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 ستندم عمى خرقيا بنود صفقة شاليط "إسرائيل"حماس:  1
عزت الرشؽ، عضو المكتب أف  القاىرةمف  18/2/2013، كالة الصحافة الفمسطينية )صفا(و ذكرت

عسكري الذي السياسي لحركة "حماس"، أداف التعديبلت السرية التي أدخميا الكياف اإلسرائيمي عمى األمر ال
 يتعمؽ باإلفراج عف األسرى قبؿ انتياء مدة محكوميتيـ.

وقاؿ الرشؽ، في تصريح صحفي مساء األحد، إنو بموجب ىذه التعديبلت اعتقؿ الجيش اإلسرائمي وجياز 
االستخبارات "الشاباؾ" أربعة عشر أسيًرا فمسطينًيا محرًرا في إطار صفقة تبادؿ األسرى بيف الكياف 

 وحركة "حماس"، بوساطة مصرية، في تشريف أوؿ )أكتوبر( مف العاـ الماضي.اإلسرائيمي 
واعتبر الرشؽ أف ذلؾ "يمثؿ خرقًا فاضحًا التفاقية تبادؿ األسرى وىي اتفاقية دولية تمت برعاية مصر"، 

مع الدولي مؤكًدا أف ذلؾ يعتبر دليبًل إضافًيا عمى خرؽ االحتبلؿ لممواثيؽ واالتفاقيات الدولية، وطالب المجت
 بإدانتيا والضغط عمى الكياف اإلسرائيمي لوقؼ انتياكاتو التفاقية التبادؿ.
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كما وطالب الرشؽ مصر بالقياـ بدورىا لمضغط عمى الكياف اإلسرائيمي ومنعو مف التبلعب باالتفاقية التي 
 تمت برعايتيا.

إسرائيؿ "ستندـ" عمى  قالت إف حركة حماسأف غزة مف  18/1/2013وكالة سما اإلخبارية، وأضافت 
قرارىا السري بخصوص بنود صفقة تبادؿ األسرى، والقائـ عمى إمكانية اعتقاؿ أحد األسرى المحرريف 

 ضمف صفقة تبادؿ شاليط.
وقاؿ الناطؽ باسـ الحركة، سامي أبو زىري، في تصريح مقتضب، مساء االحد، "إف القرار يعد انتياًكا 

اية مصرية"، داعًيا االحتبلؿ إلى التراجع الفوري عنو، وشدد أبو زىري واضًحا لبنود الصفقة المبرمة برع
 عمى "أف االحتبلؿ سيندـ إذا ما أصّر عمى قراره".

صحيفة ىآرتس اإلسرائيمية قالت أمس األحد إف أف  ،القدسمف  18/2/2013، السبيل، عم انوأوردت 
سيرا فمسطينيا حرروا في إطار صفقة التبادؿ أ 14الجيش اإلسرائيمي وجياز األمف العاـ )الشاباؾ( اعتقبل 

، وذلؾ بموجب تدابير سرية تتيح إعادة األسير المفرج 2011)حماس( الموقعة عاـ  وحركة "إسرائيؿ"بيف 
 عنو قبؿ انتياء مدة محكوميتو إلى سجنو.

سرائيمي تسمح لمجيش اإل 1677التي يطمؽ عمييا األمر رقـ « التعديبلت السرية»وذكرت الصحيفة أف ىذه 
والشاباؾ بإعادة اعتقاؿ أي أسير محرر حتى نياية مدة محكوميتو األصمية، حتى في حاؿ ارتكاب األسير 

، ومف خبلؿ االستناد إلى أدلة سرية ال يطمع عمييا «األنشطة اإلرىابية»مخالفات ال تندرج ضمف ما تسميو 
 األسير أو محاموه.

أثناء المفاوضات غير المباشرة التي رعتيا  2009بلؿ العاـ وبحسب الصحيفة فإف ىذه التعديبلت أدخمت خ
بموجبيا جندييا الذي كاف « إسرائيؿ»بشأف صفقة األسرى التي استعادت  "حماس"و "إسرائيؿ"مصر بيف 

 أسيرا في قطاع غزة جمعاد شاليط.
 
 "األقصى"نصمي سويا في  أن: آمل الباكستاني لنظيره عباس 

الستار عف حجر األساس لسفارة دولة فمسطيف في  أمسئيس محمود عباس، أزاح الر  :وفا -إسبلـ أباد 
العاصمة الباكستانية إسبلـ أباد، وذلؾ بحضور الرئيس الباكستاني آصؼ عمي زارداري ورئيس وزرائو رجا 

 بيرفيز أشرؼ.
جدات ، السفراء العرب المعتمديف لدى باكستاف وأطمعيـ عمى آخر مستأمسواستقبؿ الرئيس عباس، مساء 

األوضاع الفمسطينية والدولية، واالنتياكات اإلسرائيمية بحؽ شعبنا خاصة ضد المقدسات اإلسبلمية 
 والمسيحية في القدس الشريؼ.

عف أممو أف يكوف قادرا عمى استقباؿ نظيره الباكستاني في دولة فمسطيف وأف يصمي  أمسوكاف عباس عبر 
 أقاميامة دولة فمسطيف. وكاف يتحدث خبلؿ مأدبة غداء معو في المسجد األقصى المبارؾ في القدس عاص

 عمى شرفو الرئيس الباكستاني، بحضور رئيس الوزراء الباكستاني رجا بيرفيز اشرؼ.
نياء معاناة الجئينا  "إف عباسوقاؿ  أولوياتنا ىي مواصمة العمؿ الجاد لتحقيؽ حقنا في الحرية واالستقبلؿ، وا 

رد، واإلفراج عف اآلالؼ مف األسرى والمعتقميف الفمسطينييف في السجوف عاما مف التش المستمرة خبلؿ 
 ."اإلسرائيمية
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ودعا الحكومة اإلسرائيمية ألف تختار بيف استمرار بناء المستوطنات غير الشرعية والحفاظ عمى احتبلليا 
في المنطقة  لؤلرض الفمسطينية، وبيف تحقيؽ سبلـ عادؿ وشامؿ يضمف األمف واالستقرار لجميع األطراؼ

 عمى أساس قرارات الشرعية الدولية.
بالرغـ مف المظالـ المذكورة أعبله، نحف نحافظ عمى أيدينا ممدودة إلى السبلـ ونحف مستعدوف "وقاؿ عباس 

تماما عمى إللزاـ أنفسنا بمواصمة العمؿ الجاد مع جميع اإلخوة واألصدقاء، لتحقيؽ حؿ الدولتيف وفقا 
 ."لية بما في ذلؾ مبادرة السبلـ العربيةلقرارات الشرعية الدو 

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 ىنية: اندونيسيا ذخر استراتيجي لمقضية الفمسطينية 

( وفدا مف مؤسسات خيرية /استقبؿ رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة إسماعيؿ ىنية األحد ): غزة
جاه الشعب الفمسطيني، مؤكدا عمى رابط األخوة التي تجمع ت اإلندونيسية، حيث أشاد بالمواقؼ إندونيسية
 والفمسطيني. اإلندونيسيالشعبيف 

وعبر ىنية عف تقديره العالي لحرص أفراد الوفد الوصوؿ إلى قطاع غزة ومشاركة الشعب الفمسطيني 
مف خبلؿ بوابتيا  الصمود، مشيدا بالنصرة والدعـ الذي تبديو الوفود األندونيسية المختمفة التي تزور فمسطيف

 الجنوبية غزة.
 اإلندونيسيوأكد أف أندونيسيا وىي أكبر دولة إسبلمية تعد ذخرا استراتيجيا لمقضية الفمسطينية، مينئا الوفد 

 باالنتصار الذي تحقؽ في غزة، الذي يعد انتصار لؤلمة اإلسبلمية كميا.
مى األخوة الصادقة التي تجمع الشعب مف جيتو، شكر رئيس الوفد ىنية عمى حفاوة االستقباؿ، مؤكدا ع

 بالشعب الفمسطيني، مينئا الشعب الفمسطيني باالنتصار الذي تحقؽ في معركة حجارة السجيؿ. اإلندونيسي
 //قدس برس، 

 
 تبحث زيارة أوباما لممنطقة مع مسؤولين أمريكيين  الفمسطينيةمنظمة التحرير  

رير الفمسطينية في واشنطف، السفير معف عريقات مع مسؤولي بحث رئيس المفوضية العامة لمنظمة التح
مجمس األمف القومي األمريكي بـر كومار وأندرو أبؿ، الزيارة المرتقبة لمرئيس األمريكي باراؾ أوباما إلى 

 فمسطيف.
تي وذكر القسـ اإلعبلمي لحركة فتح، أف الجانبيف تبادال اآلراء حوؿ الوضع الراىف في فمسطيف والقضايا ال

سيتـ التطرؽ إلييا خبلؿ زيارة الرئيس األمريكي، إضافة إلى بحث زيارة وزير الخارجية األمريكية جوف كيري 
 المقبمة لممنطقة.

بتعيداتيا السابقة مع منظمة التحرير الفمسطينية، وعمى  "إسرائيؿ"وشدد السفير عريقات عمى أىمية أف تمتـز 
فعااًل لمساعدة األطراؼ عمى إنياء الصراع الذي ييدد أمف واستقرار ضرورة أف تمعب الواليات المتحدة دورًا 

 المنطقة والعالـ.
 
 
 

مارس المقبؿ عمى / آذار ومف المرتقب أف يزور الرئيس األمريكي باراؾ أوباما، األراضي المحتمة في 
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طار مبادرة أمريكية أف يسبقو إلى المنطقة وزير خارجيتو جوف كيري لترتيب جدوؿ أعماؿ الزيارة، وذلؾ في إ
 لحث الطرفيف، الفمسطيني واإلسرائيمي عمى استئناؼ عممية التسوية.

 //فمسطين أون الين، 
 
 تراسل نظيرتيا البمغارية بشأن ترحيل نواب حماس الفمسطينية الخارجيةغزة:  

وقفيا بشأف قضية ترحيؿ أعمنت وزارة الخارجية الفمسطينية، أنيا راسمت نظيرتيا البمغارية؛ مف أجؿ تحديد م
نواب كتمة التغير واإلصبلح الممثمة لحركة حماس في المجمس التشريعي، الجمعة الماضية عبر مطار 

وأبدت الخارجية، في بياف وصمت "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنو، استنكارىا الشديد إزاء  العاصمة صوفيا.
يشار إلى أف الوفد كاف يضـ  د النواب الفمسطينييف.اقتحاـ قوات األمف البمغارية المبنى الذي يقيـ فيو وف

سماعيؿ األشقر ومشير المصري عضويف.  النواب: صبلح البردويؿ رئيسًا، وا 
في السياؽ نفسو، رأت الخارجية أف ىذا التصرؼ "يتنافى مع مدونات السموؾ الخاصة بقوى األمف في العالـ 

واالتفاقيات الدولية التي تضمف الحصانة الدبموماسية المعاصر"، وأنو "يمّثؿ ضربة قاصمة لكؿ القوانيف 
 والبرلمانية لمنواب".

وحممت نظيرتيا البمغارية كامؿ المسؤولية حوؿ ما جرى لمنواب، وطالبتيا باالعتذار الفوري عف "اإلساءة 
عادة النظر في سموكيا السياسي المتناغـ مع االحت بلؿ المقصودة" لمشعب الفمسطيني مف خبلؿ نوابو، وا 

ووجيت وزارة الخارجية الفمسطينية دعوة إلى اتحاد برلمانات الدوؿ اإلسبلمية واتحاد البرلمانات  اإلسرائيمي.
 العربية لموقوؼ بجانب نواب كتمة التغير واإلصبلح.

 //فمسطين أون الين، 
 
 يدين التصرف البمغاري تجاه نواب حماس الفمسطينيالمجمس الوطني  

جمس الوطني الفمسطيني )برلماف المنفى( إقداـ السمطات البمغارية عمى ترحيؿ الوفد أداف الم: عماف
 البرلماني الفمسطيني، واصفة إياه بأنو "تصرؼ غير أخبلقي، ويتنافي مع األعراؼ الدبموماسية والبرلمانية".

( إف /) وقاؿ سميـ الزعنوف رئيس المجمس الوطني الفمسطيني تصريح صحفي تمقتو "قدس برس" األحد
ما أقدمت عميو السمطات البمغارية تجاه األخوة النواب صبلح البردويؿ، إسماعيؿ األشقر، ومشير المصري، 
 ُيعد تصرؼ خاطئ، مستنكرا في الوقت نفسو األسموب الفظ الذي تعاممت بو السمطات البمغارية مع النواب.

يتنافى مع األعراؼ الدبموماسية والبرلمانية،  ووصؼ الزعنوف ما أقدمت عميو السمطات البمغارية بأنو "عمؿ
ويعد تصرفا غير أخبلقي"، موضحا بأف النواب دخموا بمغاريا بصورة رسمية ال لبس فييا، وبصفتيـ 

 االعتبارية كأعضاء في المجمس التشريعي والمجمس الوطني الفمسطيني.
 //قدس برس، 

 
 
 
 م دولة فمسطينيةاالستيطان يمنع قيا استمرارمستشار عباس:  

حذر نمر حماد المستشار السياسي لمرئيس الفمسطيني محمود عباس أمس مف  :عبلء المشيراوي -غزة 
مخاطر استمرار االستيطاف اإلسرائيمي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتمة، واستمرار احتجاز األسرى 
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ار مشاريع االستيطاف لعاـ آخر مف اآلف إف استمر "أمس  "صوت فمسطيف"وقاؿ حماد إلذاعة  الفمسطينييف.
 ."سيمنع إقامة دولة فمسطينية مستقمة

مف أجؿ إقامة مفاوضات جادة لحؿ الصراع يجب التذكير بأف كؿ االتفاقيات السابقة مع "وشدد عمى أنو 
الجانب اإلسرائيمي كانت تنص عمى عدـ القياـ بأي أعماؿ أحادية الجانب يمكف أف تحدد طبيعة الحؿ 

 ."نيائيال
 //االتحاد، أبو ظبي، 

 
 فمسطينيين بينيم البرغوثي وسعدات  أسرىسراح  إلطالق اتصاالتوجود نمر حماد ينفي  

وجود اتصاالت مع السمطة لبمورة صفقة  األحدنفت مصادر فمسطينية متعددة : وليد عوض -راـ اهلل 
مرواف البرغوثي عضو المجنة  األسيربينيـ  اإلسرائيميفمسطينييف مف سجوف االحتبلؿ  أسرىسراح  إطبلؽ

 األمريكيالعاـ لمجبية الشعبية، وذلؾ عشية الزيارة المرتقبة لمرئيس  األميفالمركزية لفتح واحمد سعدات 
 لممنطقة الشير القادـ. أوباماباراؾ 

طة حوؿ عـز األحد، أنو ال توجد معمومات لدى السم الفمسطينيلمرئيس  السياسيوأكد نمر حماد، المستشار 
اإلفراج عف سعدات والبرغوثى قبيؿ زيارة أوباما لممنطقة الشير المقبؿ، كبادرة حسف نية مف  إسرائيؿ

 االحتبلؿ.
سراح  إطبلؽ إمكانيةالفمسطينية الرسمية باف تمؾ المعمومات بشأف  لئلذاعةتصريحات  فيووصؼ حماد 

سمطة تجرى اتصاالت مكثفة مع مختمؼ مجرد تسريبات، مشدًدا عمى أف ال بأنياالبرغوثي وسعدات 
األطراؼ الدولية لمضغط عمى إسرائيؿ لئلفراج عف األسرى، وبشكؿ خاص المرضى منيـ والميددة حياتيـ 

 بالخطر.
سراح البرغوثي وسعدات ضمف بوادر حسف النية  إطبلؽ إمكانيةوجاء النفي حوؿ وجود معمومات عف 

عيف وكيؿ وزارة األسرى وشؤوف المحرريف وجود  أبوزياد  دأكتجاه الفمسطينييف في حيف  اإلسرائيمية
اتصاالت دائمة تجرييا القيادة الفمسطينية وعمى وجو الخصوص الرئيس محمود عباس لتأميف الحرية 

، مشيرًا إلى أنو كاف ىناؾ اتفاؽ سابؽ مع رئيس اإلسرائيميلؤلسرى الفمسطينييف مف سجوف االحتبلؿ 
المعتقميف ما قبؿ اتفاقية أوسمو ولكف  األسرىولمرت بإطبلؽ سراح كافة أ أييودؽ الساب اإلسرائيميالوزراء 

 إسرائيؿ تنصمت مف ىذا االتفاؽ.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 الفمسطينية تبحث مع فرنسا وبريطانيا إزالة الجمود السياسي السمطة"معاريف":  

. فعدـ اليقيف مف ىدؼ زيارة أخرىخيبة أمؿ  بتخوؼ مف األميركيينتظر الفمسطينيوف وصوؿ الرئيس 
، األماـ إلىلدفع المسيرة السممية  أميركيةواآلراء المتضاربة التي تقوؿ مف جية انو ستجري محاولة  أوباما

 .ةالفمسطيني، يحدث حرجا في السمطة اإليرانيسيكوف تركيز عمى التيديد  أخرىومف جية 
، أخرىانو بعد المشاورات الداخمية تقرر العمؿ عمى صيغة  أمس "معاريؼ"وقالت محافؿ في السمطة لػ

كانت ". األماـ إلىالمركزية لدفع المسيرة السياسية  األوروبية، تأتي بالدوؿ األميركيةموازية لمصيغة 
الجمود السياسي وممارسة  إلزالةمحادثات مع محافؿ مف فرنسا ومف بريطانيا غايتيا محاولة اتخاذ خطوة 

عف  األوروبيوفالستئناؼ المحادثات. وفي المحادثات أعرب  األوروبيةمف الناحية  إسرائيؿضغط آخر عمى 
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رغبة حقيقية في حث المبادرة وأوضحوا باف مف ناحيتيـ يعد التقدـ السياسي في الموضوع الفمسطيني 
 ضروريا.

 //معاريؼ 
 //السفير، بيروت، 

 
 األسرى المضربين في رام اهللاعتصام تضامني مع نواب يشاركون في  

سائد أبو فرحة: شارؾ عشرات المواطنيف، وممثمو فصائؿ ومؤسسات، في اعتصاـ تضامني مع  -راـ اهلل 
األسرى المضربيف عف الطعاـ، نظـ عند "دوار المنارة" وسط راـ اهلل، أمس، تمبية لدعوة مف الييئة العميا 

 لمتابعة شؤوف األسرى والمحرريف.
المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، أف الشعب الفمسطيني بكافة أطيافو يقؼ إلى أكد عضو و 

جانب الحركة األسيرة، خاصة األسرى المضربيف، مبينًا أف اليوـ سيكوف يومًا وطنيًا لنصرة األسرى 
ح كافة وأوضح رأفت في حديث لمصحافييف، أنو لف يكوف ىناؾ سبلـ، ما لـ يتـ إطبلؽ سرا المضربيف.
 األسرى.

ودعت النائب خالدة جرار، إلى اعتماد استراتيجية نضالية موحدة، بما يكفؿ تعزيز الجيود المبذولة مف أجؿ 
وطالبت بوضع برنامج متواصؿ مف أجؿ إسناد األسرى المضربيف، داعية إلى  إطبلؽ سراح األسرى.

 االرتقاء بمستوى الفعؿ الجماىيري التضامني معيـ.
ف باإلمكاف  وقاؿ النائب بساـ الصالحي، "قضية األسرى في وجداف وضمير الشعب الفمسطيني، )...( وا 

إحداث اختراؽ حقيقي إلنياء ىذا الممؼ في حاؿ تنفيذ حممة تضامف دولية، والتمسؾ بتطبيؽ االتفاقيات بما 
افؿ الدولية، مف وأشار إلى ضرورة طرح ممؼ األسرى أماـ شتى المح في ذلؾ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمييـ".

 أجؿ تجنيد الضغط عمى حكومة االحتبلؿ لوقؼ جرائميا وانتياكاتيـ بحقيـ.
 //األيام، رام اهلل، 

 
 البرغوثي: كفاح شعبنا سيتواصل حتى ينال األسرى حريتيمالنائب مصطفى  

ح شعبنا سيتواصؿ أكد األميف العاـ لحركة المبادرة الوطنية الفمسطينية النائب مصطفى البرغوثي أف كفا
حتى نيؿ األسرى في سجوف االحتبلؿ حريتيـ، السيما المضربيف عف الطعاـ: سامر العيساوي وجعفر عز 

 الديف وطارؽ قعداف وأيمف الشراونة.
"إف قضية األسرى ىي  :)األحد( وقاؿ البرغوثي خبلؿ مشاركتو في اعتصاـ ومسيرة نظما في راـ اهلل، اليوـ

ف شعبنا لف يترؾ أسراه يصارعوف الموت والمعاناة وحدىـ".قضية كؿ مواطف فمسطين  ي، وا 
 //فمسطين أون الين، 

 
 
 يجب المس بفاتورة الرواتب اإلنفاققسيس: لتخفيض نبيل  

أي عممية تقشؼ حكومي لف توفر أكثر مف  إفقاؿ وزير المالية نبيؿ قسيس،  :كامش أبو إبراىيـ -راـ اهلل 
، مؤكدا عدـ نية اإلنفاؽوبالتالي ال مناص مف المس بفاتورة الرواتب لتخفيض  مميوف دوالر سنويا، 

 إقرارىاالتي مف المتوقع  رسوـ جمركية لتغطية العجز في موازنة  أوالحكومة فرض ضرائب جديدة 
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نما سيتـ التوجو لزيادة  مالية وزارة ال وأداءمف خبلؿ تحسيف عمؿ  اإليراداتفي نياية شير آذار المقبؿ، وا 
 مف خبلؿ تحسيف الجباية الضريبية.

في مقره براـ اهلل، حوؿ موازنة  "ماس"معيد  أمسجاء ذلؾ خبلؿ طاولة الحوار المستديرة التي نظميا 
: األزمة المالية وفرص الخروج مف عنؽ الزجاجة، بمشاركة ممثمي القطاع الخاص والمنظمات 

 .وأكاديمييفالحقوقية والمجتمعية والنقابية 
في الموعد المحدد نياية الشير  ويتوقع قسيس أف تنتيي وزارة المالية مف إعداد الموازنة العامة لمعاـ 

يغطى  أفمميار دوالر، وتوقع   إلىمميار دوالر، بعجز جار يصؿ  المقبؿ، ويبمغ حجميا 
 مميوف دوالر. ر بمساعدات خارجية بمقدار مميار دوالر، ما يعني وجود فجوة تمويمية بمقدا

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 % من ناخبي الضفة وغزةتسجيل : لجنة االنتخابات المركزية 

أعمف عضو لجنة االنتخابات المركزية ياسر موسى أف نسبة تسجيؿ الناخبيف بمغت منذ : حامد جاد -غزة 
" ما قبؿ اليوـ األخير لفترة األحدـ أمس "بدء تحديث السجؿ االنتخابي يوـ االثنيف الماضي وحتى يو 

 % في قطاع غزة والضفة الغربية. التسجيؿ 
% مف الذيف يحؽ ليـ  "إف  بغزةالحكومة  إعبلـوقاؿ موسى خبلؿ لقاء مع مسؤوؿ نظمو أمس مكتب 

السبت حيث التسجيؿ واالقتراع في غزة سجموا لبلنتخابات، وكاف أكثر األياـ إقبااًل لمتسجيؿ ىو أوؿ أمس 
ألفا، وأف مف تـ تسجيميـ  أف عدد غير المسجميف في السجؿ  إلىألؼ مواطف، الفتًا  سجؿ خبللو 

 آالؼ مف ىؤالء وىي نسبة جيدة بحسبو. حتى يـو أمس بمغ 
مميوف ممف يحؽ ليـ التسجيؿ واالنتخاب في الضفة الغربية  % مف أصؿ  ولفت إلى أف نحو 
نتخابي، موضحًا أف عممية التسجيؿ تسير ومنذ بدايتيا بصورة طبيعية وىادئة وكافة حدثوا سجميـ اال

 اإلجراءات تسير وفؽ الصورة المخطط ليا في كافة محافظات غزة والضفة.
 //الغد، عمان، 

 
 لجنة خاصة بمختمف قضايا المواطنين خالل العام الماضي أربعينشكمت  في غزة الحكومة 

لجنة حكومية خاصة خبلؿ العاـ الماضي لمناقشة وحؿ عدد  راء الفمسطيني، إنو شكؿ قاؿ مجمس الوز 
جمسة  مف قضايا المواطنيف في القطاعات المختمفة"، مؤكدًا أف المجاف الوزارية الدائمة التابعة لو عقدت 

 توصية. وأصدرت 
، حوؿ متابعة اإلدارة العامة )األحد( وذكر المكتب اإلعبلمي لمجمس الوزراء في تقرير صحفي أصدره اليوـ

( لشؤوف مجمس الوزراء لمجاف الوزارية الدائمة والخاصة خبلؿ العاـ الماضي، أف مجمس الوزراء شكؿ )
( لجنة لـ تُنجز أعماليا حتى ( لجنة أنيت أعماليا خبلؿ العاـ، بينما ال زالت )لجنة خاصة، و)

( لجاف عالقة تحتاج إلى اجتماعاتيا بشكؿ مستمر، كما أف ىناؾ )( لجنة تعقد اآلف، عممًا أف ىناؾ )
 تفعيؿ.

