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الزىػػار: حمػػاس ا تفػػاوض ااحػػتالؿ عمػػى قضػػايا الػػوطف وبػػدوف انتفاضػػة سػػيتمادط ااسػػتيطاف وسػػت ى   2
 القدس

أف  ،عركبػػع عامػػاف، عػػف مراسػػمتيا غػػزة مػػف، 29/0/0223وكالػػة الػػرأي الفمسػػطينية لغعػػالـ، غػػزة،  ذكػػرت
"، أكػػد أف المواككػػات الػػدكتكر محمػػكد الزىػػار، عكػػك المكتػػب السياسػػي لحركػػع الم"اكمػػع ا سػػ ميع "حمػػاس

التي تجرم حاليان بيف الجانب المصرم ك)إسرائيؿ( مواككات تتعمؽ بتنويذ اتواقيع المعابر كحؿ أزمع األسرل 
 المكربيف عف الطعاـ، ككماف تنويذ بنكد التيدئع كافعن.

ض كرفػػض الزىػػار، فػػي تصػػريا صػػحوي أػػاص لػػػ"الرأم" محاكلػػع بعػػض "األطػػراؼ السياسػػيع"، مسػػاكاة التوػػاك 
الػػػػذم تجريػػػػو "حمػػػػاس" بطري"ػػػػع غيػػػػر مباشػػػػرة مػػػػر )إسػػػػرائيؿ( بالتوػػػػاكض الػػػػذم تجريػػػػو راـ ا  مػػػػر الجانػػػػب 

 )ا سرائيمي( لع"كد طكيمع.
كقػػاؿ: "نحػػف ف نتوػػاكض عمػػى قكػػايا جكىريػػع مرتبطػػع بػػاألرض كال"ػػدس، بػػؿ نتوػػاكض عمػػى قكػػايا إنسػػانيع 

 .تُنيي معاناة األسرل ال"ابعيف أمؼ السجكف ا سرائيميع"
كأكػػاؼ: "لػػـ تصػػمنا أم نتػػائب عػػف المباحاػػات كالمواككػػات الجاريػػع حاليػػان برعايػػع مصػػريع"، مؤكػػدان عمػػى أف 
الراعي المصرم مػا يػزاؿ يجػرم اتصػافتو مػر افحػت ؿ )ا سػرائيمي( لمكصػكؿ إلػى حػؿ يركػي الومسػطينييف 

 بأصكص قكيع األسرل.
س" مستعدة لتنويذ بنكد اتواؽ المصالحع كميا، ففتان إلى كفيما يتعمؽ بالمصالحع الكطنيع، أكد الزىار أف "حما

 أف حركع "فتا" رفكت تطبيؽ كؿ بنكد افتواؽ.
الزىػار أكػد اف رفػر ، أف حكمػت يكسػؼ عف مراسميا غزةمف  ،02/0/0223، وكالة سما اإلخبارية كأكافت

ؿ الشػػريط الحػػدكدم الحصػػار افسػػرائيمي عػػف قطػػاع غػػزة لػػيس لػػو ع قػػع ب"كػػيع األنوػػاؽ الممتػػدة عمػػى طػػك 
 الواصؿ بيف جنكب ال"طاع كجميكريع مصر العربيع.

كقاؿ في حكار أاص أجراه مراسؿ ككالع )سما( اف:" مصر حينما تتحدث عف إغ ؽ افنواؽ فيذا مف ح"يا 
 "ىػػؿ مصػػر ت"بػػؿ اف تنمػػؽ افنوػػاؽ كالحػػدكد كتحاصػػر غػػزة  " بكػػؿ ت كيػػد متسػػائ : ألف ىػػذه قكػػيع أركػػيا،

 )ف(".
 اف ىناؾ أنواؽ ليست تحت السيطرة كحماس ليس ليا ع قع فييا. كأككا
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"ف بد لمجمير اف يعػرؼ اف حمػاس ليسػت ليػا ع قػع باألنوػاؽ كىػي قكػيع شأصػيع بػيف أفػراد مػف  كأكاؼ:
غػػػزة كماػػػػيميـ عمػػػػى الجانػػػػب المصػػػػرم، كحمػػػػاس كاف"ػػػػت عمييػػػػا ألنيػػػػا كانػػػػت المنوػػػػذ الكحيػػػػد لكسػػػػر الحصػػػػار 

 حمع  ف يكجد حبع دكاء كف كيرباء كف قطرة بتركؿ بنزة، لذلؾ كانت كركريع ".افسرائيمي الذم كصؿ لمر 
" حينمػػا توػػتا مصػػر معابرىػػا كتطمػػب مػػف الكيػػاف افسػػرائيمي رفػػر الحصػػار عػػف غػػزة ىػػذا بكػػؿ ت كيػػد  كقػػاؿ:

