
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 خالل األيام األربعة الماضية ةشييدا حصيمة استيداف المخيمات الفمسطينية في سوري 12
 زمة االستقالةألقاء حاسم بين عباس وفياض السبت وواشنطن تدخل عمى خط 

 النجاح امفاوضات لن يكتب ليالجيود "كيري" الستئناف  :أبو مرزوق
 "الكبرى الكتل"خارج  االستيطانوافقت بشكل غير رسمي عمى تجميد  "إسرائيل": "يديعوت"

 رج فمسطين األسير العيساوي يرفض عرًضا إلبعاده إلى خا قراقع:

: حمااس قامات اإلسرائيميةالمخابرات 
 محاولااااااة اختطاااااااف جنااااااود 12 بااااااا

 طمع العام الحالينذ مالضفة مب
 

 3... ص 
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           1ص                                    1818العدد:                23/2/1023السبت  التاريخ:

  السمطة:
 2 ىنية يقرر تحويل سجن غزة المركزي سابًقا إلى "متحف وطني"  

 5 عريقات: ال حديث عن السالم دون إعالن حكومة نتنياىو قبول مبدأ الدولتين  

 5 زمة االستقالةأاض السبت وواشنطن تدخل عمى خط لقاء حاسم بين عباس وفي  

 6 آالف دوالر 20ىنّية يدعو إلنشاء "صندوق األيتام" ويتبرع با  

 7 داخمية تبدأ في اعتقال "عمالء" لم يسمموا أنفسيم خالل فترة "باب التوبة"غزة: وزارة ال  

 7 لجنة االنتخابات الفمسطينية تنيي تحديث سجل الناخبين وتسممو لعباس  

 8  القدسبشرقي بعد اجتماعو مع ليفني  اعريقات يوجو رسالة شديدة الميجة إلى وزير خارجية كند  

 9 : أردوغان لم يتخل عن وعده بزيارة الِقطاع أمين عام مجمس الوزراء في غزة  

  
  المقاومة:

 9 النجاح امفاوضات لن يكتب ليالجيود "كيري" الستئناف  :أبو مرزوق  

 9 طالب القاىرة بإعالن نتائج التحقيقات في ممف "مجزرة رفح"يأبو مرزوق   

 22 بالدهحماس ترفض تصريح وزير خارجية كندا بتوطين الفمسطينيين في   

 21 إلبراىيمي محاولة يائسة لفرض واقع جديداحماس: اقتحام الصياينة لمحرم   

 21 ىنيةتفويض العممي بإدارة غزة في غياب ": الحياة"  

 21 فتح وحماس تحددان موعد االنتخابات قريباً   

  
  :اإلسرائيميالكيان 
 23 "الكبرى الكتل"خارج  االستيطانوافقت بشكل غير رسمي عمى تجميد  "إسرائيل": "يديعوت"  

 23 ن مفاوضات جدية مع الفمسطينيينتتيرب م "إسرائيل": "ىآرتس"  

 22 تل أبيب تصف العالقات األمنية مع القاىرة بأنيا شير عسلموقع "ولال":   

 22 دان مريدور يحذر نتنياىو من تأخير الحل مع الفمسطينيين  

 25 ضد الفمسطينيين بسبب أعمال عنف يرتكبيا طالبيا ييودية ف تمويل مدرسةتوق "إسرائيل"  

 25 ببرنامج باسم يوسف ينتنياىو يشارك فى برنامج ساخر.. والمتحدث باسمو: يذكرن  

 26 تتخوف من انييار القوات الدولية في الجوالن "إسرائيل"  

 26 السوري بمزاعم تعرض جنوده لطمقات ناريةالجيش اإلسرائيمي يطمق قذائف عمى الجوالن   

  
  األرض، الشعب:

 26 خالل األيام األربعة الماضية ةشييدا حصيمة استيداف المخيمات الفمسطينية في سوري 12  

 26 األسير العيساوي يرفض عرًضا إلبعاده إلى خارج فمسطين  قراقع:  

 27 يستغيثون إلنياء ىجمة إدارة السجن بحقيم "شطة" في سجن سرىاأل  

 27  اإلسرائيمي "بمعتقل "أوىمي كيدار أسيرًا فمسطينًيا في حريق 22إصابة   

 27  الشرطة اإلسرائيمية تعزز من انتشار عناصرىا في القدس المحتمة  

 28 عشرات اإلصابات خالل قمع االحتالل المسيرات السممية المناىضة لالستيطان وجدار  



 
 
 

 

 

           3ص                                    1818العدد:                23/2/1023السبت  التاريخ:

 28 ع غزةقوات االحتالل تقصف جنوب قطا  

 29 االحتالل يحاولون اليرب بعد انتياء حممة مواجية التخابر عمالءقطاع غزة:   

 29  ةسوري يزيد معاناة الالجئين الفمسطينيين في الفمسطيني غياب الدعم الرسميمنظمات حقوقية:   

 10  األطفالتواصل حصد المزيد من الضحايا الفمسطينيين خاصة من  الضفةالمزروعة ب أللغاما  

 12 معطيات فمسطينية: تزايد ىجرة المسيحيين من األراضي المحتمة إلى الخارج  

 12 عن القدسي فيمم تطبيعي مخرجون وسينمائيون مقدسيون يحذرون من المشاركة ف  

 11 المؤتمر العالمي األول لألكاديميين الفمسطينيين بالميجر والشتاتنابمس: انطالق   

 11 ال تتحقق بالوعود األمريكية "واعد": طريق تحرير األسرى  

  

  عربي، إسالمي:

 13 لتيريب السالح بعد تسمميم من غزة إلى سيناء فمسطينيينإيقاف  :السمطات المصرية  

 13 بتكمفة مميوني درىم ةسوريبتقدم مساعدات لالجئين الفمسطينيين  "اإلماراتي اليالل األحمر"  

  

  دولي:

 13 ستئناف مفاوضات السالم اإلسرائيمية الفمسطينيةال أوباما: نافذة  

 12 بالسجون اإلسرائيمية واشنطن تطمب "معاممة جيدة" لمعتقل أمريكي فمسطيني قاصر  

 12 لمشعب الفمسطينيطحين ال من طن 2500 تقدم روسيا  

 12 تتضمن مطالبيم من سورية النازحين الفمسطينيين يستمم مذكرة من مدير األونروا :لبنان  

 15 الفمسطيني األحمراالتفاقية مع اليالل  "داوود الحمراء"عدم التزام  "الصميب" و"اليالل" الدوليين يحذران  

  
   :تقارير
 16 رائحة الحرب تفوح في أفق غزة ..! تقرير".."  

  
  حوارات ومقاالت:

 17 صالح النعامي... والحرب اإللكترونية "إسرائيل"  

 32 د. كماؿ الهمباوي... الطريق الى المجيول  

 33 نقوال ناصر... مإبقاء الشعب في الظال  

 35 عاموس هرئيؿ... جديد العسكرة اإلسرائيمية: رجال آليون لمقتال البّري  

  
 38 :كاريكاتير

*** 
 
 الحالي طمع العامنذ مالضفة مب محاولة اختطاف جنود 12 قامت با حماس: اإلسرائيميةالمخابرات  

قػػاؿ اػػيش اال ػػسرؿ االسػػرائيمي عمػػس الامعػػال اف العػػاـ ال ػػالي ي ػػهد ارس اعػػا : برهػػـو ارايسػػي -صػػرة النا
مم وظػػػا مػػػي م ػػػاوالت ادسطػػػاؼ انػػػودب مػػػي ال ػػػ ا ال ربيػػػا عمػػػ  يػػػد عناصػػػر مػػػف  ركػػػا  مػػػاسل كػػػي سػػػسـ 



 
 
 

 

 

           2ص                                    1818العدد:                23/2/1023السبت  التاريخ:

سقريػر  مقاي سهـ مقابؿ عسرى ممسطينييف مي ساوف اال سرؿل وقالػت صػ ي ا عمعػاريؼع االسػرائيميال  سػب
م اولػػا ادسطػػاؼ انػػود ا ػػسرؿ مػػي ال ػػ ا ال ربيػػا منػػذ مطمػػ  العػػاـ  14المدػػابرات االسػػرائيميا سػػـ سسػػايؿ 
 م اولا. 11كمه كانت  1031ال اليل مي  يف انه درؿ العاـ 

وي ذر  باط كبار مي قيادة المنطقا الوسط  مي ايش اال سرؿل بأنه مي األ هر األديرة ساؿ ميؿ مقمؽ 
عدد دريا  ركا  ماس السي س اوؿ ادسطاؼ انػود ل ػرض المسػاوما بنيػا مطالبػا س ريػر عسػرى  مف ارس اع

ممسػػػطينييف مػػػف سػػػاوف اال ػػػسرؿ مقػػػابمهـ. و سػػػب معطيػػػات المدػػػابراتل مػػػ ف ا ػػػدى م ػػػاوالت االدسطػػػاؼ 
 ع بطسها المدابرات وو دات مي ايش اال سرؿ قبؿ ب   ساعات مقط مف درواها ال   يز السن يذ.

مت الصػػ ي ال عنػػه  سػػب  ػػباط كبػػار م نػػه بعػػد صػػ قا امعػػاد  ػػاليط السػػي كانػػت نصػػرًا ل ركػػا  مػػاس وع ػػا
مهمػػت ال ركػػا اف سن يػػذ عمميػػا ل ػػرض المسػػاوما ماػػدذ لهػػا اػػدال ولهػػذا مانهػػا ساسهػػد اػػدا الدػػراج م ػػؿ هػػذب 

ف كػاف ظػاهرا بعيػدا  عػف عػيف الامهػور العمميا ال   يز السن يذل ويقوؿ ال باط اف هذا سهديد  قيقػي اػدا وا 
ونقمػت الصػ ي ا عػف مصػدر مػي اػيش اال ػػسرؿ  بسػبب اح باطػات الناا ػا مػف اهػا المدػابرات والاػػيش.

طرقهػػػػا الػػػػ  األرا ػػػػي  قولػػػهل اف ع مػػػػاس س هػػػػـ بأنػػػػه سػػػػيكوف صػػػػعبا عميهػػػػا انسػػػػاج الصػػػػواري  مػػػػي ال ػػػػ ا وا 
ا  مػف عػاؿ. ن ػف ن ػدص لػديهـ االسرائيميال ولهذا مقػد ادسػارت طريقػا ماديػا عك ػر مػف نا يسهػا والػ  اانبهػ

رغبال قدرة والك ير ادا مف الاسارة.  سػ  انف نا نػا مػي منػ  م ػاوالت ادسطػاؼل ولكػف ال اػـ اسػس نائيل 
 ووا ح لنا بأف هذا ليس م مونا سماما وي سمؿ عف ينا وا مي ا دى المراتع.

بػػات  ػػد الانػػود الػػذيف ومػػي اطػػار اسػػسعدادات اػػيش اال ػػسرؿ  ػػد عمميػػات االدسطػػاؼ سقػػرر س ػػديد العقو 
 يسامروف بالمااف مي سيارات داصا.

 23/2/1023، الغد، عّمان
 

إلى "متحف وطني" سابًقا المركزيىنية يقرر تحويل سجن غزة  
المركز ال مسطيني لإلعرـ: قرر رئيس ال كوما ال مسطينيا مي غػزة اسػماعيؿ هنيػال س ويػؿ سػاف غػزة -غزة

 لسراياعل ال  عمس ؼ وطنيع ياسد س  يات ال ركا األسيرة.المركزي سابًقال والمعروؼ باسـ عا

ل المعسقػػػػؿ السرا ػػػػي 33/4/1031وكانػػػػت امعيػػػػا عواعػػػػدع ليسػػػػرى والم ػػػػرريفل قػػػػد امسس ػػػػت مسػػػػا  الدمػػػػيس 
ليسػػػرىل عمػػػ  عرض سػػػاف غػػػزة المركػػػزي عالسػػػراياع سػػػابًقال ب  ػػػور هنيػػػال ونػػػواب مػػػي المامػػػس الس ػػػريعي 

 وبم اركا عسرى م رريف. ومم ميف عف ال صائؿ ال مسطينيال

ل هػػذا القػػرارل م ػػيرة الػػ  عنػػه كػػاف مػػف عهػػـ 31/4/1031و منػػت امعيػػا عواعػػدع مػػي بيػػاف لهػػا يػػـو الامعػػا 
األهداؼ السي سعت اليها منػذ اليػـو األوؿ الػذي بػدعت ميػه باحعػداد حطػرؽ مكػرة نمػوذج المعسقػؿ الساسػيدي 

بػػدعت العمػػؿ مػػي المكػػاف منػػذ  ػػهر واسػػسقبمت انالؼ  عمػػ  عرض السػػرايا بمدينػػا غػػزة. وعو ػػ ت عواعػػدع عنهػػا
مػػف المػػواطنيف مػػي اليػػـو األوؿ مػػف امسسػػاح هػػذا السػػاف عمػػس الدمػػيسل باح ػػاما لزيػػارة العديػػد مػػف الومػػود 

 الدوليا المس امنا.

 21/2/1023المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 
 
 الدولتين السالم دون إعالن حكومة نتنياىو قبول مبدأ عنعريقات: ال حديث  



 
 
 

 

 

           5ص                                    1818العدد:                23/2/1023السبت  التاريخ:

)وكاالت(: قاؿ كبير الم او يف ال مسطينييف صائب عريقات درؿ لقا ات م  مسئوؿ ممؼ ال رؽ األوسػط 
مػػػي مامػػػس األمػػػف القػػػومي األمريكػػػي ميميػػػب اػػػوردفل وقناصػػػؿ ومم مػػػي مرنسػػػا وبريطانيػػػا والػػػدنمارؾ وهولنػػػدا 

طػرؽ عمميػا السػرـل مػف دوف اعػرف والسويد والنرويج وعلمانيال كػًر عمػ   ػدبل انػه ال يمكػف ال ػديث عػف ا
 كوما بنياميف نسنياهو قبوؿ مبدع الدولسيفل وع ار ومؽ بياف صادر عف مكسبهل ال  عف احمراج عػف األسػرى 

عسػػػرىل هػػػو عالسػػػزاـ عمػػػ  ال كومػػػا  301والبػػػالد عػػػددهـ  3994ال مسػػػطينييف الػػػذيف اعسقمػػػوا قبػػػؿ نهايػػػا عػػػاـ 
يطاف بمػا ي ػمؿ القػدس ال ػرقيا الم سمػال هػو عي ػًا السػزاـ عمػ  اسػرائيؿ احسرائيمياعل واعسبر عف عوقؼ االسس“

عػػادة  عػػادة انس ػػار اال ػػسرؿ مػػي ال ػػ ا ال ربيػػا وا  سمامػػًا ك ػػسح المتسسػػات ال مسػػطينيا مػػي القػػدس ال ػػرقيال وا 
 ع.1000األو اع ال  ما كانت عميه قبؿ سبسمبر/عيموؿ 

 23/2/1023الخميج، الشارقة، 
 

 زمة االستقالةأس وفياض السبت وواشنطن تدخل عمى خط لقاء حاسم بين عبا 
ل اف ال مسػػا  اليػػـو الامعػػًا ععمػػفممسػػطيني مسػػتوالً ل عف راـ اهللل مػػف 23/2/1023، القاادس، القاادسذكػػرت 

زما اسسقالا سرـ مياض مف رئاسا ال كوما ال مسػطينيا مػي م اولػا منهػا عاالدارة االميركيا ددمت عم  دط 
وقػاؿ     اسـ يعقد غدا السبت بيف الرئيس م مود عباس ورئػيس  كومسػه سػرـ ميػاض.ل ؿ االزما قبيؿ لقا

المسػػتوؿ الػػذي رمػػض ذكػػر اسػػمه لوكالػػا )مػػرانس بػػرس( اف عوزيػػر الدارايػػا االميركػػي اسصػػؿ هػػذب الميمػػا مػػ  
 الرئيس م مود عباس وطمب منه سطويؽ ازما اسسقالا مياض مف منصبه و ؿ اال كاؿع.

دمت عم  دط ازما ممسطينيا دادميػه وهػذا سػددؿ مػي ال ػتوف الدادميػا ب ػكؿ عمنػيل  اؼ اف عوا نطف دعو 
 يث اف سصري ات مستوؿ مي وزارة الدارايا االميركيا امس وقوله اف ميػاض لػـ ولػف يسػسقؿ وانػه بػاؽ مػي 

 منصبه هو رسالا سياسيا ن همها ايداع.
دؿ وهو سددؿ لممرة ال انيا درؿ اقؿ مف وا اؼ اف عاسصاؿ كيري م  الرئيس عباس هو اسسكماؿ لهذا السد

ورغـ اف وكالا االنبا  الرسميا )وما( اكدت اسصاؿ كيري م  الرئيس عباس اال انها لـ  ارب  وع ريف ساعهع.
 سذكر انهما ب  ا اسسقالا مياض. 

ا ومػػي السػػياؽ ذاسػػهل قالػػت مصػػادر مطمعػػا لوكالػػا )لكػػي( االيطاليػػا لينبػػا  اف ميػػاض يسعػػرض ل ػػ وط دوليػػ
كبيػػرة ل نيػػه عػػف الم ػػي قػػدما مػػي اسػػسقالسه مػػف منصػػبه. وذكػػرت المصػػادرل السػػي م ػػمت عػػدـ الك ػػؼ عػػف 
اسمهال عف ععددا مف وزرا  الدارايا األاانب ااروا اسصاالت سريعا عمػس واليػـو مػ  رئػيس الػوزرا  ميػاض 

ال مسػػطينيا. وعكػػد  و  ػػوب عمػػ  االمسنػػاع عػػف الم ػػي قػػدما مػػي اسػػسقالسه مػػف منصػػبهع رئيسػػا لػػوزرا  السػػمطا
مصدر دبموماسي غربي لوكالا )لكي( االيطاليا لينبا  واود هكذا اسصاالتل وقاؿ عسمنينا عم  مياض عدـ 
الم ي قدما مي اسسقالسه ل السيما مي هذا الوقت ال رج الذي سمر به المنطقػاع. وع ػاؼ عنعسقػد انػه يسواػب 

ا ال مسػطينيا وميػاض هػو ال ػدص الػذي سعاممنػا معػه مػي االسسمرار مي البرنػامج الرائػ  لبنػا  متسسػات الدولػ
هذا الم روع وال نرى عف مف ال ائدة مي هذب المر ما االنسظار لمسعامؿ م  واه اديد قػد نعرمػه عو ال نعرمػهع. 
واكدت مصادر مقربا مف رئاسا الوزرا  عف مياض مصر عم  االسسقالا مف منصػبه بعػد سعر ػه لػػعسهامات 

 كا بعض قيادات  ركا عمسحع.وس ريضع مف قبؿ  ر 
اماؿ زقػوت مسس ػار رئػيس ال كومػا رمػض ل عف اكـر عبوالهنود ل عف23/2/1023، البيان، دبيوع امت 
ال يواػػد  ػػي  وال يمكننػػي ال ػػديث عػػف  ػػي  »عمػػ  نبػػأ اسػػسقالا ميػػاض واكس ػػ  بػػالقوؿ « البيػػاف»السعميػػؽ لػػػ 

 «. اليا
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كوف وصؿ اليهـ عي اسػسقالا رغػـ  ػدي هـ عػف انػه دػرؿ وبينما ن ت مصادر مي مكسب الرئيس عباسل عف ي
الساعات المقبما سيكوف هناؾ لقا   اسـ بيف عباس ومياض ب ػأف الدرمػات السػي بينهمػا. لػـ يس ػح مػا اذا 
كاف الرئيس سيقبؿ االسسقالا. وعو  ت المصادر انه مف المقرر عقد لقا  بيف عباس وميػاض ل سػـ بعػض 

 ولكف دوف س ديد موعد لهذب الامسا.االمور الدرميا بينهما. 
مػػف اهسػػه قػػاؿ ع ػػو المانػػا المركزيػػا ل ركػػا مػػسح عػػزاـ األ مػػدل انػػه مػػف المقػػرر عف يػػسـ دػػرؿ المقػػا   سػػـ 
الادؿ الذي ي يرب ال ديث المسكرر عف اسسقالا مياض مف منصبه. متكدا اف عباس مصػر عمػ  عػودة وزيػر 

مياض  رميا بأف قسيس ياب عف يبق  مي منصػبه وديػرب امػا الرئيس عبمد »الماليا نبيؿ قسيس. وع اؼ اف 
 «.عف يعود قسيس عو عف سدرج مف ال كوما

اعسبػػرت ن سػػها نا ػػت مػػي س قيػػؽ ع ػػد عهػػـ عهػػدامها مػػي انونػػا األديػػرة بػػأف س ػػرض « مػػسح»مراكػػز القػػوى مػػي 
 م ادرة مياض لموقعه الذي اسسمر ست سنوات.

ل اذ « مػاس»و« مػسح»ميػاض زادت عقػب م ػؿ المصػال ا بػيف  وميما قالت مصادر مسسقما اف ال ممػا عمػ 
مػي «  مػاس»سعمػؿ بقػوة مػف عاػؿ ال صػوؿ عمػ   صػسها مػف السػمطا السػي انسهػت الػ  عيػدي « مسح»بدعت 

غػػزةل والػػ  عيػػدي ميػػاض و كومسػػه مػػي ال ػػ ا. اعسبػػر ع ػػو المانػػا المركزيػػا لم ركػػا سوميػػؽ الطيػػراويل اف 
نها  االنقساـ.اسسقالا مياض  روريا مف عاؿ امسا  ح الطريؽ لمبد  بالمصال ا وا 

ال ػرؽ »لػػل عف مصػادر عكػدت راـ اهلل مػف ك ػاح زبػوفل عف 23/2/1023الشرق األوسط، لندن، واا  مي 
ومػف غيػر المعػروؼ بعػدل  ل عف وا نطف ودوال غربيال سريد بقا  مياضل وقد عبم ت عبو مازف بػذلؾ.«األوسط

 . ويبدو عف عبو مازف يريد  سـ موق ه مف مياض قبؿ المقا .مس  يمكف عف يمسقي عبو مازف ب ياض
عبػػو مػػازف يريػػد اعػػػادة »وب سػػب المصػػادرل مػػ ف موقػػؼ الػػػرئيس مػػا زاؿ غيػػر معػػروؼ. وسابعػػت المصػػػادر: 

نعػػـ هنػاؾ عزمػػا ولػـ س ػػؿ بعػدل لكػػف مػػف »وع ػامت: «. قسػيس لكنػػه لػـ يس ػػدث عػف اقالػػا ميػاض عو  كومسػػه
 «.غير الوا ح كيؼ سساري األمور

 
 آالف دوالر 20األيتام" ويتبرع با صندوقىنّية يدعو إلنشاء " 

لالؼ دوالر لصػػالح  30ععمػػف رئػػيس الػػوزرا  اسػػماعيؿ هنيرػػا عػػف سبػػررع  كومسػػه بمبمػػد : نبيػػؿ سػػنونو -غػػزة
ه األيساـ؛ داعيًا مي الوقت ذاسه عاأل ريا  والديرريف مف عبنا   عبنا ال  ان ا  صػندوؽ يك ػؿ األيسػاـ وسُّ ػ   ميػ

 األمواؿ الرزما لرعايسهـع.
اا  ذلؾ مي كمماذ علقاها هنيرػال اليػوـل دػرؿ   ػؿذ نظرمػهُّ معهػد األمػؿ لييسػاـ وسػط غػزةل بمناسػبا يػوـ اليسػيـ 
العربي؛ ب  ور النائب األوؿ لرئيس المامس الس ريعي د.ع مػد ب ػرل ول يػؼ مػف الػوزرا ل وراػاؿ الق ػا ل 

   لقاعا متسمرات كبرى مي المعهد.ميما سدمؿ ذلؾ امسساح رئيس الوزرا
ع اننػػي عواػػه النػػدا  حن ػػا  صػػندوؽ يرعػػ  الم ػػاري  الكبػػرى لييسػػاـ مػػي ممسػػطيفل لسػػومير ال يػػاة  وقػػاؿ هنيرػػا:

الكريمػػا لهػػتال  كػػي ال يكونػػوا مػػي مربػػ  الع ػػوزعل مواهػػًا دطابػػه الػػ  األيسػػاـ:ع ال عػػائؽ وال  ائػػؿ بيػػنكـ وبػػيف 
 ادع.ععم  المراسب بالم ابرة وال

ودعػػا هنيرػػا عال ػػعب ال مسػػطيني مػػي الػػوطف وال ػػسات الػػ  ا يػػا  يػػوـ اليسػػيـ العربػػي ب ػػكؿ اسػػس نائي نظػػرًا لمػػا 
 يسعرض له األسرى مي ساوف اال سرؿ احسرائيمي مف همايا وساديا وصمت ال   د ارسقا  ال هدا ع.
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دمػػؼ األسػػرى وسنسػػير مػػي كػػؿ  واػػدد السعهػػد بالعمػػؿ عمػػ  س ريػػر األسػػرى ال مسػػطينييفل اذ قػػاؿ:ع ن ػػف نقػػؼ
طريػػؽ لس ريػػرهـ ونتكػػد لمم سػػؿ عف المقاومػػا السػػي  ػػررت عسػػرى قبػػؿ ذلػػؾ لهػػي قػػادرة عمػػ  س ريػػر البقيػػا مػػرة 

 ومرة ومرةع.
كمػػا ذكرػػر رئػػيس الػػوزرا ل األيسػػاـل بػػػعاليسيـ األوؿع م مػػد صػػم  اهلل عميػػه وسػػمـل م ػػيرًا الػػ  عف عم ػػاركسه مػػي 

اس لياػر مػػف اهللل ودعػوة لهػػـ الػ  س مػػؿ األمانػا والسػػير عمػ  دطػػ  الرسػػوؿ اال س ػاؿ بيػػومهـ وااػب والسمػػ
 الكريـ ليكونوا رواد الوطف والس ريرع.

