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 43 :صورة
*** 

 
 جمعة "كسر الصمت"في تضامن مع األسرى االحتالل يقمع مسيرات الالضفة تنتفض:  6

بجروح وحاالت وا عشرات المواطنيف أصيب، أف مندوبو األياـ، عف 66/2/2063، األيام، رام اهللذكرت 
اختناؽ، بينيـ صحافيوف، واعتقؿ آخروف، إثر قمع قوات االحتبلؿ المسيرات األسبوعية السممية المناىضة 

ي خرجت بعد صبلة الجمعة، في عدة مواقع بالضفة الغربية، وجاءت لجدار الضـ والتوسع واالستيطاف، الت
وقاؿ شيود عياف إف قوات االحتبلؿ استخدمت الرصاص  تضامنًا مع األسرى المضربيف عف الطعاـ.

الحي، والمعدني المغمؼ بالمطاط، وقنابؿ الصوت والغاز المسيؿ لمدموع، والمياه العادمة، في قمعيا 
 ت.لممشاركيف في المسيرا

ففي محافظة راـ اهلل والبيرة، أصيب مواطناف بالرصاص المعدني "الحي" وعشرات المواطنيف وصحافيوف 
بالرصاص المعدني المغمؼ بالمطاط، وباالختناؽ الشديد، خبلؿ قمع قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، ظير امس 

 .مسيرة سممية تضامنًا مع األسرى، أماـ معسكر "عوفر" المقاـ غرب راـ اهلل
وكانت عشرات الحافبلت وصمت إلى مكاف المسيرة مف محافظات: بيت لحـ، ونابمس، والخميؿ، والقدس، 
وراـ اهلل، حيث أدى مئات المواطنيف صبلة الجمعة بالمكاف في جمعة "كسر الصمت"، قبؿ أف تقمعيـ قوات 

والمعدني المغمؼ االحتبلؿ، مستخدمة قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع وقنابؿ الصوت والرصاص الحي، 
 بالمطاط.

أكثر مف ألفي مواطف يتقدميـ عضو "الكنيست" أحمد الطيبي، والنائب مصطفى البرغوثي، وأضافت أف 
صبلة الجمعة أماـ معسكر "عوفر"، وبعد كممات مقتضبة ليـ، اء أدب اقامو واألسير المحرر خصر عدناف، 

ادروا بإطبلؽ قنابؿ كثيفة مف الغاز المدمع لتفريؽ اندلعت المواجيات بيف الشباف وجنود االحتبلؿ، الذيف ب
 المصميف المحتشديف.

واستمرت المواجيات عمى مدار أكثر مف خمس ساعات، حيث نجح الشباف بمحاصرة بعض جنود االحتبلؿ 
داخؿ بناية سكنية في شارع الحاووز، خمؼ التمة المطمة عمى معسكر عوفر، وبعد ساعات مف إلقاء 

اؾ المباشر، أطمؽ جنود االحتبلؿ الرصاص الحي بشكؿ كثيؼ، ما أنيى حالة الحصار، الحجارة واالشتب
لقاء الحجارة، بعد اف غنـ عدد منيـ دروع الجنود الواقية.  ليعود الشباف مجددا لحرؽ اإلطارات المطاطية وا 

المعسكر"، كما استيدفت قوات االحتبلؿ الصحافييف خبلؿ تغطيتيـ المسيرة، ومنعتيـ مف التواجد قرب "
حيث أبرز أحد الجنود ورقة تعمف المنطقة عسكرية مغمقة وتحظر عمى الصحافييف التواجد فييا، إلى جانب 

 إصابة أربعة صحافييف أحدىـ برصاصة معدنية مغمفة بالمطاط في وجيو.
ؿ وفي بمعيف، أصيب العشرات مف المواطنيف والمتضامنيف األجانب باالختناؽ الشديد إثر قمع االحتبل

لمسيرة بمعيف األسبوعية المناوئة لبلستيطاف وجدار الضـ والتوسع، التي جاءت دعمًا لؤلسرى المضربيف عف 
وقاؿ شيود عياف إف جنود االحتبلؿ أطمقوا الرصاص المعدني المغمؼ بالمطاط والغاز المسيؿ  الطعاـ.

لمحررة "محمية أبو ليموف" بالقرب لمدموع والقنابؿ الصوتية، باتجاه المشاركيف عند وصوليـ إلى األراضي ا
مف جدار الضـ والتوسع، ورشوىـ بالمياه العادمة الممزوجة بالمواد الكيماوية، ما أدى إلى إصابة العشرات 

 بحاالت اختناؽ شديد.
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عامًا( بقنبمة صوتية في رأسيا خبلؿ قمع  18وفي قرية النبي صالح، أصيبت الفتاة رواف جبلؿ التميمي )
سيرة األسبوعية، نقمت إثرىا إلى مجمع فمسطيف الطبي بمدينة راـ اهلل حيث وصفت إصابتيا االحتبلؿ لمم
 بالمتوسطة.

وفي محافظة بيت لحـ، منعت قوات االحتبلؿ مسيرة المعصرة األسبوعية المنددة بجدار الضـ والتوسع مف 
 الوصوؿ إلى مكاف إقامة الجدار.

ف، وأصابت العشرات بجروح وحاالت اختناؽ بالغاز المسيؿ مواطني 10وفي جنيف، اعتقمت قوات االحتبلؿ 
 لمدموع، خبلؿ قمعيا لمسيرة تضامنية مع األسرى قرب حاجز الجممة العسكري.

وفي قمقيمية، أصيب العشرات مف المشاركيف في مسيرة كفر قدوـ األسبوعية السممية بحاالت اختناؽ، مف 
سيرة سممية في قرية عزبة الطبيب بالمحافظة، ومنعت كما قمعت قوات االحتبلؿ م بينيـ مصور صحافي.

عددا مف المتضامنيف اإلسرائيمييف مف الوصوؿ لمقرية واحتجزتيـ لساعات عمى مدخؿ القرية، واعتقمت اثنيف 
 منيـ.

وفي الخميؿ، ىاجمت قوات االحتبلؿ المسيرة السممية األسبوعية المطالبة بفتح الطريؽ الواصؿ بيف مدينة 
عامًا واعتدت  12مدات السموع، والظاىرية، ودورا، ومخيـ الفوار، المغمقة مف قبؿ االحتبلؿ منذ الخميؿ وب

 عمى المشاركيف بالضرب، ورشتيـ بالمياه العادمة.
وشارؾ في المسيرة، التي يجري تنظيميا لؤلسبوع الرابع عمى التوالي مف قبؿ لجنة الدفاع عف الخميؿ، 

 افة لسائقي مركبات عمومية، وعدد مف المتضامنيف األجانب.عشرات النشطاء الفمسطينييف إض
كما أصيب امس ثمانية شباف مقدسييف بجروح مختمفة خبلؿ مواجيات اندلعت في قرية العيسوية، ومف 

 بينيـ مصوراف مف مركز معمومات وادي حموة ىما أحمد صياـ، ومجد غيث.
مسيرة تضامنية انطمقت مف حي الشيخ جراح باتجاه واندلعت مواجيات عنيفة في قرية العيسوية عقب انتياء 

القرية تضامنًا مع األسير المقدسي المضرب عف الطعاـ سامر العيساوي، حيث أطمقت القوات اإلسرائيمية 
القنابؿ الغازية واألعيرة المطاطية بكثافة باتجاه الشباف والفتية وبيف المنازؿ وفي شوارع القرية بشكؿ 

 عشوائي.
أصيب عشرة شباف بحاالت اختناؽ جراء استنشاقيـ الغاز المسيؿ لمدموع خبلؿ مواجيات مع وفي نابمس، 

 جنود االحتبلؿ عمى حاجز حوارة امس.
أصيبوا مواطف  200ما يزيد عف ، أف جماؿ غيث، عف مراسميا 65/2/2063، فمسطين أون الينوأوردت 

ع، خبلؿ مواجيات اندلعت بعد انتياء صبلة بالرصاص المطاطي وحاالت اختناؽ بقنابؿ الغاز المسيؿ لمدمو 
الجمعة، أماـ سجف "عوفر" غرب مدينة راـ اهلل، ضمف فعاليات "جمعة كسر الصمت" التي أعمنت عنيا 

 مجموعات شبابية خبلؿ األياـ الماضية.
وانتيت المواجيات التي وصفت بالعنيفة بإعبلف جيش االحتبلؿ المنطقة المحيطة بسجف "عوفر" منطقة 

 كرية مغمقة.عس
وقاؿ مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف فؤاد الخفش لػ"فمسطيف": إف ىذه المسيرة التضامنية 
جاءت بعدما لـ تستجب إدارة مصمحة السجوف اإلسرائيمية لمطالب المضربيف عف الطعاـ الذيف يتيددىـ 

قوات االحتبلؿ لبلستجابة لمطالب  ورأى الخفش أف مثؿ ىذه المواجيات كفيمة بالضغط عمى الموت.
 األسرى المضربيف ووقؼ االنتياكات المستمرة بحقيـ.
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بدوره، وصؼ األميف العاـ لحركة المبادرة الوطنية الفمسطينية النائب مصطفى البرغوثي ما جرى اليـو بأنو 
ي لػ"فمسطيف" أف وأكد البرغوث "يوـ مميز وبداية انتفاضة شعبية، ستكوف السبيؿ لكسر عناد االحتبلؿ".

المصميف تظاىروا عقب انتياء الصبلة بشكؿ سممي، إال أف قوات كبيرة مف جيش االحتبلؿ استخدمت 
مصابًا بالرصاص المعدني"، موضحًا أف بقية  50السبلح بػ"كميات مذىمة" لقمعيـ، ما أدى إلى وقوع "

 اإلصابات وقعت اختناقًا بالغاز المسيؿ لمدموع.
عف األسرى، وعمى السياسييف الفمسطينييف التوحد، وعمى شعبنا تصعيد الفعاليات وأضاؼ: "لف نتخمى 

 الشعبية تضامًنا مع قضية األسرى".
ـّ المصميف أماـ سجف عوفر -بدوره، قاؿ األسير المحرر خضر عدناف إف قمع االحتبلؿ لمنشطاء  -الذي أ

األولى"، السيما أف االحتبلؿ أطمؽ "الرصاص  بعد إقامتيـ صبلة الجمعة في العراء "ُيّذكر بأجواء االنتفاضة
 المطاطي والغاز" ضد المتظاىريف السممييف.

وشدد األسير المحرر عمى أّف "قمع االحتبلؿ لمنشطاء يقّربيـ أكثر مف األسرى ويذىب باتجاه تصعيد 
 .المواقؼ مع االحتبلؿ"، معتبرًا أف الخطر ال ُيحدؽ باألسرى فحسب بؿ بالفمسطينييف جميعاً 

وتمـ عدناف بقولو إف الفعاليات التضامنية ستمتد في مناطؽ مثؿ عطارة وقمنديا والجممة التي تعتبر نقاط 
 تماس مع االحتبلؿ، كوف "الفمسطينييف يدركوف أف الحديد ال يفؿ إال بالحديد".

، أف األحداث التي شيدتيا الضفة الغ ربية، وعدد مف جيتيا، أكدت حركة المقاومة الشعبية في بياف اليـو
اإلصابات الكبير في صفوؼ الفمسطينييف "دليؿ واضح عمى غطرسة المحتؿ الغاصب وىو رسالة لممقاومة 

 الفمسطينية مفادىا أف المعركة القادمة مع العدو قد شارفت أبوابيا بأف تفتح".
عمى األرض ودعت الحركة الفصائؿ الفمسطينية إلى عقد اجتماع طارئ بأعمى المستويات وتحديد موقفيا 

مف تمؾ األحداث عمى أف تشمؿ القرارات خطوات فعمية تقودىا المقاومة الفمسطينية "وأف نترؾ األجندات 
 السياسية الخاصة جانًبا". 

 
 عباس: سنحقق اإلفراج عن كل أسرانا وفي وقت قريب 2

ـ مػػف سػػجوف وعػػد الػػرئيس محمػػود عبػػاس أىػػالي األسػػرى، أمػػس، بػػاإلفراج عػػف أبنػػائي: نائػػؿ موسػػى –البيػػرة 
وقاؿ لدى زيارتو خيمة "االعتصاـ مستمر" بساحة الحرية في مدينة البيرة: "اعػدكـ وأقػوؿ لكػـ كمػا  االحتبلؿ.

نطػػرؽ كػػؿ األبػػواب، ولػػدينا  ،وأوضػػح حققنػػا الدولػػة قبػػؿ شػػيريف سػػنحقؽ اإلفػػراج عػػف كػػؿ أسػػرانا إف شػػاء اهلل".
األسػرى وفػي وقػت قريػب". وأكػد اف قضػية األسػرى وفي جعبتنا أشياء أخرى نبحثيا ىػذه األيػاـ، لئلفػراج عػف 

سػتكوف عمػى رأس جػدوؿ أعمػاؿ لقائػػو مػع الػرئيس األميركػي بػاراؾ اوبامػػا خػبلؿ زيارتػو المرتقبػة لممنطقػة فػػي 
آذار المقبؿ، وقاؿ: "سيأتينا وفػد أميركػي برئاسػة وزيػر الخارجيػة، وآخػر برئاسػة رئػيس الواليػات المتحػدة، ثقػوا 

 عمى رأس جدوؿ أعمالنا إال أسرانا البواسؿ".تماما أنو لف يكوف 
وقػاؿ عبػاس: "األسػرى جػزء منػػا، جػزء مػف القضػية الوطنيػػة، جػزء مػف قضػيتنا الكبػػرى، وىػـ دائمػا وأبػدا عمػػى 

ر الػػرئيس بػالجيود التػػي تبػػذؿ لتحريػػر وذّكػػ أجنػدتنا، وفػػي عيوننػػا، وذاكرتنػا، لػػف ننسػػاىـ ولػػف نتػركيـ يعػػانوف".
فػػي قضػػية سياسػػية أو غيػػر سياسػػية إال وعمػػى رأسػػيا موضػػوع األسػػرى"، واضػػاؼ: األسػػرى وقػػاؿ: "ال نبحػػث 

"تعرفػوف تمامػػا أننػا عنػػدما نتحػػدث عػف المفاوضػػات نقػوؿ األسػػرى ووقػػؼ االسػتيطاف، ومػػا لػـ يحصػػؿ ىػػذا ال 
 وقاؿ: نتصؿ باألمـ المتحدة والدوؿ األوروبية ونستجير بالػدوؿ توجد مفاوضات، وىذا ىو دأبنا أييا األخوة".

 العربية واإلسبلمية ونحضيا عمى أف تتحرؾ إلطبلؽ سراح األسرى".
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وطالب الرئيس إسرائيؿ بتنفيذ االتفاقات السابقة حوؿ اإلفػراج عػف األسػرى، وقػاؿ: "ىنػاؾ اتفاقػات بيننػا وبػيف 
وىػؤالء األسػرى معروفػوف بأسػمائيـ ومتفػؽ  1993الحكومة اإلسرائيمية، االتفػاؽ األوؿ حػوؿ األسػرى مػا قبػؿ 

عمػػييـ، وىنػػاؾ اتفػػاؽ مػػع رئػػيس الػػوزراء السػػابؽ أييػػود أولمػػرت، عمػػى إطػػبلؽ سػػراح ألػػؼ أسػػير، عمػػى األقػػؿ، 
 نحف ال نطمب شيئا جديدا، بؿ بتطبيؽ االتفاقات".

 66/2/2063، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 ويحمل االحتالل المسئولية وفد كتمة نواب حركة حماس من بمغاريابحر يدين ترحيل  3

رئػػػػيس المجمػػػػس ، أف أحمػػػػد المبابيػػػػدي عػػػػف مراسػػػػميا غػػػػزةمػػػػف ، 65/2/2063، مســــطين أون اليــــنف ذكػػػػرت
اتيـ االحتبلؿ اإلسرائيمي بالضغط عمى حكومة بمغاريػا لترحيػؿ وفػد ، التشريعي الفمسطيني باإلنابة أحمد بحر

إيػاه مسػئولية  كتمة التغيير واإلصبلح في المجمس التابعة لحركة "حماس" مف أراضييا بشكؿ مفاجئ، محمػبلً 
 ترحيؿ الوفد إلى تركيا.

وأكػػد بحػػر لػػػ"فمسطيف أوف اليػػف" أف الوفػػد الزائػػر لبمغاريػػا برئاسػػة النائػػب إسػػماعيؿ األشػػقر وعضػػوية النػػائبيف 
صػػبلح البردويػػؿ ومشػػير المصػػري قػػد تمقػػى دعػػوة رسػػمية مػػف "مركػػز الشػػرؽ األوسػػط لمدراسػػات العالميػػة" فػػي 

أيػػاـ قبػػؿ قػػرار  5الداخميػػة البمغاريػػة تكفمػػت بتػػأميف الوفػػد وتسػػييؿ ميمتػػو خػػبلؿ بمغاريػػا، منوىػػًا إلػػى أف وزارة 
وأوضػػح أف وفػػد التشػػريعي ذىػػب إلػػى بمغاريػػا مػػف أجػػؿ كشػػؼ فضػػائح وجػػرائـ االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي  الترحيػػؿ.

 لممارسػة الضػغوط لترحيػؿ الوفػد وقطػع زيارتػو إلػى وبحؽ الشعب الفمسطيني األمر الػذي لػـ يػرؽ لػو، مػا دفعػ
 بمغاريا، مشيرًا إلى أف اإلحتبلؿ يخشى مف فضح حقيقتو اإلجرامية أماـ العالـ.

واعتبػػر بحػػر فػػرض بمغاريػػا الترحيػػؿ االجبػػاري عمػػى النػػواب انتياكػػًا لقواعػػد القػػانوف الػػدولي المػػنظـ لمحصػػانة 
متيازات النواب في البرلمانات، مشػددًا عمػى أف بمغاريػا فػي تصػرفيا أسػاءت لم شػعب الفمسػطيني الدبموماسية وا 

 ونوابو.
وطالػػب حكومػػة بمغاريػػا باالعتػػذار رسػػميًا عمػػى فعمتيػػا "النكػػراء" والمخالفػػة لقواعػػد القػػانوف واألعػػراؼ الدوليػػة، 
مشددًا فػي ذات الوقػت عمػى أف المجمػس التشػريعي مػاضر فػي طػرؽ كػؿ األبػواب لفضػح جػرائـ االحػتبلؿ فػي 

 كؿ العالـ.
مكتػػػب ، أف )ا ؼ ب(، وأشػػػرؼ اليػػػورعػػػف مراسػػػميا غػػػزة ، 66/2/2063، القـــدس العربـــي، لنـــدن وأضػػػافت
اكػػد فػػي بيػػاف اف الحكومػػة "تتػػابع قضػػيتيـ )النػػواب الثبلثػػة( ووجيػػت رسػػالة ، حكومػػة اسػػماعيؿ ىنيػػةالرئػػيس 

 احتجاج الى بمغاريا ترفض ما حدث وتعتبره اعتداء عمى الحصانة البرلمانية المقررة دوليا".
أكػد أف مػا قػاـ بػو األمػف البمغػاري ضػد  ،ئيس المجمػس التشػريعي أحمػد بحػر مف جيتػو، اكػد النائػب االوؿ لػر 

النواب يعد 'حماقة وتصرفا سياسيا غير مسؤوؿ'، وقاؿ أيضا انػو 'يشػكؿ رضػوخا سػافرا لمضػغوط الصػييونية 
ىانة بالغة لمشعب الفمسطيني'.  وا 

سػاءة المقصػودة لمنػواب المشػموليف وشدد بحر عمى ضػرورة أف تقػدـ الحكومػة البمغاريػة 'اعتػذارا فوريػا عػف اإل
عػادة النظػػر  بالحصػانة البرلمانيػة والثقػة الشػعبية والدسػتورية الفمسػػطينية وحمايػة االتفاقػات والمواثيػؽ الدوليػة وا 

 في سموكيا السياسي المتواطئ مع االحتبلؿ اإلسرائيمي'.
يػػا بطريقػة رسػػمية، وأجػروا لقػػاءات قالػت كتمػػة حمػاس البرلمانيػػة التػي اسػػتيجنت الحادثػة أف نوابيػػا دخمػوا بمغار 

وعمقػت مصػادر سياسػية  مختمفة مع المسػؤوليف، واف عمميػة تػرحيميـ تمػت قبػؿ ثبلثػة أيػاـ مػف انتيػاء الزيػارة.



 
 

 

 

 

           8ص                                    2772العدد:                66/2/2063السبت  التاريخ:

إسػػرائيمية عمػػى الحادثػػة بػػالقوؿ اف طػػرد وفػػد كتمػػة حمػػاس جػػاء بسػػبب اعتبػػار الحركػػة 'إرىابيػػة' اعتمػػادا لقػػرار 
 االتحاد األوروبي.

فمسػػطيني فػػي صػػوفيا أحمػػد المػذبوح فػػي تصػػريحات صػػحافية اف الخارجيػػة البمغاريػػة أبمغتػػو أف وقػاؿ السػػفير ال
زيارة نواب حماس لـ تكف رسمية، وانيا جاءت بدعوة مف 'مركز دراسات الشرؽ األوسط'، وىو مؤسسػة غيػر 

ة البمغاريػػة وأوضػػح فػػي تصػػريحات لوكالػػة 'معػػا' المحميػػة أف الخارجيػػ حكوميػػة، فػػي بمغاريػػا يترأسػػيا فمسػػطيني.
وذكػر  أجرت اتصاال معو صباح أمس وأخبرتػو انػو جػرى االتفػاؽ مػع الوفػد بػػ'التراضي' عمػى مغادرتػو الػببلد.

المذبوح أنو قاـ فور وصوؿ وفد حماس إلى صوفيا باستقباليـ في مقر السفارة، وأنو حيف قاـ األمف بترحيميـ 
ريػة حػيف كػاف الوفػد يسػتقؿ الطػائرة متجيػا إلػى مطػار لـ يجروا معو أي اتصاؿ، وأنو عمـ مف الخارجية البمغا

 إسطنبوؿ في تركيا.
ــاة، لنــدن ونقمػػت وزيػػر الداخميػػة البمغػػاري تسػػفيتاف ، أف أ ؼ بوكالػػة  عػػف صػػوفيامػػف  ،66/2/2063، الحي

ىػػؤالء األشػػخاص دخمػػوا »إف النػػواب غػػادروا بمغاريػػا، مضػػيفًا: « 7تػػي فػػي»قػػاؿ لشػػبكة التمفزيػػوف ، تسػفيتانوؼ
 «.ا بتأشيرات، لكنيـ أظيروا منذ دخوليـ أف لدييـ دوافع مختمفة عما أعمنوهبمغاري

 
 ولو لثالث سنوات المفاوضاتاد: اذا كان هناك تجميد لالستيطان فمن يهمنا مواصمة حم   4

يجػب «: »معاريؼ»قاؿ نمر حماد المستشار السياسي لمرئيس محمود عباس في مقابمة مع صحيفة  :راـ اهلل
ليػػذا نحػػف نريػػد عمػػى »وتػػابع: «. االحتمػػاؿ القػػائـ الف لمتقػػدـ فػػي المسػػيرة السػػممية طفيػػؼ جػػداقػػوؿ الحقيقػػة، 

فػي حػاؿ اسػتئنافيا. « يجب تحديد جدوؿ زمني لممحادثات»وقاؿ حماد:  «.األقؿ وقفا لمبناء في المستوطنات
 «.نتيف أو ثبلثاذا كاف ىناؾ تجميد لبلستيطاف فمف ييمنا مواصمة المحادثات حتى عمى مدى س»وأضاؼ: 

القيادة ستبمغ اوبامػا انػو اذا لػـ يحػدث اختػراؽ فػي مسػيرة السػبلـ حتػى نيايػة السػنة الحاليػة فػاف »وقاؿ حماد: 
 «.حؿ الدولتيف سيصبح غير ذي صمة

 66/2/2063، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 يزور مخيم نهر البارد في حكومة فياضوزير العمل  5

فػي لبنػاف « حركػة فػتح»مد مجدالني مخػيـ نيػر البػارد أمػس، يرافقػو أمػيف سػر زار وزير العمؿ الفمسطيني أح
 عمراف الخطيب.« منظمة التحرير الفمسطينية»أبو ماىر أبو العردات، وعضو المجنة التنفيذية لػ

التنسيؽ جػار مػع القيػادة السػورية فػي شػأف وضػع المخيمػات فػي سػوريا، ألننػا ال نريػد أف »وأكّد مجدالني أّف 
النػػػازحيف الفمسػػػطينييف إلػػػى لبنػػػاف »، الفتػػػًا إلػػػى أف «شػػػعبنا مجػػػددًا الػػػثمف الػػػذي دفعػػػو فػػػي نيػػػر البػػػارديػػػدفع 

 «.سيعودوف إلى مخيماتيـ فوز انتياء األحداث في سوريا
وعقػػد مجػػدالني لقػػاء مػػع قيػػادات فمسػػطينية فػػي المخػػيـ، حيػػث اسػػتغرب تػػأخر عمميػػة إعػػادة إعمػػار المخػػيـ. 