 //فمسطين أون الين، 
 
 غياب الحريات بالضفة أضعف نسبة التسجيل باالنتخابات  حاليقة:النائب  
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اعتبرت سميرة حبليقة، النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عف حركة "حماس"، أف غياب : الخميؿ
ت العامة بالضفة الغربية، وتراجع الخطاب اإلعبلمي حوؿ تقدـ المصالحة أضعؼ مف نسبة التسجيؿ الحريا

 في االنتخابات.
وشددت حبليقة في تصريحات خاصة لػ"قدس برس" عمى أف نواب التشريعي وحركة "حماس" وجيوا دعوات 

في محافظة الخميؿ، في ظؿ لمفمسطينييف لتحديث سجميـ االنتخابي لكف ىناؾ إحجاـ مف الكثيريف خاصة 
 مواصمة أجيزة السمطة االعتقاالت واالستدعاءات في صفوؼ أنصار حركة "حماس" بحسب قوليا.

 //قدس برس، 
 
 " تستأنف رحالت العمرة بعد تعيد الخطوط الفمسطينية بإجراءات السالمة غزة"أوقاف  

ي قطاع غزة عف استئناؼ رحبلت العمرة انطبلًقا أعمنت وزارة األوقاؼ والشؤوف الدينية الفمسطينية ف: غزة
مف القطاع، حسب المواعيد المحددة، وذلؾ بعد تعميؽ داـ عدة أياـ بسبب عدـ التزاـ الخطوط الجوية 

 الفمسطينية بإجراءات السبلمة في نقؿ المعتمريف.
( في غزة: "إف /وقاؿ مدير عاـ الحج والعمرة عادؿ الصوالحة في مؤتمر صحفي عقده مساء األحد )

الوزارة قررت تسيير رحبلت العمرة ومنح الخطوط الفمسطينية فرصة أخيرة لبللتزاـ بالشروط والمواصفات 
المطموبة، بعد االتصاالت التي أجراىا األخوة في الخطوط الفمسطينية والجيات المعنية عمى مستوى رفيع 

 مع وزير األوقاؼ لحؿ ىذه المشكمة".
 //قدس برس، 

 
 الفمسطينية إلحياء عممية التسوية لقطع الطريق عمى المصالحة الدعوة: "الشعبية" 17

أكد عضو المجنة المركزية لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف عماد أبو رحمة، أف دعوة األميف العاـ لؤلمـ 
التسوية مع المتحدة باف كى موف ووزير الخارجية األمريكية جوف كيري الرباعية لبلجتماع إلحياء عممية 

 ىي محاولة خبيثة إلحياء عممية فشمت عمى مدار عشريف عامًا. "إسرائيؿ"
، إلذاعة "صوت الشعب" مف غزة، إلى أف ىذه المحاولة إلعادة  وأشار أبو رحمة في تصريحات لو، اليـو

داخؿ االعتبار ليذا المسار في ىذا التوقيت، تأتي عمى الرغـ مف إدراؾ المطمقيف ليا بأف الذي يصعد 
 المجتمع اإلسرائيمي ىو اليميف المتطرؼ الذي يتنكر لحقوؽ شعبنا الفمسطيني.

عادة االعتبار لمنظمة التحرير كقيادة  ورأى أنيا محاولة لقطع الطريؽ عمى مسار المصالحة الفمسطينية وا 
عادة اإلجماع الوطني الفمسطيني عمى قاعدة برنامج المقاومة وا لعودة إلى لحركة تحرر وطني فمسطيني وا 

 نفس المسار العقيـ السابؽ الذي لـ يحقؽ شيًئا إيجابًيا لصالح الشعب الفمسطيني.
 17/2/2013فمسطين أون الين، 

 العودة بركة: الشعب الفمسطيني في لبنان لن يتخمى عن حق  عمي  18
العودة أكد ممثؿ حركة "حماس" في لبناف عمي بركة، أف الشعب الفمسطيني في لبناف لف يتخمى عف حقو ب

 إلى دياره األصمية في فمسطيف ميما طاؿ الزمف.
، في مكتبو بالعاصمة المبنانية بيروت وزير الشباب والرياضة الفمسطيني  وشدد بركة خبلؿ استقبالو، اليـو
الدكتور محمد المدىوف القادـ مف قطاع غزة بدعوة مف وزير الشباب والرياضة في لبناف الوزير فيصؿ 

 العودة حؽ مقدس ال يسقط بالتقادـ وال تممؾ أي جية في العالـ إسقاطو أو شطبو.كرامي، عمى أف حؽ 
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وسيقوـ الوزير المدىوف بزيارة المخيمات الفمسطينية في لبناف وافتتاح بعض المنشآت الرياضية وتفقد 
 النازحيف الفمسطينييف الميجريف مف سورية.

 17/2/2013فمسطين أون الين، 
 

 ي يشنيا قادة من حماس ضدىا في الضفة بذريعة ممف الحريات العامةالحممة الت تستنكرفتح  19
استنكرت حركة )فتح( الحممة التي يشنيا قادة حماس ضد فتح ومؤسسات الدولة في الضفة : وفا –راـ اهلل 

 بذريعة ممؼ "الحريات العامة".
لمصالحة اإليجابية وقاؿ المتحدث باسـ حركة فتح أحمد عساؼ، إف الحممة تيدؼ لمتشويش عمى أجواء ا

بقائنا  التي تحققت نتيجة لقاءات القاىرة األخيرة، وتوتير األجواء وجرنا مجددا لساحة التراشؽ اإلعبلمي، وا 
في مربع االنقساـ، وتيدؼ أيضا لمتغطية عمى المفاوضات غير المباشرة السرية التي تجرييا حماس مع 

 «.بلـ اإلسرائيمية وأكدىا عدد مف قيادات حماسالحكومة اإلسرائيمية والتي كشفت عنيا وسائؿ اإلع
أف مف أىداؼ الحممة األساسية حرؼ األنظار عف االنتياكات الخطيرة التي تقوـ بيا حماس في »وأضاؼ 

قطاع غزة بحؽ أبناء شعبنا، وتحديدا بحؽ مناضمي فتح مف اعتقاؿ وتضييؽ عمى الحركة واالستمرار في 
« ية وعدـ السماح بالعمؿ في مجاؿ تحديث السجؿ االنتخابي بحريةمصادرة المقرات الحركية والنقاب

 متسائبل: أيف ىي الحريات في غزة؟.
نياء االنقساـ وتحقيؽ المصالحة وسنفشؿ مخططات  وقاؿ "إننا في حركة فتح سنحافظ عمى أجواء الوحدة وا 

ـ الشخصية أو البعض مف قيادات حماس الذيف يتمترسوف خمؼ جدار االنقساـ لمحفاظ عمى مصالحي
 الحزبية الضيقة".

إسكات ىذه األصوات الصادرة عف »ودعا عساؼ قيادة حماس التي نتحاور معيا ممثمة بخالد مشعؿ إلى 
، مؤكدا أف شعبنا الفمسطيني يراقب ويستطيع أف يقيـ مف خبلؿ ىذه األباطيؿ مف يريد «جوقة االنقساميف

 المصالحة ومف يريد إبقاء االنقساـ.
18/2/2013جديدة، رام اهلل، الحياة ال  

 
 في سجون االحتالل عتصام لا"الجياد" تضامنًا مع األسرىالحموة: ا عينمخيم  20

نظمت حركة الجياد اإلسبلمي في فمسطيف اعتصامًا في مخيـ عيف الحموة تضامنا مع األسرى : صيدا
يد المستمرة بحؽ األرض الفمسطينييف في سجوف االحتبلؿ االسرائيمي، وشجبا لعمميات االستيطاف والتيو 

شارؾ فيو ممثموف عف عدد مف األحزاب والقوى الوطنية واالسبلمية المبنانية والفمسطينية وحشد ، والمقدسات
 مف ابناء المخيـ.

ثـ ألقى كممة حركة الجياد االسبلمي مسؤوؿ العبلقات السياسية في لبناف شكيب العينا، الذي توجو بالتحية 
ف الذيف يخوضوف معركة األمعاء الخاوية، داعيًا إلى بذؿ كؿ الجيود إلطبلؽ سراح الى األسرى الفمسطينيي

كافة األسرى، محّذرًا العدو مف أف التعرض لحياة أي أسير فإف الرد سيكوف بمستوى الجريمة. كما حّذر مف 
الفمسطيني زج الفمسطينييف في المخيمات في الصراعات الداخمية لمدوؿ، مؤكدًا عمى ضرورة تحييد شعبنا 

 حفاظًا عمى حؽ العودة وقدسية القضية الفمسطينية التي تجمع وال تفرؽ. 
18/2/2013المستقبل، بيروت،   
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 األمن يعمل بيدوء دعوا: زايغر" قضية"لو عمى  تعميقنتنياىو في أول  28
ى فػػي أوؿ تعميػػؽ رسػػمي لػػو عمػػى قضػػية مقتػػؿ الجاسػػوس األسػػترالي لػػد: )"السػػفير"، أ ؼ ب، أ ب، رويتػػرز(

الموساد بف زايغر في السػجف، دعػا رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو، أمػس، إلػى تػرؾ أجيػزة األمػف 
 "تعمؿ بيدوء"، معتبرًا أف الكشؼ عف الكثير مف المعمومات االستخباراتية يمكف أف يمس بأمف الدولة.

رؾ القػوات األمنيػة تعمػؿ بيػدوء كػي وقاؿ نتنياىو خبلؿ االجتماع األسبوعي لمحكومة "أدعو كؿ الناس إلى ت
نتمكف مف االستمرار بالعيش بسبلـ وىدوء في دولة إسرائيؿ"، مضيفًا اف "الكشؼ عف الكثير مػف المعمومػات 
حوؿ األنشطة األمنية وأنشطة أجيػزة االسػتخبارات يمكػف أف يمػس بخطػورة فػي بعػض األحيػاف بػأمف الدولػة، 

 نية في أي نقاش".لذلؾ يجب عدـ االستخفاؼ بمصالحنا األم
وذكػػرت الصػػػحؼ اإلسػػػرائيمية أف ممثمػػيف عػػػف مكتػػػب المػػدعي العػػػاـ سػػػيمتقوف بمسػػؤوليف فػػػي القػػػوات األمنيػػػة 
ومصػػمحة السػػجوف لتحديػػد المعمومػػات التػػي مػػف الممكػػف نشػػرىا عػػف التحقيػػؽ فػػي مقتػػؿ زايغػػر. وتبحػػث وزارة 

 .العدؿ في نشر تفاصيؿ التحقيؽ والذي يخمص بأف زايغر انتحر فعبلً 
ونقمػػػػت صػػػػحيفة "ذي أوسػػػػترالياف" أمػػػػس األوؿ، عػػػػف مسػػػػؤوؿ إسػػػػرائيمي، أف االسػػػػتخبارات األسػػػػترالية كانػػػػت 
"متورطػػػة" وعمػػػى عمػػػـ بتفاصػػػيؿ القضػػػية قبػػػؿ وقػػػػت طويػػػؿ مػػػف وفػػػاة زايغػػػر. وأكػػػد المصػػػدر اإلسػػػػرائيمي أف 

 موا باستجوابو.المسؤوليف األسترالييف كانوا يشتبيوف بأف "السجيف إكس" يتجسس لمصمحة إسرائيؿ وقا
وكاف نائب رئيس الوزراء اإلسرائيمي موشيو يعالوف أكد، أمس األوؿ، أف إسرائيؿ ال تسجف المشتبو فييـ مف 
دوف عمـ احد، وأضاؼ "عندما يتخذ إجراء مثؿ عزؿ سػجيف أو حتػى سػجنو تحػت ىويػة زائفػة، فػإف ذلػؾ يػتـ 

 ريعي وبعمـ عائمتو". تحت إشراؼ قانوني بعمـ السمطات، وتحت إشراؼ المجمس التش
 88/2/2083، السفير، بيروت
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إف إسػػرائيؿ  ،خػػبلؿ االجتمػػاع األسػػبوعي لمحكومػػة، قػػاؿ رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو: وكػػاالت
ا أنػػػو لػػػف ُيسػػػمح بػػػدخوؿ سػػػورييف عبػػػر الحػػػدود إال فػػػي حػػػاالت تراقػػػب عػػػف كثػػػب حػػػدودىا مػػػع سػػػوريا، مؤكػػػد

 استثنائية.
 
 
 
 

وأضاؼ "شيدنا باألمس معارؾ جرت عمى حدودنا. سنواصؿ الدفاع عف حدودنا ومنع دخوؿ )سػورييف( إلػى 
 إسرائيؿ إال في حاالت استثنائية ومعزولة سيتـ النظر فييا كؿ عمى حدة".

تبلؿ يخشػى أف يشػكؿ وصػوؿ ىػؤالء السػورييف السػبعة سػابقة يمكػػف أف وقالػت اإلذاعػة العامػة إف جػيش االحػ
 تشجع عمى تدفؽ الجئيف سورييف ما يمكف أف يفيد "المنظمات اإلرىابية لكي تتسمؿ إلى إسرائيؿ".

 87/2/2083، الجزيرة نت، الدوحة
 

 زايغر"قضية "برلماني في  تحقيقتقرر فتح  "إسرائيل" 23
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إسػػرائيؿ، تحػػت وطػػأة الضػػغوط، فػػتح تحقيػػؽ برلمػػاني معمػػؽ فػػي قضػػية )ا ؼ ب(: قػػررت  -القػػدس المحتمػػة
بعػػػػدما عمػػػػؿ لحسػػػػاب  2080)السػػػػجيف اكػػػػس(، االسػػػػترالي الػػػػذي انتحػػػػر اثنػػػػاء اعتقالػػػػو فػػػػي اسػػػػرائيؿ العػػػػاـ 

 االستخبارات االسرائيمية.
مجنػة واعمف متحدث باسػـ لجنػة الشػؤوف الخارجيػة والػدفاع فػي الكنيسػت فػي بيػاف مقتضػب مسػاء االحػد اف ال

"قررت مباشرة تحقيؽ معمؽ في كؿ جوانب قضية السجيف الذي عثر عميو ميتا في زنزانتو في كانوف االوؿ/ 
 ".2080ديسمبر 

وسػػتتولى المجنػػة الفرعيػػة لشػػؤوف االسػػتخبارات التابعػػة لمجنػػة الشػػؤوف الخارجيػػة والػػدفاع اجػػراء التحقيػػؽ، وفػػؽ 
 البياف الذي لـ يتضمف مزيدا مف التفاصيؿ.

 القضاء ايضا امكاف اجراء مبلحقات في مصمحة السجوف االسرائيمية بداعي االىماؿ. ويدرس
 88/2/2083، القدس العربي، لندن
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عػػف اتصػػاالت إسػػرائيمية مكثفػػة مػػع أعمػػف رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو  عبػػد الػػرؤوؼ ارنػػاؤوط:
اإلدارة األميركيػػة اسػػػتعدادا لزيػػػارة وزيػػػر الخارجيػػػة األميركػػػي جػػوف كيػػػري مطمػػػع الشػػػير القػػػادـ وزيػػػارة الػػػرئيس 

 األميركي في العشريف مف آذار.
وقػػػاؿ نتنيػػػاىو فػػػي مسػػػػتيؿ االجتمػػػاع األسػػػبوعي لحكومتػػػو أمس"نحػػػػف فػػػي أوج االسػػػتعدادات لزيػػػارة الػػػػرئيس 

لى إسرائيؿ المرتقبة في الشػير القػادـ التػي سػتتركز عمػى ثػبلث قضػايا: التقػدـ الػذي أحرزتػو إيػراف األميركي إ
يػراف سػّرعت مػؤخرا وتيػرة نشػاطاتيا  بما يتعمؽ بمساعييا المػتبلؾ أسػمحة نوويػة ولؤلسػؼ ىػذا التقػدـ يسػتمر وا 

ير الوقػػت المطمػػوب النوويػػة وىػػي تخصػػب مػػّوادا فػػي مسػػتوى عػػاؿ وتجيّػػز أجيػػزة طػػرد مركػػزي جديػػدة لتقصػػ
 الجتياز الخط األحمر الذي حددتو في خطابي أماـ األمـ المتحدة".

وأضاؼ "والقضية الثانية التي سنناقشيا ستكوف تفكؾ النظاـ في سورية. شػاىدنا أمػس المعػارؾ الداريػة عمػى 
تثنائية حػػػدودنا. وسنواصػػػػؿ الػػػػدفاع عػػػػف الحػػػػدود وسػػػػنمنع دخػػػػوؿ أفػػػراد إلػػػػى إسػػػػرائيؿ مػػػػا عػػػػدا الحػػػػاالت االسػػػػ

 والفردية".
وتػػابع نتنيػػاىو" وثالثًػػا سػػنناقش تحريػػؾ العمميػػة السػػممية مػػع الفمسػػطينييف. وفػػي نيايػػة األسػػبوع عػػاد المحػػامي 
مولخو، مندوبي الخاص إلى المحادثات، مف جولة محادثات في واشػنطف. وىػذا األسػبوع سػيغادر إلػى ىنػاؾ 

تـ طرح ىػذا الموضػوع وىػو سػيكوف جػزًءا مػف عمػؿ مستشار األمف القومي يعقوب عميدرور. وال شؾ أنو سي
 الحكومة القادمة. وسنناقش فعبًل أكثر القضايا أىميًة ألمف دولة إسرائيؿ ولضماف مستقبميا".
 88/2/2083، األيام، رام اهلل

 
 سورية عمى األخيرة يراني حسن شاطري قتل في عممية القصف: الجنرال اإل"سرائيل"إ 25

كشػفت مصػادر اعبلميػة اسػرائيمية مقربػة مػف الموسػاد، اف "الجنػراؿ االيرانػي : ادةامػاؿ شػح -القدس المحتمػة 
وبحسػػب مػػا نقػػؿ عػػف مصػػادر  حسػػف شػػاطري قتػػؿ فػػي عمميػػة القصػػؼ فػػي سػػورية، قبػػؿ اكثػػر مػػف اسػػبوعيف".

 استخبارية، فإف اليدؼ الرئيسي لمقصؼ الجوي االسرائيمي كاف اغتياؿ شاطري واثنيف مف مساعديو. 
ادر، أف "قيػػادة االسػػتخبارات اإليرانيػػة ذىمػػت نتيجػػة المعمومػػات عػػف تحركػػات شػػاطري وكػػذلؾ واضػػافت المصػػ

دقػػة العمميػػة، وأف إصػػابتو تشػػير إلػػى عمػػؽ التوغػػؿ االسػػتخباراتي لمنفػػذي القصػػؼ لػػيس فقػػط فػػي دمشػػؽ إنمػػا 
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ـ الجنػػراؿ أيضػػا فػػي بيػػروت وطيػػراف، وىػػذا ىػػو السػػبب لمػػاذا قػػرر اإليرانيػػوف وحمفػػاؤىـ، الػػذيف كػػاف يػػرتبط بيػػ
 شاطري، التيديد بالرد، عمى حد ىذه المصادر االسرائيمية".

ونقمت مصادر اعبلمية االسرائيمية، اف "الميمة الرئيسػية األخيػرة التػي كػاف يتوالىػا شػاطري ىػي إقامػة جػيش 
صغير مف مقاتمي حرب العصابات داخؿ سورية بمشاركة خمسة جنراالت مف حػرس الثػورة اإليرانػي وخمسػة 

مف أفراد حزب اهلل، بيدؼ تعزيز طوؽ الحراسة حوؿ المؤسسات الحيوية لؤلسد داخػؿ دمشػؽ وضػماف آالؼ 
طرؽ المواصبلت بيف سورية ولبنػاف مػف أجػؿ تمكػيف التنقػؿ الحػر لمقػوات بػيف البمػديف"، واضػافت المصػادر، 

ا نظػػرًا ألف الزعامػػة اف "حمايػػة االنتقػػاؿ الحػػر عمػػى ىػػذه الطػػرؽ تعتبػػر بالنسػػبة لطيػػراف ميمػػة إسػػتراتيجية عميػػ
اإليرانيػػة تصػػر عمػػى أنػػو رغػػـ ىجمػػات السػػبلح الجػػوي اإلسػػرائيمي فػػإف السػػبلح اإليرانػػي الموجػػود فػػي سػػورية 

 سينقؿ بأقصى سرعة ممكنة إلى لبناف".
 88/2/2083، الحياة، لندن

 
 السوري ما زالت في أيدي النظام األسمحة الكيميائية :عاموس جمعاد 26

سرائيمي بارز، أمس، أف نظاـ الرئيس السػوري بشػار األسػد يسػيطر عمػى األسػمحة أعمف مسؤوؿ إ: )أ ؼ ب(
الكيميائيػػػة فػػػي سػػػوريا، لكنػػػو رأى أف إسػػػرائيؿ "يجػػػب أف تتػػػيقظ" لكػػػي ال تقػػػع ىػػػذه األسػػػمحة بػػػيف أيػػػدي تنظػػػيـ 

وس جمعػػػاد وقػػػاؿ رئػػيس الػػػدائرة السياسػػػية فػػي وزارة الػػػدفاع اإلسػػرائيمية عػػػام "القاعػػدة" أو "حػػػزب اهلل" المبنػػاني.
إلذاعػػة الجػػيش اإلسػػرائيمي "فػػي الوقػػت الػػراىف، األسػػمحة الكيميائيػػة التػػي تممكيػػا سػػوريا ال تػػزاؿ تحػػت سػػيطرة 

وأضػاؼ "تحػت الضػغوط الدوليػة، لػـ يسػمح النظػاـ السػوري لمقػوات المعارضػة باالسػتيبلء عمػى  نظاـ األسد".
لؾ يجػب التػيقظ فػي كػؿ لحظػة الف ىنػاؾ ىذه األسمحة، لكف النظاـ أصبح فػي مرحمػة متقدمػة مػف التفكػؾ لػذ
 منظمات إرىابية تقوي صفوفيا في سوريا مثؿ القاعدة وحزب اهلل".

وردا عمى سؤاؿ حوؿ احتماؿ حصوؿ اتصاالت بيف إسرائيؿ ومعارضيف لمنظاـ السوري، أكد عاموس جمعاد 
دث عػف وجػود أو عػدـ أنو يجب "التصرؼ بذكاء عبر اعتماد نيػج بعيػد عػف األضػواء. مػف غيػر المفيػد التحػ

 وجود اتصاالت".
 88/2/2083، السفير، بيروت

 
 متعذرة وغير قابمة لمتطبيق ألنيا أنا ال اؤمن بفكرة الدولتين لمشعبين :شاميريائير  27

فػي قائمػة الميكػود بيتنػا "آرائػي تختمػؼ عػف آراء نتنيػاىو. أنػا ال اؤمػف  4قاؿ أمس النائب يائير شامير، الػرقـ 
مشػػعبيف. فيػػي متعػػذرة وغيػػر قابمػػة لمتطبيػػؽ". وكػػاف النائػػب الحػػديث العيػػد يعقػػب عمػػى أقػػواؿ بفكػػرة الػػدولتيف ل

رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو أمس امػاـ مػؤتمر الرؤسػاء الػذي انعقػد فػي فنػدؽ عنبػاؿ فػي القػدس واشػار الػى 
طينية وتجاىمنػػا أف "سػػمـ أولويػػات اسػػرائيؿ يجػػب أف يتغيػػر. زمػػف أكثػػر ممػػا ينبغػػي وظفنػػاه فػػي المسػػألة الفمسػػ

 مواضيع داخمية واجتماعية بقيت ببل حؿ".
كمػا ذكػر النائػب شػامير بػآراء أبيػو، رئػيس الػػوزراء االسػبؽ اسػحؽ شػامير وقػاؿ اف "المفاوضػات الناجحػة مػػع 

 الفمسطينييف يجب اف تقـو عمى أساس مبادئ مؤتمر مدريد... أنا شامير، وىذا أمر ال يمكنني أف أغيره".
 83/2/2083، يديعوت
 88/2/2083، السفير، بيروت
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 أيالند: الحل الدائم لم يتحقق حتى اليوم ألن الثمن الذي سيدفعو الطرفان أعمى من المنفعة 28
كتػػب المػػواء احتيػػاط غيػػورا ايبلنػػد ىػػذا االسػػبوع فػػي "يػػديعوت احرونػػوت" شػػارحا لمػػاذا تبػػدو طفيفػػة احتمػػاالت 

يبة القادمة. ويبلحظ ايبلند، بحؽ، أف الحؿ الدائـ لـ يتحقػؽ التسوية الدائمة مع الفمسطينييف في السنوات القر 
حتػػى اليػػوـ، ألف االسػػرائيمييف والفمسػػطينييف غيػػر معنيػػيف بػػذلؾ بمػػا فيػػو الكفايػػة ػ الػػثمف الػػذي ينطػػوي عميػػو 
الوصػػوؿ الػػى حػػؿ، مػػف ناحيػػة الطػػرفيف، أعمػػى مػػف المنفعػػة التػػي سيسػػتمدونيا منيػػا بػػرأييـ. ومػػع ذلػػؾ، فػػي 

ضػػباط الجػػيش مػػف الصػػعب عػػدـ مبلحظػػة التوقػػع، شػػبو اليػػائس بػػأف القيػػادة السياسػػية الفػػي  المحادثػػات مػػع
 اسرائيؿ ستستأنؼ النشاط في القناة السياسية بيدؼ توجيو الطاقة الكامنة ىناؾ باتجاه يمنع انفجار.

