
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 س المحتمة "باب الشمس": فمسطينيون يقيمون أول قرية فمسطينية عمى أرض استيطانية في القد
 الشروع في اتفاق المصالحة مع حماس األسبوع الحالي شعث:نبيل 

 ضائقة مالية شديدة تعاني منها مختمف القطاعاتوزير الداخمية بحكومة فياض: 
 مميون دوالر لمسمطة 450تجدد معارضتها لالستيطان وسعيها لإلفراج عن  الخارجية األمريكية

 تبييض السجون من المعتقمين السياسيينقيادي في حماس يدعو السمطة في الضفة إلى 

: ما كان ينبغي لنيويورك تايمز بيريز
ختمف مع نتنياهو أو  ..اغتيال عرفات
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*** 
 واختمف مع نتنياهو حول عباس ..: ما كان ينبغي اغتيال عرفاتيمزلنيويورك تا بيريز 2

الرررسيس ارسررراسيمي شررم ون ، أن غررزة مررن أشرررا الهررور، عررن مراسررمها 21/2/1023القــدس العربــي، ذكرررت 
بيريس أقر في تصريحات غير مسبوقة نشرت الجم ة، بقيام برالد  باغتيرال الررسيس الطمسرطيني الراحرل ياسرر 

ال بالد  المسؤولية عن ذلك 'ما كران ينبيري اغتيرال عرفرات، م منرا رفترد اسرتحدام سرالح عرفات، وقال محم
 'االغتيال'.

ونقمت ارذاعة ال بريرة عرن بيرريس مقتططرات مرن مقابمرة قالرت ان صرحيطة 'نيويرورك ترايمز' ارمريكيرة أجرتهرا 
اغتيررال ياسررر عرفررات'،  م ررد قبررل حمسررة أشررهر، لكنهررا نشرررتد اررب رراف الماترري، جرراف فيهررا 'مررا كرران ينبيرري

متيطا 'أظن أند كان بارمكان الت امل م د، ومن دوند كان الوتع أص ب وأكثرر ت قيردا.'.وقال فري المقابمرة 
، لكنررد فرري ذات الوقررت واصررل دعمررد 2988انررد ي ترررض عمررا قتررل ال ديررد مررن القررادة الطمسررطينيين منررذ ال ررام 

ر، وقرال انهرا 'لرم تكرن حربرا. أو عمميرة عسركرية، لكنهرا لم ممية ال سركرية ترد حمراس، بمرا فيهرا الهجروم ارحير
 درس لحماس'.

بيريس في المقابمة التي نشرت مقتططرات منهرا تحردث عرن عمميرة السرالم مرع الطمسرطينيين، وقرال ان المشركمة 
وعبرر عرن أممرد فري أن  لديهم تكمن فري التحرالا ارسرراسيمي الحراكم، وقرال ان تحقيرم السرالم 'عمميرة م قردة'.

سررنوات أعيشررها، فمنررا متمكررد بررمنني سررمنال شرررا  20م السررالم حررالل فترررة حياتررد، قرراسال 'إن كرران أمررامي يتحقرر
 رؤية السالم يتحقم'.

ولم ترم تصريحات بيريس لم سكر اليمين الحاكم، إذ دعا الروزير عرن حرزب 'الميكرود' يسرراسيل كراتس بيرريس 
 إلا 'الكا عن إقحام نطسد في أي جدال ذي طابع سياسي'.
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انررد مررا كرران قررال الرررسيس ارسررراسيمي شررم ون بيريررز ، مررن لنرردن، أن 21/2/1023الحيــاة، لنــدن، أتررافت و 
 8ينبيي اغتيال الرسيس الطمسطيني ياسر عرفات، وذلك في اعتراا إسراسيمي هو ارول باغتيال عرفرات ب رد 

 سنوات عما استشهاد .
قبرل حمسرة اشرهر « نيويرورك ترايمز»م رد صرحيطة ونقمت ارذاعرة ال بريرة عرن بيريرز قولرد فري مقابمرة أجرتهرا 

أظن أند كان بارمكان الت امل م د )عرفات(، ومن دوند، كان الوترع أصر ب »ونشرت اررب اف الماتي: 
وعّبر عرن رفترد اسرتحدام إسرراسيل لالغتيرال كسرالح لموصرول إلرا أهردافها، وأبرد  اعتراترد «. وأكثر ت قيدا. 

 .2988طينيين منذ عام عما قتل ال ديد من القادة الطمس
إنهررا لررم تكررن حربررا. أو عمميررة »واعرررب بيريررز عررن دعمررد القرروي لم مميررة ارسررراسيمية ارحيرررة فرري غررزة، وقررال: 

إسراسيل برذلت أقصرا جهردها ل ردم إلحرام ارذ  بالمردنيين فري »وأتاا إن «. عسكرية، لكنها درس لحماس
والمردنيين اربريراف. وأشرار إلرا أنرد يحتمرا « حماسغزة، رغم أند كان من الص ب جدا. التمييز بين مسمحي 

ال أقبل ارصررار عمرا أن أبرو »مع نتانياهو في تقويمد لمرسيس الطمسطيني محمود عباس )أبو مازن(، وقال: 
مازن ليس بشريك مطاوض جّيد ... بالنسبة إلي إند شريك ممتراز ... إن عسركريينا يصرطون لري مرد  ت راون 

وتحدث عن النشاط االستيطاني، وقال إن المستوطنين لم يقتوا «. لمكافحة اررهاب القوات الطمسطينية م نا
فري المسرة مرن المنطقرة كمهرا. وأتراا إن  1عمرا فرصرة بنراف دولرة فمسرطينية، إن المسرتوطنات تيطري حاليرا. 

م، المشرركمة الطمسررطينية ليسررت المشرركمة ارساسررية فرري الشرررم اروسررط، لكررن هنرراك بميررون ونصررا البميررون مسررم
المشكمة الطمسطينية تؤثر في عالقتنا كمها م هم، وفي حال حمها، فإن المتطرفين ارسالميين »وأشار إلا أن 

بالتمكيرد هرذا يتطمرب تنرازالت. المشركمة هنرا ليسرت فقرط رسريس »وأتراا: «. سيسمبون حجتهم رف رالهم تردنا
 «.الحكومة بل تحالطد

 
 "E1ضي الطور المهددة بالمشروع االستيطاني "عمى أرا" "باب الشمس بإقامة قريةفياض يشيد  1

سالم فياض رسيس الوزراف بمبادرة المجان الش بية لمقاومة الجدار واالستيطان في  د.اريام: أشاد  -رام اهلل 
"، واعتبر في بيان إقامة قرية "باب الشمس" عما أراتي الطور المهددة بالمشروع االستيطاني "

ك ش بنا بحقوقد الوطنية وأرتد واست داد  لحمايتها، كما تظهر رفتد القاطع صحافي "أنها تؤكد مد  تمس
لالستيطان واالحتالل وسياسة الحكومة ارسراسيمية الرامية إلا وأد إمكانية تجسيد ش بنا لسيادتد الوطنية 

، ومن د من ممارسة حقد في عما أرض دولة فمسطين المستقمة وعاصمتها القدس عما حدود عام 
 قرير المصير".ت

كما أشاد بالمقاومة الش بية، م تبرا. "أن صمود ش بنا عما أرتد يشكل الحمقة ارهم في مقاومة االحتالل 
واالستيطان"، وداعيا. جميع المؤسسات الرسمية وارهمية إلا تتافر جهودها في توفير متطمبات صمود 

 الستيطان سيما في ارغوار وجنوب الحميل.ش بنا، وحاصة في القدس ومحيطها وساسر المناطم المهددة با
 //األيام، رام اهلل، 
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قال عتو المجنة التنطيذية لمنظمة التحرير أحمد قريع، إن الحكومة ارسراسيمية  :الحياة الجديدة -القدس 
بهدا فصل القدس عن محيطها الطمسطيني وقتل  ""تيطاني الم روا برتصر عما تنطيذ محططها االس

 إمكانية تحقيم حل الدولتين.
دبموماسيا، ي ممون  ، وفدا رفيع المستو  من وزارة الحارجية البريطانية تم أمسوأتاا حالل استقبالد، 

 في سطارات المممكة المتحدة في الشرم اروسط.
باعتبارها جزفا من الرباعية الدولية،  اروروبيا الحكومة البريطانية واالتحاد ودعا المجتمع الدولي، وتحديد

إلا تحمل مسؤولياتهما تجا  عممية السالم، والتدحل الطوري والجاد لد  حكومة اليمين ارسراسيمي، وال مل 
 مع اردارة ارميركية لوقا هذ  االنتهاكات التي سرتقتي عما عممية السالم.

 //دة، رام اهلل، الحياة الجدي
 

  ضائقة مالية شديدة تعاني منها مختمف القطاعاتوزير الداخمية بحكومة فياض:  4
أن دولة فمسطين ت يش « البيان»أكد وزير الداحمية الطمسطيني س يد أبو عمي في حوار مع : اهلل ريان عبد

وتجسيد سيادة الدولة وتحقيم اليوم مرحمة جديدة، وهي ت ّول عما الدعم ال ربي لت زيز مؤسساتها، 
 استقاللها.
أزمتنا االقتصادية عميقة، وبدأت تمقي بظاللها الثقيمة منذ أكثر من عام وتتطاقم بصورة متطربة وأتاا: 

الذي بدأتد القيادة  ارولالمتحدة. وهنا ُأذّكر بالس ي  ارممتزامنا مع القرار الطمسطيني بالتوجد إلا 
، ومن ثم بدأت سمسمة ال قوبات والحصار مؤسسات الدولة في سبتمبر  الطمسطينية الستكمال بناف

 عما السمطة الوطنية لثنيها عن القيام بما ي بر عن حم الش ب الطمسطيني.
واآلن بدأت هذ  التيوط تؤثر بشكل سمبي وواتح عما الواقع الم يشي والوتع االقتصادي والمالي 

م من تاسقة مالية شديدة ت اني منها محتما القطاعات، ما يج ل لمطمسطينيين، وصوال لما نحن فيد اليو 
 تمهيل مؤسسات الدولة بشكل كامل والسم أمرا يبدو شبد مستحيل.

 //البيان، دبي، 
 

 ن عن الطعام قراقع: جهود مصرية إلنقاذ األسرى المضربي 5
سا قراقع تمكيد  أمس أن إسراسيل جدد وزير شؤون ارسر  والمحررين الطمسطينيين عي: البيان –رام اهلل 

تواصل انتهاك شروط صطقة تبادل ارسر ، مشيرا. إلا جهود مصرية حثيثة رنقاذ حياة ارسر  المتربين 
 عن الط ام، والذين يتهددهم حطر الموت.

بنود صطقة شاليط ال تتتمن السماح لسمطات االحتالل بإعادة فرض "وقال قراقع في تصريحات أمس إن 
 ."م السابقة عما ارسر  المحررين في حال إعادة اعتقالهمارحكا

حكومة إسراسيل تنتهك جوهر ونصوص الصطقة، من حالل محاولة محاكمها إعادة فرض "وأتاا إن 
وأشار إلا  ."ارحكام السابقة عما عشرة أسر  أعيد اعتقالهم من المحررين، دون أية تهم محددة وواتحة

عما صطقة التبادل، من حالل تشري ها قوانين عسكرية تجيز لها اعتقال  إسراسيل تحاول االلتطاا"أن 
 ."ارسر  المحررين دون أي سبب وفرض ارحكام السابقة عميهم

جهود مصرية حثيثة وجدية تبذل رنقاذ حياة ارسر  المتربين واالستجابة لمطالبهم "ولطت قراقع إلا أن 
نهاف م اناتهم جري مع الجانب ارسراسيمي عما قاعدة التزام إسراسيل بالصطقة االتصاالت ت"، موتحا. أن "وا 
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وبالتطاهمات التي جرت بين إسراسيل وارسر  برعاية مصرية، حاصة ما يت مم باالعتقال ارداري وتحسين 
 ."شروط حياة الم تقمين

 //البيان، دبي، 
 
 د لردع الهجمة االستيطانيةصعيد وتنويع المقاومة الشعبية السبيل الوحيمصطفى البرغوثي: ت 

ال ام لحركة المبادرة الوطنية  ارميناكد الناسب الدكتور مصططا البرغوثي : وليد عوض - رام اهلل
، ارسراسيميةالطمسطينية ان تص يد وتنويع المقاومة الش بية هو السبيل الوحيد لردع الهجمة االستيطانية 

 . أيمنطقة  حاصة في القدس المحتمة ومحيطها، بما في ذلك
تستهدا كل الوجود الوطني  رنهامهمة الش ب الطمسطيني هي ردع الهجمة االستيطانية وصدها  إنوقال 

المقاومة الش بية بشكل غير  أشكالفمسطين تشهد ص ودا وتوس ا وتنوعا في  أن وأتاا الطمسطيني.
 يتطور ليصبح انتطاتة ش بية ثالثة تد االستيطان. أنمسبوم فيما يمكن 

 //القدس العربي، لندن، 
 

 أمن السمطة ينفذ حممة استدعاءات في قرى الخميل 7
نطذت أجهزة أمن السمطة حممة استدعافات لممواطنين من أنصار حركة حماس في محافظة الحميل : الحميل

 عما مدار اريام الثالثة الماتية.
سمطة ال ديد من أنصار وكوادر حركة فطي محيم الطوار جنوب الحميل المحتمة، استدعت أجهزة أمن ال

اط يمة وشقيقد جالل، وعمي رصرص واسيد الشمالي ومصططا ابو شامة  أبوحماس عرا منهم، حاتم 
 وهاني عصطور وجمي هم أسر  محررون وم تقمون سابقون لد  السمطة.

ويوسا وفي بني ن يم جنوب الحميل تم استدعاف عدد من ارسر  المحررين عرا منهم يوسا زيدات 
جارور ووليد بموط ومحمد الحتور، كما است دت ارجهزة ارمنية في يطا جنوب  أبونصار وعبد الجميد 

 الحميل كال من حمزة محمود اليتيم وابن عمد بالل حميل اليتيم ونبيل ال مور ومحمد نواج ة وحميل رشيد.
المحرر امجد قزاز لممرة الراب ة عما وفي دورا جنوب الحميل واصمت أجهزة السمطة بالحميل استدعاف ارسير 
 من أسماسهم. التمكدالتوالي، وكذلك استدعت ماجد شحاتيت ومحمد عواودة واحرون لم يتسن 

 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 تمهيدًا لمتعويضجرّاء المنخفض الجوي حصر األضرار لجمسة خاصة لمحكومة الضفة:  8
لوزراف جمسة حاصة، مساف أمس، برساسة رسيس الوزراف، د. سالم فياض اريام: عقد مجمس ا -رام اهلل 

لبحث توجيد الجهد الحكومي من قبل كافة المؤسسات وت اممها مع ارترار التي حمطها المنحطض الجوي 
 ارحير.