وع ػاد هنيرػػا باهػود القػػائميف عمػػ  معهػد األمػػؿ لييسػػاـ الػذي ي ػػكرؿ  ا ػنا لهػػذب ال ػػري ا مػف الماسمػػ  السػػي 
 عوص  بها اهلل عز واؿل   ظًا لمكانسهـ العظيما مي احسرـ.

مػػف اهسػػهل عبرػػر ب ػػر عػػف عمدػػرب بالصػػورة ال ػػموليا السػػي رسػػمها   ػػور هنيػػا ووزرائػػه وراػػاؿ مػػف الق ػػا  
لر س اؿ بيوـ اليسيـ العربي كوف ذلؾ يدلؿ عم  عصالا ال عب ال مسطيني الذي عبدع مػي المقاومػا والسياسػا 

 و  ظ كساب اهلل ورعايا األيساـع.
ريعي بأف اال س اؿ بيـو اليسيـ يأسي بعد ع داث هامػا  ػهدها ال ػعب وذكرر النائب األوؿ لرئيس المامس الس 

ال مسطيني درؿ  هر مارس/لذار الما ي منها ومػاة عدنسػا  ممسػطيفع عـ ن ػاؿ مر ػات واسس ػهاد األسػير 
 ميسرة عبو  مديرا.

 21/2/1023، فمسطين أون الين
 

 يم خالل فترة "باب التوبة"داخمية تبدأ في اعتقال "عمالء" لم يسمموا أنفسغزة: وزارة ال 
بػدات ااهػزب االمػف السابعػه لم كومػه المقالػه مػي قطػاع غػزب صػباح اليػـو الامعػهل ب ممػه واسػعه : معسز ع مػد

مف االعسقاالت مي ص وؼ ما وص سهـ بػعالعمر ع مي القطاع ممف لـ يسمموا ان سهـ لمدادميه مي غزب درؿ 
 الوزارب مي  هر مارس مف العاـ الما ي. مسرب ما يعرؼ بػعباب السوبهع الذي اطمقسه

وقػاؿ ابػراهيـ صػرح مػدير االدارب العامػه لمعرقػات العامػػه واالعػرـ بػوزارب الدادميػه مػي  ػديث لمراسػؿ وكالػػه 
عمعا ال مسطينيه لرنبا ع: اف االعسقاالت السي سن ذها الوزارب سهدؼ النها  هذا الممؼ ب ػكؿ كامػؿل متكػًدا اف 

 عسقاؿ عالعمر ع هي ص ر بالمئه.نسبه الدطا مي ا
ما اسمه بػعدا  العمالهع المنس ر   الق ا  عم  ال  اف وزارب الدادميه ال مسطينيه ب زب سسع  وا ار صرح ال

 مي قطاع غزبل وهو الدا  الذي يسصاعد مي ظؿ رغبه اسرائيؿ مي رصد ومسابعه ما ياري مي القطاعع.
 23/2/1023األىرام، القاىرة، 

 
 تنيي تحديث سجل الناخبين وتسممو لعباس الفمسطينيةالنتخابات لجنة ا 

ػ ا ؼ ب: سسمـ الػرئيس ال مسػطيني م مػود عبػاس الامعػا مػف لانػا االنسدابػات المركزيػا ال مسػطينيا  راـ اهلل
 ممؼ نسائج سسايؿ النادبيف لرنسدابات الذي سـ س دي ه.

ا  الرسػػميا اف رئػػيس لانػػا االنسدابػػات  نػػا ناصػػر ابمػػد واػػا  مػػي بيػػاف لمرئاسػػا ال مسػػطينيا نقمسػػه وكالػػا االنبػػ
الرئيس عباس 'اف لانا االنسدابات المركزيا ااهزة الارا  االنسدابات  اؿ صدور المرسػـو الرئاسػي بس ديػد 

 موعدها ومؽ القانوف الذي اكد عم  اارائها بعد سسعيف يوما مف صدور المرسـو الرئاسي الداص بذلؾ'.
بات نسائج س ديث ساؿ النادبيفل والذي ارى مي كاما م امظات ال  ا ال ربيػا وقطػاع واقرت لانا االنسدا

  باط )مبراير( الما ي. 10و 33غزة مي ال سرة الواقعا بيف 
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وقػاؿ عػػزاـ اال مػػد ع ػػو المانػا المركزيػػا ل ركػػا مػػسح لوكالػا مػػرانس بػػرس انػػه 'مػف الم سػػرض بعػػد اف ابم ػػت 
عباس ب كؿ رسػمي ااهزيسهػا الاػرا  االنسدابػات العامػا اف يبػدا م ػاوراسه لانا االنسدابات المركزيا الرئيس 

عمػػ  ال ػػور مػػ  كػػؿ القػػوى وال صػػائؿ وال عاليػػات لمسوامػػؽ عمػػ  موعػػد م ػػدد الاػػرا  االنسدابػػات قبػػؿ اصػػدار 
 مرسـو رئاسي بالدصوص'.

موعػد االنسدابػات  وقاؿ اال مػد اف الػرئيس بعػد اف سسػمـ سػاؿ النػادبيف 'سيصػدر مرسػوميف االوؿ ي ػدد ميػه
كمػػا هػػو مس ػػؽ عميػػه مػػي ممػػؼ المصػػال ا ب يػػث يسػػزامف مػػ  بػػد  الم ػػاورات ب ػػاف س ػػكيما ال كومػػا السوامقيػػا 

 ليصدر المرسـو الرئاسي ال اني ب أف س كيؿ ال كوما'.
ت واو ػح انػػه مػػف المقػرر اف' ساسمػػ  المانػػا السن يذيػػا لمنظمػا الس ريػػر االسػػبوع المقبػؿ القػػرار قػػانوف انسدابػػا

 المامس الوطني'.
 23/2/1023، القدس العربي، لندن

 
 القدس بشرقي بعد اجتماعو مع ليفني  اشديدة الميجة إلى وزير خارجية كندعريقات يوجو رسالة  

واهت القيادة ال مسػطينيا رسػالا  ػديدة المهاػا الػ  وزيػر الدارايػا الكنػدي اػوف بيػرد  عبد الرتوؼ ارناتوط:
 م  وزيرة العدؿ احسرائيميا سسيبي لي ني مي مكسبها مي القدس ال رقيا.بعد اقدامه عم  االاسماع 

وقػػاؿ د.صػػائب عريقػػاتل ع ػػو المانػػا السن يذيػػا لمنظمػػا الس ريػػر ال مسػػطينيال مػػي الرسػػالا السػػي واههػػا الػػ  
بيػػرد و صػػمت عاأليػػاـع عمػػ  نسػػدا منهػػا عننظػػر الػػ  ااسماعػػؾ مػػ  مسػػتوليف اسػػرائيمييف مػػي القػػدس ال ػػرقيا 

سمػػا بقمػػؽ بػػالدل سسواػػب اح ػػارة الػػ  عف االعسػػراؼ بالو ػػ  الػػذي ن ػػأ عػػف م اولػػا  ػػـ عاصػػمسنا هػػو الم 
 انسهاؾ ما ح لمقانوف الدولي كما عنه ي ر ب دة بالاهود األميركيا ال الياع.

وع اؼ ععمػي عف عذكػرؾ بػأف كنػدا ممزمػا بػا سراـ و ػماف ا سػراـ معاهػدة انيػؼ الرابعػا ميمػا يسعمػؽ ب مايػا 
ييف مي وقت ال رب وعف الدولػا السػي سعػاوفل عػف عمػـل دولػا عدػرى مػي عمػؿ دػاطم سس مػؿ المسػتوليا المدن

 عف االنسهاؾع.
ال ػػرقيا الم سمػػا هػػي انسهػػاؾ ما ػػح  و ػػدد عريقػػات مػػي رسػػالسه عمػػ  عف عالم اولػػا احسػػرائيميا ل ػػـ القػػدس
ؿ والنظاـ المرسبط به سمت ادانسه مف لمقانوف الدولي احنساني وب كؿ داص قوانيف ال ربع وقاؿ عاف اال سر

قبؿ م كما الانايات الدوليا وسمت ادانسه ب كؿ مسكرر مف قبؿ مامس األمف الدوليل الامعيا العاما ليمػـ 
ومػي ادانػا وا ػ ا الػ  وزيػر الدارايػا الكنػدي كسػب عريقػات عااسماعػؾ األديػر  المس دة والماسمػ  الػدوليع.

ال رقيا هو م اولا لس ري  الو   غير القانوني عمػ  األرض وقػد ينظػر  م  مستوليف اسرائيمييف مي القدس
اليػػه عمػػ  انػػه م اولػػا لمسػػاعدة ودعػػـ السياسػػات احسػػرائيميا غيػػر ال ػػرعياعل وع ػػاؼ عبنػػا  عمػػ  ذلػػؾ مػػ ف 

ي سصرمات كندا سعد سواطتًا م  االنسهاكات احسرائيميا المسواصما لمقوانيف الدوليػا لم ػربل هػذب االنسهاكػات هػ
نما عي ًا  د الماسم  الدولي ككؿع.  ليست مقط  د دولا ممسطيف وال عب ال مسطيني وا 

 23/2/1023، األيام، رام اهلل
 

 ِقطاع الأردوغان لم يتخل عن وعده بزيارة في غزة:  الوزراءأمين عام مجمس  
سركػػي راػب طيػػب عكػد عمػيف عػػاـ مامػس الػػوزرا  عبػد السػرـ صػػياـل عف رئػيس الػوزرا  ال: نبيػؿ سػػنونو -غػزة

عردوغافل لـ يسدؿ عف وعدب بزيارة ِقطاع غزة عوعف هذا الوعد ما زاؿ قائمًاعل مبينًا عف األديػر سػيزور القطػاع 
 درؿ مايو/ عيار المقبؿل م  عدـ س ديدب ليـو الزيارة.
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ؽ اف عال كومػػػا س ػػػارب عي ظػػػاهرة مدال ػػػا لمعػػػادات والسقاليػػػد الماسمعيػػػا بطػػػر  مػػػي سػػػياؽ لدػػػرل قػػػاؿ صػػػياـ:
سوعويػػا وس قي يػػا وسربويػػاعل م ػػيرًا الػػ  عف مػػا يُّ ػػار  ػػوؿ قيػػاـ ال ػػرطا ال مسػػطينيا ب مػػرت مر قػػا لم ػػباب 

 الذيف يرسدوف عالبنطاؿ السا ؿع عسموكيات مرديا مف بعض عمراد ال رطاع.
 21/2/1023، فمسطين أون الين

 
 النجاح امفاوضات لن يكتب ليال"كيري" الستئناف  جيود :أبو مرزوق 
قاؿ نائب رئيس المكسب السياسي ل ركا ع ماسع موس  عبو مػرزوؽ عمػ  صػ  ا  :القدس دوت كوـ-لقدسا

عال يسبوؾع: انسهت زيارسه وزير الدارايا األمريكػي اػوف كيػري والهادمػا الػ  سهيئػا عاػوا  المنطقػا واسػسئناؼ 
 ورغـ الس اتؿ الذي عبداب لف يكسب له النااح. الم او ات المسوق ال

 مرزوؽ: مرمح دطا كيري والسي رمض ال ديث عنها هي: وقاؿ عبو
 مصال ه م  سركيا والكياف الصهيوني. -
 دطوات سقارب بيف بعض العرب والكياف وس كيؿ ماموعا دعـ مسس نيا مصر. -
 عسيرا مف الذيف لـ ي رج عنهـ بعد سوقي  اس اقيه اوسمو. 311اطرؽ سراح  -
 ممؼ السياسي.ان راج اقسصادي م  السركيز عمي ال -
 عبارات عاما عف االسسيطاف . -
 لقا  قما بيف نسنياهو وعبو مازف قد يكوف ميه   ور عربي.-

 وع اؼ عبو مرزوؽ: هناؾ  ديث صهيوني بموامقا عمريكيا بوقؼ اهود المصال ا ع نا  الم او ات.
 23/2/1023، القدس، القدس

 
 ي ممف "مجزرة رفح"نتائج التحقيقات ف بإعالن القاىرة بطاليأبو مرزوق  

دعػػا ع ػػو القيػػادة السياسػػيا ل ركػػا  مػػاس الػػدكسور موسػػ  عبػػو مػػرزوؽ القػػاهرة الػػ  : ع مػػد بػػديوي -القػػاهرة
اعػػرف نسػػائج الس قيقػػات مػػي ممػػؼ عماػػزرة رمػػحعل والك ػػؼ عػػف عي اسهامػػات سسعمػػؽ بسػػورط ال ركػػا مػػي ال ػػأف 

 الدادمي المصريل اف وادت.
يفع عف سكػػػوف هنػػػاؾ اسهامػػػات رسػػػميا لم ركػػػا بالمسػػػئوليا عػػػف ع ػػػداث ون ػػػ  عبػػػو مػػػرزوؽ مػػػي  ػػػديث لػػػػعممسط

وقػػاؿ: عال عسػػسطي  الػػزاـ الاهػػات الرسػػميا بػػ عرف النسػػائج مػػي هػػذا ال ػػأفل عو عف عصػػرح  ووقػػائ  مػػي مصػػر.
نيابػػا عػػف األاهػػزة والمتسسػػات المصػػريا المعنيػػال ولػػو كانػػت ال ركػػا مسهمػػا  قيقػػا لرم ػػت القػػاهرة  ػػياما 

 ل ورى العاـ لم ركال وانسداباسها الدادمياع.ااسماع مامس ا
وردًّا عمػػ  سػػتاؿ م ػػادب: علمػػاذا ال سطمػػب قيػػادة  مػػاس مػػف الرئاسػػا المصػػريا اصػػدار بيػػاف يكػػذب االسهامػػات 
المواهػػا لم ركػػاأعل عو ػػح عف ن ػػي الرئاسػػا قػػد يػػأسي بػػأ ر عكسػػي لػػدى المعار ػػال وقػػاؿ: عن ػػف ال نريػػد عف 

اسػػػي بػػػيف القػػػوى الوطنيػػػا المصػػػريا؛ ألف الداسػػػر مػػػي النهايػػػا هػػػو ن ػػػف سكػػػوف  مػػػاس مػػػادة لمساػػػاذب السي
 ) ماس(ع.

وبدصػػػػوص مقا ػػػػاة مػػػػف يسهمػػػػوف ال ركػػػػا دوف دليػػػػؿل بػػػػيف عف عمميػػػػات السقا ػػػػي قػػػػد سسػػػػسمر سػػػػنوات مػػػػي 
الم اكـل عوهي عم  كؿ األ واؿ لف سوقؼ االسهاماتعل المًسا ال  عف عهػذب الدطػوة قػد سصػن  عبطػااًلل وس ػ  

 ي مكانا ال يسس قونهاع.ع داًصا م
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وبدصػػوص ق ػػيا اسس ػػهاد ال ػػباط والانػػود المصػػرييف مػػي رمػػح دػػرؿ  ػػهر عغسػػطس الما ػػيل عكػػد عف 
 مػػػاس قػػػدمت لماهػػػات الرسػػػميا كػػػؿ مػػػا طمػػػب منهػػػال قػػػائًر: عوععسقػػػد عف الاهػػػات الرسػػػميا لػػػو ن ػػػرت نسياػػػا 

 الس قيقات مي الق يا النسه  األمرع.
عف سكػػوف  مػػاس قػػد طمبػػت لقػػا  وزيػػر الػػدماع المصػػري ال ريػػؽ عوؿ عبػػد  وبصػػي ا قاطعػػا ن ػػ  ععبػػو مػػرزوؽع

وقػاؿ: ع مػاس لػـ سطمػب مػي مصػر عو  ال ساح السيسي؛ لػعسسويا ممؼ ال ػباط والانػود المصػرييف مػي رمػحع.
 دارج مصر لقا  وزير دماع عو عي مسئوؿ مي الايشع.

ؽ سسبب مي العديد مف األزمات السي  هدسها ورعى عبو مرزوؽ عف ال راغ األمني مي سينا  درؿ العهد الساب
مصرل السيما العبث احسرائيمي بأمف سينا ل قائًر: عهـ ي عموف ذلؾ  قيقاعل يقصد احسرائيمييف الػذيف ع ػار 

 ال  عنهـ عيددموف سينا  بالبطاقا ودوف سأ يرةع.
كػػؿ المنػػاطؽ  سػػ  مػػي  وك ػػؼ عػػف عف مراكػػز السانيػػد والساسػػس وعمػػر  )الموسػػاد( مػػي سػػينا  عيعب ػػوف مػػي

واعسػرؼ: عهػذا  قطاع غزةل الػذي يانػدوف ميػه العمػر  لر ػسرؿ مػف سػينا ل س ديػًدا مػف  ػـر ال ػي  وطابػاع.
 ابػػت لػػػدينا مػػف واقػػػ  الس قيقػػػات السػػي عاريناهػػػا مػػػ  العمػػر ل الػػػذيف سػػمموا عن سػػػهـ مػػػي القطػػاع دػػػرؿ المػػػدة 

 األديرةع.
ؼ سياسيا مي مصر _السيما السيار ال ػعبي و ػزب السامػ _ علػـ وعكد ععبو مرزوؽع عف لقا ات  ماس بأطرا

يكف الهدؼ منها القياـ باهود وساطا بيف هذب السيارات واماعا احدواف المسمميفل وانا ها السياسي  زب 
 ال ريا والعدالا ال اكـ مي مصرع.

اندريفل سوا  مػي  وبيف عف عالمقا ات اسسهدمت سو يح مواقؼ وعسس ومبادئ  ركا  ماس مي سعاممها م 
السا ا المصريا عـ مي غيرهاعل قائًر: عوعست لسأكيد عننا نقؼ عمػ  مسػاما وا ػدة مػف الاميػ ل وعنػه ال عرقػا 

 لنا بكؿ ما ي دث مف قريب عو مف بعيدع.
ون ػػ  القيػػادي مػػي  مػػاس واػػود عي عرقػػا بػػيف كسائػػب القسػػاـ و ػػوار سػػوريال قػػائًر: عن ػػف دمعنػػا  مػػف موق نػػا 

ي ون ف مي ع  اف النظاـل ودرانا مف سوريا؛  س  ال س سػب مواق نػا عمػ  عي اهػا مػف الاهػات؛ السياس
سدعيًما لسياسسنا السي س سـر سيادة الدوؿل وسرمض السددؿ مي ال ئوف الدادميا؛ ألنها دط ع مػرل السػيما اذا 

ساـ ال سدربل وليس لها كاف هناؾ صراع دادميل وال ننكر وقومنا ال  اانب ال عب السوريل لكف كسائب الق
 عي عرقا بالايش السوري ال رع.

وعكػػد عف عاألن ػػاؽ  ػػرورة  سميػػا مػػي ظػػؿ ال صػػار الم ػػروض عمػػ  قطػػاع غػػزةل وعنػػه عمػػي  ػػاؿ مػػسح المعبػػر 
وععمػف ععبػو مػرزوؽع عف معبػر رمػح  ب كؿ رسمي سوؼ سكػوف  مػاس عوؿ مػف يسػاعد عمػ  اغػرؽ األن ػاؽع.

مسسدرًكا: علكنػه ال يػزاؿ  سػ  انف مدصػص لم ػاالت احنسػانيال وال ئػات س سف عما كاف عميه مي السابؽل 
 عاًما ال سزاؿ ممنوعا مف الددوؿ ال  مصر اال ل االت المرض عو السعميـع. 40ال   38العمريا مف 

لقػػػا  مسػػػئوليا  وبدصػػػوص سمكػػػت األطػػػراؼ المعنيػػػا بممػػػؼ المصػػػال ا مػػػي س عيػػػؿ مػػػا اػػػرى االس ػػػاؽ عميػػػهل وا 
دصـ السياسيل ع ار ععبو مرزوؽع ال  عف هناؾ ع اديث ك يرة وعمعااًل قميما ميما يسعمؽ بهػذا احد اؽ عم  ال

 الممؼل والبد مف سراما نسائج االس اقيات واالاسماعات بيف القوى وال صائؿ ال مسطينيا.
عف  وقػػاؿ: عاألسػػػباب وا ػػ ال مالسػػػددرت الدارايػػا سعػػػوؽ ممػػػؼ انهػػا  االنقسػػػاـل وال يسػػسطي  ع ػػػد عف ينكػػػر

لػ  اانػب  اال سرؿ طرؼ  الث معني بسعميؽ االنقساـ؛ كونػه يبسػط سػيادسه بالكامػؿ عمػ  ال ػ ا ال ربيػال وا 
 ال مسطينيع. -السددؿ احسرائيمي مي ممؼ المصال ا هناؾ الطرؼ األمريكي الرامض لمسقارب ال مسطيني
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سسئناؼ الم او ات انطرقًػا وع اؼ: ع س  انف ليس هناؾ عي لقا ات رسميا م  احدوة مي  ركا مسح؛ ال
 مف النقطا السي سوق نا عندها سابًقاع.

وطالب ععبو مرزوؽع القاهرة بممارسا   وط عم  اال سرؿ؛  س  يمسـز ببنود السهدئا السي قادسها مصر قبؿ 
ع ػػهرل واػػرى درلهػػا االس ػػاؽ عمػػ  س اهمػػات س ػػمؿ: عانهػػا  المنطقػػا العازلػػال وزيػػادة مسػػاما الصػػيد المسػػموح 

عمياؿ ب ريال ومسح المعابر ال دوديا لي داص والب ائ عل قبػؿ عف يدػرؽ اال ػسرؿ هػذب السهدئػا  6بها ال  
 ويسرعب ببنودها.

ذ اعسػػرؼ ععبػػو مػػرزوؽع باألزمػػا الماليػػا ل مػػاس عقػػب ال ػػورات العربيػػا واأل ػػداث السياسػػيا المسر قػػا مػػي  وا 
دادػػؿ المكسػػب السياسػػي لم ركػػال وعف سػػأدر ااػػرا   المنطقػػال عكػػد عنػػه ال صػػ ا لمػػا يسػػردد عػػف صػػراع عان ػػا

انسداباسهػا الدادميػا ك يػًرا يعػػود باألسػاس الػ  اسسػاع المنػػاطؽ الا راميػا السػي سواػد ميهػػا ال ركػا: )قطػاع غػػزة 
 وال  ا ال ربيا والساوف والدارج(ل وكؿ مئا سياسيا سنسدب مم ميها مي ع ويا المكسب السياسي.