كبيف اف ف أحد مف الشػعب المصػرم ي"بػؿ اف  سيككف انتصارا لبرنامب صمكد حماس كالشعب الومسطيني ".
 حاصر إدارة مصر الجديدة قطاع غزة.ت

كفيما يتعمؽ بالحديث مؤأرا عف مواككات غير مباشرة بيف اسرائيؿ كحماس، أكد الزىار عمػى اف حركتػو ف 
توػػاكض افحػػت ؿ عمػػى قكػػايا صػػنيرة كف حتػػى كبيػػرة مػػف منطمػػؽ مػػنيب )راـ ا (، مبينػػان بػػاف سػػعي الػػبعض 

 لع غير مينيع لتشبيو حماس بالمواكض الومسطيني في راـ ا .بكصويا بالمواككات فيذه قكيع فييا محاك 
 كعمى صعيد المؤشرات التي تحػدات مػؤأرا عػف احتمػاؿ انػدفع انتواكػع االاػع بالكػوع النربيػع، قػاؿ الزىػار:
"بػػدكف انتواكػػع فػػي الكػػوع النربيػػع سػػيتمادل افسػػتيطاف كسػػتذىب ال"ػػدس مػػف أيػػدينا)..( مشػػيرا الػػى الجانػػب 

"نحف ف ن مف شر إسرائيؿ ، كلكف اذا تـ افعتداء  كأكاؼ: ىك الذم يتحدث عف قرب اندفعيا.افسرائيمي 
 عمينا سنرد عمييـ بمنتيى ال"كة".

كحكؿ زيارة الرئيس افمريكػي لممنط"ػع بػيف الزىػار اف حمػاس ف تتػ ار كايػرا بزيػارة بػاراؾ اكبامػا لممنط"ػع فف 
سرائيمي حتى كاف كاف ذلؾ يمس اكباما شأصػيا كالسػبب ،بحسػب امريكيا ف تستطير التأمي عف المكقؼ اف

 الزىار )المصمحع افنتأابيع(.
 

 يقود إلى "كارثة كبرط" في طريؽ السالـ   اإلسرائيميعباس: التعنت  0
اتيـ رئيس السمطع الومسطينيع محمكد عباس الجانب ا سرائيمي بالتعنت، كأكد أف نظرتيا إلى : صنعاء

العربيع المحتمع، كتعمؿ دكما عمى التنيير الديمكغرافي كتسعى  األراكي إلىغير نظرتيا األرض الومسطينيع 
نياءالبحر الميت، كحذر مف أف ذلؾ سيككف كاراع كبرل في طريؽ الس ـ  إلىل ستيطاف مف ال"دس   كا 

 .األكسطالس ـ في منط"ع الشرؽ  إح ؿجنب مف أجؿ  إلىالجيد كالمسعى الدكلي  قامع الدكلتيف جنبا 
( أ ؿ ل"اء لو مر الرئيس اليمني عبد ربو /كن"ؿ مصدر يمني رسمي عف عباس قكلو الا ااء )

"، معربنا إسرائيؿال"رارات الدكليع لتككف الويصؿ بيننا كبيف  إلىمنصكر ىادم في صنعاء: "إننا دائما ننظر 
 المتحدة. األمـفي  ا نسافعف ارتياحو لصدكر قرار مف مجمس ح"كؽ 

ترتيبات أمنيع  إلى أيكا، كقاؿ: "كنا نتطمر كاألسرلكأشار عباس إلى ال"كايا المتصمع باألمف كال جئيف 
 الشعب الومسطيني مف افعتداءات المتكررة". أبناءقكيع كعمى أسس مدركسع كبما يسيـ بحمايع 

كمي، ففتا النظر إلى كمصادر التمكيؿ الحك كأدائياكما استعرض عباس طبيعع م"كمات الدكلع الومسطينيع 
 مميكف دكفر شيريا ألسباب تعسويع. أف إسرائيؿ تحتجز 

 //قدس برس، 
 
 
 
 
 ألؼ دوار مف ىنية لتأىيؿ ممع  بمخيـ الرشيدية ويقدـ الزىور  مرجيزور  وزير المدىوفال 
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  إسماعيؿي حككمع زار كزير الشباب كالرياكع كالا"افع الومسطيني ف: المست"بؿ -صكر  /مرج الزىكر
ىنيع، محمد المدىكف، عمى رأس كفد بمدة مرج الزىكر حيث كاف مأيـ المبعديف الومسطينييف في العاـ 

. 
كقاؿ المدىكف: "ن"ؼ عمى ارض طيبع سجمت انصيارا في الع قع ما بيف الشعبيف المبناني كالومسطيني. 

ل"رارات المحتؿ كفرض معادلع جديدة عنكانيا  س ـافستكاف عنكاف ىذه المرحمع ىك الابات كالصمكد كعدـ 
 ا رادة الومسطينيع كا رادة المبنانيع ىي التي تنتصر".

