
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 وما نشيده حاليًا من انتكاسة بشأنيا قد يستمر لفترة.. الدويك: المصالحة بعيدة المنال

 في المجمس التشريعي يزور بمغاريا  حماسنواب حركة وفد من 
 مميار دوالر 484وزير مصري: "إسرائيل" نيبت بترول من سيناء بـ

 الفمسطينية 48شركات إسرائيمية تباشر طرح مناقصات لبيع أراضي الـ 
  2402 سنة %4,7ازدياد عدد مستوطني الضفة بنسبة : مجمس "يشع" االستيطاني

ترىن اإلفراج عـن  "إسرائيل" عريقات:
ة أموال السمطة بعـدم إتمـام المصـالح

 مع حركة حماس
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 ة مع حركة حماسترىن اإلفراج عن أموال السمطة بعدم إتمام المصالح "إسرائيل" عريقات: .0
أكد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات أف تؿ أبيب رىنت : البياف -راـ اهلل 

 الفمسطينية بعدـ ذىاب السمطة إلى المصالحة مع حركة حماس.اإلفراج عف أمواؿ الضرائب 
وقاؿ عريقات في تصريحات صحافية إف وزير المالية اإلسرائيمي يوفاؿ إشتاينتس رىف اإلفراج عف أمواؿ 
الضرائب الفمسطينية بعدـ ذىاب السمطة إلى المصالحة مع حركة حماس وىو ما يدؿ عمى مدى االنحطاط 

 رسو إسرائيؿ ضد السمطة.واالبتزاز الذي تما
أف حديث وزير المالية اإلسرائيمي مرفوض جممة وتفصيال مشددا عمى  "راديو فمسطيف"وأكد في تصريحات لػ

 أف المصالحة الفمسطينية مصمحة عميا لمشعب الفمسطيني يجب إتماميا.
يريد أف يعطي ىذه التصريحات تكشؼ مف جديد عف الوجو الحقيقي لالحتالؿ اإلسرائيمي الذي "وتابع 

إسرائيؿ ال تريد المصالحة الفمسطينية "، مؤكدا أف "تعميماتو لمشعب الفمسطيني ويمارس القرصنة بشكؿ عمني
 ."ويجب عمى الشعوب العربية الداعمة أف تدرؾ ذلؾ

 41/2/2142البيان، دبي، 
 
 كية بجديد يكسر جمود عممية السالمي: نأمل أن تأتي اإلدارة األمر عباس .2

نأمؿ مف اإلدارة األميركية أف تأتي بشيء جديد "قاؿ رئيس دولة فمسطيف محمود عباس:  :وفا –راـ اهلل 
 ."يكسر الجمود عمى صعيد عممية السالـ
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ال بد مف وقؼ "وأضاؼ لدى لقائو مع رؤساء البمديات المنتخبيف، األربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، 
، قبؿ استئناؼ المفاوضات عمى أساس 4994مى المعتقميف قبؿ عاـ االستيطاف واإلفراج عف األسرى القدا

 ."وعاصمتيا القدس 4991إقامة الدولة الفمسطينية عمى حدود عاـ 
اتفقنا مع اإلخوة في حماس في اتفاؽ الدوحة عمى ضرورة بدء عمؿ لجنة االنتخابات "وقاؿ الرئيس: 

ومة الشعبية السممية، والعودة إلى المفاوضات عمى المركزية لتسجيؿ الناخبيف في قطاع غزة، وتفعيؿ المقا
 ."وعاصمتيا القدس 4991أساس إقامة الدولة الفمسطينية عمى حدود عاـ 

اتفقنا كذلؾ عمى تشكيؿ حكومة توافؽ وطني برئاستي، والذىاب إلى االنتخابات الرئاسية "وأضاؼ: 
خابات جاىزيتيا إلجراء االنتخابات، لكف أشير مف إعالف لجنة االنت 3والتشريعية والمجمس الوطني خالؿ 

 ."اإلخوة في حماس ال يريدوف إجراء االنتخابات خالؿ ىذه الفترة
وأشار إلى أف االنتخابات ىي األساس إلنياء االنقساـ الداخمي، ليكوف الشعب الفمسطيني ىو الحكـ مف 

تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني خالؿ صندوؽ االقتراع، وجدد تأكيده عمى أف إصدار مرسومي االنتخابات و 
 سيكوناف في يـو واحد.

نحف اآلف بانتظار انتياء عمؿ لجنة االنتخابات المركزية لتسجيؿ الناخبيف، ومف ثـ سنعقد "وقاؿ عباس: 
 ."لقاءات لتقييـ ما تـ تحقيقو في بنود المصالحة

وـ تحديد موعد االنتخابات، بدأنا اآلف مشاوراتنا لتشكيؿ حكومة التوافؽ التي ستعمف مع مرس"وأضاؼ: 
 ."وسأقوـ باختيار أعضاء الحكومة بعد إجراء المشاورات باعتباري رئيسا لمحكومة المقبمة

جراء االنتخابات البمدية المقبمة في موعدىا لمحفاظ عمى استمرار  وأكد أىمية استمرار العممية الديمقراطية وا 
 بنا الفمسطيني باختيار مف يمثمو ومف يخدمو في البمديات.النيج الديمقراطي، ألف االنتخابات حققت إرادة شع

وشدد عمى ضرورة إعطاء المرأة الفمسطينية حقيا في المشاركة في العممية الديمقراطية باعتبارىا نصؼ 
المجتمع وىي قادرة عمى خدمة مجتمعيا كالرجؿ، كذلؾ نريد مزيدا مف التعاوف بيف البمديات لتقديـ األفضؿ 

 سطيني.لممواطف الفم
أثبتت االنتخابات البمدية أف فمسطيف ىي األفضؿ في مجاؿ الحريات وصوف حقوؽ اإلنساف والمرأة "وقاؿ: 

والطفؿ التي نريد الحفاظ عمييا مف أجؿ استكماؿ نضاؿ شعبنا الفمسطيني بإقامة دولتو المستقمة عمى حدود 
 ."وعاصمتيا القدس الشرقية 4991عاـ 

لشمس والكرامة والقرى األخرى، مؤكدا حؽ شعبنا الفمسطيني في البناء عمى وأشاد بتجارب قريتي باب ا
 أرضو رغـ كؿ إجراءات االحتالؿ وعنفو ضد المقاومة الشعبية السممية التي نريد تفعيميا.

وتحدث عف الوفد الفمسطيني المتواجد في سوريا، وذلؾ بيدؼ تحييد أبناء شعبنا في مخيمات المجوء في 
 ع المأساوي الدائر ىناؾ.سوريا عف الصرا

 41/2/2142وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 في توسيع شبكات األمان االجتماعي رغم األزمة المالية ماضونفياض:  .2

"األياـ": أكد رئيس الوزراء الدكتور سالـ فياض أف العدالة االجتماعية تكتسُب أىميًة خاصة في  -راـ اهلل 
رىاب مستوطنيو، وما زالت ظروؼ حياتو فمسطيف التي ال  يزاُؿ شعُبيا ُيعاني مف ظمـ االحتالؿ وطغيانو وا 

ُمثقمًة باليموـ واألعباء وأشكاؿ القمع الُمختمفة التي ُتعرُض سالمَتو وحياَتو لألذى المستمر، إضافة إلى 
الذاتية الكفيمة بتحقيؽ التنمية  استمرار السيطرة شبو الكاممة عمى الموارد التي ُتشكُؿ األساس في بناء القدرات
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وترسيخ أسس العدالة االجتماعية، وذلؾ بفعؿ إصرار إسرائيؿ عمى اإلمعاف في مخالفة القانوف الدولّي 
والقانوف الدولّي اإلنسانّي ومبادئ حقوؽ اإلنساف، ال بؿ واستمرار السيطرة عمى شعٍب آخر ومصادرة ثرواتو 

 ومقدراتو.
وُرغـ األزمة المالية المتفاقمة، التي ازدادت حدُتيا بفعؿ استمرار القرصنة وجدد فياض تأكيده أنو، 

اإلسرائيمية عمى األمواؿ الفمسطينية، فإف السمطة الوطنية ستواصؿ توسيَع شبكات األماف االجتماعّي 
مُر في القائمة، ُمشددًا عمى أف أية إجراءات لتقميص العجز في الموازنة لف تمسيا عمى اإلطالؽ، كما ستست

بمورة المرجعيات والتشريعات ورصد األمواؿ الالزمة الكفيمة بالوصوؿ إلى نظاـٍ اجتماعي يميُؽ بالمواطف 
 الفمسطينّي ومتطمبات تأميف الحياة الكريمة لو.

 41/2/2142األيام، رام اهلل، 
 
 ترةوما نشيده حاليًا من انتكاسة بشأنيا قد يستمر لف.. بعيدة المنال المصالحةالدويك:  .1

رئيس المجمس نقال عف مراسمتيا، مف عماف نادية سعد الديف، أف  41/2/2142الغد، عمان، نشرت 
التشريعي الفمسطيني عزيز الدويؾ قاؿ إف "المصالحة ما تزاؿ بعيدة عف التحقؽ، وما نشيده حاليًا مف 

 انتكاسة بشأنيا قد يستمر لفترة".
مطة الفمسطينية في راـ اهلل عاجزة عف اإلفالت مف القيد وأضاؼ، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف "الس

األميركي، بما يصعب إنجاز المصالحة ما داـ بعض الفرقاء يخضعوف لقوى خارجية، يتركز ىّميا في 
 تثبيت دعائـ االحتالؿ اإلسرائيمي وتحقيؽ أمنو".

جراء االنتخابات إلى شير ذار المقبؿ، كاف مقصودًا لما آ/ وأوضح أف "تأجيؿ تحديد موعد تشكيؿ الحكومة وا 
 بعد الزيارة المرتقبة لمرئيس األميركي باراؾ أوباما إلى األراضي المحتمة في ىذا الشير".

واعتبر أف "الرىاف ما يزاؿ قائمًا عند البعض عمى الخيار األميركي المنحاز لالحتالؿ اإلسرائيمي في 
األميركية التي خذلت الفمسطينييف أكثر مف مرة، فمسطيف، بينما ال ترى حركة حماس أي خير مف اإلدارة 

 السيما مواقفيا األخيرة في األمـ المتحدة".
ولفت إلى "االنحياز األميركي السافر لالحتالؿ والبعد عف الحؽ الفمسطيني، وبالتالي فإف الرعاية ىنا منحازة 

 معادلة بعيدة".وال يمكف أف تأتي بخير لمشعب الفمسطيني، بما يجعؿ المصالحة ضمف ىذه ال
المواطنيف في الضفة الغربية وقطاع مف الخميؿ أف عزيز الدويؾ، دعا  42/2/2142قدس برس، وذكرت 

 غزة إلى التسجيؿ لممشاركة في تحديث السجؿ االنتخابي.
(: "أدعو الكؿ الفمسطيني لممشاركة في 43/2وقاؿ دويؾ في تصريحات خاصة لػ"قدس برس" األربعاء )

ت في السجؿ االنتخابي ليكوف جاىزًا في حاؿ أجريت أي عممية انتخابية في األراضي تحديث المعموما
 الفمسطينية".

وأكد أف التسجيؿ في االنتخابات وتحديث المعمومات في السجؿ االنتخابي "واجب وطني وعمى الجميع، 
في ظؿ اتيامات وفيما يتعمؽ بالتسجيؿ لالنتخابات  ممف تنطبؽ عمييـ شروط التسجيؿ، المشاركة فيو".

حركة "حماس" ألجيزة األمف في الضفة باستمرار االعتقاالت األمر الذي يعيؽ المصالحة، قاؿ دويؾ: 
 "التسجيؿ ضرورة وحؽ لمجميع بغض النظر عف إمكانية إنجاز المصالحة الداخمية مف عدمو".

 
 بحر: "التشريعي" سيقدم كل ما يمزم لدعم المصالحة .5
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المجمس التشريعي الدكتور أحمد بحر، أمس، أف المجمس سيقدـ كؿ ما يمـز مف أكد النائب األوؿ لرئيس 
عادة المحمة لمضفة الغربية وقطاع غزة.  أجؿ تحقيؽ الوفاؽ الوطني وا 

جاء ذلؾ، خالؿ محاضرة نظمتيا ىيئة التوجيو السياسي والمعنوي بمحافظة خاف يونس، أمس، بحضور 
 ومنتسبي األجيزة األمنية.النائب يونس األسطؿ والمئات مف الضباط 

وقاؿ بحر: "نحف مع المصالحة قمًبا وقالًبا، وسنسعى لتحقيقيا ميا كمفنا األمر، وسنقدـ مف أجؿ إنجاحيا 
كؿ ما يمكف تقديمو وسنبقي مصريف عمى ذلؾ إلى أف نصؿ إلى لحظة يتـ فييا تحقيؽ الوفاؽ الوطني 

 ونعيد المحمة لشقي الوطف العزيز".
فة القرارات واإلجراءات التي اتخذتيا الحكومة الفمسطينية ومنيا السماح بإقامة ميرجاف وأشاد بحر بكا

انطالقة فتح بغزة، واإلفراج عف بعض المسجونيف والمحسوبيف عمى حركة فتح، والعفو عف العشرات مف 
 كوادر الحركة المقيميف خارج القطاع منذ أحداث االنقساـ.

سيرة قطار المصالحة، معرًبا عف أممو في الوقت ذاتو بأف تقوـ حركة فتح واعتبر أف ىذه اإلجراءات تدعـ م
طالؽ سراح المعتقميف السياسييف بالضفة الغربية.  بإجراءات مماثمة وخاصة عمى صعيد ممؼ الحريات وا 

 42/2/2142فمسطين أون الين، 
 
 في المجمس التشريعي يزور بمغاريا  حماسنواب حركة وفد من  .6

في  "حماس"مف نواب حركة أف وفدا  أ ؼ ب نقال عفغزة مف  41/2/2142دن، الحياة، لننشرت 
بدأ األربعاء زيارة لبمغاريا في أوؿ زيارة رسمية لبمد عضو في االتحاد األوروبي، بحسب  المجمس التشريعي

 ما أعمف مسؤوؿ في حماس.
في اتصاؿ ىاتفي مع وقاؿ إسماعيؿ األشقر عضو المجمس التشريعي والقيادي البارز في حركة حماس 

وصمنا اليوـ )األربعاء( إلى بمغاريا، وىي أوؿ زيارة رسمية لنا حيث سنمتقي مع "أمس:  "فرانس برس"وكالة 
 ."مسؤوليف في الدولة وبرلمانييف مف الحزب الحاكـ والمعارضة لبحث التعاوف وشرح القضية الفمسطينية

مف مؤسسات ثقافية بمغارية والتي أعدت لنا برنامجًا  دعوة"وأضاؼ األشقر أف زيارة بمغاريا ىي بناء عمى 
يتضمف عدة لقاء ميمة مع أعضاء ومسؤوليف في الحزب الحاكـ واألحزاب المعارضة إضافة إلى إلقاء 

 ."ندوات في الجامعة عف فمسطيف والقضية الفمسطينية
تي يواجييا الفمسطينيوف وجوانب ميمة جدًا لشرح المعاناة ال"واعتبر األشقر الزيارة التي تستمر خمسة أياـ 

 ."زيارات مماثمة لدوؿ أجنبية في القريب"، مشيرًا إلى "القضية الفمسطينية
 ويضـ الوفد البرلماني ثالثة مف قادة حماس ىـ صالح البردويؿ ومشير المصري إلى جانب األشقر.

النائب عف لنائب مف غزة وصوفيا نقال عف محمد جاسر أف ا 42/2/2142فمسطين أون الين،  وذكرت
كتمة "التغيير واإلصالح" البرلمانية د. صالح البردويؿ: قاؿ "إف الوفد سيقدـ محاضرة سياسية في جامعة 
صوفيا، وىي أكبر الجامعات البمغارية وأىميا حوؿ القضية الفمسطينية والصراع مع االحتالؿ اإلسرائيمي، 

 فيما سيعقد مؤتمرًا واسعًا بحضور نخب بمغارية".
اف وفد برلماني مف كتمة التغير واإلصالح الممثمة لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في المجمس وك

التشريعي، األربعاء، عاصمة الجميورية البمغارية صوفيا، في زيارة تستمر لخمسة أياـ ىي األولى لبمٍد 
 ضمف حدود االتحاد األوربي.
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والشرؽ األوسط" المختص بالشؤوف السياسية في بمغاريا،  وتأتي الزيارة بدعوة مف مركز "الدراسات العالمية
 بينما كانت وزارة الداخمية البمغارية في استقباؿ الوفد البرلماني الفمسطيني، حسبما أفاد أحد أعضاء الوفد.

بحسب ما تحدث بو البردويؿ لػ"فمسطيف أوف اليف"، أف يعقد الوفد لقاءات مختمفة حوؿ –ومف المنتظر 
لحة، واالستيطاف، والمفاوضات مع االحتالؿ، وعالقة االتحاد األوربي بدوؿ الربيع العربي مف ممفات المصا

 وجية نظر حركة "حماس"، فيما سيمتقي بأبرز وسائؿ اإلعالـ البمغارية المحمية.
وأكد أف أبرز الفعاليات، ىو لقاء الوفد بشخصيات برلمانية وحزبية وحكومية، إضافة إلى لقاء نواب أكبر 

زبيف بمغارييف، وكذلؾ لقاء الجالية المسممة، في وقت كاف ذلؾ محظور بسبب اعتبار نواب حماس في ح
يراف.  قالب "اإلرىاب" في نظر األوروبييف، باإلضافة إلى لقاءىـ سفراء روسيا وتركيا وا 

ع ممثمي وفي السياؽ، اعتبر البردويؿ زيارة الوفد إلحدى دوؿ االتحاد األوربي "اختراؽ في العالقات م
 "."إسرائيؿ"الشعب الفمسطيني"، ُمبينًا أف أي تقدـ لمشرعية المنتخبة الفمسطينية "ُتغيظ 

 
 ألف ناخب في الضفة وغزة سبعينتسجيل : المركزيةلجنة االنتخابات  .7

أعمنت لجنة االنتخابات المركزية أنيا تمكنت خالؿ اليوميف الماضييف "االثنيف والثالثاء" : حامد جاد -غزة 
ألؼ مواطف ومواطنة في سجؿ الناخبيف في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة في  17تسجيؿ أكثر مف  مف

قبااًل غير مشيود وتحديدا في  إلىبياف تمقت "الغد" نسخة منو  أف مراكز التسجيؿ شيدت اكتظاظًا كبيرًا وا 
 قطاع غزة.

ت ممكف بدوف تأخير وأنيا عممت وأوضحت أف طواقـ المجنة تعمؿ جاىدة لتسجيؿ المواطنيف بأسرع وق
عمى تسيير عدد مف الطواقـ المتنقمة في المدارس الثانوية والجامعات لتسجيؿ الطالب حيث تمكنت ىذه 

 الطواقـ بشكؿ كبير مف الوصوؿ إلى فئة الشباب والطمبة خصوصا في الضفة الغربية.
 41/2/2142الغد، عمان،                                                                     

 
 مــــــــــاراثون رياضــــــــــي دولــــــــــي فــــــــــي القــــــــــدس "إســــــــــرائيل"تنــــــــــدد بتنظــــــــــيم  الفلسطططططططططط    ةالســــــــــمطة  .8

د ب أ: نػػػددت السػػػمطة الفمسػػػطينية األربعػػػاء بعػػػـز إسػػػرائيؿ تنظػػػيـ مػػػاراثوف رياضػػػي دولػػػي يجػػػوب  -راـ اهلل 
فػي السػمطة الفمسػطينية، فػي بيػاف ليػا، واعتبػرت وزارة اإلعػالـ  في األوؿ مف الشير المقبػؿ. "القدس الشرقية"

 ."يأتي استغالال لمرياضة وتطويعيا لتزوير التاريخ واستكماؿ مخططات التيويد"أف تنظيـ الماراثوف 
 41/2/2142القدس العربي، لندن، 

 
 إبراىيم تحييد المخيماتالمواء يعرض مع  اآلغا برئاسة وفد فمسطينيلبنان:  .9

ؼ مف الرئيس محمود عباس والمجنة التنفيذية، برئاسة عضو المجنة التنفيذية الوفد الفمسطيني المكمّ  التقى
لمنظمة التحرير مسؤوؿ دائرة شؤوف الالجئيف، زكريا اآلغا، المدير العاـ لألمف العاـ المواء عباس إبراىيـ 
في مكتبو، بحضور سفير فمسطيف في لبناف أشرؼ دبور. وجرى استعراض الوضع الفمسطيني في لبناف 
وسوريا، واالتصاالت التي قاـ بيا الوفد في دمشؽ مف أجؿ تحييد المخيمات الفمسطينية عف الصراعات 
المحمية واإلقميمية، وعدـ الزج بيـ في الخالفات المبنانية الداخمية. كما تـ البحث في أوضاع الالجئيف 

 مكاف إقامتيـ في سوريا. إلىـ عودتي إلىلبناف، والسبؿ اآليمة  إلىالفمسطينييف في سوريا والذيف نزحوا 
 لقاء الفصائؿ
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كما التقى الوفد في مقر السفارة في بيروت، عضو المجنة التنفيذية أحمد مجدالني، أميف سر فصائؿ 
المنظمة وحركة فتح في لبناف فتحي أبو العردات، عضوي المجمس الوطني بالؿ قاسـ وعمراف الخطيب 

 فراج. إسماعيؿوالعميد 
فارة، بأف اآلغا "شّدد عمى موقؼ منظمة التحرير والقيادة والرئيس عباس، القاضي "بعدـ تدخؿ وأفاد بياف لمس

 الفمسطينييف في الشأف السوري الداخمي، والحفاظ عمى حيادية المخيمات".
وأطمع اآلغا المجتمعيف عمى "نتائج لقاءات الوفد في دمشؽ مع المسؤوليف السورييف والفصائؿ التي أكدت 

النازحيف الفمسطينييف كافة إلى مخيماتيـ، وفي مقدمتيـ النازحوف مف مخيـ اليرموؾ والجوار،  عمى عودة
 والحرص عمى بيئة فمسطينية آمنة ورمز لمتعايش والحيادية".

وأكد "مواصمة الجيود لتوفير الدعـ واإلغاثة اإلنسانية واالجتماعية لمنازحيف، وبذؿ الجيود مع األونروا وكافة 
 المنظمات الدولية لتوفير أشكاؿ الدعـ واإلسناد الالزميف".المؤسسات و 

 41/2/2142المستقبل، بيروت، 
 

 : الوفد الفمسطيني لسوريا بحث تحييد المخيماتسفير فمسطين في عّمان .41
الوفد الفمسطيني الذي يقوـ حاليا  إفاهلل خيري  قاؿ السفير الفمسطيني في عماف عطا: كماؿ زكارنة -عماف 
ويضـ عضو المجنة  األغاسوريا برئاسة رئيس دائرة شؤوف الالجئيف الفمسطينييف د. زكريا  إلىبزيارة 

 أجرىحمد مجدالني وسفير دولة فمسطيف في سوريا محمود الخالدي أالتنفيذية لمنظمة التحرير وزير العمؿ 
 في سوريا. اتصاالت مع المسؤوليف السورييف مف اجؿ تحييد المخيمات الفمسطينية، عف دائرة الصراع

الماضي انو بحث مع المسؤوليف السورييف  األحدوأضاؼ خيري كما ابمغو الوفد الذي وصؿ دمشؽ يـو 
العديد مف القضايا منيا العمؿ عمى إخالء المسمحيف مف المخيمات لضماف األماف ألىالي المخيمات، 

ا لترؾ بيوتيـ والنزوح عنيا إضافة إلى بحث قضية عودة النازحيف والميجريف مف المخيمات، الذيف اضطرو 
بحث قضايا اإلجراءات األمنية حوؿ المخيمات  إلى إضافةعقب حالة عدـ االستقرار التي سادت المنطقة، 
سراح الفمسطينييف الذيف لـ يثبت تورطيـ بالصراع،  إطالؽوتسييؿ الدخوؿ والخروج منيا، والعمؿ عمى 

 ."وتسوية قضية المطموبيف بعد تسميـ أسمحتيـ
 41/2/2142دستور، عمان، ال

 
 رخصة مزاولة مينة التعميم لممعممين الجدد إقرارالمزيني:  .44

أكد وزير التربية والتعميـ العالي الدكتور أسامة المزيني، اليوـ األربعاء، أف وزارتو أقرت : جماؿ غيث - غزة
 د.رخصة مزاولة مينة التعميـ لكؿ مف يود العمؿ في مجاؿ التدريس مف المعمميف الجد

جاء ذلؾ خالؿ افتتاحو مدرسة "التقوى" األساسية لمبنيف غرب غزة، بحضور النائبيف في المجمس التشريعي 
 غرب غزة محمود مطر.–د.أحمد أبو حمبية، ومحمد الغوؿ، ومدير مديرية التربية والتعميـ 

"يأتي ضمف خطط  وقاؿ المزيني في كممة لو خالؿ حفؿ االفتتاح: إف إقرار رخصة مزاولة مينة التعميـ؛
 الوزارة التطويرية إلصالح وتطوير التعميـ في قطاع غزة.