 85/2/2083ىآرتس 
 88/2/2083، السفير، بيروت

 
  فمسطينييناألسرى الساءة معاممة إسرائيمية تنتقد إمنظمة  29

انتقػػدت منظمػػة اطبػػاء مػػف اجػػؿ حقػػوؽ االنسػػاف التػػي تتخػػذ فػػي تػػؿ ابيػػب مقػػرا ليػػا امػػس : ا ؼ ب -القػػدس 
طريقة التعاطي التي تتعامؿ بيا اسػرائيؿ مػع اربعػة معتقمػيف فمسػطينييف مضػربيف عػف الطعػاـ واصػفة ، االحد

 اياىا بانيا "تفتقد لبلخبلقية".
المضػربيف عػف الطعػاـ ال يسػتطيعوف تمقػي اي زيػارة مػف اطبػاء مسػتقميف  واشارت في بيػاف الػى اف المعتقمػيف

 كما يكونوف مكبميف باالغبلؿ عندما يتـ فحصيـ.
واتيمت المنظمة ممثمي مختمؼ السمطات "بالتصرؼ عمى نحو ينتيؾ القانوف، االصػوؿ، المعاىػدات الدوليػة 

 معنويا، اخبلقيا ومينيا". واالخبلؽ الطبية". واضافت "انو قصور كامؿ )عمى الصعد كافة(
 88/2/2083، الحياة، لندن

 
 من األسمحة اإليرانية والميبية ةوقمق ..تحصن مواقعيا المحاذية لقطاع غزة "إسرائيل" 30

تعمػػػؿ قػػػوات االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي، ومنػػػذ األربعػػػاء الماضػػػي، عمػػػى تحصػػػيف المواقػػػع العسػػػكرية اإلسػػػرائيمية، 
 لمحاذية لقطاع غزة مف الجية الشرقية.والتجمعات السكانية االستيطانية ا

وأفػػادت مصػػادر إعبلميػػة أف قػػوات االحػػتبلؿ تحصػػف واجيػػات المواقػػع العسػػكرية الواقعػػة عمػػى طػػوؿ الشػػريط 
 كيمو مترا، وكذلؾ تحصيف أسقؼ تمؾ المواقع. 40الحدودي الشرقي مع القطاع، والذي يبمغ طولو قرابة 
تجمعػػات السػػكانية االسػػتيطانية التػػي تبعػػد مسػػافة خمسػػة وأوضػػحت المصػػادر أف جػػيش االحػػتبلؿ يحصػػف ال

كيمػػػومترات عػػػف الشػػػريط الحػػػدودي، وذلػػػؾ بعػػػد أف اسػػػتيدفت المقاومػػػة الفمسػػػطينية مركبػػػات وآليػػػات عسػػػكرية 
 إسرائيمية بصواريخ موجية مف نوع "كورنيت".

ؿ، مػػف احتمػػاالت مػػف جيتيػػا، ذكػػرت مصػػادر أمنيػػة إسػػرائيمية أف قمقػػا يسػػود ىيئػػة األركػػاف فػػي جػػيش االحػػتبل
حصوؿ المقاومة الفمسطينية في غزة عمى أسمحة جديدة مف مخزوف السبلح الميبي المتاح لتجار السبلح فػي 

 المنطقة، وعبر عمميات تيريب السبلح المكثفة القادمة مف طيراف.
 87/2/2083، 48عرب 

 
 وفد أمني إسرائيمي ثاٍن يصل القاىرة خالل أسبوع 38
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لي، عصر اليوـ األحػد، وفػد أمنػي إسػرائيمي، عمػى مػتف طػائرة خاصػة قادًمػا مػف تػؿ وصؿ مطار القاىرة الدو 
 أبيب، بحسب ما نقمت وسائؿ اإلعبلـ المصرية عف مصادر مبلحية بالمطار.

وأوضحت المصادر أف الوفد يضـ عدًدا مف المسػؤوليف األمنيػيف اإلسػرائيمييف، وكػاف فػي اسػتقباليـ عػدد مػف 
 .لعامة المصرية، الذيف قاموا باصطحابيـ عمى الفور إلى خارج المطارمسؤولي جياز المخابرات ا

ومػػف المػػرجح أف يجػػرى الوفػػد األمنػػي اإلسػػرائيمي، الػػذي قػػدر عػػدده بنحػػو خمسػػة أفػػراد، ولػػـ يػػتـ الكشػػؼ عػػف 
أسمائيـ، عدًدا مف المباحثات مػع مسػؤوليف أمنيػيف بالقػاىرة، تتعمػؽ باألوضػاع فػي سػيناء وفمسػطيف، بحسػب 

 أمنية مصريةمصادر 
وكاف قد زار يوـ الخميس الماضي، وفد إسرائيمي مكوف مف أربع شخصيات القاىرة؛ وقػد أجػرى عػدة لقػاءات 

 بمسؤوليف مصرييف، بحسب مصادر دبموماسية مصرية.
 87/2/2083، 48عرب 

 
 لمعودة لممفاوضات دون شروط  محمود عباستدعو  "سرائيل"إ 32

رائيمية رفيعػػػة المسػػػتوى صػػػباح اليػػػـو االثنػػػيف الػػػرئيس الفمسػػػطيني سػػػإحثػػػت مصػػػادر سياسػػػية : القػػدس المحتمػػػة
 محمود عباس عمى العودة الى طاولة المفاوضات بدوف شروط مسبقة.

وبحسػػػب االذاعػػػػة العبريػػػػة فقػػػػد جػػػػاءت ىػػػػذه الػػػػدعوة تعقيبػػػًا عمػػػػى تصػػػػريحات الػػػػرئيس عبػػػػاس مػػػػف أف أيػػػػادي 
مقػػدور الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس طػػرح وقالػػت المصػػادر إنػػو سػػيكوف ب الفمسػػطينييف ممػػدودة لمسػػبلـ .

 جميع القضايا عمى طاولة التفاوض بما فييا موضوع البناء في المستوطنات.
 88/2/2083، وكالة سما اإلخبارية

 
 جراء استغالل موارد سيناء الطبيعيةتسخر من مطالبة مصر بتعويضات  "إسرائيل" 33

، دانػػي أيػالوف، مػػف تصػػريحات وزيػر البتػػروؿ المصػػري سػخر نائػػب وزيػر الخارجيػػة اإلسػػرائيمي المنتيػي عممػػو
أسػػػامة كمػػػاؿ، التػػػي طالػػػب فييػػػا إسػػػرائيؿ بتعويضػػػات ضػػػخمة، لسػػػرقتيا الكثيػػػر مػػػف المػػػوارد الطبيعيػػػة أثنػػػاء 

 .8982حتى انسحاب إسرائيؿ بالكامؿ منيا عاـ  8967احتبلليا لسيناء منذ عاـ 
يػػر نشػػره السػػبت، عػػف أيػػالوف قولػػو إف ىػػذه المطالػػػب " اإلخبػػاري اإلسػػرائيمي، خػػبلؿ تقر 8ونقػػؿ موقػػع "نيػػوز 

"خيالية"، ولـ يسبؽ ليا مثيؿ في تاريخ العبلقات الدبموماسية الدولية عمى مّر العصور. وأشار إلى أف مصر 
لف تستطيع الحصوؿ عمى تعويض مف إسرائيؿ الستخداميا الموارد الطبيعية والمعادف في شػبو جزيػرة سػيناء 

ييا، مضيفًا أف ىذه المطالب لف تساعد عمػى االسػتقرار والتعػاوف مػع مصػر. واّدعػى أف خبلؿ فترة وجودىا ف
اتفاقية السبلـ التي وّقعت بيف تؿ أبيب والقاىرة استوفت جميع المتطمبػات، وال يمكػف فػتح ىػذا الموضػوع مػرة 
ف أخػػػرى. وأعػػػرب عػػػف أممػػػو بػػػأف يتنّصػػػؿ الػػػرئيس المصػػػري محمػػػد مرسػػػى ورئػػػيس حكومتػػػو ىشػػػاـ قنػػػديؿ مػػػ

 تصريحات وزير البتروؿ.
 88/2/2083، ، بيروتاألخبار

 
 بميون دوالر  4.6تضاعفت إلى  2082"إنتل إسرائيل" في  شركة صادرات 34
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تضاعفت صادرات "إنتؿ إسرائيؿ"، المتخصصة في إنتاج الرقاقػات والمعالجػات اإللكترونيػة، : القدس المحتمة
، وفػػػػؽ مػػػػا أعمنػػػػت الشػػػػركة فػػػػي مؤتمرىػػػػا 2088 بميػػػػوف عػػػػاـ 2.2بميػػػػوف دوالر مػػػػف  4.6إلػػػػى  2082خػػػػبلؿ 

 الصحافي السنوي أمس.
ونقػػؿ موقػػع "غمػػوبز" اإللكترونػػي المتخصػػص فػػي األخبػػار االقتصػػادية اإلسػػرائيمية والنػػاطؽ باإلنكميزيػػة عػػػف 

 760، أو بواقػع 2088فػي المئػة العػاـ الماضػي، مقارنػة بػػ 80الشركة تأكيدىا أف قوتيػا العاممػة زادت بنسػبة 
 ألؼ شخص. 25، فيما بمغ عدد الموظفيف غير المباشريف 8500لى شخصًا إ

، فيما استثمرت "إنتؿ"، الشركة األـ التػي 2082مميوف دوالر عاـ  737وبمغت مشتريات الشركة في إسرائيؿ 
بميػوف دوالر فػي عمميػات فرعيػا اإلسػرائيمي، ليصػؿ إجمػالي  8.8تتخذ مف مدينة سانتا كبلرا األميركيػة مقػرًا، 

بميوف دوالر، فيما ناؿ الفرع خبلؿ ىذه المدة منحًا  80.5ستثمرتو في الدولة العبرية خبلؿ العقد الماضي ما ا
 بميوف دوالر. 8.3مف الحكومة اإلسرائيمية بواقع 

ولفت رئيس "إنتػؿ إسػرائيؿ" مػولي إيػدف خػبلؿ المػؤتمر الصػحافي إلػى أف قطػاع التقنيػة العاليػة فػي االقتصػاد 
عمػػػػى أربػػػػع دعػػػػائـ: الصػػػػناعات العسػػػػكرية والشػػػػركات الناشػػػػئة والشػػػػركات المحميػػػػة الكبيػػػػرة  اإلسػػػػرائيمي يعتمػػػػد

 والشركات المتعددة الجنسية، داعيًا إلى تعديؿ التوازف بيف الدعامات لزيادة استثمارات البحث والتطوير.
ؿ، شػػدد إيػػدف فػي المئػػة مػػف إجمػالي الصػػادرات التقنيػػة إلسػرائي 80ومػع بمػػوغ حصػػة صػادرات "إنتػػؿ إسػػرائيؿ" 

فػػي  80عمػػى أىميػػة دور شػػركتو، فمػػو لػػـ تعػػزز صػػادراتيا النخفضػػت الصػػادرات التقنيػػة لمدولػػة العبريػػة بواقػػع 
 . وأشار إلى أف ثمث الصادرات التقنية لمدولة العبرية إلى الصيف تأتي مف شركتو.2082و 2088المئة بيف 

 88/2/2083، الحياة، لندن
 

 يبرمان ينكر "تيمة الفساد" الموجية لول :يانة األمانةاالحتيال وخ بدء محاكمتو بتيمة 35
أفيغػدور ليبرمػاف الػتيـ المنسػوبة إليػو ” إسرائيؿ بيتنػا“نفى وزير الخارجية السابؽ رئيس حزب : )يو .بي .آي(

 فػػي بيبلروسػػيا، مػػع بػػدء محاكمتػػو بتيمػػة االحتيػػاؿ وخيانػػة األمانػػة يػػـو األحػػد” اإلسػػرائيمي“فػػي قضػػية السػػفير 
عػف المحػامي يعقػوب فػاينروت الػذي يمثػؿ ليبرمػاف فػي القضػية إنػو ” إسػرائيمية“ونقمػت وسػائؿ إعػبلـ . ]أمس[

 ”.تمت قراءة الئحة االتياـ أماـ المتيـ ونحف ننفي التيـ“خبلؿ جمسة المحكمة بعد ظير اليـو 
ر السػػابؽ فػػي وتػػتيـ النيابػػة العامػػة ليبرمػػاف بأنػػو عنػػدما شػػغؿ منصػػب وزيػػر الخارجيػػة سػػعى إلػػى ترقيػػة السػػفي

بيبلروسيا زئيؼ بف أرييػو بعػد أف سػممو األخيػر مػواد تحقيػؽ سػرية أجرتيػا الشػرطة البيبلروسػية ضػد ليبرمػاف 
 ”. اإلسرائيمية“في شبيات فساد بطمب مف الشرطة 

 88/2/2083، الخميج، الشارقة
 

 المؤتمر الييودي السنوي يناقش ظاىرة ابتعاد ييود العالم عن "إسرائيل"  36
ر مػػف المتحػػدثيف فػػي المػػؤتمر السػػنوي لرؤسػػاء المنظمػػات الييوديػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة، بمشػػاركة عبػػر كثيػػ

ألػػؼ شخصػػية، عػػف قمقيػػـ مػػف العبلقػػات بػػيف الييػػود األميػػركييف و"إسػػرائيؿ"، وانفضػػاض أوسػػاط واسػػعة مػػف 
 الجيؿ الشاب مف ييود أميركا عف الييودية.

و"ضػػياع اليويػػة الييوديػػة لمييػػود الميػػاجريف مػػف "إسػػرائيؿ"، ومػػف ذلػػؾ اخػػتبلطيـ بػػالزواج مػػف غيػػر الييػػود، 
 الذيف يبمغ عددىـ، مميوف ييودي منذ قياـ الدولة.
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جاء ذلؾ خبلؿ مؤتمرىا السنوي المنعقد حاليًا في "إسرائيؿ"، وقد كرستو لؤلبحاث في شؤوف الييود في العالـ 
مػػػػف الشخصػػػػيات السياسػػػػية واألمنيػػػػة بشػػػػكؿ عػػػػاـ، والواليػػػػات المتحػػػػدة بشػػػػكؿ خػػػػاص، واسػػػػتمع لعػػػػدد كبيػػػػر 

 واألكاديمية واالجتماعية لتتعرؼ منيـ عمى مشاكؿ "إسرائيؿ"، وكيفية معالجتيا.
وقد ركز المؤتمر ىذا العاـ عمى مشكمة "ييودية الييود خارج إسرائيؿ"، حيث تبدي حكومة "بنيػاميف نتنيػاىو" 

 اىتماما غير عادي بيا يمكف اعتباره "ثورة".
المؤتمر، بمغت نسبة الشباب الييودي مف العممانييف في الواليات المتحدة الذيف تزوجوا مػف  وحسب معطيات
 %، وىناؾ تراجع عف الشعور بالعبلقة الوشائجية لمشباب الييودي األميركي بػ"إسرائيؿ".80غير ييوديات 

ودوا يرتبطػػوا بيػػا وال سػػنة األخيػػرة، لػػـ يعػػ 60وىنػػاؾ قسػػـ كبيػػر مػػف الييػػود الػػذيف ىجػػروا "إسػػرائيؿ" خػػبلؿ الػػػ
 يزورونيا، وىناؾ ضعؼ يصيب المنظمات الييودية ونشاطيا.

 مظاىر مقمقة
وأكد الباحث في "معيد تخطيط سياسػة الشػعب الييػودي" فػي تػؿ أبيػب، البروفسػور "دوؼ ميمػوف"، إف ىنػاؾ 

ضػػايا كثيػػرة، وكممػػا مظػػاىر مقمقػػة فػػي عبلقػػات الييػػود األميػػركييف والييػػود اإلسػػرائيمييف، وخبلفػػات كثيػػرة فػػي ق
 جرى الحديث عف مجموعات جيؿ أصغر تتعمؽ أكثر ىذه الخبلفات.

وقػػػاؿ "غػػػدعوف مػػػائير" مػػػدير عػػػاـ وزارة الخارجيػػػة األسػػػبؽ إّف قسػػػمًا كبيػػػرًا مػػػف مفػػػاىيـ القربػػػى بػػػيف "إسػػػرائيؿ" 
مػػػـ القػػػيـ والييػػػود فػػػي العػػػالـ بػػػدأت تضػػػمحؿ، فقػػػط الييػػػود األغنيػػػاء فػػػي أميركػػػا يرسػػػموف أوالدىػػػـ لمػػػدارس تع

 الييودية.
وأضاؼ: يجب أف نجد طريقة لجذب ىؤالء الييود لزيارة "إسرائيؿ"، والمكوث فييا سنة أو أكثر، حتى يعززوا 

 الروابط بيا، ويدركوا أنيا دولة لجميع الييود في العالـ، فالغالبية الساحقة جدا منيـ لـ يزوروىا بعد.
 اغتراب الييود  

اب األجياؿ الييودية الناشئة عف "إسػرائيؿ" واألطػر الييوديػة والصػييونية، كػوف وقد طرح المؤتمر مسألة اغتر 
أف االغتػػراب وعػػدـ االنخػػراط فػػي المؤسسػػات الييوديػػة فػػي أوطػػاف الييػػود المختمفػػة، يقمػػبلف إلػػى درجػػة كميػػة 

ألجيػػاؿ التػػي احتمػػاالت أف ييػػاجر ىػػؤالء لػػػ"إسرائيؿ"، وألف ىػػذه الظػػاىرة آخػػذة بالتزايػػد، فػػإف القمػػؽ بػػات تجػػاه ا
سػػػتأتي بعػػػد ىػػػؤالء، ممػػػف ال يشػػػعروف بانتمػػػاء لػػػػ"إسرائيؿ" واألطػػػر الييوديػػػة، التػػػي بغالبيتيػػػا السػػػاحقة تبػػػادر 

 إلقامتيا الوكالة الييودية.
وركػػز المػػؤتمر عمػػى مػػا أسػػماه الجانػػب اإلبػػداعي والثقػػافي ألبنػػاء الديانػػة الييوديػػة فػػي أوطػػانيـ، رغػػـ ظيػػور 

ركييف الييود، حيث أف لدى الكثير مف القادة الشػباب مػنيـ، باتػت أسػئمة العدالػة ليجة قمؽ مف توجيات األمي
 االجتماعية ثاقبة أكثر، بشكؿ خاص حينما ينتقد ىؤالء السياسة الصييونية.

وىػػػذا األمػػػر يسػػػري عمػػػى مسػػػتوى األفػػػراد والمؤسسػػػات، وىػػػي مػػػا تسػػػمى "شػػػريحة النخبػػػة التقدميػػػة لمػػػا بعػػػػد 
ندوؽ إسػػػػرائيؿ الجديػػػػدة"، ومنظمػػػػة "جػػػػي سػػػػتريت"، المؤيػػػػدة لمسػػػػبلـ، وتؤيػػػػد صػػػػييونية"، كالناشػػػػطيف فػػػػي "صػػػػ

 "إسرائيؿ" والفمسطينييف.
وعمى ىامش المؤتمر، قاؿ المختص الديمغرافي في الجامعة العبرية "سيرجيو ديبل فيرغوال"، أف تراجػع أعػداد 

وىػي بطبيعػة الحػاؿ فػي "إسػرائيؿ"، الييود في العالـ ينتقص بنسبة كبيرة مف الزيادة الوحيدة الحاصمة لمييود، 
ويتبيف أف نسبة تكاثرىـ في العالـ بالكاد تصؿ إلى نصؼ تزايد سكاف العػالـ، ورغػـ ذلػؾ فػإف التوقعػات لعػدد 

 ، ارتفعت عف توقعات سابقة.2020الييود في العاـ 
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" لتكػػوف المركػػز مميونػػًا، وقػػد اسػػتمرت "إسػػرائيؿ 83. 750وأضػػاؼ: عػػدد الييػػود فػػي العػػالـ العػػاـ الجػػاري بمػػغ 
% مف إجمالي الييود في العالـ، تمييا الواليات المتحدة، التي يتجمع فييا 43األوؿ ليـ في العالـ، ويشكموف 

%، بعػػد أف كانػػت عمػػى مػػر عقػػود، بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة، المركػػز األوؿ لمييػػود فػػي العػػالـ، وىنػػاؾ 39
 % يعيشوف في أوروبا الغربية.8أكثر مف 
% عما ىي الحػاؿ 8. 5مميوف نسمة، بزيادة أقؿ مف  83. 92نحو  2020يصؿ عدد الييود عاـ  وتوقع أف

% مػػف الييػػود خارجيػػا يعيشػػوف فػػي أوطػػاف مسػػتوى 90اليػػوـ، مرجعػػًا مسػػألة تراجػػع اليجػػرة لػػػ"إسرائيؿ"، لكػػوف 
 معيشتيا أعمى مف المستوى فييا.

 القناة السابعة لممستوطنيف
 ترجمة: مركز دراسات

 86/2/83، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، 2737 ، العددات العبريةالترجم
 

 عمى غزة  فرادىا في غارةأمن  ستةفقدت  فمسطينية محكمة إسرائيمية ترد دعوى عائمة 37
قررت محكمة اسرائيمية رد دعوى قضائية ضد قوات االحتبلؿ بشاف قصؼ منزؿ اسػفر عػف : غزة )فمسطيف(

 2009وأطفالو االربعة وزوجتو وشقيقتيا خبلؿ الحرب السابقة عمى غزة مطمع عاـ  استشياد صاحب المنزؿ
 وتغريـ العائمة مبمغا كبيرا مف الماؿ.

( الدعوى التي رفعيا 7/2وردت المحكمة المركزية في بئر السبع في إسرائيؿ في يـو الخميس قبؿ الماضي )
ئيمي بشػػأف قصػػفيا منػػزؿ المػػواطف فػػايز صػػالحة مركػػز الميػػزاف لحقػػوؽ اإلنسػػاف ضػػد قػػوات االحػػتبلؿ اإلسػػرا

ما تسبب في استشياد زوجتػو وأربعػة  2009شماؿ قطاع غزة بالصواريخ في التاسع مف كانوف ثاني )يناير( 
 20.000مػػف أطفالػػو، وشػػقيقة زوجتػػو، وتػػدمير منػػزؿ العائمػػة بالكامػػؿ. كمػػا قػػررت المحكمػػة تغػػريـ المػػدعيف 

 كأتعاب تقاضي لمدولة. دوالر أمريكي( 5.500شيكؿ )حوالي 
وجاء في حيثيات حكػـ المحكمػة أنػو بػالنظر إلػى األحكػاـ السػابقة المتعمقػة باليجمػات الجويػة واعتبارىػا حالػة 
حرب )أثناء عممية الرصاص المصبوب( فإنو، حسب المحكمة، بالرغـ مف إثبات المدعيف لوجود إىماؿ مف 

ء المنػػزؿ وأف ادعػػاء اإلىمػػاؿ حتػػى لػػو أثبػػت ال يبطػػؿ الجػػيش اإلسػػرائيمي بعػػدـ إعطػػاء فرصػػة لمسػػكاف إلخػػبل
 كوف اليجـو يأتي ضمف عممية حربية.

