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 اصل تراجعياتو  "إسرائيل"ىجرة الييود إل  : اإلسرائيمية المركزية إلحصا ادائرة  1

أظهػػر ريريػػر لػػداحرة االصػػاي المررزيػػة ا سػػراحيليةه أمػػسه أف الهجػػرة ساليهوديػػةس الػػ  اسػػراحيؿ فػػي : الناصػػرة
الصػػهيونيةه أوا ػػر العػػاـ الماعػػي أف عػػدد  -رراجػ  مسػػرمره علػػ  الػػرغـ مػػف إعػػكف سػػابؽ للورالػة اليهوديػػة 

 ألؼ. 1695إف العدد الليييي هو  ألؼه بينما قاؿ االصاي 1995المهاجريف وصؿ ال  أرثر مف 
وطػػواؿ السػػنوات السػػب  الماعػػية شػػهدت هجػػرة اليهػػود الػػ  اسػػراحيؿ رراجعػػا لػػادا ميارنػػة مػػ  معػػد ت العيػػديف 

 األ يريفه ليث شهدت رسعينيات اليرف الماعي معدؿ هجرة ييررب مف ماحة ألؼ مهاجر سنويا.
در فػي ريػارير منفصػلةه ولسػب الريػديراته فننػا سػنويا ولـ رعلف الداحرة عف أعداد الهجرة العرسػيةه الرػي رصػ

ألػػؼ  12ألفػػا الػػ   11ألػػؼ شػػ صه ويعػػود فػػي  ػػكؿ العػػاـ نلػػو  22يغػػادر اسػػراحيؿ لفرػػرات طويلػػة لػػوالي 
ألػػؼ شػػ صه ولرػػنهـ يبيػػوف  11شػ ص بعػػد غيػػاب سػػنواته مػػا يعنػػي أف سػػنويا يهػػاجر مػػف اسػػراحيؿ لػػوالي 

اؼ لؽ ا قرراع في ا نر ابات البرلمانية الري جرت فػي شػهر مسجليف في سجؿ السراف. وبّيف سجؿ أصل
% مػف ذوي لػؽ أصػلاب  11ألػؼ شػ صه أي لػوالي  620رانوف الثاني )يناير( مف هػذا العػاـه أف نلػو 

% مػػا يعنػػي أف  10لػػوالي  2009لػػؽ ا قرػػراعه هػػو فػػي رعػػداد المهػػاجريفه وهػػذف النسػػبة رانػػت فػػي العػػاـ 
 ر.الهجرة العرسية برراج  مسرم

ويربػػيف مػػف قػػراية الريريػػره الػػذي اطلعػػت عليػػا سالغػػدسه رراجعػػا لػػادا فػػي الهجػػرة الػػ  أسػػاس أيػػديولوجيه وهػػذا 
يظهػػر مػػف روجػػا المهػػاجريف الػػ  منػػاطؽ السػػرفه إذ إف غػػالبيرهـ السػػالية جػػدا ررجػػا الػػ  مػػدف ذات مسػػرو  

صػة المهػاجريف مػف الو يػات معيشي جيد وعاؿه ونسبة عحيلة ررجػا الػ  اليػدس الملرلػة والمسػروطناته و ا
 المرلدة األميررية.



 
 

 

 

 

           5ص                                    2785العدد:                1/3/2013الجمعة  التاريخ:

مهػػػاجراه قػػػدموا مػػػف جمهوريػػػات  7285% مػػػف المهػػػاجريف فػػػي العػػػاـ الماعػػػيه أي  44وييػػػوؿ الريريػػػره إف 
% مػػف  1895% مػػف الو يػػات المرلػػدة األميرريػػةه بينمػػا وصػػؿ  25ا رلػػاد السػػوفييري السػػابيةه وأرثػػر مػػف 

عامػػاه ومعػدؿ أعمػػار المهػاجريف أرثػػر  18لمهػػاجريف هػـ فػػوؽ عمػر % مػف ا 78أثيوبيػا. ويظهػر أيعػػاه أف 
عاما. وريوؿ ريارير اسراحيلية ورلؾ الصادرة عف معاهد صهيونيةه إف اسراحيؿ رواجػا سمشػرلةس رراجػ   29مف 

% مف أبناي الديانػة اليهوديػة يعيشػوف فػي أوطػانهـ الرػي فيهػا مسػرو  المعيشػة  90الهجرة ال  اسراحيؿ لروف 
ف اسراحيؿه وروق   بير اسراحيؿ ربيرة قبؿ أياـه أف رلرد مسػريبك الهجػرة العرسػية بعػد زواؿ األزمػات أعل  م

 ا قرصادية في العالـه ميابؿ رراج  اربر للهجرة ال  اسراحيؿ.

 1/3/2013، الغد، عّمان

 
 ترفض إبعاد العيساوي والشراونة إل  خارج فمسطين الفمسطينيةالسمطة  2

ال ميسه إبعاد األسيريف  أمسرفض وزير شؤوف األسر  والملرريف عيس  قراق ه : رمعافألمد  - راـ اهلل
 المعربيف عف الطعاـ سامر العيساوي وأيمف الشراونة إل   ارج الوطف و ارج مناطؽ سرناهما.

 األراعيمؤ رًا بنبعاد األسيريف سامر وأيمف إل   ارج  ااسراحيليوأعاؼ قراق ه ردًا عل  العرض 
طينية أو إعادة فرض األلراـ السابية عليهما قبؿ رلررهما في صفية شاليطه سنلف   نشرع اابعاده الفلس

 ألف اابعاد اليسري هو جريمة لربه وأدانها اليانوف الدولي اانساني وارفاقيات جنيؼس.
ؿ ررلمؿ المطروح في رك اللالريف مرفوض ورعسفي جدًاه واف إسراحي ااسراحيليقراق  أف اللؿ  عدّ و 

المسؤولية عف لياة وصلة األسيريف المعربيف المهددة ليارهما بالموت بسبب ااعراب رفعًا اعادة 
 اعريالهما دوف أسباب قانونية.

ولذر قراق  مف بدي لرومة إسراحيؿ ومف  كؿ لجنة عسررية بنعادة فرض األلراـ السابية عل  األسر  
جاحرةه واابعاد إل   ارج فلسطيفه  ألراـومساومة ما بيف فرض الملرريفه وممارسة سياسة ابرزاز ورهديد 

سنوات واألسير ملمود  مشيرًا إل  إعادة فرض اللرـ السابؽ عل  األسير الملرر يوسؼ شريوي باألسر 
 ريـ باألسر عشرة سنوات.

 //المستقبل، بيروت، 
 

 األسرى  مارساتو بحقّ االحتالل بسبب م "التشريعي" يطالب بتحريك دعاوى قضائية ضدّ  3
طالب المجلس الرشريعي الفلسطينيه ال ميسه بعرورة رلريؾ دعاو  قعاحية أماـ : ألمد المصري - غزة

الملافؿ الدولية واألوربية والملارـ الوطنية عد الممارسات ااسراحيلية الفاعلة بلؽ األسر  الفلسطينييفه 
 ألسير عرفات جرادات.والعمؿ عل  رشريؿ لجنة رلييؽ قانونية في ميرؿ ا

ودعا المجلس في جلسة طارحة عيدهاه بمدينة غزةه بمشاررة نواب ررلة الرغيير وااصكح البرلمانية وأسر  
ملرريف وأهالي أسر  في سجوف ا لركؿه إل  رف  أمر انرهارات األسر  إل  ملرمة الجناحية الدوليةه 

 ا رصاص الملرمةس.باعربار أف هذف ا نرهارات سجراحـ لرب رد ؿ عمف 
ألمد بلره إف ممارسات ا لركؿ بلؽ األسر ه م الؼ  وقاؿ الناحب األوؿ لرحيس المجلس الرشريعيه د.

لليانوف الدولي اانسانيه وأف ذلؾ يسروجب العمؿ عل  مياعاراه ومكليرا قانونيا في الملافؿ الدولية 
 الم رصة.
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األسر  سيروف مف  كؿ إرادة الشعب والمياومة ورذلؾ  وبيف بلر في رلمة افررح بها الجلسةه أف رلرير
 انرفاعة األسر ه مسرنررا قياـ السلطة الفلسطينية في راـ اهلل بمكلية المياومة.

وأوعح أف السلطة الفلسطينية رمن  قياـ انرفاعة األسر  ردا عل  ما جريمة اغرياؿ جرادات والممارسات 
ل  سرشوة ماليةسه والعودة إل  سالمفاوعات العبثيةس المروقفة م  بلؽ زمكحاه بسبب رغبرها في اللصوؿ ع

 قادة ا لركؿه مؤردا أف السلطة لف رسرطي  رسر إرادة شعبنا ووقؼ مياومرا الباسلة عد ا لركؿ.
 //فمسطين أون الين، 

 
 تعريقات يطالب االتحاد األوروبي بتنفيذ توصيات قناصمو بفرض عقوبات عم  المستوطنا 4

أشرؼ الهور: طالب الدررور صاحب عرييات ععو اللجنة الرنفيذية لمنظمة الرلرير الفلسطينية يـو  -غزة 
أمس مف دوؿ ا رلاد األوروبي باعرماد روصيات الريرير الذي أعدف قناصؿ وممثلو دوؿ ا رلاد في 

 .سغير شرعيةسفلسطيفه والذي أوص  بفرض عيوبات عل  المسروطنات باعربارها 
ايت مطالبة عرييات هذف  كؿ لياحا بمسرشار األمف اليومي البريطاني ريـ داريخ يرافيا الينصؿ وج

 البريطاني العاـ السير فنسنت فيف.
وأرد المسؤوؿ الفلسطيني الرفي  أف عل  دوؿ ا رلاد األوروبي أف ربدأ عل  الفور بمسايلة وملاسبة 

فلسطينية الملرلة و اصة في اليدس الشرقية وما لولهاه إسراحيؿ فيما يرعلؽ با سريطاف في األراعي ال
يرمثؿ با سريطاف واسرمرارف و اصة في مدينة اليدس سال طر األساسي الذي يهدد  يار الدولريف  إفوقاؿ 

 .سالشرقية الملرلة وما لولها
الا وبما يشمؿ وراف قناصؿ ا رلاد األوروبي أوصوا بكدهـ في ريرير لهـ عل  اعربار ا سريطاف برؿ أشر

عمؿ سا سريطاف  إفه وقالوا سعمك غير شرعي وي الؼ اليانوف الدوليسا سريطاف في اليدس الشرقية 
 .ساسرفزازي وممنهج ومرعمد

 //القدس العربي، لندن، 
 

 لمجنة السالم في الشرق األوسط انتخاب دولة فمسطين رئيساً  5
رسمية ال ميس انر اب دولة فلسطيف رحيسا للجنة السكـ مصادر فلسطينية  أردتوليد عوض:  -راـ اهلل 

في  أعمالاه وذلؾ ظؿ ا رراـ المؤرمر الدولي لمنظمة المرأة العالمية للسكـ واللرية األوسطفي الشرؽ 
 اسبانيا.

دولة في  فبراير اللالي بلعور ممثكت عف / شباط -وراف المؤرمر قد عيد في مدريد ما بيف 
مف الش صيات السياسية ا سبانية والدولية لمناقشة قعايا الصراع في العالـه نزع الرسلح  العالـ ولفيؼ

  األمفوانعراس الصراع والرسلح عل  وع  المرأة في العالـه وقرار مجلس  األسللةومعاهدة رجارة 
 ورطبييا في الدوؿه وقعية فلسطيف ووع  الشعب الفلسطيني رلت ا لركؿ.

الفلسطينية د. لناف عواد رحيسة فرع فلسطيف جلسات ا فرراح وجلسات  باألديبةطيف ممثلة وقد ررأست فلس
 وجلسات الرسلح. اانسافليوؽ 

 //القدس العربي، لندن، 
 

 لن نكون إال الداعمين الستقرار وأمن لبنانأشرف دبور:  6
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شة عمؿه برعاية السفير النروجي نظمت لملة ليوؽ الملرية العيارية لكجحيف الفلسطينييف في لبنافه ور 
سفايف آسه لعرض الفيلـ الوثاحيي الذي قامت با اللملة والدراسة الميدانية واليانونية. ورلدث سفير دولة 
فلسطيف أشرؼ دبور فياؿ: ليطمحف أ ورنا اللبنانيوفه أصلاب الفعؿ باسرعافرنا مشروريف منذ النربة. 

نسانيةه ولف نروف إ  الداعميف  سريرار وأمف لبناف.مطلبنا الوليد فيط العيش بررامة وعدال  ة وا 
وأرد السفير النروجي دعـ بكدف لرؿ ليوؽ الشعب الفلسطيني بما فيا لؽ العمؿ والرملؾ لكجحيف 

 الفلسطينييف في لبناف لليف عودرهـ.
 //المستقبل، بيروت، 

 
 ماراتفي اإلوفد فمسطيني يتبادل الخبرات مع أكاديمية الشرطة  7

اسريبؿ الميدـ الدررور سرلاف لسف المعيني ناحب مدير أراديمية العلـو الشرطية للشؤوف  ال ليج: -الشارقة 
األراديمية والطكبية في مرربا أمس الدررور ملمد الشكلدة عميد رلية اليانوف بجامعة ا سريكؿ العسررية 

 كقات العامة بالينصلية الفلسطينية بدولة اامارات.بمدينة أريلا بدولة فلسطيفه يرافيا لؤي موس  مدير الع
وجر   كؿ الزيارة بلث م رلؼ أوجا الرعاوف الثناحي بيف الجانبيف والربادؿ العلمي والثيافي وال برات في 

 ر صصات العلـو الشرطية واليانونية.
 //الخميج، الشارقة، 

 
 العقبة األكبر األجنبيةالتدخالت  في المصالحة.. أبو مرزوق: أنجزنا الممفات األىم 8

لمػاس شػاررت لررػة  ه أفوليػد عػوض عػف مراسػلها مػف راـ اهلل، 1/3/2013، القدس العربي، لنـدن ذررت
ال مػيس فػي اجرمػاع مجلػس امنػاي مؤسسػػة ياسػر عرفػات بميػر جامعػة الػدوؿ العربيػة فػػي  ه ]أمػس  وؿ مػرةو 

يس المررػب السياسػي للررػة لمػاس رعػيؼ علػ  ليث لعر الدررور موس  ابو مػرزوؽ ناحػب رحػ هالياهرة
الػػػػدورة السادسػػػػة  جرماعػػػػات مجلػػػػس امنػػػػاي المؤسسػػػػة  وؿ مػػػػرةه وذلػػػػؾ لريػػػػديـ مل ػػػػص لػػػػوؿ المصػػػػاللة 

 الفلسطينية.
ارد ابو مرزوؽ بشأف النيطة الري وصلت اليها المصاللة الفلسطينية بانا لػـ يجػر لغايػة ا ف ا رفػاؽ علػ  و 

لثػات مػ  لررػة فػرحه مرجلػا اف يرػوف ليػاي اللػررريف قريبػا لوعػ  لػد لكنيسػاـ موعد لجولة جديد مػف المبا
 عل  لد قولا.

يػػػر  أف المصػػػاللة ليسػػػت قعػػػية لرررػػػي فػػػرح ه أبػػػو مػػػرزوؽأف ، 1/3/2013، الســـفير، بيـــروت وأعػػػافت
نما هي قعية الشعب الفلسطيني رلاه فػك يمرػف إيجػاد منجػز ليييػي علػ  األرض فػي ظػؿ  ولماس فيطه وا 

ا نيساـ. ولذلؾه بلسب الييػاديه يوجػد عػغط شػعبي علػ  الفصػاحؿ الفلسػطينية ارمػاـ المصػاللة فػي  لالة
 أقرب وقت ممرفه فالشعب الفلسطيني   يمرف أف يبي  منيسمًا إل  األبد.

شػػهر أيػار مػػف العػاـ الماعػي شػػهد انجػاز غالبيػػة »ولػوؿ سػير مفاوعػػات المصػاللةه ييػػوؿ أبػو مػرزوؽ أف 
انرهينا مف شرؿ اللرومة ومهامها وميثاقها ورحيس الػوزراي ومدرػاه »ه معيفًا «رفاقيات مرروبةاليعايا عبر ا

وراف ا رفاؽ أف رروف لرومة ررنوقراط برحاسة الرحيس ملمود عباسه إ  أف بعض األلداث الرػي ريػ  بػيف 
 «.للةالليف واآل ر سواي في العفة الغربية أو قطاع غزة رانت رعطؿ الريدـ في ملؼ المصا
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وعف اليعايا العاليةه يبيف أبو مرزوؽ أف هناؾ  كفًا لوؿ بعض الرفاصيؿ في قانوف ا نر اباته ولرنا لـ 
مف الممرػف رجػاوز ال كفػات ألنػا يجػب أف يػرـ اقػرار اليػانوف فػي »ه مشيرًا إل  أنا «قعية جوهرية»يَر فيا 

 «.ؿ باأسرع وقته وريديما إل  الرحيس أبو مازف اقرارف وبدي العم
شػباط الماعػيه أرػد  26وفي ما يرعلؽ بالسبب وراي رأجيؿ اجرماع الياهرةه الذي راف مػف الميػرر عيػدف فػي 

أبػػو مػػرزوؽ أف لمػػاس هػػي مػػف طلبػػت الرأجيػػؿ فػػي انرظػػار ربعػػات زيػػارة الػػرحيس األميررػػي بػػاراؾ أوبامػػا إلػػ  
 «.لف يوثر عل  سير ملؼ المصاللة»المنطيةه ولرنا اعربر أف الرأجيؿ 

ه ويرررػز «لجنػة المصػاللة المجرمعيػة»ولوؿ أعماؿ اللجافه الري رـ ا رفػاؽ عليهػاه يشػرح أبػو مػرزوؽ أوً  
عملها في قطاع غزةه ور رص أساسًا بريديـ الرعويعات للشهداي أو الجرل  أو مف صودرت أموالهـ بسبب 

 .ا نيساـ الفلسطيني. وهو يبيف أف رلؾ اللجنة رعاني مف نيص في الرمويؿ
ه «ألػػرزت ريػػدمًا ربيػػراً »ه وهػػي الم رصػػة بػػالمعريليفه ييػػوؿ أبػػو مػػرزوؽ أنهػػا «لجنػػة اللريػػات»أمػػا بالنسػػبة لػػػ
في شهر رانوف أوؿ العاـ الماعي رانت ريريبػًا قػد للػت غالبيػة لػا ت ا عريػاؿه أمػا األرقػاـ »موعلًا أنا 

إ  أنػػا يفيػػد «. فػػي طريػػؽ المصػػاللة الرػي بييػػت فػػي المعػػريكت فهػػي صػػغيرة جػػدًاه و  يمرػف أف رشػػرؿ عيبػػة
في شهري رانوف الثاني وشباط مف العاـ اللالي لدثت اعريا ت مف رلي الطرفيف )فرح ولماس(ه ما »بأنا 

نرجو أف يرـ لؿ هذف األزمة فػي أقػرب وقػته فالفلسػطيني لديػا »ه معيفًا «أعاد اللجنة إل  العمؿ مرة أ ر 
اف عل  يد العدو الصهيونيه فما بالنا باف يرـ اعريالا عل  يػد أ يػا لساسية  اصة مف فررة ا عرياؿ إف ر

الفلسػػطينيه لػػذلؾ اعريػػد انػػا يجػػب وقػػؼ لػػا ت ا عريػػاؿ فػػورًاه ولػػؿ األزمػػة والبلػػث عػػف طػػرؽ أ ػػر  للػػؿ 
 «.المشركت األمنية وغيرها بعيدًا عف فررة ا عرياؿ

نمػػا أف العيبػػة اللييييػػة الرػػي ريػػؼ فػػي وجػػا ا أبػػو مػػرزوؽه  ويػػر  لمصػػاللةه ليسػػت رفاصػػيؿ عمػػؿ اللجػػافه وا 
رلمػا اسػرطعنا رلييػد الرػد كت ال ارجيػة فأنػا مرأرػد أف المصػاللة »الرد كت األجنبية. فهو يشػدد علػ  أنػا 

سررـ بشرؿ أسرع وأفعؿه فك ي ف  عل  ألد الرهديدات األميررية وااسراحيلية لللرومة الفلسطينية في لاؿ 
 يػر دليػؿ علػ  ذلػؾ هػو »ه مشػيرًا إلػ  أنػا «موقؼ البلديف عل  العملية )السػلمية( ارماـ المصاللة وانعراس

اليانوفه الذي رمررف وزارة ال ارجية األميرريةه والياعػي بوقػؼ المسػاعدات األميرريػة للشػعب الفلسػطيني فػي 
 «.لالة ارماـ المصاللة ومشاررة لماس في اللرومة

الجميػ  اآلف فػي السػالة الفلسػطينية بصػدد ملاولػة الوصػوؿ إلػ  وينهي أبو مرزوؽ لديثا بالرأريد علػ  أف 
وللوصػوؿ إلػ  ذلػؾ الهػدؼه يػر  أبػو «. الهػدؼ المرللػي اللػالي»إجراي ا نر ابػات ورشػريؿ اللرومػةه وهػو 

 مرزوؽ أنا عل  الجمي  العمؿ جديًا إف راف في اللجاف أو دا ؿ السلطة ولد  المسؤوليف فػي غػزة وراـ اهلل.
ات الميبلػػةه نػػوف أبػػو مػػرزوؽ بأنػػا روجػػد علػػ  جػػدوؿ األعمػػاؿ العديػػد مػػف ا جرماعػػات لوعػػ  ولػػوؿ ال طػػو 

اللمسات األ يرة ورفاصيؿ ا رفاؽ النهاحيةه مروقعًا أف رنرهي اللجاف مف عملها  كؿ أربعة أسابي ه ومػف ثػـ 
 ابات.ررف  ريريرها النهاحي للرحيس عباسه رمهيدًا اصدار مرسوميف لوؿ اللرومة وا نر 
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ه ععػػو مجلػػس إدارة مؤسسػػة ياسػػر «فػػرح»قػػاؿ ععػػو اللجنػػة المررزيػػة للررػػة : جيهػػاف اللسػػيني -اليػػاهرة 
لة المصػال»إف  همؤسسػةالأعماؿ ا جرماع السػادس لمجلػس أمنػاي في رلمة لا  كؿ  عزاـ األلمده هعرفات

 «.الفلسطينية إنجاز وطنيه و  بد أف رنجز انهاي ا لركؿ
رشػػػريف األوؿ  14إلػػػ  أف السػػػنارور جػػػورج ميرشػػػيؿ هػػػارؼ الػػػرحيس ملمػػػود عبػػػاس فػػػي ه رلمػػػةالوأشػػػار فػػػي 

المرالمة في بدايرها رانت مليحة بااغرايات وآ رها رانت مف الرهديد بعرورة »ه وقاؿ: 2009)أرروبر( عاـ 
لررػػػة فػػػرح إلػػػ  اليػػػاهرة للروقيػػػ  علػػػ  المصػػػاللةه لرػػػف الػػػرحيس عبػػػاس وجػػػا لػػػي رعليمػػػات  عػػػدـ روجػػػا ممثػػػؿ

 «.مف الشهر نفسا بالروقي  عل  الورقة رما هي مف دوف أي رعديؿ 15بالروجا للياهرة فورًاه وقمت يوـ 
أف هنػاؾ  ارفاؽ الدولػة جػاي مرمػًك  رفػاؽ اليػاهرةه وفػي عػوي ذلػؾ بػدأنا بالمشػاوراته وهنػا ارفػؽ»وأعاؼ: 

سراحيلية بعرقلة المصاللة في المنطيةه وذلؾ عبر الماؿ والنفوذ وعبر الجغرافيا السياسيةه  رد كت أميررية وا 
لػف يرػوف إنهػاي »وأرد: «. وهذف العيبات ما زالت قاحمة ومرواصلةه لري   رريد للشعب الفلسطيني أف ينهض

إسػػراحيؿ فػػي الررصػػد لعػػدـ الرزامارهػػا هػػي اسػػرغكلها لكلػػركؿ مػػف دوف إنهػػاي ا نيسػػاـه بػػؿ أهػػـ عناصػػر قػػوة 
لوع  ا نيساـه والو يات المرلدة رسرغؿ هػذف الورقػة للرهػرب مػف رنفيػذ الرزامارهػا الرػي ررلملهػا ردولػة راعيػة 

 «.وأربر دولة ررلرـ في اليرار الدولي
ااقليميػةه  صوصػًا العربيػةه المطلػوب منػا جميعػًا ريفيػة أف نلمػي أنفسػنا مػف الرػد كت والرػأثيرات »وراب : 

وآف األواف أف نر لص مف الرأثير السلبي عل  الوع  الفلسطينيه والرؿ ييؼ داعمًا للجهود وما رػـ الروقيػ  
 «.عليا انهاي ا نيساـ لر  نيط  الطريؽ عل  الرد كت ااسراحيلية واألميررية بشرؿ  اص

ع غزة قبؿ أياـه وهذا يعربر إنجاز وفرح الباب علػ  لجنة ا نر ابات انرهت مف عملها في قطا»وأعاؼ أف 
مصراعيا أماـ ال طوة الميبلة لنسرطي  رشريؿ اللرومةه وأف ننرهي مف رسجيؿ السجؿ ا نر ابي نهاية آذار 

 «.)مارس( الذي أرمن  أف يشهد ورشة عمؿ جدية بعيدة عف المنارفات اللفظية السياسية
 1/3/2013، الحياة، لندن

 
 خيار استراتيجي لحركة حماس المصالحة البردويل: 10

أرػػػد الناحػػػب عػػػف ررلػػػة سالرغييػػػر وااصػػػكحس البرلمانيػػػةه الييػػػادي فػػػي لررػػػة لمػػػاسه د.صػػػكح البردويػػػؿه أف 
المصػػاللة الفلسػػطينية مػػ  لررػػة سفػػرحس  يػػار اسػػرراريجي   رجعػػة عنهػػاه مطالبػػًا السػػلطة الفلسػػطينية بالعمػػؿ 

 بنود المصاللة عل  أرض الواق .عل  إيجاد المناخ المناسب لرطبيؽ 
ودعا البردويؿ  كؿ ندوة سياسية نظمرها هيحة الروجيا السياسي والمعنوي لعػباط األجهػزة األمنيػة بملافظػة 
رفػػحه اليػػـو ال مػػيسه السػػلطة الفلسػػطينية فػػي العػػفة الغربيػػة إلػػ  وقػػؼ عمليػػات ا عريػػا ت السياسػػية بلػػؽ 

طكؽ يد المياومة هناؾ  لري رردع عنجهية قوات ا لركؿ ااسراحيلي. أبناي لماسه وا 
وأعػػػرب البردويػػػؿ عػػػف أسػػػفا  سػػػرمرار السػػػلطة فػػػي إدارة ظهرهػػػا للمصػػػاللة جريػػػا وراي مفاوعػػػات وصػػػفها 
بػسالعبثيةسه وقاؿ: سنعبر عف أسفنا ألف السلطة غير جادة في المصاللةه ومػا رػزاؿ رػراهف علػ  أمريرػا وعلػ  

لمصػػػاللة باعربارهػػػػا أمػػػرا ررريريػػػػا لػػػيس إ ه بهػػػػذف الػػػروح   يمرػػػػف إجػػػػراي الريػػػاف الصػػػػهيونيه ورنظػػػر إلػػػػ  ا
 المصاللة الري يجب أف ريـو عل  ولدة البرنامج والروجاس.

