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 ي غزة تعد ه انصياعًا لـ"إسرائيل"الحكومة فو  ..ماني لحماسل الوفد البرلالبمغاري يرح  األمن  5
اقػػتحـ صػػباح  األمػػف البمرػػاري، أف صػػوايامػػف  51/2/2053وكالــة الصــحافة الفمســطينية  صــفا ،  ذكػػرت

 الجمعة، مقر إقامة واد برلماني مف حركة حماس، قبؿ انتهاء زيارته بثالثة أياـ، وأجبرهـ عمى المرادرة اوًرا.
ح البرلمانية اي تصريح خاص لػ"صفا" أف األمف البمراري نقؿ أعضاء وأااد مصدر اي كتمة التريير واإلصال

وقاؿ المصدر إف هذا األمر تـ  الواد بسيارات خاصة إلى مطار العاصمة صوايا تمهيدا لترحيمهـ إلى تركيا.
جػػراءل لقػػاءات مختمفػػة مػػ  عػػدد مػػف المسػػئوليف هنػػاؾ"،  اتػػا إلػػى أنػػه تػػـ  "رغػػـ دخػػوؿ الواػػد بطريقػػة رسػػمية واء

 الغ الواد بوجود ضروط إسرائيمية داعت لهذا اإلجراء.إب
وتػػرأس الواػػػد نائػػػب رئػػيس كتمػػػة حمػػػاس اػػػي المجمػػس التشػػػريعي إسػػػماعيؿ األشػػقر، بعضػػػوية النائػػػب صػػػالح 

 البردويؿ الناطؽ اإلعالمي باسمها، والنائب مشير المصري.
كومػػة البمراريػػة عمػػى اقتحػػاـ عبػػرت الحكومػػة الفمسػػطينية اػػي غػػزة، عػػف احتجاجهػػا لػػد  الحمػػف ناحيػػة أخػػر ، 

أجهػػزة األمػػف لمقػػر واػػد كتمػػة الترييػػر واإلصػػالح البرلمانيػػة وترحيمػػه إلػػى تركيػػا. ودانػػت الحكومػػة عمػػى لسػػاف 
الناطؽ باسمها طاهر النونو اي تصريح مقتضب وصمت صفا" نسخة عنه الجمعة، هذا اإلجراء، معتبرًة أنػه 

 بمراريا وحكومتها". "يعكس حجـ ا نصياع لمضروط اإلسرائيمية عمى
عػػػزا   البردويػػػؿ : أفمحمػػػد أبػػػو حيػػػةنقػػػال عػػػف مراسػػػمها  51/2/2350الرســـالة، فمســـطين، وأضػػػاات  هػػػذل  ٍ 
الكبيػػر الػػذي تمكػػف الواػػد مػػف تحقيقػػه بجػػدار الحصػػار السياسػػي والقطيعػػة األوربيػػة عمػػى  لالختػػراؽاإلجػػراءات 

متيػػػاز وجػػػاء بضػػػرط "إسػػػرائيمي" ونفػػػذل وزيػػػر أف قػػػرار الترحيػػػؿ سياسػػػي با، مؤكػػػدا حمػػػاس وكتمتهػػػا البرلمانيػػػة
 ".اإلسرائيميةالخارجية البمراري ذو األصوؿ "

" والػدوؿ األوربيػة التػي تحػاوؿ عػزؿ حركػة حمػاس عػف اإلسػرائيميةوشدد أف الزيارة شػكمت اسػتفزازا لمحكومػة " 
 .العالـ

الزيػارة  أف ،الخميس أمس أكدت الحكومة البمرارية ، مف صوايا إلى أف51/2/2350الحياة، لندن، وأشارت 
بمراريػػا واػػد مػػف نػػواب حركػػة حمػػاس هػػي بػػدعوة مػػف منظمػػة غيػػػر  إلػػى األربعػػاء أمػػسمػػف  أوؿالتػػي بػػدأها 
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 إلػػى"الزيػػارة رسػػمية"  أفحمػػاس مػػف  أعمنتػػه"، ناايػػة بػػذلؾ مػػا اإلرهابيػػةحكوميػػة و  عالقػػة لهػػا بهػػذل الحركػػة "
 وبرلمانييف".اي الدولة  مسئوليفبمراريا وستتخممها لقاءات م  "

وزير الخارجيػة البمراريػة نيكػو ي مالدينػوؼ اتصػؿ هاتفيػا بنظيػرل  إفوقالت وزارة الخارجية البمرارية اي بياف 
 53/2/2053األربعػػاء بمراريػػا  إلػػىنػػواب حمػػاس الثالثػػة الػػذيف وصػػموا  أفالفمسػػطيني ريػػاض المػػالكي وابمرػػه 

 ممثؿ عف الحكومة. أيبمهـ الماضي جاؤوا بدعوة مف منظمة غير حكومية ولف يستق
"اتصػػػا تنا مػػػ  السػػػمطة الفمسػػػطينية هػػػي اتصػػػا ت مباشػػػرة وتمػػػر عبػػػر  أفالػػػوزير بحسػػػب البيػػػاف  وأضػػػاؼ

 الحكومة اي راـ اهلل وعبر السفارة الفمسطينية اي صوايا".
حمػػػد اػػػي وزارة الخارجيػػػة البمراريػػػة التقػػػت السػػػفير الفمسػػػطيني اػػػي صػػػوايا احمػػػد م مسػػػئولة أفالبيػػػاف  وأوضػػػح
لممنظمػػات  األوروبػػيعالقػػة مػػ  حمػػاس المدرجػػة عمػػى قائمػػة ا تحػػاد  أيصػػوايا "  تقػػيـ  أف وأبمرتػػهالمػػذبوح 
 ".اإلرهابية

 
 ن عناصر القوة لشعبنا رزمة واحدةىنية: جادون إلنجاز مصالحة تحمي الثوابت والمقاومة وتؤم   2

إسماعيؿ هنية، إلى ضرورة العمؿ  اي قطاع غزة، دعا رئيس الوزراء الفمسطيني: أحمد المصري - غزة
الفوري والجاد إلنقاذ مدينة القدس المحتمة، وحمايتها مف ممارسات ومشاري  ا حتالؿ اإلسرائيمي التي اعتبر 

، إلى أف ا حتالؿ 54/2 ونبَّه هنية خالؿ استقباله وادًا أردنيًا، يوـ الخميس أنها "تعدت مرحمة الخطر".
المدينة حيث يعمؿ اآلف عمى بناء كنيس ومركز لمشرطة مالصقيف لممسجد يكاد ينتهي مف مشاريعه اي 

بالتحرؾ لحماية األقصى  وأبد  خشيته مف وصوؿ مشاري  التهويد إلى باحات األقصى، مطالباً  األقصى.
 والضرط عمى أصحاب القرار لحماية القدس.

ضربيف منهـ عف الطعاـ ألكثر مف سيما الم يعانوف بصورة كبيرة، و  هـ، أكد هنية أناألسر اي قضية و 
يوـ، مشددًا عمى أنهـ عمى مشارؼ خطر حقيقي يهدد حياتهـ، ايما يصـ ا حتالؿ آذانه لهـ و   200

وطالب بوقفة إعالمية ورسمية ودبموماسية لنصرة األسر  اي سجوف ا حتالؿ، والذيف  يعيرهـ أي اهتماـ.
 طيني.أسروا مف أجؿ كرامة األمة وقضية الشعب الفمس

واي ممؼ المصالحة، قاؿ هنية: "نحف جادوف اي ذلؾ وعازموف عمى إنجاز المصالحة ولكف مصالحة 
تحمي الثوابت والمقاومة وتؤمف عناصر القوة لشعبنا الفمسطيني، ومصالحة عمى أصولها رزمة واحدة 

وابت و  تتنازؿ عف وأضاؼ: "نحف نريد مصالحة   تفرط بالث وبالتزامف وتحقؽ مطالب الشعب الفمسطيني".
حؽ العودة و  تعترؼ بػ)إسرائيؿ(، ونحف مستعدوف لهكذا مصالحة، ونأمؿ أف يدعمنا الجمي  اي ذلؾ، وأف 
تكوف مصالحة   تخدـ سياسات ثبت اشمها، و  تكوف تكتيكية"، مشيدًا بحرص األمة عمى مصالح الشعب 

 الفمسطيني.
رئيس جمعية العقبة الخيرية، وأكد عمى أف هذل الزيارة  ،الرياضيورحب هنية بالواد األردني الذي يرأسه بدر 

تحمؿ رسائؿ عدة، منها رسالة تثبيت لمشعب الفمسطيني وتعزيز الصمود لممجاهديف والمقاوميف، ورسالة 
واعتبر أف  تضامف إسالمي وعربي أصيؿ م  امسطيف وأهمها، معتبرًا الزيارات ذخرًا استراتيجيًا لمجمي .

وحد األمة وميزاف مقياس األمة اي قوتها وضعفها، وقدرتها عمى مواجهة التحديات"، مشددًا عمى "امسطيف ت
 أف األمة بدأت تنهض وتتممس عناصر القوة، وتستعيد قوتها وعاايتها بعد عقود مف ممارسة الظمـ عميها.
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وتراج ، و  مستقبؿ وقاؿ هنية : "نحف اليوـ اي حالة صعود بفمسطيف وخارجها، والعدو اي حالة انحدار 
لالحتالؿ عمى أرض امسطيف كمها وليس اقط اي الضفة وغزة"، مشيرًا إلى ضرورة اإلعداد والمضي عمى 

 طريؽ المقاومة.
بدورل، أكد رئيس الواد األردني أف الزيارة تأتي تعبيرًا عف حب امسطيف وأهمها، مشيدًا بصمود ومقاومة 

 الشعب الفمسطيني رغـ قمة اإلمكانات.
 54/2/2350مسطين أون الين، ف

 
 السالم عممية فياض يدعو الستخالص العبر من فشل 0

أف نجاح أي جهود  ،سالـ اياض الفمسطيني اي الضفة الرربية، رئيس الوزراء: رأ  كفاح زبوف - راـ اهلل
 يتطمب استخالص العبر مف أسباب اشمها وتواير لتسوية القضية الفمسطينية لتجديد العممية السياسية

إف أسباب اشؿ العممية السياسية تتمثؿ اي استمرار "المقومات الكفيمة لتحقيؽ األهداؼ المتوخاة منها. وقاؿ: 
طالؽ العناف لمشروعها  إمعاف إسرائيؿ بعدـ التقيد بقرارات األمـ المتحدة وقواعد القانوف الدولي، واء

يطرة التعسفية واستمرار السيطرة عمى ا ستيطاني وغيرها مف ا نتهاكات، بما اي ذلؾ نظاـ التحكـ والس
 ."الموارد الفمسطينية، بما ايها القرصنة عمى األمواؿ الفمسطينية وحجزها

أف  :اي كممة اي ااتتاح مؤتمر دوؿ شرؽ آسيا لدعـ تنمية دولة امسطيف، اي طوكيو ،وأضاؼ اياض
تكوف هذل العممية جادة ومتوازنة وقادرة معيار التقدـ اي الجهود المبذولة إلحياء العممية السياسية يتطمب أف "

ينطمؽ مف معالجة  ااعالً  دولياً  . األمر الذي يستدعي تدخالً 5967عمى تحقيؽ حؿ الدولتيف عمى حدود 
األسباب التي أدت إلى اشمها، وتمكيف مؤسسات دولة امسطيف مف ا ستمرار اي القياـ بواجباتها األساسية 

 "ديـ الخدمات األساسية لهـاي رعاية مصالح أبناء شعبنا وتق
 51/2/2350الشرق األوسط، لندن، 

 
 فمسطينية أصولمن  أردنيينمشاورات تشكيل حكومة التكنوقراط تطال مسؤولين : "القدس العربي" 4

لهب سعي حركتي اتح وحماس تشكيؿ حكومة توااؽ وطني مف التكنوقراط برئاسة أ :وليد عوض -راـ اهلل 
 إلجراء باإلعدادلممشاركة اي الحكومة المرتقبة المكمفة  "المستوزريف بورصة"الرئيس محمود عباس 

نهاءا نتخابات العامة الفمسطينية    ا نقساـ. واء
 ،المطروحة لممشاركة اي تمؾ الحكومة باألسماء األياـواي ظؿ انشراؿ الصالونات السياسية براـ اهلل هذل 

ف اتح عرضت عمى العديد أالقدس العربي الخميس ب ةجريد عممت ،التي انطمقت عجمة المشاورات لتشكيمها
المشاركة اي الحكومة  األعماؿديات بالضفة الرربية ومدرسيف بالجامعات وبعض رجاؿ ممف رؤساء الب

 المنتظرة.
 ،حد مبعدي مرج الزهور، رئيس لجنة زكاة نابمس سابقاً أرئيس بمدية نابمس السابؽ،  ،وايما تمقى عدلي يعيش

راض النائب الثاني لرئيس  ،اتح لممشاركة اي الحكومة المرتقبة كوزير لمحكـ المحميمف قبؿ  عرضاً 
مف حماس بطرح اسمه كوزير لوزارة الصحة اي الحكومة  عرضاً  ،حسف خريشة .د ،المجمس التشريعي

خميؿ ، رئيس بمدية ال(الخضوري)الرئيس السابؽ لجامعة امسطيف التقنية  ،داوود الزعتري .وتمقى د المنتظرة.
جانيت  ،العرض الرئيسة السابقة لبمدية راـ اهللطاؿ و ، لممشاركة اي الحكومة المنتظر تشكيمها الحالي عرضاً 

 لممشاركة اي تمؾ الحكومة. ،مخائيؿ
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 األراضيف الرئيس عباس يجري مشاورات بشأف تشكيؿ تمؾ الحكومة خارج أب "القدس العربي"وعممت 
وغيرهـ عمى  أعماؿامسطينية مثؿ طاهر المصري ورجاؿ  أصوؿف م أردنييفالفمسطينية وم  مسؤوليف 

 لرأيهـ ومشورتهـ. ، طالباً األردنيةالساحة 
السياسية براـ اهلل بأف وزيري الداخمية والشؤوف الخارجية سيكوناف مثار خالؼ  األوساطويدور الحديث اي 

 بيف حركتي اتح وحماس لحساسية موقعهـ.
 51/2/2350، لندن، القدس العربي

 
 عمى المستويات كافة إلنياء معاناة األسرى اتصاالتيجري  عباسدويكات:  1

محمد بالص: استمرت اعاليات التضامف اي مدينة جنيف وبمدة عرابة جنوبا، أمس، م  األسر   -جنيف 
المضربيف عف الطعاـ اي سجوف ا حتالؿ، سامر العيساوي، وجعفر عز الديف، وطارؽ قعداف، وأيمف 

ونقؿ المحااظ، المواء طالؿ دويكات، تحيات الرئيس محمود عباس لألسر  وذويهـ والذيف  الشراونة.
 لسياسة ا عتقاؿ اإلداري الجائر. يخوضوف معركة األمعاء الخاوية، راضاً 

وقاؿ دويكات، إف القيادة ممثمة بالرئيس، تجري اتصا ت عمى كؿ المستويات الدولية والعربية، خاصة م  
سبيؿ إنهاء معاناة األسر ، وتحقيؽ ما تـ ا تفاؽ عميه وخاصة اي إطار صفقة "شاليت"،  الشقيقة مصر اي

 والتي تمت برعاية مصرية.
 51/2/2350، رام اهلل، األيام

 
 ال حل لقضية األسرى إال بأسر جنود إسرائيميين جدد :السبحوزير عطاهلل أبو ال 6

السبح أمس أف  غزة، عطاهلل أبوقطاع اي مسطينية الفحكومة ال يأكد وزير األسر  ا: غزة –ميسرة شعباف 
"  حؿ لقضية األسر  الفمسطينييف اي سجوف ا حتالؿ إ  بأسر جنود إسرائيمييف جدد عمى غرار عممية 

اي كممته  ،وقاؿ أبو السبح أسيرًا وأسيرة. 5027بمقتضاها عف  "إسرائيؿ"أسر جمعاد شاليط" التي أارجت 
إف "ا تصا ت م  مسؤوليف  :سجوف ا حتالؿ يمس م  األسر  المضربيف اأماـ وقفة تضامف أقيمت أ

مصرييف لمضرط عمى إسرائيؿ لإلاراج عف األسر  المضربيف مستمرة إضااة إلى اتصا ت أخر  م  
مؤسسات حقوؽ اإلنساف وجامعة الدوؿ العربية". وطالب أبو السبح منظمات حقوؽ اإلنساف ودوؿ العالـ 

ب األسر  وخصوصًا المضربيف عف الطعاـ، مضيفًا: "يجب التحرؾ العاجؿ قبؿ أف نجد بالوقوؼ إلى جان
 أنفسنا نسير اي جنازات تشيعهـ".

 51/2/2350، بيروت، المستقبل
 

 المسؤولية عن حياة األسرى المضربين عن الطعام الدوليالمجتمع يحم ل  قراقع 7
اي الحكومة الفمسطينية  شؤوف األسر  والمحرريف وزير ، أفالبيرةمف  51/2/2350، رام اهلل، األيامنشرت 

عيسى قراق ، حمؿ المجتم  الدولي المسؤولية عف حياة األسر  المضربيف عف الطعاـ،  اي الضفة الرربية،
خالؿ "ا عتصاـ المستمر"  ،وقاؿ إلى أنه   يوجد ما يبرر صمته إزاء ما يتعرضوف له مف مخاطر. مشيراً 

ف المجتم  الدولي  ايضربيف، التضامني م  األسر  الم البيرة، أمس: إذا سقط أي شهيد، امف يجد شيء، واء
يتحمؿ المسؤولية إذا ما تعرض أي أسير مضرب ألي مكرول، مؤكدًا أف حدوث أي مكرول ألي أسير، 
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دد سيكوف له آثار   يحمد عقباها، وسيمس بمكانة األمـ المتحدة، والهيئات الحقوقية واإلنسانية الدولية، وش
 عمى حتمية انتزاع الشعب الفمسطيني حقوقه، مشيرا إلى ضرورة ا رتقاء بمستو  التضامف م  األسر .