 87/2/2083 قدس برس،
 خطوط الغاز اإلسرائيمية تبحث عن مستثمرينشركة  38

أعمػػػػف رئػػػػيس مجمػػػػس إدارة "شػػػػركة خطػػػػوط الغػػػػاز اإلسػػػػرائيمية"، روف تشيموفسػػػػكي، أف : رويتػػػػرز –نيويػػػػورؾ 
صدارات ديف عامة.استقبلؿ إسرائيؿ في مجاؿ   الطاقة سيؿ المناؿ، لكنو يتطمب استثمارات خاصة وا 

وأشػار خػبلؿ زيارتػػو إلػى نيويػػورؾ لمقػاء شػػركات لخػدمات الطاقػة والبنيػػة التحتيػة ومسػػتثمريف، إلػى أف الشػػركة 
التػػي تػػديرىا الدولػػة، سػػتدخؿ أسػػواؽ رأس المػػاؿ لجمػػع تمويػػؿ فػػي السػػنوات الػػثبلث المقبمػػة وأنشػػأت الحكومػػة 

 لبناء خطوط لمغاز الطبيعي وتشغيميا لتغذية االقتصاد المتنامي. 2003إلسرائيمية ىذه الشركة عاـ ا
وقػػػاؿ تشيموفسػػػكي إف "النسػػػبة الكبػػػرى مػػػف اإلنتػػػاج الجديػػػد سػػػتأتي مػػػف الحقمػػػيف تامػػػار ولوثيػػػاف المػػػذيف تقػػػدر 

سػنة".  50المحمػي لمػدة  بميوف متر مكعػب مػف الغػاز، أي أكثػر مػف االسػتيبلؾ 728احتياطاتيما معًا بنحو 
. وقػػػاؿ 2087ويتوقػػػع أف يبػػػدأ اإلنتػػػاج مػػػف حقػػػؿ "تامػػػار" أواخػػػر نيسػػػاف )أبريػػػؿ( ومػػػف حقػػػؿ "لوثيػػػاف" عػػػاـ 

 ىو اإلدراج في سوؽ األسيـ اإلسرائيمية". 2083تشيموفسكي: "ىدفي في 
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 86/2/2083، الحياة، لندن

 
 ير الغاز إلى األردنلتصد ت جري مفاوضات سري ةاإلسرائيمية شركة "تمار" ىآرتس:  39

كشػػفت صػػحيفة "ىػػآرتس" أف شػػركة "تمػػار" الصػػييونّية ُتجػػري مفاوضػػات سػػرّية لتصػػدير الغػػاز إلػػى األردف، 
الفتًة إلى أّف "إسرائيؿ" معنّية بتصدير الغاز إلى األردف، لتوطيد العبلقات معيا والتخفيؼ مػف الضػغط الػذي 

 إللكتروني، لبناف(يمارس عمى الحكـ الممكي األردني. )موقع العيد ا
 85/2/2083، 2736 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 % في عدد السائحين لا"إسرائيل" في الفترة األخيرة80ة: زيادة ياإلسرائيم السياحةوزارة  40

% فػي عػدد 80عادؿ شيبوف: كشؼ تقرير أعدتو وزارة السياحة اإلسرائيمية النقػاب عػف أف ىنػاؾ زيػادة قػدرىا
ليمػػة وىػػو  82ى وا "إسػػرائيؿ" فػػي الفتػػرة األخيػػرة واف متوسػػط مػػدة إقامػػة السػػائح تصػػؿ إلػػالسػػائحيف الػػذيف وصػػم

 سياحية. ى% يقيموف في فنادؽ أو قر 78 يمثؿ ارتفاعا طفيفا مقارنة باألعواـ السابقة وتبيف أيضا أف حوالي
 تػراوح أعمػارىـ بػيفوأظير التقرير الطػابع الػذي يميػز السػائحيف الػذيف يػزوروف "إسػرائيؿ" فػأغمبيـ مسػيحيوف ت

دوالر أثنػػاء إقامتػػون وأف نصػػؼ مػػف  8500سػػنة وىػػـ أصػػحاب دخػػؿ متوسػػط ينفػػؽ كػػؿ مػػنيـ حػػوالي 44و 25
% 8% ييػود و25 % وحػوالي الربػع58ى يزور "إسرائيؿ" مف السائحيف ىـ مسيحيوف حيث تصؿ نسػبتيـ إلػ

% وغالبيػػػة السػػػائحيف 28 سػػػتانت% ثػػػـ البروت52 مسػػػمميف وبػػػيف المسػػػيحييف يبػػػرز أبنػػػاء الطائفػػػة الكاثوليكيػػػة
يطاليػان وفػي المقابػؿ فػإف نسػبة السػائحيف الييػود تػزداد لػدي  المسيحييف يأتوف مف نيجيريػا وبولنػدا والبرتغػاؿ وا 
القادميف مف فرنسا واألرجنتيف وبمجيكا وانجمتران وعف السبب الذي يدفع السػائح لزيػارة "إسػرائيؿ" يقػوؿ التقريػر 

% يػػأتوف عػػف طريػػؽ 20ئيؿ" يفعمػػوف ذلػػؾ بسػػبب تشػػجيع األسػػرة واألصػػدقاء و% ممػػف يػػزوروف "إسػػرا49 اف
% إف سبب اختيارىـ لػ"إسرائيؿ" جاء مف خبلؿ تصفح االنترنتن وبالنسبة 38 الوكيؿ السياحين في حيف قاؿ

أشػاروا  39 مقابػؿ ىكانت ىذه ىي زيارتيـ األولػ 2088% مف السائحيف الذيف زاروا "إسرائيؿ" في عاـ68 ؿ
أف زيػػارتيـ لػػػ"إسرائيؿ" تكػػررت أكثػػر مػػف مػػرة وغالبيػػة الػػذيف يعػػودوف مػػرة أخػػري لمزيػػارة ىػػـ ييػػود ويمثمػػوف  ىإلػ

ذا كاف82 حوالي سػنة فػإف السػائحيف األصػغر سػنا  25و  44% مف السائحيف تتػراوح أعمػارىـ بػيف48 % وا 
ة خاصػػػة بػػػيف %ن تبػػػرز ىػػػذه النسػػػب22ى% والسػػػائحيف كبػػػار السػػػف تصػػػؿ نسػػػبتيـ إلػػػ82 تصػػػؿ نسػػػبتيـ إلػػػي

السائحيف القادميف مف البرتغاؿ والنمسا وفي الفتػرة األخيػرة أقامػت "إسػرائيؿ" معرضػا لمسػياحة وىػو يقػاـ لمعػاـ 
وكػػيبل سػػياحيا  850التاسػػع عشػػر عمػػي التػػوالي شػػارؾ فيػػو لممػػرة األولػػي ممثمػػوف عػػف تػػايواف والفمبػػيف وأيضػػا

الجنوبيػة وفرنسػا والػدوؿ االسػكندنافيةن إضػافة إلػي  دولة وشاركت فيو أيضا كؿ مف الياباف وكوريػا 30يمثموف
الينػػد واسػػبانيا وكرواتيػػا وجورجيػػا والمجػػر والتفيػػا وكينيػػا وغانػػا ومولػػدوفيا وكولومبيػػا وسػػموفينيا وتنزانيػػا وفيتنػػاـ 
يطاليػػػا واليونػػػاف وقبػػػرص واالكػػػوادور وبنمػػػا وجميوريػػػة التشػػػيؾ ومالطػػػا وصػػػربيا وبيبلروسػػػيا ودوؿ  وبمغاريػػػا وا 

وكاف اليدؼ الرئيسي غير المعمف ليذا المعرض في دورتو الحالية خطؼ السائحيف مف مصر بحجػة  أخرين
 ضعؼ الوضع األمني فييا.

وخبلؿ المعرض قدمت سػمطات السػياحة اإلسػرائيمية تسػييبلت كبيػرة جػدا لشػركات السػياحة العالميػة وخاصػة 
يتيػػا والحفػػاظ عمػػي التػػدفؽ السػػياحي منيػػا مػػف الػػدوؿ التػػي ليسػػت ليػػا عبلقػػات سػػياحية قويػػة معيػػا لضػػماف تثب

 حتي في حالة عودة األمف واليدوء لمصر.

 88/2/2083األىرام، القاىرة، 
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فمسطينييف، اليوـ السبت، جراء تعرض مخيمات البلجئيف الفمسطينييف الواقعة في محيط  3استشيد : غزة
دمشؽ إلى قصؼ عنيؼ بالقذائؼ وراجمات الصواريخ. وقالت مصادر خاصة ؿ القدس  العاصمة السورية

، أف الفمسطيني أيمف جودة، عضو قيادة حركة "فتح" في منطقة اليرموؾ استشيد جراء تعرضو  دوت كـو
لطمقات نارية مف قبؿ قناص في منطقة ساحة الريجة بمخيـ اليرموؾ جنوب العاصمة السورية دمشؽ، 

اليوـ سقوط عشرات القذائؼ التي استيدفت العديد مف االحياء السكنية. وأضافت أف الشاب  والذي شيد
ببلؿ شحادة استشيد جراء إطبلؽ النار عميو مف قبؿ حاجز لقوات االمف السوري التي فتحت النار عمى 

مسطيني ثالث حافمة كاف يقودىا عند مدخؿ مخيـ اليرموؾ، ما أدى الى استشياده عمى الفور. كما استشيد ف
آخريف بجراح مختمفة، وذلؾ جراء سقوط عدة قذائؼ عمى منطقة تؿ الفخار  4لـ تعرؼ ىويتو، وأصيب 

 بمخيـ الحسينية بريؼ دمشؽ، والذي شيد ىو اآلخر عدة ىجمات بالقذائؼ وراجمات الصواريخ.
قصؼ التي تستيدؼ ، اليوـ األحد، جراء تواصؿ اليجمات وعمميات الااستشيدو  فمسطينييف 4وأضافت أف 

 مخيمات البلجئيف الفمسطينييف في سوريا.
وقالت مصادر خاصة ؿ القدس دوت كوـ، بأف المسف خالد العيد، استشيد متأثرًا بجروح، أصيب بيا جراء 
سقوط عدد مف القذائؼ أمس السبت عمى مخيـ اليرموؾ جنوب العاصمة السورية دمشؽ، بينما استشيد 

 صاص قناص في الشارع الرئيسي بالمخيـ.الشاب عبد اهلل حميد، بر 
وأوضحت المصادر أف الطفؿ أسامة فرج، استشيد متأثرا بجروح أصيب بيا قبؿ عدة أسابيع، دوف اف يجد 
الرعاية الطبية البلزمة، ال سيما واف المخيـ يعاني نقصا في المستمزمات الطبية وعدـ توفر الكوادر الطبية 

 مخيـ، منذ شيريف.في ظؿ الحصار الذي يتعرض لو ال
 

وفي مخيـ الحسينية بريؼ دمشؽ، استشيد المسف عبد اهلل جربوع، متأثرًا بجروح أصيب بيا يوـ أمس 
 السبت، خبلؿ عمميات قصؼ وقنص، تعرض ليا المخيـ.

 18/2/2013، القدس، القدس
 

 السرية  في السجون اإلسرائيمية اوعربي افمسطيني اأسير  130": العربي القدس" 42
في مناطؽ الضفة الغربية وقطاع غزة ىناؾ عشرات مف العائبلت التي تنتظر الكشؼ : أشرؼ اليور -غزة 

عف مصير أبنائيا المختفيف بحسب المعمومات التي وردت إلييـ مف أسرى سابقيف، في 'سجوف سرية'، 
ؿ أبيب عف (، الذي كشفت تXتحتجزىـ فييا إسرائيؿ بأسماء ورموز وىمية، عمى غرار العميؿ األسترالي )

 انتحاره خبلؿ احتجازه سرا قبؿ عاميف.
العدد الحقيقي ألؤلئؾ األسرى السرييف غير معروؼ، لكف وفؽ المعمومات التي حصمت عمييا القدس العربي 

، وىـ مف جنسيات عربية وفمسطينية، والعدد األكبر منيـ مف 130مف مصادر متعددة فإف عددىـ يفوؽ اؿ 
ميـ مضى عمى اختفائو أكثر مف ربع قرف، وبعضيـ فاؽ اختفاؤه الثبلثيف وحتى مناطؽ الضفة الغربية، وأق

 األربعيف عاما.
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وبعممية جمع بسيطة لؤلرقاـ، تأتي نتائج ال تحب عائبلت ىؤالء األسرى أف تضعيا بحساباتيا، وىي نتيجة 
ىناؾ ممف اختفوا  فمثبل (.1391أف يكوف عدد منيـ قد فارؽ الحياة في تمؾ السجوف السرية، وأشيرىا ) 

 .1967مع احتبلؿ إسرائيؿ لقطاع غزة في العاـ 
(، قبؿ أياـ، الذي قضى في زنزانة منفردة منتحرا xفالكشؼ عف ممؼ عميؿ الموساد الييودي األسترالي )

، وكذلؾ إطبلؽ إسرائيؿ لسراح مئات الجثاميف لفمسطينييف كانت 2010)ديسمبر(  األوؿمنذ كانوف 
 ر األرقاـ'، فجر مف جديد ممؼ الفمسطينييف المختفيف منذ عشرات السنيف.تحتجزىـ في 'مقاب

( زادت مف تأكد عائبلت فمسطينية أخرى، لـ تتسمـ Xلكف تمؾ الصفقة األخيرة، وقضية الكشؼ عف العميؿ )
 جثاميف أبنائيا، بأنيـ لـ يكونوا في تمؾ المقابر، وأنيـ ال زالوا معتقميف في تمؾ السجوف السرية.

، فالمعمومات 1391العودة عف لمحديث عف السجوف السرية، وبالتحديد عف السجف الذي يحمؿ الرقـ وب
تشير إلى أنو عبارة عف بناية أسمنتية تتوسط كيبوتسا يتبع إلحدى القرى التعاونية ومحاطة باألشجار الكثيفة 

مف المناطؽ العسكرية المغمقة  وجدراف، السجف مرتفعة جدا وتحده أبراج عسكرية لممراقبة وتعتبره إسرائيؿ
كحاؿ 'مقابر األرقاـ'، وبناية ىذا السجف تبدو وكأنيا مركز أثري لمشرطة يعود ألياـ االنتداب البريطاني عمى 

وىذا السجف ليس السري الوحيد الذي تحتجز فيو إسرائيؿ أسرى فمسطينييف وعربا، بؿ ىناؾ العديد  فمسطيف.
 طات االحتبلؿ اإلفصاح عنيا.مف السجوف السرية التي ترفض سم

الباحثوف والمختصوف في شؤوف األسرى يؤكدوف أف نزالء السجوف السرية يخضعوف لمحاكمات خاصة 
وسرية، يغمب عمييا الطابع العسكري، وتتـ في أوقات محددة ، وال يتـ توثيقيا، وال أحد يعمـ بما يحصؿ في 

 المداوالت، وال توجد جية دفاع عف أولئؾ األسرى.
 18/2/2013، القدس العربي، لندن

 
 فمسطينيًا من غزة يقاتمون مع المعارضة السورية شاباً  ثالثون"القدس":  43

، عف ازدياد عدد الشباف الذيف يغادروف قطاع غزة إلى  كشفت مصادر فمسطينية ؿ"القدس" :غزة دوت كـو
وري، عمما اف اثنيف منيـ قضيا سوريا، بيدؼ االنضماـ إلى المعارضة السورية، التي تقاتؿ ضد النظاـ الس

وبينت المصادر أف أعداد المغادريف مف القطاع إلى تركيا لمدخوؿ إلى سوريا،  خبلؿ معارؾ في سوريا.
تزايدت في اآلونة االخيرة، موضحًة أف غالبيتيـ مف عناصر الجماعات السمفية الجيادية، واف بعضيـ كانوا 

 كري كتائب القساـ.ينتموف سابقًا لحركة حماس، وجناحيا العس
وأكد القيادي في الجماعات السمفية الجيادية بغزة، أبو العيناء األنصاري، انضماـ عدد مف عناصر 
الجماعات )السمفية( إلى مف وصفيـ ب "المجاىديف في جبية النصرة" التي قاؿ إنيا "تقاتؿ ضد النظاـ 

 اإلجرامي في سوريا".
، "إف مف بيف وحوؿ أعداد العناصر المغادرة، قاؿ األ إلى  20نصاري في تصريح خاص ؿ القدس دوت كـو

مجاىدًا ىاجروا مف قطاع غزة لنصرة إخوانيـ المجاىديف"، مبينًا أف غالبيتيـ كانوا معتقميف لدى أجيزة  30
 أمف الحكومة المقالة بغزة.

 18/2/2013، القدس، القدس
 

  أبو سيسي يواجو صعوبة في النطق  األسير: األسيرنادي  44
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بدأ ” اإلسرائيمي“أكد نادي األسير أف ضرار أبو سيسي مف غزة المعتقؿ في عزؿ سجف عسقبلف : )واـ(
يشعر بصعوبة في النطؽ واستذكار المغة جراء وجوده في عزؿ كامؿ، وىو ال يرى أحدًا وال يتحدث مع 

ة منيا مشاكؿ أحد. ونقؿ محامي النادي الذي زار أبو سيسي عف األخير قولو إنو يعاني صعوبات صحي
أنواع  9اوؿ في القمب والضغط والكولستروؿ وفقر في الدـ وأوجاع في المعدة والكمى واآلالـ في الظير ويتن

مف األدوية. واشتكى األسير لممحامي مف سوء الطعاـ المقدـ لو نوعًا وكمًا، مشيرًا إلى أف األمر وصؿ 
بإدارة السجوف إلى جمب خضار متعفنة إضافة إلى انتياج سياسة التفتيشات الميمة بحقو. وقاؿ إنو تـ في 

 آخر التفتيشات أخذ دفتر يدوف فيو بعض الخواطر.
 18/2/2013، لشارقةالخميج، ا

 
 أيام يحرك المجتمعين الفمسطيني والدولي  210عن الطعام منذ  مضربال العيساوي سيراأل 45

وضع الفمسطينيوف أولوياتيـ جانبًا، وأخذوا يتابعوف مسيرة أطوؿ اضراب عف الطعاـ في التاريخ : راـ اهلل
ذلؾ حركة احتجاجات واضرابات  أياـ، متصدرًا في 210الذي يخوضو األسير سامر العيساوي منذ نحو 

 يخوضيا األسرى الفمسطينيوف في السجوف اإلسرائيمية.
سنة، الى رمز وطني يتغنى بو أبناء الشبيبة الفمسطينية، وتزيف صوره  33وتحوؿ سامر، البالغ مف العمر 

لى الغاء القمصاف، والشوارع، والساحات العامة، ومواقع االنترنت. ووجيت دعوات في األياـ األخيرة ا
المناسبات العامة والشخصية واألفراح تضامنًا مع سامر ورفاقو، وأقيمت الخياـ في المياديف العامة في 
المدف والقرى المختمفة يؤميا المتضامنوف والساسة والناشطوف لمقاء الجميور الغاضب الذي يتدفؽ الييا بحثًا 

عاـ مف خطر الموت، وفي مقدميـ العيساوي. عف عمؿ يمكف القياـ بو لحماية األسرى المضربيف عف الط
وكاف مف بيف الزائريف الرئيس محمود عباس الذي تعيد وضع قضية االسرى عمى رأس جدوؿ العمؿ 

 الوطني.
أيار )مايو( العاـ  25، في «الجبية الديموقراطية لتحرير فمسطيف»واعتقؿ العيساوي، وىو عضو في 

واسرائيؿ، بحجة « حماس»و في صفقة تبادؿ االسرى بيف حركة الماضي، بعد شيور قميمة مف اإلفراج عن
خرقو شروط الصفقة التي تنص عمى عدـ مغادرة منطقة سكنو في مدينة القدس. وجاء اعتقالو بعد زيارتو 

المحكمة العسكرية بإلزامو استكماؿ الفترة المتبقية مف حكمو،  اإلسرائيميةمدينة راـ اهلل. وتطالب السمطات 
 ة.سن 20وىي 

 ويخوض االضراب، الى جانب العيساوي ثبلثة أسرى، ىـ كؿ مف:
تشريف الثاني )نوفمبر( الماضي، والذي يقضي حكمًا بالسجف االداري  22طارؽ قعداف المعتقؿ منذ  -

 يومًا. 83المتجدد مف دوف محاكمة. وبدأ طارؽ اضرابو منذ 
ثاني )نوفمبر( الماضي، ومضرب عف الطعاـ تشريف ال 22جعفر عز الديف، وىو أيضًا معتقؿ اداري منذ  -

 يومًا. 83مع زميمة طارؽ منذ 
يومًا،  140. وأضرب عف الطعاـ لمدة 2012كانوف الثاني )يناير( عاـ  31أيمف الشراونة، المعتقؿ منذ  -

 كانوف الثاني )يناير( الماضي. 16قبؿ اف يعمؽ إضرابو، ثـ استأنفو مجددًا في 
ي، واحد مف تسعة أسرى تحرروا في صفقة الجندي االسرائيمي غمعاد شاليت، والشراونة، مثؿ العيساو 

وأعادت السمطات اعتقاليـ بتيمة خرؽ شروط صفقة التبادؿ. وتطالب السمطات االسرائيمية المحكمة 
 عامًا. 28العسكرية بالحكـ عميو مجددًا باستكماؿ ما تبقى مف فترة حكمو قبؿ تحرره والبالغة 
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رسائؿ مؤثرة الى الجميور الفمسطيني تتناقميا األلسف واالقبلـ ومواقع التواصؿ االجتماعي،  ويوجو العيساوي
الذي بات المصدر االبرز لممعمومات لدى جيؿ الشباب في المجتمع الفمسطيني. وتحمؿ « فايسبوؾ»مثؿ 

ذيف يقيموف ىذه الرسائؿ شحنات وطنية عاطفية شديدة التأثير عمى الشباب، خصوصًا طبلب الجامعات ال
 أنشطة وتظاىرات يومية تضامنًا معو.

وضع العيساوي مقمؽ لمغاية، وأطباء »وقاؿ مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بولس: 
 «.كيموغراماً  46عيادة سجف الرممة أبدوا تخوفًا كبيرًا عمى حياتو بعدما انخفض وزنو إلى 

الطبلقو.  إسرائيؿالدولي الذي بدأ في االياـ االخيرة حركة ضغط عمى وأثر اضراب العيساوي عمى المجتمع 
رسائؿ مف جيات دولية وأوروبية وأقميمة تطالب الدوؿ العبرية اطبلقو  اإلسرائيميةونشرت وسائؿ االعبلـ 

ورفاقو، ومنيا رسالة مف االميف العاـ لبلمـ المتحدة باف كي موف، وثانية مف وزيرة خارجية االتحاد 
 الدولة.« العفو»توني بمير، ورابعة مف منظمة « المجنة الرباعية»وروبي كاثريف آشتوف، وثالثة مف منسؽ اال

وأعمف وزير االسرى في السمطة الفمسطينية عيسى قراقع عف وجود حراؾ سياسي واسع النياء اضراب سامر 
 قضية.واطبلقو قبؿ حدوث االسوأ. وتوقع أف يشيد اليوـ تطورًا الفتًا في ىذه ال

 18/2/2013، الحياة، لندن
 

 : سنواصل اإلضراب رغم تيديدات فياضالمعممين بالضفة اتحادأمين عام  46
أكد األميف العاـ التحاد المعمميف أحمد سحويؿ أنو ال "يحؽ لرئيس حكومة راـ اهلل سبلـ : محمد جاسر -غزة

، ويـو الخميس فياض إجراء أي عقوبات بحؽ المعمميف المشاركيف في اإلضراب العاـ با لضفة الشامؿ اليـو
، وكذلؾ يـو  المقبؿ". وكاف فياض، قد انتقد قرار االتحاد العاـ لممعمميف في الضفة اإلضراب الشامؿ اليـو

 الخميس المقبؿ، عمى خمفية التأخير في صرؼ راتب شير كانوف الثاني الماضي، ميدًدا مف 
 الفًا لمقانوف"، عمى حد اعتباره.يشارؾ فيو باتخاذ إجراءات ضدىـ، كوف اإلضراب "مخ

وأوضح سحويؿ في تصريح ؿ"فمسطيف أوف اليف"، األحد، أف القانوف األساسي العاـ يسمح لممعمميف 
باإلضراب في حاؿ اتخذ إجراءات غير قانونية بحقيـ مف قبؿ الحكومة، واصفًا تصرؼ وزير مالية راـ اهلل 

 ـ".نبيؿ قسيس بإلغاء عبلوة المعيشة ب"غير السمي
 17/2/2013، فمسطين أون الين

 
 من مخمفات االحتالل اإلسرائيمي  التوعية بخطر األجسام المنفجرة لتكثيف"الميزان" يدعو  47

، المؤسسات المتخصصة الدولية والمحمية، إلى تكثيؼ حمبلت  دعا مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف، اليـو
المقاومة الفمسطينية، لمحيمولة  حتبلؿ اإلسرائيمي أوالتوعية بقضايا األجساـ المنفجرة سواء مف مخمفات اال

 دوف استمرار سقوط األطفاؿ ضحايا النفجار أجساـ مشبوىة.
صابة ثبلثة آخريف جراء عبثيـ بأجساـ مشبوىة انفجرت بيـ خبلؿ  وعبر المركز عف أسفو لمقتؿ طفؿ وا 

 األسبوع المنصـر في قطاع غزة.
( جريحًا منيـ 72( أطفاؿ، و)6( قتيبًل منيـ )12تفجرة وصؿ إلى )وأشار إلى أف عدد ضحايا األجساـ الم

 .2007( حادثًا مف ىذا النوع منذ مطمع عاـ 42( طفبًل، خبلؿ )29)
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وطالب المركز الحكومة الفمسطينية باتخاذ التدابير الكفيمة بمنع تكرار ىذه الحوادث بما في ذلؾ تكثيؼ 
والسيما في المناطؽ القريبة مف الحدود، أو المناطؽ التي  حمبلت التوعية في أوساط السكاف المحمييف،
 شيدت توغبلت إسرائيمية أو مواجيات مسمحة.

