
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

 لم نتفاوض مع اإلسرائيميين وال يوجد ما نخفيه أبو مرزوق2

 حماس والجهاد ترفضان مقترح نتنياهو باالعتراف بدولة فمسطينية منزوعة السالح
لى من األسمحةلوقف تدفق  األنفاق2 مصر تغرق لـ"رويترز" مرسيالرئيس د مساع  غزة وا 

 نتنياهو يخفق في تشكيل الحكومة وُيهدد بالتوجه مرة أخرى لالنتخاباتمعاريف2 
 الموساد"" قّدم لألمن األسترالي أسرارًا عن "X"2 "السجين ABCشبكة "

نتنياهو2 الدولة الفمسطينية يجـ  أن 
ـــــى  تكـــــون منزوعـــــة الســـــالح   وعم

ـــــ ـــــراف ب يهودية ـ"الفمســـــطينيين االعت
 ة"الدول
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يهودية ـ"مســطينيين االعتــراف بــ   وعمــى الفنتنيــاهو2 الدولــة الفمســطينية يجــ  أن تكــون منزوعــة الســالح 9
 ة"الدول

رئػػػيس الػػػوزراء السػػػرائيمي بنيػػػاميف ن نيػػػاهو أكػػػد ، أف راـ اهلل، مػػػف 99/2/2093، المســـتقبل، بيـــروتذكػػػرت 
ل سنحصػؿ  مػ  نمػوذج لبنػاف و ػزة،  ،امس "اف الدولة الفمسطينية يجػب أف  كػوف منزو ػة السػالح  مامػا، واح

 ئيؿ كدولة يهودية".وأف  م  الفمسطينييف ال  راؼ باسرا
ن نياهو وفي كممة أماـ مؤ مر أمناء الوكالة اليهودية المنعقد فػي فنػدؽ "م سػودات ديفيػد" فػي القػدس،  ػاؿ إف 
ذلؾ "ل يعنػي اف اسػرائيؿ   ػر شػروطًا مسػبقة لممفاو ػات، بػؿ انهػا جػاهزة لمعػودة مالػ  مػا اسػما   "بػزنس" 

اراؾ اوباما ا ادة الفمسطينييف ال  طاولة المفاو ات "لنػه المفاو ات، وانه سيطمب مف الرئيس الميركي ب
 ل يجوز إ ا ة أربر سنوات أخرى في البحث  ف كيفية العودة لممفاو ات".

و طرؽ ن نياهو في خطابه إل  الشأف اليراني، مؤكدا أنه سيكوف  مػ  رأس سػمـ البحػث فػي الج مػاع الػذي 
 يد اليراني يع بر األهـ في سمـ اله مامات السرائيمية".سيعقد  مر الرئيس اوباما، و اؿ إف "ال هد

وأ ػػاؼ "لقػػد ا فقػػت مػػر اوبامػػا  مػػ  بحػػث المو ػػوع النػػووي اليرانػػي، وكػػذلؾ الشػػأف السػػوري بال ػػافة الػػ  
 ممية السالـ فػي المنطقػة، وسػوؼ ابحػث مػر الػرئيس الميركػي فػرض مزيػد مػف العقوبػات ال  صػادية  مػ  

 فسه، ال هديد باس خداـ القوة لمنر ام الؾ ايراف لمسالح النووي".ايراف، وفي الو ت ن
، ال جربػػة النوويػػة ال ػػي ]أمػػس  ا  بػػر، اليػػـو الثنػػيف ن نيػػاهو، أف 98/02/2093، 48موقــع عــر  وأ ػػاؼ 

أجر هػػا كوريػػا الشػػمالية مػػؤخرا دلػػيال  مػػ   ػػرورة  صػػعيد ال ػػيوط العالميػػة  مػػ  ايػػراف لمنعهػػا مػػف امػػ الؾ 
 ة.اسمحة نووي

و ػػاؿ "هػػؿ منعػػت العقوبات..العقوبػػات المشػػددة.. كوريػػا الشػػماليةه ل. وحقيقػػة انهػػـ  ػػاموا ب فجيػػر نػػووي  ػػردد 
 اصداؤ  في كؿ مكاف في الشرؽ الوسط وخاصة في ايراف."

 
 طم  من أوباما طرح مبادرة الستئناف عممية التسوية تس السمطة الفمسطينية"هآرتس"2  

 أفصحيفة "هار س"  الت في مو عها  م  الشبكة، اليوـ الثالثاء، أف  //، عر  نشر مو ر
ي دخؿ  أفالقادـ،  أشهروباما الذي سيزور المنطقة أراؾ اب األمريكيالسمطة الفمسطينية س طمب مف الرئيس 

شخصيا في العممية السياسية في المنطقة، مف خالؿ طرح مبادرة جديدة  سمح باس ئناؼ المفاو ات بيف 
 .واإلسرائيمينبيف الفمسطيني الجا

أف هذا الطمب يحممه الوفد الفمسطيني الذي يرأسه كبير المفاو يف الفمسطينييف  إل وأشارت الصحيفة 
صائب  ريقات وي ـ مس شار الرئيس الفمسطيني محمد اش ية، ويزور واشنطف  بيؿ زيارة أوباما المر قبة 

 السالـ. المنطقة وال ي سيحاوؿ خاللها  حريؾ  ممية إل 
الجانب الفمسطيني  إفونقمت الصحيفة  ف مصادر مقربة مف دائرة رئيس السمطة محمود  باس  ولها 

، األول مبادرة لدفر المفاو ات خالؿ ف رة ولي ه  أي األمريكيبسبب  دـ طرح الرئيس  أمؿيشعر بخيبة 
والمو وع السوري  م   اإليرانيمؼ األمريكية األولوية لمم اإلدارة إ طاءولـ  خؼ هذ  المصادر خيب ها مف 
 حساب  هميش الق ية الفمسطينية.

في نقال  ف مراسمها مف  زة، أشرؼ الهور، أف أش يه  اؿ  //القدس العربي، لندن،  وذكرت
سيبحثوف جممة مف الق ايا السياسية مر وزير الخارجية  أنهـ صريحات لإلذا ة الفمسطينية الرسمية 

 ي، و ددا مف المسؤوليف األمريكييف.األمريكي جوف كير 
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وأشار إل  أنه سيجري ال أكيد  م  المو ؼ الفمسطيني الوا ح، لمدخوؿ في أي مفاو ات سياسية مر 
إسرائيؿ، مف خالؿ الشرح لإلدارة األمريكية الجديدة رؤية الفمسطينييف لكؿ الق ايا الم عمقة بالشأف 

 ومف بعدها زيارة الرئيس أوباما. الفمسطيني، وذلؾ  بيؿ زيارة كيري لممنطقة،
 الوفد مرسؿ ب وجيهات مف الرئيس محمود  باس. أفوأو ح المسؤوؿ الفمسطيني الرفير 

مف اجؿ اس ئناؼ  "حسف نية"و ف ما  ردد  ف نية إسرائيؿ إطالؽ سراح  دد مف األسرى في إطار بوادر 
يسمر ما لدى األمريكاف بهذا الشأف، مؤكدا أف الوفد الفمسطيني س إفالمفاو ات مر زيارة أوباما،  اؿ اش يه 

 ممؼ األسرى مهـ جدا لمقيادة الفمسطينية والرئيس محمود  باس بشكؿ كبير.
الوفد سيشرح لإلدارة األمريكية خطورة الس يطاف  م   ممية السالـ، واإلجراءات األحادية  أفوأو ح كذلؾ 

 ف مو فنا الم عمؽ بمجمؿ الق ايا بما فيها  سنقدـ شرحا"ال ي  فر ها إسرائيؿ  م  األرض. و اؿ 
 ."المفاو ات والس يطاف واألسرى

 
 سراح األسرى  إطالقتطال  االتحاد األوروبي باتخاذ إجراءات فورية من أجل  الفمسطينيةالسمطة  

 بعث   و المجنة ال نفيذية لمنظمة ال حرير الفمسطينية صائب  ريقات برسالة: وكالت –الحياة الجديدة 
الفمسطينييف وال حرؾ مف  األسرىكاثريف آش وف طمب فيها ب حسيف معاممة  األوروبيةوزيرة الخارجية  إل 

نطالب بمجرد  ماف معاممة  أفلـ يعد مقبول " نهـ. و اؿ  ريقات في رسال ه انه  اإلفراجاجؿ  ماف 
 أشكاؿمطالبة بإنهاء كافة أف ؿ لمفمسطينييف في سجوف الح الؿ اإلسرائيمي، ولكف أصبح مف ال روري ال

 ."النظاـ ال عسفي لسياسة ال  قالت اإلسرائيمية
 ف الطعاـ في خطوة  شبه الح جاج  األسرى دد كبير مف  إ رابووجه  ريقات الرسالة  بؿ يوـ مف 

أسير مف  دة  . فقد أ مف  رابة األسرى حسيف ظروؼ  إل  بإسرائيؿالذي جرى في نيساف ودفر 
، وذلؾ   امنا مر األسرى "ايشيؿ ولريموف ونفحة" ف الطعاـ اليوـ الثالثاء في سجوف  راباإل فصائؿ 

 الم ربيف.
 نظر محكمة الصمح في القدس اليـو في   ية العيساوي، طبقا لما صرحت به شقيق ه  أفومف المقرر 

 أف إل مشيرة  "س كوف هنالؾ جمسة محكمة لسامر  دا مالثالثاء  في السا ة "شيريف. وأو حت 
 مف آذار المقبؿ.  عقد في  أفمو د الجمسة مفاجئ حيث كاف مف المف رض 

 .أخا سامر العيساوي في العيسوية بالقدس المح مة وا  قمت  األسيروكانت شرطة الح الؿ ا  حمت منزؿ 
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 دل التفاف عمى بنود االتفاقية اعتقال محرري صفقة التبا إعادة2 في غزة حكومةال 

بإ ادة ا  قاؿ مف أفرج  نه في صفقة  اإلسرائيميا  برت الحكومة الفمسطينية في  زة القرار : السبيؿ
ال بادؿ األخيرة، خرً ا فا ًحا ل فا ية  بادؿ األسرى، ودلياًل إ افًيا  م  خرؽ الح الؿ لممواثيؽ وال فا يات 

 الدولية.
والمحرريف في  زة في  صريح صحفي بالقرار اإلسرائيمي  األسرىاهلل أبو السبح وزير وندد الدك ور  طا 

بحجة وجود أدلة سرية يمكف  األسرىالذي ي يح إ ادة ا  قاؿ األسرى المحرريف  مف صفقة  بادؿ 
 ال  ماد  ميها إل ادة ا  قالهـ واح ادة الحكـ السابؽ  ميهـ ح   لو كاف  شرات السنيف.
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لح الؿ مف خالؿ هذا القانوف يحاوؿ أف يم ؼ  م  بنود ال فاؽ الذي و ر في  شريف األوؿ مف ا إفو اؿ: "
"، وذلؾ بإصدار  وانيف األحرار ف أسرى "صفقة وفاء  اإلفراجوبر اية مصرية وبموجبه  ـ  العاـ 

ادة الحكـ السابؽ ا  قاؿ كؿ المفرج  نهـ  مف الصفقة واح  إل ادة" اإلسرائيميجديدة  عط  الحؽ "لمجيش 
 جديدة يمكف ال  ماد  ميها في الحكـ". أ ماؿ أوله دوف وجود أدلة 

 أسيرًا ممف حرروا في "صفقة وفاء األحرار" وما زاؿ يع قؿ  وأو ح أف الح الؿ أ دـ  م  ا  قاؿ 
لهـ، مطالبًا ا  قا إ ادةأسرى بينهـ األسير سامر العيساوي واألسير أيمف الشراونة وذلؾ اح جاجًا  م  

وال يط  ميها لو ؼ الن هاكات الم كررة بحؽ  اإلسرائيميالمج مر الدولي بإدانة  صرفات حكومة الح الؿ 
 األسرى.

 //السبيل، عمان، 
 
 من اندالع انتفاضة شعبية بسب  التعسف اإلسرائيمي يحذرقراقع  

سطيني ي جه نحو ان فا ة الحرية إذا اس مر  اؿ وزير شؤوف األسرى والمحرريف  يس   را ر إف الشعب الفم
 إ راب األسرى واس مرت حكومة إسرائيؿ باس ه ارها و دـ اك راثها بحقو هـ وبصح هـ وحيا هـ.

و اؿ  را ر: إف  يوطا دولية واح ميمية  مارس  م  إسرائيؿ بشكؿ مكثؼ إلنقاذ حياة األسرى الم ربيف، 
ف الرئيس أبو مازف ي ابر شخصيا هذ  ال   حركات لمنر كارثة إنسانية بحؽ األسرى.واح

وحمؿ  را ر المسؤولية لحكومة إسرائيؿ بسبب سياس ها ال عسفية في إ ادة ا  قاؿ أسرى محرريف واس مرار 
فرض أحكاـ بال  قاؿ اإلداري  م  األسرى ومخالف ها لمقوانيف الدولية مف خالؿ  شريعات  سكرية جائرة 

ؿ إف األسرى بالسجوف سيبدأوف بخطوات اح جاجية   امنا مر األسرى و ا و  نا ض مر حقوؽ اإلنساف.
 الم ربيف اب داء مف اليوـ الثالثاء، و د   طور هذ  الح جاجات و  حوؿ إل  إ راب شامؿ في السجوف.

 //األيام، رام اهلل، 
 
 يدعو لوضع استراتيجية لمواجهة تهديدات االحتالل بالقدس رضوانإسماعيل  

ير األو اؼ والشئوف الدينية إسما يؿ ر واف  م   رورة و ر اس را يجية فمسطينية  ربية إسالمية أكد وز 
 لمواجهة المخاطر المحد ة بالقدس واأل ص .

ود ا خالؿ اس قباله وفدًا ماليزيا مف مؤسسة أماف فمسطيف ماليزيا، برئاسة أونؽ سفياف بف أونؽ مدير  اـ 
إل  ف ح جرائـ الح الؿ واس هدافه  ،ؤسسة أماف فمسطيف ماليزيا بيزةالمؤسسة و مر صياـ مدير مك ب م

 لممساجد واألطفاؿ والنساء والمدنييف والمخططات الرامية ل هويد القدس وال  داء  م  األ ص .
مسجدًا بشكؿ  مسجدًا بشكؿ كامؿ و وأو ح ر واف أف الح الؿ دمر خالؿ "حرب الفر اف" نحو 

مسجد جزئيًا في محاولة منه  مساجد كميًا و ركة "حجارة السجيؿ" األخيرة جزئي، ودمر في مع
 لس هداؼ دور المسجد في اإل داد لم حرير.

و اؿ: "أن ـ  ؤكدوف  م  وحدة األمة العربية واإلسالمية, و م  األهداؼ المش ركة والعال ة الطيبة بيف 
حقيقي في د ـ شعبنا وكسر الحصار السياسي الشعبيف الماليزي والفمسطيني، و ؤكدوف  م  دوركـ ال

 وال  صادي  ف القطاع".
 //فمسطين أون الين، 
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 دويك يهنئ سعد الهايل بانتخابه رئيسا لمجمس النوا  األردني 
 سمـ رئيس مجمس النواب سعد هايؿ السرور أمس رسالة خطية وجهها اليه رئيس المجمس  :ب را - ماف 

 زيز الدويؾ هنأ  فيها بان خابه رئيسا لممجمس.ال شريعي الفمسطيني  
اهلل الثاني  وأكد السرور خالؿ اس قباله النائب الفمسطيني محمد اليوؿ أف األردف بقيادة جاللة الممؾ  بد

يساند ويد ـ األشقاء في فمسطيف ويبذؿ جهودا حثيثة لموصوؿ إل  سالـ دائـ و ادؿ وشامؿ ي مف حؽ 
ول ه المس قمة  م  ال راب الوطني و اصم ها القدس الشريؼ وحؽ العودة الشعب الفمسطيني بإ امة د

 وال عويض لالجئيف.
أو ح اليوؿ أف فمسطيف وبالذات القدس و زة   عرض لمعدواف يوميا مف  بؿ السمطات اإلسرائيمية، مؤكدا و 

 دول ه المس قمة.أف الشعب الفمسطيني سيبق  صامدا إل  أف   حقؽ طموحا ه المشرو ة بما في ذلؾ إ امة 
وجدد رفض الشعب الفمسطيني و ياد ه لكؿ أشكاؿ ال وطيف ومحاولت الصهاينة البائسة إليجاد وطف بديؿ 

 لمشعب الفمسطيني، مؤكدا  م  حؽ العودة وال عويض لالجئيف الفمسطينييف.
 //الغد، عمان، 

 
 غزة2 تمديد العمل في تحديث سجل الناخبين  

ت لجنة الن خابات المركزية الفمسطينية صباح أمس  مديد  ممية  سجيؿ الناخبيف في  رر : الحياة - زة 
المجنة إل   مديد ف رة ال سجيؿ  "الميزاف لحقوؽ اإلنساف"األرا ي الفمسطينية ح   مساء  د، فيما د ا مركز 

 لمدة أطوؿ.
ي اس جابة ل وصية مف معظـ القرار يأ "وا  بر رئيس لجنة الن خابات المركزية الدك ور حنا ناصر أف 

شركاء المجنة في العممية الن خابية، أي الفصائؿ والقوى السياسية المخ مفة، وبسبب األ داد الم زايدة مف 
 رار ال مديد ي ماش  مر  انوف ". و اؿ في بياف أصدر ه المجنة أمس إف "المواطنيف الرا بيف في ال سجيؿ

 ."د موا يد ال سجيؿ ومددها وفؽ الحاجةالن خابات الذي يمنح المجنة حؽ  حدي
اإلحصاءات ُ ظهر أف ال مديد سي يح المجاؿ لمكثيريف لس كماؿ  ممية ال سجيؿ ال ي شعر "وأ اؼ أف 

 ."المواطنوف بأهمي ها البالية بالنسبة ألي حدث ان خابي لحؽ
أف ين هي أمس  بؿ أف  الجاري،  م  وكانت المجنة ف حت باب ال سجيؿ و حديث السجؿ الن خابي في 

 مدد العمؿ ليوميف آخريف. وبمغ  دد المسجميف في ال فة اليربية و طاع  زة ح   ظهر أمس أكثر بقميؿ 
 ألفًا في  طاع  زة. ألؼ مواطف، مف بينهـ  مف 

 //الحياة، لندن، 
 
 
 
 ها دليل ذلك 2 تركيا تترجم أقوالها بإنهاء حصار غزة ألفعال ومشاريعالخضريالنائ   

 اؿ النائب جماؿ الخ ري رئيس المجنة الشعبية لمواجهة رئيس مجمس أمناء الجامعة اإلسالمية بيزة، :  زة
إف  ركيا ال ي أخذت  م   ا قها أف ين هي الحصار ويعيش الشعب الفمسطيني بحرية واس قالؿ   رجـ هذ  

 األ واؿ ألفعاؿ ومشاريعها خير دليؿ وشاهد  م  ذلؾ.
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 ؛ برئيس الوزراء ال ركي /الخ ري خالؿ اح فاؿ  خريج الفوج األوؿ مف مشروع "إرادة" الثنيف م وأشاد
رجب طيب اردو اف لر اي ه ال ميز والنجاح و بنيه بد ـ كامؿ لممشروع ومنسبيه مف جرح  الحرب وذوي 

 الح ياجات الخاصة.
ل عزيز صمود الشعب الفمسطيني في  طاع و اؿ: " ركيا  عرؼ كيؼ  قدـ و قدـ بال حساب ودوف مقابؿ  

  زة وال فة اليربية والقدس المح مة والداخؿ الفمسطيني ول زالت  قدـ".
وأشار إل   ركيا  دمت مشروع مس شف  الصدا ة ال ركي الفمسطيني الذي سيف  حه نهاية العاـ الجاري  

 رئيس الوزراء ال ركي رجب طيب اردو اف.
 //قدس برس، 

 
 يستنكران استمرار االعتقال السياسي في الضفة  فمسطينيانبان نائ 

اس نكر النائباف في المجمس ال شريعي الفمسطيني  مر  بد الرازؽ وناصر  بد الجواد، اس مرار : راـ اهلل
 أجهزة األمف ال ابعة لمسمطة الفمسطينية، بعمميات ال  قاؿ السياسي وال  داء  م  المواطنيف الفمسطينييف.

  بأف " ناصر مف /ذكر النائباف  ف محافظة سمفيت في  صريح صحفي  مق ه " دس برس" الثنيف مو 
جهاز األمف الو ائي  اموا با  قاؿ المواطف  مار  بد الرحمف اش ية مف مكاف  ممه في إحدى ورش البناء 

، ثـ نقمه إل  مقر في سمفيت، وال  داء  ميه بال رب المبرح، وجر   م  األرض ر ـ إصاب ه السابقة
 الجهاز في راـ اهلل لم حقيؽ"، حسب  ولهـ.

كما أداف النائباف المذاف د يا إل   هيئة األجواء والظروؼ لنجاح المصالحة "ا  قاؿ ذات الجهاز لممواطف 
محمد طالب حرب، مف  رية اسكاكا ر ـ إصاب ه بكسر في رجمه، حيث  عرض خالؿ اح جاز  في ظروؼ 

 ف لإلصابة بجمطة في رجمه اليمن  نقؿ  م  إثرها إل  المس شف ".صعبة في الزنازي
 //قدس برس، 

 
 محمد المدهون2 غزة ستحتضن أول أولمبياد فمسطيني الصيف القادم  

كشؼ الدك ور محمد المدهوف، وزير الشباب والريا ة والثقافة في  زة  ف نية وزار ه  نظيـ أولمبياد :  زة
ركة كافة فمسطينيي الداخؿ والش ات خالؿ الصيؼ القادـ في محاولة جادة لمـ الشمؿ فمسطيني في  زة بمشا

 الفمسطيني ورسـ صورة الوحدة.
جاء حديث الوزير المدهوف خالؿ لقائه في اليوـ األوؿ مف زيار ه إل  لبناف بالمؤسسة الفمسطينية لمشباب 

 في المخيمات الفمسطينية.والريا ة وكشافة اإلسراء ومسئولي العمؿ الريا ي والشبابي 
جراء سمسمة  أحواؿزيارة ل فقد  إطارلبناف في  إل  األحد أمسوكاف المدهوف وصؿ  الالجئيف الفمسطينييف واح

 لقاءات مر المسئوليف هناؾ.
وأكد المدهوف  م  أف الحكومة الفمسطينية ووزارة الشباب والريا ة والثقافة  سع  لم خفيؼ مف معاناة 

ي في مخيمات الش ات و م  رأسها المخيمات الفمسطينية في لبناف، باإل افة إل  سعيها الشباب الفمسطين
 في الر قاء بالعمؿ الريا ي في هذ  المخيمات.

 //قدس برس، 
 
 المضربين  األسرىألزمة  قري حل ويعد بعن الطعام  عائمة أسير مضر  يهاتفمشعل  51
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ي لحركة "حماس" خالد مشعؿ  ائمة األسير الم رب  ف ها ؼ رئيس المك ب السياس: وكالت -أنقرة 
 الطعاـ أيمف إسما يؿ الشراونة، وو د بحؿ  ريب ألزمة األسرى الم ربيف.

و الت  ائمة الشراونة  مساء لثنيف إف مشعؿ ها ؼ العائمة، مساء الثنيف، وو د بحؿ  ريب وسرير ألزمة 
 األسرى الم ربيف  ف الطعاـ خالؿ أياـ.

عائمة  ف مشعؿ  أكيد   م  وجود ا صالت مكثّفة  جريها مصر مر حكومة الح الؿ لمعمؿ الجاد ونقمت ال
 سامر العيساوي وأيمف الشراونة. إلنهاء معاناة األسرى الم ربيف، و م  رأسهـ المحرريف بصفقة "شاليط"

 51/1/1855وكالة سما اإلخبارية، 
 

 وجد ما نخفيهلم نتفاوض مع اإلسرائيميين وال ي أبو مرزوق2  55
موس  أبو مرزوؽ، ما ي ردد « حماس»نف  نائب رئيس المك ب السياسي لحركة : جيهاف الحسيني –القاهرة 

  ف مفاو ات  ير مباشرة  قدت بيف وفد مف الحركة ووفد أمني إسرائيمي بر اية مصرية، 
 «.محض أكاذيب يرّوجها الجانب اإلسرائيمي»واصفًا ما نشر بأنه 

نعمـ أف هناؾ وفدًا أمنيًا إسرائيميًا زار القاهرة أكثر مف مرة لبحث إجراءات «: »الحياة»ؽ ؿ و اؿ أبو مرزو 
، مو حا أنه « ثبيت و ؼ إطالؽ النار في  وء الخرؽ الميداني المس مر لم هدئة مف الجانب اإلسرائيمي

«. اإلسرائيمييف لـ يجمس مر الجانب المصري بعد لمعرفة ما أثمرت  نه المحادثات ال ي أجروها مر»
فاو نا اإلسرائيمييف بطريؽ  ير مباشر مف أجؿ إبراـ صفقة  بادؿ األسرى ال ي بموجبها  ـ »وا اؼ: 

اإلفراج  ف مع قميف فمسطينييف مف السجوف اإلسرائيمية في مقابؿ إطالؽ الجندي اإلسرائيمي السير في  زة 
ذا ا خذنا أي مو ؼ سياسي سنعمف  نه  معاد شاليت... ول نخجؿ مف إجراء أي خطوات في أي إ ج ا ، واح
 «.ولف نخفيه ألننا نعمؿ وفؽ ما  ق  يه مصالح شعبنا الفمسطيني
والجانب اإلسرائيمي هو أمر معيب، « حماس»ورأى أف ما ي ـ  داوله  ف ا صالت أو مفاو ات بيف 

أي سبب إلطال ها أو ال عاطي حممة مف األكاذيب ال ي ليس لها سند، وبال الي ل يوجد »واصفًا ايا  بأنه 
 «.معها

في سياؽ آخر، وحوؿ الج ماع المزمر  قد  بيف حرك ي ف ح وحماس في السابر والعشريف مف الشهر 
إف المشاورات « الحياة»الجاري مف أجؿ البدء بمشاورات  شكيؿ الحكومة الفمسطينية،  اؿ أبو مرزوؽ ؿ 

وخداع الناس، في إشارة إل  ال هامات الم بادلة بيف س جري بيف الحرك يف بعيدًا مف   ايا الخالؼ 
الجانبيف مف ح وحماس  حوؿ مف ي حمؿ مسؤولية  عكير أجواء المصاد ة، مو حًا أف الحكومة سيرأسها 

وزيرًا مف المس قميف وال كنو راط ومهامها محددة  19الرئيس الفمسطيني محمود  باس مأبو مازف  وس  ـ 
 ميه مسبقًا.وفقًا لما  ـ ال فاؽ  

ولفت أبو مرزوؽ إل  أف حركة حماس اس جابت لمطمب الرئيس الفمسطيني بأف ي ـ  حديد  مؿ الحكومة 
نحف مصروف  م  الم ي  دمًا في ا جا  المصالحة مهما كانت ال حديات، و خّطي »بثالثة شهور، و اؿ: 

لسقؼ الزمني لمحكومة هو ثالثة ، معربًا  ف  دـ ا  نا ه بأف يكوف ا«أي  را يؿ  د  حوؿ دوف إنجازها
شهور م..  ألف هذ  الف رة الزمنية لف  كوف كافية ل هيئة األجواء لخوض الن خابات ال ي يش رط أبو مازف 
أف  كوف مق رنة ب شكيؿ الحكومة، مو حًا أف خوض الن خابات يح اج إل   هيئة األجواء المناسبة في كؿ 