 42/2/2142فمسطين أون الين، 
 

 أيام عشرة: صرف جزء من راتب الشير الماضي خالل وزير المالية بالضفة .42
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ني األياـ: قاؿ الدكتور نبيؿ قسيس وزير المالية إف "جزءًا معتبرًا" مف راتب شير كانوف الثا -راـ اهلل 
 الماضي سيصرؼ خالؿ عشرة أياـ.

، موعدًا لصرؼ الرواتب بسبب غياب أمسولـ يحدد وزير المالية، في تصريحات لتمفزيوف فمسطيف، مساء 
 اليقيف حوؿ ذلؾ، وقاؿ: "سيتـ دفع جزء معتبر مف الراتب خالؿ عشرة أياـ".

، واستطعن جميع الرواتب لعاـ  ا دفعوأضاؼ: كانت ىنالؾ صعوبات في الفترة األخيرة كما ىو معمـو
وقاؿ: في العادة، بمثؿ ىذا الوقت نكوف قد دفعنا الراتب، لكف  ، وتبقى راتب شير كانوف الثاني.2742

 ىنالؾ تأخيرًا في الدفع ألف إسرائيؿ حجزت أمواؿ المقاصة لشير كانوف الثاني.
 41/2/2142األيام، رام اهلل، 

 
 ت بين االحتالل وأمن الضفةالنائب رداد يستغرب التوافق باالعتقاال .42

قاؿ النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عف محافظة طولكـر الشيخ رياض رداد: إف : فمسطيف -خاص
االعتقاالت التي يقوـ بيا جيش االحتالؿ مؤخرا ضد أنصار حركة "حماس" في الضفة الغربية المحتمة، 

لشعب الفمسطيني، وىذا ليس جديدا، ألف تأتي ضمف حمالت االحتالؿ إلجياض كؿ مرحمة يمر بيا ا
االحتالؿ دأب عمى التضييؽ عمى الشعب الفمسطيني، وفي غمرة المصالحة ىـ يبحثوف عف كؿ أسباب 
الفشؿ أو تأخير المصالحة، ولذلؾ قاموا بحممة اعتقاالت شاممة طالت نواب المجمس التشريعي الفمسطيني، 

 ، ونشطاء يعمموف مف أجؿ الصالح العاـ.وقادة سياسيوف مف حركة حماس، وفصائؿ أخرى
وأشار النائب رداد إلى أنو مف الالفت التزامف في االعتقاالت سواء مف قبؿ قوات االحتالؿ أو مف قبؿ 
أجيزة امف السمطة الفمسطينية، ونحف نستغرب وكؿ فمسطيني وحر في ىذا العالـ ىذا التوافؽ، ونستنكر ىذا 

 عتقاالت.التوافؽ والتوحد في شف حممة اال
 42/2/2142فمسطين أون الين، 

 
 ما زالت الواليات المتحدة تضع "فيتو" عمى المصالحة الفمسطينية: المجيد خالد عبد .14

نادية سعدالديف: قاؿ أميف سر تحالؼ قوى الفصائؿ الفمسطينية خالد عبدالمجيد إف "حركتي فتح  - عماف
، بيدؼ عدـ إغالؽ الطريؽ أماـ الحوار وتحقيؽ وحماس ستجتمعاف قبؿ نياية الشير الحالي في القاىرة

 تقدـ في المرحمة المقبمة".
وأضاؼ، لػ"الغد" مف دمشؽ، "ما يزاؿ الطرؼ األميركي يضع "الفيتو" عمى المصالحة ألف ىناؾ استحقاقات 

فتح سياسية عمى الطرفيف لـ يتـ تذليميا حتى اآلف، تتعمؽ باستئناؼ المفاوضات بال شروط مسبقة بالنسبة ل
 والسمطة، والقبوؿ باشتراطات المجنة الرباعية بالنسبة لحماس".

واعتبر أف "المقاءات بيف الطرفيف ناجمة عف معضالت وعدـ توافؽ بيف الحركتيف المتمسكتيف بالسمطة في 
 راـ اهلل وغزة، ومعادالت إقميمية ودولية لعبت دورًا في عدـ التوصؿ إلى اتفاؽ".

ؿ األخرى التي شاركت في االجتماع بالدور المطموب في الضغط الحقيقي عمى وانتقد "عدـ قياـ الفصائ
 الحركتيف مف أجؿ خطوات حقيقية، ألنيا في المحصمة تدور في فمؾ الحركتيف".

 14/2/2013الغد، عمان، 
 

 أماكن الشتات الفمسطينية يجب أن تشمل كلّ  االنتخاباتحماس:  .15
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رة شؤوف الالجئيف في حركة "حماس", بأف تشمؿ االنتخابات غزة: طالب الدكتور عصاـ عدواف، رئيس دائ
 الفمسطينية كؿ أماكف الوجود الفمسطيني وال تقتصر عمى مكاف دوف أخر.

وأكد عدواف في تصريح صحفي مكتوب، بأف الواجب الوطني يحتـ عمى الفصائؿ الفمسطينية تأكيد رغبتيا 
ـ وضع ىذه الرغبة موضع التنفيذ عبر آليات محددة بإجراء انتخابات في كؿ أماكف الوجود الفمسطيني، ث

ومعمنة ُيتفؽ عمييا, والسعي الحثيث لدى جميع الدوؿ لمحصوؿ عمى موافقتيا بالسماح لمفمسطينييف في 
 أراضييا بالمشاركة في انتخابات المجمس الوطني.

لمبنانية ودوؿ الخميج ودعا الى تشكيؿ لجنة وطنية تكوف ميمتيا العمؿ عمى إقناع السمطات األردنية وا
العربي بأىمية وضرورة السماح لمفمسطينييف في أراضييا بالمشاركة في االنتخابات ترشُّحًا وترشيحًا، واالتفاؽ 
مع ىذه الدوؿ عمى آلية محترمة لتنفيذ العممية االنتخابية بما يحافظ عمى سيادة ىذه الدوؿ، ويؤكد احتراميا 

 ب والتمثيؿ.لمشعب الفمسطيني وحقو في االنتخا
كما وجو دعوتو لألردف لمسماح لمفمسطينييف المتواجديف في أراضيو جميعيـ بالمشاركة في انتخابات 
المجمس الوطني وأف تسجيميـ في سجالت الناخبيف يكوف دلياًل قاطعًا ال شبية فيو بأف األردف حريصة عمى 

 فمسطيف وشعبيا.
 13/2/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 األخيرة من المصالحة كانت "فاشمة" لكننا لم نيأس الجولةباح: يحيى ر  .16

أقر القيادي في حركة "فتح" يحيى رباح أف الجولة السابقة مف الحوار بيف حركتو وحركة "حماس" في : غزة
 كانت "فاشمة"، لكنو أكد أف ذلؾ ليس نياية الطريؽ. القاىرة، التي ُعقدت الجمعة الماضية،

ائب السابؽ لممفوض العاـ لمتعبئة والتنظيـ بالحركة في حديثو لػ "قدس برس" الشعب ودعا رباح، وىو الن
الفمسطيني بالضفة والقطاع إلى أف يمارسوا نوعًا مف الضغوط عمى النخب السياسية "حتى ال تخذلو، 

 وتذىب لممصالحة بروح جديدة".
بيف "فتح" و"حماس"، كاف فاشاًل ولـ  وقاؿ : "إف االجتماع األخير الذي جرى في القاىرة الجمعة الماضية

 يتبمور مف خاللو أي شيء".
ولـ تتوصؿ الفصائؿ في اجتماع اإلطار القيادي لمنظمة التحرير، بالقاىرة، إلى أي تفاىـ نيائي بشأف أي 

 مف القضايا التي جرت مناقشتيا، بحيث جرى تجميد المصالحة إلى نياية مارس المقبؿ.
اجتماع القاىرة "بروتوكوليًا" يتـ في نيايتو التوقيع عمى ما تـ االتفاؽ عميو فى  وكاف مف المفترض أف يكوف

)اتفاؽ القاىرة( و)إعالف الدوحة(، إال أف المفاجأة كانت عندما جرى إعادة فتح معظـ القضايا التي تـ 
 التوافؽ عمييا سابًقا مف جديد.

 لـ يكف يائسًا". لكف في الوقت ذاتو واستدرؾ قائاًل: "يمكف القوؿ أف االجتماع كاف غير ناجح؛
 13/2/2013قدس برس، 

 
 من تفجر األوضاع إن استشيد أحد األسرى المضربين تحذر اإلسالميالجياد  .17

حذرت حركة "الجياد اإلسالمي" مف انقالب األوضاع في المنطقة رأسا عمى عقب في حاؿ استشيد أي 
 ؿ.أسير فمسطيني مف المضربيف عف الطعاـ بسجوف االحتال
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وأكد داوود شياب، الناطؽ باسـ الحركة في تصريحات صحافية، أف أي مساس أو أذى تتعرض لو حياة 
األسرى سامر العيساوي، وأيمف شروانة، وجعفر عز الديف، وطارؽ قعداف المضربيف عف الطعاـ في سجوف 

لى عدـ استقرار في المنطقة، مؤكدا: "اهلل وحده يعمـ كيؼ ستؤوؿ  االحتالؿ، سيؤدي إلى قمب الموازيف وا 
 األمور لو تعرض أي مف ىؤالء األسرى إلى خطر، أو لو استشيدوا."

وقاؿ شياب إف موقؼ حركتو ال ينطبؽ عمى األسرى أبناء "الجياد اإلسالمي" فحسب، بؿ عمى كافة 
عب األسرى المضربيف في سجوف االحتالؿ، مضيفا: "ىؤالء األسرى ال يمثموف أنفسيـ، بؿ يمثموف كؿ الش

 الفمسطيني، وبالتالي كؿ الشعب الفمسطيني يجب أف يقؼ معيـ"
وتابع: "إف سامر العيساوي وزمالءه المضربيف، كميـ حياتيـ معرضة لمخطر، وربما سامر المضرب عف 

يوما، ىو األكثر اقترابا مف الخطر، وىو بطؿ يمثؿ كؿ الشعب.. ولكف ىذا  200الطعاـ منذ أكثر مف 
ور عمى باب واسع مف عدـ االستقرار في الساحة الفمسطينية، فيما ستؤوؿ االمور إلى الموضوع سيفتح األم

 مآالت صعبة."
 13/2/2013، 48عرب

 
 : حماس أكثر براغماتية من الجياد.. واالنتفاضة الثالثة في الطريق السعديبسام  .18

كة الجياد االسالمي، الشيخ جنيف: أجرى الموقع االخباري العبري "والال"، حديثًا مطواًل مع القيادي في حر 
 سنوات. 10بساـ السعدي عقب إطالؽ سراحو مف السجوف االسرائيمية، حيث قضى 

وتناوؿ السعدي )وىو مف مخيـ جنيف، واخمي سبيمو قبؿ عدة اياـ( في حديثو العديد مف القضايا المتصمة 
 بالقضية الفمسطينية واالحتالؿ ومف ابرز ما قالو في حديثو:

 ره الييود، والييود كانوا يعيشوف بيننا منذ مئات السنيف.نحف ال نك -
مسدود   جميع المؤشرات تدؿ عمى اف ىناؾ "إنتفاضة ثالثة في الطريؽ"، ال سيما مع الوصوؿ إلى طريؽ -

ذا لـ تتصرؼ الفصائؿ فإف الشعب سيأخذ المبادرة.  في العممية السياسية، وا 
 ات السمطة لالخوة توقفت منذ فترة.عالقتي مع السمطة جيدة وحميمية، ومالحق -
ال يمكف لحركة إسالمية ترفع راية االسالـ طواؿ عمرىا أف تتوصؿ إلى تفاىـ مع إسرائيؿ حوؿ تقسيـ   -

 فمسطيف.
 ال يمكف ألي فمسطيني أف يتنازؿ عف سنتمر واحد مف أرض فمسطيف، ال لمييود وال لغير الييود. -
 أثير واضح في جميع انحاء العالـ.كاف لمثورة االسالمية في إيراف ت -
ىناؾ العديد مف نقاط الخالؼ مع حركة حماس بخصوص الموضوع السياسي. حماس أكثر براغماتية  -

 مف الجياد االسالمي.
حركة الجياد االسالمي لـ تتعاطى مع تبعات اتفاقيات أوسمو، سواء مف حيث الدخوؿ في السمطة أو  -

 ابات التشريعية.الحكومة او المشاركة في االنتخ
 انا لست رجؿ عنؼ، ولكف سأستمر بمقاومة االحتالؿ. -
. بدؿ المسمحيف في الشوارع نرى اليـو 2002تختمؼ بشكؿ جذري عف صورتيا عاـ  2013صورة جنيف  -

 يجوبوف شوارع المدينة، ويساىموف بتحسيف الوضع االقتصادي فييا. 44العديد مف فمسطينيي الػ 
 لجياد االسالمي( في أي حكومة مقبمة.لف نشارؾ )حركة ا -
 طالما بقي اإلحتالؿ فإف "جيش محمد سوؼ يعود". -
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لف يكوف ىناؾ حؿ إال بإعتراؼ الييود، بخطأىـ والقبوؿ بالعيش في فمسطيف، كأي طائفة أخرى، الحؿ  -
 أف يعيشوا بيننا كمواطنيف. 

 13/2/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 

 المفاوضات مع الجانب الفمسطيني إطارلقدس في انسحاب من ا أيلبيد يرفض  .09
رئيس حزب "يش عتيد" االسرائيمي يائير لبيد، أماـ مػؤتمر رؤسػاء المنظمػات  : قاؿبرىوـ جرايسي - الناصرة

، أو حسػب تعبيػره، "اعػػادة 4967األميركيػة الييوديػة، إنػو يػرفض أي انسػحاب مػف القػػدس المحتمػة منػذ العػاـ 
المفاوضات مع الجانب الفمسطيني، واضاؼ لبيد "إف حكومة إييػود أولمػرت، ذىبػت تقسيـ المدينة" في اطار 

بعيدا جدا وأخطأت حينما بدأت تتفاوض في مواضيع كاف يجب تأجيميا، مثػؿ القػدس وحػؽ عػودة الالجئػيف، 
إننػي ارفػػض أي انسػحاب مػػف القػػدس، فيػي ليسػػت مجػػرد مكػاف، بػػؿ ىػػي فكػرة ورؤيػػة، إنيػػا اليويػة التػػي تقػػـو 

 ا اسرائيؿ، والدولة ال تستطيع أف تتخمى عف ىويتيا التي تقوـ عمى اساسيا".عميي
واضاؼ لبيد قائال، إف عمى اسرائيؿ أف تعطي السػمطة الفمسػطينية، مػا يشػبو دولػة فػي حػدود مؤقتػة، رغػـ مػا 
 فػػي ذلػػػؾ مػػػف تعقيػػدات، إال أنػػػو خػػػتـ حديثػػو قػػػائال، إنػػػو ال يوجػػد خيػػػار آخػػػر مطػػروح، سػػػوى خيػػػار "الػػػدولتيف

 لمشعبيف" حسب تعبيره.
 04/2/2403، الغد، عّمان

 
 الدولتين ال يمكن تطبيقيا حلّ  فكرة": بيتنا"إسرائيل  .24

كػرر أمػس، وزيػػر الخارجيػة االسػػرائيمي السػابؽ أفيغػدور ليبرمػػاف تصػريحاتو التػػي : برىػـو جرايسػػي - الناصػرة
لمصراع االسرائيمي الفمسطيني، وقػاؿ،  أطمقيا في األياـ األخيرة، وقاؿ، إنو ال يوجد احتماؿ لمتوصؿ الى حؿ

 إف ما ورد عمى لساف بنياميف نتنياىو قبؿ نحو اربع سنوات، بقبولو "بحؿ الدولتيف" لـ تقره حكومة نتنياىو.
كػػذلؾ، قػػاؿ الرجػػؿ الثػػاني فػػي حػػزب "يسػػرائيؿ بيتينػػو" الػػذي يقػػوده ليبرمػػاف، النائػػب الجديػػد يػػائير شػػمير، نجػػؿ 

حاؽ شػػمير، إف فكػػرة الػػدولتيف ال يمكػػف تطبيقيػػا، وقػػاؿ إف سػػمـ أولويػػات اسػػرائيؿ رئػػيس الػػوزراء االسػػبؽ يتسػػ
يجب اف يتغير، ألف اسرائيؿ وظفت وقتا أكثر مف الالـز لممسألة الفمسطينية، حسػب تعبيػره، وبػذلؾ تجاىمػت 

 اسرائيؿ قضايا داخمية واجتماعية ميمة. 
 04/2/2403، الغد، عّمان

 
 

 الفمسطينية 48مناقصات لبيع أراضي الـ  تباشر طرح إسرائيميةشركات  .20
بدأت شػركات عقاريػة إسػرائيمية طػرح مناقصػات وعطػاءات عمنيػة لبيػع أراض : القدس المحتمة ػ حسف مواسي

، وقػػػد حصػػػمت ىػػػذه الشػػػركات عمػػػى 4948تعػػػود ممكيتيػػػا لمفمسػػػطينييف الػػػذيف ىجػػػروا مػػػف وطػػػنيـ فػػػي العػػػاـ 
إطػػار قػػانوف خصخصػػة اراضػػي الدولػػة الػػذي سػػنتو الكنيسػػت  االراضػػي بالمجػػاف مػػف الحكومػػة اإلسػػرائيمية فػػي

، الػى جانػػب سمسػمة التعػػديالت التػي اجرتيػػا الحكومػة عمػػى نقػؿ االراضػػي مػف ممكيػػة الدولػة ومػػف 2009عػاـ 
 وصاية "حارس امالؾ الغائبيف"، الى القطاع الخاص.
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ع سنوات إلى أراض معدة لمبنػاء وتمتـز ىذه الشركات لمزبائف بتحويؿ األراضي الزراعية حتى فترة أقصاىا سب
واإلسػػكاف أو التجػػارة والصػػناعة، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ المخططػػات والخػػرائط التفصػػيمية التػػي تقػػدميا إلػػى لجػػػاف 

 التنظيـ والبناء.
ويسػػتدؿ مػػف تسػػجيؿ تقسػػيـ الممكيػػات عمػػى األراضػػي بػػيف العػػرب والييػػود فػػي فمسػػطيف خػػالؿ فتػػرة االنتػػداب 

مميػوف دونػـ،  26ة أعدىا مركز "عدالة"، أف مساحة فمسػطيف بمغػت نحػو ، حسب مذكر 4945البريطاني عاـ 
% منيػػا كانػػت غيػػر مأىولػػة بكثافػػة 40% مػػف مسػػاحتيا كانػػت ممكيتيػػا لمعػػرب، فػػي حػػيف أف 48أي أف نحػػو 

عالية مف السكاف في صحراء النقػب وقطنيػا البػدو الرحػؿ، ولػـ يحسػـ أمػر الممكيػة عمييػا، فػي المقابػؿ كانػت 
 رض مسجمة بممكية ييودية.% فقط مف األ6

المحامية سياد بشارة مف مركز "عدالػة" اوضػحت اف: "إسػرائيؿ مػا زالػت تتكػتـ عمػى حجػـ عقػارات ومػا تبقػى 
ألؼ دونـ، وذلػؾ العتبػارات سياسػية تفاوضػية مػع  800مف أراض لالجئيف تحت سيطرتيا والتي تقّدر بنحو 

 الجانب الفمسطيني".
عمى تػأجير عقػارات لمفمسػطينييف فقػط وجنػي األربػاح منيػا،  2009حتى عاـ وأضافت: "أف إسرائيؿ اعتادت 

لكنيا في العاميف األخيػريف فوضػت مػا يسػمى "دائػرة أراضػي إسػرائيؿ" بنشػر مناقصػات لبيػع أمػالؾ وعقػارات 
مبنى يعػود لالجئػيف، أمػا فػي الوقػت الحػالي فقػد فوضػت شػركات عقػارات  300ومباف. وحتى اآلف بيع قرابة 

 اضي الالجئيف في المزاد العمني.بيع أر 
 04/2/2403، المستقبل، بيروت

 
 موساد أسترالي األصل في زنزانة إسرائيمية يتحول إلى فضيحة عميل "انتحار" .22

الثالثػػة أحمػػد طيبػػي )الموحػػدة لمتغييػػر( ودوؼ نػػواب الكنيسػػت اإلسػػرائيمي اسػػتغؿ : أسػػعد تمحمػػي –الناصػػرة 
افػػو غػػالؤوف )ميػػرتس( حصػػانتيـ البرلمانيػػة التػػي تحمػػييـ مػػف المسػػاءلة حنػػيف )الجبيػػة لمسػػالـ والمسػػاواة( وزى

يعقػوب نئمػاف  اإلسػرائيمي القضائية في حػاؿ كشػفوا أمػرًا تحظػره الرقابػة العسػكرية، ليوجيػوا إلػى وزيػر القضػاء
اسػتجوابات حػػوؿ أنبػػاء نشػػرت فػػي اسػػتراليا وفػػي شػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي تشػػير إلػػى أف إسػػرائيؿ اعتقمػػت 

أقػػدـ عمػػى االنتحػػار الحقػػًا فيمػػا تمتنػػع مصػػمحة ( بػػف زايغػػر )يػػدعىقبػػؿ سػػنوات مواطنػػًا أسػػترالي المولػػد  سػػراً 
السػػػجوف عػػػف تػػػوفير أي معمومػػػات إضػػػافية، خصوصػػػًا تمػػػؾ المتعمقػػػة باليويػػػة الحقيقيػػػة ليػػػذا السػػػجيف. ووجػػػو 

ييا إسرائيؿ مف دوف أف تعمػـ النواب سؤااًل إضافيًا لموزير عما إذا كانت ىناؾ حوادث أخرى مماثمة تتستر عم
 أىالي المعتقميف أو مؤسسات حقوقية بيا.

ورّد وزير العدؿ اإلسرائيمي بأنو يجب توجيو ىذه االستجوابات إلى وزير األمف الداخمي بصفتو المسؤوؿ عف 
مصمحة السجوف، إسحاؽ أىارونوفتش، وأنو في حاؿ تبيف أف األنباء صحيحة، فإف "األمر يستوجب درسو". 

ذ بمػػا النقػػاش أذنػػي الػػوزير أىػػارونوفتش فّضػػؿ ىػػذا عػػدـ حضػػور الجمسػػة عمػػى أف يحضػػر أمػػس لكنػػو لػػـ و  ا 
 يفعؿ.

