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 عود مصرية بتسييالت لقطاع غزةو و  ...مرسي وىنية يبحثان الوضع الفمسطيني والمصالحة 2
الرئيس المصري محمد مرسي بحث مع رئيس  ، أفالقاىرةمف  70/2/7627.نت، الرسالةموقع نشر 

يس مجمؿ األوضاع عمى الساحة الفمسطينية إسماعيؿ ىنية مساء الخم في قطاع غزة الحكومة الفمسطينية
 وقضية المصالحة الوطنية الفمسطينية.

وقاؿ المتحدث باسـ رئاسة الجميورية المصرية ياسر عمي إف لقاء الرئيس مرسي مع إسماعيؿ ىنية يأتي 
 استكماال لممشاورات التي بدأىا مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس، ومع رئيس المكتب السياسي لحركة
حماس خالد مشعؿ األسبوع الماضي حوؿ وضع حموؿ تتعمؽ برفع الحصار ومعاناة أبناء غزة في إطار 

 التوجييات بضبط معبر رفح بما يسيؿ حركة دخوؿ وخروج الفمسطينييف.
وأضاؼ المتحدث أف المقاء تناوؿ آخر المستجدات في جيود المصالحة الفمسطينية وكفالة الحقوؽ 

 طيني وفي مقدمتيا إقامة الدولة المستقمة وعاصمتيا القدس.المشروعة لمشعب الفمس
وجرى خالؿ المقاء بحث معمؽ حوؿ األوضاع المعيشية لممواطنيف الفمسطينييف وخاصة في قطاع غزة 
وسبؿ التخفيؼ مف معاناتيـ جراء الحصار الصييوني حيث وعد الرئيس محمد مرسي بتسييالت حقيقية 

 مواطف الفمسطيني.لممواطنيف في غزة سيممسيا ال
مرسي في الوقت ذاتو عمى استمرار مصر في دورىا التاريخي احتضاف القضية الفمسطينية ودعـ  وأكد

 الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني.
وعبر ىنية مف جيتو عف تينئتو والشعب الفمسطيني لمرئيس محمد مرسي عمى الثقة التي أواله إياه شعب 

 ا لمصر في عيده النيضة واالزدىار.رمضاف المبارؾ متمنيً  مصر وكذلؾ بمناسبة حموؿ شير
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تعفي االحتالؿ مف  أفالحكومة الفمسطينية ال يمكف  أفعمى جممة مف المواقؼ السياسية وخاصة  ىنيةوأكد 
الفمسطينية والمشروع الوطني الفمسطيني وأف ال احد يعمؿ  األرضمسؤولياتو وأف قطاع غزة سيبقى جزء مف 

 منفصؿ في غزة. عمى خمؽ كياف
أساس معاناة شعبنا الفمسطيني ىي االحتالؿ واف الشعب الفمسطيني مصمـ عمى  أفواعتبر رئيس الوزراء 

قامةاالحتالؿ  إنياء في الوقت ذاتو  الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس وعودة الالجئيف مقدراً  وا 
 مة لشعبنا.الدور التاريخي لمصر قيادة وشعبا ىذه المسيرة الطوي

المصري وأعرب عف استعداد الحكومة التعاوف في مختمؼ المجاالت مع مصر  األمفوشدد ىنية عمى 
مصرية أصيمة لممصرييف  أرضاً سيناء ستبقى  أف مشتركة مؤكداً  إشكاالت أيالشقيقة والمساىمة في حؿ 

 وليس لتوطنيف أبناء الشعب الفمسطيني.
رسي وىنية تناوال إمكانية فتح الطريؽ أماـ حركة التبادؿ التجاري في السياؽ أكد مصدر مصري مطمع أف م

 إمكانية إقامة منطقة تجارة حرة بسبب ضرورة موافقة الجانب اإلسرائيمي وفقاً  بيف مصر وقطاع غزة، نافياً 
 .7005عاـ  "إسرائيؿ"التفاقية المعابر الموقعة بيف السمطة الفمسطينية و

األربعاء في زيارة تستمر حتى صباح السبت المقبؿ قد التقى مدير جياز وكاف ىنية، الذي وصؿ إلى مصر 
حيث ناقشا األوضاع في قطاع  72/2الخميس  االستخبارات العامة المصري المواء مراد موافي ظير يوـ

 غزة، وسبؿ إنجاز المصالحة الوطنية الفمسطينية.
مسؤوؿ في الوفد ، أف جيياف الحسيني ،ىرةالقانقاًل عف مراسمتيا في  72/2/7627الحياة، لندن، وأضافت 
المحادثات التي أجراىا ىنية مع موافي تناولت تخفيؼ القيود  إفالحياة  جريدةقاؿ ل المرافؽ لينية الفمسطيني

 الكيرباء. أزمةقطاع غزة والمساعدة في معالجة  أىاليعمى 
عمى صعيد حرية الحركة مف قطاع  المحادثات مع القيادة المصرية أثمرت عف انفراجة كبيرة أف إلىولفت 

ليو عبر معبر رفح، مشيرًا  عمؿ جديدة ستتـ قريبًا عمى  آلياتف ىنية حصؿ عمى وعود بأف أ إلىغزة وا 
معبر رفح مف شأنيا تسييؿ حركة المسافريف عبره. وكشؼ أنو تـ االتفاؽ عمى أف يستمر العمؿ في معبر 

مساًء مف دوف التقّيد بأعداد محددة لممسافريف، كما تمت رفح مف الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة 
مف  %20مراجعة قوائـ المدرجيف أمنيًا، أي الممنوعيف مف دخوؿ مصر ألسباب أمنية، وتـ خفض 

المصرية  األراضي إلىأعدادىـ. وأوضح أنو تـ إلغاء الترحيؿ بحيث بات يحؽ ألي فمسطيني يعبر مف غزة 
.س 27لمدة  إقامةالحصوؿ عمى  ََ  اعة طالما اسمو غير مدرج امنيًا
حصؿ ىنية عمى "الكيرباء وكيؼ يمكف لمصر المساىمة في معالجتيا، قاؿ المسؤوؿ:  أزمةوعمى صعيد 

، "مدينة السويس إلىقطر  أرسمتووعود مصرية بزيادة ضخ كميات الوقود الالزمة مف الوقود القطري الذي 
 باء.في الكير  األزمةيقمص مف حجـ  أفما مف شأنو 

 
 المصرية قبل مرسي المخابراتىنية يمتقي بوزير  

، بوزير //التقى رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية، الخميس : محمد المنيراوي - القاىرة
المخابرات العامة المصرية مراد موافي، قبؿ المقاء الرسمي الذي جمعو بالرئيس المصري د. محمد مرسي 

 في القاىرة مساًء. 
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أوضح الناطؽ باسـ الحكومة الفمسطينية طاىر النونو، المرافؽ لرئيس الوزراء، أف ىنية سيمتقي بمدير و 
المخابرات العامة المصرية موافي، لبحث بعض الممفات الفمسطينية، مشيرًا إلى أف المقاء الرسمي مع الرئيس 

 المصري سيكوف مساء الخميس. 
طيني وصؿ، األربعاء، إلى القاىرة برفقة نائب رئيس الوزراء د.محمد ولفت النونو إلى أف رئيس الوزراء الفمس

عوض، ووزير الداخمية واألمف الوطني فتحي حماد، ووزير الصحة د.باسـ نعيـ، ومستشار رئيس الوزراء 
 روحي مشتيى، حيث كاف في استقبالو قيادة المخابرات العامة. 

 //فمسطين أون الين، 
 
 ممفًا متكاماًل أجمل فيو الوضع في غزة عمى كافة المستويات  لمرسيدم نعيم: ىنية قباسم  

أكد وزير الصحة الفمسطيني د. باسـ نعيـ، أف رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ : محمد المنيراوي - القاىرة
شيا ىنية والوفد المرافؽ لو قدموا ممفًا متكاماًل لمرئيس المصري د.محمد مرسي، حوؿ األوضاع التي يعي

قطاع غزة مف حصار عمى كافة المستويات، السياسية والصحية والتعميـ، وذلؾ خالؿ المقاء الذي جمعيـ 
 مع الرئيس المصري في القاىرة أمس. 

وقاؿ نعيـ في تصريحات خاصة لطاقـ صحيفة فمسطيف المرافؽ ليـ: "إف وفد رئيس الوزراء قدـ لمرئيس 
ي لو عالقة بقضية أزمة الكيرباء، ومعبر رفح البري، وسفر المرضى المصري ممفًا متكاماًل ذات طابع إنسان

 لمعالج عبر األراضي المصرية، وأزمة القطاع الصحي مف نقص األدوية والمستمزمات الطبية. 
وأوضح، أنو تـ تخصيص الحديث في الممؼ المقدـ عف احتياجات القطاع الصحي الفمسطيني، لتخفيؼ 

 يف في قطاع غزة. الضغط الواقع عمى الفمسطيني
وأوضح نعيـ إلى أف الحكومة الفمسطينية تنظر إلى العالقة مع جميورية مصر العربية في عيدىا الجديد 
بكؿ تفاؤؿ وأمؿ في حؿ األزمات والمعضالت الفمسطينية المترتبة جراء الحصار اإلسرائيمي المتواصؿ عمى 

 شعبنا الفمسطيني منذ ست سنوات متواصمة. 
الجديدة ستخفؼ جزءًا كبيرًا مف معاناة الفمسطينييف في غزة "في ظؿ الوعودات التي نسمعيا  وأكد أف "مصر

 مف المؤسسات الرسمية المختمفة في مصر حوؿ النية التخاذ اإلجراءات لتخفيؼ حدة الحصار". 
 وبيف نعيـ أف أي تخفيؼ لمحصار مف قبؿ جميورية مصر العربية سينعكس إيجابًا عمى القطاع الصحي
مكانية إدخاؿ احتياجات القطاع الصحي مف أدوية وأجيزة  الفمسطيني بتسييؿ حركة المرضى وسفرىـ، وا 
ومستمزمات طبية، وخصوصًا تحسيف قطاع الكيرباء الذي يؤثر استمرار أزمتو عمى القطاع الصحي، 

ناء قطاع غزة في إضافة إلى سفر الطواقـ الطبية لجمب الخبرات، وكذلؾ استقباؿ العديد منيا لمساعدة أب
 النيوض بالقطاع الصحي الفمسطيني. 

وأبدى نعيـ تفاؤاًل بأف مصر قادرة عمى فعؿ كؿ ما ىو إيجابي إال أنو ال يمكف أف يحدث ذلؾ بيف عشية 
 وضحاىا والسيما أف جزءًا مف األزمة الصحية في قطاع غزة متعمقًا بالتمويؿ. 

نما ىو إمكانية توفير الماؿ الالـز لشراء األدوية واألجيزة وأشار إلى أف قرار التمويؿ "ليس قرارًا مصر  يًا وا 
الطبية الالزمة لغزة، لذلؾ البد أف يكوف ىناؾ مساعدة مف دوؿ عربية وصديقة مف أجؿ حؿ ىذه 

 اإلشكالية". 
 //فمسطين أون الين، 
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 اتجاه القطاع  غزة ما زالت محتمة بحكم القانون الدولي ولالحتالل مسؤولياتو: غازي حمد 
قطاع غزة ما زاؿ  أفأكد الدكتور غازي حمد وكيؿ وزارة الخارجية في حكومة غزة  :حكمت يوسؼ -غزة 

ىناؾ  أف.. مبينًا .منو اإلسرائيميمحتال بحكـ القانوف الدولي بغض النظر عف انسحاب قوات االحتالؿ 
 مسؤوليات لالحتالؿ اتجاه القطاع.
قطاع غزة جزءا ال يتجزأ مف الوطف  أفمع وكالة )سما( مساء الخميس  وأوضح حمد خالؿ اتصاؿ ىاتفي

ما أشيع عف إعالف غزة منطقة محرره  أف.. موضحا األحواؿ.حاؿ مف  بأيالفمسطيني وال يمكف فصمو 
 غير صحيح.
غزة منطقة محرره تحت مبرر الفصؿ واالنسالخ أمر خطير ولو تداعياتو الف  أفالحديث عف  أفوبيف حمد 

 ...يكوف القطاع معزوال عف العالـ الخارجي أفائيؿ تريد فصؿ قطاع غزة عف الوطف الفمسطيني وتريد إسر 
، والقدس، وبيت لحـ، وحماس تتعامؿ مع الوطف الفمسطيني  غزة مثؿ نابمس، أف إليمشيرا  وجنيف، وطولكـر

 كوحدة جغرافية موحدة.
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 الفمسطينية مدير مكتبو من قبل أمن السمطة عتقالادويك يستنكر عزيز  

استنكر رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني، عزيز دويؾ، اعتقاؿ مدير مكتبو عمى أيدي أجيزة أمف : راـ اهلل
السمطة في الضفة الغربية المحتمة، وذلؾ بعد أياـ قميمة مف اإلفراج عف دويؾ مف سجوف االحتالؿ 

 اإلسرائيمي.
في بياف لو تمقت "قدس برس" نسخة عنو، بأف جياز "األمف الوقائي" في راـ اهلل قاـ باعتقاؿ وأفاد دويؾ، 

مدير مكتبو بياء فرح بعد استدعائو لممقابمة أوؿ أمس الثالثاء، وقاـ بتحويمو لمنيابة العسكرية دوف أي جـر 
 ف قطاع غزة.ارتكبو أو ذنب اقترفو سوى أنو يستقبؿ راتبو الشخصي عف طريؽ حوالة مالية م

 //قدس برس، 
 
 قرى الخميل مقدمة لمرحمة جديدة من "التطيير العرقي" ىدمالسمطة الفمسطينية:  

قالت وزارة اإلعالـ الفمسطينية في راـ اهلل، إف االحتالؿ اإلسرائيمي ماٍض في تصعيد ممارساتو : الخميؿ
 ططات "التطيير العرقي".العدوانية ضد المواطنيف الفمسطينييف بشكؿ عمني، خدمة لمخ
(، القرار اإلسرائيمي القاضي بيدـ ثماني |واعتبرت في بياف ليا تمقت "قدس برس" نسخة عنو الخميس )

قرى فمسطينية تقع إلى الجنوب مف جبؿ الخميؿ جنوب الضفة الغربية المحتمة، وتحويميا إلى منطقة تدريب 
مة مف العدوانية تستيدؼ اقتالع الفمسطينييف مف أراضييـ عسكري لجيش االحتالؿ، ىو "مقّدمة لمرحمة متقد

بما ينسجـ مع فصوؿ التطيير العرقي، واإلمعاف في قضـ األرض وتيويدىا وتفريغيا بصمت مف 
 أصحابيا"، حسب تعبيرىا.

 //قدس برس، 
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 األقصى إمعان في الحرب الدينية عمى المقدسات اقتحام"التغيير واإلصالح":  
اعتبرت كتمة التغيير واإلصالح النيابية في المجمس التشريعي، اقتحاـ المسجد األقصى مف  :القدس –غزة 

"إمعاف في الحرب الدينية عمى المقدسات وترجمة لممعتقدات  بأنوقبؿ المستوطنيف والجنود اإلسرائيمييف 
 الصييونية بتيويده".

االحتالؿ المسجد األقصى بحراسة مشددة  وأدانت الكتمة في تصريح صحفي اقتحاـ المستوطنيف وجنود
وقياميـ بالتقاط صور جماعية والقياـ بحركات مشينة واالعتداء عمى اإلماـ الذي كاف يؤـ المصميف 

 المعتكفيف واعتقالو أثناء سجوده.
 //القدس، القدس، 

 
 الظروف الالزمة إلجراء االنتخابات المحمية لتييئةأبو ليمى يدعو النائب  

أكد النائب قيس عبد الكريـ "أبو ليمى" عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية عمى  :القدس - اهلل راـ
ضرورة إتماـ المصالحة والمسارعة إلى تحقيؽ الوحدة الوطنية إلجراء االنتخابات المحمية في الضفة الغربية 

أجواء مف الديمقراطية والحرية  وقطاع غزة، وتييئة الظروؼ الالزمة إلجرائيا، والضامنة إلنجاحيا في
 والنزاىة.

ودعا أبو ليمى حركة حماس إلى السماح لطواقـ لجنة االنتخابات المركزية بالعمؿ في قطاع غزة وفتح مراكز 
تسجيؿ الناخبيف في القطاع لضماف تحديث السجؿ االنتخابي، والمشاركة في االنتخابات المحمية التي ستقاـ 

 ، واالحتكاـ لصناديؽ االقتراع.تشريف أوؿ القادـ في 
 //القدس، القدس، 

 
 : إدارة السجن بدأت تتبع سياسات قمعية جديدةالنائب األسير قفيشة 

أسيرا، مف أف إدارة السجف بدأت تتبع سياسات قمعية  اشتكى أسرى النقب البالغ عددىـ  :راـ اهلل
 جديدة لـ تكف قائمة في الماضي.

ب حاتـ قفيشة والمعتقؿ إداريا، لمحامي نادي األسير الذي زار السجف، إف إدارة السجف وقاؿ األسير النائ
 شرعت في تقييد أيدي وأرجؿ األسرى عند خروجيـ لممحامي وحتى عند خروجيـ لمحمامات بيدؼ تعذيبيـ.

ع لمتيار وأضاؼ أف األسرى يعانوف مف ىذا اإلجراء بشكؿ كبير ويالـز تمؾ المعاناة الحر الشديد وانقطا
 الكيربائي بشكؿ مستمر الذي يعطؿ عمؿ المراوح التي كانت تخفؼ وطأة الحر.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 يعاقبيا أنبدل  "إسرائيل"يكافئ  األوروبي االتحادالبرغوثي:  مصطفى النائب 

رة الوطنية عف استيجانو لمنح العاـ لحركة المباد األميفالنائب الدكتور مصطفى البرغوثي  أعرب :راـ اهلل
العممية رغـ  واألبحاثفي ستيف حقال مف حقوؿ االقتصاد والتجارة  إلسرائيؿامتيازات  األوروبياالتحاد 

لمقانوف الدولي وضميا لمقدس وتنكرىا التفاقية جنيؼ  إسرائيؿمواقؼ االتحاد التي تديف االستيطاف ومخالفة 
 الرابعة.
عمى عدوانيا وخرقيا  أكثر إسرائيؿتناقض تماما مع ما ىو معمف سياسيا وسيشجع ي األوروبيالقرار  إفوقاؿ 

لمضغط عمى الحكومات  أوروبيةىذا يؤكد مدى الحاجة لحركة شعبية وبرلمانية  أف وأضاؼ لمقانوف الدولي.
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نظاـ الفصؿ  إباف إفريقياكما جرى مع جنوب  إسرائيؿلتغيير سياساتيا وفرض مقاطعة وعقوبات عمى 
 .مكافأتياعنصري بدؿ ال

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 المقاولين من مغادرة غزة اتحادمنع رئيس  

أصدر النائب العاـ في قطاع غزة المستشار محمد عابد قرارًا بمنع رئيس اتحاد المقاوليف الفمسطينييف : غزة
ر منعو جاء بعدما رفض المثوؿ أماـ ، إف قرا"الحياة"أسامة كحيؿ مف السفر خارج القطاع. وقاؿ كحيؿ لػ

 ثاء الماضي لمتحقيؽ معو لميـو الرابع عمى التوالي.النيابة العامة الثال
 //الحياة، لندن، 

 
 مستاءة من مواقف نصراهلل اسحمن: آللبنان ا 12

قاسـ قصير: كشؼ مسؤولوف في حركة "حماس" في بيروت عف وجود "حالة مف اإلستياء واإلنزعاج" لدى 
قياديي وكوادر الحركة مف التصريحات والمواقؼ التي أطمقيا األميف العاـ لحزب اهلل السيد حسف نصراهلل 

، والتي تحّدث فييا عف الدعـ السوري لمحركة في غزة، 6002في خطابو األخير بمناسبة ذكرى حرب تموز 
 ا وما يتعرض لو النظاـ.ودعوتو غير المباشرة لقياديي الحركة إلى تحديد موقفيممّما يجري في سوري

وأفاد المسؤولوف في "حماس" أف "مواقؼ نصراهلل ُتعَتبر إحراجًا لمحركة، وخصوصًا في الساحة اإلسالمية، 
وتضُع عالمات استفياـ حوؿ أدائيا ومواقفيا". ىذا ما دفع مسؤولي الحركة إلى وقؼ الجيود التي كانوا 

بناف لعقد لقاٍء موّسع ييدؼ لمواجية الفتنة المذىبية وترتيب يبذلونيا مع عدد مف القيادات اإلسالمية في ل
 العالقة بيف كؿ القوى والحركات اإلسالمية في ظؿ التبايف حوؿ التعاطي مع الموقؼ السوري.