رية العمؿ السياسي وحرية اإل الـ والد اية وال رشيح ل ماف أف مف ال فة اليربية و طاع  زة ل ماف ح
 طعًا ثالثة شهور ف رة  ير كافية لمحكومة كي  قوـ بمهامها » كوف الن خابات مكفولة لمجمير، و ابر: 
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 الم وافؽ  ميها، لف ًا إل  أنه إذا مرت الشهور الثالثة ولـ  س طر الحكومة القياـ بمهامها فإنه يمكف  مديد
ف رة  ممها ثالثة شهور أخرى أو ن وجه نحو  شكيؿ حكومة وفاؽ وطني، مشيرًا إل  أف هذا األمر  ـ ال وافؽ 

  ميه مسبقًا م..  لكننا لـ نس عرض هذ  المسألة في اج ما ا نا األخيرة.
الذي طردوا مف بمياريا، وصحة ما « حماس»في سياؽ آخر، و م  صعيد أزمة النواب الفمسطينييف  ف 

هذا األمر مهيف »ردد مف أف وزارة الخارجية الفمسطينية كانت  م   مـ مسبؽ بهذا اإلجراء، أجاب:  
لمشعب الفمسطيني، وبحاجة إل   د يؽ وو فة مف مالرئيس محمود  باس  أبو مازف، فإذا ثبت  موع وزارة 

في أ مالهـ، فإنه يجب أف  الخارجية الفمسطينية بهذا اإلجراء الذي  ـ بموجه طرد نواب من خبيف ل يزالوف
ي خذ إجراء حاسمًا بحؽ مف أ ط  اليطاء لطردهـ مف بمياريا، سواء كاف الوزير أو أي مسؤوؿ آخر في 

 «.الوزارة بيض النظر  ف مس وا 
، سواء في ما ي عمؽ بما «حماس»و بر أبو مرزوؽ  ف اس نكار  الحممة ال ي يشنها اإل الـ المصري بحؽ 

مجاهد لحماية الرئيس محمد مرسي، أو ما ينشر مف أخبار كاذبة ومخ مقة جممة  500 ردد  ف ارسالها 
و فصيؿ،ًا اليرض منها  رب إسفيف بيف الشعبيف الفمسطيني والمصري ونشر الف نة و شويه صورة 

 «.حماس»
ما   من ه المحادثات ال ي جرت بيف الوفد « الحياة»ؿ « حماس»في السياؽ ذا ه، كشؼ مسؤوؿ في 

د ونا »ني الفمسطيني والجانب المصري  بؿ نحو أسبو يف ومطالب الجانب الفمسطيني، و اؿ: األم
، مشددًا  م  أف الق ايا ال ي  ناول ها «المسؤوليف المصرييف إل   رض مطالبنا  م  اإلسرائيمييف

 المحادثات كانت أمنية بام ياز.
ؿ األسرى هو ذا ه الذي أ   إل  القاهرة و قد وأشار إل  أف الوفد األمني الفمسطيني الذي  اد صفقة  باد

لقاءات  دة مر المصرييف با  بار أف مصر هي الوسيط األساسي في صفقة ال بادؿ ورا يها، مو حًا أف 
المحادثات  ناولت بشكؿ أساسي  نفيذ بنود صفقة  بادؿ األسرى ال ي لـ  نفذ بعد، و م  رأسها حؿ إشكالية 

خراج األسرى المعزوليف و حسيف ظروؼ  األسرى الم ربيف  ف الطعاـ في المع قالت اإلسرائيمية، واح
معيش هـ وو ؼ العمؿ بالعزؿ النفرادي. واو ح أف هذا البند جزء أساسي ل ي جزأ مف صفقة ال بادؿ، 

أسيرًا المحرريف  18ويجب  م  إسرائيؿ ال زامه وال قيد به. وا اؼ أف المطمب الثاني هو  ودة اؿ
 طاع  زة إل  منازلهـ في ال فة اليربية، لف ًا إل  أف هؤلء األسرى  زوجوا في  زة،  الموجوديف في

سرائيؿ  رفض  ود هـ مر نسائهـ و صر  م   ود هـ بمفردهـ، بينما األسرى اؿ م مسكيف ب رورة  18واح
ماح مرافقة زوجا هـ لهـ. و اؿ اف المطمب الثالث هو  خفيؼ الحصار  م   زة و شييؿ المعابر والس

 بإدخاؿ مواد البناء.
وأو ح المسؤوؿ أف المحادثات   منت أي ًا  ثبيت و ؼ إطالؽ النار وفؽ ا فاؽ ال هدئة الذي أبـر أخيرًا 

، «ك ائب  ز الديف القساـ» قب العدواف اإلسرائيمي األخير  م   زة  قب ا  ياؿ القيادي البارز في 
 ف الحا ر اليائب في هذ  المفاو ات.أحمد الجعبري الذي كا« حماس»الجناح العسكري ؿ 

 51/1/1855الحياة، لندن، 
 
 عباس من تطبيق المصالحة كرزمة واحدة تمنعضغوط غربية  الزهار2 51

 اؿ   و المك ب السياسي لحركة حماس د. محمود الزهار: "إف رئيس السمطة محمود  باس ل يريد 
سرائيمية". طبيؽ كافة بنود ا فاؽ المصالحة الفمسطينية ؾ"رزمة واح  دة" وذلؾ ن يجة "ل يوط أمريكية واح
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وأشار الزهار في  صريحات نشر ها وكالة النا وؿ ال ركية الثنيف، إل  أف "المشكمة لدى حركة ف ح وال ي 
يمثمها  باس في مو وع المصالحة هي أنها  ريد أف  أخذ مسألة الن خابات و شكيؿ الحكومة و ميي بقية 

إل  بنود أخرى مف بينها المصالحة المج معية و شكيؿ أجهزة األمف العميا، و شكيؿ  بنود ال فاؽ"، مممحاً 
 الحكومة والن خابات.

وأ اؼ  ائاًل: " باس ل يريد أف يخالؼ المو فيف األمريكي واإلسرائيمي" الراف يف إلنجاز ممؼ إنهاء 
 النقساـ الفمسطيني.

 50/1/1855فمسطين أون الين، 
 
 تحقيق المصالحةعمى االعتقال السياسي بالضفة وتحذر من انعكاسه  بمواصمةسمطة تتهم ال "الجهاد" 53

الفمسطينية بال فة  األمنية األجهزة اإلسالميراـ اهلل  'القدس العربي' مف وليد  وض: ا همت حركة الجهاد 
 حقيؽ الذي مف شأنه اف يكرس النقساـ ويعيؽ   األمراليربية الثنيف بمواصمة ال  قاؿ السياسي 

 المصالحة الوطنية.
و الت الحركة في بياف صحافي ارسؿ ؿ'القدس العربي'  واصؿ أجهزة أمف السمطة حمم ها المسعورة  د 
 يادات وكوادر حركة الجهاد اإلسالمي في فمسطيف،  ير آبهة بم ار ذلؾ  م  صعيد العال ات الوطنية، 

 رة.وما  ر ب مف أجواٍء إيجابية في لقاءات القاهرة األخي
، -الميمة  بؿ الما ية-و ابر البياف: فقد ا  قمت  وة مف جهاز المخابرات ال ابر لمسمطة الميمة الما ية

 امًا ، وشقيقه خالد مف بمدة دورا   اء الخميؿ جنوب ال فة  32القيادي بالحركة المهندس أيمف طبيش م
 المح مة، ونقم هما إل  جهٍة مجهولة.

ذ ننظر بخطورٍة بالية لهذا ال صرؼ  ير وا اؼ البياف: إننا حركة ال جهاد اإلسالمي في فمسطيف، واح
 -الوطني، نؤكد  م  ما يمي:

أوًل: نحمِّؿ أجهزة أمف السمطة المسؤولية الكاممة  ف سالمة القيادي طبيش وشقيقه، ونطالبها بإطالؽ 
 سراحهما فورًا.

السياسي، في الو ت الذي  سود فيه أجواء  ثانيًا: نس يرب سر م ي األجهزة األمنية ومواصم ها ال  قاؿ
 إيجابية  بشر بقرب  حقيؽ المصالحة الوطنية.

ثالثًا: إف مواصمة ال  قاؿ السياسي ُيكرِّس وا ر النقساـ وُيعمقه، با  بار أف  مؾ السياسة كانت أحد أشكاؿ 
ة جديدة  قوـ  م  أساس الحقبة السوداوية ال ي يجب طيها إل   ير رجعة؛ إذا ما أردنا فعاًل ف ح صفح

  حقيؽ المصالحة الوطنية وا عًا.
ومف جه ه أكد خالد البطش القيادي في الحركة 'أف ال  قاؿ السياسي واس هداؼ المجاهديف جرم ه وحرم ه 
وثيقة المصالحة بالقاهرة'، ُمع برًا ذلؾ  عديًا مف  بؿ األجهزة األمنية في ال فة اليربية  م  حرية المواطف 

 بالوحدة الوطنية. و رراً 
ورفض البطش في  صريح له  م  صفح ه  م  الفيسبوؾ، ا  قاؿ طبيش حيث أكد 'أف ا  قاله ُيع بر 
اس مرار لمنهج ال ار بالمقاومة والوحدة الوطنية ويعبر  ف السياسة البيي ة ال ي  ؤذي جماهير شعبنا 

 والمجاهديف الشرفاء'.
ليربية إل  إ ادة النظر في هذ  السياسة الخاطئة وو ؼ ال  قالت ود ا البطش  ادة أجهزة األمف بال فة ا

والس د اءات ال ي مف شأنها و ر العرا يؿ في طريؽ الوحدة الوطنية بؿ و وسر الفجوة بيف شركاء الوطف، 
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ودا يا الرئيس الفمسطيني محمود  باس بإصدار  وجيها ه بإطالؽ سراح كافة المع قميف السياسييف وفي 
 ـ 'طبيش'.مقدم ه

 51/1/1855القدس العربي، لندن، 
 
 نتنياهو باالعتراف بدولة فمسطينية منزوعة السالح مقترححماس والجهاد ترفضان  .5

ا فقت حرك ا حماس والجهاد اإلسالمي  م  رفض  صريحات رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف ن نياهو  : زة
 منزو ة السالح". ال ي  اؿ فيها أنه "يقبؿ بدولة فمسطينية مس قبمية

وأو ح سامي أبو زهري الناطؽ باسـ حماس أف الفمسطينييف يريدوف دولة مس قمة ذات سيادة، فيما اس نكر 
خ ر حبيب القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي  بوؿ ن نياهو بدولة منزو ة السالح بينما   م ر "إسرائيؿ" 

 بسالح نووي.
  ميؿ اإل المي فهو من نياهو  لف يقبؿ بدولة فمسطينية سواء و اؿ " صريحات ن نياهو  أ ي في سياؽ ال

 مسمحة أو منزو ة السالح، ونحف كفمسطينييف نريد دولة مس قمة ذات سيادة".
ووافؽ خ ر حبيبب رأي أبو زهري في أف  صريحات ن نياهو " أ ي لخداع الرأي العاـ العالمي وخداع 

 الفمسطينييف".
 ن نياهو بدولة فمسطينية منزو ة السالح , فيما   م ر "إسرائيؿ" بسالح نووي.واس نكر حبيب  بقوله:"  بوؿ 

"ليست نهاية المطاؼ, وهي ل  ممؾ  -إف  مت-وبّيف القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أف موافقة السمطة
نما لألمة العربية واإلسالمية".  حؽ القبوؿ بذلؾ ألف فمسطيف ليست لمشعب الفمسطيني فقط, واح

 51/1/1855ة سما اإلخبارية، وكال
 
 المقبل مارسأذار/2 مرسوم إعالن تشكيل حكومة التوافق الفمسطينية نهاية "البيان"عزام األحمد ل  50

مسؤوؿ ممفها لممصالحة الفمسطينية « ف ح»كشؼ   و المجنة المركزية لحركة : أحمد إسما يؿ -القاهرة
محمود  باس سيصدر مرسومًا في نهاية مارس  ، أف الرئيس«البياف» زاـ األحمد، في حوار خاص مر 

 المقبؿ ل حديد مو د الن خابات واح الف  شكيؿ حكومة ال وافؽ الفمسطينية.
 م  هامش مشارك ه أمس في أ ماؿ البرلماف العربي في القاهرة « البياف»و اؿ األحمد، خالؿ حوار  مر 

 خابات المركزية كاف يف رض أف  ن هي مف لجنة الن»بصف ه   وا في المجمس ال شريعي الفمسطيني، إف 
 ممها الثنيف، لكنها س مدد  ممها بسبب اإل باؿ الشديد لم سجيؿ خاصة في  زة، ألنه منذ سبر سنوات لـ 

 «.ي ـ  حديث سجالت الناخبيف
أسابير ل حديث  6إل   4لجنة الن خابات بعد ان هائها مف  سجيؿ الناخبيف فهي بحاجة مف »وأ اؼ: إف 

 «.سجالت، وخالؿ  مؾ الف رة أيً ا س بدأ مشاورات  شكيؿ الحكومةال
مف المرجح أف يصدر الرئيس محمود  باس في نهاية مارس المقبؿ مرسوما »و اؿ المسؤوؿ الفمسطيني 

 «.رئاسيا ل حديد مو د الن خابات واح الف  شكيؿ الحكومة
حمود  باس بأنه يعطؿ المصالحة ح   لقاء ورًدا  م  سؤاؿ بشأف ا هامات وجهت إل  الرئيس الفمسطيني م

المصالحة شأف فمسطيني ول نقبؿ ألميركا أو ألحد ال دخؿ بها، » الرئيس األميركي باراؾ أوباما،  اؿ األحمد
 «.ونحف أحد مشاكمنا دائما ال صدي لمذيف ي دخموف مف إيراف ح   الوليات الم حدة
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يراف وسوريا واألردف وكؿ العالـ ي دخؿ في الوا ر أميركا   دخؿ في ال»و ابر  ائال:  مصالحة مثؿ مصر واح
 «.فينا، لكف نحف نعرؼ مصمح نا

، «لما بدأت اج ما ات منظمة ال حرير الفمسطينية لـ يكف هناؾ ا الف  ف زيارة أوباما لممنطقة»وأ اؼ: 
ـَ له! وأوباما هو الذي ي حكـ في كؿ شيء بالمنطقة أما إذا  رر العرب »م سائال:  والمسمموف شف الحرب ل

 «. م  أميركا حينها سنكوف في المقدمة
 51/1/1855البيان، دبي، 

 
 فتح تطال  حماس باإلفصاح عن حقيقة مفاوضاتها مع "إسرائيل" 50

راـ اهلل: طالب الم حدث باسـ حركة ف ح أسامة القواسمي، حركة حماس باإلفصاح لشعبنا  ف حقيقة 
ال ي  جريها مر إسرائيؿ، و ف طبيعة هذ  المفاو ات وال ر يبات األمنية المفاو ات المباشرة و ير المباشرة 

والممفات األخرى المو و ة  م  جدوؿ األ ماؿ، مشددا  م  أف مف حؽ شعبنا أف يعرؼ فحوى هذ  
 المقاءات والمفاو ات.

حماس لقد أ رت »و اؿ القواسمي في بياف صحفي صدر  ف مفو ية اإل الـ والثقافة لحركة ف ح أمس، 
إف طابعها أمني م عمؽ ب بط ال هدئة ومنر ال  داءات مف »بوجود مفاو ات مر إسرائيؿ و الت 

، موجها سؤال لحركة حماس  ف طبيعة فهمها لم ر يبات األمنية مف جهة والمفاو ات مر «الجانبيف
 سيؽ األمنيه.إسرائيؿ مف جهة أخرى، و ف موا فها ال اريخية وا هاما ها المس مرة لممفاو ات وال ن

 51/1/1855الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 نحن و"حز  اهلل" في خندق واحد ويؤكد2 ضريح مغنية يزور "أنصار اهلل"حركة وفد قيادي من  51

انصار » م  خمفية موا فه مف الحداث السورية، اخ ارت حركة « حزب اهلل»بعد اشهر مف القطيعة مر 
، ل ؤكد مجددا  مسكها بالعال ة الم جذرة مر «المقاومة السالمية»اء في الذكرى السنوية لمقادة الشهد« اهلل
 وبنهج المقاومة كخيار وحيد لم حرير.« حزب اهلل»

فقد زار وفد  يادي مف الحركة  ريح الشهيد  ماد مينية مالحاج ر واف  في رو ة الشهيديف امس، وكاف 
هلل حمود الذي رحب االشيخ  طا« الحزب»ني في في اس قباله والد الشهيد مينية ومسؤوؿ الممؼ الفمسطي

بقيادة « الحزب»اننا سنبق  مر إخو نا في »الشيخ  ساف حميد « الحركة»ػ واكد المسؤوؿ ال المي ل بالوفد.
السيد حسف نصر اهلل صفًا واحدًا في خندؽ الجهاد والمقاومة مهما بميت ال  حيات، وس بق  فمسطيف  بمة 

 «.اتجهادنا ر ـ كؿ المؤامر 
في خندؽ واحد « حركة انصار اهلل»و« حزب اهلل»بدور  أكد المسؤوؿ العسكري لمحركة ماهر  ويد، اف 

 وبوصمة واحدة مف اجؿ  حرير فمسطيف.
 51/1/1855السفير، بيروت، 

 
 منع دخوله غزةلتهديد "إسرائيمي" باستهداف نجل أحمد جبريل  18

في  طاع  زة لؤي القريو ي، أف مصر منعت نجؿ أمينها ” القيادة العامة“أكد مسؤوؿ الجبهة الشعبية   زة:
مف دخوؿ  طاع  زة  ادمًا مف بيروت  بر مطار القاهرة الدولي، بعد ” أبو العمريف“العاـ خالد أحمد جبريؿ 

أبميت مصر ” إسرائيؿ“باس هدافه. و اؿ القريو ي في  صريحات صحافية، أمس، إف ” إسرائيمي“ هديد 
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في حاؿ سمحت له بالمرور، في إشارة ” ل  مانات“يؿ إل   زة، وهددت بأف رف ها دخوؿ نجؿ جبر 
 م  دخوؿ جبريؿ مر بطًا بالممؼ ” اإلسرائيمي“وا حة إل  اس هدافه. ورجح القريو ي أف يكوف ال  راض 

 الذي ي ول  مسؤولي ه جبريؿ بنفسه.” القيادة العامة“األمني والعسكري لمجبهة الشعبية 
 51/1/1855ة، الخميج، الشارق

 
 ضمن تسوية دائمة وليس قبمهايج  أن يكون  " كدولة يهوديةإسرائيلـ"موفاز2 اعتراف الفمسطينيين ب 29

 ػػدـ اشػػ راط  إسػػرائيؿشػػاؤوؿ موفػػاز انػػه ي وجػػب  مػػ   اإلسػػرائيمي ػػاؿ رئػػيس حػػزب "كاديمػػا"  :القػػدس المح مػػة
 ليهودية.اس ئناؼ المفاو ات با  راؼ الفمسطينييف بالدولة ا

اؼ موفػػاز خػػالؿ مػػؤ مر صػػحفي  قػػد  فػػي  ػػؿ ابيػػب امػػس، "ال  ػػراؼ يجػػب اف يكػػوف م بػػادل وبعػػػد  ػػأو 
ال وصػػػؿ ل سػػػوية دائمػػػا ولػػػيس شػػػرطا لسػػػ ئناؼ المفاو ػػػات". ود ػػػا موفػػػاز الػػػ   قػػػد مػػػؤ مر دولػػػي بر ايػػػة 

ادئ اليجابيػػة الوليػػات الم حػػدة ومشػػاركة المجنػػة الربا يػػة الدوليػػة اسػػ نادا الػػ  خارطػػة الطريػػؽ الصػػمية والمبػػ
 ال ي   من ها مبادرة السالـ العربية .

ونقػػؿ مو ػػر صػػحيفة "معػػاريؼ" اللك رونػػي  ػػف موفػػاز  ولػػه "لسػػنا بحاجػػة ل  ػػراؼ الفمسػػطينييف بنػػا كدولػػة 
يهودية، ويجب البػدء بالمفاو ػات دوف و ػر شػروط ُمسػبقة". وا ػاؼ: "فػي حػاؿ  يػاـ الفمسػطينييف بإفشػاؿ 

ائيؿ اف  درس القياـ بخطوات اخرى مػف الممكػف اف  جّرنػا الػ  وا ػر الدولػة ثنائيػة هذ  المفاو ات،  م  اسر 
 القومية".

 99/2/2093، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 بينهم البرغوثي وسعدات أسير 500و المقبمة قد تطمق سراح "العر  اليوم"2 حكومة نتنياه 22
جػػػأ فيػػػه رئػػػيس الحكومػػػة السػػػرائيمية، بنيػػػاميف فػػػي الو ػػػت الػػػذي فا: اب هػػػاج زبيػػػدات -العػػػرب اليػػػـو -الناصػػػرة

ن نياهو، باإل الف أف "جهود ال سوية لمصراع السرائيمي الفمسطيني س شهد  قدما أكثر مف الم و ر" في  هد 
حكوم ػه القادمػة، كشػػفت مصػادر إسػرائيمية مطمعػػة، األحػد، أف  ػؿ أبيػػب سػ قـو خػالؿ األيػػاـ القادمػة بسمسػػمة 

ي ال ػػفة اليربيػػة. و الػػت مصػػادر اسػػرائيمية إف هػػذ  ال طػػورات  ػػأ ي  ػػمف و ػػود  سػػهيالت لمفمسػػطينييف فػػ
اسرائيمية لواشنطف بأف  سػع  حكومػة ن نيػاهو إلػ   حسػيف األو ػاع ال  صػادية، وذلػؾ  شػية زيػارة الػرئيس 

مػػر األميركػي بػاراؾ أوبامػا لممنطقػة باإل ػافة الػ  بػادرة حسػف نوايػا مػف أجػؿ العػودة الػ  طاولػة المفاو ػات 
 الجانب الفمسطيني.

 اسير فمسطيني 500اطالؽ سراح 
و الت المصػادر إف الحكومػة اإلسػرائيمية القادمػة  ػد  بػدي نو ػًا مػف المرونػة وبػوادر حسػف النوايػا لمعػودة الػ  
المسػار السياسػػي مػػر الفمسػػطينييف، و"إف هنػاؾ مشػػاورات  جػػري فػػي األرو ػػة السياسػية واألمنيػػة فػػي  ػػؿ أبيػػب 

أسػػير فمسػػطيني بيػػنهـ مػػرواف البر ػػوثي،   ػػو المجمػػس ال شػػريعي واألمػػيف العػػاـ  500سػػراح لدراسػػة إطػػالؽ 
السابؽ لحركة فػ ح فػي ال ػفة اليربيػة، وأحمػد سػعدات، األمػيف العػاـ لمجبهػة الشػعبية ل حريػر فمسػطيف". كمػا 

ت األمػػػف أو ػػػحت المصػػػادر" أف مػػػف بػػػيف ال سػػػهيالت اإلسػػػرائيمية الموافقػػػة  مػػػ  إدخػػػاؿ أسػػػمحة جديػػػدة لقػػػوا
الفمسطينية في ال فة اليربية ل عزيػز  ػوة األجهػزة األمنيػة و وسػير نطػاؽ سػيطر ها  مػ  مػدف ال ػفة اليربيػة 

 ال ي  خ ر أصاًل لمسيطرة األمنية الفمسطينية.
 99/2/2093، العر  اليوم، عّمان
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 إلعالماثير جداًل كبيرًا في وسائل ت جندي إسرائيمي في "مرمى" بندقية فمسطيني صورة طفل 23

اثػػارت صػػور ينشػػرها جنػػود اسػػرائيمييف  مػػ  موا ػػر ال واصػػؿ الج مػػا ي، وال ػػي كػػاف اخرهػػا : القػػدس المح مػػة
صػػػورة ُ ظهػػػػر طفػػػاًل فمسػػػػطينيًا يقػػػػر فػػػي مرمػػػػ  نقطػػػة ال صػػػػويب لبند يػػػػة احػػػد الجنػػػػود،  اصػػػفة جديػػػػدة مػػػػف 

 صحيفة "هأر س".الح جاجات في اوساط وسائؿ ال الـ السرائيمية والعالمية حسب ما ذكر ه 
وفي ذات السياؽ كانت صحيفة "يديعوت احرونوت"  د نشرت خبرًا مفاد  "انه  ـ إصدار حكمًا بالسجف  م  

يومػػًا بعػػد اف نشػػر  مػػ  حسػػابه الشخصػػي  مػػ  شػػبكة ال واصػػؿ الج مػػا ي  94احػػد جنػػود الحػػ الؿ لمػػدة 
 يدي ومعصوبي األ يف"."الفيس بوؾ" صورة له ال  جانب مع قميف فمسطينييف وهـ مقيدي ال

و شػػير "هػػ"ر س" الػػ  اف صػػورة "الطفػػؿ فػػي مرمػػ  بند يػػة القػػنص" ل ػػت فػػي السػػبوع الخيػػر رواجػػًا كبيػػرًا، 
ورافق ها إن قادات شديدة و ا بة اي ا،  م  صػفحات ال واصػؿ الج مػا ي وفػي بعػض الموا ػر اللك رونيػة 

لجنػػػدي وهػػػو  2003ورة ال ػػػي  ػػػـ نشػػػرها فػػػي العػػػاـ مثػػػؿ "الك رونيػػػؾ ان فا ػػػا"، وال ػػػي ا ػػػادت لالذهػػػاف، الصػػػ
يصػّوب بند ي ػػه لػػرأس طفػػؿ فمسػػطيني،  ػػـ إل قاطهػػا مػف كامير ػػه الخاصػػة لمػػذكرى، وال ػػي  ّبػػرت  ػػف مشػػا ر 

  دائية  جا   حّكـ شعب بشعب آخر.
ومػف ابػػرز ال عميقػػات  مػػ  الصػػورة ك ػب احػػدهـ  مػػ  "فيسػػبوؾ"، "هػػذا هػو الحػػ الؿ  بػػؿ  شػػر سػػنوات وبعػػد 

 شر سنوات، الذي ُيظهر السيطرة العسكرية  م  الناس المدنييف" . 
و شػػير الصػػحيفة الػػ  "اف الجنػػدي  ػػاـ بػػا الؽ صػػفح ه الشخصػػية  مػػ  شػػبكة ال واصػػؿ الج مػػا ي، وذلػػؾ 

 بسبب موجة الن قادات والي ب الشديد الذي جوبهت به الصورة ال ي نشرها".
 99/2/2093، وكالة سما اإلخبارية

 
 سوري "ضئيمة جداً"  كيماويحتماالت هجوم 2 ازغانت 24

بينػػي  ػػان س، أمػػس، بػػأف اح مػػالت  عػػرض ” اإلسػػرائيمي“صػػرح رئػػيس أركػػاف جػػيش الحػػ الؿ : مد .ب .أ 
 ”. ئيمة جداً “لهجـو كيماوي مف جانب سوريا ” إسرائيؿ“

هػذا “، وأو ػح أف ” وجد لهذ  المشكمة حموؿ دفا ية وهجومية“ونقمت إذا ة الح الؿ  ف  ان س القوؿ إنه 
الجبهة السورية كانت األكثر هػدوًءا  مػ  مػدى األربعػيف سػنة “، وأشار إل  أف ”ليس أهـ  حد يواجهه الجيش

نأمػػؿ فػػي أف يسػػ مر الهػػدوء “وأ ػػاؼ ”. الما ػػية إل أف  ناصػػر جهاديػػة إرهابيػػة أخػػذت  ظهػػر فػػي المنطقػػة
 ”. ولكننا نعد العدة  حسبا ألي  هديد

 99/2/2093، الخميج، الشارقة
 

 نتنياهو يخفق في تشكيل الحكومة وُيهدد بالتوجه مرة أخرى لالنتخاباتمعاريف2  25
يواجه رئيس الحكومة السرائيمية، بنياميف ن انياهو،  را يؿ ل شكيؿ حكوم ه، : آماؿ شحادة -القدس المح مة 

، ولػـ يعػرض ن انيػاهو بعػد و م  ر ـ الج ما ات المكثفة ال ي  قدها ما زالػت المفاو ػات الئ الفيػة  القػة
 م  األحزاب المخ مفة ال ركيبة الئ الفيػة ال ػي يسػع  إليهػا، كمػا لػـ يعػرض أي برنػامج ائ الفػي أمػاـ ممثمػي 
الك ؿ المخ مفة. وهدد ن انياهو رؤساء احزاب بػ"ال وجه ال  الن خابات في حػاؿ اصػروا  مػ  مػو فهـ الػرافض 

 لشروطه في الدخوؿ ال  ائ الؼ حكومي".
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وذكرت صحيفة "معاريؼ" اف ن انياهو  م  اس عداد لم وجه إل  الن خابات و دـ الر وخ ل حالؼ مر رئيس 
حزب "يوجد   يد" برئاسة لبيد وحزب البيت اليهودي برئاسة بنيت". ونقؿ  ف مسؤوؿ كبير في حزب "البيت 

ذا  وجػه إلػ  الن خابػات   92فمػف يحصػؿ  مػ  أكثػر مػف اليهودي" اف ن انياهو يهدد بمسدس  ير محشػو، واح
 مقعدا، وا اؼ " م  ن انياهو أف يدرؾ أف الصهيونية الدينية ليست الكمب المدلؿ لميكود".