واستمع المجمس إلا تقرير أولي من رسيس الوزراف حول الجوالت الميدانية التي قام بها يوم اررب اف 
حافظة طولكرم بارتافة إلا جولتد امس إلا محافظات سمطيت وقمقيمية وجنين وطوباس، لالطالع عن لم

كثب عما طبي ة ارترار الناجمة عن تمك ال اصطة، بارتافة إلا جهود ارغاثة التي قامت بها الجهات 
 المحتصة.
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رسكان ووزير الزراعة ووزير الحكم هذا واستمع المجمس أيتا. إلا تقارير أولية من وزير ارشيال ال امة وا
المحمي ووزيرة الشؤون االجتماعية ووزير االقتصاد الوطني حول مد  ارترار التي لحقت بالمنازل 

 والممتمكات الحاصة والمنشآت ال امة والمزارع والبنية التحتية.
 //األيام، رام اهلل، 

 
 سبوع الحاليالشروع في اتفاق المصالحة مع حماس األ شعث:نبيل  9

توقع نبيل ش ث عتو المجنة المركزية لحركة فتح بدف التطبيم الط مي التطام  :عبدالقادر فارس - غزة
إن لجنة االنتحابات ستشرع حالل اريام « عكاظ»المصالحة الطمسطينية ارسبوع الحالي، قاسال في تصريح لر

ات تشكيل حكومة فمسطينية جديدة برساسة المقبمة في تجديد سجل الناحبين في غزة، بينما تجر  مشاور 
رسيس السمطة محمود عباس لإلشراا عما االنتحابات المقبمة النتحاب أعتاف المجمس التشري ي والمجمس 
الوطني وارطار القيادي الطمسطيني ارعما الذي يتم أعتاف المجنة التنطيذية لمنظمة التحرير الطمسطينية، 

وأكد ش ث أن القيادة «. مسطينية، بما فيها حركتا حماس والجهاد ارسالميوارمناف ال امين لمطصاسل الط
الطمسطينية جادة في تحقيم ما تم االتطام عميد في هذا الشمن والشروع في التنطيذ فورا، في ظل الظروا 

 .اريجابية
 12/1/2013عكاظ، جدة، 

 
 وعباس حماس متشائمة إزاء فرص المصالحة بعد لقاء مشعل"الشرق األوسط":  20

أند عما الرغم من أن ممثمي « الشرم اروسط»ذكر مصدر مطمع في حماس لر: صالح الن امي  -غزة
حرصوا عما توزيع التطاؤل في أعقاب لقاف الرسيس محمود عباس ورسيس المكتب  حركة فتح وحركة حماس 

لطجوة بين الجانبين أكبر السياسي لحركة حماس حالد مش ل في القاهرة، ، لكند حتا أثناف المقاف تبين أن ا
 من أن يتم ردمها في ظل الظروا الحالية.

وأشار المصدر إلا أند تبين حالل لقاف وفدي فتح وحماس وحالل المقاف الثناسي الذي جمع عباس ومش ل 
بشكل واتح أن الحالا بين الجانبين حول أولويات مشروع المصالحة ي وم تحقيم تقدم حقيقي، موتحا 

لا أند يصر عما إجراف االنتحابات أوال كمدحل لتطبيم ما تم التوافم عميد بين الحركتين أن عباس لمح إ
في القاهرة والدوحة، وهو ما ترفتد حركة حماس. وأوتح المصدر أند عما الرغم من االتطام عما 

كرزمة استسناا المقافات بين الجانبين مطمع فبراير )شباط( المقبل لبحث سبل تطبيم تطاهمات المصالحة 
 واحدة، لكن هذ  المقافات ستظل تراوح مكانها بسبب االحتالا الجوهري عما هذ  القتية.

وقال المصدر إن حركة حماس تتهم عباس بمحاولة إقصاف حركة حماس عن الحكم في غزة بشكل قانوني 
ود وشرعي من حالل حرصد عما إجراف االنتحابات أوال، وب د ذلك يكون في حل من تطبيم أي من بن

 المصالحة ارحر ، حيث يطترض أن يطالب عباس بمن يتم الت امل مع حماس كساسر الطصاسل الطمسطينية. 
وأكد المصدر أن ما أتطا صدقية عما محاوا حركة حماس هو التصريحات التي أدلا بها عباس ب د 

 . ميادرتد القاهرة وتشديد  عما أن إجراف االنتحابات سيكون المدحل لتطبيم المصالحة
وشدد المصدر عما أن حماس تصر عما عدم إجراف االنتحابات التشري ية إال ب د إنجاز مما إعادة بناف 
عادة بناف ارجهزة ارمنية،  منظمة التحرير وتشكيل حكومة وفام وطني تتولا إنجاز المصالحة المجتم ية وا 

 فتح بشمنها.وهي ممطات كبيرة وم قدة، وتطصل فجوات كبيرة بين مواقا حركتي حماس و 
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وأوتح المصدر أن حركة حماس ستصر عما أال يتم إجراف االنتحابات قبل توفير الظروا السياسية 
طالم الحريات  وارمنية في التطة اليربية التي تسمح بذلك، وتمن ذلك وقا االعتقاالت واالستدعافات وا 

ثير التيوط التي تمارسها ورفع الحظر عن أنشطة حماس بشكل كامل ومطمم. وحذر المصدر من ميبة تم
سراسيل عما عباس من أجل عدم تحقيم المصالحة.  الواليات المتحدة وا 

 12/1/2013، الشرق األوسط، لندن
 

 حماس إلى القاهرة لبحث المصالحة وفد من"الخميج":  22

لمقاف في طريقد لمقاهرة ” حماس“البري، أمس، قادما. من قطاع غزة وفد حركة ” رفح“عبر ميناف : )د .ب .أ(
 وبحث آلية تط يل وتنطيذ المصالحة برعاية مصرية .” فتح“ب ض القيادات المصرية والطمسطينية من حركة 

قياديا. من أعتاف الحركة ولجان  22تم ” حماس“وقال مصدر أمني مصري من م بر رفح إن وفد 
 ة .        المصالحة بقطاع غزة . وأتاا أند تم إنهاف إجرافات الوفد ليواصل الطريم لمقاهر 

 12/1/2013، الخميج، الشارقة
 

 قيادي في حماس يدعو السمطة في الضفة إلى تبييض السجون من المعتقمين السياسيين 21

دعا قيادي في حركة "حماس" السمطة الطمسطينية وأجهزتها ارمنية في التطة اليربية إلا ما أسما    نابمس:
ين" ووقا االستدعافات والمالحقات ارمنية عما حمطية "تبييض السجون في التطة من الم تقمين السياسي

 تنظيمية أو سياسية.
وأكد القيادي رأفت ناصيا، في تصريحات لد عما صطحتد الشحصية في موقع التواصل االجتماعي 

القاهرة ارحير الذي جمع رسيس المكتب السياسي  "فيسبوك"، أن الحكم عما مد  جدية لقاف المصالحة في
محمود عباس في تحقيم المصالحة الطمسطينية، "يمكن أن تظهر  " حالد مش ل برسيس السمطةلحركة "حماس

 بوادر  حالل ارسبوع الحالي".
 12/1/2013قدس برس، 

 
 لى دولة واحدة عربية وليست ثنائية القوميةإسقاط حل الدولتين سيؤدي إأديب إسرائيمي:  23

وز سياسررررة رسرررريس الرررروزراف بنيررررامين نتنيرررراهو تجررررا  عرررراموس عرررر” ارسررررراسيمي“هرررراجم ارديررررب : )يررررو .برررري .آي(
الطمسطينيين، وتوقرع أنرد فري حرال عردم التوصرل إلرا حرل الردولتين لمصرراع فإنرد لرن تقروم دولرة ثناسيرة القوميرة 

نمررا دولررة واحرردة عربيررة. إذا لررم تكررن هنررا “الصررهيونية أمررس، عررن عرروز قولررد إنررد ” هررآرتس“ونقمررت صررحيطة  وا 
نما ستكون هنا دولة عربيةدولتان فإند لن تكون هنا د  ”.ولة ثناسية القومية وا 

 30اليسراري الصرهيوني، حرالل حمقرة بيتيرة شرارك فيهرا نحرو ” ميررتس“وجافت أقوال عروز، الرذي يؤيرد حرزب 
 يناير الحالي. 11في االنتحابات المقبمة، في ” ميرتس”رأكاديميا. يترددون حيال ما إذا كانوا سيصوتون ل

حكومرة نتنيراهو هري بنظرري “في ال قود ارحيررة، أن ” ارسراسيميين“أحد أبرز اردباف ورأ  عوز، الذي ي تبر 
منرذ تمسيسرها، وهري تط رل كرل شريف مرن أجرل ” إسرراسيل“الحكومة اركثر عداف لمصهيونية، التري تشركمت فري 

نما دولة واحدة أبرو مرازن  توجد تربة تمو ارحر  إلرا“وأتاا أن حكومة نتنياهو ”. أال تكون هنا دولتان وا 
)الررررسيس الطمسرررطيني محمرررود عبررراس(، وهرررذ  ترررربات م نويرررة عنيطرررة وترررربات ماليرررة وسياسرررية، وهررري تقررروي 

 ”.مرة ب د أحر ، وربما هذا مت مد من أجل منع احتمال قيام دولتين” حماس“
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أغمبيرة  يؤمنرون بمنرد بإمكران اليهرود السريطرة هنرا عمرا“، ”ارسرراسيمي“وتابع عروز أن حكومرة نتنيراهو واليمرين 
عربيررة طرروال الوقررت، لكررن لررم تررتمكن أيررة دولررة أبرتهايررد بالبقرراف لطترررة طويمررة مررن دون أن تنهررار ب ررد سررنوات 

 ”.  قميمة

 21/2/1023، الخميج، الشارقة
 

 بالدراسة الفمسطينيين أكاديميون يهود يطالبون بالسماح لألسرى 24
الجام ة المطتوحة في الكيران، أمرس، السرمطات دعا عشرات ارساتذة الجام يين ب ”:الحميج“ -القدس المحتمة 

لمواصمة مرنح ارسرر  الطمسرطينيين فرصرة الرت مم الجرام ي، ب رد وقطهرا ترمن إجررافات انتقاميرة ” ارسراسيمية“
 أكد حرمانهم من الت ميم.” ارسراسيمية“منهم مؤحرا.، وب د قرار لممحكمة ال ميا 

م نرزع الحرم بالدراسرة اركاديميرة عرن ارسرر  الطمسرطينيين أثنراف وقال ارساتذة الجام يون، في بيان، إند قد ت
المطاوتات التي جرت قبل إطالم سراح الجندي الصهيوني الذي كان أسيرا. في غزة، جم اد شراليت، الفترين 

 إلا أند رغم إطالم الجندي إال أند لم يتم إعادة الحم بالدراسة لألسر  الطمسطينيين.
هرررؤالف ارسرررر  يسررريرون حسرررب موقرررا “كررران قرررد تمثرررل برررالقول إن ” الدولرررة“قرررا بمرررا أن مو “وأتررراا البيررران 

، وبنرراف عمررا ذلررك يجررب مررن هم مررن الدراسررة، فررإن هررذا الموقررا ينطرروي عمررا قمررم ”الدولررة”أيررديولوجي م رراد ل
انتقامي، يرمتي هرذا الموقرا عمرا نقريض مرن رسرالة الجام رة  -عميم مطاد  أن ذلك يستند عما تطكير قومي 

التررري رف رررت رايرررة تقريرررب الدراسرررة ال ميرررا لكرررل الرررراغبين فررري ذلرررك مرررن دون أي فررررم بالررردين وال ررررم المطتوحرررة 
والجرررنس والقوميرررة، ومرررن دون أن تطمرررب شرررهادة حسرررن سرررموك مرررن الرررواقطين عمرررا بوابتهرررا، وعميرررد فرررإن قررررار 

”” إسرراسيل“ي المحكمة ي تبر حطوة إتافية باتجا  نحو عممية التسييس من ارعما لجهاز الدراسرات ال ميرا فر
. 

نشير إلا أند ب د تممرل “)إبادة ش ب(، وقالوا ” الجينوسايد“كما احتجوا عما تطرم الحكومة لموتوع مسام 
واركثررر طمبررا. مررن قبررل السررجناف ارمنيررين فرري الجام ررة المطتوحررة، يظهررر بررمن أحررد ” الشرر بية“قاسمررة المسرراقات 

 ”.سجناف ارمنيين كان إبادة ش بالمساقات اركثر طمبا. التي ت ممها قسم كبير من ال

 21/2/1023، الخميج، الشارقة
 
 

 في طريقها إلى التحول لدولة عظمى في مجال إنتاج الطاقة  "إسرائيل"يدلين: عاموس  25
زهيررر أنرردراوس: قررال الجنرررال فرري االحتيرراط، عرراموس يرردلين، رسرريس شرر بة االسررتحبارات ال سرركرية  -الناصرررة

)أمرران(، الررذي يرررأس اليرروم م هررد دراسررات ارمررن القررومي، التررابع لجام ررة تررل السررابم فرري الجرريش ارسررراسيمي 
أبيب، والمرتبط بالمؤسستين ارمنية والسياسية في الدولة ال بريرة، مرن دون أن ُيطصرح عرن ذلرك، إن إسرراسيل 

 في طريقها إلا التحول إلا دولة عظما في إنتاج الطاقة، عما حد ت بير .
ميين اعترادوا عمرا التطكيرر برمن المركرز ارساسري لمطاقرة فري ال رالم موجرود فري الحمريج وتابع قراسال. إن ارسرراسي

 وفي روسيا، وأن دولة إسراسيل قميمة الموارد، لكن أتاا أن هذ  الحقيقة تييرت.
ولطررت فرري سرريام مقررالي نشررر  فرري صررحيطة 'كالكاليسررت' المحتصررة فرري الشررؤون االقتصررادية، والتاب ررة لصررحيطة 

ت' ال برية إن محزونات الياز والنطط التي اكتشطت في السنوات ارحيرة في كل من إسراسيل 'يدي وت أحرونو 
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والواليررات المتحرردة، هرري بمثابررة تيييررر اسررتراتيجي إيجررابي شررديد ارهميررة فرري الم ادلررة المرراكرو ر اقتصررادية، 
 وكذلك في ميزان ارمن القومي لكل من البمدين.