 17/2/2013، فمسطين أون الين
 

 " تفتتح معرض "آثار غزة عبر التاريخ"اإلسالمية الجامعة"قطاع غزة:  48
، معرض آثار غزة افتتح قسـ التاريخ واآلثار بكمية اآلداب بالجامعة اإلسبل: جماؿ غيث -غزة مية، اليـو

 عبر التاريخ "خمسة آالؼ عاـ حضور وحضارة"، برعاية وزارة السياحة واآلثار.
وحضر حفؿ االفتتاح وزير السياحة واآلثار عمي الطرشاوي، ورئيس الجامعة اإلسبلمية كماليف شعثن وعدد 

الدراسات العميا لئلعبلـ والفنوف مف نواب المجمس التشريعي، وعميد كمية اآلداب وليد عامرن وعميد كمية 
باألكاديمية الميبية جمعة قمجةن ورئيس قسـ التاريخ واآلثار نياد الشيخ خميؿ، وعدد مف المختصيف 

 والميتميف.
ويضـ المعرض عددا مف الصور التاريخية، والقطع األثرية التي تـ العثور عمييا في قطاع غزة وتعود 

 الذيف أسسوا حضارة الببلد، وغيرىا مف العصور.لمعصر البرونزي وعيد الكنعانييف 
 17/2/2013، فمسطين أون الين

 
 العيساوي وىدم خيمة االعتصام في العيسوية سامر األسير اعتقال شقيق 49

 28اعتقمت قوات االحتبلؿ بعد منتصؼ الميمة قبؿ الماضية الشاب شادي العيساوي )  :القدس المحتمة
طعاـ سامر مف منزلو ببمدة العيسوية وسط القدس المحتمة والشاب المضرب عف ال األسيرعاما( شقيؽ 

 عاما(. 35محمود فايز محمود )
 

وحسب لجنة المتابعة في بمدة العيساوية، فقد ىدمت قوات االحتبلؿ كذلؾ خيمة االعتصاـ في باحة الجامع 
 االربعيني الكبير وسط البمدة قبؿ أف تداىـ منزؿ العيساوي.

 18/2/2013، ام اهللالحياة الجديدة، ر 
 

 سيفقد مخزونو الصالح لمشرب خالل خمس سنوات  الجوفيالمياه  خزانغزة:  50
حذر ـ. عمر شتات، مدير إدارة التشغيؿ والصيانة في مصمحة بمديات مياه : أسماء صرصور -غزة

مة الساحؿ، مف أف الخزاف الجوفي لقطاع غزة سيفقد مخزونو الصالح لمشرب خبلؿ الخمس سنوات المقب
عمى أكثر تقدير، مؤكدًا أف ىذه األزمة باتت قضية رأي عاـ تستوجب حمواًل آنية سريعة ومستقبمية 

. ودعا الحكومة الفمسطينية إلى تشريع قانوف يمـز كؿ صاحب عقار بتصميـ ما يساعد في تجميع إستراتيجية
في "حاؿ لـ يتـ التحرؾ مف  ونبو شتات في حديث ؿ"فمسطيف" أنو مياه األمطار إلعادة حقنيا في الخزاف.

كافة القطاعات الفمسطينية وعمى رأسيـ صناع القرار فإف أزمة المياه ستنفجر خبلؿ عاميف إلى ثبلثة عمى 
 األكثر".

وتمثؿ مشكمة المياه معضمة كبيرة جدًا في القطاع الساحمي الذي يقطنو نحو مميوف وثمانمائة ألؼ فمسطيني، 
نما معضمة تراكمية تمتد إلى ما يقارب عشريف إلى ثبلثيف سنة سابقة.وىي ليست وليدة اليوـ وال األ  مس، وا 
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%( مف مياه غزة ال تنطبؽ عمييا المواصفات االسترشادية لمنظمة 95وطبقًا لتقارير المنظمات الدولية فإف )
ي وأوضح شتات ف الصحة العالمية لتكوف صالحة لمشرب، ويمكف استخداميا في األعماؿ المنزلية فقط.

حديث ؿ"فمسطيف" أف نقص المياه يعود الزدياد الطمب عمييا ونقص الموارد الطبيعية نتيجة استنزاؼ الخزاف 
 الجوفي دوف وجود مصدر يعوض ما يتـ استخراجو منو.

 17/2/2013، فمسطين أون الين
 

 قرع أجراس الكنائس في جنين والزبابدة وبرقين تضامنًا مع األسرى المضربين 51
ببلص: قرعت الكنائس في مدينة جنيف وبمدتي الزبابدة وبرقيف أجراسيا، أمس، في وقت محمد  -جنيف 

 تواصمت فيو فعاليات التضامف مع األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتبلؿ.
وقاؿ رئيس نادي األسير، منسؽ المجنة الشعبية إلطبلؽ سراح األسرى، راغب أبو دياؾ، إف ىذه الكنائس 

 تضامنا مع األسرى الذيف يخوضوف معركة األمعاء الخاوية، رفضا لسياسة االعتقاؿ اإلداري.دقت أجراسيا 
وأشار أبو دياؾ، إلى أف ىذه المبادرة جاءت في إطار البرنامج الذي أقره نادي األسير، والمجنة الشعبية، 

سمسمة فعاليات تؤكد  والقوى الوطنية واإلسبلمية، دعما لؤلسرى في معركة األمعاء الخاوية، ويشتمؿ عمى
دعـ ومساندة جماىير الشعب الفمسطيني ليؤالء األسرى ممف أصبحت حياة عدد منيـ في دائرة الخطر 

 الشديد وتبعث عمى القمؽ.
 18/2/2013، األيام، رام اهلل

 
 في الخميلالعروب مخيم مع األسرى ب تضامنيةلمسيرة  يتصدىاالحتالل  52

يات متفرقة بيف المواطنيف وجنود االحتبلؿ في مخيـ العروب بمدينة اندلعت صباح االثنيف مواج: الخميؿ
 الخميؿ جنوب الضفة الغربية، بعد تصّدي االحتبلؿ لمسيرة طبلبية تضامنا مع األسرى.

وأفادت مصادر محمية مف داخؿ المخيـ لوكالة "صفا" أّف قّوة عسكرية مف جيش االحتبلؿ تصدت لمعشرات 
جوا في مسيرة تضامنية مع األسرى في سجوف االحتبلؿ خاصة األسرى مف طمبة المدارس الذيف خر 

وأوضحت أف قّوات راجمة مف جيش االحتبلؿ داىمت المخيـ وبدأت بإطبلؽ القنابؿ الغازية  المضربيف.
 والصوتية صوب المواطنيف وبيف المنازؿ وفي األحياء السكنية.

 18/2/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

  ببئر السبع جراء تدىور خطير في صحتو مستشفى إلىالشراونة  سيراألنقل  53
المضرب عف الطعاـ منذ حوالي سبعة شيور، نقمو بشكؿ عاجؿ  أكدت عائمة األسير أيمف الشراونة الخميؿ: 

 الى مستشفى "ساروكا" ببئر السبع بعد تدىور خطير في وضعو الصحي.
نقؿ ايمف مف عزؿ "ايمي" ببئر السبع الى المستشفى بعد  (17/2وأكدت مصادر في راـ اهلل اليوـ األحد )

 تدىور بوضعو الصحي.
 17/2/2013قدس برس، 

 
  48 اعاماًل فمسطينًيا من الضفة في أراضي ال ثالثين يعتقلاالحتالل  54
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كشفت صحيفة /يديعوت أحرنوت/ العبرية النقاب عف اعتقاؿ الشرطة اإلسرائيمية لعشرات العماؿ الناصرة:  
 .1948مسطينييف الذيف يعمموف في داخؿ األراضي المحتمة عاـ الف

(، أكثر مف ثبلثيف فمسطينيًا مف سكاف 2|17وأوضحت الصحيفة أف شرطة االحتبلؿ اعتقمت، اليـو األحد )
 . وذكرت 48الضفة الغربية بحجة أنيـ ال يحمموف "تصاريح عمؿ" في األراضي المحتمة عاـ 

جاءت خبلؿ عممية دىـ وتفتيش قامت بيا الشرطة اإلسرائيمية في مواقع البناء  االعتقاؿالصحيفة أف عممية 
 بحثًا عف عماؿ ال يحمموف تصاريح عمؿ، وأضافت أنو تـ تحويؿ العماؿ لمتحقيؽ.

 17/2/2013قدس برس، 
 

  حصارًا مشدًدا عمى بمدة بيت إكسا قرب القدس االحتالل يفرض 55
إلسرائيمي قرية بيت إكسا، شماؿ غرب مدينة القدس المحتمة، منطقة أعمنت قوات االحتبلؿ االقدس المحتمة: 

عسكرية مغمقة وقامت بإغبلؽ حاجز "راس بدو" اإلسرائيمي المؤدي لمقرية واحتجزت عميو عشرات 
 المواطنيف.

 17/2/2013قدس برس، 
 

  تجاه منازل الفمسطينيين شرق مدينة غزة النارتطمق  االحتاللقوات  56
، في ساعات متأخرة مف مساء أمس األحد اإلسرائيمية المتمركزة في األبراج العسكرية فتحت القواتغزة: 

  إلى(، نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه منازؿ المواطنيف الفمسطينييف جنوب شرؽ حي الزيتوف 2|17)
 الجنوب مف مدينة غزة، وذلؾ بالتزامف مع توغؿ محدود لقوات االحتبلؿ.

 18/2/2013قدس برس، 
 
 
 

 تتيح ليا طمب معمومات "إسرائيل"اتفاقيات مع  لألردن توجد: ال النسوراهلل  عبد 57
إف مشروع القانوف المعدؿ لقانوف  ،عبد اهلل النسور ،قاؿ رئيس الوزراء األردني: محمد الدعمة - عماف

ف الدولة مكمفة بحما 2082ضماف حؽ الحصوؿ عمى المعمومات لعاـ  ية ىو أحد قوانيف الحريات العامة، وا 
ف المعمومات األمنية والعسكرية ال يجوز إتاحتيا. عمى مداخبلت نيابية حوؿ مشروع  وقاؿ رداً  المعمومات، وا 

القانوف والجيات التي مف حقيا الحصوؿ عمى المعمومات، إنو ال توجد لؤلردف أي اتفاقيات وفؽ القانوف مع 
التالي فإف المعمومات األمنية والعسكرية ، تتيح ليا طمب معمومات وفؽ مشروع ىذا القانوف، وب"إسرائيؿ"

 محمية.
 88/2/2083الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"الستيراد الغاز من  أمريكيةمع شركة  تتفاوض األردن 58

الستيراد  "إسرائيؿ"و األردفوجود مباحثات سرية بيف  األردنية نفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية: بترا وكالة
حوؿ وجود  األنباءما تناقمتو  إلى باإلشارةنو "إ أمس:في بياف صحافي  ،الت الوزارةالغاز الطبيعي. وق
سرائيؿ الستيراد الغاز الطبيعي، في الواقع  األردفمحادثات سرية بيف  ىناؾ اتصاالت تجري حاليًا بيف  إفوا 
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استيراد  إمكانيةحوؿ  األمريكيةشركة البوتاس العربية ونظيرتيا في الجانب اإلسرائيمي مف خبلؿ شركة نوبؿ 
الغاز الطبيعي المتاح في منطقة البحر الميت كوقود رخيص ونظيؼ لمصانع شركة البوتاس العربية 

خفض الكمؼ  "إسرائيؿ"اليدؼ مف استيراد الغاز مف  أفالوزارة  وأضافت ."الموجودة في منطقة البحر الميت
مثؿ ىذه  أفة بيذا الشأف حتى تاريخو، مؤكدة اتفاقي أي إلىيتـ التوصؿ  ليذه المصانع، ولـ  اإلنتاجية

 الترتيبات تتطمب مستقببًل اتفاقيات ذات طبيعة خاصة وترتيبات مع الجيات المعنية.
 88/2/2083الدستور، عمان، 

 
 ين.. ويعمن تضامنو مع األسرىفمسطيني نوابستنكر قرار بمغاريا إبعاد ي "اإلسالمي"العمل األردن:  59

المعاممة غير اإلنسانية التي يتعرض ليا  األردني العمؿ اإلسبلميجبية اف حزب د: ىديؿ غّبوف -عماف 
األسرى الفمسطينيوف والعرب في سجوف االحتبلؿ، والتي دفعت الكثيريف منيـ إلى اإلضراب عف الطعاـ، 

، الذي مؤكدا أف األسرى سجموا أرقامًا قياسية غير مسبوقة، كما ىو الحاؿ مع األسير البطؿ سامر العيساوي
وحمؿ الحزب في بيانو  زادت مدة إضرابو عمى سبعة أشير وأصبحت حياتو ميددة بالخطر الشديد.

األسبوعي أمس، العدو الصييوني المسؤولية الكاممة عف كؿ تداعيات اإلضراب عف الطعاـ، فيما داف 
 "الصمت العربي والدولي" عف ىذه الجرائـ، معتبرا أنو "عبلمة موت ضمير".

استنكر الحزب قرار حكومة بمغاريا بإبعاد ثبلثة مف أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني إلى  إلى ذلؾ،
سيما أف المبعديف دخموا بمغاريا بتأشيرة سارية المفعوؿ، ولـ  تركيا، "استجابة لمضغوط الصييونية"، وال

العبلقات بينيا  حكومة بمغاريا المسؤولية عف تعكير صفو يصدر عنيـ ما يسيء إلى مصالحيا، محمبلً 
وطالب الشعب البمغاري بموقؼ "وطني دفاعًا عف سيادة بمده التي انتيكيا  وبيف األمتيف العربية واإلسبلمية.
 رضوخ حكومتو لموبي الصييوني".

 88/2/2083الغد، عم ان، 
 

 وسعوديون ومصريون يؤكدون عدم جواز زيارة القدس تحت االحتالل أردنيونعمماء عم ان:  60
وسعوديوف ومصريوف عدـ جواز زيارة القدس تحت  أردنيوفأكد عمماء شريعة : يياب مجاىدإ -عماف 

في نقابة  "جؿ فمسطيف والقدسأميندسوف مف "لجنة  أقامتياجاء ذلؾ في ندوة  االحتبلؿ اإلسرائيمي.
السنة  أىؿولجنة فمسطيف والقضايا القومية في اتحاد الميندسيف العرب، ورابطة عمماء  األردنية الميندسيف

 ."الموقؼ مف زيارة القدس في ظؿ االحتبلؿ"تحت عنواف  أمسفي مجمع النقابات المينية مساء 
صفوت حجازي مف  .كؿ مف د "،جؿ فمسطيفأميندسوف مف "رئيس لجنة  أدارىاالتي  ،وشارؾ في الندوة

 و بكر.بأسامة أ .كـر كساب ودأ .ود ،حمدأنشأت  .ود ،محمد الشريؼ مف السعودية .ود ،مصر
وتناوؿ المتحدثوف قضية زيارة القدس والتعامؿ مع الييود والمحتميف استنادا الى ما ورد في القرآف الكريـ 

وشددوا  لمثورات العربية والربيع العربي. أولوية األقصىف تحرير فمسطيف والمسجد أ وأكدوا والسنة النبوية.
نما بدعـ المجاىديف إا تحت حراب االحتبلؿ ىميا ال يكوف بزيارتيأف دعـ القدس وتعزيز صمود أعمى 

 يجاد مشاريع تعزز صمودىـ.  ا  والصامديف و 
في كممة افتتح بيا  ،اهلل عبيدات ـ. عبد األردنييف وقاؿ رئيس اتحاد الميندسيف العرب نقيب الميندسيف

 إلىيقيا ف ما يعيشو الوطف العربي مف تغيرات وربيع يبعث عمى التفاؤؿ باف فمسطيف في طر إ ،الندوة
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وحوؿ ما يجري في سوريا وجو عبيدات رسالة لمشعب السوري  التحرر واف اهلل سييسر ليا مف يحررىا.
 في مقدمة لمعركة تحرير فمسطيف. أنيـمفادىا 

 88/2/2083الدستور، عمان، 

 
 "إسرائيل"فتوى شرعية تحرم التعامل مع  يوزعون أردنيون نقابيون 68

غنيمة  سة رئيس مجمس النقباء نقيب الميندسيف الزراعييف محمود أبوبرئا أردني دعا وفد نقابي :عماف
تفقدية لسوؽ الخضار أمس التجار  ةزيار لجنة حماية الوطف ومقاومة التطبيع النقابية، خبلؿ  وأعضاء
 محبلت الخضار عمى مقاطعة الخضار والفواكو الصييونية. وأصحاب

بتحريـ  األردفتوى شرعية موقعة مف عدد كبير مف عمماء وقاـ الوفد بتسميـ التجار بروشورات تشتمؿ عمى ف
 بوستر حممة المقاطعة. إلى باإلضافةالتعامؿ مع العدو الصييوني 

 88/2/2083الغد، عم ان، 
 

 مع األسرى في سجون االحتالل تضامنياً  ينظم اعتصاماً  "الشعبيةالوحدة األردن: " 62
سط حضور جماىيري وحزبي ومشاركة قوى وطنية ، وو "نعـ آلالـ الجوع ال لمركوع"تحت شعار  :عماف

اعتصامًا جاء ضمف سمسمة  ،مخيـ البقعة ،وحركات شبابية، نظمت شبيبة حزب الوحدة الشعبية في البمقاء
فعاليات تقيميا شبيبة الحزب لمتضامف مع األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتبلؿ الصييوني 

 معركة األمعاء الخاوية. الذيف يخوضوف معركة الحرية والصمود
سطروا ممحمة جديدة في المواجية مع جبلدييـ،  األسرىوقاؿ األميف العاـ لحزب الوحدة سعيد ذياب إف 

نفذوه داخؿ  إضرابوالقوى وىيئات ومؤسسات لـ يقفوا مع قضيتيـ في أطوؿ  األحزابأف  إلىالفتا 
مة بالتحرؾ مف خبلؿ الييئات والمؤسسات ، مطالبا الحكو األسرىوأكد عمى االستمرار مع  المعتقبلت.

في السجوف الصييونية، وذلؾ بإطبلؽ سراحيـ  األردنيوف األسرىالدولية لمعالجة قضيتيـ ومف ضمنيـ 
عبلف بطبلف معاىدة وادي  كمناضميف مف أجؿ الحرية، ووقؼ كؿ أشكاؿ التطبيع مع الكياف الغاضب، وا 

 عربة.
 88/2/2083الدستور، عمان، 

 
 االحتالل بناء استراتيجية قانونية لمنضال الفمسطيني ضد  ل : دعوةاألوسطسات الشرق درامركز  63

دعت شخصيات قانونية وسياسية، خبلؿ ندوة عقدت مؤخرًا، إلى "بناء : نادية سعد الديف -عماف 
 استراتيجية قانونية لمنضاؿ الفمسطيني ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي، وتشكيؿ دائرة مختصة في جامعة الدوؿ

حكاـ عزلتو دوليًا". وتركز النقاش خبلؿ جمسات الندوة عمى الجانب القانوني في القضية  العربية لمقاضاتو وا 
 الفمسطينية، باعتباره سندًا لمحقوؽ بعد إىمالو والتجاوز عنو أحيانًا.

ة لمنضاؿ التي نظميا مركز دراسات الشرؽ األوسط، أف "االستراتيجية القانوني ،وأكد المشاركوف في الندوة
سناد االستراتيجيات األخرى، وفي مقدمتيا  الفمسطيني"، "تشكؿ أداة لحماية حقوؽ الشعب الفمسطيني وا 

 لمدير المركز جواد الحمد. الكفاح المسمح، وكذلؾ االستراتيجية السياسية واإلعبلمية"، وفقاً 
واجية سمطات االحتبلؿ وكشؼ وأكد الحمد، خبلؿ افتتاح الندوة "تكامؿ النضاؿ بمختمؼ أشكالو، مف أجؿ م

ولفت إلى  انتياكاتيا وسياستيا العدوانية ضد الشعب الفمسطيني، وكذلؾ لمواجية ضغوط المجتمع الدولي".
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أىمية "المعالجة القانونية الشاممة لحركة النضاؿ الفمسطيني، تمييدًا لصياغة استراتيجية وطنية تشكؿ 
 أجؿ تحقيؽ أىداؼ التحرير وحؽ العودة وتقرير المصير". مرجعية لعمؿ القوى والفصائؿ الفمسطينية مف

وتوقع أف يساعد "انتصار المقاومة الفمسطينية عمى العدواف اإلسرائيمي األخير ضد قطاع غزة، ونيؿ 
فمسطيف صفة دولة مراقب غير عضو في األمـ المتحدة، باإلضافة إلى أجواء الثورات العربية"، في 

ورأى أف "وضع ىذه  االستراتيجية، إذا أحسف العرب والفمسطينيوف رسميا. التعاطي مع مفاعيؿ ومخرجات
االستراتيجية سيشكؿ رافعة ميمة لتفعيؿ استراتيجية عربية وفمسطينية لمواجية وعزؿ االحتبلؿ، والضغط 
" لتغيير سياسات النظاـ الدولي إزاء الصراع، لقطع الطريؽ أماـ اتياـ الشعب الفمسطيني وأنصاره "بالعنؼ

 و"اإلرىاب"، مقابؿ مزاعـ "ديمقراطية الكياف المحتؿ".
 إلى "تشكيؿ دائرة قانونية لمقارعة االحتبلؿ"، مشيراً  ،عدناف أبو عودة ،ودعا رئيس الديواف الممكي األسبؽ

إلى أف "الدائرة المقترحة يتـ تشكيميا في إطار الجامعة العربية مف خبراء قانونييف وسياسييف واستراتيجييف، 
مطاردة االحتبلؿ في دوؿ العالـ، استنادًا إلى سجؿ إسرائيمي حافؿ باالنتياكات القانونية ضد الشعب ل

 الفمسطيني".
وأيد خبير القانوف الدولي أنيس القاسـ ضرورة "التصدي لمساعي االحتبلؿ بإعادة صياغة مبادئ القانوف 

مف خطورة نجاح ىذا المسعى عمى القضية الدولي، باعتباره كتب عقب الحرب العالمية الثانية"، محذرًا 
 الفمسطينية.

إال أف أميف عاـ جبية العمؿ اإلسبلمي حمزة منصور حذر مف تغميب الخطاب القانوني في القضية 
الفمسطينية، مؤكدًا أف "الحديث عف االحتبلؿ يشمؿ أرض فمسطيف المحتمة كاممة، وليس األراضي المحتمة 

قبؿ اختزاؿ األرض بالضفة الغربية وقطاع غزة فقط"، معتقدًا أف "مف فرط وأضاؼ "ال ن فقط". 8967العاـ 
 % مف فمسطيف، يسيؿ عميو التفريط بالبقية منيا". 80بنحو 

بإحكاـ الصمة بيف الحقوؽ القانونية  ،سمماف أبو ستة ،مف جيتو، طالب عضو المجمس الوطني الفمسطيني
لعودة باعتباره أىـ مف تقرير المصير، حيث المطموب أواًل لمشعب الفمسطيني والمطالبة بيا، مؤكدًا "حؽ ا

ودعا إلى "انتخاب مجمس وطني جديد تنشأ  عودة الشعب الفمسطيني ألرضو حتى يطالب بتقرير مصيره".
ولفت إلى أىمية "حممة  مميوف فمسطيني تتمتع بالكفاءة والنزاىة والمصداقية". 88عنو قيادة ممثمة لحوالي 

نما  مقاطعة االحتبلؿ المتنامية في دوؿ العالـ"، محذرًا مف أف "حؽ العودة ال يتحقؽ بتغيير عنواف المخيـ، وا 
 ".8948بعودة البلجئيف إلى ديارىـ وأراضييـ التي ىجروا منيا بفعؿ العدواف الصييوني العاـ 

لمشروع عف أىمية مجابية ا ،اهلل األشعؿ عبد ،وتحدث خبير القانوف الدولي والسفير المصري السابؽ
الصييوني، الذي يعتمد، بحسبو، عمى "ضعؼ الذاكرة العربية والتحالؼ مع دولة عظمى واالعتماد عمى 

وانتقد "غياب مصطمح القدس المحتمة عف الخطاب  القوة العسكرية، وتوظيؼ اإلعبلـ لطمس الحقائؽ".
صييوني يستيدؼ التياـ كؿ  والفعؿ العربي واإلسبلمي"، مقدرًا "خسارة جميع أوراؽ التفاوض، إزاء مشروع

ودعا إلى "إشاعة ثقافة المقاومة، بمختمؼ أشكاليا، ضد  فمسطيف، ولكف عينو االحتبللية عمى مصر".
 االحتبلؿ الصييوني"، مؤكدًا أف "فمسطيف تقع في صمب األمف القومي المصري مباشرة".

أكد "وجوب سرياف أحكاـ القانوف  ،محمد الشبللدة .د ،وكاف أستاذ القانوف الدولي في فمسطيف المحتمة
لزاـ االحتبلؿ بيا". وشدد عمى "حؽ الشعب  الدولي المعاصر عمى األراضي الفمسطينية المحتمة، وا 

الفمسطيني في مقاومة االحتبلؿ المرتبط بحؽ تقرير المصير، ومطالبة ىيئة األمـ المتحدة بوضعو تحت 
 الحماية الدولية".
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أف "االستيطاف  ،اهلل أبو عيد عبد ،ولي والعبلقات الدولية في فمسطيف المحتمةفيما اعتبر أستاذ القانوف الد
"االستفادة مف القانوف والمحاكـ  إلىيعّد أخطر مخالفات االحتبلؿ لقواعد وفروع القانوف الدولي"، داعيًا 

 الدولية كوسائؿ رديفة لمنضاؿ السياسي الشعبي بكافة أشكالو".
 ،محمد المجذوب، قدميا بالنيابة عنو أستاذ العموـ السياسية ،الدولي في لبناف وطالبت ورقة ألستاذ القانوف

أحمد نوفؿ، المطالبة "بالتفريؽ بيف المقاومة وما يسمى اإلرىاب، استنادا إلى أف القانوف الدولي المعاصر 
 يبيح لرجاؿ المقاومة المجوء إلى كؿ الوسائؿ الممكنة ضد قوات االحتبلؿ".