وجػػاء حػػديث هػػذا المسػػؤوؿ فػػي ا قػػاب  سػػريب  صػػريحات مسػػؤوليف فػػي الميكػػود هػػاجموا فيهػػا حػػزب "البيػػت 
وفػي المقابػؿ ا هػـ مسػؤولوف فػي "البيػت اليهودي" ورئيسه بنيت بالقوؿ انه يوجه  ربة  اصمة لك مػة اليمػيف. 

اليهػودي" ن انيػػاهو بأنػػه خػدع ناخبيػػه، وذلػػؾ ألنػه  وجػػه بعػػد الن خابػات إلػػ   سػػيبي ليفنػي لكػػي يسػػممها ممػػؼ 
 المفاو ات، وبعد ذلؾ  وجه ن انياهو إل  شيمي يحيموفي ش ر ـ أف األخيرة  عارض برنامجه ال  صادي.

لـ يو ح ن انياهو بعد سياسة حكوم ه وخطوطها الساسية، خاصة مػا وخالؿ مشاورا ه مر رؤساء الحزاب 
ي عمؽ بالمسار السياسي ومو فها  جا  المفاو ات مر الفمسطينييف وشروطه لمسالـ واذا ما كاف يشمؿ  قسيـ 

 .67القدس والعودة ال  حدود 
يؿ بػالجوهر والم ػاميف ونقؿ  ف مصادر سياسية اف ن انياهو لـ يقرر بعد أية حكومة يريد، وهو  يػر منشػ

نما بعرض الحقائب الوزارية وب ماف جموسه  م  كرسي الرئاسة  واح
 99/2/2093، الحياة، لندن

 
 مميون دوالر 200تسمم تركيا أجهزة حربية بقيمة  "إسرائيل" 26

سػممت إسػرائيؿ إلػ   ركيػػا، فػي األيػاـ األخيػرة، أجهػػزة ومعػدات إلك رونيػة حساسػػة، : نظيػر مجمػػي -  ػؿ أبيػب
مميػوف  200خدـ في طائرات المرا بة العسػكرية ال ػي يسػ خدمها الجػيش ال ركػي. ويبمػغ ثمػف هػذ  األجهػزة  س 

 دولر، وحيازة  ركيا لها  ع بر  حديثا مهما يرفر مف مس وى القدرات ال قنية والق الية لقوا ها المسمحة.
ممػػه فػػي أف  عقػػب هػػذ  الخطػػوة مبػػادرة و ػػد أكػػد نػػاطؽ بمسػػاف وزارة الػػدفاع اإلسػػرائيمية هػػذا النبػػأ، معربػػا  ػػف أ

ل حسػػػيف مجمػػػؿ العال ػػػات بػػػيف البمػػػديف. وأ ربػػػت مصػػػادر مقربػػػة مػػػف الػػػوزارة  ػػػف  نا  هػػػا بػػػأف هػػػذ  الخطػػػوة 
اإلسرائيمية كانت  مف الموا ير ال ي  ـ بحثها فػي زيػارة وزيػر الػدفاع، إيهػود بػاراؾ، األخيػرة موال ػي ان هػت 

 أوؿ مف أمس  إل  واشنطف.
فقة لبير هذ  األجهزة،  د أبرمت بيف وزار ي الدفاع اإلسرائيمية وال ركية وشركة "بوينغ" األميركية، وكانت الص

  بؿ أربر سنوات. 
 99/2/2093، الشرق األوسط، لندن

 
 المسيحية-بينيديكتوس السادس عشر عزز العالقات اليهوديةالبابا نتنياهو2  27

اف البابػػػا بينيػػػديك وس السػػػادس  شػػػر حسػػػف العال ػػػات بػػػيف  اكػػػد رئػػػيس الػػػوزراء السػػػرائيمي بنيػػػاميف ن انيػػػاهو
 المسيحية واليهودية وكذلؾ بيف الفا يكاف واسرائيؿ.

و عميقػػا  مػػ  ال ػػالف  ػػف اسػػ قالة بنػػديك وس السػػادس  شػػر السػػبوع الما ػػي،  ػػاؿ ن انيػػاهو فػػي بياف"باسػػـ 
لمسػػيحييف واليهػػود وبػػيف الكرسػػي شػػعب اسػػرائيؿ، اشػػكر لكػػـ  حػػرككـ بصػػف كـ البابػػا ل عزيػػز العال ػػات بػػيف ا

 الرسولي والدولة اليهودية".
 99/2/2093، النهار، بيروت
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 كات  إسرائيمي2 "القبة الحديدية" ال يمكنها حماية "سديروت" 28
سػػرائيمي رؤوفػػيف بيػػدا زور فػػي مقػػاؿ نشػػر ه صػػحيفة "هػػ"ر س"  اإلكا ػػب ال مػػؿ :  رجمػػة صػػفا -القػػدس المح مػػة 

نظومة "القبة الحديدية" ال ي نصب ها  وات الح الؿ لم صدي لمصواريخ المنطمقة مف الثنيف مف  وة و أثير م
  طاع  زة با جا  الموا ر اإلسرائيمية المحاذية لمقطاع.

و اؿ ر بيدا زور في مقاؿ نشر ه صحيفة "ه"ر س" إف مهزلة   ػائية  جػري حاليػًا بعيػدًا  ػف اإل ػالـ والػرأي 
 ألو اع مر نهاية  دواف " مود السحاب"  م   طاع  زة  بؿ ثالثة أشهر.العاـ، وذلؾ حوؿ ما آلت إليه ا

وأ ػػاؼ بيػػدا زور إف محكمػػة الصػػمح فػػي "كريػػات  ػػات" مسػػرح لق ػػية إهانػػة وجهػػت مػػدوف إسػػرائيمي يػػد   
مايكػػػؿ أزولي مػػػف  بػػػؿ  ائػػػد  سػػػكري بشػػػأف المنظومػػػات الدفا يػػػة اإلسػػػرائيمية، كػػػاف  مػػػ  رأس لجنػػػة أنهػػػت 

 اد منظومة "القبة الحديدية".مشاورا ها با  م
و اؿ أزولي في حينه إف القائد العسػكري جػاكوب نا يػؿ ر ػـ معرف ػه بعػدـ اسػ طا ة المنظومػة  مػ  حمايػة 
بمػػدة "سػػديروت" وال جمعػػات السػػ يطانية اإلسػػرائيمية المحاذيػػة لقطػػاع  ػػزة فػػي ظػػؿ المػػدى القصػػير لمصػػواريخ 

 الفمسطينية، إل أنه أوص  با  مادها.
 98/2/2093، ة الصحافة الفمسطينية )صفا(وكال

 
 ثناء زيارتهأوباما "القالدة الرئاسية" أبيريز سيسمم  29

ا مف مك ب الرئيس السرائيمي شيموف بيريز اف باراؾ اوباما سي سمـ مف رئيس الدولة "القالدة الرئاسية" اثناء 
 ػػدـ مسػػاهمة فريػػدة وهامػػة ل عزيػػز دولػػة زيار ػػه الػػ  اسػػرائيؿ الشػػهر المقبػػؿ. و ػػاؿ البيػػاف "اف الػػرئيس اوبامػػا 

اسػػرائيؿ وامػػف سػػكانها"، م ػػيفًا "اف اوبامػػا صػػديؽ حقيقػػي لدولػػة اسػػرائيؿ وكػػاف دومػػا كػػذلؾ منػػذ بدايػػة حيا ػػه 
 العامة. وو ؼ بصف ه رئيسا لموليات الم حدة ال  جانب اسرائيؿ في او ات الشدة".

 99/2/2093، النهار، بيروت
 
 

 عند الحدود مع سورية لمنع عالج المصابين عمى أراضيها  "إسرائيل" ُتقيم مستشفى 30
اماؿ شحادة: أ مػف الجػيش السػرائيمي انػه فػي ا قػاب مشػاورات لقيػادة الشػماؿ  قػرر ا امػة  -القدس المح مة 

مس شف  في المنطقة ال ي باشر في ا دادها لنقؿ سورييف  ير مسمحيف يحاولوف ال سػمؿ الػ  اسػرائيؿ، هربػًا 
ت او بسبب اصاب هـ. وجاء هذا القرار بعد نقؿ سبعة جرح  سورييف ال  مس شف  صفد، كػانوا مف المواجها

 ا  ربوا مف الحدود وحاولوا ال سمؿ لكف الجيش  بطهـ ونقمهـ لمعالج.
وكثؼ الجيش ان شار دوريا ه في المنطقة، خشية اس يالؿ  نظيمات معادية  صعيد المواجهات و دفؽ مئػات 

 ود، كما حصؿ في لبناف والردف، طمبًا لمجوء ال  اسرائيؿ.السورييف ال  الحد
وا مف وزير المالية يوفاؿ شطاين س، اف "بالد   ير معنية باس قباؿ لجئيف سورييف" فيما  بػر رئػيس اركػاف 
الجيشف بيني  ػان س  ػف خشػية بػالد  مػف ازديػاد ان شػار العناصػر الجهاديػة الرهابيػة فػي المنطقػة، وبشػكؿ 

رية وا  رابهػػا مػػف الحػػدود،  ػػائال:"اف الجبهػػة السػػورية كانػػت الكثػػر هػػدوءًا  مػػ  مػػدى الربعػػيف خػػاص فػػي سػػو 
 سنة الما ية إل اف هذ  العناصر بدات   زايد خالؿ السنة الخيرة وظهورها في المنطقة يشكؿ  مقًا وخطرًا.

 99/2/2093الحياة، لندن، 
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 خالفات داخل قيادة الجيش اإلسرائيمي استقبال الجرحى السوريين يثير"2 إسرائيل اليوم" 39
أثػار اسػػ قباؿ إسػػرائيؿ سػبعة جرحػػ  سػػورييف ين مػػوف الػ  صػػفوؼ المعار ػػة السػورية أوؿ أمػػس  اصػػفة مػػف 
الخالفات في الرأي داخؿ  يادة الجيش اإلسرائيمي. فقد  بيف أف  ائد المنطقة الشػمالية فػي الجػيش اإلسػرائيمي 

الخطػوة مػف دوف الحصػوؿ  مػ  موافقػة رئػيس األركػاف بينػي  ػان س الػذي  المواء يائير  ولف أ دـ  مػ  هػذ 
  بمغ بالمو وع بعد ال الف  ف الحادثة.

وذكر مصدر  سكري رفير المس وى أف رئػيس األركػاف كػاف  مػ  األرجػح سػيوافؽ  مػ  دخػوؿ الجرحػ  الػ  
 إسرائيؿ ل سيما وأف حالة أحدهـ كانت خطيرة

 وع  بؿ ا خاذ أي خطوة. و جدر الشارة ال  اف الجيش اإلسػرائيمي  ػد ا خػذ لكنه كاف يف ؿ أف يعمـ بالمو 
منذ ف رة طويمة اس عداد ه  م  طوؿ الحدود مر سػوريا لسػ قباؿ لجئػيف سػورييف و قػديـ المسػا دة النسػانية 

 اليهـ، لكف منر هؤلء مف الدخوؿ ال  إسرائيؿ.
لجرحػ  الػ  سػوريا بعػد  مػاثمهـ الػ  الشػفاء، ويجػري البحػث وحاليًا  درس إسرائيؿ إمكانيػة  ػدـ  ػودة هػؤلء ا

 في نقمهـ ال  دولة  د ـ الثورة السورية.
 (98/2/2093)نقاًل عن صحيفة "إسرائيل اليوم" 
99/2/2093، النهار، بيروت  

 

 سرائيمية بين صيدا وصورإغواصات صحيفة الديار2  32
يابػػا الجػػيش الفرنسػػي وجػػود يػػومي لػػدوريات  واصػػات إسػػرائيميحػػدد  ة مػػف النػػا ورة صػػور إلػػ  صػػيدا ذهابػػا واح

وكأنهػػا  ػػدرس الطريػػؽ وامػػاكف امكانيػػة  طػػر الطريػػؽ والنػػزوؿ  ميهػػا بطػػائرات هميكػػوب ر او  بػػالجنوب المبنػػاني
 القوات الفرنسية حزب هلل بهذا المو وع بؿ ابميت المـ الم حدة.ولـ  بمغ   صفها جوا.

 98/2/2093، الديار، بيروت
 

 طائرات إسرائيمية شاركت بالحر  في مالي2 ريبيون األميركيةوورلد تصحيفة  33
كشفت صحيفة وورلد  ريبيوف األميركية النقاب  ف اس خداـ فرنسا طائرات إسرائيمية بدوف طيار لشّف  ارات 

 جوية  س هدؼ المسمحيف اإلسالمييف في مالي.
الفرنسػي اسػ خدـ طػائرات بػدوف طيػار  وذكرت الصحيفة نقال  ف مسؤوليف بػوزارة الػدفاع الفرنسػية أّف الجػيش

مػػف طػػراز "هارفػػانغ" ال ػػي  سػػ طير ال حميػػؽ  مػػ  ار فا ػػات م وسػػطة و اليػػة منػػذ بدايػػة العمميػػة العسػػكرية فػػي 
 مالي مطمر العاـ الجاري.

وأو حت أف هذا النػوع مػف الطػائرات يعػّد الطػراز المعػّدؿ مػف الطػائرة اإلسػرائيمية بػدوف طيػار "هيػروف" ال ػي 
 شركة الصنا ات الف ائية اإلسرائيمية.  صنعها

 97/2/2093، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الجيش اإلسرائيميبخدموا لمكنيست  % من األعضاء الحاليين87وسائل اإلعالم اإلسرائيمية2  34
 ػػد  لمكنيسػػت اإلسػػرائيمي % مػػف األ  ػػاء الحػػالييف87مػػا يقػػارب مػػف  أف وسػػائؿ األ ػػالـ اإلسػػرائيمية  كشػػفت

  وًا في الكنيست الجديد لـ يخدموا في الجيش منهـ  95في حيف يبق  فقط  يش اإلسرائيمي.خدموا في الج
  ػوًا مػػف األحػزاب العربيػػة فهػػـ  يػر ممػػزميف بالخدمػػة، أمػا مػػف اليهػود فمػػـ يخػػدـ مػف أ  ػػاء الكنيسػػت  99
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ف آخػريف مػف الحالي سوى أربعة اثنيف مف حزب "هناؾ مسػ قبؿ" وهمػا "رينػا فرنكػؿ" و"داب ليفمػاف"، و  ػوي
 حزب "إسرائيؿ بي نا".

فػػإف  -الحػػزب الػػذي يػػرفض ال جنيػػد اللزامػػي فػػي الجػػيش -و مػػ   كػػس مػػا يمكػػف  صػػور  ففػػي ك مػػة "شػػاس" 
فػي  6جمير أ  اء  فػي الكنيسػت الجديػد لهػـ سػجالت  سػكرية، فع ػو الكنيسػت  ػف الحػزب ويحمػؿ ر ػـ 

"دفيػد أزولي"  ػد خػدـ فػي  8ميػيف، أمػا صػاحب الػر ـ القائمة الن خابية "أمنوف كوهيف"  د خدـ في لػواء المظ
الجيش كممرض  سكري، في حيف أف العدد الم بقي في  ائمة الحزب والذيف نجحػوا فػي الن خابػات األخيػرة 

  د خدموا في إطار المرحمة ب وهي الخدمة المخ صرة مف أربعة أشهر فقط.
ممػف خػدموا فػي الجػيش  ػد خػدموا فػي وحػدات   اليػة،   وًا في الكنيست الحالي  49ووفقًا لما  ـ نشر  فإف 

  وًا منهـ كانوا  د خدموا كدا مي   اؿ أو في الجبهة الداخمية، و شير المعطيات إل  أف  53في حيف أف 
حزب الحركة برئاسة  سػيبي ليفنػي األكثػر مػف بػيف األحػزاب ممػف خػدموا فػي الوحػدات الق اليػة ومػف ثػـ  مػ  

 "، العمؿ، "الميكود بي نا"، هناؾ مس قبؿ.ال ر يب "البيت اليهودي
ويظهػػر مػػف بػػيف أ  ػػاء الكنيسػػت اثنػػيف فقػػط ممػػف شػػيموا منصػػب رئاسػػة هيئػػة األركػػاف العامػػة وهمػػا شػػاؤوؿ 
موفاز  ف حزب كاديما، وموشيه يعموف  ف حزب الميكود، بينما هناؾ   و واحد فقػط ممػف شػيؿ منصػب 

يػػري"  ػػف حػػزب هنػػاؾ مسػػ قبؿ، كمػػا شػػيؿ   ػػو واحػػد فػػي رئػػيس جهػػاز الشػػاباؾ فػػي السػػابؽ وهػػو "يعقػػوب ب
الجيش ر بة جنراؿ وهػو "اليعػازر سػ ريف"  ػف حػزب الحركػة، فػي حػيف كانػا كػؿ مػف   ػو الكنيسػت "ميكػي 
ليفػي"  ػػف حػزب هنػػاؾ مسػ قبؿ و"دافيػػد  سػور"  ػػف حػزب الحركػػة  ػد شػػيال منصػب  ائػػد الشػرطة اإلسػػرائيمي 

 العاـ.
فػػإف المػػواء صػػاحب المػػوف األحمػػر والمعػػروؼ باسػػـ لػػواء المظميػػيف كػػاف  وبحسػػب السػػجؿ العسػػكري لأل  ػػاء
، في حيف لـ يخدـ 920  وًا مف إجمالي  دد أ  اء الكنيست  97صاحب نصيب األسد حيث خدـ فيه 

سػوى سػ ة مػف األ  ػاء الحػالييف وهػـ "بنيػاميف بػف  -الذي يخػدـ حاليػًا  مػ  حػدود  ػزة  -في لواء جولني 
كنيسػػت المؤ ػػت  ػػف حػػزب العمػػؿ ووزيػػر الماليػػة "يوفػػاؿ شػػ اين س" ووزيػػر ال عمػػيـ "جػػد وف اليعػػازر" رئػػيس ال

سػػا ر"  ػػف حػػزب الميكػػود و  ػػو الكنيسػػت "أرئيػػؿ مر ميػػت"  ػػف حػػزب العمػػؿ و"يػػوني شػػ بوف"  ػػف البيػػت 
 اليهودي و"موشيه مزراخي"  ف العمؿ والذيف جميعهـ خدموا في وحدة أ وز.

فع ػو الكنيسػػت "مػو ي يو ػب"  ػف البيػت اليهػػودي كػاف  ػد خػدـ فػي وحػػدة و ػف خريجػي الوحػدات المخ ػارة 
ماجيالف وهو أحد المشرفيف  ميها، كما أف رئيس الحزب "نف الي بينيت"  د خدـ هو اآلخر فػي الوحػدة ذا هػا 

 بؿ وساهـ في  أليؼ نشيدها الخاص.
اف، إ ػػافة إلػ    ػػو الكنيسػػت رئػيس الحكومػػة المكمػؼ بنيػػاميف ن نيػاهو كػػاف  ػد خػػدـ فػػي وحػدة  يػػادة األركػ

 " مر بارليؼ"  ف حزب العمؿ، و مؿ كمشرؼ لموحدة ح   أف أنه  خدم ه العسكرية كقائد لمواء األ وار.
  ػو مػف الكنيسػت الحػالي مػنهـ ثػالث خػدموا ك ػباط فػي  مػؾ  92وكاف  د خدـ في سالح ال عمػيـ والف يػة 

"زهافا  الئوف" و"ميخائيؿ روزيف"  ف حزب مير س، في  السالح وهـ "داني دانود"  ف الميكود بي نا وكؿ مف
مػػف أ  ػػاء الكنيسػػت الحػػالييف فػػي مجػػاؿ اإل ػػالـ والمعػػروؼ اآلف باسػػـ وحػػدة الم حػػدث باسػػـ  7حػػيف خػػدـ 

الجيش اإلسرائيمي وهـ "يائير لبيد"  ف حزب هناؾ مس قبؿ و"س يف شفير"  ف العمؿ والمذاف خدما في مجمة 
أف   ػو الكنيسػت "أوفيػر أكػونيس"  ػف الميكػود بي نػا  ػد خػدـ كمراسػؿ  سػكري فػي "همخي" العسكرية، كما 

 يػػادة  ػػابط ال عمػػيـ، وين ػػـ إلػػيهـ كػػؿ مػػف "ميػػراب ميخائيػػؿ"  ػػف العمػػؿ و"ني سػػاف هػػوروبي ش"  ػػف حػػزب 
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مير س والمذاف  خرجا مف إذا ة الجيش، كما وشيال كؿ مف "ميري رييب"  ف الميكػود بي نػا و"نحمػاف شػاي" 
 العمؿ منصب الم حدث باسـ الجيش. ف 

وألوؿ مرة في  اريخ الكنيست سيكوف  م  ما يبدو   ػويف كػانوا  ػد فقػدا  يػونهـ أثنػاء خػدم هـ فػي الجػيش 
وهما "موشيه مزراخػي"  ػف العمػؿ والػذي أصػيب أثنػاء  ػدريب فػي وحػدة إييػوز، والع ػو الثػاني وهػو " ػوفر 

 في لبناف.شيمح" الذي أصيب في  ممية لسالح المظمييف 
 97/2/2093، عكا اون الين

 
 "الرقابة الذاتية" اإلعالمية أخطر من "العسكرية"  زايغر"2قضية "قضائيون يعمقون عمى  35

 ثيػر د ػوة رئػيس الحكومػة اإلسػرائيمية بنيػاميف ن انيػاهو  بػؿ يػوميف وسػائؿ اإل ػالـ : أسعد  محمي –الناصرة 
ايػػد"  مػػ    ػػية  ميػػؿ جهػػاز موسػػاد السػػ رالي المولػػد بػػف فػػي إسػػرائيؿ إلػػ  "و ػػؼ ال ركيػػز اإل المػػي الم ز 

زايير، أكثر مف  المة اس فهاـ  ف جديػة الد ػاء اإلسػرائيمي بػأف الدولػة العبريػة هػي "الديمو راطيػة الوحيػدة 
في  ابة الشرؽ األوسط". كما  طرح الق ػية بمجممهػا اس فسػارات كثيػرة  ػف ان هاكػات حقػوؽ اإلنسػاف  حػت 

ف أمػػػف إسػػػرائيؿ"، و ػػػف خػػػرؽ اإل ػػػالـ اإلسػػػرائيمي "بمحػػػض إراد ػػػه" حريػػػة ال عبيػػػر و "حػػػؽ طائػػػؿ "الػػػدفاع  ػػػ
 الجمهور في المعرفة"  مبيًة لر بات المؤسسة الحاكمة.

ومنذ إ امة الدولة العبريػة،  بنػت هػذ  مػا  ػرؼ فػي اليػرب بمبػدأ "الديمو راطيػة المدافعػة  ػف نفسػها" القا ػي 
  خػػػذ اإلجػػػراءات المخ مفػػػة ل حمػػػي نفسػػػها. و سػػػ خدـ إسػػػرائيؿ، فػػػي سػػػبيؿ  بأنػػػه يحػػػؽ لمدولػػػة الديمو راطيػػػة أف

 طبيػػؽ هػػذا المبػػدأ، جممػػة أدوات فػػي مقػػدمها أدوات  انونيػػة، مثػػؿ " ػػانوف منػػر اإلرهػػاب" الػػذي سػػن ه الكنيسػػت 
، و "القػػػػانوف األساسػػػػي: الكنيسػػػػت" الػػػػذي يحظػػػػر  مػػػػ   نظيمػػػػات إرهابيػػػػة خػػػػوض الن خابػػػػات 9948 ػػػػاـ 

، أو  ػػػػوانيف   ػػػػيح 9948"الر ابػػػػة العسػػػػكرية" المعمػػػػوؿ بهػػػػا وفقػػػػًا ألنظمػػػػة الطػػػػوارئ مػػػػف العػػػػاـ  البرلمانيػػػػة، و
ال  قالت اإلداريػة مبػال محاكمػة ، ووسػائؿ العقػاب المخ مفػة، مثػؿ هػدـ بيػوت المشػبوهيف بار كػاب  مميػات 

اس خبارا ية، مثؿ "أساليب إرهابية. كما  مجأ إل  وسائؿ م نو ة لػ "إحباط اإلرهاب"، وأساسًا وسائؿ  سكرية و 
ال حقيؽ" مر مو وفيف  شمؿ  عذيبهـ وممارسة  يوط جسدية ونفسية "مشرو ة"، أو "ال صفية الجسدية" لمف 

  ع برهـ "إرهابييف".
لكف معمقيف في الشؤوف الق ائية يروف في "الر ابة الذا ية" لوسائؿ اإل الـ أخطػر مػف الر ابػة ال ػي  فر ػها 

موجب "أنظمة الطوارئ"، كونها ر ابة طو ية "ربمػا كػاف ممكنػًا  فهمهػا  نػد إ امػة الدولػة المؤسسة العسكرية ب
 العبرية، لكف ليس في  صر الن رنت وشبكات ال واصؿ الج ما ي".

و شػرؼ  مػ  الر ابػػة الذا يػة "لجنػة المحػػرريف" ال ػي   ػـ رؤسػػاء  حريػر وسػائؿ اإل ػػالـ العبريػة، وهػي لجنػػة 
الحكومػػة اإلسػػرائيمية األوؿ ديفيػػد بػػف  وريػػوف ل نظػػيـ  ال ػػات وسػػائؿ اإل ػػالـ مػػر  سػػع  إلػػ  إ ام هػػا رئػػيس

المؤسسػػة األمنيػػة، أو بكممػػات أبسػػط مػػف أجػػؿ نيػػؿ موافقػػة وسػػائؿ اإل ػػالـ  مػػ   ػػدـ نشػػر "أسػػرار أمنيػػة" أو 
 أخبار " مس بأمف الدولة".

حػػػرري الصػػػحؼ و بمػػػييهـ وجػػػرت العػػػادة  مػػػ  أف  قػػػـو شخصػػػية رفيعػػػة فػػػي الحكػػػـ أو فػػػي الجػػػيش بػػػد وة م
 معمومات معينة، لكف ليس  بؿ أف يم ـز هؤلء  دـ نشرها، ح   في حاؿ وصمت إليهـ مف مصدر آخر.