من ذلك، يجب أال تنسا تل أبيب أن هذ  ال ممية ستستمر رعوام طويمرة،  لكند استدرك قاسال. إند عما الرغم
وسررتكون لهررا أثمرران يجررب أن ي رفهررا قررادة الدولررة ال بريررة بهرردا اتحرراذ القرررارات السياسررية الصررحيحة والدقيقررة، 
 عما حد قولد، وسام قاسال. إند في حال جر  تطوير تكنولوجيا ناج ة من أجل استحراج النطط مرن الصرحور
الزيتيرة ال تتسرربب بمترررار بيسيررة كبيرررة، فررإن ذلررك سررُيحول الدولرة ال بريررة إلررا العرربي مهررمي فرري السرروم ال ررالمي 
لمطاقة. ولمتدليل عما ذلك، أورد الجنرال يدلين مثاال. قال فيد إند باالعتماد عما التقديرات ارولية، فإن حجرم 

 مميار برميل من النطط. 150در بنحو محزون النطط الذي تممكد إسراسيل في الصحور الزيتية يق
الفتا إلا أن هذ  االكتشافات لمصادر الطاقة في إسراسيل برزت في الوقت نطسد الذي جر  فيد الكشا عرن 
محزون هاسل لمطاقة في كل من كندا والواليات المتحردة ارمريكيرة، التري توقرع التقريرر ارحيرر لمطاقرة الدوليرة 

. 1027واليات المتحدة الدولة ارولا المصدرة لمنطط في ال الم حترا ال رام بمن تصبح ال 1021الصادر سنة 
وبرأيرد، كمررا جرراف فرري المقرال المررذكور، فررإن حجررم مروارد الطاقررة الترري جررر  اكتشرافها مررؤحرا. سيسررمح رسررراسيل 

نتهررا المترراجرة بالطاقررة مررع الرردول الناميررة فرري الشرررم، وتوطيررد شررراكتها مررع دول القررارة ال جرروز، وتحسررين مكا
الدوليرررة، والتحطيرررا بالترررالي مرررن عزلتهرررا الدبموماسرررية، اآلحرررذة باالتسررراع نظررررا لسياسرررات الحكومرررة ارسرررراسيمية 
الم ارترررة ري تطررراوض مرررع الطمسرررطينيين، وتواصرررل البنررراف فررري المسرررتوطنات بالترررطة اليربيرررة المحتمرررة وفررري 

اسيميون كيررا يمكررن أن تكررون الم ركررة القرردس الشرررقية المحتمررة'، ووفقررا لمجنرررال يرردلين يكطرري أن يتحيررل ارسررر 
الدولية تد المشرروع النرووي اريرانري، لرو لرم تكرن دول اليررب حاسطرة مرن توقرا الترزود برالنطط اريرانري ومرن 

 ارتطاع أس ار النطط.
را إلرا أن  تقروم بتمويرل مرا سرماها بال مميرات  إيررانعالوة عما ذلك، قرال إنرد مرن ارهميرة بمكران ارشرارة أيت.

ة مررن ارربرراح الترري تجنيهررا مررن بيررع الررنطط، وذلررك يشررمل تمويررل حركررة حمرراس فرري فمسررطين، ومنظمررة اررهابيرر
حزب اهلل المبنانية، كما أن طهران، عما حد ت بير الجنرال يدلين، هي التي تسرمح لمنظرام الحراكم فري سرورية 

أبحراث ارمرن القرومي بمواصمة قتل الش ب السوري، عما حد ت بير . بنراف. عمرا مرا تقردم، يقرول رسريس مركرز 
إن إلحررام الترررر بال اسرردات النططيررة ريررران لررن يررؤدي فقررط إلررا تقمرريص قرردرتها عمررا دعررم النشرراط اررهررابي، 

نما سيؤدي أيتا إلا تييير استراتيجي في ال القة بين الدولة ال برية ومحيطها، عما حد ت بير .  وا 
فرصررا لقيررام تحالطررات جديرردة، وستسررمح بتهدسررة وأوتررح الجنرررال يرردلين أن المصررادر الجديرردة لمطاقررة سررتحمم 

التوتر مرع الردول المجراورة، مشريرا إلرا أنرد فري الزيرارة ارولرا التري قرام بهرا الررسيس الروسري، فالديميرر بروتين 
إلا إسراسيل، أعمن عن اهتمامد بتنشيط الت اون في مجال الطاقة بين إسراسيل وروسيا التي ت تبر أكبر دولة 

. مصدرة لمياز فري ا ل رالم. كمرا قرال إنرد لريس سررا أن هرذا الت راون برين موسركو وترل أبيرب مهرم إلرا حردي كبيرري
عالوة عما ذلك، فإن الت اون الذي تس ا إليد إسراسيل مع قبرص بشمن اكتشاا المحزون مرن الرنطط واليراز 

الح المشرتركة في البحر اربيض المتوسرط يحمرل فري طياترد إمكانيرة ت زيرز تحالطرات إقميميرة تسرتند إلرا المصر
في مجال الطاقة، وبرأيد، فإند بواسطة هذ  الطريقة ُيمكن أيتا ت زيز الت اون مع المممكة ارردنية الهاشمية 
فرري البحررث عررن مصررادر لمطاقررة البديمررة الرحيصررة، والتحطيررا مررن الترروتر مررع مصررر وتركيررا، المتررين تطرررض 

 صة لمطاقة، عما حد قولد.عميهما الزيادة السكانية في بمديهما البحث عن مصادر رحي
مع ذلك، أشار الجنرال غم اد إلا أند عما الرغم من كل ما ُذكر أنط.ا، فإن النقاش الداسر بين إسراسيل ولبنان 
بشررمن الحرردود البحريررة، والحررالا مررع تركيررا عمررا حقرروم التنقيررب فرري البحررر المتوسررط، والمطالبررة الطمسررطينية 
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موجررود تحررت اررض فرري المنرراطم الطمسررطينية الواق ررة مررا وراف مررا بالسرريادة عمررا جررزف مررن محررزون الطاقررة ال
عسرركرية حررول مشرركمة  -ُيطمررم عميررد الحررط ارحتررر، كررل ذلررك يشررير إلررا احتمررال نشرروب نزاعررات سياسررية 

ممكية هذا المحزون، عالوة عما ذلك، أوتح الجنرال ارسراسيمي، فإن هذ  الثروات ستكون عرترة ل مميرات 
 سراسيل، وستطرض الحاجة لحمايتها زيادة الميزانية ارمنية.تحريب من قبل أعداف إ

وحمررص إلررا القررول إن هررذا كمررد يتطمررب مررن صررناع القرررار فرري تررل أبيررب تصررور الطواسررد والمحرراطر، ووتررع 
إستراتيجية من شمنها أن تدعم مرا سرماها بالمصرالح القوميرة لمدولرة ال بريرة بصرورة أكثرر ف اليرة، وحمرص إلرا 

ارولا في حال تصرفت إسراسيل بحكمة، فإنها ستكون قادرة عما تقميص تب يتهرا فري مجرال القول إند ولممرة 
 الطاقة والتحول إلا قوة إقميمية، والمساهمة في تحطيا تب ية ال الم لمنطط ال ربي، عما حد قولد.

 21/2/1023، القدس العربي، لندن
 

 مقراطي في التجمع الديندوة تشارك فيها ناشطة  إسرائيميون يعطّمون 26
هرراجم عرردد مررن قررادة م سرركر االسررتالا الحكررومي، وبيررنهم أوفيررر أكررونيس، رسرريس : نظيررر مجمرري - تررل أبيررب

الطاقم ارعالمي لحزب الميكرود والمقررب مرن رسريس الحكومرة بنيرامين نتنيراهو، ناشرطة يسرارية يهوديرة تنتمري 
كت فيهرا فري كميرة نتانيرا اركاديميرة، لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. وفجر نشطاف اليمين الندوة التي شرار 

، ممرا اترطر منظمري «عميمرة لإلرهراب ال ربري»و« إرهابيرة»و« حاسنة»واعتدوا جسديا عميها وهم يصرحون 
 الندوة إلا إلياسها.

 21/2/1023، الشرق األوسط، لندن
 

 مةالمحت أول قرية فمسطينية عمى أرض استيطانية في القدس": فمسطينيون يقيمون اب الشمس"ب 27
 نشطافأن رام اهلل نقال. عن مراسمها ناسل موسا، من  12/1/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، ذكرت 

، أمس، قرية جديدة بحدمات ومرافم من الحيام عما تحوم القدس  واأقام تد االستيطان والجدار فمسطينيين
، E1سميها إسراسيل وهي ارض فمسطينية حاصة ت« الزانبة»، في منطقة «باب الشمس»الشرقية باسم 

قامة   وحدة استيطانية فوقها. 4000وت تزم مصادرتها وا 
وبدت "باب الشمس" "وهو اسم رواية الكاتب المبناني الياس حوري حول النكبة والمقاومة" في ساعات، قرية 

 نموذجية توحي بالديمومة غير آبهة بتهديدات شرطة االحتالل بإحالف سكانها فورا.
عالم، وأقاموا صالة الجم ة، تحت الفتة  150الر وشكل سكان القرية  مجمسا قرويا ولجان حراسة وحدمات وا 

وزودوها ب يادة ومطبخ وحمامات وكهرباف وماف وسط دعوات الا « هنا قرية باب الشمس»كتب عميها 
 متاعطة الحيم والسكان.

نا أجنبيا سمطات متتام 20ناشط من محتما محافظات التطة ومن الداحل وبتمنهم  300وفاجم نحو 
االحتالل ليال بنشر حيم عما مساحة تناهز نصا كميو متر مرب ا تجاور متارب بدوية ت ود ل رب 
السواحرة والجهالين وهي ممكية حاصة لمواطنين من قرية الزعيم بين مديني القدس وأريحا وأربع بمدات أحر  

 في محافظة ال اصمة.
اجهة جديدة لممشروع االستيطاني تمن محاولة لنسج الرواية وقال شبان من الجميل ان مشاركتهم هي مو 

 في نسحة واق ية جديدة.
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وقال منسم "الحممة الش بية لمقاومة الجدار واالستيطان" جمال جم ة: "اتينا هنا لنبقا ونمنع عممية 
 .E1التطهير ال رقي بحم اهمنا، ومنع المحطط االجرامي أي 

ام اهلل والبيرة عصام بكر ان ال ممية جافت نتيجة جهد مشترك لمجان وقال منسم القو  الوطنية بمحافظة ر 
 E1وحدة استيطانية في منطقة  4000الش بية والحركات الشبابية حاصة مع قرار حكومة نتنياهو اقامة 

واكتطت شرطة االحتالل، بالتهديد وتصوير النشاط، فيما وصمت قوة كبيرة من أفراد ما يسما بحرس الحدود 
 لنشطاف امرا عسكريا يقتي بإحالف المنطقة فورا.وسممت ا

بقرار من الش ب الطمسطيني، بال اذن او « باب الشمس»واعمن النشطاف في بيان حطي عن اقامة قرية 
 تصاريح االحتالل، النها أرتنا ومن حقنا اعمارها.

خ فمسطين ، التي تسرد ب تا من تاري«باب الشمس»االسم مستوحا من رواية »وأوتح النشطاف أن 
ونكبتها من حالل قصة حب بين البطل الطمسطيني يونس الذي يذهب لممقاومة، بينما تظل زوجتد نهيمة 
متمسكة بالبقاف في قريتها بالجميل وطوال فترة الحمسينيات والستينيات يتسمل من لبنان إلا الجميل؛ ليقابل 

 م إلا تنظيم المقاومة في لبنان.، وتنجب مند وي ود مرة أحر  لينت«باب الشمس»زوجتد في ميارة 
لدينا م دات تكطي لبقاسنا هنا لطترة » وقالت عبير قبطي المتحدثة باسم المجنة التنسيقية لممقاومة الش بية 

 ، و"نحن مست دون لمصمود فيها حتا نتمن حم مالكي اررض في البناف عما ارتهم".«طويمة
ينية ابو صالح هشام من داحل القرية ابناف ش بنا ودعا عتو المكتب السياسي لجبهة التحرير الطمسط
 لالنتمام والمشاركة وحتور القرية لت زيز صمودها.

وقال عتو المكتب السياسي لمجبهة الديمقراطية لتحرير فمسطين الناسب قيس عبد الكريم، ان حطوة إنشاف 
ل مل عما تطويرها لمواجهة بمدة فمسطينية وتجهيزها لممكوث شكال. من أشكال المقاومة الش بية، ويجب ا

 محططات االحتالل.
أن عبداهلل أبو رحمة، أحد  وليد عوض، نقال. عن مراسمها 12/1/2013القدس العربي، لندن،  وأتافت

أبرز الناشطين في المقاومة الش بية الطمسطينية، قال إن القرار بإنشاف قرية باب الشمس جاف 'رننا لن 
الست مار في أرتنا، ورننا نؤمن بالط ل بالمقاومة، نؤكد أن القرية نصمت عما استمرار االستيطان وا

 ستصمد إلا حين تثبيت حم أصحاب اررض عما أراتيهم'.
حيمة لمسكن، إتافة إلا عيادة طبية مجهزة  25واكد أبو رحمة أن الناشطين قاموا ببناف أكثر من 

ناف حيم أحر ، مشيرا الا أن هذ  الط الية بالم دات، ويوجد فيها طبيب مناوب، وأن ارعمال ستتواصل لب
هي إحد  أشكال المقاومة الش بية، يشارك بها نساف ورجال من الشمال إلا الجنوب، وست قد حالل اريام 

 القادمة حمقات نقاش حول مواتيع عدة، أمسيات ثقافية وفنية وعروض أفالم عما أراتي القرية.
رغوثي االمين ال ام لحركة المبادرة الوطنية الطمسطينية ان تص يد ومن جهتد اكد الناسب الدكتور مصططا الب

وتنويع المقاومة الش بية هو السبيل الوحيد لردع الهجمة االستيطانية االسراسيمية، حاصة في القدس المحتمة 
 .1ومحيطها، بما في ذلك منطقة اي 

ة وصدها النها تستهدا كل الوجود وقال البرغوثي ان مهمة الش ب الطمسطيني هي ردع الهجمة االستيطاني
 الوطني الطمسطيني.

عبيررر قبطرري المتحدثرررة باسررم المجنررة التنسررريقية  عررن وكررراالت، أن ،21/2/1023الخمــيج، الشـــارقة، ونشرررت 
عنصر المطاجمة حترا ال يمن نرا جريش “إن المجنة التنسيقية استحدمت " فرانس برس"ل قالت لممقاومة الش بية
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أيررام فرري أريحررا  4قمنررا بالرردعوة إلررا محرريم يسررتمر “وأتررافت ” . مررن الوصررول إلررا هنررا” ارسررراسيمي“االحررتالل 
 . "2اي"عميد اسم ” إسراسيل“وغور ارردن وفي الطريم قمنا بتييير المسار وذهبنا إلا ما تطمم 

” براب الشرمس“ن مرن نحرن أبنراف فمسرطين مرن كافرة أرجاسهرا عرن إقامرة قريرة “وذكر بيان صادر عرن النشرطاف 
 ” . ر من الش ب الطمسطيني بال تصاريح االحتالل رنها أرتنا ومن حقنا إعمارهابقرا

مرن جهترد، قرال متحردث باسرم اردارة المدنيرة لالحرتالل، إن مسرؤولين يررافقهم رجرال شررطة سرمموا الموجرودين 
 في الموقع أوامر بارحالف .

 
صابة خطيرة بنيران االحتالل شمال  28  قطاع غزةشهيد وا 

(، وأصيب آحر بجراح حطيرة ب د ت رتهما لنيران |شاب فمسطيني، مساف الجم ة ) استشهد: غزة
 قوات االحتالل الصهيوني شمال قطاع غزة.