إلى "حؽ الشعب الفمسطيني، غير  ،يحيى أبو عبود األردنييف، و مجمس نقابة المحاميفوأشارت ورقة عض
ونيؿ حريتو واختيار مصيره"، مستشيدًا بالقرارات الدولية ذات  ؿستقبلالالقابؿ لمتصرؼ، في العودة وا

 العبلقة.
التمسؾ بالقرار  إلىة "القيادة الفمسطيني ،موسى الدويؾ ،ودعا أستاذ القانوف الدولي في فمسطيف المحتمة

زالة القائـ مف المستوطنات، بما فييا ما أقيـ داخؿ القدس  8980الدولي الصادر العاـ  لوقؼ االستيطاف وا 
المحتمة، وليس التوجو إلى مجمس األمف الدولي الستصدار قرار منو بشأف المستوطنات، في ظؿ "الفيتو 

 األمريكي".
عمى "جرائـ جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي المنتيِكة  ،خميؿ حسيف ،افوركزت ورقة األستاذ األكاديمي في لبن

لمقوانيف والمبادئ واألعراؼ الدولية"، منتقدًا "ضعؼ المطالبات بإلزاـ االحتبلؿ بالقانوف الدولي اإلنساني، 
 رغـ أىميتيا".

 88/2/2083الغد، عم ان، 
 

 مع األسرى الفمسطينيين يصوم تضامناً وزحمة والبقاع لمروم الكاثوليك  الفرزلأبرشية  راعي :لبنان 64
لمروـ الكاثوليؾ المطراف عصاـ درويش صيامو لمدة ثبلثيف  )لبناف( أعمف راعي أبرشية الفرزؿ وزحمة والبقاع

 يومًا، تضامنا مع األسرى الفمسطينييف، مف أجؿ حريتيـ، مطالبًا بإطبلؽ سراحيـ.
وتضامنًا مع  44 ر فمسطيف، لمناسبة ذكرى انطبلقتيا الػجاء اإلعبلف في احتفاؿ الجبية الديموقراطية لتحري

في  األسرى المضربيف عف الطعاـ وفي مقدمتيـ األسير سامر العيساوي، في المركز الثقافي في سعدنايؿ
 .البقاع

 88/2/2083السفير، بيروت، 
 

 لخرقيا صفقة "وفاء األحرار" "إسرائيلمن "ضباطًا  تستدعيمصر  65
تدعت مصػػر عػػددًا مػػف ضػػباط دولػػة االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي، لخرقيػػا اتفاقيػػة صػػفقة اسػػ: محمػػد جاسػػر  - غػػزة

 وحركة "حماس" بواسطتيا. "إسرائيؿ""وفاء األحرار، التي أبرمت بيف 
وأوضػػػح رئػػػيس مركػػػز الدراسػػػات الفمسػػػطينية فػػػي القػػػاىرة إبػػػراىيـ الػػػدراوي فػػػي تصػػػريح خػػػاص بػػػػ"فمسطيف أوف 

اإلسػػرائيمييف لمحاسػبة "دولػػتيـ" مػف خبلليػـ عمػػى خرقيػا االتفاقيػػة  اليػف"، األحػد، أف مصػػر اسػتدعت الضػباط
أرادت توجيو صفعة قوية لممخابرات المصرية عبػر اعتقػاؿ أسػرى  "إسرائيؿ"التي رعتيا مصر، مشيرًا إلى أف 

 محرريف أفرج عنيـ ضمف الصفقة.
 استجابة لمطمب المصري. ،87/2/2083األحد  ووصؿ الضباط اإلسرائيميوف المستدعوف إلى القاىرة، اليوـ

 87/2/2083فمسطين أون الين، 
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 تدينان االنتياكات اإلسرائيمية بحق األسرى منظمة التعاون اإلسالميو  العربيةجامعة الدول  66

العػػػاـ لجامعػػػة الػػدوؿ العربيػػػة نبيػػػؿ العربػػي الصػػػمت غيػػػر المبػػرر لممجتمػػػع الػػػدولي  ف: اسػػػتنكر األمػػيوكػػاالت
ألسرى عمى أيػدي االحػتبلؿ. وطالػب المجتمػع الػدولي بتحمػؿ مسػؤولياتو تجػاه ومنظماتو إزاء ما يتعرض لو ا

بحسػب بيػاف صػحفي لمجامعػة العربيػة رسػالة إلػى  العربػيالمضربيف عػف الطعػاـ. ووجػو  فالفمسطينيياألسرى 
كػػؿ مػػف األمػػيف العػػاـ لؤلمػػـ المتحػػدة بػػاف كػػي مػػوف والمفوضػػة العميػػا لحقػػوؽ اإلنسػػاف نافػػانيثيـ بػػيبلي بشػػأف 

 تدخؿ إلطبلؽ سراح األسير العيساوي وزمبلئو المضربيف عف الطعاـ.ال
 "إسػػرائيؿ"وفضػح سياسػة  "تػػدويؿ قضػية األسػرى الفمسػطينييف"ودعػت منظمػة التعػاوف اإلسػبلمي إلػى ضػرورة 

، عػف بػالغ األحد العنصرية. وأعرب األميف العاـ لمنظمة التعاوف اإلسبلمي أكمؿ الديف إحساف أوغمو، أمس
ء أوضاع األسرى في سجوف االحتبلؿ، مؤكدًا أنو يتابع أوضػاع األسػرى المضػربيف عػف الطعػاـ عػف قمقو إزا

كثػػب، وشػػدد عمػػى تأييػػده لمطػػالبيـ المشػػروعة فػػي ظػػؿ مػػا يتعرضػػوف لػػو مػػف إجػػراءات تعسػػفية وحرمػػاف مػػف 
 الحقوؽ األساسية.

 88/2/2083الخميج، الشارقة، 
 

 في إغالق األنفاقالقوات المسمحة مستمرة  :مصريمصدر عسكري  67
جيػػػود القػػػوات المسػػػمحة المصػػػرية مسػػػتمرة بكػػػؿ "إف  مسػػػئوؿمصػػػري  عسػػػكريقػػػاؿ مصػػػدر ": الحيػػػاة" –غػػػزة 

توريػػدىا  "إسػػرائيؿ"التػػي يسػػتخدميا الفمسػػطينيوف لتيريػػب البضػػائع والسػػمع التػػي تمنػػع  "الطػػرؽ إلغػػبلؽ األنفػػاؽ
عػدد األنفػاؽ الموجػودة "أف  مضػيفا ت.سػت سػنوا حواليإلى قطاع غزة منذ فرض الحصار عمى القطاع قبؿ 

، نافًيػػا األرقػػاـ الضػػخمة التػػي تػػرددت "نفقػػاً  225عمػػى الشػػريط الحػػدودي فػػي رفػػح التػػي تػػـ التعػػرؼ إلييػػا يبمػػغ 
 حوؿ عددىا.

خػارج عػدة، منيػا منظرًا إلى أف كؿ نفػؽ لػو "إنو  "األىراـ"التابع لصحيفة  "بوابة األىراـ"وقاؿ المصدر لموقع 
 ."نفقاً  550المصرية يصعب كشفيا، فإف عددىا يصؿ إلى  داخؿ المنازؿ

عمميػات ىػدـ األنفػاؽ مسػتمرة ولػـ تتوقػؼ، مػف خػبلؿ آليػات جديػدة وطػرؽ متنوعػة، أىميػا اسػتخداـ "وأكد أف 
فساد تربتيا  ."القوات المسمحة بدأت بالفعؿ في ىدـ األنفاؽ الرئيسة"، الفتًا إلى أف "المياه لغمر تمؾ األنفاؽ وا 

القػػوات المسػػمحة تسػػعى إلػػى حفػػظ األمػػف واالسػػتقرار فػػي شػػبو جزيػػرة سػػيناء، خػػبلؿ المرحمػػة "عمػػى أف وشػػدد 
الجارية، حيػث نصػبت عػددًا مػف الكمػائف الثابتػة والمتحركػة وتعمػؿ عمػى مسػاعدة الشػرطة المدنيػة فػي تػأميف 

 ."المواقع الحيوية الميمة فييا
ف األنفػاؽ، بعػدما أصػبحت وسػيمة يتػاجر بيػا بعػض مصر أعمنت عزميا عمى التخمص نيائيًا م"وأوضح أف 

األفػػراد، مػػف دوف أف تكػػوف ليػػا أي عبلقػػة بػػالتخفيؼ مػػف معانػػاة الشػػعب الفمسػػطيني، خصوصػػًا أف المعػػابر 
 ."الشرعية أصبحت تعمؿ في شكؿ منتظـ

 88/2/2083الحياة، لندن،    
 

 الرئيس الباكستاني يؤكد دعمو إقامة دولة فمسطينية 68
، أف بػػػبلده ستواصػػػؿ دعميػػػا 87/2/2083األحػػػد  ئيس الباكسػػػتاني آصػػػؼ عمػػػي زرداري، أمػػػسأكػػػد الػػػر : واـ

الثابػػت لمشػػعب الفمسػػطيني وحقػػو فػػي إقامػػة دولػػة فمسػػطينية مسػػتقمة عاصػػمتيا القػػدس . وقػػاؿ فػػي كممػػة أثنػػاء 
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كستانية، حفؿ عشاء أقيـ اليوـ عمى شرؼ الرئيس الفمسطيني محمود عابس الذي بدأ محادثاتو مع القيادة البا
إف باكستاف قامت بدور محوري في األمـ المتحدة بالتصويت لعضوية فمسطيف التي قبمت كدولة غير عضو 
بصفة المراقب ويأمؿ أف يقود إلى االعتراؼ بحقوؽ الشعب المشروعة وحصوليا عمى العضوية بالكامػؿ فػي 

فػي األراضػي المحتمػة، ودعػا المجتمػع أداف الرئيس بشدة بناء المستوطنات غير الشػرعية كما  األمـ المتحدة.
مػف بنػاء تمػؾ المسػتوطنات التػي قػاؿ إنيػا سػتوجو نكسػة إلػى حػؿ الػدولتيف  "إسػرائيؿ"الدولي إلى التدخؿ لمنع 
لمقػػانوف الػػدولي سػػيكوف بمثابػػة صػػفعة عمػػى وجػػو المجتمػػع الػػدولي وأضػػاؼ  "إسػػرائيؿ"مشػػددًا عمػػى أف تجاىػػؿ 

 .طيف سيشكؿ خطرًا عمى استقرار منطقة الشرؽ األوسطبأف إنكار حؽ تقرير المصير لشعب فمس
 88/2/2083الخميج، الشارقة، 

 
 مع األسير العيساوي تتضامنالمصري  الزمالك نادي جماىير 69

قامػػت جمػػاىير نػػادي الزمالػػؾ المصػػري برفػػع الفتػػة تضػػامف مػػع األسػػير الفمسػػطيني فػػي : صػػفا -اإلسػػكندرية 
ي، وذلػؾ أثنػاء مبػاراة الفريػؽ أمػاـ نظيػره جػازيممي التشػادي ببطولػة سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي سامر العيسػاو 

 نظيفة. أىداؼدوري أبطاؿ أفريقيا والتي انتيت بفوز الزمالؾ بسبعة 
ورفعت الجماىير الفتة كبيرة كتبت عمييا "سامر العيساوي أمعائؾ الخاوية رمز كرامتنػا" فػي إشػارة لئلضػراب 

سجوف االحػتبلؿ لممطالبػة بػاإلفراج عنػو لعػدـ قانونيػة الحكػـ اإلداري عف الطعاـ الذي يخوضو العيساوي في 
 بحقو.

 88/2/2083، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 بسورية الحماية لالجئين الفمسطينيين نداًء عاجاًل لتوفيرتوجو  ةدوليثالث منظمات  70
يػػة القانونيػػة واألمنيػػة لبلجئػػيف وجيػػت ثػػبلث منظمػػات تعمػػؿ دولًيػػا نػػداًء عػػاجبًل لتػػوفير الحما :صػػفا –جنيػػؼ 

الفمسػػطينييف الميػػّددة حيػػاتيـ بػػالخطر داخػػؿ المخيمػػات فػػي األراضػػي السػػورية، وعمػػى حػػدودىا المشػػتركة مػػع 
 بحؽ ىؤالء البلجئيف. أألمميلبناف واألردف، منددة بالتقصير 

العمػؿ مػف أجػؿ جنيؼ"، "مجموعة -وذكرت المنظمات الثبلث وىي "المرصد األورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف
ألػؼ الجػئ فمسػطيني  600لندف" في بياف وصؿ "صفا" االثنػيف أّف  -لندف" و"مركز العودة-فمسطينيي سوريا

 ، تقّطعت بيـ السبؿ بعد استيداؼ مخيماتيـ.2088يقيموف في سوريا منذ تفجر األزمة أواخر مارس 
ف وتركيػا ومصػر وليبيػا، ونػازحيف فػي وأوضحت أف البلجئيف باتوا يتوزعػوف مػا بػيف الجئػيف فػي األردف ولبنػا

الداخؿ السوري، وآخريف بقوا في مخيماتيـ رغـ انعداـ األمف، عدا عمَّف تػـ نفػييـ وعػدـ السػماح ليػـ بػالمجوء 
 إلى األردف ولبناف، بصورة مخالفة لمقانوف.

بفعػػؿ محاولػػة  وأضػػافت أّف الحالػػة اإلنسػػانية الصػػعبة التػػي يعػػاني منيػػا البلجػػئ الفمسػػطيني فػػي سػػوريا تعقػػدت
 طرفّي الصراع جّر مخيمات البلجئيف وحسميا إلى صالحيما.

وأشارت إلى عػدـ قيػاـ "األونػروا" بواجباتيػا فػي تقػديـ المسػاعدات البلزمػة لمنػازحيف مػنيـ، ال سػيما فػي مجػاؿ 
إلػى داخػؿ  اإليواء، عدا عف مخالفة الحكومة األردنية لقواعد القانوف الدولي بعػدـ السػماح لفمسػطينييف المجػوء

 أراضييا، في حيف تضع الحكومة المبنانية العراقيؿ أماـ تسوية أوضاع مف دخموا أراضييا كبلجئيف.
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ألؼ الجئ فمسطيني مف سوريا يعيشػوف  20وجاء في الدراسة القانونية الصادرة عف تمؾ المنظمات أّف قرابة 
امة مكاًنا لمسػكف، أو يػتـ اسػتغبلليـ مػف اليوـ ظروًفا مأساوية في لبناف، حيث يتخذوف مف بعض المرافؽ الع

 قبؿ مالكي العقار في ظؿ انعداـ مساعدات اإليواء، وغياب الرقابة الحكومية.
ولفتت إلى أف أعداد كبيرة مف ىؤالء البلجئيف اضطرت لمجػوء لممخيمػات الفمسػطينية فػي لبنػاف غيػر المؤىمػة 

 لحياتية.الستقباليـ ولو بالحد األدنى مف الناحية اإلنسانية وا
وحسب تمػؾ المنظمػات، فقػد تػواترت التصػريحات الرسػمية فػي األردف بعػدـ السػماح لبلجػئ الفمسػطيني القػادـ 
مف سوريا باجتياز الحدود، فيما يعكس الواقع عمى األرض ترسيخ سياسة "النفي عف الحػدود" ضػّدىـ بصػورة 

 تتناقض مع القانوف الدولي.
، فػي "الجػئ 2600وعػددىـ "ز غالبية مف سمح ليـ استثناًء بالػدخوؿ ونوىت إلى أف الحكومة األردنية تحتج

 صورة أشبو باالعتقاؿ تحت ظروؼ ال إنسانية.
، فػػػػي ظػػػػؿ اسػػػػتمرار 8000وفػػػي الػػػػداخؿ السػػػػوري، وصػػػػؿ عػػػػدد الضػػػػحايا مػػػف البلجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف قرابػػػػة 

تػي يشػيد بعضػيا حصػاًرا خانقًػا ال لؤلنروا العمميات العسكرية بصورة شبو يومية ضد مخيمات المجوء التابعة 
 منذ قرابة الشيريف.

%، 70في حيف تشيد ىذه المخيمات حالة نقػص حػاد فػي المػواد األساسػية رفعػت نسػبة الفقػر إلػى أكثػر مػف 
 نتيجة حالة الحصار المحكمة بفعؿ انتشار الطيراف الحربي التابع لمنظاـ، والقناصة.

ي يواجيػو فمسػطينيوف خػارج أراضػييـ منػذ الحػرب المبنانيػة فػي وأشارت إلى أف ىذا الواقع يعد األصعب، والذ
ونػػػروا" والمفوضػػػية العميػػػا األثمانينيػػات القػػػرف الماضػػػي، مطالبػػػة كافػػػة أصػػػحاب القػػرار والمسػػػؤولية، وخاصػػػة "

 لشؤوف البلجئيف باتخاذ أقصى اإلجراءات لتخفيؼ معاناة البلجئيف الفمسطينييف في سوريا.
انسجاـ اإلجراءات الحكومية مع قواعد القانوف الدولي لدى كافة الدوؿ التي  وشددت المؤسسات عمى ضرورة

 .تستقبؿ الجئيف عمى أراضييا جراء التدىور الحاصؿ في سوريا
 88/2/2083، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 معمومات حول وفاة السجين "اكس" بتقديم "إسرائيل"ستراليا تطالب أ 78

معمومػػات عػػف  "إسػػرائيؿ"ف وزيػػر الخارجيػػة االسػػترالي بػػوب كػػار، إنػػو طمػػب مػػف أعمػػ: يػػو بػػي أي -اسػػتراليا 
 .2080نياية عاـ  "إسرائيؿػ"السجيف" أكس"، الذي وجد مشنوقًا في زنزانتو ب

ونقمػػػت وسػػػائؿ إعػػػبلـ اسػػػترالية عػػػف كػػػار قولػػػو، إف "الػػػوزارة تعػػػّد تقريػػػرًا عػػػف القضػػػية وتسػػػعى لمحصػػػوؿ عمػػػى 
 ي"، مضيفًا "طمبنا مف الحكومة اإلسرائيمية المساىمة في التقرير".معمومات مف الجانب اإلسرائيم

وأشػػار إلػػى أنػػو طمػػب مػػف الػػوزارة أف تجػػري مراجعػػة لقضػػية السػػجيف الػػذي كشػػفت "أيػػو بػػي سػػي" اإلخباريػػة 
األسػػترالية األسػػبوع الماضػػي عػػف ىويتػػو ويػػدعى بػػف زايغػػر وعػػرؼ لفتػػرة طويمػػة بالسػػجيف "أكػػس" كونػػو كػػاف 

 أف تكشؼ ىويتو أو التيـ الموجية إليو في سجف أيالوف اإلسرائيمي. محتجزًا مف دوف
 88/2/2083الحياة، لندن، 

 
 إلى "مواقع رماية" ضد المستوطنين تتحول الغربيةالضفة  72

 عدناف أبو عامر
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جػػػاء مفاجئػػػًا نبػػػأ الخبلفػػػات الحػػػادة بػػػيف وزارتػػػي الػػػدفاع والماليػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ حػػػوؿ كمفػػػة تحصػػػيف سػػػيارات 
ف فػػي الضػػفة الغربيػػة، خشػػية مػػف العمميػػات المسػػمحة التػػي ينفػػذىا الفمسػػطينيوف ضػػدىـ، إذ اتيمػػت المسػػتوطني

مبليػػيف شػػيقؿ مخصصػػة ليػػذا الغػػرض، عممػػًا بػػأف الحكومػػة تحصػػف سػػيارات  5األولػػى الثانيػػة بعػػدـ تحويػػؿ 
، تراجػػع المسػػتوطنيف عمػػى حسػػاب ميزانيػػة الجػػيش، لكػػف بسػػبب اليػػدوء النسػػبي الػػذي شػػيدتو األعػػواـ األخيػػرة

 طمبيـ عمى تحصيف سياراتيـ، رغـ تنامي الظاىرة في مناطؽ مختمفة مف الضفة.
ولعػؿ مػػا فػػاقـ مػػف القمػػؽ اإلسػػرائيمي مػػف اسػتيداؼ المسػػتوطنيف فػػي الضػػفة، اإلحصػػائيات التػػي أعمنيػػا جيػػاز 

د السػحاب" "الشاباؾ" األمنػي، وأكػدت أف عػدد عمميػات المقاومػة ضػدىـ تزايػدت منػذ العمميػة العسػكرية "عػامو 
عمػػى قطػػاع غػػزة قبػػؿ ثبلثػػة أشػػير، حيػػث شػػكمت الحػػرب دافعػػًا لممنظمػػات الفمسػػطينية فػػي الضػػفة، سػػواء كػػاف 
عبػػر إلقػػاء الحجػػارة، أو الزجاجػػات الحارقػػة، وأحيانػػًا إطػػبلؽ الرصػػاص، بشػػكؿ لػػـ نشػػيده مػػف قبػػؿ، بحيػػث أف 

 % في العمميات!300الجيش رصد ارتفاعًا بنسبة 
المنظمػػػات الفمسػػػطينية أخػػػػذت أبعػػػادًا متقدمػػػػة فػػػي اسػػػتخداـ أسػػػػاليب جديػػػدة ومتطػػػػورة ىػػػذه األرقػػػاـ تؤكػػػػد أف 

السػػتيداؼ الجنػػود والمسػػتوطنيف اإلسػػرائيمييف فػػي الضػػفة، وربمػػا مػػا سػػاعد فػػي حػػدوث ىػػذا التطػػور امتبلكيػػا 
 لمعتاد والتسميح عمى قمتو.

 
 التخطيط والتنفيذ• 

دة في الضفة الغربية في اآلونة األخيػرة يكمػف فػي إطػبلؽ ولعؿ المظير الغالب عمى العمميات المسمحة السائ
النار التي تطاؿ قوات االحتبلؿ ومواقعو العسكرية، والمستوطنيف ووسائؿ نقميـ ومواصبلتيـ، فيو أسموب قد 
ال يحتػػػاج لكثيػػػر عنػػػاء أو تخطػػػيط، مقارنػػػة بأشػػػكاؿ العمػػػؿ األخػػػرى التػػػي تتطمػػػب الدقػػػة والتخطػػػيط السػػػميميف 

 نفيذ كالعمميات االنتحارية واقتحاـ المستوطنات ووضع العبوات الناسفة.لضماف نجاح الت
ومػػف المبلحػػظ أف إلقػػاء الحجػػارة والزجاجػػات الحارقػػة تػػتـ بشػػكؿ شػػبو يػػومي، وبصػػورة متزايػػدة نسػػبيًا، مقارنػػة 

حوادث باألشكاؿ والوسائؿ األخرى، فيما تحمؿ اإلحصاءات اإلسرائيمية والفمسطينية أرقامًا ممحوظة إلجمالي 
 إطبلؽ النار التي تتـ ضد أىداؼ عسكرية واستيطانية.

وتتنػػػوع االسػػػتيدافات الفمسػػػطينية لؤلىػػػداؼ اإلسػػػرائيمية فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة، لتأخػػػذ شػػػكؿ إطػػػبلؽ النػػػار عمػػػى 
مسػػتوطنة حينػػًا، وعمػػى موقػػع أو بػػرج عسػػكري حينػػًا آخػػر، وعمػػى قافمػػة أو سػػيارة عسػػكرية أو اسػػتيطانية حينػػًا 

ي ىػػدؼ إسػػرائيمي يتػػاح لمفصػػائؿ الفمسػػطينية المسػػمحة، وقياسػػًا لمسػػتوى ىػػذه العمميػػات وتخطيطيػػا ثالثػػًا، أو أ
وطبيعػػة اليػػدؼ الخػػاص بيػػا تكػػوف نتائجيػػا، فػػالتخطيط الجيػػد يقػػود لتنفيػػذ جيػػد، وبالتػػالي إلػػى نتػػائج جيػػدة فػػي 

 معظـ األحياف.
ي االنتمػاء الحزبػي والتػأطير التنظيمػي وىذا الموف مف العمميات يقدر عميو الجميع، فػبل يقتصػر فقػط عمػى ذو 

مكانياتيـ عمى تخطيط وتنفيذ العمميػات  والعامميف في الخبليا المسمحة الذيف تسعفيـ وتمكنيـ حدود قدراتيـ وا 
طبلؽ القذائؼ، بؿ يجري األمر عمى أي فمسطيني يريد التصدي  االنتحارية، واقتحاـ المستوطنات النوعية، وا 

بداية، ثـ ينقض عمى أي ىدؼ إسرائيمي، عسكريًا كاف أـ استيطانيًا، بأقؿ قدر مف  لبلحتبلؿ، ليحوز السبلح
 التعقيدات اإلجرائية والتنظيمية التي تفرض نفسيا في سمؾ العمؿ المسمح المنظـ.