واسػػ يؿ بػػػف  وريػػوف وخمفػػػاؤ  هػػػذ  المجنػػة  مػػػ  نحػػو خػػػدـ سياسػػػ هـ، وهػػو القائػػػؿ "نػػد و السػػػارؽ ماإل ػػػالـ  
وسػػائؿ اإل ػػالـ  ػػف  رائهػػا  ػػددًا مػػف  ونجعػػؿ منػػه حارسػػًا مي كػػ ـ  مػػ  الخبػػر ". و مػػ  مػػدار  قػػود، أخفػػت

الحوادث يذكر اإلسرائيميوف أكثرها فداحًة  ف اس عدادات الجيش المصري والسوري بأ داد كبيرة  م  الحدود 
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ال ػػي  كبػػدت فيهػػا إسػػرائيؿ أكبػػر  ػػدد مػػف الق مػػ  فػػي الحػػروب ال ػػي  9973مػػر إسػػرائيؿ  بػػؿ أيػػاـ مػػف حػػرب 
ف السياسػػي والعسػػكري" بهػػذ  ال ح ػػيرات. وفػػي حينػػه، أذ نػػت "لجنػػة خا ػػ ها "بسػػبب الالمبػػالة مػػف الجػػانبي

المحػرريف" لطمػػب رئػػيس هيئػة أركػػاف الجػػيش ديفيػػد أليعػازر  ػػدـ النشػػر  ػػف هػذ  ال ح ػػيرات. وبعػػد الحػػرب، 
 عر ت "لجنة المحرريف" إل  ان قادات شديدة  مػ  مو فهػا، بػدا ي أنػه كػاف مػف شػأف النشػر أف يثيػر الػرأي 

 مبالة الرسمية.العاـ  د الال
ور ـ أف "الر ابة الذا ية"  راجعت منذ  مؾ الحرب، إل أنها لـ  خ ِؼ  مامًا، وواصمت الصحؼ العبرية ال كػ ـ 
 ػػف  ػػدد مػػف الق ػػايا، ولػػيس أكيػػدًا أف آخرهػػا   ػػية العميػػؿ السػػ رالي بػػف زاييػػر، ومػػرة أخػػرى بػػدا ي أف 

ألمف القومي اإلسػرائيمي إلػ  الخطػر"، وفػؽ ن انيػاهو الكشؼ  نها في و  ها م بؿ أكثر مف  اميف  "يعرض ا
الذي  وجه إل  اإل الـ مف جديد، ح   بعد الكشؼ  ف الق ية، برجاء أف يدع أجهزة األمف  واصؿ  ممها 

 بهدوء "ح   نس طير أف نواصؿ العيش في أمف وطمأنينة في دولة إسرائيؿ".
ة" لوسػػائؿ اإل ػػالـ "وسػػػيمة أخػػرى لقمػػر حريػػة ال عبيػػػر" ويع بػػر معمقػػوف فػػي الشػػؤوف الق ػػػائية "الر ابػػة الذا يػػ

  ػػاؼ إلػػ  الوسػػائؿ القائمػػة، الم مثمػػة بقػػوانيف كولونياليػػة وأنظمػػة طػػوارئ مػػف أيػػاـ الن ػػداب البريطػػاني  مػػ  
فمسطيف و وانيف وأنظمة سّن ها الكنيست خالؿ السنوات أألول  إل امة الدولة العبريػة، ووسػائؿ  ػيط و هديػد 

كرا  أخرى  .واح
ويصػػؼ المعمػػؽ فػػػي الشػػؤوف الق ػػػائية فػػي اإلذا ػػػة العامػػة موشػػيه نيبػػػي سػػموؾ "لجنػػػة المحػػرريف"، بمػػػؤامرة 
 حيكهػػا "مجمو ػػة النخبػػة مػػف كبػػار الصػػحافييف مػػر  يػػادة المؤسسػػة الحاكمػػة  مػػ  حسػػاب حػػؽ المػػواطف فػػي 

الطعػػف فػػي  ػػرار سػػمطة  المعرفػػة". وي ػػيؼ أف "الر ابػػة الذا يػػة" أخطػػر مػػف الر ابػػة العسػػكرية، إذ بينمػػا يمكػػف
الر ابة العسكرية بمنر النشر، ل يمكف ذلؾ  ندما  كوف الر ابة ذا ية وبمحض إرادة أصحاب وسائؿ اإل الـ 
ومحرريها. وأكثر مف ذلؾ، فإف الر ابة الذا ية  عفي المؤسسة الحاكمة مف واجب  بريػر مسػها بحػؽ المػواطف 

فعػػؿ جمػػاهيري  ا ػػب  مػػ  هػػذا المػػس، مثممػػا يحصػػؿ فػػي الحصػػوؿ  مػػ  المعمومػػات، كمػػا يعفيهػػا مػػف رد 
  ندما يأ ي الحظر مف سمطة الر ابة العسكرية.

كما أشار نيبي إل  أنه في المرات ال ي رف ت "لجنة المحرريف" ال جاوب مر طمب المؤسسػة الحاكمػة  ػدـ 
فيف أنػه  نػدما النشر حوؿ مو وع معيف، لـ  جرؤ الر ابة العسػكرية  مػ  فػرض الحظػر بقػوة القػانوف، م ػي

 حجب "لجنة المحرريف" معمومات  ػف المػواطف لػـ  ػَر الر ابػة العسػكرية أنػه مػف المناسػب حجبهػا، ر ػـ أنهػا 
 ممؾ الوسائؿ القانونية لذلؾ، "فإف وسائؿ اإل الـ  خوف  مميًا ثقػة الجمهػور بهػا، كمػا  خػوف رسػال ها، إذ لػـ 

وما ل  جب معرف ه. هذ  ليست وظيفة اإل الـ في دولة  يخّولها أحد أف  قرر لممواطف ما هو جيد أف يعرفه
 ديمو راطية".

 فحص مكثؼ لمق ية
في   وف ذلؾ، أ منت "المجنة الفر ية لالس خبارات" ال ابعة لمجنة الخارجية واألمف البرلمانية، أنها س جري 

ح أف الفحص لف يبحث  ػف "فحصًا مكثفًا لمجوانب المخ مفة لق ية بف زيير". لكف نوابًا سار وا إل  ال و ي
مذنبيف إنما يراد منػه مسػا دة مؤسسػة السػ خبارات. وجػاء اإل ػالف فػي أ قػاب ان قػادات وجههػا رئػيس لجنػة 
الخارجيػػة واألمػػف السػػابؽ  سػػاحي هنيبػػي لجهػػاز السػػ خبارات لعػػدـ  بمييػػه المجنػػة الفر يػػة البرلمانيػػة الفر يػػة 

وأ ػػاؼ انػػه إذا  بػػّيف أنػػه لػـ يػػ ـ  بميػػغ خمفػػه شػػاؤوؿ موفػػاز  لالسػ خبارات فػػي حينػػه  ػػف "  ػػية بهػذا الػػوزف".
بالق ية، فػإف "فػي ذلػؾ مػا يشػوش  مػ  الثقػة الكبيػرة ال ػي  منحهػا المجنػة لقػادة أذرع األمػف،  ممػًا أنػه جػرت 
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العػػادة أف يػػ ـ طػػرح كػػؿ الموا ػػير، سػػواء كانػػت انجػػازات مثيػػرة لإل جػػاب او إخفا ػػات محرجػػة، أمػػاـ المجنػػة 
 لذا فإف ما حصؿ ي طمب  فسيرًا".الفر ية، و 

في هذ  الثناء، أفادت شبكة "ايه بي سي" اإلخبارية األس رالية امس، أف "السجيف إكس" كاف ال ق  بعناصر 
األمػػف األسػػ رالية الداخميػػة، و ػػدـ لهػػـ " فاصػػيؿ كاممػػة"  ػػف  مميػػات  ػػاـ بهػػا "موسػػاد"، بمػػا فػػي ذلػػؾ خطػػط 

طػيط لهػا سػنوات. وأ ػاؼ اف ذلػؾ ي نػا ض مػر  قػارير سػابقة اد ػت لمهمات سرية فػي إيطاليػا اسػ يرؽ ال خ
 أنه جرى ال حقيؽ مر زيير، كما شددت  م  أنه مف  ير المعروؼ مف الذي بادر إل  ال صاؿ مر اآلخر.

  99/2/2093، الحياة، لندن

 
 حذر من تأثير تهري  السالح إلى غزة عمى المرونة التي تبديها عمى المعابر ت "إسرائيل" 36

أفػػادت مصػػادر أمنيػػة صػػهيونية أف الوفػػد األمنػػي الصػػهيوني الػػذي زار القػػاهرة مػػر يف خػػالؿ األيػػاـ الما ػػية 
نا ش مر مسؤولي المخابرات المصرية  أميف الحدود بيف الجانبيف، و ثبيت الهدنة بيف حماس و"إسرائيؿ" في 

داء "المرونػة"  بػر المعػابر  طاع  زة. وأو حت المصادر أف الجانب الصهيوني حذر مف  دـ مواصػم ه إبػ
في  طاع  زة حػاؿ اسػ مرت  مميػات  هريػب السػالح الػ  القطػاع، مشػيدًا فػي الو ػت ذا ػه بػالجهود المصػرية 
ل بط  مميات ال هريب مف سيناء ليزة. وفي السػياؽ ذا ػه، ز مػت محافػؿ أمنّيػة صػهيونّية، أّف  ػدد األنفػاؽ 

، فيمػا كشػؼ مصػدر  سػكرّي مصػري مسػؤوؿ أّف  ػدد نفقػاً  9200 م  الحدود مػر مصػر يبمػغ  ػددها نحػو 
نفقًػػا، مؤكػػدًا أف  225األنفػػاؽ الموجػػودة  مػػ  الشػػريط الحػػدودي فػػي رفػػح وال ػػي  ػػـ ال وصػػؿ إليهػػا وصػػؿ إلػػ  

  ممّيات هدمها مف خالؿ آليات جديدة وطرؽ م نو ة، مس مرة ولف   و ؼ. 
 ة، ترجمة المركز(وكالة سما لألنباء، فمسطين + القناة الثانية )عن العبريّ 

 98/2/2093، 2738 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 

 وباستيون خط أحمر  SA-17 عمى منظومتي "حز  اهلل"2 حصول إسرائيمي جنرال 37
كشػػؼ رئػػيس "مشػػروع ال ػػوازف العسػػكرّي فػػي الشػػرؽ األوسػػط"، الجنػػراؿ الصػػهيوني "يف ػػاح شػػابير"، أف هنػػاؾ 

سػػبة لم فػػوؽ العسػػكري الصػػهيوني البػػري والبحػػري، ويح مػػاف  مػػ  خطػػاف أحمػػراف يمػػثالف مع ػػمة كبيػػرة بالن
 صناع القرار في  ؿ أبيب الس عداد لمواجه هما، ي مثالف في حصوؿ "حزب اهلل"  م  كؿ مف: 

كػػـ، وال ػػي سػػُ عر ؿ كثيػػًرا حرّيػػة ال حميػػؽ فػػوؽ  50" الم حّركػػة ال ػػي يصػػؿ مػػدى دفا هػػا SA-17منظومػػة " -9
 لبناف. 

يوف" وال ي  س عمؿ صواريخ "الياخونت" ال ي س جعؿ مهمة سػالح البحرّيػة الصػهيوني فػي منظومة "باس  -2
ا  را ه صعبة لمياية كونه يحمؽ  م  ار فػاع مػنخفض. وأكػد "شػابير" أف "حػزب اهلل"  ػد  ػزود بقاذفػات مػف 

وصواريخ  ممـ، 302ممـ و 220" مف إن اج إيرانّي، و ذائؼ 5"، "فجر3ممـ، وصواريخ "فجر922طراز " راد 
بحػػػػر مػػػػف إن ػػػػاج الصػػػػيف، -، وصػػػػواريخ "كورنيػػػػت" الم ػػػػادة لمػػػػدبابات، وصػػػػواريخ أرض990زلػػػػزاؿ وفػػػػا ح 

"، ف ػػػاًل  ػػػف منظومػػػات صػػػواريخ Igla" ومػػػف طػػػراز "Strelaوصػػػواريخ ك ػػػؼ م ػػػادة لمطػػػائرات مػػػف طػػػراز"
 ".SA-8م حّركة مف طراز "

 ركز(معهد أبحاث األمن القومي الصهيوني )عن العبرية، ترجمة الم

 98/2/2093، 2738 ، العددالتقرير المعموماتي
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 ةالمخيمات الفمسطينيعدد من  قصفو سقوط شهيدين  2مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية 50

 الت مجمو ة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية إف "سمير كنعاف" فمسطيني الجنسية مف سكاف : دمشؽ
سر ميسموف في حمب، كما اس شهد "نورس خالد مخيـ حندرات، اس شهد برصاص  ناص بالقرب مف ج

 خمؼ" مف سكاف مخيـ در ا فمسطيني الجنسية بعد إ دامه ميدانيًا برصاص األمف السوري في مدينة در ػػا.
وأفادت المجمو ة أف مخيـ خاف الشيح شهد  صًفا ليمًيا  م  أطرافه دوف أف يسفر  نه و وع إصابات، 

رات واش باكات  وية سببت حالة مف الخوؼ والفزع لسكاف المخيـ  بيف و رافؽ ذلؾ مر سماع أصوات انفجا
لحقًا أنها نا جة  ف  صؼ المناطؽ المجاورة له, كما يعاني مخيـ خاف الشيح الذي يأوي  دًدا كبيًرا مف 
النازحيف فيه مف المخيمات الفمسطينية والمناطؽ المجاورة له مف نقص حاد في المواد اليذائية وال دفئة 

 واس مرار انقطاع ال يار الكهربائي وال صالت  نه.
وأكد مراسؿ "مجمو ة العمؿ"  عرض مخيـ اليرموؾ لمقصؼ وسقوط  دد مف القذائؼ ا  صرت أ رارها 
 م  الماديات فقط،  زامف ذلؾ مر حدوث اش باكات في محيط بمدية اليرموؾ في شارع فمسطيف ام دت إل  

 أوؿ المخيـ وشارع الثالثيف.
قاًل  ف مراسؿ "مجمو ة العمؿ" فإف مخيـ الحسينية  عرض لمقصؼ وسقوط  دد مف القذائؼ بالقرب مف ون

شارع الخزاف أسفرت  ف سقوط  دد مف اإلصابات، أما مف الجانب المعيشي فال زاؿ سكاف المخيـ يعانوف 
اليذائية وال دفئة مف وطأة الحصار الذي يفر ه  ميه الجيش النظامي والذي يمنر بموجبه دخوؿ المواد 

 إليه، كما يش كوف مف اس مرار انقطاع الكهرباء وال صالت والماء  نه.
 51/1/1855المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 
 المضربين األسرىسراح  إلطالقاتفاق  يألـ"القدس" وجود  ينفيفارس قدورة  51

وشيؾ لبعاد  إسرائيمي -الفمسطيني  دورة فارس، وجود ا فاؽ مصري  األسيرنف  رئيس نادي : جنيف
 الفمسطينية . األرا ي زة او خارج  إل الم ربيف  ف الطعاـ سامر العيساوي، وايمف الشراونة،  األسيريف

و عقيبا  م  ما  نا م ه بعض وسائؿ ال الـ، حوؿ صفقة مصرية اسرائيمية لحؿ   ية السيريف الم ربيف 
فؾ ا رابهما اثر  دهور حال هما الصحية بشكؿ خطير، شهور بابعادهما مقابؿ  7 ف الطعاـ منذ حوالي 

 اؿ فارس لػ القدس، " ابعنا باه ماـ كؿ ما يشاع وينشر، واثر ا صالنا مر الشقاء المصرييف ، اكدوا اف هذ  
النباء  ارية  ف الصحة ، والشيء الصحيح اف هناؾ جهود مصرية حثيثة لالفراج  نهـ وانقاذ حيا هـ  بؿ 

 .فوات الواف"
 51/1/1855، القدس، القدس

 
 شرسة عمى اآلثار العربية واإلسالمية بالقدس إسرائيمية من حممة تحذر"مؤسسة األقصى"  18

حّذرت مؤسسة األ ص  لمو ؼ وال راث مف الحممة المنظمة ال ي  قودها أذرع الح الؿ اإلسرائيمي في القدس 
ثار والمعالـ اإلسالمية والعربية في المدينة وال ي  س هدؼ اآل” سمطة اآلثار”وفي مقدم ها ما يسم  بػ 

 المقدسة  حت  طاء ال طوير العمراني.
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إف اذرع الح الؿ في القدس  شف هجمة  18/2/2013و الت المؤسسة في بيانها الصادر اليوـ الثنيف 
 ص   م  شرسة  م  اآلثار العربية واإلسالمية في المدينة بشكؿ  اـ والبمدة القديمة ومحيط المسجد األ

وجه الخصوص ، كما و قـو المؤسسة اإلسرائيمية بسر  ها ونقمها إل  الم حؼ الفمسطيني أو ما أطمقت  ميه 
بهدؼ إجراء بعض ال عديالت األثرية  ميها بحيث ي ـ ” روكفمر ” سمطة اآلثار ال ابعة لالح الؿ م حؼ 

 ماكف  نسبها ال  موا ر يهودية.مسح الطابر اإلسالمي والعربي  نها ومف ثـ  هويدها وو عها في أ
بخمر بالط وأحجار  اريخية  ريقة مف منطقة شارع ” سمطة اآلثار“ويأ ي  حذير مؤسسة األ ص  مر  ياـ 

جراء حفريات أسفمها ، األمر الذي أصبح نهجا لدى المؤسسة اإلسرائيمية في كافة  الواد بالبمدة القديمة واح
 األ ص  المبارؾ مثؿ منطقة القصور األموية وسمواف . مناطؽ البمدة القديمة وفي محيط المسجد

وا  برت مؤسسة األ ص  ما  قوـ به اذرع الح الؿ في القدس بحؽ اآلثار جريمة أخال ية  عارض األ راؼ 
الدولية ال ي  حظر المّس بال راث واآلثار ، دا ية منظمة اليونسكو و يرها مف المنظمات ال ي  عن  بال راث 

ا خاذ خطوات فعمية  منر الح الؿ مف الس مرار في نهب وسر ة اآلثار وال راث العريؽ في واآلثار إل  
 مدينة القدس.

 50/1/1855، أم الفحم، مؤسسة األقصى لموقف والتراث
 
 أسيرعن والدة  ان لم يتم اإلفراج إدارة السجن بإجراءات عممية يهددون "نفحةسجن " أسرى 15

ة في سجف نفحة، اليـو الثنيف، والدة أحد األسرى أثناء زيار ها لبنها ا  قمت  وات الح الؿ امم واجد
 األسير المع قؿ في سجف نفحة جنوب فمسطيف المح مة.

و د أفادت مصادر خاصة اف األسرى في سجف نفحة وجهوا رسالة شديدة المهجة لدارة السجف هددوا فيها 
 .الدة األسير  بؿ السا ة ال اسعة مف مساء اليوـبا خذ اجراءات  ممية والرد اف لـ ي ـ الفراج  ف و 

 50/1/1855، فمسطين أون الين
 
 أسير فمسطيني ينفذون إضراًبا تضامنًيا مع المضربين عن الطعام 088نادي األسير2  11

 و عت مصادُر فمسطينية أف  شهد السا ات الثماني واألربعيف القادمة  طورات مهمة فيما  -اليد  - ماف 
ي عمؽ باألسرى الم ربيف  ف الطعاـ، و م  رأسهـ األسير المقدسي سامر العيساوي، في و ت أكدت 

سرائيميًا ب دخ ؿ أوروبي  قود  مفو ة المصادر ذا ها أف ا صالت  جرى  م  أكثر مف مس وى؛ فمسطينيا واح
 ال حاد األوروبي كا ريف آش وف.

أسير مف أربعة فصائؿ هي "الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، وحركة  800و اؿ نادي األسير إف نحو 
الجهاد اإلسالمي وحركة حماس"، في ثالثة سجوف هي سجوف اشيؿ، ونفحة، وريموف،  رروا خوض 

 امنا مر األسرى الفمسطينييف خصوصا سامر العيساوي.إ راب  ف الطعاـ ليـو واحد   
 51/1/1855، الغد، عّمان

 
 تضامنًا مع األسرى المضربين في الضفة وغزة هبة جماهيرية 15

شهدت األرا ي الفمسطينية، أمس، هبة جماهيرية   امنًا مر األسرى الم ربيف  ف  وفا: - مندوبو األياـ
ض المناطؽ مواجهات مر  وات الح الؿ، فيما نظمت الطعاـ في سجوف الح الؿ، حيث شهدت بع

 مسيرات جماهيرية في  دة مدف.
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مواطنًا خالؿ مواجهات اندلعت مر  وات الح الؿ اإلسرائيمي  قب  20ففي الخميؿ، أصيب، أمس، نحو 
 مسيرة "  ب األحرار" ال  امنية مر األسرى في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخميؿ.

وفا" في الخميؿ بأف  وات الح الؿ أطمقت الرصاص المعدني الميمؼ بالمطاط و نابؿ الصوت وأفاد مراسؿ "
منهـ بحالت اخ ناؽ  ولج  دد  20والياز المسيؿ لمدموع  جا  المواطنيف، ما  سبب بإصابة ما يزيد  ف 

 ي.منهـ في الميداف ونقؿ اآلخروف بواسطة إسعاؼ الهالؿ األحمر إل  مس شف  الخميؿ الحكوم
وفي مخيـ العروب أصيب برصاص  وات الح الؿ، أمس، الف   رامي كماؿ جوابرة مف مخيـ العروب 
شماؿ الخميؿ، وذلؾ خالؿ مواجهات شهدها المخيـ في إطار اح جاجات   امنًا مر األسرى الم ربيف  ف 

ف بمد ي سعير وبيت الطعاـ في السجوف اإلسرائيمية، فيما ا  قمت، أمس والميمة  بؿ الما ية، مواطنيف م
  اما .17 اما  ومحمد جماؿ خميؿ ابو ماريا م 32أمر شماؿ الخميؿ، هما: رياض سامي جرادات م

وفي بيت لحـ، أصيب  دد مف المشاركيف في  ظاهرة   امنية مر األسرى، امس، جراء ا  داءات  وات 
والجدار وفعاليات وطنية في بيت الح الؿ  م  المشاركيف في ال ظاهرة ال ي نظمها نشطاء  د الس يطاف 

لحـ، بمشاركة أهالي األسرى، وممثمي وزارة األسرى والمحرريف، ونادي األسير في بيت لحـ، والحراؾ 
 الشبابي.

،  ند مدخؿ بمدة الخ ر الجنوبي، 60وا مؽ  شرات الشباف بمشاركة أهالي األسرى الطريؽ الل فافي 
رائـ حكومة الح الؿ  د األسرى الم ربيف  ف الطعاـ في بالقرب مف محطة النشاش، اح جاجا  م  ج

وا  دت  وات الح الؿ السرائيمي بوحشية  م  المشاركيف في المسيرة الذيف طالبوا  سجوف الح الؿ.
األشقاء المصرييف ب رورة إلزاـ اسرائيؿ ببنود ا فاؽ شاليت الخاص باألسرى، مشددي  م  أف األسرى 

 رية وأسرى شعب منا ؿ ومقاـو  د الح الؿ السرائيمي.الفمسطينييف هـ أسرى ح
وفي نابمس، أصيب  دد مف المواطنيف، امس، بالخ ناؽ، خالؿ مواجهات بيف  وات الح الؿ اإلسرائيمي 

 وم ظاهريف  م  مدخؿ نابمس الجنوبي، ا  قمت  وات الح الؿ خاللها  سعة مواطنيف.
شباف أصيبوا بالخ ناؽ بعد أف أطمؽ جنود الح الؿ  نابؿ الياز و اؿ شهود  ياف، إف  ددًا كبيرًا مف ال

 صوب م ظاهريف م  امنيف مر األسرى في منطقة شارع القدس جنوب المدينة.
 وأشار الشهود إل  أف  وات الح الؿ  و مت إل  أحياء المدينة الجنوبية، فيما  اـ شباف برشقها بالحجارة.

امس، بال  صاـ ال  امني مر األسرى الم ربيف  ف الطعاـ الذي شارؾ مئات المواطنيف في نابمس، و 
 نظم ه المجنة الوطنية لد ـ األسرى في وسط المدينة.

وفي  زة،  ظاهر مئات المواطنيف، أمس، د ما لألسرى في سجوف الح الؿ اإلسرائيمي خاصة الم ربيف 
  ف الطعاـ الذيف   جاهؿ إسرائيؿ مطالبهـ العادلة.

ظاهرة مف أماـ مقر المجنة الدولية لمصميب األحمر في المدينة ي قدمها أهالي األسرى و دد مف وانطمقت ال 
 ممثمي المؤسسات األهمية واألحزاب السياسية وأ  اء مف لجنة األسرى لمقوى الوطنية واإلسالمية.

لمشاركوف فيها وا جهت ال ظاهرة إل  مقر المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف ال ابر لألمـ الم حدة، ورفر ا
صور األسرى والالف ات وأ الـ فمسطيف والشعارات المنددة بالهجمة الشرسة  م  األسرى في سجوف 
الح الؿ، ورددوا ه افات  طالب المؤسسات الدولية والحقو ية والقانونية بال دخؿ العاجؿ لإلفراج  ف األسرى 

نقاذ حياة الم ربيف منهـ  ف الطعاـ خاصة األسير سامر ا لعيساوي، الذي دخؿ أمس يومه العاشر بعد واح
 المائ يف مف اإل راب الم واصؿ  ف الطعاـ.

 51/1/1855، األيام، رام اهلل
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 في سجن "إيشل" األسرى يتوجهون لزيارة أبنائهم أهاليدفعة جديدة من  11

بر معبر  ادرت صباح اليـو اإلثنيف، دفعة جديدة مف أهالي األسرى في  طاع  زة،  : نادر الصفدي - زة
 بيت حانوف "ايريز" شماؿ القطاع، با جا  سجف "إيشؿ" اإلسرائيمي لزيارة أبنائهـ األسرى.

و الت مسؤولة اإل الـ في الصميب األحمر الدولي بقطاع  زة أرى مهنا في  صريح خاص بػ"فمسطيف أوف 
ة أسرى مف القطاع داخؿ فمسطينيًا مف أهالي األسرى  وجهوا فجرًا  بر معبر "إيرز" لزيار  65ليف":" إف 

أسيرًا مف القطاع م واجديف داخؿ  44وأو حت مهنا، أف دفعة األسرى الجديدة، س زور  سجف "إيشيؿ".
 سجف "إيشيؿ".

 50/1/1855، فمسطين أون الين
 
 تضامنا مع األسرى المضربينالمتحدة في الضفة  األمممقر  إغالق يحاولونفمسطينيون  13

ات الشباف الفمسطينيوف، ا الؽ مقر المـ الم حدة في مدينة راـ اهلل في حاوؿ  شر : ا ؼ ب -راـ اهلل 
ال فة اليربية، وذلؾ في خطوة   امنية مر المع قميف الفمسطينييف الم ربيف  ف الطعاـ في السجوف 

قر وحمؿ الشباف الذيف  جمعوا اماـ المدخؿ الرئيس لمقر المـ الم حدة، لف ات ك ب  ميها "الم .اإلسرائيمية
 ميمؽ بقرار مف السرى الم ربيف  ف الطعاـ"، كما افاد مصور وكالة فرانس برس.

 
 

وحالت  مع قميف م ربيف  ف الطعاـ في السجوف السرائيمية. 4وشهدت ال فة  ظاهرات   امنية مر 
 الشرطة الفمسطينية ال ي  واجدت في المكاف دوف وصوؿ الشباف ال  المدخؿ الرئيسي لممقر.