يحوظ كيصاف، كلح"كؽ ا نساف  أفمر ح"ف الدـ السكرم كنريد ليذا الدـ  إنناكعما يجرم في سكريا، قاؿ "
مسطيني بعيد كؿ البعد عما يجرم شعبنا الو إفتحوظ كتصاف، كنأص بالذكر شعبنا الومسطيني كن"كؿ  أف

 في سكريا. كنريد تحييد الشعب الومسطيني كالمأيمات".
كالكطنيع  ا س ميعكما زار المدىكف مأيـ الرشيديع، كالت"ى عمى أرض ممعب حيوا، مماميف لموصائؿ كال"كل 

معب، في مبادرة مف ألؼ دكفر لت ىيؿ الم كالمؤسسات كالمجاف األىميع كالشعبيع. كقدـ مبمغ  كلألنديع
ىنيع. كن"ؿ المدىكف تحيات الشعب الومسطيني كىنيع كالحككمع في قطاع غزة. كقاؿ "ىذا المشركع مف أجؿ 

 فمسطيف الحبيبع". إلىشبابنا كأبناء شعبنا يمارسكف فيو الرياكع لحيف عكدتنا 
 //المستقبؿ، بيروت، 

 
 سياسية بالضفة دليؿ عدـ صدؽ التوجو لممصالحة : استمرار ااعتقاات الرئيس المجمس التشريعي 

السياسيع في الكوع  افعت"افت استمرارقاؿ رئيس المجمس التشريعي الومسطيني، عزيز دكيؾ، إف : الأميؿ
 النربيع بحؽ ككادر حركع حماس" كفصائؿ الم"اكمع دليؿ عمى "عدـ صدؽ التكجو لممصالحع".

السياسيع  افعت"افت(، أف تككف /"قدس برس" الا ااء )كنوى دكيؾ، في تصريحات صحويع، تم"تيا 
نياء   الداأمي". افن"ساـفي الكوع "ليست معي"ان لتح"يؽ حالع الكحدة كا 

كأبدل دكيؾ "عدـ تواؤلو" ب"رب التكصؿ إلى المصالحع الومسطينيع بسبب ما قاؿ عنو "إصرار كؿ طرؼ 
 ن: "إف تشبث الورقاء بمكاقويـ يعني أف انجاز المصالحع لف عمى مكاقوو، ما يزيد الوجكة بيف الورقاء". قائ

كأككا دكيؾ أف "حصر" ميمع الحككمع ال"ادمع في إجراء افنتأابات يجعؿ تشكيميا  يككف في كقت قريب".
 أبعد ما يككف عف المصالحع.

التحرير الومسطينيع  كأفاد رئيس التشريعي الومسطيني، أنو كاف ي مؿ أف يسور اجتماع ا طار ال"يادم لمنظمع
 في ال"اىرة عف "انجاز استيراتيجيع كطنيع لمعمؿ المشترؾ يتكافؽ عميو الجمير كىك ما لـ ينجز".
 //قدس برس، 

 
 ثالثة تضامنًا مع األسرط انتفاضةبحر ُيح ر العدو مف أحمد  

حمد بحر، افحت ؿ حذَّر النائب األكؿ لرئيس المجمس التشريعي الومسطيني د. أ: جماؿ غيث - غزة
ا سرائيمي مف انتواكع االاع تكامننا مر األسرل ال"ابعيف أمؼ ال"كباف، كأاصع الذيف أعيد اعت"اليـ بعد 

كدعا د. بحر أ ؿ فعاليات تكامنيع موتكحع نصرة لألسرل نظمتيا جمعيع كاعد  صو"ع "كفاء األحرار".
مي لح"كؽ ا نساف بمدينع غزة، الشعب الومسطيني لألسرل كالمحرريف، الا ااء، أماـ مكتب الموكض السا

 في الكوع النربيع ل نتواض، كالتعبير عف رفكيـ لسياسع افحت ؿ بحؽ األسرل.
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ف دماء  كقاؿ: "إف شعبنا الومسطيني لف يسكت عف ىذا الظمـ كالندر ا سرائيمي بحؽ أبنائنا كأسرانا، كا 
كأكد أف "الشعب  لبنا األجنحع العسكريع بالتكحد لنصرتيـ.أطوالنا كنسائنا كشيكأنا لف تكير ىدرنا"، مطا

الومسطيني ي"ؼ أمؼ األسرل كلف ييدأ لو باؿ حتى تحريرىـ مف سجكف افحت ؿ"، محم ن افحت ؿ 
 المسئكليع الكاممع عف حياة األسرل.

ؼ الرابعع مف أ ؿ كأككا  أف افحت ؿ ينتيؾ كافع ال"كانيف كال"رارات الدكليع كا نسانيع كاتواقيع جني
كناشد الراعي المصرم فتواؽ صو"ع "كفاء األحرار" ب ف ي"كـ بكاجبو تجاه  إجراءاتو المستمرة بحؽ األسرل.