في سياؽ منفصػؿه أرػد البردويػؿ أف عػغوطًا إسػراحيلية وراي ررليػؿ الوفػد البرلمػاني الفلسػطيني مػف العاصػمة 
 البلغارية صوفيا عل  يد األمف البلغاري.

 28/2/2013، سطين أون الينفم



 
 

 

 

 

           10ص                                    2785العدد:                1/3/2013الجمعة  التاريخ:

 
 المجنة المركزية لفتح تبحث في تكميف مفوض جديد لمتنظيم في غزة بدل نبيل شعث 11

مف الميرر أف ريـو اللجنة المررزية للررة فرح بررليػؼ ألػد أععػاحها قريبػا فػي منصػب : غزة ػ أشرؼ الهور
ث الػػذي أبلػػم المررزيػػة رغبرػػا بريػػدـ مفػػوض الرعبحػػة والرنظػػيـ لللررػػة فػػي قطػػاع غػػزةه  لفػػا للػػدررور نبيػػؿ شػػع

 اسريالرا مف منصبا قبؿ أياـ.
ووفؽ مصادر مرعددة في لررة فرح فيد أردت اف مف أرثر الش صيات الييادية فػي اللررػة المطػروح لرػولي 
هذا المنصب هو الدررور زرريا األغاه ععو اللجنة الرنفيذية لمنظمة الرلريره والمررزية للررة فرحه والػذي 

وأف شػػغؿ هػذف المهمػػة أرثػػر مػف مػػرةه رػػاف آ رهػا فػػور سػػيطرة لررػة لمػػاس علػػ  قطػاع غػػزة منرصػػؼ سػبؽ 
ه وظػػؿ علػػ  رأس عملػػا لرػػ  المػػؤرمر السػػادس لللررػػة الػػذي عيػػد فػػي آب 2007لزيػػراف )يونيػػو( مػػف العػػاـ 

 .2009)أغسطس( 
جود  كفات دا ػؿ ونف  الدررور جماؿ مليسف ععو اللجنة المررزية للررة فرح في رصريلات صلافية و 

اللررػػػة  اصػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزةه وقػػػاؿ كلػػػيس بالعػػػرورة إذا رانػػػت اآلراي م رلفػػػة بػػػأف يرػػػوف هنػػػاؾ  ػػػكؼكه 
 معيفا كالذي يجري هو فيط إعادة لررريب الوع  الرنظيمي لللررةك.

وعلمػػت كاليػػدس العربػػيك مػػف مصػػادر  اصػػة أنػػا يػػدور رشػػاور لػػوؿ ررليػػؼ ش صػػيات قياديػػة معروفػػة مػػف 
لععوية الهيحة الييادية العلياه وأنا مف الميرر أف يرـ ذلؾ في الجلسة اليادمػة للجنػة المررزيػةه إذ أف اليطاع 

 مف بيف األسماي ش صيات ربيرة عملت في أوقات سابية عل  رأس الرنظيـ.
و كؿ السنوات ال مس الماعية الري رلت ا نيساـ وسيطرة لماس عل  غزةه شغؿ منصب مفوض الرنظيـ 

ثكثة ش صيات فرلاويةه هي الدررور األغاه ومف ثـ ص ر بسيسوه الذي اسرياؿ ويشغؿ اآلف مفوض لغزة 
 المنظمات الشعبيةه وشعث الذي قدـ هو اآل ر اسريالرا.

 1/3/2013، القدس العربي، لندن
 

 إل  ممارسة ضغوط أكبر ضد االستيطان األوروبيحماس تدعو االتحاد  12
ومػػة ااسػػكمية سلمػػاسس فػػي بيػػاف صػػادر عػػف مرربهػػا ااعكمػػيه صػػباح دعػػت لررػػة الميا: غػػزة )فلسػػطيف(
ا رلػاد األوروبػي إلػ  ممارسػة عػغوط أربػره والييػاـ  ه(ه رليت سقدس برسس نس ة عنا2|28اليوـ ال ميس )

بنجرايات عمليػة صػارمة عػد ا سػريطاف اليهػودي فػي األراعػي الفلسػطينية الملرلػةه مثمنػة فػي الوقػت ذارػا 
 اد األوروبي دولا بمن  أّي رعامكت رجارية م  المسروطنات.روصية ا رل

 28/2/2013، قدس برس
 

 لماراثون رياضي في القدس وتحّذر من تداعياتو االحتاللحماس تستنكر تنظيم  13
اسػػرنررت لررػػة المياومػػة ااسػػكمية سلمػػاسس قيػػاـ سػػلطات ا لػػركؿ ااسػػراحيلي برنظػػيـ مػػا : غػػزة )فلسػػطيف(

اليػػدسس الرياعػػيه معربػػرة هػػذا األمػػر ساسػػرمراًرا لجػػراحـ ا لػػركؿ وأطماعػػا العدوانيػػة عػػد  يسػػم  بػػػ سمػػاراثوف
شػػعبنا وأرعػػنا وميدسػػارناه وملاولػػة مرشػػوفة لروظيػػؼ هػػذا المهرجػػاف لررػػريس سػػرقة ورهويػػد اليػػدس واألرض 

( رلػت 3-1معػة )ويعرـز ا لركؿ رنظيـ سماراثوفس رياعي في مدينػة اليػدس الملرلػة اليػـو الج الفلسطينيةس.
 مسّم  سماراثوف اليدسسه في ليف قاـ بمن  نشاط فلسطيني مماثؿ ومعاد صباح اليوـ.
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ولذرت اللررةه في بياف صلفي مرروب رليت سقدس برسس نس ة عنا اليوـه ا لركؿ سمف مغّبة ا سرمرار 
ية الراملػة عػف الرػداعيات في م ططارا الرهويدية لمدينة اليػدس رلػت مسػّميات واهيػةسه ململػة إيػاف سالمسػؤول

ال طيػػرة الرػػي رلملهػػا هػػذف الجريمػػةسه مؤرػػدة فػػي الوقػػت ذارػػا أف سرػػؿ م ططارػػا لػػف رفلػػح فػػي طمػػس الهويػػة 
العربيػػػة وااسػػػكمية لمدينػػػة اليػػػدس الملرلػػػةه فاليػػػدس سػػػربي  داحًمػػػا وأبػػػًدا العاصػػػمة األبديػػػة لفلسػػػطيف واألمػػػة 

 العربية وااسكميةسه عل  لد رعبيرها.
 1/3/2013، رسقدس ب

 
 "الحديث عن انتفاضة موضوع يحتاج إل  دراسة معمقة وليس كالمًا سطحياً : قيادي في فتح 14

ررػػررت الػػدعوات السياسػػية اطػػكؽ لػػراؾ شػػعبي قػػوي علػػ   :مػػف ملمػػد األسػػطؿ -اليػػدس دوت رػػوـ –غػػزة 
ها نيػاط الرمػاس غرار انرفاعري اللجار واألقص ه فػي أعيػاب سلسػلة مػف الرظػاهرات والمسػيرات الرػي شػهدر

بيف الشباف وقوات ا لركؿ في مدف العفة الغربيةه إثػر ا عرػدايات الرػي رعرعػت لهػا األسػر  المعػربوف 
 الطعاـه  صوصًا بعد اسرشهاد األسير عرفات جرادات.

وأوعػػح الييػػادي فػػي لررػػة سفػػرحس يليػػ  ربػػاح أف اللػػديث عػػف انرفاعػػةه سموعػػوع يلرػػاج إلػػ  دراسػػة معميػػة 
سطليًاسه  فرًا إل  أف لررة سلماسسه رعريد أف ال لؿ موجود عند غيرها وليس عندهاه وهذا ما  وليس ركماً 

  يصدقا ألده ألف الناس ليارهـ هنا في قطاع غزة صعبة جدًا وقاسية و  يسرطي  ألد ا فاي هذف اللياحؽ 
 عل  لد قولا.
لريػػػاف قػػػد رػػػؤدي إلػػػ  ا نفجػػػار بػػػيف للظػػػة اليػػػدس أف السػػػلوؾ ااسػػػراحيلي يػػػرارـ درجػػػة مػػػف ا  وأرػػػد ربػػػاح لػػػػ

ػػد وعميػػؽه  وأ ػػر ه مشػػيرًا إلػػ  أف لررػػة سفػػرحس رربنػػ  قعػػية األسػػر  ه وهػػي رعمػػؿ علػػ  لػػراؾ فلسػػطيني مول 
 يشمؿ السالات ا قليمية والدولية ويكلؽ اسراحيؿ عل  مسرو  مؤسسة اليعاي الدولي .

ؼه أف يسػػرطي  أي رنظػػيـ فلسػػطيني بمػػا فػػي مػػف جانبػػا اسػػربعد الرارػػب والمللػػؿ السياسػػي مصػػطف  الصػػوا
ذلػػؾه سفػػػرحس وسلمػػػاسس الوقػػػوؼ فػػػي وجػػػا أي انرفاعػػػة أو رلررػػػات شػػػعبية مشػػػابهة لكنرفاعػػػريف السػػػابيريفه 

 معربرًا أف ما يلدث مجرد إرهاصات  نرفاعةه وليس ميدمات مباشرة لها.
 1/3/2013، القدس، القدس

 
 ة ضد المقدسيينتصعد إجرا اتيا القمعي "إسرائيل"دلياني:  15

أرػػػد ععػػػو المجلػػػس الثػػػوري للررػػػة فػػػرح فػػػي اليػػػدس الملرلػػػة ديمرػػػري دليػػػاني أف : غػػػزة -عبػػػداليادر فػػػارس 
سلطات ا لركؿ ااسراحيلي رصعد مف إجرايارها اليمعيػة باليػدس العربيػة الملرلػة و اصػة فػي بلػدري سػلواف 

ؿ رػػداهـ بشػػرؿ يػػومي ومرثػػؼ منػػازؿ والعيسػػاوية. وأوعػػح دليػػاني فػػي رصػػريلات لػػا أمػػس أف قػػوات ا لػػرك
عمليػة  170المواطنيف الميدسييف ليث بلغت لصيلة ا عريا ت في بلدة العيساوية ولدها الشػهر الماعػي 

مػػف جهػػة ثانيػػةه اسػػرأنؼ رلػػالؼ الليرػػود ػػػػ إسػػراحيؿ بيرنػػا اليمينػػي بزعامػػة رحػػيس الػػوزراي ااسػػراحيلي  اعريػػاؿ.
الوسػطي قبػؿ يػوميف مػف انرهػاي مهلػة « يوجػد مسػريبؿ»دثات مػ  لػزب بنياميف نرنياهو بعد ظهر أمس الملا

 رشريؿ اللرومة ليث ييوؿ مسؤولوف إنا سيطلب مزيدا مف الوقت.
 1/3/2013، عكاظ، جدة

 
 ًا مع األسرى في سجون االحتالليتضامن اً اعتصامتنظم  الفمسطينيةالفصائل لبنان:  16
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لرعػامف مػ  األسػر  والمعريلػيف فػي سػجوف ا لػركؿ رواصلت في الم يمػات الفلسػطينية مظػاهر الغعػب وا
 ا سراحيلي واسرنرارًا لميرؿ ا سير عرفات جرادات رلت الرعذيب ا سراحيلي.

في بيروته ورلت شػعار سيػوـ الغعػب الفلسػطينيسه الرشػد المحػات مػف ابنػاي الشػعب الفلسػطيني بػدعوة مػف 
اـه شػػارؾ فيػػا سػػفير دولػػة فلسػػطيف فػػي لبنػػاف اشػػرؼ الفصػػاحؿ أمػػاـ ميػػر ا مػػـ المرلػػدة سا سػػرواسه فػػي اعرصػػ

وأرد أميف سر لررة فرح في لبناف فرلي ابو العردات اف ا عرصاـ الرعامني م  ا سر  يرجل  في  دبور.
الولػػدة الوطنيػػة. وطالػػب منظمػػات ليػػوؽ ا نسػػاف بالعمػػؿ لكفػػراج عػػف ا سػػر . وقػػاؿ عطػػاهلل لمػػوده باسػػـ 

شهدايه معربرًا اف العدو الصهيوني ي اؼ مف اند ع انرفاعػة  204عذيب بلم سلزب اهللس اف عدد شهداي الر
 ثالثة.

وطالب ممثػؿ لررػة لمػاس فػي لبنػاف علػي بررػة ا مػـ المرلػدة بالالػة اليػادة الصػهاينة للملارمػة واعربػارهـ 
 مجرمي لرب. ودعا الييادة الفلسطينية ال  وع  اسرراريجية لرلرير ا سر .

سػػـ الجبهػػة الديميراطيػػةه اف معررػػة ا معػػاي ال اويػػة هػػي للعػػغط علػػ  لرومػػة ا رهػػاب وأرػػد علػػي فيصػػؿ با
 والمجرم  الدولي لللصوؿ عل  لؽ الشعب الفلسطيني في اقامة دولرا.

واليػػػػ  رلمػػػػة لررػػػػة امػػػػؿ المػػػػد جمعػػػػة عّبػػػػر فيهػػػػا عػػػػف رعػػػػامف الشػػػػعب اللبنػػػػاني مػػػػ  ا سػػػػر  والمعريلػػػػيف 
 الفلسطينييف.

لسياسية للررة الجهاد ا سكمي شػريب العينػا العػرب والمسػلميف  لرعػاف اليعػية ودعا مسؤوؿ العكقات ا
 الفلسطينية. رما دعا ال  انرفاعة شعبية ثالثا لر  اقركع العدو.

ولػث مسػؤوؿ العكقػات السياسػية فػي الجبهػة الشػعبية سابػو جػابرس الفلسػطينييف علػ  الرمػرده داعيػا الػ  ربنػي 
 ر  والمعريليف. يار المياومة ورلرير ا س

ورلػػدث معػػف بشػػور ورحػػيس الرنظػػيـ اليػػومي الناصػػري سػػمير شػػررس وصػػكح اليوسػػؼ باسػػـ جبهػػة الرلريػػر 
الفلسطينيةه وععو المررب السياسي للجبهة العربية مليي الديف رعػوشه وغسػاف ايػوبه عػف لػزب الشػعب 

 الفلسطيني وابو عماد رامره عف جبهة النعاؿ الشعبي.
 رـ رسليـ مذررة ال  سرررير ا ميف العاـ لكمـ المرلدة في لبناف رريـ  ليؿ. وفي نهاية ا عرصاـ

في صور )المسريبؿ(ه لبت م يمات المنطية دعوة لررة فرح والفصاحؿ ال  ا عراب رعػامنا مػ  ا سػر ه 
ليػػػث اغليػػػت المػػػدارس والملػػػاؿ الرجاريػػػة ابوابهػػػا وجػػػر  روزيػػػ  بيانػػػات رطالػػػب المجرمػػػ  الػػػدولي والهيحػػػات 
والمنظمػػات ا نسػػانية بالرػػد ؿ والعػػغط علػػ  العػػدو لكفػػراج عػػنهـ. رمػػا طالبػػت برفػػ  شػػرو  الػػ  الملرمػػة 
الجناحيػػة الدوليػػة لملارمػػة قػػادة العػػدو علػػ  مػػا اررربػػوف مػػف جريمػػة اودت بليػػاة العديػػد مػػف المعريلػػيف رلػػت 

 الرعذيب.
شمالي رلدث فيا المسؤوؿ ا عكمي ورانت لررة لماس أقامت للمناسبة نفسها اعرصاما في م يـ البرج ال

للماس في منطية صور ملمود طا ارػد فيهػا أف نصػرة األسػر  والرعػامف معهػـ فػي إعػرابهـ المفرػوح عػف 
الطعاـ واجب ديني ووطنيه مشيرا ال  إف الػرد الليييػي علػ  ممارسػات العػدو الصػهيوني بلػؽ األسػر  هػو 

 سجوف الصهيونية وذلؾ بأسر المزيد مف الجنود الصهاينة.باطكؽ يد المياومة للدفاع عنهـ ورلريرهـ مف ال
رما رلدث الشيخ هشاـ اللاج موسػ  باسػـ اللجػاف األهليػة فػي منطيػة صػور والشػيخ ألمػد مػراد باسػـ لػزب 

 اهلل.
 الشماؿ
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في م يـ البداوي )المسريبؿ(ه اقيـ لياي في مير اللجنػة الشػعبية الفلسػطينية. وعب ػر المرلػدثوف عػف رعػامنهـ 
  اللررػػة الفلسػػطينية األسػػيرة فػػي معػػريكت ا لػػركؿ الصػػهيوني. رمػػا أعربػػوا عػػف أسػػفهـ للصػػمت العربػػي مػػ

رمػػا شػػهد م ػػيـ البػػارد إعرصػػاما رعػػامنيا مػػ   وااسػػكمي والػػدولي إزاي مػػا يجػػري بلػػؽ األسػػر  الفلسػػطينييف.
 األسر  الفلسطينييف في السجوف ااسراحيلية.

 1/3/2013، المستقبل، بيروت
 

 سرائيل" تدين تصريحات أردوغان "بشأن الصييونية وتشبيييا بالنازية""إ 17
ارهػػـ رحػػيس الػػوزراي ا سػػراحيلي بنيػػاميف نرنيػػاهو نظيػػرف الرررػػي رجػػب طيػػب اردوغػػاف امػػس : رويرػػرز –اليػػدس 

ال مػػػيس بػػػاطكؽ رصػػػريلات سمظلمػػػة وزاحفػػػةس لوصػػػفا الصػػػهيونية بأنهػػػا جريمػػػة عػػػد ا نسػػػانية فػػػي رعلييػػػات 
 األرجح بالجهود المبذولة  صكح العكقات بيف اللليفيف السابييف.سرعر عل  

رمػػػا داف رحػػػيس رجمػػػ  اللا ػػػاميف فػػػي أوروبػػػا رصػػػريح رحػػػيس الػػػوزراي الرررػػػي الػػػذي أليػػػاف فػػػي اجرمػػػاع ل مػػػـ 
 المرلدة في فيينا في اليـو السابؽ ووصفا بأنا سهجوـ ررياس عل  اليهود.

سراحيلي انا سيندد بشدة برصريح )اردوغاف( بشأف الصهيونية ورشػبيهها وقاؿ بياف مف مررب رحيس الوزراي ا 
بالنازيػػةس. ونيػػؿ عػػف نرنيػػاهو قولػػا سهػػذا إعػػكف مظلػػـ وزاحػػؼ علػػ  غػػرار مػػا رنػػا نعريػػد انػػا أصػػبح شػػيحا مػػف 

 الراريخس.
 1/3/2013، الحياة، لندن
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وثػاحؽ إسػراحيلية سػرية  ه أفرػؿ أبيػب مف  )يو بي اي(ه عف ورالة 1/3/2013، القدس العربي، لندنذررت 
أف  كفػػػات نشػػػأت بػػػيف جهػػػازي ا سػػػر بارات ااسػػػراحيلييفه )الموسػػػاد( وشػػػعبة  أظهػػػرت رػػػـ رشػػػفها ال مػػػيس

 وادعػػ  الجهػػازاف أنهمػػا لػػـ يروقعػػا المذبلػػة ا سػػر بارات العسػػررية )أمػػاف(ه فػػي أعيػػاب مجػػزرة صػػبرا وشػػاريك
 بعد أف سملت إسراحيؿ ليوات الرراحب اللبنانية بد وؿ م يمي الكجحيف الفلسطينييف في بيروت.

وسػػػملت الرقابػػػة ألرشػػػيؼ الدولػػػة ااسػػػراحيلي ال مػػػيس بنشػػػر أجػػػزاي أ ػػػر  مػػػف ملاعػػػر جلسػػػات اللرومػػػة 
لرػػي ناقشػػت ريريػػر لجنػػة الرلييػػؽ الرسػػمية الرػػي لييػػت فػػي ه ا1983ااسػػراحيلية  ػػكؿ شػػباط/ فبرايػػر العػػاـ 

مجػػزرة صػػبرا وشػػاريكه ورعػػرؼ باسػػـ )لجنػػة راهػػاف(ه وأد  الريريػػر إلػػ  إقالػػة وزيػػر الػػدفاع فػػي لينػػا أرييػػؿ 
 شاروف ورحيس سأمافس يهوش  ساغي.

ـ إسػراحيليةه فبرايػره ونشػررا وسػاحؿ إعػك 10ويربيف مف ملعػر جلسػة اللرومػة ااسػراحيلية الرػي عيػدت فػي 
رعبير ساغي عف االباط الذي أصاب عباط الجيش ااسراحيلي و اصػة فػي سأمػافس جػراي دفػ  هػذف الشػعبة 

 16الثمف وليس الموساد في أعياب المجزرة بلػؽ الكجحػيف الفلسػطينييف فػي الم يمػيفه الرػي وقعػت مػا بػيف 
 ص مف الفلسطينييف واللبنانييف.ه والري سيط فيها نلو ألفي ش 1982أيلوؿ/ سبرمبر مف العاـ  18و

ورسػػػايؿ سػػػاغي  ػػػكؿ اجرمػػػاع اللرومػػػة سريػػػؼ اُرهمنػػػا أمػػػاـ اللجنػػػةه رغػػػـ أنػػػا ربػػػيف أف رلػػػذيرارنا وريػػػديرارنا 
ب صوص الرراحب رانت صليلةه بينما الموساده الذي أجر  ا رصاؿ معهـ )أي م  الرراحب(ه والذي أقاـ 

 أبدا؟س وقاؿ إنا يرلفظ عل  هذا الموقؼ للجنة. جهاز أبلاث وريويـ مواٍز ألمافه لـ يرعرر
وأعػػاؼ سػػاغي أف عػػباط سأمػػافس شػػعروا بسظلػػـ فظيػػ س بسػػبب موقػػؼ سلجنػػة راهػػافس وأنهػػـ أبلغػػوف بػػأنهـ س  

 يريدوف ال دمة في سكح مهزوـس.
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 ويظهػػر مػػف ملعػػر اجرمػػاع اللرومػػة لجػػـ الرنسػػيؽ بػػيف إسػػراحيؿ والرراحػػب اللبنانيػػةه  ػػكؿ اجريػػاح لبنػػافه
وذلػػؾ مػػف  ػػكؿ أقػػواؿ شػػاروف فػػي هػػذا ا جرمػػاعه بػػأف رحػػيس الموسػػاد فػػي لينػػاه نػػالـو أدمػػونيه   يرلمػػؿ 

 مسؤولية ش صية عف المجزرة بادعاي أنا بدأ مزاولة مهاـ منصبا قبؿ فررة قصيرة مف وقوعها.
نمػػا ن ربػػر األجهػزةه وهػػؿ يعريػػد ألػػد أنػػا بمعالجرنػػا  رغػـ ذلػػؾه قػػاؿ شػػاروف س  ن ربػػر هنػا األشػػ اص فيػػطه وا 
مػف الشػهر  15ل مور في لبنافه أو انا  كؿ زيارة رحػيس أررػاف الجػيش )رفاحيػؿ إيرػاف( لميػر الرراحػبه فػي 

فجػػػراه لػػػـ يرػػػف لاعػػػرا شػػػ ص مػػػف المسػػػرويات العليػػػا جػػػدا  3:30( وفػػػي السػػػاعة 1982)أيلػػػوؿ/ سػػػبرمبر 
نيػدر هػذا الرجػؿ )أي منػدوب الموسػاد للموساده الذي يرعامؿ م  موعوع لبناف منذ سنوات طويلػة؟ وجميعنػا 

 في لبناف والذي لـ رسمح الرقابة بنشر اسما( وأنا مسرور ألف اللجنة لـ رعبطاه وهذا بالمصادفة ولسبس.
وأعاؼ شاروف أنا سلو رعرر ألد ما مف الموساده فننا مثلما لدث ألمػافه سػيعبر جهػاز رامػؿ آ ػر هػزةه 

 معا بارصاؿ وثيؽ منذ وقت طويؿس. وأنا أعرؼ ذلؾ الش ص مف الموساد وأعمؿ
( 1982مػػف الشػػهر )أيلوؿ/سػػبرمبر  15ورسػػايؿ شػػاروف سألػػـ يرػػف هػػذا الرجػػؿ معػػي فػػي ميػػر الرراحػػبه فػػي 

صػػبالا وعنػػدما رلػػدثنا بهػػذا الموعػػوع )د ػػوؿ الرراحػػب إلػػ  صػػبرا وشػػاريك( وأمررػػا برنسػػيؽ األمػػر مػػ  قاحػػد 
يرػي فػي ِبرفيػاه عنػدما أبلغػت بيػار الجمّيػؿ وأمػيف الجمّيػؿ مػا الجبهة الشػمالية )للجػيش ااسػراحيلي(ه ورػاف برف

مػف  15ننوي اليياـ با؟ ألـ يررجـ هػو )منػدوب الموسػاد( أقػواليه مثلمػا رػرجـ أقػواؿ رحػيس أررػاف الجػيش فػي 
 الشهر؟س.

وقاؿ شاروف أف سالموساد رػاف عػالعا فػي هػذا الموعػوع )د ػوؿ الرراحػب للم يمػيف( بشػرؿ رامػؿه و  روجػد 
ي ادعػػايات عػػد الموسػػاده فهػػو أيعػػا لػػـ ييػػدر اللػػدث )أي وقػػوع المجػػزرة(ه و  ألػػد مّنػػا قػػّدر أف هػػذا مػػا لػػد

سيلدثه وجمي   بػراي أمػاف والموسػاده إعػافة إلػ  قػادة اللرػـ وقيػادة الجػيش ااسػراحيليه شػهدوا بعػد اليسػـ 
 بأف ألدا منهـ لـ يروق  هذا ال طرس.