ى عمػػػؿ المجنػػػة التػػػي كمفيػػػا الػػػرئيس الفمسػػػطيني محمػػػود عبػػػاس بحػػػث وضػػػع وأطمػػػع مجػػػدالني الفصػػػائؿ عمػػػ
 «.مخيمات البلجئيف في سوريا مع القيادة السورية

 66/2/2063، السفير، بيروت
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 النائب مشير المصري: سموك بمغاريا لن يثنينا عن مواصمة اختراقاتنا الدولية لدعم قضيتنا 6
الوفد البرلماني الفمسطيني الذي تـ ابعػاده مػف بمغاريػا، لػػ "قػدس اكد النائب مشير المصري أحد أعضاء : غزة

أف ىػذا التصػرؼ مػف قبػؿ السػمطات البمغاريػة لػػف تثنػييـ عػف مواصػمة طػريقيـ فػي إحػداث المزيػد مػػف ، بػرس"
االختراقػات السياسػية فػي الفضػاء الػدولي لحشػد التأييػػد لمقضػية الفمسػطينية وتوضػيح الحقػائؽ لمعػالـ ومزاحمػػة 

 ة الصييونية.الرواي
وأوضػػح المصػػري انيػػـ دخمػػوا الػػى بمغاريػػا بتأشػػيرة رسػػمية وبموافقػػة الحكومػػة البمغاريػػة فػػي اطػػار زيػػارة صػػوفيا 

وقػاؿ: "فوجئنػا بيػذا السػموؾ والتصػرؼ  لممشاركة في عدة فعاليات مختمفة ومتعددة والمقاء مع عدة مستويات.
 سياسػػية ويتجػػاوز العػػرؼ الدبموماسػػي والبرلمػػاني." مػػف قبػػؿ السػػمطات البمغاريػػة الػػذي ال يعبػػر عػػف أي لباقػػة

وأوضػػح المصػػري اف الضػػغوط اإلسػػرائيمية كانػػت ىػػي سػػيدة الموقػػؼ ومورسػػت منػػذ المحظػػة االولػػى لوصػػوليـ 
عمى السمطات البمغارية، مشيًرا الى اف ىذا ما كػاف واضػح مػف خػبلؿ الحيمولػة دوف اتمػاميـ بعػض المقػاءات 

 السياسية والبرلمانية.
 65/2/2063، رسقدس ب

 
 األغا يبحث مع رئيس وزراء لبنان أوضاع الالجئين الفمسطينيين 7

بحث عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحريػر الفمسػطينية، رئػيس دائػرة شػؤوف البلجئػيف زكريػا األغػا، : بيروت
بنػاف، ومعانػاة مساء اليـو الجمعة، ورئيس الوزراء المبناني نجيب ميقاتي، أوضاع البلجئيف الفمسطينييف فػي ل

 البلجئيف الفمسطينييف النازحيف مف المخيمات السورية إلى لبناف.
وأطمع األغا، رئيس الوزراء المبناني، خبلؿ لقائيما في العاصمة بيروت، حسب بياف لػدائرة شػؤوف البلجئػيف، 

ي المخيمػات عمى نتائج زيارة وفد منظمػة التحريػر الفمسػطينية إلػى سػوريا بخصػوص البلجئػيف الفمسػطينييف فػ
السػػورية الػػذيف نزحػػوا جػػراء األحػػداث الػػدائرة فػػي سػػوربا إلػػى لبنػػاف، وكػػذلؾ عمػػى الجيػػود التػػي بػػذليا الوفػػد مػػف 

كمػا بحػث سػبؿ التعػاوف  أجؿ تأميف عودتيـ إلى مخيمػاتيـ وتػوفير الظػروؼ المنػة والضػرورية ليػذه العػودة.
البلجئػيف النػازحيف مػف سػوريا وتػأميف الحيػاة  ة بخصػوص تخفيػؼ معانػاةيػبيف دولة فمسػطيف والحكومػة المبنان

 حضر المقاء وفد منظمة التحرير الفمسطينية، وسفير دولة فمسطيف في لبناف أشرؼ دبور. الكريمة ليـ.
 65/2/2063، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 الرشق يحم ل االحتالل المسؤولية عن حياة األسرى المضربين 8

أشػػػاد عػػػزَّت الرَّشػػػؽ عضػػػو المكتػػػب السياسػػػي لحركػػػة المقاومػػػة اإلسػػػبلمية "حمػػػاس" : بابيػػػديأحمػػػد الم -غػػػزة
بالجيود الشعبية والفعاليات الشبابية، والتي أعمنت اليوـ عف " جمعة كسر الصمت" لمتضامف مػع أسػرانا فػي 

 سجوف االحتبلؿ الصييوني، وخاصة األسرى المضربيف عف الطعاـ منذ عدة شيور.
فػػي تصػػريح صػػحفي الجمعػػة تصػػعيد االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي جرائمػػو ضػػد األسػػرى الفمسػػطينييف، وداف الرشػػؽ 

جبارىـ عمى التفتيش العاري والعزؿ االنفرادي وعدـ اإلفراج  والتي كاف آخرىا االقتحاـ الوحشي لسجف نفحة وا 
 عف األسرى المضربيف عف الطعاـ.

جرائمػو ضػد أسػرانا األبطػاؿ وخصوصػًا المضػربيف  وحذر الرشؽ االحتبلؿ، مػف مغّبػة االسػتمرار فػي ممارسػة
 عف الطعاـ منيـ، محمبًل إياه المسؤولية الكاممة عف سبلمتيـ وحياتيـ.
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وأّكد الرشؽ أفَّ جػرائـ االحػتبلؿ لػف تسػقط بالتقػادـ وسػيحاكـ شػعبنا الفمسػطيني كػؿَّ مػف أجػـر بحقػو  وسػنعمؿ 
 الحتبلؿ.جاىديف وبالوسائؿ كافة عمى تحرير أسرانا مف سجوف ا

وقػػاؿ الرشػػؽ:" إنَّنػػػا فػػي الوقػػػت الػػذي نػػديف فيػػػو بشػػّدة ىػػػذه الجػػرائـ ضػػد األسػػػرى فػػي ظػػػؿ الصػػمت والتبػػػاطؤ 
الدولي، فإنَّنا نشيد بالصمود األسطوري لؤلسرى المضربيف عف الطعاـ، وعمى رأسيـ األسير سامر العيساوي 

ة "حمػػاس" مصػػر بصػػفتيا راعػػي ودعػػا عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػ أشػػير". 7المضػػرب عػػف الطعػػاـ منػػذ 
صػػفقة "وفػػاء األحػػرار" لتبػػادؿ األسػػرى لمضػػغط عمػػى االحػػتبلؿ مػػف أجػػؿ االلتػػزاـ بشػػروط الصػػفقة، ووقػػؼ أيػػة 
اعتقاالت بحؽ األسرى المحرريف، داعيًا في الوقت ذاتو جماىير شعبنا الفمسطيني إلى التضامف معيـ ودعـ 

 صمودىـ.
اإلسػػػبلمي وجامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة والمنظمػػػات الحقوقيػػػة واإلنسػػػانية ووجػػػو الرشػػػؽ نػػػداًء إلػػػى منظمػػػة التعػػػاوف 

وأحرار العالـ إلى التدخؿ العاجؿ لمضغط عمى االحتبلؿ مف أجؿ اإلفراج الفوري عف األسرى المضربيف عف 
 الطعاـ.

 65/2/2063، فمسطين أون الين
 

 فاهمات ما بعد العدوانلتنفيذ ت وحماس "سرائيل"إمفاوضات غير مباشرة بين  :سرائيميإتمفزيون  9
ذكػػرت القنػػاة العبريػة الثانيػػة، مسػػاء اليػـو الجمعػػة، أف اجتماعػػات عقػػدت  :القػػدس دوت كػوـ -خػػاص  -غػزة 

مؤخرًا في القاىرة بيف وفد إسرائيمي وآخر مػف حركػة "حمػاس" برعايػة مصػرية مػف اجػؿ تنفيػذ التفاىمػات التػي 
ع غػػزة فػػي تشػػريف الثػػاني )نػػوفمبر( الماضػػي. وحسػػب تػػـ التوصػػؿ إلييػػا عقػػب العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى قطػػا

القناة، فإف المفاوضات عقدت بيف الجانبيف بطرؽ غير مباشرة، موضحًة أف ضباطًا ومسؤوليف أمنييف كبػار 
وصموا منذ أياـ الى القاىرة إلجراء تمؾ المحادثات. وأوضحت القناة أف المفاوضات ىػدفيا إدخػاؿ المزيػد مػف 

قطػػاع غػػزة، خصوصػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػدخوؿ مػػواد البنػػاء التػػي تخػػص مشػػاريع إعػػادة  التسػػييبلت عمػػى معػػابر
 اعمار القطاع، وايضا تسييؿ إدخاؿ المواد والمعدات الخاصة بتشغيؿ محطة الكيرباء الوحيدة في غزة.

كما نقمت القناة عف مصادر وصفتيا بالقريبة مف االجتماعات أف مف بيف القضايا التي سػيتـ بحثيػا السػماح 
بإدخاؿ مواد بناء وأخرى تجارية عمى فترات مختمفة مف خبلؿ معبر رفح بدال مػف حصػر إدخػاؿ المػواد عبػر 
معبػػػر كػػػـر أبػػػو سػػػالـ فقػػػط ، مشػػػيرة الػػػى أف مصػػػر ستضػػػغط عمػػػى إسػػػرائيؿ لمموافقػػػة عمػػػى ذلػػػؾ. وأضػػػافت 

ومػػػػنح المصػػػػادر أف المفاوضػػػػات سػػػػتبحث ايضػػػػا إدخػػػػاؿ مػػػػواد زراعيػػػػة لمقطػػػػاع عبػػػػر معبػػػػر كػػػػـر أبػػػػو سػػػػالـ 
 الفمسطينييف المزيد مف التسييبلت بشأف الحركة والتنقؿ قرب المناطؽ الحدودية.

 66/2/2063، القدس، القدس
 

 حماس: ترحيل الوفد البرلماني الفمسطيني من بمغاريا تصر ف غير مسؤول ومنحاز لالحتالل 60
بترحيػػػؿ وفػػػد مػػػف نػػػواب  اسػػػتيجنت حركػػػة المقاومػػػة اإلسػػػبلمية "حمػػػاس" بشػػػدة قيػػػاـ السػػػمطات البمغاريػػػة: غػػػزة

المجمس التشريعي الفمسطيني أثناء زيارة رسمية إلى العاصمة صوفيا، واعتبرت ذلؾ تصرفا منحازا لبلحتبلؿ 
( أرسمت نسخة منو لػػ 2|15وقاؿ بياف لحركة "حماس" اليـو الجمعة ) طالبت حكومة بمغاريا باالعتذار عميو.

ة إقػػػداـ األمػػػف البمغػػػاري عمػػػى اقتحػػػاـ مقػػػّر إقامػػػة الوفػػػد "قػػػدس بػػػرس": "إنَّنػػػا فػػػي حركػػػة حمػػػاس نسػػػتيجف بشػػػدَّ 
البرلماني الفمسطيني الذي يقوـ بزيارة رسمية، ونعّده تصّرفًا منحازًا لبلحتبلؿ الصييوني واستجابة غير مبػّررة 
لمضػػغوط الصػػػييونية. إنَّنػػػا نعبػػػر عػػػف إدانتنػػػا الشػػػديدة واحتجاجنػػا عمػػػى ىػػػذا التصػػػّرؼ غيػػػر المسػػػؤوؿ لؤلمػػػف 
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اري، خاصػػة أف الوفػػد البرلمػػاني الفمسػػطيني حصػػؿ عمػػى كػػؿ الموافقػػات الرسػػمية لػػدخوؿ الػػببلد، وتمقػػى البمغػػ
وأضػاؼ: "إننػا نػدعو السػمطات البمغاريػة إلػى تػدارؾ موقفيػا  واالعتػذار  دعوة مف جيات ومؤسسات بمغارية".

عػدـ التعامػؿ مػع القضػية لشعبنا الفمسطيني ونوابو عمى ىذا السموؾ، وعدـ االنصياع لمضغوط الصييونية، و 
 الفمسطينية بسياسية ازدواجية المعايير"، عمى حد تعبير البياف.

 65/2/2063، قدس برس
 

 "الشخصيات المستقمة" يبحث المصالحة مع أبو مرزوق: لقاهرةا 66
عقد وفد مف تجمع الشخصيات الفمسطينية المستقمة ضـ عددًا مف عمماء الديف ورجاؿ األعماؿ وممثميف مف 

تمع المدني والقطاع الخاص واألطباء واألكػاديمييف برئاسػة رئػيس التجمػع ياسػر الواديػة، اليػوـ، اجتماعػا المج
مع نائب الرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القاىرة د. موسى أبو مرزوؽ، لبحث تطبيػؽ المصػالحة 

 والعمؿ عمى تنفيذ بنودىا.
ت فػػي القػػاىرة ومػػدى آليػػة تطبيقيػػا عمػػى أرض الواقػػع فػػي وبحػػث المقػػاء نتػػائج االجتماعػػات األخيػػرة التػػي عقػػد

قطػػاع غػػزة والضػػفة الغربيػػة ومػػدى أىميػػة بػػدء لجنػػة االنتخابػػات المركزيػػة فػػي تحػػديث السػػجؿ االنتخػػابي فػػي 
محافظػػات الػػوطف لمسػػاعدة كػػؿ األطػػراؼ الفمسػػطينية عمػػى الػػدخوؿ فػػي طريػػؽ الشػػراكة السياسػػية عمػػى أسػػس 

الوطنيػة العميػا والعمػؿ عمػى جعػؿ ىػذه الخطػوة مقدمػة لتنفيػذ كػؿ بنػود اتفػاؽ  ديمقراطية عمى قاعػدة المصػمحة
 المصالحة.

ونػاقش وفػد الشخصػيات المسػتقمة الصػػعوبات التػي مػف الممكػف أف تعتػػرض تطبيػؽ اتفػاؽ المصػالحة وتعطػػؿ 
عطػاء تنفيذىا والتي تتطمب توافقا فمسطينيا تاما بيف كؿ القوى والفصائؿ الوطنية واإلسبلمية عمى إنج احيا وا 

السرعة البلزمة لدفع عجمػة المصػالحة لؤلمػاـ والتػي ينتظرىػا الشػعب الفمسػطيني فػي الػداخؿ والخػارج لتخرجػو 
 مف حالة اإلحباط التي ينتجيا االنقساـ.

وأكد تجمع الشخصيات الفمسطينية المستقمة عمى أىمية دعـ عمؿ لجنة االنتخابػات المركزيػة عبػر دعػوة كػؿ 
اركة فػػي تحػػديث سػػجميـ االنتخػػابي وحفػػظ حقيػػـ الػػديمقراطي فػػي بنػػاء الػػوطف والعمػػؿ سػػويا الفمسػػطينييف لممشػػ

 عمى دعـ عمؿ لجنة الحريات بالقوة التي تجعميا تتجاوز الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ اتفاؽ المصالحة.
 65/2/2063، فمسطين أون الين

 
 حركة فتح تدعو إلى عدم تفويت فرصة التسجيل لالنتخابات 62

طالبت حركة التحرير الوطني الفمسطيني 'فتح'، جميع المػواطنيف مػف أصػحاب حػؽ االقتػراع التحمػي : اهلل راـ
 بمسؤولية وطنية عالية، وعدـ تفويت فرصة التسجيؿ لبلنتخابات خبلؿ اليوميف المتبقييف لعممية التسجيؿ.

اإلعػبلـ والثقافػة، اليػـو  وقاؿ المتحدث باسـ الحركة فػايز أبػو عيطػة، فػي بيػاف صػحفي صػادر عػف مفوضػية
السبت، إف تمسؾ المػواطف بحقػو فػي االنتخابػات 'يعنػي تمسػكو فػي ممارسػة السػمطة فعميػا مػف خػبلؿ اختيػاره 
لمف ينوب عنو، في ممارسة السمطة التشريعية والتنفيذية عمى حد سواء، واختياره لمبرنامج االنتخابي األصمح 

 توى السياسي الوطني االقتصادي واالجتماعي'.الذي يعبر عف طموحاتو وتطمعاتو عمى المس
بداء الحػرص واالىتمػاـ  وطالب جميع المواطنيف مف أصحاب حؽ االقتراع التحمي بمسؤولية وطنية عالية، وا 

 البلزميف إلنجاح عممية التسجيؿ لبلنتخابات، معتبرا أنيا المرحمة األىـ مف مراحؿ العممية الديمقراطية.
 66/2/2063، ات الفمسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعموم
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 "الشعبية" تطالب فياض باالستجابة لمطالب الموظفين 63

طالبػػت الجبيػػة الشػػعبية القيػػادة العامػػة حكومػػة سػػبلـ فيػػاض بػػالتوقؼ عػػف التسػػويؼ والمماطمػػة  واالسػػتجابة 
دوف أي ردود  لمطالب نقابات الموظفيف في الضفة الغربية، التي اسػتممتيا الحكومػة منػذ مػا يزيػد عػف سػنتيف

–وقالت الجبية في بياف أصدرتو، اليوـ:" إف عمي حكومة فياض أف تتبع الشفافية في عمميا  لغاية المحظة.
وأف توضػػح لمشػػعب الفمسػػطيني حقيقػػة مػػا تتناقمػػو وسػػائؿ اإلعػػبلـ والنقابػػات مػػف مشػػروع  –كمػػا تػػدعي دائمػػاً 

ف وحقػػوقيـ األساسػػية وبػػاألخص مسػػألة لموازنػػة السػػمطة يتضػػمف بنػػودا تمػػس بشػػكؿ مباشػػر مصػػالح المػػوظفي
لغاء العبلوات السنوية وغبلء المعيشة".  التقاعد المبكر وا 

وأكدت الجبيػة أف سياسػة التخػبط وسػوء اإلدارة التػي تتسػـ بيػا حكومػة فيػاض أفقػدتيا مصػداقيتيا فػي أوسػاط 
وختمػت  دارة الشأف العػاـ.شعبنا الفمسطيني وأثارت الكثير مف عبلمات االستفياـ حوؿ مدى استقبلليتيا في إ

الجبيػة بيانيػػا بتػذكير فيػػاض بتصػريحاتو التػػي أطمقيػا قبػػؿ عػاـ عنػػدما بشػر الشػػعب الفمسػطيني بأنػػو اسػػتكمؿ 
بنػػػاء مؤسسػػػات الدولػػػة ولػػػـ يعػػػد بحاجػػػة إلػػػى أحػػػد لتثبيػػػت وجودىػػػا ممػػػا يؤكػػػد أنيػػػا كانػػػت تصػػػريحات دعائيػػػة 

 وسياسية بعيدة كؿ البعد عف الواقع وحقيقتو.
 65/2/2063، أون الينفمسطين 
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كشػػؼ مسػػؤوؿ إسػػرائيمي عػػف وجػػود اسػػرى فػػي السػػجوف بيويػػات مػػزورة، واف : يػػو بػػي اي -القػػدس المحتمػػة 
ولػػـ يسػػتبعد المسػػؤوؿ احتمػػاؿ وجػػود أسػػرى  السػػمطات المختصػػة سػػمحت بػػذلؾ مػػف أجػػؿ حمايػػة أمػػف الدولػػة.

مجيػػػوليف بالسػػػجوف اإلسػػػرائيمية. ونقمػػػت إذاعػػػة الجػػػيش اإلسػػػرائيمي عػػػف مسػػػؤوؿ قضػػػائي، قولػػػو إنػػػو "سػػػوؼ 
نتصرؼ بالطريقة نفسيا مع أسرى آخريف في حاؿ اعتقدنا أف أمف الدولة يستوجب ذلػؾ"، مضػيفا أف "النيابػة 

 بقضية السجيف اكس". العامة تحقؽ حاليًا في ما إذا كاف ينبغي تقديـ لوائح اتياـ حوؿ حدوث إخفاقات
نمػػا يوجػػد فقػػط أسػػرى تػػـ تزويػػر  وأضػػاؼ المسػػؤوؿ القضػػائي، إنػػو "ال يوجػػد أسػػرى مجيػػوليف فػػي إسػػرائيؿ، وا 

 ىوياتيـ مف أجؿ حماية أمف الدولة".
وكشػؼ تحقيػػؽ صػػحافي أسػػترالي، أف زيغييػر أو "السػػجيف اكػػس"، احتجػػز فػي سػػجف إسػػرائيمي بيويػػة مجيولػػة 

 نوا يعرفوف ىويتو الحقيقية.وأنو حتى السجانيف لـ يكو 
ومػػف جانبػػو، قػػاؿ المسػػؤوؿ السػػابؽ فػػي الموسػػاد رافػػي إيتػػاف، إلذاعػػة الجػػيش اإلسػػرائيمي "ربمػػا ىنػػاؾ أسػػرى 
محتجزوف بيوية مجيولػة"، مبػررًا إجػراء كيػذا بػأف "دولػة إسػرائيؿ ال تشػبو أيػة دولػة أخػرى، فإسػرائيؿ موجػودة 

 وجيا مف ىذا النوع أو ذاؾ".في حرب متواصمة األمر الذي يستوجب تكنول
 66/2/2063، الحياة، لندن
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كشػؼ النقػاب أمػس فػي تػؿ أبيػب أف التػدريبات التػي أجرتيػا قيػادة الجبيػة الداخميػة : نظير مجمػي - تؿ أبيب
ات شػػاممة أجرتيػػا قيػػادة الجػػيش طيمػػة أسػػبوع كامػػؿ وانتيػػت فػػي المػػدارس اإلسػػرائيمية، كانػػت جػػزءا مػػف تػػدريب

 أمس، وكانت تحاكي سيناريوىات وقوع حرب شاممة في المنطقة.
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ومػػػع أف النػػػاطؽ بمسػػػاف الجػػػيش أعمػػػف أف التػػػدريبات تمػػػت وفقػػػا لمبرنػػػامج السػػػنوي التقميػػػدي لمتػػػدريبات، فػػػإف 
مج التػػدريبات وظروفيػػا ومضػػمونيا تػػدؿ مصػػادر أمنيػػة أكػػدت أف التوقيػػت لػػـ يكػػف صػػدفة وأف قػػراءة فػػي برنػػا

 عمى أف الجيش يتوقع حربا في القريب.
وكانػػت ىػػذه التػػدريبات قػػد تناولػػت، وفػػؽ مصػػادر فػػي الجػػيش، مػػدى اسػػتعدادات ىيئػػة رئاسػػة األركػػاف إلدارة 
، الحرب، بالتنسيؽ مع القيادة السياسية مػف جيػة والقيػادات الميدانيػة مػف جيػة ثانيػة. وشػاركت فييػا الحكومػة

رئيسا ووزراء أمنييف، ورؤساء األذرع المختمفة في الجيش والتنسيؽ ما بيف الجيش النظػامي وجػيش االحتيػاط 
وتػػـ فييػػا فحػػص عػػدة سػػيناريوىات لمحػػرب فػػي جبيػػة واحػػدة أو فػػي عػػدة جبيػػات فػػي آف واحػػد. وشػػارؾ فػػي 

ت التنسػػيؽ فػػي أكثػػر مػػف التػػدريبات حشػػد مػػف قػػادة األلويػػة والسػػرايا والفػػرؽ والوحػػدات. وفحصػػت فييػػا عمميػػا
سػػػيناريو بػػػيف سػػػبلح الجػػػو وسػػػبلح البحريػػػة وقػػػوات اليابسػػػة بكػػػؿ فروعيػػػا، إلػػػى جانػػػب دوائػػػر االسػػػتخبارات 
العسكرية واإلعبلـ واألجيزة الموجستية. وقامت قوات الجبية الداخمية بإجراء تدريبات في المدارس اإلسرائيمية 

 داىمتيا الحرب خبلؿ ساعات التعميـ.في جميع أنحاء الببلد، حوؿ كيفية التصرؼ إذا 
وقالػػػت صػػػحيفة "معػػػاريؼ"، أمػػػس، إف قيػػػادة التػػػدريبات فػػػي الجػػػيش أخػػػذت فػػػي اعتبارىػػػا االسػػػتنتاجات مػػػف 
التدريبات السابقة وكذلؾ مف تجارب حرب لبنػاف الثانيػة وعمميػة "الرصػاص المصػبوب" )العػدواف عمػى قطػاع 

ميػػة "عػػامود السػػحاب" )عػػدواف أواخػػر السػػنة الماضػػية(. ( وعم2009وأوائػػؿ سػػنة  2008غػػزة فػػي أواخػػر سػػنة 
وأضافت أف "ىذه التدريبات تأتي في إطار السعي لتحسيف أداء الجيش ورفع مستوى استعداداتو لمجابية أي 

 .تدىور في الوضع األمني بمختمؼ األحجاـ والمقاييس
 66/2/2063، الشرق األوسط، لندن
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مػػع انقضػػاء نصػػؼ الميمػػة الزمنيػػة التػػي منحيػػا الػػرئيس اإلسػػرائيمي شػػمعوف بيريػػز لػػرئيس الحكومػػة : الناصػػرة
الحالية بنياميف نتانياىو لتشكيؿ حكومتو الجديدة، تبدو األمور معقدة والميمة ليسػت سػيمة لتشػكيؿ االئػتبلؼ 

ف كػػاف بعػػض المعمقػػيف يعتقػػد أف نتانيػػاىو ىػػو الػػذي يتعمػػد مراكمػػة الصػػعوبات الحكػػومي المػػريح لنتانيػػاىو،  وا 
 بيدؼ استنزاؼ بعض شركائو، وأنو عندما سيحسـ ىوية االئتبلؼ الذي يريد، فإنو سيشكمو خبلؿ ساعات.

 ويواجو نتانياىو مشكمة الخيار بيف زعيـ الحزب الوسطي الجديد "يش عتيػد" )ىنػاؾ مسػتقبؿ( يئيػر لبيػد الػذي
مقعدًا، وبيف شركائو "الطبيعييف" مف المتػدينيف المتػزمتيف  19شكؿ مفاجأة االنتخابات األخيرة بحصولو عمى 

"الحػػرديـ" فػػي حزبػػي "شػػاس" و "ييػػدوت ىتػػوراه". ويرغػػب نتانيػػاىو بضػػـ ىػػذيف الحػػزبيف باعتبارىمػػا شػػريكيف 
ا تؤكػد أوسػػاط لبيػد أف األخيػػر مػريحيف ال يعنييمػا شػػيء سػوى دعػـ حكػػومي سػخي لمؤسسػاتيما الدينيػػة، بينمػ

حسػػـ أمػػره ولػػف يجمػػس فػػي حكومػػة واحػػدة مػػع "الحػػرديـ" إلدراكػػو أف مػػف شػػأف ذلػػؾ أف يشػػكؿ ضػػربة قاضػػية 
لحزبػػو، وىػػو الػػذي نجػػح فػػي اختػػراؽ الحمبػػة السياسػػية بيػػذه القػػوة بفضػػؿ أجندتػػو المناوئػػة لػػػ "الحػػرديـ" ومطمبػػو 

 ة أسوًة بكؿ شاب ييودي يبمغ الثامنة عشرة.بإلزاـ معظـ الشباف "الحرديـ" الخدمة العسكري
إلى ذلؾ، ال يبدو نتانياىو متحمسًا لضـ الحزب الصػييوني الػديني "البيػت الييػودي"، ممثػؿ المسػتوطنيف فػي 
األراضي الفمسطينية المحتمة، إلى ائتبلفو الجديد رغـ أف ىذا الحزب ىو األقرب أيػديولوجيًا مػف "ليكػود بيتنػا" 

ياىو. وال يخفي نتانياىو عداءه لزعيـ ىذا الحزب نفتالي بينيت لسببيف: األوؿ اتيامو لبينيت الذي يتزعمو نتان
بأنػػو كػػاف، حػػيف شػػغؿ منصػػب مػػدير مكتبػػو قبػػؿ سػػت سػػنوات، وراء تسػػريب أخبػػار لوسػػائؿ اإلعػػبلـ تسػػيء 
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أنيمػػا ينسػػقاف  لنتانيػػاىو وزوجتػػو، والثػػاني التحػػالؼ الوثيػػؽ والمفػػاجئ الحاصػػؿ بػػيف بينيػػت ولبيػػد واألنبػػاء عػػف
 خطواتيما في كؿ ما يتعمؽ بدخوؿ االئتبلؼ الجديد مف عدمو.