كطالب  األسرل المحرريف كالذيف أعيد اعت"اليـ تحت قانكف إعادة اعت"اؿ المحرريف ليتمكا إكماؿ حكميـ.
متحدة كأمينيا العاـ باف كي مكف، بالتحرؾ مف أجؿ قكيع بحر المنظمات الدكليع كافع كعمى رأسيا األمـ ال

 األسرل.
 //فمسطيف أوف ايف، 

 
 المتعمقة بالوفد حماس لتالعبو بالمعمومات وفدعبد ربو: بمغاريا طردت  

عادؿ محمكد: أكد أميف سر "منظمع التحرير الومسطينيع" ياسر عبد ربو أف طرد الحككمع البمناريع  -عماف 
كأشار عبد ربو  مف حركع حماس األسبكع الماكي, جاء نتيجع الت عب بالمعمكمات المتعم"ع بالكفد.لكفد 

في تصريا لػ"السياسع" إلى أف كفد "حماس" ادعى أنو كفد برلماني فمسطيني, كلـ يأبر السمطات البمناريع 
 أنيـ مجمكعع مف نكاب قطاع غزة.

عمى يد عناصر  ا سرائيمييفبسبب حاداع م"تؿ  أمنيعاجس كأكاؼ أف "بمناريا لدييا مشك ت داأميع كىك 
لذا كاف قرارىا  أمنيع،فمف كجيع نظر بمناريا ىي بننى عف الدأكؿ في مشك ت  ،مف "حزب ا " المبناني

تت عب  إفبالحركع  األكلىكاف  ،لما حدث لكفد حماس أسوناكأكد عبد ربو انو "رغـ  بطرد كفد حماس".
 كفدىا". إزاءبالمعمكمات 

 //السياسة، الكويت، 
 
 لممنطقة عمى صعيد العممية السياسية  أوبامامتفائميف بزيارة  غير مسؤولوف فمسطينيوف 

نظرة غير متوائمع لزيارة الرئيس  األياـكليد عكض: تسكد الساحع السياسيع الومسطينيع ىذه  -راـ ا  
 اأتراؽ عمى صعيد العمميع السياسيع. إحداثم"درتيا عمى لممنط"ع الشير الم"بؿ، ك  أكباماباراؾ  األمريكي

كراـ ا  كعماف الشير   سرائيؿسيحاكؿ مف أ ؿ زيارتو المرت"بع  أكباماكفيما يكجد ىناؾ اعت"اد ب ف 
 إصرارغادركىا منذ سنكات بسبب  أفكالومسطينييف عمى طاكلع المواككات بعد  ا سرائيمييفالم"بؿ جمر 

سر المجنع التنويذيع لمنظمع التحرير الومسطينيع  أميفصمع افستيطاف، عبر ياسر عبد ربو عمى مكا إسرائيؿ
 عف عدـ تواؤلو بش ف تمؾ الزيارة المرت"بع.

الاانيع مؤشرات جديع  أكباما إدارةانو لـ يصدر عف  إلىالومسطينيع الرسميع الا ااء  لإلذاعععبد ربو  كأشار
 إلىبعمميع س ـ ح"ي"يع في المنط"ع، منكىا   لزاميا إسرائيؿنط عمى ح"ي"ي لمك أمريكينحك كجكد تكجو 

بنياميف نتنياىك لمرئيس الومسطيني محمكد عباس لمعكدة لطاكلع  ا سرائيميدعكة رئيس الكزراء  أف
كمحاكلتو أداع المجتمر الدكلي مف  "نتنياىك "أفعيب إطارالمواككات دكف شركط مسب"ع ب نيا ت تي في 

أدامو المواككات لمتنطيع عمى مأططاتيا التي تنوذ عمى ارض الكاقر كال"اكيع بابت ع ما تب"ى أ ؿ است
 الومسطينيع بافستيطاف المتكاصؿ. األراكيمف 
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المرت"بع لممنط"ع اأتراقا عمى صعيد  أكباماتحدث زيارة  أف إمكانيعكفيما عبر عبد ربو عف عدـ تواؤلو مف 
ائب عري"ات برف"ع المواكض محمد اشتيع لكاشنطف لككعيا في صكرة العمميع السياسيع، رغـ تكجو ص

المطالب الومسطينيع بش ف العكدة لطاكلع المواككات قاؿ صالا رأفت نائب عكك المجنع التنويذيع، نائب 
إنو ف ينتظر شيئا مف الحككمع ا سرائيميع الحاليع أك  "فدا"األمينع العامع ل تحاد الديم"راطي الومسطيني 

لم"بمع، كف مف زيارة أكباما، داعيا إلى كسر حالع افنتظار الومسطينيع كالعربيع بافستمرار في اليجـك ا
نياء الحالع التي تتمتر بيا حاليا  السياسي كالدبمكماسي الومسطيني كصكف إلى فرض ع"كبات عمى إسرائيؿ كا 