قيػػادات ودػػروج لدػػريف دوف عف ي قػػدوا ع ػػويا المكسػػب السياسػػي عو سػػزوؿ عػػنهـ وقػػاؿ: عطبيعػػي اػػدًّا ددػػوؿ 
هذب الص ال مالساديد مف سػنف ال يػاةل وياػب عف يكػوف كػذلؾ مػي المواقػ  القياديػا والمم ػاتعل وع ػار الػ  عف 

  ماس لديها متسسات  وريا وسياسيال وعنه ال مكاف عو مااؿ ليهوا .
 21/2/1023، فمسطين أون الين

 
 بالدهتصريح وزير خارجية كندا بتوطين الفمسطينيين في  ترفضماس ح 

اػػددت  ركػػا المقاومػػا احسػػرميا ع مػػاسع سأكيػػدها عمػػ  عفج ع ػػؽ عػػودة الرائػػيف ال مسػػطينييف الػػ  : بيػػروت
اراـ العدو الصهيوني  ؽ مقدرس ال يمكف أليا قوجة مي العػالـ  مدنهـ وقراهـ السي هارروا منها ب عؿ ا سرؿ وا 
عف سم يػػه عو سسنػػازؿ عنػػهل وعفج لاػػو   ػػعبنا ال مسػػطيني مػػي الػػدوؿ المدسم ػػا مػػا هػػو االج اقامػػا متقسػػا ولػػف سقبػػؿ 

 اماهير  عبنا االج بالعودةل ولف س ررط مي هذا ال ؽع.
علػؼ الاػم  310اا  ذلؾ ردًّا عمػ  سصػري ات وزيػر دارايػا كنػدا عاػوف بيػردعل بػأف بػردب سسسػسوعب ن ػو 

 وف الانسيا الكنديا ويعي وف ميها ال  األبد. وهو ما رم سه ال ركا امما وس صيًر.ممسطيني يمن 
-31وقالت ع ماسع مي سصريح صػ  ي مكسػوب وصػؿ عالمركػز ال مسػطيني لإلعػرـع نسػدا منػهل الامعػا )

 (: عانجنا مي الوقت الذي نرمض ميه ب كؿ قاط  كؿ مساعي اال سرؿ وبعض األطراؼ الدوليا ال  سسػويؽ4
 موؿ س ررط عو سم ػي   ػؽ عػودة الرائػيف الػ  قػراهـ ومػدنهـل م نجنػا نطالػب األطػراؼ الدوليػا الػ  الكػؼر عػف 

 هذب المساعي الم بوها السي سن از لر سرؿ ومدططاسه وسعمرؽ مف معاناة ولالـ  عبنا ال مسطينيع.
 21/2/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 
 
 
 إلبراىيمي محاولة يائسة لفرض واقع جديدام حماس: اقتحام الصياينة لمحر  

اسسنكرت  ركا المقاوما احسرميا ع ماسع ب ػدجة اقػداـ اال ػسرؿ الصػهيوني عمػ  سنظػيـ اقس امػات : بيروت
ممنهاا لم ـر احبراهيمي و مايسه لممسطررميفل م ذرة اياب مف م برا هذب الم ػاوالت المسػسهدما لمدينػا الدميػؿ 

 .ولم ـر احبراهيمي
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وكانت ماموعا مف المسطررميف الصهاينا مف بينهـ عن سالي بيمفعل اقس موا ال ـر احبراهيمي مي مدينا الدميؿ 
 س ت  راسا م دجدة مف ايش اال سرؿ مسا  عمس الدميس.

وعكدت ع ماسع: عانجنا مي الوقػت الػذي نػرمض ميػه كػؿ هػذب االقس امػات االسػس زازيال لنتكرػد عنجهػا لػف س مػح مػي 
رض واقػػ  اديػػد وطمػػس المعػػالـ احسػػرميال وسػػيبق  ال ػػـر احبراهيمػػي اسػػرميرًا دالصػػًال وسػػسظؿ امػػاهير مػػ

 ػعبنا مػػي مدينػػا الدميػؿ ومػػي كػػؿ مػدف وقػػرى ممسػػطيف صػامدة مدامعػػا عػػف عر ػها ومقدسػػاسها  سػػ  الس ريػػر 
 والعودةع.

 21/2/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 ىنيةة غزة في غياب بإدار  العممي تفويض": الحياة" 
يسواػػه رئػػيس ال كومػػا المقالػػا اسػػماعيؿ هنيػػه ونائػػب رئػػيس المكسػػب السياسػػػي : ايهػػاف ال سػػيني -القػػاهرة 
ال  الدو ا الدميس المقبؿ عم  رعس ومد لمم ػاركا مػي ااسماعػات المكسػب السياسػي السػي «  ماس»ل ركا 

 سسب ث مي األزما الماليا لم ركا وغزة.
اف ع و المكسب السياسي عماد العممي موض ب دارة قطػاع غػزة مػي « ال ياة»ميها لػ وقالت مصادر مو وؽ 

 غياب هنيه.
وكػػاف عع ػػا   ػػورى ال ركػػا مػػي الػػدادؿ وال ػػساتل عنهػػوا دورة انسدابػػات المكسػػب السياسػػي ورئاسػػا ال ركػػال 

سػي سػسعمؿ مػ  م ػعؿ وسسواصػؿ عمميػا ادسيػار المانػا السن يذيػا ال ب عادة دالد م ػعؿ لمرئاسػا لواليػا دامسػا.
 «.مف بيف عع ا  المكسب السياسي

مف دوف عف يو ػح مػا اذا كانػت هػذب النسػائج سػسُّعمف « سسعمف بعد انسها  االاسماع»وقاؿ مصدر اف النسائج 
«  مػػاس»مػػي مػػتسمر صػػ امي عو مػػي بيػػاف رسػػمي سصػػدرب ال ركػػا. وس ػػرؼ لانسػػاف ق ػػائيا ورقابيػػا دادػػؿ 

 سـ بعيدًا مف احعرـ.عم  عمميا االنسداب هذب السي س
 23/2/1023، الحياة، لندن

 
 االنتخابات قريباً  موعدفتح وحماس تحددان  

اس قت مسح و ماس درؿ ااسماعهما م  الراعي المصري عمس عم  مسابعا  :كامؿ ابراهيـ -القدس الم سما 
يؿ  كومػػا سن يػػذ ممػػؼ المصػػال ا مػػي غ ػػوف اسػػبوعيف عمػػ  اف سبػػدع بس ػػاور الػػرئيس م مػػود عبػػاس لس ػػك

 السوامؽ الوطني سمهيدًا حارا  االنسدابات الرئاسيا والس ريعيا والمامس الوطني.
عف الرئيس عباس سيبدع  لمسعكد عزاـ اال مد رئيس كسما مسح البرلمانيا ومستوؿ ال وار م   ركا  ماس عو 

لرئاسػػيا والس ػػريعيا م ػػاورات مػػ  القػػوى وال صػػائؿل مػػف عاػػؿ السوامػػؽ عمػػ  موعػػد م ػػدد حاػػرا  االنسدابػػات ا
والسوامؽ عم  عسما   كوما الك ا ات المسقمال بعد ابرغه رسميًا مف قبؿ لانػا االنسدابػات المركزيػا بانسهػا  

 عمميا ادداؿ ومعالاا بيانات النادبيف.
وع ػػػار الػػػ  عف  مػػػاس طالبػػػت مػػػف دػػػرؿ اسصػػػاالسها معػػػه امهػػػاؿ ال ركػػػا مسػػػرة عسػػػبوعيف مػػػف عاػػػؿ س ديػػػد 

ؿ المكسػػب السياسػػي ل ركػػا  مػػاسل  سػػ  س ػػدد  مػػاس المدػػوؿ مػػف اانبهػػا لمسابعػػا ممػػؼ المسػػتوليات دادػػ
 المصال ال المسًا ال  ااهزيا  ركسه لرنسدابات المقبما.

وعكد عنه بعد انسها  الم اورات سيصدر الػرئيس مرسػوميف رئاسػييف يسعمقػاف بس ػكيؿ  كومػا انسقاليػال وس ديػد 
 يا بعد ابرغه رسميا.موعد لرنسدابات الس ريعيا والرئاس
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لم ػػوار بعػػد اسػػسقباله «  مػػاس»وقػػاؿ الػػدكسور موسػػ  ابػػو مػػرزوؽ نائػػب رئػػيس المكسػػب السياسػػي ورئػػيس ومػػد 
اف ال ركػػا »لع ػػو المانػػا المركزيػػا ل ركػػا مػػسح ورئػػيس ومػػدها لم ػػوار عػػزاـ األ مػػد مػػي منزلػػه مػػي القػػاهرة 

ل «سوزي  المم ات عم  اع ػا  المكسػب السياسػيانسهت مف االنسدابات الدادميا ومي غ وف اياـ سنسهي مف 
اف ذلػػؾ ال يعطػػؿ ممػػؼ المصػػال ا الػػذي ميػػه اامػػاع دادمػػي عمػػ  اف ياػػري االنسهػػا  منػػه مػػي اسػػرع »متكػػدًا 

 «.وقت ممكف
 23/2/1023، الرأي، عّمان

 
 "الكبرى الكتل"خارج  االستيطانوافقت بشكل غير رسمي عمى تجميد  "إسرائيل": "يديعوت" 

عم   بكا احنسرنت عػف مصػادر سياسػيا « يديعوت ع رونوت»نقؿ موق  ص ي ا : سعد سم ميع –الناصرة 
كيري م  سدنا الدولا العبريال قولهػا اف  وزير دارايا الواليات المس دة اوف اسرائيميا مطمعا عم  م اد ات

ل عي  ػرؽ «لكبػرىالكسؿ االسػسيطانيا ا»عم  ساميد البنا  دارج « ب كؿ غير رسمي وهادئ»اسرائيؿ وامقت 
 الادار العازؿل لسمكيف ال مسطينييف مف العودة ال  طاولا الم او ات.

وقاؿ مصدر كبير لمص ي ا اف اسرائيؿ مسسعدة لوقؼ الن اط االسسيطاني مي المسسوطنات  رؽ الادار مف 
 درؿ س اهمات هادئا م  الواليات المس دة ومف دوف احعرف عنها.

ف كيري اصرارب عم  اسسئناؼ الم او ات بينها وبيف السمطا ال مسػطينيا باعسبػارب وساب  عف اسرائيؿ لمست م
عي ػًا »بنظربل وعميه يسطمب األمر مف اسرائيؿ السااوب م  بعػض ال ػروط ال مسػطينيا « دطوة اسسراسيايا»

مػػػف عاػػػؿ انػػػزاؿ رئػػػيس السػػػمطا ال مسػػػطينيا م مػػػود عبػػػاس )عبػػػو مػػػازف( عػػػف ال ػػػارة السػػػي سسػػػمقها برم ػػػه 
 «.م او اتال

ولػػف يقػػرر المسػػتولوف احسػػرائيميوف عمنػػًا باسػػسعداد اسػػرائيؿ لوقػػؼ البنػػا  مػػي المسػػسوطنات  ػػرؽ الاػػدارل لكػػف 
  ما بمورة لم ؿ هذب المعادلا ورا  الكواليس وبهدو .

 23/2/1023، الحياة، لندن
 

 من مفاوضات جدية مع الفمسطينيين تتيرب "إسرائيل" :"ىآرتس" 
: اسهمػػت صػػ ي ا هػػررسسل رئػػيس الػػوزرا  احسػػرائيميل بنيػػاميف نسنيػػاهول بػػالسهرب مػػف ػػػ يػػو بػػي لي سػػؿ عبيػػب

ااػػرا  م او ػػات اديػػا مػػ  ال مسػػطينييفل بعػػد رم ػػه دطػػا وزيػػر الدارايػػا األمريكػػيل اػػوف كيػػريل باالس ػػاؽ 
صرارب عم  ب ث كاما ق ايا ال ؿ الػدائـ ورمػض سقػديـ مبػادرات ف  سػ بدايا عم  ق يسي ال دود واألمفل وا 

 .نيا
وقالت الص ي ا مي امسسا يسهال الامعال اف 'المطمب بب ث كاما ق ايا ال ؿ الدائـ قد ي هػـ عمػ  عنػه سهػرب 
لدػر مػػف م او ػػات اديػال والػػرمض احسػػرائيمي يسامػ  عي ػػا باحصػػرار عمػ  عػػدـ سن يػػذ مبػادرات نيػػا  سػػنا 

 و ات'.سااب ال مسطينييف مف عاؿ عف سبقي بأيديها ذديرة لسسسددمها بالم ا
ذا مػػا  وعردمػت عف 'هػذب هػي السياسػػات والسكسيػؾ احسػرائيمي الػػذي عدى الػ  امػود عمميػػا السػرـ  سػ  انفل وا 
اسػسمرت ال كومػػا الاديػػدة بالسمسػؾ بهػػال م نهػػا لػػف سػسمكف مػػف االدعػػا  بنظامػػا اليػديفل داصػػا ساػػاب مػػواطني 

 اسرائيؿل ولكف عي ا سااب احدارة األمريكيا'.
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باع ال اصؿ بعد اوالت كيري المكوكيا مي المنطقا مػف عاػؿ دمػ  عمميػا السػرـل هػو عف وع امت عف احنط
'اسرائيؿ مصرة عمػ  منػ  عي سقػدـ وسسااهػؿ األقػواؿ الوا ػ ا السػي عدلػ  بهػا الػرئيس األميركػي بػاراؾ عوبامػا 

 درؿ زيارسه حسرائيؿ'.
يقيػا مػي ق ػيا ال ػدود وس ػكؿ م  ػزا و ػددت الصػ ي ا عمػ  عف 'اسػرائيؿ ممزمػا ب ظهػار اسػسعداد لدطػوة  ق

 لمسمطا ال مسطينيا' مف عاؿ اسسئناؼ الم او ات.

 23/2/1023، القدس العربي، لندن
 
 تل أبيب تصف العالقات األمنية مع القاىرة بأنيا شير عسلموقع "ولال":  

ليف كبار مي ( احدباري العبري عمس الامعال نقر عف مستو WALLAالناصرة ػ زهير عندراوس: قاؿ موق  )
المنظوما األمنيا احسرائيميا اف العرقات الدبموماسيا بيف الاانبيف احسرائيمي والمصري بدعت سنعكس ب كؿ 
اياػػابيل داصػػا بعػػد انسهػػا  عمميػػا )عػػامود السػػ اب( مػػي قطػػاع غػػزة مػػي س ػػريف ال ػػاني )نػػوممبر( مػػف العػػاـ 

 ب )عغسطس( الما ي.انديا مصريا مي ل 36الما يل والعمميا السي عودت ب ياة 
وب سػػب مػػا ن ػػرب الموقػػ  احسػػرائيميل نقػػر عػػف الم امػػؿ عينهػػال مػػ ف س سػػف العرقػػات بػػيف سػػؿ عبيػػب والقػػاهرة 
يصب مي مصم ا الاانب احسرائيميل وذلػؾ مػف دػرؿ منػ  الاػيش المصػري عمميػات سهريػب األسػم ا مػف 

ف مػػي سػػؿ عبيػػب الو ػػ  مػػي منطقػػا  ػػبه ازيػػرة سػػينا  الػػ  قطػػاع غػػزةل عػػروة عمػػ  ذلػػؾل وصػػؼ المسػػتولو 
األن ػػاؽ بػػالواق  الاديػػد وذلػػؾ بعػػد عػػودة سػػدمؽ الب ػػػائ  الػػ  قطػػاع غػػزة عبػػر سمػػؾ األن ػػاؽ مػػف دوف ددػػػوؿ 

 السرحل عم   د سعبيرهـ.
وسػػاب  م مػػؿ  ػػتوف ال ػػرؽ األوسػػط مػػي الموقػػ ل لمػػي ايسػػداروؼ قػػائرل نقػػر عػػف مسػػتوليف مػػي المنظومػػا 

منػػذ االنسهػػا  مػػف عمميػػا )عػػامود السػػ اب( لػػـ سػػددؿ الػػ  قطػػاع غػػزة صػػواري  بعيػػدة األمنيػػا احسػػرائيميال انػػه 
المدىل كما عف عمميات ادداؿ السرح قد اند  ت ب كؿ مم وظ درؿ سمؾ ال سرةل م يريف الػ  عف ال  ػؿ 

 مي ذلؾ يعود ال  ا راؼ وزير الدماع المصري عبد ال ساح السيسي ب كؿذ  دصي عم  هذا المو وع.
لمسػػتولوف عي ػػا الػػ  عف هنػػاؾ العديػػد مػػف المصػػالح الم ػػسركا بػػيف الاػػانبيف احسػػرائيمي والمصػػريل ول ػػت ا

األمر الذي اعؿ المنظوما األمنيا المصريا سدرؾ ايدا مدى عهميا العرقػا العسػكريا عو  سػ  السياسػيا مػ  
 الدولا العبريال عم   د سعبيرهـ.

 23/2/1023، القدس العربي، لندن
 

 يحذر نتنياىو من تأخير الحل مع الفمسطينييندان مريدور  
 ذر وزير المدابرات السابؽ مي  كوما بنياميف نسنياهو السابقا داف مريدور مػي : برهـو ارايسي -الناصرة 

مقابمػػا سم زيونيػػا مػػف االعسقػػاد السػػائد مػػي م ػػيط نسنيػػاهو بأنػػه باحمكػػاف عػػدـ الدػػوض مػػي الم او ػػات مػػ  
صػػ ي ا عهػػررسسع االسػػرائيميا عمػػس بنيػػاميف نسنيػػاهو و كومسػػه ب م ػػاؿ مهمػػا  ال مسػػطينييفل مػػي  ػػيف اسهمػػت

 وزير الدارايا األميركي بدوف كيري السسئناؼ الم او ات.
وقػػاؿ مريػػدور مػػي مقابمػػا لمقنػػاة العا ػػرة الميمػػا قبػػؿ الما ػػيال اف االعسقػػاد السػػائد مػػي  كومػػا نسنيػػاهو هػػو عنػػه 

  الاانب ال مسػطيني وهػذا سػذااال عمػن ف مػي و ػ  لػيس طبيعيػا باحمكاف عدـ االن  اؿ مي الم او ات م
ون ساج ال  س ييرل اذف ال يمكف ال  اظ عم  مدى السنيف عم  الو   القائـل ب يث اف مي قسـ مف البرد 

 يهود يسمسعوف بمواطنا كامما ويقسرعوف وامهور عربي ال يسسطي  معؿ ذلؾع.
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لػػا ممسػػطينيا الػػ  اانػػب اسػػرائيؿل م ننػػا سنصػػؿ الػػ  و ػػ  يساػػه ميػػه وسػػاب  مريػػدور قػػائرل انػػه اذا لػػـ سقػػـ دو 

 ال مسطينيوف ال  األمـ المس دة مطالبيف بمواطنا كامما و ؽ السصويت مي اسرائيؿ.
 23/2/1023، الغد، عّمان

 
 ضد الفمسطينيين بسبب أعمال عنف يرتكبيا طالبيا ييودية مدرسةتوقف تمويل  "إسرائيل" 

عمػػاؿ علعػػاـ االسػػرائيمي دطًطػػا لوقػػؼ سمويػػؿ مدرسػػه دينيػػه بمسػػسوطنه مسطرمػػه بسػػبب يػػد المػػدعي ا: عع ؼ ب
 العنؼ السي يرسكبها طربها ب ؽ ال مسطينييف والقوات االسرائيميهل ب سب و ائؽ قانونيه.

واػػا  قػػرار يهػػودا ماين ػػسايف دعمػػا لدطػػط وزارب السعمػػيـ بوقػػؼ السمويػػؿ لمدرسػػه دينيػػه مػػي مسػػسوطنه يسسػػهار 
 ه  ماؿ ال  ه ال ربيه الم سمه.المسطرم

  االمػػف س ػػير الػػ ىقػػو  االسمػػاس قدمػػه طػػرب المدرسػػه  ػػد وقػػؼ السمويػػؿ اف ادلػػ  وكسػػب ماين ػػسايف ردا عمػػ
عم ػػػاركه واسػػػعهع مػػػف طػػػرب يسسػػػهار مػػػي عاعمػػػاؿ عنػػػؼ دطيػػػرب لم ايػػػه ومدسم ػػػه  ػػػد السػػػكاف ال مسػػػطينييف 

 االمفع. ىالم مييف وقو 
ص  ه اف اعمػاؿ العنػؼ وقعػت مػي اغمػب اال يػاف مػي االوقػات السػي كػاف  39وقاؿ ماين سايف مي بياف مف 

مػػف الم سػػرض اف يقػػـو الطػػرب بالدراسػػه ميهػػال المسػػا الػػي اف ال ادامػػات امػػا عغ ػػوا الطػػرؼ عػػف ذلػػؾ وامػػا 
 ايدوب و سي  اركوا بان سهـ مي بعض اال يافع.

ب مػػف الطػػرب سقػػػـو بسن يػػذ ان ػػطه ااراميػػػه واعسبػػر اف عالسمويػػؿ العػػاـ ال يمكػػػف من ػػه لهيئػػه ميهػػا نسػػػبه كبيػػر 
 سعرض السرمه العامه لمدطرل ومعظمها درؿ وقت الدروسع.

 22/2/1023، األىرام، القاىرة
 
 ببرنامج باسم يوسف ينتنياىو يشارك فى برنامج ساخر.. والمتحدث باسمو: يذكرن 

دمػػيس مػػي برنػػامج عهػػذا بمػػد رائػػ ع  ػػارؾ بنيػػاميف نسنيػػاهول رئػػيس الػػوزرا  االسػػرائيميل امػػس ال: معسػػز ع مػػد
وي ػػػعها مػػػي قالػػػب  اسػػػرائيمي بصػػػورب عامػػػالسػػػادرل وهػػػو البرنػػػامج الػػػذي يسػػػدر مػػػف الو ػػػ  السياسػػػي اح

 كوميدي.
وي ػػػػبه برنػػػػامج عهػػػػذا بمػػػػد رائػػػػ ع البرنػػػػامج الػػػػذي يقدمػػػػه االعرمػػػػي باسػػػػـ يوسػػػػؼل ويقػػػػوؿ عنػػػػه الك يػػػػر مػػػػف 

 .ااالسرائيمي ااالسرائيميوف: انه بم ابه النسد
وقاؿ عومير اندلماف المس دث باسـ نسنياهو مي س ريدب له عبر موق  السدويف القصير عسويسرع: رئيس الوزرا  
نسنياهو كاف امس  يً ا مي البرنامج السادر عاريسس نهيديريتع )هػذا بمػد رائػ (ل الػذي يػذكرني ببرنػامج باسػـ 

 االد بػيف الك يػر مػف االوسػاط السياسػينسنيػاهو باهسمػاـ بػ ا د الم ػاهدل و ظيػت م ػاركعيوسؼل و ارؾ مي 
 مي اسرائيؿع. اوال عبي

 21/2/1023، األىرام، القاىرة
 
 القوات الدولية في الجوالن انييارتتخوف من  "إسرائيل" 

عبػػدت مصػػادر اسػػرائيميا سدومهػػا مػػف م ػػادرة الانػػود النمسػػاوييف  :سرامػػا داصػػا لالقػػدس دوت كػػوـ -راـ اهلل 
ـ الذيف ي كموف عص ب القوات الدوليا المسواادة مي المنطقال األمػر الػذي قػد يػتدي منطقا الاوالف قريبًال وه

 ال  س كؾ هذب القوات وانهيارها.
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وذكػػػػر الموقػػػػ  احلكسرونػػػػي لصػػػػ ي ا عمعػػػػاريؼع عف س كػػػػؾ القػػػػوات الدوليػػػػا سػػػػيتدي  سمػػػػًا الػػػػ  سػػػػيطرة قػػػػوات 
ش السػوري الم اذيػا لم ػدود مػ  اسػرائيؿل المسمرديف الذيف ينسموف ال  الاماعات احسرميا عم  مواق  الاػي

 بما مي ذلؾ نقطا الايش الواقعا عم  س وح ابؿ ال ي ع.
وكػػاف وزيػػر الدارايػػا النمسػػاوي الػػذي يػػزور اسػػرائيؿ مػػي هػػذب األيػػاـل ععػػرب عػػف سدومػػهل عمػػاـ رئػػيس الػػوزرا  

الػػذي سػػيتدي الػػ  المػػس احسػػرائيمي بنيػػاميف نسنيػػاهول مػػف قػػرار سزويػػد المعار ػػا السػػوريا بالسػػرحل األمػػر 
 بانود القوات الدوليال م ي ًا عف  كومسه سسعيد النظر باديا  ياؿ سوااد الانود النمساوييف مي المنطقا.

