراء حالػػة الميػز المػػي عا ػم ا فػػي ار ػ ر ارخيػػرة، ونػزوؿ انبػػر مػف مليػػوف 

مياديف و وارع قطاع غزة في ذنرا انطالقة 'فم '، ناف في بتض كوانبز احمكاكا ممظاهر او ممتامف في 
علػػى بتػػض سياسػػام ا، ومسػػاندة لػػن ج الم اومػػة الػػذي مبنػػا  الػػرئيس الراحػػؿ عرفػػات فػػي بدايػػة انطالقػػة حرنمػػز 

 وليس مبارنة لن ج المفاوتات التببية الذي يممسؾ بز، ور يحيد عنز خليفمز محمود عباس.
ف قػد قسػونا علػى حرنػة 'حمػاس'، ونػاف يمنػف اف ن سػو انبػر، رف هنػاؾ اخطػاء عديػدة حػدبت ولػـ ربما ننو 

مناقش باس اب، لنف الحرنة بحاكة الى مف ينب  ا الى هذ  ارخطاء، مبلما هي بحاكة الػى مراكتػة داخليػة 
وسػ ، واحمػراـ لنؿ سياسام ا وممارسام ا، حمػى منطلػؽ نحػو المسػم بؿ بتػود اصػلب، ورؤيػة اوتػ ، وممبيػؿ ا

 انبر، وبما يؤهل ا لمح يؽ اهداف ا المي هي اهداؼ ال تب الفلسطيني نافة.
 4/4/1023، القدس العربي، لندف

 
 الشماؿ والجنوب: ت كؿ .. انزالؽ .. وحرب! وجبيتا "إسرائيؿ" 

 حلمي موسى
ت إف قػػذائؼ هػػاوف أطل ػػت الػػدبابات اإلسػػرائيلية قػػذائف ا مسػػاء أمػػس ايوؿ بامكػػا  موقػػ  عسػػنري سػػوري، قالػػ

أطل ت منز بامكا  المناطؽ المي مسيطر علي ا إسرائيؿ في هتبة الكورف السورية المحملة. وفي الوقت ذامز 
م ريبام أغارت طائرات إسرائيلية على مواق  فلسطينية في قطاع غػزة، فػي أع ػاب مػا وصػفمز إسػرائيؿ بانم ػاؾ 

الق ـ قػذائؼ علػى مسػموطنات إسػرائيلية محاذيػة لل طػاع. الفلسطينييف رمفػاؽ وقػؼ إطػالؽ النػار ايخيػر بػكط
وليس صدفة أف هذيف الحدبيف كاءا في أع اب كولة قاـ ب ا وزير الػدفاع اإلسػرائيلي الكديػد الكنػراؿ مو ػي 
طالقػػز سػػيالم مػػف الم ديػػدات المػػي منػػذر بانم ػػاج سياسػػة عسػػنرية كديػػدة إزاء  يتلػػوف إلػػى ال تػػبة المحملػػة، واد

سػػػم رة فػػػي المنط ػػػة التربيػػػة خلػػػؼ الحػػػدود. ومراقػػػب إسػػػرائيؿ مطػػػورات الوتػػػ  فػػػي التػػػفة ايوتػػػاع غيػػػر الم
الغربيػة المحملػة، خصوصػام فػي أع ػاب هّبػة المتػامف مػ  ايسػرا، المػي أع بػت اسم ػ اد ايسػير ميسػرة أبػػو 

 حمدية.
اف وفػي التػفة ونانت إسرائيؿ الرسمية قد أعلنت أن ػا ممػاب  باهممػاـ  ػديد مػا يكػري فػي نػؿ مػف سػوريا ولبنػ

الغربية وقطاع غزة، وأن ػا مػؤمف بػوف مغييػرات كوهريػة محػدث فػي المنط ػة سػمؤبر علػى اسػمراميكيم ا التامػة. 
ومنطلؽ إسرائيؿ حاليام مف فرتػية أف ارسػم رار الػذي وسػـ الت ػود ايخيػرة فػي ظػؿ النظػاـ التربػي الػذي نػاف 