ُيشار إلى أف ممثؿ حركة "حماس" في لبناف عمي بركة كاف عقد أخيرًا سمسمة لقاءات مع قيادييف مف "حزب 
َـّ اإلتفاؽ بنتيجتيا عمى عقد لقاء موّسع يجمع كؿ ىذه القوى اهلل" و"الجماعة اإل سالمية" والتيارات السمفية، ت

صدار بياف مشترؾ حوؿ التطورات في لبناف والدوؿ العربية.  اإلسالمية، وا 
وكاف ُيفتَرض متابعة الترتيبات العممية لعقد المقاء، لكف تصريحات نصراهلل األخيرة أحرَجت مسؤولي الحركة، 

فعتُيـ لمترّيث في متابعة الجيود. وتجري حاليًا اتصاالت بيف مسؤولي "حماس" و"حزب اهلل" لمناقشة ود
 األوضاع ولبحث كيفية مواجية ىذه األجواء.

 25/7/2012لبنان األن، 
 

 المصالحة وآفاق رفع الحصار عن غزة رمضان شمح يبدأ زيارة إلى مصر لبحث جيود 13
كة الجياد اإلسالمي في فمسطيف رمضاف عبد اهلل شمح، أمس األربعاء القاىرة: بدأ األميف العاـ لحر 

(، زيارة إلى العاصمة المصرية القاىرة، لبحث واقع وآفاؽ الوضع الفمسطيني مع القيادات المصرية 7|62)
 الجديدة.

و التياني بالمرشد العاـ لجماعة اإلخواف المسمميف الدكتور محمد بديع، وقدـ ل وقد التقى شمح أمس األربعاء
بنجاح مرشح اإلخواف الدكتور محمد مرسي باالنتخابات الرئاسية، كما بحث معو واقع وآفاؽ الوضع 
الفمسطيني في ظؿ تعثر جيود المصالحة بيف حركتي "حماس" و"فتح"، وكذلؾ الدور المصري المأموؿ لرفع 

سناد الشعب الفمسطيني في مواجية االحتالؿ.  الحصار عف قطاع غزة وا 
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التقى شمح أيًضا برئيس الحكومة الفمسطينية في قطاع غزة اسماعيؿ ىنية، وبحث معو الوضع كما 
الفمسطيني، ومف المقرر أف يمتقي شمح اليوـ الخميس بوزير المخابرات المصري مراد موافي لبحث سبؿ 

صار عف تفعيؿ الجيود المصرية لتحقيؽ المصالحة الفمسطينية، وكذا الدور المصري المأموؿ لرفع الح
 الشعب الفمسطيني.

 27/7/2012قدس برس، 
 

 االنتخابات في غزة بإجراءدعو حماس لمتفكير جديا تالجبية الشعبية  14
دعت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف حركة حماس لمتفكير جديا باجراء االنتخابات المحمية التي دعا  :غزة

 الييا الرئيس محمود عباس في قطاع غزة.
لقيادي في الجبية لمراسمة "معا": ندعو حركة حماس لمتفكير جديا باجراء االنتخابات في وقاؿ جميؿ مزىر ا

غزة ألنيا أمر خدماتي وال يوجد ليا أي طابع سياسي ولف تؤثر عمى مجريات المصالحة ومطموب أف 
 نعطي الفرصة لممواطنيف اختيار مف يمثميـ في تقديـ الخدمات".

ي ىذه االنتخابات ووضع المصمحة العميا لمشعب الفمسطيني فوؽ كؿ ودعا مزىر حركة حماس لممشاركة ف
 اعتبار، مشددا اف ىذه االنتخابات مقدمة النياء االنقساـ.

 26/7/2012وكالة معا االخبارية، 
 

 قوات االحتالل المسجد األقصى إمعان في الحرب الدينية عمى المقدسات فوزي برىوم: اقتحام 15
، أف اقتحاـ قوات االحتالؿ لممسجد األقصى يأتي في  أكد المتحدث باسـ حركة: غزة حماس فوزي برىـو

إطار فرض السياسة الصييونية عمى المقدسات اإلسالمية، وينـ عف توجو عنصري حقير مف قبؿ حكومة 
 االحتالؿ، التي تدعـ كؿ االنتياكات بحؽ المسجد األقصى وبحؽ شعبنا الفمسطيني.

(: "إف ىذا اإلمعاف في الحرب 7-62ركز الفمسطيني لإلعالـ" الخميس )وقاؿ برىـو في تصريح خاص لػ"الم
الدينية التي يشنيا االحتالؿ عمى المقدسات اإلسالمية، يأتي في إطار غياب شبكة األماف العربية 
واإلسالمية عمى األقصى والمقدسات، ويأتي مع تماشي السمطة بالشروع في المفاوضات التي تنادي بيا 

 ارة األمريكية".وتدعميا اإلد
وطالب بأف يكوف ىناؾ موقؼ حاـز مف السمطة براـ اهلل لرفع الشرعية عف االحتالؿ، والتسويؽ ليذا األمر 
محميًّا وعربيًّا ودوليًّا، وخصوًصا أنو سيمقى قبواًل واسًعا في ىذا الوقت في ظؿ الثورات العربية، كما وطالب 

المقدسات اإلسالمية، تستخدـ فييا كؿ أوراؽ الضغط عمى بتشكيؿ شبكة أماف لحماية المسجد األقصى و 
 االحتالؿ لوقؼ انتياكاتو؛ داعًيا المقاومة إلى أف تمارس دورىا الريادي لحماية األرض والمقدسات.

 26/7/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 
 

 االلكتروني لالجئين من موقعيا  "اإلغاثة والتشغيل"بإعادة حذف جممة " األونروا"حماس تتيم  16
أشرؼ اليور: اتيمت حركة حماس وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف 'األونروا' بتجديد حذؼ -غزة 

 كممات 'اإلغاثة والتشغيؿ' لالجئيف مف عمى واجية موقعيا االلكتروني بالمغة العربية.
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بقياـ موقع 'األونروا' عمى  وقالت دائرة شؤوف الالجئيف في حماس اف الالجئيف الفمسطينييف تفاجأوا مؤخراً 
األونروا' إلى فقط  -اإلنترنت بتغيير مسماه مف 'وكالة األمـ المتحدة لغوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف

 'األونروا'.
 27/7/2012القدس العربي، لندن، 

 
 واألسمحةالحدود و وحرب السايبر  والصواريخالنووي اإليراني  ناتواجي تحدياتخمسة : نتنياىو 22

التغييػرات الجاريػة فػي المنطقػة »صرح رئيس الوزراء، بنيػاميف نتنيػاىو، أمػس، بػأف : نظير مجمي - أبيب تؿ
، وتحػػدث ألوؿ مػػرة بصػػراحة عػػف ىجػػـو عمػػى «تمزميػػا تغييػػرات فػػي مبنػػى القػػوة وميزانيػػات األمػػف اإلسػػرائيمية

 ومي، الميمة قبؿ الماضيةأماـ دفعة جديدة مف خريجي كمية األمف الق يمقي خطاباً  نتياىوإيراف. وكاف 
وتحدث نتنياىو عف خمسة تحديات كبيرة تواجو إسرائيؿ، ىي النووي اإليراني والتيديدات الصاروخية وحػرب 
السػػايبر )اإللكترونيػػة( والػػدفاع عػػف الحػػدود مػػف إمكانيػػة اختراقيػػا وخػػزائف األسػػمحة التػػي تتػػراكـ فػػي منطقتنػػا. 

أيا مف ىذه التحديات؛ فالنووي اإليراني يشػكؿ تيديػدا عمينػا وعمػى  إنني أومف بأننا نستطيع أف نواجو»وقاؿ: 
الشػػػرؽ األوسػػػط وعمػػػى سػػػالمة العػػػالـ، ونحػػػف نجنػػػد المجتمػػػع الػػػدولي لممارسػػػة ضػػػغوط صػػػارمة عمػػػى إيػػػراف، 
وممتزموف بعمؿ كؿ ما بوسعنا بيدؼ إيقاؼ السعي اإليرانػي إلػى القػدرة النوويػة التػي تعتبػر خطػرا كبيػرا عمػى 

عمى العالـ كمػو. وأمػا التيديػدات الصػاروخية فتػزداد تطػورا منػذ حػرب الخمػيط. إننػا نطػور منظومػات إسرائيؿ و 
دفاعيػػة سػػػمبية ونشػػطة: )القبػػػة الحديديػػة( و)مقػػػالع داود( وصػػػاروخ )حيػػتس( ومنظومػػػات أخػػرى لمػػػدفاع عػػػف 

قمػػيـ يتعرضػػاف الجبيػػة الداخميػػة وتحسػػيف اإلنػػذار المبكػػر، ولكػػف فػػي نيايػػة األمػػر الػػدفاع الحقيقػػي فػػي عػػا لـ وا 
.. مياجمػة قػدرات العػدو وردعػو، وىػذا يمزمػو تعزيػز القػدرة  لتيديد الصواريخ يكمػف فػي القػدرة عمػى شػف ىجػـو

 «.اليجومية لجيش الدفاع اإلسرائيمي والمنظومات اليجومية التابعة لدولة إسرائيؿ
الوطنيػػة بغيػػة بمػػورة قػػدرات  ، فقػػاؿ إنػػو أسػػس ىيئػػة السػػايبر«السػػايبر»وتحػػدث نتنيػػاىو عػػف التحػػدي الثالػػث 

حػػددت ىػػدفا أف نكػػوف مػػف بػػيف الػػدوؿ العظمػػى الخمػػس فػػي مجػػاؿ السػػايبر فػػي العػػالـ. »دفاعيػػة إلسػػرائيؿ، و
ووصػػمنا إلػػى ىػػذه المكانػػة ولػػف نبقػػى فػػي المرتبػػة الخامسػػة. أعتقػػد أننػػا نتسػػمؽ ىػػذا السػػمـ بسػػرعة ولكػػف ىػػذا 

 «.دفاع عف إسرائيؿيتطمب المزيد مف االستثمار، والسايبر ميـ جدا لم
كانػت ىنػاؾ محاولػة لخػرؽ حػدودنا فػي الجػوالف وتصػدينا ليػا، ولكػف »وأما عف التحػدي الرابػع فقػاؿ نتنيػاىو: 

حػػدث اختػػراؽ لحػػدودنا الجنوبيػػة منػػذ سػػنوات، أوال مػػف قبػػؿ متسػػممي عمػػؿ غيػػر شػػرعييف. وطبعػػا إذا لػػـ نوقػػؼ 
عػػا، وىػػو ضػػماف كػػوف دولػػة إسػػرائيؿ ييوديػػة ىػػذا السػػيؿ لكػػاف صػػعبا جػػدا تحقيػػؽ اليػػدؼ الػػذي نشػػاركو جمي

ذا دخػػػػؿ  20وديمقراطيػػػػة. وحتػػػػى اليػػػػـو دخػػػػؿ الػػػػبالد  ألػػػػؼ  000ألػػػػؼ أو  200ألػػػػؼ متسػػػػمؿ غيػػػػر شػػػػرعي وا 
فتتعرض ىػذه الرؤيػة لخطػر، ولػذلؾ نحػف نبنػي جػدارا عمػى حػدودنا الجنوبيػة ونسػتكممو ا ف. وعمػي أف أقػوؿ 

كؿ دراماتيكي وىي ستستمر في االنخفاض. وىذا سيتـ بالتكامؿ إننا قممنا جدا وتيرة التسمؿ التي انخفضت بش
مع خطوات أخرى نقوـ بيا مف أجؿ الدفاع عف حدودنا مف التسمؿ غير الشرعي، وطبعا مف خرقيا عمػى يػد 

 «.إرىابييف وميربيف وأطراؼ أخرى. وعند الحاجة سنحيط مناطؽ أخرى في إسرائيؿ بجدار أمني مثؿ ىذا
مخػازف األسػمحة تراكمػت وتتػراكـ مػف حولنػا. وحتػى اليػـو اسػتمتعنا بيػدوء »امس، فقاؿ: وأما عف التحدي الخ
عامػػا وذلػػؾ بفضػػؿ معاىػػدتي السػػالـ مػػع مصػػر واألردف. وطبعػػا نتطمػػع إلػػى مواصػػمة  00عمػػى الجبيػػات داـ 

 الحفاظ عمى السالـ مع مصر الذي يعتبر مصمحة لمبمديف. ومػع ذلػؾ، نػرى التغيػرات التػي تحػدث مػف حولنػا
ونقػر بحػدوث تغيػرات فػي األنظمػػة )العربيػة مػف حولنػا(، وأف الكثيػر مػػف األسػمحة تتػراكـ فػي محيطنػا، واليػػـو 
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توجد ىذه األسمحة في أيدي أطراؼ معينة، وغدا قد تكػوف السػيطرة عمييػا بيػد أطػراؼ أخػرى. انظػروا إلػى مػا 
ؿ بمػا يتعمػؽ بحػدود الجػوالف. إننػا يحدث في سوريا التي كانت تحافظ عمى حالة عػدـ القتػاؿ معنػا، عمػى األقػ

نفيـ أف ىػذا يمزمػو تغييػر فػي مكونػات القػوة اإلسػرائيمية، وربمػا تغييػر فػي ميزانيػة الػدفاع، ولنػا ميزانيػة الػدفاع 
 «.العادية وأجيزة األمف األخرى التي تحظى بأىمية أيضا

ة التحػػديات ىػػذه تعتبػػر أىػػـ إذف، خمسػػ»وأمػػا التحػػدي الخػػامس، فيػػو حسػػب نتنيػػاىو، ميػػزاف القػػوة اإلقميمػػي: 
التحػػػديات التػػػي تتطمػػػب اىتمػػػامكـ فػػػي معالجتيػػػا، أييػػػا الخريجػػػوف والخريجػػػات، خػػػالؿ السػػػنوات المقبمػػػة، إذا 
عالجناىػػا، وأومػػف بأننػػا سنسػػتطيع التغمػػب عمييػػا. وسنضػػمف أيضػػا أمػػف إسػػرائيؿ وقػػدرتنا عمػػى مراعػػاة السػػالـ 

ا القػدرة عمػى تحقيػؽ ذلػؾ، لػيس ألننػا قػوة عظمػى اقتصػاديا وتحقيقو مع جيراف آخريف. أنا عمى قناعػة بػأف لنػ
عمى الساحة الدولية.. لنا اقتصاد غير صػغير يجػب أف نواصػؿ مراعاتػو.. بػؿ ألننػا قػوة عظمػى مػف الناحيػة 
البشػػػرية، ألف لنػػػا شػػػبانا وشػػػابات وبػػػالغيف وبالغػػػات ممتزمػػػوف بػػػأمف الدولػػػة بشػػػكؿ حصػػػري، وىػػػـ مسػػػتعدوف 

 «.ع عف الدولة كما ال يحدث في أي دولة أخرىلالنخراط في ميمة الدفا

 72/2/7627، الشرق األوسط، لندن
 

 تضاعف كبير بعدد المستوطنين بالضفة والقدس :ألفا 056ألول مرة يتجاوز  24
أظيرت معطيات جديدة نشرتيا وزارة داخمية االحتالؿ اإلسرائيمي حوؿ أعداد المستوطنيف في الضػفة الغربيػة 

% مقارنػػة مػػػع العػػاـ الماضػػي، وتخطػػى عػػػدد 5،5ا فػػي نسػػػبة المسػػتوطنيف بمغػػت نحػػو والقػػدس ارتفاعػػا كبيػػر 
 مستوطف.  050،250ألفا وبمغ ا ف  050المستوطنيف في الضفة الغربية رقـ الػ

بينمػا بمػػغ عػػدد المسػػتوطنيف فػػي األحيػػاء الشػػرقية بمدينػة القػػدس مثػػؿ "بسػػغات زئيػػؼ، والنبػػي يعقػػوب، ورمػػات 
 ألؼ مستوطف.  000"، بمغ نحو أشكوؿ، وراموف.. وغيرىا

مسػػتوطف جديػػػد فػػي ظػػػؿ موجػػػة  25،521شػػيرا األخيػػػرة انضػػـ نحػػػو  27وُتظيػػر ىػػػذه المعطيػػات أنػػػو فػػي الػػػػ
االزدىار االستيطاني والسيما في القػرى التػي ال ُتحسػب بشػكؿ تقميػدي كجػزء مػف الكتػؿ االسػتيطانية الكبػرى، 

 المستقبمية. وىكذا تصبح ىذه األماكف ذات أىمية في المفاوضات 
عامػا األخيػرة، حيػث بمػغ عػددىـ  27ويتبيف مف ىذه المعطيات أيضا أف عدد المستوطنيف تضاعؼ خالؿ الػ

 ألؼ مستوطف.  210نحو  7000في الضفة الغربية فقط "دوف القدس" عاـ 
وأبدى عضو الكنيست عػف حػزب االتحػاد القػومي "يعقػوب كػاتس" عػف رضػاه إزاء ىػذه المعطيػات رغػـ وقػؼ 

ألػػؼ مسػػتوطف مػػع موعػػد  500بنػػاء االسػػتيطاني لفتػػرات عديػػدة فػػي الضػػفة الغربيػػة، وقػػاؿ: "نسػػعى لنكػػوف ال
 االنتخابات القادمة". 

 70/2/7627، فمسطين أون الين

 
 من مياجمة قوافل أسمحة كيماوية سورية "إسرائيل"مسؤولون أمريكيون: لن نمنع  29

ؤوليف أمريكييف كبار قوليـ لنظرائيـ اإلسرائيمييف إف نقمت صحيفة "معاريؼ" في موقعيا عمى الشبكة عف مس
اإلدارة األمريكيػػة قػػد أوضػػحت أنيػػا لػػف تمنػػع إسػػرائيؿ مػػف مياجمػػة قوافػػؿ لحػػزب اهلل تحمػػؿ أسػػمحة كيماويػػة 

 سورية إلى لبناف.
سػرائيؿ بشػأف طريقػة العمػؿ التػ ي وأشارت الصحيفة إلى أنو يوجد مؤخرا تنسيؽ وثيػؽ بػيف الواليػات المتحػدة وا 

 يجب اتباعيا مف أجؿ إحباط إمكانية نقؿ أسمحة كيماوية إلى لبناف مف قبؿ حزب اهلل.
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وكتبػت  كما أشارت الصػحيفة إلػى أف مسػؤوليف عسػكرييف كبػار إسػرائيمييف وأمػريكييف يمتقػوف ويناقشػوف ذلػؾ.
بنػاف، أو "معاريؼ" أنو بسػبب الخشػية مػف أف قصػؼ قافمػة شػاحنات تحمػؿ أسػمحة كيماويػة فػي طريقيػا إلػى ل

فػػي سػػورية إذا اقتضػػت الضػػرورة، قػػد يػػؤدي إلػػى انػػدالع حػػرب، فػػبف الطػػرفيف يتباحثػػاف بشػػأف طريقػػة إحبػػاط 
 عممية النقؿ بطريقة ذكية وىادئة، بما في ذلؾ استخداـ وحدات كوماندو خاصة.