وىاجـ وزير الخارجية السابؽ أفيغدور ليبرماف النواب الثالثة وتحديدًا الطيبي، مدعيًا أنو "مرة أخرى لـ يتػردد 
 ـ البرلمانية لخرؽ الرقابة".أعضاء كنيست معينوف في التضامف مع العدو واالستفادة مف حصانتي

وبعد الكشؼ عف ىذه القضية في الكنيست، سػمحت المحكمػة اإلسػرائيمية بنشػر بعػض التفاصػيؿ، لكػف لػيس 
 أكثر مف إعادة نشر ما بثتو القناة األسترالية ومف دوف الخوض في أسباب االحتجاز وتفاصيؿ االنتحار.
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جيػػػػة االسػػػػترالية تأكيػػػػده أف إسػػػػرائيؿ أطمعػػػػت المخػػػػابرات ونقمػػػػت القنػػػػاة االسػػػػترالية عػػػػف المتحػػػػدث باسػػػػـ الخار 
، مضيفًا أف وزير الخارجية أمر في األياـ األخيرة بالتدقيؽ فػي 2040االسترالية عمى أمر اعتقاؿ زايغر عاـ 

طالعػػو عمػػى الطريقػػة التػػي عولجػػت بيػػا فػػي حينػػو مؤكػػدًا أنػػو لػػف يتػػردد فػػي طمػػب توضػػيحات مػػف  القضػػية وا 
"حوؿ ما حدث". وقاؿ إف عائمة بف زيغير لـ تتصؿ بوزارتو، ولـ يكػف ىنالػؾ "أي طمػب  السمطات اإلسرائيمية

 بالمساعدة مف القنصمية في الفترة التي تـ فييا احتجازه".
وتػػدور تكينػػات بػػأف وراء سػػجنو شػػبيات "تجسػػس أو خيانػػة أو نقػػؿ معمومػػات سػػرية"، كمػػا قػػاؿ مسػػؤوؿ فػػي 

فًا أف العميػؿ قػػد يكػوف نقػؿ معمومػات سػرية "حساسػة لمغايػة تشػػكؿ المخػابرات األسػترالية ىػو وورف ويػد، مضػي
 في حاؿ الكشؼ عنيا خطرًا أمنيًا فوريًا عمى إسرائيؿ".

وانتقدت زعيمة "ميػرتس" زىافػو غػالؤوف بشػدة "قبػوؿ وسػائؿ اإلعػالـ اإلسػرائيمية بمحػض إرادتيػا بفػرض رقابػة 
 ت الرسمية. عمى المعمومات التي في حوزتيا تجاوبًا مع طمب السمطا

 04/2/2403، الحياة، لندن
 

 ني% فمسطيني 24,5ماليين بينيم  8تجاوزوا الـ "إسرائيل"سكان السكاني:  التعدادمركز  .23
ماليػػيف  8اعمػػف تقريػػر صػػادر عػػف مركػػز التعػػداد السػػكاني اإلسػػرائيمي، أف عػػدد سػػكاف إسػػرائيؿ حاليػػًا تجػػاوز 

ألؼ نسػمة، والفتػًا إلػى أف  445، ارتفع عدد السكاف بنحو نسمة، مشيرًا إلى أنو منذ شباط مف العاـ الماضي
 مالييف نسمة. 6عدد الييود وصؿ إلى 

آالؼ شػخص،  806الذي أعمف فيو قياـ الدولة كػاف  4948جاء في التقرير أف عدد سكاف إسرائيؿ في عاـ 
ت تتوقػػع خػػالؿ عامػػًا ارتفػػع عػػدد السػػكاف عشػػرة أضػػعاؼ، ومشػػيرًا إلػػى أف اإلحصػػائيا 65موضػػحًا أنػػو خػػالؿ 

 مالييف نسمة. 40عامًا المقبمة ارتفاع عدد السكاف إلى  42الػ
ماليػػيف نسػػمة عػػدد السػػكاف، يمثػػؿ  8وأوضػػح تقريػػر المركػػز اإلسػػرائيمي أف عػػدد السػػكاف الييػػود مػػف إجمػػالي 

% مػف السػكاف جػاءوا 452%، وأف 2055%، فى حيف يمثؿ السػكاف الفمسػطينيوف داخػؿ إسػرائيؿ 7553نسبة 
 تحاد السوفياتي السابؽ، وىـ مف أصوؿ غير ييودية.مف اال

% مف الييػود 35% مف الييود الذيف يعيشوف فى إسرائيؿ ولدوا في داخميا، مقابؿ 72وأشار التقرير إلى أف 
 .4948الذيف كانوا في إسرائيؿ عاـ 

ألػػؼ عامػػؿ  220مػػف جيػػة أخػػرى، أوضػػح تقريػػر مركػػز التعػػداد اإلسػػرائيمي أنػػو يعػػيش فػػي إسػػرائيؿ مػػا يقػػارب 
ألؼ مياجر جديد، وترؾ إسرائيؿ إلى الخارج أكثر  22أجنبي، بينما وصؿ إلى إسرائيؿ خالؿ العاـ الماضي 

 شخص. 7200مف 
ألػؼ إسػرائيمي،  40ألؼ طفؿ إسرائيمي، مقابػؿ وفػاة  460وبحسب التقرير، ففي العاـ الماضي ولد ما يقارب 
% نتيجػة كثػرة الػوالدة وزيػادة اليجػرة فػي 458الماضػى إلػى  فى حيف أف الزيػادة الطبيعيػة وصػمت خػالؿ العػاـ

 الوقت نفسو.
 04/2/2403، المستقبل، بيروت

 
 منذ قياميا "إسرائيل"ودي ييجرون يمميون ي .24

تؿ أبيب: عبر الكثير مف المتحدثيف فػي المػؤتمر السػنوي لرؤسػاء المنظمػات الييوديػة فػي الواليػات المتحػدة، 
سػػػرائيؿ وكػػػذلؾ مػػػف انفضػػػاض عػػػف قمقيػػػ ،بمشػػػاركة ألػػػؼ شخصػػػية ـ مػػػف العالقػػػات بػػػيف الييػػػود األميػػػركييف وا 

أوساط واسعة مف الجيؿ الشاب مف ييود أميركا عف الييودية واختالطيـ بالزواج مف غير الييود وكذلؾ مما 
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سػػموه "ضػػياع اليويػػة الييوديػػة لمييػػود الميػػاجريف مػػف إسػػرائيؿ"، الػػذيف يبمػػا عػػددىـ، حسػػب التقػػديرات، مميػػوف 
 مالييف(. 6دي منذ قياـ إسرائيؿ )عدد ييود إسرائيؿ اليـو ييو 

. بمبػادرة 4956ولجنة رؤساء المنظمات الييودية تعتبر أىـ وأكبر مؤسسػة لمييػود األميػركييف. تأسسػت سػنة 
الرئيس األميركي، دوييػت أيزنيػاور، الػذي شػكا يوميػا مػف كثػرة المتحػدثيف باسػـ الييػود. وطمػب أف تتحػد كػؿ 

ييوديػة فػي إطػػار واحػد، بحيػث تبحػث فػػي خالفاتيػا الداخميػة فيمػا بينيػػا وتوحػد الموقػؼ الييػػودي المنظمػات ال
منظمة ييودية، مف المجنة األميركية اإلسرائيمية  50في القضايا الكبرى. وقد انضوت تحت لواء ىذا اإلطار 

ف أجػؿ السػالـ اآلف" فػي لمعالقات العامة "أيباؾ" ومنظمة مؤدي حزب الميكود في اليميف وحتػى "أميركيػوف مػ
اليسػػار. وحسػػب سػػكرتير الحكومػػة اإلسػػرائيمية السػػابؽ، تسػػفي ىػػاوزر، تعتبػػر ىػػذه المنظمػػة ذات تػػأثير كبيػػر 
عمػى اإلدارة األميركيػة وكػذلؾ عمػػى السػمطة فػي إسػرائيؿ. وىػػي تعقػد مؤتمرىػا السػنوي فػػي إسػرائيؿ فػي فبرايػػر 

ود فػي العػالـ بشػكؿ عػاـ وفػي الواليػات المتحػدة بشػكؿ )شباط( مف كؿ سنة، وتكرسو لألبحاث في شؤوف اليي
خػػاص، وتسػػتمع إلػػى عػػدد كبيػػر مػػف الشخصػػيات السياسػػية واألمنيػػة واألكاديميػػة واالجتماعيػػة لتتعػػرؼ مػػنيـ 

 عمى مشاكؿ إسرائيؿ وكيفية معالجتيا.
المشػػكمة التػػي وفػػي ىػػذه السػػنة، كػػاف المػػؤتمر سػػببا لمبحػػث فػػي مشػػكمة "ييوديػػة الييػػود خػػارج إسػػرائيؿ"، وىػػي "

يتجاىميا اإلسرائيميوف منذ سػنيف طويمػة، ولكػف حكومػة بنيػاميف نتنيػاىو تبػدي اىتمامػا غيػر عػادي بيػا يمكػف 
اعتباره ثورة"، حسب صحيفة "معاريؼ". فحسب معطيات عرضت في المؤتمر، بمغت نسبة الشباب الييودي 

%. وىنػاؾ تراجػع عػف الشػعور 80يػات نحػو مف العممانييف في الواليات المتحدة الذيف تزوجػوا مػف غيػر ييود
بالعالقة الوشائجية لمشباب الييػودي األميركػي بإسػرائيؿ. وقسػـ كبيػر مػف الييػود الػذيف ىجػروا إسػرائيؿ خػالؿ 
السػػػتيف سػػػنة األخيػػػرة، لػػػـ يعػػػودوا يرتبطػػػوف بيػػػا وال يزورونيػػػا. وىنػػػاؾ ضػػػعؼ يصػػػيب المنظمػػػات الييوديػػػة 

يط سياسة الشعب الييودي" في تؿ أبيػب، البروفسػور دوؼ ميمػوف، ونشاطيا. ويقوؿ الباحث في "معيد تخط
خػوتيـ الييػود اإلسػرائيمييف وخالفػات كثيػرة  إف ىناؾ مظػاىر مقمقػة فػي العالقػات مػا بػيف الييػود األميػركييف وا 

 في قضايا كثيرة. وكمما جرى الحديث عف مجموعات جيؿ أصغر تتعمؽ أكثر ىذه الخالفات.
ير العاـ األسبؽ لوزارة الخارجية اإلسرائيمية، إف "قسما غير قميؿ مف مفاىيـ القربى ويقوؿ جدعوف مئير، المد

بيف إسرائيؿ والييود في العػالـ بػدأت تضػمحؿ. فقػط الييػود األغنيػاء فػي أميركػا يرسػموف أوالدىػـ إلػى مػدارس 
فييػػا سػػنة أو أكثػػر،  تعمػػـ القػػيـ الييوديػػة، ويجػػب أف نجػػد طريقػػة لجػػذب ىػػؤالء الييػػود لزيػػارة إسػػرائيؿ والمكػػوث

حتى يعززوا الروابط بيا ويدركوا أنيا دولة لجميع الييود في العالـ. فالغالبية الساحقة جدا مف ييود العػالـ لػـ 
 يزوروا إسرائيؿ بعد".

وكشػػػفت صػػػحيفة "معػػػاريؼ"، عػػػف خطػػػة وضػػػعتيا حكومػػػة نتنيػػػاىو، وتسػػػعى الػػػوزارات والمؤسسػػػات المختمفػػػة 
 ىر.لتطبيقيا لمحاربة ىذه الظوا

 04/2/2403، الشرق األوسط، لندن
 

  2402 سنة %4,7ازدياد عدد مستوطني الضفة بنسبة : " االستيطانييشعمجمس " .25
فػػي  457ازداد عػػدد المسػػتوطنيف اإلسػػرائيمييف فػػي الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة بنسػػبة : أ ؼ ب -القػػدس المحتمػػة 

 ربعاء مف مجمس استيطاني.بحسب أرقاـ حصمت عمييا وكالة "فرانس برس" األ 2042المئة عاـ 
ألفػًا فػي كػانوف  343مقارنػة مػع  2043ألفػًا فػي أوائػؿ كػانوف الثػاني )ينػاير(  360وأصبح عػدد المسػتوطنيف 

 بحسب مجمس "يشع" االستيطاني وىو أكبر منظمة استيطانية في الضفة الغربية. 2044الثاني 
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فػي المئػة  5ازداد عػدد سػكاف المسػتوطنات ، 2005وقاؿ المجمس إنػو منػذ إخػالء غػزة مػف المسػتوطنيف عػاـ 
 سنويًا، أي أكثر بثالث مرات مف نسبة الزيادة السكانية المسجمة في إسرائيؿ بشكؿ عاـ.

وأشػػار المجمػػس إلػػى أف الطفػػرة فػػي النمػػو تعػػود إلػػى أف المزيػػد مػػف النػػاس ينتقمػػوف لمسػػكف فػػي المسػػتوطنات 
 ف.ونسبة المواليد العالية لدى المستوطنيف المتديني

وقاؿ رئيس المجمس أفي رويو: "نحف سعيدوف بيذه األرقػاـ ونتوقػع مػف الحكومػة اإلسػرائيمية أف تفيػـ الحاجػة 
 إلى تطوير المستوطنات في ييودا والسامرة )االسـ الذي يطمقو المستوطنوف عمى الضفة الغربية(".

ألػػؼ مسػػتوطف و "بيتػػار  58يػػا وأكبػػر مسػػتوطنتيف ىمػػا "مػػوديعيف عيميػػت" غػػرب مدينػػة راـ اهلل التػػي يسػػكف في
 ألؼ مستوطف. 44عيميت" قرب بيت لحـ مع 

 ألؼ مستوطف. 39وتأتي مستوطنة "معاليو أدوميـ" شرؽ القدس في المركز الثالث مع 
ألؼ إسرائيمي يقيموف في عشرات األحياء االستيطانية فػي القػدس الشػرقية  200وال تتضمف ىذه األرقاـ نحو 

 .4967المحتمة عاـ 
 مميوف شخص. 759في المئة مف كامؿ سكاف إسرائيؿ الذيف يصؿ عددىـ إلى  454ؿ المستوطنوف ويمث

 04/2/2403، الحياة، لندن

 
 البموتونيوم الغتيال عرفات سرائيمي يتيم فمسطينيين بدّس إ تمفزيوني برنامج .26

نسػػبة البموتونيػػـو فػػي  أفبرنامجػػا اعترفػػت فيػػو  أمػػسيػػـو  اإلسػػرائيميلنػػدف: بثػػت القنػػاة العاشػػرة فػػي التمفزيػػوف 
 إلػىالرئيس الفمسطيني الراحػؿ ياسػر عرفػات ومتعمقػات اخػرى خاصػة بػو كانػت عاليػة، ولّمحػت  أسناففرشاة 

فػػي  أسػػنانويكػػوف البموتونيػػـو قػػد وضػػع فػػي مالبػػس عرفػػات وفرشػػاة  أفنظريػػة تآمريػػة بػػاف مػػف غيػػر المسػػتبعد 
 لمدة طويمة. تمميح الى سيى عرفات التي كانت ىذه المتعمقات بحوزتيا

 في السوداف. إحداىاالغتياؿ الرئيس عرفات  إسرائيميةعف عدة محاوالت  وكشفت المحطة
ىػػػي التػػػي قتمػػػت عرفػػػات، بينمػػػا حػػػػاوؿ  إسػػػرائيؿعػػػف اعتقػػػػاده اف  اإلسػػػرائيمييػػػوري افنيػػػري الناشػػػط  وأعػػػرب

بػس الػرئيس عرفػات مشاركوف آخروف في البرنامج التشكيؾ في قدرات الخبراء السويسػرييف الػذيف فحصػوا مال
 .أمتعتوواكتشفوا آثار البموتونيـو في 

قاؿ الدكتور احمد الطيبي عضو الكنيست العربي لػ'القدس العربي' اف البرنامج لـ يأت بأي جديد وكاف بدوره 
محاولػػة لتمطػػيخ سػػمعة الػػرئيس الراحػػؿ، والمسػػاس برمزيتػػو امػػاـ شػػعبو والعػػالـ وليػػذا رفضػػت المشػػاركة فيػػو'. 

 لـ يرتؽ حتى اآلف الى درجة الموضوعية في التعامؿ مع ياسر عرفات'. اإلسرائيمياالعالـ  واضاؼ 'اف

 04/2/2403، القدس العربي، لندن

 
  يصيب رجاًل قرب السياج الفاصل في الجوالن جيش اإلسرائيمي ال .27

النػار مػع أطمقوا الرصاص عبر خط وقؼ إطػالؽ ” إسرائيمييف“أعمنت مصادر عسكرية أف جنودًا : )رويترز(
سػػوريا فػػي مرتفعػػػات الجػػوالف المحتمػػػة، أمػػس، مػػػا أسػػفر عػػف إصػػػابة رجػػؿ اقتػػػرب مػػف السػػػياج الفاصػػؿ رغػػػـ 

 أوامرىـ لو باالبتعاد.
 04/2/2403، الخميج، الشارقة

 
 ولكنيا تزداد خطورة : حالتو مستقرة ظاىرياً العيساويزحالقة يزور  .28
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الػػديمقراطي البرلمانيػة، فػػي ختػػاـ زيارتػو اليػػـو لألسػػير أكػد النائػػب جمػػاؿ زحالقػة، رئػػيس كتمػػة التجمػع الػػوطني 
سػػامر العيسػػاوي المضػػرب عػػف الطعػػاـ، فػػي مستشػػفى سػػجف الرممػػة، إف وضػػعو  الصػػحي مسػػتقر ظاىريػػا، 

 ولكنو يزداد خطورة ومرشح لالنييار، مشيرا إلى أنو لـ يطرأ أي تغيير عمى حالتو في األسبوع األخير.
 03/2/2403، 48عرب 

 قبالة غزة مدنية يعترض طائرة اإلسرائيميسالح الجو  .29
أفػػادت مصػػػادر أمنيػػػة فػػي حكومػػػة "حمػػػاس" بقطػػػاع غػػزة، أف طػػػائرات حربيػػػة إسػػرائيمية الحقػػػت طػػػائرة مدنيػػػة 
بيضػػػاء المػػػوف، حمقػػػت مسػػػاء اليػػػـو األربعػػػاء، فػػػي عػػػرض البحػػػر، مقابػػػؿ ديػػػر الػػػبمح ومخػػػيـ النصػػػيرات فػػػي 

مصػػرية، وأنيػػا دخمػػت  -متوسػػطة الحجػػـ-طػػائرة المدنيػػة ورجحػػت المصػػادر أف تكػػوف ال المحافظػػة الوسػػطى.
 أجواء قطاع غزة الغربية عف طريؽ الخطأ.

 03/2/2403، 48عرب 
 

 غتيل في لبنان ىو قائد في الحرس الثوريااإليراني الذي  المسؤول"معاريف":  .34
انية نبأ اغتياؿ قائد نقمت صحيفة "معاريؼ" االسرائيمية في موقعيا عمى الشبكة، استنادا الى وسائؿ اعالـ اير 

 الحرس الثوري اإليراني الجنراؿ حسف شاطري، يوـ الثالثاء عمى أيدي مف وصفتيـ ىذه في 
وأوردت الصحيفة عمى لساف وسائؿ االعػالـ اإليرانيػة قوليػا اف شػاطري  الوسائؿ بعمالء الموساد االسرائيمي.

 يرانية في لبناف.كاف قائدا لمحرس الثوري وأشرؼ عمى عمميات إعادة اإلعمار اال
 04/2/2403، 48عرب  

 
 
 
 
 

 باستمرار يجمات اليكرز "يديعوت": "إسرائيل" تتعرض ل .30
تعرضت )إسرائيؿ( مؤخرًا ليجوـ ىكرز لـ يسبؽ لو مثيؿ مف حيث الحجـ، وذلؾ ردًا عمػى العمميػة العسػكرية 

، حسػبما ذكػرت "عامود السحاب" التي شنيا جيش االحتالؿ االسرائيمي عمى قطاع غزة أواخر ا لعاـ المنصػـر
 األربعاء. ـ ]أمس[صحيفة "يديعوت احرنوت"، العبرية اليو 

وأفػػػادت الصػػػحيفة، أف )إسػػػرائيؿ( مازالػػػت تتعػػػرض حتػػػى اليػػػـو وبشػػػكؿ مسػػػتمر ليجمػػػات ىكػػػرز مػػػف جيػػػات 
مختمفػة بينيػا إيػراف وسػوريا وقطػاع غػزة ومػف الخػػارج، ممػا دفػع جػيش االحػتالؿ لتشػكيؿ غرفػة قيػادة عمميػػات 

 خاصة لمدفاع عف مختمؼ أجيزتو التي تتعرض ليجمات إختراؽ متكررة.
وأوضحت الصحيفة أف قسـ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات التابع لمجيش، انشئ مؤخرًا غرفة اطمؽ عمييا 
مسػػمى "غرفػػة اليػػدؼ" وىػػدفيا البحػػث والعثػػور عمػػى ىجمػػات ىػػاكر محتممػػة مػػف قبػػؿ عناصػػر معاديػػة والػػرد 

 عمييا بالمثؿ.
ونقمت الصحيفة عف مسؤوؿ إسرائيمي رفيع، قولػو: "اننػا وبصػراحة نخشػى مػف زيػادة كبيػرة فػي ىػذه اليجمػات 
عمى اجيزتنا"، وأضػاؼ: "أف التيديػد يتحػرؾ مػف مسػتوى قراصػنة وحيػدوف، الػى جػيش مػف القراصػنة يعممػوف 

لعاـ لمبنوؾ فػي الواليػات كمرتزقة، وصواًل لزرع برمجيات ضارة مف أجؿ إسقاط الشبكة، وىذا ما حصؿ ىذا ا
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، والتػػي شػػمت اقتصػػادىا لمػػدة ثالثػػة اسػػابيع وذلػػؾ بسػػبب ىجػػوـ عصػػابات 2007المتحػػدة وفػػي اسػػتونيا عػػاـ 
 إجراـ روسية".

وقاؿ المسؤوؿ: "إف االعداء ليسوا مجانيف وىـ يصروف عمى العمػؿ فػي االمػاكف التػي يمكػف أف ينجػزوا فييػا 
 انجازات كبيرة ".

 03/2/2403، فمسطين أون الين
 

 نسحاب من الضفة خشية سيطرة حماس عمييامن المخاطر األمنّية إثر اال  إسرائيميتخّوف  .32
أشار الرئيس السابؽ لمجمس األمف القػومي الصػييوني "غيػورا إيالنػد"، إلػى أّف التفكيػر األمريكػي فػي المسػيرة 

لمخػاوؼ الصػييونّية مػف المخػاطر السممّية ينطمػؽ مػف بػذؿ المزيػد مػف الجيػد فييػا ألجػؿ إنيائيػا، دوف تفيػـ ا
، الفتًا إلى أّف الخوؼ لدى األوسػاط الصػييونّية يتجسػد 67األمنّية اليائمة المنطوية عمى اإلنسحاب لخطوط 

بصعود حكـ حماس في الضفة الغربّية كما حصؿ في غزة. مػف جيتػو، أوضػح الخبيػر العسػكري الصػييوني 
"باراؾ أوباما" لممنطقػة، لػف تكػوف عمػى أجنػدتيا الممفػيف اإليرانػي  "أليكس فيشماف"، أّف زيارة الرئيس األمريكي

والسوري، مشيرًا إلى أّنو حدد إستراتيجّية جديدة لمسياسة الخارجّية األمريكّيػة، تػرى أّف الشػرؽ األوسػط لػـ يعػد 
ي قػػد فػػي مركػػز اىتمامػػات واشػػنطف. وأضػػاؼ أّف عمػػى "أوبامػػا" إغػػالؽ " الممفػػات المفتوحػػة" فػػي المنطقػػة، التػػ

 إيراف وسوريا والفمسطينيوف ومصر،تعوقيـ عف اإلجراء الكبير، وىي: 
مبػػديًا الخشػػية مػػف أّف نافػػذة فػػرص دولتػػيف لمشػػعبيف توشػػؾ أف ُتغمػػؽ، وىػػو مػػا ينػػذر بإنفجػػار ضػػخـ إلنتفاضػػة 

 ثالثة، ألف الصراع الصييوني الفمسطيني قد يشوش عمى األمريكييف، ويجب عمييـ إزالة ىذا العائؽ. 
 ناة الثانية )عن العبرّية، ترجمة المركز(الق

 03/2/2403، 2734 ، العددالتقرير المعموماتي
 
 
 

 تجري تدريبًا يحاكي سقوط صواريخ عمى مؤسسات تعميمية اإلسرائيميةالجبية الداخمية  .33
عمػى  أجرت الجبية الداخمية االسرائيمية اليوـ الخمػيس، تػدريبًا يحػاكي سػقوط صػواريخ :القدس المحتمة / سما

مؤسسػػػات تعميميػػػة، وييػػػدؼ التػػػدريب بحسػػػب مػػػا نشػػػرتو صػػػحيفة "ىػػػآرتس" إلػػػى فحػػػص جيوزيػػػة المؤسسػػػات 
 التعميمية في التعامؿ مع حاالت الطوارئ المختمفة.