 23/2/1023، القدس، القدس
 

 بمزاعم تعرض جنوده لطمقات نارية الجيش اإلسرائيمي يطمق قذائف عمى الجوالن السوري 
نيػػػػػراف المدمعيػػػػػا عمػػػػػ  األرا ػػػػػي السػػػػػوريال مسػػػػػا  عمػػػػػس  ئيمياحسػػػػػرا عطمػػػػػؽ اػػػػػيش اال ػػػػػسرؿ: )ع .ؼ .ب(

 لطمقات ناريا وقذائؼ.” اسرائيؿ“)الامعا(ل بمزاعـ سعرض انودب مي ه با الاوالف السي س سمها 
عمػ  طػوؿ ” احسػرائيمييف“عطمقػت قػذائؼ مدمعيػا وعيػارات ناريػا عمػ  الانػود “وقاؿ ايش اال سرؿ مي بياف 

لـ يصب عي اندي باروح كما لـ سق  ع رار. ورد الايش “وع اؼ ”. وسوريا” ؿاسرائي“السياج األمني بيف 
  ”.ب طرؽ قذائؼ مدمعيا باسااب مصدر النيراف” احسرائيمي“

 23/2/1023، الخميج، الشارقة
 

  خالل األيام األربعة الماضية ةسوري المخيمات الفمسطينية في استيداف حصيمةشييدا  12 
الائػػًا ممسػػطينيًا دػػرؿ االيػػاـ االربعػػا الما ػػيال وذلػػؾ اػػرا  اسػػسمرار  13س ػػهد اس :القػػدس دوت كػػوـ -غػػزة 

مػػف عائمػػا  6ومػػف بػػيف هػػتال  ال ػػهدا   وسصػػاعد القصػػؼ الػػذي يسػػسهدؼ المديمػػات ال مسػػطينيا مػػي سػػوريا.
 وا دة ق وا مي مديـ سبينا بريؼ دم ؽ. 

 23/2/1023، القدس، القدس
 

 إلبعاده إلى خارج فمسطين يرفض عرًضا  العيساويقراقع: األسير  
راـ اهلل: عكػػدت وزارة  ػػتوف األسػػرى والم ػػرريف مػػي ال كومػػا ال مسػػطينيا بػػراـ اهلل اف األسػػير المقدسػػي سػػامر 
العيسػػػاوي رمػػػض العػػػرض القا ػػػي ب بعػػػادب الػػػ  دولػػػا عوروبيػػػال مػػػي اطػػػار صػػػ قا يوقػػػؼ بموابهػػػا اح ػػػراب 

بعادب ال  دارج األرا ي ال مسطينيا.عم  السوالي مق 166المسواصؿ عف الطعاـ لميـو الػ   ابؿ احمراج عنه وا 
ونقمػت وكالػا األنبػػا  الرسػميا السابعػػا لمسػمطا ال مسػطينيا عػػف الػوزير عيسػػ  قراقػ  قولػه مسػػا  اليػـو الامعػػا: 
عاف األسػػير سػػامر العيسػػاوي رمػػض العػػرض األوروبػػي القا ػػي ب بعػػادب ألي دولػػا عوروبيػػال عو عي  ػػكؿ مػػف 

وع اؼ قراق  اف األسير سامر العيساوي قاؿ انػه لػف يسػمح بسكػرار ساربػا  ال  دارج الوطفع.ع كاؿ احبعاد 
 مبعدي كنيسا المهدل وعنه مصر عم  عف يكوف احمراج عنه ال  مدينسه القدسل عم   د سعبيرب.
 ل  وكانت مصادر عبريا قد عمادت بأف ال كوما احسرائيميا عر ت عم  األسير العيساوي احبعاد ا

ا دى الدوؿ األوروبيا عو ال  عي دولا عدرى ع و مي األمـ المس دةل م يرة ال  عف هػذا العػرض اػا  بعػد 
 اعراب موظ يف مي االس اد األوروبي واألمـ المس دة عف قمقهـ مف  الا األسير العيساوي.

 21/2/1023قدس برس، 
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 إلنياء ىجمة إدارة السجن بحقيم يستغيثون "شطة" في سجن سرىاأل 
طمؽ عسرى ساف  طا احسػرائيمي نػدا  اسػس ا ه عبػر مركػز عع ػرارع لدراسػات األسػرى و قػوؽ احنسػاف الػ  ع

كاما المتسسات ال قوقيا والاهات الرسميال لمسددؿ العااؿ وسد يؼ ال مما ال رسا السي س نها ادارة الساف 
  دهـل منذ اسس هاد األسير ميسرة عبو  مديا.

 21/2/1023، فمسطين أون الين
 

  اإلسرائيمي "بمعتقل "أوىمي كيدار في حريق فمسطينًياأسيرًا  22إصابة  
(ل 4|31ممسػطينًيا عصػيبوال ماػر اليػوـ السػبت )  : قالت مصػادر اعرميػا عبريػا اف ع ػد ع ػر عسػيًراالناصرة

ممسطيف ارا  اندالع  ريؽ مي دياـ معسقؿ ععوهمي كيدارع احسرائيمي مي مدينا بئر السب  الواقعا مي انوب 
 .48الم سما عاـ 

وعو ػػ ت صػػ ي ا /يػػديعوت ع رونػػوت/ مػػي نسػػدسها احلكسرونيػػال عف األسػػرى عصػػيبوا باػػراح وصػػ ت بػػيف 
المسوسػػطا والط ي ػػا اػػرا  اسسن ػػاقهـ لمػػددافل وسػػـ سقػػديـ العػػرج الطبػػي لهػػـ مػػف قبػػؿ الطػػواقـ الطبيػػا ونقػػؿ 

 بع هـ ال  مسس    سوروكا احسرائيمي مي المدينا.
الص ي ا ال  عف رااؿ احط ا  سمكنوا مف ادماد ال ريؽل ميما مس ت ادارة سااني اال ػسرؿ س قيقػًا  وع ارت

السػػػمطات احسػػػرائيميا سػػػرمض احدال  بػػػأي معمومػػػات  ػػػوؿ   بال اد ػػػا. وقالػػػت مصػػػادر  قوقيػػػا ممسػػػطينيا اف
ارة المعسقػؿ لرطػرع عمػ  عسما  المعسقميف الذيف عصيبوا مي ال ريؽل كمػا عنهػا سػرمض السػماح لمم ػاميف بزيػ

 عو اع المعسقميف والمصابيف.
 23/2/1023قدس برس،   

 
 القدس المحتمة  عزز من انتشار عناصرىا فيتالشرطة اإلسرائيمية  

لت قوات اال سرؿ عمس القدس الم سما الػ   كنػا عسػكريا وزاػت بػاك ر  :كامؿ ابراهيـ -القدس الم سما   ور
وقالػػت  وبمػػدسها القديمػػا وبداصػػا مػػي م ػػيط المسػػاد األقصػػ  المبػػارؾ. مػػف لػػوا يف عسػػكرييف مػػي  ػػوارعها

مصادر امنيا ممسطينيا اف ال رطا احسرائيميا قد عػززت مػف انس ػار عناصػرها مػي م ػيط المسػاد األقصػ  
 وعزقا البمدة القديما مي مدينا القدسل وكذلؾ عم  مدادؿ المدينا س سبًا لوقوع موااهات م  انود اال سرؿ.

 23/2/1023، ي، عّمانالرأ
 
 

 عشرات اإلصابات خالل قمع االحتالل المسيرات السممية المناىضة لالستيطان وجدار 
عصيبل عمسل ع رات المواطنيف والمس امنيف األاانب اػرا  قمػ  قػوات اال ػسرؿ المسػيرات  مندوبو األياـ:

 م  األسير سامر العيساوي. األسبوعيا السمميا المناه ا لرسسيطاف وادار ال صؿ العنصري وس امناً 
مقد عصيبل بعد ظهر عمسل سبعا مواطنيف بالرصاص المطاطي درؿ الموااهات السي اندلعت بيف ال باف 

 وانود اال سرؿ مي بيت عمرل كما عصيب ع د الانود ب صابا ط ي ا.
ـ العػروبل ومي سياؽ مسصؿل قاؿ المسطوع مي الهرؿ األ مر م مد دميس: اف موااهات اندلعت مػي مدػي

عصػػيب درلهػػا  ر ػػا مػػواطنيف بالرصػػاص المطػػاطيل والع ػػرات باالدسنػػاؽل وسػػـ اسػػعامهـ ميػػدانيًا مػػف قبػػػؿ 
 مسطوعي الهرؿ األ مر.
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كما عصيبل عمسل ع رات المواطنيف والمس امنيف األاانػب ب ػاالت ادسنػاؽل اػرا  اطػرؽ قػوات اال ػسرؿ 
اب النسنال لقم  الم ػاركيف مػي سظػاهرة نظمػت  ػد االسػسمرار مػي القنابؿ الصوسيا وال از المسيؿ لمدموع والمي
 اغرؽ ال ارع الرئيس انوب الدميؿل عمس.

ومػػي  ػػي عـ ركبػػال مػػي بمػػدة الد ػػر انػػوب بيػػت ل ػػـل عصػػيبل عمػػسل  ر ػػا  ػػباف بالرصػػاص المطػػاطيل 
غما .  والع رات ب االت ادسناؽ وا 

ة المعصػػرة األسػػبوعيا السػػمميا المناه ػػا لاػػدار كمػػا قمعػػت قػػوات اال ػػسرؿ ع ػػرات الم ػػاركيفل مػػي مسػػير 
 ال صؿ العنصري واالسسيطافل انوب بيت ل ـل والسي انطمقت مف وسط القريا.

ومػػػي بمػػػدة سػػػموادل  ػػػرؽ راـ اهللل ا ػػػسبؾ ع ػػػرات ال ػػػباف مػػػ  انػػػود اال ػػػسرؿل لميػػػوـ ال ػػػانيل ردًا عمػػػ  قيػػػاـ 
 مسسوطنيف ب رب مواطف بق باف  ديديا.

غػػرب راـ اهللل عصػػيبل عمػػسل  ػػاب باػػروحل وع ػػرات المػػواطنيف والمس ػػامنيف األاانػػب  ومػػي قريػػا بمعػػيفل
باالدسنػػاؽ ال ػػديدل اػػرا  اسسن ػػاقهـ ال ػػاز المسػػيؿ لمػػدموع الػػذي عطمقسػػه قػػوات اال ػػسرؿ لقمػػ  الم ػػاركيف مػػي 

سػير سػامر مسيرة القريا األسػبوعيا السػمميا المناه ػا لرسػسيطاف واػدار ال صػؿ العنصػري وس ػامنًا مػ  األ
 العيساوي.

كمػػػا عصػػػيب مس ػػػامناف عانبيػػػاف ومػػػواطف برصػػػاص معػػػدنيل والع ػػػرات ب ػػػاالت ادسنػػػاؽل اػػػرا  قمػػػ  قػػػوات 
اال ػسرؿ احسػػرائيمي مسػػيرة النبػػي صػػالح األسػػبوعيا المناه ػػا لر ػػسرؿ واالسػػسيطافل والسػػي نظمػػتل عمػػسل 

 بعنواف )باقوف(.
ع ػػرات المػػواطنيف ب ػػاالت ادسنػػاؽ اػػرا  اطػػرؽ قػػوات ومػػي قريػػا ك ػػر قػػدوـل  ػػرؽ قمقيميػػال عصػػيبل عمػػسل 

اال ػػػػسرؿ قنابػػػػؿ ال ػػػػاز المسػػػػيؿ لمػػػػدموع لقمػػػػ  الم ػػػػاركيف مػػػػي مسػػػػيرة القريػػػػا األسػػػػبوعيا السػػػػمميا المناه ػػػػا 
 لرسسيطافل والمطالبا ب سح ال ارع الرئيسي لمقريا الم مؽ منذ عك ر مف ع ر سنوات.

 23/2/1023، األيام، رام اهلل
 

 تقصف جنوب قطاع غزة اللاالحتقوات  
قص ت قوات اال سرؿ احسرائيميا بنيراف األسم ا الر ا ال اليـو الامعال األطراؼ ال رقيا لبمدة : قنا –غزة 

 القرارة والزنا  رؽ عداف يونسع انوب قطاع غزة.
سوغػؿ وكانت قوات اال سرؿ ن ذت يوـ عمس الدميسل عمميا سوغؿ م دودة مي المنطقػال وهػي  الػث عمميػا 

 ػػرؽ عدػػاف يػػونسع دػػرؿ األيػػاـ ال ر ػػا الما ػػيال مػػي اطػػار االنسهاكػػات المسكػػررة الس ػػاؽ السهدئػػا المبػػـر مػػي 
 نوممبر الما ي.

 23/2/1023، الشرق، الدوحة
 

 مواجية التخابر االحتالل يحاولون اليرب بعد انتياء حممة مالءقطاع غزة: ع 
يني لإلعػرـع اف عػػددا مػف عمػر  اال ػسرؿ وعػػائرسهـ ك ػ ت مصػادر مطمعػا لمراسػػؿ عالمركػز ال مسػط: غػزة

( ويػػـو عمػػسل مػػ  انسهػػا  المػػدة السػػي  ػػددسها وزارة الدادميػػا لسوبػػا 4-31 ػػاولوا الهػػرب دػػرؿ اليػػـو الامعػػا )
نا ت األاهػزة مػي اعسقػالهـ و عمر  اال سرؿ. ا ر انسها   مما موااها السدابر السي نظمسها وزارة الدادميا.

 سهـ الهرب.درؿ م اول

 21/2/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 ةيزيد معاناة الالجئين الفمسطينيين في سوري الفمسطيني غياب الدعم الرسميمنظمات حقوقية:  

سبػػدو  الػػا األو ػػاع الداصػػا بػػالرائيف ال مسػػطينييف مػػي سػػوريال وبصػػورسها الكميػػال : ع مػػد المصػػري -غػػزة
سواصػؿ  ػرؿ الػدـ وسػواسر سػقوط ال ػ ايا مػنهـل بػالسزامف مػ  عػدـ واػود مسسمرة مي سوداويسها والسيما مػ  

عي  مايػػال عو سػػددؿ عو اغا ػػا سػػذكر مػػف األطػػراؼ المدسم ػػا م ميػػا عو دوليػػا والسػػي مػػف  ػػأنها عف سقػػيهـ عسػػوف 
 نيراف ال رب والسي ال ناقا لهـ ميها عو امؿ.

المديمػػػات ال مسػػػطينيا مػػػي سػػػوريا سسعػػػرض و سػػػب عػػػدد مػػػف المراكػػػز ال قوقيػػػا والاهػػػات ذات العرقػػػال مػػػ ف 
السسهداؼ كبير مي ظؿ معسرؾ ال رب الدائرة بيف النظاـ السوريل وقوات المعار ال وهو األمر الذي دمؼ 
عك ػػر مػػف علػػؼ ومػػائسي  ػػهيدل ولالؼ الار ػػ ل الػػ  اانػػب نػػزوح مئػػات انالؼ مػػف الرائػػيف دادػػؿ سػػوريا 

 والبمداف المااورة.
 حجم المأساة
وعػػا العمػػؿ مػػف عاػػؿ ممسػػطينيي سػػوريال طػػارؽ  مػػودل قػػاؿ انػػه ال يواػػد عي دور  قيقػػي علمقيػػادة منسػػؽ مام

ال مسػػػطينيا الرسػػػمياعل اساػػػاب ع ػػػداث المديمػػػات مػػػي سػػػوريال مػػػ  واػػػود بعػػػض الس ػػػرؾ عالداػػػوؿع والػػػذي ال 
 يسناسب م   اـ المأساة والدما  النازما هناؾ.

ريال بدعت سعكس لدى العديد مف المراقبيف سساتال عف مكانػا وع اؼ لػعممسطيفعل عف مأساة المديمات مي سو 
ف كاف هذا الممؼ مي صمب ععمالهـ عـ  م روع الرائيف لدى منظما الس رير والسمطا والقوى ال مسطينيال وا 

 عنه بات مهم ا ال اعسبار عو قيما له.
ي مػػػي سػػػوريا واسػػػسهداؼ وذكػػػر عف قيػػػادة ال ػػػعب ال مسػػػطيني مػػػف كامػػػا عطيامهػػػا ياػػػب عف سسنبػػػه الػػػ  مػػػا ياػػػر 

المديمػػػات والرائػػػػيفل عمػػػػ  اعسبػػػػار عنػػػػه ال يسػػػػرؾ ل ػػػػارب لنيػػػػا عمػػػػ  الرائػػػػيف مقػػػػطل بػػػػؿ انػػػػه سسعػػػػدى عبعػػػػادب 
 احسسراسايا عم  الق يا ال مسطينيا برمسها.

عاذا انسظػػرت القيػػادة وال صػػائؿ عف يقػػاؿ لهػػا مػػاذا س عػػؿ ازا م ػػكما المديمػػات مػػي سػػوريا مػػن ف مػػي  وعو ػػح:
يرةل مهي ياب عف سدمؽ  موال وسدوض كؿ المسارات وعف ال سسرؾ عي زاويا ممكف عممها مف عاؿ م كما كب

 ال مسطينييف الرائيف الذي يسعر وف لمقسؿ اليوميع.
ول ػػت  مػػود الػػ  عنػػه باحمكػػاف الس ػػرؾ السياسػػي عمػػ  صػػعيد العرقػػات الدوليػػال مػػ  الػػدوؿ عو القػػوى السػػي 

وذلؾ لوقؼ ععماؿ اسسهداؼ المديـ وزاه مي المعسرؾ القائـل ال  اانػب سس الؼ م  النظاـل عو المعار ال 
 السصعيد احعرمي ازا  ما ياري.

 ثمثا الالجئين
ف كػاف  و دد عم  عف الدور السياسي النقطا األول  السي ياب االنطرؽ مف درلها ل ؿ المأساة القائمػال وا 

البػػػد عف يكػػػوف مػػػف معالاػػػا األسػػػباب السػػػي عوصػػػمت الػػػدعـ المػػػادي واحغػػػا يل ذا عهميػػػا كبيػػػرةل وعف الوااػػػب 
 األمور ال  ما هي عميه مي الوقت الراهف.

وبػػيف  مػػود عف الك يػػر مػػف المديمػػات بػػات عهمهػػا يدراػػوف منهػػا لػػير ويعػػودف بهػػا صػػبا ا النعػػداـ األمػػفل 
ا ن سػهال عو مػي واالسسهداؼ المبا ر لهـل وعف السقديرات س ير ال  عف  م ي الرائيف باسوا مهاريف مػي سػوري

 دوؿ الاوار كمبناف واألردف وسركيا.
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بػػدوربأ عو ػػح مػػدير متسسػػا  ػػاهد مػػي بيػػروتل عمػػي هويػػديل عف ردة ال عػػؿ الرسػػميا وال صػػائميا ال مسػػطينيا 
بصػػورة سقػػديـ الػػدعـ والمسػػاندة وال مايػػا لرائػػيف مػػي المديمػػات السػػوريال عهزيمػػاعل ميمػػا لػػـ سقػػـ السػػمطا سػػوى 

 يا مف دوف زيارة المديمات.بزيارة و يدة لسور 
و ػػدد هويػػدي لػػػعممسطيفعل عمػػ  عف المسػػتوليا ال مسػػطينيا والعربيػػا والدوليػػا كبيػػرة مػػي هػػذا السػػياؽل  يػػث اف 
المئات مف انالؼ بات بر مأوى ميما عف عك ر مف علػؼ  ػهيد سػقطوا مػف غيػر عف يكػوف لهػـ  ػوؿ وال قػوةل 

  يث يسعر وف لنكبا اديدة.
 توفير حماية

ى هويدي عنػه يمكػف عف سسػمؾ الاهػات ال مسػطينيا عػدة مسػالؾل مػي سػبيؿ دعػـ وسػومير  مايػا الرائػيفل ورع
وذلؾ عبر العرقات الرسميا بيف السمطا وقوى ممسطينيا بالنظاـل عو  س  القوات المعار ال م ي ا :ععمينا 

 عف نس رؾ وال نبق  مكسومي األيديع.
طي  عف سسػػػس ؿ منصػػػبها الػػػذي  ققسػػػه مػػػي األمػػػـ المس ػػػدة مػػػتدرال وبػػػيف عف السػػػمطا عو منظمػػػا الس ريػػػر سسػػػس

ح داث دمعا دوليا اسااب سومير ال مايا لرائيفل وا  داث ال  ط المناسب عم  كاما األطراؼل ال  اانب 
 اسداذ ال صائؿ دطوات عمميا بعيدا عف البيانات واالاسماعات. 

 21/2/1023، فمسطين أون الين
 

  األطفالتواصل حصد المزيد من الضحايا الفمسطينيين خاصة من  ضفةالالمزروعة ب األلغام 
 3961وليد عوض: سواصؿ االل ػاـ المزروعػا مػي العديػد مػف المنػاطؽ ال مسػطينيا بال ػ ا ال ربيػا منػذ عػاـ 

  صد المزيد مف ال  ايا وداصا مف االط اؿ.
السػرـ' األمريكيػا بازالػا االل ػاـ وميما  رع مامس قروي  وساف غرب بيت ل ـ بالسعاوف مػ  امعيػا 'اػذور 

 عف ارا ي القريا اكدت مصادر ا صائيا رسميا اف الك ير مف االط اؿ مقدوا  ياسهـ ارا  االل اـ.
 160وب سب مدير المركز ال مسطيني لمكام ا االل اـ العميد سػميماف عمػرافل مقػد بمػد عػدد  ػ ايا االل ػاـ 

 قػر ليل ػاـ مػي منػاطؽ األغػوار ال مسػطينيا وعف  66هنالػؾ  دصًا ما بيف  هيد ومصابل وم يرا ال  عف 
 هذب ال قوؿ سمن  اسس رؿ االرا ي لزراعسها.

 قوؿ'منس ػػرة  1''منػاطؽ  ػػماؿ ال ػ ا ال ربيػػا ل و9ويػدور ال ػػديث ممسػطينيا عػػف انس ػار  قػػوؿ األل ػاـ مػػي 
ط ػػػرل  18ادى السس ػػػهاد عمػػػ  ارا ػػػي م امظػػػات مػػػدف راـ اهلل والقػػػدس والدميػػػؿ وبيػػػت ل ػػػـل االمػػػر الػػػذي 

صابا الع رات مف االط اؿ باروح ومقداف اطرامهـ منذ عاـ   .3961وا 
وقالػػت اهػػات دوليػػال يواػػد ن ػػو مميػػوف ونصػػؼ المميػػوف ل ػػـ مػػي ممسػػطيف الساريديػػال بمػػا مػػي ذلػػؾ ال ػػ ا 
والقطػػاعل عػػدا عػػف زرع قػػوات اال ػػسرؿ عاسػػاما م ػػبوها مػػي منػػاطؽ سػػكنيا سقػػ  بػػالقرب مػػف مواقػػ  عسػػكريا 

 ومسسعمراتل وذلؾ بهدؼ دب الرعب مي ص وؼ المواطنيف واألط اؿ ال مسطينييف.
 23/2/1023، عربي، لندنالقدس ال

 
 تزايد ىجرة المسيحيين من األراضي المحتمة إلى الخارج  :معطيات فمسطينية 

س ػػير معطيػػات ممسػػطينيا الػػ  سزايػػد هاػػرة المسػػي ييف مػػف األرا ػػي الم سمػػا الػػ  الدػػارج : عػػوض الراػػوب
 ألرا ي الم سما.ب كؿ المت درؿ العقد األدير والعقود السي سبقسهل مما يهدد الواود المسي ي مي ا
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وومػؽ قيػػادات مسػي يا ومسػػتوليف ممسػطينييف مػػ ف لهاػرة المسػػي ييف عػدة عسػػبابل سػأسي مػػي مقػدمسها العوامػػؿ 
 السياسيال سميها العوامؿ االقسصاديا واالاسماعيا وغيرها.