ري بشػػار وأشػػارت الصػػحيفة إلػػى أف السػػناريو األوؿ السػػتخداـ األسػػمحة الكيماويػػة ىػػو أف يقػػـو الػػرئيس السػػو 
األسد باستخدامو عمى نطاؽ واسع وبكميات كبيرة لمقضاء عمى االنتفاضة بضربة قاصمة، األمر الذي تنفيو 

 وزارة الخارجية السورية.
أمػػا السػػيناريو الثػػاني، والػػذي وصػػؼ بأنػػو لػػيس بالضػػرورة عمػػى حسػػاب األوؿ، فيػػو أف يحػػاوؿ حػػزب اهلل أو 

 ح، األمر الذي تعتبره إسرائيؿ تيديدا مباشرا.تنظيـ القاعدة وضع اليد عمى مخازف السال
وكتبػػت الصػػحيفة أيضػػػا أنػػو بحسػػب تقػػػديرات مسػػؤوليف فػػػي اإلدارة األمريكيػػة فػػبف ىنػػػاؾ إمكانيػػة معقولػػػة أف 
يحصػػؿ سػػناريو واحػػد أو االثنػػيف معػػا فػػي المػػدى القريػػب جػػدا، فػػي "األسػػابيع القريبػػة"، وذلػػؾ بسػػبب التػػدىور 

السػػبب الػػذي أدى إلػػى تعزيػػز التنسػػيؽ فػػي ىػػذه المسػػألة بػػيف إسػػرائيؿ والواليػػات السػػريع لمنظػػاـ السػػوري. وىػػو 
 المتحدة.

  70/2/7627، 84عرب 
 

 األوروبي بالتدخل لمنع قانون تونسي يجرم التطبيع االتحادليبرمان يطالب  76
التحػػػاد قػػػاؿ وزيػػػر الخارجيػػػة اإلسػػػرائيمي، أفيغػػػدور ليبرمػػػاف خػػػالؿ لقائػػػو مػػػع وزيػػػرة الخارجيػػػة فػػػي ا: تػػػؿ أبيػػػب

األوروبي كاثريف أشتوف، أمس، في بروكسؿ، إف الحزب الحاكـ في تونس يريد سف قانوف يعتبػر أي مػواطف 
يقيـ أي عالقة مع إنساف إسرائيمي بمثابة مخالفة جنائية يعاقب عمييا. واعتبر ذلؾ ضربا مف الالسامية ضد 

 التونسييف. الييود، وأنيا إشارة سيئة تنذر بمستقبؿ أسود لممواطنيف الييود
وكػػاف ليبرمػػاف قػػد طالػػب أشػػتوف بػػتفيـ مواقػػؼ إسػػرائيؿ ومخاوفيػػا مػػف الربيػػع العربػػي ومػػف التغيػػرات السػػمبية 

وقاؿ إف إسرائيؿ ترى أف اتفاقات السالـ بيف إسرائيؿ والعالـ العربي «. اإلخواف المسمميف»والفوضى وسيطرة 
 تكوف بيف الشعوب.أبرمت بيف حكومات وىذه نقطة ضعؼ قاتمة، وكاف يجب أف 

 72/2/7627، الشرق األوسط، لندن

 
 الجوالن المحتلطالق النار في إعمى طول خط وقف  قواتياتعزز  "سرائيل"إ 72

ػػػ ا ؼ ب: اعمنػػت مصػػادر امنيػػة اسػػرائيمية الخمػػيس اف اسػػرائيؿ تقػػـو بتعزيػػز قواتيػػا عمػػى طػػوؿ خػػط  القػػدس
بينمػػا تحتػػدـ المواجيػػات فػػي سػػورية بػػيف الجػػيش وقػػؼ اطػػالؽ النػػار مػػع سػػورية فػػي ىضػػبة الجػػوالف المحتمػػة، 

 النظامي والمقاتميف المعارضيف.
وقػػاؿ مصػػدر امنػػي طمػػب عػػدـ كشػػؼ اسػػمو لوكالػػة فػػرانس بػػرس 'مػػع توسػػع القتػػاؿ فػػي الجانػػب السػػوري مػػف 
ىضبة الجوالف يعزز الجيش االسرائيمي السياج مػع سػورية مػف خػالؿ اضػافة سػياجات اضػافية مػف االسػالؾ 

 فا مف محاولة الالجئيف اختراقيا'.الشائكة خو 
واضاؼ المصدر انو 'يتـ حفر كؿ انواع الحفر لمحؤوؿ دوف تقدـ السيارات. ويوجد طائرات عسكرية وقناصة 

 اكثر مف العادة'.
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وتػػابع انػػو تػػـ ارسػػاؿ العديػػد مػػف الجنػػود الػػى الجػػوالف 'لمتػػدرب ظاىريػػا ولكػػنيـ سػػيكونوف ىنػػاؾ فػػي حػػاؿ وقػػوع 
 شيء'.

امني اخػر طمػب عػدـ كشػؼ اسػمو عػف تعزيػزات امنيػة بػالقرب مػف السػياج الفاصػؿ موضػحا وتحدث مصدر 
 اف ذلؾ ييدؼ الى منع 'محاوالت لزعزعة االستقرار مف قبؿ منظمات ارىابية'. 

 72/2/7627، القدس العربي، لندن
 

  جرائم جنسية إيقاف رئيس شرطة االحتالل في القدس عن العمل بسبب 77
إخباري أنو تـ إيقاؼ رئيس شرطة االحتالؿ في القدس نسػيو شػاىاـ عػف العمػؿ عقػب ذكر تقرير : )د .ب ا(

الصػػػػػييونية عمػػػػػى موقعيػػػػػا ” يػػػػػديعوت أحرونػػػػػوت“تحقيػػػػػؽ بشػػػػػأف مػػػػػزاعـ ضػػػػػده بػػػػػالتحرش. وقالػػػػػت صػػػػػحيفة 
 اإللكتروني، أمس، إنو يشتبو في أف شاىاـ تحّرش مرؤسيو اإلناث. 

 72/2/7627، الخميج، الشارقة
 

 سرائيمي يعّد خّطة متعددة السنواتاإل الجيش": معاريف" 75
االسػػرائيمية، عػػف اف الجػػيش االسػػرائيمي سػػيقدـ فػػي الفتػػرة القريبػػة خطػػة متعػػػددة « معػػاريؼ»كشػػفت صػػحيفة 

، ولػـ تخػرج الػى 7022التػي تػـ تقػديميا فػي العػاـ « حممػيش»بػداًل مػف خطػة « عػوز »السػنوات، تحمػؿ اسػـ 
مميػػار شػيكؿ فقػػط، بعػػدما  72لجديػدة سػػترتكز عمػػى موازنػة تبمػػغ حيػز التنفيػػذ. واضػافت الصػػحيفة اف الخطػػة ا

مميػار شػيكؿ، مػف مجمػوع موازنػة عامػة لممؤسسػة األمنيػة  00كانت الخطة السابقة، ترتكز عمػى موازنػة تبمػغ 
مميػػار شػػيكؿ. ولفتػػت الصػػحيفة أيضػػًا الػػى اف التراجػػع المتوقػػع فػػي الموازنػػة غيػػر مػػرتبط بػػالتقميص  20تبمػػغ 

رة الحكومة الذي أعمنو رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو )الصورة(، ألف المؤسسة األمنيػة ُمسػتثناة الواسع في وزا
مػػػػف ىػػػػذا التقمػػػػيص. لكنيػػػػا نقمػػػػت عػػػػف مصػػػػادر مطمعػػػػة فػػػػي المؤسسػػػػة األمنيػػػػة أف الخطػػػػة تأخػػػػذ بالحسػػػػباف 

 الصعوبات التي آؿ الييا االقتصاد االسرائيمي والعالمي.
 72/2/7627، االخبار، بيروت

 
 توطد عالقتيا بمنغوليا لالستفادة من كنوزىا الطبيعية "إسرائيل: "رتسىآ 78

كشػػفت صػػحيفة "ىػػارتس" اإلسػػرائيمية أف نائػػب وزيػػر الخارجيػػة اإلسػػرائيمى، دانػػى أيػػالوف يجػػرى خػػالؿ األيػػاـ 
بػػػر الجاريػػػة جولػػػة رسػػػمية، اسػػػتيميا بزيػػػارة العاصػػػمة المنغوليػػػة "أوالف بػػػاتور"، مشػػػيرة إلػػػى أف ىػػػذه الزيػػػارة تعت

 .7002األولى منذ أف زارىا آريئيؿ شاروف عندما كاف يشغؿ رئيسا لموزراء فى الحكومة اإلسرائيمية عاـ 
وأشارت ىارتس إلػى أف منغوليػة تعتبػر دولػة غنيػة بػالكنوز الطبيعيػة الميولػة وتقػع فػى مكػاف اسػتراتيجى بػيف 

د مصػػػدر إسػػػرائيمى أف منغوليػػػا الصػػػيف وروسػػػيا، وتعػػػيش ىػػػذه األيػػػاـ حالػػػة مػػػف النمػػػو االقتصػػػادى، حيػػػث أكػػػ
 ستصبح مف الدوؿ الرائدة اقتصاديًا فى آسيا.

والتقػى أيػػالوف خػالؿ الزيػػارة مػع وزيػػر الخارجيػة ورئػػيس مجمػػس األمػف القػػومى ومػع نائػػب وزيػر الػػدفاع ووزيػػر 
مجػاؿ الطاقة ووزير التعميـ فى منغوليا، حيث وقػع عمػى اتفػاؽ مػع وزيػر التعمػيـ المنغػولى تضػمف تعاونػًا فػى 

 التدريس فى الجامعات والمؤسسات الثقافية العالمية.
 70/2/7627، اليوم السابع، مصر
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 لمواجية عجز الموازنة الضرائب: زيادة "سرائيل"إ 75
أقػػر وزيػػر الماليػػة اإلسػػرائيمي، أمػػس، زيػػادة الضػػرائب عمػػى التبػػغ والبيػػرة فػػي إطػػار سمسػػمة : )أ ؼ ب، أ ش أ(

 ؼ إلى تخفيض العجز في الميزانية، بحسب بياف صادر عف الوزارة.مف اإلجراءات التقشفية التي تيد
دوالر(، وازدادت  0،27 - 0،20شػيكؿ ) 7،1و 7،5وسترتفع أسعار عمب السجائر بحسػب أنواعيػا مػا بػيف 

دوالر(. ومػف المفتػػرض  2،01شػػيكؿ ) 5،21دوالر( إلػى  0،55شػػيكؿ ) 7،20الضػريبة عمػػى لتػر البيػػرة مػف 
 مميوف دوالر( إلى خزينة الدولة. 750مميار شيكؿ ) 2،05إلى إضافة  أف يؤدي ىذا اإلجراء

 في المئة مف إجمالي الناتط القومي. 5وتيدؼ زيادة الضرائب إلى سد جزء مف العجز في الموازنة الذي بمغ 
مف جيتو، أعمف رئيس حزب "شاس" اليميني إيمي يشػاي أف حزبػو سػيعارض اإلجػراءات االقتصػادية الجديػدة 

 .تعتـز الحكومة إقرارىاالتي 
 72/2/7627، السفير، بيروت

 
 % من االقتصاد اإلسرائيمي06يسيطرون عمى  من السكان %10: مكنيستل إحصائية 70

أظير بحث أجراه مركز األبحاث والمعمومات في الكنيست اإلسرائيمي، حجـ اليوة بيف الشرائط االجتماعيػة،  
 % االقتصاد.20% مف السكاف يسيطروف عمى 20حيث  يظير أف 

% مػػف الػػّدخؿ 20ويظيػػر البحػػث أف العشػػر الُعمػػوي فػػي سػػّمـ  الػػّدخؿ فػػي االقتصػػاد اإلسػػرائيمي ييػػيمف عمػػى 
% مػف الػدخؿ العػاـ، وفػي المقابػؿ تبمػغ 00%)الثالثة أعشار العموية فػي السػمـ(  تيػيمف عمػى 00العاـ، وأف 

 دخؿ العاـ.% مف ال70% مف السكاف)السبعة أعشارالمتبقية( أقؿ مف 20حصة 
% مػػف 02وفػػي قطػػاع  المسػػتقميف ومػػديري الشػػركات تزيػػد الفجػػوة اتسػػاعا حيػػث يسػػيطر العشػػر العمػػوي عمػػى 

% مػف السػكاف يسػيطروف عمػى 2دخؿ سوؽ الماؿ، ولدى تقسػيـ دخػؿ ىػذا القطػاع إلػى سػّمـ مئػوي يتبػيف أف 
 % مف مدخوالت سوؽ الماؿ.2545

 20/2/7627، 84عرب 
 
 
 

 أمس األقصى ستوطن اقتحموا المسجدم 100مؤسسة األقصى:  72
القدس: دعت مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث إلى ضرورة الرباط الدائـ والباكر في المسجد األقصى، 

 وتكثيؼ شد الرحاؿ إليو في كؿ وقت وحيف.
وحذرت المؤسسة مف تبعات تصعيد االحتالؿ اعتداءاتو عمى المسجد األقصى، والتي تمثمت بتعمد انتياؾ 

مستوطف،  200وأفادت المؤسسة بأنو "اقتحـ المسجد األقصى، أمس، نحو  بكثير مف الوسائؿ.حرمتو 
مستوطنًا،  050ليصؿ عدد المقتحميف الذيف دنسوا األقصى خالؿ ىذا األسبوع مف األحد إلى الخميس نحو 

 أدى قسـ منيـ بعض الطقوس الدينية والتممودية".
ما زالت تواصؿ مشروعيا الريادي بنقؿ المصميف مف كؿ قرى  وأشارت المؤسسة إلى أف "مؤسسة البيارؽ"

حافمة سنويًا، منيا نحو  0000ومدف الداخؿ الفمسطيني إلى األقصى عبر "مسيرة البيارؽ"، وتوفر نحو 
حافمة خالؿ شير رمضاف، كما أف "مؤسسة عمارة األقصى والمقدسات" ما زالت ترفد األقصى  2500
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عيا المتنوعة، وعمى رأسيا مشروع إحياء مصاطب العمـ في المسجد األقصى بالمصميف باكرًا عبر مشاري
 المبارؾ.

 72/2/7627، األيام، رام اهلل
 

 "األقصى"مؤسسة األقصى: االحتالل يواصل ىدم طريق باب المغاربة ويخطط لشبكة أنفاق تمر أسفل  74
رائيمي يقـو حاليًا باستكماؿ ىدـ القدس: كشفت مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث النقاب عف أف االحتالؿ اإلس

طريؽ باب المغاربة، المالصؽ لمجدار الغربي لممسجد األقصى، مشيرًة إلى أف الحفريات تحولت في األياـ 
 األخيرة إلى حفريات عمنية في وضح النيار، بعد أف كانت تنفذ سرًا.

يدي لطريؽ باب المغاربة، حيث وأكدت أنيا رصدت عمميات ىدـ بالمعاوؿ والفؤوس والمماسؾ الحديدية واأل
كاف عشرات الحفاريف يقوموف بالتناوب عمى ىدـ الحجارة واألتربة وتفكيؾ الطريؽ إلى أجزاء ثـ يقوموف 

 بنقؿ ىذه األتربة والصخور بالدالء البالستيكية إلى أكياس توضع بجانب الطريؽ.
ت ونقميا إلى جية مجيولة، مشيرة إلى ورجحت في تقرير ليا أف االحتالؿ يقوـ بتحميميا لياًل عمى شاحنا

أنو بجانب ىذه الحفريات، يالحظ أف االحتالؿ يقوـ بأعماؿ إعادة تأىيؿ وصيانة لمتفريغات والتجويفات في 
 باطف طريؽ باب المغاربة، وىو ما يرجح أف يكوف بقايا مسجد األفضؿ.

تالؿ يخطط لتحويؿ ىذه وبحسب معمومات وخرائط حصمت عمييا مؤسسة األقصى سابقًا، فبف االح
 الفراغات والتجويفات أو ما يمكف أف يبقى مف طريؽ باب المغاربة إلى كنيس لمييوديات.

وذكرت مؤسسة األقصى أنيا استطاعت، بعد ظير أمس، أف تتوصؿ إلى حقيقة ما يجري مف حفريات 
 وغير واضحة.وىدـ، مشيرًة إلى أف ىناؾ بعض الجوانب في ىذه الحفريات ما زالت غير معروفة 

ورجحت مؤسسة األقصى أف االحتالؿ يريد أف يجعؿ مف أسفؿ طريؽ باب المغاربة مدخاًل ومعبرًا جديدًا 
 ورئيسًا لشبكة األنفاؽ التي يحفرىا أسفؿ طريؽ باب المغاربة، ويخترؽ مف خالليا المسجد األقصى.

 72/2/7627، األيام، رام اهلل
 
 
 
 

 األقصى اليوم المسجد ن إلىقيود إسرائيمية عمى وصول المصمي 79
القدس: لمجمعة الثانية عمى التوالي، أكدت الشرطة اإلسرائيمية أنيا ستفرض قيودًا عمى وصوؿ المصميف إلى 

وقد ذكرت الناطقة بمساف الشرطة اإلسرائيمية لإلعالـ العربي لوبا السمري: إنو"  المسجد األقصى المبارؾ.
 .لتي تـ فرضيا يوـ الجمعة الماضيسيتـ فرض اإلجراءات والقيود نفسيا ا

وذكرت أف ا الؼ مف رجاؿ الشرطة سوؼ يقوموف منذ ساعات الصباح الباكر، اليوـ الجمعة، باالنتشار 
في مختمؼ أنحاء القدس الشرقية، باإلضافة إلى األزقة والمعابر المؤدية لممدينة والطرؽ المؤدية لمبمدة 

رطة المرور سوؼ تقوـ، ىذا األسبوع، أيضًا، باالنتشار في جميع القديمة، كما أف قوات أخرى معززة مف ش
 محاور الطرؽ الرئيسة والمؤدية إلى البمدة.

 72/2/7627، األيام، رام اهلل
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 ضد الشعب الفمسطيني عطا اهلل حنا: تمزيق اإلنجيل ال يمكن فصمو عن عدوان االحتالل 56
بسطية لمروـ األرثوذكس، إقداـ نائب ييودي متشدد : وصؼ المطراف عطا اهلل حنا، رئيس أساقفة سراـ اهلل

بتمزيؽ نسخة مف اإلنجيؿ، بأنو "عمؿ إجرامي وغير إنساني وغير أخالقي، قاـ بو شخص متطرؼ 
 ومتزمت".