 8ش لػػاد مػػ  شػػاروف  ػػكؿ اجرمػػاع لللرومػػة ااسػػراحيلية ُعيػػد فػػي ورػػاف الػػوزير يوسػػؼ بػػورغ قػػد د ػػؿ بنيػػا
ه وقاؿ سما هي المشرلة الربر ؟ ليد لدث شيي ما ولػـ يػر ألػد ذلػؾ مسػبياه وقػد لػدث 1983شباط/ فبراير 

مػا لػدثه وقسػـ مػػف الشػباف رزعػزع وقسػػـ مػف المعػاديف للسػػامية وجػدوا مبػررات  دعػػايارهـه وهػذا هػو الواقػػ  
 س.الذي نعيش فيا

وأعاؼ بورغ سأعيؼ إل  هذا الواق ه بموجب ريرير اللجنةه عدة ظواهر أ ر ه والظاهرة األول  هي أنا لػـ 
يرـ داحما إبكغ رحيس اللرومةه بشػرؿ مرواصػؿه ولرػ  أنػا لػـ يػرـ داحمػا إبػكغ الموسػاد بمػا ينبغػيه وهػذا يػا 

 سادري نيص في األرسجيفس.
الموساد في لبناف رػاف لاعػرا هنػاؾ طػواؿ رلػؾ األيػاـ وشػارؾ فػي ورد شاروف عل  بورغ باليوؿ إف سمندوب 

 جمي  المداو ت )بيف ااسراحيلييف وقادة الرراحب(ه وقد شارؾ في جمي  الليايات مف دوف اسرثنايس.
وأثار رد شاروف غعػب بػورغ الػذي اقرػبس مػف ريريػر سلجنػة راهػافس أف سرحػيس الموسػاد شػهد بأنػا علػـ ألوؿ 

ي ألييػػػت علػػػ  عػػػارؽ الرراحػػػب بالػػػد وؿ إلػػػ  الم يمػػػات فيػػػط  ػػػكؿ اجرمػػػاع اللرومػػػةه يػػػـو مػػػرة بالمهمػػػة الرػػػ
ه واآلف يرعػػح أنػػا لػػـ يػػرـ إبػػكغ الموسػػػاد أبػػدا بشػػأف د ػػوؿ الرراحػػب إلػػ  الم يمػػػات 169991982ال مػػيس 

 ورحيس الموساد لـ يرف عل  علـ بذلؾه وأنا أعرؼ اليراية رغـ شي و ريه وهذا ليس لطيفاس.
ت اللرومة ااسراحيلية رحيس سأمافس عل  ا سريالة بعدما قررت سلجنػة راهػافس أنػا سرػاف غيػر مبػاؿ وقد أرغم

جدا... ولـ يظهر اهرماما في المواعي  الري راف يرعيف عليا  ػكؿ فرػرة و يرػا أف يهػرـ بهػاه والصػورة الرػي 



 
 

 

 

 

           15ص                                    2785العدد:                1/3/2013الجمعة  التاريخ:

بػػػارز وغػػض الطػػػرؼ وسػػػد  رظهػػر مػػػف شػػهادة اللػػػواي سػػػاغي نفسػػا هػػػي صػػػورة انعػػداـ مبػػػا ة وانعػػداـ اهرمػػػاـ
 األذنيفس.

ورغػػـ أف رحػػيس الموسػػاد أدمػػوني بيػػي فػػي منصػػبا لسػػب  سػػنوات أ ػػر  لرػػف اللجنػػة قالػػت فػػي ريريرهػػا إنػػا سلػػـ 
يزود اللرومة برلذير واعح لياؿ ال طر الرامف بد وؿ الرراحب إل  الم يماته وهػو الػد وؿ الػذي لػـ ُيبػد 

 ما للوع  أماـ اللرومةس.رحيس الموساد ليالا أية مكلظة  كؿ رييي
وأعافت سلجنة راهافس أف أدموني سلـ يعبر عف أي رلفػظ مػف د ػوؿ الرراحػب للم يمػات... وبسػبب العكقػة 
بيف الموساد والرراحب لصراه راف مف واجػب رحػيس الموسػاد أف يرطػرؽ إلػ  الرمػاؿ لػدوث أعمػاؿ انرياميػة 

 ومف  كؿ رلليؿ العوامؿ المرعلية بهذف العمليةس.
ــيج، الشــارقةأعػػافت و  رفاحيػػؿ إيرػػاف رحػػيس أررػػاف جػػيش ه أف )يػػو .بػػي .آي(ه عػػف ورالػػة 1/3/2013، الخم

ه ”لدث صػغير للغايػة“اعربر أف مجزرة صبرا وشاريك هي  1982الرياف الصهيوني إّباف اجرياح لبناف في ه
” الرراحػب“د ػاؿ قػوات بػالمجزرةه إف إ” إسػراحيؿ“الصػهيونية الرػي لييػت فػي عػلوع ” لجنػة راهػاف“فيما قالت 

 ”.إسراحيلييف“اللبنانية إل  م يمي الكجحيف الفلسطينييف هدفا من  ميرؿ جنود 
 9ُعيدت في ” ااسراحيلية“االرررونيه عف إيراف قولا  كؿ جلسة لللرومة ” يديعوت ألرونوت“ونيؿ موق  

”( لجنػػة راهػػاف“لررػػاب )ريريػػر مػػا لػػدث فػػي هػػذيف الم يمػػيف صػػغير للغايػػةه ولػػو أف هػػذا ا“فبراير/شػػباطه إف 
أعػػعاؼ وغطػػ  اللػػرب رلهػػاه لػػرـ ر صػػيص صػػفلريف ونصػػؼ الصػػفلة لموعػػوع  10رػػاف أرثػػر سػػمارة ب

 ”.صبرا وشاريك
فػي لينػاه موشػيا نيسػيـه  ػكؿ اجرمػاع لللرومػةه إف ” ااسػراحيلي“وقبؿ ذلؾ بيوـ والػده قػاؿ وزيػر اليعػاي 

سػػػرية ” إسػػػراحيلية“مباشػػػرة عػػػف المجػػػزرة . وأظهػػػرت وثػػػاحؽ  مسػػػؤولية غيػػػر” إسػػػراحيؿ“ػنسػػػبت لػػػ” لجنػػػة راهػػػاف“
وشعبة ا سر بارات العسررية “ الموساد “ه ”ااسراحيلييف“جديدةه أف  كفات نشأت بيف جهازي ا سر بارات 

ليػػػوات ” إسػػراحيؿ“ه فػػػي أعيػػاب المجػػػزرةه وادعػػ  الجهػػػازاف أنهمػػا لػػػـ يروقعػػا المذبلػػػة بعػػد أف سػػػملت ”أمػػاف“
 نية بد وؿ الم يميف.الرراحب اللبنا

والرراحػب اللبنانيػةه  ػكؿ اجريػاح لبنػافه ” إسػراحيؿ“ويظهر مػف ملعػر اجرمػاع اللرومػة لجػـ الرنسػيؽ بػيف 
فػي لينػاه نػالـو أدمػونيه   يرلمػؿ ” الموسػاد“وذلؾ مف  كؿ أقواؿ شاروف في هذا ا جرمػاعه بػأف رحػيس 

اـ منصبا قبؿ فررة قصيرة مف وقوعها. وقاؿ شاروف مسؤولية ش صية عف المجزرة بادعاي أنا بدأ مزاولة مه
الموساد راف عالعًا في هذا الموعوع )د وؿ الرراحب للم يميف( بشػرؿ رامػؿه و  روجػد لػدّي ادعػايات “إف 

عد الموساده فهو أيعًا لـ ييدر اللدثه و  ألد مّنا قّدر أف هذا ما سيلدثه وجمي   براي أماف والموساده 
 ”.    ه شهدوا بعد اليسـ بأف ألدًا منهـ لـ يروق  هذا ال طر”ااسراحيلي“للرـ وقيادة الجيش إعافة إل  قادة ا

 
 جرادات غير محددةوفاة األسير الصحة اإلسرائيمية: أسباب وزارة  19

اليدس: قالت وزارة الصلة ااسراحيلية إنها لـ ررمرفه لر  اآلفه مف رلديد األسباب الري أدت إل  اسرشهاد 
 رفات جرادات في سجف سمجدوس ااسراحيلي قبؿ أياـ.األسير ع

وقالت وزارة الصلة ااسراحيليةه في بياف: سقاـ رؿ مػف البروفيسػور يهػودا هػيسه مػدير معهػد الطػب الشػرعي 
في رؿ أبيػبه والبروفيسػور أرنػوف أفيػؾه رحػيس اادارة الطبيػة فػي وزارة الصػلةه والبروفيسػور بارشػاؾه مػديرة 

فػػي مسرشػػف  سشػػيباس بفلػػص نرػػاحج الفلػػوص المجهريػػة الرػػي أجريػػت للمرلػػوـ عرفػػات  معهػػد الطػػب الشػػرعي
 جراداتس.
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وأعػػافت: سأظهػػرت هػػذف الفلػػوص أف نزيػػؼ الػػدـ والرسػػور فػػي العػػلوع الرػػي رػػـ العثػػور عليهػػا  ػػكؿ رشػػريح 
الطبيػة الجثةه لػدثت فػي وقػت قريػب مػف الوفػاةه وهػي رػركيـ مػ  جهػود اانعػاش الرػي قػاـ بهػا أفػراد األطيػـ 

دقييػة مػف أجػؿ إنيػاذ ليػاة جػرادات.  50الرابعة ادارة السجوف ول دمات ااسعاؼ والطوارئه والري اسرمرت 
ولـ يرـ العثور عل  أي عكمات لردمات أ ػر ه ورانػت نرػاحج الفلػوص السػمومية سػلبيًة أيعػًاه ولػـ رلػدث 

ة؛ ولذلؾ سررـ مواصػلة الفلػوص مػف أي رغّيرات ملموسة في أععاي الجسـ األ ر  قد ردؿ عل  سبب الوفا
 أجؿ رش يص سبب الوفاةس.

 1/3/2013، األيام، رام اهلل
 

 بأدوية تمنع الحمل "إسرائيل"في  الييودياتحقن اإلثيوبيات  20
في الوقت الذي رباهت فيا السلطات ااسػراحيلية بفػوز شػابة مػف أصػؿ إثيػوبي بليػب : نظير مجلي -رؿ أبيب

لينػا  اصػة باألدويػة »قبؿ الماعيةه رشؼ النيابه أمسه في رؿ أبيبه عف أف  ملرة جماؿ إسراحيؿه الليلة
الرػػػي رمنػػػ  اللمػػػؿ أعطيػػػت للنسػػػاي والشػػػابات اليادمػػػات مػػػف اللبشػػػةه قبيػػػؿ و ػػػكؿ قػػػدومهف مهػػػاجرات إلػػػ  

 ه بغرض ر فيض نسلهف وريليؿ عدد اليهود ااثيوبييف ذوي البشرة السمراي في إسراحيؿ.«إسراحيؿ
ير الصلةه يعيوب ليرسػمافه برشػريؿ طػاقـ فػي الػوزارة لبلػث هػذف المعلومػات فػي أسػرع وقػته وأمر ناحب وز 

 وعيف فيها ععويف مف أبناي الطاحفة ااثيوبية في إسراحيؿه لر    رثور الطاحفة عد اللرومة.
رصػؿ  وفي الجيش ااسراحيليه رشؼ أنا عل  الرغـ مػف أف نسػبة الشػباب الػذيف يلرزمػوف بال دمػة ااجباريػة

في الماحةه فنف نصؼ الجنود يد لوف السجف بسػبب م الفػات فػي ا نعػباط.. األمػر الػذي اعػطر  86إل  
مسػػؤولة اليػػو  البشػػرية فػػي الجػػيشه الجنػػراؿ أورنػػا بربيبػػايه إلػػ  ااعػػراب عػػف اليلػػؽه فيالػػته  ػػكؿ ليػػاي مػػ  

الجنود الذيف يد لوف السجوف  في الماحة مف 20إذاعة الجيشه أمسه إف لديها معلومة أ ر  سيحةه هي أف 
العسررية هـ مف اليهود ااثيوبييف. ودعت قيادة الجيش إل  ار ػاذ ااجػرايات الكزمػة لمرافلػة هػذف الظػاهرة 
واقركعها مف جذورهاه بما في ذلؾ معالجػة المشػارؿ ا جرماعيػة وا قرصػادية لهػؤ ي الجنػود ورفهػـ عيليػارهـ 

 اسية م  قعاياهـ.وثيافرهـ المغايرة والرعامؿ بلس
 مف جهة أ ر ه رشؼ أمسه أف مدرسة أ ر  في الشماؿ ااسراحيلي رنرهج سياسة فصؿ عنصري 

لركميذها ااثيوبييف عف اليهػود اآل ػريف.. فهػي رعػعهـ فػي صػؼ دراسػي منعػزؿه ورعػ  بييػة الركميػذ مػف 
 ليهودية. جمي  الطواحؼ األ ر  في صؼ آ ر. وهذف المدرسة رابعة ل لزاب الدينية ا

 1/3/2013، الشرق األوسط، لندن
 
 

 "سرائيل"إ"القاعدة" يقمق  أيدياالستراتيجية في  ةسمحة سوريأ سقوطاحتمال : تايمزال 21
نشػػػرت صػػػليفة سذي رػػػايمزس البريطانيػػػة اليػػػـو ال مػػػيس ريريػػػرا يعػػػرض م ػػػاوؼ بريطانيػػػا والو يػػػات  –لنػػػدف 

ية ريليديػػة سػػورية برميػػات ربيػػرة فػػي ايػػدي رجػػاؿ رنظػػيـ المرلػػدة واسػػراحيؿ مػػف الرمػػاؿ وقػػوع اسػػللة اسػػرراريج
 سالياعدةس في لاؿ سيوط نظاـ الرحيس السوري بشار ا سد. 

وقاؿ البريغادير مايرؿ هيررزوغه وهو عابط مرياعد في الجيش ا سراحيلي: سهناؾ م زوف اسرراريجي ع ـ 
 رـ في هذا الم زوف؟س.مف )ا سللة( الريليدية في سوريا. وعندما يسيط ا سده مف سيرل
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واعػػػػاؼ: سبينمػػػػا يررػػػػز المجرمػػػػ  الػػػػدولي )وبالدرجػػػػة ا ولػػػػ  الو يػػػػات المرلػػػػدة والمملرػػػػة المرلػػػػدة( و عبػػػػوف 
اقليميوف مهموف ا هرماـ والر طيط للطوار ي عل  الم زوف الريماوي...   يبدو انهـ يعيروف اهرمامًا رافيًا 

ليلولة دوف سيوط ا سػللة ا سػرراريجية الريليديػة فػي ا يػدي ويطوروف نفس  طط الطوار ي بدرجة رافية لل
 ال طأ في سورياس. وراب : ساسراحيؿ رررز بصورة جيدة جدًا عل  هذا الرلديس.

وقػػاؿ البريغػػادير هيػػرزوغ اف انرشػػار اسػػللة سػػورياه با عػػافة الػػ  رهديػػدف اسػػراحيؿه يمرػػف اف يرػػوف لػػا رػػأثير 
 رمرهاه اذا اعيؼ ال  انرشار اسللة ليبيا.ربير في زعزعة اسريرار المنطية ب

ورأ  اف سهذا )الم زوف السػوري( يمرػف اف يجعػؿ الوعػ  اسػوأ. انػا م ػزوف اربػر وبعػض ا سػللة مرطػورة 
 ال  ابعد لد يمرف رصورفس.

وراب  قاحًك: سا سللة مف الصراع الليبي ظهرت فػي سػورياه وغػزةه وسػيناي ومػالي. انهػا فػي رػؿ مرػاف. انهػا 
ؿ انلاي الشػرؽ ا وسػط. واذا اعػفت هػذا الػ  ليييػة اف المجموعػات الجهاديػة رررػاثر رػالفطر فػي رػؿ في ر

 ارجاي الشرؽ ا وسط... فاف هذا  طير جدًاس.
قػػاؿ مسػػؤوؿ عسػػرري اسػػراحيلي يوجػػد ميػػرف فػػي شػػماؿ الػػبكد: سمػػف ناليػػة هنػػاؾ قػػدر ربيػػر مػػف العػػغط علػػ  

الػ  الجماعػات المعردلػةه الرػي نسػميها صػدييةه لررػوف علػ  درجػػة  العػالـ الغربػي لرعزيػز )امػدادات( ا سػللة
مف اليوة في الميداف مساوية للجماعات الري يمرف انها رلصػؿ علػ  دعػـ مػف لررػات اسػكمية. ومػف جهػة 
ا ر ه بمجرد اف ررسؿ اسللًة ال  مراف ماه لػف يرػوف بوسػعؾ اف رػرلرـ فػي الػ  ايػف رػذهب. وال ػوؼ هػو 

 ري رسر دـ ليرؿ جندي سوري سرسر دـ يومًا ما ليرؿ جندي اسراحيليس.اف نفس البندقية ال

 1/3/2013، القدس، القدس
 

 سيارة مفخخة قرب "تل أبيب" بانفجارين سرائيمي  إمقتل  22
قرؿ اسراحيلييف اثنيفه قبيؿ ظهر اليوـ ال ميسه في انفجػار سػيارة مف  ػة فػي منطيػة سريشػوف لرسػيوفس قػرب 

وقالػػت اذاعػػة ا لػػركؿ علػػ  موقعهػػا ا لرررونػػي:س إف سػػيارة مدنيػػة انفجػػرت فػػي  مدينػػة سرػػؿ بيػػبس الملرلػػة.
 منطية )ريشوف لرسيوف( قرب رؿ ابيب قبيؿ ظهر اليػـو ا مػر الػذي أد  الػ  ميرػؿ ش صػيف رانػا بػدا لهاس.
وأشػػػارت الػػػ  أف شػػػرطة ا لػػػػركؿ هرعػػػت الػػػ  مرػػػػاف اللػػػادث وشػػػرعت بػػػػالرلييؽ فػػػي مكبسػػػارا ليػػػػث أف 

 ا ولية رشير ال  أف ال لفية جناحية. المعلومات

 1/3/2013، السبيل، عّمان
 

 لتشكيل ائتالفو الحكومي مساعيونتنياىو يواصل  23
اسػػراحيؿ بيرنػػا اليمينػػي بزعامػػة رحػػيس الػػوزراي ا سػػراحيلي -اسػػرأنؼ رلػػالؼ الليرػػود: ا ؼ ب -اليػػدس الملرلػػة 

الوسػطي قبػؿ يػوميف مػف انرهػاي مهلػة « سريبؿيوجد م»بنياميف نرانياهو بعد ظهر امس الملادثات م  لزب 
 رشريؿ اللرومة ليث ييوؿ مسؤولوف بانا سيطلب مزيدا مف الوقت.

فػي « يوجػد مسػريبؿ»وقالت المرلدثة باسـ لزب الليرود نوغا رارز باف المفاوعيف الريوا بممثليف عف لػزب 
 اوؿ ملادثات منذ اسبوعيف بلسب وساحؿ ا عكـ.

لػػيس مػػف الواعػػح بعػػد رشػػريؿ ا حػػركؼ »لكذاعػػة العامػػة زعػػيـ لػػزب ساسػػراحيؿ بيرنػػاس ليبرمػػاف  أفغػػدور وقػػاؿ
 «.اليادـ ولرف راردوا بانا سيروف هنالؾ لرومة

يوماهاعريػػػد باننػػػا سػػػنلراج هػػػذف المػػػرة ايعػػػا  سػػػبوعيف  28  ارػػػذرر انػػػا رػػػـ رشػػػريؿ لرومػػػة بعػػػد »واعػػػاؼ 
 «.سريرا رييف ولرف في النهاية سيروف هنالؾ احركؼ جيد وم
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ونيلػػت صػػليفة يػػديعوت الرونػػوت ا وسػػ  انرشػػارا عػػف ععػػو الرنيسػػت والمفػػاوض عػػف لػػزب شػػاس الػػديني 
المرشدد بانا مسرعد لييادة لزبا مف اللرومة السابية ال  المعارعة وربمػا روليػد الصػفوؼ مػ  لػزب العمػؿ 

 )يسار وسط( بزعامة الصلافية السابية شيلي يليموفيرش.
يجػػػػب اف نسػػػػرعد  ف نرػػػػوف فػػػػي المعارعػػػػة و دمػػػػة المجرمػػػػ  » بػػػػر اععػػػػاي لزبػػػػا وقالػػػػت الصػػػػليفة انػػػػا ا

رمعارعة ميارلة. يمرننا روليد قورنا مػ  شػيلي يليمػوفيرش ونرػوف معارعػة ميارلػة فػي اليعػايا ا جرماعيػة 
 «.والدبلوماسية

يػاهو يعمػؿ نران»ورربت صليفة هاررس نيك عف مصدر ربير في الليرود مطل  عل  المفاوعات ا حركفيػة 
علػػ  الوصػػوؿ الػػ  ارفػػاؽ احركفػػي مػػ  يوجػػد مسػػريبؿ والبيػػت اليهوديهوسػػيررؾ ا رثػػودورس المرػػدينيف  ػػارج 

 «.ا حركؼ
لسػػػت مرارػػػدا بػػػاف هػػػذا الرييػػػيـ الصػػػليحه فػػػنلف مػػػ  اوسػػػ  »ا  اف ليبرمػػػاف رفػػػض الرعليػػػؽ علػػػ  ذلػػػؾ قػػػاحك 

الوسطي ال  ا حركؼ م  مياعػدف السػرة الػ  وعل  الرغـ مف انعماـ لزب اللررة الجديد  «.احركؼ ممرف
 ميعدا(. 120ميعدا( ما زاؿ بعيدا عف الغالبية في الرنيست ) 31بيرنا )-اف رلالؼ الليرود

ورشػير الريػػارير الػ  اف البيػػت اليهػػودي طلػب مػػف نرانيػاهو الرراجػػ  عػػف رلالفػا مػػ  اللررػة رػػثمف  نعػػماما 
 ال  ا حركؼ.

 1/3/2013، الرأي، عّمان
 

 برئاسة نتنياىو ائتالف إل لن ينضم  العملن اليعزر: حزب ب 24
قاؿ الرحيس المؤقت للرنيست بنياميف بف اليعزر مف لزب العمؿ إف لزبا لف ينعـ إل  ا حػركؼ اللرػومي 

 برحاسة رحيس الوزراي بنياميف نرنياهو.
اؿ عػػػػد السياسػػػػة وقػػػػاؿ فػػػػي ميابلػػػػة إذاعيػػػػة اليػػػػـو ال مػػػػيسه إف لػػػػزب العمػػػػؿ رػػػػاف رأس اللربػػػػة فػػػػي النعػػػػ

 ا قرصادية وا جرماعية للرومة نرنياهو ويجب عليا الرراـ  يار الشعب ومكزمة مياعدة المعارعة.
 28/2/2013، فمسطين أون الين

 
 ترسل رجال أعماليا لالستثمار بـ"كريت" اليونانية "إسرائيل" 25

ألعمػػػاؿ ااسػػػراحيلييف رشػػػفت صػػػليفة سمعػػػاريؼس ااسػػػراحيليةه عػػػف وصػػػوؿ عػػػدد مػػػف رجػػػاؿ ا: ملمػػػود مليػػػ 
لجزيرة سرريتس اليونانية لعيد صفيات إنشاي مشروع سيال  عل  مسالة ريلومرر ونصؼ بػاليرب مػف مطػار 

 سهررليوفس.
وأوعػػلت الصػػليفة العبريػػةه أف ااسػػراحيلييف أبلغػػوا رحػػيس بلديػػة المدينػػة السػػيالية الرػػ  سػػيياـ فيهػػا المشػػروع 

إصػدار الرػرا يص المرعليػة ببنػاي المشػروع الػذ  يشػمؿ فنػدقا مػف فحػة بالجزيرةه وأنهـ يشػررطوف الرعجيػؿ فػ  
 مس نجوـه ومجّمعا للمؤرمرات ومجّمعا رجارياه ولمامػات ب ػار ولدييػة ألعػاب ورػازينوه مػ  الرشػديد علػ  

 عرورة رفعيؿ وزارة ا قرصاد اليونانية لليانوف الذ  يسمح بننشاي الرازينوهات.
 28/2/2013ر، اليوم السابع، مص

 
 مشروع خط السكة الحديد المنافس لـ"قناة السويس" تفاصيلتكشف  "إسرائيل" 26

نشػػرت صػػليفة سجلوبػػاسس ا قرصػػادية ااسػػراحيليةه رفاصػػيؿ جديػػدة ومثيػػرة عػػف مشػػروع  ػػط : ملمػػود مليػػ 
ة السرؾ اللديديػة السػري  الػذ  رنػو  إسػراحيؿ إقامرػا لػربط مدينػة سإيػكتس السػاللية علػ  البلػر األلمػره بعػد
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مػػػدف سػػػاللية مطلػػػة علػػػ  البلػػػر المروسػػػطه ومػػػف بينهػػػا سرػػػؿ أبيػػػبس وسليفػػػاس وسأشػػػدودسه وذلػػػؾ لنيػػػؿ الررػػػاب 
 والبعاح  ليروف بديك ومنافسا قويا ليناة السويس المصرية.