وقال مصادر محمية إن قوات االحتالل المتمركزة شرم مقبرة الشهداف الواق ة في شمال قطاع غزة فتحت 
صابة شاب آحر.نيران رشاشاتها تجا  عدد من الطمسطينيين ما اد  إلا ا  ستشهاد الشاب محمد الممموك وا 

وقال الدكتور أشرا القدرة، الناطم باسم وزارة الصحة الطمسطينية في غزة إند استشهد جراف إطالم النار 
عام.ا(، وأصيب آحر بجراح حطيرة ب د ت رتهما لنيران قوات االحتالل شرم  شاب يبمغ من ال مر )

 مقبرة الشهداف.
 //ني لإلعالم، المركز الفمسطي

 
 عتداء لالحتالل ومستوطنيه بحق الفمسطينيينا 222 تقرير: 29

رصد التقرير الشهري الصادر عن مركز م مومات الجدار واالستيطان التابع : القدس المحتمة -الدستور
ل اعتداف نطذتها سمطات االحتال 111لوزارة الدولة لشؤون الجدار واالستيطان، والذي صدر مؤحرا، أن 
 .2012ارسراسيمي وقط ان المستوطنين حالل شهر كانون االول من ال ام 

وكشا التقرير عن مواصمة سمطات االحتالل ارسراسيمي سياساتها في استهداا منازل المواطنين من حالل 
إحطارا في محافظة القدس تركزت  44منازل بالهدم، توزعت عما النحو التالي:  107إحطار أصحاب 

إحطارا في محافظة  21إحطارا في محافظة بيت لحم تركزت في وادي النيص، و 22سموان، وعما بمدة 
 إحطارا في محافظة الحميل تركزت في بمدة إذنا. 20نابمس؛ كمها في قرية يتما، و

 8عممية هدم منها:  13وأوتح التقرير أن عدد المنازل والمنشآت التي هدمها االحتالل لهذا الشهر بمغ 
ادي الجوز والطور والمكبر وبيت حنينا وال يزرية في محافظة القدس، ومسجد قرية المطقرة في منازل في و 

بمدة يطا جنوب الحميل، بارتافة لمنزل وبركس في حربة الطويل في محافظة نابمس، وبركس في منطقة 
 بردال في محافظة طوباس.

مة االحتالل، تصاعدت وتيرة التوسع وبين التقرير اند واستكماال لالرهاب السياسي الذي تمارسد حكو 
االستيطاني لتدمير حيار الدولة الطمسطينية ومنع إقامتها بقوة االستيطان ب د فرض واقع جيرافي وديميرافي 

وحدة استيطانية جديدة حالل  13.192جديد عما اررض، حصوصا في مدينة القدس من حالل إقرار بناف 
وحدة في المستوطنات المقامة عما أراتي محافظة القدس،  11.669الشهر المنصرم، منها: ما يزيد عن 

في « غط وت»في مستوطنة  523، و«كرنيد شمرون وكط ات زسيا»وحدة في مستوطنات  1000كذلك 
 عما ارض محافظة بيت لحم.« غوش عتصيون االستيطاني» مجمع 
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مقدسة وسياسة الهدم، تستمر سمطات وأكد التقرير اند بارتافة لمسرطان االستيطاني الذي يمتهم المدينة ال
االحتالل ارسراسيمي في تهويد المدينة وما حولها من حالل اتحاذها ال ديد من الحطوات منها: شم وحطر 
نطم في مدحل البمدة من جهة حي وادي حموة، لبناف نطم أرتي محصص لمشاة المستوطنين ولمسياح فقط، 

، بارتافة «موقا جط اتي»وساحة حي وادي حموة المسما « مدينة داود»يربط بين البؤرة االستيطانية 
متر  600لتيير م الم المدينة لتسهيل تهويدها، مدعية. تحديث البمدة القديمة وتوسيع ساحة البرام بحوالي 

مربع، وترميم عدد من الم الم والمباني التاريحية في المدينة مثل باب ال امود، كذلك وتع اليد عما جميع 
 راتي في قرية بيت إكسا بمكممها لصالح الجدار واالستيطان.أحواض ار

وكشا التقرير عن مواصمة االعتداف عما اررض وتحديدا في محافظة بيت لحم حيث دمرت جرافات 
شجرة زيتون، وأحطرت بمصادرة قط ة ارض في  500دونما، وقط ت  40حكومة االحتالل ارسراسيمي، 

شجرة مثمرة وردم بسر.ا وبركتين لري  135ي دولة، بارتافة لتجريا منطقة حمة الطحم بحجة أنها أرات
شرم مدينة الحميل، كما سممت أصحاب أراتي ببمدة « وادي اليروس»المزروعات وارشجار في منطقة 

ترمس يا في محافظة رام اهلل إحطارات تقتي بتحويل اراتي زراعية الا مناطم سكنية وعامد لصالح 
 المستوطنين.

تقرير كذلك عن مواصمة قوات االحتالل ارسراسيمي ولألسبوع الثالث عما التوالي أعمال إنشاف وكشا ال
مقطع جديد من جدار التم والتوسع ال نصري في الجهة الجنوبية لقرية عزون عتمد حيث تقوم اليات 

لمنطقة ( شجرة زيتون وتجريا ارراتي الواق ة في ا500وم دات من جرافات وحطارات بقطع أكثر من )
المحاذية لمشارع المسما عابر السامر  القديم، والتي تقع حما السياج القاسم من الجهة الجنوبية ل زون 
عتمد. وبحسب المحطط االسراسيمي سيمتا هذا المقطع من الجدار اتافة الا شارع التطافي استيطاني 

ن الدونمات المزروعة بالزيتون كم مدمرا المسات م 2حما البيوت والمنشآت الم زولة حما السياج بطول 
والموزيات والتي ت ود ممكيتها لمواطنين من عزون عتمد في محافظة قمقيمية وبمدة الزاوية في محافظة 

 سمطيت.
واتاا التقرير ان قوات االحتالل قم ت المسيرات السممية المناهتة لمجدار واالستيطان في كل من النبي 

الم صرة، وبيت أمر والتي أدت إلا إصابة واعتقال ال شرات من صالح وبم ين ون مين، وكطر قدوم، و 
 المواطنين والمتتامنين ارجانب.

وبين التقرير اند وبموازاة اعتدافات الجيش ارسراسيمي نطذ قط ان المستوطنين هجمات إرهابية أدت إلا 
ية من قرية مادما ، مواطنين منهم السيدة ليالي عودة من قرية عينبوس، واحتطاا راع لمماش 10إصابة 

وحرم مركبتين في قرية مجدل بني فاتل في محافظة نابمس، بارتافة رغرام حقول قرية وادي فوكين 
بمجاري مستوطنة بيتار عميت، وقتل عدد من مواشي الرعاة في بمدة ت مر، ونصب عدد من الكرفانات في 

ديد من القر  والتجم ات الطمسطينية وادي اليويط غرب بمدة الحتر في محافظة بيت لحم، واقتحام ال 
بمدة كطل حارس في محافظة سمطيت، وقريتي الباذان ومجدل بني فاتل في محافظة نابمس،  -منها:

شجرة زيتون في بمدة الحتر في  200ومنطقة كنار في بمدة دورا في محافظة الحميل، بارتافة لقطع 
افظة نابمس واالعتداف عما المقدسات ارسالمية شجرة زيتون في قرية قصرة في مح 40محافظة بيت لحم، 

والمسيحية وكتابة الش ارات ال نصرية التي تكشا الوجد الحقيقي لالحتالل ارسراسيمي كما جر  في الدير 
 المسيحي القريب من حديقة صقر في القدس، واالقتحام المتكرر لممسجد ارقصا المبارك.

 12/1/2013الدستور، عمان، 
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 فمين بعد احتراق منزلهما بشمعة وفاة طغزة:  10

ذكر مصدر طبي فمسطيني أن ططمين توفيا ليل الحميس/الجم ة في حريم شب في منزل : )أ .ا .ب(
عاسمتهما في محيم جباليا بشمال قطاع غزة سببد اشت ال شم ة أثناف انقطاع التيار الكهرباسي بسبب سوف 

 ارحوال الجوية في المنطقة.
ال. وشقيقتد توفيا احتراقا. وأصيب جميع أفراد ارسرة في الحريم الذي نشب في المنزل طط“وأورد المصدر أن 

 ”.عندما تسببت شم ة كانت تتيف المنزل بسبب انقطاع الكهرباف، باندالع النار في غرفة ارططال
 12/1/2013الخميج، الشارقة، 

 
 شجرة زيتون شمال الضفة 100مستوطنون يقتمعون  12

شجرة زيتون، في قرية قصرة  200تمع مستوطنون من بؤرة ايش كوديش ال شواسية نحو أ.ا.ب: اق -نابمس 
فمسطينية قرب مدينة نابمس شمال التطة اليربية، بحسب ما أعمنت عند مصادر أمنية فمسطينية وشهود 
عيان، أمس. وكانت اشتباكات قد وق ت أول من أمس بين سكان القرية والمستوطنين، عندما قامت 

من المستوطنين بالدحول إلا المنطقة، بحسب شهود عيان ومصادر أمنية. ورشم الشبان مجموعة 
الطمسطينيون بالحجارة والثموج المستوطنين الذين ردوا بإطالم النيران، مما أد  إلا إصابة شاب. ووق ت 

ال مل في  اشتباكات عما مدار ارسبوع الماتي بين الجانبين، إذ هدد المستوطنون بمنع الطمسطينيين من
نحن »الحقول القريبة من موقع البؤرة، مدعين ممكيتها. وأكد متحدث باسم الجيش ارسراسيمي التقرير قاسال: 

 «.شجرة هناك 200عما عمم بقيام مستوطنين بتحريب نحو 
 12/1/2013الشرق األوسط، لندن، 

 
 يةشهيدا فمسطينيا منذ بدء الثورة بسور  824مكتب شؤون الالجئين في حماس:  11

(، بشمن أوتاع |قال تقرير صادر عن مكتب شؤون الالجسين في حركة حماس في لبنان الجم ة )
الالجسين الطمسطينيين من سورية إلا لبنان، "إن المحيمات الطمسطينية والش ب الطمسطيني بقي بمنم  عن 

ينيين في هذ  ارحداث ارحداث الداسرة في سورية حتا تموز )يوليو( الماتي، وبمغ عدد الشهداف الطمسط
 شهيدا. موثقا. بارسماف". شهرا.( حتا ذلك التاريخ )

أشهر( تجاوز  وحين بدأ الزج بالطمسطينيين في أتون هذ  ارحداث، منذ تموز )يوليو( الماتي إلا اليوم )
 شهيدا. في ستة أشهر". شهيدا.؛ أي نحو  عدد الشهداف 

في تموز )يوليو( الماتي، دَفع اآلالا من الالجسين الطمسطينيين إلا ترك وأشار التقرير إلا أن ما حدث 
سورية والمجوف إلا لبنان، وحسب إحصافات ارونروا فإن عدد الطمسطينيين في لبنان قبل أحداث اليرموك، 

 شحص.  شحص، فمصبح مجموعهم  شحص، وأن ارحداث أّدت إلا تهجير  كان 
عاسمة.كذلك فإن الرقم اردم هو ممطات ارمن  وحسب م دل أفراد ال اسمة، يصبح عدد ال اسالت 

كانون أول )ديسمبر( الماتي، عن الحركة  ال ام عما الحدود والمطار، وهو ما بّيند تقرير صدر في 
شحصا.،   شحصا.، الميادرون: تموز )يوليو( الماتي، وهو كالتالي: الداحمون:  منذ 

 شحصا.. لكن هذا الرقم يشكو من عدم شمولد الذين لجموا إلا لبنان قبل تموز  المقيمون: 
 عاسمة. الجئ، بم دل  وهم يقدرون بحوالا 
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//المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 "الحسينية" مخيم "اليرموك" وتواصل القصف عمىمخيم استشهاد طفمة الجئة ب 13
استشهدت ططمة فمسطينية، مساف أمس الجم ة، متمثرة. بجراحها جراف قصا كان ت رض لد منذ أيام : دمشم

محيم اليرموك لالجسين الطمسطينيين جنوب ال اصمة السورية دمشم، فيما أصيب عدد من الالجسين نتيجة 
 القصا الذي استهدا محيم الحسينية منذ ساعات فجر الجم ة.

ل من أجل فمسطينيي سورية"، في تصريح مكتوب، وصل "المركز الطمسطيني لإلعالم" وقالت "مجموعة ال م
نسحة مند، إن الططمة حال الريان )عام ونصا ال ام( استشهدت متمثرة. بجراحها التي أصيبت بها جراف 

فيما  انسكاب الزيت الميمي عميها عقب سقوط قذيطة بجوار منزل عاسمتها بحارة الطداسية في محيم اليرموك،
أصيب شابان برصاص قناص في محيط مسجد الوسيم، حيث وصطت جراح أحدهما بالحطيرة جراف إصابتد 

 برصاصة في الرأس.
وفي السيام ذاتد، ت رض محيم الحسينية جنوب دمشم، منذ ساعات فجر أمس الجم ة وحتا ساعات 

 المساف، لقصا من قبل قوات النظام السوري. 
لمحيم، إند ت رض لسقوط عدد من القذاسا بالقرب من جامع القدس، ما أسطر وقال شهود عيان من داحل ا

 عن وقوع عدد من ارصابات بينهم أططال.
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 

 في وضع مفجع بسبب المنخفض الجوي "عتصيون"أسرى  14
ين السيسة في سجون االحتالل أكد نادي ارسير الطمسطيني امس ان اوتاع االسر  والم تقم: لحياةا –لندن 

تطاقمت حالل المنحطض الجوي ارحير بسبب عدم توافر االحتياجات الترورية واالساسية. وفي هذا 
الصدد، أفاد تقرير صادر عن وزارة ارسر  ان ميا  ارمطار اليزيرة غمرت زنازين وغرا ارسر  في 

 اسيرا.. ال سكري جنوب بيت لحم حيث يقبع نحو « عتصيون»م تقل 
عن محامية نادي االسير جاكمين فرارجة وصطها اوتاع االسر  في سجن « م ا»ونقمت وكالة 

 «.المزرية لمياية، وال يمكن احتمالها في ظل موجة البرد الشديدة»في اعقاب زيارتد، بر « عتصيون»
ا السجن ممسوي وقال محامي وزارة ارسر  حسين الشيخ الذي زار عددا من الم تقمين، ان الوتع في هذ

جدا. ومطجع بسبب تدفم ميا  ارمطار إلا الزنازين وغمر الطرشات والمالبس والبطانيات، ما اتطر ارسر  
إلا الوقوا فوم ارسرة الحديد ووتع البطانيات تحت اربواب لوقا تدفم الميا  والسيول، فمم تبم عندهم 

مثاف الماتي إلا سجن شطة وحطمت جدار  ال أغطية وال مالبس. يذكر ان سيول ارمطار تدفقت الث
قرب « ريمون»أسر  إلا سجن  وغمرت ميا  ارمطار غرا الم تقمين، ما دفع إدارة السجن إلا نقل 
 نطحة، من دون أي مالبس أو أغراض شحصية بسبب ابتاللها بالميا .

 //الحياة، لندن، 
 

 مسجد النبي داود في القدس ىعمة االعتداء توتر سياسي جديد بين تركيا و"إسرائيل" عمى خمفي 15



 
 
 

 

 

           27ص                                    1737العدد:                21/2/1023السبت  التاريخ:

من السطارة  أعمنت مصادر دبموماسية أن وزارة الحارجية التركية استدعت مسسوال.   : وكاالت ارنباف  - عواصم
 احول حادث االعتداف الذي قامت بد جهات يهودية متطرفة عم االسراسيمية في أنقرة وطمبت مند توتيحا. 