وأضاؼ حنا في تصريحات خاصة لػ "قدس برس": "إذا ظف ىذا الشخص أنو بتمزيؽ اإلنجيؿ يتطاوؿ عميو، 
عمى نفسو، ويدؿ عمى عنصريتو وحقده، ألف مكانة "اإلنجيؿ" والسيد  فيو مخطئ، وأساء لنفسو وتطاوؿ

 المسيح مكانة سامية، ال يستطيع ىذا العنصري أف يناؿ مف ىذه المكانة".
وأكد حنا أنو "ال يستغرب ما أقدـ عميو ىذا الشخص، ألف ىؤالء معروفوف بعنصريتيـ وعدائيـ لكؿ ما ىو 

 مى العنصرية والحقد والكراىية لنا كعرب مسمميف ومسيحييف".ليس ييودي، وىذه ثقافتيـ القائمة ع
وقاؿ: "نحف ال ننظر إلى ما أقدـ عميو ىذا الشخص بمعزؿ عف الممارسات التي تتـ بحؽ الشعب 
الفمسطيني، فيـ يعتدوف عمى "اإلنجيؿ"، ويقتموف ويعتدوف عمى الشعب الفمسطيني"، مطالبا كؿ الييئات 

 عري ىمجية وعنصرية ىؤالء".الحقوقية "بالتحرؾ وأف ت
 70/2/7627قدس برس، 

 
 بالقدس تستنكر قرار تحويل مناطق خمف الجدار لإلدارة المدنية ""لجنة مقاومة االستيطان 52

استنكرت لجنة مقاومة الجدار واالستيطاف في القدس، قرار حكومة االحتالؿ وبمديتيا تسميـ المناطؽ : القدس
والتوسع، ومنيا: مخيـ شعفاط، ورأس خميس، ورأس شحادة، وسميرا المعزولة بالقدس خمؼ جدار الضـ 

 ميس، وضاحية السالـ، وقمنديا، وكفر عقب، وضاحية األوقاؼ إلى ما تسمى اإلدارة المدنية العسكرية.
وقاؿ رئيس لجنة مقاومة الجدار واالستيطاف إسماعيؿ الخطيب " إف تحويؿ ىذه المناطؽ إلى اإلدارة المدنية 

عدة مراحؿ ييدؼ إلى عزؿ القرى والبمدات المقدسية عف بعضيا البعض، عف طريؽ الحواجز مف خالؿ 
غالؽ الحارات الفمسطينية داخؿ سور القدس، ووضع بوابات الكترونية عمى المسجد األقصى عمى غرار  وا 

 المسجد اإلبراىيمي في الخميؿ لمتحكـ بالداخؿ والخارج منو.
 72/2/7627، القدس، القدس

 
 

 ع مواجيات عنيفة مع قوات االحتالل عمى معبر مخيم شعفاطاندال 57
الجمعة"، مواجيات عنيفة مع قوات االحتالؿ عمى معبر  -اندلعت بعد منتصؼ ليؿ "الخميس  :راـ اهلل

 مخيـ شعفاط بالقدس المحتمة.
جاه الشباف، وافاد شيود عياف باف جنود االحتالؿ اطمقوا واباًل مف الغاز المسيؿ لمدموع وقنابؿ الصوت ت

 دوف وقوع اصابات ".
 72/2/7627، القدس، القدس

 
 من الخميل ضابط من جيش االحتالل ينكل بفتى فمسطيني 55

 22تـ يوـ أمس، األربعاء، توثيؽ حادث اعتداء مف قبؿ قوات االحتالؿ عمى فتى فمسطيني ): القدس
 عاما(، وذلؾ خالؿ اعتقالو.
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يميـ" مف التقاط صورة لضابط في جيش االحتالؿ وىو ينطح وتمكنت آلة التصوير الخاصة بمنظمة "بتس
 الفتى الفمسطيني بوجيو خالؿ عممية االعتقاؿ، ما أدى إلى كسر في في أنفو.

وعمـ أف الحادث وقع خالؿ محاولة قوات االحتالؿ احتجاز عدد مف الفتية الفمسطينييف بالقرب مف الحي 
ر الفتى ثائر غانـ وىو يجادؿ أحد الجنود، وعندىا وصؿ االستيطاني في الخميؿ. وفي مرحمة معينة يظي

 إلى المكاف ضابط وبدأ بدفع الفتى واالشتباؾ معو باأليدي.
يذكر أنو تـ إطالؽ سراح الفتى غانـ بعد وقت قصير، ونقؿ إلى مستشفى "عالية" في الخميؿ لتمقي العالج، 

 حيث تـ تشخيص كسر في أنفو.
 72/2/7627، وكالة سما اإلخبارية

 
 يقصف مستشفى فمسطين بمخيم اليرموك السوري جيشالمعا: وكالة  58

كدت مصادر فمسطينية بدمشؽ لػ"معا" اف قوات النظاـ السوري قصفت اليوـ الخميس، مستشفى أ :بيت لحـ
وقالت المصادر اف التطورات تتسارع بشكؿ يومي بؿ وساعي، واف اعداد  فمسطيف بمخيـ اليرموؾ بدمشؽ.

طينييف تتزايد بشكؿ كبير، مف مخيـ درعا الى مخيمات حمب مرورا بدمشؽ، مضيفة انو ومنذ الشيداء الفمس
صباح اليوـ حدثت اشتباكات بيف الجيش الحر والجيش النظامي، في اخر مخيـ اليرموؾ شارع الثالثيف 

 والذي تقع بو مستشفى فمسطيف.
يش السوري، ما ادى الى وقوع حريؽ واضافت المصادر اف المستشفى تعرض لقذيفة اطمقتيا مدفعية الج

 كبير دوف اف تعرؼ حجـ االصابات .
وتوقعت المصادر الفمسطينية اف يكوف المستشفى مستيدؼ، كونو يقدـ عالج لكؿ المصابيف مف جميع 
االطراؼ، وىذا ممنوع مف قبؿ النظاـ في سوريا، اي انو يمنع عالج المصابيف جراء رصاص قوات النظاـ 

الى المشافي الحكومية وىـ اثنتاف فقط المواساة والمجتيد الموضعتيف تحت رقابة وحراسة امنية ويتـ تحويميـ 
 شديدة.

 72/2/7627، وكالة معًا اإلخبارية
 
 
 

 تجدد االشتباكات في مخيم اليرموك بدمشق": الشرق األوسط" 55
ـ اليرموؾ، مع اقتصرت المواجيات في العاصمة السورية دمشؽ عمى حي مخي: لياؿ أبو رحاؿ -بيروت

 .استعادة النظاـ السوري سيطرتو بشكؿ كامؿ عمى معظـ أحياء دمشؽ، باستثناء بعض الحارات
اشتباكات عنيفة دارت بيف الجيش الحر والجيش »وأفادت لجاف التنسيؽ المحمية في سوريا أمس بأف 

تفجير عبوات »ـ عف ، يعتقد أنو ناج00، عمى وقع دوي انفجارات في شارع «النظامي في مخيـ اليرموؾ
وذكر ناشطوف أف االشتباكات بدأت فجرا في المخيـ، وسط محاولة قوات «. ناسفة باليات لمقوات النظامية

، األمر الذي أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة استخدمت 00األمف اقتحاـ حي الحجر األسود مف شارع 
اء الحجر األسود، ومخيـ فمسطيف، خالليا قوات األمف القصؼ المدفعي وبالمروحيات في كؿ مف أحي

 ومخيـ اليرموؾ. كما عثر في حي القدـ عمى جثث أربعة قتمى ذبحوا بالسكاكيف. 
 72/2/7627، الشرق األوسط، لندن
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 جنوب بيت لحم مستوطنون يقيمون عشرة بيوت متنقمة في بمدة الخضر 50

ت االحتالؿ اإلسرائيمي، عشرة نصبت مجموعة مف المستوطنيف، أمس، وتحت حماية قوا حسف عبد الجواد:
 بيوت متنقمة "كرفانات"، في منطقة بطف المعصي، مف أراضي بمدة الخضر، إلى الجنوب مف بيت لحـ.
وقاؿ مزارعوف مف بمدة الخضر: إنيـ شاىدوا مجموعة مف المستوطنيف تقيـ بيوتًا متنقمًة، في منطقة بطف 

والتي تقع بمحاذاة الطريؽ القديمة المؤدية إلى عدد مف قرى المعصي المحاذية لمبؤرة االستيطانية "اتامار"، 
 الريؼ الجنوبي.

 72/2/7627، األيام، رام اهلل
 

 االحتالل يحول قرى بالضفة لمنطقة تدريب عسكري 52
أغمقت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بالمكعبات اإلسمنتية والسواتر الترابية، الطرؽ المؤدية إلى قرى : راـ اهلل

نوب الخميؿ بالضفة الغربية، تمييدًا إلخالء ىذه القرى وتحويميا إلى منطقة تدريب عسكرية فمسطينية ج
 لقوات االحتالؿ.

وذكرت مصادر إعالمية فمسطينية، أف ىذه القرى ىي: منطقة بئر العد، مجاز، التباف، الفخيت، الحالوة، 
خميؿ. وتأتي ىذه الخطوة تمييدًا لتنفيذ جنوب مدينة ال” يطا“المركز، جنبا، والخروبة، والواقعة شرؽ مدينة 

قرار لوزير الدفاع اإلسرائيمي إييود باراؾ بتحويؿ ىذه القرى لمنطقة تدريب عسكرية، حيث قامت جرافات 
 وقوات االحتالؿ ببغالؽ مداخؿ القرى، وحظرت عمى الفمسطينييف البقاء في منطقة العزؿ.

 72/2/7627، االتحاد، ابوظبي
 

 تحام األقصى جريمة عنصرية مركز سواسية: اق 54
أعرب مركز سواسية لحقوؽ اإلنساف ومناىضة التمييز عف إدانتو البالغة لقياـ قوات االحتالؿ الصييونية 
خراج المصميف منو مف دوف أدنى مراعاة لمشاعر  باقتحاـ المسجد األقصى الشريؼ واعتقاؿ إمامو وا 

 وأحاسيس مالييف المسمميف في ىذا الشير الكريـ.
دأبت خالؿ الفترة الماضية عمى استفزاز مشاعر الفمسطينييف والمسمميف ” اإلسرائيمية“ضاؼ أف الحكومة وأ

قامة  مف خالؿ عمميات االقتحاـ المتكررة لممسجد األقصى، وذلؾ في إطار خطتيا الممنيجة ليدـ المسجد وا 
طورات األحداث في المنطقة، الييكؿ المزعوـ عمى أنقاضو، مستغمة انشغاؿ العالـ العربي واإلسالمي بت

 لتنفيذ مخططيا اإلجرامي.
 72/2/7627، الخميج، الشارقة

 
 االحتالل يمنع إدخال الكتب لألسيرات الفمسطينياتمركز أسرى فمسطين لمدراسات:  59

االحتالؿ يحـر »أسرى فمسطيف لمدراسات في بياف صحفي باف  أفاد رياض األشقر المدير اإلعالمي لمركز
الكتب واألشغاؿ اليدوية منذ ثالث سنوات متتالية، رغـ مطالبتيـ المستمرة بالسماح ببدخاليا، األسيرات مف 

كما يحرميف مف مواد التنظيؼ لمكافحة الفئراف والصراصير التي تمأل غرفيف القريبة مف غرؼ األسيرات 
 «.الجنائيات المواتي يشكمف خطرا عمى حياة األسيرات األمنيات
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األسيرات تشتكيف كذلؾ مف سياسة اإلىماؿ الطبي المتعمد التي تمارسيا »قي بأف وأضاؼ الباحث الحقو 
اإلدارة بحقيف، والذي ال يتوقع أف يتحسف خالؿ الفترة القريب القادمة نظرا لتعييف مديرة جديدة لقسـ 
 األسيرات تعرؼ بعدائيا الشديد لألسيرات ومعاممتيا السيئة ليف عندما كانت تعمؿ كسجانة في وقت

 ، حسب قولو.«سابؽ
 72/2/7627، الدستور، عّمان

 
 االحتالل يفرج عن الصحفي نواف العامر 86

، عف الصحافي نواؼ العامر 7027-2-72أفرج سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي، مساء الخميس : وكاالت
 شيًرا متواصمة مف االعتقاؿ اإلداري.  20عامًا( بعد  50)

كز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف بضرورة العمؿ مف وطالب العامر فور خروجو في تصريح لمر 
أجؿ اإلفراج عف الصحفييف المعتقميف في سجوف االحتالؿ، "فيناؾ أكثر مف صحفي معتقؿ مف أبرزىـ 

 الصحافي أيمف أبو وردة ووليد خالد وعامر أبو عرفة وغيرىـ مف اإلعالمييف والحقوقييف". 
 70/2/7627، فمسطين أون الين

 
 تخصصاتيم بسبب القوانينبال يعممون % 84مبنان: بتبحث في واقع الميندسين الفمسطينيين  "شاىد" 82

في لبناف، « رابطة الميندسيف الفمسطينييف»بالتعاوف مع « المؤسسة الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف شاىد»قامت 
جوانب. الدراسة التي اعتمدت الدراسة الميدانية عمى واقع قطاع الميندسيف الفمسطينييف، مف جميع ال ببعداد

في المئة مف مجموع الميندسيف، البالغ عددىـ ثالثمئة  02ميندسًا، يمثموف  17عمى عينة عشوائية شممت 
ميندس في لبناف. وانقسمت إلى ثالثة أقساـ: قسـ يبحث في اإلطار القانوني لواقع الميندسيف الفمسطينييف 

وقسـ ثالث يعرض مالحؽ ىامة ذات صمة. وعرضت خيارات في لبناف، وقسـ يبحث في نتائط الدراسة، 
 قانونية ومقترحات قوانيف لتعديؿ ىذا اإلطار لكي يتالءـ مع حقوؽ الميندسيف وفقًا لمبادئ حقوؽ اإلنساف.

في المئة مف الميندسيف الفمسطينييف نالوا تقدير  142وتبيف الدراسة، مف خالؿ العينة التي شممتيا، أف نسبة 
في المئة، في حيف بمغت  7741فقد بمغت « جيد جداً »ند تخرجيـ، أما نسبة الذيف نالوا تقدير ع« ممتاز»

 في المئة لـ يحصموا عمى تقدير. 2042في المئة، مقابؿ  5540« جيد»نسبة الذي حصموا عمى تقدير 
اؿ واحد. فنسبة وتظير الدراسة أف طبيعة العقد بيف أرباب العمؿ والميندسيف الفمسطينييف غير ثابتة عمى ح

في المئة يعمموف بموجب عقد شيري،  71422في المئة، يعمموف بموجب عقد سنوي، ونسبة  71422
في المئة يعمموف بموجب عقد موسمي، في حيف بمغت  7400في المئة يعمموف بموجب عقد دائـ، و 2745و

عنيـ معمومات فقد بمغت  في المئة، أما الذيف الذيف لـ تتوفر 20450نسبة الذيف يعمموف مف دوف عقد 
في المئة مف الميندسيف درسوا في جامعات لبناف، أما  5240في المئة. كما بينت الدراسة أف  040نسبتيـ 
في المئة منيـ فقد درسوا في دوؿ عربية أو أجنبية. وقد يعود ىذه الفرؽ إلى المرحمة الذىبية  5742نسبة 

، تؤمف منحًا «منظمة التحرير الفمسطينية»، عندما كانت التي عاشيا الفمسطينيوف في الفترات الماضية
في المئة مف الميندسيف الفمسطينييف يعمموف في  50455جامعية لمدراسة في الخارج. وتشير الدراسة إلى أف 

الواقع القانوني »في المئة ال يعمموف في مجاؿ تخصصيـ، الفتة إلى أف  50401مجاؿ تخصصيـ، ونسبة 
 «.ناف يحوؿ دوف تمكينيـ مف العمؿ في مينة اليندسةلمفمسطينييف في لب
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التمييز يشمؿ الراتب، واالمتيازات، والمستوى »ويمفت الميندسوف الفمسطينيوف الذيف شممتيـ الدراسة إلى أف 
في المئة مف الميندسيف، الذيف تـ  25وتؤكد نسبة «. الوظيفي، والمعاممة اإلدارية، والضماف االجتماعي

في المئة فقط، يشعروف باألماف الوظيفي في  75الدراسة، عدـ شعورىا باألماف الوظيفي، وأف استفتاؤىـ في 
لبناف. ويحّمؿ ىؤالء الدولة المبنانية المسؤولية، التي لـ توفر األرضية القانونية المناسبة لمميندس، كذلؾ 

سطيني بمنح جامعية تخولو ، التي لـ تساعد الطالب الفم«األونروا -وكالة غوث الالجئيف الفمسطينييف »
دراسة اليندسة إال في إطار محدود، والفصائؿ الفمسطينية، التي لـ توجد إطارًا مرجعيًا موحدًا يساعد 
الميندسيف الفمسطينييف في تجاوز تحدياتيـ أو يمنع الحكومات المبنانية المتعاقبة مف المساس بحقوؽ 

 اإلنساف الفمسطيني.
اـ ىذا الواقع، بات الميندس الفمسطيني أماـ خياريف ال ثالث ليما، إما اليجرة أم»وتخمص الدراسة إلى أنو 

إلى بمد غربي يحتـر عممو وكفاءتو، فيحصؿ عمى جنسية ىذا البمد ثـ يعود إلى لبناف أو إلى دوؿ الخميط 
ما أف يبقى وضعو عمى ما ىو عميو، ظمـ وغبف وتمييز مع المجت»وتمفت الدراسة إلى أف «. العربي، وا 

الفمسطيني في لبناف بات يفتقد إلى العدد الكافي مف األطباء والميندسيف والصيادلة وباتت ىذه الميف في 
المخيمات الفمسطينية وكأنيا سمعة نادرة. فيناؾ عزوؼ عف دراسة اختصاصات الميف الحرة بسبب 

ي مف ممارسة حقو في التكاليؼ المالية الباىظة مف جية، وخوؼ مف فرص العمؿ نتيجة حرماف الفمسطين
 «.العمؿ ومساواتو مع أخيو المبناني مف جية أخرى

 75/2/7627مؤسسة الفمسطينية لحقوق اإلنسان "شاىد"، 
 

 إنياء أزمة العالج في الخارج لمرضى غزة  :غزة منظمة الصحة العالمية في قطاع 87
س، أنو تـ إنياء أزمة أعمف مدير منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة محمود ضاىر، أم: )أ .ؼ .ب(

عمى  العالج في الخارج لممرضى الفمسطينييف مف سكاف القطاع بعد التوافؽ بيف حكومتي السمطة وحماس
بدءًا مف صباح اليـو )أمس(، عاد “إعادة الموظفيف إلى عمميـ في دائرة العالج في الخارج. وقاؿ ضاىر 

رة إلى عمميـ بعدما تـ التوافؽ بيف حكومتي غزة وراـ مدير عاـ دائرة العالج في الخارج والعامموف في الدائ
 ”.اهلل إلنياء أزمة تحويؿ المرضى مف القطاع لمخارج التي استمرت أسبوعاً 

تـ االتفاؽ عمى اعادة تشكيؿ المجاف الفنية المشرفة عمى تحويؿ المرضى مف غزة لمعالج “وأكد ضاىر انو 
الخاصة بتحويؿ المرضى بعد شيريف بالتوافؽ بيف وزارتي في مشاؼ خارج القطاع ووضع المعايير المينية 

 ، موضحًا أف الوسطاء سيتابعوف ضماف استمرار العمؿ في ىذه الدائرة. ”الصحة في غزة وراـ اهلل
 72/2/7627، الخميج، الشارقة

 
 "إسرائيل"رئيس حزب "الوطنيين األحرار": حزب اهلل يريد احتالل  85

" أمس ،ر" النائب دوري شمعوفرئيس حزب "الوطنييف األحراقاؿ  أف  ،في حديث إلى وكالة "أخبار اليـو
، ولـ يعد حزبًا دفاعيًا عف لبناف، بؿ أصبح إسرائيؿبسالحو، ال بؿ يريد احتالؿ  االحتفاظ"حزب اهلل يريد 

 ىجوميًا".
72/2/7627، المستقبل، بيروت  

 
ًً عدوانًا  "إسرائيل"من احتمال شن تتخوف جنوب لبنان سكان قرى  88   عمى لبنان جديدًا
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عدوانًا جديدًا، بالنظر  "إسرائيؿ"يتخوؼ سكاف القرى والبمدات في جنوب لبناف مف احتماؿ شف  بيروت:
لمتحركات والمناورات والتدريبات والتيديدات المتصاعدة لقادتيا السياسييف والعسكرييف التي تترافؽ يوميًا مع 

 انتياكات يومية ألجواء لبناف.
المخاوؼ مع استقداـ جيش االحتالؿ، أمس، شاحنتيف محممتيف بمكعبات أسمنتية وباشر وترافقت ىذه 

بتركيزىا في أحد مواقعو المحاذية لمسياج في منطقة العباسية شرؽ بمدة الغجر، كما سّير دورياتو الراجمة 
ف بمدة الغجر، والمؤلمة عمى طوؿ الخط التقني بيف الوزاني وتؿ فشكوؿ مرورًا بالشطر المبناني المحتؿ م