ا لػػذلؾ الغػػرض متػػطرة للمتػػاطي بحنمػػة. وقػػد قائمػػام انم ػػى وحػػؿ منانػػز غمػػوض ر يحمػػؿ أي ب ػػارة، وأن ػػ
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حينما اتػطرت ل بػوؿ امفػاؽ وقػؼ إطػالؽ « عمود السحاب»حاولت إظ ار منيف ا م  هذا المغيير في حرب 
 نار حمؿ النبير مف مراكتات الموقؼ اإلسرائيلي ايصلي ال ديـ مكا  حنومة حماس.

طاف غزة برف  المصرية والحديث عف كولة مصتيد ومف الكائز أف إغارة الطائرات اإلسرائيلية على نف يف يرب
متنػؿ بسػرعة نبيػرة « الػردع اإلسػرائيلي»كديدة دف  البتض، خصوصػام فػي إسػرائيؿ، لالعم ػاد بػوف مػا سػمي بػػ

هذ  المرة في قطاع غزة. وقد أطلؽ رئيس الحنومة اإلسرائيلية بنياميف نمنيػاهو م ديػدات بامكػا  ال طػاع أبنػاء 
إذا انم نت الم دئة، فسوؼ نرد ب دة. إف أمف مواطني »ة النرويكي أسبيف آيد ، قاؿ في ا ل ائز وزير الخاركي

 «.إسرائيؿ ي   على رأس أولويامي وسنترؼ نيؼ نحمي أمف مواطنينا
وم  ذلؾ فكف ما يمن  المصتيد حاليام، هو عػدـ مػوفر رغبػة ر عنػد إسػرائيؿ ور عنػد حرنػة حمػاس فػي قطػاع 

يتم ػػد أف الوتػػ  علػػى كب ػػة ال طػػاع يميػػؿ إلػػى الم دئػػة حاليػػام بسػػبب م ػػاط  المصػػال  غػػزة بالمصػػتيد. ولػػذلؾ 
بيف إسرائيؿ وحنومة حماس ومصر مف ك ة أخرا. وبالرغـ مف ذلؾ، محاوؿ مصادر إسرائيلية اإليحاء بوف 

 موقؼ المصتيد نب  مف تغوط مصرية أنبر مما نب  مف إدراؾ حماس لمصالح ا.
الكب ة ال مالية، حيث بادر الكيش اإلسرائيلي، بمتليمات مف مو ي يتلوف، إلى  ولنف هذا ليس الحاؿ على

انم اج سياسة كديدة م تي بالرد فورام ومػف دوف مػردد علػى نػؿ إطػالؽ للنػار مػف الكانػب السػوري. وبحسػب 
اؼ المتطيات اإلسرائيلية، فكف اي  ر ايخيرة   دت ما ر ي ؿ عف ع ر محاورت إلطالؽ النػار علػى أهػد

إسرائيلية، سواء ناف ذلؾ بالر ا ات أـ ب ذائؼ ال اوف. وقاد هذا الوت  ال يادة التسنرية اإلسرائيلية للمفنير 
، نملػؾ ال ائمػػة قػرب الحػػدود مػ  لبنػػاف «مسػػيف  أدوـ»فػي أمػر نصػػب منظومػة إنػػذار مػف ال ػػذائؼ والصػواريخ 

 وقطاع غزة، في مسموطنات هتبة الكورف.
غيػر الم صػود « ارنػزرؽ»ائيلي يتمبر النيراف المي مطلؽ مف الكانب السوري نوعام مف ور يزاؿ الكيش اإلسر 