كشؼ عف جهود وتحّركات جاّدة  وزير قراق ال ، أفراـ اهللمف  54/2/2350قدس برس، وأضاات وكالة 
جوف ا حتالؿ يبذلها الجانب المصري لإلاراج عف األسر  الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ اي س

 اإلسرائيمي.
 

 حماس حركةأبو عرفة بتيمة النشاط مع  والوزير طوطح النائبدين ت إسرائيميةمحكمة  8
 أاادت مؤسسة التضامف لحقوؽ اإلنساف بأف المحكمة المركزية اي القدس أدانت ظهر يوـ الخميس :راـ اهلل

 ؽ خالد أبو عراة.، النائب اي المجمس التشريعي محمد طوطح ووزير القدس الساب54/2
وأشارت المؤسسة إلى أف ا حتالؿ اتهـ النائب والوزير السابؽ بالقياـ بنشاطات اي إطار تنظيـ حركة 

ولفتت المؤسسة إلى انه جاء اي بنود  ئحة ا تهاـ  بصورة غير قانونية. "إسرائيؿ"حماس والمكوث داخؿ 
م  أعضاء مف حماس خالؿ مكوثهما اي خيمة المقدمة ضدهما أنهما تهربا مف ا عتقاؿ ونفذا نشاطات 

 اي القدس. األحمرا عتصاـ التي أقاموها اي مقر الصميب 
عراة وطوطح، اي إطار صفقة م   أبو أدانتإلى أف المحكمة  اإلسرائيمية أحرونوتوأشارت جريدة يديعوت 

 .إليهـا دعاء العاـ بناء عمى اعترااهـ بالتهـ المنسوبة 
 51/2/2350، القدس، القدس

 
 من ممارسات عمى األرضل الواليات المتحدة المسؤولية عما تقوم بو "إسرائيل"نحم   :عبد اهلل 9

تمقت عشرات البيوت الفمسطينية اي قر  شرؽ القدس المحتمة، اجر يـو  :زهير أندراوس -الناصرة 
بيف  "آدـ"ة الخميس، إخطارات مف سمطات ا حتالؿ لتدمير بيوتها، اي اطار مخطط لتوسي  مستوطن

السفير السابؽ عبد اهلل عبد اهلل، إف ما يقوـ به  ،قاؿ ممثؿ منظمة التحرير الفمسطينيةو  القدس وأريحا.
حؿ واتفاؽ سالـ، وهو يواصؿ ويكثؼ مشاري   إلىا حتالؿ هو رسائؿ واضحة بعدـ وجود نيه له لمتوصؿ 

 وبيوتهـ. راضيهـأا ستيطاف، وما يرااقها مف مشاري  اقتالع لمفمسطينييف مف 
لد   أوبامابقضايا أخر ، سنعرضها عمى الرئيس األمريكي باراؾ  أسوةوأضاؼ عبد اهلل، إف هذل القضية، 

زيارته المنطقة اي الشهر المقبؿ، ونحف نحمؿ الو يات المتحدة، المسؤولية األخالقية والسياسية والقانونية 
مف الو يات المتحدة وغيرها مف  نها تتمقى دعما مباشراً مف ممارسات عمى األرض كو  "إسرائيؿ"عما تقـو به 

 الدوؿ اي العالـ.
 51/2/2350، لندن، القدس العربي

 
 فمسطينيي: وفد منظمة التحرير يغادر دمشق خالي الوفاض أجلمجموعة العمل الوطني من  53

مسطينية برئاسة قالت مجموعة العمؿ الوطني مف أجؿ امسطينيي سورية إف واد منظمة التحرير الف :دمشؽ
عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤوف الالجئيف، غادر سورية متوجهًا إلى  ،زكريا اآلغا

لبناف دوف أف يحقؽ أي نتائج مرجوة مف زيارته، والتي كانت تتضمف تخفيؼ معاناة األهالي اي المخيمات 
لى دورهـ اي مخيماتهـ وأف تكوف المخيمات مخيمات الفمسطينية بما يضمف عودة النازحيف وعودة األهالي إ

، أف 54/2مجموعة، يوـ الخميس الوذكر تقرير إعالمي صادر عف  آمنة خالية مف السالح والمسمحيف.
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حالة مف الهدوء النسبي شهدل مخيـ اليرموؾ منذ ساعات الصباح الباكر ترااؽ م  حركة دخوؿ وخروج 
ليه.  لألهالي منه واء

 54/2/2350قدس برس، 
 

 أنزورنجدت عباس يمنح الجنسية الفمسطينية لممخرج السوري  55
"الجنسية الفمسطينية" لممخرج السوري  ،الخميس ،محمود عباسالسمطة الفمسطينية، منح رئيس  :راـ اهلل

السفير أنور عبد الهادي اي  ةنجدت أنزور، وذلؾ عبر مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير اي سوري
ت وكالة واا أف هذا القرار جاء تكريمًا لممخرج السوري ولمدراما السورية التي كاف لها أثر كبير وذكر  دمشؽ.

 اي نفوس شعبنا، حيث ساهمت بتسميط الضوء عمى آثار العدواف اإلسرائيمي عمى شعبنا اي كؿ المجا ت
ضية التي عاشت بنا وقاؿ أنزور اي تصريح له عقب تكريمه إف "امسطيف محفورة اي قموبنا، وامسطيف الق

وسرت اي عروقنا ودمائنا". وأضاؼ "أعاهد اهلل أف أبقى كجمي  السورييف رااعًا راية امسطيف حتى تحريرها 
قامة دولتها المستقمة وعودة الالجئيف" مثمنًا تكريـ الرئيس عباس له.  واء

 54/2/2350وكالة سما اإلخبارية، 
 

 شروط السالمة الجوية الفمسطينيةلتزام الخطوطاألوقاف تعمق رحالت العمرة بسبب عدم ا: غزة 52
غزة الخميس عف تعميؽ رحالت العمرة حتى إشعار آخر  والشئوف الدينية بحكومة األوقاؼأعمنت وزارة  :غزة

 بسبب عدـ التزاـ الخطوط الجوية الفمسطينية بشروط الوزارة بشأف السالمة واألماف.
خة عنه: إف "الخطوط الجوية الفمسطينية لـ تمتـز بالشروط وقالت الوزارة اي بياف صحفي تمقت "سما" نس

 التي وضعناها بتواير الطائرات المناسبة لنقؿ المعتمريف".
وذكرت الوزارة أف الخطوط الفمسطينية وارت طائرات غير مطابقة لممواصفات والمعايير الدولية، و  تتوار 

ركة الخطوط الجوية الفمسطينية أ  مندوبيف لها اي ايها مقومات السالمة واألماف, وأضاات "كما لـ توار ش
 بتواير طائرات بديمة بشكؿ عاجؿ إلنهاء معاناة المعتمريف". األزمةالمطارات لحؿ هذل 

وأشارت إلى أف أزمة المعتمريف التي حدثت اي مطار جدة اليوـ كانت بسبب عطؿ اني اي الطائرة قبؿ 
وأمف المعتمريف قررنا تعميؽ رحالت العمرة إلى اشعار آخر إقالعها, وأضاات " وحرصًا منا عمى سالمة 

 حتى يتـ حؿ هذل اإلشكاليات وتواير سبؿ السالمة واألمف لممعتمريف خالؿ سفرهـ".
وحممت األوقاؼ الخطوط الجوية الفمسطينية المسئولية الكاممة عف المعاناة التي تكبدها المعتمريف اليـو وعف 

 ة عدـ ا لتزاـ بالمعايير والمواصفات التي حددتها الوزارة.أي مخاطر قد تحدث معهـ نتيج
 54/2/2350، وكالة سما اإلخبارية

 
 قضية األسرى ستبقى عمى رأس أولوياتنا الوطنية :األسير العيساوي عائمةخالل اتصال مع  مشعل 13

المضرب هاتؼ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعؿ، مساء اليوـ الخميس، عائمة األسير 
 عف الطعاـ سامر العيساوي اي القدس المحتمة.

وذكر المكتب اإلعالمي لمحركة اي بياف صحفي، أف مشعؿ تحدث م  والد ووالدة األسير سامر وم  
شقيقته المحامية شيريف، مؤكًدا عمى وقوؼ أبناء الشعب الفمسطيني بكؿ قوال واصائمه وتضامنهـ م  

خوانه األسر  المضربي  ف عف الطعاـ وم  كؿ األسر  والمعتقميف.العيساوي واء
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وأوضح مشعؿ لعائمة العيساوي ما قاـ به مف اتصا ت م  مدير جهاز المخابرات المصرية الوزير رأات 
شحاتة، وم  عدد مف المسؤوليف العرب والمسمميف مف أجؿ الضرط عمى )إسرائيؿ( بهدؼ تأميف اإلاراج 

خوانه األسر  المضربيف عف ال  طعاـ.عف سامر واء
وأكَّد أنه سيواصؿ بذؿ الجهد والعمؿ حتى تأميف اإلاراج عف سامر وكؿ األسر  المضربيف عف الطعاـ، 
مشددًا عمى أف قضية األسر  والمعتقميف ستبقى دومَا عمى رأس أولوياتنا الوطنية حتى ينعـ آخر أسير 

 امسطيني وعربي بالحرية.
 14/2/2013فمسطين أون الين،

 
 قت خرقًا بالساحة األوروبيةالمصري: حماس حق 14

إف حركته حققت خرقًا اي الساحة  المصري،قاؿ النائب اي المجمس التشريعي عف حركة "حماس" مشير 
األوروبية أوجدت لها مكانًا هناؾ، بعد زيارة واد برلماني مف الحركة بمراريا؛ لشرح رؤية الحركة وتفسير 

 موقفها مف القضية الفمسطينية.
رار جمهورية بمراريا استقباؿ واد الكتمة، معربًا اي الوقت ذاته عف أسفه مف موقؼ ا تحاد وثّمف المصري ق

 األوروبي الرااض لمتعامؿ م  حماس وتصنيفها ضمف قوائـ اإلرهاب
وأكد النائب عف حركة "حماس"، أف حركته تعمؿ عمى إظهار أبعاد القضية الفمسطينية والظمـ الواق  عمى 

 ضح رواية ا حتالؿ التي كاف يستفرد بها اي المجتم  الدولي.الشعب، إضااة إلى ا
وطالب المصري الدوؿ األوروبية بحذو طريؽ بمراريا، والسماح لحركته بشرح موقفها ورؤيتها مف طبيعة 

 الصراع م  ا حتالؿ )اإلسرائيمي(.
 14/2/2013، فمسطين أون الين

 
  ياى طمب منحماس ترجئ االجتماع مع فتح بناء عم :عزام األحمد 15

، رئيس وادها لمحوار عزاـ األحمد أف ا جتماع الذي "اتح"أعمف عضو المجنة المركزية لحركة  :معا– راـ اهلل
تقرر تأجيمه إلى الساب   "حماس"و« اتح»كاف مقررا عقدل اي التاس  عشر مف الشهر الجاري، بيف حركتي 

 والعشريف مف هذا الشهر.
تقدـ به نائب رئيس مكتبها السياسي موسى « حماس»بناء عمى طمب مف  وأوضح األحمد، أف التأجيؿ جاء

 أبو مرزوؽ، خالؿ اتصاؿ هاتفي أمس.
 15/2/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 العالول: موقف الفصائل حول تزامن كل االنتخابات غامض 16

ئة والتنظيـ محمود العالوؿ استبعد عضو المجنة المركزية لفتح مسؤوؿ مفوضية التعب :ترريد سعادة -راـ اهلل
أف ُتجر  انتخابات المجمس الوطني وانتخابات المجمس التشريعي والرئاسية بشكؿ متزامف، وقاؿ إف هناؾ 

 العديد مف التساؤ ت حوؿ إعادة صياغة ماهية المجمس الوطني األمر الذي يحتاج الى وقت.
كؿ مف الفصائؿ الفمسطينية، ومخيمات أف المجمس الوطني يتش« الحياة الجديدة»واضاؼ اي حديث م  

الالجئيف، والمنظمات الشعبية، باإلضااة الى حصة جيش التحرير الفمسطيني، وهذا بحاجة الى إعادة 
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النظر، مضيفا أف التساؤ ت حوؿ المجمس الوطني أكثر بكثير عندما نتحدث عف المجمس التشريعي 
 ما زاؿ غامضا. ا نتخاباتحوؿ إجراء كؿ أنواع وانتخابات الرئاسة. وقاؿ إف الحوار بيف الفصائؿ 

واعتبر أف إجراء ا نتخابات التشريعية والرئاسية هو الممكف اي الوقت القريب، مضيفا أف ا صرار عمى 
  انتخابات اي ظؿ اصرار البعض عمى تزامف »تزامف ا نتخابات كمها قد يقود إلى عدـ عقدها. وقاؿ: 

 ف استعداد اتح لالنتخابات المتوق  أف تجر  هذا العاـ. وأعمف ع «.ا نتخابات كمها
 15/2/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 نافذ عزام: مصر الثورة تدعم وتصحح مسار قضية القدس 17

، أف مصر الثورة تسعى اإلسالميلحركة الجهاد  السياسيأكد نااذ عزاـ، عضو المكتب : إسماعيؿ راعت
النهوض والريادة، وتصحيح مسار قضية القدس، وداعها إلى األماـ، وقاؿ إف نحو  الطبيعي ستعادة دورها 
ف األسر  والفمسطينييفقضية كؿ العرب  هيقضية القدس  ، لتشكيؿ إسرائيؿ تهديدًا لمعرب والمسمميف، واء

ف اإلضراب عف الطعاـ  ايالعرب يداعوف ثمًنا غالًيا  المعتقالت الصهيونية بعد إضرابهـ عف الطعاـ، واء
 عب، واألصعب اإلذعاف بما يريدل الصهاينة.ص

، اإلسرائيميسجوف ا حتالؿ  ايم  األسر  الفمسطينييف  تضامنيوأضاؼ "عزاـ" خالؿ ااتتاحية مؤتمر 
"، والذ  تعقدل لجنة القدس وامسطيف بالمجمس العاني، تحت عنواف "اكوا العيساويوخاصة األسير سامر 

ـ الخميس، أف مصر تدعـ القدس بكؿ السبؿ،  اتا إلى أف جهود األعمى لمشئوف اإلسالمية، ظهر اليو 
 أضرت بالقدس. التيالفترة الماضية  ايظؿ مأساة العرب  ايمصر وشقيقاتها تصحح مسار قضية القدس، 

 14/2/2013اليوم السابع، القاىرة، 
 

 إذا اصاب االسرى أي مكروه "إسرائيل"كتائب األقصى تيدد بالرد عمى  18
هددت كتائب شهداء األقصى الجناح العسكري لحركة اتح بالرد عمى إسرائيؿ حاؿ مس : هورأشرؼ ال -غزة

األسر  المضربيف أي مكرول، وطالبت الفصائؿ الفمسطينية المقاومة بأف 'تقؼ عند مسؤولياتها وا ستعداد 
 مف اجؿ الرد عمى أي مكرول يصيب األسر '.
أي أسير شهيدا، وأضاات اي بيانها 'إف أي مكرول سيصيب وأكدت أنها لف تقؼ مكتواة األيدي أماـ سقوط 

 األسر  سيفتح أبواب جهنـ عمى ا حتالؿ'.
15/2/2013القدس العربي، لندن،   

 
 نبيل عمرو يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "أيرز" 19

وصؿ عضو المجمس ا ستشاري لحركة "اتح" نبيؿ عمرو، قطاع غزة، اليوـ الخيمس، عبر معبر بيت 
انوف "أيرز" شماؿ قطاع غزة، اي زيارة هي األولى منذ أحداث ا نقساـ الداخمي اي منتصؼ يونيو/ ح

 .7002حزيراف عاـ 
وكاف عمرو قد نشر عمى صفحته عمى موق  التواصؿ ا جتماعي "ايس بوؾ"، أمس، أنه سيرادر بعد 

الفمسطينييف السابؽ حسف لحظات إلى قطاع غزة بدعوة مف صديقه أميف سر اتحاد الكتاب والصحفييف 
وأوضح أف زيارته شخصية ذات طاب  ثقااي، مشيًرا إلى أنه سيعمؿ عمى لقاء أصدقائه والكثيريف  الكاشؼ.