وسط تحميؽ مكثؼ لمطيراف المروحي فوؽ مزارع شبعا ومرتفعات الجوالف المحتميف، فيما قامت جرافتاف 
 إلسرائيمي المقابؿ لبمدة رميش المبنانية الحدودية.اإسرائيميتاف بعممية تدشيـ وتحصيف موقع بيرانيت 

72/2/7627، الخميج، الشارقة  
 

 باسل عادل: نرفض االنحياز لحماس عمى حساب فتح السابقالمصري عضو مجمس الشعب  85
عمى زيارة رئيس حكومة ، السابؽ المصري عضو مجمس الشعب ،باسؿ عادؿ .عقب ـ: محمود عبد الغنى

: إف ىذه الزيارة تثير القمؽ قطاع غزة، إسماعيؿ ىنية لمصر ولقائو بالرئيس محمد مرسى قائالً  فيحماس 
 لجماعة اإلخواف. الدوليبانتمائيا لمتنظيـ لدى البعض خاصة أف حماس معروفة 

 فيوأشار إلى أف ىناؾ أقاويؿ عف مساعدة أفراد مف حماس لإلخواف أثناء ثورة يناير، وأضاؼ عادؿ 
تصريحات خاصة لػ"اليـو السابع" إف ىذا يدفعنا إلى القمؽ مف أف يتـ تقميص حجـ القضية الفمسطينية لتكوف 

استخداـ أرضى سيناء لتفريغ القضية  فيتفكير  أيإلى أف  حماس، الفتاً محؿ لرد الجميؿ بيف اإلخواف و 
الفمسطينية سواء بضغط مف الواليات المتحدة األمريكية أو حماس سيكوف محؿ رفض تاـ وقاطع وسيدفع 

 .القوميالبالد إلى مواجيات وانقسامات داخمية لحماية الحدود المصرية والحفاظ عمى األمف 
رفض القوى السياسية أثناء حكـ المخموع المواالة المطمقة لحركة فتح عمى حساب وشدد عادؿ عمى أف 

رفضو ا ف وبنفس المقياس والمعيار الموالة المطمقة لحماس عمى حساب فتح متمنيا أف  حماس، مجدداً 
 األماـ والقائد دوف الميوؿ لفريؽ عمى حساب ا خر. ىيتكوف المصمحة العميا لفمسطيف 

 70/2/7627القاىرة،  اليوم السابع،
 

 : لم ينتخبك الشعب لتعالج مشاكل غزة وتوطن الفمسطينيين في سيناءلمرئيس مرسي محمد أبو حامد 80
 التي ىيالمصري المنحؿ، إف الثورة الحقيقية قاؿ محمد أبو حامد، عضو مجمس الشعب: محمود عثماف

تغريدة عمى حسابو  فيؼ أبو حامد، وأضا لمصر. الدوليستقوـ إف شاء اهلل ضد احتالؿ تنظيـ اإلخواف 
يريد تنظيـ اإلخواف  التيستقوـ ضد االمتيازات  التي ىيعمى موقع تويتر، أف الثورة الحقيقية  الشخصي

تعميؽ منو عمى زيارة حركة حماس إلى مصر. وقاؿ  فيمصر، وذلؾ  فيالمحتؿ الحصوؿ عمييا  الدولي
رئيس الجميورية، إلى الرئيس مرسى، َمف وّكؿ األمر رسالة وجييا لمدكتور محمد مرسى  فيأبو حامد، 

لتعالط مشاكؿ أىؿ غزة وتوطف الفمسطينييف  المصريلغير أىمو فقد خاف اهلل والرسوؿ، لـ ينتخبؾ الشعب 
 ىنيةلقيادات، ال لوجود قيادات حماس عمى أرض مصر، ال لزيارة إسماعيؿ  سيناء وتجعؿ مصر مرتعاً  في

اقتحاـ السجوف، وغيرىا مف أحداث الثورة. وأعمف أبو حامد أنو يجمع ا ف  فير لمصر، حماس كاف لييا دو 
لحماس وقطاع غزة، وكذلؾ السماح لمفمسطينييف  المصريأدلة حوؿ منح مزايا استثنائية مف موارد الشعب 



 
 
 

 

 

           75ص                                    7525العدد:                72/2/7627 معةالج التاريخ:

غزة  مشغوؿ وميموـ قوى بمشاكؿ ي، ال لسرقة موارد مصر لصالح غزة، قائال، "أنا بقوؿ إلماألراضيبشراء 
 غزة". فيوأطفاليا أكثر مف مشاكؿ مصر وأطفاليا يروح يعيش 

 70/2/7627اليوم السابع، القاىرة، 
 

 األقصى المسجد الجامعة العربية تدين اقتحام 82
أدانت األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية اقتحاـ مجموعة مف : الرحيـ حسيف عالء المشيراوي، عبد

د األقصى المبارؾ واعتقاؿ قوات األمف اإلسرائيمي إماـ المسجد وىو يصمي لممسج اإلسرائيمييفالمتطرفيف 
غالؽ بوابات المسجد األقصى حتى صالة الفجر. وحذرت  واالستيالء عمى البطاقات الشخصية لممصميف وا 

السمطة القائمة باالحتالؿ مف مغبة اإلقداـ عمى أي عمؿ  "إسرائيؿ" أمس،في بياف ليا  ،الجامعة العربية
واني يستيدؼ المسجد األقصى المبارؾ وتؤكد عمى أف مدينة القدس وعمى رأسيا المسجد األقصى عد

المبارؾ ىو خط أحمر ال يمكف تجاوزه وأف أي اعتداء عميو سييدد حتما األمف واالستقرار في المنطقة 
عقؿ قادة االحتالؿ  أف تأخذ ىذا التحذير مأخذ الجد وأف ال يذىب "إسرائيؿ"برمتيا. ودعت الجامعة العربية 

في تصوراتيـ أف االعتداء عمى حرمة المسجد األقصى المبارؾ سيمر سيال مف قبؿ العالـ العربي  بعيداً 
واإلسالمي إذ سيكوف لألمة العربية واإلسالمية كممتيا حينئذ لذا فبف نتنياىو وقادة الحكومة اإلسرائيمية البد 

 أف يرعوا فيما يخططوف لو.
 72/2/7627ي، االتحاد، أبو ظب

 
 تضعان خطة تحرك قبيل التوجو لألمم المتحدة الفمسطينية الجامعة العربية والسمطة 84

أكدت جامعة الدوؿ العربية أنيا وضعت خطة تحرؾ بالتنسيؽ مع الجانب الفمسطيني بشأف تنفيذ  :القاىرة
لمحصوؿ عمى صفة الدولة غير قرار لجنة مبادرة السالـ العربية األخير بالدوحة بالذىاب إلى األمـ المتحدة 

وقاؿ  العضو في األمـ المتحدة خالؿ اجتماعات الجمعية العامة لألمـ المتحدة في شير سبتمبر المقبؿ.
السفير محمد صبيح، إف  ،األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة بالجامعة العربية

دولة  207العربية بحصوؿ فمسطيف عمى اعتراؼ ثنائي مف ىناؾ حدا أدنى مف األصوات ضمنتو الجامعة 
ينفي  22أف حصوؿ فمسطيف عمى دولة غير عضو في األمـ المتحدة عمى حدود عاـ  في العالـ، مؤكداً 

 أف األراضي الفمسطينية ىي أراٍض متنازع عمييا بؿ ىي دولة تحت االحتالؿ. "إسرائيؿ"ذريعة 
 70/2/7627ية )وفا(، نوكالة األنباء والمعمومات الفمسطي

 
 تحرك عربي لمكشف عن مالبسات وفاة عرفات 89

 الفمسطينيرسالة خطية إلى الرئيس  العربيبعث األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية د.نبيؿ : )أ.ش.أ(
محمود عباس ورسائؿ مماثمة إلى وزراء الخارجية العرب يطمب فييا دعـ السمطة الفمسطينية والدوؿ العربية 

 الفمسطينيلجامعة والمجنة المشكمة بيا برئاسة نائب األميف العاـ لكشؼ مالبسات وفاة الرئيس لجيود ا
العربية المحتمة  واألراضيوصرح األميف العاـ المساعد لمجامعة لشئوف فمسطيف  الراحؿ ياسر عرفات.

، بأف ىذه الرسائؿ تأتى  داد تقرير شامؿ إطار تحرؾ الجامعة إلع فيالسفير محمد صبيح لمصحفييف اليـو
سبتمبر القادـ  في أيموؿ/حوؿ مالبسات وفاة عرفات لعرضو عمى االجتماع القادـ لوزراء الخارجية العرب 
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األمـ المتحدة لطمب تشكيؿ لجنة دولية لمتابعة ىذه  يف العربيبالقاىرة التخاذ القرار المناسب بشأف التوجو 
 القضية.

 70/2/7627اليوم السابع، القاىرة، 
 

 إسرائيمياً  الكترونياً  موقعاً  776اختراق ان: إير  56
لمكياف الصييوني عمى شبكة االنترنت وذلؾ  تابعاً  موقعاً  770باختراؽ  اإليرانييفقامت مجموعة مف الشباب 

 داريوش رضايي نجاد. اإليرانيفي الذكرى السنوية الغتياؿ العالـ النووي 
تدعى مجموعة امف االنترنت استطاعت اختراؽ  إيرافي مجموعة مف الشباف ف أفوكالة مير لألنباء  وأفادت
 في الكياف الصييوني وتعطيميا. األساسيةالمواقع 

المواقع حساسية في الكياف الصييوني  أكثر إلىالمجموعة لمراسؿ الوكالة انو تـ الوصوؿ  أفرادوصرح احد 
وموقع  األساسي "إسرائيؿ"دى وموقع منت اإلسرائيمي األمفوتعطيؿ الخوادـ مثؿ موقع مركز تدريب قوات 
 .لإلسرائيمييفتجاري مصرفي يقوـ بحماية البطاقات المصرفية 

 70/2/7627، إيران ،وكالة مير لألنباء
 

 وتطالب بسن قانون يجّرم ذلك "إسرائيل"تنتقد التطبيع مع  مغربيةجمعية حقوقية  52
اجتماعو األخير المنعقد بالرباط، عف عبر المكتب المركزي لمجمعية المغربية لحقوؽ اإلنساف، في  :الرباط

إدانتو لمدعوة التي وجييا حزب العدالة والتنمية لإلسرائيمي أوفير برانشتايف الذي وصفتو الجمعية بأنو "يعتبر 
 مف أحد المسؤوليف الصياينة"، لحضور المؤتمر األخير لمحزب.

المغربية، استضافة حزب العدالة  "كـلكـ "نشرتو جريدة  72/2واعتبرت الجمعية في بياف ليا يوـ الخميس 
في سياسة التطبيع التي تناضؿ ضدىا  والتنمية الذي يترأس الحكومة ليذا اإلسرائيمي، بأنيا "تشكؿ تمادياً 

، العضو فييا ،" والتي تطالب الجمعيةBDSالحركة العالمية المناىضة لمصييونية المعروفة اختصارا بػ "
يجـر التطبيع مع الكياف الصييوني بكؿ أشكالو، مف ضمنو التطبيع الحكومة المغربية ببصدار قانوف 

التجاري الذي يأخذ أبعادا كبيرة بحموؿ شير رمضاف كؿ سنة حسب ما نشرتو العديد مف الصحؼ مف تدفؽ 
 التمور اإلسرائيمية عمى األسواؽ المغربية.

 70/2/7627قدس برس، 
 

 ري بين الواليات المتحدة و"إسرائيل"قانون لتدعيم التعاون العسك مشروعأوباما يوقع  57
إف الرئيس باراؾ أوباما سيوقع عمى مشروع قانوف لتدعيـ  األبيضقاؿ البيت  :محمد عبد العاؿ -واشنطف 

وسيسعى أوباما إلى التأكيد عمى التزامو  يـو الجمعة. "إسرائيؿ"التعاوف العسكري بيف الواليات المتحدة و
 اخبيف الييود األمريكييف في حفؿ يقاـ في البيت األبيض.لمن "إسرائيؿ"بالحفاظ عمى أمف 

( "إسرائيؿ"وكاف الكونجرس أقر مشروع القانوف المسمى )قانوف تعزيز التعاوف األمني بيف الواليات المتحدة و
 الماضي. األسبوعمف الديمقراطييف والجميورييف  واسعاً  والقى المشروع تأييداً 

تومي فيتور يـو الخميس "يدعـ مشروع القانوف تعاوننا األمني مع  األبيضوقاؿ المتحدث باسـ البيت 
 بزيادة مساعداتنا العسكرية إلسرائيؿ وتزويدىا ببمكانية الحصوؿ عمى عتاد إضافي." إسرائيؿ
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بشأف الدفاع الصاروخي واالستخبارات وزيادة  "إسرائيؿ"ويدعو مشروع القانوف الجديد إلى تعزيز التعاوف مع 
 صوؿ عمى أسمحة متقدمة.إمكانية الح

 72/2/7627وكالة رويترز، 
 

 لـ"إسرائيل" 55-لتعزيز معدات الحرب االلكترونية في طائرات اف اتفاقاً  تبرم الواليات المتحدة 55
)البنتاجوف( توصمت التفاؽ مع شركة  األمريكيةوزارة الدفاع  أفأكدت مصادر مطمعة  :مصطفى صالح

 05-أؼمميوف دوالر لتعزيز معدات الحرب االلكترونية في طائرات  550لوكييد مارتف بشأف برنامط بقيمة 
ويمثؿ االتفاؽ الذي ستوضع  .7022مف عاـ  اعتباراً  اإلسرائيميةالمقاتمة وتركيب أنظمة فريدة بالصفقة 

 21بموجبو  "إسرائيؿ"بالنسبة التفاؽ تشتري  لألماـالقادمة خطوة كبيرة  األسابيعالممسات األخيرة عميو في 
ويشمؿ خيارات  7020 أكتوبر األوؿ/مميار دوالر والذي تـ توقيعو في تشريف  7425بقيمة  05-طائرة اؼ

 مف الطائرات المقاتمة التي ال يرصدىا الرادار. 25 إلىلشراء ما يصؿ 
نفذت كؿ  إذامميار دوالر  2547 إلىتصؿ قيمتيا  إفيمكف  لػ"إسرائيؿ" األسمحةوقاؿ البنتاجوف إف صفقة 

 .7000سبتمبر  أيموؿ/ في األولىلممرة  إقرارىايارات التي تـ االتفاؽ عمييا عندما تـ الخ
.. تـ اإلسرائيميغير مصرح لو بالحديث "ىذا االتفاؽ يطمؽ البرنامط  ألنووقاؿ مصدر طمب عدـ ذكر اسمو 

 .التوصؿ إلى كؿ االتفاقات ا ف"
 70/2/7627وكالة رويترز، 

 
 في ميونيخ ندن بتخصيص دقيقة صمت إحياًء لمقتل رياضيين إسرائيميينل ولمبيادأكمينتون تطالب  58

طالبت وزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتوف المجنة المنظمة ألولمبياد لندف : وكاالت، 50عرب
بتخصيص دقيقة "صمت" عمى ما وصفتيا بػ"المذبحة" التي وقعت بحؽ الرياضييف اإلسرائيمييف في ميونيخ 

، جاؾ 7027ودعت كمينتوف في خطاب أرسمتو إلى رئيس مجمس إدارة تنظيـ أولمبياد لندف  .2127عاـ 
روج، بالعودة عف قراره بخصوص عدـ تخصيص دقيقة "صمت" عمى ضحايا ىجـو ميونيخ الذي وقع منذ 

 عامًا. 50
 70/2/7627، 84موقع عرب 

 
 فياض لتقىوا ائيل""إسر زار  اإلرىابلشؤون مكافحة  أوباما مستشاريديعوت أحرونوت:  55

 اإلرىابلشؤوف  األمريكيالرئيس  رمستشا أف اإلسرائيمية أحرونوتذكرت جريدة يديعوت  :القدس المحتمة
 األمفوقاؿ المتحدث باسـ مجمس  الذي وقع في بمغاريا. األخيروبحث اليجوـ  "إسرائيؿ"جوف بريناف زار 

محادثات مع كبار المسؤوليف "ىذه الزيارة خالؿ  أجرىجوف بريناف  إفتومي فيتور  األمريكيالقومي 
 اإلرىابيةذات االىتماـ المشترؾ ومف بينيا موجة المؤامرات  األمنيةحوؿ مجموعة مف الممفات  اإلسرائيمييف

مع رئيس  مثمراً  اجتماعاً  أيضاً ف بريناف 'عقد أ وأضاؼ .أخرى"ودوؿ  إسرائيؿعمى حد تعبيره ضد مصالح 
 ."سالـ فياض في القدسوزراء السمطة الفمسطينية 

 72/2/7627وكالة سما اإلخبارية، 
 

 اإلسرائيميةوضع حد لالنتياكات ل األوروبياالتحاد  يدعوالمرصد األورومتوسطي  50
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دعا المرصد األورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف، ممثؿ االتحاد األوروبي الجديد لحقوؽ اإلنساف، إلى  :جنيؼ
 الفمسطينييف، ضمف سمـ أولوياتو وأعمالو.وضع انتياكات السمطات اإلسرائيمية بحؽ 

الخميس، باستحداث االتحاد األوروبي لمنصب المبعوث الخاص  أمسورحب المرصد في بياف لو صدر 
لشؤوف حقوؽ اإلنساف، وتعييف وزير الخارجية اليوناني السابؽ ستافروس المبرنيديس في ىذا المنصب يـو 

 أمس األربعاء.
السيد المبرينيدس إلى مراكمة جميع التقارير الصادرة عف الوكاالت المختمفة  ودعا المرصد األورومتوسطي

منيا لبناء  واإلفادةضد السكاف في األراضي الفمسطيني،  اإلسرائيميةلالتحاد األوروبي، والمتعمقة بالممارسات 
نع السالـ وشّدد عمى أّف أّي سعي أوروبي لمعب دور فاعؿ في ص موقؼ عادؿ تجاه القضية الفمسطينية.

في منطقة الشرؽ األوسط، يجب أف يستند إلى عمؿ جاد لوقؼ انتياكات حقوؽ اإلنساف التي ترتكبيا 
 إسرائيؿ داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة.

 72/2/7627الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 أمام الضغط اإلسرائيمي تتراجع شبكة "بي بي سي" 52
معركة اإلعالمية اإلسرائيمية ضد شبكة "بي بي سي"، قامت شبكة فيما اعتبر عمى أنو انتصار أوؿ في ال

في صفحة المعمومات المخصصة لكؿ دولة في  "إسرائيؿ""بي بي سي" البريطانية بتغيير الصورة التي تمثؿ 
وجاء أنو تـ تغيير صورة الجندي الذي يتواجو بعنؼ مع مواطف فمسطيني بصورة لمدينة  موقعيا اإلخباري.