وغيػػر الخطيػػر. ولنػػف ذلػػؾ لػػـ يمنػػ  ال يػػادة اإلسػػرائيلية مػػف امخػػاذ قػػرار بػػالرد الفػػوري والحاسػػـ علػػى نػػؿ نيػػراف 
ت، المػي دأبػت إسػرائيؿ مومي مف الكانب السوري. وبدي ي أف هذا ال رار يتيػد إلػى ايذهػاف ال ػرارات والم ديػدا

على إطالق ا عندما بدأت مسخف أي مف الكب ات المتروفة. فم ابػؿ لبنػاف نانػت هػذ  الم ديػدات واسػتة كػدام 
كبايػػػة »و« سياسػػػة الػػػردع»فػػػي البدايػػػة، بػػػـ صػػػارت متلػػػو ومرمفػػػ  وقػػػت الحاكػػػة فػػػي إطػػػار مػػػا نػػػاف يتػػػرؼ بػػػػ

ريبام عف كب ة الكورف منػذ ع ػود، ولنن ػا اليػوـ ومف المنط ي ارفمراض أف سياسة الردع غابت م «. ايبماف
متود ب نؿ مم ط ، ومف الوات  أنز ذلػؾ بسػبب إيمػاف الكػيش اإلسػرائيلي بان يػار لل ػوات النظاميػة السػورية 

 في الكب ة الم ابلة.
مس وناف وزير الدفاع اإلسرائيلي قد أعلف، في زيارة قاـ ب ا أمػس ايوؿ مػ  رئػيس ايرنػاف الكنػراؿ بنػي غػان

خلؼ الحدود مدور حرب أهلية دامية منذ عػاميف، ولنننػا ر نمػدخؿ مػا داـ »إلى هتبة الكورف المحملة، أنز 
أف هذا ر يتر بمصالحنا. ولنف عندما ممترر هػذ  المصػال ، سػواء عػف طريػؽ نيػراف ممفرقػة م صػودة أو 

اؾ مصػلحة أخػرا وهػي أر هنػ»وأتاؼ أف «. غير م صودة، فكننا سنرد إلسنات مصادر النيراف نما حدث
ينزلؽ سالح يمنف أف ي ددنا إلى منظمات غير مسؤولة، مف حزب اهلل في لبناف مرورام بمنظيمػات متمػؿ هنػا 
فػػي سػػوريا. وقػػد عملنػػا فػػي الماتػػي أيتػػام وسػػنتمؿ مسػػم بالم لتػػدـ السػػماح بوصػػوؿ أسػػلحة ن ػػذ  إلػػى هػػذ  

 «.الك ات
متوف  يفر إلى أف الواق  الراهف قػد يلطػـ اإلسػرائيلييف ينػز  « يديتوت أحرونوت»وأ ار المتلؽ السياسي لػ

وقػاؿ إف ال ػدوء الػذي ي ػتر بػز اإلسػرائيليوف هػو «. أنبر مت يدام وخطرام مما نحف علػى اسػمتداد للمفنيػر فيػز»
سوريا مم رذـ ومسيطر مكموعات إرهابية إسالمية على أكػزاء »وفي نظر  فكف «. الوقت المسم ط »نوع مف 
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لة، وهي مملؾ وسائؿ قماؿ بتيدة المدا. وفي لبناف ما زاؿ حزب اهلل يمسل  ويسمتد إلمنانيػة إطػالؽ مف الدو 
صواريخ قد ملحؽ تررام فظيتام في ايرواح والممملنات على مرانزنا السنانية. وم وـ فوؽ نؿ هذ  الم نالت 

 «.المترنة اينبر مت يدام وهي سباؽ إيراف للمسل  بسالح ذري
ويكػب أف ي ػّض متػاك  نػؿ مػف يخ ػى علػى أمػف ارسػرائيلييف، مػا يحػدث بػيف النػوريميف » وأتاؼ  ػيفر