 اي غزة مف مختمؼ الشرائح ا جتماعية والثقااية والسياسية.
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 14/2/2013، فمسطين أون الين
 

 ان وشارك في اغتيال المبحوح" األسترالي باع إلكترونيات إلير الموسادعميل ""إسرائيل":  23
شػػؼ النقػػاب أمػػس اػػي كُ ، أف تػػؿ أبيػػب مػػف نظيػػر مجمػػي، عػػف 51/2/2350الشــرق األوســط، لنــدن، ذكػػرت 

عػػف أنػػه كػػاف قػػد أقػػاـ شػػركة تابعػػة لممخػػابرات اإلسػػرائيمية باعػػت أجهػػزة إلكترونيػػة إليػػراف، كمػػدخؿ "إسػػرائيؿ" 
ماف، نفػى أف يكػوف موكمػه تػورط اػي المسػاس بػأمف لمتجسس عميها. ولكف محامي الػدااع عنػه، أايرػدور ايمػد

 إسرائيؿ. وصرح بأف اعتقاله أد  إلى من  تورطه اي تسريب معمومات.
وأضاؼ ايمدماف أف بف زايرر، تعرض لضروط نفسية شديدة خالؿ التحقيؽ معه. وكشػؼ عػف أنػه التقػال اػي 

بدا اػي ضػائقة شػديدة، لكػف لػـ تظهػر و  2050السجف، قبؿ يوـ واحد مف انتحارل اي ديسمبر )كانوف األوؿ( 
عميػه عالمػات تػدؿ عمػػى نيتػه ا نتحػار. وأضػاؼ أف المحققػػيف معػه أبمرػول أنػه اػػي حػاؿ عػدـ ا عتػراؼ ا نػػه 
سيمضػي سػػنيف طويمػة اػػي السػػجف وأف عائمتػه وجيرانػػه وأصػػدقاءل سينفضػوف عنػػه وينبذونػػه، ألنػه سػػيبدو اػػي 

 نظرهـ خائنا.
وت أحرونوت"، أمس، بالدعوة إلقامة لجنة تحقيؽ قضائية رسمية اػي هػذل اي المقابؿ، خرجت صحيفة "يديع

 الفضيحة، حتى تعرؼ كؿ التفاصيؿ.
وكانػػت وزارة الخارجيػػة األسػػترالية قػػد قػػررت إجػػراء تحقيػػؽ اػػي القضػػية مػػف جهتهػػا، خصوصػػا بعػػد أف بػػدأت 

ؿ عمػى معمومػات حػوؿ تنشر تمميحات اػي إسػرائيؿ تػتهـ المخػابرات هنػاؾ بأنهػا هػي التػي سػعت إلػى الحصػو 
طبيعة عممه. اقد نشر اي إسػرائيؿ أف اعتقػاؿ بػف زايرػر تػـ بعػد أف جػر  تحقيػؽ معػه اػي أسػتراليا، إذ اهمػوا 
اي إسرائيؿ أنػه بػدأ يخبػر محققيػه هنػاؾ بمعمومػات حساسػة، تتعمػؽ بعمميػة اغتيػاؿ محمػود المبحػوح اػي دبػي 

 .2050اي مطم  سنة 
بػف زايرػر  عمػؿ اػي شػركة مف القدس المحتمػة، أف  اماؿ شحادةعف  ،51/2/2350الحياة، لندن، وأضاات 

واضػػاات، اف زايرػػر  وهميػػة اقامهػػا جهػػاز الموسػػاد اػػي اوروبػػا، زودت ايػػراف ودوً  اخػػر  بمعػػدات الكترونيػػة. 
" واثنيف اخػريف كػانوا قػد زاروا ايػراف وسػورية ولبنػاف وبػاف الموسػاد كػاف قػد اسػس شػركة Xالمعروؼ با سير "

 اي اوروبا لتجنيد عمالء لمعمؿ مف خاللها. وهمية
وبحسػػب مراسػػؿ قنػػاة "ايػػه بػػي ي" ا سػػترالية الػػذي التقػػى زايرػػر قبػػؿ اعتقالػػه، اف ا خيػػر اسػػتعمؿ جػػواز سػػفرل 

 ا سترالي الحقيقي خالؿ زياراته  يراف وسورية ولبناف اي مهمات لصالح الموساد. 
اب تسػريبه معمومػات حساسػة لجهػات معاديػة، وقػاؿ ضػباط وتأكد عدة جهات، اف اعتقاؿ زايرر جاء اي اعق

سػػابقوف اػػي المخػػابرات اإلسػػرائيمية، إف" مػػا قػػاـ بػػه الموسػػاد مػػف تشػػريؿ زايرػػر وا ثنػػيف عبػػر شػػركة اوروبيػػة 
 وهمية قمص خطر تعرؼ الدوؿ التي عمؿ بها الثالثة ومف ثـ تتب  أنشطتهـ لكشؼ جواسيس آخريف".

 مصادر غربية مطمعة أاادت لػ"الجريدة" أمس، بأف بف زايرير، أف 54/2/2350، الجريدة، الكويتوجاء اي 
ينػػػاير  59هػػو أحػػػد أعضػػاء الفرقػػػة التػػػي اغتالػػت القيػػػادي اػػػي حركػػة "حمػػػاس" محمػػد المبحػػػوح اػػػي دبػػي اػػػي 

2050. 
نػه اتصػؿ بسػمطات إمػارة دبػي وأبمرهػا  وبحسب هذل المصادر، ا ف آلوف كاف ضمف ارقة اغتيػاؿ المبحػوح، واء

 حدث اي عممية ا غتياؿ باألسماء والصور والتفاصيؿ الدقيقة، وحصؿ اي المقابؿ عمى الحماية.ما 
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وقالػػت المصػػادر إف إسػػرائيؿ اسػػتطاعت الوصػػوؿ إلػػى مكػػاف اختبػػاء آلػػوف واختطااػػه وسػػجنه بتهمػػة الخيانػػة، 
يعػػرؼ باسػػـ  وذلػػؾ بسػػرية تامػػة ووسػػط تكػػتـ شػػديد، حتػػى إف حراسػػه لػػـ يطمعػػوا عمػػى هويتػػه الحقيقيػػة، وكػػاف

 "السجيف اكس".
داخؿ زنزانته، ثـ ُنقؿ  2050ولـ تعرؼ عائمة بف آلوف شيئًا عف موضوع سجنه حتى انتحارل اي أواخر عاـ 

 إلى أستراليا لدانه هناؾ.
 

 االستيطان لدخول حكومة نتنياىو تجميديفني تشترط ل 25
زب "الحركػة" اإلسػرائيمي المعػارض ذكػرت صػحيفة "معػاريؼ" اإلسػرائيمية أمػس أف زعيمػة حػ -غزة )ا تحػاد( 

تسيبي ليفني بددت تكهنات بمشاركتها اػي حكومػة رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي المكمػؼ بنيػاميف نتنيػاهو، بعػدما 
اشػػػػترطت لػػػػذلؾ تجميػػػػد ا سػػػػتيطاف اليهػػػػودي اػػػػي الضػػػػفة الرربيػػػػة، خاصػػػػة اػػػػي المسػػػػتوطنات الواقعػػػػة خػػػػارج 

ة إف تفاؤً  ساد أوساط حزب "الميكود" بزعامة نتنياهو اأُلسبوع المجمعات ا ستيطانية الُكبر . وقالت الصحيف
الماضي بأف تكوف ليفني أوؿ الموقعيف عمى تشكيؿ الحكومة ا ئتالايػة الجديػدة، تبػدد بعػد تسػريب مػا طمبتػه 
لفنػػي أثنػػاء المفاوضػػات وأصػػبح مػػف الصػػعب التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ، ووصػػمت المفاوضػػات بػػيف الحػػزبيف إلػػى 

ود. وأوضحت أنه ُطرح عمػى ليفنػي تسػمـ منصػب وزيػر لممػؼ مفاوضػات السػالـ، ااشػترطت طريؽ شبه مسد
لقبولػػه تجميػػد ا سػػتيطاف اػػي المسػػتوطنات التػػي تقػػ  خػػارج التجمعػػات ا سػػتيطانية األساسػػية، وتعهػػد والتػػزاـ 

 نتنياهو بعدـ اتح قنوات أخر  لممفاوضات وأف تكوف هي وحدها المسؤولة عنها.
 51/2/2350، ياالتحاد، أبو ظب

 
 طوارئ لمتدريب عمى سقوط صواريخ  حالفي  "سرائيل"إمدارس  22

تشهد المدارس ا سرائيمية حالة طوارئ حتى الساعة الثانية عشػرة ظهػرًا، بعػد : اماؿ شحادة -القدس المحتمة 
 اف قػػررت الجبهػػة الداخميػػة اجػػراء تػػدريبات لفحػػص جهوزيػػة المػػدارس وقػػدرتها عمػػى حمايػػة الطػػالب اػػي حػػاؿ

 تعرض اسرائيؿ لقصؼ صاروخي مكثؼ.
وتركػػز التػػدريبات عمػػى اطػػالؽ صػػفارة ا نػػذار اػػي كػػؿ البمػػدات ا سػػرائيمية، حيػػث يبػػدا الطػػالب اػػي التػػدريب 

 عمى دخوؿ المالجئ وا ماكف امنة، عممًا اف غالبية المدارس مف دوف مالجئ.
، الػػػى اف النػػػواقص   تقتصػػػر عمػػػى واشػػػارة مػػػديرة المركػػػز الرئيسػػػى لممالجػػػئ اػػػي تػػػؿ ابيػػػب، ميتػػػاؿ تيسػػػماف

المواصفات والمعايير، اذ اف المالجئ وعمى رغـ انها مف ا سمنت، لكنها غير صػالحة لالسػتخداـ اػي حػاؿ 
 الطوارئ.

 51/2/2350، الحياة، لندن
 

 دول صناعيةما تنفقو أضعاف  ستة جيشياتنفق عمى  "إسرائيل" 20
عمػى  إسػرائيؿحصاء المركزية اإلسرائيمية أمس إف ما تصػرؼ قاؿ تقرير لدائرة اإل :برهوـ جرايسي - الناصرة

جيشها، نسبة لمناتج العاـ لديها، بمقدار يصؿ إلى ستة أضعاؼ مػا تصػراه دوؿ صػناعية، وقالػت الػدائرة إف 
% مػف الميزانيػة السػنوية، مػا يعنػي  5665حصة "األمف" مف الموازنة العامة بمرت اي السنوات األخيػرة نحػو 

 % مف الناتج السنوي العاـ اي إسرائيؿ. 667مميار دو ر، وهو ما يشكؿ  5765قرابة 
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% مػف الميزانيػة  30و  يشمؿ التقرير ميزانيات الصرؼ عمى ا حتالؿ وا ستيطاف واألمػف الػذي يصػؿ الػى 
 العامة.

، إف 2055 وحتػى العػاـ 5955مػف العػاـ  اإلسرائيميةوقاؿ تقرير الدائرة، الذي استعرض ميزانية وزارة الحرب 
%،  562% واػي المانيػا  268% مف النػاتج العػاـ لػديها، وبريطانيػا  5ما تصراه الو يات المتحدة األميركية 

يػػػراف  %. ويتضػػػح الفػػػارؽ أكثػػػر اػػػي المقارنػػػة مػػػ  ميزانيػػػات تمػػػؾ الػػػدوؿ، امػػػا تصػػػراه  564% وتركيػػػا  263واء
 %. 3,2% وتركيا  366% مف الموازنة العامة، وألمانيا  568بريطانيا 

ويػػػدور جػػػدؿ اػػػي إسػػػرائيؿ اػػػي هػػػذل األيػػػاـ حػػػوؿ حجػػػـ ميزانيػػػة وزارة الحػػػرب، كمػػػا جػػػرت العػػػادة اػػػي السػػػنوات 
األخيرة، لػد  إعػداد مشػروع الموازنػة العامػة، إذ تتكػاثر الطمبػات لتقمػيص ميزانيػة وزارة الحػرب، باألسػاس اػي 

لميزانية تبقى خارج قرارات تقمػيص ميزانيػة بنود الرواتب وا متيازات التي يحصؿ عميها العسكر، إ  أف هذل ا
تقريبػػا سػػنويا،   بػػؿ أف الػػوزارة تحصػػؿ سػػنويا عمػػى اضػػااات عمػػػى  إسػػرائيؿالدولػػة، التػػي تتخػػذها حكومػػات 

 مميار دو ر. 565ميزانيتها، تتراوح ما بيف مميار الى 
مميػوف دو ر  800يػار دو ر، مم 5625وطالبت وزارة المالية هذا ا سبوع بتقميص ميزانيػة وزارة الحػرب بنحػو 

، ويبقػػى هػػذا التقمػػيص، أقػػؿ مػػف 2054مميػػوف دو ر اػػي العػػاـ المقبػػؿ  425، و2053منهػػا اػػي العػػاـ الحػػالي 
 حيث نسبته المئوية، مف التقميص العاـ الذي ستشهدل كؿ الوزارات تقريبا.

مميػارات دو ر،  3سػرائيؿ البػال  إ  أف هذل المعطيات   تأخذ بالحسباف الدعـ األميركي العسكري السػنوي إل
% منهػػا سػػيولة نقديػػة، والبػػاقي تحويػػؿ صػػفقات أسػػمحة باألسػػاس أميركيػػة، ودعػػـ مشػػاري  تطػػوير أسػػمحة  25

 إسرائيمية.
كما   تشمؿ معطيات دائرة اإلحصاء المركزية، حجػـ الصػرؼ عمػى ا سػتيطاف وا حػتالؿ، خاصػة بنػود مػا 

انيػات مختمػؼ الػوزارات، وحسػب سمسػمة مػف األبحػاث صػدرت عمػى مػر يسمى بػ "األمػف" التػي تجػدها اػي ميز 
% مػػػف  30السػػػنيف، اػػػ ف مجمػػػوع مػػػا تصػػػرؼ إسػػػرائيؿ سػػػنويا عمػػػى الجػػػيش وا حػػػتالؿ وا سػػػتيطاف، يقتطػػػ  

 الموازنة العامة.

 51/2/2350، الغد، عم ان
 

 إلى التدخل لحماية ييود تونس وممتمكاتيم الغربتل أبيب تدعو دول  24
أوعزت وزارة الخارجية اإلسرائيمية إلى سفاراتها اي الخارج بأف تتوجه كؿ منها  نادية التركي: ،يبتؿ أب، لندف

إلى السمطات اي البمد الذي تقيـ ايه، مطالبػة المجتمػ  الػدولي بػأف يمػارس الضػرط عمػى سػمطات الحكػـ اػي 
رثها التاريخي. وجاءت هذل التعميمات  تونس بأف يوار الحماية لمجالية اليهودية الموجودة هنالؾ وممتمكاتها واء

نتيجة لما سمته "جوا متناميا مػف التحػريض اػي تػونس ضػد اليهػود وضػد إسػرائيؿ، وخشػية عمػى سػالمة أاػراد 
 الجالية اليهودية".

وأعػػد قسػػـ مكااحػػة "معػػاداة السػػامية" اػػي وزارة الخارجيػػة اإلسػػرائيمية تقريػػرا عػػف أوضػػاع الجاليػػة اليهوديػػة اػػي 
اػػرد، مفػػادل أف "هػػذل األقميػػة تعػػاني مػػف مظػػاهر تحػػريض متناميػػة اػػي  2000ى منهػػا نحػػو تػػونس، والتػػي تبقػػ

قبػػرا  80وجػػاء اػػي التقريػػر أف  المجتمػػ  التونسػػي، مراقػػة بتصػػريحات خطيػػرة مػػف قبػػؿ رجػػاؿ ديػػف محميػػيف".
دمػػػرت ودنسػػػت خػػػالؿ الشػػػهر الماضػػػي وحػػػدل اػػػي المقػػػابر اليهوديػػػة. وأشػػػاد التقريػػػر بػػػ عالف رئػػػيس الػػػوزراء 

تونسي، حمػادي الجبػالي، إدانتػه الشػديدة لتػدمير المقبػرة اليهوديػة اػي مدينػة سوسػة، وتعميماتػه لقػوات األمػف ال
التونسية بالعمؿ عمى اتخاذ إجراءات لمن  هجمات أخر  عمى مقابر اليهود. لكنه  حظ أف ثمة تصعيدا اي 
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التقريػػر أنػػه اػػي زيػػارة رئػػيس حكومػػة التصػػريحات المعاديػػة لمسػػامية اػػي األوسػػاط الدينيػػة المحميػػة. وسػػجؿ اػػي 
 ، حمػػاس المقالػػة اػػي قطػػاع غػػزة، إسػػماعيؿ هنيػػة، إلػػى تػػونس شػػهر نػػوامبر )تشػػريف الثػػاني( العػػاـ المنصػػـر

 سمعت هتااات مف الجمهور التونسي تنادي "اذبحوا اليهود" عمى المأل. 
ثريف أشػػتوف بػػأف تتوجػػه وطالبػػت إسػػرائيؿ دوؿ ا تحػػاد األوروبػػي، وعمػػى وجػػه الخصػػوص وزيػػرة خارجيتػػه كػػا

بصػػػورة شخصػػػية إلػػػى المسػػػؤوليف التونسػػػييف، بهػػػدؼ إقنػػػاعهـ بوقػػػؼ التحػػػريض المتزايػػػد ضػػػد اليهػػػود وضػػػد 
 إسرائيؿ، والعمؿ عمى تواير الحماية الكاممة ليهود تونس.

 51/2/2350، الشرق األوسط، لندن
 

 إصدار حكم في قضية حنين زعبي ترفضالمحكمة اإلسرائيمية  21
راضػػت المحكمػػة العميػػا اإلسػػرائيمية أمػػس الخمػػيس، اصػػدار قػػرار اػػي التماسػػيف، : رهػػـو جرايسػػيب - الناصػػرة

قدما لهػا قبػؿ عػاميف، ضػد قػرار الكنيسػت بسػحب امتيػازات ثانويػة عػف النائبػة حنػيف زعبػي، بػزعـ أف مفعػوؿ 
وف بسػماع رأي المحكمػة القرار قد انتهى، بانتهاء و ية الكنيست با نتخابات األخيرة، إ  أف الممتمسيف يطالب

 كقرار مبدئي حوؿ القضية، كي يكوف سابقة لممستقبؿ.
ويجري الحديث عف اإلجراء الذي اتخذته لجنػة السػموكيات اػي الكنيسػت اإلسػرائيمي ضػد النائبػة زعبػي، عمػى 

، ويقضي بسحب جػواز السػفر الدبموماسػي مػف 2050خمفية مشاركتها اي أسطوؿ الحرية اي منتصؼ العاـ 
 بة زعبي، ومنعها مف تمقي خدمات السفارات ا سرائيمية اي الخارجية كعضو كنيست.النائ

 51/2/2350، الغد، عم ان
 

 مصر لبحث الممفات األمنية إلىوفد إسرائيمي يصل  26
 4وصػؿ إلػى مطػار القػاهرة الػدولي، أمػس، واػد أمنػي إسػرائيمي مكػوف مػف : القاهرة، غزة ػ البياف ويػو بػي اي

المخصصػػة لمطيػػراف الخػػاص  4ائرة حربيػػة تابعػػة لمقػػوات اإلسػػرائيمية هبطػػت بصػػالة شخصػػيات عمػػى مػػتف طػػ
وكاف اي استقبالهـ مندوبوف تابعوف لجهاز المخػابرات العامػة. ورجحػت مصػادر اػي مطػار القػاهرة أف تكػوف 
ة، المباحثات بيف الجانبيف، التي سيرأسها مدير المخػابرات المصػرية، وعػدد مػف الشخصػيات األمنيػة المصػري

حػوؿ السػػالـ بػػيف اإلسػػرائيمييف والفمسػطينييف والوضػػ  األمنػػي اػػي سػيناء، والهجمػػات اإلسػػرائيمية األخيػػرة عمػػى 
 سوريا.