قاؿ موقع "والال" اإلسرائيمي اإلخباري إف ذلؾ جرى بالتزامف مع الحممة التي أطمقت ىذا األسبوع و  تؿ أبيب.
في  "إسرائيؿػ"في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيمية ضد قرار "بي بي سي" عدـ تعريؼ القدس عاصمة ل

 في الموقع. "إسرائيؿػ"الصفحة الخاصة ب
 70/2/7627، 84موقع عرب 

 
 
 بين الدولة والمعارضة "االستقطاب"األردني يعزز قانون االنتخاب  54

في األردف بيف مسؤوليف « غير المعمنة»تتواصؿ حممة االتصاالت والمقاءات : تامر الصمادي -عماف 
وممثميف عف المعارضة، لموصوؿ إلى قواسـ مشتركة حوؿ قانوف انتخاب يدفع قوى المعارضة لمتراجع عف 

 بات النيابية المقبمة.قرارىا المتعمؽ بمقاطعة االنتخا
، أف لقاءات أخرى مماثمة ستجمع العاىؿ األردني الممؾ «الحياة»وتؤكد مصادر مقربة مف مطبخ القرار لػ 

عبداهلل الثاني بعدد مف السياسييف والحزبييف ومسؤوليف سابقيف خالؿ األياـ المقبمة، مع تنامي دعوات 
انضماـ مسؤوليف سابقيف إلى قطار المعارضة كاف آخرىـ اإلسالمييف المنادية بمقاطعة االنتخابات، وسط 

 رئيس الوزراء السابؽ عوف الخصاونة.
وصادؽ العاىؿ األردني عمى قانوف االنتخاب بالشكؿ الذي أقره البرلماف أخيرًا، وىو ما دفع مراقبيف 

 ا العاـ.وسياسييف بارزيف لمقوؿ، إف الممؾ حسـ الخيار بالسير في إجراء انتخابات برلمانية ىذ
وتشي المعمومات المسربة مف داخؿ دوائر القرار بحالة مف الشد والجذب بيف كبار المسؤوليف في الحكومة 
ومؤسسات القرار األخرى حوؿ قانوف االنتخاب. وبينما يرى مسؤولوف ضرورة تعديؿ القانوف عبر إلغاء 

نيؼ. يتمسؾ تيار بالقانوف عمى شكمو التي تعيشيا البالد منذ عاـ و « فتيؿ األزمة»الصوت الواحد، لسحب 
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الحالي، محذرًا مف استيالء الحركة اإلسالمية وقوى المعارضة المتحالفة معيا عمى غالبية مقاعد مجمس 
 النواب المقبؿ.

ألؼ استمارة،  25لمرأي أجرتو مؤسسة سيادية حديثًا واحتوى « سري»وتؤكد ىذه التحذيرات، نتائط استطالع 
وانتيى  مترتبة عمى إضافة صوتيف لقانوف االنتخاب مع اإلبقاء عمى القائمة الوطنية.لدراسة النتائط ال

مقعدًا، ومع إضافة مقاعد المعارضة فبّف العدد  25سيحصدوف قرابة « اإلخواف»االستطالع إلى أف 
مقعد؛ ما يعني غالبية مريحة في البرلماف المقبؿ لمصمحة قوى  200 -بحسب الدراسة  -سيتجاوز 

 ارضة.المع
أيضًا، قدميا مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية حذرت مف « غير معمنة»لكف دراسة أخرى 

 «.االنسداد السياسي بيف الدولة والمعارضة»الوصوؿ لما أسمتو حالة 
 72/2/7627الحياة، لندن، 

 
 السممي واالحتجاجمحمود عباس  59

 منير شفيؽ
حػػوؿ نشػػوب خالفػػات بػػيف محمػػود عبػػاس وقيػػادات  70/2/7027بتػػاريخ « الحيػػاة»فػػي الخبػػر الػػذي نشػػرتو 

متحالفة معو في السمطة أو في المجنة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر الفمسػطينية، غضػب الػرئيس مػف االنتقػادات 
َيت إلى أجيزة األمف؛ بسبب معاممتيا الوحشية لممعتصميف ضّد زيارة شاؤوؿ موفاز لراـ اهلل.  التي ُوجِّ

ي أف اضػػطرار موفػػاز إلػػى إلغػػاء الزيػػارة؛ خوفػػًا مػػف تطػػّور االحتجاجػػات التػػي بػػادرت إلييػػا ثمػػة مػػف ال شػػؾ فػػ
نمػا أيضػًا لصػاحب  شباب وشابات ضّد زيارتو بدعوة مف رئيس سمطة راـ اهلل، لػـ يشػكؿ صػفعة لػو فحسػب وا 

منيػػة التػػي بناىػػا الػػدعوة. األمػػر الػػذي يفّسػػر غضػػب محمػػود عبػػاس مػػف انتقػػادات حمفائػػو لمعاممػػة األجيػػزة األ
صييوني؛ ألف الشجاعة والصالبة المتيف أبداىما الشػباب والشػابات فػي مواجيػة  -دايتوف عمى قياس أميركي

أجيزة األمف، وما صحب االعتصاـ مف تأييد شعبي وتعاطؼ عاـ، ىو ما فرض إلغاء الزيػارة المشػبوىة فػي 
 الدعوة إلييا، وفي تمبيتيا وفي أىدافيا ومرامييا.

كػػػؿ »ألمػػر لػػػـ يتوقػػؼ عنػػػد ىػػذا الحػػد، إذ امتػػػّد ليصػػبح وعيػػػدًا وتيديػػدًا مػػف ِقَبػػػؿ محمػػود عبػػػاس ضػػّد ولكػػف ا
وىػػذا بالتأكيػػد جػػزء مػػف االتفػػاؽ األمنػػي «. فمسػػطيني يتوّجػػو لالحتجػػاج أمػػاـ مواقػػع أو مقػػار عسػػكرية إسػػرائيمية

نمػػا أيضػػًا الشػػامؿ حػػوؿ ميػػاـ أجيػػزة األمػػف، لػػيس فػػي قمػػع المقاومػػة المسػػمحة وتحريميػػا وتجري ميػػا فحسػػب، وا 
قمع االحتجاج السممي، بؿ اعتقاؿ مف يكتب عمى الشبكة العنكبوتية ضّد االتفاؽ األمنػي، أو ينتقػد سياسػات 

 السمطة العتيدة.
مف يتابع الصور التي ُنِشَرت ليجوـ أشاوس األجيزة األمنية عمى الشباب المعتصـ ضػّد زيػارة موفػاز، يػدرؾ 

، وبػػالطبع تػػدريب قادتػػو السياسػػييف المتمثمػػيف فػػي «الفمسػػطيني الجديػػد»ه بنػػاء أف دايتػػوف نجػػح فػػي مػػا أسػػما
وسػمطة محمػود عبػاس عمػى قيادتػو. فػأجيزة األمػف كمػا ُأعِمػَف تتمقػى أوامرىػا مػف وزيػر  -حكومة سالـ فيػاض

الداخميػػة، ووزارة الداخميػػة جػػزء مػػف حكومػػة سػػالـ فيػػاض، وحكومػػة سػػالـ فيػػاض تعمػػؿ تحػػت مظمػػة محمػػود 
عمى الرغـ مف أنيا تحفر مف تحتو، وتعمػؿ عمػى إقصػاء كػؿ مػف بقيػت فيػو بقّيػة مػف فػتح االنطالقػة عباس، 

 والمقاومة.
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تعمػػؿ مػػف أجػػؿ حمايػػة االحػػتالؿ ضػػّد المقاومػػة، وحتػػى ضػػّد « فمسػػطينية»مػػف كػػاف يتصػػّور أف تتشػػكؿ قػػّوة 
ت اعتصػػموا حتػػى بػػال االحتجػػاج السػػممي عميػػو. مػػف كػػاف يتصػػوّرىا بكػػؿ ىػػذا االستئسػػاد عمػػى شػػباب وشػػابا

رساء مصالحة.  استخداـ لمحجارة، وفي ظؿ مفاوضات بيف فتح وحماس مف أجؿ إنياء االنقساـ وا 
ثـ مف كاف يتصّور أف كػؿ مػا أثػاره سػالـ فيػاض ومػف قبمػو محمػود عبػاس مػف نقػد لمعمػؿ المسػمح، واالّدعػاء 

و الحػػػّد إلػػى تحػػػريـ حتػػى االحتجػػػاج أنيمػػا مػػع المقاومػػػة السػػممية يتبخػػػر أمػػاـ ارتيػػػاف التفػػاؽ أمنػػي، وصػػػؿ بػػ
 «.مواقع أو مقار عسكرية إسرائيمية»السممي أماـ 

ثػػـ مػػف يصػػّدؽ أف ثمػػة نيػػة لػػدى محمػػود عبػػاس لمصػػالحة حتػػى بحػػدودىا الػػدنيا مػػع حمػػاس وبقيػػة فصػػائؿ 
فػي المقاومة. فبذا كاف ال يستطيع أف يتصالح مع ثمة ناشطة مف الشباب والشابات احتجوا عمى زيارة موفاز 

راـ اهلل، حتى بعيدًا عف أي موقع أو مقار عسكري صييوني. بؿ لػـ يحتمػؿ نقػد بعػض حمفائػوف فكيػؼ يمكػف 
أف تقػػـو مصػػالحة فمسػػطينية فػػي ظػػؿ ىكػػذا اتفػػاؽ أمنػػي، أو فػػي األصػػح التػػزاـ أمنػػي مػػف جانػػب سػػالـ فيػػاض 

 عة.ومحمود عباس في حماية االحتالؿ، وصواًل إلى قمع تحريض عميو في مدّونة متواض
أمػػا األنكػػى فاسػػتمرار ىػػذا االلتػػزاـ بعػػد أف فشػػمت المفاوضػػات، وبػػدا لمعيػػاف حتػػى لمحمػػود عبػػاس أف سػػمطة 

وقػػػد حّجمػػػت إلػػػى حػػػد اقتصػػػر عمػػػى وزارة داخميػػػة وأجيػػػزة أمنيػػػة فيمػػػا راح «. لػػػـ يعػػػد ليػػػا مػػػف جػػػدوى»أوسػػػمو 
ء فػػي القػػدس، بػػؿ وصػػؿ االسػػتيطاف يستشػػري حتػػى أكػػؿ معظػػـ الضػػفة الغربيػػة، وراح التيويػػد ينتشػػر كالوبػػا

 االستشراء التيويدي إلى ساحات المسجد األقصى، وليس مف خالؿ الحفر تحتو فقط، وبعد،
فيؿ ثمة كممة واحدة يمكف أف تّسوغ استمرار وجػود سػمطة راـ اهلل برئاسػتيا وحكومتيػا وأجيزتيػا األمنيػة  فقػد 

ؽ األمنػي مػف أجػؿ الوصػوؿ إلػى دويمػة سقط كؿ رىاف عمى التسوية وأوسمو والمفاوضات، وحتى عمػى اإلتفػا
حتى ممسػوخة إلػى أبعػد حػّد. فمػـ يبػؽ إاّل رواتػب ُتصػَرؼ مػف أجػؿ تمريػر أو تغطيػة مػا يجػري مػف اسػتيطاف 
لمضفة الغربية بأكمميا، وتيويد لمقػدس واسػتيالء حتػى عمػى سػاحات المسػجد األقصػى. إنيػا المقمػة المسػمومة 

 ا ضياع ما تبقى مف األرض والحقًا وجود عمى األرض.الحراـ؛ ألف ثمنيا قضية فمسطيف، وثمني
وباختصػػار.. لػػـ يعػػد مػػف المعقػػوؿ وال المقبػػوؿ وال المحمػػوؿ بقػػاء سػػمطة راـ اهلل وأجيزتيػػا األمنيػػة، فالمسػػألة 
ذا بمسػػار التسػػوية  أصػػبحت وجػػود مػػا تبقػػى مػػف أرض فمسػػطيف، قيػػَؿ إف القبػػوؿ بالتسػػوية يمكػػف أف ينقػػذىا، وا 

بالقضػػاء عمييػػا. وجػػاء االتفػػاؽ األمنػػي ليجيػػز عمػػى مػػا تبقػػى مػػف أرض، مػػا داـ سػػيحوؿ  والمفاوضػػات ُيسػػيـ
دوف االحتجػػػاج أمػػػاـ مواقػػػع أو مقػػػار أو مسػػػتوطنات اإلحػػػتالؿ. وىػػػو يفعػػػؿ ىػػػذا فػػػي ظػػػؿ غضػػػب شػػػديد مػػػف 
الرئيس ضد كؿ اعتػراض مػف حمفائػو الػذيف اسػتمّروا بالتحػالؼ معػو، حتػى بعػد عقػد االتفػاؽ األمنػي وتطبيقػو 

ذافيره ما ُنشر منيا وما لـ ُينشر )مثاًل لـ ُينشر بأنو يقضي بقمع احتجػاج سػممي فػي شػارع مػف شػوارع راـ بح
 اهلل(.

يقولوف إف الرئيس مف خالؿ الحفاظ عمى السػمطة يسػتطيع أف يتجػّوؿ فػي العػالـ كمػو. ويطالػب ببقامػة الدولػة 
ا بالتأكيػد، ولكػف مػاذا يجػري عمػى األرض  وعاصمتيا القدس ويذىب إلى األمـ المتحدة. وقد فعؿ ويفعػؿ ىػذ
 وما ىي محصمة اإلفادة مف وجود سمطة عمى القدس والضفة 

الجواب: المحصمة كارثية، وقد أضاعت كػؿ مػا حققتػو المقاومػة المسػمحة واالنتفاضػتاف، وفتحػت البػاب عمػى 
 تعطيؿ كؿ مواجية.مصراعيو لالستيطاف وابتالع الضفة الغربية، وتيويد القدس، وتكريس االنقساـ، و 
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 ناجي صادؽ شراب
السؤاؿ الحائر كما المصالحة ىو ىؿ مف تغير في موقؼ مصر مف المصالحة بعد الثورة   وىؿ معنى ذلؾ 

ورة سػيتجو فػػي إف الموقػؼ المصػري قبػػؿ الثػورة لػـ يكػػف داعمػا لممصػالحة  وىػػؿ موقػؼ السياسػة المصػػرية الثػ
التعامؿ مع غزة ببزدواجية بيف القوى السياسة الفمسطينية   ىذه األسئمة وغيرىا ىي التي تثار األف ، وتطرح 

 عمى أجندة األولويات الفمسطينية وخصوصا أولويات القوتيف الرئيسيتيف فتح وحماس.
بتداء يمكف مالحظػة أف ىنػاؾ تغيػرا فػي كيفيػة التعامػؿ مػع القػوى السياسػ ية الفاعمػة ، وأف أىػـ مظػاىر ىػذا وا 

التحوؿ في التعامؿ مع الواقع الفمسطيني كمػا ىػو قػائـ بمعنػى أف مصػر تتعامػؿ مػع القػوى الفمسػطينية بػنفس 
 الموقؼ ، وتقؼ عمى نفس المسافة كما أكد عمى ذلؾ الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي.

عػػػف المصػػػالحة   أو بعبػػػارة أخػػػرى الػػػـ تعػػػد ولكػػػف السػػػؤاليف الميمػػػيف والمباشػػػريف ىمػػػا : ىػػػؿ تخمػػػت مصػػػر 
المصالحة اولوية مصرية   وىؿ التحوؿ في التعامؿ مع القوى الفمسطينية ، واإلنفتاح بػؿ اإلعتػراؼ المباشػر 
بحركػػة حمػػاس والتعامػػؿ معيػػا كقػػوة سياسػػية واقعيػػة وقائمػػة فػػي غػػزة ، سػػينعكس عمػػى المصػػالحة بمػػا يعػػزز 

ع في إتجاه تشدد حركة حماس فػي عػدـ الػذىاب إلػى المصػالحة كمػا موقؼ حركة حماس ، إلى درجة قد تدف
 يفسر ذلؾ 

وبالوقوؼ عمى أىـ المحػددات والمػدركات التػي تحكػـ الموقػؼ المصػري الجديػد: أوال العامػؿ اإلسػالمي وفػوز 
اإلخػػواف بالسػػمطة والحكػػـ ، وىػػذا عامػػؿ ميػػـ فػػي تفسػػير التغيػػر فػػي السياسػػة المصػػرية ، ويقابمػػو وجػػود حركػػة 

ماس في الحكـ في غزة ، وىي إمتداد ليذه الحركة ، وثانيا خصوصية العالقة مػع مصػر ، فػالحكـ الجديػد ح
يػػػدرؾ ىػػػذه الخصوصػػػية بعمػػػؽ ، ولػػػذلؾ ال بػػػد وأف تتػػػرجـ فػػػي سياسػػػات جديػػػدة ، تتمثػػػؿ فػػػي رفػػػع الحصػػػار 

زىػا فػي االنتخابػات والتعامؿ مباشرة مع القوة السياسية الحاكمة فػي غػزة ، والتػي تسػتمد اسػاس حكميػا مػف فو 
 الفمسطينية.

سػػرائيمي ،  وثالثػا إدراؾ الحكػػـ الجديػػد فػػي مصػر بحتميػػة إبػػراز الػػدور المصػػري بعيػدا عػػف أي تػػأثير أمريكػػي وا 
وىذا يتطمب مواقػؼ سياسػية جديػدة تتعامػؿ مػع غػزة مػف أكثػر مػف منظػور ومنيػا المنظػور اإلنسػاني الػذي ال 

عػػػا وىػػػذا ىػػػو األىػػػـ نجػػػاح حركػػػة حمػػػاس فػػػي تثبيػػػت وجودىػػػا يبػػػرر عمػػػى اإلطػػػالؽ إسػػػتمرار الحصػػػار ، وراب
السياسي واالمني في غزة ، وىو ما ستوجب إعادة النظر في التعامػؿ معيػا مػف منظػور أمنػي ، فاحػد ثوابػت 
السياسة المصرية الحفاظ عمى أمف سيناء ، وأمف الحدود الشرقية ، ومف مصمحة مصر غزة كما سيناء آمنة 

مية التنسيؽ االمني واإلستخباراتي مع أجيزة حركة "حمػاس" ، ومػف الثوابػت السياسػية مستقرة ، وىنا تبرز حت
التي تحكـ الموقؼ المصري الجديد الحفاظ عمى معاىدة كامب ديفيد الحاكمػة والضػابطة لمعالقػات المصػرية 

ألنػػو  اإلسػرائيمية ، فمػيس مػػف أولويػات مصػػر الحػرب ، وىػذا يسػػتوجب مزيػدا مػػف التنسػيؽ مػع حركػػة "حمػاس"
ليس مف مصمحة مصر كمػا أنػو لػيس مػف المصػمحة الوطنيػة الفمسػطينية عػودة الحػرب ثانيػة إلػى غػزة ، ألف 
مف شأنيا أف تضع اإلخواف والحكـ في مصر في موقؼ اإلختيار الصعب ، وىذا يتطمب مزيدا مف التنسيؽ 

 بيف الحكومة الفمسطينية في غزة وبيف الحكـ في مصر.
بال شؾ التعامؿ مع القضية الفمسػطينية كوحػدة واحػدة مػف خػالؿ سػمطة واحػدة ، وىػذا ومف الثوابت المصرية 

يعنػػي أف المصػػالحة الفمسػػطينية ايضػػا مصػػمحة مصػػرية ، مػػع أألخػػذ فػػي اإلعتبػػار كػػؿ المحػػددات المػػدركات 
 التي أشرنا إلييا أعاله وىو ما قد يعني البحث عف صػيغة جديػدة لممصػالحة . ىػذا الموقػؼ المصػري الجديػد
يتمثؿ في مقابمة الرئيس محمود عباس اوال كػبعتراؼ بػو كسػمطة شػرعية ، ثػـ لقػاء وألوؿ مػرة مػع وفػد لحركػة 
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"حمػػاس" برئاسػػة رئػػيس مكتبيػػا السياسػػي السػػيد خالػػد مشػػعؿ ، والترتيػػب لمقػػاء رئػػيس الحكومػػة فػػي غػػزة وىػػو 
 إعتراؼ ايضا بشرعية ىذه الحكومة ، وىذا يتـ ألوؿ مرة.