ونشػػػرت الصػػػليفة العبريػػػة ألوؿ مػػػرة  ػػػراحط روعػػػح  ػػػط سػػػير اليطػػػار الجديػػػد مػػػف إيػػػكت إلػػػ  مػػػدف البلػػػر 
رحػيس الػوزراي ااسػراحيل  بنيػاميف نرانيػاهو يصػر علػ  إنفػاؽ عشػرات المليػارات فػ  المروسطه مشػيرة إلػ  أف 

مليػار دو ره وذلػؾ لنيػؿ البعػاح   100مليار دو ره لرصؿ ررلفة المشػروع عنػد انرهاحػا لػػ 30ميزانية ريدر بػ 
ؿ البعػػاح  بػػيف البلػػريف األلمػػر والمروسػػط فػػ  مػػدة   رزيػػد عػػف سػػاعريف فيػػطه وهػػ  المػػدة الرػػ  ريػػؿ عػػف نيػػ

 عبر اليناة.
وأعافت الصليفة ا قرصادية ااسراحيليةه أف رؿ أبيب رنو  أيعا إنشاي مطار دول  عل  طراز عالم  ف  
إيكت لي ػدـ المدينػة السػاللية ورنشػيط السػيالة بهػاه لررػوف مدينػة سػيالية نموذجيػة علػ  غػرار مدينػة سشػـر 

 الشيخس.
سراحيل  يسراحيؿ رارس قاـ مؤ را بعػدة زيػارات سػريعة للصػيفه ورشفت جلوباس عف أف وزير المواصكت اا

لبدي رنفيذ المشروع ف  أسرع وقت بررلفة من فعة لروفير جزي ربير مف ررلفة الرمويؿ لبناي المػوان  الجديػدة 
نشػػاي  فػػ  إيػػكت وليفػػا وأشػػدود ورػػؿ أبيػػب وفػػؽ  طػػة نرانيػػاهو ااسػػرراريجية للػػربط بػػيف المػػوان  ااسػػراحيلية وا 

لجسر البر  الذ  سيعد الطريؽ الرجار  البديؿ ليناة السويسه معيفة أف المشروع سيجعؿ اسراحيؿ رصيدا ا
 إسرراريجيا عند الصيف اليوة العظم  الصاعدة عند إرمامها لهذا المشروع الع ـ.

 28/2/2013ر، اليوم السابع، مص
 

 االحتالل في الضفة تضامنًا مع األسرى معاستمرار المواجيات  27
أعلنت مصادر مللية إصابة عدد مف الشباف بلا ت ا رناؽه وبالرصاص  سورا تس: -مندوبوس األياـس

 المعدني المغّلؼ بالمطاطه أمسه  كؿ الرظاهرات الرعامنية المرواصلة م  األسر  في سجوف ا لركؿ.
سجف سعوفرسه  وذررت المصادر أف مواجهات عنيفة اندلعت في عدد مف مناطؽ العفة راف أبرزها قرب

وعل  لاجز عطارة براـ اهلله أطلؽ  كلها جنود ا لركؿ قنابؿ الغاز المسيؿ للدموع والرصاص المطاطي 
 صوب المرظاهريف.

ورف  المرظاهروف أماـ معريؿ سعوفرس األعكـ الفلسطينية وصور قدام  األسر  ورددوا هرافات رطالب 
 منهـ يعربوف عف الطعاـ منذ فررات م رلفة. 11ه  اصًة بلرية األسر  والرد ؿ الدولي انهاي قعيرهـ

يأري ذلؾ في الوقت الذي أعلف فيا وزير شؤوف األسر  عيس  قراق  أف السلطة رفعت عرعًا إسراحيليًا 
 بنبعاد أسيريف معربيف عف الطعاـ منذ عدة أشهر ميابؿ اافراج عنهما.

 1/3/2013، األيام، رام اهلل
 
 ع األسرى في سجون االحتاللمسيرة بغزة تضامنًا م 28

شارؾ المحات مف المواطنيف في مسيرات جماهيرية لاشدةه اليوـ ال ميسه جابت شوارع : ملمد عيد -غزة
مدينة غزة؛ رعامنًا م  األسر  في سجوف ا لركؿه ورعبيرًا عف مد  الغعب بعد اغرياؿ األسير عرفات 

  جرادات في أقبية رلييؽ سجف سمجدوس.
سيرات بمشاررة وزير األسر  د.عطا اهلل أبو السبحه مف أماـ سالة الجندي المجهوؿه وصوً  وانطليت الم

 إل  مير المفوض السامي لليوؽ اانساف الراب  لهيحة األمـ المرلدة في غزة.
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ورف  المشارروف  فرات ررب عليها شعارات باللغة العربية واانجليزيةه رطالب المنظمة الدولية برشريؿ لجنة 
 للرلييؽ في اغرياؿ جراداته والوقوؼ عل  مسحوليارها الليوقية رجاف معاناة األسر ه ومطالبهـ المعيشية.

ودعا أبو السبح سالفصاحؿ للثأر العسرري ل سير جراداته وملاسبة ا لركؿ عل  جريمرا بعياب فلسطيني 
يؽ األمنيه والرراج  عف ا عرراؼ وطالب السلطة الفلسطينية بوقؼ الرنس في الوقت اليريبسه وفؽ رعبيرف.

 بػ)إسراحيؿ(ه في ظؿ الجراحـ الري يررربها ا لركؿ بلؽ الفلسطينييف.
بدورفه طالب الييادي في لررة الجهاد ااسكمي نافذ عزاـ الدوؿ العربية وااسكميةه والمنظمات والهيحات 

ل  إنهاي معانارهـه ورلييؽ مطالبهـ الدوليةه بوع  قعية األسر  عل  سلـ األعماؿ الدوليةه والعمؿ ع
 العادلة.

في السياؽه دعت لجنة األسر  لليو  الوطنية وااسكمية إل  مواصلة اللراؾ الجماهيري والشعبي في و 
 أرجاي الوطف رافة؛ لمساندة األسر  في سجوف ا لركؿ.

رة رفعيؿ دور الشعب وشد د ععو اللجنة المررزية في الجبهة الديميراطية لسيف أبو ناصر عل  عرو 
الفلسطيني في مساندة األسر  جماهيرّيًا وليوقّيًاه مف  كؿ العغط عل  المؤسسات الدولية ألداي وظاحفها 

 ومهامها الرحيسة رجاف األسر .
 28/2/2013، فمسطين أون الين

 
 ينيمن كافة فئات وشرائح المجتمع الفمسطفمسطينيا بالسجون اإلسرائيمية  أسيرا 4750فروانة:  29

اعلف مدير داحرة االصاي بوزارة األسر  والملرريف عبد الناصر فروانة بأف أعداد : راـ اهلل ػ ألمد رمعاف
األسر  والمعريليف الذيف رلرجزهـ سلطات ا لركؿ ااسراحيلي في سجونها ومعريكرها قد اررفعت م  نهاية 

 رافة فحات وشراحح المجرم  الفلسطيني. أسيرًا ومعريًك فلسطينيًا مف 4750الشهر الماعي لرصؿ إل  
% مف سراف 926% هـ مف سراف العفة الغربيةه و8225وأعاؼ: أف الغالبية العظم  منهـ ويشرلوف 

سجنًا ومعريًك ومررز روقيؼ  17ه وهؤ ي موزعوف عل  نلو 48قطاع غزةه والباقي مف اليدس ومناطؽ الػ
موف وعسيكف وهداريـ وايشؿ وأهلي ريدار وهشاروف والرملة أبرزها: النيب وعوفر ونفلة وجلبوع وشطة وري

 ومجدو.
أسيرة  12معريًك إداريا دوف رهمة أو ملارمةه و 186وأوعح فروانة أف مف بيف مجموع األسر  يوجد 

طفًك لـ ررجاوز أعمارهـ الثامنة  198سنةه و 11ه والمعريلة منذ 48أقدمهف لينا الجربوني مف مناطؽ الػ
ناحبًا وثكثة وزراي سابييف  12عامًاه بااعافة إل   16طفًك منهـ ريؿ أعمارهـ عف  25 عشرةه واف

 وعشرات المعلميف والييادات السياسية واألراديمية والمهنية.
أسير يعانوف مف  1400وأعرب فروانة عف قليا مف رزايد أعداد األسر  المرع  ليث اررفعت إل  نلو 

ظروؼ السجف الصعبة والمعاملة السيحة وسوي الرغذية وهؤ ي جميعا   يرليوف أمراض م رلفة رعود أسبابها ل
الرعاية الكزمةه واأل طر أف مف بينهـ عشرات األسر  ممف يعانوف مف إعاقات لررية وذهنية ولسية 

 وأمراض  طيرة و بيثة ومزمنة رأمراض اليلب والسرطاف والفشؿ الرلوي والشلؿ النصفي.
يف بشرؿ داحـ في ما ُيسم  سمسرشف  الرملةس بععهـ غير قادر عل  اللررةه في ظؿ أسيرا مييم 18واف 

 اسرمرار رجاهؿ معانارهـ مف قبؿ إدارة السجوف وعدـ ريديـ الرعاية الصلية والعكج الكـز لهـ.
أسيرًا مف بيف األسر  صدرت بليهـ ألراـ بالسجف المؤبد لمرة والدة أو لمرات  532وبّيف إل  وجود 

 يدة.عد
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وذّرر بأف سعدد األسر  اليدام ه )وهو مصطلح ُيطلؽ عل  األسر  المعريليف منذ ما قبؿ ارفاؽ أوسلو وقياـ 
أسر  بعد إطكؽ األسير جهاد عبيدي  107السلطة الفلسطينية(ه ان فض م  نهاية الشهر الماعي إل  

بجنيف بعد قعاي ملروميرا  عاماه وألمد عارعة مف عرابة 25مف اليدس الذي قع  ملروميرا البالغة 
 أيعا البالغة عشريف عامًاس.

أسيرًا قد مع  عل  اعريالهـ أرثر مف عشريف عامًا وهؤ ي ُيطلؽ  71وراب ه أف سمف بيف األسر  اليدام  
عليهـ مصطلح عمداي األسر ه فيما جنرا ت الصبر )وهو مصطلح ُيطليا الفلسطينيوف عل  مف مع  

أسيرًا فلسطينيًاسه وُيعربر األسير رريـ يونس مف  24ب  قرف( وصؿ عددهـ إل  عل  اعريالهـ أرثر مف ر 
 والمعريؿ منذ أرثر مف ثكثيف عامًا هو عميد األسر  لاليًا. 48قرية عرعرة في مناطؽ الػ

 1/3/2013، المستقبل، بيروت
 
 في شباط/ فبراير نسا  عشرفمسطينيًّا بينيم  382اعتقل  االحتالل: مركز "أحرار" 30

الريرير الصادر عف مررز سألرار لدراسات األسر  وليوؽ اانسافس ووصلت سفلسطيف أوف  يفس نس ة  أفاد
فلسطينًياه مف بينهـ سرة  382عناه اليوـ ال يمسه أف قوات ا لركؿ اعريلت  كؿ الشهر الجاري 

عمنها رـ اعرياؿ عشر فلسطينييف مف قطاع غزةه بينما رانت بيية ا عريا ت في العفة الغربيةه ومف 
 فلسطينيات أفرج عف عدد منهف.

وأشار الريرير الليوقي إل  أف سمدينة نابلس رصدرت قاحمة المعريليف في العفة الغربية بواق  اثنيف وسبعيف 
 معريًكه رلرها مدينة اليدس بواق  سبعيف معريًك  كؿ الشهر اللاليس.

ؿ للمواطنيف الفلسطينييف عل  اللواجز المنرشرة في أرجاي وبيف أنا سرـ رصد ثماٍف وثكثيف لالة اعريا
العفة الغربيةه مما لوؿ لياة المواطنيف إل  جليـ فعليه رما رانت هناؾ لالرا اعرياؿ عل  لاجز بيت 
لانوف أثناي الروجا للعكجه بااعافة إل  ثكث لا ت عل  معبر الررامةه مف بينهـ رساـ الراريرارير 

 اعنةس.الشهير ملمد سب
 28/2/2013، فمسطين أون الين

 
 لتضامنيم مع جرادات "مجدو"االحتالل يعاقب أسرى مؤسسة "التضامن":  31

أفادت مؤسسة الرعامف لليوؽ اانساف أف إدارة سجف مجدو نفذت سلسلة مف : السبيؿ -العفة الغربية
في أعياب اسرشهاد األسير العيوبات بلؽ األسر  الفلسطينييفه عل   لفية اللداد األ ير الذي أعلنوف 

 عرفات جرادات.
ونيؿ ملامي المؤسسة ملمد العابد عف األسير إبراهيـ أبو ماعي  كؿ زياررا لا أف اادارة عاقبت جمي  
األسر  وأغليت األقساـ ومنعت الزيارات الدا لية بينها ولرمرهـ مف ال روج للفورا لمدة يوميفه رما منعرهـ 

 مف اسر داـ الرانرينا.
أشار إل  أف اادارة أبلغت األسر  بأنها بصدد لرمانهـ مف زيارة األهؿ لمدة شهريف في لاؿ اسرمروا و 

بنعرابهـ أرثر مف ثكثة أياـ الري أعلنوها في أعياب اسرشهاد جراداته بااعافة إل  رهديدات أ ر  لـ 
 رفصح اادارة عنها.

 1/3/2013، السبيل، عّمان
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 عدد من األسرى باقتحام االحتالل لسجن "ريمون" إصابةوزارة شؤون األسرى:  32
قالت وزارة شؤوف األسر  والملرريف في راـ اهلله إف قوارا إسراحيلية مدججة بالسكحه اقرلمت ليلة أمس 
سجف سريموفسه واعردت بولشية عل  األسر ه األمر الذي أفع  إل  إصابة عدد منهـ برسور ورعوض 

 في أمارف مرفرقة مف أجسادهـ.
نيلت الوزارة عف ممثؿ أسر  سريموفس جماؿ رجوب قولا إف اليوات الميرلمة هاجمت األسر  بالعصي و 

 والهراوات بشرؿ همجي أثناي نومهـه واقرلمت غرفهـ وأقسامهـ وعبثت بملرويارهـ الش صية ودمررها.
مف ال روج منهاه  وأرد رجوب أف إدارة السجفه أغليت األقساـ ولولرها إل  زنازيف مغليةه مانعة األسر 

مشيرًا إل  أف الوع  العاـ بات مروررًا للغاية دا ؿ األقساـه وأف األسر  هددوا بار اذ إجرايات الرجاجية 
 ورصعيدية في لاؿ اسرمرت هذف ااجرايات اليمعية بليهـ.

 28/2/2013، فمسطين أون الين
 
 عاما 11ذ حمدية من أبوزيارة األسير ميسرة  تمنعنادي األسير: "إسرائيل"  33

يمن  ا لركؿ ااسراحيلي زيارة األسير السريني ميسرة ابو لمدية المصاب بالسرطاف منذ  -الغد  -عماف 
 عاما في سجف عوفر العسرريه ليث ييعي لرـ المؤبد لمياومرا ا لركؿ. 11

زيارة أبو ولسبما أورد  نادي ا سير الفلسطيني عل  موقعا االررروني فنف ا لركؿ يرفض السماح ب
 عامًا( لسب مدير الناديه أمجد النجار. 64لمدية )

 1/3/2013، الغد، عّمان
 
 
 
 
 أسرى مقدسيين بعد عام في سجون االحتالل خمسةاإلفراج عن  34

قررت الملرمة المررزية ااسراحيلية في اليدسه اليوـ ال ميسه اافراج عف  مسة أسر  ميدسييفه : اليدس
عاـه وأررفت بالفررة الري أمعوها دا ؿ السجفه إعافة لفررة ثمانية أشهر  مع  عل  اعريالهـ أرثر مف

 م  وقؼ الرنفيذ.
ه مف منازلهـ باليدسه وجهت لهـ عدة رهـه أبرزها العمؿ دا ؿ 2011واألسر  ال مسة الذيف اعريلوا نهاية 

ـ إ كي سبيلا عاماه وقد ر 48مدينة اليدس عمف صفوؼ لررة لماس. واألسر  هـ : باسـ ملمد إدريس 
أما األسر  األربعة الباقيفه فيد راف رـ رلويلهـ لللبس المنزليه  اليوـ ال ميس مف قاعة الملرمة المررزية.

آ ؼ شيرؿه وعدـ إسر داـ شبرة  10قبؿ نلو شهريفه وفرض عل  رؿ والد منهـ دف  رفالة مالية بييمة 
  ليف اانرهاي مف إجرايات الملارمة الري انرهت اانررنته أو إسريباؿ زوار مف  ارج إطار العاحلةه إل
عاما(  42عاما(ه ونهار هلسة مف جبؿ المربر )46اليوـ ال ميسه وهـ لسف هلسةه مف جبؿ المربر )

 عاما(. 46وعلي عطا عبيد مف العيسوية )
 1/3/2013، القدس، القدس

 
 مةاالحتالل عن القدس وأغرق أراضييا بالمياه العاد عزلياالجيب قرية  35



 
 

 

 

 

           23ص                                    2785العدد:                1/3/2013الجمعة  التاريخ:

عزؿ ا لركؿ ا سراحيلي قرية الجيب عف اليدس وسلبها اراعيها وأغرؽ : برهوـ جرايسي -الناصرة 
ورعرمد اللياة العامة في اليرية عل  ا رصاؿ المباشرة باليدس الري رانت ربعد  مزروعارها بالمياف العادمة.

 المدينةه وسلب أراعيها.مسيرة دقاحؽه ال  أف شدد ا لركؿ قبعرا عل  رلؾ الير  ففصلها عف 
ورعاني الجيب مف فيعاف المياف العادمة اليادمة مف المسروطنات اليهوديةه لردمر محات الدونماته ورمن  

 زراعرها وفكلرهاه لرزداد بذلؾ مآسي اليرية.
ها وري  سالجيبس في شماؿ غرب مدينة اليدسه ومكصية لبلدة بير نبا ه ومعهما قريرا الجديرة ورافاته رل

ربعد ريلومررات قليلة عف آ ر بيوت اليدسه ورانت عل  مر الراريخ قر  رعرمد في ليارها اليومية ومصادر 
 رزقها عل  ارصالها المباشر باليدسه فمزروعارها الموسمية راف ررجا مباشرة ال  اسواؽ اليدس.

ها نلو ثكثة آ ؼ نسمةه آ ؼ دونـه نلو ثلثيها أراض زراعيةه ويسرن 9ورانت اليرية رمرد عل  مسالة 
ال  أف بدأ ا لركؿ يشد قبعرا عل  اليرية والير  الثكث المجاورةه فراف مشروعا الشارع ا سريطاني 

( الذي يربط مسروطنة سموديعيفس باليدس الملرلةه وجدار الفصؿ العنصريه ففصؿ اليرية عف المدينة 443)
دونـ مف اليرية؛ ثكثة آ ؼ دونـ منها لكسريطافه وثكثة  آ ؼ 6األـه وهذا ليس قبؿ أف ييرط  ا لركؿ 

مرانات الوصوؿ  آ ؼ دونـ زراعية ما رزاؿ مسجلة بأسماي أصلابهاه ولرنها  لؼ الجدار ا لركليه وا 
  اليها في غاية الصعوبة بهدؼ ردميرها رلياه رمرللة أ ر  قبؿ مصادررها رليا.

ةه بجولة ميدانية لمد بررةه رحيس الجبهة الديميراطية للسكـ والمساواوأماـ هذا الواق ه قاـ ععو الرنيست م
ال  اليريةه وزار سهولها لرررشؼ مأساة ربر ه ورما قاؿ المثؿ الشعبي ساللري مش مثؿ الشوؼسه المياف 
العادمة رردفؽ عل  األراعي الزراعيةه مف بحر جمي ه في وسط األراعيه أقاما ا لركؿه ولررسرب المياف 

وييوؿ أصلاب األراعيه  رريهة والغازات السامة.دونماه يبعث الرواحح ال 150رواٍد ييعي عل  أرثر مف 
إف هذا الردفؽ يدمر رؿ المزروعات الزراعيةه ولر  بعد أف يروقؼ ردفؽ المياف العادمةه فنف األمر سيلراج 

 مف جديده بسبب اررفاع منسوب األمكح في األرض. األراعيال  سنواته ال  ليف يرـ اسرصكح 
 1/3/2013، الغد، عّمان

 
 جنوب نابمس إحراق المستوطنين سيارات في قرية قصرة منل يتنصل االحتال  36

ه قياـ المسروطنيف با عرداي عل  اهالي قرية قصرة جنوب نابلس قبؿ ااسراحيليةنفت الشرطة : راـ اهلل
اسبوعه رما قالت في  راـ رلييؽ قالت انها اجرراه رغـ اف لادثة ا عرداي الري رـ الرلييؽ لولهاه رانت 

 بالراؽ ست سيارات فلسطينية رما ارد سراف اليرية وشهود عياف في لينها. انرهت
وقالت ناطية باسـ الشرطة ا سراحيليةه في بياف لها اليوـ ال ميس بأف نراحج الرليييات الري اجررها لوؿ 

( انا يسردؿ مف مجمؿ النراحج الري رـ 2012-2-21ا عرداي الذي رعرض لا اهالي قصرة يوـ ال ميس )
 ردفي  الثمفه الري بلم عف وقوعهاه لفيتس. -اسر كصها باف واقعة س الجريمة اليومية

وادعت الناطية باسـ الشرطة اف بطاقة الهوية ا سراحيلية الري عثر عليها اهالي قرية قصرةه بعد اللادثةه 
شأف: سارعح باف رعود  لد الجنود وانا راف فيدها  كؿ نشاط في المنطية قبؿ اللادثا وقالت بهذا ال

بطاقة الهوية الزرقايه رعود لمجند راف شارؾ بنشاط مهني عمليه قبؿ عدة اياـ سابيةه في اليريةه وفيد 
  كلها بطاقة هويراه ولر  انا قاـ بنعكـ مسووليا لوؿ ذلؾه آنذاؾس.

 1/3/2013، القدس، القدس
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 تعميما األكثرع بين تقرير: ثقة الشباب الفمسطيني باألحزاب تتالش  والبطالة ترتف 37
أظهر ريرير أعدف منرد  سشارؾس الشبابيه ومررز سالرمريف ا قرصاديس للشبابه لوؿ  :مهند العدـ -راـ اهلل

واق  الشباب انهـ   يثيوف باأللزاب السياسيةه و  ينرموف إليهاه رما رشؼ  يبة امؿ بيف الشباب 
 انوف مف بطالة مررفعة في صفوفهـ.الفلسطييف مف المنظمات ا هلية واداحهاه وأنهـ يع

ورشؼ الريرير اف أجواي مف االباط ا قرصادي والسياسي ر يـ عل  الشباب الفلسطينيه واف النسبة 
% مف الشبابه   ينرموف 73األعل  للبطالةه ررررز بيف الفحة األرثر رعليما مف الشباب. مشيرا ال  افس 

 وقعوف قياـ دولة فلسطينيةس.%   ير63 ي مف األلزاب السياسيةه واف 
أشهره واسرند ال  اسربانات وليايات اجريت م  شباف في العفة وقطاع غزةه  6واسرغرؽ إعداد الريرير 

 واليدسه ودا ؿ ال ط ا  عره ولبناف.
س  كؿ لفؿ أقيـ امس األربعاي في مدينة راـ اهلله 2013وجاي ااعكف عف ريرير سواق  الشباب الفلسطيني 

 نواف سالمسريبؿ ييرع البابسه بلعور لشد مف الشباف وممثؿ عف منظمة العمؿ الدولية.رلت ع
: اف الريرير ناقش  وقاؿ مدير المجالس الشبابية في منرد  شارؾ الشبابي وساـ شويري لػ اليدس دوت رـو

ةه ليث قعية األوعاع ا قرصادية الصعبة الري يعاني منها الشباب الفلسطينيه واررفاع نسبة البطال
 اظهرت النراحج اف الشباب األقؿ د ك واألرثر بطالةه هـ األعل  رعليما.

وأشار ال  اف الريرير أظهر غياب ثية الشباب الفلسطيني باأللزاب السياسيةه ليث بينت االصايات أف 
. % عف عدـ رفاؤلهـ بنقامة دولة فلسطينية63% مف الشباب   ينرموف ألي لزب سياسي بينما اعرب 73

وارج  الشباب ذلؾ لعدـ قدرة األلزاب عل  إنهاي ا نيساـه وانشغالها بمصاللها وعدـ منلها الشبابه 
 أولوية في برامجها.

% مف الشبافه   يروف اف اليو  السياسية الموجودة عل  السالة الفلسطينيةه رمثؿ 42ولسب الريرير فافس 
 ر هي الممثؿ الشرعيس.% منهـ اف منظمة الرلري33الشعب الفلسطينيه وير  

ورشؼ الريرير روجها عند الشباب الفلسطيني للعمؿ عمف مجموعاته ونشاطات شبابية للرعبير عف أراحهـ 
 السياسية والمجرمعية.

 1/3/2013، القدس، القدس
 
 تير سباعنة لممرة الثانيةاتوقيف رسام الكاريك تمددمحكمة االحتالل  38

سراحيلي في عسيكفه أمسه اعرياؿ رساـ الراريررير ملمد سباعنة مددت ملرمة ا لركؿ اا ناحلة  ليؿ:
ثمانية أياـ عل  ذمة الرلييؽ دوف روجيا أي رهمة لاه م  رمسرها برفض زيارة ملامي نادي األسير لا 

 للمرة الثالثة عل  الروالي.
مف م  الرساـ ونظمت نيابة الصلافييف وعشرات مف ااعكمييف وعاحلة سباعنة أوؿ مف أمسه وقفة رعا

 المعريؿ أماـ مير صليفة اللياة الجديدة في مدينة البيرةه ليث يعمؿ سباعنة.
 1/3/2013، األيام، رام اهلل

 
 % من متأخرات المواطنين25 خصمكيربا  غزة تقرر  39

أعلنت شررة روزي  الرهرباي بغزةه عف ريديمها عدد مف الرسهيكت وااعفايات وال دمات الجديدة لجمي  
 اطنيف في قطاع غزة.المو 
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وقاؿ مدير العكقات العامة في شررة روزي  الرهرباي جماؿ الدردساويه سقررنا إرالة المواطنيف بالسماح 
ألصلاب ا سرهكؾ الوالد با شرراؾ المسريؿ لرؿ مسرهلؾ منهـسه وفؽ ما ذررت ورالة سالرأيس الرابعة 

 لللرومة الفلسطينية.
المواطنيفه بشرط أف يرب  عملية السداد اآللي للموظؼه أو نظاـ  % مف مرأ رات25وأعاؼ: سن صـ 

 عداد مسبؽ الدف  لغير الموظؼه م  إمرانية رجميد المرأ رات لفررة مؤقرة.
شييؿ لمف يسدد المرأ رات بشرؿ منرظـه وسرمنح  250وأوعح أف الشررة  فعت رسوـ ا شرراؾ إل  

 اشررارات مجانية ألصلاب الفوارير النظيفة.
 28/2/2013، فمسطين أون الين

 
 بسبب التضيقات الحدودية الصييونية صادرات غزة ألوروبا تصل بصعوبة :ز"فايننشال تايم" 40

أردت صليفة فاينانساؿ رايمز البريطانيةه أف قطاع غزة يعان  في إيصاؿ صادرارا إل  أوروبا بسبب 
 الرعييات اللدودية الصهيونية.
  أف الفلسطينييف يؤردوف أف الييود الري فرعها ا لركؿ عل  الشررات وأشارت الصليفة البريطانية إل

 الصغيرة رلوؿ دوف لصوؿ الرثيريف عل  قوت يومهـ.
وقالت الصليفة إف العامليف الزراعييف في جنوبي قطاع غزة يجمعوف ملصوؿ الفلفؿ األلمر الذي زرع 

مف األراعي الفلسطينية  -اصيؿ فلسطيف بهدؼ الرصدير إل  أوروبا ويععوف في صناديؽ ررب عليها سمل
 ل سواؽ الدوليةس.