 51/2/2350، البيان، دبي
 

  زحالقة وغطاس العربيين بالكنيست  لمنائبينرسالة تيديد بالقتل  27
” التجمػػ  الػػوطني الػػديمقراطي“ تمقػػى عضػوا الكنيسػػت جمػػاؿ زحالقػػة وباسػؿ غطػػاس مػػف قػادة القػدس المحتمػػة:
رسالة تهديد مف إرهابييف صػهاينة تضػمنت حكمػًا بالقتػؿ وعبػارات عنصػرية وشػتائـ نابيػة.  48داخؿ أراضي 

مػف إذاعػة الشػمس العربيػة، تسػميـ رسػالة التهديػد ” يشػوروف بػف داايػد“وطمب كاتب الرسالة التػي وقعػت باسػـ 
 ئنيف. بالقتؿ لزحالقة وغطاس واصفًا إياهما بالخا

 51/2/2350، الخميج، الشارقة
 

 لم ينشر عنيم حتى اليوم  في "إسرائيل" : ىناك سجناءإسرائيميمصدر قضائي  28
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قاؿ مصدر قضائي إسرائيمي، الخميس، إنه تـ اػي إسػرائيؿ احتجػاز عػدد مػف السػجناء تحػت أسػماء مسػتعارة 
الموساد بف زايرر إلى أنه لـ يتـ بدوف النشر عنهـ. وأشار المصدر الذي وصؼ بالمطم  عمى قضية عميؿ 

. وادعػػى المصػػدر القضػػائي أف احتجػػاز السػػجيف، بمػػا اػػي ذلػػؾ بػػف  النشػػر عػػف عػػدد مػػف الحػػا ت حتػػى اليػػـو
 زايرر، تحت اسـ غير اسمه الحقيقي كاف بهدؼ حمايته وحماية الجمهور وأمف الدولة.

 51/2/2350، 48عرب 

 
 ظر جوي فوق مناطق سورية ولبنانية موقع "عينيان مركزي": قرار إسرائيمي بفرض ح 29

كشػؼ أحػد المقػربيف لمرايػة مػف وزيػر األمػف اإلسػرائيمي إيهػود بػاراؾ وأحػد القػريبيف : الناصػرة ػ زهيػر أنػدراوس
مما يدور اي وزارة األمف، كشػؼ النقػاب عػف أف رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاهو أواػد وباتفػاؽ مػ  

األمػػػف القػػػومي، الجنػػػراؿ اػػػي ا حتيػػػاط يعقػػػوؼ عميػػػدرور إلػػػى العاصػػػمة  وزيػػػر األمػػػف بػػػاراؾ رئػػػيس مجمػػػس
األمريكيػػػة واشػػػنطف إلجػػػراء سمسػػػمة مػػػف المقػػػاءات مػػػ  مستشػػػار األمػػػف القػػػومي األمريكػػػي ومػػػ  رئػػػيس وكالػػػة 

 ا ستخبارات المركزية األمريكية جو برناف وم  وزير الدااع األمريكي الجديد تشوؾ هيجؿ.
اد موقػػ  )عنيػػاف مركػػازي( أمػػس، اػػ ف عميػػدرور سػػيقـو بالتوضػػيح لممسػػؤوليف وحسػػب هػػذا المصػػدر، كمػػا أاػػ

األمريكييف قرار القيادة السياسية واألمنية اإلسرائيمية بفرض حظر جوي اوؽ األجواء السورية والمبنانية وعمػى 
ته وحبذتػػه مػد  مػػدار السػػاعة، رغػػـ أف الو يػػات المتحػػدة األمريكيػػة كانػػت تعمػػـ بخمفيػػة هػػذا القػػرار وأنهػػا شػػجع

 حسب ما كشؼ عنه أحد الخبراء اي الشؤوف العسكرية األمريكية مف واشنطف.
وأضاؼ الموق  اإلسرائيمي قائاًل إف مستشار األمػف القػومي اإلسػرائيمي سػيعرض أيضػا مقترًحػا إسػرائيميا عمػى 

ة بفػرض حظػر الجانب األمريكي ليتحوؿ إلى رسػالة تحػاؿ إلػى الحكومػة التركيػة مػف أجػؿ اتخػاذ خطػوة مماثمػ
جوي عمى حدودها م  سورية بحيث يحظر عمى سالح الجو السوري أو منظومات األسمحة أف تتواجػد عمػى 

 مسااة معينة مف الجانب اآلخر مف الحدود السورية، عمى حد تعبير المصادر عينها.
مريكيػة سػػيتوجه وتابعػت المصػادر عينهػا أنػه بعػد أفه ينتهػي مػف محادثاتػه مػ  كبػار المسػؤوليف اػي اإلدارة األ

 إلى كؿ مف بريطانيا وارنسا ويحمؿ نفس الرسالة.
 51/2/2350القدس العربي، لندن

 
 ات التدمير والترحيللحماية قرى شرق القدس من مخطط شعبيةبركة يدعو لمقاومة  03

تمقػػػت عشػػػرات البيػػػوت الفمسػػػطينية اػػػي قػػػر  شػػػرؽ القػػػدس المحتمػػػة، اجػػػر اليػػػـو : الناصػػػرة ػ زهيػػػر أنػػػدراوس
، إخطارات مف سمطات ا حتالؿ لتدمير بيوتها، اي اطار مخطط لتوسي  مستوطنة 'آدـ' بيف القدس الخميس

محمد بركػة، إف مػف يراقػب هػذل المنطقػة وقربهػا لمقػدس، العربي اي الكنيست اإلسرائيمي وأريحا، وقاؿ النائب 
ّرب القػػدس، وزوالػػه يتأكػػد أف هػػدؼ ا حػػتالؿ هػػو مواصػػمة اصػػؿ الضػػفة كميػػا عػػف القػػدس، اكػػؿ بيػػت هنػػا يقػػ

.ودعػػا بركػػة، إلػػى تنشػػيط المقاومػػة الشػػعبية، خاصػػة وأنهػػا بػػدأت اػػي ا سػػابي  األخيػػرة تتبنػػى نمػػاذج  يبعػػدها.
 ...خالقة، مثؿ قرية باب الشمس

 51/2/2350، القدس العربي، لندن
 

 بالضفة إثر تفكيك مستوطنة عشوائيةاإلسرائيمية  والشرطةصدامات بين مستوطنين  05

"معػالي ريحااػاـ" اػي مجمػ  مسػتوطنات  مسػتوطنة اػي طات ا سرائيمية ا ربعاء، ستة منازؿ نقالةاككت السم
تظػػاهرات غاضػػبة لمسػػتوطنيف يػػدعمهـ انصػػارهـ، اضػػااة الػػى ؛ ممػػا أثػػار "غػػوش عتصػػيوف" جنػػوب القػػدس
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واصػػػدرت  صػػػدامات مػػػ  الشػػػرطة امػػػاـ البرلمػػػاف اػػػي القػػػدس. وقطعػػػت طػػػرؽ اػػػي محػػػيط المدينػػػة المقدسػػػة.
حكمة العميا، اعمى هيئة قضائية اي اسرائيؿ،  حقا امرا يحظر عمميات تفكيؾ جديدة او طػرد مسػتوطنيف الم

 حتى اشعار اخر.
 51/2/2350، الرأي العام، الكويت

 
 ةالنووي ضد إيرانازدياد القمق في تل أبيب من تنازل واشنطن عن الخيار العسكري  02

يؼ' العبرية اي عددها الصادر أمس الخميس النقاب عف أف زهير أندراوس: كشفت صحيفة 'معار   الناصرة ػ
حالػػة مػػف القمػػؽ انتابػػت األوسػػاط السياسػػية اػػي الدولػػة العبريػػة حيػػاؿ خطػػاب روز غوتمػػولر، مسػػاعدة وزيػػر 
الخارجية األمريكي لشؤوف التفتيش وا لتزاـ باتفاقيات الرقابة عمى األسمحة، والذي تـ تفسػيرل مػف قػبمهـ عمػى 

تمميح بأف إدارة الرئيس األمريكي، بارؾ اوباما،   تفكر بشكؿ  جدي اي استخداـ الخيار العسكري أنه بمثابة 
ضػػد البرنػػامج النػػووي اإليرانػػي، مشػػيرًة اػػي القػػوت نفسػػه إلػػى أف المسػػؤولة األمريكيػػة شػػبهت الوضػػ  اإليرانػػي 

 بوض  أزمة الصواريخ اي كوبا اي الستينيات مف القرف الماضي.
 51/2/2350، لندن القدس العربي،

 
  في مالي يفتح الباب عمى مصراعيو أمام الدولة العبرية الفرنسيدراسة إسرائيمية: التدخل  00

الناصػرة ػ زهيػر أنػدراوس: قالػت دراسػة صػادرة عػف معهػد بػيرف ػ السػادات اػي تػؿ أبيػب إف التػدخؿ الفرنسػي 
اريقيػة يفػتح البػاب عمػى مصػراعيه أمػاـ العسكري اي مالي ضد القو  اإلسالمية المتطراػة اػي هػذل الدولػة اإل

الدولة العبريػة لتحسػيف عالقاتهػا مػ  بػاريس مػف ناحيػة، ومػ  الػدوؿ المسػممة وغيػر العربيػة، واسػتعادة نفوذهػا 
اي القارة السمراء، كما كاف اي الماضي، مف الناحية األخر ،  اتًة إلى أف هذا الهدؼ يجب أفه يكوف عمى 

 رجية اإلسرائيمية اي الحكومة الجديدة.رأس سمـ أولويات وزير الخا
وتابعت: تدخمت ارنسا اػي مػالي لحمايػة مصػالحها الحيويػة، خصوصػا وأف تنظػيـ القاعػدة وضػ  هػذل الدولػة 

رة عميها، تميها نيجيريا، التي تعتمػد ارنسػا عميهػا اعتمػادا كبيػرا ارنسػا  سػتيراد اليورانيػـو كهدؼ رئيسي لمسيط
حتػى اآلف، ومػػ  أف الهػػدؼ هػػو المحااظػػة عمػى المصػػالح الفرنسػػية، إ  أف الدراسػػة رأت أف التػػدخؿ الفرنسػػي 

 أوجد ارصة دبموماسية إلسرائيؿ.
رئيس المؤقػػت لمػػالي والتػػي وجههػػا لألعضػػاء العػػرب اػػي ولفتػػت الدراسػػة إلػػى التصػػريحات التػػي أدلػػى بهػػا الػػ

، 2053كػػػانوف الثػػاني )ينػػػاير(  27ا تحػػاد األاريقػػي اػػػي اليػػـو الختػػامي لقمػػػة المنظمػػة اػػي أديػػػس أبابػػا اػػي 
وبشػػكؿ خػػاص لمػػدوؿ العربيػػة التػػي أدانػػت الهجمػػات الجويػػة الفرنسػػية ضػػد اإلسػػالمييف، مثػػؿ مصػػر وتػػونس، 

الػػدوؿ العربيػػة لإلجػػراءات المروعػػة التػػي تسػػببت بهػػا اإلسػػالميوف لمشػػعب  معبػػرا عػػف غضػػبه مػػف عػػدـ إدانػػة
المالي، مشدًدا عمى أف ما يهـ الػدوؿ العربيػة هػو إدانػة التػدخؿ الفرنسػي، كمػا أشػارت الدراسػة إلػى أف العديػد 

وتحديػػدا  مػػف صػػناع القػػرار اػػي هػػذل الدولػػة اإلاريقيػػة تحػػدثوا عمًنػػا عمػػا أسػػمول بخيانػػة الػػدوؿ العربيػػة لػػبالدهـ،
الدوؿ العربية التي تحكمها أنظمة إسالمية،  اتيف إلى أف بالدهـ قطعت العالقات مػ  الدولػة العبريػة بسػبب 
طمباتهـ المتكررة منها وضروطهـ الجمة، وبالتالي توقػ  صػناع القػرار أفه تقػوـ الػدوؿ العربيػة بمسػاعدتها اػي 

دانة التدخؿ الفر   نسي اقط.محنتها، وليس الوقوؼ عمى الحياد واء
وأشارت الدراسة إلى أف غضب صناع القرار اي مالي كاف بالتحديػد ضػد السػفير الفمسػطيني المعتمػد هنػاؾ، 
مشيريف إلى أنه بحسب طمبه اقد تـ راػ  القضػية الفمسػطينية عمػى رأس األجنػدة اػي مػالي، وبػات المواطنػوف 
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قػررت إطػالؽ اسػـ سػاحة عامػة اػي يعراوف عف ظهر قمب بأف الشعب الفمسػطيني مظمػوـ، كمػا أف الحكومػة 
باماكو، العاصمة عمى اسـ الشهيد الفمسطيني، محمد الدرة، ولكف بالمقابؿ، لـ ُيسػم  السػفير الفمسػطيني ولػو 
مػػرة واحػػدة إدانػػة ضػػد األعمػػاؿ التػػي يقػػـو بهػػا اإلسػػالميوف المتطراػػوف هنػػاؾ، وبالتػػالي، يػػر  القػػادة اػػي هػػذل 

 ل الدولة تريير سياستها الخارجية.الدولة اإلاريقية أنه يتحتـ عمى هذ
وذكرت الدراسة بخيبة األمؿ اإلاريقية مف العػالـ العربػي واإلسػالمي عنػدما حاولػت المممكػة العربيػة السػعودية 
ومنظمػػة الػػدوؿ المصػػدرة لمػػنفط اسػػتخداـ الحػػوااز الماليػػة لتشػػجي  البمػػداف األاريقيػػة عمػػى قطػػ  العالقػػات مػػ  

، هددت جامعة الدوؿ العربية بتطبيؽ الحظر النفطي عمى إاريقيا، ونتيجػة 5973إسرائيؿ، بعد حرب أكتوبر 
 لذلؾ، قطعت جمي  البمداف األاريقية، باستثناء أرب  دوؿ، عالقاتهما م  إسرائيؿ.

لكنهػػا سػػرعاف مػػا أدركػػت أف القػػرار لػػـ يكػػف حكيمػػا، ألف الجامعػػة العربيػػة مسػػتعدة لتبػػادؿ أعػػدائها ولكػػف لػػيس 
عديػػد مػػف الزعمػػاء األاارقػػة وصػػناع الػػرأي اتهمػػوا بصػػورة عمنيػػة العػػرب بالعنصػػرية وذكػػروهـ الػػنفط. كمػػا أف ال

بالعبوديػػة الماضػػية اػػي أاريقيػػا، كمػػا أف العديػػد مػػف الػػدوؿ اػػي القػػارة السػػمراء، كػػاف يسػػاورها القمػػؽ أيًضػػا مػػف 
ي انتهجهػػا، عمػػى حػػد الطمػػوح التوسػػعي لمػػزعيـ الميبػػي الراحػػؿ، معمػػر القػػذااي وسياسػػات زعزعػػة ا سػػتقرار التػػ

 قوؿ الدراسة.
واػػػػي الثمانينيػػػػات والتسػػػػعينيات مػػػػف القػػػػرف الماضػػػػي، وبفضػػػػؿ الخارجيػػػػة اإلسػػػػرائيمية، إعػػػػادت أكثريػػػػة الػػػػدوؿ 

م  اند ع ا نتفاضة الثانية قررت النيجر  2000اإلاريقية عالقاتها الدبموماسية م  إسرائيؿ، ولكف اي العاـ 
، وجػاءت 2009ريتانيػا اقػد قطعػت عالقاتهػا مػ  الدولػة العبريػة اػي العػاـ قط  عالقاتها م  تؿ أبيب، أمػا مو 
 هاتاف الخطوتاف بتأثير مف إيراف.

، أعمػػف الػػرئيس اإليرانػػي محمػػود 2008وتطرقػػت الدراسػػة إلػػى تػػأثير إيػػراف اػػي أاريقيػػا، وقالػػت إنػػه اػػي العػػاـ 
واحػػػد، زار العديػػػد مػػػف البمػػػداف  أحمػػػدي نجػػػاد أف بػػػالدل تهػػػدؼ إلػػػى تطػػػوير العالقػػػات مػػػ  أاريقيػػػا، وبعػػػد عػػػاـ

األاريقيػػة براقػػة دبموماسػػييف وجنػػرا ت إيػػرانييف، وتػػـ التوقيػػ  عمػػى صػػفقات تجاريػػة واتفاقيػػات دبموماسػػية واػػي 
مجاؿ الدااع، اي حيف اقدت إسرائيؿ مشروع الصرؼ الصحي اي السنراؿ بعد وعد إيراف بتنفيذ نفس العمؿ 

رػؿ اإليرانػي، قالػت الدراسػة، ا نػه اػوز اإلسػالمييف اػي مصػر وتػونس، بتكمفة أقؿ، ولكف عمى الػرغـ مػف الترم
وتقريًبػػا مػػ  اسػػتيالء تنظػػيـ القاعػػدة عمػػى مػػالي، باتػػت المزيػػد والمزيػػد مػػف البمػػداف األاريقيػػة تخشػػى مػػف إيػػراف 
وحمفائهػػا اإلسػػالمييف، وأكبػػر مثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ، أف الصػػوماؿ أصػػبحت واحػػدة مػػف أقػػرب حمفػػاء إسػػرائيؿ اػػي 

، وكذلؾ مشتر رئيسػي لألسػمحة اإلسػرائيمية، كمػا أف كينيػا، والتػي تواجػه أيضػا اإلرهػاب اإلسػالمي مػف أاريقيا
مميوف دو ر  500الصوماؿ المجاورة، مهتمة اي تعزيز عالقاتها العسكرية م  إسرائيؿ، ونيجيريا أنفقت نحو 

 عمى شراء معدات عسكرية مف الدولة العبرية اي السنوات القميمة الماضية.
وتابعت أف الرضب اػي مػالي مػف الػدوؿ العربيػة، خصوًصػا مصػر، هػو جػزء مػف الخػوؼ عمػى نطػاؽ أوسػ  
مف النفوذ اإلسالمي األاريقي والتدخؿ اإليراني اي القارة، وعمى الػرغـ مػف أف التػدخؿ العسػكري الفرنسػي اػي 

تػػػي ينبرػػػي عمػػػى إسػػػرائيؿ هػػػذل الدولػػػة هػػػو لممحااظػػػة عمػػػى المصػػػالح الفرنسػػػية، إ  أنػػػه يفػػػتح نااػػػذة الفػػػرص ال
 اغتنامها لتحسيف عالقاتها م  أاريقيا وم  ارنسا ، عمى حد سواء.