فػػػي هػػػذ  اريػػػاـ. ولػػػـ ن ػػػؿ حمػػػى اآلف نلمػػػة واحػػػدة عػػػف الفلسػػػطينييف. اعمػػػاد اسػػػحؽ رابػػػيف أف ي ػػػوؿ إف نػػػؿ 
ظػػر. اسػرائيلي لديػز حلػـ يمخيػؿ فيػز أف يسػمي ظ ذات صػباح مػػف نومػز ليػرا أف الفلسػطينييف قػد غػابوا عػف الن

وناف رابيف يمن د ويتيؼ بنوع مف ارعمراؼ قائالم لنف هذا الحلـ ر يو ؾ اف يمح ؽ، ول ذا يكب اف موكد 
 «.طري ة للتيش الم مرؾ م  كيراننا الفلسطينييف

عامػػا( مػػف بلػػدة عنبمػػا، أمػػس، وأصػػيب ابنػػاف  ٚٔمػػف ك ػػة أخػػرا اسم ػػ د الفمػػى الفلسػػطيني عػػامر نصػػار )
قػػوات ارحػػمالؿ بػػال رب مػػف حػػاكز عنػػاب فػػي  ػػرؽ طػػولنـر فػػي  ػػماؿ غػػرب خػػالؿ مواك ػػات انػػدلتت مػػ  

 التفة الغربية.
 4/4/1023، السفير، بيروت

 
 في الضف ة حقيقيثمة خطر  

 عاموس هرئيؿ
يترفوف في السلطة الفلسطينية كيدا أف السكيف ميسرة أبو حمدية، مف سناف الخليؿ الػذي مػوفي صػباح أوؿ 

لمرض بسبب مننيؿ اسرائيلي. مف المت وؿ ارفمراض بوف قيػادة السػلطة فػي مف أمس بالسرطاف، لـ يصب با
التفة الغربية مفمرض بوف السكيف السابؽ، الذي موفي فػي السػكف ارسػرائيلي هػو ارخػر، فػي ن ايػة  ػباط، 
عرفات كرادات، لـ يمت بسبب المتػذيب. ومػ  ذلػؾ، ففػي الحػالميف وكػز رئػيس السػلطة، محمػود عبػاس )ابػو 

ارم ػػاـ التلنػػي الػػى اسػػرائيؿ وحّمل ػػا المسػػؤولية عػػف مػػوت السػػكينيف. فػػي الحالػػة ارولػػى طػػرح زعمػػا  مػػازف(،
صػػريحا ب ػػوف المتػػذيبأ امػػا أوؿ مػػف امػػس فػػزعـ أنػػز نػػاف علػػى اسػػرائيؿ أف مطلػػؽ سػػراح السػػكيف الػػى بيمػػز، 

 ع ب مرتز )في مصلحة السكوف ي ولوف إف إكراء ارفراج بدأ، ولننز لـ يسمنمؿ(.
سػػػتى السػػػلطة الفلسػػػطينية الػػػى ا ػػػتاؿ انمفاتػػػة بالبػػػة فػػػي "المنػػػاطؽ"، ولنػػػف ل يادم ػػػا مصػػػلحة فػػػي طػػػرح ر م

ادعاءات علنية تد إسرائيؿ، رعمباريف. ارعمبار اروؿ هو اب اء م نلة السكناء في مناف عاؿ فػي كػدوؿ 
مظػػر محريػػر أبنائ ػػػا ارعمػػاؿ السياسػػي. وحمػػى بتػػد صػػف ة  ػػاليت موكػػػد آرؼ التػػائالت الفلسػػطينية المػػي من

المحنوميف بت وبات سكف طويلة في إسرائيؿ )وأخطر مف ذلؾ أف "فم " لـ منك  حمػى اليػوـ فػي محريػر اي 
 من ـ، خالفا لنكاح "حماس" في محرير أنبر مف الؼ سكيف(.