 ."دكلع فكؽ ال"انكف كف تأكر لممساءلع"بكصويا 
العاـ لجبيع التحرير الومسطينيع عكك المجنع التنويذيع لمنظمع التحرير الومسطينيع  األميفكمف ناحيتو قاؿ 

د. كاصؿ أبك يكسؼ، إف أكباما المنتظر كصكلو لراـ ا  الشير الم"بؿ لف يطرح مبادرة جديدة لتحريؾ 
 األمريكييعتـز الرئيس أف ال"يادة الومسطينيع لـ تتبمغ عف أطع سياسيع جديدة  إلىالعمميع السمميع، مشيرا 

مميكف دكفر تـ احتجازىا  طرحيا، فيما يدكر الحديث عف إمكانيع ا فراج عف مساعدات أمريكيع ب"يمع 
 المتحدة. األمـبعد المسعى الومسطيني لمحصكؿ عمى اعتراؼ بالدكلع الومسطينيع في 

جديدة، كفؽ حديث البيت يكسؼ في تصريا صحافي ب ف أكباما ف يممؾ أم أطع سياسيع  أبككرأل 
األبيض نوسو مؤأران، مستبعدان أف تامر الزيارة المرت"بع عف شيء أك تنجا في إحداث اأتراؽ سياسي، ما لـ 

ط ؽ سراح األسرل المعت"ميف في  تستند إلى كقؼ افستيطاف كافلتزاـ ا سرائيمي بمرجعيع العاـ  كا 
 عف الطعاـ كالمركى. المكربيف كاألسرلسجكف افحت ؿ قبؿ أكسمك 

كأككا ب نو ف إمكانيع لوتا مسار سياسي أك استئناؼ المواككات مف دكف تكفر تمؾ المتطمبات، ألف 
غيابيا يعني منا افحت ؿ ا سرائيمي مزيدا مف الكقت ل ستمرار في سياستو افستيطانيع كالعدكانيع بيدؼ 

 ترسيخ الكقائر عمى األرض.
 //القدس العربي، لندف، 

 
 الفمسطينية تطال  باحتراـ اتفاؽ تحييد المخيمات في سوريا  السمطة 

طالبت الرئاسع الومسطينيع، أمس، جمير األطراؼ في سكريا باحتراـ تواىمات جرل التكصؿ إلييا : )د ب أ(
 مؤأران لتحييد المأيمات الومسطينيع بالب د كي ت الصراع الداأمي.

تجنيب "باتو ككالع )كفا(، دعكتيا األطراؼ المتصارعع في سكريا إلى  كجددت الرئاسع في بياف ليا
احتراـ التواىمات التي تـ ". كحات األطراؼ عمى "المأيمات الومسطينيع كي ت الصراعات كعدـ إقحاـ شعبنا

كتكمف  ."التكصؿ إلييا األسبكع الماكي، بعد إيواد الرئيس محمكد عباس كفدان رفير المستكل إلى سكريا
ن"اط لتحييد المأيمات، بعد ل"اءات ع"دىا  فتواؽ الذم تكصؿ إليو كفد مف منظمع التحرير الومسطينيع ا

 مر النظاـ كالمعاركع كالوصائؿ الومسطينيع.
 //الخميج، الشارقة، 

 
 
 .. تمييدا لزيارة أوباما.عريقات إلى واشنطف حامال مبادرة سالـ"الشرؽ األوسط":  

رفض رئيس الكفد الومسطيني المواكض صائب عري"ات، الكشؼ عف تواصيؿ ما في : زبكف كواح - راـ ا 
جعبتو، قبؿ يكـ مف زيارتو الم"ررة لمكفيات المتحدة، لم"اء مسؤكليف أميركييف، في أطكة تمييديع لزيارة 
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نتظار نتائب الم"بؿ، قائ  إنو يريد ا مارس /مرت"بع لمرئيس األميركي باراؾ أكباما لممنط"ع، في آذار
 اجتماعاتو بالمسؤكليف األميركييف أكف.

كاعتبر عري"ات أنو مف غير ال ئؽ أف يوصا عما في جعبتو في ىذا الكقت، غير أف مصادر قالت 
إف عري"ات يحمؿ معو مبادرة س ـ تنص عمى مواككات تبدأ فكرا مف حيث تكقوت، بيف  "الشرؽ األكسط"لػ

شيكر،  ، كلمدة مع ا سرائيمي السابؽ إييكد أكلمرت أكاأر عاـ السمطع الومسطينيع كرئيس الحكك 
عمى أف يتكقؼ أ ليا افستيطاف، كيتدأؿ الرئيس األميركي شأصيا لكماف نجاح ىذه المواككات. 