، إنمػا انتهػت بخػالؼ 2055-2002وم  أف المصالح الفرنسية اإلسرائيمية لـ تتساوؽ خػالؿ الحػرب األهميػة 
ا مػػػف المصػػػالح بػػػيف الػػػدولتيف، إ  أف سياسػػػة الػػػرئيس الفرنسػػػي ارانسػػػوا هو نػػػد اػػػي مػػػالي يخمػػػؽ مناًخػػػا جديػػػدً 

المشتركة بيف تؿ أبيب وباريس،، منذ اآلف ارنسا تقاتؿ القػوات التػي ُتعػادي إسػرائيؿ، وهكػذا، اػ ف األزمػة اػي 
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مػػالي ُتشػػػكؿ ارصػػػة إلسػػػرائيؿ لتحسػػػيف عالقاتهػػػا مػػػ  ارنسػػا ومػػػ  المسػػػتعمرات الفرنسػػػية السػػػابقة اػػػي أاريقيػػػا، 
 سرائيمي القادـ، عمى حد تعبير الدراسة.وينبري اغتناـ هذل الفرصة مف قبؿ وزير الخارجية اإل

 51/2/2350، القدس العربي، لندن
 

 ةفي سوري فمسطينيين ثالثةستشياد ا 04
امسطينييف، اليوـ الخميس، جراء استمرار عمميات القصؼ واستهداؼ المخيمات واألحياء  3استشهد : غزة

 التي يقطنها امسطينيوف اي سوريا.
، إف الشاب ياسر خميؿ، استشهد جراء اصابته برصاص قناص اي وقالت مصادر خاصة لػالقدس دوت  كـو

"أوؿ مخيـ اليرموؾ"، جنوب العاصمة السورية دمشؽ، بينما استشهد الشاب، حسف الزيتاوي، أمس األربعاء، 
وهو امسطيني مف سكاف حي "جوبر" بدمشؽ، جراء اصابته برصاص مسمحيف مف الجيش النظامي عمى 

 نطقة.حاجز قريب مف تمؾ الم
واي السياؽ ذاته، استشهد الشاب محمد الخضراء، وهو امسطيني مف سكاف منطقة دوما، جراء سقوط قذيفة 

 آخريف مف أاراد العائمة بجراح مختمفة. 3عمى منزؿ عائمته وهـ نياـ، ما اسفر ايضًا عف أصابة 
لعدة عمميات قصؼ،  وتعرضت مخيمات اليرموؾ، والحسينية، والسبينة، وخاف الشيح، ومخيـ الرمداف،

لى مخيـ اليرموؾ عمى الرغـ مف حواجز  أحدثت أضرارا مادية متباينة، ايما لوحظ وجود حركة نشطة مف واء
 األمف السوري الذي كاف يقوـ بعمميات تفتيش لمسكاف.

 51/2/2350، القدس، القدس
 

 جراء انفجار جسم مشبوه واالحتالل يتوغل شمال غزة بجراحاستشياد طفل متأثرا  01
أشرؼ الهور: قاؿ الطبيب أشرؼ القدرة الناطؽ باسـ وزارة الصحة اف الطفؿ عماد أبو قادوس ويبم   -غزة 

مف العمر خمسة أعواـ، قضى متأثرا بجراح أصيب بها قبؿ عدة أياـ بمدينة غزة، وكاف الطفؿ يرقد اي أحد 
 المشااي لمعالج مف الجراح الخطرة التي أصابته جراء ا نفجار.

قاؿ القدرة اف ثالثة أطفاؿ آخريف أصيبوا بانفجار جسـ مشبول، شرؽ بمدة بيت حانوف شماؿ القطاع، وكذلؾ 
ويعتقد بأف األجساـ المنفجرة هذل هي أحد المخمفات التي تتركها قوات ا حتالؿ  ووصؼ حالتهـ بالمتوسطة.

 خالؿ عمميات التوغؿ البرية أو الرارات الجوية التي تنفذها ضد قطاع غزة.
إلى ذلؾ، نفذت قوات ا حتالؿ يوـ أمس عممية توغؿ برية اي منطقة حدودية تق  إلى الشماؿ مف بمدة بيت 

ونفذت التوغؿ عدد مف اآلليات العسكرية ترااقها عدة جرااات، وقامت عمى   هيا أقصى شماؿ قطاع غزة.
 الفور وسط إطالؽ نار لمترطية بأعماؿ تمشيط وتجريؼ اي المنطقة.

 51/2/2350، عربي، لندنالقدس ال
 

  باألقصى وعدم السماح لالحتالل بتشريح جثتو بدفنواألسير العيساوي يطالب  06
القدس المحتمة: طالب األسير المقدسي المضرب عف الطعاـ سامر العيساوي السمطة الفمسطينية والقيادة 

 جنه قبؿ أف يفرج عنه.المصرية أف يمنعوا ا حتالؿ اإلسرائيمي مف تشريح جسدل اي حاؿ تواي داخؿ س
عمى التوالي، " اما  205وجاء اي رسالة لألسير العيساوي، والذي وصؿ إضرابه عف الطعاـ لميوـ الػ 

مناشدتي ا خيرة الى السمطة الفمسطينية والقيادة المصرية اذا لـ يتمكنوا مف تحريري حيا اارجوكـ اذا 
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مى عمي اي المسجد ا قصى واداف بجوار شقيقي استشهدت اف تمنعوا ا حتالؿ مف تشريح جسدي، واف يص
 الشهيد اادي".

(، وحصمت "قدس 54/2وقاؿ العيساوي اي رسالته، التي وصمت لشقيقته المحامية شيريف، اليوـ الخميس )
برس" عمى نسخة منها، إف إضرابه عف الطعاـ يأتي ضمف "معركة الوااء لدماء الشهداء". واصفًا إضرابه 

ثبات الذات"، واؽ قوله.بأنه "معركة البق  اء والوجود واء
وأوضح العيساوي أف اإلستمرار اي إضرابه عف الطعاـ ما وصؿ لما وصؿ عميه لو  دعـ الشعب 
الفمسطيني له ومساندته اي "المعركة التي يخوضها والشعب ألف ا حتالؿ حاوؿ اإللتفاؼ عمى ما تـ إنجازل 

 اي صفقة وااء األحرار".
اوي أف مستمر اي إضرابه عف الطعاـ "ا ما الحرية او الشهادة". وتاب  "واؤكد أنني لف وأكد األسير العيس

أطعف الشهداء مف أبناء الشعب الفمسطيني عامة وشهداء غزة خاصة، ومهندس صفقة وااء ا حرار احمد 
 قوله.الجعبري وأبطاؿ الوهـ المتبدد الذيف ضحوا بأرواحهـ مف أجؿ اتماـ صفقة وااء ا حرار"، واؽ 

وشدد العيساوي عمى أف حريته مف حرية الشعب الفمسطيني وأف قضيته "قضية وطنية وليست شخصية". 
 مؤكدًا أف وصؿ لنهاية النفؽ و  ير  إ  "نور الحرية أو الشهادة".

 54/2/2350قدس برس، 
 

 إلنقاذ األسرى والمعتقمين "الضمائر الحية في العالميناشدالمطران عطا اهلل حنا  07
ناشد رئيس أساقفة سبسطية لمرـو األرثوذكس المطراف عطا اهلل حنا "كااة أصحاب : لقدس المحتمةا

الضمائر الحية اي العالـ بضرورة التحرؾ الفوري والسري  إلنقاذ حياة األسر  والمعتقميف الفمسطينييف 
(، 54/2لخميس )ودعا حنا اي بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنه اليوـ ا المضربيف عف الطعاـ".

هي قضية عادلة، ومف واجبنا  إلى "تصعيد الفعاليات التضامنية ألف األسر  اي خطر حقيقي وقضيتهـ
 نضالهـ المشروع نحو الحرية والكرامة والعدالة". مسمميف ومسيحييف أف نقؼ إلى جانبهـ ونؤازرهـ اي

 54/2/2350قدس برس، 
 
 
 

 تشفى "أساف ىروفيو"العيساوي إلى مس األسيرنقل نادي األسير:  08
نقمت السمطات ا سرائيمية، مساء اليوـ الخميس، األسير المقدسي سامر العيساوي إلى : جنيف

مستشفى"اساؼ هروايه " لممرة الثانية اي غضوف اياـ لوضعه تحت المراقبة.وقاؿ مدير الوحدة القانونية اي 
عيادة سجف الرممة، أخبرته أنه تـ نقؿ  نادي ا سير، المحامي جواد بولص لػالقدس دوت كـو بأف ادارة

العيساوي لممستشفى، جراء تدهور حالته الصحية، اي ظؿ المضاعفات التي طرأت عمى وضعه الصحي، 
 وذلؾ مف اجؿ وضعه تحت المراقبة. 

 51/2/2350، القدس، القدس
 

 مع األسرى المضربين اً اليات جماىيرية واسعة بغزة تضامنفع 09
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اع غزة، اليوـ الخميس، اعاليات جماهيرية واسعة مف مختمؼ القو  والفصائؿ شهد قط: محمد عيد -غزة
 والمؤسسات األهمية، والصحفييف، تضامًنا م  األسر  المضربيف عف الطعاـ اي سجوف ا حتالؿ.

ونظمت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، بالتعاوف م  وزارة األسر  والمحرريف اي غزة، وقفة تضامنية 
 بيف، أماـ مكتب المفاوض السامي لحقوؽ اإلنساف وسط المدينة.م  المضر 

وشارؾ اي الوقفة التضامنية، ممثميف عف الحركة، وموظفو وزارة األسر ، إلى جانب عدد مف األسر  
 المحرريف، واي مقدمتهـ األسير المحرر أكـر الريخاوي.

ا حتالؿ، وخصوًصا اي اآلونة  وأشار مدير عاـ الوزارة أشرؼ حسيف، إلى معاناة األسر  اي سجوف
 األخيرة والتي شنت ايها إدارة السجوف حممة شرسة ضد األسر .

وأوضح حسيف اي كممته، أف الحممة التي تشنها إدارة السجوف اي الفترة الحالية، لـ يسبؽ لها مثيؿ ضد 
التعسفي، وارض الررامات الحركة األسيرة، مشيرًا إلى تعمد ا حتالؿ ممارسة سياسة اإلهماؿ الطبي، والنقؿ 

 المالية بكثرة عمى األسر  اي مختمؼ السجوف.
وطالب جمهورية مصر العربية باإلسراع اي حراكها الدبموماسي، القاضي باإلاراج عف األسر  المضربيف، 

 والذيف تحرروا ضمف صفقة "وااء األحرار".
لمضربيف عف الطعاـ، نظًرا لمعايشته لهـ بدورل؛ تحدث األسير المحرر أكـر الريخاوي، عف معاناة زمالئه ا

 أثناء تواجدل اي مستشفى سجف الرممة قبؿ اإلاراج عنه.
أياـ، حاؿ زمالئه المرضى والمضربيف  550ووصؼ الريخاوي الذي خاض إضراًبا عف الطعاـ لما يزيد عف 

 عف الطعاـ، بػ"جثث هامدة تنتظر الموت أو النصر، اي "مسمخ" سجف الرممة".
يس الهيئة اإلدارية لشبكة المنظمات األهمية محسف أبو رمضاف، عمى دور ا تحادات والمؤسسات وشدد رئ

 المهنية واألهمية اي دعـ األسر  المضربيف اي مسيرتهـ النضالية ضد ا حتالؿ.
 200وأعرب عف قمقه البال  إزاء استمرار العيساوي اي إضرابه المفتوح عف الطعاـ، والذي تجاوز خالله الػ

 يوـ، معتبًرا إضرابه تحديًا أسطوريًا ضد ا حتالؿ.
وطالب جمي  المؤسسات الحقوقية، بضرورة رصد ا نتهاكات اإلسرائيمية المتواصمة ضد الشعب الفمسطيني، 
وقضية أسرال األبطاؿ. وتساءؿ: "أيف المؤسسات القانونية؟ وأيف المؤسسات الحقوقية التي تصدر تقاريرها 

 أماـ ا نتهاكات المتواصمة بحؽ األسر  والمضربيف؟". الشهرية والسنوية،
وأضاؼ: "إذا لـ تقؼ هيئة األمـ المتحدة عمى مسئولياتها القانونية والحقوقية؛ ا نها تعاني مف أزمة 

 أخالقية!"، مؤكًدا أف قضية األسر  المضربيف اختبار حقيقي لتمؾ المؤسسات.
ع الميي قطاع غزة، وقفة تضامنية م  األسير المضرب إلى ذلؾ، نظمت مجموعة متضامنة مف صحفيي واء
 عف الطعاـ سامر العيساوي، وبقية زمالئه المضربيف.

وشدد اإلعالمي مؤمف شويخ اي حديثه لػ"امسطيف"، عمى دور اإلعالمييف ووسائؿ اإلعالـ اي نقؿ معاناة 
 األسر  المضربيف، ومطالبهـ العادلة.

، وقفة تضامنية م  األسر  المضربيف عف الطعاـ أماـ المجنة واي السياؽ، نظـ عدد مف جرحي امسطيف
الدولية لمصميب األحمر بمدينة غزة. ورا  المشاركوف بدعوة مف جمعية السالمة الخيرية،  اتات حقوقية 
تطالب الصميب األحمر ب نهاء معاناة األسر  المضربيف، مكمميف أاواههـ، وذلؾ إشارة لحاؿ تمؾ 

 اة األسر  المضربيف. المؤسسات أماـ معان

 54/2/2350، فمسطين أون الين
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 يدعون لـ"جمعة كسر الصمت" تضامًنا مع األسرىفمسطينيون نشطاء  43

« ايس بوؾ»دعا نشطاء امسطينيوف اي الضفة الرربية وقطاع غزة عبر موق  التواصؿ ا جتماعي غزة: 
ي سجوف ا حتالؿ اإلسرائيمي. وأطمؽ إلى حممة لمتضامف م  األسر  الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ ا

يوما لمرضب »، مشيريف إلى أنه سيكوف «جمعة كسر الصمت»النشطاء عمى أوؿ جمعة لهذل الحممة بػ
 «.الشامؿ اي كااة المدف الفمسطينية

وحث النشطاء جمي  الفمسطينييف عمى ضرورة الخروج إلى كااة المياديف العامة ونقاط التماس م  الجنود 
إليصاؿ رسالة بأف استشهاد أي أسير اي سجونه سيفتح عميه أبواب »مييف بعد صالة الجمعة: اإلسرائي
 ، عمى حد تعبيرهـ.«جهنـ

 51/2/2350، الشرق األوسط، لندن
 

 مأمن اهلل اإلسالمية وسط القدس مقبرة كتابات معادية لمعرب في  45
تاريخية اي القدس  إسالميةمقبرة  ُخّطت كتابات معادية لمعرب عمى قبور اي: أ ؼ ب -القدس المحتمة 

وجدت كتابة دا  الثمف ونجمة داود عمى عشرات القبور : »اإلسرائيميةالرربية. وأعمنت ناطقة باسـ الشرطة 
وع. كما قاؿ مصور انه تـ اتح تحقيؽ اي الموض إلى، مشيرة «وسط القدس اإلسالميةاهلل  مأمفاي مقبرة 
عمى القبور اي المقبرة  أيضاوجدت « معاليه ريحاااـ»و« مات محمد»اف كتابات « ارانس برس»لوكالة 

 القرف الثاني عشر الميالدي. إلىالتي تعود 
 51/2/2350، الحياة، لندن

 
 إصابتان برصاص االحتالل شمال القطاعوزارة الصحة في غزة:  42

با برصاص جيش أعمف الناطؽ باسـ وزارة الصحة الفمسطينية، اليوـ الخميس، أف مواطنيف امسطينييف أصي
وقاؿ د. أشرؼ القدرة المتحدث باسـ وزارة الصحة  ا حتالؿ ا سرائيمي شرؽ بيت حانوف شماؿ قطاع غزة.

إف "مواطنيف أصيبا برصاص الجيش ا سرائيمي أحدهما جراحه خطيرة ألنه مصاب بالصدر والثاني أصيب 
رية توغمت صباح اليـو لمسااة محدودة اي وكانت عدة آليات إسرائيمية عسك باليد وحالته متوسطة الخطورة".