فػػي ال كػػـو علػػى اسػػرائيؿ ع ػػب مػػوت السػػكيف ابػػو حمديػػة، اسػػمكاب عبػػاس لموقتػػات كم ػػور  فػػي الػػداخؿ. 
ر التغط على حنومة نمنياهو، الى كانب ارتراب الطويؿ عػف الطتػاـ لػبتض السػكناء، قػد يػؤدي فاسممرا

في الن اية الى محرير سكناء نكػزء مػف البػادرات الطيبػة للسػلطة المػي مموقت ػا اإلدارة ايميرنيػة مػف اسػرائيؿ 
 في الفمرة ال ريبة ال ادمة مبلما ف ـ أيتا ابناء زيارة الرئيس أوباما.

بػػػار البػػػاني فػػػي قيػػػادة السػػػلطة هػػػو المحافظػػػة علػػػى الم اومػػػة ال ػػػتبية فػػػي التػػػفة. فاتػػػرابات السػػػكناء ارعم
وارتطرابات في السكوف في إسرائيؿ، وم ركانات ارحمكاج في اركاء التفة والمي ممرافؽ وصػدامات مػ  

مخرج عف السػيطرة  نؿ هذ  مخدـ ال تية الفلسطينية طالما نانت الم اومة ر –قوات الكيش وحرس الحدود 
ومكػػرؼ الطػػرفيف الػػى مواك ػػة مسػػلحة واسػػتة النطػػاؽ. نمػػا اف للسػػلطة مصػػلحة مػػا فػػي صػػرؼ الغتػػب فػػي 
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التفة نحو إسرائيؿ، في توء ارنم اد الذي يوكز إلي ا في الكم ور الفلسػطيني، بسػبب الوتػ  ارقمصػادي 
نمصػؼ أيػار وبدايػة حزيػراف، يػومي يومػا الممردي. وبتد اسبوعيف يحيي الفلسطينيوف يـو ايسير. بتد ، فػي م

الننبػػة والننسػػة. نػػؿ هػػذ  أيػػاـ مر ػػحة لػػػ "اعمػػاؿ  ػػغب" واتػػطرابات مػػف ناحيػػة اسػػرائيؿ. ومسػػخيف محػػدود 
 لالكواء قبل ا يمـ م ريبام نؿ سنة.

ونما هو مموق ، فاف ن طاء "حماس" و"الك اد ارسالمي" في قطاع غزة دعوا، أوؿ مف أمس، سناف التفة 
ل روع فػي انمفاتػة بالبػة ردا علػى وفػاة السػكيف. وقػد أطل ػت قػذيفما هػاوف علػى ارقػؿ، أوؿ مػف امػس، إلى ا

مف قطاع غزة بامكا  اسرائيؿ. يبدو أف المصلحة الغزية هي ا متاؿ في التفة وليس في ال طاع. فػ"حماس" 
مػػف اطػػالؽ النػػار علػػى مفػػرض متظػػـ الوقػػت ال ػػدوء فػػي ال طػػاع، وباسػػمبناءات قليلػػة ممنػػ  الفصػػائؿ ارصػػغر 

ارراتي ارسرائيلية. وعليز، فاف الرد ارسرائيلي على النار، حادبة بانية في غتوف نحو اسبوعيف، سينوف 
 محدودا.

مف زاوية النظر ارسرائيلية ينمف الخطر الكوهري في هذ  اللحظة في التفة وليس في ال طاع. صحي  أف 
ـ اآلماؿ في غزة، ولنف ر يمنف مكاهػؿ المصػاعد المسػممر فػي عػدد ارنمفاتة البالبة ر مبدو في ارفؽ، رغ

ارحػػداث "ال ػػتبية" )ر ػػؽ الحكػػارة والزكاكػػات الحارقػػة والمظػػاهرات( فػػي نصػػؼ السػػنة ايخيػػرة. وفػػي ن ايػػة 
 المطاؼ موكد هنا نملة آخذة في المرانـ متناها هو أف التفة عاصفة وممومرة انبر مما في سنوات ساب ة.