وطبقػًا لتقػػارير صػػحافية، فػإف نتانيػػاىو بػػات يفضػؿ ائتبلفػػًا بػػيف حزبػو وسػػائر أحػػزاب الوسػط، عمػػى ضػػـ "يػػش 
عتيػػد" و "البيػػت الييػػودي"، وألجػػؿ ذلػػؾ يجػػري اتصػػاالت جديػػة مػػع زعيمػػة حػػزب "العمػػؿ" شػػيمي يحيمػػوفتش 

يا بدخوؿ الحكومة، إال أف األخيرة أكدت مجددًا أنيا ليست في وارد االنضماـ إلى حكومػة ذات أجنػدة إلقناع
اجتماعية تمس بالشرائح الضعيفة. ورغـ ىذا النفي، فإف معمقػيف فػي الشػؤوف الحزبيػة ال يػروف أف -اقتصادية

الضغط الػذي يمارسػو عػدد مػف  رفض يحيموفتش نيائي، ويوردوف احتماؿ أنيا قد تعدؿ عف رأييا، أواًل حياؿ
نػواب الحػزب عمييػا لمػدخوؿ فػي مفاوضػات ائتبلفيػة مػع نتانيػاىو، ثػـ فػي حػاؿ لمسهػت أف نتانيػاىو جػدي فػػي 

 توجيو الستئناؼ المفاوضات مع الفمسطينييف.
وفي حاؿ عدلت يحيموفتش عف معارضتيا، فإنو سيكوف في وسع نتانياىو تشكيؿ حكومة مسػتقرة تضػـ إلػى 

( و "الحركػة" بزعامػة 18( و "شػاس" و "ييػدوت ىتػوراه" )15نائبػًا( أحػزاب "العمػؿ" ) 31كود بيتنػا" )جانب "لي
(، لكػف 120نائبػًا )مػف مجمػوع  72(، أي تسػتند إلػى 2(، و "كػديما" برئاسػة شػاؤوؿ موفػاز )6تسيبي ليفنػي )

 مراقبيف يروف ىذا االحتماؿ ضئيبًل.
كود بيتنا" سيستغني عف "البيت الييػودي"، وىػي الشػراكة التػي يريػدىا ورغـ التكينات المختمفة، ال يبدو أف "لي

الجنػاح المتشػػدد داخػػؿ "ليكػػود". وتحػػاوؿ أوسػاط نافػػذة فػػي الحػػزب كسػػر التحػالؼ بػػيف بينيػػت ولبيػػد مػػف خػػبلؿ 
إغراء األوؿ بحقائب وزارية رفيعة، لكف معمقيف في الشؤوف الحزبية يستبعدوف نجػاح ىػذه المحػاوالت، ويػروف 

التنسيؽ بيف لبيد وبينيت قوي ومتيف، رغـ الخبلؼ الجذري في موقؼ كؿ منيما مف العممية السياسية مع أف 
الفمسػػطينييف، فميبيػػد يػػدعـ تحريكيػػا ويؤيػػد حػػؿ الػػدولتيف لمشػػعبيف بالشػػروط اإلسػػرائيمية، بينمػػا يػػرفض بينيػػت 

 وحزبو مبدئيًا إقامة دولة فمسطينية.
فيػػة ستتواصػػؿ بػيف كػػر وفػػر إلػى أف يقػػرر نتانيػػاىو ىويػة الحكومػػة التػػي ويػرى معمقػػوف أف المفاوضػات االئتبل

 يريد تشكيميا.
 66/2/2063، الحياة، لندن
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قػػوات أعمػػف جػػيش االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي أف المواجيػػات بػػيف مػػواطنيف فمسػػطينييف و : يػػو.بي.آي - بيػػت لحػػـ
االحػػتبلؿ، وعمميػػات إطػػبلؽ نػػار ضػػد أىػػداؼ إسػػرائيمية تصػػاعدت بالضػػفة الغربيػػة منػػذ شػػف عمميػػة "عػػامود 
السحاب" ضد قطػاع غػزة، واعتبػر أف أحػد أسػباب ىػذا التصػعيد، الػذي قػد يػؤدي إلػى انػدالع انتفاضػة ثالثػة، 

 ىو إحباط الشارع الفمسطيني.
ية التابعػة لمجػيش اإلسػرائيمي، النقيػب بػاراؾ راز إنػو منػذ شػير الناطؽ باسـ فرقة الضػفة الغربيػة العسػكر  وقاؿ

 نوفمبر الماضي، "تصاعدت أعماؿ العنؼ في الضفة".
وأضػػػاؼ إف ىنػػػاؾ ثبلثػػػة أسػػػباب لمتصػػػعيد الحاصػػػؿ بالضػػػفة وفقػػػا لتقييمػػػات الجػػػيش اإلسػػػرائيمي، وأوليػػػا أف 

قوـ بيا السمطة الفمسطينية، ال تعود بأية "الشارع الفمسطيني محبط، ألنو يرى أف الخطوات الدبموماسية التي ت
فائػػدة لمفمسػػطينييف، وفػػي المقابػػؿ فػػإف "حمػػاس"، التػػي تمػػارس مػػا أسػػماه العنػػؼ واإلرىػػاب تحقػػؽ شػػيئا، ومثػػاؿ 

أسػير فمسػطيني.. واألسػرى ىػـ قضػية  1000عمى ذلؾ صػفقة تبػادؿ األسػرى مػع إسػرائيؿ وتحريػر أكثػر مػف 
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أنػػو "ربمػػا تكػػوف خطػػوة السػػمطة الفمسػػطينية بػػاألمـ المتحػػدة خطػػوة ناجحػػة، ىامػػة بالنسػػبة لمفمسػػطينييف". وتػػابع 
 لكنيا لـ تعود بالفائدة عمى الشارع الفمسطيني".

وقاؿ راز إف السبب الثاني لمتصعيد ىو "تردي األوضاع االقتصادية والسياسية واألمنية لدى الفمسطينييف في 
نيايػة االنتفاضػة الثانيػة". وأضػاؼ "ىنػاؾ تخػوؼ مػف  الضفة، والسبب الثالث ىػو أنػو مػّرت سػبع سػنوات منػذ

انتفاضػػة ثالثػػة، لكننػػا ال نعتبػػر أف تعبيػػر )انتفاضػػة( ىػػو تعبيػػر صػػحيح.. ونحػػف ال نتماثػػؿ مػػع ىػػذا التعبيػػر، 
ورغـ ذلؾ ىناؾ توجيات سمبية وقوى فمسطينية تعمؿ كؿ ما بوسعيا مف أجػؿ تغييػر حالػة االسػتقرار األمنػي 

تقرار مػػا زاؿ قائمػػا حتػػى اليػػوـ، وأحػػد أسػػباب ذلػػؾ ىػػو أف ىػػذا االسػػتقرار ىػػو مصػػمحة فػػي الضػػفة، وىػػذا االسػػ
 فمسطينية أيضا".

واعتبر أف "مساعي المصالحة الفمسطينية ىي إحدى التوجيات التي تثيػر قمقنػا، ألف ىػذا مػف شػأنو أف يػؤثر 
 ".عمى التنسيؽ األمني بيننا وبيف الفمسطينييف وعمى كؿ استراتيجيتنا في الضفة

 66/2/2063، البيان، دبي
 

 "إسرائيل""معاريف": مصر ماضية بالتصعيد ضد   68
تناولػػت صػػحيفة "معػػاريؼ" العبرّيػػة، فػػي عػػددىا الصػػادر أمػػس الجمعػػة العبلقػػات : ػػػ زىيػػر أنػػدراوس الناصػػرة

تصػعد الثنائّية المتردّية بيف إسرائيؿ ومصػر فػي الونػة األخيػرة، وقالػت فػي تقريػر جػاء تحػت عنػواف: القػاىرة 
مميػار دوالر مقبػؿ  480مف ليجتيا ضّد إسرائيؿ، قالت إّف مصر تطالب الدولة العبرّية بدفع مبمغ يصؿ إلى 

نيب نفط سيناء، مشيرة إلى أّف وزير النفط المصػرّي، المينػدس أسػامة كمػاؿ يػتيـ إسػرائيؿ بالتسػبب بخسػائر 
 .1982وحتى  1967لمصر بسبب احتبلؿ سيناء مف العاـ 

الصػػحيفة العبرّيػػة إلػػى تصػػريحات الػػوزير المصػػري والتػػي جػػاء فييػػا أف مصػػر لػػف تقػػوـ بتجديػػد كمػػا أشػػارت 
اتفاقيػػة تزويػػد إسػػرائيؿ بالغػػاز المصػػري أبػػدا. وقػػاؿ إف االتفاقيػػة الغيػػة، وأف بػػبلده تنػػوي التوجػػو إلػػى المحكمػػة 

 الدولية الستعادة األمواؿ التي أخذتيا إسرائيؿ.
ة في سياؽ تقريرىا إلى أّف المجمػة األسػبوعية المصػرية "روز اليوسػؼ" كانػت إلى ذلؾ لفتت الصحيفة العبريّ  

قد نشػرت فػي السػابؽ تقريػًرا سػرّيا قّدمتػو القػاىرة إلػى األمػـ المتحػدة، ويتضػمف تفاصػيؿ الػدعوى ضػد إسػرائيؿ 
كؿ فػروع وفّجر التقرير مفاجأة حيف أكد أف قوات الجيش اإلسرائيمي نيبت . مميار دوالر 500وتطالب بمبمغ 

ومنيػا البنػؾ األىمػي  1967حزيػراف )يونيػو(  5البنوؾ المصرية التػي كانػت موجػودة فػي قطػاع غػزة قبػؿ يػـو 
المصري فرع غزة وبنؾ الزراعػة الػذي سػرقت خزائنػو بالكامػؿ ووزعػت عمػي قػادة الجػيش اإلسػرائيمي فػي أكبػر 

بنػوؾ مػف الػذىب واألرصػدة طيمػة عممية سطو عسكري فػي التػاريخ الحػديث ولػـ يطالػب مبػارؾ بغطػاء تمػؾ ال
 فترة حكمو.

ـّ اسػػػتخراجو مػػػف شػػػبو جزيػػػرة سػػػيناء،  وسػػػاقت )معػػػاريؼ( قائمػػػًة إّف القػػػاىرة تػػػتيـ الدولػػػة العبرّيػػػة بنيػػػب نفػػػط تػػػ
واسػػػتخدامو لمحػػػرب ولصػػػالح االقتصػػػاد اإلسػػػرائيمي فػػػي تمػػػؾ الفتػػػرة. كمػػػا تػػػتيـ إسػػػرائيؿ بنيػػػب أحجػػػار كريمػػػة 

مػذىب فػي سػيناء، واالسػتيبلء عمػى صػناديؽ األمػواؿ التابعػة لبنػؾ الزراعػة ورخاـ، ونيب محتويات منجمػيف ل
المصري وفرع البنؾ الوطني المصػري فػي غػزة، مشػيرة إلػى أف األمػواؿ المنيوبػة تػـ توزيعيػا عمػى كبػار قػادة 

 الجيش اإلسرائيمي.
ت غيػر قانونيػة فػي مواقػع عبلوة عمى ذلؾ، ذكرت الصحيفة العبرّية، أّف القاىرة تتيـ تػؿ أبيػب بالقيػاـ بحفريػا

 أثرية في سيناء، وسرقة آالؼ التحؼ األثرية والمقتنيات التاريخية القيمة مف متاحؼ سيناء.
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وفػػي ىػػذا السػػياؽ تطالػػب مصػػر إسػػرائيؿ بتسػػميـ ىػػذه المسػػروقات إلػػى منظمػػة اليونيسػػكو إلجػػراء فحػػص ليػػا 
" مػف آبػار الميػاه العذبػة فػي سػيناء 30اغ نحػو وتقدير قيمتيا المالية والتاريخية. كما تتيـ مصػر إسػرائيؿ بػإفر 

 ونقميا إلى المستوطنات التي أقيمت عمى أراضي سيناء، كما قالت الصحيفة العبرّية.
 66/2/2063القدس العربي، لندن، 

 
 الخارجية اإلسرائيمية تحاول تخفيف حدة االنتقادات لتونسحماية يهود تونس:  69

رؽ األوسػػط"، أمػػس، حػػوؿ دعػػوة إسػػرائيؿ لػػػ"دوؿ الغػػرب أف تتػػدخؿ تػػؿ أبيػػب: أثػػار الخبػػر الػػذي نشػػرتو "الشػػ
لحمايػػة الييػػود فػػي تػػونس وممتمكػػاتيـ"، ضػػجة كبيػػػرة لػػدى األوسػػاط السياسػػية واإلعبلميػػة ووسػػائؿ التواصػػػؿ 
االجتمػػػػاعي فػػػػي تػػػػونس. ومحاولػػػػة الػػػػبعض نفػػػػي وجػػػػود قضػػػػية كيػػػػذه. عػػػػاد النػػػػاطؽ بمسػػػػاف وزارة الخارجيػػػػة 

رور، وأكد مضموف النبػأ، لكنػو حػاوؿ التخفيػؼ مػف حػدة القضػية، وقػاؿ: "نحػف قمقػوف اإلسرائيمية، ليئور بف د
 فعبل ولكننا نتشاور مع األوساط الصديقة لنا حتى تنقؿ قمقنا إلى السمطات التونسية".

 66/2/2063، الشرق األوسط، لندن
 

 ض" مستوطنا إرهابيا يسمب أرضا فمسطينيةعو  ت" "إسرائيل" 20
قضت المحكمة العميا االسػرائيمية، فػي نيايػة األسػبوع، بتعػويض واحػد مػف أخطػر : يسيبرىوـ جرا -الناصرة 

المسػػتوطنيف االرىػػابييف فػػي الضػػفة الغربيػػة، وقػػاد تنظيمػػا ارىابيػػا قػػتبل فمسػػطينييف، وجػػاء التعػػويض بػػزعـ انػػو 
مػف قريػة تعرض "لسرقات" مف األرض التي يفمحيػا، رغػـ انػو يسػيطر بالعربػدة عمػى ارض فمسػطينية مسػموبة 

 بني نعيـ قرب الخميؿ.
ويجري الحديث عف االرىابي الخطير مناحيـ ليفنػي، قائػد "التنظػيـ الييػودي السػري"، الػذي تػورط فػي سػنوات 
الثمانينيات األولى بقتؿ ثبلثة طبلب جامعييف فمسطينييف، وتمغيـ وتفجير سػيارات رؤسػاء بمػديات فمسػطينية، 

 بتمغيميا.ومنيا ما قاـ االرىابي ليفني شخصيا 
، حكمػا بالسػجف مػدى الحيػاة، إال أنػو 1983وعمى الرغـ مف أف المحكمة االسرائيمية فرضػت عميػو فػي العػاـ 

حصػػؿ عمػػى عفػػو رئاسػػي اسػػرائيمي بعػػد سػػت سػػنوات ونصػػؼ السػػنة، ليخػػرج مػػف السػػجف المفتػػوح الػػذي كػػاف 
نػار عمػى سػيارة فمسػطينية فػي العػاـ "يقيـ" فيو، وليواصؿ جرائمو االرىابية، منيا عمى سبيؿ المثاؿ، اطػبلؽ ال

 ، لمجرد أنو "شّؾ" بيا.2003
دونمػػا، تعػػود  42وحسػػب مػػا قالتػػو وسػػائؿ إعػػبلـ اسػػرائيمية أمػػس، فػػإف االرىػػابي ليفنػػي يسػػتولي بالعربػػدة عمػػى 

لقريػة بنػي نعػيـ قػرب مدينػػة الخميػؿ فػي جنػوب الضػػفة الغربيػة المحتمػة، كػاف قػػد اسػتولى عمييػا االحػتبلؿ مػػف 
عـ االسػتيبلء عمػى "أمػبلؾ العػدو" و"منحيػا" لجمعيػة اسػتيطانية، إال أف االرىػابي ليفنػي، وبعػد انتيػاء قبؿ، بػز 

"العقػػد" واصػػؿ فبلحػػة األرض، وعمػػى الػػرغـ مػػف أف سػػمطات االحػػتبلؿ تقػػوؿ إنػػو اسػػتولى عمػػى االرض بشػػكؿ 
 غير قانوني، إال أف االرىابي ليفني يعمؿ في االرض تحت حراسة جنود االحتبلؿ.

 66/2/2063، لغد، عم انا
 

 قيم غرفة عمميات خاصة بالدفاع اإللكترونيالجيش اإلسرائيمي ي 26
كشػػؼ جػػيش االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي عػػف إقامػػة غرفػػة عمميػػات خاصػػة فػػي قيػػادة أركانػػو متخصصػػة فػػي : غػػزة

 مجاؿ الدفاع اإللكتروني تعمؿ يوميا وطواؿ أياـ األسبوع.
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متحػػدث بمسػػاف الجػػيش تأكيػػده "أف عشػػرات الجنػػود والضػػباط المػػؤىميف ونقمػت اإلذاعػػة اإلسػػرائيمية العامػػة عػػف 
يعمموف في ىذه الميمة المميزة والتي تأتي في وقت ازدادت ىجمات القراصنة التي تستيدؼ مواقع إلكترونية 

 إسرائيمية".
 66/2/2063، االتحاد، أبوظبي

 
 المبحوح  بعممية اغتيال عميل الموساد اإلستراليتحميل لمصور يشكك في صمة  22

قػػاؿ تقريػػػر لخبػػراء فػػػي الطػػب الشػػػرعي يػػـو الجمعػػػة أجػػري بطمػػػب مػػػف  :مصػػطفى صػػػالح -لنػػدف )رويتػػػرز( 
بػف  رويترز إف مشتبيا بو في اغتياؿ قيادي في حركة حماس في دبػي لػيس ىػو الميػاجر االسػترالي المنتحػر

 الذي تردد أنو كاف جاسوسا إسرائيميا. زايغر
ر مع صورة أحد المشتبو بيـ في فرقة االغتياؿ في دبػي كػاف مػف المػرجح وطمبت رويترز مقارنة صور زيجي

شخصا اشتبيت شرطة دبي في تورطيـ وسفرىـ  26لمعرفة ما إذا كاف واحدا مف بيف  زايغربشدة أف تكوف ل
 إلييا متنكريف بجوازات سفر مزورة.

متخصصػػة فػػي تحميػػؿ الصػػور وىػػي شػػركة استشػػارية  "شػػركة أنمػػي"لكػػف المقارنػػة بػػيف الػػوجييف التػػي أجرتيػػا 
 ألغراض تتعمؽ باألدلة الجنائية مقرىا دورست في انجمترا استنتدت أنيما لشخصيف مختمفيف.

وقػػاؿ خبيػػر ثػػاف اتصػػمت بػػو رويتػػرز إنػػو بنػػاء عمػػى اسػػتعراض أولػػي لمصػػور توجػػد بعػػض أوجػػو الشػػبو بػػيف 
اؾ وجيي تناقض رئيسػييف جعػبل الوجييف ال يمكف أف تستبعد تماما احتماؿ أف يكونا لنفس الشخص لكف ىن

 ذلؾ مستبعدا.
 65/2/2063، وكالة رويترز لألنباء

 
 كس" أشاقة لمنع انتشار المعمومات بشأن "السجين  اً جهودبذل  الموساد 23

بػػػػذلت االسػػػػتخبارات االسػػػػرائيمية قصػػػػارى جيػػػػدىا لمنػػػػع انتشػػػػار معمومػػػػات كشػػػػفتيا قنػػػػاة : ا ؼ ب -سػػػػيدني 
 .عميؿ الموساد االسترالي بف زايغرف اكس" تمفزيونية استرالية بشأف "السجي

وكتب الصحافي تريفور بورماف الذي حقؽ سبقا صحافيا عندما كشؼ المسألة عمػى الموقػع االلكترونػي لقنػاة 
ايػػو بػػي سػػي "ابمغتنػػي مصػػادري بػػاف الموسػػاد وجيػػػاز االمػػف الػػداخمي االسػػرائيمي )شػػيف بػػت( اسػػتنفرا" لمنػػػع 

 انتشار المعمومات.
التعتػػػيـ  -رغمػػا عنيػػا  -يػػـ مخبػػػروىـ اف وسػػائؿ االعػػبلـ االسػػػرائيمية الكبػػرى سػػتطبؽ حتمػػػا واضػػاؼ "قػػاؿ ل

الكامؿ المفروض عمى القضػية والميمػة الرئيسػية لممػراقبيف تقضػي بسػحب النصػوص المنشػورة فػي المػدونات 
الموساد كاف  وقاؿ بورماف امس اف والتي تتضمف رابطا الى خبرنا" واكد اف "االمر لـ يجر عمى ىذا النحو".

 عمى عمـ باف القضية ستخرج الى العمف الف القناة االسترالية اعمنت ذلؾ قبؿ اسبوع.
وتابع بورماف اف رؤساء تحرير ومالكي ابرز وسائؿ االعبلـ تـ استدعاؤىـ بعد ساعة عمى نشر التقرير عمى 

الجتمػاع تراسػو رئػيس الموسػاد ايو بي سي بناء عمى اوامر مف رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو. واضػاؼ اف "ا
تامير باردو بحضور مسؤوؿ الرقابة". وتابع اف "رئيس الموساد حث وسائؿ االعبلـ عمى عدـ نقؿ معمومات 
برنامج "فوريف كورسيبوندانت" الذي بثتو القناة االسترالية "ايػو بػي سػي"، مؤكػدا انيػا "ستسػبب مشػاكؿ الجيػزة 

 االمف".
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شػارؾ فػي االجتمػاع لبورمػاف اف الحاضػريف عارضػوا رئػيس الموسػاد. وتػػابع  وقػاؿ احػد رؤسػاء التحريػر الػذي
بورمػػػاف "اشػػػتكوا مػػػف اف الرقابػػػة تعرقػػػؿ منػػػذ زمػػػف طويػػػؿ حسػػػف سػػػير الصػػػحافة وانػػػو مػػػف الضػػػروري مراجعػػػة 
)القواعػػد( الخػػذ التغيػػرات فػػي وسػػائؿ االعػػبلـ فػػي االعتػػراض". واضػػاؼ اف "احػػد رؤسػػاء التحريػػر اتيػػـ رئػػيس 

 و يعتبر االسرائيمييف اغبياء".الموساد بان
لكف ثبلثة مف نواب المعارضة استفادوا مف حصانتيـ النيابية لكسػر التعتػيـ المفػروض عمػى القضػية الثبلثػاء 

 وقاموا بمساءلة وزير العدؿ حوؿ القضية اماـ البرلماف. 
 66/2/2063، الدستور، عم ان

 
 لحالة الحرب القادمة سرير 2000مستشفى إسرائيمي تحت االرض يطمب التبرع بـ 24

"إسرائيؿ تحت خطر الحرب" تحت ىذا العنواف الذي نشرتو صحيفة ىآرتس اإلسرائيمية عمى صدر  -السبيؿ 
، أعمػف مستشػفى إسػرائيمي حكػومي حاجتػو لػػ سػرير. وناشػد مستشػفى  2000صفحتيا االلكترونية صباح اليـو

ـً لمطػػوارئ تحػػت األرض يتسػػع "رامبػػاـ" الواقػػع فػػي مدينػػة حيفػػا شػػماؿ إسػػرائيؿ، اإلسػػرائيم ييف لمتبػػرع إلقامػػة قسػػ
 سرير يكوف جاىزًا بشكؿ كامؿ لبلستخداـ في حالة الحرب. 2000لػ

وذكػػر اعػػبلف التبػػرع أف قسػػـ الطػػوارئ الػػذي سػػيطمؽ عميػػو اسػػـ "سػػامي عػػوفير فورتيفيػػد" سػػيكوف "األكبػػر" مػػف 
مركبػة، وسيضػـ  1500سػيارات كػاف يتسػع لػػ  نوعو عمى مستوى العالـ، الفتًا إلى أنو "سيقاـ بداًل مف موقػؼ

 سريرا لمواجية حرب تقميدية أو غير تقميدية". 2000
وأوضح اإلعػبلف أف "البنػاء الجديػد لقسػـ الطػوارئ المعمػف عنػو سػيكوف تحػت سػطح البحػر أيضػًا، ويمكػف أف 

يحتاجيػا، وتخػزيف احتياجاتػو يعزؿ مائة بالمئة وباكتفاء ذاتي"، مشيرًا إلى أف القسـ "يمكنو توليد الطاقة التػي 
 ساعة". 72مف االوكسجيف لمتنفس، إلى جانب الماء والشراب والغاز الطبي لمدة 

 66/2/2063، السبيل، عم ان
 

 لى غزة بدل سورية إتفاح الجوالن "إسرائيل" توافق عمى تصدير  25
د اف كػػاف يصػػدر الػػى وافقػػت اسػػرائيؿ عمػػى نقػػؿ تفػػاح الجػػوالف الػػى غػػزة، بعػػ: امػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة 

سورية وفؽ اتفاقية بيف الطرفيف، وبحسب االسرائيمييف فاف الكمية التي ستدخؿ الى غػزة عبػر "ايػرز" ستصػؿ 
 مميوف دوالر. 32الؼ طف تتجاوز قيمتيا  50الى 

وافقػت بموجبػو  2005وتعتبر زراعة التفاح العامود الفقري القتصاد سوريي الجوالف، وفي اعقػاب اتفػاؽ عػاـ 
رية عمػػى اسػػتيراد تفػػاح الجػػوالف لػػدعـ السػػكاف وانتػػاجيـ، شػػيد معبػػر القنيطػػرة سػػنويا حركػػة فعالػػة لتصػػدير سػػو 

 التفاح بدا بخمسة االؼ طف وارتفع الى حوالي خمسيف الؼ، في السنة السابعة.
وبحسػػب مسػػؤوؿ اسػػرائيمي فػػاف رفػػض اسػػرائيؿ تصػػدير التفػػاح، ىػػذه السػػنة، الػػى سػػورية يعػػود الػػى االوضػػاع 

توترة قائبل:" اضافة الى خشية عدـ قبض ثمف التفاح وتوقؼ التجارة مع السورييف، فاف العبلقات التجارية الم
 مع قطاع غزة تتعزز ويوميا ىناؾ ارتفاع في عدد الشاحنات التي تعتبر "ايرز" الى القطاع محممة ببضائع".