 51/1/1855، ندنالحياة، ل
 

 دون تعميـم% من الطـال  208 في لبنان الفمسطينية المخيمـات .1
ما يد و إل   سرب بعض األولد مف المدارس »اف « األونروا»يقوؿ مدرسوف في مدارس : ان صار الدناف

هو وا ر اإلنساف الفمسطيني، ووا ر الطالب الفمسطيني الذي يعيش في مخيمات بؤس وظروؼ ا  صادية 
ة، وبيئة  ير مالئمة، وهذا كّمه يؤدي إل  ن ائج سمبية في  حصيمهـ الدراسي، ما يد وهـ إل   رؾ صعب

 «.مقا د الدراسة
ل  وجد مدارس نموذجّية  جذب الطالب، ومدارسنا دوف المس وى المطموب، وهي  اجزة  ف »ي يفوف: 

مهـ ب ثقيؼ أولدهـ. ول ننس  أّف جذب الطالب، وهناؾ أي ًا مسؤولية ممقاة  م  األهؿ لجهة  دـ اه ما
ال مميذ الفمسطيني ل يجد فرصة  مؿ بعد  خّرجه، وهذا األمر يحّد مف  شجيعه  م  ال عمـ، فهو ل يجد 

في »وي ابعوف: «.  ماًل ح   لو كاف مهندسًا أو طبيبًا، وهذا  امؿ محبط لمطالب ول يشجعهـ  م  ال عمـ
الفمسطيني، أّما اآلف فهناؾ صعوبة بالية في إيجاد فرصة  مؿ. السابؽ كانت فرص العمؿ أوسر أماـ 

في المئة مف الطالب مف دوف  70ونحف كفمسطينييف أماـ كارثة وطنية وليس فقط  عميمية، فهناؾ أكثر مف 
 «. عميـ

في دراسة ال سرب « األونروا»،  مؿ سن يف مر «NAPSمؤسسة »ويرى هيثـ  بدو، وهو مدير مشروع في 
 34في منطق ي صيدا وصور، أّف أهـ أسباب ال سرب هو  عؼ ال حصيؿ العممي بالنسبة إل  المدرسي 
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في المئة مف حالت ال سرب، والسبب اآلخر هو  رؾ الدراسة مف أجؿ العمؿ واح الة األسرة وهؤلء يشكموف 
في  10.52، وفي المئة ي ركوف الدراسة لعدـ ر ب هـ بها 11»في المئة مف الم سربيف. ويمفت إل  أف  24

في المئة ي جهوف إل  ال دريب  4.65المئة ي ركونها بسبب مشاكؿ  ائمية بيف األب واألـ، وكذلؾ هناؾ 
في المئة مف الف يات ي و فف  ف ال عّمـ بسبب زواجهّف المبكر، وهناؾ  7.65المهني لر ب هـ في العمؿ، و

 «.في المئة 2.63دراس ه وهؤلء نسب هـ  أسباب   عمؽ باألمراض المزمنة ال ي  عيؽ الطالب  ف م ابعة
أي  الج لمو وع ال سرب ي عمؽ بثالثة محاور: البيت أوًل، والمدرسة ثانيًا والطالب نفسه ثالثًا، »ي يؼ: 

فال نس طير معالجة هذ  الظاهرة إل باج ماع هذ  المحاور الثالثة، وكنا نعالج   ية ال سرب مف خالؿ 
الطالب إل  المدارس مر برنامج مخصص لهـ كي يس طيعوا المحاؽ  شقيف، الشؽ األوؿ هو إ ادة

بزمالئهـ، والشؽ الثاني ي محور حوؿ الطالب الذيف يرف وف نهائيًا العودة إل  المدرسة، فنعمؿ  م  
 «.م ابع هـ و حويمهـ إل  ال دريب المهني

 الميذ واألهؿ، فكنا نذهب إل   ممنا األساسي كاف ال دخؿ المباشر مر المدارس وال»ويشير  بدو إل  أّف 
المدرسة لنعرؼ الطالب الم سربيف، نزورهـ في بيو هـ ونمأل اس مارة لمعرفة سبب ال سرب. ونحف نس كمؿ 

 المشروع اآلف، لكف بطريقة أخرى وهي فقط ال دريب المهني، مف دوف العمؿ  م  إ اد هـ إل  المدارس.
 51/1/1855، السفير، بيروت

 
 عين الحموةمخيم  تهزارات سبعة انفجصيدا2  10

هّزت سبعة انفجارات ليؿ أمس األوؿ، وفجر أمس، مخيـ  يف الحموة لالجئيف الفمسطينييف : محمد صالح
طالؽ نار في  بدءا مف ال اسعة والنصؼ لياًل وح   الرابعة والنصؼ فجرًا، و د أ قبها  و ر أمني ممحوظ واح

إلقاء  نابؿ يدوية أسفرت  ف سقوط جريح وأ رار مادية.  أرجاء المخيـ. و بيف أّف النفجارات نا جة مف
النفجارات السبعة  صب في خانة  و ير الو ر األمني في المخيـ، »وأكّدت مصادر أمنية فمسطينية أف 

و د اس هدفت إحداها منزًل ألحد اإلسالمييف بعدما اس هدفت القنابؿ في مّرات سابقة مقر منظمة الصا قة، 
 «.القنابؿ ال ي ألقيت فجرًا اس هدفت مقر الصا قة أي اً   ممًا أّف إحدى

مسمسؿ النفجارات بدأ بإلقاء  نبمة انفجرت في محيط منزؿ إحدى الشخصيات »وذكرت المصادر  ينها أّف 
اإلسالمية في المخيـ، ويد   محمود منصور في حي المنشية، أ قبها إطالؽ نار كثيؼ سمر بعد  دوي 

ألقيت في الشارع الفو اني، حي المنشية، الشارع ال ح اني، مو ؼ لمسيارات، سوؽ س ة انفجارات لقنابؿ 
 «.الخ ار ومحيط مقر الصا قة

وأدت النفجارات إل  إصابة الفمسطيني صالح  ويد بجروح، ما اس د   نقمه إل  المس شف  لممعالجة، 
 إ افة إل  و وع أ رار في السيارات واألبنية والمم مكات.

 51/1/1855، روتالسفير، بي
 
 حالة الفمتان األمني في مخيم عين الحموة لوقفلبنان2 "راصد" تدعو  10

: حذرت الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف "راصد" مف  صا د حوادث إطالؽ النار في مخيـ  يف بيروت
في األياـ الحموة، "مما يثير الر ب والخوؼ وخاصة لدى األطفاؿ وكبار السف"، مشيرة إل  أف المخيـ شهد 

 األخيرة  دة حوادث جرى فيها إطالؽ نار.
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و الت "راصد": "إف مواطًنا فمسطينًيا مف سكاف المخيـ هو صالح  ويد، أصيب الميمة الما ية،  ندما كاف 
 بداخؿ منزله، بعد أف  عرض  دة منازؿ في المخيـ لزخات كثيفة مف الرصاص إثر إلقاء  نبمة في المخيـ.

   ف إدان ها الشديدة 2|19ياف صحفي  مقت " دس برس" نسخة  نه اليوـ الثالثاء موأ ربت "راصد" في ب
لهذ  الحوادث ومف عميها، مشيرة إل  أنها " سيء لمق ية الفمسطينية والمخيـ و عرض أمف وسالمة الالجئيف 

 فيه لمعديد مف األخطار الجسدية والنفسية".
لقياـ بواجبا هـ و حمؿ مسؤوليا هـ والعمؿ بكؿ الوسائؿ وطالبت الجهات المعنية في مخيـ  يف الحموة "با

 الممكنة لردع مثؿ هذ  الحوادث ومف عميها و سميمهـ لمق اء المبناني لينالوا جزاء أفعالهـ".
وشددت  م  أف "كؿ مف ل ي حمؿ مسؤولي ه في ال صدي لهذ  الظواهر، وال ي أصبحت كابوسا يالـز 

 اريخية أماـ ما  د ي عرض له المخيـ والذي يمثؿ  اصمة الش ات سكاف المخيـ، سي حمؿ مسؤولية ال
 الفمسطيني والعنواف األبرز لق ية العودة وال ي هي جوهر الق ية الفمسطينية"، كما  الت.

 51/1/1855قدس برس، 
 
 )العيزرية، أبوديس، السواحرة(2 غيا  السيادة األمنية الفمسطينية يطمق يد الجريمة شرق القدس 11

في منطقة شرؽ القدس ل ي صؼ الميؿ بالهدوء والصمت كما في أي مكاف  :محمد ابو الريش -القدس 
آخر، فصوت الرصاص حا ر في ظؿ  ياب األجهزة األمنية ال ي  جد صعوبة في ال نسيؽ مر 
اإلسرائيمييف لدخوؿ المنطقة، هذا إف ُسمح لها، باإل افة إل  ان شار المخدرات. أما المواطنوف فإف لـ 

 سكنهـ الر ب فإف النوـ يهجرهـ  م  أ ؿ  قدير.ي
و خ ر منطقة شرؽ القدس مالعيزرية، وأبوديس، والسواحرة  لمسيطرة األمنية اإلسرائيمية، والمدنية 

 الفمسطينية، ما يعيؽ دخوؿ أجهزة األمف الفمسطيني بشكؿ طبيعي إل  المنطقة.
، مف بيف 2012-2011ية الثأر بيف  امي   م    وا  م  خمف 7وفي ذلؾ،  و ح إحصائية لمشرطة اف

   ية اخرى مخ مفة. 715
أما  ناصر األمف الفمسطينيوف في عرض كؿ مف يخالؼ ال نسيؽ لال  قاؿ مف  بؿ سمطات الح الؿ، األمر 

 الذي جعؿ "شرؽ القدس" منطقة مريحة لممارسي  مؾ النشاطات  ير المشرو ة.
مقدـ  ماد ياسيف اف السبب الرئيسي لن شار الجريمة في مف جه ه، يرى مدير شرطة  واحي القدس ال

 المنطقة هو  ياب السيادة الكاممة لمشرطة الفمسطينية، وبا ي الجهزة المنية  م  المنطقة.
ويبيف ياسيف اف اي  حرؾ لمشرطة الفمسطينية يجب اف يكوف مسبو ا بػ" نسيؽ مر الح الؿ الذي ي عمد 

 م  المجرميف، ك جار المخدرات المخدرات وهذا ما يجعؿ الجناة يفم وف مف  ال أخير دوما ما يعيؽ القبض
  ب ة القانوف".

و ف  جارة المخدرات، يقوؿ ياسيف اف " مميات النقؿ   ـ في نقاط ال ماس مر السرائيمييف، لف الخارجيف 
  مؾ المناطؽ". ف القانوف يعمموف اف رجؿ المف  ير  ادر  م  اداء مهامه بالمس وى المطموب في 

 51/1/1855، القدس، القدس
 
 فمسطينيو النق  يهددون بانتفاضة لمواجهة مخططات التهجير 38
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هدد فمسطينيو النقب ب نظيـ ان فا ة كبرى  م   رار الن فا ة الفمسطينية، في حاؿ : فمسطيف -خاص
لؼ مف فمسطيني النقب  ررت المؤسسة اإلسرائيمية  نفيذ مخططا ها الرامية إل   هجير و شريد  شرات اآل

 وهدـ  شرات القرى العربية  ير المع رؼ بها حكوميا.
و أ ي هذ  ال هديدات ال ي أطمقها رئيس لجنة ال وجيه العميا لعرب النقب المحامي طمب الصانر، في أ قاب 
مصاد ة حكومة الح الؿ  م   وصيات بييف بخصوص  سوية أرا ي النقب، وهي نسخة معدلة مف 

 رافر" الذي يع بر  رب النقب  زاة اس ولوا  م  األرض بالقوة وبدوف أي حؽ، وفؽ اد ائهـ.مخطط "ب
و اؿ المحامي الصانر في  صريحات خاصة بػ"فمسطيف": "إف الجماهير الفمسطينية في النقب وفي الداخؿ 

نما يس هدؼ منط1948المح ؿ  واجه اخطر مخطط منذ  اـ   قة بأكممها".، كونه ل يس هدؼ بمدا بعينها، واح
% مف األرا ي العربية في النقب أو ما  بق  مف هذ  90وأ اؼ أف هذا المخطط يعني مصادرة أكثر مف 

 رية  35ألؼ دونـ، وهدـ أكثر مف  800األرا ي، أي أف الح الؿ وفؽ هذا المخطط ينوي مصادرة نحو 
 فمسطينية في الداخؿ، وهذا  مميا يعني نكبة جديدة في النقب.

الصانر أف لجنة ال وجيه العميا لعرب النقب أ رت سمسمة مف الفعاليات الن الية لمواجهة ال حديات وأو ح 
آذار  30ال ي يواجهها المواطنوف الفمسطينيوف في النقب، مف بينها إ امة الفعالية الرئيسية ليوـ األرض في 

س األمريكي باراؾ اوباما أثناء زيار ه في النقب، و نظيـ الو فات الح جاجية في الموا ر ال ي سيزورها الرئي
 لمبالد في شهر القادـ.

ووجه الصانر  حذيرا لحكومة الح الؿ مف  نفيذ  وصيات بييف، مؤكدا أف فمسطينيو النقب سي صدوف لها 
ولو أدى ذلؾ إل  اس خداـ القوة لمنر  نفيذ مخططات ال هجير وال شريد، م يفا انه ي و ر اندلع ان فا ة 

 ة في النقب،   حمؿ الحكومة اإلسرائيمية كافة  دا يا ها. فمسطيني
 50/1/1855، فمسطين أون الين

 
 تصل إلى القطاع يةعائمة فمسطينية من سور  08غزة2  35

مف  ائالت الالجئيف الفمسطينييف في سوريا، بميادرة سوريا هربًا مف  70نجحت نحو  :محمود  واد - زة
ة، فيما نزح آخروف نحو مناطؽ اخرى، كمخيمات لبناف أو  مؾ ال ي الحرب الدائرة هناؾ، ووصمت  طاع  ز 

 أ يمت  م  الحدود ال ركية واألردنية ليواء الفاريف مف الحرب.
أسابير،  3شهور، بعد رحمة اس ير ت  6ويو ح "أبو خالد" ماسـ مس عار  الذي وصؿ  طاع  زة  بؿ 

يصؿ  زة بأف  قبات كثيرة واجه ه طيمة ف رة  نقمه  ان قؿ خاللها مف سوريا ال  لبناف ومف ثـ مصر  بؿ اف
بيف هذ  الدوؿ، ار باطا بػ "معاممة السمطات لمنازحيف لممناطؽ المخ مفة"، مشيرًا ال  " دـ وجود اه ماـ 
فمسطيني رسمي أو أهمي بوصولهـ  زة وأف بعض المؤسسات فقط  امت ب وزير أم عة  م  العائالت ال ي 

 باإليجار أو في محاؿ  ير مس خدمة".  عيش معظمها في منازؿ
 51/1/1855، القدس، القدس

 
 مستوطنون يخربون سيارات في الضفة  31

سرائيمية اف مس وطنيف ثقبوا اطارات ثالث سيارات فمسطينية : أ ؼ ب -نابمس  ا منت مصادر فمسطينية واح
 وك بوا شعارات بالعبرية  م  جدراف منزؿ  ريب في  رية شماؿ ال فة اليربية.
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المس وطنيف ك بوا م بارة  دفر الثمف  م  حائط، »و اؿ رئيس مجمس  روي ياسوؼ حافظ ابو ا بية اف 
با  حاـ اربعة » اإلسرائيميوأ اؼ اف الحادث و ر بينما  اـ الجيش «. وثقبوا اطارات ثالث سيارات  ريبة

 «.منازؿ وا  قؿ شابًا في العشرينات مف  مر 
لسرائيمية لوبا سمري انه  ـ ثقب اطارات ثالث سيارات في القرية ال ي  قر وأكدت الناطقة باسـ الشرطة ا
 بالعبرية  م  حائط  ريب.« دفر الثمف، ارهاب الحجارة»جنوب نابمس، وك بت شعارات 

 51/1/1855، الحياة، لندن
 

 اليونسكو التراث العالمي في مساٍع فمسطينية إلدراج قرية "بتيير" عمى قائمة 35
 نشط الوساط الشعبية والرسمية الفمسطينية مؤخرا لو ر لمسا ها الخيرة لممؼ طارئ  :ايماف  ريقات

يطمب مف منظمة اليونسكو لم ربية والعمـ والثقافة ال ابعة لالمـ الم حدة بادراج موا ر  رية ب يير الثرية 
ا مف أوامر المصادرة وال اريخية ومشاهدها الطبيعية  م   ائمة ال راث العالمي المهدد بالخطر، وحماي ه

 السرائيمية لرا يها لصالح الس يطاف والجدار السرائيمي.
ويؤكد الفمسطينيوف في القرية أف موا عها الثرية  عود بال اريخ ألكثر مف خمسة ألؼ  اـ مثؿ آثار القمعة 

في القرية حفاظا  و د اس خدـ الروماف أكثر مف  شريف مميوف حجر ل شييد مساطب الكنعانية الموجودة بها.
  م   رب ها.

وح   اآلف  ددا مف الخطارات السرائيمية  2006ويقوؿ الفمسطينيوف في القرية إنهـ  مقوا منذ  اـ 
دونـ مف أرا ي البمدة لصالح بناء مس وطنة جديدة  سم  "جيفعات يائيؿ" وكذلؾ  3500لمصادرة أكثر مف 

اض مميئة باآلثار والموا ر ال اريخية والمشاهد الطبيعية لبناء جزء جديد مف الجدار السرائيمي  م  أر 
 الخالبة.

 50/1/1855، هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
 
  الخميل2 مستوطنو "كريات أربع" يبدؤون بشق طريق استيطاني جديد  31

جنوب ال فة  الخميؿ: أ دـ مس وطنو "كريات أربر" والبؤرة الس يطانية المسماة "جفعات خارصينا" بالخميؿ
 م  شؽ شارع اس يطاني جديد يصؿ بيف البؤرة الس يطانية وبيف الجبؿ المقابؿ لها والذي  اليربية المح مة،

 كانت  ميه بؤرة اس يطانية  ـ إزال ها في و ت سابؽ .
 باف المس وطنيف أ دموا هذا الشهر   18/2وذكرت لجنة أ مار الخميؿ في بياف  مق ه " دس برس" الثنيف م

لقائها فيها ، ويهدفوف مف فعم هـ هذ     م    جريؼ أرا ي و مهيدها وجمب كميات كبيرة مف الطمـ واح
 .ال ي ل يممكوف لهـ فيها أي حؽ  إل  ال وسر الس يطاني  م  حساب األرض الفمسطينية

 50/1/1855قدس برس، 
 

 االحتالل يهدم منزال في القدس 33
بعة لبمدية الح الؿ في القدس، امس، منزل يعود لعائمة أبو صفا هدمت جرافات  ا: وفا –القدس المح مة 

 21في حي بيت حنينا شماؿ مدينة القدس، بحجة البناء دوف  رخيص، وذلؾ  مهيدا لشؽ شارع 
و اؿ شهود  ياف إف  وة معززة مف جنود وشرطة الح الؿ الخاصة  رافقها طوا ـ  ابعة لمبمدية  الس يطاني.

 منطقة ومحيط المنزؿ، وأ مقت شارع 'جبراف خميؿ'  بؿ أف  شرع بهدـ المنزؿ.العبرية حاصرت ال
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 51/1/1855، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
  االحتالل يسمم إخطارات بهدم تسعة منازل في قرية فمسطينية قر  أريحا .3

 كبيرة مف  :  الت مصادر فمسطينية في مدينة أريحا الوا عة شرؽ ال فة اليربية المح مة إف  واتأريحا
كيموم ر شماؿ أريحا ، وسممت  23 ،  رية فصايؿ م2|19جيش الح الؿ، ا  حمت صباح اليوـ الثالثاء م

  سر  ائالت إخطارات  ق ي بهدـ منازلها.
 51/1/1855قدس برس، 

 
 
 
 
   مركز "أحرار" يطال  حماس ومصر بالكشف عن تفاصيل صفقة تبادل األسرى "وفاء األحرار" 30

الب مركز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف، حركة المقاومة اإلسالمية حماس وجمهورية راـ اهلل:  ط
مصر بالكشؼ  ف  فاصيؿ ا فاؽ  بادؿ األسرى الذي جرى بيف المقاومة والح الؿ بر اية مصرية في 

 .2011أواخر  اـ 
المصرييف مطالبيف بمو ؼ  ، "حماس و 2|19وجاء في بياف لمركز "أحرار"  مق ه " دس برس" الثالثاء م

وا ح ي مثؿ في كشؼ  فاصيؿ ال فاؽ لمعمف، و دـ السماح بمساس هيبة مصر والمقاومة مف خالؿ 
واس نكر المركز الحقو ي القانوف اإلسرائيمي الذي يسمح بموجبه بإ ادة محاكمة مف أفرج  القانوف الجديد".

 ".186لهـ وفؽ  انوف أطمؽ  ميه " انوف   نهـ في صفقة "وفاء األحرار" واح ادة األحكاـ السابقة
 51/1/1855قدس برس، 

 
  وسط إطالق نار قوات االحتالل تتوغل شمال قطاع غزة وجنوبه 30

 ، بشكؿ محدود شماؿ  طاع  زة 2|19 زة:  و مت  وات الح الؿ اإلسرائيمي، صباح اليـو الثالثاء م
 وجنوبه، وسط إطالؽ نار.

إف أكثر مف ست آليات  سكرية مصحوبة بجراف يف،  و مت شرؽ بمدة  و اؿ راصد ميداني لػ " دس برس"
جنوب  طاع  زة. وذكر أف ال و ؿ كاف ألم ار محدودة، صاحبه اطالؽ  خزا ة شرؽ خانيونس الوا عة في

 نار، دوف و وع إصابات.
لحدودي، وفي شماؿ القطاع،  و مت آليات  سكرية إسرائيمية مصحوبة بجرافات، لعدة أم ار داخؿ الخط ا

 مف شرؽ بمدة جباليا وسط إطالؽ نار م قطر  جا  منازؿ المواطنيف.
ولـ  سفر  ممية ال و ؿ  ف و وع إصابات في صفوؼ المواطنيف، فيما منر المزار وف مف ال وجه 

 ألرا يهما الزرا ية الم واجدة بالقرب مف الحدود.
 51/1/1855قدس برس، 

 
 ى المضربينالضفة وغزة تتوحد لمتضامن مع األسر  إذاعة في 53حممة "صحفيون متضامنون"2  31
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 ،  ف موجة بث 2|19أ منت حممة "صحفيوف م  امنوف مر األسرى الم ربيف"، اليوـ الثالثاء م: راـ اهلل
موحدة  بر اإلذا ات المحمية في ال فة اليربية و طاع  زة، نصرة و  امنًا مر األسرى الم ربيف  ف 

 سرائيمي.الطعاـ في سجوف الح الؿ اإل
و اؿ إبراهيـ أبو جياب، الناطؽ اإل المي باسـ الحممة، في  صريحات مك وبة  مق ها " دس برس"، أف البث 
الموحد  بر أثير خمسة وثالثيف إذا ة سيبدأ اليوـ الثالثاء مف السا ة الثالثة وح   الخامسة مف مساء 

. جمة لألسرى مف داخؿ السجوف، وروايات وأو ح أبو جياب أف "الموجة المف وحة س نقؿ رسائؿ مس اليـو
   م  ال والي، 211شهود  ياف مف  ائمة األسير سامر طارؽ العيساوي والم رب  ف الطعاـ لميوـ الػ م

 إ افة آلخر مس جدات الم ايقات ال ي   عرض لها العائمة ان قاما لس مرار إ راب سامر  ف الطعاـ".
ات الفمسطينية البارزة لمحديث  ف دور الفصائؿ  جا    ية وأفاد بأنه سي ـ اس  افة  دد مف الشخصي

األسرى، وال طرؽ لإلس را يجية الفمسطينية العربية واإلسالمية لمواجهة الخطر المحدؽ باألسرى في ظؿ 
 "ال عنت اإلسرائيمي و ربه  رض الحائط كافة المواثيؽ والقوانيف الدولية ال ي  كفؿ حقوؽ األسير".

مجمو ة مف الصحفييف في مصر يس عدوف اليوـ إلطالؽ حممة ال  امف مف أماـ بوابة وبينت الحممة أف 
 نقابة الصحفييف المصرييف   امًنا مر األسرى الفمسطينييف الم ربيف.

 51/1/1855قدس برس، 
 

 أهمية استئناف مفاوضات السالم يؤكدان أمريكيجودة وسيناتور  60
مر السينا ور األمريكي ماركو روبيو  ،أمس ،ي  مافوكالة ب را: بحث وزير الخارجية ناصر جودة ف

وأكد الجانباف أهمية دفر  .األوسطالعال ات الثنائية وآخر المس جدات وال طورات ال ي  شهدها منطقة الشرؽ 
 ممية السالـ وبذؿ كؿ جهد ممكف لس ئناؼ المفاو ات بيف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي، مس عر يف 

 بقيادة جاللة الممؾ لهذ  الياية. األردنية بهذا الصدد الجهود
 99/2/2093الغد، عّمان، 

 
 التواصل مع الفمسطينيين وتقديم العون لهممن دويك ويؤكد عمى  تهنئيتمقى رسالة  السرور 69

رئيس  إليهسعد هايؿ السرور أمس رسالة خطية وجهها  األردني  سمـ رئيس مجمس النواب: ب را وكالة
 لممجمس. مسطيني  زيز الدويؾ هنأ  فيها بان خابه رئيساً المجمس ال شريعي الف

الذي نقؿ رسالة  ،محمد فرج اليوؿ .د ،وأكد السرور خالؿ اس قباله النائب في المجمس ال شريعي الفمسطيني
حثيثة  اهلل الثاني يساند ويد ـ األشقاء في فمسطيف ويبذؿ جهوداً  ال هنئة، أف األردف بقيادة الممؾ  بد

  سالـ دائـ و ادؿ وشامؿ ي مف حؽ الشعب الفمسطيني بإ امة دول ه المس قمة  م  ال راب لموصوؿ إل
 الوطني و اصم ها القدس الشريؼ وحؽ العودة وال عويض لالجئيف.

األشقاء الفمسطينييف و قديـ كؿ العوف والمسا دة لهـ "وبيف السرور أف األردف حريص  م  ال واصؿ مر 
 ."األردنييف جميعا وهي في العقؿ والقمب والوجداففالق ية الفمسطينية ديدف 

إل  أف   حقؽ طموحا ه المشرو ة بما في ذلؾ  اليوؿ أف الشعب الفمسطيني سيبق  صامداً  أكدمف جانبه 
وجدد رفض الشعب الفمسطيني و ياد ه لكؿ أشكاؿ ال وطيف ومحاولت الصهاينة  إ امة دول ه المس قمة.

وأشاد  شعب الفمسطيني مؤكدا  م  حؽ العودة وال عويض لالجئيف الفمسطينييف.البائسة إليجاد وطف بديؿ لم



 
 

 

 

 

           34ص                                    2775العدد2                99/2/2093الثالثاء  التاريخ2

بالجهود األردنية حياؿ الق ية الفمسطينية والر اية األردنية الهاشمية لممقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
 فمسطيف والقدس الشريؼ.

 99/2/2093الدستور، عمان، 

 
 لقدس وقود الربيع العربي2 فمسطين واإسالميون ومفكرونعمماء شريعة  62

 ماف: أكد  مماء شريعة ومفكروف إسالميوف أف الفائدة الحقيقية ال ي ين ظرها الشباب في العالـ العربي مف 
و الوا في ندوة "سبؿ وآليات د ـ الق ية الفمسطينية في ظؿ الربير العربي،  الربير العربي لـ   حقؽ بعد.