وقد تمثؿ تحوؿ المسمحيف الفمسطينييف بالضفة الغربية في أسموب عمميـ في تكتيػؾ جديػد يقػوـ عمػى اعتبػار 
فضؿ مف القنبمة، وىو خطوة قد تؤدي لتسػييؿ العمميػات ضػد الجػيش والمسػتوطنيف مػف جيػة، ومػف البندقية أ

 جية أخرى الحصوؿ عمى قدر أكبر مف التبرير السياسي.
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ومػػػع ذلػػػؾ، فػػػإف  األسػػػاليب الفمسػػػطينية تتغيػػػر معتمػػػدة عمػػػى أوضػػػاع السػػػاحة الميدانيػػػة، ففػػػي حػػػيف تتطمػػػب 
خبرة، إال أف اليجـو بالزجاجػات الحارقػة والبنػادؽ أسػيؿ فػي التنفيػذ، وىػو اليجمات االنتحارية بالقنابؿ فريقًا و 

ما يقمؽ إسرائيؿ مف ىذه الخبليا المتخصصػة بالكمػائف والقػنص، ألنيػا تنتقػي نوعيػة األىػداؼ التػي تختارىػا، 
 وخبرتيا وقدرتيا تشير إلى قدرة عسكرية متنامية.

شػير األخيػػرة كانػت بحاجػػة إلػى رصػػد، إعػداد، ومنطقػػة فكػؿ العمميػات التػػي وقعػت فػػي الضػفة الغربيػػة فػي األ
داعمػػػة تمكػػػف "السػػػمؾ مػػػف الغػػػوص فػػػي مياىػػػو"، مػػػع العمػػػـ أف أف ىػػػذا النػػػوع مػػػف العمميػػػات المسػػػمحة يشػػػكؿ 

 استنزافًا لآللة العسكرية اإلسرائيمية!
 

 التيديد االستراتيجي• 
المسػتوطنيف والجنػود فػي الضػفة الغربيػة أكثر مف ذلؾ، يعتقد الفمسطينيوف أف تركيزىـ المسػمح فػي اسػتيداؼ 

تسمب مف إسرائيؿ المبررات األخبلقية بخصوص الطابع العنيؼ لممقاومة الفمسطينية، وعمى مستوى الصراع 
عامػًا، عنػدما يخػوض  46اإلعبلمي الدولي ال يرفض أحد مقاومة شعب يرزح تحت االحتبلؿ العسػكري منػذ 

 صراعًا ضد جنوده ومستوطنيو.
اح العمميػػات التػػي تقػػـو بيػػا الخبليػػا المسػػمحة فػػي الضػػفة ضػػد الجنػػود والمسػػتوطنيف توجػػو "ضػػربة كمػػا أف نجػػ

قاسػػية" لمجػػيش اإلسػػرائيمي، وقػػوة ردعػػو، وتشػػجع شػػبانًا آخػػريف عمػػى االنضػػماـ لصػػفوفيا، السػػيما وأف تكتيػػؾ 
الميػداني فػي الضػفة  إطبلؽ النار يمكف المسمحيف مف العودة بسيولة لممناطؽ الفمسطينية، حيث يشير الواقع

الغربية إلى أف القػدرات االلكترونيػة الجيػدة جػدا، ووسػائؿ الرؤيػا الميميػة، والجػدراف المعقػدة، وأبػراج الحراسػة ال 
 تكفي لمواجية مسمح فمسطيني منفرد يحمؿ بندقية شخصية.

سػػػتراتيجية"، دفعػػػت وقػػػد جػػػاء رد الفعػػػؿ اإلسػػػرائيمي عمػػػى كثػػػرة ىػػػذه العمميػػػات وتزايػػػدىا، العتبارىػػػا "تيديػػػدات إ
بصػػناع القػػرار لمػػدعوة إلقامػػة سػػياج أمنػػي فاصػػؿ حػػوؿ التجمعػػات االسػػتيطانية فػػي الضػػفة، خاصػػة "آرئيػػؿ، 
غوش عتصيوف، معاليو أدومػيـ"، لحمايتيػا مػف عمميػات فمسػطينية محتممػة، فػي ضػوء توقػع الجيػات األمنيػة 

 المختصة بأف الخبليا المسمحة ستستمر في تنفذ عممياتيا.
مػػف المعطيػػات الميدانيػػة فػػي الضػػفة اتسػػاع مػػا يمكػػف أف يسػػمى "مؤّشػػر الخػػوؼ"، بحيػػث أف دوريػػات  ويتضػػح

عسػػكرية إسػػرائيمية، ودبابػػات تسػػاندىا المروحيػػات، بػػدأت بميػػاـ غيػػر اعتياديػػة مػػف حيػػث المسػػؤوليات والميػػاـ 
ة إلييػػا، واعتمػػاد أسػػموب الميدانيػة، واتسػػاع الػػدائرة فػػي المسػػتوطنات، ومحيطيػػا وكافػة الطػػرؽ والمعػػابر المؤّديػػ

التمويو إلعطاء الصورة لمخبليػا الفمسػطينية وفػرؽ الرصػد وجمػع المعمومػات بوجػود أنمػاط جديػدة وشػديدة مػف 
التػػػيّقظ والحمايػػػات األمنيػػػة والحراسػػػات، لمحيمولػػػة دوف أف يػػػتمّكف أحػػػد مػػػف تنفيػػػذ أيػػػة عمميػػػات، سػػػواء كانػػػت 

 حماس وجناحيا العسكري في أكثر مف مناسبة. عسكرية أو خطؼ، تمييدًا لتبادؿ أسرى كما صرحت
والواضػػح أف مػػا سػػبؽ يػػتـ تنفيػػذه بشػػكؿ  دقيػػؽ  فيمػػا يتعمّػػؽ بالمشػػاىدات، عػػدا عػػف األمػػور غيػػر المعمنػػة، فيمػػا 
يشػػّكؿ عنصػػر المفاجػػأة أداة أخػػرى وسػػبلحًا ذا فعاليػػة فػػي سػػياؽ مبلحقػػة المجموعػػات المسػػمحة، حيػػث تعتبػػر 

 الفمسطينية نابمس أمثمة حية عمى ما سبؽ ذكره.المستوطنات المحيطة بالمدف 
ويمكف مبلحظة بالعيف المجردة تمؾ التحّركات، ويتناقميا الفمسطينيوف كخبر  عادي يأتي في سياؽ النشاطات 
اإلسرائيمية، السيما إطػبلؽ القنابػؿ المضػيئة لػيبًل، فػي الوقػت الػذي تتحػّرؾ فيػو السػيارات العسػكرية مسػتخدمة 

ة بأضػػواء سػػيارات اإلسػػعاؼ، ناىيػػؾ عػف النشػػاط المكثػػؼ لممروحيػػات العسػػكرية لػػيبًل ونيػػارًا، األضػواء الشػػبيي
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وعمػػى طػػوؿ نقػػاط التمػػاس والمسػػتوطنات تتكػػّرر الصػػورة بشػػكؿ  أوسػػع تصػػؿ فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف التخػػاذ 
 األمكنة لمياجع ومراكز لمدبابات المجنزرة، وىو ما ينطبؽ عمى معظـ المستوطنات.

التجربة في الضفة الغربيػة، أف المعسػكرات التابعػة لقػوات الجػيش تعتبػر مواقػع متقّدمػة يقػع عمػى ويشير واقع 
سػناد الميػاـ، بػؿ والتخطػيط ليػا مػف حيػث قربيػا وتواصػميا مػع ضػباط أمػف  عاتقيا العبء األكبر فػي تنفيػذ وا 

ـ بالتنقػػػػؿ مػػػػف المسػػػػتوطنات والػػػػدوريات المسػػػػمحة لممسػػػػتوطنيف ىنػػػػاؾ، والػػػػذيف وصػػػػؿ الحػػػػاؿ ببعضػػػػيـ لمقيػػػػا
المستوطنات والمغادرة لساعات مف أجؿ التسّوؽ، مستخدميف الدبابات المجنزرة في أحدث "تقميعة" مف تقاليع 

 اليوس األمني والخوؼ واليمع الشديديف الذي يحاصر أدؽ التفاصيؿ اليومية لممستوطنيف في الضفة.
ي اإلسػػرائيمي، والتػػداعيات الناجمػػة عػػف كػؿ ىػػذه التفاصػػيؿ تشػػكؿ ضػغطًا عػػالي الحساسػػية عمػػى الممػػؼ األمنػ

شػػعار اإلسػػرائيمييف  نجػػاح المسػػمحيف الفمسػػطينييف بػػاختراؽ االحتياطػػات، يػػدفع باتجػػاه تفريػػغ المسػػتوطنات، وا 
 بفقداف األماف في كّؿ أنحاء الضفة، حتى في األسواؽ والمركبات والكرفانات االستيطانية ىنا وىناؾ.

Al-Monitor  ،85/2/2083 
 
 
 
 

 ووفد المنظمة الرسمي سوريا ينيوفمسط 73
 عمي بدواف
انتيت قبؿ أياـ قميمة زيارة الوفد الرسمي الفمسطيني القادـ مف راـ اهلل لمعاصمة السورية دمشؽ برئاسة عضػو 
المجنة التنفيذيػة لػػمنظمة التحريػر الفمسػطينية وعضػو المجنػة المركزيػة لحركػة فػتح زكريػا اآلغػا، المسػؤوؿ عػف 

منظمػػػػة التحريػػػػر، فػػػي زيػػػػارة كػػػػاف عنوانيػػػا األساسػػػػي الن ظػػػػر بأوضػػػاع عمػػػػوـ البلجئػػػػيف  ممػػػؼ البلجئػػػػيف فػػػي
الفمسػػطينييف فػػي سػػوريا فػػي مختمػػؼ منػػاطؽ انتشػػارىـ )مخيمػػات، تجمعػػات(، وفػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ عمػػى وجػػو 
التحديػػػد، فمػػػاذا كػػػاف حصػػػاد تمػػػؾ الزيػػػارة، وىػػػؿ اسػػػتطاع الوفػػػد الفمسػػػطيني تحقيػػػؽ إنجػػػاز مممػػػوس عمػػػى ىػػػذا 

 د؟الصعي
 

 زيارة تقصي حقائؽ
فػػػي حقيقػػػة األمػػػور، وانطبلقػػػًا مػػػف المتابعػػػة الحثيثػػػة لوقػػػائع وتفاصػػػيؿ زيػػػارة الوفػػػد الفمسػػػطيني لدمشػػػؽ، فػػػإف 
حصادىا كاف متواضعًا ولـ يكف بالمستوى المطموب أو المنشود مف عموـ الناس، ولـ تكف تمؾ الزيػارة سػوى 

يني كػػاف مػػف بػػيف أعضػػاء الوفػػد الػػذي ت ش ػػكَّؿ إضػػافة زيػػارة "تقصػػي حقػػائؽ ...!" عمػػى حػػد قػػوؿ قيػػادي فمسػػط
لرئيسو زكريا اآلغا مف األمػيف العػاـ لجبيػة النضػاؿ الشػعبي الفمسػطيني أحمػد مجػدالني، وأمػيف سػر المكتػب 
السياسػػي لجبيػػة التحريػػر الفمسػػطينية بػػبلؿ قاسػػـ، وعضػػو المكتػػب السياسػػي لمجبيػػة العربيػػة عمػػراف الخطيػػب، 

يني بدمشػػؽ محمػػود الخالػػدي، وعضػػو المجمػػس الثػػوري لحركػػة فػػتح الػػدكتور سػػمير ومشػػاركة السػػفير الفمسػػط
 الرفاعي.

والطامة الكبرى التي بانت في ىذا المجػاؿ، أف الوفػد الفمسػطيني فػي زيارتػو، وضػع عمػى رأس جػدوؿ أعمالػو 
ح ولمنظمػة إضافة لموضوع حاؿ الفمسطينييف في سوريا، مناقشة مسػألة األمػبلؾ والعقػارات العائػدة لحركػة فػت

التحرير في سوريا مع الجيات الرسمية في البمد، والحديث عف السعي الفتتاح مبنى آخػر لمسػفارة الفمسػطينية 
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بدمشػػؽ بػػداًل مػػف مكانيػػا الحػػالي، وىػػو أمػػر مقبػػوؿ مػػف حيػػث المبػػدأ، لكنػػو كػػاف أمػػرًا غيػػر منطقػػي فػػي الحالػػة 
يفتػػرض بػػو أف يركػػز عمػػى عنػػواف واحػػد فػػي  الراىنػػة لموضػػع الفمسػػطيني فػػي سػػوريا، فالوفػػد الفمسػػطيني كػػاف

زيارتػػو، وىػػو العنػػواف األىػػـ واألسػػاس والمتعمػػؽ بػػأحواؿ البلجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي سػػوريا فػػي ظػػؿ االشػػتعاؿ 
 المتواصؿ لؤلزمة الداخمية في سوريا.

مػػػة وعميػػػو، إف أعمػػػاؿ الوفػػػد ركػػػزت عمػػػى العنػػػواف المتعمػػػؽ بػػػاألمبلؾ والعقػػػارات العائػػػدة لحركػػػة فػػػتح ولممنظ
شػػكالياتيا القائمػػة منػػذ العػػاـ  إبػػاف االنشػػقاؽ المعػػروؼ فػػي صػػفوؼ حركػػة فػػتح والمنظمػػة، واالطػػبلع  8983وا 

عمػػى حػػاؿ البلجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي ظػػؿ األزمػػة الكبػػرى المشػػتعمة ىنػػاؾ، وعمػػى ىػػذا األسػػاس تػػـ االتصػػاؿ 
وضػوع إيػاه قيػد المعالجػة، والمقاء مع الطرؼ الرسمي السوري، ورشحت معمومات شبو مؤكػدة أشػارت بػأف الم

 وأف خطوات ستجري في ىذا المضمار خبلؿ الفترة القادمة.
 

 إنصات وغياب الفعالية
أما في الجانب المتعمؽ بأوضاع وحػاؿ الفمسػطينييف فػي سػوريا، فقػد تػـ عقػد ثػبلث لقػاءات لموفػد مػع مختمػؼ 

نصػػات" لموفػػد الرسػػم ي الفمسػػطيني القػػادـ مػػف راـ اهلل الفصػػائؿ والقػػوى، كػػاف فػػي جوىرىػػا لقػػاءات "اسػػتماع وا 
 لممثمي الفصائؿ لما جرى ويجري في مناطؽ التواجد الفمسطيني في سوريا )مخيمات/ تجمعات(.

وقػػد جػػرى ذلػػؾ دوف إجػػراء نقاشػػات مشػػاورات جديػػة وعمميػػة ممموسػػة، ودوف وضػػع تصػػورات واضػػحة إلنقػػاذ 
عػوف والمسػاعدة ليػـ فػي ظػؿ حالػة الفاقػة والعػوز حاؿ البلجئيف الفمسطينييف المتدىورة في سػوريا وتقػديـ يػد ال

المتزايػػدة فػػي صػػفوؼ الغالبيػػة مػػنيـ، وتػػأميف الحمايػػة لعمػػـو البلجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي سػػوريا. والعمػػؿ عمػػى 
تخفيؼ مضاعفات األزمة السورية عمى أوضاعيـ االقتصادية مف خػبلؿ تػأميف المسػاعدات البلزمػة والبحػث 

ا تجاه مجتمع البلجئيف الفمسطينييف في سوريا عمومًا وفي مخػيـ اليرمػوؾ بشػكؿ مع وكالة أونروا في واجباتي
 خاص وتأميف الخدمات وفؽ برنامج طوارئ يعالج األوضاع المتدىورة لبلجئيف في ىذا المخيـ.

ة ىذا إذا ما أضفنا إلى الوارد أعبله، فإف غياب المعالجة أو المقترحات العممية، لػـ تمحػظ أيضػًا الحالػة العامػ
لبعض المخيمات والتجمعات التي تتعرض لعمميات قصؼ بالياونات شػبو يوميػة، فقػد تػوالى تسػاقط القػذائؼ 

شػييد فمسػطيني فػي  8800وما زاؿ عمػى عػدد مػف المخيمػات الفمسػطينية وىػو مػا أدى بالنتيجػة لسػقوط نحػو 
، إضػػػافة لتوالػػػد 2083 سػػػوريا منػػػذ بػػػدايات األزمػػػة الداخميػػػة فػػػي الػػػببلد وحتػػػى منتصػػػؼ فبراير/شػػػباط الجػػػاري

ونشوء وضع استثنائي صعب في ظؿ حاالت النزوح الػداخمي لمسػكاف، وتحديػدًا بالنسػبة لعػدد مػف المخيمػات 
الفمسػطينية بدمشػؽ وريفيػػا كمخػيـ اليرمػػوؾ، ومخػيـ سػػبينو، ومخػيـ الحسػينية الواقػػع إلػى الجنػػوب الشػرقي مػػف 

 مدينة دمشؽ قرب بمدة "السيدة زينب".
ت النزوح مف المخيمات المذكورة إلى لبنػاف وفقػًا لتصػريحات آف ديسػمور،  صػرحت مػديرة وفيما يخص حاال

مػػف  85وكالػة غػوث وتشػػغيؿ البلجئػيف الفمسػػطينييف )أونػروا( فػػي مػؤتمر صػحفي عقدتػػو فػي بيػػروت الجمعػة 
ة ألػؼ شػخص"، مضػيف 25، أف "عدد النازحيف الفمسطينييف مف سوريا إلػى لبنػاف تجػاوز 2083فبراير/شباط 

أف "أعػػػػداد النػػػػازحيف الفمسػػػػطينييف مػػػػف سػػػػوريا فػػػػي تزايػػػػد مسػػػػتمر" وأف "وكالػػػػة أونػػػػروا تقػػػػدـ خػػػػدمات تعميميػػػػة 
 لمنازحيف، وتوفر صفوًفا خاصة لمطبلب لمحيمولة دوف ضياع العاـ الدراسي عمييـ".

غػػا أف فػػي ىػػذا السػػياؽ، إف أقصػػى مػػا تحػػدث بػػو الوفػػد الفمسػػطيني كػػاف تأكيػػده، وعمػػى لسػػاف رئيسػػو زكريػػا اآل
"منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية سػػػتعمؿ عمػػػى تػػػأميف المسػػػاعدات، وأنيػػػا سػػػتعمؿ مػػػع وكالػػػة أونػػػروا التػػػي تقػػػدر 
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احتياجات البلجئيف في سوريا بمبمغ تسعيف مميوف دوالر أميركي كمساعدة عاجمة، لبلتصػاؿ بالػدوؿ المانحػة 
 والمتبرعيف لتأميف ىذا المبمغ".

 
 شيداء العمل اإلغاثي

إف لقػػاءات الوفػػد المركػػزي الفمسػػطيني القػػادـ فػػي زيارتػػو الدمشػػقية، وىػػو الوفػػد الُمبت عػػث مػػف قبػػؿ  وبالنتيجػػة،
القيػػادة الفمسػػطينية فػػي راـ اهلل، وبتكميػػؼ مػػف الػػرئيس محمػػود عبػػاس، كانػػت لقػػاءات فوقيػػة تمػػت مػػع القيػػادات 

الفمسػػػطينية، إضػػػافة  الفمسػػػطينية المتواجػػػدة فػػػي سػػػوريا مػػػف فصػػػائؿ منظمػػػة التحريػػػر وفصػػػائؿ تحػػػالؼ القػػػوى
 لمجيات الرسمية في البمد.

ولػػـ يمحػػظ الوفػػد فػػي زيارتػػو سػػوى لقػػاء واحػػد مػػع بعػػض أعضػػاء الييئػػة الوطنيػػة األىميػػة فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ، 
وبػػاألحرى مػػع وفػػد يمثميػػا، حػػيف طالػػب الوفػػد بمعالجػػة أوضػػاع المخيمػػات والتجمعػػات الفمسػػطينية الواقعػػة فػػي 

يدة زينػػب، ومخػػيـ سػػبينة ومخػػيـ درعػػا، ومخػػيـ الحسػػينية، ومخػػيـ خػػاف الشػػيح قمػػب منػػاطؽ التػػوتر كمخػػيـ السػػ
 الواقع غربي مدينة دمشؽ، ومخيمي النيرب وحندرات الواقعيف قرب مدينة حمب شماؿ سوريا.

لكف، كاف مف الضروري عمى الوفد، عقد أكثر مف لقاء عمؿ مع وفود شػعبية تمثػؿ الشخصػيات االجتماعيػة 
ف، ورجاالت المجتمع المدني ومثقفي المخيـ، ومف النشطاء الشػباب مػف عمػوـ التجمعػات الفاعمة ورجاؿ الدي

 الفمسطينية ومف مخيـ اليرموؾ عمى وجو التحديد، وىـ الذيف ما زالوا حتى اآلف متواجديف عمى األرض.
ثػة والتربيػة وفي مخيـ اليرموؾ عمػى سػبيؿ المثػاؿ، يقػـو ىػؤالء النشػطاء بتأديػة ميػاـ عظيمػة ونبيمػة فػي اإلغا

والصحة والرعاية لمف تبقى مف أبناء اليرموؾ داخؿ حدوده، وقد سقط منيـ عدة شيداء أثناء قياميـ بواجبيـ 
اإلنسػػاني والػػوطني واألخبلقػػي تجػػاه مػػف تبقػػى مػػف شػػعبيـ داخػػؿ مخػػيـ اليرمػػوؾ، فينػػاؾ ثبلثػػة شػػيداء مػػنيـ 

نيار( لتأميف القوت اليومي -منيـ ي سع وف )ليؿسقطوا أثناء العمؿ إلحضار الخبز لممخيـ، وما زاؿ العشرات 
الضروري لبقاء الناس الموجوديف فػي المخػيـ عمػى قيػد الحيػاة، وكػاف آخػرىـ مػف الػذيف سػقطوا مػؤخرا الشػييد 
"أيمف محمد جودة" عضػو قيػادة منطقػة اليرمػوؾ فػي حركػة التحريػر الػوطني الفمسػطيني )فػتح( الػذي استشػيد 

 في "ساحة الريجو" القريبة مف شارع اليرموؾ والتي تشيد توترًا واشتباكات دائمة.في مخيـ اليرموؾ وتحديدًا 
وانطبلقػػًا مػػف الػػوارد أعػػبله، فػػإف مبلحظػػات نقديػػة ومحقّػػة إضػػافية، ُسػػِجمْت عمػػى عمػػؿ الوفػػد الفمسػػطيني فػػي 

مسطينية النازحػة زيارتو األخيرة لدمشؽ، فقد تمنى الناس عمى الوفد أف يقوـ بزيارة لبعض مواقع التجمعات الف
بدمشؽ وريفيا، والقياـ بزيارة عمؿ ميدانية تضامنية لبعض المخيمات الفمسػطينية ومنيػا مخػيـ اليرمػوؾ عمػى 
سػػبيؿ المثػػاؿ، ورؤيػػة األمػػور كمػػا ىػػي عمػػى أرض الواقػػع، وذلػػؾ بمواكبػػة مػػف شػػباب ونشػػطاء المخػػيـ لتػػأميف 

  صعوبات أمنية أو لوجستية في تحقيقو.سبلمة الوفد، وىو أمر ممكف وُمت يسر عمى أرض الواقع وال
 

 الوجع الكبير
زيارة الوفد الميدانية لمخيـ اليرموؾ، ومشاركة الناس في مصابيـ الحالي في ظؿ ظروؼ القصػؼ والحصػار 

 والتغريبة الكبرى لغالبية سكانو، كانت فيما لو تمت ستنعكس إيجابا.
جئػيف الفمسػطينييف لجيػة بػروز الػدور الفمسػطيني الرسػمي وكاف ليا أف تحدث وقعًا كبيرًا في نفوس وأفئدة البل

فػػي رعػػايتيـ ومتابعػػة أمػػورىـ فػػي ظػػؿ مصػػابيـ الكبيػػر، بػػداًل مػػف الحسػػرة التػػي ألقػػت بظبلليػػا عمػػييـ فػػي ظػػؿ 
نسػػػيانيـ مػػػف قبػػػؿ جيػػػاتيـ الرسػػػمية، وانطػػػبلؽ بعػػػض التصػػػريحات غيػػػر المسػػػؤولة التػػػي خرجػػػت عمػػػى لسػػػاف 

عضػػو المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر الػػذي قػػاؿ "إنػػو مػػف الصػػعب عمػػى  الػػبعض ومػػنيـ عبػػد الػػرحيـ ممػػوح



 
 

 

 

 

           48ص                                    2774العدد:                88/2/2083االثنين  التاريخ:

منظمة التحرير أف تتحمؿ مسؤولية الداخؿ والخارج" وىو تصريح يعرب بوضوح تاـ عف موقؼ المنظمة مف 
 قضية فمسطينيي سوريا بيذا الشكؿ.