ويسركػػػز المسػػػي يوف ال مسػػػطينيوف مػػػي مػػػدينسي القػػػدس وراـ اهلل وبيػػػت ل ػػػـ مػػػي ال ػػػ ا ال ربيػػػال ا ػػػاما الػػػ  
ل وسعسبػػػػر عوروبػػػػا والواليػػػػات المس ػػػػدة الواهػػػػا الرئيسػػػػيا 3948سامعػػػػات عدػػػػرى مػػػػي األرا ػػػػي الم سمػػػػا عػػػػاـ 

 لممهااريف والبا  يف عف عمؿ.
و مػػؿ األمػػيف العػػاـ لمهيئػػا احسػػرميا المسػػي يا لرعايػػا المقدسػػات الػػدكسور  نػػا عيسػػ  اال ػػسرؿ احسػػرائيمي 

ال مسطينيال مو  ا عف اال سرؿ يس كـ مي المنػاطؽ السػي  المستوليا األول  عف هارة المسي ييف ليرا ي
سواػػد بهػػا األمػػاكف المقدسػػا ويػػس كـ مػػي الوصػػوؿ اليهػػال م ػػذرا مػػف عواقػػب هاػػرة المسػػي ييف عمػػ  هػػويسهـ 

 ول سهـ وبالسالي مسسقبمهـ.
 3961ويتكد عيس  مي معطيػات س ػمنها بيػاف صػ  ي لػه عف عػدد المسػي ييف مػي األرا ػي الم سمػا عػاـ 

% مػػػف عػػػدد 1بن ػػػو  1000%ل مو ػػػ ا عف عػػػددهـ كػػػاف يقػػػدر عػػػاـ 60بنسػػػبا  1000نػػػاقص منػػػذ عػػػاـ س
 % مقط.3السكافل اال عنه سراا  اليوـ ال  ن و 

ل ون ػػو 3961عل ػػا مػػي األرا ػػي الم سمػػا عػػاـ  46ويقػػدر عيسػػ  عػػدد المسػػي ييف ال مسػػطينييف اليػػـو بن ػػو 
علؼ  11ل  عف عدد المسي ييف مي القدس سراا  مف ل م يرا ا3948لالؼ مي األرا ي الم سما عاـ  330

. 3941نسما عاـ   ال  ن و دمسا لالؼ مسي ي اليـو
ويمدػػػص عيسػػػ  ماموعػػػا عسػػػػباب لمهاػػػرة بينهػػػا عسػػػػباب سياسػػػيا وعدػػػرى لمب ػػػػث عػػػف عمػػػؿ عو الدراسػػػػا عو 

 االلس اؽ باألسرةل ا اما ال  عوامؿ طاردة م ؿ قما مرص العمؿ واألو اع السكنيا الصعبا.
 20/2/1023، الجزيرة نت، الدوحة

 
 عن القدسمخرجون وسينمائيون مقدسيون يحذرون من المشاركة في فيمم تطبيعي  

ععمػػػػف المدراػػػػوف والسػػػػينمائيوف المقدسػػػػيوفل عمػػػػسل رم ػػػػهـ الم ػػػػاركا قطعيػػػػًا  منسصػػػػر  مػػػػداف: -راـ اهلل 
بػذكرى ان ػائهال وعف ” اسػرائيؿ“االت ل متكػديف عف ال ػيمـ يػأسي سد ػينًا ال س ػ”مدينا القػدس“بم روع ميمـ باسـ 

وقاؿ السينمائيوف مي بياف لهـ  ادسيار ذلؾ الساري ل يهدؼ ل موؿ ا س االت بمديا اال سرؿ مي بهذب الذكرى.
بينمػػا يعمػػؿ ال نػػانوف والسػػينمائيوف والم ق ػػوف ال مسػػطينيوف عمػػ  دعػػـ السػػمطا ال مسػػطينيا باال س ػػاؿ بمدينػػا “

 ل ”ربيال يدطط وي ارؾ  ما مف السينمائييف المطبعيف حنساج ميمـ القدسالقدس عاصما ال قاما الع
اننا مدراو وسينمائو ومصورو القدس نتكد و دسنا ودعمنا لمصػؼ الػوطني مػي قػرارب مقاطعػا مػيمـ “وع اموا 

 ”.14القدس “

 23/2/1023، الخميج، الشارقة
 

 نيين بالميجر والشتاتالمؤتمر العالمي األول لألكاديميين الفمسطينابمس: انطالق  
عطمػػػؽ عكػػػػاديميوف ممسػػػطينيوف المػػػػتسمر العػػػالمي األوؿ ليكػػػػاديمييف ال مسػػػطينييف بػػػػالمهار : عػػػاطؼ دغمػػػػس

وال ػػساتل والػػذي بػػدعت ععمالػػه عمػػس األربعػػا  بمدينػػا نػػابمس ويسػػسمر ليػػوميفل وسميػػز بكونػػه األوؿ مػػف نوعػػه 
 ي بالدػارج والػدادؿ وبعػض الم ػاركيف العػرب.وبم اركا واسعا مف عك ػر مػف مائػا عكػاديمي وبا ػث ممسػطين

ويسػع  الماسمعػػوف لمنهػػوض بػػال كر ال مسػطيني وق ػػاياب المدسم ػػا عمميػػا و قاميػا وااسماعيػػال وسسػػميط ال ػػو  
 عم  ق يا ممسطيف.
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وعو ػػػح منظمػػػو المػػػتسمر والم ػػػاركوف ميػػػه عنػػػه يهػػػدؼ لدمػػػؽ اسػػػر مػػػف السواصػػػؿ بػػػيف األكػػػاديمييف بػػػالوطف 
وسعزيػػزب بػػيف األكػػاديمييف المهاػػريف عن سػػهـ والػػذي يصػػب بالسػػالي مػػي ددمػػا الػػوطف األـ  ونظػػرائهـ بال ػػساتل

 ممسطيف.
وعكػػد األكػػاديمي ال مسػػطيني ومنسػػؽ عػػاـ المػػتسمر ي يػػ  ابػػر عنػػه يػػأسي بسنظػػيـ مػػف اامعػػا الناػػاح الوطنيػػا 

در ونصر له. م يرا بنابمس ودائرة  توف الم سربيف بمنظما الس ريرل وعف مارد انعقادب بالوطف هو مبعث م
ب  ػػا عمميػػا وعوراؽ عمػػؿ مػػف ممسػػطينييف سميػػزوا بسنػػوع م ػػاربهـ  46الػػ  عف المػػتسمر  ػػهد سقػػديـ عك ػػر مػػف 

 ال كريا والعمميا وسوزعوا عم  عماكف ودوؿ مدسم ا بالعالـ.
يػػا ويهػػدؼ المػػتسمر عي ػػا الػػ  سعزيػػز الب ػػث العممػػي غيػػر المواػػود عصػػر ب مسػػطيف وذلػػؾ ل يػػاب البنيػػا الس س

 والقواعد األساسيا نسياا لر سرؿ وقما الدعـ المادي.
ف غػػاب مػػػا يامػػ  هػػػتال   ويقػػوؿ مػػدير عػػػاـ دائػػرة  ػػػتوف الم سػػربيف بمنظمػػػا الس ريػػر عمػػي عبػػػو هػػرؿ انػػػه وا 

 الم سربيف مف األكاديمييف بأماكف  ساسهـ اال عف  ب وطنهـ ممسطيف يظؿ القاسـ الم سرؾ بينهـ.
منسدى لسبػادؿ األمكػار واالقسرا ػات لسطػوير السعمػيـ ب مسػطيف عبػر االسػس ادة مػف  وعو ح عف هذا المتسمر هو

دبػػرات وك ػػا ات األكػػاديمييف بالدػػارجل ودمػػؽ  الػػا مػػف السػػأ ير لصػػالح الق ػػيا ال مسػػطينيا سػػدم  باساػػاب  ػػؿ 
 سياسي.

ات ال مسػطينيال وبنػا  كما دعا لس اي  األكاديمييف الم سربيف عم  العػودةل وسوايػه عبنػائهـ لرلس ػاؽ بالاامعػ
 متسسات ب  يا م سركا بيف األكاديمييف الم سربيف والمتسسات العمميا ال مسطينيا.

 22/2/1023، الجزيرة نت، الدوحة
 

  ال تتحقق بالوعود األمريكية  "واعد": طريق تحرير األسرى 
عػػف مسػػتوليف مػػي  غػػزة: ععربػػت امعيػػا عواعػػدع ليسػػرى والم ػػرريف عػػف عسػػ ها لاممػػا السصػػري ات الصػػادرة

السػػػمطا ال مسػػػطينيال والسػػػي سس ػػػدث عػػػف قػػػرب احمػػػراج عػػػف بعػػػض األسػػػرى القػػػدام   ػػػمف وعػػػود عمريكيػػػا 
 لمسمطا.

مي بياف لها سمقت عقدس برسع نسػدا عنػه عف عكػؿ مػا يقػاؿ مػي هػذا ال ػأف ال يسػسند الػ   وعو  ت الامعيا
 وذويهـ مف نا يا عدرىع.ال قيقا عو الواق  ويعسبر سرعًبا بم اعر األسرى مف نا يا 

وقالػػػت: عمػػػف يس نػػػ  باألسػػػرى معميػػػه عال يعيػػػد الانػػػود الصػػػهاينا الػػػذيف يػػػددموف المػػػدف ال مسػػػطينيا الدا ػػػعا 
لسيطرة األاهزة األمنيا مي ال  ا عف طريؽ الدطأل بؿ ياب عف يسع  ااهًدا لمبادلسهـ بأسػرى ممسػطينييف 

 ات السرـ والسراب المزعوما عل  سب البياف. مالطريؽ لس رير األسرى وا  ا وال سمر عبر وعود
ونػػددت عواعػػدع بمػػا سقػػوـ بػػه األاهػػزة األمنيػػا السابعػػا لسػػمطا ال مسػػطينيا مػػي ال ػػ ا ال ربيػػا مػػف اعػػادة اعسقػػاؿ 

 الم رريف الذيف عم وا سنوات مي ساوف اال سرؿ.
 21/2/1023قدس برس، 

 
 لتيريب السالح ة إلى سيناءبعد تسمميم من غز  فمسطينيين إيقاف :السمطات المصرية 

السػػمطات المصػػريا عمػػس ممسػػطينييف عمػػ  ع ػػد ال ػػوااز األمنيػػا عمػػ   عوق ػػت :عالدمػػيجع –سػػينا   -القػػاهرة 
الطريػػػؽ الػػػدولي )العػػػريش  رمػػػح( وب وزسهمػػػا كميػػػا مػػػف الػػػذديرة ال يػػػال وقػػػاؿ مصػػػدر عمنػػػي انػػػه سػػػـ  ػػػبط 

سػػػينا  عبػػػر ع ػػػد األن ػػػاؽ ال دوديػػػا بمنطقػػػا ل مػػػف سػػػكاف قطػػػاع غػػػزةل بعػػػد سسػػػممهـ مػػػف غػػػزة الػػػ  ممسػػػطينييف
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 عالسرامػادوؿعطمقا سرح لليل وكميات كبيػرة مػف عقػراص  11طمقا سرح قناصا و 41ل وب وزسهما عالبرازيؿع
المدػػػدرةل م ػػػيرا الػػػ  عف ال مسػػػطينييف اعسرمػػػا مػػػي الس قيقػػػات األوليػػػا بسسػػػممهما الػػػ  الػػػبرد لسهريػػػب السػػػرح 

 والذديرة.
23/2/1023الخميج، الشارقة،   

 
 بتكمفة مميوني درىم ةسوريبتقدم مساعدات لالجئين الفمسطينيين  "اإلماراتي اليالل األحمر" 

مسػػػاعدات انسػػػانيا عاامػػػا لرائػػػيف ال مسػػػطينييف المسػػػأ ريف مػػػف  احمػػػاراسياأل مػػػر  سقػػػدـ هيئػػػا الهػػػرؿ: )واـ(
كالػػػا غػػػوث وس ػػػ يؿ الرائػػػيف األ ػػػداث الااريػػػا مػػػي سػػػوريال  يػػػث  ػػػرعت الهيئػػػا بالسعػػػاوف والسنسػػػيؽ مػػػ  و 

بسن يػػػذ برنػػػامج المسػػػاعدات وسوميرهػػػا مػػػف دادػػػؿ األسػػػواؽ السػػػوريا  عاألونػػػرواعال مسػػػطينييف مػػػي ال ػػػرؽ األدنػػػ  
 درهـ. 600عل ًا و 816بسكم ا سبمد مميونًا و

يف مف وسأسي المساعدات  مف الاهود السي سبذلها الهرؿ األ مر لسد يؼ معاناة الناز يف والرائيف المسأ ر 
لسومير المعونات  عاألونرواعاألزما السوريا دادؿ سوريا وداراها  يث يسسهدؼ البرنامج المساهما مي اهود 

 احغا اوسبنت الهيئا سن يذ هذا البرنامج  الائًا ممسطينيًا مي سوريا. 141عل ًا و 361ال ذائيا والطبيا ل والي 
مسػػطينييف مػػي مديمػػات دم ػػؽ و مػػب داصػػا اليرمػػوؾ الػػذي يس ػػمف سػػومير المعونػػات ال ذائيػػا لرائػػيف ال 

 والنيرب وغيرها مف مراكز احيوا  المتقسا السي عقامسها األونروا دادؿ متسساسها السعميميا.
23/2/1023الخميج، الشارقة،   

 
 السالم اإلسرائيمية الفمسطينية مفاوضاتالستئناف  أوباما: نافذة 

السػػسئناؼ « نامػػذة»لػػرئيس األميركػػي بػػاراؾ عوبامػػا عنػػه سواػػد  اليػػا ععمػػف ا األنبػػا :وكػػاالت  -القػػدس الم سمػػا 
عمميا السرـ احسػرائيميا ال مسػطينيال وقػاؿ انػه ب ػث مػ  األمػيف العػاـ ليمػـ المس ػدة بػاف كػي مػوف الطريقػا 

رـ السي يمكف بها ألميركا عف سعمؿ م  األمـ المس دة والهيئات المسعددة الانسيا ح راز سقػدـ مػي عمميػا السػ
وعو ح عوباما مي دساـ م اد ات له م  بػاف كػي مػوف بالبيػت انهمػا س ػد ا عػف السػرـ مػي  بال رؽ األوسط.
 يػػث سواػػد عمػػ  األقػػؿ نامػػذة م سو ػػا بالنسػػبا لإلسػػرائيمييف عو لم مسػػطينييف لمعػػودة لطاولػػا »ال ػػرؽ األوسػػط 

 «.الم او ات
لقػد مكرنػا بالطريقػػا السػي يمكػف لمواليػػات »ألوسػػط وع ػاؼ عوبامػال بعػد  ر ػػا عسػابي  عمػ  اولسػػه مػي ال ػرؽ ا

المس دة بوص ها صديقا صمبا حسرائيؿ ومتيػدة لقيػاـ دولػا ممسػطينيا عف سعمػؿ مػف درلهػا مػ  األمػـ المس ػدة 
 «.والهيئات المسعددة الانسيا مي م اولا ح راز سقدـ مي عمميا السرـ هذب

23/2/1023الدستور، عمان،   
 
 بالسجون اإلسرائيمية ة جيدة" لمعتقل أمريكي فمسطيني قاصرواشنطن تطمب "معامم 

معاممػػا قاصػػر عمريكػػي ممسػػطيني ب ػػكؿ  عاسػػرائيؿعطمبػػت وزارة الدارايػػا األمريكيػػال عمػػسل مػػف : )ع .ؼ .ب(
 ايػػد بعػػد عسػػبوع عمػػ  قيػػاـ اػػيش اال ػػسرؿ باعسقالػػه بسهمػػا ر ػػؽ الانػػود بال اػػارة مػػي سػػمواد قػػرب راـ اهلل.

نسػػػسطي  عف نتكػػػد عف مواطنػػػًا عمريكيػػػًا قاصػػػرًا م ساػػػز لػػػدى السػػػمطات عاألمريكيػػػا مػػػي بيػػػاف وقالػػػت الدارايػػػا 
  ع.احسرائيميا مي ال  ا ال ربيال ننسظر مف عي  كوما سعسقؿ مواطنًا عمريكيًا عف س مف له معامما ايدة

23/2/1023الخميج، الشارقة،   
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 لمشعب الفمسطينيطحين ال من طن 2500 تقدم روسيا 

طػػف مػػف الط ػػيف كمسػػاعدات انسػػانيا الػػ   3600روسػػيا مػػا يزيػػد عػػف  عرسػػمت :القػػدس دوت كػػوـ - راـ اهلل
وقالػػت وزارة الطػػوارئ  معاهػػدة منظمػػا األغذيػػا العالميػػا السابعػػا ليمػػـ المس ػػدة. اطػػارلم ػعب ال مسػػطينيل مػػي 
مػػا الروسػػيا ومنظمػػا سطبيػػؽ اس اقيػػا الس ػػاهـ الموقعػػا بػػيف ال كو  اطػػارل انػػه مػػي ععمػػسالروسػػيا مػػي بيػػاف لهػػا 

 األرا ي ال طنا مف الط يف عم  مسف بادرة انطمقت مف مرمأ ببطرسبورغ  3693 عرسمناالعالميال  األغذيا
 القادـ. عيارمو  ا البيافل وصوؿ ال مولا مي ال اني مف  ال مسطينياع.

23/2/1023القدس، القدس،   

 
 تتضمن مطالبيمالنازحين من سورية  الفمسطينيينتستمم مذكرة من  األونروا عام مدير :لبنان 

بزيػارة لمدػيـ عػيف ال مػوة  يػث سوق ػت  مػدير عػاـ األونػروا مػي لبنػاف لف ديسػمور: قامػت صػيدا ػ رعمػت نعػيـ
األونػػػروا مػػػف سامػػػ   الػػػ مػػػذكرة مواهػػػا واسػػػسممت نػػػاز وف ممسػػػطينيوف مػػػف سػػػوريا  عقامهػػػاديمػػػا رمزيػػػا  عمػػػاـ

منوها مطػالبهـل ب  ػور مػديري الوكالػا مػي منطقػا صػيدا ومػي الرائيف ال مسطينييف القادميف مف سوريا  ػ
الػػػدوؿ المان ػػػا. وداطبػػػت  الػػػ رئاسػػػا األونػػػروا وعبرهػػػا  الػػػ وعػػػدت ديسػػػمور بنقػػػؿ هػػػذب المطالػػػب و المدػػػيـل 

الػدوؿ المان ػا هػي الواليػات  وعك رسأنقؿ الصورة لممان يفل  عنيمعاناسكـ وععدكـ  عس هـالمعسصميف بالقوؿ: ع
مميػػػوف دوالر لرائػػػيف واعػػػدكـ ب مػػػؿ هػػػذب  1.4واالس ػػػاد األوروبػػػي ولدػػػر مػػػرة سػػػـ سوزيػػػ   ركيػػػااألميالمس ػػػدة 
 المعنييف والعمؿ عميها. ال المذكرة 

مكػػاف اال س ػػػاؿ  يػػث رعػػػت الػػ  اانػػػب السػػ ير ا ػػػرؼ دبػػورل ادسسػػػاـ دورة  الػػػ  ػػـ سابعػػت ديسػػػمور طريقهػػا 
األرض والكرامػػا. و ػػاركت  دصػػيا مػػي المباريػػات لمناسػػبا يػػـو  عقيمػػتمػػدارس األونػػروا بكػػرة الطاولػػا والسػػي 

 الدساميا.
مػي األونػروا  مسػئوليفعػيف ال مػوة سزامنػت مػ  مػا سبم ػه عػدد مػف القيػادات ال مسػطينيا مػف  ال زيارة ديسمور 

بنا  لسكميؼ مف رئاسسها مي لبنافل عف بد  الوكالا سن يذ دطا طوارئ اديدة السسقباؿ الناز يف ال مسطينييف 
 لبناف. ال ف مف سوريا الوامدي

الدطػػا س ػػمؿ مقػػط النػػاز يف الاػػددل وسق ػػي بسدصػػيص  عفوك ػػ ت مصػػادر ممسػػطينيا مطمعػػا لػػػعالمسسقبؿع 
نقطا سابعا ليونروا السسقبالهـ مي منطقا المصن  عم  ال دود المبنانيا السوريال ونقاط مما ما مػي عػدد مػف 

عائمػػا وامػػدة وسسػػميمها قسػػيما عميهػػا  عوؿ كػػؿ مػػرد المنػػاطؽ  يػػث سواػػد سامعػػات ممسػػطينيال ب يػػث يػػسـ سسػػاي
نقػاط األونػروا  الػ ل ومػف  ػـ سوايههػا عمػوربداسـ الوكالا ومبمد ع ػرة دوالرات لكػؿ مػرد سسػمـ لػه بيػدب لسسػهيؿ 

. وسػػـ اسػػس داث مركػػز اسػػسقباؿ لمنػػاز يف مػػي كػػؿ منطقػػال اليهػػامػػف المنػػاطؽ السػػي سرغػػب مػػي السواػػه  عيمػػي 
مديمػات المدينػا ب يػث يػسـ  الػ الوامديف مػنهـ  السسقباؿلا مي صيدا حقاما مركز ودصص مرعب ساب  لموكا

 سسمـ كؿ عائما  صا عبارة عف مرش ومواد غذائيا.
دطػػا األونػػروا الاديػػدة ال س ػػمؿ مراكػػز احيػػوا  ألف هنػػاؾ صػػعوبا كبيػػرة مػػي سأمينهػػا  عفالمصػػادرل  وع ػػامت

بيػوت اػاهزة لمنػاز يفل سػوا  كػانوا سػورييف  عو ػكؿ مديمػات  سامعات عمػ  اقاماوألف الدولا المبنانيا سمن  
عػدد  وا  صػا الهدؼ مف الدطػا الاديػدة ليونػروا سنظػيـ عمميػا سوزيػ  المسػاعدات  عفاو ممسطينييف. وسساب  

مػػف مػػرة وبالسػػالي  رمػػاف لدػػريف مػػف  عك ػػرالنػػاز يف وعػػدـ الوقػػوع مػػي السكػػرار عمػػ  صػػعيد اسػػس ادة الػػبعض 
 المساعدة.
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 عل ػالبناف ي وؽ  اليا الدمسػيف  ال عدد الناز يف ال مسطينييف مف سوريا عف ممسطينيا مطمعا  عوساطا وقالت
نػازح ممسػطيني مػي منطقػا صػيدا مػف بيػنهـ  علػؼ 11يسوزعوف عم  كؿ مديمػات لبنػاف ومناطقػهل واف هنػاؾ 

 عل ا مي مديـ عيف ال موة و دب. 31
23/2/1023المستقبل، بيروت،   

 
 الفمسطيني األحمرباالتفاقية مع اليالل  "داوود الحمراء"عدم التزام  " الدوليين يحذرانياللال"الصميب" و" 

عمػػادت البع ػػا المراقبػػا الدائمػػا لدولػػا ممسػػطيف لػػدى األمػػـ المس ػػدة مػػي انيػػؼ والمنظمػػات ومػػا:  – 48عػػرب 
صػػػميب والهػػػرؿ ل بػػػأف المانػػػا الدائمػػػا لم31/4/1031 الدوليػػػا األدػػػرى مػػػي سويسػػػرا مػػػي بيػػػاف يػػػـو الامعػػػا

األ مرل اسدذت قرارا مػي ااسماعهػا الدػامس مػي مدينػا دي ػوف ليبػاف ال رنسػيال يسعمػؽ بمسػسقبؿ لليػات الرقابػا 
الداصا بمذكرة الس اهـ بيف الهرؿ األ مر ال مسطيني وناما داوود احسرائيميال  ذرت ميه مف مداطر عػدـ 

وع ار البياف ال  عف المانا الدائمػا  عا م  نظيرسها ال مسطينيا.السزاـ المنظما احسرائيميا ببنود االس اقيا الموق
لمصميب والهرؿ األ مرل قامت مي ااسماعها األدير بمرااعا السقرير الذي ععدب المراقب المسسقؿ بنا  عم  

نػا قرارها الصادر نهايػا العػاـ الما ػي بسكمي ػه بمسابعػا سن يػذ بنػود مػذكرة الس ػاهـ الم ػسركال  يػث عبػرت الما
الدائما بنا  عم  السقرير المرموع لها عف امسعا ها مف عدـ قياـ المنظما احسرائيميا ب  راز عي سقػدـ يسعمػؽ 

ساري  انعقاد مامس المنػدوبيف والمػتسمر الػدولي  1033بسن يذ باقي بنود مذكرة الس اهـ وذلؾ مف س ريف  اني 
 لمصميب األ مر والهرؿ األ مر مي انيؼ.

21/2/1023، 28عرب   
 
 
 
 تفوح في أفق غزة ..! الحربرائحة  "تقرير".. 

ععػػػادت سػػػمطات اال ػػػسرؿ احسػػػرائيمي مػػػف اديػػػد سوايػػػه ماكيناسهػػػا احعرميػػػا : مػػػف / نػػػادر الصػػػ دي -غػػػزة
والن سػػيا ساػػاب قطػػاع غػػزة الم اصػػرل و ػػرعت ببػػث سػػمومها منػػذ عػػدة ع ػػهر لسهيئػػا األاػػوا  عمػػاـ الماسمػػ  

قطػػاع قػػد سكػػوف األعنػػؼ مػػف سػػابقاسهال س ػػت  اػػج وذرائػػ  واهيػػا عبرزهػػا الػػدوليل ل ػػف  ػػرب اديػػدة عمػػ  ال
 و    د علصواري  غزةع.