 66/2/2063، الحياة، لندن
 

 عسكري جنود إسرائيميين في تدريب ثمانية إصابة 26
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أصيب ثمانية جنود اسرائيمييف أثناء تدريب عسكري فػي صػحراء النقػب، وجػرى نقػؿ المصػابيف الػى  :الناصرة
مستشػػفى "سػػوروكا" فػػي مدينػػة بئػػر السػػبع بعػػد اف وصػػفت جػػراحيـ بالبسػػيطة. وبحسػػب مػػا نشػػر موقػػع القنػػاة 

 بالمظبلت. العاشرة لمتمفزيوف اإلسرائيمي، فقد تعّرض الجنود لبلصابة أثناء ىبوطيـ

 66/2/2063، الغد، عم ان
 

  وبحريةسرائيمي: سورية زودت أو تزود حزب اهلل بمنظومات دفاع جوية إجنرال  27
قالػػػت دراسػػة أعػػّدىا الجنػػػراؿ فػػي االحتيػػػاط، يفتػػاح شػػابير، مػػػدير مشػػروع التػػػوازف : ػػػ زىيػػػر أنػػدراوس الناصػػرة

القػػومّي التػػابع لجامعػػة تػػؿ أبيػػب، عػػف  العسػػكرّي فػػي الشػػرؽ األوسػػط وباحػػث كبيػػر فػػي مركػػز أبحػػاث األمػػف
سػػقاطات حصػػوؿ حػػزب اهلل المبنػػانّي عمػػى أسػػمحة مخمّػػة بػػالتوازف اإلسػػتراتيجّي فػػي المنطقػػة، وىػػو  تػػداعيات وا 
لصالح الدولة العبرّية، قالت إّنو ما ىػو السػبب الػذي يػدفع النظػاـ الحػاكـ فػي دمشػؽ، فػي ىػذه الفتػرة بالػذات، 

طػػورة والمتقّدمػػػة إلػػػى لبنػػاف، والسػػػؤاؿ الثػػػاني: إذا افترضػػنا أّف اليجػػػوـ اإلسػػػرائيمّي أْف يقػػوـ بنقػػػؿ األسػػػمحة المت
األخيػػر عمػػى سػػورّية دّمػػر قافمػػة مػػف األسػػمحة كانػػت فػػي طريقيػػا إلػػى لبنػػاف، مػػا ىػػي األسػػمحة التػػي تمتمكيػػا 

 سورّية، باإلضافة إلى ما ىو معروؼ، لكي يتـّ نقميا إلى لبناف.
في السػنوات األخيػرة كانػت سػورّية مػزّودة األسػمحة الرئيسػّية لحػزب اهلل، وأّف األسػمحة وأّكد الجنراؿ شابير أّنو 

ـّ نقميا مف إيراف، قامت السمطات السػورّية  التي اشترتيا دمشؽ لجيشيا العربّي السورّي وأيًضا األسمحة التي ت
ف أنػػواع مختمفػػة، مثػػؿ بنقميػػا إلػػى حػػزب اهلل، وسػػاؽ قػػائبًل إّف األسػػمحة التػػي حصػػؿ عمييػػا حػػزب اهلل ىػػي مػػ

مػف إنتػاج إيرانػّي، كمػا حصػؿ حػزب اهلل  5، فجػر 3ممـ(، وصواريخ مثػؿ فجػر 122القاذفات مف طراز )غراد
مف الصناعات  110ممـ مف إنتاج سورّي، باإلضافة إلى صواريخ زلزاؿ وفاتح  302ممـ و 220عمى قذائؼ 

 ,D, Bؿ سػورّية لحػزب اهلل صػواريخ سػكود مػف طػراز العسكرّية اإليرانّية، باإلضافة إلى تػواتر األنبػاء عػف نقػ

C ،)ـّ تزويد حزب اهلل مف قبؿ سورّية بصواريخ ضّد الػدبابات، ومنيػا صػواريخ )كورنيػت . عبلوة عمى ذلؾ، ت
والتػػي اشػػترتيا دمشػػؽ مباشػػػرًة مػػف موسػػكو، وأيًضػػا صػػػواريخ أرض بحػػر مػػف إنتػػاج الصػػػيف، أّمػػا فػػي مجػػػاؿ 

( ومػػف Strelaحػػزب اهلل، بحسػػب الدراسػػة اإلسػػرائيمّية، بصػػواريخ كتػػؼ مػػف طػػراز)الػػدفاعات الجوّيػػة فقػػد تػػزّود 
(، باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ، أشػػارت الدراسػػة إلػػى األنبػػاء التػػي تحػػدثت عػػف تزويػػد سػػورّية لحػػزب اهلل Iglaطػػراز )

 .SA-8بمنظومات صواريخ متحّركة مف طراز 
مكيػا النظػاـ السػورّي، والتػي مػف شػأنيا أْف تنتقػؿ ولفت الجنراؿ اإلسػرائيمّي إلػى أّف منظومػات سػورّية أخػرى يم

إلى لبناف، ويجب أْف تُقض مضاجع صػّناع القػرار فػي تػؿ أبيػب مػف المسػتوييف األمنػّي والسياسػّي، والحػديث 
يدور عف منظومات )ستيرليتس( و)فانتسير(، وىما منظومتاف لمدفاع الجػوّي سػيمة التشػغيؿ والتنقػؿ وتصػيب 

لػػى أّف المنظػػومتيف المتػػيف ذكرىمػػا ىمػػا خطيػػرتيف لمغايػػة، ذلػػؾ أّف ىػػا تحمػػؿ صػػاروخي اليػػدؼ بّدقػػة، مشػػيًرا إ
ممـ. مضػاًفا إلػى مػا ُذكػر أعػبله، قػاؿ الجنػراؿ شػابير، إّنػو  30كتؼ ضّد الطائرات، باإلضافة إلى صاروخي 

ا، وىػػو فػي الونػػة األخيػػرة، بحسػػب المصػػادر األجنبّيػػة، حصػػمت سػػورّية مػػف روسػػيا، عمػػى أسػػمحة متطػػوّرة جػػدً 
األمر الذي دفع بالمستولى السياسّي في دولة االحتبلؿ بإصدار األوامػر لمجػيش بتنفيػذ اليجػوـ عمػى جمرايػا، 
الشير الماضي، ولفت إلػى أّف الحػديث يػدور عػف منظػومتيف، المتػيف حصػمت سػورّية عمييمػا مػف روسػيا بعػد 

، وىػػي SA-17ألولػػى ىػػي مػػف طػػراز ، والمنظومػػة ا2011انػػدالع االحتجاجػػات فػػي آذار )مػػارس( مػػف العػػاـ 
كـ، وميمتيا الدفاع عػف القػوات البرّيػة، أّمػا المنظومػة الثانيػة  50منظومة متحّركة، ويصؿ مدى دفاعيا إلى 
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مف نػوع )باسػتيوف(، فيػي منظومػة صػواريخ بحػر أرض، والتػي تسػتعمؿ صػواريخ )الياخونػت(، وىػو صػاروخ 
 ُدرات لمياجمة أىداؼ أرضّية.ُيبحر وينطمؽ ضّد السفف، كما أّنو يتمّتع بقُ 

وبرأي ُمّعد الدراسة، فإّف حزب اهلل بدأ بتقديـ المساعدة لمنظػاـ السػورّي مػع بدايػة األزمػة قبػؿ حػوالي السػنتيف، 
ذا كانػػت ىػػذه األنبػػاء  ومنػػذ ذلػػؾ الحػػيف، بػػدأ الحػػديث عػػف نقػػؿ أسػػمحة كيميائّيػػة مػػف سػػورّية إلػػى حػػزب اهلل، وا 

كيؼ قامت سورّية بيػذه العمميػة فػي الوقػت الػذي يقػوـ الجػيش العربػّي السػورّي صحيحة، قاؿ الجنراؿ شابير، 
بخػػوض معركػػػة شرسػػػة ضػػػّد المتمػػػرديف، موضػػػًحا أّنػػػو مػػف الممكػػػف أْف يكػػػوف النظػػػاـ السػػػورّي يسػػػتعد لمحػػػرب 

األسػػد، األىمّيػػة التػػي سػػتتأجج، ويػػرى فػػي حػػزب اهلل حميفًػػا إسػػتراتيجًيا وفي ػػا، ُيمكنػػو تقػػديـ المسػػاعدة لنظػػاـ د. 
وبالتالي يجب تزويده باألسػمحة، أّمػا اإلمكانيػة الثانيػة، بحسػب الدراسػة، ىػو خشػية النظػاـ الحػاكـ فػي دمشػؽ 
مف تّدخؿ عسكرّي إسرائيمّي في األزمة السورّية، وبالتػالي فػإّف حػوزة حػزب اهلل عمػى أسػمحة مضػاّدة لمطػائرات 

ا سبلح الجو اإلسرائيمّي اليوـ في التحميػؽ فػوؽ األجػواء سيؤثر بصورة سمبّية جًدا عمى الحرّية التي يتمّتع فيي
 المبنانّية، وبرأي الدراسة،ة فإّف حصوؿ الحزب عمى ىذه األسمحة ىو أيًضا بيدؼ ردع إسرائيؿ.

كما قاؿ الجنراؿ شابير إّنو مف المحتمؿ جًدا أْف يكوف النظاـ السورّي قد قػاـ ويقػوـ بتزويػد حػزب اهلل بأسػمحة 
ة، ىو نفسو ليس بحاجةر إلييا في حربة ضّد المسمحيف المتمػرديف، وأّف خػزف األسػمحة فػي لبنػاف متطوّرة لمغاي

يمنع المسمحيف مػف السػيطرة عمػى ىػذه األسػمحة، وىػذه الرؤيػة رّبمػا تُفّسػر إقػداـ النظػاـ عمػى تزويػد حػزب اهلل 
التالي نقميػا إلػى لبنػاف ال يعػود بمنظومات الدفاع الجوّي، ذلؾ أّف المعارضة المسمحة ال تمتمؾ الطائرات،ة وب

سمًبا عمى حرب الجيش السػورّي الضػروس ضػّد المعارضػة، ورأى الجنػراؿ اإلسػرائيمّي أّف ىػذا األمػر ينسػحب 
 أيًضا عمى نقؿ األسمحة الكيميائّية مف سورّية لحزب اهلل إلخفائيا في لبناف، عمى حد قولو.

ـّ نقػؿ األسػمحة السػورّية وبحسب أقواؿ شابير فإّف السؤاؿ الذي يبقى مطروحً  ا ومفتوًحػا عمػى حػدر سػواء: ىػؿ تػ
ـّ بيدؼ خزنيا والحفاظ عمييا، والجواب عمى ىذا  ـْ أّف نقميا ت لحزب اهلل حتى يتمّكف األخير مف استعماليا، أ
السػؤاؿ يكمػػف فػي نػػوع األسػػمحة عينًيػا، فمػػف ناحيػة توجػػد منظومػػات دفاعّيػة جوّيػػة مختمفػة، ولحػػزب اهلل ىنػػاؾ 

ماّسة في عرقمة تحميؽ المقاتبلت اإلسػرائيمّية فػوؽ األجػواء المبنانّيػة، ذلػؾ أّف تمكػف الحػزب مػف إسػقاط  حاجة
طائرة حربّية إسرائيمّية سُيعتبر إنجاًزا دعائًيا كبيًرا لمحزب، ولكف مف الناحية األخرى، لف يكػوف بمقػدور حػزب 

سػػتعماؿ ىػػذا السػػبلح سػػيؤدي إلػػى نتػػائج سػػمبّية جػػًدا اهلل اسػػتعماؿ األسػػمحة الكيميائّيػػة، ذلػػؾ أّف إقدامػػو عمػػى ا
 عميو، يفوؽ كؿ إنجاز تكتيكّي قد ُيحققو مف استعمالو.

أّما في يتعّمؽ بإسقاطات نقؿ منظومات الدفاع الجوّي مف سورّية إلى لبنػاف عمػى إسػرائيؿ، فقالػت الدراسػة إّف 
ات سػػُتعرقؿ عمػػؿ سػػبلح الجػػو اإلسػػرائيمّي ذلػػؾ مشػػكمة، ال بػػْؿ معضػػمة كبيػػرة لتػػؿ أبيػػب، إذ أّف ىػػذه المنظومػػ

الذي يقوـ بميمات جمع المعمومات عف سورّية ولبناف، وحتى اليوـ لـ يتمّكف حزب اهلل مف التأثير سمًبا عمى 
إلػػػى لبنػػػاف سػػػتكوف بمثابػػػة خػػػط أحمػػػر بالنسػػػبة إلسػػػرائيؿ، ألّف  SA17ىػػػذه الميمػػػة، ولكػػػف وصػػػوؿ منظومػػػة 

تحميؽ فوؽ ببلد األرز وستمنع سبلح الجػو اإلسػرائيمّي مػف تنفيػذ أكثريػة الميػاـ تواجدىا سُتعرقؿ كثيًرا حرّية ال
المنوطػػو بػػو اليػػوـ. أّمػػا الخطػػر الثػػاني الػػذي ُيحػػّدؽ بإسػػرائيؿ، بحسػػب الدراسػػة، فػػيكمف فػػي منظومػػة صػػواريخ 

نػة بر، فػإذا كانػت ىػذه المنظومػة وىػي منصػوبة عمػى األراضػي السػورّية تصػؿ حتػى مدي -)الباستيوف(، بحر
نتانيا، شماؿ تؿ أبيب، فإّف نصبيا عمى الشواطئ المبنانّيػة سػُتغطي السػاحؿ اإلسػرائيمّي بّرمتػو، ذلػؾ أّف كػوف 
صػػػاروخ الياخونػػػت خػػػارؽ لمصػػػػوت، والػػػذي ينطمػػػؽ عمػػػػى ارتفػػػاع مػػػنخفض، سػػػػتجعؿ ميمػػػة سػػػبلح البحرّيػػػػة 

يًضػا إلػى لبنػاف ىػي بمثابػة خػطر اإلسرائيمّي في اعتراضػو صػعبة لمغايػة، وبالتػالي فػإّف دخػوؿ ىػذه المنظومػة أ
، ُيحتـّ عمى صّناع القرار االستعداد لمواجيتو، عمى حد قوؿ الجنراؿ شابير.  أحمر ثافر
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 66/2/2063، القدس العربي، لندن
 

 جراء القصف والتعذيب والقنص ةفمسطينيين في سوري ثمانيةاستشهاد  28
يجمات عمى مخيمات البلجئيف الفمسطينييف في فمسطينييف، اليوـ الجمعة، جراء استمرار ال 8استشيد  :غزة

، أف الطفمة نغـ عبد العزيز استشيدت جراء سقوط قذيفة  سوريا. وقالت مصادر خاصة لػ القدس دوت كـو
عمى حي التقدـ بمخيـ اليرموؾ جنوب العاصمة السورية دمشؽ والذي شيد عمميات قصؼ متفرقة، إضافة 

والحر، فيما استشيد الشاب سامح الخياؿ مف سكاف حي التضامف  الى اشتباكات بيف مف الجيشيف النظامي
 بالمخيـ جراء تعرضو لمتعذيب عمى أيدي أجيزة األمف السورية، حيث كاف معتقبًل لدييا منذ نحو شير. 

كما استشيد المسف صبلح سميماف في منطقة الزاىرة القديمة بدمشؽ، حيث تـ نقؿ جثمانو الى مستشفى 
اليرموؾ تمييدا لتشييعو، في حيف استشيد الفمسطيني عمي السودي في مخيـ السيدة زينب "المجتيد" بمخيـ 

بريؼ دمشؽ. وتعرض الفمسطيني سمير كنعاف وىو مف سكاف منطقة الجابرية في حمب إلى عدة طمقات 
 فور. نارية بعد استيدافو مف قبؿ احد القناصة المنتشريف في منطقة ميسموف، ما ادى الى استشياده عمى ال

فمسطينييف وىـ : الشييد أحمد الشمموني الذي تـ إعدامو ميدانيًا عمى يد  3وفي محافظة درعا، استشيد 
قوات النظاـ السوري المتمركزة عند احد االحواجز األمنية في محيط قرية طفس، والمسف عبد الرحيـ بدراف 

لث وىو الشييد محمد أبو حبي والذي قضى جراء القصؼ الذي استيدؼ حي البحار، في حيف اعدـ الثا
 ميدانيًا في حي السحاري بدرعا.

 66/2/2063، القدس، القدس
 

 "شبكة دعم المخيمات الفمسطينية في الشتاتألف شهيد فمسطيني في سورية.. إطالق " 29
أطمقت مجموعة مف الناشطيف الفمسطينييف السورييف في القاىرة، شبكة دعـ المخيمات الفمسطينية : مصر

ات، وىي شبكة أىمية فمسطينية تضـ متطوعيف مف مختمؼ تجمعات الشتات الفمسطيني، يتوزعوف في الشت
عمى مجموعات عمؿ في الدوؿ التي يتواجدوف فييا، مف أجؿ دعـ صمود البلجئيف الفمسطينييف في 

اعدة مخيمات سورية وتجمعات المجوء األخرى، وذلؾ لتوفير المعونات اإلغاثية والطبية الضرورية، والمس
وفي سياؽ متصؿ شارؾ . في حؿ القضايا اإلنسانية والمدنية التي تواجو البلجئيف في الدوؿ المتواجديف فييا

وفد مف أعضاء "مجموعة العمؿ" المتواجديف في القاىرة في النقاشات وورش العمؿ التي سبقت إطبلؽ 
آخر اإلحصائيات التي قامت  "شبكة دعـ المخيمات الفمسطينية في الشتات" حيث سمط الوفد الضوء عمى

 بيا المجموعة حيث وثقت المجموعة نحو ألؼ شييد فمسطيني في سورية.

 65/2/2063، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 ليبيا - عالقة عمى حدود مصرمن سورية عائمة فمسطينية  66"العمل من أجل فمسطيني سورية":  30
في ليبيا بأف عدد العائبلت الفمسطينية التي لجأت مراسؿ "مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطيني سورية " قاؿ 

مف سوريا إلى مدينة طبرؽ الميبية بمغ ثبلث عشرة عائمة، وأشار المراسؿ أف ىذه العائبلت واجيت 
 صعوبات جمة في الدخوؿ إلى األراضي الميبية.



 
 

 

 

 

           22ص                                    2772العدد:                66/2/2063السبت  التاريخ:

في مرسى مطروح وفي سياؽ متصؿ ال تزاؿ ست عشرة عائمة فمسطينية عالقة عمى الحدود المصرية الميبية 
وبعد انقضاء شيريف عمى بقائيـ في األراضي  16تنتظر السماح ليـ بالدخوؿ إلى ليبيا، والعائبلت اؿ

 المصرية فقدو ما لدييـ مف الماؿ ويعيشوف منذ أياـ مف مساعدات.
 65/2/2063، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 عادت من سوريا إلى غزة  عائمة فمسطينية 650مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سوريا:  36

عائمة فمسطينية  150أفادت مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سوريا السبت إف نحو : خاص صفا –غزة 
ممف كانوا يقطنوف في سوريا لسنوات طويمة، عادوا إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب الدائرة مف عاميف، وىـ 

ؽ حمود لوكالة "صفا" أف العائديف إلى القطاع وأوضح منسؽ المجموعة طار  أصبًل مف سكاف قطاع غزة.
غادروه إلى سوريا، كأية وجية أخرى، ألسباب مختمفة، وبعضيـ عاش فييا لعقود طويمة قبؿ أف يعودوا إلى 

 غزة مجددا بسبب الحرب الطاحنة.
ألفًا، معظميـ تنقؿ في أنحاء سوريا،  250وتقدر المجموعة عدد الميجريف مف المخيمات الفمسطينية بنحو 

ألفًا باتجاىات مختمفة، عمى رأسيا لبناف، فضبًل عف وجيات  50فيما يقدر عدد الذيف غادروا الببلد بنحو 
 أخرى مثؿ تركيا المجاورة، باإلضافة إلى مصر، وليبيا، وغزة.

 16/2/2013، لصحافة الفمسطينية )صفا(وكالة ا
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سما: اتيـ مسؤوؿ فمسطيني اليوـ اسرائيؿ باتباع سياسات االعتقاؿ في سجوف سرية اقامتيا  \القدس المحتمة 
ـ فػػػي ظػػػروؼ غامضػػػة بعػػػد اعتقػػػاليـ خػػػبلؿ عقػػػود الحتجػػػاز معتقمػػػيف فمسػػػطينييف وعػػػرب اختفػػػى الكثيػػػر مػػػني

الصراع معيا. وابمغ مػدير قسػـ االحصػاء فػي وزارة شػؤوف االسػرى والمحػرريف عبدالناصػر فروانػة لػػ"كونا" اف 
افتتاح سجوف سرية واخفاء او اختفاء المعتقميف مف اىـ سمات االحتبلؿ التي مارسيا بحؽ ابناء شعبنا عبػر 

 سنيف طويمة. 
يعمؽ عمى حاؿ الجدؿ القائـ في اسرائيؿ بعد الكشؼ عف وفاة استرالي االصؿ يػدعى بػف زايغػر  وكاف فروانة

عمػػؿ مػػع جيػػاز )الموسػػاد( االسػػرائيمي والػػذي اخفػػت االخيػػرة خبػػر وفاتػػو فػػي زنزانػػة انفراديػػة فػػي سػػجف ايػػالوف 
 لمدة تزيد عمى العاميف. 

مؤسسػات الحقوقيػة الدوليػة كػي تتحػرؾ وتتخمػى ودعا المسؤوؿ الفمسطيني الى بذؿ المزيد مف الضغط عمى ال
عف موقفيا السمبي لمكشؼ عف تمؾ السجوف ايا كاف موقعيا وانقاذ حياة المعتقميف فييا قبؿ اف يختفػوا لبلبػد. 
وضػرب فروانػػة مػػثبل عمػى وجػػود ىػػذه السػجوف بمعسػػكر اعتقػػاؿ سػري شػػماؿ اسػػرائيؿ تػرفض االخيػػرة السػػماح 

 ف تخوفو مف وجود انتياكات جسيمة بحؽ الموقوفيف فيو.الي جية دولية بدخولو معربا ع
ونبػػو الػػى اف ىػػذا المعسػػكر اقػػيـ فػػي منطقػػة تبػػدو عاديػػة غيػػر مثيػػرة لمريبػػة مػػف حيػػث الموقػػع الػػذي يحػػاط مػػا 
يحػػدث بػػو مػػف جػػرائـ وانتياكػػات مخالفػػة لمقػػانوف الػػدولى بكثيػػر مػػف السػػرية والتكػػتـ الشػػديد. وتػػرفض اسػػرائيؿ 

حقوقيػػة بزيارتػػو او زيػػارة المنطقػػة التػػي يعتقػػد أف السػػجف السػػري بػػداخميا ومازالػػت تنكػػر السػػماح لممؤسسػػات ال
 وجود اعداد كبيرة مف المفقوديف في سجونيا.

وسػػط منطقػػة محاطػػة باالشػػجار الحرجيػػة والجػػدراف المرتفعػػة بػػالقرب مػػف خػػط  1391ويقػػع ىػػذا السػػجف رقػػـ 
. ونبػو الػى اف اكتشػاؼ 1948ي احتمتيا اسػرائيؿ عػاـ الفاصؿ بيف الضفة الغربية والمناطؽ الت 1967يونيو 
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واف اعضػػػاء الكنيسػػػت االسػػػرائيمي ممنوعػػػوف مػػػف زيارتػػػو  2003جػػػرى اواخػػػر العػػػاـ  1391ىػػػذا السػػػجف رقػػػـ 
 واالطبلع عمى ظروفو اوااللتقاء بالمعتقميف فيو.

رة بشػكاوى تشػير الختفػاء وقاؿ فروانة اف عائبلت فمسطينية ولبنانية واردنية عديدة تقدمت في السػنوات االخيػ
ابنائيػػا وكػػأف االرض انشػػقت وابتمعػػتيـ حيػػث تعتقػػد ىػػذه االسػػر بػػأف ابنػػاءىـ مػػازالوا احيػػاء معتقمػػيف بسػػجوف 

 .1391االحتبلؿ السرية ومنيا السجف السري رقـ 
 واكػػد اف ىنػػاؾ ترابطػػا وثيقػػا بػػيف اختفػػاء المئػػات مػػف االسػػرى الفمسػػطينييف والعػػرب منػػذ عقػػود وسػػنوات طويمػػة
الذيف اعتبروا في تعداد المفقوديف وبيف السجوف السػرية ومقػابر االرقػاـ السػرية التػي اقامتيػا اسػرائيؿ لمشػيداء 

 مف الفدائييف الفمسطينييف والعرب.
 66/2/2063وكالة سما اإلخبارية، 
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اعتدى جنود االحتبلؿ اإلسرائيمي ومستوطنو افرات، يوـ امس، عمى نشطاء المقاومة  جواد:حسف عبد ال
الشعبية والمتضامنيف األجانب والصحافييف، وذلؾ خبلؿ قياـ النشطاء باقتحاـ مستوطنة افرات، وىـ يرفعوف 

 األعبلـ الفمسطينية وصور األسير سامر العيساوي المضرب عف الطعاـ منذ سبعة شيور.
ناشطا  15قاؿ محمد بريجية الناطؽ اإلعبلمي باسـ المقاومة الشعبية في محافظة بيت لحـ، اف اكثر مف و 

مف قرية المعصرة ومحافظة بيت لحـ، ومتضامنيف إسرائيمييف اقتحموا البوابة الرئيسية لمستوطنة افرات، وىـ 
ور طويمة في سجوف المحتميف يرفعوف األعبلـ الفمسطينية، وصور األسرى المضربيف عف الطعاـ منذ شي

 اإلسرائيمييف، وىتفوا ضد االستيطاف، واالحتبلؿ، وفمسطيف عربية، والحرية لؤلسرى المضربيف عف الطعاـ.
وأضاؼ إف قوات االحتبلؿ والشرطة اإلسرائيمية وحراس المستوطنة الذيف تفاجؤوا بالخطوة اعتدوا عمى 

نيف األجانب، واطمقوا قنابؿ الغاز المسيمة لمدموع وقنابؿ الصحافييف ونشطاء المقاومة الشعبية والمتضام
 الصوت إلبعاد النشطاء عف المستوطنة.