. وذكرت صحيطة تركية أن وزارة الحارجية التركية استنكرت  دس قبل أرب ة أياممسجد النبي داود في الق
 ت المسجدتحطيم واجها اإل   االعتدافأدوقد ولممرة الثانية حالل فترة اسبوعين.  ،االعتداف عمي المسجد

 جديدا.  را. واصطة الحادث بمند يمثل توت ،ورحامد ال ثماني ال ريم الذي ي ود تاريحد إلي القرن السابع عشر
 في مما ال القات بين أنقرة وتل أبيب.

 21/02/1023، األهرام، القاهرة
 

 من الشرطة المصرية خالل حراستهم أنابيب الغاز الممدودة إلى "إسرائيل" صابة سبعة سيناء: إ 16
بالرصاص حالل هجوم ت رتت لد  مصريين صيب تابط شرطة وسب ة مجندين: أا ا ب -القاهرة 

في شبد جزيرة سيناف كما ذكرت مصادر امنية. واوتحت المصادر ان الدورية كانت  دوريتهم الجم ة
عممية تحريبية  25واالردن والذي ت رض لر  "سراسيل"إمكمطة حماية حط انابيب الياز الذي ي بر سيناف الا 

 .1022عما االقل منذ 

 21/02/1023، الحياة، لندن
 

 مميون دوالر لمسمطة 450ان وسعيها لإلفراج عن تجدد معارضتها لالستيط الخارجية األمريكية 17

قالت فيكتوريا نوالند الناطقة باسم وزارة الحارجية ارمريكية الحميس "أن موقا اردارة ارميركية : وكاالت
ومطهومها لم يتيير تجا  م نا "الحيوية والقابمة لمحياة" في وصا الدولة الطمسطينية المستقمة، مؤكدة في 

 ن االستيطان ينال من هذ  الحيوية".الوقت ذاتد "أ
وأتافت "لقد عبرنا عن قمقنا تجا  االستيطان بشكل مستمر، وهذا ما قمنا  مرارا. تجا  موقطنا من النشاط 

 (".E1االستيطاني بما فيد في منطقة )
واكدت نوالند في م رض ردها عما سؤال وجهتد  بحصوص إدعافات السطير ارميركي السابم لد  

دانيال كيرتزر والذي قال "أن االستيطان ال يمس بحيوية الدولة الطمسطينية، وأن الحيوية ال ت ني  إسراسيل
 وقا االستيطان"، أن اردارات ارميركية المت اقبة عارتت االستيطان وت تبر  عقبة في طريم السالم.

نيرس ارميركي من أجل من ناحية ثانية، أكدت نوالند أن وزارة الحارجية "تبذل جهود مكثطة" مع الكو 
"استكشاا سبل حل ارزمة المالية الطمسطينية، وارفراج عن ارموال التي جمدها الكونيرس" مع ال مم أنها 

 مميون دوالر. 450وتبمغ  2012و  2011أموال تمت الموافقة والمصادقة عميها في ميزانيتي 
 11/1/2013، 44عرب 

 
 دون تأشيرة الواليات المتحدةماح لإلسرائيميين بدخول الكونغرس يناقش الس ":يديعوت أحرونوت" 18

ا يسمح : الناصرة أفادت مصادر صحطية عبرية أن الكونيرس ارمريكي سيناقش حالل ارسبوع المقبل اقتراح.
 لإلسراسيميين بدحول الواليات المتحدة بدون الحصول عما تمشيرة، كما هو متبع حالي.ا.

في نسحتها ارلكترونية اليوم الجم ة؛ فإن القرار، القاتي  "أحرونوتيدي وت "وبحسب ما أوردتد صحيطة 
يوما. بدون تمشيرة، كان قد صادم عميد  90بالسماح لإلسراسيميين بدحول الواليات المتحدة لمدة ال تتجاوز 

مجمس النواب ارمريكي في الماتي، ب د موافقتد عما انتمام إسراسيل إلا مجموعة الدول التي ي طا 
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نيها من الحصول عما تمشيرة لدحول الواليات المتحدة، إال أن مجمس الشيوخ عارض الحطة في حين، مواط
 ارمر الذي أد  إلا إيقاا القرار.

 11/1/2013قدس برس، 
 

 ي بالضفة الغربيةجدار الفصل اإلسرائيم "ظمم"ميركيون وأوروبيون ينددون بـ أأساقفة كاثوليك  19

فد من االساقطة الكاثوليك يمثمون رعايا عدة في اميركا الشمالية وأوروبا، ندد و  :أ ا ب -القدس المحتمة 
 يمثمد جدار الطصل االسراسيمي في التطة اليربية.« ظمما. »بما اعتبرو  

المقدسة حالل زيارة سنوية بين الثامن وال اشر من الشهر الجاري،  لألراتيوالتقت تنسيقية االساقطة 
وبيت لحم وبيت جاال في التطة اليربية وكذلك في االردن. وقالت مجموعات مسيحية في قطاع غزة 

استم نا قرب بيت لحم الا )شرح( عن النتال القتاسي بهدا حماية االراتي »التنسيقية في بيان: 
وأتاا البيان الذي وق د ثمانية «. والمؤسسات الدينية المحمية من توسع الجدار االمني )االسراسيمي(

نمتزم االستمرار في حض حكوماتنا عما التحرك لمنع هذا »رنسي ميشال دوبوست: اساقطة، بينهم الط
 «.الظمم

12/1/2013، الحياة، لندن  
 

 في براءات االختراع تتفّوقالتكنولوجيا توافق االستخبارات األميركية: العالم يّتجه شرقًا وآسيا  30
، وافقت التكنولوجيا رأي االستحبارات عبر تقرير رصد تسجيل رقم قياسي في برافات االحتراع: أحمد ميربي

ارميركية عن مستقبل ال الم، مرتين. تمّثمت أوالهما في اتّطام الجهتين عما أن مركز القوة عالميا. يّتجد نحو 
أن آسيا )حصوصا. اليابان وكوريا الجنوبية(،  الشرم. إذ رصد بيان عن برافات االحتراع حالل ال ام 

صل ال شرة ارولا، في قاسمة برافات االحتراع التي أصدرتها الواليات المتحدة حصدت سب ة مراكز من أ
عما وت د منذ ال ام « آي أا آي كاليمز». جافت اررقام تمن بيان سنوي تدأب شركة ال ام 

، وُنشر أيتا. عما موق ها االلكتروني. كما ُألِحَم البيان إلكترونيا. بقرافة تحميمية لمشركة عن 
التجاهات التي يسير فيها االبتكار عالميا.. وتنطم هذ  الشركة بمسان مؤسسات مالية عالمية، مستندة الا ا

 )أوسبتو(.« المكتب ارميركي لمبرافات والماركات الُمسّجمة»إحصافات 
 وفي سيام مستقل، سبم لتقرير استراتيجي صدر أحيرا. عن وكالة االستحبارات الوطنية ارميركية أن أدرج
انتقال مركز القوة عالميا. إلا الشرم باعتبار  من أرب ة إتجاهات فاسقة القوة في التاريخ الم اصر. وتجما 
التقاط ان الثاني والثالث بين التكنولوجيا واالستحبارات، في حمول شركة أميركية في الم موماتية 

ول تاريحيا.، في المرتبة ارولا في الشهيرة التي صن ت كومبيوتر المكتب ار« آي بي أم»والكومبيوتر، هي 
هذ  القاسمة، إتافة الا تسجيل بالد ال م سام رقما. قياسيا. في برافات االحتراع، وهي من أبرز مؤّشرات 

برافة احتراع( ال ام  التقّدم في ال موم والتقنيات واالبتكار، فام ربع مميون برافة احراع )تحديدا. 
يان مع رأيين برزا في التقرير االستحباراتي الُمشار إليد آنطا.، أولهما بقاف . ويتوافم هذان الم ط

الواليات المتحّدة في مقدمة القو  ال المية حتا لو أد  تّوزع القوة ال المية الا بروز عالم مت دد القطب، بل 
، بحسب كممات «ارول بين متساويين»حتا لو تساوت تمك القو  مع أميركا، فستبقا الواليات المتحدة 

 التقرير.
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« آي بي أم»ثمة تقاطع آحر أكثر رهافة، إذ استمرت أميركا في موق ها المتقّدم المكين بطتل برافات شركة 
في المسة عن ال ام السابم. في المقابل، يجدر التذكير بمن الصين  برافة، بارتطاع  التي سّجمت 

، وربما أسرعها في التوّسع، وهو المت ّمم «لينوفو»ركة استولت عما أحد أبرز أقسام هذ  الشركة )عبر ش
بكومبيوتر المكتب: قمب انتاج هذ  الشركة، حصوصا. أند يشمل أيتا. الكومبيوتر المحمول والموح وسوا . 

اّتجاهات عالمية »ول ل هذ  الصورة المتشابكة تتطم مع رؤية ذلك التقرير االستحباراتي الذي حمل عنوان 
، والذي أشار إلا أن ال الم يسير نحو أرب ة احتماالت ممكنة ومتمازجة، ل ل أكثرها «ديمة: عوالم ب

تطاؤال. هو حصول تالمي استراتيجي بين أميركا والصين، بما يمّكن من حّل م تالت كبر  عالميا.، وهو 
 «!اندماج»أعطتد وكالة االستحبارات الوطنية اسم « عالم بديل»

صاحبة محرك البحث ارشهر عما « غوغل»راعا. حاميا. بين شركتي ص« آي أا آي»أظهر بيان 
ارميركية المؤسسة بميد روسية « غوغل»وسّجمت «. آي فون«و« آي باد»صاحبة « آبل«االنترنت، و

في المسة، ما ج مها تظهر لممرة ارولا في قاسمة  ُمهاجرة، رقما. قياسيا. بمن زادت غّمتها من البرافات بر
في  بمن رّف ت رقم برافاتها بر« آبل»منها. وتمتها مباشرة  ُرَول، بل حّمت في المرتبة الحمسين ا

 المسة.
برافة،  لإللكترونيات التي حازت « سامسونغ»وحّمت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية عبر شركة 

عما « باناسونيك«و« سوني«و« كانون»ونالت اليابان المراتب الثالثة والراب ة والحامسة، عبر شركات 
مايكروسوفت. وجافت تايوان ثامنة »التوالي. وعاودت أميركا الظهور في المركز السادس، عبر شركة 

، ، والسويد الر، وألمانيا الرال سكرية، وكندا في المرتبة الر« هون هاي بريسيجن»بطتل شركة 
 .، وفرنسا الر، الصين الروهولندا الر

 //لندن، الحياة، 
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قال تقرير بريطاني إن نصا اليذاف المنتج بال الم تقريبا يرما في القمامة لسوف أعمال الحصاد : وكاالت

 والتحزين ووساسل النقل، وكذلك السموك غير الرشيد لمباس ين والمستهمكين.
هندسين الميكانيكيين بمندن، فإن ال الم ينتج حوالي أرب ة مميارات طن ووفقا لمتقرير الذي أعد  م هد الم

 مميار طن إلا مميارين منها ال يؤكل. متري من اليذاف سنويا، لكن 
وأوتح التقرير الذي صدر أمس الحميس أن هذا المستو  يمثل "ممساة يجب أال تستمر إذا كان لنا أن 

 من اليذاف في المستقبل".ننجح في التصدي لتحدي سد احتياجاتنا 
وفي ظل طرم الزراعة والنقل والتحزين التي تتسم بالكطافة في بمدان متقدمة مثل بريطانيا، فإن تحول اليذاف 

 إلا محمطات يتسبب فيد غالبا سموك تجار التجزسة والمستهمكين.
سنويا رنهم يرفتون  مميون طن من اليذاف وأشار التقرير إلا أن باس ي التجزسة يتسببون في فقدان 

 محاصيل فاكهة وحتراوات صالحة لألكل لكونها ال تتوافم مع م ايير الحجم والشكل.
% مما يتم حصد  من الحقول ال يصل ف ميا إلا ارسوام بسبب التقميم وانتقاف الجودة وعدم وأوتح أن 

 التوافم مع الم ايير الجمالية.
 سموك المستهمكين
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% من اليذاف الذي يباع بالبمدان المتقدمة يتحمص مند المستهمكون إلا % وأتاا التقرير أن 
ويكون عادة لسوف فهم مدلول تواريخ الجودة والصالحية. ووجد أن المنازل في بريطانيا تتحمص من أغذية 

مميار دوالر( سنويا، ومنها أغذية بقيمة مميار جنيد تكون  مميارات جنيد إسترليني ) بقيمة 
 لحة لألكل تماما.صا

 وأشار إلا أن نصا اليذاف الذي يتم شراؤ  بموروبا والواليات المتحدة يرما في النطايات.
في المقابل يرجع فقدان اليذاف بالبمدان ارقل تقدما إلا أساليب الحصاد والتحزين التي تطتقر لمكطافة. وأشار 

% من  % ول تتراوح الحسارة بين التقرير إلا أند في بمدان جنوب شرم آسيا عما سبيل المثا
 مميون طن سنويا. ارنتاج الكمي لتصل إجماال إلا حوالي 

واعتبر رسيس قسم الطاقة والبيسة بم هد المهندسين الميكانيكيين د. تيم فوكس، أن مستو  النطايات "مذهل" 
بال الم، والذين ي انون من الجوع  وأشار إلا أن ما يتم فقد  يمكن استحدامد رط ام أعداد السكان المتزايدة

 اليوم.
مميار متر مك ب، تستحدم في زراعة  وأشار التقرير أيتا. إلا أن كميات كبيرة من الميا ، تصل إلا 

المحاصيل التي ال تؤكل. وذكر أن الطمب عما الميا  رنتاج اليذاف قد يصل إلا ما بين عشرة وثالثين 
 .ول ال ام تريميون متر مك ب في السنة بحم

 //الجزيرة.نت، الدوحة، 
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 د. عبد الستار قاسم
صرررح السرريد محمررود عبرراس أن السررمطة الطمسررطينية سررتقوم بإصرردار جررواز سررطر فمسررطيني يحمررل عنرروان دولررة 

ة فمسرطين بردل فمسطين. وأفترض أند سييير ال نوان الموجود عمرا الهويرة الشحصرية الطمسرطينية ليصربح دولر
السمطة الطمسطينية، وكذلك سيتم تييير الترويسات عما محتما أورام وصطحات الم رامالت الرسرمية لتحمرل 

 عنوان دولة فمسطين.
هررررذا شرررريف جميررررل إن حصررررل، إنمررررا يجررررب أال يحمررررل جررررواز السررررطر الطمسررررطيني أو الهويررررة الشحصررررية الرررررقم 

الترررطة وغرررزة اآلن وكرررذلك جرررواز السرررطر الم نرررون ارسرررراسيمي ، تحمرررل كرررل بطاقرررة هويرررة شحصرررية لمنررراس فررري 
بالسمطة الطمسطينية الررقم ارسرراسيمي، وهرو الررقم الرذي حددترد )إسرراسيل( منرذ احتاللهرا لمترطة اليربيرة وقطراع 
غرررزة ، أمرررا ب رررد قيرررام السرررمطة الطمسرررطينية، فرررتم إعرررداد ترتيرررب إداري بحيرررث تبقرررا )إسرررراسيل( بصرررورة المواليرررد 

وال بمول، وأن كل مولود يحمرل رقمرا. وفرم ترتيرب إداري مسربم برين السرمطة و)إسرراسيل( ، الطمسطينيين الجدد أ
أي أن الشركل، سررواف فرري الهويررة أو جررواز السرطر، قررد تييررر ب ررض الشرريف فري عهررد السررمطة الطمسررطينية، لكررن 

هررراز  جررروهر التب يرررة لرررإلدارة المدنيرررة الصرررهيونية لرررم يتييرررر، وبإمكررران أي جنررردي عمرررا أي حررراجز أن يطرررتح ج
 ليت را عما تطاصيل حياة الطمسطيني الم ني.