وبػػدأ التػػدريب فػػي تمػػاـ السػػاعة العاشػػرة مػػف صػػباح اليػػوـ، وذلػػؾ بالتعػػاوف بػػيف وزارة التربيػػة والتعمػػيـ والجبيػػة 
ويتركػػز التػػدريب الػػذي سيسػػتمر حتػػى السػػاعة الثانيػػة عشػػرة ظيػػرا بشػػكؿ خػػاص عمػػى  الداخميػػة اإلسػػرائيمية،

 محاكاة تعرض المؤسسات التعميمية إلى سقوط صورايخ.
مدرسػػة ومؤسسػػة تربويػػة فػػي مختمػػؼ أنحػػاء  4500ومػػف الجػػدير بالػػذكر أف التػػدريب سيشػػمؿ مػػا ال يقػػؿ عػػف 

 "إسرائيؿ".
 04/2/2403، وكالة سما اإلخبارية

 
 اليوميضربون عن الطعام  "ريمون" سجنأسيرا ب 364سير: نادي األ .34
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في  اإلسالميأسيًرا في ثالثة أقساـ بسجف 'ريموف' اإلسرائيمي األربعاء إلى جانب قيادات الجياد  360أعمف 
 مختمؼ السجوف، عف تنفيذ اضراب يوـ غٍد يتمثؿ بإرجاع وجبات الطعاـ.

ـ ستشيد كافة السجوف إضراًبا عف الطعاـ تضامًنا مع األسرى وأكد بياف لنادي األسير، أف الثالثاء القاد
ويأتي إعالف األسرى عف اإلضراب تضامًنا مع األسرى المضربيف في سجوف االحتالؿ والذي  المضربيف.

 تجاوز بعضيـ أكثر مف ستة أشير عمى التوالي.
 03/2/2403، فمسطين أون الين

 
 "لنقب"ا أسيرًا لسجن 024ونقل سجن "مجدو"  أقسامحد أ إغالقنادي األسير:  .35

في سجف "مجدو"، ونقمت  7أغمقت السمطات االسرائيمية اليوـ االربعاء، قسـ  -القدس دوت كوـ  -جنيف 
 أسيرا الى سجف "النقب" الصحراوي. 420

، بأف ىذه الخطوة "استمرارا لميجمة الشرسة التي تشنيا  وأفاد رئيس نادي االسير قدورة فارس لػالقدسدوت كـو
إدارة السجوف بحؽ االسرى والتي شممت خالؿ االياـ الماضية فرض عقوبات جماعية عمى الحركة األسيرة 

 في عدة سجوف".

 04/2/2403، القدس، القدس
 

  : تصاعد سياسة عزل األسرى في سجون االحتاللاألسرىوزارة شؤون  .36
د اتيـ تقرير حقوقي فمسطيني رسمي، الحكومة اإلسرائيمية: راـ اهلل ارة سجوف االحتالؿ، بانتياؾ االتفاؽ وا 

دارة سجوف االحتالؿ، برعاية مصرية في منتصؼ أيار )مايو( الماضي،  الذي أبـر بيف قيادة األسرى وا 
االنفرادي، حيث صعدت إدارة السجوف مف سياستيا بفرض العزؿ عمى  والذي نص عمى إنياء سياسة العزؿ

وقالت وزارة شؤوف األسرى  .مفتوح وانتياؾ حقوقيـ اإلنسانية واستخداـ ذلؾ وسيمة عقاب ليـ وبشكؿ األسرى
(: إف العزؿ الجماعي لػ 43/2والمحرريف في تقرير صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليوـ األربعاء )

بعد نقميـ كعقاب مف سجف "ايشؿ" " مف الشير الماضي، في سجف "ايال 46أسيرا فمسطينيا في  26
وبعد أف جردتيـ مف كافة حقوقيـ، وكذلؾ استمرار عزؿ  يوما في ظروؼ سيئة 24واستمرار عزليـ لمدة 

وعوض الصعيدي، يؤشر إلى أف سياسة العزؿ مازالت تطبؽ وبشكؿ تعسفي  األسيريف ضرار أبو سيسي
التقرير إلى أف أربعة أسرى ما  وأشار .األسرى، وىي مف اخطر العقوبات المفروضة عمى المعتقميف بحؽ

الريماوي وسامر أبو كويؾ وتامر الريماوي، ورمزي عبيد المعزوؿ  ف في سجف "ايال" وىـ ظافرزالوا معزولي
لمتدخؿ  كيدار" ووجيوا مناشدة إلى الصميب األحمر الدولي ومؤسسات حقوؽ اإلنساف في سجف "ىولي

  .إلنقاذىـ مف الوضع الذي ال يطاؽ، والعمؿ عمى إخراجيـ مف العزؿ
 03/2/2403قدس برس، 

 
 تضامن مع األسير العيساوي عبر "الفيسبوك" حممةيطمقون يون صحف .37

شرع عدد مف الصحفييف في الضفة الغربية وقطاع غزة باطالؽ حممة تضامنية : اسيؿ عبد الفتاح -السبيؿ 
مكثفة لألسير المضرب عف الطعاـ سامر العيساوي وذلؾ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي ''الفيسبوؾ'' تحت 

 ف متضامنوف مع األسرى المضربيف عف الطعاـ''.عنواف ''صحفيو 
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يوـ لالضراب  2043فبراير  44وأعمف الصحفيوف عبر صفحتيـ عمى ''الفيسبوؾ'' أف يوـ الخميس الموافؽ 
 عف الطعاـ في كافة األراضي الفمسطينية والشتات.

 04/2/2403، السبيل، عّمان
 

ضرابات تضامني .,شبان يضعون أعضاءىم بتصرف األسرى .38  ة عن الطعام اليوموا 
أعمف عدد مف الشباف، عبر صفحاتيـ عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، وخاصة "فيسبوؾ"،  يوسؼ الشايب:

أمس، استعدادىـ لمتبرع بأعضائيـ الجسدية لصالح األسرى المضربيف عف الطعاـ، والذيف بدؤوا يعانوف مف 
أبدى آخروف عزميـ اإلضراب عف الطعاـ  مشاكؿ صحية جسيمة، حتى دخموا مرحمة الخطر الشديد، بينما

 اليوـ الخميس، تضامًنا مع األسرى.
 04/2/2403، األيام، رام اهلل

 
 ثكنة عسكرية إلى االحتالل يواصل محاصرة العيسوية ويحوليا .39

بمدة العيسوية في القدس الشرقية المحتمة ثكنة  اإلسرائيمي"األياـ": حولت سمطات االحتالؿ  -القدس 
اف حاصرت جميع مداخميا ومخارجيا دوف اف يكوف مف الواضح ما اذا كاف ليذه االجراءات  عسكرية بعد

صمة بمخاوؼ مف استشياد االسير سامر العيساوي او انو استمرار لسياسة العقاب الجماعي التي يمارسيا 
 االحتالؿ ضد العيسوية منذ عدة اشير.

 04/2/2403، األيام، رام اهلل
 

 في قرى شرق القدس الً منز  25إخطارات بيدم  .44
تمقت عشرات البيوت الفمسطينية في قرى شرؽ القدس المحتمة، فجر أمس : برىوـ جرايسي - الناصرة
مف سمطات االحتالؿ لتدمير بيوتيا، في اطار مخطط لتوسيع مستوطنة "آدـ" بيف  إخطارات، األربعاء

عف سائر أنحاء الضفة الغربية  القدس وأريحا، وىذا يندرج ايضا ضمف مخطط فصؿ مدينة القدس كميا
 المحتمة، وبتر الضفة الى قسميف شمالي وجنوبي، مف دوف اتصاؿ بينيما.

بيتا انذارات بيدـ بيوتيـ،  25وقاؿ األىالي في قرية "جسر جبع"، شماؿ شرؽ القدس، إنو فجر أمس تسمـ 
 2500ؿ لترحيؿ اكثر مف وىذا استمرار النذارات تسممتيا بيوت أخرى مف قبؿ، وبموازاة مخطط االحتال

 نسمة مف عشيرة الجياليف، التي تمتد خياميا وبيوتيا عمى المنطقة الواقعة بيف القدس وأريحا.
 04/2/2403، الغد، عّمان

 
 التمفزيون الفمسطينيمشاكل الجامعات الفمسطينية عمى شاشة  .40

، «(الفمسطينية»ة عبر شاشة )يقدمو محمد أبو حمدي« جامعيوف»يختمؼ برنامج : بديعة زيداف –راـ اهلل 
عف سواه مف البرامج، كونو البرنامج التمفزيوني الفمسطيني األوؿ مف نوعو في طرح إشكاالت الجامعات، 
إدارات وطالبًا، بجرأة أثارت جدااًل واسعًا ليس فقط بيف الطالب وممثمي الجامعات الرسمييف، بؿ بيف 

 العامة.
ىو حاؿ جديدة في اإلعالـ »، يقوؿ عنو مقدمو أبو حمدية: البرنامج مف توقيع المخرج مراد نصار

نجازاتيا، والمعضالت التي تواجييا، في محاولة لمخروج في نياية  الفمسطيني، تناقش مشاكؿ الجامعات، وا 
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كؿ حمقة بحموؿ. وىذا يتـ عبر استضافة ثالث شخصيات في كؿ جامعة، أوليا رئيس الجامعة أو مف يمثؿ 
ابة العامميف أو أي عضو فييا، ورئيس مجمس أو اتحاد الطالب أو عضو فييا، عالوة إدارتيا، ورئيس نق

 «.عمى مشاركة مئات الطالب في النقاش المفتوح
يسمط البرنامج الضوء عمى الحياة الجامعية الفمسطينية، بخاصة مع انعكاس األفؽ السياسي »ويضيؼ: 

رز األزمة االقتصادية التي تعيشيا السمطة الفمسطينية، وحاؿ االنقساـ الداخمي عمى الساحة الجامعية، واألب
وانعكاساتيا عمى الجامعات، التي لـ تعػد قادرة، في معظميا، عمى لعب األدوار المنوطة بيا، إلى درجة أنيا 

 «.باتت، في شكؿ أو آخر، ميددة باالنييار تحت ضربات معوؿ األزمة االقتصادية
ػػػاه نحػػو نقاش تفاصيؿ الحياة الجامعية الفمسطينية يعود إلى أسباب، أبرزىا وأشار أبو حمدية إلػػػى أف االتجػ

أف االستثمار األبرز في فمسطيف ىو فػػػػي اإلنساف، ومع تعثر دور الجامعات، يبقػػى ىذا االستثمار، وفي 
مسيرة ظؿ غياب أية مكونات اقتصادية أخرى لشعب تحت االحتالؿ، في ميب الريح، إضافة إلى عراقة ال

 «.مف ىنا، كانت انطالقة فكرة البرنامج»التعميمية الفمسطينية، التي باتت تعيش مرحمة الخطر، 
 04/2/2403، الحياة، لندن

 
 بكمفة مميون دوالر وتوسعة كمية الدعوة السمطان محمد الفاتح  افتتاح مسجد :قمقيمية .42

ة عبد الحميد الديؾ، اليوـ االربعاء، حجر وضع وزير االوقاؼ محمود اليباش، ونائب محافظ قمقيمي: قمقيمية
 د السمطاف محمد الفاتح، والمدرسةاالساس لمشروع توسعة كمية الدعوة االسالمية، وافتتحا مسج

 الشرعية لإلناث في مدينة قمقيمية، وذلؾ بحضور ممثمي عدد مف المؤسسات الرسمية والشعبية.
، فيما تبما مساحة المسجد الؼ متر رالؼ دوال 200فة متر مربع، بكم 600وتبما مساحة توسعة الكمية نحو 

 مربع، بكمفة مميوف دوالر، والمدرسة بكمفة نصؼ مميوف دوالر.
وأكد اليباش أف الحكومة تسعى لتحويؿ الكمية الى جامعة متخصصة في العموـ االسالمية باإلضافة الى 

، مشيرا الى اف التوسعة والحاؽ مباني جديدة تشكؿ  خطوة بيذا االتجاه. واشار اليباش الى عـز باقي العمـو
عداد  الحكومة توفير حافمة لكؿ مدرسة شرعية، والعمؿ عمى استثمار االمالؾ الوقفية لخدمة المجتمع، وا 

 خرائط توضح مواقع االمالؾ الوقفية، واالخطار التي تتيددىا.
 04/2/2403، القدس، القدس

 
 انتشار واسع لكاميرات المراقبة اإلسرائيمية في القدس .43

أوضح األميف العاـ لمييئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس د. حسف : عبداهلل رياف -األراضي المحتمة 
 كاميرا عمى مداخؿ المسجد األقصى. 49أف سمطات االحتالؿ زرعت « البياف»خاطر في تصريحات لػ
كاميرات مزروعة حتى أماـ دورات المياه وفي الطرؽ واألزقة والحارات  ىناؾ أيضا»وأضاؼ خاطر إّف 

، مشيرًا إلى أف االحتالؿ يحاوؿ مف خالؿ ىذه الوسيمة بسط سيطرتو الكاممة «المؤدية إلى المسجد األقصى
و يتـ اعتقاؿ أشخاص لمجرد االشتباه في شكميـ أو حركتيـ أ»عمى المسجد األقصى والبمدة القديمة قائاًل: 

بسبب وقوفيـ لفترة في مكاف معيف أو في بعض األماكف، واآلف يجري تكثيؼ أعداد ىذه الكاميرات 
 «.وتطويرىا بشكؿ دائـ ومستمر
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واعتبر د.خاطر ىذه الكاميرات المنتشرة كشبكة العنكبوت في كؿ مكاف في القدس ضربة لممواطنيف 
لغاء لحريتيـ، واصفًا ذلؾ بال تدخؿ في الحريات الشخصية وانتياؾ لحرمات البيوت الفمسطينييف المقدسييف وا 

 وانتياؾ ألبسط حقوؽ المواطف الفمسطيني.
 04/2/2403، البيان، دبي

 
  مركز "معمومات وادي حموة": االحتالل يمجأ لقانون "تنظيف األرض" لتيويد القدس .44

ؿ اإلسرائيمي وبمدية القدس المحتمة: قاؿ مركز"معمومات وادي حموة"، إف قوات مشتركة مف جيش االحتال
االحتالؿ في القدس داىمت، أمس الثالثاء، منطقة بئر أيوب بحي سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ 

 وسممت مواطنًا "أمر تنظيؼ" ألرضو، وأميمتو يومًا واحدًا فقط لإلعتراض.
يؼ األرض" وأوضح مركز "معمومات وادي حموة" أف سمطة الطبيعة أصبحت تمجأ لما يسمى "قانوف تنظ

خالؿ العاميف األخيريف ليدـ غرؼ وتجريؼ أراٍض واسعة تسعى لمسيطرة عمييا، أو تقع بالمناطؽ المحاذية 
 لنفوذىا.

وأشار المركز أف "سمطة الطبيعة" استندت الى "قانوف تنظيؼ األرض" ليدـ المقيى الثقافي في وادي حموة، 
ممية التجريؼ واليدـ في العيسوية التي حصمت وىدـ غرؼ ومنزؿ في حي وادي الربابة، اضافة الى ع

 مطمع العاـ الجاري.
 03/2/2403قدس برس، 

 
   %02عكرمة صبري لـ"قدس برس": االحتالل يعمل عمى خفض نسبة الفمسطينيين بالقدس إلى  .45

  حّذر رئيس الييئة اإلسالمية العميا في القدس المحتمة وخطيب المسجد األقصى الشيخالقدس المحتمة: 
رمة صبري مف أف سمطات االحتالؿ صّعدت في اآلونة األخيرة مف سياسة ىدـ منازؿ المواطنيف عك

 الفمسطينييف في القدس، كما وجيت عشرات اإلخطارات تقضي بيدـ منازليـ.
وقاؿ صبري، في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" إف تصاعد ىذه السياسة اإلسرائيمية يأتي "في إطار 

يد المدينة، وتيجير المواطنيف المقدسييف، وتقميؿ أعدادىـ، بعد اإلحصائيات مخططات االحتالؿ لتيو 
األخيرة لسمطات االحتالؿ والتي أظيرت تزايدا في أعداد المواطنيف الفمسطينييف المقدسييف، وىذا أغاظ 
ف االحتالؿ". وأشار إلى أف سمطات االحتالؿ تريد تخفيض نسبة المواطنيف الفمسطينييف المقدسييف، ضم

في المائة  42في المائة إلى  36مخطط أعدتو سمطات االحتالؿ يقضي بتخفيض نسبتيـ الحالية البالغة 
 .2020فقط، حتى عاـ 

ونّبو الشيخ صبري مف أف سمطات االحتالؿ تنفذ مخططاتيا عمى شكؿ مراحؿ، وبشكؿ تدريجي، مشيًرا إلى 
سييف خالؿ المرحمة القريبة القادمة، ال سيما بعد أنو يتوقع أف "تزداد اليجمة الشرسة ضد المواطنيف المقد

 تشكيؿ الحكومة اإلسرائيمية القادمة التي تتكوف مف أحزاب اليميف اإلسرائيمي المتطرؼ".
 04/2/2403قدس برس، 

 
  ويؤدون طقوًسا تممودية في مقام قبر يوسف نابمسمستوطنون يقتحمون  .46

لماضية، مدينة نابمس الواقعة بشماؿ الضفة الغربية بحماية نابمس: اقتحـ مئات المستوطنيف الييود الميمة ا
 مف جيش االحتالؿ وأدوا طقوسا تممودية في مقاـ قبر يوسؼ شرؽ المدينة.
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وأفاد مراسؿ "قدس برس" أف حافالت وسيارات إسرائيمية تقؿ المئات مف المستوطنيف الييود اقتحمت منطقة 
يرة مف اآلليات العسكرية اإلسرائيمية، حيث أدى المستوطنوف بالطة البمد شرؽ نابمس ترافقيا أعداًدا كب

 طقوًسا تممودية في مقاـ قبر يوسؼ حتى ساعات الفجر باستخداـ مكبرات الصوت.
وأضاؼ أف مواجيات اندلعت مف المواطنيف الفمسطينييف بعد إطالؽ جنود االحتالؿ الذيف اعتموا أسطح 

ازية والصوتية، فيما استخدـ الشباف الذيف أصيب عدد منيـ بحاالت المباني ومنازؿ الفمسطينييف القنابؿ الغ
 الحجارة والزجاجات الفارغة. اختناؽ

 04/2/2403قدس برس، 
 

 بدأت تضيق الدولتين : نافذة حلّ ناصر جودة .47
وزير خارجية ، أف سعيد عريقات ،واشنطفنقاًل عف مراسميا في  04/2/2403، القدس، القدسنشرت 

سرائيؿ، وقياـ حؿ الدولتيف يعتبر القضية  ،ةاألردف، ناصر جود قاؿ بأف "تحقيؽ السالـ بيف الفمسطينييف وا 
ألردف فقط، ولكنيا تيـ العالـ بأسره، وأف األواف قد آف مف ااألولى بالنسبة لألردف، وأنيا ال تيـ الطرفيف أو 

وباما، ووزير خارجيتو جوف أجؿ تحقيؽ السالـ اآلف، واالستفادة مف قوة الدفع التي يتمتع بيا الرئيس أ
في مؤتمر صحافي عقده أمس في وزارة الخارجية األمريكية بواشنطف برفقة نظيره  ،كيري". واستبعد جودة
أف يكوف عدـ ذكر أوباما لعممية السالـ، وحؿ الدولتيف في خطاب حالة األمة الذي  األمريكي، جوف كيري،

كذلؾ  األمرنو لو كاف أ ئيس األمريكي بعممية السالـ موضحاً مساء الثالثاء تعبير عف عدـ اىتماـ الر  ألقاه
"لما كانت أوؿ رحالتو خارج الواليات المتحدة بعد انتخابو لدورة ثانية، تخصص لزيارة األطراؼ المعنية 

 بعممية السالـ".
ب ناصر جودة أعر ، أف فيكتور شميوب ،واشنطفنقاًل عف مراسميا في  04/2/2403البيان، دبي، وأضافت 

سرائيمية، عف تفاؤلو لمتوصؿ إلى نتائج إيجابية تنتيي بإقامة دولتيف النافذة بدأت "ف لكنو قاؿ إو  فمسطينية وا 
، وىو ذات التعبير الذي جاء عمى لساف جوف كيري خالؿ توجيو أوؿ رسالة سياسية مف قبمو إلى "تضيؽ

 إيراف بشأف ممفيا النووي.
 