 66/2/2063، األيام، رام اهلل
 
 

 وقفة تضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام يافا:  34
لوقفة ، مساء اليوـ الجمعة، في ا1948شارؾ عشرات المواطنيف اليافاوييف وفمسطينيي أراضي عاـ  :يافا

عمى التوالي، وذلؾ عمى دوار الساعة في  13اليومية التضامنية مع األسرى المضربيف عف الطعاـ، لميوـ الػ
 مدينة يافا.

عمى التوالي سامر العيساوي،  207ورفع المشاركوف صور األسير المقدسي المضرب عف الطعاـ لميوـ الػ
 فضيـ لبلعتقاؿ اإلداري.مردديف ىتافات تطالب باإلفراج الفوري عنو، ومجدديف ر 

 65/2/2063، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 "ايشل"تقرر إغالق سجن  اإلسرائيمية نادي األسير: إدارة السجون 35
قاؿ نادي األسير إف إدارة سجف 'إيشؿ' قررت إغبلقو، بعد نقؿ مف تبقى فيو مف األسرى إلى سجف  :راـ اهلل

 'نفحة الصحرواي'.
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مدير فروع نادي األسير عبد العاؿ العناني، في اتصاؿ ىاتفي مع 'وفػػا'، مساء اليوـ الجمعة، أف  وأوضح
في سجف نفحة الصحراوي،  4المتبقيف في السجف بقرار نقميـ إلى قسـ  78قوات االحتبلؿ أبمغت األسرى الػ

 متوقعا أف تبدأ عممية النقؿ يـو األحد المقبؿ.
 65/2/2063، الفمسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعمومات 

 
 التهويدية  االحتاللسياسات تضامنا مع األسرى وتنديدا ب "صرخة مقدسية"القدس: إقامة خيمة  36

أقامت القوى الوطنية واإلسبلمية خيمة احتجاجية، تحت شعار 'صرخة مقدسية'، عمى سطح : القدس
نديدا بسياسات سمطات االحتبلؿ التيويدية الحمواني في حي وادي الجوز في مدينة القدس، اليوـ الخميس، ت

 في المدينة المقدسة، وتضامنا مع األسرى في سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي.
الشيخ رائد صبلح 'صرخة' لعدـ ترؾ القدس وفمسطيف  48ووجو رئيس الحركة اإلسبلمية في أراضي الػ

سبلمية القدس.وحدىا في وجو ىذه اإلجراءات والسياسيات التي ستقضي عمى ما تبقى م  ف عروبة وا 
وأكد أف ىذه الخيمة 'عتبة مف طريؽ طويؿ سنبقى نسير فيو، فبعد الخيمة ىناؾ خطوات ثـ مشاريع 

 متواصمة ولف ننكسر'.
وقاؿ رئيس الييئة اإلسبلمية العميا، خطيب المسجد األقصى المبارؾ عكرمة صبري، 'نحف نطمؽ صرخة 

سره، فيناؾ اعتداءات عمى المقدسات وىدـ لآلثار وحفريات في ساحة القدس التي ال بد أف يسمعيا العالـ بأ
 البراؽ'.

وأضاؼ أف ىذه الخيمة، 'جاءت لتقوؿ لمعالـ اإلسبلمي والعربي ال تتركونا لوحدنا فالخطر أشد مف كؿ 
 طاقاتنا، والقدس ليست لممقدسييف وحدىـ بؿ عمى الجميع تحمؿ مسؤولياتيـ نحوىا'.

محمد زيداف أف 'ىذه الصرخة المقدسية تحمؿ  48ابعة لمجماىير العربية في أراضي الػوأكد رئيس لجنة المت
آىات وأنات المسجد األقصى األسير الذي يتعرض لبلعتداء مف كؿ جوانبو تحت األرض وفوؽ األرض 

 وخاصة في الجانب الغربي، خاصة ما يجري في حارة المغاربة وساحة البراؽ'.
 64/2/2063، الفمسطينية )وفا( وكالة األنباء والمعمومات

 
 أسيرا 73ارتفاع قائمة عمداء األسرى في سجون االحتالل لـ : فمسطين مركز أسرى 37

أفاد مركز أسرى فمسطيف لمدراسات أف قائمة عمداء األسرى وىـ الذيف أمضوا ما يزيد عف  :الغد –غزة 
اـ أسيريف إلييا مف مدينة جنيف دخبل أسيرا، بعد انضم 73عشريف عامًا في سجوف االحتبلؿ قد ارتفعت إلى 

 عاميما الواحد والعشريف.
 66/2/2063، الغد، عم ان

 
  صورة طفمين استشهدا في غارة عمى غزة تفوز بجائزة أفضل صورة صحافية عالمية 38

جائزة الصورة الصحفية العالمية  أو” وورلد برفوتو“فاز المصور السويدي بوؿ ىانسف جائزة  : )أ .ؼ .ب(
عف صورة تظير مجموعة مف الرجاؿ يحمموف جثتي طفميف في الثالثة والثانية مف عمرىما  2102لمعاـ 

ممفوفتيف في األكفاف البيضاء لدفنيما. وقتؿ الطفبلف مع والدىما عندما دمر منزليما في غارة إسرائيمية فيما 
عة في أمسترداـ منظمو ىذه أصيبت أميما ونقمت إلى العناية الفائقة بأحد مستشفيات غزة.، كما أعمف الجم

 المسابقة التي تعد األىـ في مجاؿ التصوير الصحفي.
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 66/2/2063، الخميج، الشارقة
 

 تمزق أحياء القدس لتنفيذ رغبات المستوطنين اليهود  "إسرائيل"اإليكونوميست": " 39
بمدينة القدس سمطت مجمة "اإليكونوميست" البريطانية، الضوء عمى مشروعات االستيطاف الييودية : لندف

 والتى تتمخض عف تمزيؽ األحياء العربية بالمدينة المقدسة فى سبيؿ تنفيذ رغبات المستوطنيف الييود.
ولفتت المجمة فى تقرير بثتو عمى موقعيا اإللكترونى، إلى قرار الحكومة اإلسرائيمية بإنشاء طريؽ سريع 

، حتى يتمكف المستوطنوف الييود مف يتسع لست حارات وفى بعض األماكف لعشر حارات بمدينة القدس
التنقؿ بسرعة فيما بيف الضفة الغربية والقدس وتؿ أبيب عمى الساحؿ مباشرة دونما االضطرار إلى الوقوؼ 
فى إشارات مرورية، مؤكدة أف ىذا الطريؽ سيمزؽ المدينة إلى شرائح، كما سيمزؽ أحياء عربية بأكمميا، 

 ومف بينيا قرية "بيت صفافا".
قرية عربية بمنطقة القدس الشرقية التى حافظت عمى  40ت أف "بيت صفافا" كانت الوحيدة بيف وأوضح

التى أوجدت إسرائيؿ، فى الوقت الذى تعرضت غيرىا مف القرى العربية إلى نزوح  1948بقائيا بعد حرب 
 .سكانيا فرارا مف القتؿ ليعودوا بعد ذلؾ فيحوؿ المحتؿ اإلسرائيمى بينيـ وبيف أوطانيـ

 66/2/2063، وكالة سما اإلخبارية
 

 استشهاد فمسطيني طعنا في تل أبيب 40
أشرؼ اليور: قضى شاب مف قطاع غزة يوـ أمس جراء تعرضو لعدة طعنات بسكيف خبلؿ عممو  -غزة 

 حارسا في ورشة بناء في منطقة قريبة مف مدينة تؿ أبيب بإسرائيؿ.
عاما، وقضى بعد أف طعف عدة طعنات مف قبؿ  24مر ووفؽ المعمومات المتوفرة فإف الشاب يبمغ مف الع

إسرائيمي في حي 'شيكوف ىمزراح' بمدينة ريشوف لتسيوف، الواقعة إلى الجنوب مف مدينة تؿ أبيب وجرى 
تنفيذ الجريمة عند الساعة الثانية فجرا، حيث جرى نقؿ الشاب الغزي وىو مصاب بجراح بالغة في مركبة 

 و'، وىناؾ حاوؿ األطباء إنقاذ حياتو لكف دوف جدوى.خاصة إلى مستشفى 'أساؼ ىروف
 وتفيد المعمومات أف الشرطة اإلسرائيمية اعتقمت سائؽ المركبة الذي نقمو الشاب إلى المستشفى لمتحقيؽ.

تشير التحقيقات األولية لمشرطة اإلسرائيمية باف الجريمة وقعت بعد حدوث مشاجرة في موقع البناء حيث تـ 
الشاب الفمسطيني عدة طعنات دوف ذكر أطراؼ ىذه المشاجرة، غير أنو وقعت في مرات عمى أثرىا طعف 

 سابقة اعتداءات طالت عماال فمسطينييف مف قبؿ إسرائيمييف كاف سببيا العداء والكراىية.

 66/2/2063، القدس العربي، لندن
 

  "أحرار": االحتالل يعزل طفمْين فمسطينيْين في زنازين انفرادية 46
ذكر مركز "أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف" في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة منو سمفيت: 

عامًا( مف  17عامًا(، وعدناف صالح عبودي ) 16بأف "إدارة سجف "مجدو" عزلت الطفميف وليد نصر شقير )
أحداث تعرض ليا قرية الزاوية قرب محافظة سمفيت بالضفة الغربية، ووضعتيما داخؿ زنازيف انفرادية بعد 

السجف خبلؿ األسبوع الماضي"، مشيًرا إلى أف "سمطات االحتبلؿ قررت عزليما انفراديا دوف أي أسباب، 
 وأف ذوييـ متخوفوف عمييـ بعد انقطاع أخبارىـ كما قاؿ.
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طفؿ، يعيشوف ظروفًا  200وأكد المركز الحقوقي أف "االحتبلؿ االسرائيمي يحتجز في سجونو ما يقارب 
 لية في غاية الصعوبة.اعتقا

 66/2/2063قدس برس، 
 

   مفوضية األسرى والمحررين: إصابة األسير العيساوى بالشمل العصبي 42
حالة األسير سامر العيساوى   كشفت مفوضية األسرى والمحرريف، النقاب عف تدىور خطير في: راـ اهلل

واعتبر  إصابتو بالشمؿ العصبي.المضرب عف الطعاـ في سجوف االحتبلؿ منذ أكثر مف سبعة شيور، بعد 
في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليـو  أبو فوؿ المسؤوؿ االعبلمي في مفوضية األسرى نصر

(، عمى أف الحالة التي وصؿ ليا األسير العيساوي ُتعد جريمة حرب يرتكبيا االحتبلؿ 2|16السبت )
إرىاب منظـ لمضغط عمى األسرى لكسر ، كما يمثؿ عدـ االستجابة لمطالب األسرى اإلسرائيمي
 وتنازليـ عف مطالبيـ العادلة. إضرابيـ

 66/2/2063قدس برس، 
 

 : قرار نهائي بالتخمص من األنفاق مع غزة"الشرق األوسط"قائد عسكري سابق بسيناء لـ 43
 يواصػػؿ الجػػيش المصػػري فػػي سػػيناء حممتػػو األمنيػػة إلغػػبلؽ وتػػدمير أنفػػاؽ: محمػػد عبػػده حسػػنيف - القػػاىرة

التيريب الحدودية بيف سيناء وقطاع غزة، والتي تسيطر عمييػا حركػة حمػاس الفمسػطينية، عبػر إغراقيػا بميػاه 
، إف مصر عازمة عمػى الػتخمص نيائيػا مػف «الشرؽ األوسط»الصرؼ. وقاؿ قائد عسكري سابؽ في سيناء لػ

تكػػػوف ليػػػا أي عبلقػػػة ىػػػذه األنفػػػاؽ، بعػػػد أف أصػػػبحت مجػػػرد وسػػػيمة يتػػػاجر بيػػػا بعػػػض األفػػػراد، مػػػف دوف أف 
 بالتخفيؼ عف معاناة الشعب الفمسطيني، خاصة أف المعابر الشرعية أصبحت تعمؿ بشكؿ منتظـ.

وقالت مصادر محمية مػف سػيناء إف قػوات األمػف عمػدت إلػى مػؿء عػدد مػف األنفػاؽ بميػاه الصػرؼ الصػحي 
ديف والتيريػػػػب. ويخشػػػػى منػػػػذ األسػػػػبوع الماضػػػػي، ممػػػػا أدى إلغبلقيػػػػا تمامػػػػا، كمحاولػػػػة لوقػػػػؼ نشػػػػاط المتشػػػػد

العامموف فػي ىػذه األنفػاؽ مػف وقػوع انييػارات داخميػا بعػد ممئيػا بالميػاه. ويبمػغ عػدد األنفػاؽ بػيف غػزة وسػيناء 
 نفؽ. 1200نحو 

وقػػاؿ محػػافظ سػػابؽ لشػػماؿ سػػيناء، وقائػػد عسػػكري سػػابؽ بػػالجيش المصػػري، إف غمػػر األنفػػاؽ بميػػاه الصػػرؼ 
ى الوسائؿ المتبعة في الجيش المصري لتدمير ىذه األنفاؽ، موضحا الصحي ليس تكتيكا جديدا، بؿ إنو إحد

أف القوات تمجأ ليذه الوسيمة عندما يكوف النفؽ مجاورا لمنطقة سػكنية أو منشػآت لمػواطنيف، وتخشػى مػف أف 
 يؤدي تفجير النفؽ النييارات أرضية تؤثر عمى منازؿ أىالي سيناء في ىذه المنطقة.

 66/2/2063، الشرق األوسط، لندن
 

  إلى أوروبا  تركيا إقامة خط غاز عبر "إسرائيل" تعرض :وزارة الطاقة التركية 44
عرضت عمى أنقرة إقامة خط أنابيب لربط حقوليا لمغػاز ” إسرائيؿ“أكدت وزارة الطاقة التركية أف : )د .ب .أ(

 بساحؿ جنوب تركيا لتسويؽ مواردىا مف الطاقة في أوروبا.
عرضػػت مػػد ” إسػرائيؿ“التركيػػة الصػادرة أمػػس، إف ” حريػات“يػذكر اسػػمو، لصػػحيفة وقػاؿ مسػػؤوؿ بػالوزارة، لػػـ 

خط أنابيب لمغاز الطبيعي تحت مياه البحر إلى الساحؿ الجنوبي لتركيا لبيع الغاز في أوروبا ولكف الحكومة 
 التركية لـ تعط ردًا، عمى خمفية التوترات السياسية بيف الدولتيف .        
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 66/2/2063، الخميج، الشارقة
 

ل  45  فمسطينيين إلى غزة عشرةمصر ترح 
فمسػػطينييف إلػػى قطػػاع غػػزة، عبػػر  10أكػػد مصػػدر أمنػػي مصػػري إف السػػمطات المصػػرية قامػػت بترحيػػؿ  :غػػزة

وأضػػػاؼ المصػػػدر أف الفمسػػػطينييف خضػػػعوا لتحقيقػػػات،  معبػػػر رفػػػح بعػػػد اتخػػػاذ اإلجػػػراءات القانونيػػػة حيػػػاليـ.
دراجيػػـ عمػػى قػػوائـ الممنػػوعيف مػػف الػػدخوؿ ووجيػػت ليػػـ تيمػػة التسػػمؿ إلػػى سػػيناء، وت قػػرر تػػرحيميـ إلػػى غػػزة وا 

 عبر معبر رفح".
 66/2/2063، الغد، عم ان

 
 ألنه "شك ل تهديدًا جديًا ألمنها الوطني" حماستؤكد أنها أبعدت وفد  بمغاريا 46

"وفػد "حمػاس" نقمت وكالة أنباء "صوفيا" عف بياف لوكالة األمػف الػوطني البمغاريػة، أف : )اؼ ب، يو بي اي(
طػردوا  4غادر بمغاريا صباح اليوـ )أمس( الجمعة بعد الطمب منو القيػاـ بػذلؾ". وأضػاؼ "أف الفمسػطينييف الػػ

 مف بمغاريا ألنيـ شكموا تيديدًا جديًا لؤلمف الوطني".
ف مػف قػانوف األجانػب البمغػاري، الػذي يسػمح بطػرد المػواطني 42وأوضحت الوكالة إنيػا تصػّرفت "وفقػًا لممػادة 

األجانب في حاؿ شكموا تيديدًا لمنظاـ العاـ أو األمف الوطني"، مشيرة إلى أف الوفد وصؿ شرعيًا إلػى بمغاريػا 
بدعوة خاصة، لكف خبلؿ تواجدىـ تػـ تمقػي معمومػات تعطػي سػببًا لبلعتقػاد بػأف وجػودىـ يشػّكؿ تيديػدًا جػديًا 

 لؤلمف الوطني".
 66/2/2063، المستقبل، بيروت

 
 مون وآشتون عمى عقد اجتماع لمجنة الرباعية إلنعاش مفاوضات السالم كيري يتفق مع  47

في سياؽ سمسمة المقاءات التي يعقدىا مع زعماء العػالـ لبحػث األزمػات المتفاقمػة  :سعيد عريقات -واشنطف 
فػػي الشػػرؽ األوسػػط، استضػػاؼ وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي جػػوف كيػػري الخمػػيس فػػي مبنػػى وزارة الخارجيػػة فػػي 

واشنطف كؿ مف: السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة باف كي موف في الصباح، وكاثريف آشتوف، الممثؿ  العاصمة
السػػامي لبلتحػػاد األوروبػػي لشػػؤوف السياسػػة الخارجيػػة واألمػػف بعػػد الظيػػر، حيػػث حظيػػت عمميػػة السػػبلـ بػػيف 

رورة عقد اجتماع لمجنػة واتفؽ كيري مع ضيفيو عمى "ض الجانبيف الفمسطيني اإلسرائيمي "باألىمية المناسبة".
الرباعية )ربما في العاصمة األردنيػة عمػاف( قبيػؿ أو فػي مػع بدايػة زيارتػو القادمػة إلػى المنطقػة نيايػة الشػير 
الجاري"، حيث أبدت آشتوف أىتماما بالغا بعقد اجتماع لمرباعية. وعممت القدس أف كيػري وآشػتوف وبػاف كػي 

ظيػػار بػػوادر حسػػف النيػػة  يواإلسػػرائيممػػوف سػػيحثوف الطػػرفيف الفمسػػطيني  عمػػى "العػػودة لطاولػػة المفاوضػػات وا 
 وعدـ اتخاذ خطوات انفرادية استفزازية والتزاـ إسرائيؿ بعدـ توسيع االستيطاف طالما وأف المفاوضات جاريػة".
كمػػا حػػث بػػاف كػػي مػػوف وآشػػتوف الػػوزير كيػػري عمػػى اسػػتخداـ مػػا لديػػو مػػف نفػػوذ إلقنػػاع الكػػونجرس األميركػػي 

أمػػواؿ الػػدعـ األميركػػي المحجػػوزة "لتفػػادي انييػػار السػػمطة الفمسػػطينية بسػػبب االختنػػاؽ المػػالي،  بػػاإلفراج عػػف
وتبديػػػد فرصػػػة تحقيػػػؽ حػػػؿ الػػػدولتيف وتحطػػػـ مؤسسػػػات السػػػمطة الفمسػػػطينية التػػػي شػػػيدت بجيػػػد ومثػػػابرة عبػػػر 

لسبلـ في سنوات طويمة بزعامة رئيس الوزراء الفمسطيني سبلـ فياض، خصوصا مؤسسة األمف التي تحفظ ا
الضفة الغربية". وبخصوص الموقؼ مف حركػة "حمػاس"، اتفػؽ كيػري وبػاف كػي مػوف وآشػتوف عمػى "ضػرورة 
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عبلنيػا االلتػزاـ الكامػؿ بكافػة االتفاقػات التػي عقػدتيا السػمطة  نبذ حركة )حمػاس( لمعنػؼ واعترافيػا بإسػرائيؿ وا 
 تريد أف تكوف شريكًا في عممية السبلـ". الفمسطينية مع إسرائيؿ مثؿ اتفاقات أوسمو )وممحقاتيا( إذا كانت

 66/2/2063، القدس، القدس
 

 بمير: يجب حل مسألة األسرى المضربين بسرعة لتجنب نتيجة مأساويةتوني  48
عبد الرؤوؼ ارناؤوط: دعا توني بمير، المبعوث الخاص لمجنة الرباعية، إلى العمؿ عمى حؿ مسألة  -القدس

سػجوف اإلسػرائيمية بالسػرعة الممكنػة "مػف أجػؿ تجنػب نتيجػة مأسػاوية قػد األسرى المضربيف عف الطعاـ في ال
 تؤدي إلى زعزعة االستقرار عمى األرض".

وقػػاؿ بميػػر فػػي تصػػريح أرسػػمو لػػػ"األياـ" إننػػي قمػػؽ لمغايػػة مػػف تػػدىور الحالػػة الصػػحية لؤلسػػرى األربعػػة والػػذي 
 يخوض أحدىـ اإلضراب عف الطعاـ منذ ما يزيد عف مئتي يوـ".

احتػػراـ حقػػوؽ اإلنسػػاف لكافػػة األسػػرى وتػػوفير كػػؿ وسػػائؿ الػػدعـ والمسػػاندة الطبيػػة " إلػػى إسػػرائيؿ" بميػػر ودعػػا
 الضرورية والقانونية الواجبة بحسب المعايير الدولية. 

 66/2/2063، األيام، رام اهلل
 

  ألف نازح فمسطيني من سورية إلى لبنان 25أونروا تدعوا لزيادة الدعم المالي: أكثر من  49
)األونػػروا( توزيػػع دفعػػات نقديػػة « وكالػػة غػػوث وتشػػغيؿ البلجئػػيف الفمسػػطينييف»أنيػػت أمػػس : دونػػا سػػمعافما

دوالرا لمفرد لتأميف المبلبس، مػف  20دوالرا بدؿ إيواء لمعائبلت و 130لمفمسطينييف النازحيف مف سوريا بمغت 
 «.االتحاد األوروبي»خبلؿ ىبة مالية قّدميا 

ـّ توزيػػع ىػذه الػػدفعات  وفػؽ لػػوائح الفمسػطينييف الػػذيف تسػّجموا لػػدى الوكالػة عنػػد نػزوحيـ إلػػى لبنػاف، بحسػػب وتػ
 في لبناف آف ديسمور.« األونروا»مديرة 

مميوف دوالر مف الجيػات  134300مبلييف دوالر مف أصؿ  64240وأوضحت أف الوكالة حصمت عمى نحو 
. عممػػًا 2013بػيف كػػانوف الثػاني وحزيػراف  ألػػؼ فمسػطيني نػازح خػػبلؿ الفتػرة الممتػدة 20المانحػة إلعالػة نحػو 
مبليػػيف، رأت أنيػػا بحاجػػة إلييػػا إلعالػػة النػػازحيف  84260مميػػوف دوالر مػػف أصػػؿ  14056أنيػػا حصػػمت عمػػى 

 في الفترة الممتدة ما بيف أيموؿ وكانوف األوؿ الماضييف.
زحيف الفمسػػطينييف بػػات ولفتػػت ديسػػمور إلػػى أف الحاجػػة ممّحػػة لجمػػع مزيػػد مػػف األمػػواؿ، ال سػػيما أف عػػدد النػػا

لكّنيػا »يفوؽ الخمسة وعشريف ألفًا، معمنػة أف عشػرًا مػف الػدوؿ المانحػة الرئيسػية تػأثرت باألزمػة االقتصػادية، 
 «.حالة طارئة ويجب أف نبذؿ كؿ الجيد لمساعدة ىؤالء النازحيف

النػػػػػازحيف  أمػػػػاـ ىػػػػذا الواقػػػػػع ال تعػػػػرؼ ديسػػػػػمور متػػػػى يمكػػػػػف أف تتكػػػػرر عمميػػػػة توزيػػػػػع دفعػػػػات نقديػػػػػة عمػػػػى
وأشػارت فػي المقابػؿ إلػى أنػو سيصػار إلػى توزيػع حػـز تحػوي «. فاألمر متعّمؽ باليبات الواردة»الفمسطينييف، 

عمى نقود وعينات غذائية وأغطية وغيرىا لمعائبلت النازحة ما أف تعبر الحدود ابتداء مف آذار المقبؿ، وذلؾ 
لتسػػجيؿ الوافػػديف الفمسػػطينييف. وفػػي مجػػاؿ مػػف خػػبلؿ مكتػػب سػػوؼ تسػػتحدثو الوكالػػة عمػػى نقطػػة المصػػنع 

التمويؿ أيضًا، ذكػرت أف الوكالػة تقػوـ بنقػؿ جػزء مػف التمويػؿ المخصػص لموازنتيػا فػي سػوريا إلػى لبنػاف مػع 
الحاجػػات الممّحػػة التػػي تطػػرأ عمػػى مكتبيػػا فيػػو. لكػػف األوضػػاع فػػي سػػوريا ال تسػػمح بنقػػؿ جػػزء كبيػػر منيػػا، ال 

عمػػى العػػودة إلػػى مخيمػػاتيـ فػػي سػػوريا ألنيػػـ غيػػر قػػادريف عمػػى تحّمػػؿ  سػػيما أف بعػػض الفمسػػطينييف يصػػروف
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، والواليػػػات «االتحػػػاد األوروبػػػي»ظػػػروؼ العػػػيش وغػػػبلء المعيشػػػة فػػػي لبنػػػاف. ويبقػػػى أف أبػػػرز الممػػػوليف ىػػػـ 
 والسعودية.« األمـ المتحدة»المتحدة األميركية، وبريطانيا و

 66/2/2063، السفير، بيروت
 

 لمقامة في األراضي المحتمة غير شرعيةإسبانيا: المستوطنات ا 50
مسكف جديد قي مستوطنة بيت أيؿ في  90أدانت إسبانيا، اإلعبلف األخير لحكومة إسرائيؿ عف بناء : مدريد

وجػػػددت وزارة الخارجيػػػة اإلسػػػبانية فػػػي بيػػػاف صػػػحافي موقػػػؼ إسػػػبانيا مػػػف أف المسػػػتوطنات  الضػػػفة الغربيػػػة.
 رعية حسب القانوف الدولي.المقامة في األراضي المحتمة ىي غير ش

وأعربت عف أمميا أف تتخمػى الحكومػة اإلسػرائيمية المقبمػة عػف ىػذه السياسػة والتػي تعػرض بقػاء حػؿ الػدولتيف 
إلى الخطر، واف تقـو بالمساىمة في إعادة تنشيط المفاوضػات، كطريػؽ وحيػد مػف اجػؿ تحقيػؽ الحػؿ العػادؿ 

ادرة عمػى العػيش بسػبلـ وامػف مػع إسػرائيؿ، واف تكػوف القػدس والدائـ والذي يمػر عبػر إقامػة دولػة فمسػطيف القػ
 عاصمة مشتركة.