 ."الشرؽ األكسط"كرفض عري"ات ت كيد أك نوي ذلؾ عندما س لتو 
مسطينيكف انتظار تشكيؿ كفد مف الجامعع العربيع كقالت المصادر إف عري"ات تحرؾ لكاشنطف بعدما مؿ الو

لحمؿ ىذه المبادرة التي اقترحيا الرئيس الومسطيني محمكد عباس  عمى لجنع الس ـ العربيع، كأقرت في 
 كانكف األكؿ الماكي، كعركيا عمى الرئيس األميركي كدكؿ أأرل./ ديسمبر

 //الشرؽ األوسط، لندف، 
 
 فض تدمير أنفاؽ غزةالسمطة الفمسطينية تر  

كركرة تجنب  ىإلدعا رئيس ىيئع المعابر كالحدكد لدل السمطع الومسطينيع نظمي مينا : حامد جاد -غزة 
 كؿ ما مف ش نو الت اير سمبان عمى حركع دأكؿ البكائر كالسمر المأتموع إلى قطاع غزة.

رفر الحصار بصكرة شاممع عف قطاع ل لتزاـ ب إسرائيؿافحت ؿ حكؿ استعداد  إذاعع أمسكحكؿ ما أاارتو 
عبر  ا طارغزة م"ابؿ قياـ ال"اىرة بكقؼ تزكيد حركات الم"اكمع بالس ح كزيادة الجيد المصرم في ىذا 

المصريع قاؿ  كاألراكيالحدكديع الواصمع بيف جنكب قطاع غزة  األراكيالممتدة في جكؼ  ا نواؽتدمير 
رم كلف نتدأؿ في ش نو كأتمنى أف ف يحدث أم شيء يزيد مف الند "إف ىذا أمر عسك إلىمينا في حديث 

 شدة الحصار الموركض عمى قطاع غزة".
 //الغد، عماف، 

 
 تقدـ تسييالت جديدة عمى معابر غزة "إسرائيؿ": ىيئة المعابر في السمطة 

لا ااء، أف الجانب طع الومسطينيع نظمي مينا، مساء امأعمف رئيس الييئع العامع لممعابر كالحدكد في الس
 أبمغ السمطع الومسطينيع نيتو ت"ديـ تسيي ت جديدة إلى قطاع غزة. ا سرائيمي

أبمنيـ أنو سيسما بإدأاؿ أسطكانات غاز جديدة  ا سرائيميكقاؿ مينا في تصريا صحوي، إف الجانب 
مركبات الحدياع شاحنات جديدة لمبتركؿ كشاحنتيف لناز الطيي كزيادة عدد ال "فارغع" ككذلؾ دأكؿ 

كأككا مينا أف الجانب ا سرائيمي كافؽ أيكان  مركبع. مركبع أسبكعيا بدف مف  المدأمع لنزة بػ
 لصالا شركع افتصافت الومسطينيع. "إسرائيؿ"بيف قطاع غزة ك إكافيعمى مد أط 

 //فمسطيف أوف ايف، 
 
 
 يخرج مخيمات الفمسطينييف مف الصراعمجداني: النظاـ السوري بدأ تنفي  اتفاؽ أحمد  

قاؿ عكك المجنع التنويذيع لمنظمع التحرير الومسطينيع، كزير العمؿ، أحمد  :الريش أبكمحمد  –راـ ا  
اتواؽ مر نائب كزير الأارجيع السكرم، ينص أف تب"ى المأيمات الومسطينيع  إلىمجدفني، ب نو تـ التكصؿ 
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زالع الحكاجز العسكريع الم"امع عمى مداأؿ في سكريا أاليع مف الس ح كالمس محيف، كعكدة النازحيف، كا 
ط ؽ سراح كافع الومسطينييف غير المتكرطيف في ال"تاؿ، كاف يتـ التعامؿ بتسميات لممطمكبيف  المأيمات، كا 

 كالمطارديف.
اف، ب ف الكفد كأكاؼ أ ؿ ل"اء مر مجمكعع مف الصحوييف في راـ ا ، الا ااء، بعد زيارتو سكريا كلبن

المكجكدة في سكريا، عمى تطبيؽ ىذا افتواؽ مر النظاـ السكرم،  اتوؽ مر الوصائؿ الومسطينيع الػ 
أف النظاـ السكرم بدأ فع  تنويذ افتواؽ مف أ ؿ تأويؼ ا جراءات  إلىكتشكيؿ لجنع لمتابعتو، مشيرا 

 مات.عمى الحكاجز، كالسماح بإدأاؿ المساعدات التمكينيع لممأي
 //القدس، القدس، 

 
 السمطة الفمسطينية: ممؼ األسرط عمى رأس جدوؿ أعماؿ عباس 

صمكد األسرل في معت" ت افحت ؿ "أصدرت الرئاسع الومسطينيع بيانا امنت فيو : كواح زبكف - راـ ا 
، الذم قدـ ا سرائيمي، كعمى كجو أاص المكربكف عف الطعاـ، كفي م"دمتيـ األسير سامر العيساكم