فهررل ي نرري السرريد عبرراس أنررد سيسررتقل اآلن فرري بطاقررة الهويررة وجررواز السررطرأ طب ررا كرران مررن المطررروض أن 
يتحرررر الطمسررطينيون مررن حمررل الهويررة الصررهيونية منررذ عشرررات السررنين، كرران مررن المطررروض تنطيررذ عصرريان 

حرم بطاقات الهويرة، ووترع الصرهاينة فري تحربط حرول الت ررا مدني، وهو من أت ا درجات المقاومة، و 
عمررا ارشررحاص وتتبررع نشرراطاتهم ، كرران مررن المطررروض اتحرراذ حطرروتين مهمتررين منررذ بدايررة السررب ينيات لمررا 
فيهما من إصرار عما دحر االحتالل والرتحمص منرد وهمرا: المقاط رة االقتصرادية وال صريان المردني ، وعردم 
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إلررا االسررتهتار بنررا، والتالعررب بموترراعنا المدنيررة واالقتصررادية ومسررتقبمنا السياسرري ، اتحاذهمررا دعررا االحررتالل 
 فهل سيصمح عباس بتصريحد ما غطمنا عند عبر الزمنأ

إذا قررررر عبررراس تنطيرررذ تصرررريحد وتحريرررر الهويرررة الطمسرررطينية مرررن الررررقم ارسرررراسيمي، فإنرررد سررريواجد إجرررررافات 
نها حظر السطر عمرا كرل فررد يحمرل جرواز سرطر جديردا، وسرجن أو إسراسيمية وأمريكية، وربما أوروبية أيتا م

تيريم من يحمل بطاقة هوية جديدة، ومنع دحول من يحممون هذا الجرواز الواليرات المتحردة والردول اروروبيرة 
أو ب تها ، وعميد أن يتوقع مزيدا من التتييم المالي واالقتصادي من قبل )إسرراسيل( ومرن يؤيردونها ، هرل 

لررذلكأ إذا لررم يكررن، فارفتررل لررد أن يبقررا عمررا مررا هررو عميررد، وأال يقرروم بحطرروات يتراجررع عنهررا هررو مسررت د 
 مستقبال..

تصررريح عبرراس ال يتوافررم مررع المسرريرة التطاوتررية القاسمررة حاليررا، وال مررع الترتيبررات ارداريررة الترري حطهررا اتطررام 
ذا شرراف عبرراس االسررتمرار فرري المسرريرة ا لتطاوتررية، فررإن كررل الحطرروات الترري أوسررمو، واتطررام طابررا فيمررا ب ررد، وا 

يمكن أن ترتم حارجهرا لرن تجردي نط را، وسرتبقا ترمن رؤيرة القروي لمرا يجرب أن تكرون عميرد نتراسج المسريرة ، 
وهرررو ي مرررم أن السرررمطة حاولرررت فررري السرررابم أن تررررّوس مراسرررالتها بالسرررمطة الوطنيرررة الطمسرررطينية، واصرررطدمت 

 برفض إسراسيل وتراج ت.
برارمر وتمكيرد الهويرة الطمسرطينية فرإن عميرد أن يواجرد النراس بمرا يمكرن أن يالقرو   أما إذا قرر عباس المتي

مررن إجرررافات إسررراسيمية ليكونرروا مسررت دين نطسرريا ووطنيررا لمصررمود ، سررتتحذ )إسررراسيل( إجرررافات عرردة، وسررنجد 
لرك أنطسنا في صدام يومي م ها، وأيتا في صردام مرع قرو  حارجيرة تردعمها. إذا قررر عبراس المتري فرإن ذ

سيكون بداية عصيان مدني، وسيشكل مرحمة نتالية جديدة في تراريخ صرراعنا مرع الصرهاينة، وسرنحرج مرن 
 مرحمة أوسمو إلا مرحمة صدام من نوع جديد تد االحتالل.

أر  أن مسرررريرة التطرررراوض قررررد ألحقررررت بنررررا أترررررارا هاسمررررة عمررررا المسررررتويات الوطنيررررة والنطسررررية واالجتماعيرررررة 
لنتمكررد بررمن )إسررراسيل( ومررن م هررا ليسرروا عمررا اسررت داد  2988وات التطرراوض منررذ عررام وارحالقيررة، وتكطينررا سررن

لالعتراا بالحقوم الوطنية الثابتة لمش ب الطمسطيني ، حان الوقت لن يد ترتيب أوتاعنا الوطنية من جديد، 
 وأن نبني أنطسنا وفم م طيات فمسطينية تهدا إلا التحرير واست ادة حقوقنا الوطنية الثابتة.

 21/2/1023، فمسطين أون الين
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 نقوال ناصر
برعاية مصرية، اتطم مجددا في القراهرة يروم اررب راف الماتري "عمرا البردف الطروري فري تنطيرذ آليرات االتطاقرات 
السابم توقي ها" بين حركتي "حماس" و"فتح"، وبحاصة "اتطام الوفام الوطني" الموقع في ال اصمة المصرية 

، وعرردا "دعرروة لجنررة تطرروير وتط يررل منظمررة التحريررر الطمسررطينية" 1022ي الرابررع مررن الشررهر الحررامس عررام فرر
لالجتمراع فرري ارسرربوع ارول مررن شررباط المقبررل "لالتطررام عمرا الجرردول الزمنرري لتنطيررذ القتررايا كافررة فرري إطررار 

االنتحابرات وترمليا حكومرة  رزمة واحدة وبشركل مترواز"، لرم يررد أي ذكرر لهرذ  "القترايا" مثرار الحرالا، مثرل
 وطنية .. والتنسيم ارمني مع دولة االحتالل.

ا عما دعوتها  لكن الراعي المصري وطرفي االتطام الجديد وكذلك "كافة الطصاسل الطمسطينية" التي اتطم أيت.
"ارمرن" كران "حالل اريام القادمة" كانوا وما زالوا يتجنبرون أي إشرارة عمنيرة إلرا أن االتطرام أو الحرالا عمرا 

 وسوا يظل عقدة المصالحة التي تقرر نجاحها أو فشمها.
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في ارقل رن أجهزة أمن السمطة كانت ثمرة التطاقيات أوسرمو التري لرم تكرن مشرروع.ا وطني.را فمسرطيني.ا جماعي.را 
م بقرردر مررا كانررت مشررروع.ا لحركررة "فررتح" وحرردها، لررذلك كرران ال مررل فيهررا احتكررار.ا لكرروادر الحركررة يقتصررر عمرريه

وعمرا أنصررارهم بصررطة رسيسرة، والمطارقررة اليرروم أن "فرتح" تمحررذ عمررا "حمراس" االقتررداف بررنهج مماثرل فرري قطرراع 
 غزة.

ومرن دون االتطررام عمرا ارمررن سرروا تظرل محادثررات المصررالحة متري ة لموقررت، ومسمسررال. ال نهايرة لررد ينررتج 
رررا إذا اق تصررررت عمرررا بحرررث "ارصرررالح برررين وقرررت وآحرررر اتطاقيرررات محكررروم عميهرررا باسرررتحالة التنطيرررذ، حصوص.

ارمنرري" فقررط فرري قطرراع غررزة، حيررث ال تنسرريم أمني.ررا مررع االحررتالل تررد أي فمسررطيني بينمررا يسررتمر التنسرريم 
ارمني مع االحتالل تد المقاومة في التطة اليربية، وهو تنسريم شرهد، عمرا سربيل المثرال، مرا ال يقرل عرن 

 .1008سنة  ( اجتماع.ا بين تباط الجانبين حالل عام واحد في147)
والتنسريم ارمنري جرزف ال يتجرزأ مرن وجرود السرمطة الطمسرطينية فري الترطة اليربيرة بموجرب االتطاقيرات الموق ررة 
بررين منظمررة التحريررر وبررين دولررة االحررتالل، مررن دون أن يييررر فرري هررذا الواقررع شرريسا، فرري ارقررل حتررا اآلن، 

راقب.ا غيرر عترو فيهرا، برديال. لمسرمطة، وهرو مرا اعتراا الجم ية ال امة لألمم المتحدة بدولة فمسطين عتو.ا م
 يمثل عقدة الحالا ارساسية التي ال تزال تؤجل تنطيذ المصالحة الوطنية من اتطام موقع عميها إلا آحر.

وال جرردال فرري أن دولررة االحررتالل لررن تسررمح باسررتمرار وجررود سررمطة أو دولررة فرري ارراترري الطمسررطينية المحتمررة 
، فرري حررال توقررا التنسرريم ارمنرري بررين الجررانبين، وفرري هررذا السرريام تررمتي إنررذارات ، باالتطررام م هررا2967عررام 

الرررسيس محمررود عبرراس ارحيرررة بمنررد لررن يسررمح بررمي انتطاتررة أو مقاومررة "مسررمحة" لالحررتالل الررذي شررن ثالثررة 
حروب مسمحة حتا ارسرنان حرالل عشرر سرنوات عمرا منراطم السرمطة الطمسرطينية، فري الترطة اليربيرة عرام 

، وفري هرذا السريام أيترا أصردر عبراس ت ميماترد يروم السربت 1021و 1008وفي قطاع غرزة عرامي  ،1001
الماترري ب ررد اجتماعررد مررع قررادة ارجهررزة ارمنيررة بررر"ردع أي محاولررة لممسرراس بالنظررام ال ررام أو إعررادة مظرراهر 

الل ودولترد الطوتا والطمتان ارمني"، وهو مساس ومظاهر لم تصردر عرن الشر ب الطمسرطيني إال ترد االحرت
الدولة وعقيدتها  –وقواتد ونظامد فقط، وهو ما يثير مجددا جدال. فمسطيني.ا ساحن.ا حول دور قو  أمن السمطة 

 القتالية.. وحجمها.
لقررد حظيررت بتيطيررة إعالميررة واسرر ة نترراسج دراسررة حديثررة لم هررد الدراسررات والبحرروث االقتصررادية "مرراس" عررن 

 1022%( مررن النرراتج المحمرري الطمسررطيني ل ررام 32ل امررة الترري بميررت )حصررة ارجهررزة ارمنيررة مررن الميزانيررة ا
%( لمتربيررة والت مرريم، ونسرربة مسويررة تررسيمة لمزراعررة، وبمررغ عديرردها فرري ذات 2994%( لمصررحة و)22مقابررل )

( ألا موظا مدني ليزيد عدد ال اممين فيها عما عدد ال اممين في 88( ألطا مقابل حوالي )65ال ام حوالي )
تربيررة والت مرريم والشرؤون االجتماعيررة مجتم ررين، لتكررون نسربة عرردد قررو  ارمرن الطمسررطينية إلررا عرردد الصرحة وال

 السكان هي ارعما بين مثيالتها في ال الم كافة.
لكن التيطية ارعالمية ربطت نتاسج هذ  الدراسة بارزمة المالية التي تهدد بانهيار السمطة أكثرر ممرا ربطتهرا 

ود أجهررزة أمنيررة بهررذا الحجررم، وبرردورها فرري حمايررة ارمررن لمسررمطة والرروطن والمررواطن بالمسرروغات الوطنيررة لوجرر
الذين ال حرمة رمنهم في ظل االحتالل الذي ينتهك أمنهم الوطني والشحصري ليرل نهرار مرن دون أي رادع، 
ة ليصرربح التسرراؤل الشرر بي مشررروع.ا عررن جرردو  وجررود قررو  ارمررن الرروطني وارمررن الوقرراسي والمحررابرات ال امرر

واالستحبارات ال سكرية وحرس الرساسرة وشررطة الجمرارك والشررطة المدنيرة وقروة أمرن الجام رات، إترافة إلرا 
قررو  بحريررة وجويررة ودفرراع مرردني إذا كانررت جمي هررا ال تسررتطيع منررع االحررتالل مررن اعتقررال أحررد المررواطنين أو 
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درهرا حرالل الشرهور ارحيررة، مرن كوا 100مداهمة مؤسسة فمسطينية واحدة، أو ال تستطيع حتا منع اعتقرال 
 كما قال الطيب عبد الرحيم أمين عام الرساسة لألسوشيتدبرس في الثاني من هذا الشهر.

ولتصبح مشروعة كذلك المطالبة بمن يتحدد حجم ارجهزة ارمنيرة وحجرم حصرتها مرن الموازنرة ال امرة حسرب 
مني مع االحتالل، فرال ي قرل أن يمرول حجم دورها في حماية أمن الوطن والمواطن، وحسب مد  تنسيقها ار

هذا التنسيم من جيوب المواطنين أو من أموال المانحين المقدمة لهم، ليستحدم هذا التمويل تردهم وهرم فري 
أمررس الحاجررة إليررد، فحسررب دراسررة "مرراس"، اسررتهمك ارنطررام عمررا ارمررن والنظررام ال ررام أكثررر مررن ثالثررة آالا 

الشررهر ال اشررر، بينمررا اسررتهمكت رواتررب المرروظطين مميررارين وثمررث  حتررا 1022مميررار شرريقل مررن موازنررة عررام 
 المميار شيقل في الطترة ذاتها.