 66/2/2063، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 بدفع تعويضات  "إسرائيل"عائمة عميل الموساد االسترالي تطالب  56
فػي سػجف  2010قاؿ مصدر مطمع عمى قضية الميػاجر االسػترالي الػذي انتحػر عػاـ  : وكاالت –48 عػرب

أيالوف حيث كاف محتجزا في عزؿ انفػرادي بادعػاء انتيػاؾ األمػف القػومي إف أقاربػو يطػالبوف بتعويضػات مػف 
 إسرائيؿ.

وقالت صحيفة "ىارتس" اإلسرئيمية إف الدولة وافقػت عمػى دفػع "عػدة مبليػيف مػف الشػواقؿ" كتعويضػات لعائمػة 
 أف وفاتو كانت عممية انتحار.زيجير قبؿ نحو ستة أسابيع عندما أعمف تحقيؽ داخمي 

 65/2/2063، 48عرب 
 
 

 تحض فمسطين عمى االنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية  "هيومن رايتس ووتش" 52
دولػػة فمسػػطيف عمػى االنضػػماـ إلػػى محكمػػة « ىيػػومف رايػػتس ووتػش»حضػػت منظمػة : محمػد يػػونس -راـ اهلل 

اإلسػرائيمي. وقػاؿ الباحػث المخػتص  -الفمسػطيني الجنايات الدولية بيدؼ حماية حقوؽ اإلنساف في الصػراع 
إف انضػػماـ فمسػػطيف إلػػى محكمػػة الجنايػػات « الحيػػاة»فػػي إسػػرائيؿ وفمسػػطيف فػػي المنظمػػة بػػؿ فػػاف ايسػػفيمد لػػػ 
 الدولية يشكؿ خطوة لمواجية انتياكات حقوؽ اإلنساف.

و تقاريرىػا السػنوية عػف جاء ذلؾ عمى ىامش مؤتمر صحافي عقدتو المنظمة أمس في راـ اهلل، وأعمنت خبلل
سػرائيؿ ومصػػر وسػورية. وقػاؿ ايسػفيمد إف المنظمػػة توصػمت إلػى ىػػذه  أوضػاع حقػوؽ اإلنسػاف فػػي فمسػطيف وا 

 في األمـ المتحدة الخريؼ الماضي.« دولة غير عضو»القناعة بعد حصوؿ فمسطيف عمى مكانة 
االسػتيطاف »حكمػة الجنايػات الدوليػة بػػ وحدد ايسفيمد في المػؤتمر الصػحافي االنتياكػات اإلسػرائيمية لقػوانيف م

لػيس »لكنػو قػاؿ إف خػرؽ قػوانيف محكمػة الجنايػات الدوليػة «. وىدـ البيوت ونقػؿ السػكاف واسػتيداؼ المػدنييف
، مشػػيرًا إلػػى أف ممارسػػات بعػػض المجموعػػات المسػػمحة فػػي قطػػاع غػػزة تشػػكؿ أيضػػًا «طريقػػًا فػػي اتجػػاه واحػػد

 لقصؼ العشوائية لتجمعات سكانية إسرائيمية.خرقًا لقوانيف المحكمة، مثؿ عمميات ا
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ارتكػػب كػػؿ مػػف القػػوات »وجػػاء فػػي التقريػػر الػػذي عرضػػو مسػػؤولوف فػػي المنظمػػة خػػبلؿ المػػؤتمر الصػػحافي: 
النظامية اإلسرائيمية والجماعات الفمسطينية المسمحة، انتياكات جسػيمة لقػوانيف الحػرب أثنػاء القتػاؿ الػذي داـ 

لػػـ ُيحػػرز أي مػػف الطػػرفيف تقػػدمًا ُيػػذكر عمػػى »وأضػػاؼ التقريػػر: «. ي )نػػوفمبر(ثمانيػػة أيػػاـ فػػي تشػػريف الثػػان
، وىػػي االنتياكػػات التػػي يمكػػف 2009 – 2008مسػػار تػػوفير العدالػػة عمػػى االنتياكػػات المرتكبػػة أثنػػاء نػػزاع 

 «.التصدي ليا مف خبلؿ منح المحكمة الجنائية الدولية االختصاص لمتحقيؽ في الضفة الغربية وقطاع غزة
، قامػػت قػػوات 2012إسػػرائيؿ تورطػػت فػػي ممارسػػات تمييزيػػة فػػي الضػػفة، وأثنػػاء عػػاـ »قالػػت المنظمػػة إف و 

األمػػػػف اإلسػػػػػرائيمية، فػػػػػي مخالفػػػػػة لمقػػػػانوف، بيػػػػػدـ مئػػػػػات المنػػػػػازؿ والبنايػػػػات الفمسػػػػػطينية الخاضػػػػػعة لمسػػػػػيطرة 
ساسػػية، وشػػردت نحػػو اإلسػػرائيمية. كمػػا منعػػت سػػكاف الضػػفة مػػف الوصػػوؿ إلػػى المػػوارد الطبيعيػػة والمرافػػؽ األ

 «.شخص، طبقًا لتقديرات األمـ المتحدة 900
وانتقدت نظاـ القضاء اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية الػذي قالػت إنػو يعفػي المسػتوطنيف. وقالػت إف ىػذا 
النظػػػػاـ عػػػػّرض الفمسػػػػطينييف، وبيػػػػنيـ المػػػػدافعوف عػػػػف حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف، لبلحتجػػػػاز التعسػػػػفي لمػػػػدد طويمػػػػة، 

فػػػي غالبيػػػة القضػػػايا، أخفقػػػت »فػػػات منتزعػػػة بػػػاإلكراه، ومحاكمػػػات غيػػػر عادلػػػة. وأضػػػافت: وأخضػػػعيـ العترا
السػػػػمطات اإلسػػػػرائيمية فػػػػي إدانػػػػة أي شػػػػخص عمػػػػى اليجمػػػػات التػػػػي يظيػػػػر أف مسػػػػتوطنيف نفػػػػذوىا وأضػػػػرت 

 بفمسطينييف أو بممتمكات فمسطينية.
ؽ اإلنسػاف فػي الضػفة خػبلؿ عػاـ وقالت إف أجيزة األمف التابعة لمسمطة مسؤولة عف انتياكػات جسػيمة لحقػو 

، مشيرة إلى أنيا نفذت اعتقاالت تعسفية، وضايقت صحافييف ومدونيف، وضربت متظاىريف سممييف، 2012
حالة وثقتيا الييئػة الفمسػطينية المسػتقمة لحقػوؽ اإلنسػاف، قامػت  150في أكثر مف »واعتدت عمييـ. وقالت: 

ساءة معاممتيـ. ورغـ وجود أدلة دامغة في بعض القضايا،  أجيزة األمف، وفؽ المزاعـ، بتعذيب المحتجزيف وا 
أما فػي قطػاع غػزة، فنفػذت سػمطات حمػاس سػت عمميػات إعػداـ »وأضافت: «. لـ تتـ إدانة أي مسؤوؿ أمني

، بعضيا إثػر محاكمػات غيػر عادلػة. ولػـ تقػاضر أي شػخص عمػى سػبع عمميػات 2012بأحكاـ قضائية عاـ 
فػػي تشػػريف الثػػاني )نػػوفمبر( بعػػد أف تمكػػف القتمػػة مػػف إخػػراج الضػػحايا مػػف  إعػػداـ خػػارج نطػػاؽ القضػػاء ُنفػػذت

 «.السجوف
«. الغػػزي»وانتقػػدت المنظمػػة سياسػػات إسػػرائيؿ ومصػػر إزاء قطػػاع غػػزة، قائمػػة إنيػػا تعرقػػؿ معافػػاة االقتصػػاد 

خففت  تقوـ إسرائيؿ، بدعـ مف مصر، بحظر كؿ الصادرات تقريبًا. بعد القتاؿ في تشريف الثاني،»وأضافت: 
إسرائيؿ مف قيودىا عمى إتاحة األراضي الزراعية لمفمسطينييف ومياه الصيد، لكف استمرت في تيديد المدنييف 
الفمسػػطينييف بػػػالقوة المميتػػة فػػػي المنػػاطؽ القريبػػػة مػػف الجػػػدار الحػػدودي ومػػػا يتجػػاوز سػػػتة أميػػاؿ بحريػػػة عػػػف 

نقػػؿ إلػػى قطػػاع غػػزة حيػػث ليػػـ عػػائبلت الشػػريط السػػاحمي. كمػػا منعػػت إسػػرائيؿ سػػكاف غػػزة مػػف السػػفر أو الت
 «.وصبلت أخرى قوية

وقالت إف تجدد القتاؿ بيف إسرائيؿ وغزة في تشريف الثاني أسفر عف العديد مػف انتياكػات قػوانيف الحػرب مػف 
مػدنيًا فمسػطينيًا بيػنيـ  44الطرفيف. ووثقت الغارات الجوية غير القانونية التي أدت إلى مقتػؿ مػا ال يقػؿ عػف 

كما أطمقت الجماعات الفمسطينية المسمحة مئػات الصػواريخ عمػى مراكػز »غزة. وجاء في التقرير:  أطفاؿ في
سػػكانية إسػػرائيمية فػػي خػػرؽ لقػػوانيف الحػػرب، مػػا أدى إلػػى مقتػػؿ ثبلثػػة مػػدنييف إسػػرائيمييف. يبػػدو أف الصػػواريخ 

 «.ثنيف في قطاع غزةالتي لـ تصؿ إلى أىدافيا المقصودة في إسرائيؿ قتمت ما ال يقؿ عف فمسطينييف ا
واسػػتعرض التقريػػر االنتياكػػات التػػي تقػػـو بيػػا إسػػرائيؿ ضػػد سػػكانيا العػػرب، مثػػؿ ىػػدـ السػػمطات اإلسػػرائيمية 
منػػازؿ العشػػرات مػػف العػػائبلت البدويػػة فػػي النقػػب، ورفػػض تػػوفير البنيػػة التحتيػػة البلزمػػة لعشػػرات الالؼ مػػف 
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عػض الحػاالت وافقػت سػمطات التخطػيط عمػى خطػط وقػاؿ إنػو فػي ب«. غير المعتػرؼ بيػا»السكاف في القرى 
 بتجمعات سكنية ييودية مف المقرر بناؤىا في مواقع قرى بدوية قائمة فعبًل.

 66/2/2063، الحياة، لندن
 

 "األورومتوسطي" ينتقد سير تحديث سجالت الناخبين في قطاع غزةالمرصد  53

ممحوظًا يمؼ عمؿ طواقـ لجنة االنتخابات قاؿ المرصد األورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف، إف ارتباكًا : جنيؼ
شباط )فبراير( الجاري، عمى إتماـ عممية   18-11المركزية في قطاع غزة، والتي تعكؼ في الفترة ما بيف 

 تحديث سجؿ الناخبيف ممف يحؽ ليـ التصويت في أي انتخابات فمسطينية مقبمة. 
إف مراقبيو المنتشريف في عدد مف  (16/2"قدس برس" السبت ) وتمقت في بياف صحفي" "المرصد أضاؼو 

لجنة، ال سيما في قطاع غزة، سجموا العديد مف المواقؼ المؤّشرة عمى عدـ   610المجاف البالغ مجموعيا 
الجيوزية والمتابعة الميدانية الكافية ألعضاء المجاف الذيف انتدبوا في مراكز التحديث "بصورة تؤثر سمبًا عمى 

 جيؿ أنفسيـ وأقربائيـ في سجبلت الناخبيف". تمكيف المواطنيف مف تس
 66/2/2063قدس برس، 

 
 تعيد ترسيم الدخول إلى الوضع اإلقميمي "إسرائيل" 54

 ماجد الّشيخ
أخيرًا وقع المحظور الذي حذرت منو أطراؼ عدة، فقامت الطائرات الحربية اإلسرائيمية بشف غػارة ليميػة عمػى 

مف القوؿ إنو مركز أبحاث، إلى القوؿ إنو مركز تجميع معػدات موقع عسكري، تناقضت الروايات في شأنو  
عسكرية تقميديػة أو غيػر تقميديػة، قبػؿ نقميػا إلػى األراضػي المبنانيػة. وميمػا يكػف األمػر، فإنػو يمكػف القػوؿ إف 
تػػداعيات مػػا يجػػري فػػي سػػورية، باتػػت تيػػدد الوضػػع اإلقميمػػي بامتداداتػػو، حتػػى لػػـ يعػػد الصػػراع داخػػؿ سػػورية 

داخميا، فالعديد مف القوى اإلقميمية والدولية، لـ يعد في مقدورىا تحييد نفسيا عمى أبواب عػاـ ثالػث محصورًا 
مف صراع دموي لمحفاظ عمى السمطة ىناؾ. ويبدو أف تقسػيمًا لمعمػؿ وتوزيعػًا لػؤلدوار بػات يحكػـ أو سػيحكـ 

يبػػًا، إزاء السػػبلح التقميػػدي وغيػػر رؤيػػة كػػؿ مػػف اإلدارة األميركيػػة الجديػػدة، وحكومػػة نتانيػػاىو التػػي ستشػػكؿ قر 
التقميدي السوري واإليراني، ويكفي الػتمعف فػي تصػريحات نتانيػاىو األخيػرة فػي ىػذا الشػأف، حتػى يمكػف تبػيف 

 ىذا التقسيـ وذاؾ التوزيع.
« ففػي كممػة بمناسػػبة فػوزه فػػي االنتخابػات، ذىػػب نتانيػاىو لمتحػػذير مػف الممػػؼ النػووي اإليرانػػي، حػيف قػػاؿ إف

إال أنػو «. راف مػف اكتسػاب أسػمحة نوويػة سػيكوف التحػدي الرئيسػي لمحكومػة الجديػدة التػي ينػوي تأليفيػامنع إيػ
وفي تصريحات الحقة، عاد ليعترؼ بأف إسػرائيؿ ال تسػتطيع تػدمير المشػروع النػووي اإليرانػي عسػكريًا، وأقػر 

 ميمة.في النياية بأف الواليات المتحدة ىي الوحيدة القادرة عمى القياـ بيذه ال
 حرب الضربات الخاطفة

فػػي ىػػذه األجػػواء، انسػػاؽ اإلعػػبلـ اإلسػػرائيمي وراء تمػػويح نتانيػػاىو باالتجػػاه نحػػو حػػرب تأخػػذ شػػكؿ الضػػربات 
الخاطفة، وأخذ يقرع طبوؿ الحرب عمى األسمحة الكيماوية السورية، باعتبارىػا خطػرًا وجوديػًا، وتجنػد اإلعػبلـ 

يب خشية نقؿ ىذه األسمحة إلى حزب اهلل وجماعات إسبلمية متطرفة، حيف رفع نتانياىو حالة التأىب بتؿ أب
مػػػػع تػػػػرويج أنبػػػػاء عػػػػف تصػػػػاعد وتيػػػػرة المعػػػػارؾ بػػػػيف الجيشػػػػيف النظػػػػامي والحػػػػر حػػػػوؿ مسػػػػتودعات األسػػػػمحة 

 الكيماوية، ما دفع وزارة الدفاع إلى نصب بطاريتيف لمنظومة القبة الحديدية في حيفا والجميؿ.
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خطػػػر «و« الخطػػػر النػػػووي اإليرانػػػي»الحػػػديث عػػػف المخػػػاطر األمنيػػػة، ومنيػػػا  ويبػػػدو أف اليػػػدؼ مػػػف عػػػودة
، ىو خمؽ حالة تعبئة لخدمػة أجنػدة نتانيػاىو الػذي يسػعى لتػأليؼ حكومتػو «األسمحة غير التقميدية في سورية

و الثالثة، عبر المجوء لبلستعانة بأزمات خارجية لمتخفيؼ مف حدة أزمتو الداخمية، التي نجمت عف تمقػي حزبػ
 صفعة قوية في االنتخابات األخيرة.

تخوفػػػات نتانيػػػاىو وتحذيراتػػػو وجػػػدت مػػػف ينتقػػػدىا فػػػي الػػػداخؿ كمػػػا فػػػي الخػػػارج، فػػػبعض مسػػػؤولي الخارجيػػػة 
اإلسػرائيمية ليسػػوا فقػػط مػف انتقػػد اسػػتخداـ نتانيػاىو لموضػػع األمنػػي فػي سػػورية لصػػالح تمريػر رسػػائؿ إلػػى قػػادة 

فية، وأنو ينبغي تشكيؿ حكومة موسعة. فقد نقؿ عف ديبموماسييف األحزاب الذيف يجري معيـ مفاوضات ائتبل
إف رفػع سػقؼ التخوفػات ممػا يحػدث فػي سػورية مػرتبط بشػؤوف سياسػية داخميػة »أوروبيػيف فػي إسػرائيؿ قػوليـ 

نتانيػػػاىو يػػػزرع الرعػػب والخػػػوؼ بطريقػػػة مشػػػابية ألدائػػػو فػػي القضػػػية اإليرانيػػػة فػػػي العػػػاـ »وأف « فػػي إسػػػرائيؿ
 «.تخويؼ ذاتي الماضي، وىذا

فػػي ىػػذه األجػػواء قػػاؿ موقػػع إعبلمػػي إسػػرائيمي إف القػػوات السػػورية ضػػاعفت مػػف اسػػتنفارىا عمػػى الحػػدود مػػع 
، المقػػػرب مػػػف االسػػػتخبارات العسػػػكرية، أف «ديبكػػػا»إسػػػرائيؿ، عقػػػب الغػػػارة اإلسػػػرائيمية. كػػػذلؾ أضػػػاؼ موقػػػع 

ألوسػػػط، عبػػػر جاىزيػػػة منظومػػػة القػػػوات األميركيػػػة ضػػػاعفت ىػػػي األخػػػرى مػػػف نشػػػاطيا فػػػي منطقػػػة الشػػػرؽ ا
صواريخ الباتريوت عمى األراضي التركية. كما أشػار إلػى أف الوحػدات الخاصػة األردنيػة انتشػرت عمػى طػوؿ 
الحػػدود مػػع سػػورية خشػػية تػػدىور األوضػػاع، كػػذلؾ ىنػػاؾ حالػػة اسػػتنفار غيػػر مسػػبوقة فػػي صػػفوؼ الجػػيش 

 اإلسرائيمي.
في سورية إلى كامؿ الوضع اإلقميمي، الذي كاف ال بد لػو مثؿ ىذا الوضع مؤشر خطير إلى امتداد الصراع 

مػػف أف يفػػرز إحػػدى تمػػؾ التػػداعيات الخطيػػرة لػػذاؾ الصػػراع الػػذي يجػػري ىنػػاؾ، فوفقػػًا لمصػػادر غربيػػة، فػػإف 
ستصعد ىجماتيا عمى سورية، بخاصة فػي ظػؿ إصػرار التوجيػات اإليرانيػة تعزيػز منظومػة التسػمح »إسرائيؿ 

ال سيما في ظؿ وجود مخاوؼ فػي إسػرائيؿ مػف انتقػاـ مػف جانػب حػزب اهلل، «. عيولدى حزب اهلل بأسمحة نو 
بعػد تنفيػذ الغػارة التػي تشػكؿ فػي حػد ذاتيػا، مؤشػرًا إلػى دخػوؿ إسػرائيؿ عمػى خػط الحػرب األىميػة الجاريػة فػػي 

 سورية.
أف يشػػػكؿ  فػػػي المرحمػػػة الراىنػػػة، يمكػػػف« ردًا سػػػورياً »ىػػػذا فػػػي وقػػػت يؤكػػػد الػػػبعض أف إسػػػرائيؿ ال تعتبػػػر أف 

فقػػد الحظػػت صػػحيفة )ىػػآرتس( أّف وضػػع الػػرئيس األسػػد ال يمكػػف أف يقػػارهف بوضػػعو فػػي «. سػػيناريو معقػػوالً »
السػابؽ، حيػث يحػارب اليػوـ مػف أجػؿ الحفػاظ عمػى حياتػو، وعمػى النظػاـ بوجػو مجموعػات معارضػة اسػتولت 

اؿ حدوثػػو، لػػف يشػػّكؿ أولويػػة فػػي المئػػة مػػف األراضػػي السػػورية. ورأت أّف ىجومػػًا إسػػرائيميًا، فػػي حػػ 75عمػػى 
 «.ردًا سورياً »بالنسبة لو، وبالتالي فإنو مف المستبعهد أف تخشى إسرائيؿ 

ولػػذلؾ جػػاءت الضػػربة اإلسػػرائيمية الخاطفػػة، خطػػوة أولػػى فػػي اتجػػاه تػػولي إسػػرائيؿ معالجػػة الممػػؼ السػػوري، 
إحػػداث أي اختػػراؽ فػػي  باضػػطرارىا الػػدخوؿ عمػػى خػػط الحػػرب األىميػػة، فػػي ظػػؿ العجػػز العربػػي والػػدولي عػػف

 معالجة األزمة السورية. وفي المقابؿ تسميـ إسرائيؿ بمعالجة واشنطف لمممؼ النووي اإليراني.
 سيناريوات الحرب المقبمة

في العموـ يبدو أنو وفي أعقاب الغارة عمى ريؼ دمشؽ، بدأت تتجمع في فضاءات المنطقة، العديد مف نذر 
ىو المقبمة، وما يشيده لبناف مف تحميؽ مكثؼ لمطيراف الحربػي اإلسػرائيمي حرب قادمة، تعد ليا حكومة نتانيا

في الونة األخيرة، واالتيامات الموجية لحزب اهلل بمسؤوليتو عف تنفيػذ عمميػة بمغاريػا، وتحػريض األوروبيػيف 
تصريح    كؿ ىذا يميد لفتح طريؽ الحرب الثالثة، ففي أوؿ«التنظيمات اإلرىابية»لوضع الحزب عمى قائمة 
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ضػػرورة حػػرب »، ييػػودا فػػوكس، عػػف «ناحػػؿ»عمنػػي لمسػػؤوؿ كبيػػر فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي، أعمػػف قائػػد وحػػدة 
، تكوف قادرة عمى تحطيـ قوة حزب اهلل وتػدمير البنػى التحتيػة لترسػانتو الصػاروخية، ومػف ثػـ «ثالثة مع لبناف

 ضماف اليدوء لفترة طويمة عمى الحدود الشمالية.
سػتخبارات العسػكرية السػابؽ فػي الجػيش اإلسػرائيمي، الجنػراؿ عػاموس يػدليف، فػي دراسػة وقاؿ رئيس شعبة اال

جديدة أعدىا لمركز أبحاث األمف القومي التابع لجامعة تؿ أبيب، والذي يترأسو، قػاؿ إنػو يتحػتـ عمػى القيػادة 
 أف كػػػؿ العسػػػكرية العميػػػا فػػػي الجػػػيش أف تأخػػػذ فػػػي االعتبػػػار لػػػدى التحضػػػير لعمميػػػة عسػػػكرية ضػػػد حػػػزب اهلل

يراف، إف كانت تقميدية أو غير تقميدية  قد وصمت إلى حزب اهلل.  األسمحة الموجودة في سورية وا 
وعػػرض يػػدليف فػػي دراسػػتو سػػيناريوات تتعمػػؽ بػػاليجـو اإلسػػرائيمي عمػػى األسػػمحة المتطػػورة التػػي وصػػمت إلػػى 

ة أكػد بشػكؿ غيػر قابػؿ لمتأويػؿ، حزب اهلل. فوفؽ المصادر األجنبية، يقوؿ يدليف إف اليجـو األخير في سوري
بأف المخابرات اإلسرائيمية كانت تممؾ معمومات دقيقة جدًا عف الموقع، عبلوة عمػى تفػوؽ سػبلح الجػو، وقمػؿ 
في الوقت نفسو مف أف تقـو سورية أو حزب اهلل برد عسكري ضد إسػرائيؿ، ولكنػو مػع ذلػؾ، لػـ يسػتبعد البتػة 

ات ضػد أىػداؼ إسػرائيمية فػي العػالـ، مػف دوف أف تأخػذا عمػى عاتقيمػا أف تقـو سورية وحزب اهلل بتنفيذ عمميػ
 مسؤولية التنفيذ، كذلؾ فإف حزب اهلل ال يممؾ الشرعية لمرد ألف العممية تمت عمى األراضي السورية.

أخيرًا وبالعودة إلى ما يزعمو ييودا فوكس، كنوع مف االستدراؾ، مف أف إسرائيؿ ال تخطط لحرب عمػى لبنػاف 
تياحػػػو، لكػػػف حػػػزب اهلل ىػػػو الػػػذي يواصػػػؿ اسػػػتعداداتو وتػػػدريب عناصػػػره لضػػػرب إسػػػرائيؿ، وعميػػػو، فػػػإف أو اج

أفضػػػؿ وسػػػيمة لمواجيػػػة ىػػػذا الخطػػػر، وضػػػماف اليػػػدوء ىػػػو اجتيػػػاح البمػػػدات التػػػي يسػػػيطر عمييػػػا حػػػزب اهلل، 
لجػػيش فػػي والقضػػاء عمػػى البنػػى التحتيػػة لترسػػانتو الصػػاروخية. ووفػػؽ فػػوكس فػػإف السػػيناريوات التػػي يضػػعيا ا

المواجيػػػات المقبمػػػة مػػػع لبنػػػاف، تركػػػز عمػػػى قصػػػؼ جػػػوي مكثػػػؼ يضػػػمف تػػػدمير قواعػػػد الصػػػواريخ ومخػػػابئ 
 مع قوات البر باجتياح البمدات وحسـ المعركة.« ناحؿ»المقاتميف، ومف ثـ تقـو وحدتو 

 إسرائيؿ.ىذا ىو السيناريو األكثر وضوحًا حتى الف لمبدء بحرب لبناف الثالثة، كما يطمقوف عمييا في 
 66/2/2063، الحياة، لندن
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 عمي بدواف
كشػفت وقػػائع مػا حػػدث فػػي مخػيـ اليرمػػوؾ فػػي دمشػؽ الطامػػة الكبػرى فػػي أوضػػاع البلجئػيف الفمسػػطينييف فػػي 
سػػػػوريا الػػػػذيف أصػػػػبحوا عمميػػػػًا بػػػػبل مرجعيػػػػة ممموسػػػػة. وقػػػػد تحممػػػػت معظػػػػـ الفصػػػػائؿ والقػػػػوى الفمسػػػػطينية مػػػػف 

لياتيا المطموبػػػة تجػػػاه مجتمػػػع البلجئػػػيف الفمسػػػطينييف فػػي سػػػوريا، الػػػذيف يعيشػػػوف الف أوضػػػاعًا صػػػعبة مسػػؤو 
 نتيجة االنعكاسات العامة لؤلزمة الوطنية في سوريا عمييـ وعمى أحواليـ مف جوانبيا كافة.