 أراضي المواطنيف ببمدة بيت  هيا شماؿ قطاع غزة.
 54/2/2350، فمسطين أون الين

 
 لمتحقيقثالثة ويستدعي  في القدس سموانبمدة من  سبعة فمسطينييناالحتالل يعتقل  40

نيف خالؿ مواجهات اي اعتقمت قوات ا حتالؿ، مساء أمس الخميس، سبعة مواط: واا -القدس –القدس 
حي بئر أيوب ببمدة سمواف جنوبي المسجد األقصى المبارؾ، كما استدعت ثالثة شباف آخريف لمتحقيؽ لد  

وأااد شهود عياف بأف قوات ا حتالؿ اقتحمت الحي وداهمت منازؿ تعود لعائالت الرويضي،  مخابراتها.
سيدات مف عائمة الرويضي، مسببة  3حامها عمى والعباسي، والرجبي، وشويكي، واتشتها، واعتدت خالؿ اقت

 الرعب لألطفاؿ.
 51/2/2350، القدس، القدس
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 ليتزوج فتاة من غزة األنفاقشاب صيني يتسمل عبر  44
عاما تتخيؿ يوما اف اارس  25لـ تكف ايماف ابو سبيتاف وهي شابة امسطينية تبم  مف العمر : بي بي سي

، عندما زار شاب صيني القطاع ضمف واد تضامني 2050لمعاـ القصة تعود  احالمها سيأتي مف الصيف.
صيني م  المحاصريف اي غزة، وكاف يتقف المرة العربية اقد عمؿ كمترجـ اي ذلؾ الوقت واطمؽ عمى تفسه 

وتقوؿ ايماف انها لمست اي موسى مشاعر صادقة واكتشفت ايضا انه  اسـ موسى، وحينها التقى ب يماف.
تقوؿ ايماف اف موسى طمب الزواج منها، وقد اكدت له اف هذا ا مر يبدو مستحيال و  مسمـ ويحفظ القرآف.

اكيؼ يمكف اف يزور غزة مرة اخر  وكيؼ يمكف اف تقن  اهمها بزواجها مف شخص ليس امسطينيا او حتى 
لكف موسى كاف مصرا عمى قرارل وكاف يقوؿ دائما اف اي انساف يمكف اف يحقؽ حممه لو كاف يممؾ  عربي.

 ا رادة وا يماف.
وبحسب مقربيف مف موسى، اقد قرر اي نوامبر الماضي، أف يزور غزة، وقد ساار بالفعؿ مف الصيف الى 
مصر، وانتقؿ الى منطقة الحدود بيف مصر وغزة، وتـ تهريبه عبر احد انفاؽ التهريب الممتدة تحت الحدود 

الفور قاموا بترتيب موعد م  والد ايماف وقاـ حيث كاف اصدقاؤل اي انتظارل اي الجانب الفمسطيني، وعمى 
وتقوؿ ايماف اف والدها لـ يكف موااقا تماما عمى هذا الزواج لكنه واماـ اصرارها  بزيارته وطمب منه يدها.

 وما لمسه مف شجاعة موسى وقدومه الى غزة وتحديه لكؿ الصعوبات وااؽ عمى طمبه.
 51/2/2350، البيان، دبي

 
 بتيمة إطالق رصاصة عمى حافمة لممستوطنينبيت لحم كانت  في االحتاللشنيا االعتقاالت التي ي 41

أكدت مصادر حقوقية امسطينية لػ "قدس برس" أف حممة ا عتقا ت اإلسرائيمية التي يشنها جيش الخميؿ: 
ا حتالؿ منذ شهريف اي بمدة بيت اجار قضاء بيت لحـ جنوب الضفة الرربية المحتمة، وطالت العشرات 

وبيف مدير  الفتيه والشباف بتهمة إطالؽ رصاصة عمى حاامة لممستوطنيف مف سالح "مسدس" شخصي. مف
وزارة األسر  اي بيت لحـ منقذ أبو عطواف بأف حممة ا عتقا ت التي أعقبت الحرب األخيرة عمى قطاع 

وأوضح عطواف اي  .غزة اي تشريف الثاني )نوامبر( العاـ الماضي طالت ثمانيف شابا امسطينيا مف البمدة
  يكاد يخمو يوـ مف غير اف تنفذ ايه قوات  2053حديث لمراسؿ "قدس برس" بأنه ومنذ بداية عاـ 

 ا حتالؿ عمميات اعتقاؿ اي بيت اجار.
 54/2/2350قدس برس، 

 
  من بناء جدار قرب شارع الشيداء بالخميل المستوطنينفمسطينيون يمنعون  46

بناء جدار استيطاني اي منطقة  (،2|54اليـو الخميس ) توطنيف اليهود،الخميؿ: حاولت مجموعة مف المس
بعد  5994العيف الجديدة بالقرب مف شارع الشهداء بالخميؿ )جنوب الضفة الرربية(، والمرمؽ منذ عاـ 

محاوليف بناء جدراف حولها وتمهيد الطريؽ الواصؿ بيف مستوطنة "رمات يشاي"  مجزرة الحـر اإلبراهيمي،
 الشهداء.وشارع 

وقاؿ تجم  "شاب ضد ا ستيطاف" اي بياف لها تمقت "قدس برس" نسخة عنه إف المستوطنيف حاولوا أكثر 
مف مرة تهويد العيف الجديدة وعمؿ إستراحه لميهود الذيف يزوروف الخميؿ، ووصمت إلى المكاف مجموعة مف 

منعوهـ مف بناء الجدار وأجبروهـ  المواطنيف المواطنيف، حيث حاوؿ المستوطنوف ا عتداء عميهـ، ولكف
 عمى مرادرة المنطقة.
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 54/2/2350قدس برس، 
 

  "واعد": إصابة أسرى "نفحة" بأمراض غريبة بعد تركيب االحتالل أجيزة تشويش إلكترونية 47
معتقؿ "نفحة" الصحراوي اإلسرائيمي أف عدًدا منهـ أصيب بأمراض  غزة: اشتكى األسر  الفمسطينيوف اي

بة جراء تعرضهف ألشعة أجهزة تشويش عمى أجهزة الهواتؼ النقالة، والتي ركبتها قوات مختمفة وغري
ا حتالؿ اي السجف. جاء ذلؾ اي رسالة سربها األسر ، وصمت إلى جمعية "واعد" لألسر  والمحرريف، 

 تصؼ آخر ما وصمت إليه أوضاع األسر  داخؿ المعتقؿ.
هاكات اإلسرائيمية "مازالت متواصمة ومتصاعدة بحقهـ واؽ وأوضح األسر  اي رسالتهـ المسربة أف ا نت

سياسة مبرمجة ومدروسة مف قبؿ ما يعرؼ بمصمحة السجوف اإلسرائيمية التي تحولت إلى أداة قذرة لقتؿ 
 وتصفية األسر  بشكؿ بطيء".

 51/2/2350قدس برس، 
 

 ألوروباغزة: إدخال مساعدات وبضائع وتصدير زىور  48
حتالؿ اإلسرائيمي، صباح اليـو الخميس، بفتح معبر كـر أبو سالـ التجاري الوحيد سمحت سمطات ا : غزة

شاحنة محممة بػ  25لقطاع غزة، إلدخاؿ مئات الشاحنات المحممة بالمساعدات والبضائ ، باإلضااة إلى 
 "الحصمة" لمقطاع الخاص، وتصدير شاحنة محممة بالزهور إلى دوؿ أوروبا.

دخاؿ البضائ  المهندس رائد اتوح، اي تصريح صحفي له، إف ا حتالؿ سيدخؿ وأوضح رئيس لجنة تنسيؽ إ
 شاحنة محممة بالمساعدات، باإلضااة لمبضائ  لمقطاعيف التجاري والزراعي والمواصالت. 320عبر المعبر 

ونول اتوح إلى أنه سيتـ أيضًا ضخ كميات مف غاز الطهي، باإلضااة إلدخاؿ كميات مف األسمنت وحديد 
 ناء والحصمة الخاصة بالمشاري  الدولية برزة.الب

 51/2/2350، القدس، القدس
 

 تطبيقا "رفيقي" و"شوب شوب" تبنتيما شركة االتصاالت الخميوية الفمسطينية 49
تتبنى مجموعة مؤسسات امسطينية برامج ومشاري  تساعد عمى إيجاد وتنفيذ : عوض الرجوب -راـ اهلل 

ارص عمؿ جديدة لمخريجيف والدارسيف، بينها مشاري  لتطوير تطبيقات أاكار إبداعية، وبالتالي إيجاد 
وأعمنت مؤسسة مجموعة ا تصا ت الفمسطينية لمتنمية المجتمعية بالتعاوف م  الحاضنة  الهواتؼ المحمولة.

 الفمسطينية لتقنية المعمومات "بيتكي" وبرعاية وزارة ا تصا ت وتقنية المعمومات مؤخرا، اوز أاضؿ خمسة
مشاري  تتعمؽ بتطوير تطبيقات الهواتؼ المحمولة، تبنت شركة ا تصا ت الخميوية الفمسطينية "جواؿ" اثنيف 

 منها.
طمبا  92وواؽ المدير العاـ مؤسسة مجموعة ا تصا ت لمتنمية المجتمعية سماح أبو عوف، اقد تـ استقباؿ 

ئي، ثـ تـ اختيار أاضؿ عشريف مشروعا مشروعا منها بشكؿ مبد 35رزتها لجنة مختصة واختارت أاضؿ ا
 كمرحمة أولية، وتـ تزويد أصحاب المشاري  الناجحة بدعـ مادي ودورات تدريبية.

واي تصريحات سابقة، أعمف الرئيس التنفيذي لمجموعة ا تصا ت الفمسطينية عمار العكر عف تبني شركة 
ويهتـ بخدمة السياح والمسااريف، والثاني يدعى  "جواؿ" تطبيقيف مف التطبيقات الفائزة: األوؿ يدعى "رايقي"

 "شوب شوب آدز" ويتعمؽ بالتسوؽ.
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 54/2/2350، الجزيرة نت، الدوحة
 

 في سجون االحتاللالفمسطينيين  األسرىاربد: سمسمة بشـرية تضامنا مع  13
عشرات مف تضامنا م  األسر  الفمسطينييف اي معتقالت ا حتالؿ اإلسرائيمي أقاـ ال: صهيب التؿ –اربد 

المواطنيف سمسمة بشرية تمبية لدعوة حممة )صمتؾ يقتؿ األسر ( انطمقت مف أماـ مسجد نوح القضاة وصو  
وقاؿ نشطاء اف تنفيذ هذل السمسمة جاء لمفت انتبال العالـ الى المعاناة الشديدة  الى مجم  النقابات المهنية.

 ويخوضوف معه معركة األمعاء الخاوية.التي يعانيها األسر  الفمسطينيوف اي سجوف ا حتالؿ 
مناشديف المنظمات الدولية واإلنسانية التدخؿ لوقؼ معاناة هؤ ء األسر  الذيف مضى عمى وجود بعضهـ 

 اي زنازيف ا حتالؿ عشرات السنيف.
 51/2/2350، الدستور، عم ان

 
 " الصدمة"فيمم  تستنكر عرض "إسرائيلداعمي مقاطعة لبنان: "حممة  15

لممخرج المبناني زياد دويري اي « الصدمة»اي لبناف عرض ايمـ « حممة مقاطعة داعمي إسرائيؿ» استنكرت
«. استعاف بفريؽ عمؿ إسرائيمي وبممثميف إسرائيمييف»الصا ت المبنانّية. وذّكرت بأنه ُصوِّر اي إسرائيؿ، و

اوف م  اإلسرائيمييف عمى ودعت الفنانيف المبنانييف والعرب إلى مواصمة مقاطعة أشكاؿ ا تصاؿ والتع
يخالؼ القانوف »واعتبرت أف ذلؾ  «.مختمؼ المستويات ا قتصادية والفنية والثقااية واألكاديمية والرياضية

الذي ينص عمى حظر المساهمة اي مؤسسات أو اعماؿ إسرائيمية داخؿ  5955الصادر اي لبناف اي العاـ 
 «.إسرائيؿ أو خارجها

 51/2/2350، السفير، بيروت
 

 طالب مرسى بمساندة األسرى الفمسطينيينياإلسالمية  مشئونل المجمس األعمى مصر: 12
طالبػت الػدكتورة أمػؿ خميفػة عضػو لجنػة القػدس بػالمجمس األعمػى لمشػئوف اإلسػالمية، : كتب إسماعيؿ راعػت

  وقؼ ممارسات إسرائيؿ السيئة ضد األسػر  اي السياسيالرئيس محمد مرسى باستخداـ كؿ وريقات الضرط 
يالقػػوف كػػؿ أنػػواع التنكيػػؿ ووصػػؿ بهػػـ الحػػاؿ إلػػى اإلضػػراب عػػف الطعػػاـ، ومػػنهـ األسػػير  الػػذيالفمسػػطينييف 

 سامر العيساو .
وقالػػت خميفػػة: "نحػػف أمػػة نعػػرؼ كيػػؼ نجػػيش الجيػػوش"، مؤكػػدة أنهػػا   تطالػػب بتجيػػيش الجيػػوش مػػف أجػػؿ 

 .معتقالت اليهود ايالقدس ولكف مف باب مساندة األسر  الفمسطينييف 
وخاصػػة األسػػير  اإلسػػرائيمي ا حػػتالؿسػػجوف  اػػيمػػ  األسػػر  الفمسػػطينييف  تضػػامنيجػػاء ذلػػؾ خػػالؿ مػػؤتمر 

تعقػػدل لجنػػة القػػدس وامسػػطيف بػػالمجمس األعمػػى لمشػػئوف  الػػذي"، العػػانيسػػامر العيسػػاو  تحػػت عنػػواف "اكػػوا 
الجهػػػاد  سياسػػػيالاإلسػػػالمية، برئاسػػػة أمينػػػه العػػػاـ د. صػػػالح سػػػمطاف، بحضػػػور نااػػػذ عػػػزاـ عضػػػو المكتػػػب 

 الفمسطينية. اإلسالمي
 الػػذيخاصػة بعػد التػػدهور الخطيػر  الفمسػػطينيتضػامف المجمػػس األعمػى لمشػئوف اإلسػػالمية مػ  األسػير  يػأتي

يوما، ويعقد المػؤتمر  250وصمت إليه الحالة الصحية السيئة لألسير العيساو  بعد إضراب عف الطعاـ منذ 
 بمقر المجمس.

 54/2/2350اليوم السابع، مصر، 
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 "فيسبوك" صفحات ينشطون عمى ةييود سوري 10

ازداد نشػػػاط اليهػػػود العػػػرب بشػػػكؿ ممحػػػوظ عمػػػى شػػػبكات التواصػػػؿ ا جتمػػػاعي مػػػؤخرًا. ويتجمّػػػى : ربيػػػ  دمػػػج
. بعػػػد إلقػػاء الضػػػوء عمػػى صػػػفحات الفيسػػبوؾ ليهػػػود لبنػػاف )راجػػػ  "ايسػػبوؾ"حضػػورهـ القػػػوي عمػػى صػػػفحات 

 سوريا، لدخوؿ العالـ ا اتراضي.(، جاء دور يهود 50/5/2053اي  "السفير"
ـّ اسػتحداث صػػفحة  اػػردًا،  988. منػػذ ذلػػؾ الحػيف، انتسػػب إليهػػا "يهػػود سػوريا"اػي الرابػػ  مػػف شػباط الحػػالي، تػػ

بعضػػهـ مقػػيـ اػػي الو يػػات المتحػػدة، وبعضػػهـ   يػػزاؿ مقيمػػًا اػػي دمشػػؽ القديمػػة، ومػػنهـ مػػف يحمػػؿ الجنسػػّية 
ة. صػػورة الرػػالؼ عمػػى تمػػؾ الصػػفحة، تظهػػر الحاخػػاـ جػػاؾ كاسػػيف، اإلسػػرائيمية، ويقػػيـ اػػي امسػػطيف المحتمّػػ

رئيس الطائفة اليهودّية اي سوريا اآلف. ويظهر اي خمفية الصورة رسـ لمػرئيس السػوري الراحػؿ حػااظ األسػد. 
وهػو يػؤدي الصػالة لراحػة نفػس األسػد داخػؿ كنػيس اليعػازر اػي حػي  2000وكاف كاسيف قد ظهر اػي العػاـ 

، مػػ  مجموعػػة مػػف المػػواطنيف اليهػػود الػػذيف راضػػوا ا لتحػػاؽ بدولػػة "دمشػػؽ القديمػػة"تومػػا  القشػػمة، داخػػؿ بػػاب
 ا حتالؿ.