إف الرئيس محمكد عباس يكر ". كقالت الرئاسع: "نمكذجا مشرفا لنكاؿ شعبنا مف أجؿ الحريع كافست" ؿ
ممؼ األسرل عمى رأس جدكؿ أعمالو، كيكاصؿ جيكده مر مأتمؼ الجيات، كفي م"دمتيا األمـ المتحدة 

 ."ناة أسرانا البكاسؿكافتحاد األكركبي كغيرىا مف الجيات الدكليع كا قميميع  نياء معا
إسرائيميع،  –كقاؿ عكك المجنع التنويذيع لمنظمع التحرير، صائب عري"ات، إف امع اتصافت فمسطينيع 

إسرائيميع، ككنكطات إقميميع كدكليع لحؿ قكيع األسرل المكربيف. ككاف عري"ات قد  –كأأرل مصريع 
اء في دـ العيساكم إذا قكى بسبب حذر مسؤكليف أكركبييف كجيات دكليع، مف أنيـ سيعتبركف شرك

 ا كراب الحالي.
 //الشرؽ األوسط، لندف، 

 
 تصادؽ عمى مطال  نقابة الموظفيف في راـ اهلل الحكومة 

، صرؼ جزء مف راتب شير كانكف الااني الماكي بما ف أمسقررت الحككمع،  :منتصر حمداف -راـ ا  
أ ؿ اليكميف ال"ادميف، مر ت كيد الحككمع عمى مكاصمع شي"ؿ  كبما ف يتجاكز  ي"ؿ عف 

الجيكد لتكفير كافع افلتزامات المترتبع عمييا، في حيف صادقت الحككمع عمى افتواؽ الذم تـ التكصؿ إليو 
مر ن"ابع العامميف في الكظيوع العمكميع كطمب مف كافع جيات افأتصاص المباشرة بتنويذ بنكده، مؤكدا 

 سياسع الحكار عمى قاعدة المسؤكليع المشتركع كافلتزاـ بال"انكف كالحرص عمى الصالا العاـ. افستمرار في
كساىمت مصادقع الحككمع عمى مطالب الن"ابع في نزع فتيؿ أزمع كشيكع بيف المكظويف كالحككمع، كدفر 

 ادقع عمى افتواؽ.رئيس ن"ابع العامميف في الكظيوع العمكميع، بساـ زكارنع لتاميف قرار الحككمع بالمص
نامف دكر الحككمع كبعض الكزراء في دعـ انجاز ىذا افتواؽ ": "الحياة الجديدة"كقاؿ زكارنع في حديث لػ

بدكر مجمس  كأشاد ."الذم يوتا الطريؽ فنط قع جديدة لمكاجيع سياسع الحصار المستمرة لمدكلع الومسطينيع
الحرص عمى التعامؿ بمسؤكليع عاليع مر مجمكع  إطاريـ في الن"ابع كالتواؼ المكظويف العمكمييف حكؿ ن"ابت

 التحديات التي تكاجو السمطع الكطنيع.
ىذه "في مؤسسات السمطع الكطنيع قاؿ زكارنع:  كا داريع ا شرافيعكبأصكص ترقيات المكظويف لموئات 

ف المتنافسيف المكظوي إأكاعال"كيع كمف نص افتواؽ المصادؽ عميو الذم يتيا ت"مد المناصب بعد 
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لمكاصوات شاغؿ الكظيوع التي تتبايف بيف كظيوع كأأرل مف حيث المتطمبات كالميارات كالشيادات 
 ."المطمكبع

 //الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 
 مداناً  غزة تقرر اإلفراج عف في الحكومة  

كيتكمف ال"رار ا فراج  لدييا.مف المحككميف المدانيف  قررت الحككمع الومسطينيع في غزة ا فراج عف 
كما ينص  مدانان ب"رار مف كزير الداأميع قككا اماي مدة محككمتييـ، كف"ا لص حيتو ال"انكنيع. عف 

مدانان ممف قككا نصؼ ع"كبتيـ ب"رار مف مجمس الكزراء، كبالتنسيؽ بيف كزيرم  عمى ا فراج عف 
 انيف لحسف السير كالسمكؾ أ ؿ فترة الع"كبع التي قككىا.كي تي ال"رار بعد إابات المد الداأميع كالعدؿ.