 في عّمان لن يكون مكتب لحماس... و درالية قبل دولة فمسطينال كونففي رام اهلل:  األردنيالسفير  .48
عمى موقؼ بالده الرافض  ،عواد خالد السرحاف ،في فمسطيف األردنيكد السفير أ :تغريد سعادة - راـ اهلل
الحياة  جريدةل أكد،كونفدرالية مع فمسطيف قبؿ قياـ الدولة الفمسطينية كاممة العضوية والسيادة، و  إلقامة
نو أ إالالفمسطينية  األردنيةالصيغة الكاممة لمعالقة  إيجادنو ال يوجد أي مانع لدى الطرفاف مف أ ،الجديدة
الدولة الفمسطينية  إعالفكونفدرالية وال ارتباط وال اتحاد قبؿ  أوال فيدرالية  أفؤكد وبشكؿ قاطع "أقاؿ 

ولكف  األردفمف أمف فمسطيف مف أف و مف فمسطيأمف  األردفمف أرئة فمسطيف، و  األردفف "إوقاؿ  ."المستقمة
 ."لألردنييف وفمسطيف لمفمسطينييف األردف
 األردنيةانتخابات المجمس الوطني الفمسطيني في الساحة  إجراء األردفالتي تحدثت عف منع  األنباءوحوؿ 

جرائيامف االنتخابات  األردفقاؿ: ىناؾ اتفاؽ فمسطيني فمسطيني باستثناء ساحة   إفؿ وقا أمكفحيث  وا 
 في لبناف وسورية. أيضاً ىذه االنتخابات  إجراءثمة مستجدات تمنع 

 إففتح مكاتب حماس، قاؿ السرحاف  إعادة األردفعف نية  أنباءبحماس وما تردد مف  األردفوعف عالقة 
: ىناؾ اتفاؽ وأضاؼولزيارة والديو وكانت بترتيب مسبؽ،  إنسانيةمف مرة ألسباب  أكثر األردفمشعؿ زار 
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، وما األردفأي مف قياداتيا في  إقامةوعدـ  إعالمية أوسواء سياسية  األردفـ فتح مكاتب لحماس في بعد
لذوي وأسر القيادات مف الحركة التي كانت متواجدة في دمشؽ.  إنسانيةجرى انو تـ التعامؿ مع حاالت 

القيادة  أفالتي تحدثت عف  اءاألنب نافياً  "مف قياداتيا في عماف ألي إقامة أولف يكوف مكتب لحماس : "وقاؿ
مازف  أبوتقؼ عمى مسافة واحدة مف حماس والسمطة. وقاؿ: نقؼ مع الشرعية الفمسطينية وشرعية  األردنية

 مازف ألنو يمثؿ الشرعية. أبووالمنظمة والدولة الفمسطينية وعنواننا راـ اهلل والمقاطعة والرئيس 
مع كسر جمود عممية  األردفف "إقاؿ السرحاف  أوباما عمى األردنيوعف وجود مبادرات سيطرحيا الممؾ 

. "مع استئناؼ المفاوضات وحتى في ظؿ استمرار االستيطاف السالـ وألف االستيطاف مستمر فأنا شخصياً 
فيما  األيديفيؿ نقؼ مكتوفي  "إسرائيؿ"ال يوجد احتراـ لمعممية السممية ولالتفاقيات الموقعة مف قبؿ  وأضاؼ
 فمسطينية؟ال األرضتبتمع 

 04/2/2403الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 األردنية تنفي صدور تعميم باعتماد اسم دولة فمسطين بالمخاطبات الحكومةفي  مصادر"الدستور":  .49
الوزارات والمؤسسات  إلىصدور تعميـ  األردنية نفت مصادر في رئاسة الوزراء: عمر محارمة -عماف 

التي  ،وقالت المصادر في المخاطبات المتعمقة بالسمطة الفمسطينية. الحكومية باعتماد اسـ دولة فمسطيف
 أليةالسمطة خاطبت وزارة الخارجية طالبة اعتماد ىذه الصيغة  إف ،فضمت عدـ الكشؼ عف ىويتيا

 رئاسة الوزراء التي تقوـ حالياً  إلىوزارة رفعت بدورىا ىذا الطمب الف أ وأضافت مراسالت بيف الجانبيف.
 الدولية. األردنيةونية ىذه الصيغة وتماشييا مع االلتزامات بدراسة قان

 04/2/2403الدستور، عمان، 

 
 مجمس النواب األردني يدين عرض فيمم إسرائيمي يظير انييار قبة الصخرة .54

الفيمـ الذي عرضتو وزارة الخارجية اإلسرائيمية عمى القنوات الفضائية  األردني داف مجمس النواب: عماف
وقاؿ بياف صادر عف  نييار قبة الصخرة المشرفة ووضع صورة الييكؿ المزعـو مكانيا.ويظير فيو ا

 وأكاذيبإف مجمس النواب تابع باىتماـ وسخط كبيريف ما احتواه الفيمـ مف أوىاـ  ،أمس األربعاء ،المجمس
 مى فمسطيف شعباً عف استنكاره وتنديده لكؿ الممارسات اإلسرائيمية العنصرية المتواصمة التي تمارس ع معرباً 
ومقدسات إسالمية ومسيحية وبالذات الممارسات المتكررة عمى المسجد األقصى المبارؾ وقبة  وأرضاً 

دانة ىذه  الصخرة المشرفة. وطالب المجمس الييئات والمؤسسات الدولية في العالـ اجمع استنكار وا 
مف والسمـ واالستقرار في المنطقة الممارسات التي تستفز مشاعر المسمميف كافة باإلضافة لتيديدىا لأل

 والعالـ.
 04/2/2403الدستور، عمان، 

 
 حول مسجد النبي داوود في القدس "الفاتيكان"و "إسرائيل"تدين صفقة مزعومة بين  أوقاف األردن"" .50

ما وصفتو صحؼ  األردنية دانت وزارة األوقاؼ والشؤوف والمقدسات اإلسالمية: زايد الدخيؿ -عماف 
المحتمة  األراضيبػ"صفقة تاريخية بيف وزارة خارجية االحتالؿ وممثؿ الفاتيكاف في  سرائيمياإلاالحتالؿ 

غرؼ الطابؽ العموي لمسجد ومقاـ  إحدى) األخيرفي غرفة العشاء  رسمياً  يقضي بمنح االحتالؿ مقعداً 
 اف في القدس.في القدس الشريؼ(، مقابؿ إعفاء ضريبي لمؤسسات الفاتيك اإلسالميالنبي داوود الوقفي 
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أف "مسجد داوود ومقامو بكؿ مرافقو  أمس، ،في بياف لموزارة ،السالـ العبادي عبد األوقاؼ،وأكد وزير 
الوثائؽ التاريخية والدينية والشرعية  أف إلىوطوابقو وزواياه ومحاريبو، ىو وقؼ إسالمي صحيح"، مشيرًا 

 المتوفرة تثبت ىذا الوقؼ اإلسالمي الميـ.
 ، مؤكداً 4967قبؿ العاـ  التغيير الجبري لػ"االستاتيكو" أو األمر الواقع الذي كاف موجوداً ادي العبواستنكر 

 فقط. اإلسالميةالحؽ التاريخي والديني والشرعي في مسجد داوود ىو لألوقاؼ  أف
 ىإل اتفاؽ بيف سمطات االحتالؿ وبيف أي جية أخرى باطؿ وال يعتد بو، مشيراً  أيف أ إلىوأشار العبادي 

القدس اتصؿ  أوقاؼمدير عاـ  أفوبيف  مرفوضة. اإلسالمية األوقاؼف أي صفقات تعقد عمى حساب أ
 األخير أف" ، موضحاً اإلسرائيميةمنو توضيح ما نشر في الصحؼ  بممثؿ الفاتيكاف في مدينة القدس طالباً 

 الياشمية". األردنيةالمممكة  أف أي أمر يتعمؽ بيذه الغرفة سيتـ بحثو مع وأفادحدوث ذلؾ،  قاطعاً  نفى نفياً 
"األوقاؼ" لف تقبؿ باستمرار منع المسمميف مف الصالة في مسجد النبي داوود واستمرار منع آؿ  إفوقاؿ 

 دجاني مف دفف موتاىـ في مقبرتيـ التاريخية.
 04/2/2403الغد، عّمان، 

 
 د المخيمات عن الصراعاتتحيي المبناني" يبحث مع السفير الفمسطيني العام ألمناـ"المدير العام ل .52

المواء عباس إبراىيـ، مف وفد فمسطيني زاره أمس برفقة سفير  المبناني، ألمف العاـجياز اطمع المدير العاـ لأ
أجؿ تحييد المخيمات الفمسطينية "فمسطيف أشرؼ دبور، عمى االتصاالت التي أجراىا الوفد في دمشؽ مف 

. كما تـ البحث خالؿ "زج بيا في الخالفات المبنانية الداخميةعف الصراعات المحمية واإلقميمية، وعدـ ال
 أماكف إقامتيـ. إلىعودتيـ  إلىالمقاء، في أوضاع النازحيف الفمسطينييف مف سورية، والسبؿ اآليمة 

 04/2/2403السفير، بيروت، 
 
 

 جنونيةمجأ إلى مغامرة تقد  "إسرائيل" تواجيو ويشير إلى أنثالثة أخطار حزب اهلل يتحدث عن  .53
احتفاؿ حاشد في مجمع  ب اهلل"،لحز  الشيداء القادة"مناسبة الذكرى السنوية لػ، بأقيـ أمس: حسيف سعد

، تحدث خاللو رئيس "عمى طريؽ فمسطيف"، تحت شعار المبنانية الشييد عماد مغنية في بمدتو طيردبا
ودميـ وأرواحيـ، أف فمسطيف "ء أميف السيد، معمنا باسـ الشيدا إبراىيـالمجمس السياسي في الحزب السيد 

بالنسبة إلينا وأف المقاومة التي  مشكمتنا مع البعض ىي أف فمسطيف أوالً ". وقاؿ: "وأوالً  والقدس ىما أوالً 
تشكؿ قوة لألمة يريدىا ىؤالء أف تكوف في موقع التيديد ليا ويتعاطوف معيا في لبناف عمى ىذا األساس في 

 ."ي التي تشكؿ نقطة القوة لألمةحيف أنيـ يعتبروف أف إسرائيؿ ى
منبيًا في ىذا ، : أوليا الخطر المتعمؽ بالوجود الصييوني"أمامنا اليوـ"وتحدث السيد عف ثالثة أخطار 

قد يمجأ في لحظة ما مف المأزؽ الكبير الذي يعيشو في المنطقة مف خالؿ التحوالت "المجاؿ إلى أف العدو 
 ."الحرب المذىبية"الثالث فيو و الثاني بالواليات المتحدة، الخطر ، و "دناالموجودة فييا، إلى مغامرة جنونية ض

 04/2/2403السفير، بيروت، 
 

 الفمسطينيين لمخطر ىاألسر  حياةمصر تحذر من تعرض  .54
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حػػػػذرت مصػػػػر مػػػػف أف تعػػػػرض حيػػػػاة األسػػػػري الفمسػػػػطينييف   : األنبػػػػاءغػػػػزة وكػػػػاالت   - باسػػػػؿ يسػػػػري  - القػػػػاىرة
  , إلي ازديػاد حالػة االحتقػاف السػائدة يلمخطر سيؤد  , تقميف في السجوف اإلسرائيميةالمضربيف عف الطعاـ والمع

  . بما ستنعكس آثاره عمي األوضاع في األراضي الفمسطينية المحتمة والمنطقة ككؿ
وأعرب وزير الخارجية محمد كامؿ عمرو عف قمقو مف األنباء الواردة حوؿ تدىور الحالة الصحية لعدد منيـ 

داعيػا المنظمػات الدوليػة المعنيػة والمجتمػع الػدولي ، الشػراونو وأيمػفلذكر األسػيريف سػامر العيسػاوي وخص با
إلي التدخؿ لوقؼ الممارسػات اإلسػرائيمية فػي حػؽ األسػري الفمسػطينييف, والتػي تشػكؿ انتياكػا لكافػة األعػراؼ 

 والمواثيؽ الدولية, خاصة اتفاقيتي جنيؼ الثالثة والرابعة.
 04/2/2403اىرة، األىرام، الق

 
 وجود عقبات ما زالت تقف أمام الحوار الفمسطيني: القاىرة .55

أفػادت مصػادر دبموماسػية عربيػة رفيعػة فػي القػاىرة عػف وجػود : القػاىرة – فػارس رعبػدا لقػاد، ؿعبد العػاسيد 
مصػالح اخػتالؼ ال"عقبات ما زالت تقؼ أماـ الحوار الفمسطيني الذي انطمؽ قبؿ عدة أياـ بسبب مػا أسػمتو بػػ

 لدى الطرفيف الرئيسييف فتح وحماس. "وتبايف األجندات
وقالت إنو مف المقرر وفقا لالتفاؽ أف يشرع الػرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس أبػو مػازف فػي تشػكيؿ حكومػة 
وحػػدة وطنيػػة، الفتػػة إلػػى أنػػو مػػف المنتظػػر أيضػػا أف تشػػيد األسػػابيع المقبمػػة تسػػجيؿ النػػاخبيف بكافػػة المنػػاطؽ 

 استعدادا لالنتخابات التشريعية والرئاسية المقبمة.الفمسطينية 
 04/2/2403عكاظ، جدة، 

 
 مميار دوالر 484وزير مصري: "إسرائيل" نيبت بترول من سيناء بـ .56

وكالػة قػدس نػت لألنبػاء: قػاؿ أسػامة كمػاؿ وزيػر البتػروؿ المصػري اليػـو الخمػيس "إف مصػر تسػتعد  -القاىرة
 4976اؿ التى نيبتيػا إسػرائيؿ مػف أرض سػيناء إبػاف احتالليػا مػف عػاـ مميار دوالر مف األمو  480السترداد 

. وأكػػػد كمػػػاؿ أف تقػػػارير المجنػػػة الفنيػػػة قػػػدرت حجػػػـ المػػػواد البتروليػػػة التػػػي اسػػػتولى عمييػػػا 4977حتػػػى عػػػاـ 
 االحتالؿ اإلسرائيمي مف سيناء تقدر بنحو خمسمائة مميار دوالر.

إلسػػرائيؿ"، مبػػرًرا أف الوصػػمة الموصػػمة "بإسػػرائيؿ" غيػػر وأضػػاؼ كمػػاؿ أف تصػػدير الغػػاز قػػد توقػػؼ بالفعػػؿ "
موجودة بعد تدميرىا فعميا، مشيًرا إلى أنو قد تـ إلغاء عقد تصدير الغاز "إلسرائيؿ"، وأف الموضوع اآلف أمػاـ 

 التحكيـ الدولي.
 04/2/2403وكالة قدس نت، 

 
 اءباالتجار بالنس متيماً  اً إسرائيمي تسمم تل أبيب السمطات التركية .57

، يبما مف العمػر "إسرائيؿػ"، مواطنا إسرائيمي ل42/2/2043 الثالثاءيوـ سممت السمطات التركية، : 48عرب 
أمػاـ محكمػة الصػمح فػي مدينػة األربعػاء عاًما، متيمًّا باالتجار بالنساء واالعتداء عمييف، وسيعرض يػوـ  40

 تؿ أبيب، لمبحث في تمديد اعتقالو.
 03/2/2403، 48عرب   

 
 اإلسرائيميةعمى المعتقمين الفمسطينيين في السجون  "قمقة"المتحدة  ماألم .58
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فمسػػػطينييف فػػػي أسػػػرى عػػػف قمقيػػػا حيػػػاؿ مصػػػير  األربعػػػاء أمػػػسالمتحػػػدة  األمػػػـ أعربػػػت :ا ؼ ب -القػػػدس 
 عف الطعاـ منذ مدة طويمة. إضرابامعتقميف ينفذوف  أربعةعيساوي، احد الوال سيما سامر  "إسرائيؿ"

الضػفة ،المتحػدة جػيمس دبميػو راولػي التقػى فػي راـ اهلل  األمػـفػي  اإلنسػانيةمنسػؽ الشػؤوف  أفوجاء في بياف 
المتحػػدة بالنسػػبة الػػى  األمػػـعيسػػى قراقػػع ونقػػؿ اليػػو "قمػػؽ  األسػػرىالػػوزير الفمسػػطيني المكمػػؼ ممػػؼ  ،الغربيػػة

 ".اإلسرائيميةالمعتقميف الفمسطينييف في السجوف 
معتقمػيف فمسػطينييف مضػربيف حاليػا عػف الطعػاـ وخصوصػا  أربعةوضع  "الرجميف بحثا في أفالبياف  وأوضح

 يوـ". 200عيساوي الذي لـ يتناوؿ طعاما منذ اكثر مف الالحالة الصحية الحرجة لواحد منيـ ىو سامر 
"المػريض بشػكؿ خطيػر  عيسػاويال"عمػؿ عاجػؿ" لمصػمحة سػامر  إلػىمف جيتيا، دعت منظمة العفو الدولية 

  والذي باتت حياتو في خطر كبير". 2042 آبمنذ  والمضرب عف الطعاـ
 ."إسرائيؿ"في  اإلداريوضع حد لالعتقاؿ  إلىالمتحدة  األمـوفي بيانو، جدد راولي دعوة 

 04/2/2403الحياة، لندن، 
 

 حذر: نافذة حل الدولتينُ تغمقة تالخارجية األمريكي .59
األمريكػػي "جػػوف كيػػري" فػػي مػػؤتمر  حػػذر وزيػػر الخارجيػػة :مػػف سػػعيد عريقػػات -كػػوـ تالقػػدس دو -واشػػنطف

صػػحفي، األربعػػاء، مػػػف أف "نافػػذة فػػرص حػػػؿ الػػدولتيف ُتغمػػؽ". وقػػػاؿ "كيػػري" الػػذي كػػػاف يشػػارؾ فػػي مػػػؤتمره 
الصحفي الثاني، بعد اسػتالمو منصػبو، مػع نظيػره األردنػي، ناصػر جػودة :" أقػوؿ بخصػوص عمميػة السػالـ، 

ننػػيعامػػًا كنػػت كػػذلؾ،  25ا عبػػر متفائػػؿ بطبيعتػػي، وفػػي كػػؿ الحػػوارات التػػي خضػػتي إننػػي أريػػد أف أقػػوؿ  وا 
 البعض". يعتقدىالمجميع بأف األمور ليست حالكة بالنسبة التي 

وقاؿ "كيري" بخصوص قدرتػو عمػى تحريػؾ عمميػة السػالـ اإلسػرائيمية الفمسػطينية المتعثػرة :" أبػدأ ىػذه الرحمػة 
تحقيػػػؽ السػػػالـ والتوصػػػؿ إلػػػى حػػػؿ  بعالقػػػات طيبػػػة وجيػػػدة، وبػػػتفيـ مشػػػترؾ مػػػع كػػػؿ األطػػػراؼ عمػػػى ضػػػرورة

الػػدولتيف، ولػػذلؾ كػػاف أوؿ مػػف تحػػدثت معيػػـ بعػػد اسػػتالمي منصػػبي، ىػػـ الػػرئيس محمػػود عبػػاس، والػػرئيس 
نتنيػاىو، كػػي أؤكػد ليػػـ التػزاـ الػػرئيس بػاراؾ أوبامػػا بعمميػة السػػالـ،  "إسػػرائيؿ"اإلسػرائيمي بيريػػز، ورئػيس وزراء 

 أسأليـ عف أفكارىـ، وجديتيـ لالنخراط في ىذا السياؽ ". والتزامي الشخصي بضرورة تحقيؽ ذلؾ، وكي
اف " الػرئيس أوبامػا جػاد فػي تحقيػؽ السػالـ بػيف ، السػفر إلػى المنطقػة أبػوابوأكد كيري لمصحافة، وىػو عمػى 

واألراضػػي الفمسػػطينية واألردف، لكنػػو مػػف  "إسػػرائيؿ"الفمسػػطينييف واإلسػػرائيمييف، ولػػذلؾ ىػػو يػػذىب إلػػى زيػػارة 
 .بير أف يعمؽ الرئيس أو أي أحد آخر، قبؿ أف نكوف قد استمعنا لما يحممو، ولما يريده الطرفافالخطأ الك

 04/2/2403القدس، القدس، 
 

 في السجون اإلسرائيمية ستراليأمواطن إثر انتحار  سترالياأأزمة عالقات بين "إسرائيل" و  .64
 إعػػالـاسػتراليا، اتيػـ تقريػػر نشػرتو وسػائؿ و  فيمػا يبػػدو أنػو بػوادر أزمػػة عالقػات بػيف "إسػػرائيؿ" :عكػا أوف اليػف

بشػكؿ مقصػود،  اإلسػرائيميةاسترالية قياـ "إسرائيؿ" بقتؿ مواطف اسػترالي مػف أصػؿ ييػودي، فػي أحػد السػجوف 
 كاف يعمؿ لصالح جياز الموساد قبؿ حوالي عاميف.

"بػػوب كػػار" أف  ، عػػف النػػاطؽ بمسػػاف الخارجيػػة األسػػترالية43/2/2043 يػػـو األربعػػاء وعقػػب ذلػػؾ نقػػؿ فجػػر
دبموماسػيا فػػي السػفارة األسػػترالية فػي تػػؿ أبيػب تػػـ إطالعػو مػػف قبػؿ السػػمطات اإلسػرائيمية عمػػى قضػية اعتقػػاؿ 

 المواطف األسترالي، بيد أنو لـ يقـ بنقؿ المعمومات إلى العاصمة االسترالية "كانبيرا" كما ىو متبع. 
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ية "كار" صرح بأنو لـ يتـ إطالعػو عمػى القضػية، وأنػو وبحسب التقرير األسترالي فإف وزير الخارجية األسترال
سػػػيطمب توضػػػيحات مػػػف "إسػػػرائيؿ"، وطالػػػب بفػػػتح تحقيػػػؽ مجػػػددًا بشػػػأف أداء السػػػمطات األسػػػترالية فػػػي ىػػػذه 

 القضية.
ومف جيتيا قالت صحيفة "ىآرتس" عمى موقعيا االلكتروني صػباح اليػـو االربعػاء، إنػو فػي ىػذه المرحمػة لػـ  

 سترالية لػ"إسرائيؿ" بطمب رسمي لمحصوؿ عمى توضيحات بشأف تفاصيؿ القضية. تتوجو الحكومة األ
ونقمت عف الناطؽ بمساف الخارجية األسترالية قولو إف عائمة المواطف األسترالي لـ تطمب مسػاعدة أخػرى مػف 

قػػا الصػػعب أف تجػػري الحكومػػة األسػػترالية تحقي ، لػػذلؾ مػػفالحكومػػة سػػوى نقػػؿ الجثػػة، ولػػـ تطمػػب فػػتح تحقيػػؽ
 معمقا.

التقػػارير األسػػترالية، أف "األسػػير األمنػػي" ىػػو "بػػف زايغػػر"، أو باسػػمو العبػػري "بػػف ألػػوف"، أو باسػػمو  وأوضػػحت
الوارد في جواز سفره األسترالي "بف ألف"، وكػاف يعمػؿ لحسػاب الموسػاد واالسػتخبارات وقػاـ بميمػات خاصػة، 

 فف في مدينة "مالبورف".وىو مف مواليد أستراليا، وتـ نقؿ جثتو بعد االنتحار لمد
وبحسػػب الصػػحفي األسػػترالي "تربػػور بورمػػاف" الػػذي كشػػؼ عػػف بعػػض مالبسػػات القضػػية فػػي تحقيػػؽ خاصػػة 
لصػػالح شػػبكة "اي بػػي سػػي"، فػػإف قضػػية وفػػاة "زايغػػر ألػػوف" تنطػػوي عمػػى السػػرية، واتيػػـ الحكومػػة اإلسػػرائيمية 

 بإخفاء معمومات.
تشػػػػتبو فػػػػي أف ييػػػػود أسػػػػتراليا مجنػػػػدوف بػػػػالقوة لمموسػػػػاد، وبعػػػػد وقػػػػاؿ "بورمػػػػاف" إف أجيػػػػزة األمػػػػف األسػػػػترالية 

انضػػماميـ لمموسػػاد يجػػري تغييػػر أسػػمائيـ إلخفػػاء الميجػػة األوروبيػػة أو الييوديػػة، وبعػػد تغييػػر األسػػماء لتبػػدو 
لى إيراف.  إنجميزية يجري استصدار جوازات سفر أسترالية جديدة، ويتـ إرساليـ إلى الدوؿ العربية وا 

 03/2/2403، عكا أون الين
 اإلسرائيمية" ما بين التوتر واالتيامات –العالقات "السودانية  .60

إليػػػاـ محمػػػد عمػػػي: منػػػذ قصػػػؼ مجمػػػع "اليرمػػػوؾ" لمتصػػػنيع الحربػػػي جنػػػوبي العاصػػػمة الخرطػػػـو فػػػي أواخػػػر 
، واتيػػاـ السػػوداف إسػػرائيؿ بالقيػػاـ بقصػػؼ المجمػػع، وامتنػػاع إسػػرائيؿ عػػف التعميػػؽ عمػػى االتيػػاـ، وعػػاد 2042
سرائيؿ. معو   التوتر بيف السوداف وا 

وكانت إسرائيؿ اتيمت لفترة طويمة السوداف بتسييؿ تيريب السالح إلى حركة حماس التي يتردد قادتيػا كثيػرًا 
عمى الخرطوـ وفي المقابؿ، اتيـ السوداف إسرائيؿ في ابريؿ الماضي بتنفيذ ىجـو جوي عمػى شػرؽ السػوداف 

 قتؿ فيو شخصاف ودمرت سيارتيما.
ىػػذا السػػياؽ ، أتيػػـ مسػػئولوف سػػودانيوف مػػؤخرا إسػػرائيؿ بتسػػببيا فػػي كػػوارث سياسػػية وبيئيػػة وأمنيػػة فػػي  وفػػي

الػػبالد، و كشػػفت الخرطػػوـ عػػف مػػا اعتبرتػػو مخطػػط "جنػػوبي  أمريكػػي  إسػػرائيمي"، لػػدفع مجمػػس األمػػف إلدانػػة 
 السوداف.