وأعافت الصليفة إف المزارعيف ذارهـ يزرعوف الطماطـ والزهوره وال عروات الورقية ويبعوف منرجارهـ إل  
دوؿ أوروبية مثؿ هولندا وبريطانيا لرف رلؾ المنرجات رواجا صعوبات ربيرة في الوصوؿ إليها بفعؿ 

 عل  عبر معبر سرـر سالـس جنوب قطاع غزة. ممارسات ا لركؿ
 28/2/2013، فمسطين أون الين

 
 " السرد التوراتي وتاريخ فمسطين: "طومسونكتاب لتوماس  41

صالب هذا الرراب روماس طومسوف عرفا عالـ البلث العلمي في راريخ فلسطيف اليديمة : زياد من 
دما نشر ررابا اللديث سراريخ بني إسراحيؿ اعرماًدا وبالرالي األبلاث الرورارية قبؿ نلو عشريف عاًماه عن

عل  المصادر المرروبة واألثريةس الذي أثار عاصفة في ذلؾ المجاؿ العلميه ألنا طرح فيا آراي رجديدية 
بميياس ذلؾ الزمفه ومنها رفض النظرة الريليدية الري رعرمد رراب اليهودية والمسيلية الميدسه مرجًعا 

 راري ًيا.
 2سلسلة منظور مرغير -ب: السرد الروراري وراريخ فلسطيفالررا -
 المؤلؼ: طوماس طومسوف وريديـ فيليب ديفس -
 358عدد الصفلات:  -
 الناشر: إروينرسه المملرة المرلدة -
 2013الطبعة: األول   -

ا في يعـ الرراب مجموعة مف الدراسات أنجزها المؤلؼ عبر فررة رطورف العلميه نشر اليسـ األربر منه
 دوريات م رلفة وعمؿ هنا عل  رعديؿ بععهاه وبععها نشرف للمرة األول .
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األبلاث الرورارية أو لنيؿ مجاًزا األبلاث الررابيةه نسبة إل  رراب اليهودية والمسيلية الميدسه موعوع 
بداعًيا يشررط معرفة الرارب معرفة عميية برا ريخ المشرؽ عل  جانب ربير مف الرعييده والعمؿ فيا جدًيا وا 

العربي اليديـ وممالرا وراريخ ااغريؽ والروماف في المنطيةه إعافة إل  لغات رلؾ الممالؾ وما يرربط 
بالموعوع مف معارؼ علمية مثؿ علمي اآلثار والطبوغرافيا وما إل  ذلؾه وهذا ما يجعؿ عدد علماي الروراة 

اي الذيف رمرنوا مف رمرير رلليكرهـ الري ملدودا للغايةه وقصر البلث فيا عل  للية صغيرة مف العلم
 أثبرت الرنييبات األثرية الكلية  طأها.

ميدمة الرراب رربها العالـ اانجليزي الربير فيليب ديفس صالب العديد مف المؤلفات ورذلؾ الميا ت عف 
روراة رربت في هذا الموعوع والري نشرها في الدوريات المر صصةه وراف أرثرها إثارة للجدؿ رأيا بأف ال

اليرف الثاني قبؿ الميكد عل  أبعد ريديره وأف ما يعرؼ باسـ نيش لزقيا الموجود لالًيا في مرلؼ 
بنسطنبوؿ يعود إل  الفررة الهيلنسرية مف راريخ فلسطيفه أي إل  الفررة ذارها وليس إل  اليرف الساب  قبؿ 

 الميكد.
 27/2/2013، الجزيرة نت، الدوحة
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يسلط الييادي الفرلاوي والسياسي الفلسطيني نبيؿ عمرو في ررابا سياسر عرفات وجنوف : عوض الرجوب
الجغرافياس العوي عف قرب عل  ش صية الرحيس الفلسطيني الرالؿ ياسر عرفاته و اصة  كؿ الفررة الري 

ت رامب ديفد في عهد الرحيس األميرري األسبؽ بيؿ ولر  فشؿ مفاوعا 1976 زما فيها مف عاـ 
 رلينروف.

 الرراب: ياسر عرفات وجنوف الجغرافيا -
 المؤلؼ: نبيؿ عمرو -
 284عدد الصفلات:  -
 الناشر: دار الشروؽ/الياهرة -
 2012الطبعة: األول /  -

 28/2/2013، الجزيرة نت، الدوحة
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بعد أف ُبلت أصوارهـ وأصوات ذوي األسر  والمرعامنيفه رأ  عدد مف طلبة ب: عوض الرجو  -راـ اهلل 
الجامعات الفلسطينية في الصمت وسيلة للرعبير عف معاناة األسر  الفلسطينييف رلت الرعذيب في السجوف 

 ااسراحيلية.
عل  دوار الساعة وسط مدينة راـ اهلل بمشاهد رمثيلية رعرس ألد أبسط أشراؿ  وعزز الطلبة صمرهـ

 الرعذيب الري يرعرض لها األسر  الفلسطينيوف في السجوف ااسراحيليةه وفؽ ألد منظمي الفعالية.
وجسدت المشاهد الرمثيلية طريية رعرؼ سبالشبحس ليث ُقيد الطلبة وعصبت أعينهـه ونفذوا مشاهد رمثيلية 

 شراؿ م رلفة مف هذا الصنؼ مف الرعذيب رالوقوؼ طويك والجلوس عل  ررسي والجلوس عل  األرض.أل
وييوؿ صهيبه ألد منفذي الفعاليةه إف الهدؼ هو الرعبير عف الرعامف م  األسر  ولفت أنظار العالـ 
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ي يرعرعوف لها ري بريريب الصورة للمعاناة الري يعيشها آ ؼ األسر  الفلسطينييف وأساليب الرعذيب الر
 يعغط عل  ا لركؿ في قعية األسر .

 28/2/2013، الجزيرة نت، الدوحة
 

  منح الفمسطينيين حق التممك قانون لتعديلاقتراح بطرح ورشة "الممكية لالجئين" لبنان: اختتام  44
 يالنرويج نظمت لملة ليوؽ الملرية العيارية لكجحيف الفلسطينييف في لبنافه ورشة عمؿه برعاية السفير

سفايف آسه لعرض الفيلـ الوثاحيي الذي قامت با اللملة والدراسة الميدانية واليانونية. رما رـ ااعكف عف 
 ./مذررة اللملة واقرراح رعديؿ المادة األول  مف اليانوف رقـ 

رلغي  وعرعت منسية اللملة عايدة الشهابي مرالؿ الرلعير. وأردت عل  شعار اللملة سملريري  
عل  قانوف اررساب غير  عودريس. وأعلنت أف هدؼ اللملة األساسي إلغاي الرعديؿ الذي أد ؿ عاـ 

بما يسمح لكجحيف بالرملؾ العياري م  الرمسؾ بلؽ العودة  اللبنانييف الليوؽ العينية العيارية رقـ 
ورنا اللبنانيوفه أصلاب الفعؿ ورفض الروطيف. ورلدث سفير دولة فلسطيف أشرؼ دبور فياؿ: ليطمحف أ 

نسانيةه ولف نروف إ  الداعميف  باسرعافرنا مشروريف منذ النربة. مطلبنا الوليد فيط العيش بررامة وعدالة وا 
  سريرار وأمف لبناف.

دعـ بكدف لرؿ ليوؽ الشعب الفلسطيني بما فيا لؽ العمؿ والرملؾ لكجحيف  يالنرويجوأرد السفير 
 بناف لليف عودرهـ.الفلسطينييف في ل

ثـ عرض مل ص عف دراسة اللملة الري أعدها سهيؿ الناطوره مف قبؿ مدير مشروع الدراسة سامر مناعه 
الذي لـر  وررعمف شيا قانونيا وشيا ميدانيا ل عرار الري نرجت عف الرعديؿ اليانوني الجاحر عاـ 

الذي نفذرا اللملة والذي سلط العوي عل   الفلسطيني دوف سواف مف لؽ الرملؾ. وعرض الفيلـ الوثاحيي
الوع  المأسوي الذي يعيش فيا الكج  الفلسطيني في لبناف واآلثار الرارثية الري نرجت عف رعديؿ 

 اليانوف.
)قانوف اررساب غير  /وا ررمت الورشة بطرح اقرراح رعديؿ المادة األول  مف اليانوف رقـ 

يارية في لبناف( ومذررة اللملة الموجهة إل  الرؤساي الثكثة والنواب والهيحات اللبنانييف الليوؽ العينية الع
الذي سبؽ وريدـ باقرراح  ا شررارياللبنانية. رما رـ الرنويا بررلة جبهة النعاؿ النيابية وباللزب الريدمي 

ي أعلف رأييد الذ ا جرماعيمشروع قانوف لمنح الفلسطينييف لؽ الرملؾه ورذلؾ اللزب السوري اليومي 
 ررلرا لمشروع اليانوف الميدـ مف اللملة.

 //المستقبل، بيروت، 
 

  وثيقة لحممة مقاطعة داعمي "إسرائيل" تؤكد بعدىا المقاوم لبنان:  45
في لبنافه في مؤرمر صلفيه أمسه في مير  سإسراحيؿسأطليت لملة مياطعة داعمي  ال ليج: -بيروت 

إجابات روعيلية عف معن  الدعوة إل  المياطعةه مؤردة أف الهدؼ روجيا نيابة الصلافةه وثيية رعمنت 
رساحؿ الرجاج للشررات والجهات المعنيةه وأف المياطعة شرؿ مف أشراؿ المياومةه وأف عمؿ اللملة هو 
مرابعة المسرجدات ألف عمؿ الشررات يربدؿه ولذا نسريي معلومارنا مف مواق  الشررات نفسهاه ومف 

 الصلؼ الغربية والورا ت األجنبية ومف الصلؼ الصهيونية. الدوريات و 
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ورأت الوثيية أف المياطعة فعؿ ديميراطيه هدفها رمريف الرأي العاـ العربي والدولي مف مساندة الشعب 
الفلسطيني ومف ر فيؼ دعـ الرياف الصهيوني عف طريؽ إنشاي مصان  في المسرعمرات الري أقامرها عل  

 ية طردت أهلها منها.أنياض قر  فلسطين
 //الخميج، الشارقة، 

 
 "جيروزاليم بوست": مرس  يتعامل مع الممف اإلسرائيمي بطريقة مشابية لطريقة مبارك 46

ااسػراحيليةه أف ااعػكـ المصػري ومعظػـ السػراف  سجيػروزاليـ بوسػتسذرػرت صػليفة : سػما –اليدس الملرلة 
ه فعػػًك عػػف أف الػػرحيس ملمػػد مرسػػ  يرعامػػؿ مػػ  هػػذا سراحيؿإسػػسالرعبيػػر عػػف آراي سػػلبية عػػف  فػػيمسػػرمروف 

 األمره باسر داـ طريية مشابهة لطريية مبارؾ. 
العلػػف لرػػف بػػدوف رعػػريض  فػػي سإسػػراحيؿسرػػرؾ مرػػنفس لمهاجمػػة  هػػيولسػػب مػػا رربرػػا الصػػليفة فػػنف الطرييػػة 

 المصالح األربر للبكد لل طر. 
بسبب ميرػؿ السػجيف  سإسراحيؿسرشجب  والريسبوع عل  الم  رمت هذا األ الريوأعافت أنا برغـ ااعكنات 

رلػػوؿ فيػػا الو يػػات  الػػز الوقػػت  فػػيعرفػػات جػػراداته إ  أف مصػػر رلػػاوؿ اللفػػاظ علػػ  دورهػػا  الفلسػػطيني
: إنػا االرررونػيبثرا ال ميس عل  موقعها  رلليليمياؿ  فيالمرلدة اهرمامها إل  المنطية. وقالت الصليفة 

السػػابؽ لسػػن  مبػػارؾ أيػػدت مصػػر الفلسػػطينييف صػػرالةه لرنهػػا لافظػػت علػػ  عكقػػات رلػػت لرػػـ الػػرحيس 
 رواليس المشهد.  في سإسراحيؿسالعمؿ م  

 28/2/2013، وكالة سما اإلخبارية
 

 غزةقطاع من  مسمحةواتيامات لعناصر  القومي"الرقم "سرقة ماكينة : "اليوم السابع" 47
رواصؿ الجدؿ  كؿ الساعات الماعػية بشػأف مػا ررشػؼ عػف اليومي: نيك عف العدد طنطاويه ملمد ألمد 

 25إبػاف ثػورة  األمنػيمف مديرية أمف شماؿ سيناي  كؿ ألػداث ا نفػكت  اليوميسرقة مارينة طباعة الرقـ 
إف األجهزة األمنية اررشفت األمر بملض  ساليوـ الساب سه وقالت مصادر أمنية رفيعة المسرو  لػ2011يناير 

مصػرية  ػكؿ عبػورف علػ   قػوميهويػة شػ ص مػف قطػاع غػزة يلمػؿ بطاقػة رقػـ  فػيرشررت الصدفة بعدما 
ألػػػد المنافػػػذ األمنيػػػة بشػػػماؿ سػػػينايه ليػػػث رػػػـ الػػػربط بػػػيف سػػػرقة مارينػػػة الطباعػػػة بعػػػد الثػػػورةه وظهػػػور رلػػػؾ 

الػد وؿ إلػ  الػبكد  ػكؿ الفرػرة الماعػية عبػر األنفػاؽ  فػيمصػر بػدأت  فػيالبطاقات م  عناصػر فلسػطينية 
لمواطنيف مصرييفه مشيرة إل  أف المارينة رـ رهريبها بمساعدة عناصر بدوية  قوميه  رلمؿ بطاقات رقـ و 

 مسللة لر  قطاع غزة.
بشماؿ سيناي وصلت إل  لررة لماس بشرؿ مباشػره وأف األ يػرة  اليوميوأردت المصادر أف مطبعة الرقـ 

ماي أشػػػ اص مصػػػرييفه  فرػػػة إلػػػ  أف وزارة رلمػػػؿ أرقػػػاـ وأسػػػ قػػػومياسػػػر راج بطاقػػػات رقػػػـ  فػػػياسػػػر دمرها 
الدا لية لـ رعلف عػف اللػادث بعػد اررشػاؼ سػرقة مارينػة الطباعػةه ورػـ الرعرػيـ علػ  األمػر مػف قبػؿ األجهػزة 

ه والم ػاوؼ وقرهػا مػػف المصػري اليػوميشػماؿ سػيناي بشػرؿ رامػؿه ل طػورة اللػػادث علػ  األمػف  فػياألمنيػة 
ألشػ اص ييومػوف بعمليػات إرهابيػة دا ػؿ مصػر أو  قػومياقػات رقػـ اسػر راج بط فػياسرغكؿ رلػؾ المطبعػة 

عل  اللدود ااسراحيليةه ما قد يؤد  إل  رورر العكقات بيف الياهرة ورؿ أبيب ليػث سػيرـ رلميػؿ المسػؤولية 
بعاد العناصر الجهادية الفلسطينية عف  بػذلت  والرلػريارهاـه وقالت المصادر إف أجهػزة البلػث  أيلمصر وا 

دا ؿ قطاع غزةه إ  أف رؿ الملاو ت  اليوميملاو رها للعثور عل  مارينة طباعة الرقـ  فيمعنية جهودا 
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وجهػػود الرفػػاوض مػػ  لررػػة لمػػاس بػػايت بالفشػػؿه بعػػدما أنرػػرت اللررػػة الواقعػػةه وأرػػدت أف عناصػػرها لػػـ 
النيػاط الرفريشػية  فػيجػدها دفػ  األجهػزة األمنيػة بػوزارة الدا ليػة لررثيػؼ روا الػذيرنفذها عل  ااطكؽه األمر 

لجميػ  زوار شػماؿ سػيناي  اليػوميعل  المنافذ اللدوديةه ودا ؿ مدف سيناي الم رلفةه وفلص بطاقات الرقـ 
علػػ  طػػوؿ الطريػػؽ المػػؤد  إليهػػا بدايػػة مػػف رػػوبر  السػػكـ وصػػو  إلػػ  منػػاطؽ بالوظػػة ورمانػػة وبحػػر العبػػد 

نرػػاحج لػػادث السػػرقةه فعػػك عػػف جهػػود جهػػاز األمػػف والعػػريش والشػػيخ زويػػد ورفػػحه مػػف أجػػؿ السػػيطرة علػػ  
 الوطن  ف  شماؿ سينايه الذ  يراب  العناصر الفلسطينية الر  رلمؿ بطاقات مصرية ويرصد رلررارها.

رسػػلمها اليعػػاي  الرػػيأف النرػػاحج النهاحيػػة  ساليػػـو السػػاب سلػػػ مسػػحوؿ عسػػرريمػػف ناليػػة أ ػػر ه صػػرح مصػػدر 
جنػديا مصػريا علػ  اللػدود جنػوب مدينػة رفػح المصػريةه أرػدت أف  16لوؿ رليييات لادث ميرؿ  العسرري

لعناصػػر فلسػػطينيةه ليػػث ربػػيف  هػػيجثػػث  5ه وعػػددها سإسػراحيؿسرسػػلمرها مصػػر مػػف  الرػػياثنرػيف مػػف الجثػػث 
زيرية اللوف أيعاه ما يؤرد  سأفرو تساللوف مرروب عليا صناعة فلسطينيةه بااعافة إل   زيري سبوتسوجود 

ش صػػا هػػـ مػػف قطػػاع غػػزةه وأنهػػـ نفػػذوا الجريمػػة  35اللػػادثه الػػذيف ييػػدروف بػػػ منفػػذيرا مػػف أف عػػددا ربيػػ
األمػارف الجبليػة الػوعرة  فػيشػماؿ سػيناي الػذيف يرواجػدوف  فػيبمعاونة عػدد مػف العناصػر الجهاديػة المرطرفػة 

زامػػا بارفاقيػػة ظػػؿ غيػػاب األمػػفه والرواجػػد الملػػدود ليػػوات الجػػيش فػػ  رلػػؾ المنػػاطؽ الر فػػيشػػبا الجزيػػرةه  فػػي
 .ااسراحيليالسكـ م  الجانب 

 1/3/2013اليوم السابع، مصر، 
 

 اإلسرائيميدعو إل  منيجية جديدة إلنيا  االحتالل ت جامعة الدول العربية 48
شػػػدد األمػػػيف العػػػاـ للجامعػػػة العربيػػػة نبيػػػؿ العربػػػي علػػػ  أف اليعػػػية الفلسػػػطينية : جيهػػػاف اللسػػػيني -اليػػػاهرة 

ة والشػػغؿ الشػػاغؿ للعػػرب لرػػ  يرليػػؽ للػػـ الػػرحيس الفلسػػطيني الرالػػؿ ياسػػر عرفػػات سػػربي  اليعػػية المررزيػػ
 وعاصمرها اليدس الشريؼ. 1967بيياـ دولة فلسطيف المسريلة عل  لدود عاـ 

جػػاي ذلػػؾ  ػػكؿ أعمػػاؿ ا جرمػػاع السػػادس لمجلػػس أمنػػاي مؤسسػػة ياسػػر عرفػػاته والػػذي عيػػد أمػػس فػػي ميػػر 
فػػي اليػػاهرة بمشػػاررة رحػػيس مجلػػس أمنػػاي المؤسسػػة عمػػرو موسػػ  والمبعػػوث األمانػػة العامػػة للجامعػػة العربيػػة 

األممي العربػي المشػررؾ ال ػاص بسػورية األ عػر اابراهيمػيه وععػو اللجنػة المررزيػة للررػة فػرحه ععػو 
 مجلس إدارة المؤسسة عزاـ األلمده وناحب رحيس المررب السياسي للررة لماس موس  أبو مرزوؽ.

ية هذا ا جرماعه موعلًا أنا يعيد بينما ااجػرايات ااسػراحيلية العدوانيػة فػي األراعػي ولفت العربي إل  أهم
ه فػػي غيػػاب رد فعػػؿ مػػف المجرمػػ  الػػدولي  صوصػػًا مجلػػس سإسػػراحيؿسالفلسػػطينية الملرلػػة مسػػرمرةه إذ رلػػاوؿ 

مسريلة وفؽ لدود األمفه  لؽ واق  جديد عل  األرض ووع  العواحؽ للليلولة دوف قياـ الدولة الفلسطينية ال
 .1967عاـ 

فػػػي رنفيػػػذ م ططارهػػػا  بػػػركع األرض الفلسػػػطينية وملاولػػػة اليعػػػاي علػػػ  لػػػؿ  سإسػػػراحيؿسولػػػذر مػػػف رمػػػادي 
عل  أنا اللؿ الوليد لهذف اليعية  1947الدولريف الذي أجم  المجرم  الدولي منذ صدور قرار الريسيـ عاـ 

الررريػػز علػػ  معالجػػة رػػداعيات ا لػػركؿ وآثػػارف ومظػػاهرف انصػػب سالمعيػػدة. وقػػاؿ إنػػا فػػي المرللػػة األ يػػرةه 
)المسػػروطناته األسػػر ه أمػػواؿ العػػػراحب( بػػدً  مػػف الرعامػػػؿ مػػ  ا لػػركؿ ا سػػػريطاني نفسػػا والعمػػؿ علػػػ  
إنهاحاه وهذا روجا أثبرت الرجارب أنا يفعي إل  المزيد مف عدـ ا سريرار ورهديد السكـ ولـ يليؽ أي ريدـ 

 .سيذرر
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رنفيػذًا رػامًك وأمينػػًاه  338و 242عػرورة إيجػػاد منهجيػة جديػدة رعمػؿ علػ  رنفيػػذ اليػراريف سلعربػي إلػ  ودعػا ا
نهػػػاي ا لػػػركؿ ااسػػػراحيلي ل راعػػػي الفلسػػػطينيةه بمػػػا فيهػػػا اليػػػدس الملرلػػػةه وقيػػػاـ الدولػػػة الفلسػػػطينية لػػػرة  وا 

رمػػا شػػدد علػػػ  «. وملػػػـز ه وذلػػؾ فػػي إطػػػار زمنػػي ملػػدد1967مسػػريلة مررملػػة الميومػػػات علػػ  لػػدود عػػػاـ 
 .سعرورة بلورة آلية مرابعة أرثر فاعلية مف اللجنة الرباعية الدولية الري أثبرت فشلها وقلة ليلرها»

رشػريف الثػاني الماعػيه إذ قػاـ  17وأشار العربي إل  مشػاورارا األ يػرة فػي إطػار قػرار المجلػس الػوزاري فػي 
آ رها م  مفوعة الشؤوف ال ارجية في ا رلػاد األوروبػي األوروبييف راف  المسحوليفبمشاورات م  عدد مف 

 المسػػحوليفرػػاثريف آشػػروف منػػذ أسػػابي  قليلػػة فػػي لنػػدفه وقػػاؿ: وجػػدت رجاوبػػًا ربيػػرًا لهػػذا الطػػرحه وشػػعورًا لػػد  
األوروبييفه  صوصًا في فرنسا وبريطانياه ب طورة الوع  إذا اسرمر عل  ما هو عليا. وهناؾ رغبة ليييية 

األوروبييف شددوا عل  ثيرهـ بوزير ال ارجية  المسحوليفألمور في ا رجاف الصليحه موعلًا أف في رلريؾ ا
األميررية جوف ريريه ورفاؤلهـ بأنا سيولي ملؼ اليعية الفلسطينية اهرمامًا ربيػرًاه وذلػؾ بفهػـ ووعػي بأبعػاد 

 اليعية و لفيارها و طورة اسرمرار الوع  اللالي.
 1/3/2013الحياة، لندن، 

 
 من وصف أردوغان لـ"الصييونية" بـ"الفاشية" إسرائيميغضب  :ىآرتس 49

رجػب  الرررػيأبرزت وساحؿ ااعكـ ااسػراحيلية مسػاي أمػس ال مػيسه رصػريح رحػيس الػوزراي : ملمود ملي 
 نفس  انة سالفاشيةس. فيطيب أردوغاف لوععا سالصهيونيةس 

فرصػة لمهاجمػة  أيإيجػاد  فػيوعػلة أنػا   يهػدأ س ااسراحيلية رصػريلات أردوغػاف مهآررسونيلت صليفة س
 الفررة األ يرة لرسوية ال كؼ بيف الجانبيف. فيه رغـ الجهود المبذولة سإسراحيؿس

موعػوع البلػثه فػنف أردوغػاف أثػر أف  هػيوأعافت الصليفة العبرية أنا بالرغـ مػف أف الصػهيونية لػـ ررػف 
مامًا رما رجـر الصهيونية والفاشية والعداي للسامية عل  لػد ييلمها عبر الدعوة إل  رجريـ العداي لإلسكـه ر

 قولا.
الجلسػػػة ا فرراليػػػة لمنرػػػد  األمػػػـ المرلػػػدة ال ػػػامس لرلػػػالؼ  فػػػيوجػػػايت أقػػػواؿ أردوغػػػاف فػػػ  رلمػػػة ألياهػػػا 

 العاصمة النمساوية فيينا. فييعيد لاليا  الذياللعاراته 
ي لإلسكـ رمامًا رمػا رجػـر الصػهيونيةه ومعػاداة السػامية رجريـ العدا ينبغيوقاؿ أردوغاف  كؿ الجلسة: سإنا 
 السكـس. هييجيز ساارهابسه و صوصًا أف معن  رلمة ااسكـ  سماويوالفاشيةسه معيفًا: سليس ثمة ديف 

وأوعح أردوغاف أنا   يمرػف لػديف السػكـ أف يلػرض علػ  اارهػابه مؤرػدا علػ  أهميػة ملاربػة العنصػرية 
أوروبػػاه وأعػػاؼ: بػػأف مشػػروع سالرلػػالؼ والريػػارب بػػيف اللعػػاراتس يواجػػا مشػػرلة عظمػػ   المنرشػػرة برثػػرة فػػ 
 وه  العنصرية.