واالستنتاج المنطقي واتح: إذ طالما أن االحتالل قاسم فإن ارمن هو مسؤولية االحتالل وهو الذي يجب أن 
رواترب المروظطين بانتظرام،  يكون مسؤوال. عن تمويمد، وحصة ارمن من الموازنة ال امرة أكثرر مرن كافيرة لردفع

مرن دون حاجررة لررر"شبكة ارمران" ال ربيررة الماليررة الترري سروا تكررون فرري المحصررمة مسراهمة عربيررة عمميررة غيررر 
مباشرررة فرري تمويررل مشررروع لألمررن الطمسررطيني مصررمم لحدمررة أمررن االحررتالل أوال. وآحررر.ا، ولهررذا السرربب تحديرردا 

سررمطة الطمسررطينية عمررا طمررب اعتررراا ارمررم المتحرردة بدولررة اسررتثنت ال قوبررات ارميركيررة المطروتررة عقاب.ررا لم
( مميررون دوالر مررن مسرراعدات الواليررات المتحرردة كانررت محصصررة رجهزتهررا 223مبمررغ ) 1022فمسررطين عررام 

 ارمنية.
( ألا موظا في قطاع غزة تدفع لهم من موازنة السمطة ل ردم االلتحرام بوظراسطهم 37إن رواتب ما يقدر بر )

ا ينردرج ترمن ال قيردة القتاليرة رجهرزة أمرن السرمطة التري ت رد "حمراس" ال يمكن وصطها  إال كإجراف أمني أيت.
هرري "ال رردو" ولرريس االحررتالل، حسررب محاتررر اجتماعررات التنسرريم ارمنرري الترري نشرررتها القرردس ال ربرري فرري 

ررا  مترجمررة إلررا ال ربيررة نقررال. عررن يرردي وت أحرونرروت ال بريررة، وترروفير هررذ  الرواتررب كطيررل 11/9/1008 أيت.
بالمسرراهمة فرري دفررع رواتررب مرروظطي السررمطة بانتظررام فرري التررطة اليربيررة مررن دون الحاجررة إلررا "شرربكة أمرران" 

 مالية عربية أو غير عربية.
صررحيح أن تقمرريص حجررم ارجهررزة ارمنيررة وحجررم حصررتها مررن الموازنررة ال امررة، وكررذلك وقررا صرررا رواتررب 

ررا بالمسررتطيدين فرري الحررالتين ويزيررد مررن م رردلي  المرروظطين غيررر ال رراممين فرري القطرراع، سرروا يمحررم ترررر.ا فادح.
، لكررن إيجرراد حررل لهرراتين الحررالتين الشرراذتين ال يتحقررم إال بوفررام وطنرري عمررا  البطالررة والطقررر المرررتط ين أصررال.

 ارمن ك قدة رسيسة ما زالت تحول دون المصالحة الوطنية حتا اآلن.
 21/2/1023، فمسطين أون الين

 
 تحذير أبو مازن ومشعل: إشارة 34

 الكسندر بالي
إن محاولة الرسيس المصري محمد مرسي من االحوان المسممين، ان ُيقرب بين قادة السمطة الطمسرطينية وفري 
قررار مكانرة  مقدمتهم أبو مازن، وبين قادة حماس، حطوة احر  في الجهد المصري لم ودة الا موقع القيرادة وا 

مررة. وبررين يرردي ذلررك المصررمحة المصرررية الترري تطررورت منررذ النظررام الجديررد وسرريطا فرري الصررراعات ال ربيررة ال ا
حرل االحروان محررل نظرام الترباط، وهرري االسرهام فرري النترال ترد إسررراسيل بكرل وسريمة ممكنررة وج مهرا تميرري 
اتطام السالم مع مصر وان تنشئ في نطرس الوقرت لنطسرها صرورة مسرهمة فري السرالم واالسرتقرار فري المنطقرة 

 سياسي واالقتصادي وال سكري من الواليات المتحدة.بحيث ال ينقطع عنها الدعم ال
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تتآلا االجرافات المصرية االحيرة في سمسمة مسارات في الص يد الطمسطيني وهي: تقوية الحراك "المّين" في 
يهودا والسامرة، والش ور بحيبة ارمل عند الجمهور الطمسطيني الذي لرم يسرتطد شريسا مرن اجرراف االعترراا فري 

، وانتقررراض القيرررادة الميدانيرررة الحماسرررية فررري قطررراع غرررزة وكررران مرررن اسرررباب ذلرررك عمميرررة "عمرررود االمرررم المتحررردة
 السحاب".

أصررربحت منطقرررة يهرررودا والسرررامرة فررري االسرررابيع االحيررررة حمبرررة احرررالل بالنظرررام "لرررّين": فقرررد كثرررر رمررري الحجرررارة 
ية بصرررراحة أو وحررراالت ارهررراب مرررن أفرررراد ومجموعرررات صرررييرة. ويحررردث كرررل ذلرررك بموافقرررة السرررمطة الطمسرررطين

تمنا. ويقوي عدم وجود حطوات ما لمواجهة المسمحين ش ور ان الحديث عرن "تصر يد لرّين" لريس عرتريا. 
ي ارض أبو مازن في حمقات م منة ال مل ال نيا وهو مع ذلك لن ي رارض انتطاترة "شر بية" لرر "الجمراهير"، 

ن كرران يررتحطظ اآلن مررن انتطاتررة مسررمحة احررر . وقررد تت ترر ت شرررعية ح كمررد رن موعررد نهايررة واليتررد وا 
 وال ُتر  في ارفم انتحابات جديدة. 1020الرساسية قد مر في 

وتت ت ت مكانة أبو مازن عما االرض ايتا كمكانتي منظمتيد ارمين: فتح ومنظمة التحرير الطمسطينية 
مرة يرونهرا ايترا فهما تطقدان عما الدوام من وزنيهمرا قياسرا بحمراس التري تقرو  والتري أحرذ عررب يهرودا والسرا

ن يكن ذلك في تحطظ ايتا. وبازاف وتع أبو مازن يبدو ان تحطظد من جولة عنرا احرر  هرو نتراج  بديال وا 
حوا من ان تستيل حماس هذ  الجولة السقاط السمطة الطمسرطينية وترولي الحكرم بالط رل فري يهرودا والسرامرة 

 ايتا.
حرردة تجررذب الجمرراهير. لرريس الجمهررور الطمسررطيني وحمراس مررن جهتهررا ت وزهررا قيررادة مصرروغة وفكرررة مركزيرة وا

أمرال فري مسرتقبل أفترل لرم  1006مسمما متطرفا في تصوراتد ال امة وقرد أعطرا حمراس ثقترد فري انتحابرات 
يمت. وكذلك فان وتع قيادة حماس لريس حسرنا رنهرا ال ت تمرد عمرا قيرادة ميدانيرة مقبولرة، ويوجرد بردل ذلرك 

 اسمية.حميط من القيادات المحمية أو ال 
في المقاف برين ممثمري الطصريمين الطمسرطينيين الرذي يرتم فري القراهرة فري هرذ  االيرام، سرتطمب م.ت.ا ك ادتهرا 

( التري ُت ررا م.ت.ا بمنهرا "الممثمرة 2974منذ سنوات ان ت ترا حماس بقرارات الربراط )فري تشررين ارول 
حيررث يوجرد لررر م.ت.ا  –الطمسرطيني  الشررعية الوحيردة لمشرر ب الطمسرطيني"، وان تنتررم الرا المجمرس الرروطني

وان تقبررل اتطاقرات اوسرمو، وان تمتررزم برالكا عررن الكطراح المسرمح. واحتمرراالت ان تقبرل حمرراس  –تطروم مطمرم 
هذ  الشروط صطر، فهي لم تقبمها في الماتي حينما كانت ت يطة ومت ت ة وال احتمال برمن تقبمهرا اآلن 

.ت.ا/ السررمطة الطمسررطينية(، وفرري وقررت مررا تررزال فيررد وقررد أصرربحت مكانتهررا أفتررل مررن مكانررة حصررمها )م
ذكريات "عمود السحاب" و"الصمود القوي" لممنظمة طرية في الذاكرة الجماعية الطمسطينية، وسرتطمب حمراس 
من جهتها لزوم واحد من طريقين باعتبار ذلك نقطة انطالم في التطاوض وهما: انتطاتة عنيطة مسمحة تهز 

تُقرررر أطررررا تنظيميرررة جديررردة، أو تنصررريب حالرررد مشررر ل زعررريم حمررراس مرشرررحا ايترررا يهرررودا والسرررامرة جمي رررا و 
النتحابررات رساسررة السررمطة فرري مواجهررة أبررو مررازن، فرراذا انُتحررب فرران انتحابررد سرريج ل كررل مطالررب م.ت.ا ال 

 داعي اليها
عنيطرة ليست مواقا القيادة الطمسطينية بمركبيها م.ت.ا والسمطة، وحماس، مشركمة الرا اآلن لردعم انتطاترة 

ثالثررة. ومررع ذلررك فرران شرريل إسررراسيل ب نررا فرري الررداحل سُيسررهل عمررا الرردول ال ربيررة وفرري مقرردمتها مصررر ان 
ت رتررها بمنهررا "م تديررة"، عمررا االدارة ارميركيررة الترري برردأت اآلن مرردة واليررة ثانيررة، وتصرررفها عررن االسررت داد 

 .ت.ا ليرض ما.لمهجوم عما إيران ويكون ذلك بيقين ذري ة مناسبة لحما بين حماس وم
 إسرائيل هيوم
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 21/2/1023، الغد، عّمان

 
 معركة قانونية ضد االستيطان اإلسرائيمي 35

 نبيل السهمي
ب د زيادة الوعي الش بي في عدد كبير من دول ال الم بشرمن عنصررية إسرراسيل وفاشريتها، فترال. عرن انتشرار 

لم رررررب وفرررري المقدمررررة مررررنهم  منظمررررات المجتمررررع المرررردني بشرررركل مممرررروس حررررالل ال قرررردين ارحيرررررين، يمكررررن
الطمسررررطينيون حرررروض م ركررررة دبموماسررررية وقانونيررررة تررررد الممارسررررات والسياسررررات ارسررررراسيمية بحررررم  الشرررر ب 

 الطمسطيني.
وقررد يكررون مررن برراب أولررا ال مررل عمررا تهيسررة ظررروا مناسرربة وآليررات مدروسررة لحرروض م ركررة تررد النشرراط 

لبية الدول في ال الم عما المستو  الرسمي والش بي. االستيطاني ارسراسيمي الذي ي تبر غير قانوني وفم غا
 وقد ي زز قرار مجمس حقوم ارنسان ال المي الذي صدر قبل عدة أشهر التوجد المذكور.

 مستوطنات عمى األنقاض
% مررن مسرراحة فمسررطين 78عمررا  2948نجحرت الحركررة الصررهيونية فرري إعرالن دولررة إسررراسيل فرري مايو/أيرار 

ألررا فمسررطيني فرري ال ررام المررذكور ب ررد أن ارتكبررت  850ابات الصررهيونية مررن طرررد التاريحيررة، وتمكنررت ال صرر
ثرررر ذلرررك تمرررت عمميرررة تررردمير مبرمجرررة لنحرررو  قريرررة ومدينرررة فمسرررطينية،  428ال ديرررد مرررن المرررذابح والمجرررازر، وا 

 وأنشمت المؤسسات الصهيونية عما أنقاتها مستوطنات تحدم أهدافا أمنية واقتصادية لممجتمع الصهيوني.
تتوقا تمك المؤسسات عند الحد المذكور، بل ابتكرت ال ديد من القوانين الجاسرة لمصادرة أراتي ارقمية  ولم

% مرن المسراحة التري أنشرست عميهرا إسرراسيل 1سرو   1021مميون عربي(، ولم يتبم فري ال رام  295ال ربية )
ثمررة قروانين جرراسرة استصرردرت % مررن سركان إسررراسيل، و 10السرتحدامات ارقميررة ال ربيرة رغررم أنهررا تشركل نحررو 

في السنوات ارحيرة أو تّم إحياؤها بيية تهويد كافة مناحي حياة ارقمية ال ربية لطرض يهودية الدولة وتهميش 
ارقمية ال ربية، ولهذا يمكن القول إن سياسة ابتالع اررض واالستيطان لم تتوقا فري المنراطم المحتمرة عرام 

 منطقتي الجميل والمثمث. حيث تتم تحت مسميات تطوير 2948
والالفرت أن شربح االسرتيطان والتهويرد بررات يهردد ارسرماف والم رالم ال ربيرة فرري داحرل الحرط ارحترر، وهنرراك 

لتيييررر أسررماف الطرررم والمحررال والالفتررات ال ربيررة إلررا الميررة ال بريررة، وعمررا سرربيل  1010محطررط حتررا ال ررام 
 قر  ال ربية.المثال ال الحصر تمت عممية استبدال رسماف ال

فطي الجميل الطمسطيني تمت تسمية قرية الجاعونة في قتاف مدينة صرطد بروشربينا، وفري السراحل الطمسرطيني 
وهي قرية فري قتراف مدينرة حيطرا دفرن فيهرا رفراة الشرهيد عرز الردين -تمت عممية استبدال اسم قرية بمد الشيخ 

ألمراني ُقترل مرن قبرل أهرل القريرة وهرو يحراول  ببيت حنان، وي رود االسرم ال برري السرم ترابط يهرودي -القسام
 .2947ارتكاب مجزرة فيها مع مجموعة صهيونية في ال ام 

تمرررت سررريطرة الجررريش  2967لرررم يتوقرررا النشررراط االسرررتيطاني ارسرررراسيمي، فطررري الحرررامس مرررن يونيرررو/حزيران 
ونقصرد هنرا الترطة  ،2948ارسراسيمي عما ارراتي الطمسطينية الناجية مرن االحرتالل الصرهيوني فري ال رام 

اليربيرررة وقطررراع غرررزة، وبرررذلك تكرررون فرصرررة جديررردة سرررنحت رسرررراسيل لمتاب رررة محططرررات الحركرررة الصرررهيونية 
ووليرررردتها إسررررراسيل لتهويررررد فمسررررطين عبررررر النشرررراط االسررررتيطاني، وتاليررررا فرررررض الواقررررع التهويرررردي عبررررر إنشرررراف 

 المستوطنات.
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ية االسرررتيطان، فرررإن الثابرررت أن ثمرررة إجماعرررا عمرررا ورغرررم التمرررايز الططيرررا برررين ارحرررزاب ارسرررراسيمية مرررن قتررر
ترررورة إنشرراف المسررتوطنات وتسررريع وتيرتهررا فرري مدينررة القرردس وذلررك بييررة فرررض التصررور ارسررراسيمي لمحررل 

% مرررن مسررراحة الترررطة اليربيرررة، وهررري بطبي رررة الحرررال 1سرررواف فررري تبرررادل ارراتررري والسررركان بمرررا ال يتجررراوز 
الكبيرة، أو لجهرة فررض إبقراف حردود الدولرة ارسرراسيمية عمرا مرا هري  المساحة التي أقيمت عميها المستوطنات

 عميد اآلن.
، فرررإن النشررراط 1005ومرررن ارهميرررة ارشرررارة إلرررا أنرررد رغرررم تطكيرررك المسرررتوطنات مرررن قطررراع غرررزة فررري ال رررام 

 االستيطاني لم يتوقا في التطة اليربية بما فيها مدينة القدس التري تواجرد أكبرر موجرة نشراط اسرتيطاني منرذ
 .2967ال ام 

وفرري هررذا السرريام تشررير الدراسررات إلررا أن النشرراط االسررتيطاني ارسررراسيمي فرري التررطة اليربيررة أد  إلررا بنرراف 
مسررتوطنة تمررا  16مسررتوطنة إسررراسيمية تتررم أكثررر مررن ثالثماسررة ألررا مسررتوطن إسررراسيمي، إتررافة إلررا  252

إسراسيمي، وهناك محططات لطرض  ألا مستوطن 280القدس بطوقين من جميع الجهات، ويتركز فيها نحو 
 وقاسع استيطانية إسراسيمية في التطة اليربية وفي داحل ارحياف ال ربية القديمة من مدينة القدس.