نيػػة الفمسػػطينية، ولػػـ يبخمػػوا فػػي أخيػػرًا، إف فمسػػطينيي سػػوريا، الػػذيف كػػانوا عمػػى الػػدواـ فػػي قمػػب العمميػػة الوط
لحظػػة مػػف المحظػػات فػػي تقػػديـ قػػرابيف التضػػحية والفػػداء فػػي مسػػيرة الثػػورة الفمسػػطينية المعاصػػرة، فػػي مختمػػؼ 
محطاتيا، يشعروف بوجع كبيػر مػع غيػاب الصػوت الرسػمي الفمسػطيني فػي رعػايتيـ، ومتابعػة أحػواليـ بشػكؿ 

خرًا كاف لو أف يمعب دورًا أكبر وأفعػؿ، وكػاف لػو أف ُيسػيـ جدي وممموس. فالوفد الرسمي الذي زار دمشؽ مؤ 
 ببمسمة جراح تنزؼ مف جسد شعب مثقؿ بالجراح واآلالـ.

 87/2/2083، الجزيرة نت، الدوحة
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 حممي موسى

عجػػز عػػف تشػػكيؿ الحكومػػة التػػي كمفػػو بتشػػكيميا الػػرئيس مػػرة بعػػد مػػرة وأسػػبوعا تمػػو أسػػبوع وبنيػػاميف نتنيػػاىو ي
عضػو كنيسػت بنتنيػاىو. ورغػـ التقػارب السياسػي بػيف مكونػات  82اإلسرائيمي شمعوف بيريػز بعػد أف أوصػى 

المعسػػكر المؤيػػد لنتنيػػاىو سػػواء مػػف يعتبػػروف مػػف اليمػػيف القػػومي أو اليمػػيف الػػديني أو الوسػػط العممػػاني، فػػإف 
 تػػزاؿ تحػػوؿ دوف تشػػكيؿ الحكومػػة الجديػػدة. واألدىػػى أف نتنيػػاىو حتػػى اآلف لػػـ خبلفػػات داخميػػة وشخصػػية ال

 يعرض أي إنجاز لمفاوضاتو التي أجراىا مع القوى االئتبلفية المحتممة.
برئاسػػة نفتػػالي « البيػػت الييػػودي»وىكػػذا فػػإف مػػا كػػاف يبػػدو سػػيبل صػػار أكثػػر صػػعوبة نتيجػػة لموقػػؼ قائمػػة 

ة في التوتر القائـ بيف نتنياىو والميكود مف جية وبينت والبيػت الييػودي بينت. ورغـ وضوح األبعاد الشخصي
مف جية أخرى إال اف ىناؾ أسبابا موضوعية أخرى. فاليميف الديني الذي كاف عمى مدى عقود وجود الدولة 
 العبرية عنصرا مكمبل وليس العنصر األساس ناؿ في االنتخابات األخيػرة مػا جعػؿ منػو قػوة أساسػية مركزيػة.

مرشػحا ممػف يعتمػروف القبعػة الدينيػة بعضػوية الكنيسػت مػا جعػؿ مػنيـ أكبػر قػوة  38فقد فاز مػا ال يقػؿ عػف 
 ذات اتجاه متبمور أيديولوجيا.

ولكف ىذا الفوز أظير لممرة األولى الخبلؼ المستتر بيف الصييونية الدينية والحريديـ. وبينما يعتزؿ الحريديـ 
لصػػياينة المتػػدينوف بػػيف عمػػوـ النػػاس فػػي المػػدف والبمػػدات وال يختمفػػوف فػػي أحيػػاء ومػػدف خاصػػة بيػػـ ينتشػػر ا

جوىريا عف اآلخريف. وقد تميز الصياينة المتدينوف عف الحريديـ في اآلونة األخيرة بسعييـ الدؤوب الحتبلؿ 
نمػػا فػػي الحكػػـ اإلسػػرائيمي. وأسػػيـ فػػي ذلػػؾ واقػػع أف الصػػياينة  مواقػػع القيػػادة لػػيس فقػػط فػػي أحػػزاب اليمػػيف وا 
المتدينيف باتوا عمى رأس الحركة االستيطانية في الضفة الغربية ويعتبروف أنفسيـ رأس حربػة وطميعػة اليمػيف 

 القومي في إسرائيؿ.
وقػػػد تبػػػيف ىػػػذا مػػػف خػػػبلؿ غػػػزو الصػػػييونية الدينيػػػة أوال لقيػػػادة الميكػػػود وبعػػػد ذلػػػؾ محػػػاولتيـ احػػػتبلؿ قمػػػوب 

ط الكثيػر مػف قػادة الصػييونية الدينيػة فػي حركػة االحتجػاج الجميور اليمينػي عمومػا. وربمػا ليػذا السػبب انخػر 
االجتمػػاعي أو تعػػاطفوا معيػػا. وبأشػػكاؿ مختمفػػة شػػكؿ االنخػػراط فػػي قضػػايا النػػاس والرغبػػة فػػي قيػػادتيـ بدايػػة 

والحزبيف الحريدييف، شاس وييدوت ىتوراه. وىذا ما تجسد في « البيت الييودي»التوتر في العبلقة بيف قيادة 
ي بينػػت البكػػر أمػػاـ الكنيسػػت حػػيف حمػػؿ عمػػى تيػػرب الحريػػديـ مػػف الخدمػػة العسػػكرية وطالػػػب خطػػاب نفتػػال
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بفػػرض التجنيػػد اإللزامػػي عمػػييـ كغيػػرىـ مػػف اإلسػػرائيمييف. وىػػذا تقريبػػا بػػيف مػػا قػػرب جػػدا وخمػػؽ تحالفػػا بػػيف 
 بزعامة يائير لبيد.« ىناؾ مستقبؿ»و« البيت الييودي»

مػا يخمػػؽ مشػكمة لنتنيػػاىو فػػي تشػكيؿ الحكومػػة إال بقػدر مػػا يتعمػػؽ  وبػدييي أف لػػيس فػي مػػا سػبؽ، بحػػد ذاتػػو،
 38لػـ تنػؿ سػوى « الميكػود بيتنػا»األمر بشركائو. والواقع أف مشػكمة نتنيػاىو األساسػية تتمثػؿ فػي كػوف قائمػة 

مقعػػدا وعمميػػا خسػػرت أكثػػر مػػف ثمػػث القػػوة التػػي كانػػت ليػػا فػػي الكنيسػػت السػػابؽ. وىػػذا يجعػػؿ مػػف نتنيػػاىو 
والحريػػديـ فػػاقـ المشػػكمة « البيػػت الييػػودي»عفاء أمػػاـ الشػػركاء اآلخػػريف. وبػػدييي أف الخػػبلؼ بػػيف وقائمتػػو ضػػ

واتفقػا عمػى دخػوؿ « ىناؾ مستقبؿ»و« البيت الييودي»عند نتنياىو. وصارت المشكمة األكبر عندما تحالؼ 
 الحكومة معا أو البقاء خارجيا معا.

دينية ضد زعيـ البيت الييػودي مثممػا عجػز حتػى اآلف عػف وعجز نتنياىو عف تأليب حاخامات الصييونية ال
فؾ التحالؼ بيف بينت ولبيد. وفي الوقت نفسو عجز نتنياىو عف إقناع أي مف لبيد وبينت بالقبوؿ بإغراءات 
وزارية تحؿ المشكمة. وبحسب ما يتبدى حتى اآلف يقؼ نتنياىو أماـ خياريف: حكومة مع الحريديـ تعني بقاء 

ي وىنػػاؾ مسػػتقبؿ خارجيػػا. وىػػذا يضػػطره لمعمػػؿ عمػػى جمػػب حركػػة تسػػيبي ليفنػػي وكػػديما موفػػاز البيػػت الييػػود
 وحزب العمؿ بقيادة شيمي يحيموفيتش أو عمى األقؿ شؽ الحزب األخير وكسب ثمث أعضائو.

والخيار اآلخر ىو التخمي عف التحالؼ مع الحريديـ وقبوؿ االئتبلؼ مع لبيػد وبينػت. وىنػاؾ مػف يػؤمف بأنػو 
ظؿ الشكوؾ القائمة لدى نتنياىو مف نيات كؿ مف بينت ولبيد بات مف المستبعد المجوء إلى ىذا الخيار. في 

فنتنياىو يعتقد بأف لبيد وبينت يتآمراف مف أجؿ إسقاطو الحقا بعد تجريده مػف حمفائػو الطبيعيػيف فػي الحػزبيف 
 الحريدييف.

تمثػػؿ فػػي حقيقػػة أنػػو إذا لػػـ يفمػػح نتنيػػاىو فػػي تػػأليؼ غيػػر أف المشػػكمة األكبػػر فػػي الواقػػع اإلسػػرائيمي الػػراىف ت
الحكومػػػة فإنػػػو لػػػيس فػػػي إسػػػرائيؿ سػػػواه مػػػف سػػػيفمح فػػػي ذلػػػؾ. وحينيػػػا لػػػف يكػػػوف ىنػػػاؾ خيػػػار أمػػػاـ الػػػرئيس 
اإلسػػرائيمي سػػوى الػػدعوة النتخابػػات جديػػدة عمػػى أمػػؿ أف يحػػؿ الجميػػور المعضػػمة التػػي خمقيػػا. لكػػف يصػػعب 

ة فػػي الميكػود بيتنػػا والبيػػت الييػودي وىنػػاؾ مسػتقبؿ. وربمػػا أف الجميػػع تخيػؿ أحػػد يريػد انتخابػػات جديػػدة خاصػ
 أيضا يخشى االنتخابات المعادة خشية أف يعاقب الجميور اإلسرائيمي الطبقة السياسية بأسرىا.

وعمى األغمػب ىػذا مػا يػريح نتنيػاىو ويدفعػو لممراىنػة عمػى جنػراؿ الوقػت. فيػو يسػتطيع تأجيػؿ حسػـ الموقػؼ 
خصوصا أف القانوف يمنحو ميمة ثانيػة بعػد األسػابيع األربعػة األولػى. وحينيػا قػد يتخيػؿ أف حتى آخر لحظة 

مػػػا لػػػـ يمنحػػػو إيػػػاه الجميػػػور مػػػف قػػػوة فػػػي االنتخابػػػات يمكػػػف أف ينالػػػو عبػػػر التناقضػػػات داخػػػؿ المعسػػػكرات 
وال بػديؿ عػف  السياسية. وىذا يقود إلى االقتناع بأنو رغػـ المصػاعب الباديػة فإنػو ال بػديؿ عػف تػأليؼ حكومػة

نتنياىو رئيسا ليػا. وكثيػروف يعتقػدوف أف نتنيػاىو ال يػزاؿ يفػاوض نفسػو وىػو لػـ يحػدد بعػد الوجيػة التػي يريػد 
االنطبلؽ فييا: داخمية أـ خارجية. وكؿ مف يعرفوف نتنياىو يشددوف عمى أنو ممؾ السعي وراء اإلبقػاء عمػى 

 الوضع القائـ.
 88/2/2083، السفير، بيروت
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. 28سػػنة الػػى  86يعػػودوف اآلف الػػى قضػػاء مػػا بقػػي مػػف مػػدة السػػجف بػػيف سػػنة، وقػػد  38سػػنة الػػى  24بػػيف 
وفػػي مػػوازاة التفػػاوض فػػي االفػػراج عػػف شػػميط، ُأدخمػػت تغييػػرات فػػي القػػوانيف العسػػكرية  2009وذلػػؾ ألنػػو فػػي 

المتعمؽ بتعميمات األمػف(. وُتمّكػف  8677المتعمقة باالفراج عف السجناء قبؿ انقضاء فترة السجف )األمر رقـ 
غييرات والتفسيرات التي ُتعطى لؤلمػر اليػوـ الجػيش االسػرائيمي و'الشػباؾ' أف يعػاودا اعتقػاؿ كػؿ ُمفػرج عنػو الت

 حتى نياية مدة سجنو األصمية، بسبب جنايات ليست اعماال ارىابية مع االعتماد عمى أدلة سرية.
ـ عمػػػى المػػػاء واالمػػػبلح أيػػػا 280إف المعتقمػػيف الخمسػػػة ىػػػـ سػػػامر العيسػػػاوي مػػػف العيسػػػوية، الػػذي يحيػػػا منػػػذ 

يوما، وابراىيـ  840واالضافات الغذائية فقط، وأيمف الشراونة مف دورة، الذي صاـ مع انقطاعات قصيرة منذ 
أبو حجمة واياد أبو فنوف وأيمف أبو داود. وُحكـ عمػى معتقمػيف آخػريف ومػنيـ حػد ث وامػرأة مػف البدايػة بفتػرات 

 الرأي العاـ الفمسطيني.سجف قصيرة وىـ يسترعوف انتباىا أقؿ مف 
الػػى جانػػب العيسػػاوي وشػػراونة ُيضػػرب عػػف الطعػػاـ معػػتقبلف اداريػػاف آخػػراف ىمػػا طػػارؽ قعػػداف وجعفػػر عػػز 
الػػديف. ويػػنجح ىػػؤالء االربعػػة فػػي ىػػذه االيػػاـ بتييػػيج النفػػوس فػػي الجميػػور الفمسػػطيني أكثػػر مػػف كػػؿ عامػػؿ 

ىتمػاـ لمصػيرىـ وغضػب عػائبلتيـ ألنػو ال ُيسػمح احتكاؾ آخر ينشأ تحت السػيطرة االسػرائيمية. وقػد نّحػى اال
 ليا بزيارتيـ النقاش الجوىري في صفقة شميط.

أفػػادت وسػػائؿ االعػػبلـ االسػػرائيمية اف المعتقمػػيف عػػادوا الػػى النشػػاط االرىػػابي، فػػي ظػػاىر األمػػر، لكػػف جيػػاز 
ي حصػؿ عميػو أبػو األمف ُيعّرؼ االعماؿ التي يراىا الفمسطينيوف مدنية كالحصوؿ عمى مخصػص بقػاء كالػذ

داود، أو سياسػػػػية عاديػػػػة كالعضػػػػوية فػػػػي المؤسسػػػػات السياسػػػػية مػػػػف ـ.ت.ؼ والمشػػػػاركة فػػػػي اجتماعػػػػات أو 
 جمسات، بأنيا ارىاب.

سػػنة سػػجف بسػػبب اعمػػاؿ توالىػػا فػػي الػػذراع العسػػكرية لمجبيػػة الديمقراطيػػة زمػػف  24ُحكػػـ عمػػى أبػػو حجمػػة بػػػ 
بعػد االفػراج عنػو بثمانيػة اشػير،  2082و في راـ اهلل في حزيػراف االنتفاضة الثانية، وحينما تـ اعتقالو في بيت

لػـ يكػف يخطػػر ببالػو انػػو مطمػوب. إف وزيػػرة الثقافػة فػي حكومػػة سػبلـ فيػػاض عضػو فػػي الجبيػة الديمقراطيػػة، 
والجبية جزء مف ـ.ت.ؼ التي وقعت اسرائيؿ معيا عمى اتفاؽ اوسمو. ولـ يعتقد أبو حجمة، وىو نشيط قديـ 

الديمقراطيػػة عػػاد الػػى الػػببلد بعػػد التوقيػػع عمػػى اتفػػاؽ اوسػػمو وبػػاذف اسػػرائيمي، أف النشػػاط المػػدني فػػي الجبيػػة 
السياسي سيصبح محظورا وانو سُيعتقؿ بسببو. واعتقؿ العيساوي في المقابؿ ألنػو خػرج بعػد االفػراج عنػو مػف 

 القدس الى حي الراـ المجاور ونقض بذلؾ شروط االفراج عنو.
، وأبػو فنػوف الػذي اعتقػؿ فػي 2082كػانوف الثػاني  38بلـ حػداد الشػراونة الػذي اعتقػؿ فػي ُتمثؿ المحاميػة أحػ

. وتزعـ سمطات األمػف أنيمػا عػادا الػى نشػاط محظػور، لكػف األدلػة عمييمػا سػرية وُينكػر ىػذاف 2082نيساف 
ي وُحكػػـ بمحاولػػة قتػػؿ وبعضػػوية فػػي الجيػػاد االسػػبلم 2003االثنػػاف الػػدعاوى بشػػدة. وقػػد ُأديػػف أبػػو فنػػوف فػػي 

منيػػا. وُأديػػف الشػػراونة بالمشػػاركة فػػي عمميػػة فػػي بئػػر السػػبع وبانتػػاج قنبمػػة  9سػػنة سػػجف أمضػػى  29عميػػو بػػػ 
 منيا. 80سنة سجف أمضى  38وبالعضوية في حماس، وُحكـ عميو بػ 

فػػي يػػوـ االربعػػاء القريػػب سُيسػػمع فػػي المحكمػػة العميػػا اسػػتئناؼ فػػي قضػػية الشػػراونة كتبتػػو حػػداد مػػع المحػػامي 
والتغييػرات التػي  8677يري رماتي مف مكتب غػابي لسػكي. ويقتػرح االسػتئناؼ تحمػيبل قانونيػا مبػدئيا لبلمػر ن

ُأدخمػػت فيػػو والتفسػػير المعطػػى لػػو، وليػػذا فانػػو ذو صػػمة بػػأكثر الُمفػػرج عػػنيـ الػػذيف اعتقمػػوا وبمرشػػحيف آخػػريف 
تشػػػتمؿ عمػػػى  884و 886مػػػريف ايضػػػا العتقػػػاؿ مػػػف جديػػػد. وتعتقػػػد حػػػداد ورمػػػاتي اف المػػػواد المعدلػػػة مػػػف األ

تعميمات ُيحدث استعماليا كتمة حرجة تجعؿ االجراء غير عػادؿ. إف المجنػة العسػكرية التػي تبحػث فػي نقػض 
شػػروط التسػػريح بخػػبلؼ لجػػاف التسػػريحات فػػي اسػػرائيؿ التػػي يكػػوف فييػػا عػػامموف اجتمػػاعيوف وخبػػراء جػػرائـ 
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قػط ذوي أىميػة ألف يعممػوا قضػاة. ومعنػى ذلػؾ فػي وناس تربية وخبراء نفسيوف اعضاءا، تتػألؼ مػف ضػباط ف
رأي حػػػداد ورمػػػاتي انػػػو يشػػػارؾ فػػػي عضػػػوية المجنػػػة نػػػاس مػػػف الجيػػػاز العسػػػكري فقػػػط 'الػػػذي أمػػػر باعتقػػػاؿ 

 المسرحيف ولـ تكف لو مشاركة في قرار تسريحيـ'.
جف أو بػػأف شػػرط التسػػريح ىػػو أال ينفػػذ السػػجيف جنايػػة تكػػوف عقوبتيػػا ثبلثػػة اشػػير سػػ 8677يقضػػي األمػػر 

أكثر. وىكذا فاف مخالفة سير أو مشاركة في مظاىرة أو بقاءا غير قانوني في اسرائيؿ تعيد المسرح ليمضػي 
سنة سجف اخرى. وبخبلؼ المجنة االسرائيمية المدنيػة ال يوجػد لمجنػة ىنػا أي صػبلحية لتقصػير فتػرة  30 20

ر الى تأثيـ المػرء بمخالفػة العادتػو الػى السجف المتبقية. وأضافت حداد ورماتي انو ال حاجة بحسب ىذا األم
السجف. 'ال تشتمؿ مواد القانوف عمى أي تفسير ُيبػيف كيػؼ يجػب عمػى المجنػة اف تحػدد اف انسػانا نفػذ جنايػة 

لكػػاف ُأعيػػد  8985حينمػػا ال يكػػوف ُأديػػف بيػػا'، كتبػػا. وفػػي واقػػع األمػػر لػػو كانػػت تمػػؾ التعميمػػات موجػػودة فػػي 
جبريػػؿ مػػف الػػذيف شػػاركوا فػػي االنتفاضػػة االولػػى واعتقمػػوا أو ُحكػػـ عمػػييـ عشػػرات مػػف المفػػرج عػػنيـ بصػػفقة 

 لنشاطيـ، الى سجف طويؿ بؿ الى السجف المؤبد.
يحؽ لمجنة الحصوؿ عمى أدلة سرية وال يجب اف يعطييا المصدر األوؿ. كأف يكوف ذلؾ عمى سبيؿ المثػاؿ 

التأليؼ بيف جميػع المػواد ُيحػدث نظامػا خطيػرا تقريرا ينقمو عميؿ 'شباؾ' اعتمادا عمى تفصيبلت سمعيا. 'إف 
قد يفضي الى وضػع تكػوف فيػو المجنػة العسػكرية ممزمػة دوف تقػدير اف تعيػد لمسػجف انسػانا لعشػرات السػنيف'، 
كتبا. 'وذلؾ بناءا عمى معمومات استخبارية فقط تعتمد عمػى ِصػدؽ مصػادر لػـ تظيػر أمػاـ المجنػة، مػف غيػر 

عػػػف نفسػػػو ومػػػف غيػػػر اف يعمػػػـ مػػػا ىػػػي تيمتػػػو. وذلػػػؾ فػػػي وقػػػت تكػػػوف فيػػػو اف ُيعطػػػى انسػػػاف فرصػػػة لمػػػدفاع 
'خطيئتو' انو نفذ جناية لـ ُيداف بيا، ومف غير تقدير لبلمور يتعمؽ بالمدة التي ينبغي اف ُيسجنيا'. والشراونة 
فػػي وضػػع كيػػذا كمػػا يػػزعـ االثنػػاف وأف الجػػيش االسػػرائيمي يػػزعـ انػػو قػػاـ بمخالفػػة تتعمػػؽ بنشػػاط تنظيمػػي فػػي 
حماس. 'لـ ُيمنح المستأنؼ أية فرصة لفيـ أو مواجية األدلة عميو أو حتى لمحاولة عرض دعوى دفاعية أو 
صيغة مضادة وذلؾ ألف كؿ األدلة عميو كانت سرية'، أضافا، 'ولـ تشتمؿ األدلة السرية التػي عرضػت عمػى 

 ات استخبارية ُجمعت'.المجنة عمى شيادة المصادر نفسيا بؿ عمى موجز أتمو محقؽ 'شباؾ' مف معموم
جػػاء عػػف متحػػدث الجػػيش االسػػرائيمي ردا عمػػى ذلػػؾ أنػػو 'فػػي اطػػار صػػفقة االفػػراج عػػف الجنػػدي جمعػػاد شػػميط 
ُأفػػرج عػػف سػػجناء بحسػػب كتػػب عفػػو وقػػع عمييػػا رئػػيس الدولػػة وأوامػػر تخفيػػؼ لمعقوبػػة وقػػع عمييػػا قائػػد منطقػػة 

اء، وفػي أساسػيا شػرط عػدـ معػاودة نشػاط الوسط. واشتممت كتب العفػو ىػذه عمػى شػروط االفػراج عػف السػجن
أمني محظور. وىذا الشرط يشتمؿ عميو ايضا األمر المتعمؽ بتعميمات األمف في ييودا والسامرة عمى حسب 
القوانيف في ييودا والسامرة يمكف اف ُيمغى التسريح المشروط بسبب إدانة بمخالفة اخرى في اثناء مػدة الشػرط 

 يا اف تفحص عف معمومات استخبارية تشيد عمى نقض الشروط'.أو بواسطة لجنة ادارية يحؽ ل
ُيشعر بيف الفمسطينييف تحت السطح بحقد عمى االسػتخبارات المصػرية والمفاوضػيف مػف قبػؿ حمػاس. فينػاؾ 
مف يعتقدوف أنيـ تصرفوا باىماؿ ولـ يفكروا فيما ينتظر بضػع مئػات مػف السػجناء مػف سػكاف الضػفة الغربيػة 

طػػردوا الػػى الخػػارج أو الػػى غػػزة بػػؿ عػػادوا الػػى بيػػوتيـ. إف حمػػاس فػػي غػػزة تتمتػػع بيالػػة ومنطقػػة القػػدس لػػـ يُ 
المحػػررة أمػػا السػػمطة الفمسػػطينية فيػػي التػػي تتحمػػؿ آثػػار الغميػػاف االجتمػػاعي وتتمقػػى الغضػػب المجػػدد بسػػبب 

ف نادي األسير الفمسطيني والمكتب الحكومي لشؤوف األسرى يحصراف العناية في  األساس وضع السجناء. وا 
في اتصاالت دبموماسية بالجانػب المصػري: محادثػات مػع المسػؤوليف فػي االسػتخبارات، ولقػاءات فػي القػاىرة 
وارساؿ رسائؿ الى السفير المصري في راـ اهلل ويأمموف اف يساعد تدخؿ دبموماسي حينما تفػرغ مصػر لػذلؾ. 
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كػػاف مبمػػغ عمػػـ ممثمييػػا بالشػػروط وذىبػػت عبثػػا محػػاوالت لػػُيفيـ مػػف حمػػاس مػػا ىػػي تفصػػيبلت الصػػفقة أو مػػا 
 المحددة، برغـ اف الكشؼ عف التفصيبلت كما يبدو ما كاف ليغير الوضع الذي نشأ.
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