و ػػػهدت منػػػاطؽ مس رقػػػا مػػػف قطػػػاع غػػػزة دػػػرؿ األيػػػاـ الما ػػػيال سػػػوسرًا ميػػػدانيًا وسصػػػعيدًا مػػػف قبػػػؿ الاػػػيش 
ئرات والػدباباتل احسرائيمي بعد درقه ألك ر مف مرة اس اؽ السهدئا بقص ه مناطؽ مس رقا مف قطاع غػزة بالطػا

طػرؽ النػػار عمػػ  المػػزارعيف ومنػػ  الصػػياديف مػػف احب ػار بالمسػػاما السػػي  ػػددسها اس ػػاؽ السهدئػػا الػػذي رعسػػه  وا 
امهوريػػا مصػػر العربيػػال ميمػػا قامػػت بعػػض ال صػػائؿ مػػي غػػزة بػػ طرؽ عػػدد مػػف الصػػواري  باساػػاب البمػػدات 

 احسرائيميا الم يطا بالقطاع.
ة المنطقػػػا الانوبيػػػا لاػػػيش اال ػػػسرؿ مػػػف سصػػػعيد الػػػرد احسػػػرائيمي عمػػػ  و ػػػذرت مصػػػادر عسػػػكريا مػػػي قيػػػاد

عمميػػات اطػػرؽ الصػػواري  مػػف قطػػاع غػػزة عمػػ  البمػػدات الانوبيػػال ونقمػػت اذاعػػا اػػيش اال ػػسرؿ عػػف سمػػؾ 
المصادر قولها اف ع)سؿ عبيب(ع سسسدذ مزيدا مف احارا ات العقابيا  د قطاع غزة بما ميهػا اغػرؽ المعػابر 

لػػ   ػػـ سسطػػور الػػ  اسػػسهداؼ لممسػػئوليف عػػف اطػػرؽ الصػػواري  وسهديػػد امػػف سػػكاف منطقػػا الانػػوب كدطػػوة عو 
  سب زعمها.
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 1031ووقعػت ال صػائؿ ال مسػطينيا اس ػاؽ سهدئػا مػ  اسػرائيؿ مػي نػوممبر/ س ػريف ال ػاني مػف العػاـ الما ػػي 
سس ػػهاد مػػا يقػػرب مػػف بوسػػاطا مصػػريا سػػـ بموابػػه وقػػؼ الهاػػـو )احسػػرائيمي( عمػػ  قطػػاع غػػزة الػػذي عدى ال

 لدريف. 3600ممسطينيًا وارح  390
 

 تصعيد محدود..
و يتكػػد الدبيػػر مػػي ال ػػأف احسػػرائيمي م مػػد مصػػمحل عف اال ػػسرؿ ينسظػػر ال رصػػا والوقػػت المناسػػبيف ل ػػسح 

 ابها عسكريا اديدة م  قطاع غزة ومصائمهل لكف دوف الددوؿ ب رب  امما.
لوقػػػت الػػػراهفل بالسصػػػعيد العسػػػكري الكبيػػػر عو ال ػػػرب عمػػػ  غػػػزةل وقػػػاؿ مصػػػمح:ع اسػػػرائيؿ غيػػػر معنيػػػا مػػػي ا

سسراسيايا مي قطاع غزةع.  وسسكس ي بعمميات اسسهداؼ لمباني عو وزارات عو عماكف  يويا وا 
ويرى مصمحل عف السصعيد العسكري بالنسبا لر سرؿ هو مسألا اسسراسيايا هامال داصا بعد هزيمػا اي ػه 

ديػػرة مػػ  مصػػائؿ المقاومػػا مػػي قطػػاع غػػزةل المسػػًا الػػ  عف الظػػروؼ الدادميػػا مػػي مػػي معركػػا ال مانيػػا عيػػاـ األ
 اسرائيؿ وكذلؾ الو   احقميمي والدولي ال يمن انه القوة وال قا لدوض  رب  امما عم  القطاع.

وع ػػاؼ الدبيػػر مػػي ال ػػأف احسػػرائيميل عف اػػيش اال ػػسرؿ سػػيب ث انف عػػف السصػػعيد العسػػكري الم ػػدودل 
سهداؼ مطمقي الصػواري  ب ػكؿ مبا ػرل ا ػاما لػبعض الػوزارات والمبػاني ال كوميػا مػي القطػاعل وسيقوـ باس

داصا بعد س مميه ل ركػا ع مػاسع المسػتوليا الكاممػا عػف اطػرؽ الصػواري  األديػرة عمػ  البمػدات الم يطػا 
ف يقػػوـ ب ممػػا ب ػزة. ول ػػت مصػمحل الػػ  عف األيػػاـ المقبمػا سػػسكوف  اسػما اػػدًا مػػي قطػاع غػػزةل واال ػسرؿ ان

 دوليا كبيرة لسبرير عي سصعيد عسكري م سمؿ  د القطاع.
نوممبر/ س ريف  اف الما ي باغسياؿ ع مد الاعبريل القائد  34وبدعت اسرائيؿ هاوما عسكريا عم  غزة مي 

عيػاـ مسواليػا عم ػت  8الميداني لكسائب عز الديف القساـ الاناح العسكري ل ركا  ماسل واسسمر عم  مدار 
صابا عك ر مف  390سس هاد ن و ال لدريفل ميما عطمقت المقاوما مئات الصواري  وصؿ  3100ممسطينًيا وا 

اسػػرائيمييفل عطمقػػػت  6بع ػػها لمقػػدس و)سػػػؿ عبيػػب( مػػي سػػػابقا هػػي األولػػ  مػػػف نوعهػػال وعسػػ رت عػػػف مقسػػؿ 
ت باس ػػػاؽ سهدئػػػا اسػػػرائيؿ عمػػػ  العمميػػػا ععمػػػود السػػػ ابعل عسػػػمسها مصػػػائؿ المقاومػػػا ع اػػػارة السػػػايؿعل وانسهػػػ

 مف ال هر ن سه. 13برعايا مصريا مي 
 

 مبرر لمحرب..
بػدوربل الم مػؿ السياسػػي ع ػرؼ العارمػػيل وامػؽ رعي سػابقه عمصػػمحعل مػي قولػػه بػأف اسػرائيؿ لػػف سػورط ن سػػها 
ب ػػف  ػػرب كاممػػا عمػػ  قطػػاع غػػزةل وسػػيكوف سصػػعيدها مػػي المر مػػا المقبمػػا م ػػدودًا ويسػػسهدؼ نقػػاط معينػػال 

 الظروؼ ال اليا غير مهيأة لم رب ال امما.متكدًا عف 
وقػػاؿ العارمػػي :عال ػػرب والسصػػعيد العسػػكري اػػز   ابػػت مػػف السياسػػا والعقيػػدة احسػػرائيميا مػػي السعامػػؿ مػػ  

 المس يرات الم يطا بها سواً  كانت دادميا عو دارايال وال يمكف سااهؿ هذا الديار.
اد غطػػػػا  دولػػػي ألي عمميػػػػا عسػػػكريا س ػػػػنها عمػػػػ  وع ػػػاؼ:ع اسػػػػرائيؿ دائمػػػًا مػػػػا سب ػػػث عػػػػف مبػػػػررات حياػػػ

ال مسطينييف وداصا مي قطاع غزةل وسيكوف ممؼ اطرؽ الصواري  مف غزة ساػاب البمػدات احسػرائيميا مبػررًا 
 كاميًا لر سرؿ لسهيئا األاوا  عماـ الماسم  الدولي وو   السبريرات ألي عمميا عسكريا مقبما ع.
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ي اوؿ بطػرؽ مدسم ػا اسػس زاز مصػائؿ المقاومػا ال مسػطينيا مػي قطػاع غػزةل  ول ت العارمي ال  عف اال سرؿ
وارها ل سح ابهػا موااهػا اديػدة معػهل معسبػرًا اطػرؽ الصػواري  مػف قبػؿ المقاومػا ومػسح ابهػا موااهػا معػه 

 مبررًا قاطعًا ل ف  رب اديدة عم  غزة.
م سو ػػػا عمػػػ  غػػػزةل واال ػػػسرؿ يسػػػس ؿ ع لػػػف سكػػػوف هنػػػاؾ مسػػػرة طويمػػػا بػػػدوف  ػػػرب عو موااهػػػا  وسػػػاب  قػػػائًر:

ال رصػػا بسمػػؾ ال ػػروب حاػػرا  الساػػارب عمػػ  طائراسػػه وانػػودب وعسػػم سه العسػػكريا الاديػػدةعل م ػػي ًا:ع ال ػػرب 
ال امما مسسبعدة ولكف السصعيد الم سوح واالسسهداؼ العسكري وسياسا االغسياالت واردة بأي ل ظػا مػف قبػؿ 

 ايش اال سرؿع.
ما اسػسهدمت ال ر ػا  الما ػي دبابػا اسػرائيميا كانػت مسوغمػا  ػرؽ مدينػا دػانيونسل ميمػا ي ار ال  عف المقاو 

عطمقػػػػت األسػػػػبوع الما ػػػػي عربػػػػ  قػػػػذائؼ هػػػػاوف عطمقػػػػت ساػػػػاب سامعػػػػات مسػػػػسوطنا سػػػػديروت دوف عف س ػػػػدث 
اصاباتل وععمف سنظيـ سػم ي مس ػدد عمامػس  ػورى المااهػديفع مسػئوليسه عػف ذلػؾل مو ػ ا عنهػا سػأس  ردًّا 

 وماة األسير ميسرة عبو  مديا. عم 
نػػػه سػػػيبق  معاديػػػا  وكػػػاف بينػػػي غػػػانسس قائػػػد عركػػػاف الاػػػيش احسػػػرائيميل عكػػػد عف قطػػػاع غػػػزة غيػػػر مسػػػسقرل وا 
لػػػػ سرائيؿ مػػػي المسػػػسقبؿ القريػػػبل مو ػػػ ًا عف األيػػػاـ األديػػػرة س ػػػير الػػػ  ال ساسػػػيا العاليػػػا لمنطقػػػا الانػػػوبل 

 ي عازا  كبيرة مف البردع.وسأ يرها عم  األمف وعم  اح ساس باألمف م
23/2/1023وكالة قدس نت،   

 
 اإللكترونية والحرب "إسرائيل" 

 صالح النعامي
رغػػـ األصػػدا  الواسػػعا السػػي سركسهػػا الهامػػا احلكسرونيػػا السػػي سعر ػػت لهػػا اسػػرائيؿ مػػتدرًا والسػػي اسػػسهدمت 

هػذب الهامػا عبعػد مػا سكػوف عػف  مواق  وزارات ومرامؽ  كوميا عمػ  ال ػبكا العنكبوسيػال م نػه يمكػف القػوؿ اف
ال رب احلكسرونيا السػي س سػب لهػا الندػب ال اكمػا ودوائػر السقػدير احسػسراسياي مػي سػؿ عبيػب علػؼ  سػابل 

 وسعمؿ عم  مدار الساعا مف عاؿ س صيف الكياف الصهيوني مي موااهسها.
ا ػر مرامقهػا احسػسراسيايا اف ما ي ير الذعر مي اسرائيؿ هو عف سسعػرض لهامػا الكسرونيػا سسػسهدؼ ب ػكؿ مب

المرسبطػػا بال  ػػا  احلكسرونػػيل م ػػؿ البنػػ  الس سيػػا )الكهربػػا  والميػػاب والمواصػػرتل والقطػػاع المصػػرمي..(ل 
وهيئات القيادة و بكات الس كـ العسكريال واألقمار الصناعيال وكذلؾ مامؿ السقنيات المسقدما المرسبطا بهذا 

 ال  ا .
 

 سيناريو الرعب اإلسرائيمي
اف اسػرائيؿ سنطمػػؽ مػف امسػػراض م ػادب عنػػه كممػا سعاظمػػت دراػا سوظيػػؼ السقنيػات المسقدمػػا مػي س ػػ يؿ مرامػػؽ 
البنػػػ  الس سيػػػا والمتسسػػػات العسػػػكريا والمدنيػػػا ال ساسػػػال زادت مػػػرص انك ػػػامها عمػػػاـ الهامػػػات احلكسرونيػػػا 

ت مما ينسج عنه  مؿ ال يػاة مػي عالمعادياع السي قد ال ستدي مقط ال  سوقؼ عمؿ هذب المرامؽ وسمؾ المتسسا
الكيػػػػاف الصػػػػهيونيل بػػػػؿ يمكػػػػف عف سػػػػتدي عي ػػػػًا الػػػػ  سػػػػقوط عػػػػدد كبيػػػػر مػػػػف القسمػػػػ  مػػػػي صػػػػ وؼ المػػػػدنييف 

 والعسكرييف.
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ومف األهميا بمكاف عف ن ير هنػا الػ  م ػاؿ بسػيط يو ػح  اػـ األ ػرار السػي سد ػ  اسػرائيؿ سكبػدها اػرا  
لػػديهال عال وهػػي األ ػػرار الناامػػا عػػف مهاامػػا هيئػػا الػػس كـ  هاػػوـ الكسرونػػي يسػػسهدؼ مرامػػؽ البنػػ  الس سيػػا

 الم وسبا السي س  ؿ نظاـ اح ارات المروريا ميها.
مقد  ذر عك ر مف مستوؿ اسرائيمي مف عف عي طرؼ معادذ قادرذ عم  الولوج الػ  و ػدات الػس كـ احلكسرونػي 

ئيمييف دػرؿ دقػائؽل  يػث ب مكػاف هػذا مي نظاـ اح ػارات المروريػا يمكنػه عف يسسػبب مػي مػوت مئػات احسػرا
الطرؼ س يير اعدادات هذب الو داتل ب يث يسـ س  يؿ األ وا  الد ػرا  مػي نظػاـ اح ػارات المروريػا مػي 
االسااهػات المسعاكسػػا مػػي الوقػػت ن سػهل ممػػا يعنػػي سػػقوط عػدد كبيػػر مػػف القسمػػ  والار ػ  مػػي  ػػوادث طػػرؽ 

 متكدة.
الس كـ الم وسبا السي س ػ ؿ نظػاـ اح ػارات المروريػا سعسبػر بسػيطا  اف األ رار النااما عف مهااما هيئا

مقارنػػا باأل ػػرار الناامػػا عػػف اسػػسهداؼ مرامػػؽ عك ػػر  يويػػا. معمػػ  سػػبيؿ الم ػػاؿ سد ػػ  اسػػرائيؿ عف سػػسمكف 
عطراؼ عمعادياع مف الولوج ال  هيئات الس كـ الم وسبا مي مطار بف غوريػوف والسسػبب مػي  ػوادث سصػادـ 

ات المقمعػػا عو الهابطػػال عو الس ػػويش عمػػ  الػػنظـ السػػي سػػس كـ مػػي مسػػسوى ارس ػػاع الطػػائرات ع نػػا  بػػيف الطػػائر 
 اقسرعها عو طيرانها  س  سصطدـ ببع ها البعضل عو اعمها سصطدـ بعوائؽ طبيعيا.

وبواسػػػطا انليػػػا ذاسهػػػال يمكػػػف المػػػس ب ػػػكؿ اػػػدي بسزويػػػد احسػػػرائيمييف بالكهربػػػا  والمػػػا  ودػػػدمات االسصػػػاؿ 
دسم ا. وما ينطبؽ عم  المرامؽ المدنيا يمكف عف ينطبؽ عم  المرامؽ العسػكريا المدسم ػا السػي سواػه عبػر الم

 هيئات س كـ م وسبال وس ديدًا مامعات الصناعا العسكريا المدسم ا.
معمػػ  سػػبيؿ الم ػػاؿ سد ػػ  اسػػرائيؿ عف يػػسـ الس ػػويش عمػػ  نظػػاـ رقابػػا وس كػػـ مػػي مصػػن  ينػػسج وسػػائؿ قساليػػا 

دي الػػػ  س ايػػػربل عػػػروة عمػػػ  السػػػأ ير عمػػػ  هيئػػػات الػػػس كـ المرسبطػػػا بوسػػػائؿ الػػػدماع الاػػػوي لكػػػي ب ػػػكؿ يػػػت 
 سسسهدؼ طائرات عسكريا عو مدنيا سعود حسرائيؿ ن سها.

ويبمػػػد ال ػػػػزع الصػػػػهيوني مػػػف النسػػػػائج عالكار يػػػػاع ل ػػػػرب الكسرونيػػػا الػػػػ   ػػػػد الدػػػوؼ مػػػػف امكانيػػػػا عف سػػػػسمكف 
  الػنظـ الم وسػبا السػي س ػ ؿ مصػان  البسروكيميائيػاتل والسػي يمكػف عف عاألطراؼ المعادياع مف الوصوؿ الػ

سػػتدي الػػ   ػػدوث س ػػاعرت غيػػر مرغػػوب ميهػػا ينػػسج عنهػػا سػػ ب مػػف ال ػػازات السػػاما السػػي سػػتدي الػػ  عػػدد 
 كبير مف القسم ل م ًر عف الكوارث البيئيا السي يمكف عف سنسج عف ذلؾ.

 
 إستراتيجية ىجومية
اريو الرعب الذي سمت اح ارة اليه ععرب يس قؽ مي  اؿ واود طػرؼ يممػؾ قػدرات مػي سدرؾ اسرائيؿ عف سين

المااؿ احلكسروني سمكنه مف القياـ بم ؿ هػذب االدسراقػاتل وهػي سػرى عف هػذب احمكانيػات ال يمكػف عف سسػومر 
 اال لدوؿ لديها قدرات كبيرة مي المااؿ احلكسروني.

يقدـ عميها الهاكرز ال سناح مي ال الػب مػي الولػوج الػ  هيئػات الػس كـ مف هنال مهي سرى عف المبادرات السي 
الم وسػػبا السػػي سػػػرسبط بهػػا مرامػػؽ البنػػػ  الس سيػػا عو المنظومػػػات العسػػكريا المدسم ػػا لػػػديهال عمػػ  اعسبػػػار عف 

 الهاكرز غير متهؿ الدسراؽ منظومات الدماع المرسبطا بهذب المنظومات.
ب ال ساسػيا والمدػاوؼ لدطػر ال ػرب احلكسرونيػا يراػ  ب ػكؿ عساسػي اف الذي ياعػؿ اسػرائيؿ سبػدي كػؿ هػذ

الػػ   قيقػػا ادراكهػػا لمطاقػػا الكامنػػا مػػي ال ػػرب احلكسرونيػػال عمػػ  اعسبػػار عنهػػا سمػػارس عمػػ  نطػػاؽ واسػػ  هػػذا 
سسراسيايا.   النوع مف ال رب مي م اولسها س قيؽ عهداؼ سكسيكيا وا 
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مػػف اعطػػاب عاهػػزة الطػػرد  -السعػػاوف مػػ  الواليػػات المس ػػدةب- 1009ممػػـ يعػػد سػػرًا عف اسػػرائيؿ سمكنػػت عػػاـ 
ل وذلؾ عبر اسسدداـ ميػروس ع ع. ولػـ يسػردد Stuxnetالمركزي السي سعسمد عميها ايراف مي سدصيب اليورانيـو

وزيػػػر ال ػػػػرب احسػػػرائيمي ال ػػػػالي مو ػػػيه يعػػػػالوف مػػػي االعسػػػػراؼ بػػػأف اسػػػػرائيؿ هػػػي المسػػػػتولا عػػػف الهامػػػػا 
ل وذلػػػؾ عبػػػر 1031لهػػػا منظومػػػات  واسػػػيب ايرانيػػػا  ساسػػػا مػػػي يونيػػػو/ زيراف  احلكسرونيػػػا السػػػي سعر ػػػت

 ع.Flameاسسدداـ ميروس ع
مي الوقت ذاسهل عقدمت اسرائيؿ عم  السسمؿ الكسرونيػًا الػ  منظومػات الػس كـ المسػتولا عػف سوايػه الػدماعات 

النوويػا السػوريا قػرب ديػر الػزور  الاويا السوريا ع يا ال ارة السػي ن ػذسها الطػائرات احسػرائيميا عمػ  المن ػأة
ل وعبطمػػت عمػػؿ هػػذب المنظومػػات  سػػ  سقمصػػت مػػرص سعػػرض 1006 ػػماؿ  ػػرؽ سػػوريا مػػي سػػبسمبر/عيموؿ 

 الطائرات الم يرة لنيراف الدماعات الاويا السوريا.
ه وباح اما ال  هذا النوع العنيؼ مػف االسػسدداـل مػ ف هنػاؾ سوظي ػا عناعمػاع لم ػرب احلكسرونيػا سعكػؼ عميػ

اسرائيؿ منذ سنيف. معناصر المدابرات احسرائيميا يوظ وف مواق  السواصؿ االاسمػاعي مػي م ػاوالسهـ لسانيػد 
عمر  عبر اسسدداـ هويات مزي ػا. وستكػد المعطيػات السػي سقػدمها األاهػزة األمنيػا ال مسػطينيا عنػه باالسػسناد 

ائيؿل يسبػػيف عف نسػػػبا كبيػػرة مػػػف هػػػتال  الػػ  الس قيقػػػات السػػي عاريػػػت مػػ  ع ػػػداص اعسرمػػوا بالسعػػػاوف مػػ  اسػػػر 
عسقطوا مي برا ف العمالا لصالح اسرائيؿ بعد اقاما عرقات امسرا يا م  راػاؿ مدػابرات قػدموا عن سػهـ عمػ  

 عنهـ ممسطينيوف عبر مواق  السواصؿ االاسماعي.
ؿ لس قيػػػؽ مػػػف الوا ػػػح عف ال ػػػرب احلكسرونيػػػا عصػػػب ت مػػػف األدوات الرئيسػػػيا المسػػػسددما مػػػف قبػػػؿ اسػػػرائي

عهػػػػدامها احسػػػػسراسيايا دوف السػػػػورط مػػػػي موااهػػػػا مك ػػػػوما مػػػػ  األطػػػػراؼ المسػػػػسهدمال وم ػػػػاؿ ذلػػػػؾ مهاامػػػػا 
منظومات ال واسيب مي المن رت النوويا احيرانيا عم  اعسبار عنه ليس مف السهولا سقديـ عدلا قطعيػا س بػت 

 مستوليا طرؼ بعينه عف سن يذ هامات الكسرونيا.
لكسرونيػػا اػػز ًا ال يساػػزع مػػف اسػػسراسيايا اسػػرائيؿ الهاوميػػال  يػػث يػػسـ سوظيػػؼ ال  ػػا  ولقػػد غػػدت ال ػػرب اح

احلكسروني مي الاهد ال ربي  مف اسسراسيايا  ػامما اعسمػدسها سػؿ عبيػب. مقػد عقػدـ الاػيش احسػرائيمي عمػ  
سػػسراسيايا عف ال  ػا  احلكسرونػي بػػات يم ػؿ ا ػدى الماػاالت اح 1009دطػوة مهمػا اػدًا عنػدما ععمػػف عػاـ 

 العممياسيا.
واسػػسنادًا الػػ  ذلػػؾ عقػػاـ الاػػيش عهيئػػا ال ػػرب احلكسرونيػػاع السػػي سسبػػ  قيػػادة عركػػاف الاػػيش احسػػرائيميل وسسم ػػؿ 
مهما الهيئا مي سنسيؽ وسدطيط العمميات ال ربيا مي ال  ا  احلكسرونيل وهي مي ذلؾ سقس ي ع ػر الواليػات 

 رونياع السابعا لوزارة الدماع األميركيا.المس دة السي د نت عهيئا ال رب احلكس
 

 إستراتيجية دفاعية
اسػػػرائيؿ السػػػي سػػػولي كػػػؿ هػػػذا االهسمػػػاـ بسوظيػػػؼ ال ػػػرب احلكسرونيػػػا مػػػي اهػػػدها ال ربػػػيل سعػػػي عنػػػه يمكػػػف 
اسسهدامها مي يوـ مف األياـ بن س انليات السي سسبعها مي ال  ا  احلكسروني. ولسرمي سيناريو الرعب الذي 

سرائيؿل والذي سمت اح ارة اليه سابقًال بمور الكياف الصهيوني اسسراسيايا دماعيا  ػامما مػي ال  ػا  سد اب ا
 احلكسروني.

ععمف رئيس الوزرا  احسرائيمي بنياميف نسنياهو عف سد يف عالهيئا القوميا لم ػرب  1033مايو/عيار  38م ي 
عيا السي سمكف مف  مايا ال  ا  احلكسروني و مايػا احلكسرونياعل وهدمها األساسي اسداذ االسسعدادات الدما
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البنػػ  الس سيػػا والمرامػػؽ المدنيػػا والعسػػكريا المرسبطػػا بػػه. و سػػب احعػػرفل مػػ ف الهػػدؼ مػػف اقامػػا هػػذب الهيئػػا 
 سوسي  قدرات الدماع مي موااها عي  رب الكسرونيا س نها دوؿ عو منظمات.