ذا الشكؿ مف فمماذا وصمت األمور إلى ىذه الحاؿ، وىؿ مف اإلنصاؼ أف ُتيمهؿه أوضاع فمسطينيي سوريا بي
قبؿ مجموع القوى والفصائؿ والجيات الرسمية الفمسطينية، وىـ الػذيف كػانوا عمػى الػدواـ الخػزاف البشػري الػذي 
ال ينضػػب الػػذي زّود تمػػؾ الفصػػائؿ وعمػػوـ الثػػورة الفمسػػطينية والحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية المعاصػػرة بػػآالؼ 

 طيني؟المناضميف الذيف سقطوا في ساحات العمؿ الوطني الفمس
فػػي حقيقػػة األمػػر، وحتػػى ال يتهيمنػػي بعػػض المتسػػرعيف بالبعػػد عػػف الموضػػوعية، وجمػػد الػػذات، أو التجنػػي أو 
التحامػػؿ عمػػى مجمػػػوع القػػوى والفصػػائؿ الفمسػػػطينية العاممػػة فػػي السػػػاحة السػػورية والتػػي قضػػػيت عمػػرًا مديػػػدًا 

دور القػوى والفصػائؿ والمنظمػة، وطويبًل في صفوؼ أحد فصائميا، فػإنني أبػدأ القػوؿ اف الحػديث عػف غيػاب 
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ال يعنػػػي البتػػػة المسػػػاس بمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية ومكانتيػػػا، وال يعنػػػي شػػػطب أو نكػػػراف دورىػػػا الػػػوطني 
والتاريخي، وال يعني إجماليػا جميعيػا فػي بوتقػة واحػدة مػف حيػث الػدور والمسػؤولية... فيػي مّنػا ونحػف منيػا، 

رىا المنشود والمطمػوب مػف قبػؿ الشػارع الفمسػطيني فػي سػوريا والحديث عنيا يأتي مف موقع الحرص عمى دو 
الػذي بػات يصػرخ كػؿ يػػوـ متسػائبًل عػف دور تمػؾ القػػوى فػي ىػذه الفتػرة بالػػذات حيػث يعػيش فمسػطينيو سػػوريا 
لحظات حاسػمة مػف تػاريخ وجػودىـ المؤقػت فػوؽ األرض السػورية، فيمػا القمػؽ يسػاور كػؿ فػرد مػنيـ، بعػد أف 

ة تسػػػيطر عمػػػى أوضػػػاعيـ عمومػػػا، وىػػػي تحمػػػؿ مؤشػػػرات مخيفػػػة لمسػػػتقبميـ فػػػي ظػػػؿ باتػػػت الحالػػػة الضػػػبابي
 تفاعبلت األزمة الداخمية السورية وتشظييا.

ففي األسابيع األخيػرة، انيالػت عمػى مخػيـ اليرمػوؾ وبعػض الشػوارع الرئيسػية فيػو كحيفػا، وعػز الػديف القسػاـ، 
يػد مػف قػذائؼ اليػاوف، وقػد تسػببت تمػؾ القػذائؼ والعروبة، ومسجد الوسيـ، والجاعونػة، وصػفد، والقػدس، العد

المعينة في استشياد تسعة مف المواطنيف الفمسطينييف مف أبناء مخيـ اليرمػوؾ وجػرح العشػرات مػنيـ، ليصػبح 
شييد حتى تاريخو، وقد سقطوا ضحايا أزمة  1100عدد الشيداء الفمسطينييف في األزمة السورية ينوؼ عمى 

، فيمػا «الحيػاد اإليجػابي»ف اشتقوا ألنفسيـ منذ البداية الموقػؼ المسػؤوؿ المعنػوف بػػعامة في الببلد، وىـ الذي
استقبؿ مخيـ اليرموؾ مف النازحيف السورييف مف مناطؽ التوتر المحيطة بو أكثػر مػا اسػتقبمت كػؿ مػف تركيػا 

 واألردف معًا.
لعاممػة فػي الوسػط الفمسػطيني موطف الخمؿ في أوضاع الفمسطينييف في سػوريا أف مجمػوع القػوى الفمسػطينية ا

ف اتفقػػػػت عمػػػػى العنػػػػواف العػػػػاـ لمموقػػػػؼ الػػػػوطني  15فػػػػي سػػػػوريا )مخيمػػػػات وتجمعػػػػات(، وعػػػػددىا  فصػػػػيبًل، وا 
المطمػػػوب فػػػي سػػػوريا والمعنػػػوف بالحيػػػاد اإليجػػػابي، لكنيػػػا اختمفػػػت فػػػي التفاصػػػيؿ وفػػػي وضػػػع آليػػػات العمػػػؿ 

ؽ حتػػى الف الػػى مسػػتوى الحػػدث، ولػػـ تسػػتطع المطموبػػة منيػػا تجػػاه المجتمػػع الفمسػػطيني فػػي سػػوريا، ولػػـ ترتػػ
حتػػػػى المحظػػػػة تػػػػوفير غطػػػػاء ومرجعيػػػػة وطنيػػػػة لعمػػػػـو الفمسػػػػطينييف فػػػػي سػػػػوريا، ألسػػػػباب تتعمػػػػؽ بالخبلفػػػػات 
والتباينػػػات فػػػي صػػػفوفيا، وقصػػػور رؤيػػػة بعػػػضر منيػػػا لمسػػػار األحػػػداث. فقػػػد فضػػػؿ بعضػػػيا اتخػػػاذ الموقػػػؼ 

مػا فّضػؿ آخػروف اتخػاذ موقػؼ الركػوف والنػأي بػالنفس بػداًل االنتظاري لما ستؤوؿ إليو األحػداث فػي الػببلد، في
مف الغوص في أحواؿ الناس والعبػاد، فيمػا اعتقػد آخػروف بوجػوب تشػكيؿ لجػافر فدائيػة شػعبية ميمتيػا حمايػة 
المخيمات والتجمعات الفمسطينية، واتجو آخروف التخاذ موقؼر صامت وىو موقؼ البلمبالي وغيػر المسػؤوؿ 

 .في جوىره .. وىكذا
إف االجتماعػػػػات القياديػػػػة التػػػػي تػػػػواترت لمجمػػػػوع القػػػػوى الفمسػػػػطينية فػػػػي سػػػػوريا )فصػػػػائؿ منظمػػػػة التحريػػػػر 
الفمسػػطينية ف فصػػائؿ قػػوى التحػػالؼ الفمسػػطيني( لػػـ تكػػف أكثػػر مػػف مجػػالس لقػػاءات عامػػة أو حتػػى ثرثػػرات 

لقػوى التػي ال تريػد أف ، وسػادىا المنطػؽ التعػويمي مػف قبػؿ غالبيػة ا«فعػؿ لوجيػا»وكبلمولوجيا ال يتحوؿ إلى 
 تدفع أثماف موقؼ وطني مسؤوؿ وأكبلفو تجاه فمسطينيي سوريا في ىذه المحظات بالذات، ألسباب شتى.

اجتماعػػات متكاممػػة خػػبلؿ شػػيور األزمػػة السػػورية فػػي مقػػر منظمػػة التحريػػر  10فقػػد عقػػدت تمػػؾ القػػوى نحػػو 
وكاف آخرىا اجتماع عقدتو تمؾ القوى قبػؿ الفمسطينية بدمشؽ وبعضيا في مقر المجمس الوطني الفمسطيني، 

أيػػاـ، مػػع الوفػػد الفمسػػطيني القػػادـ مػػف راـ اهلل. ولممفارقػػة العجيبػػة أف كػػؿ مػػا كانػػت تتفػػؽ وتجمػػع عميػػو تمػػؾ 
القوى، يهتهبهخر في اليوـ التالي، أو يجري تعطيمو ىروبًا مف المسػؤولية التاريخيػة تجػاه ىػذا التجمػع الفمسػطيني 

في الساحة السػورية. فالتفػاىـ والتوافػؽ العػاـ موجػود عمػى ضػرورة التمسػؾ بػالموقؼ المعمػف المظموـ والمكموـ 
بػػػالحياد اإليجػػابي، لكػػف غالبيػػة تمػػؾ القػػوى إف لػػـ نقػػؿ جميعيػػا، ال تريػػد عمميػػًا أف تعمػػؿ )ونقػػوؿ عمميػػًا فيػػي 

جػػاالت، وذلػػؾ تتحػػدث لفظيػػًا عػػف ضػػرورة العمػػؿ( عمػػى األرض وسػػط الفمسػػطينييف وال فػػي أي مجػػاؿ مػػف الم
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انطبلقا مف حسابات ضيقة ذاتية وعصبوية، وانطبلقا مف مواقؼ كيدية بيف مختمػؼ تمػؾ األطػراؼ، كمػا فػي 
 االنطبلؽ مف حسابات ليا عبلقة بضبابية المشيد السوري.

وعميو، إف إحدى مآسي العقؿ السياسي الفمسطيني، أنو ُيحب ويعشؽ أف يعيش فػي التيويمػات السياسػية، أو 
مػػػات السياسػػػية والكبلمولوجيػػػا، والمماحكػػػات النظريػػػة )مػػػف نمػػػط الدجاجػػػة قبػػػؿ البيضػػػة أـ البيضػػػة قبػػػؿ التعوي

الدجاجػػػة( ليخفػػػي تحػػػت قشػػػورىا إمػػػا العجػػػز، أو المناكفػػػة، أو السياسػػػة االنتظاريػػػة غيػػػر المسػػػؤولة، أو روح 
يصػرخ فيػو النػاس طػالبيف بيف أطرافو، أو ابتذاؿ السياسة لحد التعاسة، فػي وقػت « داحس والغبراء»الثارات و

مػػف تمػػؾ الفصػػائؿ مغػػادرة الخبلفػػات والتباينػػات واألحقػػاد والحسػػابات وتنحيتيػػا جانبػػًا، لمصػػمحة حسػػاب واحػػد 
 يتمثؿ في رعاية مصالح الناس في ظؿ األزمة المستعرة في الببلد.

تبػػادؿ حكايػػات  أمػػا المقػػاءات الثنائيػػة واالتصػػاالت بػػيف كػػؿ تمػػؾ القػػوى فقػػد كانػػت ومػػا زالػػت أقػػرب لجمسػػات
 وروايات وقصص ما يجري في المخيمات والتجمعات الفمسطينية دوف المبادرة لمقياـ بعمؿ ممموس.

في تمؾ الموحة السوريالية مف العبث والبلمعقوؿ وغياب روح المسؤولية، أف بعضًا « المضحؾ المبكي»ومف 
ساعدات العينية والمادية المتواضػعة التػي مف تمؾ القوى قاتمت مف أجؿ وجودىا في الييئة المعنية بتوزيع الم

وصػػمت إلػػى الفمسػػطينييف فػػي سػػوريا مػػف راـ اهلل، لكنيػػا بالمقابػػؿ تعمػػؿ عمػػى تعطيػػؿ أي عمػػؿ فمسػػطيني جػػاد 
 ومسؤوؿ تجاه الناس في الشارع.

وعميػػػو، وفػػػي ضػػػوء تمػػػؾ الصػػػورة، ضػػػاعت المرجعيػػػة الفمسػػػطينية المسػػػؤولة فػػػي سػػػوريا، وغػػػاب معيػػػا الػػػدور 
لتػػوافقي المسػػؤوؿ، ليحػػؿ مكانػػو موقػػؼ االجتيػػاد والتقريػػر مػػف قبػػؿ بعػػض القػػوى دوف غيرىػػا عػػف الجمػػاعي ا

 المجموع العاـ. وفي ىذا بات فمسطينيو سوريا كاأليتاـ.
 66/2/2063، السفير، بيروت
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 نقوال ناصر
ؿ واليتػو الثانيػة قػرر تيمػيش رعايػة تؤكد كؿ الدالئؿ والمؤشػرات األميركيػة أف الػرئيس بػاراؾ أوبامػا فػي مسػتي

بػػبلده لعمميػػة التفػػاوض بػػيف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية وبػػيف دولػػة االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي بتأخيرىػػا إلػػى مرتبػػة 
متدنية في سمـ األولويات الخارجية لمواليات المتحدة وال يمكف تفسير ذلؾ إال بكونو تيميشًا أيضا لدور نظيره 

 الذي يعد التفاوض إستراتيجية وحيدة لقيادتو.الفمسطيني محمود عباس 
وعندما تكوف المفاوضات ىي االستراتيجية الوحيدة لقيادة منظمة التحرير، يوجد مفتاح نجاحيا أو فشػميا فػي 
الواليػػات المتحػػدة، كونيػػا الػػرحـ التػػي تمػػد االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي ودولتػػو بأسػػباب الحيػػاة والحمايػػة، لػػذلؾ فػػإف 

حب مػػف عمميػػة التفػػاوض أو تيمشػػيا أو تسػػحب رعايتيػػا ليػػا ووسػػاطتيا فييػػا، وتمنػػع فػػي واشػػنطف عنػػدما تنسػػ
 الوقت ذاتو أي دور بديؿ لؤلمـ المتحدة أو لبلتحاد األوروبي أو لغيرىما، فإف ىذه االستراتيجية تنيار تمامًا.

إلػى حػد الخطيئػة  ويصبح االستمرار الفمسطيني في استراتيجية المفاوضػات مكػابرة فػي الخطػأ السياسػي يرقػى
الوطنيػػة، واسػػتثمارًا خاسػػرًا فػػي فشػػؿ مجػػرب، ومضػػيعة لوقػػت فمسػػطيني ثمػػيف يسػػابؽ الػػزمف النقػػاذ مػػا يمكػػف 

 إنقاذه، وبخاصة في القدس، مف دوف أي مقاومة ومف دوف أي استراتيجية فمسطينية بديمة.
حبػػاطيـ وخيبػػ ة آمػػاليـ، لكنػػو بالتأكيػػد والتيمػػيش األميركػػي لممفاوضػػات سػػبب الحتجػػاج مفاوضػػي المنظمػػة وا 

ليس سببًا ألي تذمر وطني وشعبي فمسطيني، ألنو يوفر بيئة فمسطينية تجعؿ البحث عف اسػتراتيجية وطنيػة 
بديمة استحقاقًا عاجبًل، ويفتح الفاؽ الوطنية رحبة عمػى خيػارات أجػدى لمنضػاؿ الػوطني، ويزيػؿ عقبػة كػأداء 
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رئيسػػيا فػػي تعثرىػػا وتأجيػػؿ تنفيػػذىا، ومػػف المؤكػػد أف اإلصػػرار  أمػػاـ المصػػالحة الوطنيػػة كانػػت إلػػى الف سػػبباً 
 األميركي عمى االستمرار الفمسطيني في استراتيجية المفاوضات يستيدؼ الحيمولة دوف كؿ ذلؾ.

يوـ األربعاء الماضي، حذر وزير خارجية أوباما جػوف كيػري فػي واشػنطف مػف أف "نافػذة فػرص حػؿ الػدولتيف 
د مكػػػرر يسػػػتيدؼ الضػػػغط عمػػػى الرئاسػػػة الفمسػػػطينية المتمسػػػكة بيػػػذا الحػػػؿ وتعػػػده تنغمػػػؽ" الف، وىػػػذا تيديػػػ

"المشػػروع الػػوطني" الفمسػػطيني لمقبػػوؿ باسػػتئناؼ المفاوضػػات بشػػروط دولػػة االحػػتبلؿ ومػػف دوف شػػروط مػػف 
جانبيػا، ومػع ذلػؾ أعمػف كيػػري أف رئيسػو "غيػر مسػتعد فػػي الوقػت الػراىف ألمػر آخػػر غيػر اإلصػغاء إلػى كػػؿ 

 األطراؼ".
وقػػد أعمػػف أوبامػػا فػػي خطابػػو عػػف حالػػة االتحػػاد األميركػػي فػػي اليػػـو السػػابؽ بػػأف مػػف "الرسػػائؿ التػػي سػػوؼ 
أوصػػميا عنػػدما أسػػافر إلػػى الشػػرؽ األوسػػط الشػػير المقبػػؿ" رسػػالة "اننػػا سػػوؼ نقػػؼ ثػػابتيف مػػع )إسػػرائيؿ( فػػي 

ىي "اإلصرار عمى احتراـ  سعييا لؤلمف وسبلـ دائـ"، وبالرغـ مف حديثو عف رسالة أخرى سوؼ ينقميا أيضا
الحقوؽ األساسية لكؿ الشعوب" لـ يرد في خطابو أي ذكر لمشعب الفمسطيني الذي ينشد الحرية والتحرر مف 

 االحتبلؿ أو لحقو في تقرير المصير كواحد مف تمؾ "الحقوؽ األساسية".
فو يوسػي بيمػيف وكيري كرئيسو معني بسبلـ يضػمف األمػف لدولػة االحػتبلؿ فحسػب لسػبب شخصػي أيضػا كشػ

" العبريػػة فػػي السػػادس والعشػػريف مػػف كػػانوف األوؿ الماضػػي، إذ  فػػي مقػػاؿ لػػو نشػػرتو صػػحيفة "اسػػرائيؿ ىػػايـو
"بموجب قانوف العودة )اإلسرائيمي(، يستحؽ كيري الجنسية االسرائيمية، ألف جػده وجدتػو ألبيػو كانػا ييػودييف. 

 واعتنؽ أخو كيري الييودية" 
وباما لراـ اهلل في الحادي والعشػريف مػف آذار المقبػؿ انطباعػًا مغػايرًا خادعػًا، لكنيػا في الظاىر، تعطي زيارة أ

فػػي الواقػػع سػػوؼ تكػػوف مجػػرد مناسػػبة بروتوكوليػػة لػػف تحمػػؿ أي جديػػد أميركػػي يخػػرج مفػػاوض المنظمػػة مػػف 
ؽ عمييػا مأزقو، بؿ ستكوف مناسبة إلببلغ عباس أف الواليات المتحدة لػف تعتػرؼ بدولػة فمسػطيف قبػؿ أف توافػ

 دولة االحتبلؿ في مفاوضات ثنائية مباشرة عمى عباس أف يستأنفيا مف دوف شروط.
وربمػػا يتجنػػب أوبامػػا خػػبلؿ "توقفػػو" فػػي راـ اهلل بروتوكػػوؿ اسػػتقبالو رسػػميًا كػػرئيس دولػػة زائػػر لدولػػة مضػػيفة 

عمػػـ "دولػػة بسػػجاد أحمػػر وحػػرس شػػرؼ وعػػزؼ النشػػيديف الػػوطنييف الفمسػػطيني واألميركػػي مػػا يضػػطره لتحيػػة 
فمسػػطيف"، وربمػػا يتجنػػب أيضػػا عقػػد أي مػػؤتمر صػػحفي مشػػترؾ مػػع عبػػاس حتػػى ال يتػػيح لػػو فرصػػة التحػػدث 

 بصفتو رئيس دولة فمسطيف وىو يقؼ إلى جانبو مستمعًا.
وعمػػى األرجػػح سػػوؼ يسػػعؼ أوبامػػا عبػػاس ب"جػػزرتيف" لممسػػاىمة فػػي حػػؿ األزمػػة الماليػػة لحكومػػة مػػا سػػوؼ 

ة الفمسػػػطينية"، ولػػػيس حكومػػػة دولػػػة فمسػػػطيف، األولػػػى ب"إقنػػػاع" دولػػػة االحػػػتبلؿ يسػػػميو أوبامػػػا طبعػػػا "السػػػمط
( مميػػػػوف دوالر مػػػػف 700بػػػػاالفراج عػػػػف األمػػػػواؿ الفمسػػػػطينية التػػػػي تحتجزىػػػػا، والجػػػػزرة الثانيػػػػة اإلفػػػػراج عػػػػف )

دارتػػو الف إقنػػاع الكػػونجرس بػػاالفراج عنيػػا، وعمػػى األرجػػح كػػذلؾ أف  المسػػاعدات األميريكيػػة يحػػاوؿ كيػػري وا 
يكوف ىذا "اإلفراج" مشروطا سياسيا في األقؿ بموافقة عباس عمى استئناؼ محادثات لبلتفػاؽ عمػى اسػتئناؼ 

 المفاوضات "مف دوف شروط".
ولـ يرد ذكػر لمفمسػطينييف فػي خطػاب أوبامػا عػف حالػة االتحػاد بينمػا وردت كممػة )إسػرائيؿ( مػرة واحػدة فقػط، 

ا الخارجيػة عمػى جػدوؿ أعمػاؿ واليػة أوبامػا الثانيػة، وىػو "مػا قػد وجاء ترتيب "عممية السبلـ" في آخػر القضػاي
يجعػػػؿ نتنيػػػاىو يتػػػنفس الصػػػعداء" ألف معنػػػاه أف أوبامػػػا "لػػػف يسػػػتثمر الكثيػػػر مػػػف الجيػػػد النتػػػزاع تنػػػازالت مػػػف 
الحكومػػة االسػػرائيمية مػػف أجػػؿ إعػػادة بػػدء المفاوضػػات" كمػػا كتػػب ىػػافيؼ رطػػيج جػػور فػػي "ذى تػػايمز أوؼ 

 اء الماضي.اسرائيؿ" األربع
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ويمفت النظر أف أوباما سوؼ يخصص لمرئاسة الفمسطينية سػاعتيف تقريبػا مػف مػدة زيارتػو، مقابػؿ ثبلثػة أيػاـ 
يقضييا في القدس المحتمة في أوؿ زيارة رئاسية رسمية لو لدولة االحتبلؿ، ويبػيف برنػامج الزيػارة المعمػف أنيػا 

ة الفمسػػػػطينية عنػػػػدما يػػػػزور فػػػػي يومػػػػو األوؿ متحػػػػؼ سػػػػتكوف دورة تثقيفيػػػػة لػػػػو فػػػػي المسػػػػوغات النازيػػػػة لمنكبػػػػ
اليولوكوسػػت، وفػػي تػػاريخ الصػػييونية عنػػدما يػػزور ضػػريح ثيػػودور ىيرتػػزؿ، وفػػي جيػػود دولػػة االحػػتبلؿ فػػي 
السعي لمسبلـ عندما يزور ضريح اسحؽ رابػيف، ولتثقيفػو فػي تػاريخ ارتبػاط الييػود بالقػدس وفمسػطيف سػيأخذه 

ع عمػػى "مجسػػـ لمقػػدس فػػي عيػػد الييكػػؿ الثػػاني" ولرؤيػػة مخطوطػػات البحػػر نتنيػػاىو فػػي اليػػوـ الثػػاني لبلطػػبل
الميت، ثـ ليصحبو في اليـو الثالث قبؿ اف يغادر إلى األردف لمشاىدة إحدى بطاريات "القبة الحديديػة" التػي 

 مولت الواليات المتحدة تطويرىا بأكثر مف مميار دوالر في ذروة ازمتيا المالية.
عباس مع ثبلثة رؤساء أميركييف، آخرىـ أوباما الحػالي، وكػانوا جمػيعيـ "محػاميف" عػف لقد "تفاوض" الرئيس 

دولػة االحػتبلؿ فػي التفػاوض معػو، ويبػدو أف عمػى الشػعب الفمسػطيني أف ينتظػر رئيسػا جديػدا لػو يسػتفيد مػف 
لمموؿ والمسمح تجربة عباس ليدرؾ بأف الواليات المتحدة ال يمكنيا أف تكوف الحامي األوؿ لدولة االحتبلؿ وا

 الرئيسي ليا وتكوف في الوقت ذاتو راعيا ووسيطا نزييا بينيا وبيف أي مفاوض فمسطيني.
وبغض النظر عف االنقساـ الفمسطيني الحالي وحدة السجاؿ السياسػي فيػو، فػإف التيمػيش األميركػي لممنظمػة 

ر المختمفػة معيػـ حػوؿ عقػـ وعباس واالستخفاؼ بيـ إىانة ال تستيدفيـ وحدىـ، ميما عزز ذلػؾ وجيػة النظػ
الرىاف عمى أميركا وفشؿ استراتيجية المفاوضات برعايتيا، بؿ يستيدؼ قضية شعبيـ العادلة برمتيا، ويخػدـ 
العدو المشترؾ لعرب فمسطيف جميعيـ، ولذلؾ فإنو تيميش مرفوض ومستنكر منيـ جميعا ألنو يمس الكرامة 

 الوطنية.
 66/2/2063، فمسطين أون الين
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 رونيف بيرغماف
نشأ موشيو تسيفر كؿ حياتو مػع شػعور فظيػع. وينبغػي عػدـ االسػتخفاؼ بالمعانػاة الشػديدة لمػف نشػأ مػع عمػـ 
بأف أباه ىجر أمو حينمػا كانػت حػامبل فػي الشػير الرابػع وىػو فػي رحميػا، وىػرب الػى امريكػا البلتينيػة، حيػث 

ئيؿ وتنكػػر لعائمتػػو ولمطفػػؿ المولػػود. ونشػػأ تسػػيفر ليصػػبح عػػامبل اسػػتقر مػػع أمػػواؿ صػػرفيا باحتيػػاؿ فػػي اسػػرا
اجتماعيا يحيا حياة ىادئة في عزلة مع عائمتو في واحد مف االماكف المرتفعة في الجميؿ األعمػى. وىػو رجػؿ 

 دمث الُخمؽ لكنو منطور ايضا ومحمؽ شيئا ما ترؾ تاريخو الشخصي المؤلـ آثاره عمى وجيو.
مف عمره جئت اليو بالنذير الُمر الثاني. وقاؿ لي وىو دامػع العينػيف:  51اف في الػ قبؿ ست سنوات حينما ك

'كانت الضربة الثانيػة أشػد إيبلمػا بكثيػر'. قمػت لػو إف أبػاؾ لػـ يسػتقر فػي امريكػا البلتينيػة ألنػو لػـ يكػف ىنػاؾ 
د تاركػػا وراءه قػػط. كػػاف الكسػػندر إيبػػور اسػػرائيؿ ضػػابطا فػػي سػػبلح البحريػػة تػػورط فػػي ديػػوف وىػػرب مػػف الػػببل

زوجتو متيمدا أـ تسيفر حامبل. وعمـ الموساد بأنو يحاوؿ اف يبيع واحدا مف الممحقيف العسكرييف االجانب في 
رومػا وثػػائؽ سػرية. واختطػػؼ فػي بػػاريس بعمميػػة معقػدة وتػػـ تنويمػو ووضػػع فػػي صػندوؽ كبيػػر وُنقػؿ جػػوا الػػى 