إلػ  أف غالبيػة المسػلميف الػذيف يعيشػوف  ػارج بلػدانهـ يعػانوف مػف معػػاييات    الرررػيولفػت رحػيس الػوزراي 
ًا أف مثػػػػؿ هػػػػذف بعػػػػض األليػػػػاف إلػػػػ  العبػػػػارات الجارلػػػػة والرصػػػػرفات المسػػػػيحةه معػػػػيف فػػػػيأ كقيػػػػةه رصػػػػؿ 

يلػرـ  الػذيأذهػاف أصػلابهاه األمػر  فػيالرصرفات ناجمة عف ثيافة ومعريدات فاسدة وألراـ مسبية ررسػ ت 
 ردف  مربنيها إل  مثؿ هذف الرصّرفات. الريالعمؿ عل  مرافلرها ورصليح المفاهيـ ال اطحةه 

 1/3/2013اليوم السابع، مصر، 
 

 المصالحة الفمسطينيةو  لمقاومةعن ا "معا"حمدين صباحي يتحدث لـ مصر:  50
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أرد لمديف صبالي رحيس الريار الشعبي المصريه ومرشح الرحاسة المصرية فػي ا نر ابػات  :معا –الياهرة 
األ يػػػػرةه علػػػػ  أف المياومػػػػة ودعػػػػـ الشػػػػعب الفلسػػػػطيني هػػػػو الطريػػػػؽ لرلريػػػػر فلسػػػػطيفه داعيػػػػًا إلػػػػ  رلييػػػػؽ 

نهػػاي ا نيسػػاـ رمهيػػدًا  ل لػػؽ لالػػة مػػف ا لرفػػاؼ الػػوطني لػػوؿ إسػػررارجية فلسػػطينية المصػػاللة الفلسػػطينيةه وا 
 بدعـ عربي و إسكمي.

واسػػرعرض صػػبالي عكقارػػا مػػ  الثػػػورة الفلسػػطينية مػػف  ػػكؿ د ػػػوؿ بيػػروته والريػػايف اليػػادة الفلسػػػطينييفه 
هود ولػا رػأوؿ سياسػي 1993هو الشهيد عبد العزيز الرنريسي عػاـ 1982رالرحيس الرالؿ ياسر عرفات عاـ 

 غزة لرسر اللصار . إل برلماني عربي و 
 1/3/2013، وكالة معًا اإلخبارية

 
 طالب بفتح معبر رفح أمام البضائعياتحاد "األطبا  العرب" مصر:  51

 -أميف عػاـ ارلػاد األطبػاي العػرب ومػدير لجنػة اليػدس طالب الدررور جماؿ عبد السكـه: فلسطيف أوف  يف
بفػػػرح معبػػػر رفػػػح يومًيػػػاه بصػػػورة طبيعيػػػة أمػػػاـ لررػػػة البعػػػاح   الػػػرحيس ملمػػػد مرسػػػيه واللرومػػػة المصػػػريةه

 والمسافريفه وشطب رؿ قواحـ الممنوعيف سياسًيا مف د وؿ مصر.
رصػػػريلات صػػػلفية يػػػوـ ال مػػػيسه معليًػػػا علػػػ  لرػػػـ اليعػػػاي ااداري بػػػنلزاـ الػػػرحيس  فػػػيوقػػػاؿ عبػػػد السػػػكـ 

عػػاي المصػػريه ولرنػػا يطالػػب أيعػػا بػػالربط واللرومػػة بهػػدـ األنفػػاؽ بػػيف مصػػر وغػػزة:س إنػػا يلرػػـر ألرػػاـ الي
مػػ  ليبيػػا غرًبػػا وسػػوريا ولبنػػاف واألردف وررريػػا  الرهربػػاحيمػػ  غػػزةسه قػػاحًك: س  يعيػػؿ أف يػػرـ الػػربط  الرهربػػاحي

 شرًقاه و  رصؿ إل  غزةس.
 ػًك سػردر د والريالعريشه  فيوشدد أميف عاـ ارلاد األطباي العربه عل  عرورة فرح منطية الرجارة اللرة 

ه رمػا طالػب بننشػاي مسرشػف  والرجاريييدر بالمليارات سنوًيا لمصره ورعمؿ عل  إنعاش الررود ا قرصادي 
 سيناي وغزة بدً  مف رجشـ عناي السفر للياهرة للعكج. فيبالعريش ي دـ أهلنا  عالمي

 28/2/2013، فمسطين أون الين
 

 رائيميـة لتكريـس ضـم الجـوالندمشق تنّدد بالترخيص لمتنقيب عن النفط: محاولـة إس 52
ه فػػي رسػػالريف مرطػػابييف وجهرهمػػا إلػػ  رحػػيس مجلػػس أمػػس ال مػػيس ذرػػرت وزارة ال ارجيػػة السػػوريةس: سػػاناس

رػػواررت األنبػػاي مػػؤ را ومػػف مصػػادر م رلفػػة عػػف عػػـز سػػلطات ساألمػػف الػػدولي واألمػػيف العػػاـ ل مػػـ المرلػػدةه 
رنييب عف النفط في الجو ف السوري الملرػؿه وقػد ربلػور هػذا ا لركؿ ااسراحيلي المعي قدما في مشروع لل

األميرريػة للرنييػب عػف الػنفط  سجينػي انرجػيسالمشروع في قيػاـ وزارة الطاقػة ااسػراحيلية بمػنح رػر يص لشػررة 
في الجو فه ليث أردت صليفة يديعوت الرونوت ااسراحيلية أف وزير الطاقػة ااسػراحيلي عػوزي  نػداو قػد 

 .سطلب رحيس الشررة المذرورة بالمباشرة بأعماؿ الرنييب واللفر وافؽ عل 
سػػوريا رعربػػر قيػػاـ السػػلطة الياحمػػة بػػا لركؿ بهػػذا ااجػػراي غيػػر المشػػروع انرهارػػا صػػار ا سوأرػػدت الػػوزارة أف 

بهػػدؼ ررػػريس لالػػة ا لػػركؿ والعػػـه  كفػػا لمػػا قػػررف مجلػػس  1981للعػػاـ  497ليػػرار مجلػػس األمػػف الػػرقـ 
داررهػا علػ  الجػو ف السػوري الملرػؿ  غ وباطػؿ ولػيس األمف م ف أف قرار إسراحيؿ فرض و يرها اليعػاحية وا 

بنلغػػاي قرارارهػػا فػورا. رمػػا يمثػػؿ هػػذا ااجػراي انرهارػػا لرػػؿ قػػرارات  سإسػػراحيؿسلػا أي اثػػر قػػانوني دولػػي ومطالبرػا 
 .سالجمعية العامة ل مـ المرلدة والمنظمات الدولية األ ر  ذات الصلة
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سػوريا رطالػب مجلػس األمػػف والجمعيػة العامػة ل مػـ المرلػػدة با عػطكع بالو يػة المنوطػة بهمػػا س أفورابعػت 
ه السػلطة الياحمػة بػا لركؿه بألرػاـ الميثػػاؽ واليػانوف الػدولي الػذي يلػػـر سإسػػراحيؿسللعمػؿ علػ  عػماف الرػزاـ 

ار بسػكمة األرض الملرلػة برػؿ مرونارهػا عل  الدولة الياحمػة بػا لركؿ الييػاـ بػأي رصػرؼ مػف شػأنا ااعػر 
 .سالطبيعية والديموغرافية والبيحية

 1/3/2013السفير، بيروت، 
 

 الجزائربأجيزة طبية إسرائيمية الصنع إل  مراكز صحية  توريد"الخبر" الجزائرية:  53
ة الصػن ه إلػ  رشفت صليفة ال برس الجزاحرية النياب عف روريد أجهزة طبية إسراحيليفاروؽ غدير:  -الجزاحر

 مرارز صلية في الجزاحره والري رلمؿ عكمة رجارية أمريرية.
صليفة  يوـ ال ميس أف ألد العيادات الطبية المر صصة في و ية ريػزي وزو فػي الجزاحػره رليػت الوذررت 

 قبؿ سنريف جهازًا طبيًا إسراحيلي الصن  رلت عكمة رجارية أمريرية.
ب بػذراع بػف  ػدة بو يػة ريػزي وزوه والرػي مػف المنرظػر ردشػينهاه اسػريبلت إل  أف عيادة أمراض اليل وأشارت

 المصّن  مف قبؿ شررة ككجنراؿ إلررريؾكك. 640منذ عاميف جهاز مسح )سرانر( أوبريما سي.ري 
 10وأوعلت الصليفة أف الشررة األمريرية الري رعد مف أربر صانعي األجهزة الطبيةه ريـو منذ أرثر مػف 

ه فػي لػيف 48م رلؼ هذف الرجهيزات بمدينة ليفا دا ؿ لدود األراعي الفلسػطينية الملرلػة  سنوات برصني 
نوهػػت إلػػ  أف عمليػػة شػػراي الرجهيػػزات الطبيػػة لرلػػؾ العيػػادة رمػػت مػػف قبػػؿ مديريػػة الصػػلة لو يػػة ريػػزي وزو 

 دوف.
 28/2/2013، الخبر، الجزائر

 
 جرادات الفمسطيني قتل األسيرواشنطن تعطل بيانًا في مجمس األمن يطالب بالتحقيق بم 54

 إلػ عطلت الو يات المرلدة ربني مشروع بياف في مجلس األمف اقررلا المغرب ويدعو س: اللياةس –نيويورؾ 
 في وفاة األسير الفلسطيني عرفات جرادات في سجف مجيدو ااسراحيلي. سمسريؿ وشفاؼسرلييؽ 
ألمف أيدوا صدور بياف عف المجلس يطالػب بػنجراي أععاي مجلس اسفي األمـ المرلدة إف  دبلوماسيوفوقاؿ 

الرلييػػػؽ ويعبػػػر عػػػف اليلػػػؽ مػػػف أوعػػػاع األسػػػر  والسػػػجناي الفلسػػػطينييفه لرػػػف الو يػػػات المرلػػػدة عارعػػػت 
 .سالرلرؾه ما عطؿ إمراف صدور البياف الذي يرطلب إجماع أععاي المجلس لصدورف

اليلؽ البالم فػي شػأف وفػاة جػرادات فػي سػجف أف مجلس األمف يعبر عف سونص مشروع البياف المغربي عل  
أ ػػذ علمػػًا بنرػػاحج الرشػػريح الػػذي رػػـ بمشػػاررة سأف المجلػػس  إلػػ . وأشػػار سإسػػراحيليه وظػػروؼ اعريالػػا ووفارػػا
 .سإجراي رلييؽ مسريؿ وشفاؼ في اللادث في أسرع وقت إل  براي إسراحيلييف وفلسطينييفه ودعا 

ذّرر بعرورة الريّيد باليانوف الػدولي اانسػاني فػي معاملػة السػجناي مجلس األمف ي»ووفؽ مشروع البيافه فنف 
عرورة الرراـ الواجبات الدولية رجاف السػجناي ااداريػيفه سه ويشدد عل  سوالموقوفيف الفلسطينييف لد  إسراحيؿ

 .سبمف فيهـ المعربوف عف الطعاـ الذيف رردهور ظروفهـ الصلية والذيف يلراجوف لًك إنسانيًا عاجكً 
 1/3/2013الحياة، لندن، 
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وقالػت فػي بيػاف  أدانت ورالة سأونرواسه الهجمات الري يرعرض لها األطفاؿ الفلسطينيوف الكجحوف في سػوريا.
جػ  أصيب باسؿ الهنديه وهو  ه 25/2/2013يوـ ال ميس: سإنا بعد ظهر يوـ ا ثنيف الماعي  صلفيه

فلسػػطيني يبلػػم الرابعػػة عشػػرة مػػف العمػػره بجػػروح  طيػػرة فػػي رأسػػا جػػراي إصػػابرا بشػػظايا لػػادة نرجػػت عػػف 
 انفجار قذيفة )موررر( مشبوهة عل  الطريؽ العاـ في دمشؽس.

عػف ساألسػػ  البػالم لهػػذف النهايػػة المأسػاوية والعنيفػػة لليػاة ألػػد أطفػاؿ الكجحػػيف الفلسػػطينييفس  الورالػػة وأعربػت
عف إدانرها لمررربي هذا ا نفجار والطريية الصار ة الري يرـ فيهػا وعػ  ليػاة العديػد مػف أطفػاؿ  رما عبرت

الكجحيف الفلسطينييف وسكمرهـ موع  ال طرس. و  يمرف ألي هدؼ عسرري أو سياسي أف يبرر مثػؿ هػذا 
 الرجاهؿ لسكمة األطفاؿ أو للرمة اللياة البشرية.

يارها السابية سلرافة األطراؼ بعرورة ا مرناع عف ار اذ مواق  أو إجراي النزاع ورررت سأونرواس في بيانها ندا
فػػي المنػػاطؽ السػػرنيةه والرييػػد بالرزامػػارهـ اليانونيػػة الدوليػػةه  سػػيما واجػػبهـ بػػالرراـ ولمايػػة الليػػاة البشػػريةه 

عػػػف طريػػػؽ اللػػػوار  وبعػػػرورة لمايػػػة الكجحػػػيف والمػػػدنييف اآل ػػػريف فػػػي النزاعػػػات المسػػػللةه وبرسػػػوية النػػػزاع
 والمفاوعاتس.

 28/2/2013، فمسطين أون الين
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ه أف الممثلة ال اصة ألمينها العاـ باف رػي مػوفه المعنيػة ال ميسأعلنت األمـ المرلدة أمس س: واـسنيويورؾ 
ه أجػرت مػؤ را مبالثػات رسػمية مػ  رحػيس الػوزراي الفلسػطيني باللد مػف م ػاطر  الرػوارث مارجريرػا والسػررـو

 سكـ فياض في راـ اهلل بشأف اليدرات المروافرة لد  اللرومة الفلسطينية لمواجهة الروارث الطبيعية.
ة جهػػػود وقالػػػت فػػػي بيػػػاف أصػػػدررا فػػػي نيويػػػورؾ: إف والسػػػرروـ ررأسػػػت  ػػػكؿ زياررهػػػا العػػػفة الغربيػػػة الملرلػػػ

 إطكؽ أوؿ قاعدة للبيانات الوطنية المرعلية بالروارث في األراعي الفلسطينية.
 1/3/2013االتحاد، أبو ظبي، 
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رية ومػػػف دوف سػػػوداني إلػػػ  بكدهػػػـ بطرييػػػة سػػػ 1000فػػػي أعيػػػاب الرشػػػؼ عػػػف قيػػػاـ إسػػػراحيؿ بنعػػػادة نلػػػو 
رفسػيرات سعمانات لليارهـه روجهت مفوعية األمـ المرلدة لشؤوف الكجحيف إل  اللرومة ااسراحيلية طالبػة 

 .سلوؿ هذا ااجراي ال طير
بأنهػا    2008مػف سػنة  بمذررة رسمية في شػهر أررػوبرس إسراحيؿسوأوعلت المفوعية أنها رانت قد أبلغت 

وجػػػوديف لػػػديها و  أف رعيػػػدهـ إلػػػ  السػػػودافه ألف ذلػػػؾ يشػػػرؿ  طػػػرا علػػػ  رسػػػرطي  أف رطػػػرد السػػػودانييف الم
نفسػها.  سإسػراحيؿسليارهـ. وأوعلت أف مثؿ هػذف ال طػوة سرشػرؿ  رقػا لميثػاؽ الكجحػيفه الػذي وقعػت عليػا 

جػس النػبض  سإسراحيؿسبهذا الموقؼ في أرروبر الماعيه بعدما بدأت  سإسراحيؿسوقد أعادت المفوعية رذرير 
في لينا بأنها رعيد فيط أولحػؾ  سإسراحيؿسة دوؿ أفرييية لوؿ إمرانية طرد السودانييف إليها. وقد ردت لد  عد

 الذيف يوافيوف عل  مغادرة إسراحيؿ بنرادرهـ.
ألػػؼ أفرييػػيه د لػػوا بالرسػػلؿ عبػػر سػػيناي المصػػرية. غػػالبيرهـ السػػالية مػػف  63نلػػو  سإسػػراحيؿسيػػذرر أف فػػي 

السػػودانييف مػػنهـ قػػدموا مػػف إقلػػيـ دارفػػوره ليػػث رػػدور لػػرب مػػ  النظػػاـ. ولػػذلؾه  إريرريػػا والسػػوداف. وغالبيػػة
رسالهـ إل  السوداف يهدد ليارهـ بال طر.  فننهـ يعربروف  جحيف وفيا للشرعية الدولية وا 
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 1/3/2013الشرق األوسط، لندن، 
 

 الفمسطينيينالسالم مع  لدييا أولويات أخرى عدا عن "إسرائيل" :السيناتور الجميوري روبيو 58
قاؿ السينارور الجمهوري مف و ية فلوريداه ماررو روبيػو أنػا يعػود مػف : اليدس مف سعيد عرييات –واشنطف 

وهػػو ميرنػػ  بػػأف لػػديها أولويػػات أ ػػر  عػػدا عػػف عمليػػة السػػكـ مػػ  الفلسػػطينييف أولهػػا الػػر لص مػػف  سإسػػراحيؿس
ي نرجػػت عػػف هبػػات الربيػػ  العربػػيه بمػػا فيهػػا ال طػػر النػػووي اايرانػػيه والسػػيطرة علػػ  رػػداعيات الفوعػػ  الرػػ

رلييد سيناي واسردامة ارفاقية السكـ المصرية ااسراحيليةه والليلولة دوف وقوع األسػللة الفرارػة الرػي يمرلرهػا 
 النظاـ السوري بيد سلزب اهللس اللبناني.

 27األربعػاي  سإسػراحيؿسمػف وقاؿ روبيو في الندوة الري نظمها سمعهد واشنطف لسياسة الشرؽ األدنػ س الميػرب 
 إلػػػػ : سإف ا نطبػػػػاع الػػػػذي لمسػػػػرا هػػػػو أف اليعػػػػية الفلسػػػػطينية ليسػػػػت اليعػػػػية األولػػػػ  بالنسػػػػبة 2/2013/

ااسػػراحيلييفه وأنهػػـ )ااسػػراحيلييف( مليػػوف باعربػػار اسػػرحناؼ المفاوعػػات مػػ  الفلسػػطينييف غيػػر واقعػػي فػػي 
 ها الرورر.جواي مشلونة ويسيطر علي االوقت اللاعرس  اصة وأف 

ه بػالر لي عػف أي سإسػراحيؿسونصح روبيو الػرحيس األميررػي أوبامػا الػذي يسػرعد لزيػارة األراعػي الفلسػطينية و
أفرار جديدة قد رساورف ساعادة اللياة للمفاوعات الفلسطينية ااسراحيليةس وأف سعل  اادارة أف رنظر إل  رػؿ 

مػف المنظػور ااسػراحيلي بشػرؿ  -الفلسػطيني ااسػراحيليبمػا فيهػا الصػراع  – سإسػراحيؿساألوعاع الرػي ر ػص 
 رامؿه وا نسجاـ م  أألولويات الري رمليها ا لرياجات األمنية ااسراحيلية.س

ولػػوؿ طبيعػػة المسػػاعي العاجلػػة الرػػي يجػػب أف رر ػػذها اادارة األميرريػػة رجػػاف الفلسػػطينييف سفننهػػا ررمػػف فػػي 
رويات المعيشة عندهـه وأوعاعهـ ا قرصادية العامةه واررساب مساعدة السلطة الفلسطينية عل  رلسيف مس

مزيد مف السلطة واليدرة عل  اللررة وا سػرثمار فػي منطيرػي سبس وسجس فػي العػفة الغربيػةه وهػو مػا ينسػجـ 
األمنيػػةسه مػػف دوف أف يػػذرر الػػدعـ المػػالي األميررػػي الموافػػؽ عليػػا منػػذ فرػػرة و  يػػزاؿ  سإسػػراحيؿسمػػ  أولويػػات 

 500ًا بسػػػبب رفػػػض الرػػػونغرس اافػػػراج عػػػف األمػػػواؿ الملػػػددة للسػػػلطة الفلسػػػطينية والرػػػي رجػػػاوزت اؿملرجػػػز 
 مليوف دو ر.

واألردفه وقاـ بالجولة ذارهاه  سإسراحيؿسيشار إل  أف روبيو اسربؽ جولة الرحيس أوباما في األراعي الملرلة و
فسػػر بعػػربة اسػػرباقية الهػػدؼ منهػػا إلػػراج  األبديػػةس بمػػا سإسػػراحيؿسوأعلػػف فػػي اليػػدس سإف اليػػدس هػػي عاصػػمة 

الػػرحيس األميررػػي ودفعػػا لإلفصػػاح بالشػػيي ذارػػا فػػي  روقػػات واعػػلة للموقػػؼ الػػدولي الػػذي يعربػػر اليػػدس 
 الشرقية مدينة ملرلة.

 1/3/2013القدس، القدس، 
 

 طالب الجامعات في بريطانيا والواليات المتحدة ينددون بالعنصرية اإلسرائيمية 59
ناحػب  ه27/2/2013األربعػاي البريطانيػة  سايسػريسسلندف ػ الناصرة: من  الطكب فػي جامعػة : زهير اندراوس

 المسػحوؿ طػاب دا ػؿ اللػـر الجػامعيه ليػث لػـ يػرمرف  إليػايشػنيره مػف  ألػوففي لنػدفه  ااسراحيليالسفير 
ة الفلسػػطينية مػػف النطػػؽ لرػػ  ولػػو برلمػػة والػػدة بسػػبب الطػػكب الػػذيف عبػػروا عػػف رأييػػدهـ لليعػػي ااسػػراحيلي

 .سفصؿ عنصريسدولة ابررهايد  بأنهاووصفوها  سإسراحيؿسوالشعب الفلسطينيه رما انريد الطكب 
البريطانيػػة منػػ  الطػػكب مػػف الرعبيػػر عػػف رأيهػػـ وقامػػت بطػػردهـ مػػف  األمػػفوعلػػ  الػػرغـ مػػف ملػػاو ت قػػوات 

را قاـ العشرات مف الطكب الذيف جلسوا رلم بنليايالبدي  ااسراحيليانا عندما لاوؿ ناحب السفير  إ الياعةه 
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نيػؿ الملاعػرة لياعػة  إلػ الجامعػة  إدارةالػذي دفػ   األمػره سإسػراحيؿسبنطكؽ الهرافات عػد  وبدحوافي الياعة 
عشػرات الطػكب لاصػروا الياعػة الصػغيرةه  أف إذالملاعػرةه  إليػايصغيرةه ولرػف ناحػب السػفير لػـ يفلػح فػي 

مػػف بػػاب  لفػػيه ليعػػود  إ راجػػا إلػػ  األمػػفالػػذي دفػػ  بيػػوات  األمػػرعاديػػة لػػاه الهرافػػات الم بنسػػماعوباشػػروا 
 لسفاررا ب في لنيف.

ال مػػيسه نيػػك عػػف مصػػادر سياسػػية  أمػػسالعبريػػة فػػي عػػددها الصػػادر  ألرونػػوتسيػػديعوت سوقالػػت صػػليفة 
اررفػاع مسػرمر  فػي ػسإسراحيؿسهذا اللادث يؤرد بشػرؿ غيػر قابػؿ للرأويػؿ بػاف العػداي لػ أفه أبيبرفيعة في رؿ 

 في الجامعات البريطانية.
فػي المملرػة المرلػدةه دانحيػؿ طػاوبه فػي  ااسػراحيليورابعت الصليفة قاحلًة انا في نفس الوقػت رػاف السػفير 

 إدارة أف إ طػػكب جامعػػة رػػوينسه  أمػػاـُيليػػي ملاعػػرة  أفشػػماؿ ايرلنػػداه ليػػث رػػاف مػػف الميػػرر  إلػػ زيػػارة 
فوراه  بنلغاحهاالطكب المؤيديف لليعية الفلسطينية برفجير الملاعرةه قامت  الجامعةه وبسبب الرهديدات مف

لاعػػػريف فيػػػطه رمػػػا قالػػػت  10 أمػػػاـملاعػػػرة  إليػػػايفرصػػػة  ااسػػػراحيليوعوعػػػا عػػػف ذلػػػؾه منلػػػت السػػػفير 
سلسػلة مػف اللػوادث فػي  إلػ اللػادثيف المػذروريف ينعػماف  أف إلػ  أيعػاه الري لفرػت أبيبالمصادر في رؿ 

 نزع الشرعية عف الدولة العبرية. إطارالغربية والري رندرج في  الجامعات
المواجهػة  أفللصليفة العبرية  أمريراعل  صلة بما سلؼه قاؿ رحيس منظمة اليمة عد اليذؼ والرشهير في 

فػي لػـر الجامعػات  أيعػامف جديد العداي عد الدولػة العبريػة  أشعلتولماس في غزة  سإسراحيؿسبيف  األ يرة
مظػػاهرة رػػـ رنظيمهػػا فػػي الو يػػات المرلػػدة منػػذ بدايػػة  100ه وبلسػػباه فيػػد رصػػدت المنظمػػة لػػوالي يػػةاألمرير

عػػد  األمػػريرييفمػػف  اآل ؼالعمليػةه ثلثهػػا لػػدثت فػي لػػـر الجامعػػاته ورانػػت عبػارة عػػف مظػػاهرات جمعػت 
 .األ يرةالممارسات الري قاـ بها جيش ا لركؿ  كؿ العملية العسررية 

الجاليػػة اليهوديػػة فػػي ايطاليػػا لػػذرت مػػف انرشػػار  طيػػر لمظػػاهر العػػداي  أف أيعػػاالعبريػػة  وقالػػت الصػػليفة
رش عبػػػارات عػػػد الدولػػػة العبريػػػة علػػػ   أبرزهػػػاه الرجاجػػػا علػػػ  العمليػػػة العسػػػررية عػػػد غػػػزة رػػػاف لػػػػسإسراحيؿس

 جانب انطكؽ العديد مف المظاهرات. إل الرنس اليهودية في ايطالياه  وأبوابجدراف 
العالـ يشهد اررفاعا ملموسا فػي مظػاهر العػداي للدولػة العبريػةه مشػيرًة  أف سيديعوت الرونوتسيفة وقالت صل

العنصػػػرية فػػػي منػػػاطؽ  ااسػػػراحيليةالعديػػػد مػػػف الفعاليػػػات والمظػػػاهرات رػػػـ رنظيمهػػػا عػػػد الممارسػػػات  أف إلػػػ 
جانػػب رش عبػػارات  إلػػ مػػف الجاليػػات اليهوديػػةه  أفػػرادعديػػدةه عػػكوة علػػ  ذلػػؾه رػػـ رصػػد لػػا ت لمهاجمػػة 

 عل  جدراف المعابد اليهودية.