جؿ فمسطيف والقدس" ولجنة فمسطيف والق ايا القومية في ا حاد ألجنة "مهندسوف مف  أمسال ي أ ام ها 
ل  خطورة الس مرار في  قد إونبهوا " فمسطيف والقدس هما و ود الربير العربي". إفالمهندسيف العرب "

 بع ها". أوالمؤ مرات والندوات الم عمقة بالق ية الفمسطينية دوف  طبيؽ  وصيات  مؾ المؤ مرات 
 ،حمدأنشأت  .ود ،محمد الشريؼ مف السعودية .كؿ مف د ،حامد العايد .ـ أدارهاال ي  ،وشارؾ في الندوة

 .خ ير أبواألسير المحرر انس ، و طارؽ طهبوب .ود، زياد الحسف، و كـر كسابأ .ود
 99/2/2093الغد، عّمان، 

 
 يطال  بريطانيا باالعتذار عن وعد بمفور "منظمة ثابت"لـ بيانعمى يوقع سميم الحص  63

الرئيس سميـ الحص  م  بياف يطالب بريطانيا بال  ذار  ف و د بمفور. وأ مف مدير  اـ "منظمة  وّ ر
ثابت لحؽ العودة"  مي هويدي أف هدؼ الحممة الدولية هو الحصوؿ  م  مميوف  و ير. وأف الحممة انطمقت 

طيني"  حت  نواف مف لندف في كانوف الثاني الما ي، خالؿ مؤ مر أكاديمي نظمه "مركز العودة الفمس
رثها الس عماري في فمسطيف".  "بريطانيا واح

 99/2/2093السفير، بيروت، 
 

لى من األسمحةلوقف تدفق  األنفاق2 مصر تغرق "رويترزلـ" مرسيالرئيس مساعد  64  غزة وا 
مصػر لػف  أف اؿ  صاـ الحداد مسا د الرئيس المصري محمػد مرسػي لمشػؤوف الخارجيػة  :روي رز – القاهرة

ليػػه حيػػث يػػؤدي ذلػػؾ  األسػػمحةمػػر  ػػدفؽ   سػػامح  ز ز ػػة السػػ قرار فػػي سػػيناء  إلػػ المهربػػة مػػف  طػػاع  ػػزة واح
 الما ي. األسبوعالقوات المصرية ألنفاؽ  حت الحدود  إ راؽمو حا سبب 
فػي  30مميػوف فمسػطيني فػي  ػزة حيػث يػدخؿ مػف خاللهػا نحػو  9.7شػرياف حيػاة لنحػو  اإلنفاؽو مثؿ شبكة 

 مف سبر سنوات. أكثرمنذ  "إسرائيؿ"القطاع و  فادى حصارا  فر ه  إل ر ال ي  صؿ المئة مف جمير السم
 سػ خدـ كسػبؿ  يػر مشػرو ة لم هريػب  األنفاؽنرى هذ   أففي مقابمة "نحف ل نريد  لروي رزلكف الحداد  اؿ 

 المصري." باألمف محؽ  ررا فعميا  أفال ي يمكف  األسمحة أو األشخاصسواء 
 وأنهػ قطػاع  راخػت بصػورة كبيػرة بعػد ال فػاؽ الػذي  وسػطت فيػه مصػر ال مػ   سرائيؿ""إ ب ة  إف وأ اؼ

وحركة حماس في نوفمبر  شريف الثاني. وخففت مصر القيػود الحدوديػة لمسػماح بػدخوؿ  "إسرائيؿ"الق اؿ بيف 
 مواد البناء خاصة مف  طر.

وانػػه يسػػمح   مػػف الممكػػف  حسػػيف ذلػػؾول يػػزاؿ  حػػد جيػػد إلػػ الحػػدود مف وحػػة  إفيمكننػػا القػػوؿ  اآلف" أ ػػاؼو 
 .بدخوؿ اح ياجات شعب  زة
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منهػا  أو "مصػر" إلػ سػواء  األنفػاؽ بػر هػذ   أسمحةنرى  هريب  أفل نود  اآلخر  اؿ الحداد،و م  الجانب 
ثقيمػػة يمكػػف اسػػ خدامها بطريقػػة  أسػػمحةمصػػر  أنحػػاءفػػي سػػيناء ولقػػد  ػػبطنا بالفعػػؿ فػػي  اآلفبسػػبب مػػا نػػرا  
 خطيرة جدا."

 98/2/2093الة رويترز لألنباء، وك
 
 

 سبل تحريك القضية الفمسطينيةالخارجية المصرية تناقش مع نظيرتها البريطانية  65
أف محمػد كامػؿ  مػرو، وزيػر الخارجيػة  مقػ  ا صػاًل مػف  المصػرية أ منػت وزارة الخارجيػة: أميرة  بد السالـ

 ػػددًا مػػف الق ػػايا منهػػا سػػبؿ  حريػػؾ ، خاللػػه لمشػػؤوف الخارجيػػة نا شػػا البريطػػانياليسػػ ر بيػػرت وزيػػر الدولػػة 
 .الفمسطينيالق ية الفمسطينية با جا   حقيؽ ال طمعات المشرو ة لمشعب 

، السػيد  ػزاـ األحمػد   ػو المجنػة الثالثػاء هذا بال زامف مر اس قباؿ محمػد  مػرو وزيػر الخارجيػة اليػوـ يأ ي
و طػػورات جهػػود المصػػالحة، وأكػػد  مػػرو  طينيالفمسػػالمركزيػػة لحركػػة فػػ ح الفمسػػطينية، حيػػث نا شػػا الو ػػر 

صػػػػمب اه مامهػػػػا كمػػػػا هػػػػو معػػػػروؼ خػػػػالؿ  فػػػػيأف مصػػػػر   ػػػػر الق ػػػػية الفمسػػػػطينية  الفمسػػػػطينيلممسػػػػئوؿ 
  جريها مر كافة القوى اإل ميمية والدولية المعنية بها. ال يال صالت 

 98/2/2093، اليوم السابع، مصر
 

 تدين عمميات الهدم اإلسرائيمية بالقدس اإلنسان" وحقوق"المنظمة الدولية لمتنمية  66
شػػػاهر نػػػور الػػػديف رئػػػيس المنظمػػػة الدوليػػػة لم نميػػػة وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف  اإل المػػػيأداف : ك ػػػب  بػػػد اهلل صػػػالح

 فػيالجهػة الشػمالية مػف حػائط البػراؽ  فػيلمباف إسالمية  اريخيػة  اإلسرائيميينفذها العدو  ال ي مميات الهدـ 
 مدينة القدس.

مػػػف حكومػػػات  الػػػدولي، المج مػػػر 98/2/2093الثنػػػيف  صػػػادر  ػػػف المنظمػػػة مسػػػاء اليػػػوـبيػػػاف  فػػػيوطالػػػب 
 س هدؼ  هويد  وال يوصفها بالصهيونية الممنهجة،  ال يلهذ  األ ماؿ  ال صديومنظمات  المية واح ميمية، 

 القدس مف خالؿ طمس مالمحها العربية واإلسالمية.
 يييرهػػا مهمػػا  اإلسػػرائيميل يمكػػف لالحػػ الؿ  ال ػػيية لمقػػدس، وأكػػد "نػػور الػػديف"  مػػ  الهويػػة العربيػػة اإلسػػالم

 ػػف  نفيػػذ مخططهػػا  "إسػػرائيؿ"بكػػؿ  ػػوة لثنػػ   السػػعياليػػـو  ال ػػروري زييػػؼ الحقػػائؽ، إل أنػػه مػػف  فػػيأو ػػؿ 
 .العالميإل  القدس الشريؼ فقط، بؿ إل  الق ية الفمسطينية والسالـ  يسيءل  الذي اإلجرامي

 فيالسمطات اإلسرائيمية  د نواب ك مة ال ييير واإلصالح  ب ا امت  ال يلت األخيرة أداف حممة ال  قاكما 
 مارسػػها  ال ػػي ػػنهـ، وأف سياسػػة ال  قػػاؿ  الفػػوريبػػاإلفراج  "إسػػرائيؿ"، مطالبػػًا الفمسػػطيني ال شػػريعيالمجمػػس 

 لية.مخالفة لكافة األ راؼ والحقوؽ والمواثيؽ الدو  الفمسطيني د أبناء الشعب  "إسرائيؿ"
 د  "إسرائيؿ" قـو بها  ال يوأو ح أف الحممة اإلسرائيمية  أ    مف سمسمة اإلجراءات ال عسفية المرفو ة 

مخالفػة  فػيواإل الف الم كرر  ف بنػاء مسػ وطنات جديػدة،  األرا ي، اب داًء مف مصادرة الفمسطينيالشعب 
سػمطة الفمسػطينية، مػا يػؤثر سػمبًا  مػ  ، وو ػؼ  حويػؿ  ائػدات ال ػرائب المسػ حقة لمالػدوليصريحة لمقانوف 

لفعاليػػػػات المقاومػػػػة الشػػػػعبية، وان هػػػػاًء با  قػػػػاؿ النػػػػواب  اإلسػػػػرائيميحيػػػػاة الفمسػػػػطينييف، مػػػػرورًا بقمػػػػر الجػػػػيش 
 المن خبيف.

 98/2/2093، اليوم السابع، مصر
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 ألف دوالر 985بمبمغ  ويتبرعوفدا ماليزيا يزور غزة  67

برئاسػة أونػؽ ، الػذي يػزور  ػز ،  مػف مؤسسػة أمػاف فمسػطيف ماليزيػازي الوفػد المػاليشػكر : فمسطيف أوف ليػف
 مػ  في حكومة  ػزة وزارة األو اؼ ، مؤسسةالسفياف بف أونؽ مدير  اـ المؤسسة و مر صياـ مدير مك ب 

حسػف الحفػػاوة والسػػ قباؿ, و ػػاؿ: "نبمػػغ سػػالمنا مػػف إخواننػا المػػاليزييف لكػػـ ولمشػػعب الفمسػػطيني, ونقػػدر بشػػكؿ 
 وؼ هذا الشعب في الصؼ األوؿ ل حرير األرض والدفاع  ف وحدة األمة وكرام هػا, وأممنػا أف نكػوف كبير و 

وأكػػد أونػػؽ  مػػ  أف الزيػػارة القادمػػة س شػػهد زيػػادة الػػد ـ لمق ػػية الفمسػػطينية ود ػػـ  معكػػـ فػػي ذات الطريػػؽ".
الح بنػاء مسػجد الشػهيد  ػز ألؼ دولر لصػ 985 برع الوفد بمبمغ كما  مشارير وزارة األو اؼ وبناء المساجد.
 الديف القساـ بمحافظة خاف يونس.

 98/2/2093، فمسطين أون الين
 

 مساعدات الهالل األحمر اإلماراتي منبنصي  وافر تحظى فمسطين  68
ا  مػػدت المجنػػة العميػػا لممسػػا دات الخارجيػػة فػػي هيئػػة الهػػالؿ األحمػػر  نفيػػذ مشػػارير  ":ال حػػاد" - يأبػػو ظبػػ

درهمػا فػي  ػدد مػف الػدوؿ خػالؿ الف ػرة  928ألفػا و  992مميونػا و  92ات طبيػة بقيمػة  نموية و قديـ مسا د
درهمػػا  بػػارة  ػػف  كمفػػة  ػػدد مػػف المشػػارير المزمػػر  نفيػػذها فػػي  42ألفػػا و  967ماليػػيف و  6القادمػػة، منهػػا 

ا يػػة مجػػالت مهمػػة كالصػػحة و عزيػػز  ػػدرات الالجئػػيف و ػػوفير ر ايػػة أكبػػر لهػػـ إ ػػافة إلػػ  الخػػدمات الج م
و وفير مصادر الميا  في المناطؽ ال ي  عاني شحا في هذا المرفؽ الحيوي، و س فيد مف هػذ  المشػارير  ػدد 

 745مالييف و  6مف الدوؿ منها، فمسطيف وباكس اف واليمف وسوريا والصوماؿ و السوداف ، هذا إل  جانب 
 درهما  بارة  ف برامج أخرى لممس فيديف في  مؾ الدوؿ. 86ألفا و

حظيػػت فمسػػطيف بنصػػيب وافػػر مػػف المسػػا دات ال ػػي  ػػـ ا  مادهػػا خػػالؿ الج مػػاع ، وبميػػت  يمػػة البػػرامج و 
دراهػػـ ، وذلػػؾ نسػػبة لمظػػروؼ اإلنسػػانية  405ألػػؼ و  900مميونػػا و  99المخصصػػة لممشػػارير فػػي فمسػػطيف 

و الصػحة و الخػدمات ال ي  واجهها الساحة الفمسطينية في الو ت الراهف ، وحاج ها الماسة لمشػارير ال نميػة 
ال رورية األخرى ، هذا إل  جانب  ػوفير مػواد إ اثيػة  ػرورية لمخيمػات الالجئػيف الفمسػطينييف فػي األردف 

 .و لبناف
 99/2/2093االتحاد أبو ظبي، 

 
 عمى األسرى الفمسطينيين المضربين عن الطعام "قمقة" الخارجية الفرنسية 69

 مػػػ  و ػػػر المع قمػػػيف الفمسػػػطينييف «  مقهػػػا الشػػػديد» ػػػف  أمػػػس الثنػػػيف، بػػػرت فرنسػػػا : أ ؼ ب -بػػػاريس 
 «. وا ب مأسوية»مف  اإلسرائيميةالم ربيف  ف الطعاـ لف رة طويمة، وحذرت السمطات 

نشعر بقمؽ شديد إزاء و ر المع قمػيف الفمسػطينييف »و اؿ الناطؽ باسـ وزارة الخارجية الفرنسية فيميب لليو: 
و ػدهورت صػح هـ فػي  "إسػرائيؿ"فػي  اإلداريالذيف هـ  يد ال  قاؿ  ئؾأولالم ربيف  ف الطعاـ، خصوصًا 

ال نبػػه لخطػػر حصػػوؿ  وا ػػب  إلػػ  اإلسػػرائيمية، نػػد و السػػمطات إنسػػانيةلػػدواٍع »وأ ػػاؼ: «. األخيػػرة األيػػاـ
يبقػ   أفيجػب  اإلداريفرنسػا  ػذكر بػأف ال  قػاؿ » إفوأكػد «. مأسوية وال عجيؿ فػي ا خػاذ ال ػدابير المالئمػة

 «.األساسيةبيرًا اس ثنائيًا ولمدة محدودة، واف ي ـ  مف اح راـ ال مانات  د
 99/2/2093، الحياة، لندن
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 وراء تأخير تثبيت هاغل "إسرائيل"2 لـ "عكاظ" استطالعفي  أمريكيون 70

آراء بعػػض األمػػريكييف حػػوؿ الجػػدؿ الػػدائر حػػوؿ  " كػػاظ"اسػػ طمعت ": مي شػػيجاف" - بػػدر خالػػد آؿ شػػريؼ 
ولمسػػت حالػػة مػػف السػػ يراب لػػدى الشػػارع األمريكػػي. إذ  ػػاؿ جػػوف فريمػػاف  ها ػػؿ وزيػػرا لمػػدفاع  عيػػيف  شػػاؾ

 م   ػرار اخ يػار  شػاؾ ها ػؿ فػي البدايػة أمػر جعمنػي أ ػيقف أنػه لػف  "إسرائيؿ"الخبير األمريكي إف ا  راض 
ؿ أمػر كػاف مػف ي ـ  ثبي ه في المنصب، فمذلؾ أ  قد أف ا  راض الجمهورييف  م   رار  نصػيب  شػاؾ ها ػ

أسػػاليبها المعروفػة محاولػة ال ػيط  مػ  الحكومػة األمريكيػػة.  "إسػرائيؿ"الطبيعػي أف يحػدث فػي ظػؿ ممارسػة 
فيمػػا أكػػدت بريانػػا فالينػػديوف رئيسػػة ا حػػاد الطمبػػة فػػي جامعػػة مي شػػيجاف، أنهػػا اسػػ يربت كثيػػرا هػػذ  الحمػػالت 

هػـ الكفػاءات السياسػية ال ػي  ح اجهػا أمريكػا الشرسة مف  بؿ الجمهورييف  د  شاؾ ها ؿ الذي يع بر أحد أ
وراء  أخير  ثبيت ها ؿ، مشيرة إل  أف  "إسرائيؿ"في الو ت الراهف. وأيدت سيث شاندر ال وجه القائؿ بوجود 

 لمجمهورييف الحؽ في اخ يار مف هو أنسب لهـ، ولكف ها ؿ هو الرجؿ األنسب في الو ت الحالي.

 99/2/2093عكاظ، جدة،  
 

 " قّدم لألمن األسترالي أسرارًا عن "الموساد"X"2 "السجين ABCشبكة " 79
، إف زايير الػذي لقػب فػي الثنيف اإلخبارية األس رالية، أمس "ABC" الت شبكة  :"الخميج" –القدس المح مة 

 فاصػػيؿ "، و ػػدـ لهػػـ "ASIO"، كػػاف  ػػد ال قػػ  بعناصػػر األمػػف األسػػ رالية الداخميػػة "السػػجيف إكػػس"الكيػػاف ب 
، بمػا فػي ذلػؾ خطػط لمهمػات سػرية فػي إيطاليػا اسػ يرؽ ال خطػيط "الموساد" ف  مميات  دة  اـ بها  "كاممة

 لها سنوات .
 "الموسػاد"و اؿ  رافر بورماف، الصحافي األس رالي الكاشؼ  ػف الف ػيحة، إف مصػادر صػرحت لمشػبكة بػأف 

. وجػاء فػي ال قريػر أف "الموساد"كاف يع قد أف زايير وفر معمومات مفصمة لألمف األس رالي حوؿ نشاطه مر 
 ."الموساد خشي مف  يامه ب سميـ أسرار  ف المنظمة، بما في ذلؾ  فاصيؿ بشأف العممية الكبيرة في إيطاليا"

 99/2/2093، الخميج، الشارقة
 
 إيرادات موسم الحج  دوالربميون  3 .5السعودية2  01

أمس  ف أداء  طاع ال يافة في « ي اؿألبف كاب»أظهر  قرير أصدر ه مؤسسة : دلؿ ابو زالة -دبي 
بميوف دولر العاـ الما ي،  16.5المنطقة، أف إيرادات  طاع السياحة في السعودية مف موسـ الحج بميت 

 في المئة مقارنة بالعاـ السابؽ. 10بزيادة نسب ها 
 18.1ت إل  أف  نمو اإليرادا« سوؽ السفر العربي في دبي»و و ر ال قرير الذي صدر لمناسبة انعقاد 

، مشيرًا إل  أف إيرادات موسـ الحج  مثؿ ثالثة في المئة مف النا ج المحمي 2016بميوف دولر بحموؿ  اـ 
 اإلجمالي لممممكة.

المممكة »، ال ي  نظـ المعرض، مارؾ والش أف «ريد اكسيبشنز»وأكد مدير محفظة المعارض في شركة 
ح ية لقطاع السياحة، إذ  خطط ل وسعة مطار جدة الجديد  واصؿ  خ اس ثمارات كبيرة ل طوير بني ها ال 

 «.مميوف مسافر خالؿ العقديف المقبميف 80بكمفة سبعة بالييف دولر ليس و ب نحو 
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بميوف  80ولفت ال قرير إل  أف حجـ الس ثمارات الحكومية في  طوير البنية ال ح ية في السعودية يبمغ نحو 
مطارات وبناء طرؽ وسكؾ حديد، مر نمو الس ثمار في إطالؽ ،  شمؿ  وسعة 2022دولر ح    اـ 

 في المئة سنويًا. 6.9مبادرات سياحية بمعدؿ 
، مدفو ًا بنمو 2022و 2012و و ر أف ير فر  دد السياح في المممكة أربعة في المئة بيف  امي 

في  74.2إل   2011في المئة  اـ  67.5القطا ات األخرى مر ار فاع نسبة اإلشياؿ في الفنادؽ مف 
 .2016المئة بحموؿ  اـ 
زيادة الطمب  م  اليرؼ الفند ية في السعودية سيس قطب مزيدًا مف العالمات الفند ية »وأ اؼ والش 

أف السوؽ السعودية مف « ان ركون ينن اؿ»وأ منت مجمو ة فنادؽ «. العالمية الرئيسة خالؿ الف رة المقبمة
أ مالها في الشرؽ األوسط هذ  السنة، إذ  س عد لف  اح فند يف في  األسواؽ القوية ل وفير الفرص لنمو

منشأة فند ية  يد  69. ولفت ال قرير إل  وجود 2018الرياض، و خطط لف  اح ثمانية فنادؽ ح    اـ 
اإلنشاء أو ُيخطط لها حاليًا، في حيف أكد والش أف السياحة  ع بر ثاني أكبر الصنا ات في المممكة 

في « 2013سوؽ السفر العربي »انية في المئة مف إجمالي الوظائؼ الم وافرة. وينعقد معرض و ساهـ بثم
 2012أيار ممايو  المقبؿ. وشهدت دورة  اـ  9و 6بيف « مركز دبي الدولي لممؤ مرات والمعارض»

 ألؼ شخص. 23شركة  ار ة وح ور أكثر مف  2436مشاركة 
 51/1/1855، الحياة، لندن

 
 خسـائر البـنى التحتيـة دوالر مميار 55دمشق2  05

أ ماؿ »أ مف وزير اإلدارة المحمية السوري  مر  الونجي، امس، اف الخسائر النا جة مف : ا ؼ ب
 شهرا مف النزاع. 23مميار دولر خالؿ  11ال ي  طاوؿ البن  ال ح ية في سوريا  قدر بأكثر مف « ال خريب

اف ، إف الحرب ال ي  شف  م  سوريا  طاوؿ كؿ البن  و اؿ  الونجي، خالؿ جمسة لمجمس الشعب مالبرلم
أ ماؿ ال خريب ال ي  امت »ال ح ية لمدولة، م يفا أف لجنة اإل مار الحكومية  قدر األ رار النا جة مف 

مميار  11كانوف الثاني الما ي، بأكثر مف ألؼ مميار ليرة سورية، أي  10ح   « بها المجمو ات اإلرهابية
 دولر  قريبا.

 51/1/1855، سفير، بيروتال
 

 في القدس الصهيوني لالستيطاناألبعاد األمنية  74
يقػػوؿ البروفيسػػور "إسػػرائيؿ شػػاحاؾ"، رئػػيس لجنػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي دولػػة الكيػػاف، "يجػػب : خػػاص -المجػػد

ا  بػار المسػ وطنيف جػػزءًا حيويػًا مػػف النظػاـ األمنػػي الصػهيوني، أسػػوة بػالجيش والشػػاباؾ" مػف هنػػا  ػـ ا  بػػار 
سػػػػ يطاف فػػػػي فمسػػػػطيف جػػػػزًءا ل ي جػػػػزأ مػػػػف  الفكػػػػر واأليديولوجيػػػػة الصػػػػهيوني، ال ػػػػي  امػػػػت بوصػػػػفها أداة ال

اسػػػ عمارية، وجػػػزء مػػػف مشػػػروع اسػػػ عماري إحاللػػػي دولػػػي يخػػػدـ مصػػػالح المنظومػػػة الرأسػػػمالية السػػػ عمارية 
 الدولية.

 
 ما هو االستيطان؟
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فػػػػة  بػػػػر ال ػػػػاريخ ، حيػػػػث  رفػػػػت الشػػػػعوب السػػػػ يطاف: هػػػػو ظػػػػاهرة إنسػػػػانية  ديمػػػػة مارسػػػػ ها شػػػػعوب مخ م
والح ارات القديمة أنواً ػا مخ مفػة مػف السػ يطاف والهجػرات، و قػو ـ هػذ  الظػاهرة أساًسػا  مػ  وجػود أمػاكف 

 جذب  هاجر إليها جما ات بشرية ل  عايش مر المج معات الموجودة، و ندمج فيها دوف المجوء لمعنؼ.
ذي يهػػػػدؼ إلػػػػ  اسػػػػ يالؿ األرض بػػػػدوف سػػػػكانها، وهػػػػذا النػػػػوع لكػػػػف السػػػػ عمار السػػػػ يطاني الصػػػػهيوني الػػػػ

الحاللػػي، حيػػث يحػػؿ العنصػػر السػػكاني الوافػػد محػػؿ العنصػػر السػػكاني األصػػمي، ليكػػوف مصػػير  الطػػػرد أو 
 اإلبادة، هذا هو النوع الذي ين مي إليه الس يطاف الصهيوني. 

 
 بدايات االستيطان2

، إذ ا  صػػػػرت  مميػػػػات  9882هيوني إلػػػػ  فمسػػػػطيف  ػػػػاـ سػػػػجؿ ال ػػػػاريخ، بدايػػػػة ال سػػػػمؿ السػػػػ يطاني الصػػػػ
مسػػ وطنة، وبعػػد  أسػػس  22 مػػ  إنشػػاء  9889السػػ يطاف اليهوديػػة ح ػػ  القػػرف ال اسػػر  شػػر و حديػػدا  ػػاـ 
،  وسػػػعت  مميػػػات السػػػ يطاف ل شػػػمؿ  9897المنظمػػػة الصػػػهيونية العالميػػػة فػػػي مػػػؤ مر بػػػاؿ بسويسػػػرا  ػػػاـ 

  مسػ وطنة وفػي  ػاـ  47إلػ  م  9994المسػ وطنات فػي  ػاـ  مناطؽ جديدة مف فمسطيف، ح   وصؿ  دد
 %  مف أرا ي فمسطيف. 2.5أصبحت مساحة األرا ي ال ي كاف يممكها اليهود حوالي م  9998

  304وشػػػهدت ف ػػػرة  الن ػػػداب البريطػػػاني طفػػػرة فػػػي  ػػػدد المسػػػ وطنات حيػػػث ار فػػػر  ػػػددها ليصػػػؿ إلػػػ  م 
 مس وطنة.

 
ظػاـ صػاـر مػف الحصػص فػي البنػاء ألبنػاء الشػعب الفمسػطيني فػي القػدس و اـ الح الؿ الصهيوني بفرض ن

%  ، و ػػد  26 مػػ  مػػدى سػػنوا ت، بهػػدؼ اإلبقػػاء  مػػ  نسػػبة مئويػػة لمفمسػػطينييف مػػف سػػكاف القػػدس  نػػد م 
%  مػف  90، حيث وصمت نسبة البناء  ند الصػهاينة م  9973 بنت الحكومة الصهيونية هذا المو ؼ منذ 

 في الجزء الشر ي مف المدينة المقدسة.نسبة البناء العاـ 
 

 من أهدف النشاطات االستيطانية بالقدس تحقيق األغراض األمنية التالية 2
العمػػؿ  مػػ  خمخمػػة الكثافػػة السػػكانية لمفمسػػطينييف فػػي القػػدس حفاظػػا  مػػ  األمػػف مػػف خػػالؿ  خفيفهػػا  بػػر  -

مسػطينييف  مػ  الرحيػؿ إلػي منػاطؽ أخػػرى،  ػدـ السػماح لهػا بإ ػادة  ػرميـ و وسػير وبنػاء البيػػوت، إلجبػار الف
يجاد أ مبية سكانية يهودية كبيرة في المدينة "الموحدة"  شكؿ بال منازع  اصمة لمكياف.  واح

إحكػػاـ السػػيطرة الصػػهيونية  مػػ  القػػدس بحكػػـ مو عهػػا اإلسػػ را يجي المهػػـ، فهػػي  قػػر فػػي وسػػط فمسػػطيف  -
م ػػر  قريبػػا،  800 ر فػػر  ػػف سػػطح البحػػر بحػػوالي و شػػكؿ خاصػػرة لم ػػفة اليربيػػة، و قػػر  مػػ  جبػػاؿ  اليػػة 

و طؿ  م  الساحؿ و شكؿ  هديدا لمدف مالساحؿ الصهيوني موبال الي  ممت دولة الكياف  مػ   يييػر الوا ػر 
 الديمو رافي والعمراني لهذ  المدينة ألسباب أمنية إس را يجية.

بعػػاد المػػز  - ار يف  نها،واح امػػة المسػػ وطنات والبػػؤر  ممػػت دولػػة الكيػػاف  مػػ  اسػػ يطاف األرا ػػي الزرا يػػة واح
السػػ يطانية  ميهػػا، وشػػؽ الطػػرؽ الل فافيػػة بيػػرض فػػرض طػػوؽ األمنػػي و ػػزؿ سػػكاف القػػدس  ػػف محػػيطهـ 

 الفمسطيني العربي في القرى.
 

 تجار  أمنية2
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 ندما أجبرت إسػرائيؿ  مػ  النسػحاب مػف شػبه جزيػرة سػيناء و طػاع  ػزة بعيػد العػدواف الثالثػي  مػ  مصػر 
،  عمـ الصهاينة درسا، حيث ربطوا السياسة باألمف فقد وجدت دولػة الكيػاف إف الخريطػة األمنيػة  9956ـ  ا

هي حدود يصعب الدفاع  نها وذلؾ مػف وجػه 9948الصهيونية في حدودها ال ي أ يمت  ميها ن يجة لحرب 
 النظر الصهيونية وكاف لبد مف  نفيذ مخطط الس يطاف ل ماف امف دولة الكياف. 