لوقت، فاف حدبا ما يتمبر  الفلسػطينيوف انبػر أهميػة مػف مػوت سػكيف بالسػرطاف قػد ينػوف المفكػر م  حلوؿ ا
 الذي ي تؿ نارام أنبر مف ملؾ المي رأيناها في كورت المومر ايخيرة.

 3/4/1023، "ى رتس"
 4/4/1023، الياـ، راـ اهلل

 
 ؟االسرائيميكـ يكمفنا الجيش  

 دانياؿ فريدماف
مليػار  ػينؿ،  ٓٙمبلغػا تػخما هػو نحػو مػف  ٕٕٔٓرت بلغت ميزانية الدفاع لسنة على حسب متطيات ن 

 لننز في ح ي ة ارمر يزيد نبيرا على هذا المبلغ. وينمف الفرؽ في طري ة حساب ـ لم دار الميزانية التامة.
اهػػػػؿ منمػػػػف الم ػػػػنلة ايساسػػػػية فػػػػي اف الميزانيػػػػة الرسػػػػمية موخػػػػذ فػػػػي حسػػػػاب ا ف ػػػػط المػػػػدفوعات الماليػػػػة وممك

اسمبمارات ذات طبيتة مخملفة قيمم ا ارقمصادية أنبر لنن ا ممـ بما 'يسػاوي المػاؿ'. والحػديث عػف اف ك ػاز 
الػػدفاع يحظػػى، الػػى المبػػالغ التػػخمة المػػي محػػوؿ اليػػز ايتػػا بتمػػؿ بالمكػػاف أو بالمكػػاف م ريبػػا، ول ػػذا التمػػؿ 

ة عظيمػػة، فلػػو لػػـ ُيطلػػب الػػى الكنػػود بفتػػؿ الػػذي يػػمـ علػػى أيػػدي الكنػػود فػػي الخدمػػة ارلزاميػػة، قيمػػة اقمصػػادي
ال ػػانوف اف يبػػذلو  للكػػيش بالمكػػاف م ريبػػا رحمػػاج الكػػيش الػػى اف يػػدف  مػػار عنػػز نمػػا يكػػب عليػػز اف يػػدف  
بالتػػػبط الػػػى اولئػػػؾ الػػػذيف يخػػػدموف خدمػػػة دائمػػػة فػػػي الكػػػيش أو الػػػى المػػػدنييف الػػػذيف يتملػػػوف فػػػي الكػػػيش 

 ارسرائيلي.
ي الكيش تريبة ننػؿ تػريبة اخػرا بػرغـ ان ػا ر مفصػ  عػف نفسػ ا بػدف  ن ػدا. هذ  بالنسبة لمف يخدموف ف

ف ي 'تريبة عامػؿ' ُعرفػت كيػدا فػي عصػر المنػاخ )النمػاب الم ػدس(. وبواسػطة هػذ  التػريبة ُبنيػت ارهػراـ 
 في مصر وب ذ  الطري ة ايتا ان و الملؾ سليماف ال ينؿ.

ار'، لنػف لػػيس ل ػػا ذنػػر فػػي سػػفر الميزانيػػة بسػػبب طري ػػة هػذ  الخدمػػة بالنسػػبة لك ػػاز ارمػػف خدمػػة 'مسػػاوي مػػ
ف ال يمػة ارقمصػادية لمػا ُيتطػى للكػيش يمنػف  اكراء الميزانيػة )المػي ر م ػممؿ علػى هبػات 'مسػاوي مػار'(. واد
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اف ُمحسب بترب عدد الكنود في الخدمػة ارلزاميػة بمموسػط ايكػرة فػي الك ػاز ارقمصػادي )وهػي نحػو مػف 
ألػػػؼ  ػػػينؿ نػػػؿ سػػػنة(. وينبغػػػي أف نحسػػػـ مػػػف هػػػذا المبلػػػغ  ٓٓٔ، أي أنبػػػر مػػػف  ػػػينؿ نػػػؿ  ػػػ ر ٓٓٛ.ٛ