اإلسػػرائيمي عمػػى مصػػنع اليرمػػوؾ وقػػاؿ وزيػػر البيئػػة والغابػػات السػػوداني حسػػف عبػػد القػػادر ىػػالؿ إف القصػػؼ 
لألسمحة جنوب الخرطـو خمؼ وراءه ميددات بيئية خطرة، بانفجار جسيمات صغيرة عمقت بمساحات واسعة 
في األجواء، أثناء القصؼ وبعده، وأكد تأثيرىا المباشر في الجياز التنفسي لإلنساف، ووصؼ الوضع البيئػي 

أضػػرار كبيػػرة طالػػت النظػػاـ البيئػػي جػػراء انفجػػار غػػازات  فػػي السػػوداف بػػالمريع. وكشػػؼ ىػػالؿ لمبرلمػػاف عػػف
الكربػػوف والرصػػاص بعػػد القصػػؼ ووصػػفيا بػػالخطرة. وأرجػػع الػػوزير ظيػػور األمػػراض مػػؤخرًا لمتمػػوث البيئػػي ، 
ووصػػؼ النػػواب الوضػػع البيئػػي بػػالبالد بػػالمتردي لمغايػػة مشػػيريف إلػػى تزايػػد حػػاالت اإلصػػابة بالسػػرطاف جػػراء 

 التموث.
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 عتأجيج األوضا

ولـ يقؼ األمر عند ىذا الحد، حيث كشؼ حزب "المؤتمرالوطني" الحاكـ في السوداف عف ما اعتبػره مخطػط 
سرائيؿ لدعـ متمردي "الجبية  يقوده نافذوف بدولة الجنوب بالتنسيؽ مع حكومتي الواليات المتحدة األمريكية وا 

قميـ   دارفور.الثورية" لمعمؿ عمى تأجيج األوضاع في والية جنوب كردفاف وا 
واتيـ عضو المكتب القيادي بالحزب السوداني الحاكـ الدكتور قطبي الميدي في تصريحات نشرتيا صػحيفة 
"المجير" ، عناصر داخؿ القيادة بدولة الجنوب باإلصرار عمى تنفيػذ أجنػدة دوؿ أجنبيػة عمػى رأسػيا إسػرائيؿ 

 لمنيؿ مف استقرار السوداف .
وب أمػػاـ شػػعبو واألفارقػػة ومجمػػس األمػػف الػػدولي وتبيػػاف أف جنػػوب وأضػػاؼ قطبػػي إف السػػوداف سيفضػػح الجنػػ

 السوداف ال يرغب في االستقرار ومصمحة شعبو ويسعى لعدـ األمف في القارة األفريقية .
 

 سياسة خاطئة
مػػف جانبػػو، شػػف الصػػادؽ الميػػدي رئػػيس حػػزب "األمػػة القػػومي" ىجومػػًا الذعػػًا عمػػى حػػزب "المػػؤتمر الػػوطني" 

لتورط في قضايا جسيمة جراء سياساتو الخاطئة مع المجتمع الدولي ودولػة جنػوب السػوداف، الحاكـ واتيمو با
وحػػذر مػػف ضػػغطيا عمػػى حكومػػة جوبػػا ومعاقبتيػػا عمػػى االنفصػػاؿ منبيػػًا إلػػى أف ذلػػؾ يقودىػػا لمواجيػػة مػػع 

 إسرائيؿ التي أصبحت حميفة لمجنوب، وقاؿ األفضؿ ليا احتضانيا بداًل مف دفعيا لجية تؿ أبيب .
وردا عمػػى تفجيػػر "اليرمػػوؾ" اتيػػـ وزيػػر اإلعػػالـ السػػوداني احمػػد بػػالؿ عثمػػاف إسػػرائيؿ بالقيػػاـ بقصػػؼ مجمػػع 

.  اليرموؾ لمتصنيع الحربي جنوبي العاصمة الخرطـو
وأوضػػح الػػوزير السػػوداني فػػي مقابمػػة مػػع "بػػي بػػي سػػي" أف السػػوداف يمتمػػؾ األدلػػة عمػػى ذلػػؾ مشػػيرا إلػػى أف 

مػف خػالؿ فحػػص مخمفػات األسػمحة التػػي اسػتخدمت فػي اليجػػوـ عػف وجػود أدلػػة "مجموعػة مػف الفنيػيف أكػػدوا 
 دامغة بأنيا أسمحة إسرائيمية".

نمػا مبنػي عمػى حيثيػات  وأضاؼ عثماف أف "اتياـ إسرائيؿ بالقياـ بضرب مصنع اليرموؾ لـ يأتي مف فػراغ وا 
ي اسػػتخدمت فػػي ىػػذا اليجػػوـ ال ثابتػػة ومشػػاىدات عيػػاف". وشػػدد الػػوزير السػػوداني عمػػى أف التقنيػػة العاليػػة التػػ

تمتمكيػػػا أي دولػػػة فػػػي المنطقػػػة غيػػػر إسػػػرائيؿ، حيػػػث تػػػـ تعطيػػػؿ الػػػرادارات فػػػي مطػػػار الخرطػػػـو قبػػػؿ اليجػػػـو 
بالطػػائرات. وأشػػار عثمػػاف إلػػى أنػػو لػػيس ىنػػاؾ أي عػػداوة تسػػتدعي ىػػذا اليجػػوـ بػػيف السػػوداف وبػػيف أي دولػػة 

عربوا سابقا أف ىذا المصنع ييدد مصالحيـ اإلستراتيجية أخرى في المنطقة سوى إسرائيؿ، وأف اإلسرائيمييف أ
 والداخمية.

ولمػح الػوزير السػوداني إلػى أف السػوداف سػيقدـ شػكوى رسػمية إلػى مجمػس األمػف الػدولي، وىػدد بأنػو "وسػػوؼ 
نتخػذ خطػوات أكثػػر حسػما اتجػػاه المصػالح اإلسػػرائيمية التػي تعتبرىػا مػػف اآلف أىػداؼ مشػػروعة ليػا". وأوضػػح 

% بشكؿ جزئي، و"أف السمطات السودانية كانت  40% مف المصنع بشكؿ كمي، و 60و تـ تدمير عثماف ان
قد بدأت بالعمؿ عمى نقؿ المصنع إلى مكاف خارج العاصمة، إال أف اإلسرائيمييف عمموا بػذلؾ وبػادروا بالقيػاـ 

 بالضربة".
 

 دولو إرىابية
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رة الػػدفاع اإلسػػرائيمية، عػػاموس غمعػػاد، السػػوداف فػػي المقابػػؿ وصػػؼ رئػػيس الييئػػة السياسػػية واألمنيػػة فػػي وزا
بالدولة اإلرىابية الخطرة، وذلؾ عمى خمفية االتيامات إلسرائيؿ بتنفيػذ غػارة جويػة عمػى أحػد مخػازف األسػمحة 

 في السوداف.
ونقؿ تقرير نشره موقع اإلذاعة اإلسرائيمي عمى لسػاف غمعػاد قولػو: "إف الػرئيس السػوداني عمػر حسػف البشػير 

مجػػـر حػػرب، واف السػػوداف كػػاف دائمػػا قاعػػدة عممياتيػػة لػػزعيـ تنظػػيـ القاعػػدة اإلرىػػابي سػػابقا أسػػامة بػػف  يعتبػػر
الدف". وأكػػد غمعػػاد عمػػػى أف النظػػاـ السػػوداني مػػػدعـو مػػف قبػػؿ إيػػػراف، واف أراضػػيو تشػػكؿ نقطػػػة عبػػور مػػػف 

 األراضي المصرية لنقؿ أسمحة إيرانية إلى إرىابيي حماس والجياد اإلسالمي.
ا يتعمؽ بموضوع الغارة اإلسرائيمية عمى مخزف األسمحة السودانية رفض رئػيس الييئػة السياسػية واألمنيػة وفيم

في وزارة الدفاع التعقيب عمى ىذه القضية، والتي تتيـ فييا الخرطوـ، سالح الجػو اإلسػرائيمي بقصػؼ مجمػع 
 لمصناعات العسكرية.

، الحػػػاج عمػػػي عثمػػػاف، أتيػػػـ إسػػػرائيؿ بقصػػػؼ منشػػػأة ويشػػػار إلػػػى أف السػػػفير السػػػوداني لػػػدى األمػػػـ المتحػػػدة
ف كانػت الخرطػوـ قػد أكػدت  عسكرية في السوداف، معربا عف أممو في أف يديف مجمس األمف ىػذا اليجػوـ، وا 

 أنيا "تحتفظ بحؽ الرد" وفؽ ما تراه مناسبًا.
ر: "ىاجمػػت وقػػاؿ عثمػػاف، فػػي جمسػػة عقػػدت بمجمػػس األمػػف حػػوؿ السػػوداف وعمػػؿ البعثػػة المشػػتركة فػػي دارفػػو 

أربع طائرات إسرائيمية فضاءنا وانتيكت حرمة بالدي وقامت بذلؾ اليجـو الغػادر والغاشػـ، نحػف نػرفض ىػذا 
 العدواف وأتوقع مف مجمسكـ الموقر أف يديف ىذا العدواف".

 
 مسمسل العدوان

فت طػػػائرة ، قصػػػ2042وىنػػػاؾ تػػػاريخ ممػػػيء بالعالقػػػات المتػػػوترة بػػػيف إسػػػرائيؿ والسػػػوداف، ففػػػي  مػػػايو العػػػاـ 
إسرائيمية سيارة ناصر عوض اهلل، المتيـ مف قبؿ تؿ أبيب بتيريػب السػالح إلػى قطػاع غػزة، فػي منطقػة بػور 

 سوداف.
وفيمػػا سػػارعت الحكومػػة السػػودانية إلػػى تحميػػؿ إسػػرائيؿ المسػػؤولية، اكتفػػت األخيػػرة بنقػػؿ الخبػػر عػػف اإلذاعػػة 

 السودانية الرسمية مف دوف تعميؽ.
، اتيمػػت الخرطػػوـ تػػؿ أبيػػب بػػالوقوؼ وراء غػػارة جويػػة عمػػى سػػيارة فػػي بػػور سػػوداف 2044وفػػي إبريػػؿ العػػاـ 

 سقط فييا قتيالف، فيما ُعرؼ بحادثة عربة "السوناتا".
وفي ذلؾ الوقت أكد النائب عف حركة "حماس" الفمسطينية إسػماعيؿ األشػقر أف الغػارة كانػت تسػتيدؼ قياديػًا 

 يا. وتقدمت السمطات السودانية حينيا بشكوى إلى مجمس األمف.في الذراع العسكرية لمحركة، لكنو نجا من
نشػػرت  2044وبػالتزامف مػػع زيػػارة رئػػيس جنػػوب السػػوداف سػػيمفا كيػر إلػػى إسػػرائيؿ فػػي كػػانوف األوؿ/ ديسػػمبر 

صحيفة "االنتباىة" السودانية المستقمة خبرًا يفيد بػ"قياـ إسرائيؿ بغارتيف عمى شرؽ السوداف الستيداؼ منّقبػي 
 ىب قبالة الحدود السودانية المصرية".الذ

وكاف الممفػت تعػاطي الصػحؼ اإلسػرائيمية بشػكؿ جػدي مػع ىػذه المعمومػات، فػي وقػت أشػار بعضػيا إلػى أف 
 الغارتيف استيدفتا قوافؿ سيارات كانت تيّرب سالحًا إلى غزة.

ـَ متمػػردوف مػػف جنػػوب السػػوداف إسػػرائيؿ بقتػػؿ زعػػيـ التمػػرد  الجنػػراؿ جػػورج أطػػور فػػي وفػػي الشػػير ذاتػػو، اتُِّيػػ
 منطقة موربو مع اثنيف مف كبار القادة الميدانييف وخمسة مف حراسو، وذلؾ عبر قوة خاصة.
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، وفػػي ذروة العػػدواف اإلسػػرائيمي السػػابؽ عمػػى قطػػاع غػػزة والػػذي سػػمي عمميػػة "الرصػػاص 2009وفػػي ينػػاير 
ممػػػة باألسػػػمحة فػػػي شػػػرؽ المسػػػكوب"، اتيمػػػت السػػػوداف إسػػػرائيؿ بشػػػف ىجػػػـو عمػػػى قافمػػػة شػػػاحنات كانػػػت مح

شخصػػًا،  449السػػوداف نتيجػػة اشػػتباه بأنيػػا تيػػّرب السػػالح لحركػػة "حمػػاس"، وقتػػؿ فػػي الغػػارة حينيػػا حػػوالي 
 وحينيا أكدت واشنطف اليجـو وحممت إسرائيؿ المسؤولية عف تنفيذه.

ؤكػػػد التػػػورط وألمحػػػت الخرطػػػوـ، فػػػي البدايػػػة، إلػػػى ضػػػموع الواليػػػات المتحػػػدة، ثػػػـ أشػػػارت الحقػػػًا إلػػػى تقػػػارير ت
اإلسرائيمي، في وقت نقمت تقارير عف مصادر أمنية في إسرائيؿ حصوؿ "الموساد" عمى معمومات دقيقة تفيد 

ّـَ تدميره عمى األراضي السودانية ىو إيراني ومف بينو صواريخ "فجر" التي يبما مػداىا   70أف السالح الذي ت
 كيمومترًا.

در غيػر رسػمية عػف وقػوع ثػالث غػارات، اثنتػيف منيػا بطػائرة مػف ولـ تكف تمؾ الغارة منفػردة فقػد أفػادت مصػا
 دوف طيار والثالثة بحرية.

، قصػػفت الواليػات المتحػدة مصػػنع "الشػفاء" لألدويػػة فػي شػماؿ الخرطػػوـ، بحجػة أف أسػػمحة 4998وفػي العػاـ 
ودانية كيميائيػػة تنػػتج فيػػو، ولػػـ تقػػدـ واشػػنطف حينيػػا أدلػػة دامغػػة عمػػى االتيػػاـ، فػػي وقػػت اتيمػػت مصػػادر سػػ

 إسرائيؿ بالمشاركة في العممية.
 04/2/2403شبكة االعالم العربي )محيط(، 

 
 
 

 موقع "إسرائيل" في مشروع الشرق األوسط الجديد .62
كتب الصػحفي محمػد بػوري فػي صػحيفة أيػدينميؾ مقػااًل مػف جػزئيف: عػف دور  ػ ترجمة محمد سمطاف: الجمؿ

لػػػدور األميركػػي فػػػي خدمػػة المصػػػالح اإلسػػرائيمية, كمػػػا "إسػػرائيؿ" فػػػي مشػػروع الشػػػرؽ األوسػػط الجديػػػد، وعػػف ا
يتنػػاوؿ ظػػاىرة معػػاداة السػػامية فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، ورد الفعػػؿ الشػػعبي عمػػى ىيمنػػة الييػػود عمػػى 
الثروات األميركية. الجزء األوؿ: خدمة أمريكا لػ"إسرائيؿ"، والتيار المعادي لمسامية الصاعد, أما الجزء الثػاني 

 ؿ دور "إسرائيؿ" في معادلة الشرؽ األوسط الجديد. ويقوؿ بوري:فيتناو 
 الواليات المتحدة األميركية تالقي صعوبة في حمؿ عبء "إسرائيؿ"

اليػـو كػػي نفيػػـ حقيقيػػة مػػا يجػػري ضػػمف الجغرافيػػا اإلسػالمية فػػي سػػياؽ مشػػروع الشػػرؽ األوسػػط الجديػػد يجػػب 
، وأيػػف تقػػؼ منػػو. وسنسػػتعرض فػػي ىػػذا المقػػاؿ ظػػاىرة عمينػػا أف نػػدرؾ كنػػو دور "إسػػرائيؿ" فػػي ىػػذا المشػػروع

 المناىضة لسياسة "إسرائيؿ" اآلخذة بالتصاعد في الواليات المتحدة األميركية.
 الشعب األميركي لـ يعد يريد دعـ "إسرائيؿ"

كدولػػة مصػطنعة بمسػػاعدة أمريكػػا وبريطانيػػا. وكانػت مثػػؿ الخنجػػر المسػػمط فػػي  4948أنشػأت "إسػػرائيؿ" عػػاـ 
 اإلسالمي في المنطقة. –نفط العربي قمب ال

كما تحتاج النبتة إلى سماد صناعي وبيػوت بالسػتيكية حتػى تعػيش فػي منػاخ مختمػؼ عػف مناخيػا الطبيعػي, 
كذلؾ "إسرائيؿ" تحتاج إلى دعـ مماثؿ حتى تتأقمـ وتتمكف مف العيش في جغرافيا مختمفة عف جغرافيتيػا، بػؿ 

ىػػػذا الػػػدعـ أعطتيػػػا إيػػػاه، ومػػػا تػػػزاؿ، الدولػػػة األميركيػػػة. ولكػػػف خػػػالؿ  ويمكػػػف القػػػوؿ أنيػػػا جغرافيػػػا عػػػدّوة ليػػػا.
عػػالء الصػػوت ضػػد ىػػذا الػػدعـ الػػذي يبمػػا مػػف العمػػر  السػػنوات العشػػر الماضػػية بػػدأت ردات فعػػؿ بػػالظيور وا 

 2042سػػتيف عامػػًا. ولكػػي نعػػرؼ حجػػـ ردات الفعػػؿ ىػػذه يكفػػي أف نمقػػي النظػػر عمػػى التقريػػر المحضػػر عػػاـ 
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 The Council forارجي األميركي إلسػرائيؿ" مػف قبػؿ مؤسسػة التأسػيس الفكػري الػوطنيبعنواف "الدعـ الخ

the National Interest Foundation (CNIF ونستنتج مف التقريػر أف ردات الفعػؿ األميركيػة لمػدعـ .)
 اإلسرائيمي ىي كالتالي:

مػا حمػؿ ميزانيػة الواليػات المتحػدة الدعـ األميركي الكبير لػ"إسرائيؿ" أدى إلى مقتؿ عدد كبيػر مػف النػاس, ك• 
األميركية عبئًا كبيرًا يقدر بمميارات الدوالرات. وىذا يؤدي إلى تشويو سمعة وىيبة الواليات المتحػدة األميركيػة 

لى الحد مف الحريات داخؿ الدولة نفسيا وتعرض الدولة إلى تيديدات ال لزوـ ليا.  في العالـ, وا 
الدبموماسػػػييف والخبػػػراء العسػػػكرييف يعارضػػػوف ىػػػذه العالقػػػات الخاصػػػة. جػػػزء كبيػػػر مػػػف الشػػػعب األميركػػػي و • 

وبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ يصػػر المػػوبي الصػػييوني عمػػى االسػػتمرار فػػي السياسػػة التػػي تػػؤدي إلػػى نتػػائج مأسػػاوية فػػي 
 المنطقة وكوارث تضر بالشعب األميركيي.

الصغيرة دعمًا أكبر مف الدعـ الذي مميوف نسمة، أمنت ليذه "الدولة"  7.5إف والية نيو جيرسي، التي تبما • 
 أمنتو ليا بقية دوؿ العالـ.

مميػػػوف, قامػػػت الواليػػػات المتحػػػدة  4.6عنػػػدما كػػػاف عػػػدد سػػػكاف "إسػػػرائيؿ"  4953 -4950مػػػا بػػػيف عػػػامي • 
 األميركية بضخ مميوف دوالر ليا.

 مميوف دوالر. 8المكمفوف بالضرائب األميركية يدفعوف لػ"إسرائيؿ" كؿ يـو • 
ألػؼ دوالر لكػؿ عائمػة  200األربعيف عامًا الماضية قاـ المكمفوف بالضرائب األميركية بضػخ حػوالي خالؿ • 

 صييونية تتألؼ وسطيًا مف خمسة أفراد.
يكوف الدعـ المالي لػ"إسرائيؿ" في بداية السنة المالية نقديًا. وألف أمريكا ال تستطيع إدارة البالد إال بالػديوف, • 

الػرأي العػاـ األميركػي كالتػالي: "نحػف نتػديف مػف أجػؿ إعطػاء المػاؿ إلسػرائيؿ، ونػدفع  يتـ تفسير ذلؾ مف قبؿ
فوائد عمى الماؿ الذي ندفعو ليا. ومف جية أخرى تضع إسرائيؿ أمواليا في بنوؾ الواليات المتحدة األميركية 

 لتجني فائدة منيـ أيضًا".
ألػػؼ  843مميػػوف دوالر ولػػألردف  4.5مصػػر سػػنويًا "إضػػافًة لمػػدعـ المػػالي الػػذي نقدمػػو إلسػػرائيؿ إننػػا نقػػدـ ل• 

 دوالر كي يتعايشوا بصداقة مع تؿ أبيب".
أف حجػـ الػدعـ  2002يخمف التقرير الذي أعدتو المجنة االقتصادية لألكاديمية الحربيػة األميركيػة فػي عػاـ • 

 ترليوف دوالر. 3عامًا الماضية بما حوالي  60المالي المقدـ لػ"إسرائيؿ" خالؿ 
خالليػػػا بالقػػػانوف الػػػدولي وحقػػػوؽ االنسػػػاف خ•  مقػػػت إسػػػرائيؿ لنفسػػػيا عػػػداًء كبيػػػرًا بسػػػبب سياسػػػتيا العدوانيػػػة وا 

وقػػرارات األمػػـ المتحػػدة. كمػػا إف الواليػػات المتحػػدة األميركيػػة تتػػأثر بشػػكؿ سػػمبي بسػػبب دعميػػا ليػػا وألنيػػا أوؿ 
 داعمييا رغـ العداء الذي تجنيو مف وراء ذلؾ.

 ية في أميركا تنامى خالل السنوات العشرة الماضيةالتيار المعادي لمسام
ىػػػذه الشػػػكاوى الواضػػػحة فػػػي التقػػػارير الرسػػػمية أشػػػعمت بالوقػػػت نفسػػػو فتيػػػؿ العػػػداء لمسػػػامية عنػػػد الػػػرأي العػػػاـ 

 األميركي. ولمعرفة المدى الذي وصمو ىذا العداء يكفي أف نمقي نظرة عمى وسائؿ اإلعالـ االجتماعية.
ف البيروقراطييف الكبار والنظاـ التمويمي والبنوؾ، التي تدير وسائؿ اإلعالـ المرئيػة يعتقد بعض األميركيوف أ

والمسػػػموعة والمكتوبػػػة التابعػػػة لمتيػػػاريف الػػػديموقراطي والجميػػػوري، والتػػػي تػػػؤثر عمػػػى صػػػنع السياسػػػة الداخميػػػة 
مػػػػريكييف ذوي والخارجيػػػػة، تقػػػػاد مػػػػف قبػػػػؿ الصػػػػياينة. وبالنسػػػػبة ليػػػػـ إف ىػػػػؤالء يتجػػػػاىموف مصػػػػالح أغمبيػػػػة األ

األصػػػػوؿ األوربيػػػػة لصػػػػالح األميػػػػركييف ذوي األصػػػػوؿ الييوديػػػػة. إف الميػػػػف الميمػػػػة فػػػػي أميركػػػػا مثػػػػؿ الطػػػػب 
% مػػف أصػػحاب المميػػارات فػػي أمريكػػا مػػف الييػػود. اليػػـو 48والمحامػػاة تكػػوف بيػػد الييػػود بشػػكؿ عػػاـ. كمػػا أف 
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% مػػف السػػكاف تػػتحكـ بمعظػػـ 2بة % مػػف الثػػراء األميركػػي. ومػػف الممفػػت لمنظػػر أف نسػػ70يػػتحكـ الييػػود بػػػ
الثػػػروات األميركيػػػػة. إف ىػػػػذه الديكتاتوريػػػػة التمموديػػػػة )الطغيػػػػاف التممػػػػودي( جػػػػّرت أميركػػػػا إلػػػػى حربػػػػي العػػػػراؽ 

أيموؿ, واآلف يحاولوف في حرب محتممة مع إيراف أف يدمروا أعظـ دولة في العالـ  44وأفغانستاف بعد ىجوـ 
 لحماية مصالح إسرائيؿ.

ء العػػالـ نػػرى حػػاالت مماثمػػة لعػػداء السػػامية, إف ىػػذا التيػػار اآلخػػذ بالتصػػاعد يجمػػع اإلسػػالـ فػػي مختمػػؼ أنحػػا
 المتطرؼ واليميف واليسار المتشدد في نقطة مشتركة.