غير في الموقؼ المصري مف إدارة الشأف الفمسطيني ، وىو موقؼ مغاير تماما لمموقؼ ىذه بعض مالمح الت
السػػػابؽ الػػػذي تعامػػػؿ فقػػػط مػػػع الرئاسػػػة الفمسػػػطينية ، وتػػػرؾ التعامػػػؿ مػػػع حركػػػة "حمػػػاس" مػػػف خػػػالؿ جيػػػاز 
المخػػابرات فقػػط . ومػػف ىنػػا فسػػر الموقػػؼ المصػػري السػػابؽ بانػػو قػػد سػػاىـ فػػي إسػػتمرار الحصػػار عمػػى غػػزة ، 

ما لف تقبؿ بو مصر الثورة . ىذا الموقؼ المصري الجديد تحكمو أيضػا الرغبػة فػي إسػتعادة دور مصػر  وىو
المركزي والقومي في المنطقة ، وىذا الدور لف يتـ إال مف خالؿ مواقؼ وسياسة مصرية تتعامؿ مػع القضػية 

المصػػالحة مػػف خػػالؿ  الفمسػػطينية مػػف منظػػور وطنػػي قػػومي ، وىػػو مػػا يتطمػػب إنيػػاء حالػػة اإلنقسػػاـ وتحقيػػؽ
اإلعتراؼ بالحقائؽ والمدركات السياسة الجديػدة . ىػذا الموقػؼ تسػاىـ فيػو حاجػة كػؿ مػف السػمطة الفمسػطينية 
إلػى الموقػػؼ المصػػري ، وحاجػػة حركػػة حمػاس أيضػػا إلػػى ىػػذا الػػدور وخصوصػا بعػػد التطػػورات السياسػػية فػػي 

تالي باتت مصر تشكؿ عمقا إستراتيجيا وسياسيا سوريا والتي ستؤوؿ في النياية لسقوط النظاـ السوري ، وبال
 لحركة "حماس" التي مف أبرز تحوالتيا العودة إلى العمؽ العربي مف خالؿ مصر بعيدا عف إيراف.

ىذا الموقؼ الجديد ال بد وأف ينعكس ويترجـ في خطوات كثيرة منيا رفع الحصار عمى قطاع غزة ولكف بمػا 
تدرجػػة ، سػػيممس المػػواطف الفمسػػطيني فػػي غػػزة نتائجيػػا بشػػكؿ واضػػح يحقػػؽ المصػػالحة ، وبطريقػػة وظيفيػػة م

كزيادة قدرة معبر رفح عمػى إسػتيعاب أعػدادا أكبػر ، وتقػديـ تسػييالت كثيػرة فػي الػدخوؿ والخػروج سػواء عبػر 
معبػػر رفػػح أو مطػػار القػػاىرة ، وسػػيترجـ فػػي التنسػػيؽ اإلقتصػػادي ، ألنػػو لػػيس مػػف مصػػمحة مصػػر األمنيػػة 

نفػػاؽ والتعامػػؿ مػػف تحػػت االرض ، ولمػػتخمص مػػف ىػػذه الظػػاىرة ال بػػد مػػف تنسػػيؽ وتنظػػيـ إسػػتمرار ظػػاىرة أأل
وتقنػيف التعامػػؿ مػػع غػزة ، وىػػذه مصػػمحة مشػػتركة ومتبادلػة لمطػػرفيف ، وفػػي الوقػػت ذاتػو سػػتكوف ىنػػاؾ رسػػالة 

يدئة وقياـ قوية إلسرائيؿ بعدـ التفكير في أي خيار عسكري في التعامؿ مع غزة ، مع أألخذ في اإلعتبار الت
الحكومػػة الفمسػػطينية وحركػػة حمػػاس فػػي غػػزة بعػػدـ إعطػػاء أى مبػػررات إلسػػرائيؿ لمقيػػاـ بحػػرب جديػػده قػػد تفقػػد 

 اإلخواف الكثير مف مكاسبيـ السياسية التي حقوقيا ، والتي في حاجة لممزيد مف الوقت لتثبيتيا.
أف ىػذه األىػداؼ حتػى تتحقػؽ  ومف مصمحة حركػة حمػاس المسػاىمة فػي ذلػؾ . بيػذه القػراءة الخاصػة اعتقػد

بشػػػكؿ كامػػػؿ ال بػػػد مػػػف أف تػػػولى مصػػػر ممػػػؼ المصػػػالحة أىميػػػة واولويػػػة ، وىػػػو إنجػػػاز ميػػػـ لمصػػػر الثػػػورة 
ذا  إلسػػتعادة دورىػػا فػػي ىػػذه القضػػية المركزيػػة ، وعػػدـ تػػرؾ ىػػذا الممػػؼ ألي قػػوى أخػػرى عربيػػة أو إقميميػػة ، وا 

 كاف ليا مف دور يكوف عبر الدور المصري.
أعتقد أف مصر الثورة ستساىـ بػاي حػؿ يػدفع فػي إتجػاه تعميػؽ حالػة اإلنقسػاـ السياسػي الفمسػطيني واخيرا ال 

مػف خػػالؿ مػػا يػػتـ ترديػػده مػف إعػػالف غػػزة منطقػػة محػػررة ،أو غيػر ذلػػؾ ، لكػػف فشػػؿ المصػػالحة أو إطالتيػػا ال 
غيػر فػي الموقػػؼ يعنػى أف مصػر الثػورة سػتتخمى عػف غػزة ، وال تقػوـ بػػدورىا فػي رفػع الحصػار ، وىػذا ىػو الت

المصري مف خالؿ التمسؾ بثوابت السياسة المصرية في الحفاظ عمى القضية الفمسطينية قضية وحده وليس 
 إنقساـ.

 72/2/7627، القدس، القدس
 

 داخل القدس: جدران أربعة تمتف حول عنقيا منصورة مأساوية  02
 عبد الحميد صياـ



 
 
 

 

 

           52ص                                    7525العدد:                72/2/7627 معةالج التاريخ:

يػة وأبػوديس ووادي الجػوز وجبػؿ الزيتػوف وراس العػامود ال أعرؼ أأسمي الشيخ جراح وسمواف والطور والعيزر 
والنبي صموئيؿ وبيت إكسا أحياء ميددة بالمصادرة أـ الضـ أـ التفريغ أـ اليدـ أـ الخنؽ أـ العزؿ ألف الذي 
يجري في ىذه األحياء كؿ تمؾ الممارسات مجتمعة. فبذا وجد السكاف تتـ المحاصرة والتضػييؽ والخنػؽ ليجػد 

ذا كػػػاف الحػػػي يقػػػع ضػػػمف مػػػا تسػػػميو إسػػػرائيؿ بػػػالحوض المقػػػدس أبنػػػاء الحػػػي  أال مفػػػر أمػػػاميـ إال الرحيػػػؿ، وا 
ذا كانػت  فاإلجراءات متعددة مف بينيا اليدـ والمصادرة والطرد بيدؼ تفريغ الحي تماما مػف سػكانو العػرب. وا 

 األرض. المنطقة أرضا براحا دوف سكاف فاإلجراء ىو الضـ أو توسيع المستوطنة المجاورة لتبمع
ىذه ىي الحصيمة التي خرجت منيا بعد زيارة ميدانية استمرت نصؼ يـو رتبتيا لي محافظة القدس ورافقنػي 
فييػػا السػػيد عبػػد اهلل صػػياـ نائػػب المحػػافظ وشػػممت كػػؿ تمػػؾ األحيػػاء لالطػػالع عمػػى وضػػع القػػدس المأسػػاوي 

 اوف اإلسالمي ولجنة القدس.حيث اختفت ىذه المدينة مف عمى رادارات الجامعة العربية ومنظمة التع
أما بالنسبة لمسمطة الفمسطينية فقد تحولت القدس إلى ممػؼ مػف بػيف الممفػات العديػدة يكمػؼ بػو شػخص واحػد 
مثػػػؿ المرحػػػـو فيصػػػؿ الحسػػػيني أو حػػػاتـ عبػػػد القػػػادر أو أحمػػػد قريػػػع بحيػػػث تصػػػبح مسػػػألة التيويػػػد المبػػػرمط 

ية تقريػػػر يقدمػػػو مسػػػؤوؿ الممػػػؼ فػػػي االجتماعػػػات والتضػػػييؽ عمػػػى سػػػكاف القػػػدس وىػػػدـ األحيػػػاء العربيػػػة قضػػػ
األسػػػػبوعية أو الشػػػػيرية. أمػػػػا عمػػػػى أرض الواقػػػػع فقػػػػد إعتمػػػػدت السػػػػمطات اإلسػػػػرائيمية مجموعػػػػة مػػػػف الخطػػػػى 
المتكاممة والمتدرجة والمدروسة ليتـ االستيالء القسري عمى كؿ األحيػاء العربيػة ذات الكثافػة السػكانية العاليػة 

 يمكف أف نمخص تمؾ الخطة ببقامة الجدراف األربعة.أوتفريغيا مف أىالييا. و 
 

 الجدار األول: المستوطنات
وضػعت المخططػات لضػميا قيػد التنفيػذ فػورا حيػث  2122منذ إحػتالؿ الجػزء الشػرقي مػف مدينػة القػدس عػاـ 

إنشػػئت أوؿ مسػػتوطنة عمػػى أراضػػي بيػػت إكسػػا والنبػػي صػػموئيؿ تػػدعى 'رامػػوت'  لقػػد كانػػت تمػػؾ المسػػتوطنة 
ة ولحقت بيا مجموعة مف المستوطنات الكبرى تمتؼ حوؿ القدس مف كؿ إتجاه: النفي يعقوب، جبعات البداي

زيؼ وبسغات زيؼ مف الشماؿ، معالي أدوميـ مف الشرؽ وحار حوما )جبػؿ أبػو غنػيـ( وغيمػو مػف الجنػوب. 
ني عربػػي لقػد أصػػبحت القػدس مطوقػػة تمامػػا بالمسػتوطنات الكبػػرى إال مػػف جيػوب صػػغيرة تػػؤمف تواصػؿ سػػكا

حوؿ القػدس. وكػؿ مػا تقػوـ بػو إسػرائيؿ حاليػا ييػدؼ إلػى تفريػغ تمػؾ الجيػوب كػي تتشػابؾ المسػتوطنات حػوؿ 
القػػدس تمامػػا ويػػتـ عػػزؿ األحيػػاء العربيػػة داخػػؿ القػػدس وتقطيػػع قنػػوات التواصػػؿ مػػع الضػػفة الغربيػػة حتػػى يػػتـ 

و فػػرض الضػػرائب الباىظػػة لػػدفع تجفيػػؼ تمػػؾ األحيػػاء مػػع الػػزمف عػػف طريػػؽ الطػػرد أو اليػػدـ أو المصػػادرة أ
 الفمسطينييف إلى بيع أمالكيـ واليجرة خارج القدس.

 
 الجدار الثاني: جدار الفصل العنصري

وىو ا ف في مراحمو األخيرة لحصر السكاف الفمسطينييف بيف الجدار بشػقو  7000بدأ تنفيذ بناء الجدار عاـ 
إلسػرائيمية مػؤخرا إسػتكماؿ بنػاء الجػدار حػوؿ القػدس بعػد الغربي والجدار بامتداده شرقا. وقد أقرت السػمطات ا

توقػػؼ لمػػدة خمػػس سػػنيف ليضػػـ مسػػتوطنة معػػالي أدومػػيـ كبػػرى مسػػتوطنات الضػػفة الغربيػػة. وسيصػػؿ طػػوؿ 
' مف أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيؿ. كما يقـو  145كيمومترا ويضـ نحو  220الجدار بعد استكمالو نحو 

لتحديػػد بتقطيػػع أوصػػاؿ البمػػدات الفمسػػطينية كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي قػػرى الػػراـ وبيػػت الجػػدار فػػي منطقػػة القػػدس با
حنينا وشعفاط وأبوديس والعيزرية. فمشوار الدقائؽ العشرة مشيا بػيف بيػت والػد وبيػت ابنتػو فػي أبػو ديػس قبػؿ 

 ساعات والمرور في بوابات وتفتيش ومعاينة لموثائؽ والجسـ. 0الجدار يحتاج ا ف إلى 
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ميدانية لحي دير السنة في أبو ديس الغربية والمعزوؿ تمامػا عػف السػواحرة الغربيػة والمكبػر والػذي  وفي زيارة
أسػػرة مػػف عػػائمتي السػػرخي وأبػػو قنبػػر، وقفنػػا أمػػاـ البوابػػة الحديديػػة وخػػرج لنػػا الجنػػدي األسػػرائيمي.  00تسػػكنو 

يمكػف ذلػؾ. لمػاذا  سػألناه. فقػاؿ  طمبنا منو أف يسمح لنػا بزيػارة الػدكتور عيػاد داخػؿ الحػي المحاصػر فقػاؿ ال
القانوف أف يخرج إليكـ ىنا ثـ يمكف أف يػرافقكـ إلػى الػداخؿ بعػد حجػز ىويتػو عمػى المػدخؿ لضػماف مػرافقتكـ 

 عند الخروج.
الحػػي عبػػارة عػػف سػػجف فعمػػي لسػػكانو ولػػيس مجػػازا وكػػؿ فػػرد يحمػػؿ تصػػريحا خاصػػا لمخػػروج أو الػػدخوؿ مػػف 

يفتحيػا ويقفميػا جنػود إسػرائيميوف. إف البقػاء فػي مثػؿ ىػذا الحػي وبيػذه الشػروط البوابة الحديدية الوحيدة والتي 
عبارة عػف عمميػة نضػالية متواصػمة تثبػت مػدى تعمػؽ الفمسػطيني بأرضػو ومػدى اسػتعدادة لمتضػحية مػف أجػؿ 

 حمايتيا.
 

 داخل األحياء العربية الجدار الثالث: البؤر اإلستيطانية
يػػة داخػػؿ القػػػدس القديمػػة والضػػواحي العربيػػة المحيطػػػة مػػف وجػػود بػػػؤرة ال يكػػاد يخمػػو حػػي مػػػف األحيػػاء العرب

إستيطانية أو أكثر، قد تبدأ بشقة في عمارة أو بيت أو تجمع لعدة بيوت يتـ االستيالء عمييا بالقوة وبالتزوير 
تيا أو ببضفاء قدسية وىمية عمى المكاف. لقد تـ االستيالء عمى الكثير مف المباني داخؿ القدس بحجػة قدسػي

وىدمت أحياء بكامميا مثؿ حي المغاربة. ففي حػي الشػيخ جػراح مػثال تػـ االسػتيالء عمػى خمسػة منػازؿ قػرب 
عادة تسميتو 'قبر الصديؽ شمعوف' ليتحوؿ فورا إلى مزار يجوبو المتطرفوف ويسػتولوف  مقاـ الشيخ السعدي وا 

. وقامػػت بعػػدىا السػػمطات األمنيػػة عمػػى المنطقػػة حولػػو ويستحضػػروف يوميػػا حػػافالت ممئيػػة بػػالزوار المتػػدينيف
ببنشاء نقطة حماية عمى مدخمو لتأميف الزوار. كما تـ ربػط البػؤرة االسػتيطانية فػي الشػيخ جػراح بحػي الييػود 
المتزمتيف في القدس الغربية المدعو 'مينا شعوريـ'. والبؤرة االستيطانية في الشيخ جراح عبارة عف واحدة مػف 

األحيػػاء العربيػػة المحيطػػة بالقػػدس مثػػؿ سػػمواف ووادي الجػػوز وراس العػػامود  بػػؤرة إسػػتيطانية منتشػػرة فػػي 22
وجبؿ المكبر وأبو ديس، لتشكؿ معا جدارا إستيطانيا متطرفا ينغص عمى العرب حياتيـ اليومية ويدفعيـ إلى 

 اليأس أو اليجرة أو السجف.
 

 الجدار الرابع: مشروع الحوض المقدس
قػػػدس مػػػف محتواىػػػا العربػػػي )اإلسػػػالمي والمسػػػيحي( ويعػػػد مػػػف أخطػػػر وىػػػذا المشػػػروع آخػػػر صػػػرعات إفػػػراغ ال

المشػػاريع االسػػتطيانية التػػي تيػػدد القػػدس والمسػػجد األقصػػى بالتحديػػد. يصػػؿ عػػدد السػػكاف فػػي الحػػوض نحػػو 
' مف العرب. يضـ الحوض مواقع دينية حسب اإلدعاء اإلسرائيمي ال يمكف التنػازؿ عنيػا  12نحو  504000

موقعػػا دينيػػا ييوديػػا  51وادي قػػدروف وجبػػؿ الزيتػػوف. فػػي عيػػد االنتػػداب البريطػػاني سػػجؿ فػػي البمػػدة القديمػػة و 
 050إلػػى  7001موقعػػا لتصػػؿ عػػاـ  072إلػػى  7000رفعتيػػا السػػمطات اإلسػػرائيمية عػػاـ  2150لغايػػة عػػاـ 

 7025ومػػف المتوقػػع أف ينجػػز عػػاـ  7001موقعػػا. لقػػد بوشػػر العمػػؿ فػػي إنجػػاز ىػػذا المشػػروع الضػػخـ عػػاـ 
يؼ تزيػػػد عػػػف المميػػػاردوالر السػػػتيعاب عشػػػرة ماليػػػيف سػػػائح ، حيػػػث سػػػتقاـ العديػػػد مػػػف الكػػػنس الضػػػخمة بتكػػال

والمتػػاحؼ واألدراج والمواقػػع األثريػػة واألنفػػاؽ معظميػػا بمحػػاذاة المسػػجد األقصػػى وكنيسػػة القيامػػة. أحػػد ىػػذه 
امػة مػف جيػة أخػرى المعابد مف الضخامة بحيث سيشكؿ منافسا لألقصى وقبة الصخرة مف جية وكنيسػة القي

بحيػػث لػػو التقطػػت صػػورة جويػػة لمقػػدس القديمػػة سػػيظير فييػػا مواقػػع ثالثػػة بػػنفس الضػػخامة موحيػػا أف المعػػالـ 
سػالمية عمػى حػد سػواء. كمػا تنػوي السػمطات اإلسػرائيمية  التاريخية الكبرى في القدس ىػي ييوديػة ومسػيحية وا 
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لألقصى قرب باب األسباط والتي تضـ رفات عػدد االستيالء عمى جزء مف مقبرة الرحمة اإلسالمية المحاذية 
مف الصحابة مف بيػنيـ عبػادة بػف الصػامت وشػداد بػف أوس )عمػييـ رضػواف اهلل( بيػدؼ إقامػة تميفريػؾ يػربط 

 المنطقة بجبؿ الطور.
 