ا والمدنيػػا الم ػػاركا مػػي هػػذا الاهػػدل وسعمػػؿ بسنسػػيؽ مػػ  وسعسبػػر الهيئػػا مسػػتولا عػػف اميػػ  األذرع العسػػكري
عالسمطا الرسػميا ل مايػا المعمومػاتع السابعػا لاهػاز المدػابرات الدادميػا ) ػاباؾ(ل و ػركا عسهػيرع السػي سػومر 

 ددما سص ح لموزارات والمتسسات السابعا لها.
صػػػميـ منظومػػػا دمػػػاع الكسرونيػػػا اف القػػػائميف عمػػػ  الهيئػػػا يػػػدركوف عف الس ػػػدي األبػػػرز عمػػػامهـ يسم ػػػؿ مػػػي س

مسكاممال عمما بأف بمورة م ؿ هذب المنظوما يسطمب سنسيقا وسعاونا كامر بػيف المتسسػات المدنيػا والعسػكريال 
 بدرؼ ما يسعمؽ بالمااؿ ال ربي السقميدي الذي سن رد ب دارسه المتسسا األمنيا.

اوف بػػيف المتسسػػات األمنيػػا والمدنيػػا عمػػر بػػالد وسنطمػػؽ الهيئػػا الاديػػدة مػػف امسػػراض م ػػادب عف السنسػػيؽ والسعػػ
 األهميال ألنه مف الصعب السمييز والس ريؽ مي ال  ا  احلكسروني بيف البن  الس سيا العسكريا والمدنيا.

مي الوقت ذاسه ورغـ عف المتسسا األمنيا هي السػي سواػه ال ػرب احلكسرونيػا  ػد األطػراؼ الدارايػال م نهػا 
ات الدماعيػػػا يسطمػػػػب سعاونػػػا وسنسػػػيقا مػػػ  القطػػػػاع الدػػػاصل السػػػيما  ػػػركات السقنيػػػػا سػػػدرؾ عف س سػػػيف القػػػدر 

 المسقدمال عم  اعسبار عف لديها قدرات وك ا ات كبيرة مي مااؿ السعامؿ م  ال  ا  احلكسروني.
لقد وصؿ االهسماـ بال رب احلكسرونيا مي اسرائيؿ ال  دراا عف هناؾ دعوات دادؿ المتسسا األمنيا ولانا 
الدارايػػا واألمػػف مػػي الكنيسػػت الػػ  اعػػادة صػػياغا العقيػػدة األمنيػػا احسػػرائيميا السػػي بمػػورت مطمػػ  دمسػػينيات 

 القرف الما ي لكي سسر ـ م  ال رب مي ال  ا  احلكسروني.
وعديراأ م ف س وؽ طرؼ ما مي مااؿ ال رب احلكسرونيا يسوقؼ ب كؿ عساسي عم  مدى قدرسه عم  سوظيؼ 

ب الذاسيػػال وداصػػا الب ػػريا. مػػ ف كػػاف طػػرؼ عربػػي عو اسػػرمي معنػػي بػػرد الصػػاع صػػاعيف واسػػس رؿ مػػوارد
حسرائيؿ مي مااؿ ال رب احلكسرونيال م ف عميه االسس مار مي مااؿ اعداد الكادر الب ري المرئػـل مػ  كػؿ 

 ما يسطمبه ذلؾ مف واود بيئا سعميميا س مف المدراات المطموبا.
السياسيا الوطنيا الديمقراطيا هي سمؾ السي س ػرص عمػ  بػذؿ عقصػ  اهػد ممكػف ومف نامما القوؿ اف النظـ 

 مي سوظيؼ موارد بمدانها الذاسيا.
 21/2/1023، الجزيرة نت، الدوحة

 
 المجيول الىالطريق  

 د. كماؿ الهمباوي
رح لنػا ال يواد ا د مف المستوليفل سوا  مي ممسطيف عو العالـ االسرميل يسػسطي  اف يقػدـ عمػ ل عو عف ي ػ

مػػػاذا سعنػػػي وصػػػايا االردف عمػػػ  المقدسػػػات االسػػػرميا والمسػػػي يا مػػػي القػػػدسل مالوصػػػايا ال سكػػػوف اال عمػػػ  
قاصػػر عو مانػػوف ال ي سػػف السصػػرؼل وسكػػوف اي ػػا ممػػف ي سػػف سمػػؾ الوصػػايال ويسػػسطي  اف يتديهػػا ديػػر 

ال م ف وصايسه ال ساوز وسكوف باطما.  ادا ل وا 
ح مػي منظمػا المػتسمر االسػرمي عو الاامعػا العربيػال رغػـ عػدـ معاليسهمػا كاف مػف الممكػف دراسػا هػذا المقسػر 

منذ ن أسهما و س  اليوـل ولكػف معػذرة الػ  ربكػـ. وكػاف ذلػؾ ممكنػا مػف دػرؿ لانػا القػدس قبػؿ سوقيػ  اس ػاؽ 
س بيف م مود عباس وعبد اهلل ال انيل مقد سكوف هناؾل عم  االقؿل لرا  عك ر وااها عو ام ؿ لمسسقبؿ القد

 والمقدسات ميها.
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س ور عسئما ك يرة  وؿ سموؾ وسصري ات معظـ المستوليف مي العػالـ العربػي واالسػرميل وعدائهػـ ب ػأف عهػـ 
ق يسيف اليوـ اال وهما: ممسطيف وسوريا وبينهما ارسباط و يؽل دصوصا مي المسسقبؿل مما قػد ي ػري بعػض 

الصػػراعل قػػد يكػػوف ا ػػد عواممػػه سػػ ب الانػػود  الاهػػادييفل بػػؿ ويكػػوف طعمػػا لهػػـ وبدايػػا مر مػػا اديػػدة مػػف
السورييف مف  دود الاوالف. هؿ يطمح عباس ال  دعـ االردف مي الم او ات المسسقبميا السي يسع  كيري 
السمامها مي عهد عوباما السا رل الذي س ر ععيف بعض المستوليف العرب السػذجل منػذ دطابػه ال ػهير مػي 

 اامعا القاهرة قبؿ ال ورةأ
عباس اف مصػر س س ػف اليػوـ  مػاس اك ػر ممػا س س ػف الق ػيا ال مسػطينيال واف  مػاس س ػاوؿ  هؿ يرى

انسزاع قيادة ممسطيفل باعسبار مقاومسها السابقا لرسسيطاف واال سرؿ وم بػا المػواطنيف لهػا السػي ظهػرت مػي 
روري العػودة الػ  مػا االنسدابات السابقال ولػذلؾ ومػي ظػؿ القيػادة االسػرميا ال اليػا المصػريال كػاف مػف ال ػ

كانػػت عميػػه االو ػػاع عيػػاـ امػػاؿ عبػػد الناصػػر والممػػؾ  سػػيفل غػػزة س ػػت ادارة مصػػريال وال ػػ ا س ػػت ادارة 
 عردنياأ

هػػػؿ هػػػذا النػػػوع مػػػف الس كيػػػرواردأ واف كػػػاف واردا مهػػػؿ هػػػو مقبػػػوؿأ وهػػػؿ يعػػػيف ذلػػػؾ الس كيػػػر مػػػي الس ػػػاوض 
مي س ػسرؾ ميػه  مػاس عػف بُّعػد او عػف قػربل المسسقبميأ وهػؿ يمكػف اف يكػوف هنػاؾ س ػاوض مصػري اسػرائي

ويكػوف هنػاؾ س ػػاوض اردنػي اسػػرائيميل مػي الوقػػت ن سػهل س ػػسرؾ ميػه السػػمطا ال مسػطينيا عػػف قػربل باعسبػػار 
 الدبرة السابقاأ اسئما ك يرة سنبم عف مسسقبؿ اك ر غمو ا ب أف ممسطيف ككؿ وليس المقدسات م سب.

مياي وممسطيني واسرائيمي هو السبب مي الهاػـو ال ػرس عمػ  ولربما كاف ذلؾ الو   م  سدادؿ داراي د
  ماس مي االعرـ المصري المعارضل وا  ارة ق ايا  د  ماس واسهامات ما انزؿ اهلل بها مف سمطاف.

 ما عرقا هذا الو   مي ممسطيف وال وار العربي االمريكي المرسقب مي عمريكا ب أف سورياأ
االديػرة مػي الدو ػا غيػر كاميػا رغػـ ك رسهػا وقوسهػا الورقيػال او س سػاج الػ  وكأف قرارات مػتسمر القمػا العربػي 

سعديؿ او سصديؽ مف وا نطف ل ماف  سف سن يذها وبما ال يسعػارض او يسسػارع مػي ازئياسػه عػف السدطػيط 
 االمريكي االسرائيمي لممنطقا.

ا قطػر مػ  مم مػيف عػف مصػر وما عرقا ذلؾ كمه بالومد العربػي الػ  وا ػنطف اي ػا نهايػا هػذا ال ػهر برئاسػ
 والسعوديا واالردف والم ربل ومعهـ االميف العاـ لماامعا العربياأ

هػػؿ يػػدرؾ الاميػػ  مػػا قالػػه كيػػري مػػتدرا بعػػد ر رسػػه المكوكيػػا الػػ  المنطقػػا السػػي سػػذكرنا بػػر رت كيسػػنار 
 -كػف بػيف اسػػرائيؿال ػهيرةل السػي السقػ  ميهػا عبػاس عربػ  مػرات دػرؿ  ػػهر وا ػدأ لقػد قػاؿ كيػري: السػرـ مم

وممسػػطيف الم سمػػا ولكػػف ب ػػرط سمبيػػا اال سيااػػات األمنيػػا حسػػرائيؿأ ومػػا عرقػػا ذلػػؾ كمػػه  -الكيػػاف الم سػػؿ
بسصػري ات كيػري االياابيػا عػف دور سركيػا المسػسقبمي مػي الق ػيا ال مسػطينيا وبأنهػا سسػسطي  عف سمعػػب دورا 

(. طبعػػاأ هػػؿ يواػػد بػػيف رئيسػػيا مػػي الق ػػيا ال مسػػطينيال وسقػػدـ مسػػاهما كبيػػرة مػػي  عمميػػا السػػرـ )المزعػػـو
 المموؾ والرتسا  اليـو مف يقوؿ لكيري ما قاله الممؾ ميصؿ لكيسنارأ

هؿ مكرة يهوديا الدولا السي طر سها سسيبي لي نػيل منػذ عػدة سػنوات لهػا عرقػا بهػذب السطػورات والم او ػات 
  ال ػػػزاـ االد ػػػر ي ممػػػوف الانسػػػػيا والمقػػػدمات واالو ػػػاعأ ومػػػا هػػػو مصػػػير عك ػػػر مػػػػف مميػػػوف عربػػػي ورا

 االسرائيمياأ وعيف وكيؼ يكوف و عهـ مي يهوديا الدولاأ
هػػؿ مػػا سقػػوـ بػػه اسػػرائيؿ اليػػـو يم ػػؿ القػػيـ اليهوديػػا العظيمػػا مػػي رسػػالا سػػيدنا موسػػ  عميػػه السػػرـل السػػي ال 

)اف الػػػديف عنػػػد اهلل  سدسمػػػؼ عبػػػدا عػػػف القػػػيـ االسػػػرميا والمسػػػي يا ألنهػػػا كمهػػػا قػػػيـ سػػػماويال هػػػؿ نعمػػػـ اميعػػػا
 االسرـ(أ
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المسػػػسقبؿ ال مسػػػطيني غػػػامض اػػػدا ويػػػزداد غمو ػػػا يومػػػا بعػػػد يػػػوـل دصوصػػػا مػػػ   ػػػعؼ الاامعػػػا العربيػػػا 
ومنظما المتسمر االسرمي وسرااعهما عف ك ير مف الطموح واألمػؿ وسرااعهمػا عػف السػعي الػ  الس ريرالػذي 

 ا د. مرسي(.كاف مي السسيناتل وما ادراؾ ما السسينات ) سب مقول
المسػػػسقبؿ ال مسػػػطيني غػػػامض وسػػػيزداد غمو ػػػا بعػػػد الصػػػراع القػػػائـ مػػػي سػػػوريا مهمػػػا كانػػػت نسياسػػػه. ألنهػػػا 
عصػػػب ت اليػػػـو وا ػػػ ا لكػػػؿ ذي عينػػػيف. السػػػددؿ األمريكػػػي المبا ػػػر وغيػػػر المبا ػػػر لػػػف يسػػػرؾ لرسػػػرمييف 

سقبمي مػػي سػػوريا عسػػوع ممػػا سوقعػػه ال رصػػا لقيػػادة سػػوريا اال اذا عقػػروا بصػػداقا بيريػػزل وقػػد يكػػوف الو ػػ  المسػػ
الك يروفأ سيكوف عسوع مف ليبيا ألف سوريا س سرؾ مي ال دود م  الكياف الم سصب ومطمػوب سػأميف ال ػدود 
الػػ  االبػػدل دصوصػػا اذا سػػـ سرسػػيمها لمكيػػاف الصػػهيوني. الو ػػ  مػػي سػػوريا سػػيكوف عسػػوع مػػف الو ػػ  مػػي 

عمريكػا بالس ػاهـ مػ  اسػػرائيؿأ هػذا الكػرـ قػد ال يعاػػب  عم انسػسافل وهنػاؾ عك ػر مػػف كػرزاي لسػوريا مػي اعبػػا
 بع هـ بما يذكرني بما  دث اي ا مي ام انسساف.

عم انسػػساف عمػػ  سػػو  عو ػػاعها نا ػػت مػػ  طػػرد ال ػػزاة السػػومييتل بػػؿ وسػػدمير وس سيػػت االس ػػاد السػػومييسيل 
 عالمي بر منامس وال منازع.كاف لصالح امريكا وسربعها عم  قما الهـر ال -ولكف كؿ ذلؾ  ما عدا الس رير

ما هو المسسقبؿ المسوق  او المدطط االسسراسياي المسسقبمي لممنطقاأ ولماذا هذب المنطقػا بالػذاتأ ولمػاذا لػـ 
ينسػػه الصػػراع مػػي المنطقػػا بعػػد الربيػػ  العربػػيأ وهػػؿ يصػػؿ الربيػػ  العربػػي الػػ  بقيػػا دوؿ المنطقػػال دصوصػػا 

ال  دراسا وندوات ولقا ات ومتسمرات  عبيا يعقدها ويقودها الم كروف الممكيات المسسبدةأ كمها اسئما س ساج 
والمقاوموف لرسسعمار والصهيونيا بعيدا عف الرسمييف الػذيف يسػيروف مػي )مػدقات( اي الطػرؽ ال ػيقا السػي 
 يرسػػمها لهػػـ ععػػدا  األمػػا واالنسػػانيال وال سسسػػ  لمسػػيارات ال ارهػػا السػػي يسػػسددمها الرسػػميوف مػػي بػػرد العػػرب

.  اليـو
 23/2/1023، القدس العربي، لندن

 
 
 
 في الظالم الشعبإبقاء  

 نقوال ناصر
وصؼ وزير الدارايا األميركي اوف كيري نسائج م اد اسه درؿ اولسه ال ال ا مي المنطقا منذ سقمد منصبه 

ميهػا عبنػػا ةع و مػ  قػادة دولػا اال ػػسرؿ احسػرائيمي ومػ  الرئاسػػا ال مسػطينيا بأنهػا كانػت عبنػػا ةع ومقسر ػات طر 
عاػػادة اػػدا ومدروسػػا ايػػدا .. لمػػا قػػد سبػػدو عميػػه طريػػؽ الس ػػرؾ قػػدماع قػػائر عاننػػا سقػػدمناعل لكنػػه نصػػح عمنػػا 
باالمسنػػاع عػػػف اصػػػدار عسصػػػري ات عمنيػػا بالقطعػػػاع عمػػػا يػػػدور ورا  الكػػػواليس ألنػػه عمػػػف األم ػػػؿع مػػػي رعيػػػه 

 وا ع.عالعمؿ بهدو ع داعيا ال  سبني عاسسراسيايا بعيدة عف األ 
دارسػه عف ال ػعب الػذي ي ػدث كػؿ ذلػؾ باسػمه لػيس اػديرا بمعرمػا مػا هػو عالبنرػا ع أومػا هػو  وي سرض كيػري وا 
عالسقدـع الذي سـ ا رازب أوما هي طبيعا عالس رؾ قدماعأل ليظؿ  عب الق يا مي الظرـ كما كاف منذ  يكت 

رؼ الم مقػػا السػػي عنساػػت ععمميػػا السػػرـع معػػالـ مػػأزؽ الو ػػ  الػػراهف مػػي الػػدهاليز الدبموماسػػيا المظممػػا وال ػػ
 العقيما السي ي اوؿ كيري اليـو ا يا  عظامها وهي رميـ.
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لػػذا مػػ ف كيػػري عنػػدما اكس ػػ  بااسمػػاع لمػػدة ع ػػريف دقيقػػا مػػ  الومػػد الػػذي اسػػسقبمه بمقػػر الرئاسػػا مػػي راـ اهلل 
راد لػـ يعمػف عي منهمػا عػف ليطمب بعد ذلؾ ااسماعا  نائيا اسس رؽ ساعا م  الػرئيس م مػود عبػاس عمػ  ان ػ
 س اصيؿ ما دار ميه انما كاف منساما م  دعوسه لمسعسيـ عم  ال عب ال مسطيني.

وبالكاد عقمعت طائرة كيري مف مطار المد بعػد عف عناػز هػو ورئيسػه بػاراؾ عوبامػا السطبيػ  السياسػي بػيف دولػا 
هاغيػػؿ سػػوؼ سهػػبط ميػػه مػػي ال ػػادي اال ػػسرؿ وبػػيف سركيػػا  سػػ  ععمػػف بػػأف طػػائرة زميمػػه وزيػػر الػػدماع س ػػاؾ 

والع ريف مف هذا ال هر بهدؼ البنا  عم  هذا االنااز و عا يا ع السعاوف العسكري بينهمال ليسبقه عو يم ؽ 
بػػه ع ػػو مامػػس األمػػف القػػومي األميركػػي بيػػؿ غػػوردوف الػػذي سسػػمـ ممػػؼ عال ػػرؽ األوسػػطع مػػي ادارة عوبامػػا 

 ال انيا مف سم ه دنيس روس.
رؾ اال القميؿ مف ال ؾ مي عف ال ركا الدبموماسيا األميركيا النا طا مي المنطقا انما سدور مػي وهو ما ال يس

سػػػياؽ اسػػػسراسيايا اقميميػػػا سػػػسـ الس طيػػػا عميهػػػا بسسػػػميط األ ػػػوا  عمػػػ  عا يػػػا ع م او ػػػات مػػػا يسػػػم  ععمميػػػا 
ه اليقيف مػا اذا كػاف السرـع بيف دولا اال سرؿ وبيف م اوض ممسطيني لـ يعد ع د مف  عبه يعرؼ عم  وا

ي اوض باسـ منظما الس رير السي وقعت اس اقيات عوسمو عـ باسػـ دولػا ممسػطيف السػي اعسرمػت األمػـ المس ػدة 
بهػػا دولػػا غيػػر ع ػػو ميهػػا عـ باسػػـ سػػمطا ال كػػـ الػػذاسي السػػي سمد ػػت عػػف اس اقيػػات عوسػػمول ليظػػؿ ال ػػعب 

 الذي ي اوض هذا الم اوض باسمه مي الظرـ.
ث عػػف عبنػػا  ماموعػػا دعػػـع عربيػػا مػػف الػػدوؿ العربيػػا ال ػػريكا مػػي ععمميػػا السػػرـع ك ا ػػنا وياػػري ال ػػدي

لم ركا الدبموماسيا األميركيا النا طا مي المنطقا والهدؼ المعمف لهػا ا س ػاف م ػاوض الرئاسػا ال مسػطينيا 
سػػػنادب ودعػػػـ الدبموماسػػػيا األميركيػػػا مػػػي سػػػعيها ال  يػػػث ال يػػػا  الم او ػػػات مػػػ  دولػػػا اال  ػػػسرؿ مػػػف دوف وا 

سسػػػميط األ ػػػوا  عمػػػ  كػػػوف هػػػذب الماموعػػػا عي ػػػا هػػػي اػػػز  ال يساػػػزع مػػػف ماموعػػػا دعػػػـ اقميميػػػا لممسػػػاعي 
األميركيػػا مػػف عاػػؿ عس ييػػر النظػػاـع السػػوري ومػػؾ ارسباطػػه االسػػسراسياي مػػ  ايػػراف والمقاومػػا المبنانيػػال ليظػػؿ 

 ال عب الم سرض عف سدعمه عماموعا الدعـع هذب مي الظرـ.
ا احطػػار عاحقميمػػيع ياػػري كػػذلؾ  ػػديث ن ػػاب كيػػري عػػف مقسر ػػات عميركيػػا ؿعسعػػديؿع مبػػادرة السػػرـ ومػػي هػػذ

العربيػػػاالسي سبناهػػػا عباالامػػػاعع القػػػادة العػػػرب مػػػي مػػػتسمرات قممهػػػـ لسصػػػادؽ عميهػػػا سػػػسا ودمسػػػوف دولػػػا مػػػي 
سي قاؿ كيري انهػا عسقسػرح منظما السعاوف احسرمي بالرغـ مف المعار ا ال عبيا ال مسطينيا الواسعا لهال وال

.. طريقػػا الػػ  األمػػاـ ليصػػن  العػػالـ العربػػي السػػرـ مػػ  اسػػرائيؿع ولػػذلؾ م نهػػا عسظػػؿ بيانػػا هامػػا اػػداعل لكنهػػا 
 عليست عساسا لمس اوضع كما ع اؼ.

وذلػػؾ بػػالرغـ مػػف  ػػرص م ػػاوض منظمػػا الس ريػػر عمػػ  االسس ػػهاد بقػػرارات لمامػػس األمػػف الػػدولي والمانػػا 
يا ببياناسها الرسميا المسساليػا السػي سكػرر ذكػر المبػادرة كمراعيػا ؿععمميػا السػرـع وم او ػاسهال الرباعيا الدول

وقد عقدت المانا الوزاريا لممبادرة ااسماعا لها بنهايا األسبوع مي قطػر   ػرب عبػاس وسػط  ػديث عػف ومػد 
يػد الػذي سػوؼ ي ممػه يم مها سيزور عواصـ غربيا مف دوف عف ي صػح ع ػد عػف  قيقػا مػا دار ميػه ومػا الاد

 ومدهال ليظؿ ال عب الذي سصدر كؿ هذب القرارات والبيانات وسنعقد هذب االاسماعت باسمه مي الظرـ.
ودار ويػػدور ال ػػديث عي ػػا عػػف م اد ػػات رباعيػػا ممسػػطينيا اسػػرائيميا عردنيػػا عميركيػػا مػػي العاصػػما األردنيػػا 

االعػرـ م مػد المػومني بػأف عاألردف لػف يكػوف طرمػا ال هر المقبؿ لػـ ين ػه ن ػي وزيػر الدولػا األردنػي ل ػتوف 
مي الم او اتع وعلف يسددؿ ميهاع بؿ علمح ن يه ال  امكانيا ااػرا  هػذب الم ػد ات مػي عمػاف عنػدما قػاؿ اف 
عاألردف يسػػع  الػػ  ازالػػا كامػػا ال ػػوااز عمػػاـ عػػودة الم او ػػاتع السػػي يظػػؿ ال ػػعب ال مسػػطيني مػػي الظػػرـ 

 كير مي اسسئنامها م  دولا اال سرؿ.ب أف ما اسساد  س  لمس 
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ووسط س ميرت ادباريا سس دث عف مهمػا رئيسػيا لكيػري سسم ػؿ مػي منػ  عي انس ا ػا ممسػطينيا  ال ػا لمس ػرغ 
لمابها العسكريا السادنا مػي سػوريا يػدور  ػديث عي ػا عكػدب كيػري عػف ر ػوة لم ػعب ال مسػطيني سسم ػؿ مػي 

ياع ال مسطينيال مي ظؿ اال سرؿ طبعال قػاؿ كيػري انػه اس ػؽ مػ  رئػيس عاهود اديدةع لػعدم  السنميا االقسصاد
وزرا  دولا اال سرؿ بنياميف نسنياهو عم  ععػدـ ك ػؼ س اصػيمها مػي هػذب المر مػاع الػ  مػا بعػد س ويمهػا الػ  

عػػدا عمبػػادرةع بعػػد ااسماعػػات ب ػػأنها سػػياريها األسػػبوع المقبػػؿ مػػ  عالمتسسػػات الماليػػاع األميركيػػا والدوليػػال وا
بػعس ييرات سسأسي قريباع مي ال  ا ال ربيػا الم سمػال مػف دوف عي ا ػارة الػ  عالسػرـ االقسصػاديع الػذي يػدعو 
نسنيػاهو اليػه والػذي سصػب عمبػادرةع كيػري المرسقبػا مػػي ددمسػه بػر ريػبل ولمعرمػا كيػري باالامػاع ال مسػػطيني 

يكػوف عو ػا عػف المسػار السياسػي عو  عم  رمض هذا عالسرـ االقسصاديع  رص عم  االسسدراؾ بأنػه علػف
بدير عنهعل ليظؿ ال عب ال مسطيني عي ا مي الظرـ ب أف ما يدطط له مف ورا  عدمػ  السنميػا االقسصػادياع 

 الموعودة.
ومي سياؽ سياسا السعسػيـ ذاسهػا السقػ  الػرئيس عبػاس مػي السػاب  مػف هػذا ال ػهر سػوني بميػر مم ػؿ عالرباعيػاع 

سرـ االقسصاديع ب اػا عس سػيف نوعيػا ال يػاةع س ػت اال ػسرؿ مكػاف مم مهػا بميػر ديػر الدوليا السي سبنت عال
 مسورؽ له مف دوف االمصاح عف دورب ولانسه مي اهود كيري لػعدم  السنميا االقسصادياع ال مسطينيا.