ـّ مػا  "اليهود السوريوف"إلى جانب هذل الصفحة، هناؾ مجموعة سّمت نفسها  ـّ إنشػاؤها قبػؿ سػنة، وتضػ وقد ت
ـّ تفعيػػؿ المجموعػػة منػػذ شػػهر، وبشػػكؿ مكثّػػؼ،  مػػف خػػالؿ تنزيػػؿ الصػػور يقػػارب المئتػػي عضػػو. الالاػػت أّنػػه تػػ

والمقػػا ت. يشػػرؼ عمػػى تمػػؾ الصػػفحة يهػػود عػػرب، إضػػااة إلػػى آخػػريف داخػػؿ الكيػػاف الصػػهيوني، يحػػاولوف 
اػػي  "السػػامية"كالعػػادة إقحػػاـ الفكػػر الصػػهيوني بشػػتى الوسػػائؿ، والتػػرويج لػػه، مػػا يبعػػد الصػػفحة عػػف أهػػدااها 

 الظاهر.
 51/2/2350السفير، بيروت،                     

 
 بالوقوف وراء اغتيال رئيس الييئة اإليرانية إلعادة اإلعمار في لبنان "إسرائيل"تتيم  إيران 14

اتهػػـ دبموماسػػػي إيرانػػي ا حػػتالؿ اإلسػػػرائيمي بػػالوقوؼ وراء اغتيػػاؿ رئػػػيس الهيئػػة اإليرانيػػة إلعػػػادة  -السػػبيؿ 
ما كػػاف عائػدا مػػف اإلعمػار اػي لبنػػاف المهنػدس حسػاـ خػػوش نػويس، الػذي لقػػي مصػرعه اػي وقػػت سػابؽ عنػد

 دمشؽ باتجال بيروت.
واتهـ السفير اإليراني اي لبناف غضنفر ركف آبادي" إسػرائيؿ" باغتيػاؿ نػويس، وقػاؿ اػي تصػريح لػه اليػـو إف 

. وقاؿ السفير إف 2006المهندس نويس كاف له دور كبير اي إعمار لبناف بعد العدواف اإلسرائيمي اي تموز 
  تريػػػد نجػػػاح هػػػذا  "إسػػػرائيؿ"عـ المقاومػػػة، واغتيالػػػه خيػػػر دليػػػؿ عمػػػى أف نػػػويس كػػػاف "يخػػػدـ المظمػػػوميف ويػػػد

 الخط".
 51/2/2350السبيل، عمان، 

 
 وحمايتيم من واجبنا بالييود التونسيين" إسرائيلـ"وزير الخارجية التونسي: ال شأن ل 11

رائيمية إلػى سػفاراتها أوعزت وزارة الخارجية اإلس": بعد أف الشرؽ األوسط" - تؿ أبيب - نادية التركي - لندف
اي الخارج بأف تتوجه كػؿ منهػا إلػى السػمطات اػي البمػد الػذي تقػيـ ايػه، مطالبػة المجتمػ  الػدولي بػأف يمػارس 
رثهػا  الضرط عمى سمطات الحكـ اي تونس بأف يوار الحماية لمجالية اليهوديػة الموجػودة هنالػؾ وممتمكاتهػا واء

  نميػز اػي "أمس:  "الشرؽ األوسط"بد السالـ اي اتصاؿ م  قاؿ وزير الخارجية التونسي رايؽ ع، التاريخي
بهػػػذا الموضػػػوع إذا تعمػػػؽ بػػػاليهود  "إسرائيؿػ"تػػػونس بػػػيف التونسػػػييف عمػػػى أسػػػاس ا نتسػػػاب الػػػديني، و  شػػػأف لػػػ
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الحكومػة التونسػية شػديدة الحػرص ". وأضػاؼ أف "التونسييف، ومف واجبنا حمايتهـ والمحااظة عمى ممتمكػاتهـ
ذا ثبػػػت ا عتػػػداء عمػػػى المعػػػالـ اليهوديػػػة أو المػػػواطنيف اليهػػػود وممتمكػػػاتهـ اسيخضػػػ  عمػػػى حريػػػة الم عتقػػػد، واء

 ."المعتدوف لممتابعة والعقاب
 51/2/2350الشرق األوسط، لندن، 

 
 لغزة والضفة مميون دوالر 033عاجمة بقيمة  ونروا تطمب مساعدة األ  وكالة 16

مسػاعدة عاجمػة  "أونػروا" ثػة وتشػريؿ الالجئػيف الفمسػطينييفطمبػت وكالػة األمػـ المتحػدة إلغا ": الحيػاة" –غزة 
 مميوف دو ر لمصمحة الفمسطينييف اي قطاع غزة والضفة الرربية. 300بقيمة 

مميوف دو ر منها لممساعدات الرذائية التي يستفيد منها ثػػػػػالثة أرباع  78وقالت اي بياف أمس، إنها ستوجػػػػه 
 مميوف اقير اي قطاع غزة.

ضػحت أنهػا ستخصػص جػػزءًا آخػر مػف األمػواؿ التػػي طمبتهػا إليجػاد اػرص عمػػؿ موقتػة وبرنػامج مسػػاعدة وأو 
نقديػػة لمسػػكاف األكثػػر اقػػرًا وحاجػػة اػػي القطػػاع، وبػػرامج الصػػحة النفسػػية المجتمعيػػة والتػػدخالت الصػػحية اػػي 

 حا ت الطوارئ، إضااة إلى مبادرات الميال والصرؼ الصحي اي القطاع والضفة.
يتػداعى القػادة "مارغوت إليس خالؿ مؤتمر صػحااي اػي مدينػة غػزة:  "ونروا"األائب المفوض العاـ لػ وقالت ن

السياسػػيوف والجهػػػات المانحػػة لالسػػػتجابة لمكػػوارث الطبيعيػػػة الجديػػدة اػػػي جميػػ  أنحػػػاء العػػالـ، إ  أف األزمػػػة 
اقـ مػ  عػدـ وجػود أي عالمػة اإلنسانية التي هي مف صن  اإلنساف هنا اي غػزة والضػفة،   تػزاؿ قائمػة وتتفػ

 ."عمى التراج  بعد أكثر مف ستة عقود
أف نقص التمويؿ لمخدمات األساسية والضرورية اػي األراضػي الفمسػطينية المحتمػة، أصػبح حقيقػة "وأضاات: 

واقعة عمى رغـ ا حتياجات األساسية المتزايدة لمفمسطينييف، خصوصػًا الالجئػيف، مػ  عػدـ وجػود حػؿ لمنػزاع 
 ."ؽاي األا

الفمسػػطينييف انتقمػػوا مػػف كػػونهـ مػػف دوؿ "مارثػػا مػػايرز إف  "أونػػروا"وقالػػت مػػديرة دائػػرة اإلغاثػػة والخػػدمات اػػي 
 ."الماضية ليصبحوا مف بمداف العالـ الثالث 30العالـ الثاني عمى مد  السنوات الػ

  قػدرة عمػى اإلنتػاج اي غزة وخارج مقاطعة راـ اهلل اػي الضػفة، هنػاؾ تراجػ  مسػتمر بػال توقػؼ، مػ"وأردات: 
واإلبداع مقيدة بسبب الحصار وحصد األرواح وتقويض المجتم ، وتطمعات لموااؽ السياسي، ما يقمؿ اػرص 

 ."التوصؿ إلى نتائج إيجابية
ألػؼ  700اي غزة روبػرت تيرنػر أف الوكالػة تعتبػر المػالذ األوؿ ألكثػر مػف  "ونروا"األأكد مدير عمميات كما 

نشػهد "ذل المسػاعدات. كمػا قػاؿ مػدير عمميػات الوكالػة اػي الضػفة ايميبػي سانشػيز: منتف  اي حاجػة ماسػة لهػ
زيػػادة اػػي عػػدد عمميػػات الهػػدـ وحػػوادث العنػػؼ مػػف المسػػتوطنيف والتػػي غالبػػًا مػػا تػػؤدي إلػػى مصػػادرة الممكيػػة 
والتهجيػػػر القسػػػري، مػػػا يػػػؤثر إلػػػى حػػػد كبيػػػر اػػػي الالجئػػػيف، ونتيجػػػة لػػػذلؾ، اػػػ ف المطمػػػوب اسػػػتمرار تمويػػػؿ 

 ."مساعدات اإلنسانيةال
 51/2/2350الحياة، لندن، 

 
 "عامود السحاب"خالل عممية  مدنيةنفذت غارات عمى أىداف  "إسرائيل: "ىيومن رايتس 17

انتهكػت  "إسػرائيؿ" أف األربعػاء"هيػومف رايػتس ووتػش"  اإلنسػافمنظمػة حقػوؽ  أاػادت :سػما –القدس المحتمػة 
 دوانها عمى غزة اي تشريف الثاني العاـ الماضي.قوانيف الحرب خالؿ عممية "عامود السحاب" وع
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خػالؿ عػدوانها عمػى  "إسػرائيؿ"عبرية التػي نقمػت الخبػر اػاف المنظمػة الحقوقيػة اتهمػت  إعالـوبحسب وسائؿ 
غػارات  أربػ نفذ ما يقؿ عمػى  اإلسرائيميغير عسكرية ، واف سالح الجو  أهداؼنفذت غارات عمى  أنهاغزة 

والنساء والشيوخ حيث سقط عشػرات الشػهداء وهػـ مػواطنيف  واألطفاؿالمواطنيف  عمى مناطؽ سكنية متجاهال
شػهيد مػف  52بقصػؼ منػزؿ الػدلو وسػقط  "إسػرائيؿ"ليس لهـ عالقة بالمقاومة، وقالت المنظمة حيف اعتراػت 

هػا حين اإلسػرائيميسكنية حيث اتهـ الجػيش  وأحياءمنازؿ لممواطنيف  أنهاعائمة واحدة كاف سالح الجو يعرؼ 
 السكنية. األحياءتطمؽ الصواريخ عمى بمدات الجنوب مف داخؿ  بأنهاالمقاومة 
مواطنػا بطريقػة بشػعة وغيػر شػرعية واف  40قتمػت خػالؿ العػدواف  "إسػرائيؿ" أفالمنظمة اي تقريرهػا  وأضاات

 نسبة كبيرة مف الشهداء ليسوا مقاوميف و  مسمحيف.
تجاهمته وطالبت جمي  مؤسسات  اإلسرائيميةالحكومة  أف إ رير الرد عمى التق "إسرائيؿ"وطمبت المنظمة مف 

 الدولية بمالحقة قادة ا حتالؿ الذيف ارتكبوا مجازر بشعة بحؽ الشعب الفمسطيني. اإلنسافحقوؽ 
 50/2/2350وكالة سما اإلخبارية، 

 
 العضو في البرلمان األلماني أنيتا غروت تتضامن مع األسير العيساوي 18

عبػرت العضػو اػي البرلمػاف األلمػاني أنيتػا غػروت عػف تضػامنها مػ  األسػير : برليف - د شمتخال - الجزيرة
الفمسػػػطيني سػػػامر العيسػػػاوي المضػػػرب عػػػف الطعػػػاـ اػػػي السػػػجوف اإلسػػػرائيمية منػػػذ نحػػػو مػػػائتي يػػػوـ، وحممػػػت 

 الحكومة اإلسرائيمية مسؤولية التدهور الخطير بحالته الصحية وما سيترتب عميها.
أف السػػمطات اإلسػػرائيمية عجػػزت عػػف  -اػػي بيػػاف صػػحفي تمقػػت الجزيػػرة نػػت نسػػخة منػػه -واعتبػػرت غػػروت 

تقػػديـ أي أدلػػة تبػػرر اعتقالهػػا الجديػػد لمعيسػػاوي، وأوضػػحت أف تػػؿ أبيػػب تعطػػي انطباعػػا متزايػػدا برغبتهػػا اػػي 
التػػػػي حكمػػػػت بهػػػػا محاكمهػػػػا قبػػػػؿ إطالقػػػػه ضػػػػمف صػػػػفقة تبػػػػادؿ األسػػػػر   محكومتيػػػػهاسػػػػتكماؿ األسػػػػير لمػػػػدة 

 .2055ينييف بالجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط اي أكتوبر/تشريف األوؿ الفمسط
إلغاثػػة قطػػاع غػػزة إلػػى الحالػػة الصػػحية المترديػػة  الحريػػةالتػػي شػػاركت اػػي قاامػػة أسػػطوؿ -وتطرقػػت غػػروت 

لمعيساوي، وقالت إف مواصمة األسير إلضرابه عف الطعاـ ، يعني أف ضررا اادحا لحؽ أو سػيمحؽ بأعضػاء 
 دة بجسـ العيساوي.داخمية عدي

ودعػػت النائبػػة األلمانيػػة التػػي تمثػػؿ حػػزب اليسػػار المعػػارض بمجنػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف اػػي البوندسػػتاغ إلطػػالؽ 
العيساوي بعد اشؿ إسرائيؿ اي إيجاد أدلة تبرر اعتقالػه، واعتبػرت أنػه لػيس حالػة اسػتثنائية ويعبػر عػف مثػاؿ 

ضػػػى اتفاقيػػػات تبػػػادؿ األسػػػر  ثػػػـ أعػػػادت اعتقػػػالهـ ألعػػػداد أخػػػر  ألسػػػر  امسػػػطينييف أطمقػػػتهـ إسػػػرائيؿ بمقت
 بموجب أحكاـ ا عتقاؿ اإلداري.

 54/2/2350الجزيرة نت، الدوحة،
 

 أسرانا... صاعق النفجار الثورة وسبيل لتوحد الجيود 19
 د. حسف أبو حشيش
قضػػػية أسػػػر  الشػػػعب الفمسػػػطيني اػػػي سػػػجوف ا حػػػتالؿ الصػػػهيوني شػػػكمت هاجسػػػا وقمقػػػا لػػػد  كػػػؿ مكونػػػات 

م  , االسجيف هو إما والد أو والػدة ,ابػف أو ابنػة , زوج أو أخ , صػديؽ أو جػار...اال بيػت و  حػي و  المجت
 قرية و  مخيـ و  مدينة خمت مف زائر لعتمة الزنازيف الصهيونية.
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مػػا ُيقػػارب مػػػف خمسػػة آ ؼ معتقػػؿ مػػػازالوا يعػػانوف كػػؿ أنػػػواع الػػبطش واإلرهػػاب ,وانتهاكػػػات اإلنسػػانية التػػػي 
يها القوانيف البشرية والتعاليـ السماوية. ولكف إرادتهـ تقهر السػجاف , وبصػيرتهـ تُبػدد ظممػة الزنزانػة نصت عم

 ,وصبرهـ ُيزعج الجالد ,وصمودهـ ُيقمؽ وُيحرج قادة ا حتالؿ ,وكفهـ ينتصر عمى مخرزهـ ...
الػوطف والشػعب , ومػف هؤ ء األبطاؿ ضحوا بحريتهـ وبمالهـ وبأجسادهـ وبرربتهـ عف ذويهػـ ... مػف أجػؿ 

أجؿ القػدس وحػؽ العػودة , ومػف أجػؿ أف تبقػى امسػطيف صػامدة أمػاـ عوامػؿ الشػطب الصػهيونية ,ومػف أجػؿ 
حؽ األجياؿ اي حياة وطنية حرة . لذلؾ هـ أدوا الواجب الذي عميهـ ,وعمػى الجميػ  أف يعطػوهـ حقهػـ امهػـ 

هـ ومؤازرتهـ يجب أ  يكوف عاديا , ومف حؽ عمينا كؿ اي تخصصه وموقعه واستطاعته. والتفكير اي دعم
الضػػػروري أف يكػػػوف خػػػارج الػػػدائرة واػػػوؽ الجػػػدراف وتحػػػت الميػػػداف ,اإلبػػػداع اػػػي ذلػػػؾ مطمػػػوب , والتنػػػوع اػػػي 

 األساليب أساس ,والمحاو ت والتكرار يجب أ  تتوقؼ .ا سنادهـ   بد أف يكوف بقدر تضحياتهـ.
نيػػػؿ حقػػػوقهـ وحػػػريتهـ وتحسػػػيف ظػػػرواهـ نػػػوع مػػػف أنػػػواع إف إضػػػراب بعػػػض األسػػػر  أليػػػاـ طويمػػػة وممتػػػدة ل

زعاجػػا لالحػػتالؿ ويحتػػاج إلػػى حمػػالت إسػػناد ودعػػـ  النضػػاؿ, وقػػد أثمػػر اػػي بعػػض المحطػػات , وشػػكؿ قمقػػا واء
كبير. وعمينا أ  نستهيف بأي شيء , اكؿ األاكار والوسائؿ واألساليب ُتسهـ تراكميا اي خمؽ حالػة ضػاغطة 

يات األسر  , مما يحقؽ اي لحظة مف المحظػات ا نفراجػات وتحقيػؽ مػا يسػعوف عمى ا حتالؿ , ورا  معنو 
ننا إذ نقدر الجهد المبذوؿ ميدانيا ا ننا مف خالؿ هذل المساهمة المتواضعة ندعو كػؿ وسػائؿ اإلعػالـ  إليه .واء

ف دور لتكثيػؼ حمالتهػا الداعمػػة لقضػية األسػػر  ,كػذلؾ كػػؿ المؤسسػات الحقوقيػػة واألهميػة . ونتسػػاءؿ هنػا عػػ
السػػفارات والقنصػػميات الفمسػػطينية اػػي أنحػػاء العػػالـ ؟! ونهيػػب بالجاليػػات الفمسػػطينية أف يضػػاعفوا اهتمػػامهـ 
باألسر  واضح سياسػة ا حػتالؿ وصػو  لراػ  قضػايا واػؽ القػانوف الػدولي التػي ينتهكػه ا حػتالؿ كػؿ لحظػة 

 اي سجونه ومعتقالته وزنازينه الباستيمية.
ي وسيمة, اػ ف تجربػة واػاء األحػرار تبقػى أمانػة اػي أعنػاؽ المقاومػة الفمسػطينية كحػؿ وواؽ قاعدة عدـ ترؾ أ

جذري ُيرمؽ هذل الممؼ , ألف األسر  عميهـ تتوحد الجهود وقضيتهـ بمثابة الصاعؽ الذي يفجػر الثػورة بكػؿ 
 كؿ التحية واإلجالؿ والتقدير ألسر  الحرية . أشكالها اي أي لحظة.

 54/2/2350، فمسطين أون الين
 

 لممتحاورين في القاىرة "إسرائيل"رسائل  63
 عريب الرنتاوي
خػػػراج قطػػػػار  تبعػػػث إسػػػرائيؿ مػػػف الرسػػػائؿ مػػػا يشػػػؼال عػػػػف نيتهػػػا عرقمػػػة ا سػػػتحقاؽ ا نتخػػػابي الفمسػػػطيني واء
المصػػػػالحة الوطنيػػػػة عػػػػف سػػػػكته..التمويح باسػػػػتمرار بحجػػػػب األمػػػػواؿ عػػػػف السػػػػمطة )أمػػػػواؿ دااعػػػػي الضػػػػرائب 

ا عتقػاؿ التػي تكثّفػت مػؤخرًا ضػد نشػطاء حمػاس وقادتهػا، هػي الرسػائؿ األبػرز التػي  الفمسطينييف(، وحمالت
 يمكف التقاطها اي هذا السياؽ.