 مأساة قرية النبي صموئيل
أرض الواقػع مأسػػاة  فػي نيايػة الجولػػة توقفنػا فػػي قريػة النبػػي صػموئيؿ )تمفػظ محميػػا النبػي سػػمويؿ( لنػرى عمػػى

حقيقية فصوليا ما زالت لـ تكتمػؿ. فػبجراءات اإلخػالء والطػرد واليػدـ تتجسػد فػي ىػذه البمػدة الجميمػة المشػرفة 
عمى القدس كميا مف موقعيا عمى جبؿ أخضر كاف يمكف أف يكوف منتجعػا سػياحيا عظيمػا. فػي القريػة قمعػة 

سجد يضـ، كما يعتقد النػاس، رفػات النبػي 'شػموئيؿ' صميبية حوليا الناصر صالح الديف إلى مسجد وىذا الم
قرنا. إستولت إسرائيؿ عمػى القريػة وعمػى المسػجد  25كما كتب عميو، حيث حافظ عميو المسمموف ألكثر مف 

واقتسمتو مع المسمميف لتحػوؿ جػزءا منػو إلػى مقػاـ ييػودي وكسػرت ىػالؿ المسػجد وىػدمت كافػة البيػوت أمػاـ 
ات. عزلت القرية تماما بعد بناء الجدار العازؿ وأحاطتيا باألسالؾ الشائكة. لـ يبػؽ المقاـ منذ أوائؿ السبعيني

شػخص يػدخموف ويخرجػوف عػف طريػؽ إذف خػاص. مدرسػة القريػة مكونػة مػف غرفػة  700في القرية إال نحػو 
 طابا فقط. وعندما نصػبت خيمػة لتقسػيـ الطػالب إلػى مػرحمتيف تػـ ىػدـ الخيمػة. 22واحدة ومعمـ واحد ونحو 

ف حػػدث وقػػاـ أحػػد بالبنػػاء غيػػر المػػرخص يػػتـ  ال يسػػمح ألحػػد بالبنػػاء أو التصػػميح أو حتػػى إضػػافة مطػػبخ وا 
ىدمػو وعمػى حسػػاب صػاحبو، كمػا حػػدث مػع الحاجػػة شػكرية عبػد اليػػادي التػي تجػاوزت الثمػػانيف عامػا حيػػث 

ؿ مػرة بالعصػا ومػرات وأنا أقارع االحػتال 2122صحبتنا إلى مطبخيا الميدـو أماـ غرفتيا الوحيدة. 'منذ عاـ 
في المحاكـ وسأظؿ أقاوميـ حت أموت' قالت لنا بميجة مميئة بالتحدي. 'لقد أستطعت أف أحمي أرضي بكؿ 
الوسائؿ. ولكف مف سيضمف حماية األرض بعد مماتي ' أضافت والحسػرة فػي عيونيػا. قصػة الحاجػة شػكرية 

و أمػػاـ آلػػة االسػػتيطاف العنصػػرية الكاسػػرة تجسػػد معانػػاة الفمسػػطيني الػػذي يحػػارب وحػػده مػػف أجػػؿ حمايػػة أرضػػ
التػي تريػػد األرض خاليػة مػػف سػكانيا. فيػػؿ يسػػمع أصػحاب القػػرار فػي العواصػػـ العربيػة واإلسػػالمية صػػرخات 

 الحاجة شكرية فتالمس فييـ 'نخوة المعتصـ' إف كاف ىناؾ بقية مف نخوة 
 72/2/7627، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل" ميات المعادية لتحول سيناء إلى ساحة خمفية لمعم 07

 عدناف أبو عامر
مخططػػػات مسػػػمحة  20قػػػاؿ رئػػػيس ىيئػػػة االسػػػتخبارات العسػػػكرية الصػػػييوني "أفيػػػؼ كوخػػػافي" إّف أكثػػػر مػػػف 

ف الييئة تتابع حاليا مزيدا مػف ىػذه المخططػات بمػا فييػا  معادية في سيناء أحبطت خالؿ األشير األخيرة، وا 
 عمميات. استعدادات إلطالؽ صواريخ أو تنفيذ

ىو سيئ لألمف الصييوني في كؿ  7027محافؿ عسكرية صييونية قالت مف جيتيا إّف فصؿ الصيؼ لعاـ 
سػػاحة، "والسػػيما مػػع إرسػػاؿ الجػػيش تحػػذيرا إسػػتراتيجيا حػػوؿ احتمػػاؿ انييػػار اتفاقيػػة السػػالـ مػػع مصػػر، وجػػاء 

 .انتخاب محمد مرسي ليزيد مف احتماالت أف تمفظ اتفاقية السالـ أنفاسيا"
وأضػػافت تمػػؾ المحافػػؿ: "إذا كػػاف مرسػػي سػػيعمؿ وفػػؽ توجييػػات المجمػػس العسػػكري األعمػػى واألمػػريكييف فػػي 
منتصؼ السنة القادمة، فماذا سيحصؿ بعد ذلؾ فػي حػاؿ جمػع قػوة كافيػة  )...( معظػـ االحتمػاالت ىػي أف 

 ".السالـ سيبقى في نظره في قالب "جامد" إلى "جامد جّدًا"، وحّتى ىذا غير مضموفف
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وأشارت إلى أنو ال يمكف ؿ)إسرائيؿ( السماح لنفسيا باالنتظػار مػف عػاميف إلػى ثالثػة، وبمػا يناسػب بنػاء قػوة 
الجيش الذي عمؿ عمى تعزيز قواتو في جنوب الكياف عمى الحدود مع مصر، "ألف إعادة بناء القػدرات التػي 

 اضمحّمت أو تفّككت بعد توقيع اتفاقية السالـ عممية متواصمة".
ع ذلػػؾ فبنػػو ومنػػذ المحظػػة التػػي فػػاز فييػػا مرسػػي بالرئاسػػة فقػػد توجيػػت كػػؿ األنظػػار إليػػو: "يجػػب أف ُيطعػػـ ومػػ

ذا لـ يكسب الرأي العاـ فسينقمب عميو".  عشرات مالييف األفواه الجائعة، ويؤّمف العمؿ لمشباف المحبطيف، وا 
ة فسيفقد دعمو االقتصادي المصيري، وأيضا: "في حاؿ تجّرأ عمى التراجع عف التفاىمات مع الواليات المتحد

ذا تامر عمى )إسرائيؿ( سيبعد عف "العسكري" الذي مّمكو صالحيات أخرى قبؿ اإلعالف عف انتخابو".  وا 
 الحدود الطويمة• 

كما إّف ىناؾ إشارة إيجابية أخرى تتمثؿ بػأف التنسػيؽ العسػكري بػيف )إسػرائيؿ( ومصػر مسػتمر كمػا ُيفتػرض. 
الصػػييوني يعمػػؿ عمػػى طػػوؿ الحػػدود الطويمػػة ويصػػطدـ بعمػػالء ومسػػمحيف ينجحػػوف  زد عمػػى ذلػػؾ أف الجػػيش

في وصوؿ الحدود في حيف ما زاؿ ُيسمع إطالؽ نار في عمؽ األراضي المصػرية، ويحػاوؿ المصػريوف منػع 
 االختراؽ بقواتيـ الفقيرة.

لتػػي كانػػت توصػػؼ وأوضػػحت المحافػػؿ أف الضػػائقة الكبيػػرة مػػف ناحيػػة )إسػػرائيؿ( ىػػي مػػا يحصػػؿ فػػي سػػيناء ا
 إلى أمد قريب ب"جنة عدف الساحرة"، "ويتدفؽ إلييا عشرات آالؼ الييود فيما ىي اليـو في حالة فوضى".

وطبقػػػا لمتوجييػػػات فػػػي )إسػػػرائيؿ( فػػػبف عناصػػػر معاديػػػة عالميػػػة وضػػػعت فػػػي سػػػيناء فروعػػػا.. مخػػػافر شػػػرطة 
رور بػػالطرؽ الالمتناىيػػة ُتضػػطر مصػػرية موجػػودة تحػػت ىجمػػاٍت متكػػررة.. المصػػادر الدوليػػة التػػي تطمػػب المػػ

 لدفع بدؿ الحماية.. في سيناء تشغِّؿ الشبكة فرع تيريب السالح إلى قطاع غزة، والسالح يتدّفؽ دوف توقؼ.
كؿ ذلؾ يعني أف الفوضى في سيناء تضع أماـ مرسي تحديا غير بسيط، فكيؼ سيتصػّرؼ فػي حالػة عمميػة 

 . ىؿ سيشجبيا .أولى مف مناطؽ مصر إلى )إسرائيؿ( في عيده .
اتخاذ القرار حوؿ تسييؿ المرور بيف مصر وقطاع غزة، فػالجيش المصػري  -مرسي-في غضوف ذلؾ عميو 

ال يحب ىذا، وبصورٍة عرضية ثمة كثير مف الصياينة يتسّموف ىػذه األيػاـ بفكػرة دفػع قطػاع غػزة أكثػر فػأكثر 
لجديػد متعمػٌؽ بالعالقػات التػي سػتكوف بػيف اتجاه مصر، وخاصة أف أحد األسئمة الميمة التي يثيرىػا الوضػع ا

 قطاع غزة ومصر تحت سمطة "اإلخواف".
وتتسػػاءؿ األوسػػاط الصػػييونية: ىػػؿ يعنػػي أف حمػػاس سػػترغب بااللتحػػاؽ بمصػػر ، وىػػؿ سيشػػجع المصػػريوف 
حمػػػاس عمػػػى سػػػموؾ خػػػط شػػػامٍؿ جػػػدا حيػػػاؿ )إسػػػرائيؿ( خاصػػػة وأنيػػػـ أخمػػػدوا كثيػػػرا مػػػف جػػػوالت العنػػػؼ بػػػيف 

 ع غزة.)إسرائيؿ( وقطا
وزعمػػػت أوسػػػاط سياسػػػية صػػػييونية فػػػي )تػػػؿ أبيػػػب( نقػػػال عػػػف سػػػفارتيا فػػػي القػػػاىرة أف مصػػػر تشػػػيد صػػػراعا 
مكشوفا بػيف الجػيش واإلسػالمييف، "وفػي نيايػة المطػاؼ ينبغػي رؤيػة الصػورة الكاممػة لنتػائط االنتخابػات التػي 

 صّوت فييا نصؼ الناخبيف ضد اإلسالمييف".
رحمػػة برأسػػيف متػػوازييف: اإلسػػالمي والعسػػكري، "ومنػػذ نشػػوب اليػػزة تحػػاوؿ وقالػػت إف مصػػر تقػػاد فػػي ىػػذه الم

بعػض الجيػػات التػػدخؿ والتػأثير فييػػا لكنيػػا حتػػى ا ف تسػتقبؿ ببػػرود، وكجػػزء مػػف صػعود اإلخػػواف لمحكػػـ فػػي 
 مصر حدث تقارب جوىري مع حركة حماس عمى حساب السمطة الفمسطينية".

 70/2/7627، الرسالة، فمسطين
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 جوناثاف سكانزر
 : ترجمة رائد عوض قدورة

تفتح دواًل عديدة في الشرؽ األوسط خزائنيا لدعـ القضية الفمسطينية، ولكف الزيػادة فػي ىػذه األمػواؿ المحّولػة 
 تشير إلى احتمالية تجدد الصراع مع إسرائيؿ.

حتػى بعػد أف وعػدت السػعودية  تتجو السمطة الفمسطينية التي تدعميا الواليات المتحدة ألف تكػوف بيتػًا خاويػًا.
مميوف دوالر )لػـ تصػؿ بعػد(  فػي خزينػة السػمطة، فبنيػا ال تػزاؿ تعػاني مػف أسػوأ أزمػة ماليػة منػذ  200بضخ 

. وأوقفػت عمميػػًا صػرؼ رواتػب موظفييػػا. 7027سػنوات، ولػدييا عجػز فػػي الميزانيػة يقػدر بمميػػار دوالر لمعػاـ 
 بمواصمة الدعـ أصبحت مجرد حبرًا عمى ورؽ. حتى ا ف، يبدو أف تعيدات القادة اإلقميمييف

واسػػتفادت حركػػة حمػػاس التػػي تسػػيطر عمػػى قطػػاع غػػزة بعػػد انتػػزاع السػػيطرة مػػف السػػمطة الفمسػػطينية مػػف ىػػذه 
األجػػػواء وركبػػػت ُعبػػػاب األمػػػواج واسػػػتفادت مػػػف حمفائيػػػا الُجػػػدد. وبعػػػد أف جفّػػػت مصػػػادر التمويػػػؿ اإليرانػػػي 

قػػوـ بيػػا الػػرئيس السػػوري بشػػار األسػػد، ٌأجبػػر قػػادة الحركػػة فػػي الخػػارج لحمػػاس، ومػػع اسػػتمرار المجػػازر التػػي ي
 عمى الخروج مف دمشؽ. لقد استعادت الحركة مكانتيا.

 تممؾ حماس أقوى حميفيف ُسّنّييف صاعديف في الشرؽ األوسط ال زاال يدعمانيا.
الجويػػػة  وأصػػػبحت قطػػػر، وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف وجػػػود تحػػػالؼ غيػػػر وثيػػػؽ مػػػع واشػػػنطف فػػػي ظػػػؿ وجػػػود القاعػػػدة
 األمريكية وقاعدة الدرع الصاروخية، مف الدوؿ الداعمة لمحزب اإلسالمي الفمسطيني األكثر سخاًء.

 750وفي فبراير الماضي، قاؿ مسئولوف في حركػة حمػاس بػأنيـ وقعػوا اتفاقيػة مػع الحكومػة القطريػة بقيمػة  
تقػارير إعالميػة أخػرى بػأف الدوحػة مميوف دوالر إلعادة اعمار قطاع غزة الذي تسيطر عميو الحركة. وذكرت 

 وفرت أموااًل لدعـ قطاع الرياضة ومشاريع اإلسكاف في قطاع غزة.
ربما يعتبر خالد مشعؿ المستفيد األكبر مف الدعـ القطري كونو رئيس العمميات الخارجية فػي حركػة حمػاس. 

قػت مضػى. وفػي فبرايػر كما أف حممة األسػد فػي سػوريا ضػد األغمبيػة السػنية أصػبحت أكثػر دمويػة مػف أي و 
الماضػػي، ذكػػرت صػػحيفة الشػػرؽ األوسػػط بػػأف مشػػغؿ سػػيغادر مقػػر إقامتػػو الػػدائـ فػػي دمشػػؽ وسػػينتقؿ لمعمػػؿ 

 انطالقا مف قطر.
فػػي الواقػػع، يبػػدو أف قطػػر أصػػبحت المقػػر العػػالمي الجديػػد لحركػػة حمػػاس. فػػي يونيػػو الماضػػي، ذكػػر تقريػػر  

نتقؿ إلى الدوحة، ويشير التقرير إلى أف إمارة دبي ىي صادر عف وحدة األبحاث في الكونجرس بأف مشعؿ ا
 المكاف الذي يجري فيو مشعؿ لقاءاتو بانتظاـ مع شخصيات المنطقة.

وتبّنت الحكومة اإلسالمية في تركيا حركة حماس سواًء عمى الصػعيد الدبموماسػي واالقتصػادي. فػي ديسػمبر 
ي فػػي بيػػت سػػاحور بالضػػفة الغربيػػة نقػػاًل عػػف مػػف العػػاـ الماضػػي، ذكػػر مركػػز إعػػالـ الشػػرؽ األوسػػط الػػدول

مصػػػادر تركيػػػة قوليػػػا بػػػأف " رئػػػيس الػػػوزراء التركػػػي رجػػػب طيػػػب اردوغػػػاف أوعػػػز إلػػػى وزارة الماليػػػة بضػػػرورة 
مميػػوف دوالر إلرسػػاليا إلػػى حكومػػة حمػػاس فػػي غػػزة". وبينمػػا نفػػت حركػػة حمػػاس ىػػذه  000تخصػػيص مبمػػغ 

 اإلسرائيمية أكدتا وجود ىذه العالقة.األنباء، إال أف وكالة رويترز وصحيفة ىارتس 
إف مف مصمحة أنقرة أف تحافظ عمى سرية المساعدات المباشػرة التػي ترسػميا إلػى حركػة حمػاس كػوف األولػى 
تتمتع بسمعة طيبة عند الناتو والثانية تعتبر "إرىابية" مف وجية نظر األخيرة. لكف المساعدات التركية لقطاع 

 غزة أسيؿ  في التوثيؽ. 
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ينػػاير الماضػػي، ذكػػرت صػػحيفة حيريػػت التركيػػة اليوميػػة بػػأف "الدولػػة ستسػػاعد الفمسػػطينييف فػػي إصػػالح فػػي 
مساجد قطاع غزة"، بينما نقمػت منافسػتيا صػحيفة زمػاف اليوميػة عػف مسػئوليف قػوليـ بػأف "الدولػة تعمػؿ عمػى 

 وف دوالر".ممي 50تمويؿ مشاريع مساعدات إنسانية لسكاف غزة بما في ذلؾ بناء مستشفى بتكمفة 
لػى ا ف. وقػادت  تركيا مثؿ قطر تدافع عف حركة حماس فػي السػاحة الدبموماسػية الدوليػة منػذ عػدة سػنوات وا 

لمفػػت االنتبػػاه إلػػى الحصػػار اإلسػػرائيمي المفػػروض عمػػى قطػػاع غػػزة  7020سػػفف األسػػطوؿ البحػػري فػػي عػػاـ 
 وحصؿ عمى رعاية وموافقة الحكومة التركية.

التمفزيوف األمريكي في خطاب شيير قبؿ عاـ " إنني ال أرى حركػة حمػاس منظمػة لقد قاؿ اردوغاف لجميور 
 إرىابية، إنيا مجرد حزب سياسي".

ال تخػػالط اردوغػػاف وحػػده تمػػؾ المشػػاعر، فريػػاح المػػد السياسػػي فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط فػػي صػػالح حركػػة 
مسػػمميف فػػي االنتخابػػات حمػػاس. ولكػػي نكػػوف أكثػػر وضػػوحًا، فػػبف فػػوز محمػػد مرسػػي عػػف جماعػػة اإلخػػواف ال

 الرئاسية المصرية قّوى شوكة حركة حماس.
وبعد فوز جماعة اإلخواف المسمميف، عّبر ىنيػة عػف ثقتػو التامػة فػي أف الثػورة بقيػادة محمػد مرسػي لػف يكػوف 

فػػي إشػػارة إلػػى الحصػػار القسػػري الػػذي كػػاف يفرضػػو الػػديكتاتور المخمػػوع محمػػد  -ليػػا أف دور فػػي حصػػار غػػزة
 حسني مبارؾ.

وتتمتػع الحركػة الفمسػػطينية اإلسػالمية بترحػػاٍب كبيػر فػػي تػونس، سػيما بعػػد اسػتالـ حػػزب النيضػة اإلسػػالمي  
مقاليد الحكـ. ويعتبر ىذا تطورًا كبيرًا وخصوصًا بالنظر إلى أف منظمة التحرير الفمسطينية التي كاف يرأسػيا 

 تتخذ مف تونس مقرًا ليا في المنفى.عرفات في السابؽ وعباس حاليًا وحكومتو في الضفة الغربية كانت 
المنػػػافس الػػػرئيس لحركػػػة حمػػػاس تفقػػػد  -حركػػػة فػػػتح -مػػػع صػػػعود الحركػػػات اإلسػػػالمية فػػػي المنطقػػػة، بػػػدأت

عامًا لتساعد في التوصػؿ إلػى حػؿ الػدولتيف مػع إسػرائيؿ،  20سحرىا. فالسمطة الفمسطينية، التي أنشئت قبؿ 
 فقدت إلى حٍد كبير جاذبيتيا الشعبية.

الحمفاء الغربيوف لمسمطة الفمسطينية أقؿ رغبًة في تمويؿ أنشطتيا. ونفت منظمػة التحريػر الفمسػطينية  وأصبح
مػػا نشػػرتو مصػػادر إسػػرائيمية نيػػة البيػػت األبػػيض قطػػع المسػػاعدات عػػف السػػمطة الفمسػػطينية إذا سػػعى عبػػاس 

 لمذىاب إلى األمـ المتحدة مف أجؿ نيؿ االعتراؼ مجددًا بالدولة الفمسطينية.
وخالفًا لمسمطة الفمسطينية، لـ تكف حماس يومًا في حاجة إلى صػدقات الغػرب. عممػت الحركػة منػذ تأسيسػيا 

عمى استالـ األمواؿ مف ممولييا بشكؿ نقدي. وعمى الرغـ مف أزمتيا األخيرة مع إيػراف وسػوريا،  2102عاـ 
 إلقميمي السني الجديد.إال أف برنامجيا في مقاومة إسرائيؿ يتمّتع بجاذبية واسعة في النظاـ ا

صحيٌح أف مانحي حماس مف الممكػف أف يعممػوا عمػى توجيػو سياسػتيا نحػو االعتػداؿ وىػو بالتأكيػد مػا تعمػؿ 
عميو كاًل مف قطر وتركيا في ىذه ا ونة. ولكف عمى األرجػح، فػبف زيػادة تػدفؽ األمػواؿ لحركػة حمػاس تبشػر 

يشػػير ذلػػؾ إلػػى موجػػة جديػػدة مػػف العنػػؼ فػػي  -ونظػػرًا لسػػجؿ حمػػاس التػػاريخي -بموجػػة جديػػدة مػػف الػػرفض
 الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.

 75/2/7627، (Foreign Policy Magazineمجمة السياسة الخارجية  )
 

 :صورة 08
 األقصىصالة في المسجد 



 
 
 

 

 

           52ص                                    7525العدد:                72/2/7627 معةالج التاريخ:

 
 70/2/7627وكالة صفا لإلنباء،                                       