دارسه انف دبموماسيا المكػوؾ السػريا السػي انسهاهػا سػم ه هنػري كيسػنار وقػد رمعػت م سػسوى ويمارس كيري وا 
هذب الدبموماسيا مف مسسوى عمبعوث رئاسيع عميركي ال  مسسوى وزير دارايال مي م روع وصؼ بػعالسريع 
دارسػػه بػػأف الػػذاكرة الوطنيػػا ال مسػػطينيا لػػـ سػػنس النسػػائج الكار يػػا السػػي  لس ريػػؾ الم او ػػاتل ولمعرمػػا كيػػري وا 

ل ػعب ال مسػطيني مػيهـ ومعػرمسهـ بمعار ػسه قادت اليها م ؿ هذب الدبموماسيا األميركيػا ومعػرمسهـ بعػدـ  قػا ا
لما يدبروفل م نهـ  ريصوف عم  ابقائه مي الظرـل ويبق  الموـ عم  مف يسػسايب ممسػطينيا ل رصػهـ هػذال 

  ع ا عـ سواطتا.
اف ساربا سمرير اس اقيات عوسمو مف ورا  ظهر ال عب ال مسطيني ساربا مرة ياب من  سكرارها بكػؿ الوسػائؿ 

 عبيا.الوطنيا وال 
 23/2/1023، فمسطين أون الين

 
 جديد العسكرة اإلسرائيمية: رجال آليون لمقتال البّري 

 عاموس هرئيؿ
 ينما يُّطمب ال  عومير  اهـ دبير السكنولوايا الػرئيس مػي اهػاز األمػف اف يرسػـ  ػكؿ ادمػاج منظومػات ال 

ا قد يبدو دياليا قمػير: عاننػا نن ػؽ ي  مها ب ر مي القساؿ البري لمايش االسرائيمي مي المسسقبؿل يعرض وص 
الك ير ادا مف الوقت والاهد عم  سطوير رااؿ لليػيف لمهػاـ بريػاعل يقػوؿ  ػاهـ. عمػي غ ػوف ب ػ  سػنوات 
سػػيكوف عػػدد مػػف المهػػاـ العممياسيػػا ذات طبيعػػا معرومػػا نسػػسطي  اف نن ػػذها بعػػدد قميػػؿ مػػف الوسػػائؿ السػػي ال 

ؿ المقػاسميف مهػذا بعيػد اػدا  ػيئا مػا. لكننػا سنسػسعمؿ عمػ  االرض ي  مها ب ر. لف ي ؿ الراػاؿ انليػوف م ػ
مركبات ال ي  مها ب ر مي موااها عهداؼ ذات دطر كبير يمكػف اف نرسػؿ اليهػا مػف بعيػد مػي دادػؿ ارض 

 عي مركبات سراقب وسطمؽ النار اي ا. وسي دث هذا مي المسسقبؿ القريبع. –العدو ما ي به ال رس المسقدـ 
عميد مي الدمسيف مف عمربل انسقؿ بعد  يػاة عسػكريا غنيػا الػ  وزارة الػدماع وهػو يػرعس مػي  اف  اهـل وهو

السنوات ال رث االديرة عمديريا الب ث وسطػوير وسػائؿ القسػاؿ والبنيػا الس سيػا السقنيػاع )مبػات(ل يقػوؿ اف هػذا 
ؿ الراػاؿ انليػيف مػي البػر سقريبػا. اف س ػدي اسػسعما 1010المسسقبؿ ليس بعيدا ك يرا. عاننا نس دث عف سنا 
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عصعب مف الس دي مي الاػول مقػد سوصػمنا الػ  ذلػؾ مػي الاػو قبػؿ سػنيف مػ  منظومػا الطػائرات بػر طيػاريف 
الواسػػعا السػػي يسػػسعممها سػػرح الاػػو والقػػوات البريػػا. واالسصػػاؿ مػػي البػػر بالوسػػائؿ عصػػعب بسػػبب س ػػاريس 

مركبػػا ال ي ػػػ مها ب ػػر سسػػػسعمؿ مػػي الػػػدوريات االرض وألف س بيػػت دػػط رتيػػػا مبا ػػرة عصػػػعب. وعنػػدنا انف 
االسػػػسطرعيا عمػػػ   ػػػدود قطػػػاع غػػػزة لكػػػف قػػػدرسها م ػػػدودة وسسعمػػػؽ بػػػالسدطيط المسػػػبؽ لمسػػػار الر مػػػا. مػػػي 

سػػػػيممؾ الاػػػػيش االسػػػػرائيمي وسػػػػائؿ لواسػػػػسيا سسػػػػسعمؿ مػػػػف بعيػػػػد ووسػػػػائؿ سدسػػػػرؽ العوائػػػػؽ ووسػػػػائؿ  1010
ب ر لكف يمكف السوصػؿ الػ  مهمػا م ػددة م ػؿ االدسػراؽ  اسسطرع. لف سكوف عندنا سريا دبابات ال ي  مها

الػػ  منطقػػا مهػػددة وامػػ  معمومػػات اسػػسدباريا ومسػػاعدة لواسػػسيا. ون ػػف بػػيف المسقػػدميف مػػي العػػالـ مػػي هػػذا 
 المااؿ ب  ؿ الساربا السي اكسسبت مي سطوير الطائرات بر طياريفع.

مػػي  دي ػػه الػػ  صػػ ي ا عهػػررسسع قُّبيػػؿ يػػوـ يعػػرض  ػػاهـ الػػذي يقمػػؿ مػػف ااػػرا  المقػػابرت الصػػ اميا اػػدا 
االسسقرؿ سمسما طويما مف الم روعات السقنيا س رؼ عميها عمباتع. ويُّن ػؽ عمػ  عك رهػا مػف ميزانيػا سػنويا 

مميػوف  ػيكؿل وسواػد مدصصػات ادػرى لمنظومػات مػا منهػا  160غير كبيرة بصورة داصػا سبمػد ن ػوا مػف 
الذي سول  عممه قريبػال مو ػيه يعمػوفل عف الب ػث والسطػوير سػيبق  لػه القبا ال ديديا. وقد ععمف وزير الدماع 

سػػـ الػػ  عف سُّصػػاغ الميزانيػػا العامػػا  الس  ػػيؿ األعمػػ  لكػػف  ػػاهـ ذو دبػػرة كاميػػا كػػي يعمػػـ انػػه ال  ػػي  قػػد  ُّ
 لمدولا بصورة نهائيا.

نظومػػات االعسرا ػػيا. اف دُّرة السػػاج االعرميػػا عمػػ  األقػػؿل لمن ػػاط السقنػػي مػػي السػػنوات االديػػرةل سسصػػؿ بالم
ويعسرؼ  اهـ اف عهذا المااؿ قد سطور عك ر مما كنا نسسطي  السدمػيفع. ويقػوؿ مػي صػياغا  ػذرة انػه عكػاف 
لمقبػػا ال ديديػػا مػػي بػػد  ايامهػػا متيػػدوف عقػػؿ. ويواػػد اليػػـو غيػػر قميػػؿ مػػف كبػػار المسػػتوليف مػػي اهػػاز االمػػف 

مػف اعػؿ هػذا االمػر هػو الم ػهد العػاـل مهػذب وسػيما يعسرموف بأنهـ غيػروا رعيهػـ مػي االعسػراض. لكننػي  ػذر 
سُّمكرػػف القػػادة الكبػػار مػػف ماػػاؿ مػػداورة وسُّمكرػػف الدولػػا مػػف موااهػػا ارهػػاب القػػذائؼ الصػػاروديا السػػي يسػػسعممها 
ععدا  يئسوا مف ا سماؿ المس بنا مي معركا ي ارب ميها ايش اي ػا. وينب ػي عال ندطػي  منعسقػد اف القػدرة 

 ػؿ ال ااػػا الػ  الهاػـو والق ػػا  عمػ  سهديػد القػذائؼ الصػػاروديا والسوصػؿ الػ   سػػـ االعسرا ػيا سػس ؿ م
مػػػي موااهػػػا عسػػػكريا سقميديػػػال لكنػػػه يواػػػد اليػػػـو مسػػػسوى عػػػاؿ اػػػدا مػػػف ال قػػػا عنػػػد مسدػػػذي القػػػرارات بالقػػػدرة 

 االعسرا يا السي طورسها الصناعا االمنياع.
عميركػػي مػػف المعهػػد السقنػػي مػػي ماسا وسػػيسس  مػػي ال ػػهر الما ػػي ن ػػر البروميسػػور سيػػد بوسػػسؿل وهػػو دبيػػر

)اـ.لي.سػػػي( مقالػػػا زعػػػـ ميهػػػا اف معطيػػػات الناػػػاح السػػػي سن ػػػرها اسػػػرائيؿ ب ػػػأف اعسرا ػػػات القبػػػا ال ديديػػػا 
مدطئا. بؿ انه ع ار اعسمادا عم  س ميؿ عمرـ قصيرة صورها مواطنوف مي انوب البرد وقت عمميا ععمود 

ورت عم   عمد م  س ميؿ االدارة األميركيا وقدر عف نسبا االعسرا ات ال سزيػد الس ابع عف المعطيات قد زُّ
مي المائا مف  اصؿ م اوالت االعسراضل وبرغـ عف المزاعـ السي ال سعسمد عم  ب ث معمي  30 – 6عم  

ع عمػ  القمػر مػي 33سُّذكر مي األساس بنظريا المتامرة السي زورت ناسا ب سبها هبوط مركبا ال  ا  ععبولػو 
 ل مانها  ظيت بصدى واس .3969

عسيعارض ك يروف القبا ال ديديا وال يهـ ما ي دث  س   ينما  بت بيقيف عنها ناا اعل يقوؿ  اهـ. ويقػوؿ: 
عهػػذب مػػزاعـ ال عسػػاس لهػػا مناا ػػات االعسػػراض مو قػػا مصػػورة بساػػارب وباالسػػسعماؿ العمميػػاسي لممنظومػػا. 

 –رة األميركيػػا. و ينمػػا يػػدم  األميركيػػوف عػػف  ػػي  مػػا ويُّػػدار الم ػػروع كمػػه س ػػت رقابػػا مرصػػقا مػػف االدا
يريػدوف اف يعرمػوا اف المػاؿ يساػه الػ   –والواليات المس دة سسػاعد مػي االن ػاؽ عمػ  اػز  كبيػر مػف الم ػروع 

 المكاف الص يحع.
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يزنوف انف كما يبدو مي اهاز االمف عرض معمومات ادرى عم  دبير دػاراي لكػنهـ يرم ػوف اف ين ػروا 
وعمرما قصػيرة ادػرى عمػ  المػي ب اػا اف ذلػؾ قػد يسػاعد األعػدا . علػـ نبػالد مػي عػرض معطيػات  معطيات

النااح مي عمود الس اب. ولـ نعرؼ هؿ سنصؿ ال  النسب السي وصمنا اليها مي السااربل لكننػا بصػرا ا 
 مي المائا مف النااح الذي سُّاؿ وقت العممياعل يقوؿ  اهـ. 84را وف عف اؿ 

يد االديػػر مػػ   مػػاس مػػي  ػػهر س ػػريف ال ػػانيل اسػػرائيؿ وهػػي مػػي ذروة السسػػمح بمنظومػػا القبػػا مااػػأ السصػػع
ال ديديػػػػا  ينمػػػػا نُّ ػػػػرت البطاريػػػػا الدامسػػػػا بصػػػػورة مرسامػػػػا ل مايػػػػا غػػػػوش داف مػػػػي ا نػػػػا  اطػػػػرؽ القػػػػذائؼ 

ااها مي الصاروديا. وليس  اهـ نادما عم  المنظومات الناقصا لكنه يوامؽ عم  انه ياب سعايؿ ايقاع انس
رمائيػػؿ. وقػػد عُّسػػـ دػػط انسػػاج لدػػر لمصػػواري  مػػي المػػدة االديػػرة مػػي مصػػن  رمائيػػؿ مػػي الاميػػؿ وسػػيددؿ العمػػؿ 
قريبا. ويقوؿ  اهـ انه برغـ الزعزعا السي سمر بها الميزانيا االمنيا األميركيا انف عستيد اميػ  الاهػات ذات 

الدماع ال عاؿ والقبا ال ديديا ومسسويات االعسراض  الصما ال  اظ عم  المساعدة الميزانيا السرائيؿ مف ااؿ
 االدرى. وهـ يبذلوف كؿ اهد لم  اظ عم  ذلؾ وهذا نااح ك يراع.

يسوق   اهـ انه سيمكف اف يُّنقؿ ال  الايش االسرائيمي دمس بطاريات ادرى مف القبا ال ديديا مي غ وف 
مسوسط عالصولااف الس ريع سيُّعمف عنهػا عممياسيػا سنسيفل ويُّقدر اف يُّعمف اف المنظوما االعسرا يا لممدى ال

. ععارينا ساربا اعسراض ناا ا مي س ريف ال اني مي وقػت قريػب مػف 1036عو مي مطم   1034مي نهايا 
العمميػػػا مػػػي غػػػزةعل يقػػػوؿل عو ينمػػػا سُّسػػػسكمؿ المنظومػػػات يكػػػوف القصػػػد الػػػ  اف يسػػػيطر سػػػرح الاػػػو عمػػػ  

 بينهماع.المسسوييف مف مركز اعسراض وا د ينسؽ 
ومػػي غ ػػوف اربػػ  سػػنوات سيُّسػػسكمؿ اي ػػا المسػػسوى األعمػػ  العسػػراض صػػواري  بعيػػدة المػػدىل وهػػو الطػػراز 

 1ع. ويقوؿ  اهـ: ععسممنا مي  باط ساربا اطرؽ ناا ا ل يسس 1المسقدـ مف صاروخ ع يسسع وهو ع يسس 
لاوي ليس مُّ كـ االغرؽ مسواػد لكننا لـ نسقدـ بعد هناؾ ال  ساارب اعسراض. وياب اف نسذكر اف الدماع ا

مػػػوا مانػػػؾ سسػػػيح مرصػػػا ادػػػرى مسػػػأدرة  دائمػػػا نسػػػب م ػػػؿ. لكنػػػؾ اذا عبعػػػدت مػػػدى االعسػػػراض األوؿ وزدسػػػه عُّ
العسراض صاروخ يُّطمؽ مف بعيد وسزيد مي ا سماالت االعسراض. واذا كػاف عنػدؾ وقػت كػاؼ لساربػا ادػرى 

صما داصا بالسهديد مف ايراف السي ي طػي مػدى مانؾ س ائؿ ا سماؿ م ؿ االعسراضع. وهذا الس ديص ذو 
 صواري   هاب السي سممكها كؿ مسا ا اسرائيؿ.

اف السقدـ مي مااؿ اعسراض الصػواري  هػو بقػدر كبيػر ااػرا  سكميمػي لمسطػويرات السقنيػا السػابقا مػي اسػرائيؿ 
ج عػػف المػػألوؼع مػي ماػػاؿ الطػائرات بػػر طيػػاريف واالقمػار الصػػناعيا. وي دػػر  ػاهـ ب عن ػػج عمميػػاسي دػار 

لوسائؿ الطيراف السي ال ي  مها ب ر. ععصػبح يواػد مػي السػنوات االديػرة عػدد عكبػر مػف طمعػات طػائرات بػر 
طياريف مي سرح الاو مف طمعات الطياريف. وقد س طمت عايسافع وهي عكبػر طػائرة بػر طيػار نممكهػا وذات 

ة عميقػػػا وعظهػػر م ػػكما انسػػاج مػػا مػػػي عبعػػد مػػدى طيػػرافل قبػػؿ سػػنا. و قػػػؽ سػػرح الاػػو مػػي ال اد ػػا بصػػور 
الاناحل لكف طائرة ايساف عادت لمطيراف منذ ذلؾ ال يف وسعمؿ اليوـ س كيما عممياسيا عول  مف الطائرات مف 
هذا النوع عصػب ت س ػارؾ مػي العمميػات. وال يسدمػ  عميػر اي ػؿ قائػد سػرح الاػو عنهػا مػي عيػا عمميػا. وُّاػد 

هناأع لكنه منذ الم ظا السي سبيف لنا ميها ماذا  دث عاد سرح الاو ال   بعد ال اد ا  عور بأنه عماذا  دث
اسسعمالها مي العمميات ون ف ننطمؽ قدما. اف هذب الطائرة سسسطي  اف س مؿ عنواعػا ك يػرة مػف األ مػاؿ ذات 
ا الػػوزف ال قيػػػؿ )م ػػػؿ معػػػدات اسػػػسدباريا(ل لسطيػػر زمنػػػا طػػػوير وعمػػػ  ارس ػػػاع عػػاؿ. ويواػػػد لػػػذلؾ طاقػػػا كامنػػػ

  دماعل وي ير  اهـ مرة ادرى ال  مياديف بعيدة.
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ف كاف األميركيوف قد سبقونا  ويقوؿ  اهـ: عالواليات المس دة ون ف مقط مواودوف انف مي مقدما السطوير وا 
منذ زمف مي هذا الميداف بسبب اسسعماؿ الطائرات بر طيػاريف مػي ال ػرب مػي ام انسػساف والعػراؽع. وب سػب 

لالؼ انسػاف  1 ا عنيويورؾ سايمزع هػذا االسػبوع  ػمؿ هػذا االسػسعماؿ قسػؿ عك ػر مػف سقرير ص  ي مي ص ي
مػػي عمميػػات اغسيػػاؿ قػػاـ بهػػا األميركيػػوف بواسػػطا طػػائرات بػػر طيػػاريف عمػػ  ن ػػطا  ارهػػاب. ويػػرمض اهػػاز 

سقػارير االمف السطرؽ ال  ستاؿ هؿ عند اسرائيؿ قدرة كهذب مف الطائرات بر طياريف االغسياليا كما زُّعػـ مػي 
 ك يرة مي وسائؿ االعرـ االانبيا.

كاف سطوير الطائرات بر طياريف وا دا مف عم ؿ اسس مارات اسرائيؿل يقوؿ  اهـ. ععم ػ  هػذا الػ  سطػوير 
بنيا س سيا سقنيػا  ػدما مػي الدولػا. ومػف المهػـ لنػا اف ن ػامظ عمػ  مكانسنػا مػي مقدمػا السقنيػا العالميػا مهػذا 

الساليا اي اع. وسبذؿ اسرائيؿ اهػدا سسػويقيا كبيػرا لسصػدير طػائرات بػر طيػاريف عو م ساح السطوير مي ال قب 
لرنساج الم سرؾ لها م  دوؿ اانبيا. وعُّبمد ال  اليوـ عف واود ص قات م  دوؿ ك يرة منها الواليات المس دة 

نػت اسػرائيؿ مػي ماػاؿ االقمػار والمانيا ومرنسا واسسراليا وسركيا والهند وكندا وبريطانيا واسبانيا وسػن امورة. وكا
 13. ومػرت 3988الصناعيا الدولا ال امنا مي العػالـ السػي عطمقػت قمػرا صػناعيا الػ  ال  ػا  الدػاراي مػي 

 .1009سنا ادرى كما ير ظ  اهـ ال  اف ان مت دولا ادرى ال  القائما وهي ايراف مي 
ؿ مطمؽ مي هذا المااؿل وهذا مهـ ادا. وقد عسواد عهميا عممياسيا لمواود مي ال  ا  الداراي. ولنا اسسقر

ػػ نا قػػدرة عمػػ  الس طيػػا مػػي النهػػار والميػػؿ بمدسمػػؼ الماسػػات مػػي كػػؿ المنػػاطؽ السػػي سهمنػػا. ومػػي السػػنا  صُّ
الما ػػيا سػػـ سوقيػػ  صػػ قا مػػ  ايطاليػػا اف س ػػسري مػػف اسػػرائيؿ قمػػرا صػػناعيا اسػػسدباريا. وهػػذب  قنػػا من ػػطا 

ساليػػا ومنهػػا االقمػػار الصػػناعيا مػػي ماػػاؿ النػػانو. وسػػنسقدـ مػػي األايػػاؿ سػػسُّمكرننا مػػف العمػػؿ عمػػ  األايػػاؿ ال
الساليػػا مػػي س سػػيف نػػوع الصػػور وسوسػػي  الس طيػػا والمكػػاف والزمػػاف وسطػػوير قػػدرة عمػػ  العمػػؿ مػػي الميػػؿ ومػػي 

 ظروؼ اويا صعباع.
وقػد ععمػف مػي اف عمباتع م ؿ كؿ اسـ عمني ي سـر ن سه م ػ ولا مػي المػدة االديػرة بماػاؿ  مايػا السػايبرل 

ال هر الما ي المدير العاـ لوزارة الدماعل الانراؿ )ا سياط( عودي  نيل عف ان ا  مديريا سايبر اديدة مي 
 الوزارة سسكوف كما يقوؿ  اهـ قسما مف عمباتع كما يبدو.

يش عاف ال كرة هي سو يؽ الصما بالصناعات مي اسرائيؿ لسطوير وسائؿ دماعيػا سدػدـ الاهػات االمنيػال كػالا
االسرائيمي وعال باؾع والموسادل وقد عدركنا اف الصناعا عندها الك ير ممػا سسػهـ ميػه ويواػد انف زيػادة  ػادة 
مي السعاوف معها يعبر عنها ربح كبير. وهذا م ناطيس لمسطػوير واالدسراعػات. اف مػا  ػدث مػي ال ػوار بػيف 

عد درياػػػو الو ػػػدة عمػػػ  نمػػػو وصػػػناعا الهػػػاي سيػػػؾ قبػػػؿ ن ػػػو مػػػف ع ػػػريف سػػػنا  ينمػػػا سػػػا 8100الو ػػػدة 
 ال ركات االبسدائيا سي دث مي السايبر مي السنوات القادماع.

اف  ػػاهـ دػػريج الػػدورة ال انيػػا مػػف م ػػروع عسمبيػػوتع الػػذي يسػػسوعب الاػػيش االسػػرائيمي بػػه  ػػبابا علمعيػػيف مػػي 
لمهنيػا والػ  اانػب وظائؼ ب ث وسطوير بعد ارسالهـ لدراسات اكاديميا مي العمـو الدقيقػا. لكنػه مػي  ياسػه ا

الوظػػائؼ الرئيسػػا مػػي سػػرح الب ريػػا ووظػػائؼ رميعػػا المسػػسوى مػػي قسػػـ السدطػػيط مػػي هيئػػا القيػػادة العامػػال 
 اسسطاع اف يد ض الرسب ويُّسـ دورة ربابيف واسسطاع اف يددـ قائدا لس ينا صواري .

السطػوير مػف القمػر الصػناعي قد يكوف هذا هو السبب الذي ياعمه يهػسـ بػأف يُّبػيف عنػه بػرغـ ال دػر باناػازات 
ال  الراؿ انلي مي البرل مانه ال يُّسوري بيف العامميف مي السقنيا ودبػرا  السػايبر السػابعيف لماػيش االسػرائيمي 
وبػػيف المقػػاسميف عمػػ  االرض الػػذي يُّعر ػػوف  يػػاسهـ لمدطػػر. عياػػب س  ػػيؿ السقنيػػا س  ػػير مػػا مػػي سانيػػد 
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ا وسصني هـل لكف مف المهـ   ظ س  يؿ المقاسميف مي امي  الاوانػب الانود القميميف ذوي المعطيات المرئم
 االدرىعل يقوؿ.

 21/2/1023، "ىآرتس"
 23/2/1023، األيام، رام اهلل
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