يعتقػػػد اليمػػػيف المتشػػػدد أف الييػػػود يفكػػػروف بمصػػػمحتيـ الشخصػػػية فقػػػط، ويػػػدمروف أسػػػس الثقافػػػة واالقتصػػػاد 
ى معظػـ اقتصػاد وسياسػة العػالـ فػإنيـ فػي كػؿ أزمػة اقتصػادية عالميػة الوطني. وألف الييود أقمية مسيطرة عمػ

 يكونوف بمثابة كبش الفداء. ىذه الحقيقة سارية حتى يومنا ىذا.
عنػدما كانػت تحػت  4929إف عدد الذيف يعتقدوف أف حالة أمريكا في يومنا ىذا شبيية بحالة ألمانيا في عاـ 

د، الذي ظير قبؿ عشرة أعواـ، مازاؿ في تصاعد مستمر. السػنة حكـ الييود ليس بقميؿ. إف ىذا الميؿ الجدي
% تحػت شػعار 4% مػف االشػعب األميركػي ضػد فئػة األغنيػاء البالغػة نسػبتيـ 99الماضية نػزؿ إلػى الشػوارع 

"احتموا ووؿ ستريت". وألف أغمػب األغنيػاء األمػريكييف مػف أصػوؿ ييوديػة فمعنػى ذلػؾ أف ىػذا الحػراؾ سػيزيد 
 معاداة السامية.

 
وبوجود ميؿ كيذا يصعب عمى أميركا االستمرار فػي تقػديـ سػتة مميػارات دوالر سػنويًا إلػى "إسػرائيؿ" مػف قبػؿ 

 مكمفي الضرائب لدييا، وخاصًة أف واشنطف تغوص في الديوف.
 يتبع....

 صحيفة: أيدينميؾ( –)محمد بوري 
 02/2/2403، الجمل بما حمل

 
 نيينكي ال يكون األردن وطنًا بدياًل لمفمسطي .63

 د.عصاـ عدواف
دائمًا كاف األردف ينفي أف يكػوف وطنػًا بػدياًل لمفمسػطينييف. منشػأ ىػذه الشػبية التػي الحقػت األردف منػذ نشػأتو 
أف بريطانيػػا قػػررت تأسػػيس كيػػاف فػػي األردف منفصػػؿ عػػف التزاماتيػػا فػػي وعػػد بمفػػور مػػف أجػػؿ أف يسػػتوعب 

لوعػػد بمفػػور. ىػػذا مػػا أقػػر بػػو أحػػد الحكػػاـ المسػػاعديف الفمسػػطينييف الػػذيف سػػيتـ إخػػراجيـ مػػف فمسػػطيف تطبيقػػًا 
ليربرت صموئيؿ، والذي كاف حاكمًا عمى منطقة إربد وعجمػوف، وذلػؾ فػي كتابػو "خشخشػة األشػواؾ". سػموؾ 
القيادة األردنية دعـ ىذه الشبية منػذ أف قبػؿ األميػر عبػد اهلل )األوؿ( ضػـ األجػزاء العربيػة مػف فمسػطيف وفقػًا 

ـ. ثػـ قبػؿ بضػـ القسػـ العربػي وفقػًا لقػرار تقسػيـ فمسػطيف 4937الممكيػة البريطانيػة فػي عػاـ لتقسيـ لجنة بيػؿ 
ـ ودخؿ الحرب مف أجػؿ الحفػاظ عمػى ىػذا القسػـ تحػت قيادتػو. وبعػد الحػرب بػذلت 4947في عاـ  484رقـ 

ركة وتػػـ القيػػادة األردنيػػة جيودىػػا مػػف أجػػؿ ضػػـ الضػػفة الغربيػػة إلػػى األردف، وجػػرت انتخابػػات برلمانيػػة مشػػت
تشكيؿ حكومة مشتركة. وأكد الدستور األردني في مادتو األولى وحدة أراضي المممكة األردنية الياشمية؛ في 
إشػػارة إلػػى شػػقيو الشػػرقي والغربػػي. وقػػد خشػػي األردف مػػف تأسػػيس منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية، واحتػػاج أحمػػد 

نمػػا الشػػقيري لبػػذؿ جيػػود كبيػػرة حتػػى أقنػػع الممػػؾ حسػػيف بػػأف المنظمػػة لػػ ف تمثػػؿ الفمسػػطينييف فػػي األردف، وا 
سيقتصػػػر عمميػػػا غػػػرب الضػػػفة الغربيػػػة. ظمػػػت مخػػػاوؼ األردف شاخصػػػة وىػػػو يػػػرى العػػػالـ يعتػػػرؼ بمنظمػػػة 
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ـ، فمػػـ يعتػػرؼ بػػذلؾ حتػػى حصػػؿ مػػف 4973التحريػػر الفمسػػطينية ممػػثاًل شػػرعيًا ووحيػػدًا لمفمسػػطينييف فػػي عػػاـ 
نمػػا تمثػػؿ ياسػػر عرفػػات عمػػى مقايضػػة بػػأف الفمسػػطينييف فػػي األ ردف ىػػـ أردنيػػوف، وأف المنظمػػة ال تمػػثميـ، وا 

الفمسطينييف في سػائر أمػاكف تجمعيػـ. ىػذا السػموؾ األردنػي يؤكػد حرصػو الػدائـ عمػى نفػي صػفة الفمسػطينية 
عف فمسطينيي األردف. ىذا األمر لف يعجب األردف وسينبري ناطقوه لينفوا ذلػؾ، وليؤكػدوا كالعػادة أف األردف 

 بدياًل لمفمسطينييف. ىذا النفي بحاجة إلى دليؿ.لف يكوف وطنًا 
ىذه األياـ تتفؽ الفصائؿ الفمسطينية عمى إجراء انتخابات لممجمس الوطني الفمسطيني حيثما أمكف. فما الذي 
يمنػػػػع األردف مػػػػف أف يغتػػػػنـ الفرصػػػػة ليؤكػػػػد صػػػػدؽ مقولتػػػػو بالػػػػدليؿ العممػػػػي ال بػػػػاألقواؿ؟ إف سػػػػماح األردف 

يف فػػػي أراضػػػيو جمػػػيعيـ بالمشػػػاركة فػػػي انتخابػػػات المجمػػػس الػػػوطني، وبتسػػػجيميـ فػػػي لمفمسػػػطينييف المتواجػػػد
سجالت الناخبيف يكوف دلياًل قاطعًا ال شػبية فيػو بػأف األردف حػريص عمػى فمسػطيف وشػعبيا، وأنػو لػف يكػوف 

ًا وموضػع بدياًل عف وطنيـ فمسطيف. إف قياـ األردف بيذا الواجب القومي تجاه الفمسطينييف سيكوف أمرًا مقػّدر 
إعجػػاب وترحيػػب كبيػػر مػػف الفمسػػطينييف، وسيكتسػػب مكانػػة مرموقػػة فػػي نفوسػػيـ، وقػػد يسػػيـ ذلػػؾ فػػي تييئػػة 
األجػواء أمػاـ مشػػاريع وحػدة بػػيف القطػريف الشػقيقيف فػػي أقػرب فرصػػة. إف األردف لػف يخسػر شػػيئًا مػف سػػماحو 

. ويمكنو االتفاؽ مػع منظمػة التحريػر لفمسطينييو باالنخراط في العممية االنتخابية لممجمس الوطني الفمسطيني
والفصائؿ الفمسطينية عمى آلية لضماف عدـ تكرار التمثيؿ لمفمسطينييف، وأف الفمسطينييف أماـ خيار عضوية 
المجمػػػس الػػػوطني الفمسػػػطيني أو البرلمػػػاف األردنػػػي. وعضػػػوية المجنػػػة التنفيذيػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر أو الحكومػػػة 

ألردف مػػػف ممارسػػة الفمسػػػطيني لحقػػػو فػػي االنتخػػػاب المزدوجػػػة لمبرلمػػػاف األردنيػػة. ولػػػيس ىنػػػاؾ ضػػرر عمػػػى ا
األردنػػػي ولممجمػػػس الػػػوطني الفمسػػػطيني، الميػػػـ أف ال يكػػػوف ىنػػػاؾ ازدواجيػػػة فػػػي عضػػػوية الييئػػػات التنفيذيػػػة 

 والتشريعية.
 ما ىو مطموب من األردن سيل وبسيط:

يػػة المتداخمػػة، ومػػا ينبنػػي عمييػػا مػػف حقػػوؽ أف يوقػػع اتفاقػػًا مػػع منظمػػة التحريػػر يػػنظـ العالقػػات االنتخاب -4
 وواجبات.

أف يمنح األردف لجنة االنتخابػات المركزيػة الفمسػطينية المكمفػة باإلشػراؼ عمػى عمميػة انتخابػات المجمػس  -2
 الوطني الفمسطيني نسخة مف السجؿ الوطني لمناخبيف الفمسطينييف لديو.

ينييف غير المسجميف في السجؿ الوطني األردني، وىـ أف يسمح لتمؾ المجنة مف تسجيؿ الناخبيف الفمسط -3
 الالجئوف في المخيمات.

أف يسمح بإجراء انتخابات المجمس الػوطني الفمسػطيني فػي موعػدىا الػذي يقػرره اإلطػار القيػادي المؤقػت  -4
 لممنظمة. وأف يوفر مراكز انتخابية في أراضيو.

القيػػػادي ليػػػا أف يبػػػذلوا كػػػؿ جيػػػدىـ إلقنػػػاع األردف  إف عمػػػى الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية ومنظمػػػة التحريػػػر واإلطػػػار
بجػػدوى ىػػذه االنتخابػػات، وبعػػدـ مساسػػيا بسػػيادتو ووحػػدة شػػعبو. وأف يسػػتمروا فػػي المحاولػػة. وكمػػا نقػػوؿ ال 
انتخابػػات بػػدوف القػػدس، يجػػب أف نتفػػؽ جميعػػًا عمػػى أنػػو ال انتخابػػات بػػدوف فمسػػطينيي األردف الػػذيف يشػػكموف 

عالـ. لف نبيع شعبنا، ولػف نقبػؿ بالتفػاوض عمػى فمسػطينية أي فمسػطيني. ومػف % مف مجمؿ فمسطينيي ال40
يحتػػػـر شػػػعبنا وحقػػػو فػػػي تقريػػػر المصػػػير عميػػػو أف يفسػػػح المجػػػاؿ أمػػػاـ الفمسػػػطينييف لممشػػػاركة فػػػي انتخابػػػات 

 المجمس الوطني الفمسطيني.
 03/2/2403، فمسطين أون الين
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 رحمة فمسطين الثانية: حق العودة وآالم الضحايا .64
 شفيؽ ناظـ الغبرا

وعمػى مػدى ثمانيػة أيػاـ أيقنػت أكثػر  2043في رحمتػي الثانيػة إلػى فمسػطيف فػي أواخػر كػانوف الثػاني )ينػاير( 
مػػف أي فتػػرة سػػابقة أف صػػراع الوجػػود فػػي فمسػػطيف الػػذي بػػدأ قبػػؿ قػػرف مػػف الزمػػاف يكتسػػب عنػػد كػػؿ منعطػػؼ 

عمػػػى اإلنسػػػػاف العربػػػي بوسػػػائؿ السػػػػمب  زوايػػػا حػػػادة وزخمػػػًا جديػػػػدًا، ففػػػي فمسػػػطيف حالػػػة حػػػػرب يوميػػػة تشػػػف
والمصػػادرة والحصػػار واإلبعػػاد والسػػجف وبنػػاء الجػػدراف وىػػدـ المنػػازؿ وتقطيػػع األوصػػاؿ. فػػي فمسػػطيف تتحػػوؿ 

 عالقات القوة بيف المستعِمر والمستعَمر وبيف المستوطف والمحمي إبف البمد إلى عالقة استقواء وتسمط.
ىػدوء لمػف يتابعػو عػف بعػد ىػو ىػدوء خػادع، فصػور المقاومػة مػف إف ما يبدو عميو الوضع فػي فمسػطيف مػف 

خػػالؿ تحمػػؿ األلػػـ والصػػبر تحولػػت إلػػى سػػموؾ يػػومي يجسػػده فمسػػطينيوف بسػػطاء مػػف قػػرى ومػػدف ومنػػاطؽ 
فمسػػطيف كميػػا. فػػي كػػؿ شػػيء يتحػػد الفمسػػطينيوف مػػف خػػالؿ السػػعي الػػذي ال ىػػوادة فيػػو مػػف أجػػؿ حيػػاة كريمػػة 

حقوؽ العودة. في ىػذا يوجػد انفصػاؿ واضػح بػيف الحركػات السياسػية الكبػرى  وعدالة إنسانية ووطنية وتحقيؽ
)فػػتح وحمػػاس( وحالػػة النػػاس السػػاعيف لمصػػمود بكػػؿ طريقػػة ووسػػيمة. بعػػد قضػػائي وقتػػًا فػػي الضػػفة الغربيػػة 

عػػيف العاصػػفة والمكػػاف »( حيػػث 2043-2-6المحتمػػة ثػػـ وقتػػًا فػػي القػػدس الشػػرقية المحتمػػة )مقػػاؿ األربعػػاء 
 توجيت إلى مدينة حيفا بصحبة صديقي العكاوي أديب.« بعده مكافالذي ما 

، 4948في حيفا سرنا بيف األماكف واألبنية، الكثيػر منيػا بنػاء عربػي ألىػؿ المدينػة العػرب ممػف ىجػروا عػاـ 
وىو مركز دراسات فمسطيني. استقبمني د. نديـ روحانا وىو أستاذ جػامعي متميػز « مدى»فوصمنا إلى مركز 

المدينػة ممػف يعممػوف فػي إحػدى الجامعػػات األميركيػة. احتسػينا بعػض القيػوة، وتحػدثنا عػف المدينػػة مػف أبنػاء 
وعف البناء العربي اآلسر مف حولنا. ىذه ىي زيارتي الثانية لحيفا، تمؾ المدينة التػي تعػود بتاريخيػا وموقعيػا 

ـ.  633ائد عمرو بف العاص عاـ إلى زمف الكنعانييف. لقد فتح المدينة الخميفة عمر بف الخطاب ودخميا الق
مدينة حيفا تقع عمى جبؿ وبحر وتحمؿ ذكرى مف كانوا فييا مػف العػرب ممػف شػكموا أغمبيتيػا السػكانية حتػى 

 .4948أحداث النكبة عاـ 
فركبنا المركبة «. لدي مفاجأة لؾ، سأريؾ شيئًا إضافيًا معبرًا عف النكبة والتناقضات المحيطة بيا»قاؿ نديـ: 
رت بنا باتجاه جنوب المدينة وخارج حدودىا حيػث تحػيط بنػا شػواطئ المدينػة الجميمػة. لوىمػة تػذكرت التي سا

. بػيف أمػواج 4948بيروت وأوجو التشابو بيف المدينتيف، ثـ عدت ثانية إلى الواقع فأنا في حيفا المحتمػة عػاـ 
اليوايػػػة لمػػػدخوؿ فػػػي مسػػػابقات ىػػػذه الشػػػواطئ تعمػػػـ والػػػدي السػػػباحة عنػػػدما كػػػاف طفػػػاًل وشػػػابًا، إذ دفعتػػػو تمػػػؾ 

لمسباحة الطويمة قبؿ أف يذىب إلى الجامعة األميركية في بيروت لدراسة الطب. تعود األحالـ إلػى القصػص 
ذا بػػي أمػػاـ  التػي سػػمعتيا والروايػػات التػػي نقمػت لػػي. فجػػأة سػػارت المركبػة فػػي طريػػؽ فرعػػي باتجػاه المرتفػػع، وا 

 تحمؿ معيا قصة حزينة.منازؿ قديمة جميمة وآسرة لقرية فمسطينية 
قػاؿ نػديـ: أنػت عنػػد مػدخؿ قريػة فمسػطينية عربيػػة تعػرؼ باسػـ عػػيف حػوض وقػد أبقتيػا إسػػرائيؿ كمػا ىػي مػػف 

. لكػف 4948دوف أي تغيير عمييا وذلؾ بعد أف قامت بتيجير جميع سػكانيا ومنعػتيـ مػف العػودة بعػد حػرب 
عت تحت سيطرة إسػرائيؿ. وبخػالؼ القػرى معظـ أىالي عيف حوض استمروا في العيش في المناطؽ التي وق

األخرى التي تـ جرفيا وتدميرىا فقد حافظت إسرائيؿ عمى ىذه القريػة وغيػرت اسػميا إلػى عػيف ىػود وسػممتيا 
 .4954لمفنانيف اإلسرائيمييف وحولتيا إلى مرسـ كبير عاـ 

ة، رأيت المراسـ اإلسرائيمية في سرنا وسط البمدة الجميمة الخالبة التي تذكر بما كانت عميو الحاؿ عشية النكب
المنػػػازؿ مضػػػاءة وكأننػػػا فػػػي وسػػػط النيػػػار، نظػػػر إلينػػػا بعػػػض الفنػػػانيف اإلسػػػرائيمييف مػػػف سػػػكاف البمػػػدة الجػػػدد 
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بعالمات استفياـ مف دوف التحدث إلينا. وقفت أماـ مسجد البمدة القديـ الػذي فقػد قبتػو وسػقطت ىيبتػو بسػبب 
ىنا في حضف التػاريخ اكتشػؼ كيػؼ يػتحكـ المنتصػر بالتػاريخ، بينمػا تحويمو إلى مطعـ. لكؿ ىذا معنى، أنا 

يقاوـ الخاسر ويسعى الستعادة التاريخ ألجؿ مستقبؿ مختمؼ. أكتشؼ معادلة غير عادلة بيف أزمػاف مختمفػة 
 ومستقبؿ مفتوح.

ا تسػػاءلت وأنػػا فػػي القريػػة: مػػاذا كػػاف سيحصػػؿ لػػو قمنػػا نحػػف العػػرب بتحويػػؿ مكػػاف ليػػـ إلػػى مرسػػـ وصػػادرن
أراضػػي يممكونيػػا؟ تسػػاءلت عػػف التصػػرفات البعيػػدة عػػف قػػيـ اإلنسػػانية لمػػف سػػبؽ ومػػروا بتجػػارب االضػػطياد 
النػػػازي؟ تسػػػاءلت عػػػف األسػػػاس الػػػذي يجعػػػؿ مػػػف أضػػػُطيد سػػػابقًا قػػػادرًا عمػػػى إعػػػادة إنتػػػاج االضػػػطياد ذاتػػػو 

 والتعذيب النفسي والجسدي إياه الذي مورس بحقو.
ء القرية الفمسطينية لمعودة لقريتيـ. وقد سيؿ ذلؾ أنيـ كانوا في مدف وقرى وأردؼ نديـ: لقد استمر سعي أبنا

قريبػػة مػػف بمػػدتيـ المصػػادرة. وبينمػػا حاربػػت إسػػرائيؿ الفكػػرة، إال أف نضػػاليـ اسػػتمر بػػال توقػػؼ إلػػى أف نجحػػوا 
مػػى بتطبيػػؽ حػػؽ العػػودة، وقػػاموا ببنػػاء قريػػة جديػػدة عمػػى جػػزء مػػف أراضػػييـ. فعمػػى بعػػد كيمػػومتر مػػف ىنػػا وع

أراض تابعة لمقرية بدأ أىالييا ببناء بضعة منازؿ ومسجد بينما قامت إسرائيؿ بمنع مد الكيرباء والماء الػييـ. 
 عيف حوض طبقت حؽ العودة بطريقتيا الخاصة.

في كؿ مكاف في إسرائيؿ سترى فمسطيف في المكاف وبيف األنقاض وفي األزقة، فمواقػع مئػات القػرى المػدمرة 
سياسػة إسػرائيؿ بنشػر األحػراش واألشػجار عمػى ناصػيتي الطريػؽ إال أف اآلثػار والحقػائؽ ال لـ تختػِؼ، ورغػـ 

ذا  زالػػت دامغػػة. بػػيف حيفػػا والناصػػرة توقػػؼ أديػػب طالبػػًا منػػي أف أرافقػػو داخػػؿ احػػد األحػػراش. سػػرنا قمػػياًل، وا 
 أمامي مقبرة فمسطينية عربية كبيرة.

ذكراىػػا تخميػػدًا لماضػػييـ واعتػػزازاىـ بجػػذورىـ. بعػػد أف لقػػد ناضػػؿ أىػػؿ ىػػذه البمػػدة إلبقػػاء »أوضػػح أديػػب لػػي 
، سػعى أبنػاء القريػة مػف القػاطنيف قربيػا فػي منػاطؽ 4948دمرت إسرائيؿ القرية وصودرت كؿ أراضػييا عػاـ 

مختمفة لدفف موتاىـ الجػدد فييػا. وبينمػا يشػؽ الطريػؽ السػريع اإلسػرائيمي القريػة القديمػة مػف منتصػفيا فيمتػؼ 
أف النضػػػاؿ لػػػدفف المػػػوتى ال زاؿ قائمػػػًا. ىػػػذا السػػػعي لػػػدفف المػػػوتى والحفػػػاظ عمػػػى المقػػػابر  عمػػػى أنقاضػػػيا إال

العربية نجده في القدس، ونجده في يافا وفي حيفػا وعكػا وفػي كػؿ مكػاف: الصػراع عمػى المػدافف فػي فمسػطيف 
 جزء مف الصراع عمى اليوية والوجود.

مػػػا لمعػػػرب طػػػريقتيـ فػػػي إحيػػػاء وجػػػودىـ ورعايػػػة نمػػػوه لمدولػػػة الييوديػػػة طريقتيػػػا فػػػي إخفػػػاء األثػػػر العربػػػي بين
واإلصرار عمى عدالة ذلؾ الوجود وأحقيتو. حتى صوت األذاف في عكا يمثؿ وجيًا آخر مف صػراع الوجػود. 

 في المئة مف سكاف عكا مف العرب. 30أثر األذاف عمى األذف مختمؼ في الدولة الييودية حيث ال زاؿ 
حػػؽ العػػودة بػػيف أبنػػاء قريػػة إقػػرث المسػػيحية األرثوذكسػػية التػػي دمرتيػػا وقػػد وقػػع تحػػوؿ آخػػر يجسػػد مضػػموف 

وىجػػرت سػػػكانيا إلػػي مػػػدف يافػػػا والناصػػرة وعكػػػا، ثػػـ قامػػػت بمصػػادرة أراضػػػييا بالكامػػػؿ  4954إسػػرائيؿ عػػػاـ 
سػنة. فقػد قػرر الجيػؿ الشػاب  99وسممتيا لمتعيديف إسرائيمييف لزراعتيػا والتصػرؼ بيػا وفػؽ نظػاـ التػأجير لػػ 

اء القرية منػذ سػتة شػيور بالتحديػد )وتػأثرًا بػالثورات الشػبابية العربيػة( تحػدي الدولػة اإلسػرائيمية ودخػوؿ مف أبن
القريػػة المػػدمرة والعػػيش بػػيف أطالليػػا وقػػرب كنيسػػتيا التػػي بقيػػت األثػػر الوحيػػد الػػذي لػػـ يػػدمر مػػف آثػػار القريػػة. 