 1/3/2013القدس العربي، لندن، 
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 د.فايز أبو شمالة
نلػػف أعيػػؿ مػػنرـ أيهػػا اليهػػود الصػػهاينةه نلػػف لسػػنا إرهػػابييفه ونراعػػي المواثيػػؽ الدوليػػة واألعػػراؼ اانسػػانيةه 

ي عليرـه و  نفرر لر  في الدفاع عف أنفسناه لو اعرديرـ علينػاه ألننا   نلب الشره ولف نجررـه ولف نعرد
فيد قلنا لرـ يا صهاينةه نلف أعيؿ منرـه ولف رجرونا إلػ  مػربعرـه نعػرؼ أف اليػوة مػف طػبعرـه والشػدة مػف 
أ كقرـه والعدواف مف صفاررـه أمػا نلػفه فػنلف اللمػاـ والسػكـه نلػف المػودة والوحػاـه نلػف ألفػاد المسػيحه 

فعونا علػػ   ػػدنا األيسػػره سػػندير لرػػـ ال ػػد األيمػػفه ونعطػػيرـ اليفػػا إف رغبػػرـه افعلػػوا مػػا شػػحرـه فلػػف نػػرد اصػػ
علػػيرـه لػػف رسػػرفزوناه اغرصػػبوا أرعػػنا رمػػا يللػػو لرػػـه اقرلونػػا رمػػا طػػاب لرػػـه مزقػػوا شػػملناه وشػػرروا ليارنػػاه 
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ـه ورشػػرهي نفوسػػنا عػػذابرـه ورررػػاح ولاصػػروناه واقرلػػوا أسػػراناه وا نيػػوا اقرصػػادناه فيػػد رعودنػػا علػػ  صػػفعارر
أروالنػػا علػػ  إهانػػاررـه فػػنلف الفلسػػطينييف المسرعػػعفيف المغلػػوبيف علػػ  أمػػرهـه نلػػف المظلػػوميف والبػػاريف 
والشػػاريف والمروسػػليف دولػػة علػػ  أبػػواب األمػػـ المرلػػدةه أمػػا أنػػرـه فػػأنرـ الصػػهاينة األشػػداي المرشػػددوفه أنػػرـ 

 اصبوف والملرلوف.المرطرفوف اارهابيوفه وأنرـ الغ
مػػا يؤرػػد منطػػؽ السػػلطة الفلسػػطينية السػػابؽ هػػو دعػػوة اللجنػػة الرنفيذيػػة لمنظمػػة الرلريػػر الفلسػػطينية فػػي بيػػاف 
صدر عيب اجرماعها في مير الرحاسة بمدينػة راـ اهلله دعػت جمػاهير شػعبنا إلػ  عػدـ ا نجػرار إلػ  اسػرفزاز 

 قوات ا لركؿ ومسروطنيا.
لسابؽ رصريح نبيؿ شعث لصليفة سمعػاريؼس2 ليػث قػاؿ: إنػا   يوجػد أي م طػط وما يؤرد منطؽ السلطة ا

ف المظاهرات العنيفة هي عد ال ط الذي ريودف السلطة.   نرفاعة ثالثةه وا 
وما يؤرد منطؽ السلطة السابؽ رصريح ملمود عباسه الذي قػاؿ: إف الجانػب ااسػراحيلي يريػد الفوعػ  مػف 

 سراحيلييف بجرنا إل  مربعهـ. كؿ قرؿ األطفاؿه ولف نسمح لإل
ومػػا يؤرػػد منطػػؽ السػػلطة السػػابؽ؛ جبريػػؿ الرجػػوبه الػػذي قػػاؿ لإلذاعػػة العبريػػة: إف اليمػػيف فػػي )إسػػراحيؿ( لػػف 
ف هنػػػاؾ مرطػػػرفيف مػػػف الطػػػرفيف يعػػػعاف جػػػدوؿ أعمػػػاؿ ييػػػوـ علػػػ   يجػػػر الفلسػػػطينييف إلػػػ  سػػػفؾ الػػػدماي. وا 

 نرفاعة ثالثةس.الرراهية واليرؿه والفلسطينيوف لف يبادروا إل  ا
ومػػػا يؤرػػػد منطػػػؽ السػػػلطة السػػػابؽ مػػػا جػػػاي علػػػ  صػػػفلات صػػػليفة سمعػػػاريؼس ليػػػث أشػػػارت بنيجػػػاب الػػػ  
رصريلات ملمود عباس عف عػدـ ا نجػراره وقالػت: إف الرنسػيؽ األمنػي رواصػؿ أمػس أيعػاه وأشػارت الػ  

 لفلسطينية.أف جيش ا لركؿ فعؿ عدـ الرد ؿ في بعض المناطؽ وررؾ الموعوع ليوات األمف ا
ولرػػف هػػؿ انربهػػرـ إلػػ  ال طػػورة فػػي رػػكـ جبريػػؿ الرجػػوب ه إنػػا يػػدعو ااسػػراحيلييف المعرػػدليف والفلسػػطينييف 
المعرػػػدليف لكنرفاعػػػة معػػػًا عػػػد المرطػػػرفيف مػػػف رػػػك الطػػػرفيفه فمػػػف هػػػـ المعرػػػدلوف اليهػػػود الػػػذيف ييصػػػدهـ 

موشػي فػيجلفه أـ يػاحير شػامير؟ ومػف هػـ  الرجوبه هؿ هي رسفي لفنيه أـ ياحير لبيػد؟ هػؿ هػـ قػادة الليرػود
المرطرفػػػوف العػػػرب الػػػذيف ييصػػػدهـ الرجػػػوب ؟ هػػػؿ هػػػـ رجػػػاؿ المياومػػػة مػػػف رنظػػػيـ لررػػػة لمػػػاس والجهػػػاد 

 ااسكميه أـ هـ رجاؿ فرح األوفياي للمياومة؟.
 1/3/2013، فمسطين أون الين
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 أسامة أبو ارشيد
افلػػة اليػػوؿ إف رحػػيس المررػػب السياسػػي للررػػة المياومػػة ااسػػكمية )لمػػاس(  الػػد مشػػعؿه يلظػػ  لعلػػا مػػف ن

برمزيػػة  اصػػة لػػد  رثيػػريفه إسػػكمييف وعلمػػانييفه رسػػمييف وشػػعبييفه وهػػي مرانػػة قػػؿ  أف يلظػػ  بهػػا زعػػيـ 
 سماعيؿ هنية. فلسطيني مف الريارات والفصاحؿ األ ر  اليوـه اللهـ باسرثناي رحيس وزراي لماس في غزة إ

 
 فمم االستقالة إذن؟

ورغػػـ ذلػػػؾ يصػػػر مشػػػعؿ علػػػ  مسػػألة اسػػػريالرا مػػػف رحاسػػػة المررػػػب السياسػػي للمػػػاس. وهرػػػذا يرػػػوف السػػػؤاؿ 
المطػػػروح هػػػو: ريػػػؼ يعيػػػؿ للررػػػة مثػػػؿ لمػػػاس رعػػػيش لالػػػة مػػػف ا نرعػػػاش بعػػػد رصػػػديها ببسػػػالة لعػػػدوانيف 

ف علػػ  أسػػهمها اليػػوـ رجػػارة رابلػػة.. ريػػؼ (ه ويعريػػد بػػأف الرهػػا2012و 2008/2009صػػهيونييف ولشػػييف )
 يمرف لها أف رر ل  ببساطة عف رجؿ يملؾ مثؿ رلؾ الراريزما واليبوؿ؟



 
 

 

 

 

           37ص                                    2785العدد:                1/3/2013الجمعة  التاريخ:

صليح أف الداحرة المليطة بالرجؿ ربرر قرارف ذاؾ برونا يريد أف ييػدـ نموذجػا لر لػي الياحػد عػف موقعػا وهػو 
جديدة لرفد العمؿ. غير أنػا مػف الواعػح في قمة عطاحاه وذلؾ في أفؽ إرالة الفرصة لعخ دماي ومياربات 

 أيعا أف ثمة معطيات رنظيمية وسياسية دا لية  كفية في لماس لاعرة في قرار مشعؿ.
وربمػا مػا -ونعلـ مف  كؿ ما يصرح با قادة في اللررة وفي اا ػواف المسػلميف أف ثمػة جهػودا ربيػرة بػذلت 

فػػنني مػػا زلػػت غيػػر ميرنػػ  بػػأف لررػػة مثػػؿ لمػػاس  اقنػػاع الرجػػؿ بالعػػدوؿ عػػف رأيػػا هػػذا. ومػػ  ذلػػؾه -زالػػت
رنرمي إل  الريار اا ػواني العػاـ بأدبيارهػا ورنظيرارهػا الرربويػة والرنظيميػةه معػطرة إلػ  النػزوؿ عنػد رأي فػرد 

 فيها مهما علت مرانرا وقيمرا الرنظيمية والييادية. 
للمررب السياسي لللررة لـ رنرػا  وثمة إدراؾ دا ؿ لماس واا واف بأف فررة صكلية وعطاي مشعؿ ررحيس

بأف المناصب سررليؼ   رشريؼسه يغدو مف  -ومنها لماس-بعد. فنذا ما ربطنا هذا األمر بأدبيات اا واف 
الصػػعب اليبػػوؿ بػػأف مشػػعؿ يػػرفض الرجديػػد لو يرػػا رغػػـ رػػؿ العػػغوط الممارسػػة عليػػا ألسػػباب ررعلػػؽ برؤيرػػا 

 وععها فوؽ اليرار الشوري للرررا.الش صية فلسبه وبأنا قرر مف رلياي نفسا 
إذا مػػا ارفينػػا مػػ  هػػذا الرلليػػؿه فننػػا   منػػاص إذف مػػف النظػػر إلػػ  المعطيػػات األ ػػر  الرػػي رسػػربه ورلديػػدا 

 فيما ي ص وجود بعض ال كفات بيف مشعؿ وبعض قادة لماسه و صوصا في قطاع غزة.
ينية الرػي يبػدي مشػعؿ لماسػة أربػر لهػا واعح أف هذف ال كفات ررعلػؽ بيػدر ربيػر بملػؼ المصػاللة الفلسػط

الذي أ رجا بعض قيادات غزة -مف رثير مف قيادات اللررة في اليطاعه وقد وصؿ األمر إل  لد ال كؼ 
علػػ  ارفػػاؽ الدولػػة الػػذي وقعػػا مشػػعؿ مػػ  رحػػيس السػػلطة الفلسػػطينية ملمػػود عبػػاس  -اللمسػػاوية إلػػ  العلػػف

 .2012برعاية قطرية في فبراير/شباط 
ف لمػػاس عػػادت لررفػػؽ علػػ  دعػػـ ا رفػػاؽ والرولػػد  لػػؼ قاحػػدهاه  صوصػػا بعػػد رأييػػد هنيػػة لػػاه فػػنف ورغػػـ أ

 موقؼ مشعؿ لينحذ. -رما يبدو-العجة والبلبلة الري أثارها ا رفاؽ دا ؿ اللررة أععؼ 
ت ما سبؽ وغيرف مف األلداث األ ر  الري   مجاؿ لذررها في مياؿ رهذاه أمور رػواررت فػي ااعػكـ وأشػار 

 إليها رصريلات بعض قيادات لماس في غزةه وواعح أف فيها قدرا مف الصلة.
 

 الكاريزما والقيادية
غيػػػػر أف قيػػػػادة مشػػػػعؿ سػػػػرعود لكنرعػػػػاش مجػػػػددا بعػػػػد العػػػػدواف الصػػػػهيوني األ يػػػػر علػػػػ  قطػػػػاع غػػػػزة فػػػػي 

يد ساهـ ذلؾ والرصدي الباسؿ للماس ومعها الفصاحؿ الفلسطينية األ ر  لا. ف 2012نوفمبر/رشريف الثاني 
 العدواف في إعادة إنراج لماس المياِومة مف جديد.

هذف المرةه راف مشعؿ لاعرا في قيادرا لللررة رما في رلررارػا العربيػة وااسػكمية والدوليػة لوقػؼ العػدواف 
علػػ  اليطػػاع وعػػماف رلييػػؽ إنجػػاز سياسػػي معربػػر لمياومػػة وبسػػالة لرررػػا عسػػرريا علػػ  األرض. وفعػػكه 

اوعات غير المباشرة م  ااسراحيلييف والري رمت عبر الم ابرات المصرية عف وقؼ اطكؽ سررم ض المف
النار يرعمف ألوؿ مرة رعػو ا إسػراحيليا لشػروط ر فيػؼ اللصػار علػ  قطػاع غػزة عػمف رنػاز ت إسػراحيلية 

 أ ر .
لؾ بعد صػفية سوفػاي ليد راف هذا اانجاز ثاني إنجاز في اآلونة األ يرة للررة لماس رلت قيادة مشعؿه وذ

. ورػػوج ذلػػؾ رلػػا بزيػػارة مشػػعؿ الراري يػػة ليطػػاع غػػزة فػػي 2011األلػػرارس ل سػػر  فػػي أرروبر/رشػػريف األوؿ 
ه ليث اسريبؿ هناؾ اسريباؿ الفارليف وبدا مف الواعح رولد رؿ أجنلة اللررة 2012ديسمبر/رانوف األوؿ 

 رلت قيادرا واصطفافها  لفا.
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رج صػػػفوؼ لرررػػػا مػػػا رػػػاف لهػػػا أف ررػػػوف علػػػ  مػػػا هػػػي عليػػػا اليػػػـو لػػػو    شػػػؾ فػػػي أف مرانػػػة مشػػػعؿ  ػػػا
نجػػػازات لمػػػاس علػػػ  األرضه لرػػػف هػػػذا   ينفػػػي أيعػػػا أف للرجػػػؿ راريزمػػػا  رعػػػليات ومياومػػػة وصػػػمود وا 
سػكميا ودوليػا   ينرػره ومهػارات قياديػة واعػلةه وقبػو  ربيػرا لػد  مػف   اصةه ولعػورا فلسػطينيا وعربيػا وا 

  صوما عل  السواي.يعرفاه مف ملبيا و 
ولذلؾ لـ يرف مف المسرغرب أف نجد  صما للماس ومشعؿ مثؿ وزير ال ارجية المصري األسبؽ ألمد أبػو 
الغػػيطه ييػػوؿ فػػي مذررارػػا الصػػادرة مػػؤ را سينبغػػي ا عرػػراؼ بػػأنني أعجبػػت بش صػػية مشػػعؿ وبميدررػػا فػػي 

ا لفلسطيف إذا ما طورت مػواقفرـ نلػو اللديث والجدؿ.. ووصؿ األمر أف قلت لا: سوؼ رروف يوما ما رحيس
 المفاوعات ولييت الللـ الفلسطيني...س. 

 
 الجيل الرابع من القيادة الفمسطينية "الرسمية"

يمرػػػف اليػػػوؿ بػػػأف الييػػػادة الفلسػػػطينية سالرسػػػميةس مػػػرت عمومػػػا بأجيػػػاؿ ثكثػػػة بعػػػد النربػػػة وقيػػػاـ إسػػػراحيؿ فػػػي 
 .1948مايو/أيار 

 23مػػػـو فلسػػػطيف الرػػػي رشػػػرلت فػػػي غػػػزة بيػػػرار مػػػف الجامعػػػة العربيػػػة يػػػـو الجيػػػؿ األوؿ مثلرػػػا لرومػػػة ع• 
ـّ لػػؿ هػػذف اللرومػػة الرػػي رانػػت رعمػػؿ رلػػت  1948سػػبرمبر/أيلوؿ  برحاسػػة ألمػػد للمػػي عبػػد البػػاقي. وقػػد رػػ

 .1959الوصاية المصريةه بيرار مف الرحيس المصري األسبؽ جماؿ عبد الناصر عاـ 
بيرار مف الجامعة العربية  1964ر الفلسطينية الري أسست في مايو/أيار الجيؿ الثاني مثلرا منظمة الرلري• 

وبعغط مػف عبػد الناصػر. وقػد رػاف أوؿ رحػيس لهػا ألمػد الشػييريه وربعػا يليػ  لمػودة رحيسػا بالورالػة بعػد 
 أماـ إسراحيؿ. 1967هزيمة العرب في يونيو/لزيراف 

إلػػػ   1969ولرػػػف هػػػذف المػػػرة بانريػػػاؿ الييػػػادة عػػػاـ الجيػػػؿ الثالػػػث مثلرػػػا أيعػػػا منظمػػػة الرلريػػػر الفلسػػػطينية • 
الفصػػاحؿ الفلسػػطينية المياومػػةه ورلديػػدا لررػػة فػػرح برحاسػػة ياسػػر عرفػػات. لينهػػاه رػػاف نظػػاـ عبػػد الناصػػر 

ه يبلػث عػف بػديؿ قيػادي فلسػطيني لمنظمػة 1967ال ارج للرو مف هزيمة مهينة أماـ إسراحيؿ في نرسة عػاـ 
 ومة.الرلرير ليرلمؿ مسؤولية الميا

ه رانػػػت فػػػرح وفصػػػاحؿ فلسػػػطينية أ ػػػر  ررصػػػد  ببسػػػالة فػػػي 1968و ػػػكؿ أشػػػهر ورلديػػػدا فػػػي مػػػارس/آذار 
وبنسػػناد مػػف بعػػض ولػػدات -معررػػة سالررامػػةس  جريػػاح صػػهيوني لشػػماؿ األردف. وقػػد رمرنػػت رلػػؾ الفصػػاحؿ 

ات إل  سدة قيادة مف إللاؽ هزيمة بالجيش ااسراحيليه ورانت رلؾ بداية صعود فرح وعرف -الجيش األردني
العمؿ الفلسطيني سالرسميسه وذلؾ بعدما اسروعب عبػد الناصػر هػذف اليػوة الفلسػطينية الصػاعدة وسػلمها زمػاـ 

 قيادة المشروع الفلسطيني.
هي مف ريود سرسمياس المشػروع الفلسػطيني عبػر قيادرهػا للمؤسسػة  -في ااطار الواس -وما زالت هذف الييادة 

 سرسمياس بالشرعية الفلسطينية والعربية والدوليةه أي منظمة الرلرير.الفلسطينية الري رلظ  
اآلفه وفي  عـ الثورات العربية الري ريوـ لاليػا بنعػادة رسػـ وصػياغة ال ريطػة السياسػية والثيافيػة العربيػةه 

ف بشرؿ مرربؾ لر  اآلف-وفي ظؿ وصوؿ ااسكمييف  إل  اللرـ في بعض الدوؿ العربية ورلديدا في  -وا 
 مصره يمرف اسرشراؼ أننا قد نشهد إرهاصات و دة شرعية فلسطينية سرسميةس جديدة رابعة.

ففي األجياؿ الثكثة السابية لرلديد الييادة الفلسطينية سالرسميةس لعبت مصر دومػا دور سبيعػة اليبػافسه سػواي 
ي النظػػاـ بمصػػر سػػابيا أرػػاف ذلػػؾ رلػػت الملريػػة أـ ثػػورة العػػباط األلػػرار ومػػا بعػػدها. و  شػػؾ فػػي أف مرللرػػ

 بلثرا عمف يروافؽ م  رؤاهما ومصاللهما.
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اليػػػـو وصػػػؿ اا ػػػواف المسػػػلموف إلػػػ  سػػػدة اللرػػػـ فػػػي مصػػػر )بغػػػض النظػػػر عػػػف إشػػػرا ت هػػػذا الوصػػػوؿ(ه 
ورجاورهـ غزة رلت لرـ لررة لماس ذات الجذور اا وانيةه وفي ظؿ مليط عربي غير مسػرير ويصػعب 

ف أنػػا قابػػؿ لكنفجػػار فػػي أي للظػػة.. ولػػيس ذلػػؾ فلسػػبه ففػػي غػػزة ثمػػة الرنبػػؤ بروجهػػات ألداثػػاه فعػػك عػػ
ال اصة مرات عدةه وفي  -1968سلبا عل  معررة الررامة عاـ -سسلطة فصيؿس مياوـ أعاد إنراج سررامراس 

 العفة سسلطة فصيؿس مررهف لسياسات إسراحيؿ والغرب والنظاـ العربي الريليدي واليديـ.
لـ رعػد هػي ذات مصػر رلػت الملريػة أو ثػورة  -افس سابيا في اليرار الفلسطينيسبيعة اليب-أعرؼ أف مصر 

العباط األلراره فثمة قو  عربية أ ر  برزت ورعاعؼ نفوذهػاه ورلديػدا فػي ال لػيج. رمػا أعلػـ أف مصػر 
اليػػـو رمػػر بم ػػاض عسػػير   يعػػرؼ ألػػد أيػػف ومرػػ  وريػػؼ سيسػػرير وينرهػػيه ونفػػس األمػػر ينسػػلب علػػ  

. المليط العربي  رلا ومسريبؿ ااسكمييف في عوي الم اض الياحـ اليـو
ولرف ذلؾ   ينفػي أف ثمػة إرهاصػات أوليػة رفيػد بنمرانيػة رشػرؿ ملػور جديػد فػي فعػاي المنطيػة يررػوف مػف 
مصر وررريا وقطره وقد رنعاؼ إليا ليبيا ورونس وربما غدا سوريا ما بعد األسده قد يعمؿ عل  الدف  قريبا 

 ة فلسطينية سرسميةس جديدة قد رروف لماس طرفا أساسيا فيها.نلو إنراج قياد
بؿ إف الو يات المرلدة الساعية لريليؿ ان راطها في المنطية قػد   رعػ  فيرػو علػ  ذلػؾه بغػض النظػر عػف 
الموقؼ ااسراحيلي. ولينها فنف نبوية أبو الغيط قد ررليؽ ويروف مشػعؿ رحيسػا لمنظمػة الرلريػر أو فلسػطيف 

 يوما.
 
 لمصمحة العامة تقدم عم  الخاصةا

مشعؿ يملؾ اامرانيات ويلظ  باليبوؿ والدعـ الفلسػطيني والعربػي وااسػكميه ولػا فرصػة ربيػرة رػي يرػوف 
رمػػز الجيػػؿ الرابػػ  للييػػادة الفلسػػطينية سالرسػػميةس. فلمػػاذا إذف ُيْسػػَمُح للرجػػؿ بػػأف ينسػػلب فػػي والػػدة مػػف أرثػػر 

 فلسطينية؟ وريؼ ريبؿ لماس منا ذلؾ؟المرالؿ لراجة في راريخ اليعية ال
أعرؼ أف ثمة ُموازيف موعوعييف لمشعؿ في قيادة لمػاس رالػدررور موسػ  أبػو مػرزوؽ وهنيػةه ولرػف ربيػ  
ميزة مشعؿ رلؾ الراريزما واليبوؿ الفلسطيني واا واني والعربي وااسكمي لاه فعػك عػف اليبػوؿ اللمسػاوي 

ذلػػؾ أف لمػػاس ر طػػ  رثيػػرا لػػو لصػػرت رحػػيس مرربهػػا السياسػػي الواسػػ  لػػا وا صػػطفاؼ  لفػػا. أعػػؼ إلػػ  
 وأعل  هـر السلطة فيها في األراعي الفلسطينية الملرلةه بما يجعلا عرعة لكغرياؿ وريييد اللررة يوما.

نج   اهلل مشعؿ مف جريمة ملاولة اغريػاؿ إسػراحيلية فػي العاصػمة األردنيػة عمػافه  1997في سبرمبر/أيلوؿ 
رمرػػػاب  لشػػػؤوف هػػػذف اللررػػػة وليعػػػية -ـو وأسػػػهـ الرجػػػؿ ولمػػػاس فػػػي صػػػعود. وفػػػي ريػػػديري ومنػػػذ ذلػػػؾ اليػػػ

مػػا أرادرػػا إسػػراحيؿ وفشػػلت فيػػا  -دوف قصػػد-فػػنف إصػػرار مشػػعؿ علػػ  ا سػػريالة اآلف قػػد يليػػؽ  -فلسػػطيف
 لينحذ.

سػي  صوصا عدـ اسرشارة المررػب السيا-  يعير مشعؿ أف يير ببعض األ طاي ااجراحية الري وق  فيها 
وفي روقيعا ارفػاؽ الدولػة عػاـ  2011فيما قالا يوـ روقي  ارفاؽ المصاللة في الياهرة في مايو/أيار  -رهيحة

. أيعاه ينبغي عل  مشعؿ أف يأ ذ في اعربارف جديا الر وؼ المشروع لد  رثيريف مف ملبي لماس 2012
سػػكميا ودوليػػ ا واعػػطراراف للمجاملػػة رثيػػراه قيػػدا ممػػف ي شػػوف أف رصػػبح عكقارػػا الواسػػعة فلسػػطينيا وعربيػػا وا 

 عل  رقبة لرررا ومواقفها ومصاللها.
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وهػـ مليػوف فػي أمػور -رما أنا ينبغي عل  بعض قادة لماسه و صوصا فػي قطػاع غػزةه الناقػديف لييادرػا 
أف ييدموا اليعية والمشروع الوطني الفلسطيني ومصللة لماس عل  ذوارهـ ولسابارهـ. هذف الدعوة  -رثيرة

 مشعؿ أيعاه وذلؾ عبر عرورة رراجعا عف قرار اسريالرا ال اط  في الوقت ال طأ.رشمؿ 
 28/2/2013، الجزيرة نت، الدوحة
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 رغيد الصلح

اد لػؿ عػادؿ لو نظـ اسرفراي لّر في الدوؿ العربية لوؿ دور األطراؼ الدولية في المسػاعي الراميػة إلػ  إيجػ
لليعية الفلسطينيةه لراف مف األرجح أف رلذر نراحج ا سرفراي العرب مف إعطاي دوؿ الغرب بصورة عامػةه 
والو يات المرلدة دورًا مؤثرًا في هذف المساعيه ولرػاف مػف األرجػح أف رطالػب نرػاحج ا سػرفراي بعػدـ المراهنػة 

أوبامػػا ووزيػػر  ارجيرػػا جػػوف ريػػري وعلػػ  الوعػػود الرػػي  علػػ  الزيػػارات الرػػي ييػػـو بهػػا الػػرحيس األمريرػػي بػػاراؾ
 ي ّصوف بها العرب والفلسطينييف.