عػدت لػو زنزانػة خاصػة سػرية فػي سػجف الرممػة اسرائيؿ كي ُيحاكـ محاكمة سرية ىنا عمى تجسػس خطيػر. وأُ 
)أيموف( وىو أحدث مواقػع السػجف فػي مصػمحة السػجوف كػاف قػد افتػتح قبػؿ ذلػؾ بسػنتيف وحصػؿ ىنػاؾ عمػى 

 لقب السجيف 'إكس'. ىؿ ُيذكركـ ىذا بشخص ما؟.
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ـ الذي حقف وتشوشت الخطة حينما اخطأ الطبيب المنـو مف الموساد، يونا أليئيف في تقدير وجبة دواء التنوي
بو اسرائيؿ ومات في طريقو الى الببلد. وبأمر مف رئػيس الموسػاد أقمعػت الطػائرة مػرة اخػرى وألقػى اثنػاف مػف 
نػػػاس وحػػػدة العمميػػػات التابعػػػة لمشػػػباؾ التػػػي أدارت العمميػػػة، جثػػػة اسػػػرائيؿ فػػػي البحػػػر. وغػػػرس 'الشػػػباؾ' فػػػي 

لجنػة المحػرريف السػكات عػدد مػف الصػحفييف  الصحؼ أنباءا توىـ بأنو استقر فػي امريكػا البلتينيػة. وُجمعػت
بمغتيـ معمومات ُمدينة. وخمصت لجنة التحقيؽ السرية التي نشأت في القضية الى استنتاج اف الجميع عمموا 
كما ينبغي وُدفنػت القضػية فػي أرشػيؼ الموسػاد و'الشػباؾ' الػى اف سػّرب لػي شػخص ذو ضػمير القصػة التػي 

 .2006فجرتيا 'يديعوت احرونوت' في أيار 
منذ ذلؾ الحيف لـ تسكف نفس تسيفر المعذبة. فقد تاب الػى اهلل وىػو يعمػؿ عمػبل تطوعيػا فػي عػدة مجػاالت. 
وبدأ في موازاة ذلؾ اجراء معركة قضائية عمى الدولة طالبا اف يتـ االعتراؼ بأنو يتيـ مف الجيش االسػرائيمي 

اس عػف كػؿ الوثػائؽ فػي القضػية. 'أنػا أتوجػو )فقد كاف أبوه ضابطا في خدمة فعالة( وأف ُيكشػؼ لػو فػي األسػ
اليػػؾ بطمػػب شخصػػي'، كتػػب الػػى رئيسػػي 'الشػػباؾ' والموسػػاد، 'سػػاعدني مػػف فضػػمؾ عمػػى حػػؿ لغػػز حيػػاتي... 
يؤسػفني أف أمػي لػػـ تعػد موجػػودة ىنػا كػػي أسػتطيع التخفيػػؼ عنيػا. وُيخيػؿ إلػػي أنػو قػػد حػاف الوقػػت لتُقػاؿ لػػي 

 سنة'. 52الحقيقة بعد 
لمبالغػػة فػػي وصػػؼ الجيػػود التػػي بػػذلتيا الدولػػة ومػػا زالػػت تبػػذليا الػػى اليػػـو كػػي ال يعمػػـ سػػيكوف مػػف الصػػعب ا

تسيفر الحقيقة. فقد ُجندت اجراءات قضائية صارمة ومواقؼ ال ىوادة فييا، ومجموعػات كبيػرة مػف المحػاميف 
أكثػر المشػاركيف  واالجراءات السرية اعتبلال بأمف الدولة، ُجندت كميا كي تُبقي ىذه القضية سرية. وقػد مػات

في القضية منذ زمف. وُدفف نحاميا مئيري وىو مف كبار رجػاؿ العمميػات فػي الموسػاد فػي كػؿ األزمػاف وآخػر 
نػػاس الفريػػؽ األحيػػاء مػػف تمػػؾ الطػػائرة، ُدفػػف فػػي مقبػػرة يركػػونيـ قبػػؿ اسػػبوعيف. وُيخيػػؿ إلػػي أنػػو يصػػعب حتػػى 

. بقيت فقط الوصمة الفظيعة 1954سرية مف  عمى ممثمي الدولة اف يزعموا في جدية اف الحديث عف قضية
 في تاريخ الجماعة االستخبارية التي يجب حمايتيا كي ال تخرج الى الخارج.

 سري جدا، وغامض جدا
حقػػا كحػػاؿ  1954ىػػؿ كانػػت تقػػديرات امػػف الدولػػة وحػػدىا بػػازاء نػػواظر أربػػاب االسػػتخبارات االسػػرائيمية فػػي 

خيػرة حينمػا بػذلوا جيػدا كبيػرا جػدا لمنػع نشػر القضػية؟ أربمػا كػاف فػي األرباب الحالييف فػي السػنيف الػثبلث اال
ذلؾ ايضا شيء مف الرغبػة فػي منػع الحػرج والوصػمة والفضػيحة العامػة؟ انػو مػف الطبيعػي والمفيػـو اف يريػد 

 كؿ واحد ميما يكف مف رجاحة العقؿ اف يفخر بالنجاحات ويضائؿ االخفاقات.
ؾ كانػت ايامػا مختمفػة وانػو ينبغػي أال تُقػاس واقعػة عمػى اخػرى وانػو ىنػا مف المؤكد اف كثيريف سيقولوف إف تم

فػي قضػية زغييػر كػاف يمكػف اف يحػدث ضػرر فظيػع حقػا. ويمكػف فػي المقابػؿ اف يػتـ الػزعـ اف ىػذه القضػػية 
ستبدو بعد بضع سنيف مثؿ وطء قػاس ال داعػي لػو لحقػوؽ االنسػاف، واف الفػرؽ الجػوىري الوحيػد بينيػا وبػيف 

فػػي الحقيقػػة وقػػؼ نشػػرىا والحػػديث فػػي العصػػر الحػػديث عػػف  1954ئيؿ ىػػو انػػو كػػاف يمكػػف فػػي قضػػية اسػػرا
 مسألة وقت فقط، وقت قميؿ، الى اف تخرج ىذه االمور الى الخارج.

عػػف 'السػػجيف إكػػس' فػػي سػػجف الرممػػة. قمػػت: 'أنػػا أعػػرؼ القصػػة. وىػػي  2010حػػّدثني بعضػػيـ فػػي منتصػػؼ 
ال كػاره'. وقػاؿ ذلػؾ الشػخص إف ىػذا إكػس جديػد وقصػة خطيػرة قصة كبيرة تحتاج الػى كتػاب باسػموب جػوف 

جدا. وبالغ ىذا الشخص في تفصيبلت القضػية التػي بػدت بعػد اف سػمعتيا منػو شػديدة الخطػر حقػا وصػورت 
 الشخص الذي في السجف عمى أنو وغد كبير قد تفضي افعالو الى موت ناس.
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و فػي ىػذه القصػة. فيػي سػرية جػدا وغامضػة جػدا كاف مف الواضح لػي فػي تمػؾ المرحمػة انػو ال يوجػد مػا أفعمػ
واالشتغاؿ بيا سيثير عمينا الغضب ويتـ وقفو أصبل بالرقابة. ومف الجدير بالذكر انو توجد في قضية زغييػر 
أجزاء يحسف السكوت عنيا ألنو توجد حياة ناس يجب حمايتيا. وليس مف المؤكد مف الجية الثانية انػو كػاف 

 ُيعامؿ عمى ىذا النحو مف العنؼ يفضي بو الى اف يفعؿ شيئا فظيعا جدا. يجب مف اجؿ ىذه القيـ اف
سػػمعت بعػػد ذلػػؾ ببضػػعة اشػػير أف ذلػػؾ السػػجيف قػػد انتحػػر قبػػؿ إنيػػاء محاكمتػػو. وغيػػر ذلػػؾ قػػوانيف المعػػب 
وأوجب نشر القضية، ألنو ال توجد ايضا سبيؿ البقاء قضية كيذه سرا وليس ذلؾ مف االخبلؽ ايضا. وبرغـ 

يبلئػػـ كتػػاب تػػوتر، كػػاف واضػػحا لػػي اف لػػيس الحػػديث عػػف مػػؤامرة ُمحكمػػة وانػػو ال أحػػد سػػاعد عمػػى اف ىػػذا 
االنتحار. ومف جية ثانية شعرت بأنو ال يوجد في مصمحة السجوف التي ليا تجربة سيئة مع االنتحػارات انػو 

ايتيػا فػػي لػيس عنػدىا دافػع زائػد لمفحػػص عػف القضػية. وفكػرت أصػبل فػػي اف جيػات االسػتخبارات تحصػر عن
 الجوانب العممياتية مف القضية واف مصير مف تراه خائنا يكوف أقؿ أىمية.

بادرنػػا )بمػػوازاة جمعيػػة حقػػوؽ المػػواطف وجيػػات اعبلميػػة اخػػرى( الػػى توجػػو الػػى المحكمػػة )قدمػػو رفيقنػػا يػػوراـ 
في المركػز،  يركوني( في محاولة لمضاءلة السرية المضروبة عمى القضية. وطرحتنا رئيسة المحكمة الموائية

 ىيبل غارستؿ، جميعا عف الدرج.
تُبيف سمسمة أنباء نشرت في الخػارج اف نشػاط زغييػر كػاف فػي مقابػؿ جيػات ايرانيػة. وعمػى حسػب النبػأ الػذي 
نشػػر فػػي 'الغارديػػاف' ويقتػػبس مػػف الصػػحفي االسػػترالي جيسػػوف كاتسػػوكيس الػػذي سػػكف فػػي اسػػرائيؿ زمنػػا مػػا 

مػػف  2009لمزيػػارة فػػي أزمػػاف متقاربػػة( اف كاتسػػوكيس حصػػؿ فػػي سػػنة ويسػػكف فػػي بيػػروت اليػػـو )لكنػػو يػػأتي 
شخص ما )ذي صبلت بعالـ االستخبارات( عمى أسماء ثبلثة اسرائيمييف ليـ جوازات اسػترالية. وكػاف الثبلثػة 
بحسب النبأ المنشور نشطاء في شركة وىمية انشأىا الموساد في اوروبا وباعت ايراف معدات الكترونية وُجند 

 ب الذيف ُأرسموا لمتجسس في ايراف بواسطتيا.الشبا
'كػػاف يبػػدو ىػػذا فػػي البدايػػة أفضػػؿ كثيػػرا مػػف اف يكػػوف حقيقيػػا'، قػػاؿ كاتسػػوكيس لصػػحيفة 'الغارديػػاف'، 'لكننػػي 
نجحػػت فػػي التحقػػؽ مػػف اف الشػػركة قائمػػة ونجحػػت فػػي التحقػػؽ ايضػػا مػػف اف زغييػػر وواحػػدا آخػػر مػػف الثبلثػػة 

حقؽ مف اسـ الثالث. وقيؿ لي ايضا اف السمطات االسترالية تضيؽ الخناؽ عمؿ مف اجميا. ولـ أنجح في الت
 عمى زغيير بؿ انو ربما ُيعتقؿ'.

وتػذكر الصػػحيفة اف جيػػاز االمػػف العػػاـ االسػػترالي بػػدأ التحقيػؽ فػػي صػػبلت االسػػترالييف الثبلثػػة بالموسػػاد قبػػؿ 
ية. وبػػّيف كاتسػػوكيس اف زغييػػر اغتيػػاؿ المبحػػوح فػػي دبػػي بنصػػؼ سػػنة حيػػث اسػػُتعممت ىنػػاؾ جػػوازات اسػػترال

أثار ارتياب السمطات حينما غير اسمو اربع مرات. وذكر الصحفي قػائبل: 'تبػيف لػي ايضػا انػو طمػب رخصػة 
 عمؿ في ايطاليا'.

حينما توجو كاتسوكيس الى زغيير، سألو عف عبلقاتػو بالموسػاد وزعػـ اف عنػده عممػا يقػوؿ  2010في شباط 
كي يزور سوريا ولبنػاف وايػراف، ورد زغييػر فػي غضػب وقػاؿ اف كػؿ ذلػؾ ىػراء. انو استعمؿ جوازه االسترالي 

وىو مف جية ثانية لـ يقطع المحادثة الياتفية. 'بدا في الحقيقػة ذاىػبل حقػا لكنػو أصػغى الػى مػا قمتػو'. ويؤكػد 
ف ىػؿ كاتسوكيس اف زغيير أنكر جميع الشبيات التي أثارىا ورفضيا آخر االمر حينما اتصػؿ مػرة ثانيػة. لكػ

يمكػػف اف يكػػوف انكشػػاؼ زغييػػر لمصػػحفييف والسػػمطات االسػػترالييف ىػػو الػػذي ُعػػد خيانػػة فػػي نظػػر الموسػػاد؟. 
تعتقػػد السػػمطات فػػي ايػػراف انػػو مػػف الصػػعب عمػػى الموسػػاد اف يعمػػؿ فػػي الدولػػة ألنػػو يوجػػد فييػػا قػػوات شػػرطة 

مػػف أشػػد الوسػػائؿ عنفػػا.  واسػػتخبارات قويػػة جػػدا تسػػتعمؿ القبضػػة الحديديػػة عمػػى معارضػػي السػػمطة وال تنفػػر
وزعمػػت جيػػات ايرانيػػة رفيعػػة المسػػتوى فػػي وسػػائؿ االعػػبلـ ىنػػاؾ اف اسػػرائيؿ خصصػػت مػػوارد ضػػخمة كػػي 
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ُتجند عمبلء عمى ارضيا وىـ ايرانيوف يخرجوف مػف اجػؿ اعمػاؿ الػى خػارج الدولػة ويعػودوف الييػا، أو سػياح 
 ـ.ورجاؿ اعماؿ مف العالـ الغربي يدخموف الييا مف اجؿ اعمالي

عمى حسب أنباء منشورة اجنبيػة، يقػـو الموسػاد عمػى نحػو عػاـ باعمػاؿ عنػؼ ال يقػـو بيػا إال اسػرائيميوف أي 
ينفذىا مواطنو اسرائيؿ الذيف يعمموف بصػورة دائمػة فػي الموسػاد ال عمػبلء ُجنػدوا فػي الػدوؿ المسػتيدفة. ومػع 

لعمػبلء 'قيصػاريا'، وىػو قسػـ اعمػاؿ  ذلؾ، وعمى حسب أنباء اجنبية نشرت، كاف صعبا أو غير ممكف تقريبػا
التخريب واالغتياالت مف المنظمػة، أف يػدخموا الػى ايػراف خشػية اف يػتـ الكشػؼ عػنيـ ألف وقػوع حتػى عميػؿ 

 واحد في غرؼ تحقيؽ الحرس الثوري يعتبر في اسرائيؿ انو ال يقؿ عف كارثة استراتيجية.
ايضا بجيات اخػرى تنفػذ اعمػاؿ جمػع المعمومػات  اذا كانت ىذه االمور صحيحة فيناؾ حاجة الى االستعانة

أو االغتياالت. ويعتقد االيرانيوف ايضا أنيـ نجحوا في اف يعتقمػوا وُيحػاكموا بعػض اولئػؾ العمػبلء ممػف أدلػوا 
بشيادات بعضيـ في المحاكـ وبعضيـ في التمفاز. وعمى حسب تمؾ الشيادات ُجند عدد مف العمػبلء 'تحػت 

اف يعمموا بأنيـ يعمموف مػف اجػؿ الموسػاد. وعمػى حسػب تمػؾ الشػيادات، يسػتعمؿ عمـ مختمؽ'، أي مف غير 
ُمجنِػػدو العمػػبلء المػػدربيف مػػف المنظمػػة تغطيػػة اجنبيػػة كػػي ال يعتقػػد المجنػػدوف أنيػػـ يعممػػوف مػػف اجػػؿ 'العػػدو 

ـ عػدة مػرات سػياحا ومتنػزىيف بػزعـ أنيػ 2011و 2010الصييوني'. ىذا الى اف االيرانييف احتجزوا في سػنة 
 جواسيس لمموساد.

 جهاز التنصت في القبو
حاوؿ جسـ جمع معمومات استخبارية اسرائيمي اف يتساءؿ في االسابيع االخيػرة منػذ ُعمػـ ىنػا بػالتحقيؽ الػذي 
أخػػذ ينضػػج فػػي شػػبكة 'إي.بي.سػػي' االسػػترالية، كيػػؼ عرفػػوا بالقضػػية؟ وىػػذا ىػػو السػػؤاؿ غيػػر الصػػحيح وىػػو 

بيا جياز االمف فػي القضػية عػف فػروؽ مقمقػة بينػو وبػيف الواقػع االتصػالي ُيبيف ايضا مثؿ خطوات كثيرة قاـ 
 والعاـ في العالـ.

والسػػؤاؿ الصػػحيح ىػػو كيػػؼ لػػـ تتسػػرب القصػػة قبػػؿ ذلػػؾ ألنػػو يوجػػد قبػػر فػػي اسػػتراليا  وتوجػػد عائمػػة متألمػػة 
ا ألذرع فرض كاف زغيير الذي جيد في تغيير اسمو مرة بعد اخرى، مستيدف 2010وذاىمة في استراليا  وفي 

القانوف في استراليا، التي اشتبيت فيو انػو يعمػؿ فػي خدمػة الموسػاد بػؿ بمغػت المعمومػات الػى صػحفي توجػو 
اليػػو فػػي ىػػذا الشػػأف  وأنبػػاء فػػي 'واي نػػت' ُأزيمػػت بعػػد سػػاعات طويمػػة  ويوجػػد غيػػر قميػػؿ مػػف النػػاس الػػذيف 

 يعرفوف أجزاءا مف القضية عمى األقؿ، وغير ذلؾ كثير.
عة القريبة لمتحقيؽ أثارت أمواجا ارتدادية في الجماعة االستخبارية كميا، لكف االسابيع الطويمػة التػي إف االذا

سبقت نشر األنباء لـ ُتستغؿ في عممية فعالة لمضاءلة الضرر المتوقع. وتقػرر فػي سمسػمة مباحثػات ُأجريػت 
ا أمػػر بحظػػر نشػػر معمومػػات انػػو يجػػب فعػػؿ كػػؿ شػػيء واسػػتعماؿ جميػػع الوسػػائؿ القضػػائية والقانونيػػة ومنيػػ

مكشوفة في خارج الببلد، كي ال تُنشر أجزاء مف القضية في مصػادر اسػرائيمية. وكػاف المبػدأ الموجػو ىػو اف 
مجرد النشر في وسيمة اعبلـ ىنا ُيصدؽ صحة االمر )وُيشتؽ مػف ىػذا المبػدأ تمسػؾ الرقابػة بػامبلء 'بحسػب 

 رائيؿ بيا(.مصادر اجنبية' فيما يتعمؽ باعماؿ ال تعترؼ اس
وُرفضػػت االصػػوات فػػي تمػػؾ المباحثػػات )التػػي جػػاءت خاصػػة مػػف جيػػات مػػف الرقابػػة( وزعمػػت انػػو لػػف يمكػػف 
وقؼ تيار المعمومات وانو يفضؿ اف ندع التحقيؽ االسترالي يمر مف فػوؽ رؤوسػنا جميعػا وال نوليػو اىتمامػا. 

سياسػػة حظػػر النشػػر واسػػتعماؿ  وىكػػذا تحولػػت سمسػػمة االسػػكات الػػى عصػػا مرتػػدة خطيػػرة: فقػػد تسػػرب تشػػديد
الرقابة العسكرية والجمع العاجؿ لممحرريف الرؤساء لوسائؿ االتصاالت فورا الى الخػارج واسػُتعممت أكثػر مػف 

 كؿ شيء آخر تصديقا لمتحقيؽ االسترالي الذي كاف لوال وسائؿ التعتيـ سُيرى غريب األطوار.
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 حيوان ال يمكن إشباعه
االفكػػار وأوراؽ العمػػؿ التػػي ُأعػػدت حػػوؿ مسػػألة ىػػؿ ُيعػػيف لمموسػػاد متحػػدث  ُوجػد فػػي الماضػػي غيػػر قميػػؿ مػػف

مثؿ وحدة االعبلـ التي تعمؿ لصؽ مكتب رئيس 'الشباؾ' منذ أكثر مف عشر سنوات بنجاح كبير. وفػي كػؿ 
مرة ُأثير فييا ىذا األمر سقط أو كما يقوؿ مئير دغػاف رئػيس الموسػاد السػابؽ 'خمصػت الػى اسػتنتاج اف ىػذا 

 يواف ال يمكف إشباعو'.الح
لمموسػػػاد تجربػػػة غنيػػػة جػػػدا مػػػع االعػػػبلـ اسػػػتعماؿ حمػػػبلت تشػػػيير، وتضػػػميؿ وحػػػرب اسػػػتخبارية مػػػع غػػػرس 
معمومػػات منتقػػاة فػػي وسػػائؿ اعػػبلـ فػػي الغػػرب والػػببلد العربيػػة واسػػتعماؿ وسػػائؿ االعػػبلـ لػػدفع أىدافػػو قػػدما، 

الغػػرب تنشػػر معمومػػات كثيػػرة دقيقػػة فػػي جػػزء وليسػػت المعمومػػات كميػػا كاذبػػة. بػػالعكس. فوسػػائؿ االعػػبلـ فػػي 
منيا أو بصورة كمية عف المشروع الذري االيراني. لكف ىذه التجربػة ىػي مػف الطػرؼ الثػاني الػذي يبػادر الػى 
النشػر. وفػي كػؿ مػرة تضػػطر فييػا الجماعػة االسػتخبارية الػى مواجيػػة نبػأ منشػور فػي الخػارج، أي ال يخضػػع 

 ضئيمة جدا.لمرقابة العسكرية، تكوف النتائج 
حتى لو لـ ُينشر أمر المباحثات مع المحرريف الرؤساء فاف أرشيؼ السنيف الثبلثيف االخيرة ُيبيف انو في كػؿ 
مػػرة حػػاولوا فييػػا اف يمنعػػوا بػػالقوة نشػػر قضػػايا مػػف ىػػذا القبيػػؿ، كػػانوا يجعمونيػػا أكبػػر كثيػػرا. وىػػذا مػػا كػػاف فػػي 

 معتقؿ في اسرائيؿ بعد اف اختطفو الموساد في ايطاليا.قضية فعنونو حينما حاولوا اف ُيخفوا حقيقة انو 
وىذا ما كاف في قضية عامؿ الموساد المبتديء أوستروفسكي الذي كاف يوشػؾ اف ينشػر كتابػا عػف المنظمػة 
ورفػػػض رفضػػػا قويػػػا سػػػحبو، حتػػػى حينمػػػا ُعرضػػػت عميػػػو تعويضػػػات ماليػػػة حسػػػنة. وقػػػد أوصػػػى موشػػػيو لفػػػيف 

فػػي الموسػػاد، أوصػػى رئػػيس الموسػػاد شػػفتاي شػػبيط بقتػػؿ أوستروفسػػكي، )كػػوكبل(، وىػػو مػػف كبػػار المغتػػاليف 
واقترح آخروف اختطافو الى اسرائيؿ. وقبؿ شبيط توصية أمنوف غولدنبرغ وبادر الى اجراء قضائي عميػو فػي 
كنػػدا والواليػػات المتحػػدة. وطّيػػر القضػػاة الدولػػة عػػف الػػدرج كمػػو وكػػاف مجػػرد اسػػتعماؿ االجػػراء برىانػػا عمػػى انػػو 

 ي الموساد حقا.كاف ف
، بسػبب 504ولـ تكف محاولة منع نشػر االعتقػاؿ السػري ليوسػؼ عميػت العامػؿ فػي وحػدة اسػتخداـ العمػبلء 

 تجسس مف اجؿ الواليات المتحدة، لـ تكف أفضؿ ألف ىذه المحاولة لـ تُفِض إال الى مزيد اىتماـ بالقضية.
عوت احرونوت' طالبا حظر نشر أجزاء متطابقة اف ُيبقي اجراءا دّبره عمى 'يدي 2001حاوؿ جياز االمف في 

بػػػيف قضػػػية منبػػػار وقضػػػية روف أراد، أف ُيبقييػػػا سػػػرا، وأثػػػار مجػػػرد إتيػػػاف رئػػػيس الموسػػػاد افػػػرايـ ىميفػػػي الػػػى 
المحكمػػػة الموائيػػػة فػػػي تػػػؿ ابيػػػب ومنػػػع نشػػػر االعػػػداد الصػػػحفية موجػػػة اشػػػاعات وجعػػػؿ المعمومػػػات التػػػي أراد 

 ( تطفو الى أعمى.1992الموساد في فيينا في  اخفاءىا )وىي موت اثنيف مف عمبلء
اختفػػػى العميػػد اسػػػحؽ يعقػػوب )ياتسػػػا( مػػػف فػػوؽ البسػػػيطة. فقػػد جػػػاء لزيػػارة اسػػػرائيؿ وكػػػاف  2001وفػػي آذار 

يفترض اف يخرج الستجماـ في تركيا لكنو لـ يصؿ الى ىناؾ. فقد اعتقمتػو الشػرطة و'الشػباؾ' فػي مطػار بػف 
يد السػرية مػػدة شػيور طويمػػة، بسػبب مقابمػػة صػحفية أجراىػػا معػي تطػػرؽ غوريػوف وتػػـ تحويمػو الػػى تحقيػؽ شػػد

فييا ايضا الى المشروع الذري االسػرائيمي. وقػد كػاف آنػذاؾ 'السػجيف إكػس'. وضػجت الػببلد باالشػاعات التػي 
 كاف بعضيا آثما متعمدا وقالت اف يعقوب قد اعتقؿ بشبية انو جاسوس روسي.

لوف وبوروز، كانت محاولة االبقاء عمػى القضػية سػرا آنػذاؾ محكومػة وكما ىي الحاؿ في قضية بف زغيير وأ
بالفشػػؿ. فقػػد نشػػرت صػػحيفة 'نيويػػورؾ تػػايمز' أجػػزاءا منيػػا بصػػورة مبػػرزة وىػػو مػػا جػػذب الييػػا انتباىػػا كبيػػرا 
وحوليا مف جدؿ صغير فيما يجوز أو ال يجوز لمسؤوليف سابقيف نشره، الى نقاش تعدى الحدود والمحيطات 

 الذري االسرائيمي. وما زلنا لـ نقؿ شيئا في قضية عنات كاـ. في الغموض
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