والمبػػررات لتػػرويج ” أاضػػؿ الػػذرائ “لػػيس إلسػػرائيؿ مصػػمحة اػػي إنهػػاء ا نقسػػاـ الفمسػػطيني، امطالمػػا واّػػر لهػػا 
لحة واسػتعادة الوحػدة، لػف يهبطػا بػردًا وسػالمًا والمؤكد أف استئناؼ المصا”..غياب الشريؾ الفمسطيني“نظرية 

عمى حكومة اليميف واليميف المتطرؼ بزعامة نتنياهو..والمؤكد أيضًا، أف تػؿ أبيػب سػتفعؿ مػا بوسػعها لتأبيػد 
هذا ا نقساـ وتكريسػه كمصػير نهػائي لمشػعب الفمسطيني..ولألسػؼ ا نهػا تجػد اػي تفشػي النزعػات الفصػائمية 

 عمى تحقيؽ أغراضها بأقؿ قدر مف العناء والكمفة.األنانية، ما يساعدها 
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ستعمد إسرائيؿ إلى وسيمتيف لتعطيؿ ا ستحقاؽ ا نتخابي: األوؿ، الضرط باتجال من  أطراؼ امسػطينية مػف 
المشػػاركة اػػي ا نتخابػػات )حمػػاس والجهػػاد( بحجػػة أنهمػػا اصػػيالف إرهابياف..والثػػاني، بوضػػ  العراقيػػؿ التػػي 

واػػي كمتػػا الحػػالتيف، لػػف ”..العاصػػمة األبديػػة الموحػػدة“خابػػات اػػي القػػدس تحػػت ذريعػػة تحػػوؿ دوف إجػػراء ا نت
تكوف هناؾ انتخابات، و  يجب أف تكوف...اا نتخابات يجػب أف تتسػـ بالشػمولية، ديموغراايػًا )كػؿ الفصػائؿ 

 (.5967والتيارات والمكونات السكانية(، وجرراايًا )كؿ األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
تجر ا نتخابات الفمسطينية السابقة خموًا مف العراقيؿ اإلسرائيمية، ودائمػًا تحػت ذات الحجػج والػذرائ ، لكػف  لـ

الفمسػػطينييف مػػ  ذلػػؾ، أجػػروا انتخابػػاتهـ، بػػؿ وأجروهػػا بكػػؿ حريػػة وشػػفااية ونزاهػػة وشػػموؿ..و  أحسػػب أنهػػـ 
 ستحقاؽ ا نتخابي، ورا  القيود التي عاجزوف عف حشد التأييد الدولي لمضرط عمى إسرائيؿ لوقؼ عبثها با

 تفرضها عمى الوحدة والمصالحة.
وثمػػة مناخػػات دوليػػة وعربيػػة هػػذل األيػػاـ، تػػدعو لالعتقػػاد بػػأف كسػػب هػػذل المعركػػة مػػ  ا حػػتالؿ سػػيكوف أمػػرًا 
 ممكنػًا كػذلؾ، إف تػوارت النّيػة الصػمبة لالنتخػاب والمصػػالحة والوحػدة، وهػو أمػر يمكػف التعػرؼ عميػه وتممسػػه
مف خالؿ رصد وتعقب المواقؼ األوروبية، وحتى األمريكية مف مسألة ا نتخابات عمى أقؿ تقدير، إذ بالرغـ 
مػػػف تحفظػػػات كثيػػػر مػػػف األطػػػراؼ الدوليػػػة عمػػػى حمػػػاس، إ  أنهػػػا لػػػـ تمػػػان  اػػػي إجػػػراء ا نتخابػػػات بمشػػػاركة 

 الحركة مف قبؿ، ولف تمان  اي إجرائها وبمشاركة حماس مف بعد.
  يجوز له أف يختصر مسألة المصالحة والوحدة با نتخابات..اقد سبؽ لالنتخابات كانت مف قبؿ لكف أحدًا 

جػزءا مػف المشػكمة بػدؿ أف تكػوف جػزءًا مػف الحػػؿ..اوز حمػاس تػداعى إلػى الحسػـ اانقسػاـ الحكومػة والسػػمطة 
مة..كما أف اػوز اػتح والجرراايا الفمسطينية..وليس ثمة ما يؤكد أف اوز الحركة مف جديػد، سػوؼ ينهػي المشػك

اي ا نتخابات،   يعني أف طريقها إلى قطاع غزة، أو طريؽ حكومتها وأجهزتها األمنية إلى قطػاع غػزة، قػد 
 بات سالكًا..المصالحة بحاجة لما هو أبعد وأعمؽ مف مجرد إجراء ا نتخابات.
، وتواضػعا عمػى احتػراـ نتػائج وحتى بفرض أف الفصيميف الرئيسيف نجحا اي الترمب عمػى العوائػؽ اإلسػرائيمية

هذا سيطبؽ عمى األرض، ” اتفاؽ الجنتمماف“صناديؽ ا قتراع وتعاهدا عمى احترامها، اميس ثمة ما يؤكد أف 
كما ليس هناؾ ما يدعو لميقػيف بأنهمػا سػيكوناف قػادريف عمػى الواػاء بتعهػداتهما عمػى األرض، وعمػى حسػاب 

تناقضة عمى ضفتي ا نقساـ الفمسػطيني، والتػي ترػذي هػذا ا نقسػاـ منظومة المصالح ا نتهازية واألنانية الم
 وتطيؿ أمدل، وتحوؿ دوف تجاوزل.

مثػػػؿ هػػػذا الحػػػاؿ، يممػػػي اػػػي واقػػػ  األمػػػر، إعػػػادة نظػػػر جذريػػػة اػػػي منهجيػػػة الحػػػوار الػػػوطني المعتمػػػدة هػػػذل 
ط، لتػػذليؿ العقبػػات األيػػاـ..اال يكفػػي تنظػػيـ لقػػاءات إجرائيػػة متباعػػدة لقػػادة الفصػػائؿ تمتػػد لبضػػ  سػػاعات اقػػ

الحػوار لخمػؽ اهػـ مشػترؾ، أعمػؽ وأدؽ، ” مأسسػة“والعوائؽ األهػـ التػي تعتػرض المصػالحة، وقػد بػات يتعػيف 
بػػيف مختمػػؼ المكونػػػات الفمسػػطينية لمتحػػػديات التػػي تجابػػه العمػػػؿ الفمسػػطيني واسػػػتراتيجيات مواجهػػة المرحمػػػة 

يمية لإلطاحػػة با نتخابػػات والمصػػالحة والحقػػوؽ المقبمػػة، وبشػػكؿ خػػاص، كيفيػػة الػػرد عمػػى المحػػاو ت اإلسػػرائ
 والقضية.

 51/2/2350، الدستور، عم ان
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 أمنوف شاموش
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ولػػف نقػػوؿ  –بحسػػب معراتػػي القميمػػة واهمػػي الضػػئيؿ اػػي الشػػرؽ ا وسػػط المتقمػػب، اػػ ف الشػػخص الصػػحيح 
ويكػػػوف شػػػريكًا جػػػديًا اػػػي السػػػالـ هػػػو مػػػرواف  الػػػذي يمكػػػف اف ينتخبػػػه الشػػػعب الفمسػػػطيني بحماسػػػة –الوحيػػػد 

البرغػػوثي. أعػػرؼ أاعالػػه وأتػػذكر محاكمتػػه، ولػػف يكػػوف مػػف السػػهؿ الثبػػات اػػي وجػػه عاصػػفة المشػػاعر التػػي 
 500ستهب معارضة ا اراج عنه. لكف خطوة جريئة كهذل اقط يمكنها أف تشعؿ ستارتر السيارة العالقػة منػذ 

 ـ الكثير.سنة والتي تمن  الحركة وتكمفهـ الد
تستطي  خطوات جريئة وشجاعة وغير مقبولػة اقػط أف ُتخرجنػا مػف الوضػ  ا نسػاني لقبيمتػيف يقتػؿ بعضػهما 

 سنة وتختصماف عمى قطعة ا رض نفسها التي أخذت تمتمئ بالقبور. 500بعضا منذ أكثر مف 
ال. ويكػوف هػذا عمػاًل توجد سبؿ قانونيػة أو سياسػية تفضػي الػى ا اػراج عػف البرغػوثي كعفػو الػرئيس عنػه مػث

حقيقيػػًا مػػف أجػػؿ السػػالـ الػػذي يسػػعى إليػػه الحاصػػؿ عمػػى جػػائزة نوبػػؿ لمسػػالـ عنػػدنا. وقػػد تكػػوف هػػذل ارصػػة 
 لمحصوؿ مقابؿ ذلؾ عمى ا اراج عف جونثاف بو رد.

 تمت أمور كهذل اي التػاريخ. ارؤسػاء وزراء كػانوا ارهػابييف كبػارًا أصػبحوا مقبػوليف ُمقػدريف عنػد شػعوب كثيػرة
بػػؿ عنػػد شػػعبنا. لمحقػػائؽ جانبػػاف يسػػمى أحػػدهما "إرهابيػػًا" واآلخػػر محػػارب حريػػة. يكػػوف مكروهػػًا عنػػد أعدائػػه 

 جميال اي نظر أبناء شعبه، واألعمى وحدل   ير  هذا و  يفهمه.
إف زيارة الرئيس اوباما ووزير خارجيته النشيط  سرائيؿ والسمطة الفمسطينية تهيئ تهيئة واسعة لنشاط أصػيؿ 
مف هذا النوع يحطـ الجميد ويعيد حكومتنا الجديػدة الػى خطبػة بػار ايػالف التػي عبػرت عػف بػدء سػالمة العقػؿ 
اي النوااذ العميا. ثمة تعب مف الحروب وثمة استعداد لمجتم  راغب اي الحياة لمتوصؿ الى مصالحة عادلة 

تمػػػ  ا سػػػرائيمي واػػػي المجتمػػػ  اػػػي المج –مؤلمػػػة توااػػػؽ األكثريػػػة الكبػػػر  منػػػذ زمػػػف عمػػػى اطارهػػػا ومبادئهػػػا 
الفمسطيني وعند العـ اي اميركا الذي نأكؿ عمى مائدته نحف وجيراننا اػي شػرل. انػه ذلػؾ العػـ الػذي قػاؿ عنػه 
ستانمي ايشر مؤخرا انه "لـ يعد غنيا و  صديقا كمػا كػاف". ومػف الحسػف انػه بػرغـ مشػكالته الماليػة والعالميػة 

اسبا )  يقؿ عف الشػرؽ ا قصػى( ليسػتثمر ايػه ارادة خّيػرة وجهػودا ومػا  ما زاؿ ير  الشرؽ ا وسط هداا من
لالاضػاء الػى سػالـ بػػيف ابنػي العمومػة الصػػريريف المتطػرايف الصػقريف ومنػ  حريػػؽ   يمكػف السػيطرة عميػػه. 
ونقػػوؿ بعبػػػارة صػػػريحة: حػػػرب عالميػػػة ثالثػػػة. نحػػػف شػػػعب يحػػػب اف ينشػػػد "مرحػػػى لمثقػػػاب..." وعنػػػدنا ارصػػػة 

 عف اف نكوف ثقابا يشعؿ وُينشب الحروب.لالمتناع 
أسػػكف مػػ  أبنػػاء شػػعبي. وهػػو شػػعب يػػائس مػػف السػػالـ ومػػتعطش اليػػه. وهػػو شػػعب سيرضػػب مػػف اقتراحػػي 
الجريء بؿ سيرضب عمّي. وهو شػعب أخرجػه الثكػؿ عػف طػورل. وهػو شػعب يعمػؿ عمػال صػعبا وتتجػه ثمػرة 

وهػو شػعب أضػاع الطريػؽ لكنػه يعمػـ انػه يمكػف عممه  نتاج وسائؿ مدمرة. وهو شعب وجػودل ُيسػوغ تهديػدل. 
اف يقوؿ "نجحنا" اقط بعد تسوية مرحمية لدولتيف اػي هػذل ا رض الصػريرة. وهػو شػعب غاضػب عمػى سػيدنا 
موسى ألنه لـ يأخذنا الى اسكندناايا، وم  ذلؾ كمه يحب هذل ا رض حبا عميقا وهو شػديد الصػمة بهػا وهػو 

 ها بف غوريوف.مستعد لتقاسمها بالطريقة التي بدأ
وثمة جممة أخيرة لمكثيريف الذيف سُيرضبهـ اقتراحي. أقوؿ وجهوا مف اضمكـ الرضب عمى األخطػاء الكثيػرة، 
والكراهيات واضاعة الفرص التي أاضت الى هذا الوض  المخزي حقبػًا طويمػة، وااهمػوا اف المصػالحة سػتنقذ 

ترالؿ أثر اوبامػا. وُنػذكر بيبػي بقولنػا إمػا اوبامػا مف الضياع وانه   توجد آماؿ دوف مخاطرة. وانه يحسف اس
ما بينيت.  واء

إف مرواف البرغوثي هو الشريؾ الذي ُيجمه أبناء شعبه. وقد كاف له ما يكفي مف الزمف اي السجف ليفكر اػي 
حؿ. وهو قوي يحبه أبو مازف. وهو أاضؿ كثيرًا مف خالد مشعؿ. اأنا أتوجه شخصيا بهذا الى الػرئيس والػى 
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الػػوزراء قػػائال: زنػػا األمػػر. وأتوجػػه الػػى الجمهػػور قػػائال: سترضػػبوف عمػػّي لكػػنكـ سػػتؤيدوف اقتراحػػي بعػػد  رئػػيس
 تفكير ثاف  وتفكير اي األجياؿ التالية.

 54/2/2350، "يديعوت"
 51/2/2350، األيام، رام اهلل

 
 الموساد ونتنياىو مستيدفان 62

 سرائيؿ هرئيؿي
ر عف وورف ريد، رجؿ 'الشباؾ' ا سترالي: 'الحديث بالضػرورة صدر أوجز تمخيص الى اآلف لقضية بف زغيي

عف تجسس وخيانة ومعمومة شديدة الحساسية اذا عراها اآلخروف استكوف تهديدا أمنيا مباشػرا  سػرائيؿ'. إف 
مف   يشمت بالموساد حينما تق  ايه اخفاقات وكوارث يجب اف يحكـ هو ايضا عمى القضية الى اف تتضح 

 ي مف هذا الكالـ الموزوف.الحقيقة بهد
لكف ما يقوله استرالي بعيد   يقبمه عدد مف اعضاء الكنيست وجهات مهمػة اػي وسػائؿ ا عػالـ ا سػرائيمية. 
اجػػؿ   يمكػػف اػػي أيامنػػا إسػػكات قضػػية حتػػى لػػو كػػاف الكشػػؼ عنهػػا 'تهديػػدا أمنيػػا مباشػػرا  سػػرائيؿ' )أوربمػػا 

  يمكف إسكاتها؟(. اجؿ حينما توجد وسائؿ اتصاؿ بديمة كثيرة  بسبب كونها خاصة 'تهديدا مباشرا  سرائيؿ'
جدا اال أمؿ حتى لو كاف الحديث عف 'تجسس وخيانة ومعمومة شديدة الحساسية' اػي اف ُيطمػب الػى وسػائؿ 
ا عالـ ا سرائيمية ا متناع عػف تنػاوؿ القضػية الخفيػة. و  سػيما حينمػا يكػوف الطالػب ديػواف رئػيس الػوزراء، 

 ياميف نتنياهو المسؤوؿ عف ا جهزة السرية اي الفترة التي حدث ايها ما حدث.أي بن
  شؾ ألبتة اي اف الموساد ليس أقػؿ عممػا مػف الصػحفييف الػذيف يسػخروف منػه لطمػب ا متنػاع عػف النشػر، 
ؿ ألنػػه   يمكػػف اػػي أيامنػػا اخفػػاء معمومػػات. ومػػف المؤكػػد اف سػػيد ا تصػػاؿ رئػػيس الػػوزراء يعمػػـ هػػذا. ومػػ  كػػ

ذلػػؾ و سػػباب ستتضػػح بيقػػيف )ألنػػه   يمكػػف اػػي أيامنػػا كمػػا قػػاؿ الصػػحفيوف اخفػػاء شػػيء( كػػاف توسػػؿ الػػى 
 محرري الصحؼ يقوؿ:   تؤججوا النار.

لمػاذا   ُيسػػتجاب ولػػو مػػدة قصػػيرة اقػػط لهػػذا ا لحػػاح؟ ألنػػه اذا تبػػيف اف هػػذا الطمػػب قػػد قُػػدـ بػػذعر كبيػػر جػػدا 
  تتصػػػؿ بػػػاألمف القػػػومي اسػػػيكوف مػػػف الممكػػػف دائمػػػا محاسػػػبة مػػػف وانػػػه ُيسػػػترؿ لريػػػر المصػػػمحة  سػػػباب 

 يستعمموف األمف القومي عبثا.
حينما تبحث وسائؿ ا عالـ هي نفسها اي اف الرقابة تسمبها 'حرية التعبير' اانها تبم  ذروة نفاقهػا. إف طمػب 

يرات اي حياة مرَسمي اسرائيؿ. ا نضباط وتدخؿ الرقابة نبعا مف تأثيرات سياسية وأمنية متشعبة وربما مف تأث
وقعت اي الماضي وقػائ  اسػُترمت ايهػا هػذل الطمبػات لمطمػس عمػى قضػايا، ولػيس ا مػر كػذلؾ اػي السػنوات 

، أصػبح يخطػر ببػاؿ 300ا خيرة. ألنػه يصػعب أف نصػدؽ أنػه اػي أيامنػا و  سػيما منػذ وقعػت قضػية الخػط 
ث ايهػا لريػر اسػباب أمنيػة واضػحة حساسػة ومػف غيػر جهاز ا مػف ورئػيس الػوزراء اف ُيخفػوا القضػية المتحػد

تأييػػػد قضػػػائي. ألف هػػػذل ا مػػػور   يمكػػػف إخفاؤهػػػا زمنػػػا طػػػويال. واذا تػػػـ شػػػيء عمػػػى غيػػػر مقتضػػػى القػػػانوف 
 اسيوجد مف يطالبوف بالمحاسبة ولف يكوف أحد منيعا.

مػا بطريقػة اخػر . واذا وجػد مػف اسػدوا اسػيعاقبوف. لكنػه  سُتعمـ التفصيالت اي شبه يقيف إما بمجنػة تحقيػؽ واء
يمكف اآلف أف ُنفرؽ بيف مف يػألموف أللػـ الموسػاد اػي ا يػاـ الصػعبة التػي تمػر عميػه وبػيف الػذيف يػردوف اػي 
شماتة؛ وبيف مف يسعوف وراء الحقيقة مف اجػؿ ا صػالح وتقويػة هػذا الجسػـ الحيػوي، وبػيف مػف ينبشػوف اػي 
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