مدفوعات التريبة والمػوميف الػوطني المػي ُمكبػى مػف ايكػرة )لػو اسػمطاع الكنػود اف يتملػوا بػدؿ اف ُيكنػدوا(. 
اكؿ ينبغي اف نحسـ ما ُيدف  الى الكنود وهو في اينبر تػئيؿ كػدا بػرغـ أنػز يوكػد كنػود يحظػوف بزيػادات 
 مخملفة )لالنفاؽ على التائلة مبال(. وعلى نؿ حاؿ مف الوات  اف الحديث عف مليارات ال واقؿ نؿ سنة.

وموكد هبة اقمصادية اخرا متطػى لك ػاز ارمػف بمػا 'يسػاوي المػاؿ' وهػي اسػمتماؿ اراتػي الدولػة. ف ػد مبػيف 
أف متسػػػنرات الكػػػيش  (ٕٔٔٓالػػػذي ن ػػػر فػػػي آذار  ٕٓٔٓأ لسػػػنة  ٔٙمػػػف م ريػػػر مراقػػػب الدولػػػة )الم ريػػػر 

في المائة مف مساحة الدولة. والى ذلؾ  ٜٖمليوف دونـ هي  ٚ.ٛارسرائيلي واراتي اطالؽ النار مممد فوؽ 
فػي المائػة اخػرا  ٓٗمليػوف دونػـ اخػرا هػي  ٛ.ٛفرض الكيش ارسرائيلي قيودا علػى ارسػمتماؿ المػدني لػػ 

دية عظيمة ولل يود المفروتػة علػى المسػاحات مف مساحة الدولة. فالحديث عف مورد تخـ ذي قيمة اقمصا
 ارخرا بمف باهظ ايتا. ونؿ ذلؾ ر يظ ر في سفر الميزانية التامة.

إف ال ػػتور بػػوف هػػذا 'ر ينلػػؼ' فػػي الظػػاهر ينػػز ر ُيطلػػب الػػدف  ن ػػدا عػػف ارسػػمتماؿ الواسػػ  لػػالرض، هػػو 
رراتي الدولة وال يود المي يفرتػ ا  متلؿ بالطب . وموكد موبيرات تخمة رسمتماؿ الكيش الواس  النطاؽ

على مساحات اخرا، في ارقمصاد وفػي ارنمػاج الػوطني فػي اسػرائيؿ. نػاف مػف المػراد الحصػوؿ علػى م ػويـ 
لل يمػػػة السػػػنوية لمػػػا يحظػػػى بػػػز ك ػػػاز ارمػػػف بػػػرغـ اف م ػػػويـ ال يمػػػة فػػػي هػػػذا ال ػػػوف أع ػػػد مػػػف م ػػػويـ النلفػػػة 

 ارقمصادية للخدمة ارلزامية.
يث غير قليؿ عف ال فافية المي هي  رط رمخاذ قرارات حنيمة. وعلى ذلؾ موكد حاكػة حيويػة قبػؿ يمـ الحد

نػػػؿ  ػػػيء لتلمنػػػا نػػػـ ينلفنػػػا ذلػػػؾ. وحينمػػػا ممبػػػيف المنػػػاليؼ التػػػخمة سػػػينوف مػػػف الممنػػػف اف نفحػػػص نيػػػؼ 
ؿ مػوفير ن لص ا، ور  ػؾ فػي انػز يمنػف اف نفتػؿ ذلػؾ مػف غيػر اف نمػس باحمياكػات اسػرائيؿ ارمنيػة. إف نػ

 في هذ  المكارت يس ـ في م وية ارقمصاد وهذا مسار تروري لم وية ارمف ايتا.
 3/4/1023يديعوت 
 4/4/1023، القدس العربي، لندف
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