نا ليمة ىادئة مع شبانيا وأبنائيا، شػرحوا ذىبت مع أديب إلى تمؾ القرية الحدودية )قرب جنوب لبناف( وأمضي
 لنا عمى مدار األمسية قضيتيـ وموقفيـ.
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ال زاؿ الشػػباف فػػي القريػػة إلػػى يومنػػا ىػػذا، وقػػد قػػاموا باالعتمػػاد عمػػى الطاقػػة الشمسػػية لمػػد القريػػة بالكيربػػاء. 
ودوف لممبيػت فػي صمودىـ في البمدة يثيػر اإلعجػاب، فيػـ يػذىبوف إلػى أعمػاليـ فػي الناصػرة وحيفػا لكػنيـ يعػ

 قريتيـ المدمرة. أنيـ ميددوف بإعادة الطرد، لكنيـ مصروف عمى البقاء.
ثناء الجولة في مناطؽ الجميؿ األعمى األقرب إلى الحدود المبنانية قػرى ممتػدة ومنػاطؽ جميمػة مشػجرة. فػي  وا 

في المئة  50مف  ترتفع نسبة العرب إلى اكثر 4948ىذا المكاف الخصب مف فمسطيف الذي تـ احتاللو عاـ 
مػػف السػػكاف. فػػي تمػػؾ المنػػاطؽ يتمسػػؾ العػػرب بقػػراىـ، فيػػذه القػػرى ىػػي آخػػر مػػا تبقػػى ليػػـ، وىػػي انعكػػاس 
إلصػػرار تمػػؾ المنػػاطؽ عمػػى الحػػؽ العربػػي. تمػػؾ قػػرى مزدىػػرة بفضػػؿ سػػكانيا، إال أف نموىػػا محػػدد مػػف خػػالؿ 

 الحصار الذي تمارسو إسرائيؿ عمييا.
ؾ في كؿ دقيقة قصص المجوء وألـ االضطياد واإلفقار والتيجير وسػرقة عندما تتجوؿ في فمسطيف ستحاصر 

األراضػي، وستكتشػؼ ىػدوءًا ومقاومػة جديػدة تعتمػد نفسػًا طػوياًل. فػي كػؿ مكػاف تتكػرر ذات القضػية: سػيطرة 
 إسرائيمية عمى األرض ومنع لمعودة وسمب لمحقوؽ وحرب عمى الناس والبسطاء والفقراء 

 
 
 

 تعي معنى البقاء في حضف األرض. والضعفاء وسط مقاومة
سػػتكوف قضػػية فمسػػطيف آخػػر النزاعػػات التػػي تحػػيط بشػػرقنا وسػػتبقى بعػػد أف تنتيػػي كػػؿ الثػػورات واإلصػػالحات 

 العربية بعد ىذا العقد الطويؿ. سيكوف ميزاف العدالة المفقود في فمسطيف آخر الموازيف المتعطشة لمعدالة.
 04/2/2403، الحياة، لندن

 
 وانتخابات الكنيست 48فمسطينيو  .65

 د. فايز رشيد
لعبػػة تتقنيػػا إسػػرائيؿ جيػػدًا: اقتػػراؼ المػػذابح وممارسػػة التطييػػر العرقػػي وتيجيػػر الفمسػػطينييف، وممارسػػة أبشػػع 
أشكاؿ التمييز العنصري ضّدىـ، والسماح ليـ في آف معًا بالترشح وممارسة التصويت لالنتخابات التشريعية 

سػػألة األخيػػرة لتقػػوؿ: أنيػػا دولػػة 'ديموقراطيػػة'  يعػػيش العػػرب فييػػا عمػػى قػػدـ لمكنيسػػت. تػػذىب إلػػى العػػالـ بالم
المسػػاواة مػػع الييػػود فػػي ىػػذا الوقػػت الػػذي تشػػير فيػػو قػػوانيف األسػػاس )والتػػي ىػػي بػػديؿ لمدسػػتور( فػػي الدولػػة 

 .4948الصػػييونية إلػػى أنيػػا 'دولػػة ييوديػػة'. ىػػذا مػػا أكػػّدت عميػػو فػػي إعػػالف مػػا يسػػمى 'باسػػتقالليا' فػػي عػػاـ 
: 4977وىػػػذا مػػػا صػػػادقت عميػػػو الكنيسػػػت فػػػي أعػػػواـ تاليػػػة،وما قامػػػت بػػػو حكومػػػة منػػػاحيـ بػػػيغف فػػػي عػػػاـ 

'بتحصيف الطابع الييػودي لمدولػة'، فوفقػًا لمحكمػة العػدؿ العميػا يػنص القػانوف: 'عنػدما تواجػو المحكمػة بسػؤاؿ 
قرر في ضوء مبادئ الحريػة، قانوني يتطمب قرارًا ال يوجد جواب لو في القانوف الوضعي، يتوجب عمييا أف ت

 العدالة، المساواة والسالـ الخاصة بالتراث الييودي'.
إسرائيؿ طمبت وما تزاؿ مػف دوؿ العػالـ ومػف الػدوؿ العربيػة والفمسػطينييف: االعتػراؼ 'بييوديتيػا' وجعمػت مػف 

لجنػة االنتخابػػات ذلػؾ اشػتراطًا لمتسػوية مػػع الطػرفيف األخيػريف. القضػػاء اإلسػرائيمي يمغػي المنػع الػػذي فرضػتو 
عمى الناشطة الفمسطينية حنيف زعبي مػف الترشػح لالنتخابػات، ويبػرئ قتمػو الناشػطة األمريكيػة راشػيؿ كػوري، 
التي قتمتيا عف سابؽ إصرار وعمد، جرافة إسرائيمية بقػرار مػف الجػيش اإلسػرائيمي المحتػؿ، وىػي تحػاوؿ منػع 

أبػػػاح تعػػػذيب االسػػػرى الفمسػػػطينييف عمػػػى أيػػػدي الجرافػػػة مػػػف ىػػػدـ بيػػػت فمسػػػطيني. إنػػػو نفػػػس القضػػػاء الػػػذي 
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المخابرات اإلسرائيمية. إنو نفس القضاء الذي حكـ عمى الضابط المسؤوؿ )شيدمي( عف مجزرة ديػر ياسػيف، 
بقػػرش واحػػد. ونفػػس القضػػاء الػػذي يبػػرئ قتػػؿ الفمسػػطينييف عمػػى أيػػدي رعػػاع المسػػتوطنيف، وعصػػابات القتػػؿ 

، ونفػػػس القضػػػاء الػػػذي يبػػػيح لمجػػػيش: مصػػػادرة األرض الفمسػػػطينية، الصػػػييونية وجػػػيش االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي
والبيوت وىدميا، ونفس القضاء الذي ىو باعتراؼ مركز العدالة )المركز القانوني لحقػوؽ األقميػة العربيػة فػي 
إسرائيؿ( وبعض مراكز حقوؽ اإلنسػاف اإلسػرائيمية األخػرى، وبعػض المراكػز الحقوقيػة الدوليػة، يمػارس تمييػزًا 

ريًا فػػي األحكػػاـ بػػيف الييػػود والفمسػػطينييف الػػذيف يتوجيػػوف إليػػو. ألػػيس غريبػػًا ىػػذا التنػػاقض فػػي القضػػاء عنصػػ
ظيػػار ىػػذه الصػػورة أمػػاـ العػػالـ؟ ففػػي الحالػػة  اإلسػػرائيمي عنػػدما يتعمػػؽ األمػػر بصػػورة إسػػرائيؿ )الدموقراطيػػة( وا 

يحػاكـ فيػو قضػايا حقوقيػة أخػرى  ىذه: يصدر في بعض قراراتو لصالح العرب في إسرائيؿ، وفي الوقت الػذي
 تتعمؽ بالعرب: ُيصدر قرارات ممزمة لصالح الدولة والجيش واالحتالؿ والمخابرات؟.

صحيفة 'ىآرتس' اإلسرائيمية وقبيؿ االنتخابات التشريعية األخيػرة لمكنيسػت التاسػعة عشػرة: قامػت بنشػر مقالػة 
يحدث لممرة األولػى فػي تاريخيػا( تخاطػب فييػا بالمغة العربية عمى صدر صفحة رئيسية مف صفحاتيا )وىذا 

وتحثيـ عمػى التصػويت النتخابػات الكنيسػت، وتقػـو بإنشػاء مراكػز اسػتطالعات رأي خاصػة مثػؿ:  48عرب 
صػػندوؽ إبػػراىيـ' تػػدعو العػػرب فييػػا لمتصػػويت أكػػؿ ىػػذا  -'المركػػز اإلسػػرائيمي لمديموقراطيػػة' و'كيػػريف أفراىػػاـ

ابػػػات؟ أـ ألف ذلػػػؾ يخػػػدـ االسػػػتراتيجية اإلسػػػرائيمية، ويخػػػدـ صػػػورة حػػػرص عمػػػى مشػػػاركة العػػػرب فػػػي االنتخ
منيػا ىػي قػوانيف مميػزة بشػكؿ  47) 48قانونًا مميزًا ضػد عػرب  20إسرائيؿ 'الديموقراطية'. لمعمـ في إسرائيؿ 

تميز بشكؿ غير مباشر بيف الييود والعرب(. ىذه قوانيف أسػاس تتعمػؽ بالمسػائؿ التاليػة: مصػادر  3مباشر و
انوف اإلسػرائيمي، حقػوؽ المواطنػة، حقػوؽ المشػاركة السياسػية، حقػوؽ اإلسػكاف واألرض، الحقػوؽ الثقافيػة، الق

حقوؽ التعمػيـ، الحقػوؽ الدينيػة. أمػا القػوانيف الثالثػة التػي تميػز بشػكؿ غيػر مباشػر فتسػخدـ لمسػيطرة الييوديػة 
 والحد مف حقوؽ األقمية العربية فيما يتعمؽ باألرض واإلسكاف.

قانونػًا عنصػريًا ضػد العػرب  32ـ أيضًا: فإنو ورغػـ تواجػد النػواب العػرب فػي الكنيسػت فقػد سػّنت األخيػرة لمعم
)أي بعد ستيف عامًا مف إنشاء الدولة الصييونية(. وفي األعواـ األربعة األخيرة فقط )إلػى  2008حتى العاـ 

صػػرية، األمػػر الػػذي يعنػػي شػػيئًا قػػوانيف عن 8ينػػاير الماضػػي( تػػـ سػػف  22مػػا قبػػؿ آخػػر انتخابػػات أجريػػت فػػي 
واحػدًا فقػػط : أنػػو ومػػع مػرور الػػزمف فػػإف نتػػائج االنتخابػات التشػػريعية تبػػيف: أف الػػذي يتطػور فػػي إسػػرائيؿ ىػػو 
صرارىا عمى أف تكوف دولػة لمييػود فقػط، بمػا يعنيػو ذلػؾ مػف إمكانيػة حقيقيػة  عنصريتيا ومذابحيا وفاشتييا وا 

ب فييػػا. القػػانوف األساسػػي اإلسػرائيمي ال يسػػمح لحػػزب عربػػي خػػوض لممارسػة تيجيػػر قسػػري )ترانسػػفير( لمعػر 
المعركة االنتخابية لمكنيست إذا كاف برنامجو السياسي ال يعترؼ بكوف إسرائيؿ دولة الشعب الييػودي، فمػثاًل 
إذا كػػاف برنػػامج الحػػزب السياسػػي يػػنص عمػػى وجػػوب تعػػديؿ قػػانوف العػػودة، أو إلغائػػو )ىػػو قػػانوف يسػػمح لكػػؿ 

العالـ باليجرة إلى إسرائيؿ وحيازة الجنسية اإلسرائيمية( لكونو يميز ضد األقمية العربية، لػف يسػمح  ييودي في
لو بخوض المعركة االنتخابية وعميو ال يستطيع حزب عربي يريد المشاركة في المعركة االنتخابية أف يطالب 

 بالمساواة الكاممة لألقمية العربية في برنامجو السياسي.
الفمسػػطيني العربػػي النػػاجح فػػي االنتخابػػات عميػػو أف يقسػػـ عمػػى الػػوالء لدولػػة إسػػرائيؿ الييوديػػة، وال إف النائػػب 

ـْ مفروض عمى كؿ ما حازوا عمى عضوية الكنيست.  يحؽ لو االمتناع عف ذلؾ، ألف الَقَس
عػػػاـ  المشػػػاركة فػػػي االنتخابػػػات اإلسػػػرائيمية ىػػػو موضػػػوع خالفػػػي بػػػيف جماىيرنػػػا وأىمنػػػا فػػػي المنطقػػػة المحتمػػػة

' أي أف  50-50، وفقػػػًا السػػػتطالعات الػػػػرأي التػػػي ُأجريػػػت فػػػػي أوسػػػاطيـ مػػػؤخرا: فػػػػإف النسػػػبة ىػػػػي 4948
النصػؼ مػػع المشػػاركة والنصػػؼ اآلخػػر ضػدىا. فػػي الوقػػت الػػذي نحتػػـر فيػو وجيػػة نظػػر المشػػاركيف )مػػع أننػػا 
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ىػػذه المشػػاركات فػػي نقػػؼ ضػػد ىػػذه المشػػاركة( فإننػػا نتوجػػو إلػػييـ بالسػػؤاؿ التػػالي: مػػاذا تحقػػؽ لكػػـ مػػف كػػؿ 
الكنيست؟ ليس مف الصعوبة بمكاف معرفة الجػواب، فمػع أف المشػاركة جػاءت منػذ الكنسػيت األولػى، فػإف مػا 

، 48تحقػػؽ ىػػو المزيػػد مػػف التطػػرؼ والعنصػػرية واإلجػػراـ اإلسػػرائيمي، ومزيػػدًا مػػف اضػػطياد أىمنػػا فػػي منطقػػة 
اركة: نسػػػتطيع قػػػوؿ رأينػػػا فػػػي الكنيسػػػت، وسػػػف القػػػوانيف العنصػػػرية ضػػػدىـ. قػػػد يقػػػوؿ قائػػػؿ مػػػف مؤيػػػدي المشػػػ

ونستطيع الحد مف العنصرية والتطرؼ، والرد عمى الفاشييف، ونستطيع منع تمرير بعػض القػوانيف والمحافظػة 
عمػى حقوقنػا.... إلػى آخػر األقػواؿ التػي تبػرر مبػػدأ المشػاركة  بمختصػر مفيػد نجيػب: أف مػا يسػتطيع النػػواب 

ضػػئيؿ( اليػػوازي نقطػػة فػػي بحػػر اإليجابيػػات التػػي تجنييػػا إسػػرائيؿ مػػف العػػرب فػػي الكنيسػػت تحقيقػػو )وىػػو جػػد 
وراء ىػػذه المشػػاركة: فيػػي تبػػدو وكأنيػػا دولػػة )ديموقراطيػػة( مػػع أنيػػا بعيػػدة كػػؿ البعػػد عػػف الديموقراطيػػة )التػػي 
يجػػري تطبيقيػػا عمػػى الييػػود فقػػط، ومػػع ذلػػؾ فػػاف ىنػػاؾ تمػػايز بػػيف الييػػود أنفسػػيـ، بػػيف الشػػرقييف 'السػػفارديـ' 

 ألشكناز 'الغربييف'(.وا
الديموقراطيػػػة ىػػػي كػػػؿ واحػػػد ال يتجػػػزأ، فػػػال يمكػػػف لحػػػزب أف يكػػػوف ديموقراطيػػػًا وصػػػييونيًا فػػػي نفػػػس الوقػػػت، 
وديموقراطيػػػًا وعنصػػػريًا، وديموقراطيػػػًا وفاشػػػيًا، وديموقراطيػػػًا وعػػػدوانيًا  باسػػػتثناء الحػػػزب الشػػػيوعي اإلسػػػرائيمي 

اب اإلسرائيمية: صييونية حتى العظػـ، بػرغـ فرزىػا إلػى يمػيف ووسػط )راكاح( والقوائـ العربية، فإف كافة األحز 
 ويسار  األدؽ استعماؿ توصيؼ آخر: أحزاب أقؿ تطرفًا، أحزاب متطرفة، أحزاب أكثر تطرفًا.

حزب راكاح يشارؾ مف مبدأ ماركسي يقوؿ: بجواز المشاركة في البرلمانػات البورجوازيػة. لكػف ىػذا ال ينطبػؽ 
ىػػي أقػػرب إلػػى التشػػكيؿ النػػازي، والفاشػػي. دولػػة ُأنشػػأت قسػػرًا عمػػى أنقػػاض شػػعب اقترفػػت عمػػى إسػػرائيؿ التػػي 

بحقو جرائـ التيجير والتطيير العرقي والمذابح، وأنقاض أرض جرى االسػتيالء عمييػا بػالقوة. لػذلؾ ال ينطبػؽ 
ًأ تكتيكيػًا فػي عمى إسرائيؿ المسار الطبيعي في التطور وبناء الدولة، لػذلؾ فػإف الحػزب الشػيوعي يمػارس خطػ

المشاركة باالنتخابات. كذلؾ ىي األحزاب والتجمعات المشػاركة األخػرى. قطاعػات عريضػة مػف أبنػاء شػعبنا 
تػػرفض المشػػاركة، وىػػذه تتسػػػع يومػػًا بعػػد يػػوـ ومػػػف أبػػرز ىػػذه القػػوى الرافضػػػة لممشػػاركة: حركػػة أبنػػاء البمػػػد، 

 48ر بيػػاف مػػف الجامعػػة العربيػػة يحػػث عػػرب أـ الفحػػـ(. كػػاف خطػػأ كبيػػرًا صػػدو -اإلسػػالميوف )الشػػؽ الشػػمالي
 عمى التصويت في االنتخابات لمنع تصدر المتطرفيف. الذي حصؿ ىو العكس.

القضية مطروحة لمنقاش، واتساع الجدؿ فييا يمقي المزيد مف األضواء عمييا، ويغني أية توجيات: سواءًا مع 
 المشاركة أو عدميا.

 04/2/2403، القدس العربي، لندن
 

 ر اتصاالت ومن غير نقاش عام: رؤيا رئيس الموساد لمديمقراطيةمن غي .66
 ألوؼ بف
 –تخيمت أمس )األوؿ( أنني ألتقي مع رئيس الموساد، تمير بردو، وأقنعو بأف ييجر بضعة ايػاـ اعمػاؿ الشػو

شػػو والنقاشػػػات التػػػي يمفيػػا دخػػػاف السػػػجائر والويسػػكي، واف يتصػػػؿ بالشػػػبكة االجتماعيػػة والتػػػويتر وانسػػػتغراـ، 
لمجرد اف يعمـ كيؼ يتـ االتصاؿ فػي أيامنػا بػيف النػاس العػادييف الػذيف يعيشػوف حيػاتيـ دوف تحقيقػات أمنيػة 
وىواتػػػؼ مشػػػفرة وتحقيقػػػات جيػػػاز كشػػػؼ الكػػػذب. ربمػػػا كػػػاف يتبػػػيف لػػػو انػػػو يوجػػػد مػػػف خػػػارج جػػػدراف مكتبػػػو 

 لصور بحرية.المحروسة عالـ كامؿ بال حدود وعوائؽ يتبادؿ فيو الناس المعمومات واآلراء بؿ ا
لكننػػي تػػذكرت آنػػذاؾ اف فػػردو مػػا زاؿ يحيػػا فػػي القػػرف الماضػػي الػػذي كانػػت فيػػو المعمومػػات تحفػػظ فػػي خػػزائف 
السمطة اذا شاءت أشركت المقربيف منو فييا واذا شاءت أخفتيا. وتذكرت ايضا أف رئيس الموساد ليس وحده 
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ف يسجف المعمومػات مؤلػؼ مػف العػامميف وانو يعمؿ حولو جياز بيروقراطي ضخـ يحاوؿ أف يوقؼ الزماف وأ
في الرقابة وضباط األمف والمستشاريف القانونييف والمدعيف العػاميف، وقضػاة يرىبػوف رؤيػة أوراؽ مػع الشػعار 

وىي مجموعة يصعب عمييا اف تواجو فكرة اتصاؿ حر في دولة ديمقراطيػة وتحػاوؿ «. شديد السرية»الميدد 
 ا، مؤلفة بيف االغراء باالشراؾ في السر والتيديد باالعتقاؿ.اف تجند الصحفييف ليعمموا مف اجمي

ىػػو ذراع لمسػػمطة لكنػػو فػػي مكانػػة أدنػػى مػػف الموسػػاد « الجيػػاز»إف االعػػالـ االسػػرائيمي عنػػد فػػردو ورفاقػػو فػػي 
والجػػػيش االسػػػرائيمي، لكنػػػو ال يػػػزاؿ جػػػزءا غيػػػر مسػػػتقؿ مػػػف الػػػبالط. وىػػػذا ىػػػو سػػػبب االعتمػػػاد « الشػػػاباؾ«و

لتكػػوف أساسػػا لتقػػديـ التقػػارير عػػف عمميػػات عسػػكرية وأعطػػاؿ اسػػتخبارية « صػػادر اجنبيػػةم»الػػداحض عمػػى 
ومحاكمػػات سػػرية. وقػػد بينػػت أجيػػاؿ مػػف العػػامميف فػػي الرقابػػة لمصػػحفييف اف مػػا ينشػػر فػػي اسػػرائيؿ يػػرى فػػي 

بالوصػوؿ  العالـ تصديقا رسميا وليست كذلؾ األنبػاء االجنبيػة المنشػورة ألف الصػحفييف االسػرائيمييف يتمتعػوف
الى المستوى السياسي والجياز االمني. وىـ يروف اف العدو يعمـ جيدا اف الجيش االسرائيمي عمؿ في ارضو 

فسيشػعر العػدو بػاالذالؿ ويسػرع فػي « ىػآرتس»أو في صػحيفة  2وفجر واغتاؿ، لكف اذا نشر ذلؾ في القناة 
 ة فستحفظ كرامتو وكأف شيئا لـ يقع.أو في شبكة تمفاز اجنبي« نيويورؾ تايمز»الرد. أما اذا نشر في 

ليسػػػػت كرامػػػػة العػػػػدو االيرانػػػػي أو السػػػػوري أو السػػػػوداني بػػػػالطبع ىػػػػي التػػػػي تقمػػػػؽ جيػػػػاز االمػػػػف ومجموعػػػػة 
« مصػادر اجنبيػة»االستخبارات بؿ كرامة قادتيما ايضػا. ألنػو فػي المحظػة التػي ال يوجػد فييػا نشػر بػؿ توجػد 

د نقاش عاـ فال توجػد مطالػب تحقيػؽ فػي اخفاقػات وعػزؿ قػادة. فقط فمف يوجد ىنا نقاش عاـ، وحينما ال يوج
ويكتػػب فػػي األكثػػر تقريػػر داخمػػي يػػدفف فػػي درج سػػري وينسػػى. وحينمػػا ال توجػػد اسػػئمة يمكػػف الطمػػس عمػػى 
اختالالت والظيور عند الجميور بمظير األبطاؿ القادريف عمى كؿ شيء الذيف يستحقوف مخصصػات جمػة 

 ودعما سياسيا.
المصػػػادر »احيانػػػا شػػػديدا جػػػدا وتكػػػوف الػػػذرائع واىيػػػة جػػػدا بحيػػػث ال يكفػػػي القنػػػاع الراتػػػب لػػػػ يكػػػوف االخفػػػاؽ 

، ويحتاج الى التحوؿ الى وسائؿ أكثر شدة: أوامر حظر نشػر شػاممة، وانكػار معمومػات تظيػر فػي «االجنبية
النتبػػاه كػػؿ مكػػاف فػػي الخػػارج. وتكػػوف النتيجػػة سػػخيفة وبػػدؿ الغػػض مػػف القصػػة تجػػذب الييػػا قػػدرا أكبػػر مػػف ا

واالىتماـ. لكف فردو والرفاؽ يؤمنوف بأنيـ اذا ضػغطوا ضػغطا أقػوى شػيئا مػا فػاف البػاب سػيبقى مغمقػا. وفػي 
اثناء ذلؾ يتشارؾ الجميع في الشبكة االجتماعية وفي انسػتغراـ والتػويتر فػي المعمومػات ويتبادلونيػا ويعبػروف 

ا الجيػود االنفعاليػة العادتنػا الػى عػالـ مػف غيػر ويتجػاىموف تمامػ« شبابنا الممتػازيف»عف آراء ويسخروف مف 
 ومف غير متصفحيف ال يحسبوف ألحد حسابا.« ويكيميكس»انترنت ومف غير 

لكػػف االمػػر غيػػر فظيػػع ألنػػو يوجػػد مسػػار تصػػحيح: فبعػػد بضػػع سػػنيف حينمػػا ينيػػي فػػردو عممػػو سػػيجمس فػػي 
يقػػوؿ انػػو فػػي دولػػة ديمقراطيػػة  ، ويسػػتطيع النػػدـ عمػػى الخطيئػػة واف«2حمػػاة الحمػػى »كرسػػي االعتػػراؼ فػػي 

كاسرائيؿ مف الميـ الحفاظ عمى حريػة التعبيػر وحريػة النشػر وحريػة المعمومػات بقػدر ال يقػؿ عػف جػالؿ أذرع 
 األمف وكرامتيا.

 03/2/2403، ىآرتس
 04/2/2403، الحياة الجديدة، رام اهلل
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