حدود دولة الكياف كما حددها بف  وريوف   مدد باس مرار، مر مدى مػا  صػؿ إليػه  ػوة جيشػها، فدولػة الكيػاف 
هػػي أوؿ دولػػة فػػي العػػالـ الحػػديث يجػػري إ ػػالف  يامهػػا دوف أف يصػػاحب هػػذا اإل ػػالف بيػػاف يحػػدد الخطػػوط 

  م  األرض ومو عها  م  الطبيعة.
 

 أهمية سيطرة دولة الكيان عمي القدس
ة دولة الكياف  م  المدينة المقدسة والمناطؽ المحيطة بها حيوي لدولة الكياف لمحفاظ  م  أمنها و م  سيطر 

خطػػوط مواصػػال ها لػػذلؾ كػػاف السػػ يطاف فػػي القػػدس ببعػػد  األمنػػي خػػارج نطػػاؽ الجػػدؿ الصػػهيوني، حيػػث 
هنػا كانػت فمسػفة  حظي بإجماع كامؿ مف القوى الصهيونية، و حت جمير الحجج وفي مقػدم ها األمنيػة، مػف

السػػ يطاف  مثػػؿ خطػػوط  مركػػز م قدمػػة لمجمعػػات صػػهيونية  حمػػي ال جمعػػات األساسػػية داخػػؿ دولػػة الكيػػاف 
 وكانت  قاـ فوؽ موا ر إس را يجية  عمؿ دولة الكياف مف خاللها  مي السيطرة  مي الموا ر 

المر فعة، هكذا كانػت فمسػفة دولػة الحساسة وربط مجمعا ها بطرؽ أمنة والسيطرة  مي منابر الميا  والمناطؽ 
 الكياف بإنشاء مس وطنا ها.

 98/2/2093، المجد االمني
 

 لمالكي؟او  "إسرائيلـ "بمغاريا ل 75
 د.فايز أبو شمالة
ح ػػػػ  أف اليهػػػػػودي "نيكػػػػػولي مالدينػػػػوؼ" وزيػػػػػر خارجيػػػػػة بمياريػػػػا رفػػػػػض أف ي حمػػػػػؿ مسػػػػئولية طػػػػػرد النػػػػػواب 

الشػػكؿ  يػػر الدبموماسػػي، وبػػرر الفاحشػػة أمػػاـ الػػرأي العػػالـ  الفمسػػطينييف، وشػػعر بالخجػػؿ مػػف  ػػرحميهـ بهػػذا
البميػػاري، و ػػػاؿ بػػػالحرؼ الواحػػد: إف  ػػػرار  رحيػػػؿ وفػػػد النػػواب الفمسػػػطينييف  ػػػـ بال نسػػيؽ وال شػػػاور مػػػر وزيػػػر 
خارجية السمطة رياض المالكي، الذي أكد له أف الوفد ل يمثؿ السمطة، بؿ ين م  لحركة حماس "ال ي  ندرج 

 الرهاب في أوروبا".  مف  ائمة
ح   أف العربي رياض المالكي الذي ورد  م  لسانه ما ي هـ حركة مقاومػة فمسػطينية باإلرهػاب، لػـ ينػؼ مػا 
نسب إليه، ولـ يبد أي ا  راض يػوحي باح رامػه لمػرأي العػاـ الفمسػطيني الػذي ان خػب النػواب المطػروديف مػف 

ـ فيه مف  رحيؿ النواب الفمسطينييف، ألف ذلػؾ ي ماشػ  مػر بمياريا، لقد صمت رياض المالكي مف خرًا بما ا ه
سياسية السمطة الفمسطينية؛ ال ي ما زالت  هاجـ أي جهة  ربية أو إسالمية  بدي  عاطفها مػر الفمسػطينييف، 
و فكػػر فػػي زيػػارة  طػػاع  ػػزة، أو  طالػػب بفػػؾ حصػػار ، و ع بػػر ذلػػؾ معػػززًا لالنقسػػاـ، ويطعػػف وحدانيػػة ال مثيػػؿ 

 الفمسطيني.
ح ػػػ  أف بعػػػض الموا ػػػػر الناطقػػػة باسػػػػـ السػػػمطة الفمسػػػػطينية أبػػػدت فرحهػػػػا، وهممػػػت لطػػػػرد النػػػواب، وان شػػػػت، 
وطربػػت، و نػػت، ونسػػيت أف المطػػروديف فمسػػطينييف، وجػػاء الطػػرد ل فػػادي   ػػب ليبرمػػاف، وجػػاء لمصػػمحة 

 اليهودي موشي فيجمف، ونف الي بنت، وآريه بف آفي.
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المجمس الثوري الحركة ف ح شجب ما أ دمت  ميػه السػمطات البمياريػة، ولكف الدك ور سفياف أبو زايدة   و 
وا  بر  ا  داًء  م  كرامة الكؿ الفمسطيني، ويجب اف يداف مف كافة المس ويات الفمسػطينية الرسػميه منهػا و 
ة الشعبية، كذلؾ فعؿ النائب بساـ الصالحي األميف العاـ لحزب الشعب الفمسطيني الذي طالب وزارة الخارجي

البميارية بال  ػذار، واح ػراـ أصػوؿ ال عامػؿ الدبموماسػي بػيف بمياريػا وفمسػطيف، وكػذلؾ فعػؿ النائػب المسػ قؿ 
حسػػف خريشػػة، حػػيف  ػػاؿ: إف  ػػدـ ال عػػاطي مػػر الق ػػية بسػػر ة ي ػػر  المػػات اسػػ فهاـ حػػوؿ الػػدور الػػذي 

وأز ـ أف  صرؼ الحكومة  سيء.لعب ه "أطراؼ فمسطينية" لدفر الحكومة البميارية  م  ا خاذ هذا المو ؼ الم
البمياريػػة مػػػر النػػػواب الفمسػػػطينييف يمثػػػؿ اخ بػػػارًا ميػػدانيًا لالن مػػػاء، ولخطػػػوات المصػػػالحة ال ػػػي كثيػػػر الحػػػديث 
حولهػػا، فمػػف كػػاف فمسػػطينيًا حقػػًا، ومػػف كػػاف حريصػػًا  مػػ  وحػػدة الػػوطف  ػػد أوجعػػه طػػرد الفمسػػطيني مػػف أجػػؿ 

  يوف بيف صهيوف.
حسػػػوبًا  مػػ  شػػعب فمسػػطيف، ومػػف كػػػاف حا ػػدًا  مػػ  المقاومػػة، أو  شػػؽ شػػػروط أمػػا مػػف كػػاف مندسػػًا، أو م

 الربا ية بجنوف، أو مف يكر  إنهاء النقساـ؛ لذ بالصمت لحظة  وجب الكالـ، أو شمت شما ة المئاـ.
 98/2/2093، فمسطين أون الين
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 نبيؿ السهمي
الؼ القػػدس  مػػ  النشػػاط السػػ يطاني اإلسػػرائيمي فػػي المدينػػة أطمقػػت وسػػائؿ اإل ػػالـ اإلسػػرائيمية مصػػطمح  ػػ

المقدسػة لمحػػد مػػف ردة الفعػؿ المح ممػػة مػػف أهػػالي القػدس، ويع بػػر النشػػاط السػ يطاني اإلسػػرائيمي فػػي القػػدس 
جػػزءًا مػػف الهجمػػة السػػ يطانية فػػي األرا ػػي العربيػػة المح مػػة ال ػػي كػػاف مػػف أهػػـ صػػورها السػػ مرار فػػي بنػػاء 

زؿ، حيػػث  طعػػت الحكومػػة اإلسػػرائيمية شػػوطًا كبيػػرًا فػػي بنائػػه، ليب مػػر  سػػمًا كبيػػرًا مػػف األرا ػػي الجػػدار العػػا
 الفمسطينية ويعزؿ المدف والقرى  ف بع ها بع ا.

المصادر اإلسرائيمية والفمسطينية  م  حد سواء أكدت أف العمؿ في إنشاء ما يسم   الؼ القدس  د وصؿ 
مف األرا ي فػي  مػؽ ال ػفة اليربيػة الفمسػطينية لصػالح مػا  سػم  بمديػة  إل  مراحؿ م قدمة لب الع المزيد

 القدس اإلسرائيمية، وطرد ما أمكف مف المقدسييف، و زؿ اآلخريف  ف أهاليهـ في مدف ال فة الفمسطينية.
، حاولػػػت السػػػمطات 9967والالفػػػت أنػػػه بعػػػد احػػػ الؿ الجػػػيش اإلسػػػرائيمي لمقػػػدس القديمػػػة فػػػي يونيػػػو/حزيراف 

يمية الق ػػاء  مػػ  ال ػػراثيف اإلسػػالمي والمسػػيحي فػػي القػػدس لإلطبػػاؽ  ميهػػا وبال ػػالي  هويػػدها بشػػكؿ اإلسػػرائ
 كامؿ.

و مثؿ النهج اإلسرائيمي في  دد مف اإلجراءات ال ي  مت  د األماكف اإلسالمية والمسيحية بهػدؼ  ػدميرها 
زالػة األمػاكف المقدسػة والق ػاء ب ال ػالي  مػ  مػا  مثمػه هػذ  األمػاكف و شويه الطابر الح اري لمدية القػدس واح

 مف ار باطات إسالمية ومسيحية بالمدينة المقدسة.
دبػػػرت السػػػمطات اإلسػػػرائيمية  مميػػػة إلحػػػراؽ المسػػػجد األ صػػػ ، كمػػػا  امػػػػت  9969أ سػػػطس/آب  29ففػػػي 

اـ  مػ  يػد الحاخػاـ المق ػوؿ مئيػر كاهانػا، ل  كػرر ال  ػداءات منػذ العػ 9980بمحاولة لنسػفه فػي بدايػة العػاـ 
 مػػ  األمػػاكف المقدسػػة اإلسػػالمية والمسػػيحية. وجػػرت محػػاولت إسػػرائيمية إل امػػة الصػػموات فػػي سػػاحة  9967

المسجد األ ص  وسر ة بعض مح ويات كنيسة القيامة، واس مالؾ األرا ي ال ابعة لبعض األديػرة المسػيحية 
 في القدس.
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 غالف القدس واإلجراءات األخرى
ة لإلسراع في جعؿ مشروع  الؼ القدس ال هويدي حقيقة  م  األرض، وذلؾ  جري محاولت إسرائيمية حثيث

لخدمة  نفيػذ سياسػة اسػ يطانية ديميرافيػة مبرمجػة ل هويػد القػدس فػي السػنوات القادمػة، حيػث يهػدؼ المشػروع 
المػػذكور إلػػ  طػػرد أكبػػر  ػػدد مػػف العػػرب الفمسػػطينييف مػػف المدينػػة بػػذرائر ال طػػوير، والعمػػؿ فػػي ذات الو ػػت 

ب أكبػػر  ػػدد مػػف المهػػاجريف اليهػػود، والهػػدؼ مػػف ذلػػؾ كمػػه محاولػػة فػػرض األمػػر الوا ػػر الصػػهيوني فػػي لجػػذ
 مدينة القدس، و دمير ح ار ها ال ي ما زالت مف أهـ الدللت  م   اريخ اإلنساف العربي فيها.
أهػالي القػدس  ول رسيخ المشروع ال هويدي المذكور، طبقػت السػمطات اإلسػرائيمية  ػوانيف  نصػرية جػائرة  مػ 

وأر هـ، فمف جهة اس خدمت  انوف اليائب لمسيطرة  م  أرا ي المقدسييف الموجوديف خارج مدينة القدس، 
ومف جهة أخرى سعت إل  القياـ بعممية إفراغ المدينة مف خالؿ  طبيؽ  ػوانيف سػحب الهويػة اإلسػرائيمية مػف 

وكػػذلؾ هػػي الحػػاؿ بالنسػػبة لمعػػرب المقدسػػييف المقدسػػييف الػػذيف يقيمػػوف ألكثػػر مػػف  ػػاـ خػػارج مدينػػة القػػدس، 
الػذيف حػػازوا  مػػ  جنسػيات أخػػرى مػػف دوؿ العػػالـ، و بعػا لػػذلؾ هنػػاؾ خمسػػوف ألػؼ مقدسػػي مهػػددوف بسػػحب 

 هويا هـ وطردهـ والسيطرة  م   قارا هـ وأر هـ ومحالهـ ال جارية.
مػػف مخططا هػػا لفػػرض األمػػر  وفػػي إطػػار سياسػػا ها ال هويديػػة فػػي مدينػػة القػػدس، كثفػػت المؤسسػػة اإلسػػرائيمية

الوا ر ال هويدي في مدينة القدس، ومنهػا مخطػط لمقيػاـ بعمميػات جػرؼ و ػدمير آللؼ المنػازؿ لكسػر ال جمػر 
 العربي في داخؿ األحياء العربية بمدينة القدس، مثؿ حي الشيخ جراح والعيزرية.

نػػة القػػدس. وبعػػد اس صػػدار ألػػؼ مقدسػػي مهػػددوف بػػالطرد إلػػ  خػػارج مدي 35ون يجػػة  مػػؾ المخططػػات ثمػػة 
القػػانوف اإلسػػرائيمي القا ػػي ب هويػػد  طػػاع ال عمػػيـ العربػػي فػػي مدينػػة القػػدس، خاصػػة فػػي المراحػػؿ الب دائيػػة 

ألؼ فمسطيني مف القػدس لمحصػوؿ  مػ  فػرص ال عمػيـ فػي بقيػة  30واإل دادية، فإف شبح ال رانسفير يالحؽ 
 مدف ال فة الفمسطينية المح مة.

ـً طػرد 9967ألػؼ مقدسػي أثنػاء اح اللهػا لمقػدس الشػر ية فػي العػاـ  95ردت وكانت إسرائيؿ ط ، و بػؿ ذلػؾ  ػ
 بعد ار كاب مجازر مرو ة في العاـ المذكور.  9948ألؼ مقدسي في العاـ  60
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بػر مسػاحة  شير المعطيات إل  أف اليالؼ العنصري المذكور سيؤدي فػي نهايػة المطػاؼ إلػ  ابػ الع نحػو ر 

ال ػػػفة الفمسػػػطينية، و ػػػزؿ أكثػػػر مػػػف مػػػائ ي ألػػػؼ فمسػػػطيني مقدسػػػي  ػػػف ذويهػػػـ فػػػي بػػػا ي منػػػاطؽ ال ػػػفة 
 الفمسطينية، و د صادر الجيش اإلسرائيمي مف أجؿ األ ماؿ المباشرة في البناء آلؼ الدونمات.

اسػػ بعاد مسػػاحة  % مػػف مسػػاحة ال ػػفة الفمسػػطينية، وذلػػؾ بعػػد40أمػػا الجػػدار العػػازؿ فسيصػػادر فػػي النهايػػة 
القدس الشر ية ال ي  شكؿ نحو ربر المساحة اإلجمالية لم فة الفمسطينية. و د واكب النشاط في بناء الجدار 

 العنصري، اس صدار  رار في الكنيست اإلسرائيمي يع بر ال فة مناطؽ  ير مح مة.
بنػػاء الجػػدار والسػػ مرار فػػي ف ػػاًل  ػػف ذلػػؾ  حػػاوؿ السػػمطات اإلسػػرائيمية  حقيػػؽ أهػػداؼ ديميرافيػػة مػػف وراء 

 نفيذ مخطط ما يسم   الؼ القدس،   مثؿ بداية في  زؿ القسـ األكبر مػف سػكاف ال ػفة البػالغ مجمػو هـ 
 مميوف فمسطيني . 9.4نحو ثالثة مالييف فمسطيني  ف أهمهـ داخؿ الخط األخ ر م

ج بػػيف الفمسػػطينييف فػػي المنػػاطؽ ول ػػد يـ هػػذا ال وجػػه اس صػػدر الكنيسػػت  ػػرارًا آخػػر، يمنػػر مػػف خاللػػه ال ػػزاو 
، كمػػا نشػػر الجػػيش اإلسػػرائيمي  شػػرات المعػػازؿ اإلسػػمن ية بػػيف القػػرى والمػػدف 9967و 9948المح مػػة  ػػامي 

 الفمسطينية.
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 ػػف خطػػط  99ومػػف جهػػة أخػػرى ولإلطبػػاؽ  مػػ  مدينػػة القػػدس، ُأ مػػف فػػي إسػػرائيؿ بعػػد ان خابػػات الكنيسػػت 
انية، ومػف أجػؿ ذلػؾ  مػنح وزارة الماليػة اإلسػرائيمية مسػا دات سػخية إسرائيمية إل امة مئات الوحػدات السػ يط

  قدر ب"لؼ الدولرات لمعائمة اليهودية ال ي  وافؽ  م  السكف في القدس. 
و رمي  مؾ السياسات إل   هويد المدينة ديميرافيًا وجيرافيًا و ييير مالمحها العربية، هذا في و ػت د ػت فيػه 

ألػؼ فمسػطيني  200إلػ  طػرد  22/9/2093د الن خابػات ال ػي جػرت يػوـ الثالثػاء  وى سياسية إسػرائيمية بعػ
 مف أر هـ في القدس الشر ية.  

و ػد  و ػحت موا ػؼ القػادة اإلسػرائيمييف مػف   ػية القػدس لجهػة  هويػدها خػالؿ مػؤ مرات هر سػيميا المنعقػدة 
ائيمية  بػػػؿ ان خابػػػات الكنيسػػػت . وكػػػذلؾ فػػػي بػػرامج األحػػػزاب اإلسػػػر 2092و 2000خػػالؿ الف ػػػرة بػػػيف األ ػػػواـ 

 ال اسعة  شرة ال ي جرت في الثاني والعشريف مف يناير/كانوف الثاني المنصـر .
 

 الثورات العربية وربيع القدس اآلتي 
يمكف الجـز بأف ان صار الثورات الشعبية في أكثر مف دولة  ربية واسػ مرارها فػي دوؿ  ربيػة أخػرى سػيؤدي 

إرادة الشػػعوب العربيػػة وح ػػورها بقػػوة لم عبيػػر  ػػف و وفهػػا إلػػ  جانػػب الحقػػوؽ فػػي نهايػػة المطػػاؼ إلػػ  فػػرض 
 العربية  م  ام داد الوطف العربي، وفي مقدم ها الحقوؽ الفمسطينية.

فالعمـ الفمسطيني الػذي رفػر ويرفػر مػرارا فػي ميػاديف ال حريػر وسػاحات ال يييػر دللػة كبػرى  مػ  مػدى أهميػة 
 يبا أف ي حدث الفمسطينيوف  ف ربير فمسطيني  ادـ بعد الربير العربي.نصرة الحؽ الفمسطيني، وليس  ر 

وبعػػد حصػػوؿ الفمسػػطينييف  مػػ  الع ػػوية الكاممػػة فػػي منظمػػة اليونسػػكو لمثقافػػة وال ربيػػة والعمػػـو وكػػذلؾ  مػػ  
  وية مرا ب في األمـ الم حدة با ت األبػواب مف وحػة لقبػوؿ   ػوية فمسػطيف فػي أكثػر مػف منظمػة دوليػة 

 ة في إطار األمـ الم حدة، و د يعزز هذا ال جا  الربير العربي.من وي
فبعد ان صار الثورات العربية والوصػوؿ إلػ  الحالػة الديمقراطيػة العربيػة المثمػ  سػ كوف   ػية القػدس حا ػرة 

 بقوة في الخطاب السياسي العربي ومف أولويا ه، األمر الذي يجعمنا نؤكد أف ربير القدس  ادـ.
إف الم  بر لمشأف اإلسرائيمي يمحظ بشكؿ جمي أفَّ المؤسسة اإلسػرائيمية اخ مقػت جػدرانا  نصػرية  ويبق  القوؿ

إسػػرائيمية لمحػػؤوؿ دوف ال واصػػؿ الجيرافػػي والػػديميرافي بػػيف األ ميػػة العربيػػة فػػي داخػػؿ الخػػط األخ ػػر وأهمهػػـ 
لقػدس، وكػذلؾ جػدار الفصػؿ في ال فة والقطاع، و د  بر ذلؾ اإلجراء البدء في ال خطيط لما يسم   الؼ ا

العنصػػري اإلسػػرائيمي، الػػذي سػػيب مر المزيػػد مػػف أرا ػػي ال ػػفة الفمسػػطينية، ويوسػػر الخػػط األخ ػػر با جػػا  
الشػػرؽ ل قػػويض أي فرصػػة إلنشػػػاء دولػػة فمسػػطينية  مػػػ  كامػػؿ مسػػاحة ال ػػػفة والقطػػاع و اصػػم ها القػػػدس 

 الشريؼ.
 98/2/2093، الجزيرة نت، الدوحة
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 ني المصريها
 بعد شهر سيقوـ باراؾ أوباما بزيارة إل  المنطقة، وهي أوؿ زيارة بعد إ ادة ان خابه لدورة رئاسّية ثانية.

إذا  دنا أربر سنوات إل  الوراء، سنجد أف ال و عات الفمسطينّية والعربّية مف أوبامػا، الػرئيس األسػود صػاحب 
ا أبػػدى اه ماًمػػا ممحوًظػػا بق ػػّية السػػالـ فػػي المنطقػػة. ومػػا الخمفّيػػة اإلسػػالمّية، كانػػت  اليػػة، وخصوًصػػا بعػػدم
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حػػدث أف إدارة أوبامػػا و ػػعت الق ػػّية الفمسػػطينّية فػػي آخػػر سػػمـ أولويا هػػا، و ػػادت إلػػ  ال عامػػؿ معهػػا  مػػ  
 أساس إدارة النزاع لمنعه مف ال دهور و خمت  ف محاول ها لم وصؿ إل  حمه.

خطػػػػوات الفمسػػػػطينّية الراميػػػػة إلػػػػ  ان ػػػػماـ دولػػػػة فمسػػػػطيف لألمػػػػـ ول ننسػػػػ  أف اإلدارة األميركّيػػػػة  ار ػػػػت ال
الم حدة والوكالت الدولّية ال ابعة لها، فقد  ار ت ان ماـ فمسطيف لميونيسػكو، وأو فػت  حويػؿ المسػا دات 
األميركّية لمسػمطة الفمسػطينّية ولممنظمػة الدولّيػة، واسػ خدمت الفي ػو  ػد إدانػة السػ يطاف، و ار ػت الطمػب 

طيني لمحصػػػوؿ  مػػػ  الع ػػػوّية الكاممػػػة فػػػي مجمػػػس األمػػػف، وهػػػددت باسػػػ خداـ الفي ػػػو إذا  ػػػرض  مػػػ  الفمسػػػ
ال صػػويت، وحاولػػت منػػر المنظمػػة مػػف ال قػػدـ بطمػػب إلػػ  الجمعّيػػة العامػػة لمحصػػوؿ  مػػ  الع ػػوّية المرا بػػة 

 لدولة فمسطيف وصو ت  د هذا القرار. 
د المصػػػالحة الفمسػػػطينّية الػػػذي يظهػػػر مػػػف خػػػالؿ طبًعػػػا، ل يجػػػب أف ننسػػػ  الفي ػػػو األميركػػػي المسػػػ مر  ػػػ

اإلصرار  م  ا  ماد شروط المجنة الربا ّية مف أي حكومة فمسطينّية  ادمة، و م   دـ إشراؾ "حماس" في 
الحكومػػة أو ح ػػ  فػػي  ممّيػػة  شػػكيمها، وظهػػر هػػذا وا ػػًحا فػػي المو ػػؼ مػػف "إ ػػالف الدوحػػة"، حيػػث ا  بر ػػه 

خمًيػػػا، ثػػػـ  ػػػادت و راجعػػػت  بػػػر رسػػػائؿ حممهػػػا مبعػػػوثيف أميػػػركييف بػػػأف اإلدارة الخارجّيػػػة األميركّيػػػة شػػػأًنا دا
 األميركّية  رفض حكومة  شارؾ في  شكيمها "حماس"، ح   لو كاف رئيسها الرئيس "أبو مازف".

مػػػف المهػػػـ اإلشػػػارة إلػػػ  أف اإلدارة األميركّيػػػة هػػػددت با خػػػاذ أ صػػػ  العقوبػػػات  ػػػد السػػػمطة إذا م ػػػت فػػػي 
مـ الم حدة، ولكنها لـ  ذهب إل  أ ص  مدى، سواء في إ الؽ مك ب المنظمة في واشنطف خطو ها نحو األ

وو ػػؼ ال عامػػؿ السياسػػي مػػر المنظمػػة والسػػمطة، أو فػػي ممارسػػة كػػؿ ال ػػيوط ال ػػي  سػػ طيعها  مػػ  الػػدوؿ 
ت لمنعهػػا مػػف ال صػػويت لصػػالح حصػػوؿ فمسػػطيف  مػػ  الدولػػة المرا بػػة. بػػؿ  امػػت اإلدارة األميركّيػػة بمحػػاول

إل ناع الكػونجرس بػاإلفراج  ػف المسػا دات األميركّيػة لمسػمطة، وسػاهمت فػي إ نػاع إسػرائيؿ ب حويػؿ األمػواؿ 
الفمسطينّية مف العائػدات الجمركّيػة ال ػي أو فػت الحكومػة اإلسػرائيمّية  حويمهػا أكثػر مػف مػرة، مع مػدة  مػ  أف 

المفاو ػات و مػ   وصػيات  ػدمت مػف  ػادة  السمطة اك فت باإل داـ  مػ  "َأربػاع الخطػوات" وم مسػكة بخيػار
 األجهزة المنّية اإلسرائيمّية لحكوم هـ بأف اس مرار هذ  العقوبات  د يؤدي إل  انهيار السمطة.