 االستيطان في الميزان
ثمررة أهررداا كامنررة مررن وراف مصررادرة المؤسسررة ارسررراسيمية رراترري ال رررب الطمسررطينيين وبنرراف المسررتوطنات 

ي مقدمة تمك ارهداا طرد أكبرر عردد مرن ال ررب حرارج أرترهم، والقيرام ب مميرة إحرالل ارسراسيمية عميها، وف
 ديميرافي لمزيد من المهاجرين اليهود ليصبحوا أمرا واق ا يص ب االنطكاك عند.

وحترا بدايرة عرام  2967وفي هذا السيام تشير الدراسات إلا أن النشاطات االستيطانية ارسراسيمية منذ عرام 
ألا مستوطن إسراسيمي، ناهيك  350مستوطنة إسراسيمية في التطة اليربية تتم  252ا بناف أدت إل 1021
ألرررا مسرررتوطن  280مسرررتوطنة تمرررا القررردس بطررروقين مرررن المسرررتوطنات، ويتركرررز فيهرررا أكثرررر مرررن  16عرررن 

 إسراسيمي.
 5800% مرررن مسررراحة الترررطة اليربيرررة الباليرررة 40وقرررد صرررادرت الحكومرررات ارسرررراسيمية المت اقبرررة أكثرررر مرررن 

كيمومتر مربع لمصرمحة إنشراف المسرتوطنات والطررم االلتطافيرة التري ترربط بينهرا، ناهيرك عرن سريطرة إسرراسيمية 
 % من مساحة مدينة القدس.80عما أكثر من 

كيمررومترا وسرريمتهم نحررو  710الررذي سيصررل طولررد إلررا -ومررن ارهميررة بمكرران ارشررارة إلررا أن الجرردار ال ررازل 
ي تبرررر هرررو اآلحرررر مرررن أكبرررر النشررراطات االسرررتيطانية ارسرررراسيمية غيرررر  -يرررة% مرررن مسررراحة الترررطة اليرب41

 الشرعية في عمم التطة اليربية.
وقررد أكرردت ذلررك هيسررات دوليررة عديرردة فرري مقرردمتها محكمررة ال رردل الدوليررة الترري استصرردرت قرررارا. ي تبررر الجرردار 

القرروانين الدوليرة الترري تؤكرد عرردم عمرال إسررراسيميا غيرر شرررعي، وهرو بررذلك منراا لمقرروانين الدوليرة. فرري مواجهرة 
سياسرررات محرررددة  2967شررررعية النشررراطات االسرررتيطانية اتب رررت الحكومرررات ارسرررراسيمية المت اقبرررة منرررذ عرررام 

 لإلطبام عما اررض الطمسطينية وشرعنة بناف المستوطنات عميها وذلك بيية رسم جيرافيا سياسية قسرية.
يرتم بموجبرد سريطرة إسرراسيل بشركل مباشرر  2967يا. فري عرام فقد استصدرت السرمطات ارسرراسيمية أمررا عسركر 

عمرررا أمرررالك اليررراسبين، واسرررتحدثت حارسرررا. رمرررالك اليررراسبين، حيرررث ترررم مرررن حاللرررد منرررع بيرررع أو ترررمجير تمرررك 
 ارمالك دون موافقة السمطات والمؤسسات ارسراسيمية ذات الصمة.
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حالل اليهود إن السياسات ارسراسيمية التي تتركز بشكل رسيسي عما مصاد رة أراتي الطمسطينيين وطردهم وا 
مكانهم إنما تهدا في نهاية المطاا لإلحالل بالوتع الديميرافي لصالح التجمع االستيطاني اليهرودي عمرا 

 حساب الطمسطينيين وأرتهم.
 االستيطان و يهودية إسرائيل

ة تسر ا إلرا فررض وقراسع اسرتيطانية يمحظ المترابع لمنشراطات االسرتيطانية ارسرراسيمية أن المؤسسرة ارسرراسيمي
وبشركل حرراص فري مدينررة القردس، وذلررك مرن أجررل ترسرريخ فكررة يهوديررة الدولرة عمررا أكبرر مسرراحة مررن اررض 

 الطمسطينية.
وبنررراف. عمرررا قررررارات المنظمرررات الدوليرررة وآحرهرررا قررررار مجمرررس حقررروم ارنسررران الرررذي أشرررار إلرررا أن اسرررتمرار 

يا إسرراسيمية قسررية عمرا أراتري الطمسرطينيين إنمرا هرو انتهراك لمقرانون االستيطان ارسراسيمي الذي يرسم جيراف
الرردولي بمررا فرري ذلررك توسرريع المسررتوطنات ومصررادرة ارراترري وهرردم المنررازل والممتمكررات الطمسررطينية، وطرررد 
 الطمسرطينيين وشررم الطرررم االلتطافيررة لتيييررر الطررابع ال مرانرري والتكرروين الررديميرافي لألراترري المحتمررة بمررا فيهررا
القرردس الشرررقية، فتررال. عررن كررون االسررتيطان يشرركل انتهاكررا التطاقيررة جنيررا الراب ررة المت مقررة بحمايررة المرردنيين 
وقررت الحرررب. ارمررر الررذي يتطمررب تبنرري حطرراب سياسرري فمسررطيني جديررد يسرر ا إلررا تطبيررم القررانون الرردولي 

 الداعي إلا تطكيك المستوطنات بكونها م الم احتاللية في فمسطين.
لسرريام أكردت ال شرررات مرن القرررارات الدوليرة عمررا أن المسرتوطنات تمثررل عقبرة رسيسررية أمرام تحقيررم وفري هرذا ا

نشاف الدولة الطمسطينية بالم نا الحقيقي لمكممة، أي السيادة الطمسطينية الكاممة عما  السالم ال ادل والشامل وا 
 مطاتيح االقتصاد الطمسطيني والم ابر وال القات مع دول ال الم.

ون عممية االعترراا بطمسرطين عتروا مراقبرا فري ارمرم المتحردة مقدمرة هامرة لرسرم عالقرات مرع غالبيرة وقد تك
دول ال رررالم لمتررريط عمرررا إسرررراسيل وانصرررياعها لمقررررارات الدوليرررة. حيرررث نرررددت غالبيرررة دول ال رررالم برررالقرارات 

عتراا الدولي بطمسطين عتوا ارسراسيمية الرامية رنشاف مسات الوحدات االستيطانية في مدينة القدس ب د اال
 مراقبا في ارمم المتحدة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

 22/2/1023، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الدولة الفمسطينية ومفارقة السياسة اإلسرائيمية.. شكوك تل أبيب تعرقل إقامتها 36
 يوري درومي

، بررالحيرة جررراف مطارقررة يمكررن الت بيررر عنهررا مررن يصرراب النرراس ممررن لررديهم فكرررة مررا عررن إسررراسيل وارسررراسيميين
أن تكررون عمررا هررذا القرردر الزاسررد مررن الررتحطظ، « حديثررة ال هررد»حررالل السررؤال: كيررا يمكررن لدولررة يطترررض أنهررا 

 عندما يت مم ارمر بصنع السالم مع الطمسطينيينأ
ت واترحة ال لربس فيهرا، عرن في اآلونة ارحيرة عّبر ال الم من حرالل الجم يرة ال امرة لألمرم المتحردة، ب برارا

دعمررد لمدولررة الطمسررطينية؛ ولكررن إسررراسيل الترري عارتررت تمررك الحطرروة مررن جانررب المنظمررة ارمميررة، نجحررت 
في حشد حطنة من الدول الصييرة لالنتمام إليها في موقطها  -الواليات المتحدة -بالت اون مع حميطها الثابت

الرجرررل الررذي وقرررا ليشرررجب قررررار ارمررم المتحررردة فررري هرررذا  الرررافض لمقررررار. وكررران الالفررت لمنظرررر أن نتنيررراهو،
موافقتد عما إنشاف  1009عام « بار إيالن»الشمن، كان هو ذاتد الرجل الذي أعمن في كممة لد أمام جام ة 

 الدولة الطمسطينية.
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ل اركثررر مررن ذلررك أن ارسررراسيميين ومررن حررالل اسررتطالعات رأي متتاليررة كررانوا ي برررون دومررا. عررن تمييرردهم لحرر
 الدولتين، ومع ذلك رأيناهم في أقل من شهر يصوتون رحزاب تقا تد هذ  الطكرة من ارساس.

إن ارسرراسيميين عمررا مررا يبردو ي برررون عررن رأيهرم فرري رغبررتهم فرري إقامرة دولررة فمسررطينية ت ريش فرري سررالم إلررا 
يقرروم بإنشرراف متطرررا لسرردة السررمطة كرري « يمينرري»جرروار إسررراسيل، وفرري الوقررت نطسررد يقومررون بانتحرراب حررزب 

المزيررد مررن المسررتوطنات الترري تج رررل مررن إقامررة الدولررة الطمسررطينية أمررررا. مسررتحيال. كيررا يمكننررا تطسررير هرررذ  
المطارقرررةأ ارجابرررة عمرررا مرررا يبررردو كامنرررة فررري الحمرررض النرررووي لإلسرررراسيميين. فارسرررراسيميون كمرررا هرررو م رررروا 

ع رن الكثيررر ممررا هررو محرريط بهررم م رررض يت ممررون التجررارب بررثمن برراهظ منررذ ططررولتهم المبكرررة، وهررو مررا يرجرر
 لممحاطر.

وهم يؤمنون برمن قتريتهم ذات طبي رة حاصرة، وال يمكرن مقارنتهرا مرع أي قترية أحرر . لمتردليل عمرا صرحة 
إيمانهم ذلرك نسرمع مثقطريهم يقولرون إن فرنسرا قرد ت رترت لمهجروم مرن قبرل ارلمران ثرالث مررات حرالل سرب ة 

فري أحمرك المحظرات التري مررت برد، لرم يررد عمرا بالرد أبردا. أن برالد  قرد عقود؛ ومع ذلك فإن الش ب الطرنسري 
ترراعت إلرررا اربرررد، وهرررو مرررا حرردث بالط رررل فررري الواقرررع عنررردما تحرررررت مررن أيررردي النرررازيين عمرررا أيررردي قررروات 

في الوقت نطسد الذي تحول فيد االحتالل النازي الكسيب لها، إلا مجرد فصل آحر مرن  2944التحالا عام 
رن كرل فررد مرن شر بها يردرك فري  -هكرذا يقولرون -ارمر لريس عمرا هرذا النحرو مرع إسرراسيل فصول التاريخ.

أنرد ال يتمترع برفاهيرة المقرامرة عمرا المسرتقبل،  -وبصرا النظر عن كرل مرا يقرال عرن المحرقرة -قرارة نطسد 
وال شريف أقرل  -متردوأن قرارا. واحدا. حاطسا.، يمكن أن يكون حكما. بالطناف اربردي عمرا المشرروع الصرهيوني بر 

 من ذلك.
هل ي تبر هذا الكالم من قبيل المبالية الصرارحةأ أم أنرد مجررد بارانويراأ هرل يمكرن لدولرة فمسرطينية صرييرة، 
منزوعة السالح أن تمثل تهديدا. وجوديا. لدولة إسراسيل القوية المسرمحة حترا أسرنانهاأ ارسرراسيميون ال ي رفرون 

ة ومثمهررا، وكررل مررا هنالررك هررو أنررد لررديهم شرركوكهم، وعنرردما يكونررون فرري شررك ارجابررة اليقينيررة عررن هررذ  ارسررسم
 فإنهم يطتمون التشبث بسالحهم.

وهم يرون أن التهديد الذي يواجههم ليس تهديدا. عسكريا. فحسب، وأن إنشاف دولة فمسطينية عما الحدود التي 
ينية برال ودة إلرا يافرا وحيطرا قبرل ليس سو  مقدمة لممزيد من الطمبرات الطمسرط 67كانت قاسمة قبل حرب عام 

غرام إسراسيل بماليين الالجسين وهو ما ي ني نهاية الدولة اليهودية باحتصار.2948حرب عام   ، وا 
من هذا المنظور يمكن القول إن ارسراسيميين يكتطرون بالحرديث عرن فكررة الدولرة الطمسرطينية نظريرا. فري الوقرت 

ن ممررا يحسررب لهررم مررع ذلررك أن الواقررع والتجربررة قررد عممرراهم ب ررض الررذي يقومررون فيررد بتقويتررها عمميررا.. ولكرر
 الدروس المؤلمة.

عمررررا سرررربيل المثررررال، انسررررحب ارسررررراسيميون مررررن غررررزة عمررررا أمررررل أنررررد بمجرررررد أن يشرررر ر  1005فطرررري عررررام 
الطمسرطينيون برمنهم قرد برراتوا أحررارا. فري حكررم أنطسرهم، فرإنهم سرريبدأون فري وترع أسررس الدولرة الطمسرطينية الترري 

أن ت يش في سالم جنبا. إلا جنب مع إسراسيل؛ فتال عن أن أحوالهم ستزدهر بسبب ما تنطوي عميد يمكن 
 المنطقة من إمكانيات اقتصادية واعدة.

ولكن ما حدث بدال من ذلك، هو أن إسراسيل ت رتت لوابل من الصواريخ الطمسرطينية عمرا مردنها الجنوبيرة. 
أن تنهال الصواريخ عما مدينة القدس لو أقيمت دولة فمسطينية  وهذا ج ل ارسراسيميين يتحوفون من احتمال

 في التطة اليربيةأ
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مررن هنررا يمكررن لنررا أن نطهررم سرربب تررردد وتذبررذب موقررا ارسررراسيميين بشررمن الدولررة الطمسررطينية. فهررم ُينظّرررون 
دأ، ولكررن ويطرحرون الطرترريات بشرمن الدولررة الطمسرطينية، بررل ويرذهبون إلررا حرد الموافقررة عميهرا مررن حيرث المبرر

الذي يحدث في يوم االنتحابرات عنردما يت مرم ارمرر برالقرارات الصر بة، وعنردما يشر رون برمن هرذ  الدولرة لرو 
 أقيمت فإنها يمكن أن تهدد مستقبمهم، هو أنهم يرفتونها غريزيا..

قرامرة أكثرر وارشكالية هنا تكمن في أن امتنراع ارسرراسيميين عرن تمييرد الدولرة الطمسرطينية يمثرل فري حرد ذاترد م
حطورة عما مستقبمهم: فطي يوم من اريام في المستقبل، سيصبح عدد ال ررب فري المسراحة الواق رة برين نهرر 
ذا لم تكن هناك دولة فمسطينية قد نشمت كي تقوم باستي اب  ارردن والبحر المتوسط أكبر من عدد اليهود. وا 

ون هناك سو  دولة واحردة هري إسرراسيل التري الطموحات القومية لم رب، وتقبل ب ض الالجسين فسوا لن تك
 أيهما أسوأ. -ال بد في هذ  الحالة من أن تطقد هويتها، أو تتوقا عن أن تكون ديمقراطية

ذا ما افترتنا أن نتنياهو سري اد انتحابرد كررسيس لمروزراف، فإنرد سريت ين عمينرا فري هرذ  الحالرة االنتظرار كري  وا 
 يز آمال ارسراسيميين أم تتحيم محاوفهم.نر  ما إذا كان سيحتار ال مل عما ت ز 

 ينشر بترتيب خاص مع خدمة
 «إم.سي. تي. إنترناشيونال»ذ

 1/2/1023، االتحاد، أبو ظبي
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