و  بػػد مػػف ا عرػػراؼ بػػأف الػػذيف يطليػػوف مثػػؿ هػػذف الرلػػذيرات هػػـ عػػادة األرثػػر دقػػة فػػي ااصػػغاي إلػػ  أقػػواؿ 
ة الريػارير الرسػمية الزعماي األمريرييف وفي ا طكع عل  البيانات الرسمية األمريريةه واألرثر جديػة فػي قػراي

بالميارنػةه فػنف العػرب ”. ااسػراحيلي“الصادرة عف المراج  الم رصة فػي واشػنطف والمعنيػة بالصػراع العربػي  
الػػػذيف ينريػػػدوف هػػػذف الرلػػػذيرات ويطػػػالبوف باامسػػػاؾ عنهػػػاه هػػػـ عػػػادة مػػػف الػػػذيف يجػػػدوف مشػػػية فػػػي قػػػراية 

 الرصريلات والمواقؼ األمريرية الرسمية بدقة ورمعف.
رشمؿ زيارات وارصا ت ييػـو بهػا الزعمػاي األمريريػوف مػ  ” ااسراحيلي“ؿ مياربة أمريرية للصراع العربي  فر

اليادة الفلسطينييف مثؿ ا رصا ت الري سوؼ يجريها الػرحيس أوبامػا  ػكؿ الشػهر الميبػؿه ريػوـ علػ   لفيػة 
 األهداؼ األربعة الرحيسة الرالية:

العسرري وا قرصادي والسياسي علػ  الػدوؿ العربيػةه مرفرقػة أو مجرمعػة ” يليااسراح“* أوً ه عماف الرفوؽ 
. هػػػذا الػػػدعـ وصػػػؿ فػػػي عهػػػد بػػػاراؾ أوبامػػػا إلػػػ  مسػػػرو  غيػػػر مسػػػبوؽه رمػػػا أرػػػد إيهػػػود بػػػاراؾ وزيػػػر الػػػدفاع 

” إسراحيؿ”وسمح ؿ” إسراحيؿ“ورمديدها إل  جنوب ” اليبة اللديدية“بفعؿ هذا الدعـ أمرف بناي ”. ااسراحيلي“
 با طكع عل  أدؽ الرينيات العسررية ومنها رلؾ المرعلية بننراج آ ر الطاحرات الميارلة األمريرية.

رمػا يصػفها األمريريػوفه والسػعي ” مناسػبة“* ثانيًاه عماف ردفؽ النفط العربي إل  الو يات المرلػدة بأسػعار 
ط. فػػي إطػػار هػػذا المسػػع  رلجػػأ إلػػ  لرمػػاف الػػدوؿ األ ػػر  المنافسػػة مػػف اللصػػوؿ علػػ  لصػػة مػػف هػػذا الػػنف

واشنطف إل  دعـ اللررات ا نفصالية واللروب ااقليميةه رما فعلت في السػوداف عنػدما أسػهمت فػي فصػؿ 
جنوبا عف بيية أجزاحا بغرض عرقلة وصوؿ الصيف إل  النفط السوداني. ويجدر بالذرر أف الصػيف أمسػرت 

دبلوماسػػػية الػػػنفط “ظ هػػػونجي  ي فػػػي ميػػػاؿ بعنػػػواف عػػػف الػػػرد علػػػ  هػػػذف ا سػػػرراريجية بمثلهػػػاه فرمػػػا يكلػػػ
ه لرصػػت الصػػيف علػػ  مراعػػاة المصػػالح النفطيػػة األمريريػػة فػػي ال لػػيج ”الصػػينية: هػػؿ رهػػدد األمػػف العػػالمي

 وفي إيراف والعراؽه وعل  ارباع ما يشبا الرنسيؽ الثناحي مف جهة والدة م  الو يات المرلدة .
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اسػػرراريجية الرحيسػػة وبػػالممرات البلريػػة والجويػػة والبريػػة -العربيػػة الجيػػو * ثالثػػًاه اامسػػاؾ بمفاصػػؿ المنطيػػة
المهمػػةه فػػي إطػػار ااعػػداد لرجديػػد اللػػرب البػػاردة . هػػذف اللػػرب سػػرروف مػػرة أ ػػر  رمػػا رانػػت  ػػكؿ مطلػػ  
ال مسينات عد الملور الصيني  الروسي اآل ذ بالنمو والذي رظهر مكملا الدولية عبر المواقؼ المشرررة 

رػػي ير ػػذها الطرفػػاف بصػػورة ثناحيػػة فػػي اليعػػايا العربيػػة وعبػػر منظمػػة شػػانغهاي فػػي قعػػايا الملػػيط الهػػادئ ال
 واليارة اآلسيوية.

* رابعًاه عماف اسرثمار الفواحض المالية العربية في أسواؽ الغرب ومصارفاه  اصػة فػي الو يػات المرلػدة. 
و ر مػا يعػفي عليهػا أهميػة اسػرراريجيةه ويجعػؿ للػرلرـ وريدر هذف الفواحض لاليًا بما يزيػد علػ  الرريليػوف د

 فيها أهمية ربر .
لليفػًا اسػرراريجيًاه فالعكقػات الثناحيػة ” إسراحيؿ“في رؿ شأف مف هذف الشؤوف األربعةه رعّد اادارات األمريرية 

كقات األمريريػة هي عكقات ذات طاب  اسرثناحي ومميز   يعاهيا إ  الع” إسراحيؿ”بيف الو يات المرلدة و
أصػػبلت األ يػػرة ععػػوًا غيػػر ” إسػػراحيؿ“الرنديػػة . وبفعػػؿ الػػدعـ غيػػر الملػػدود الػػذي ريدمػػا واشػػنطف إلػػ  -

مػػا ” إسػػراحيؿ“معلػػف فػػي النػػارو وفػػي ا رلػػاد األوروبػػي. وفػػي إطػػار هػػذف العكقػػة ريػػدـ اادارة األمريريػػة إلػػ  
نمػا  لممارسػة العػدواف والروسػ  فػي األراعػي العربيػة. رلراج إليا مف دعـه ليس للدفاع عف نفسػها فلسػبه وا 

مػػف دوف اسػػرثناي ” إسػػراحيؿ“علػػ  لبنػػاف لّبػػت إدارة جػػورج بػػوش طلبػػات ” إسػػراحيؿ“فنّبػػاف اللػػرب الرػػي شػػنرها 
لمواصػػلة عػػػدوانها. ورمرّمػػػؿ لهػػػذف العكقػػةه فػػػنف واشػػػنطف رعمػػػؿ باسػػػرمراره علػػ  لرمػػػاف الػػػدوؿ العربيػػػة مػػػف 

 ومف لجـ عدوانيرها.” إسراحيؿ“رمرنها مف العغط عل   الميزات ا سرراريجية الري
  يغيػػػب عػػػف العػػػرب المعنيػػػيف بالعكقػػػات الدوليػػػة وبعكقػػػات بكدهػػػـ مػػػ  الو يػػػات المرلػػػدة أنػػػا رغػػػـ الرػػػزاـ 
اادارات األمريرية المرعاقبة بسياسات عليا والدةه فننها ر رلؼ عل  العديد مف اليعايا الفرعية في السياسة 

فك ريب في أف هناؾ فرقًا بيف موقؼ إدارة وودرو ويلسػوف فػي العشػرينات الرػي ربنػت ريريػر رينػم  ال ارجية.
رريف بما فيا مف دعـ ليياـ دولة عربية مسػريلة بعػد اللػرب العالميػة األولػ ه وبػيف هػاري ررومػاف الػذي رػاف 

نمػػا ررعبيػػر عػػف المبػػادئ العظيمػػة” إسػػراحيؿ”أوؿ مػػف اعرػػرؼ ب لللعػػارة األمريريػػة.  لػػيس ردولػػة فلسػػبه وا 
وهناؾ فرؽ بيف موقػؼ إدارة جػوف رنيػدي  ػكؿ السػرينات مػف العكقػة مػ  العػربه وبػيف موقػؼ ادارة لينػدوف 

األمريريػػة . فرنيػػدي سػػع  إلػػ  رلسػػيف العكقػػات مػػ  الػػرحيس المصػػري  -جونسػػوف رجػػاف العكقػػات العربيػػة 
لػػ  الرفػػاهـ مػػ  ريػػار اليوميػػة العربيػػة الػػذي رػػاف ييػػودفه مػػف دوف الر لػػي عػػف المبػػادئ  جمػػاؿ عبػػد الناصػػره وا 

ونيػػؿ ” ااسػراحيلية“العامػة للسياسػة األمريريػػة. أمػا جونسػوف فهػػو الػذي بػدأ رللػػة ررسػيخ العكقػات األمريريػػة  
السػابؽ ” اسػراحيؿ“إل  مرربة اللليؼ اللميـ للو يات المرلدة رما يكلظ ايرمارا رابينػوفيرشه سػفير ” إسراحيؿ“

وهناؾ فرؽ و  شؾه بيف إدارة جورج بوش الثاني الذي أمر بغزو العراؽ ومف ثـ بردميرفه وبيف في واشنطف. 
 .إدارة باراؾ أوباما الري أمرت بانسلاب الجيش األمريري مف العراؽ

فعًك عف ذلؾه   يغيب عف العرب المعنييف بالعكقات األمريرية  العربية أف هناؾ رأيًا عامًا أمريريًا ناميًاه 
وم  نمو هػذف الظػاهرة بػات الرعػرض للسياسػة ”. إسراحيؿ”وينريد السياسة األمريرية الملابية ؿ” إسراحيؿ“نريد ي
أقػػؿ ررلفػػة ممػػا رػػاف عليػػا فػػي السػػابؽه ” ااسػػراحيلي“ -ولسياسػػة واشػػنطف رجػػاف الصػػراع العربػػي” ااسػػراحيلية“

طا األنظار عل  قوة اللوبي الصهيوني وأصبح بنمراف أراديمييف مثؿ جوف مارشهايمر وسريفاف والت أف يسل
في الو يات المرلػدةه وعلػ  الرباعػد بػيف لػوافز هػذا اللػوبي والمصػالح اليوميػة األمريريػة مػف دوف أف يػرمرف 

 هذا اللوبي مف معاقبرهما عل  هذا الريييـ.
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مريريػة فػي المسػريبؿ رغـ هذيف ا عرباريف فننا   يػزاؿ مػف غيػر الػواقعي أف يأمػؿ المػري أف ريرػرح اادارة األ
اليريب لًك يعمف الليوؽ الوطنية الفلسطينية ويراعي مبادئ الشرعية الدوليػة وليػوؽ اانسػاف. إف المػد ؿ 
الصليح لرلبية هذف الليوؽه يبدأ برلييؽ الولدة الوطنيػة الفلسػطينية الرػي رسػرند إلػ  أسػس ديميراطيػة ررعػ  

يػػػة المطالػػػب الوطنيػػػة الفلسػػػطينية يمػػػر بػػػالنهوض باألوعػػػاع الرعدديػػػة والولػػػدة معػػػًا. والمػػػد ؿ الصػػػليح لرلب
العربية. هناؾ رثيروف في فلسطيف والمنطية العربية والمجرم  الدولي يدعوف إلػ  رلييػؽ لػؿ عػادؿ لليعػية 
الفلسطينية لر  لو رانت المنطية العربية في أسوأ ألوالها. إف لعبة ردوير الزوايا هذف ريود الفلسطينييف عل  

  راب ومف هزيمة إل  هزيمة جديدة.طريؽ ال
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 جدعوف ليفي
ألؼ. هذا هو المعطػ  الم يػؼ الػذي ذرررػا صػليفة كنيويػورؾ رػايمزك هػذا ا سػبوعه وهػو عػدد السػراف  800

ي نلو مف مليػوف انسػاف. وقػد الفلسطينييف الذيف اعريلوا وسجنوا في السجوف ا سراحيلية منذ بدأ ا لركؿه أ
ألػػؼ كفيػػطك مػػػ  عػػدـ وجػػود معطػػ  مؤرػػد. لرػػػف  600يرػػوف هػػذا المعطػػ  مبالغػػا فيػػاه فهنػػػاؾ مػػف يلصػػوف 

الصػػورة عامػػة واعػػلة رثيػػر اليشػػعريرة: فلينمػػا ييولػػوف اف اسػػراحيؿ رسػػجف الشػػعب الفلسػػطيني يرػػوف اليصػػد 
ي السجوف. فليس اللديث عف اللواجز والجػدار ايعا ال  هذا السجف المادي والليييي والمزدلـ والمعذِّب ف

 والسجوف النفسية فيط بؿ عف الليييية ايعا.
جرب محات آ ؼ الفلسطينييف الذيف يعيشوف رلت ا لركؿ هذف الرجربة ولو مرة والدة فػي ليػارهـ. ويوجػد 

ونفسػػػيةه مكيػػيف مػػف سػػراف العػػػفة واليطػػاع اليػػـو محػػات آ ؼ البشػػر ذوو نػػدوب جسػػمية  4بػػيف نلػػو مػػف 
 4500ويلملػػوف معهػػـ ذرػػر  اعريػػالهـ ومعهػػـ مكيػػيف مػػف أبنػػاي عػػاحكرهـ. ويوجػػد مػػف السػػجناي اليػػوـ نلػػو 

فػػي سػػجونهـ. و  يرػػاد يوجػػد بيػػت فػػي المنػػاطؽ لػػـ ُيعريػػؿ ألػػد منػػاه و  روجػػد عاحلػػة بػػك  203انسػػاف. ومػػات 
 سجيف أو آ ر ُأفرج عنا.

سػػجينا قبػػؿ فرػػرة اوسػػلو وقػػد يمرػػف اف يرػػوف ذلػػؾ  123جػػد قػػد يرػػوف ذلػػؾ سػػجنا لعشػػرات السػػنيف مػػا زاؿ يو 
اعريا  لبععة اياـ. ويبدأ ذلؾ عل  نلو عاـ بدهـ قاس للبيت رلػت جػنح الظػكـ داحمػا ريريبػاه فػي لعػور 
الزوجة والوالديف وا و د الذيف يسرييظوف مذعوريف مف النوـ ي شوف عل  مصير عزيزهـ الُمذؿه وُيرَب  ذلؾ 

 مف العاـ الشديد. وبعد ذلؾ رأري ا ياـ والشػهور والسػنوفه فػي الظػروؼ الصػعبةه مػف غيػر برلييؽ جهاز ا
مرالمػات هارفيػػة ومػػف غيػر زيػػارات اليانػػا لسػػنوات. وررػوف هػػذف داحمػػا رجربػػة شػعورية مزعزعػػة ُمذلػػة للسػػجناي 

 وأقرباحهـ.
انػت اسػراحيؿ ريػدمها للشػعب ورانت سنوات راف فيها الرعذيب الم يؼ ايعا جزيا مػف وجبػة الفظاعػة الرػي ر

لرف اللديث اليـو ايعا عف طرؽ اعرياؿ  1999الفلسطيني. وانره  ذلؾ في أرثرف بيرار الملرمة العليا في 
ورلييػػؽ وسػػجف أصػػعب مػػف اف ُرلرمػػؿ. وقػػد اعريػػؿ فريػػؽ مػػف السػػجناي الفلسػػطينييف بسػػبب عمليػػات ارهابيػػة 

بسبب نشاط سياسػي. وطُػرح رثيػروف فػي السػجوف دوف  قارلة لرف رثيريف آ ريف مرثوا ويمرثوف في السجوف
 ملارمة لسنيف اليانا.

إف جهػاز اليعػاي العسػرري الػذي لرػـ علػ  محػات آ ؼ البشػر   يسػرلؽ اف يسػم  جهػاز قعػاي. وربػرهف 
علػػػ  ذلػػػؾ رػػػؿ زيػػػارة  اطفػػػة للملرمػػػة العسػػػررية ورػػػؿ ملعػػػر جلسػػػات مثػػػؿ ألػػػؼ شػػػاهد. فهنػػػاؾ المػػػداو ت 
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مػة مناسػبة اليانػا؛ وأدلػة ليسػت أدلػةه وشػهادات مؤثمػة لمرعػاونيف ومسػرنِطييف مػريبيفه اليصيرة مف غير ررج
وقعاة لػيس فريػؽ مػنهـ  بػراي باليػانوفه ورليييػات ولشػية رنػرج اعررافػات باطلػةه ومػواد سػرية   ُرمرػف مػف 

ؿ. دفػػاع مناسػػبه وعيوبػػة أفعوانيػػة. اف رػػؿ شػػيي موجػػود هنػػاؾ بػػيف الجلمػػة وسػػجف عصػػيوف مػػا عػػدا العػػد
ويبرهف عدد السجناي الم يؼ عل  ذلؾ. ألنا   يوجػد انسػاف عاقػؿ يعريػد اف شػعبا رػامك يسػرلؽ اف ُيطػرح 

 في السجوف. إف ُر ص لياة الفلسطينييف في نظر ا سراحيلييف يشرمؿ ايعا عل  ُر ص لريرهـ.
فلسػطيني؛ بػؿ انػا لػـ لـ يفهـ المجرمػ  ا سػراحيلي قػط عمػؽ المعنػ  الشػعوري ليعػية األسػر  فػي المجرمػ  ال

يلػاوؿ اف يفعػػؿ ذلػػؾ. واذا رػػاف مػا زاؿ يوجػػد فػػي اسػػراحيؿ مػػف يفهمػوف عػػاحية اللػػواجز وشػػغب المسػػروطنيف 
فاف السجناي لـ يلظوا قط با هرماـ هنا فعك عف العطؼ عليهـ. وهذا مفاج ي  صوصا مف مجرم  هاج 

يبػدأ بعػد رفهػـ عمػؽ ا زمػة الفلسػػطينية رثيػرا وعطػؼ علػ  مصػير معريػؿ والػد هػو جلعػاد شػػليطه بػؿ انػا لػـ 
 بسبب عشرات آ ؼ األبناي الموجوديف في السجوف.

إف سػػلب ا نسػػانية يعمػػؿ هنػػا ايعػػاه فلػػيس لرػػـ األـ ا سػػراحيلية الرػػي ر شػػ  علػػ  سػػكمة ابنهػػا رلرػػـ األـ 
لػػ  يػػد قنػػاص   الفلسػػطينية الرػػي   ريػػؿ عنهػػا  شػػية. لرػػف لمػػاذا نعجػػب: ألنػػا اذا رػػاف ولػػد قػػد ُقرػػؿ عبثػػا ع

يلظػػػ  هنػػػا با هرمػػػاـ فلمػػػاذا نهػػػرـ بسػػػجيف. لسػػػُب ا سػػػراحيلييف العنػػػاويف الدعاحيػػػة الرػػػي رعػػػرض بػػػيف الفينػػػة 
وا  ر  كلفلةك سجناي رثير فورا فعيلة عف وجود كهلروفك في السجف. ويرفيهـ أنهـ ييولوف لهـ انهـ جميعا 

ييوا عػػماحرهـ. فربمػػا يرػػوف هػػذا المعطػػ  المػػدهش كقرلػػة لييػػروفكه أي رػػؿ محػػات اآل ؼ هػػؤ ي رػػي   ُيعػػا
 ألؼه عل  األقؿ هو الذي يدف  ش صا ما عل  الرفرير. 800

 28/2013ىآرتس 
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 أودي هيرش
 نرفاعػػػة الثانيػػػة لػػػـ رنرػػػا بعػػػد. ولسػػػب الميػػػدافه فػػػاف شػػػرارات ا نرفاعػػػة الثالثػػػة وصػػػلت اسػػػراحيؿ مبرػػػرًا. فا

لعورها في الواق  اليػومي صػفري: رعابيرهػا الثيافيػة طفيفػة لدرجػة أنهػا غيػر موجػودة؛ فيلمػاف وثاحييػاف مػثّك 
ف رانػػا نراجػػػا مباشػػرا لرلػػػؾ الفرػػرة الرهيبػػػةه إ  أف معظػػـ ا سػػػراحيلييف فرلػػػوا  اسػػراحيؿ فػػػي جػػاحزة ا وسػػػراره وا 

فبعد سنوات عديدة مف لالة راف فيها رؿ صعود ال  الباص او الد وؿ ال  الميه  بمثابة مراهنػة  بفشلهما.
علػػػ  الليػػػاةه فػػػاف اسػػػراحيؿ هػػػي ظػػػاهرا دولػػػة غربيػػػةه وجهرهػػػا نلػػػو ال ػػػارجه ومعظػػػـ مواطنيهػػػا ملػػػوا المسػػػاحؿ 

 السياسية. غكي المعيشة يعنيهـ ارثر.
ا   يمرنػا أف يملػ  بهػذف السػرعة. فربػت السػنيف ذارهػاه والرػي وم  ذلؾه فنف لدثًا باعثًا علػ  الصػدمة رهػذ

ررؾ فيها الشارع ا سراحيلي لمصيرف في قصور أمني   ييؿ عف ذاؾ الذي راف في لرب سيوـ الغفػرافسه ولّػد 
رنررًا مرعيًا للمشرلة الفلسطينية. ففؾ ا ررباط عػف قطػاع غػزة رػاف نريجػة واعػلة لشػطب الفلسػطينييف مػف 

 سػػػػراحيلي: جػػػػر األرجػػػػؿ والفػػػػرار مػػػػف منطيػػػػة نازفػػػػة ومنروبػػػػةه دوف إدارة لػػػػوار ودوف  لػػػػؽ أسػػػػاس الػػػػوعي ا
 سريرار مسريبلي. ليد ولد فشؿ ال طة الشلؿ اللالي. فليس  لد قدرة أو رغبة في ار اذ  طوة ليييية للؿ 

 المشرلةه بشرؿ سياسي أو عسرري.
قليلة مف سفؾ ا ررباطسه رجاهلرها رماما ريريبا هي وآثارهػا. اللملة ا نر ابية ا  يرةه الري جرت بعد سنوات 

ميعػػدًا فيػػط مػػف أصػػوات النػػا بيف اليهػػود ه و  رػػزاؿ رصػػر علػػ   12فيػػد لصػػلت سميػػررسس وساللررػػةس علػػ  
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ا نشػػغاؿ فػػي الموعػػوع الفلسػػطينيه ود ػػوؿ الػػد  الررلرػػيف الػػ  اللرومػػة يعربػػر  طػػوة مثيػػرة للهػػزي وعديمػػة 
 اجراي مفاوعات م  اناس غير موجوديف.ا مؿ. فك يمرف 

مف الدارج الرفرير باف نجاح ياحير لبيد في ا نر ابػات هػو نريجػة ا لرجػاج ا جرمػاعيه ولرػف هػذف المياعػد 
ولػػدت أيعػػا فػػي أعيػػاب ا نرفاعػػة: إسػػراحيؿ رريػػد ا ف وجوهػػا جميلػػة رعطيهػػا أمػػك راذبػػاه وممثلػػيف  19اؿ 

نفعاؿ عف الرلموده دوف أي سابو فكفسه رما يسمي الشريؾ السياسػي لػزعيـ للجمهور يليوف  طابات مثيرة لك
سيوجد مسريبؿسه نفرالي بينيته الفلسطينييف. المراقبوف مف ال ارج يجدوف صعوبة في فهـ نهج اسػراحيؿ رجػاف 

في  المسألة الفلسطينية. سالرصويت للعدـ هو ا ريار غريب لدولة ملوطة بجلبة مسرمرةسه ررب روجر روهيف
سنيويورؾ رايمزس بعد ا نر اباته قاصدا لبيد بفظاظة. في عيوف اسراحيليةه يراد   يروف هنػاؾ م ػرج آ ػر: 
هذا ا ريار نفسي. ليس لكسراحيلييف قدرة نفسية علػ  معالجػة ورلليػؿ مػا لصػؿ هنػا فػي السػنوات المعػرجة 

الهػػػرب الػػػ  شػػػ ص يعرمػػػد عالمػػػا  ه وبالرػػػالي فػػػانهـ يفعػػػلوف2000بالػػػدماي والرػػػي بػػػدأت فػػػي رشػػػريف ا وؿ 
 الثيافي عل  المغنيف والشعراي ا ميررييف.

هذف العملية  طيرة. الفلسطينيوفه لسوي لظناه لـ يذهبوا ال  اي مراف. وهرذا أيعا المصػريوفه السػوريوفه 
لهػا ررأجػؿ ا ردنيوف وباقي الشػعوب المرنازعػة والمرورطػة الرػي رلػيط بنػا. نأمػؿ أ  ربػدأ ا نرفاعػة اآلف. ولع

شػػهرًاه سػػنًةه أو سػػنريف. ولرػػف فػػي غيػػاب اللػػؿ   بػػد سػػرأري. اسػػراحيؿ غارقػػة فػػي الربػػته لػػـ رسػػر لص ليػػا 
اسرنراجات ا نرفاعة الثانيػةه باسػرثناي ملػرري مواقػ  ا نررنػت والبػرامج الجديػدة فػي الرلفػازه ممػف اسػروعبوا 

اهديف يهربػػوف. فػػي فػػيلـ سلمػػاة اللمػػ س الػػذي اف ا نبػػاي عػػف ابػػو مػػازف وابػػو عػػكي رجعػػؿ المرصػػفليف والمشػػ
يعنػػػ  بلسػػػاب للػػػنفس رهػػػذاه ملػػػدود وبنزعػػػة أمنيػػػةه لػػػـ يرلػػػؼ رحػػػيس الػػػوزراي ومعظػػػـ وزراحػػػا أنفسػػػهـ عنػػػاي 

روسه فػػػاف اسػػػراحيؿ ا ف فػػػي مرػػػاف مػػػا بػػػيف  –مشػػػاهدرا. ولسػػػب نمػػػوذج مرالػػػؿ اللػػػداد ال مسػػػة لرػػػوبلر 
النهايػة سػيأري ا ررحػاب. نأمػؿ ا  يصػطدـ بظهػور ا نرفاعػة الربت والغعب. وقبيػؿ  –المرللريف ا ولييف 
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