إف اإلدارة األميركّية  ريد و ؼ ال وجه الفمسطيني نحو ال دويؿ واح واء خطوة الدولة المرا بة و وظفهػا لصػالح 
دارة النػزاع، ألنهػا ل  ممػؾ، ولػيس مػف الم و ػر أف  ممػؾ فػي القريػب نجاح مسا يها لسػ ئناؼ المف او ػات واح

العاجؿ، رؤية إلنهائػه ول إرادة لفػرض حػؿ م ػوازف، وهػذا يعنػي أف األر ػية لنطال ػة مفاو ػات جػادة  يػر 
 ػت ال ػي ما -م وفرة، وأ ص  ما يمكػف أف  حققػه إدارة أوبامػا  حركػات وخطػوات  ػوحي بػأف " ممّيػة السػالـ" 

 حّية أو يمكف إحياؤها لقطر الطريؽ  م   قدـ أي خيارات وبدائؿ أخرى. -منذ زمف بعيد
لقػػد حرصػػت اإلدارة األميركّيػػة هػػذ  المػػرة  مػػ   قميػػؿ حجػػـ ال و عػػات مػػف زيػػارة أوبامػػا، وأكػػدت أنػػه ل يحمػػؿ 

بػػػيف أوبامػػػا  مق رحػػػات جديػػػدة، وأشػػػارت معطيػػػات ومؤشػػػرات ومعمومػػػات أف أهػػػداؼ الزيػػػارة:  ػػػرميـ العال ػػػات
ون نياهو، وال فػاؽ مػر إسػرائيؿ  مػ  كيفّيػة ال عامػؿ مػر الممػؼ النػووي اإليرانػي، وال يييػرات العربّيػة، والبحػث 

الفمسػطينّية، ألف اسػ مرار و فهػا سػيقود إلػ   ػدهور شػامؿ فػي  –في إمكانية اس ئناؼ المفاو ات اإلسرائيمّية 
 ذى البالغ في المصالح األميركّية واإلسرائيمّية.المنطقة  اجاًل أـ آجاًل، ومف شأنه إلحاؽ األ

في هذا السياؽ، هناؾ محػاولت لال فػاؽ  مػ  اسػ ئناؼ المفاو ػات مػف خػالؿ  شػجير إسػرائيؿ  مػ  اإل ػداـ 
 م  خطوات بناء الثقة، مف خالؿ إطالؽ سراح دفعة مػف األسػرى، و حسػيف شػروط الحيػاة لمفمسػطينييف فػي 

فمسػػطينّية لمسػػمطة، و خفيػػؼ الحصػػار  ػػف  طػػاع  ػػزة، والموافقػػة  مػػ  ال فػػاوض ال ػػفة، و حويػػؿ العائػػدات ال
حوؿ  جميد الس يطاف، وربما اإل داـ مرة أخرى  م  خطػوة  جميػد جزئػي ومؤ ػت لالسػ يطاف، ُيسػ ثن  منهػا 
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القػػػػدس وال جمعػػػػات السػػػػ يطانّية الكبيػػػػرة والمخططػػػػات المقػػػػرة والجػػػػاري العمػػػػؿ  ميهػػػػا، مقابػػػػؿ  خمػػػػي القيػػػػادة 
لفمسطينّية  ف شروطها لس ئناؼ المفاو ات وال ي  شمؿ و ؼ السػ يطاف بشػكؿ كامػؿ وحقيقػي، والل ػزاـ ا

، 9967بمرجعّية وا حة وممزمة لعممّية السالـ،  قوـ  م  ال  راؼ بقياـ دولة فمسطينّية  م  أساس حدود 
طػػ الؽ سػػراح األسػػرى، خصوًصػػا وبػػالقرار األممػػي الصػػادر  ػػف األمػػـ الم حػػدة بخصػػوص الدولػػة المرا بػػة، واح

 ذوي األحكاـ العالية والمع قميف منذ ما  بؿ ال و ير  م  ا فاؽ أوسمو.
سػػػرائيؿ وبعػػػض دوؿ أوروبػػػا المنظمػػػة بػػػأف   عهػػػد بعػػػدـ الن ػػػماـ  ومقابػػػؿ هػػػذ  الخطػػػوات  طالػػػب أميركػػػا واح

ذا سػهّ  مت "حمػاس" هػذ  العمميػػة، لموكػالت و و يػر ال فا يػات الدولّيػة، خصوًصػا محكمػة الجنايػات الدولّيػة، واح
وواصػػػػمت ا  ػػػػدالها يمكػػػػف  بػػػػوؿ مشػػػػارك ها فػػػػي النظػػػػاـ السياسػػػػي الفمسػػػػطيني ورفػػػػر الفي ػػػػو األميركػػػػي  ػػػػف 

 المصالحة.
وبالر ـ مف أف ما يجري الحديث  نه مف خطوات إسرائيمّية لبناء الثقة و سهيؿ اسػ ئناؼ المفاو ػات شػكمّية 

أف بع ػها مشػكوؾ جػًدا فػي أف الحكومػة اإلسػرائيمّية القادمػة يمكػف  ول  مبي جػوهر المطالػب الفمسػطينّية، إل
طالؽ سراح األسرى مف أصحاب األحكاـ العالية.  أف  مبيها، وخصوًصا  جميد ولو جزئي لالس يطاف، واح

إف ن ائج الن خابات اإلسرائيمّية لـ  يير المو ػؼ اإلسػرائيمي مػف الفمسػطينييف و" ممّيػة السػالـ" و  ػايا الحػؿ 
نهػػائي، بػػؿ إف الق ػػّية الفمسػػطينّية لػػـ  كػػف مدرجػػة فػػي بػػرامج األحػػزاب الفػػائزة، ح ػػ  المحسػػوب منهػػا  مػػ  ال

" ممّية السالـ". فح   يائير لبيد وحزبػه "يوجػد مسػ قبؿ" و ػر الق ػّية الفمسػطينّية وراء ظهػر ، وي حػدث  ػف 
اإلسػػرائيمّية،  -عال ػػات األميركّيػػة المفاو ػات ألنهػػا  ػػرورّية إلسػػرائيؿ لمنػر  زل هػػا، ولمحفػػاظ  مػػ  أف ػؿ ال

أما مو فه مف القدس والالجئيف والس يطاف واألمف وسيادة الدولة الفمسطينّية الع يدة فال يخ مؼ جوهرًيػا  مػا 
ي بنػػا  ن نيػػاهو، لدرجػػة أنػػه ان قػػد مػػؤخًرا العػػرض الػػذي  دمػػه أولمػػرت لػػػمرئيس "أبػػو مػػازف"، ألنػػه   ػػمف  قسػػيـ 

 اإلسرائيمي مف حؽ العودة. القدس والمساس بالمو ؼ
المشػػػكمة الحقيقّيػػػػة  كمػػػف فػػػػي أف القيػػػادة الفمسػػػػطينّية ل  ػػػزاؿ  عػػػػوؿ  مػػػ  إحيػػػػاء " ممّيػػػة السػػػػالـ" واسػػػػ ئناؼ 
المفاو ػػات و مػػ  الػػدور األميركػػي، بػػدليؿ أف زيػػارة أوبامػػا بػػالر ـ مػػف نفػػي صػػائب  ريقػػات أرخػػت بظاللهػػا 

ممًيػا بان ظػار معرفػة ن ػائج زيػارة أوبامػا، وح ػ  ل  ػؤثر سػمًبا السوداء  م  " ممّيػة المصػالحة" ال ػي جمػدت  
 مػ  هػذ  الزيػػارة، كمػا أرخػت بظاللهػػا  مػ  السػ عدادات الفمسػػطينّية لسػ كماؿ خطػوة الحصػػوؿ  مػ  الدولػػة 

 المرا بة.
مو وسػمطة فأسأؿ: لماذا ي ـ ال عامؿ بعد الدولػة المرا بػة، وكػأف شػيًئا لػـ يخ مػؼ، فمػـ يػ ـ  جػاوز ال زامػات أوسػ

الحكػػـ الػػذا ي والن قػػاؿ ال ػػدريجي  مػػ  األ ػػؿ لم عامػػؿ  مػػ  أسػػاس الدولػػة، بحيػػث  جػػري ان خابػػات لبرلمػػاف 
الدولة وليس لممجمس ال شريعي وكأف شيًئا لـ ي يير، وأيف  ابت المجاف المشكمة ال ي  بحث في اليوـ ال الي 

اذا جمػدت فعميػاه، ل يوجػد  فسػير آخػر سػوى أنهػا واإلجراءات ال رورّي ا خاذها في ال عامؿ مر الدولة، ولمػ
جمدت ح   ل  ؤثر سمًبا  م  زيارة أوباما. لـ يكف مف األف ؿ أف نس قبؿ أوباما موحديف مسمحيف ببرنامج 
مش رؾ يشجر الن ماـ لموكالت الدولية وال و ير  م  ال فا ات الدولية ال ي  عطي لمدولة أوراؽ  وة  حسف 

 و عها ال فاو ي.
طػالؽ  وما يزيد الطيف بمة، ال مميحات الفمسطينّية بالس عداد لس ئناؼ المفاو ات إذا  ـ و ؼ السػ يطاف واح
سػػراح األسػػرى مػػف دوف الشػػروط األخػػرى، ح ػػ  لػػو اسػػ مرت المفاو ػػات لعػػاميف أو ثالثػػة، كمػػا صػػرح نمػػر 

 حماد، مس شار الرئيس، لصحيفة "معاريؼ" اإلسرائيمّية.
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ت مػػف أجػػؿ المفاو ػػات خطػػأ فػػادح م ػػا ؼ فػػي ظػػؿ ر ايػػة أميركّيػػة انفرادّيػػة وشػػهادة إف إ ػػادة المفاو ػػا
المجنة الربا ّية ال ي  معب دور "شاهد زور"؛ ح    مػ  أسػاس  جميػد جزئػي ومؤ ػت لالسػ يطاف، ومػف دوف 

قيقّيػة مرجعّية وا حة وممزمة  س ند إل  القانوف الدولي و ػرارات األمػـ الم حػدة، ومػف دوف  ػمانات دولّيػة ح
 نطمؽ مف  قد مؤ مر دولي كامؿ الصالحيات ومس مر بمشاركة كؿ األطراؼ، بر اية األمـ الم حػدة ولػيس 
المجنػة الربا ّيػة ال ػػي يجػب أف  ن هػػي، ألنهػا شػػكؿ مػف أشػػكاؿ ال حايػؿ الػػدولي  مػ  القػػانوف الػدولي والحقػػوؽ 

 الفمسطينّية.
اف القػػوى بشػػكؿ جػػوهري واإلمسػػاؾ بأسػػباب القػػوة وبػػنفس إف العػػودة إلػػ  المفاو ػػات الثنائّيػػة  بػػؿ  عػػديؿ ميػػز 

الطريقػػة السػػابقة أو بعػػد  عػػديمها بشػػكؿ جزئػػي؛ ي ػػرب بالصػػميـ اإلنجػػاز السياسػػي والديبموماسػػي والقػػانوني 
 واألخال ي الم مثؿ بال  راؼ األممي بالدولة الفمسطينّية.

 مػػ  ال  ػػراؼ األميركػػي واإلسػػرائيمي  إف الحفػاظ  مػػ  هػػذا اإلنجػػاز و طػػوير  ي طمػػب ال ركيػز  مػػ  الحصػػوؿ
بالدولة الفمسطينّية  بؿ أي شرط آخر، وح    نطمؽ المفاو ػات  مػ  أسػس ومرجعيػات جديػدة وآلّيػة  طبيػؽ 

 اًمػا  مػ   قػد مػؤ مر مدريػد، و شػريف  اًمػا  مػ   و يػر  22ممزمة وجداوؿ زمنّية  صيرة، يكفينػا أكثػر مػف 
، إلػػػػ   عميػػػػؽ الحػػػػ الؿ، و وسػػػػير السػػػػ يطاف، و قطيػػػػر األوصػػػػاؿ، ا فػػػػاؽ أوسػػػػمو، الػػػػذي أدى إلػػػػ  الكارثػػػػة

 والحصار، والنقساـ، و ياب المشروع الوطني الواحد والمؤسسة الجامعة والقيادة الواحدة.
 99/2/2093، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(

 
 !"مناهضة التطبيع"و "المقاطعة"عن فائض  78

 مرزوؽ الحمبي
مسػألة أ ي نػا  مامػًا فػي  ػوء  جميا هػا اإلشػكالية وأحكامهػا « مناه ة ال طبيػر مػر إسػرائيؿ»و أ« المقاطعة»

نقػػوؿ هػػذا فػػي  ػػوء مػػا لمسػػنا  مػػف  ػػياع بوصػػمة و يػػاب المعػػايير. فػػإذ بسػػَدَنة  -المنفم ػػة مػػف كػػؿ  قػػاؿ 
جعمػػت مػػف المقاطعػػة ومحركيهػػا أشػػبه بشػػيوخ طريقػػة وأمػػراء جما ػػات ي فننػػوف فػػي إصػػدار ف ػػاوى و وجيهػػات 

أ ػػحوكة أو فعػػاًل جارفػػًا راح فيػػه الصػػالح بجريػػرة الطػػالح والمشػػروع السياسػػي  ػػحية المزايػػدة. « المقاطعػػة»
وسأ رض لألمر مف زاوي يف لنا  ال ة مباشرة بهما وهما، زاوية المقاطعة الجارفة  ير المس ندة إل  مشػروع 

ت الصػػهيونية والح الليػػة أو الفمسػػطينييف  ابػػؿ لمحيػػاة وزاويػػة  ػػحايا المقاطعػػة مػػف منا ػػميف  ػػد السياسػػا
 المواطنيف في إسرائيؿ.

 بػػؿ أف نخػػوض  مػػار هػػذا السػػجاؿ ل بػػّد مػػف اإلشػػارة إلػػ  الفر ػػيات ال ػػي أنطمػػؽ منهػػا. أسػػجؿ أوًل إ ػػراري 
بػػأنني أ  بػػر أي  سػػوية لممسػػألة الفمسػػطينية  مػػ  كػػؿ ممفا هػػا سػػ كوف نسػػبية وسػػ مّر  بػػر الشػػ باؾ بالمسػػألة 

ديػة وممفا هػا. وأسػجؿ ا  قػػادي أف أي مصػالحة مسػ قبمية فػي فمسػػطيف/ إسػرائيؿ ل ُيمكػف أف  قػوـ  مػػ  اليهو 
نمػػا ببقػػائهـ وبػػاإل رار بحقػػو هـ الجمعيػػة  ال طهيػػر العر ػػي المعكػػوس لفمسػػطيف مػػف اليهػػود الػػذيف وفػػدوا إليهػػا واح

ليػػهػػػودي فػي إسػػػرائيؿ وخارجهػا  مف مصالحة مأمولة ووفؽ شػػروطها. بمعن  أنني ل أنظػر إلػ  المػػػج مر ا
نظرة  نصرية ول  يبية ول أ طمر إل  هيمنة م ادة لهيمن ه بخاصة أف أوساطًا منه في إسرائيؿ وخصوصًا 

 خارجها ان قؿ إل  ما بعد الصهيونية.
ل ُيمكػػف المقاطعػػة أف  ػػنجح إل إذا كانػػت محسػػوبة ول حقيػػؽ مشػػروع سياسػػي  ينػػي أو أهػػداؼ  ينيػػة. وهػػذا 

ّل فقػػدت فا مي هػػا و أثيرهػػا. وهػػو مػػا يحصػػؿ اآلف. فخطػػاب ي عنػػي أل  كػػوف منفم ػػة مػػف معيػػار أو  ػػابط واح
المقاطعة الم دحرج  ربيًا ل يزاؿ جارفًا فجًا  ير نا ج يعدـ هدفًا وا حًا  ير ال أشير  ػميريًا إلػ  مو ػؼ 
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ائيؿ مػػف فنػانيف أو نجػػـو أو رمػػوز  ػد إسػػرائيؿ أو  ػد َمػػف ُيع بػػروف إسػرائيمييف و ػػد الػذيف يفػػدوف إلػػ  إسػر 
ثقافيػػة. خطػػاب ي حػػرؾ بمػػزاج شػػعبوي مػػف المػػرجح أل يم قػػي فػػي المػػؤدى بأشػػكاؿ المقاطعػػة اليربيػػة ل سػػيما 
األوروبيػػة. وهػػو مػػا يرشػػح هػػذا الخطػػاب إلػػ  ال الشػػي مػػف دوف كبيػػر أثػػر. المقاطعػػة، ونف ػػرض أنهػػا م عػػددة 

مشروع سياسي ما. فػإذا كػاف المشػروع  ػاباًل لمحيػاة ازدادت  األشكاؿ، ينبيي أف  كوف محسوبة  م  مقاسات
اح مالت لمنجػاح فػي ال ػأثير أمػا إذا كػاف  يبيػًا و يػر سياسػي أو جنوحػًا نحػو ال فكيػر بوجػوب إزالػة إسػرائيؿ 

 مف الوجود فإف الحديث  ف مقاطعة سيكوف مجّرد  ريبة كالمية أو مزايدة لفظية ل  قدـ ول  ؤّخر.
ؼ المقاطعوف أنفسهـ  ناء ال د يؽ في ال فاصيؿ. فال يفر وف مثاًل بيف يهودي وبيف صهيوني أو  ادة ل يكم

بػػيف يهػػودي مناصػػر لمحػػّؽ الفمسػػطيني وبػػيف يمينػػي م طػػرؼ أو بػػيف فمسػػطيني فػػي إسػػرائيؿ وبػػيف مسػػ وطف. 
مػػف الحػػدود. مقاطعػػة جارفػػة  يػػر محسػػوبة األهػػداؼ كهػػذ  ول  مميػػة  و ػػر ال ػػحايا فػػي الجانػػب اإلسػػرائيمي 

فكػػػػأف ُمحػػػػدثي المقاطعػػػػة ُيطمقػػػػوف النػػػػار  مػػػػ  أرجمهػػػػـ. ل أحػػػػد ح ػػػػ  اآلف اسػػػػ طاع أف يفّسػػػػر لمػػػػاذا ُيقػػػػاَطر 
فمسطينيوف مف إسرائيؿ كؿ ذنبهـ أنهـ بقػوا فػي وطػنهـ  مػ  ر ػـ النكبػةه ربمػا لػيس بطولػة مػنهـ ول صػمودًا 

« الكيػاف الصػهيوني»ؿ بقػاؤهـ  طبيػر مػر بؿ لمجّرد خطػأ فػي المشػروع الصػهيوني. ومػر هػذا بقػوا هنػاؾ! فهػ
ُيعا بوف  ميػه بمػنعهـ مػف دخػوؿ بيػروت أو الوصػوؿ إلػ  الدوحػة أو المشػاركة فػي مػؤ مر فكػري فػي  ػونسه 
وهؿ هـ ُمدانوف ألنهـ يسكنوف الجميؿ وحيفا وليس مخيـ لجئيف  هاجمه  وات األسد مثاًل أو يق حمه الجيش 

يات يهودية مف إسرائيؿ وخارجها  م  ر ـ كونها جزءًا مف ن اؿ  المي المبنانيه ولماذا   ـ مقاطعة شخص
 د الح الؿ والسياسات اإلسرائيمية وأف مساهم هـ في هذا الن اؿ أكثػر مػف دوؿ  ربيػة بكاممهػاه مػا ذنػب 

ح ػػ   اإلسػػرائيمييف اليهػػود الػػذيف دفعػػوا فػػي دولػػ هـ ثمنػػًا  اليػػًا لقػػاء نشػػاطهـ السياسػػي أو الفكػػري أو األكػػاديمي
لػ جعمهـ يػػدفعوف الػثمف بالعممػة العربيػػة أي ػًاه كػػأف المقاطعػة موّجهػػة «  طفهػػا» شػممهـ المقاطعػة العربيػػة بػػ 

 د الجيرافيا وليس  د مؤسسات دولة وسياسا ها وممثميها الرسػمييف وممثميا هػا. فػال  فػّرؽ بػيف إنسػاف ولػد 
 صرية الم ادة لميهود واليهودية.يهوديًا وبيف الدولة اليهودية إل  حدود الو وع في فخ العن

مػػف هنػػا، فػػإف ُمحػػدثي المقاطعػػة مػػف العػػرب وفػػي المج مػػر الفمسػػطيني بوجػػه خػػاص  يػػر محػػرريف مػػف بػػذؿ 
ل أو عػت  ػحايا أكثػر ممػا ُيمكػف  الجهد الفكري واألخال ي والسياسي في  شػييد مبػاٍف م ػبوطة لممقاطعػة واح

ذلػػؾ بدراسػػة ال جربػػة األوروبيػػة فػػي المقاطعػػة. فهػػي  ػػأ ي  أف  ػػؤّثر فػػي الطػػرؼ اإلسػػرائيمي. وأ  ػػرح أف يكػػوف
رف ػػًا لسياسػػات الحػػ الؿ والسػػ يطاف ولػػيس  ػػد وجػػود دولػػة إسػػرائيؿ. وهػػي  قػػوـ  مػػ  أسػػاس ال مييػػز بػػيف 

وبيف المراكز الس يطانية في المناطؽ المح مػة وبػيف الممثمػيف الرسػمييف لدولػة  67إسرائيؿ في حدود حزيراف 
فػػراد إسػػرائيمييف، بػػيف سياسػػي يمينػػي وناشػػط سػػالمي، بػػيف إسػػرائيؿ المنزلقػػة نحػػو أبر ايػػد وبػػيف إسػػرائيؿ وبػػيف أ

 48 ػػػوى إسػػػرائيمية  نا ػػػؿ  ػػػد هػػػذا النػػػزلؽ. وبػػػيف هػػػذا وذاؾ ينبيػػػي الل فػػػات إلػػػ  الفمسػػػطيني فػػػي حػػػدود 
لممقاطعػة ُبعػدها  وحاج ه الوجودية إلػ  ف ػائه وثقاف ػه العػربييف. فقػط مثػؿ هػذا ال ػد يؽ فػي ال فاصػيؿ ُيعطػي

األخال ي ال روري ويحوؿ دوف  الشيها. و د  صير المقاطعة العربية فا مة في حاؿ  ـ  فصػيمها فػي شػكؿ 
 سياسي معقوؿ ي فؽ والمية السياسية الم داولة القابمة لمصرؼ والنحو.

 99/2/2093، الحياة، لندن
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 ألوؼ بف
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، بػػر ـ ممػػؿ اإلسػػرائيميمقدمػػة برنػػامج العمػػؿ  إلػػ يعػػودوا  أفمسػػطينييف يوشػػكوف  شػػهد جميػػر الػػدلئؿ بػػأف الف
الجمهػور والساسػة الُمظهػر مػف 'الشػأف السياسػي'. فهنػا يوجػد كػالـ خافػت مػف رئػيس الػوزراء بنيػاميف ن نيػاهو 

ذلػػؾ  مػػ  سػػالـ وهنػػاؾ طمػػب ائ الفػػي ل جديػػد ال فػػاوض، وهنػػا  ق ػػرب زيػػارة الػػرئيس بػػراؾ اوبامػػا، وبػػيف أيػػدي 
ي  ع ر الو ر الراهف الهاديء في المناطؽ، و صػبح الن فا ػة الثالثػة أكثػر  هديػدا ممػا كانػت مػف  بػؿ. 
فػػي كػػؿ  ركيبػػة ائ الفيػػة يثبػػت، سػػ بحث حكومػػة ن نيػػاهو القادمػػة  ػػف طريقهػػا ل جديػػد المحادثػػات مػػر الػػرئيس 

 هناؾ. إل يقوداف  األرضالفمسطيني محمود  باس. فال يط الدولي واليمياف  م  
مقابػػؿ السػػالـ'  األرضال فػػاوض سػػُيجدد؛ فػػيـ سػػي حدثوف هنػػاؾه أصػػبحت الصػػيية القديمػػة ' أفلكػػف لنف ػػرض 

 إسػرائيؿكػؿ ارض سػ خميها  أف بدو أبعد ممػا كانػت مػف  بػؿ. فن نيػاهو يعػارض كػؿ  خمػي  ػف ارض بحجػة 
 األردفموجػودا  مػ   رائيمياإلسػيظػؿ الجػيش  أف مػ   أي ا'. وُيصر إيرانية إرهاب' ا دة  إل س  حوؿ فورا 

ف  قمبات الربير العربي وخطر انهيار النظاـ في  يعززاف  األردفمسيطرا  م  حدود الفمسطينييف الخارجية. واح
 في الظاهر مو فه وهو انه ل ينبيي المخاطرة اآلف.

ي مرد مخرجػػػا سػػػهال لن نيػػػاهو. فائ الفػػػه سيصػػػعب  ميػػػه أداء  ممػػػه، وسػػػ أي ػػػاالمسػػػ وطنات  إخػػػالءل يبػػػدو 
 أمريكػي بػإمالءأ  اء حزبه، ويرد الفمسطينيوف بعدـ حماسة. وسي جه ن نياهو هذا ال جا  فقط اذا  ػـ  مقيػه 

النفصػاؿ  ػف  ػزة كمػا شػهد مس شػار   إل فأدى به  2003ل مناص منه مكما حدث مر اريئيؿ شاروف في 
 دوؼ فايسيالس .

 وأمريكي إسرائيميق  شيء واحد وهو  فاوض في ا  راؼ فماذا يبق ه يب إخالءاتلـ  وجد انسحابات ول  إذا
الم حػػدة. وفػػي وجػػود  لألمػػـبالدولػػة الفمسػػطينية ال ػػي ُأ منػػت فػػي نهايػػة السػػنة الما ػػية فػػي الجمعيػػة العموميػػة 

الصيية ال ي ُ مّكف ن نياهو واوبامػا مػف الرجػوع  ػف ال صػويت الم ػاد و بػوؿ فمسػطيف دولػة مسػ قمة ُمحادثػة 
 المس قبؿ في ال سوية الدائمة. أي اف الحديث  ف كممات ل  ف ارض. في محادثات في

مػػػف  زل هػػػا الدوليػػػة.  إسػػػرائيؿإف ال فػػػاوض فػػػي ال  ػػػراؼ بفمسػػػطيف سػػػيمنح ن نيػػػاهو زمنػػػا وهػػػدوءا وُيخمػػػص 
وسػػيحظ   بػػاس بانجػػاز و ركػػة با  بػػار  أوؿ رئػػيس لفمسػػطيف المسػػ قمة. وسػػيمأل اوبامػػا جػػائزة نوبػػؿ العقيمػػة 

فػي الطريػؽ الػذي  أخػرىسػارت مػرة  أمريكػا أفأف ُيبينػوا  األوروبيػوف ميها، بم موف. ويس طير  ال ي حصؿ
 مهدو  لها. وسيي ب شركاء ن نياهو اليمينيوف لكنهـ لف ُينحو   ف الحكـ.

فمسػطيف فػي  إل ػالفيدؿ النظر في  صريحات ن نياهو  م  انه ل يرفض هذا المسار، فقد كانت معار ػ ه 
الفمسػػطيني مػػف طػػرؼ واحػػد ولػػـ يعػػارض  اإلجػػراءيكػػوف  أفل جوهريػػة. و ػػد  ػػارض  إجرائيػػةة الم حػػد األمػػـ

الما ػػػي ال زامػػػه بخطبػػػة بػػػار ايػػػالف، 'دول ػػػاف لمشػػػعبيف دولػػػة  األسػػػبوعمجػػػرد رفػػػر العمػػػـ. وكػػػرر ن نيػػػاهو فػػػي 
ة بمحادثات هذ  الن يج إحرازفمسطينية منزو ة السالح،  ع رؼ بالدولة اليهودية'. وهو ل يرى   ا ة مف 

 ل بار اـ دولي. وهكذا يس طير اف يقوؿ انه يفي بو ود بار ايالف.
، وموافقػػة إليػػرافمػػا م ػػادة  أمريكيػػةمثػػؿ خطػػوة  أي ػػاومػػف  بػػاس  أوبامػػا عػػويض مػػف  إلػػ يح ػػاج ن نيػػاهو 

فػػي محكمػػة الجنايػػات الدوليػػة فػػي لهػػاي. وسػػيمقا  طمػػب  جميػػد  إسػػرائيؿفمسػػطينية  مػػ   ػػدـ الد ػػاء  مػػ  
 مػ   بإسػرائيؿمس وطنات وسيحاوؿ اف يدفعه  نه  م  أحسف صورة با  راح  عميؽ طمبه ا  رافػا فمسػطينيا ال

 أنها 'دولة الشعب اليهودي'، أي  ائؽ في مقابؿ  ائؽ.
 واألرضيػػػرفض ال باحػػث فػػػي ال  ػػراؼ بفمسػػػطيف مػػر  أجيػػػؿ الشػػ ياؿ بالحػػػدود  أفسيصػػعب  مػػػ   بػػاس 

ُيفسػر  أفالم حدة بدولة بال حدود وسيصعب  ميه  األمـحصوؿ  م  ا  راؼ والقدس والالجئيف. فقد ا جه لم
 لماذا يطمب أكثر مف ذلؾ اآلف. وسيقوؿ له ن نياهو واوباما انهما في الحاصؿ ينفذاف مطموبه.
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. وس نشأ ' باسس اف' في  دد مف الجيوب األرضلهذا ال  راح نقاط  عؼ كثيرة فهو ل ييير الو ر  م  
بكامػؿ  األرض، وسيس مر الصػراع  مػ  إسرائيميةومس وطنات  اإلسرائيميمحاطة بحواجز الجيش المعزولة ال
. لكػػف ال  ػػراؼ فػػي الظػػروؼ القائمػػة يمػػنح جميػػر المشػػاركيف أي ػػابفمسػػطيف  إسػػرائيؿ ع ػػرؼ  أف و ػػه بعػػد 

 مخرجا مريحا ويمنح ن نياهو و باس  ركة مش ركة.
 98/2/2093هآرتس 
 99/2/2093، القدس العربي، لندن
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