 كستجرم عمميع ا فراج أ ؿ األياـ ال"ميمع الم"بمع بعد استكماؿ ا جراءات ال"انكنيع.
 //فمسطيف أوف ايف، 

 
 شخصية مصرية األوقاؼ تنيي استعداداتيا استقباؿ غزة: وزارة  

مصرم بينيـ  نيع، الا ااء، الترتيبات ال زمع فست"باؿ كفد مككف مف أنيت كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدي
كأككا رككاف أ ؿ  كفؽ ما ذكر الكزير د. إسماعيؿ رككاف. ،عالـ كداعيع يكـ الأميس ال"ادـ 

أف الكزارة ستع"د  ،افتتاحو دكرة "معارؼ م"دسيع" في مديريع أكقاؼ غزة، بالتعاكف مر مؤسسع ال"دس الدكليع
مؤكدنا عمؽ الع قع ككحدة األىداؼ ككسر الحصار  ،مؤتمرنا عممينا لعمماء مصر كفمسطيف برعايع األكقاؼ

 السياسي كافقتصادم كالمعرفي كالعممي عف غزة.
كحكر الحوؿ رئيس مؤسسع ال"دس الدكليع في غزة النائب د. أحمد أبك حمبيع كالمحاكر بالجامعع 

 كلويؼ مف الأطباء. ،كقاؼ غزة أسامع اسميـا س ميع د. ماىر صبرة، كمدير أ
بدكره؛ امف رئيس لجنع ال"دس في المجمس التشريعي النائب أبك حمبيع افىتماـ الكبير مف قبؿ كزارة األكقاؼ 

مشددنا في الكقت ذاتو عمى دكر الأطباء كالكعاظ في توعيؿ ىذه  ،ل"كيع ال"دس كاألقصى كالم"دسات
 الجميكر مف أ ؿ الأطب كالمكاعظ.ال"كيع لما ليـ مف ت اير في 

 //فمسطيف أوف ايف، 
 
 النائ  رداد: توافؽ بيف أجيزة السمطة وتؿ أبي  عمى إفشاؿ المصالحة  

اعتبر نائب في المجمس التشريعي الومسطيني، أف افعت"افت التي ي"كـ بيا جيش افحت ؿ مؤأرا : طكلكـر
يع المحتمع، ت تي كمف حم ت افحت ؿ  جياض كؿ مرحمع كد أنصار حركع "حماس" في الكوع النرب

 يمر بيا الشعب الومسطيني.
كأككا رياض رداد أف "ىذا ليس جديدا، ألف افحت ؿ دأب عمى التكييؽ عمى الشعب الومسطيني" مشيرا 

ليا، في تصريحات لػ "قدس برس" إلى أنو "في غمرة المصالحع، ىـ يبحاكف عف كؿ أسباب الوشؿ أك ت أير 
كلذلؾ قامكا بحممع اعت"افت شاممع طالت نكاب المجمس التشريعي الومسطيني، كقادة سياسيكف مف حركع 

 حماس، كفصائؿ أأرل، كنشطاء يعممكف مف أجؿ الصالا العاـ".
كلوت النائب رداد إلى "التزامف في افعت"افت سكاء مف قبؿ قكات افحت ؿ أك مف قبؿ أجيزة أمف السمطع 

 نيع.. كنحف نستنرب ككؿ فمسطيني كحر في ىذا العالـ ىذا التكافؽ".الومسطي
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كأكد النائب في المجمس التشريعي الومسطيني، أف "المصالحع ستتـ بإذف ا ، ف  اعت"افت افحت ؿ كف 
 األجيزة األمنيع تستطير أف تمني المصالحع، كقد تعيؽ، كلكنيا لف تمني أم ىدؼ أك غايع مف غايات 

الومسطيني"، مناشدا رئيس السمطع الومسطينيع محمكد عباس "ب ف يكؼ يد أجيزتو األمنيع عف ىذه الشعب 
 افعت"افت، كأف ف يركى ألجيزتو ما يرفكو الشعب الومسطيني".

 //قدس برس، 
 
 الضفة: وزارة األسرط تدعو المجتمع الدولي إلنياء معاناة األسرط المضربيف 

فرحع: أكد ككيؿ كزارة شؤكف األسرل كالمحرريف زياد أبك عيف، كركرة تحرؾ المجتمر سائد أبك  -راـ ا  
 الدكلي مف أجؿ ككر حد لمعاناة األسرل المكربيف، الذيف أشار إلى أنو ف يكجد ما يبرر اعت"اليـ.

كحذر مف توجر األككاع في األراكي الومسطينيع، في حاؿ تعرض حياة أم أسير مكرب لمكركه، مبينا 
 ف ذلؾ سيككف لو عكاقب كأيمع.أ

 //األياـ، راـ اهلل، 
 
 ريغوني أتخفيؼ الحكـ عمى المتور طيف بقتؿ الناشط اإليطالي غزة:  

قبمت محكمع عسكريع في غزة، أمس، طمب افستئناؼ الذم قدمو ناشطاف سموياف أدينا العاـ : )أ ؼ ب(
فرانس ، عامان. كقاؿ مراسؿ  إلىمف المؤبد الماكي بأطؼ كقتؿ ناشط إيطالي كقررت تأويؼ الحكـ 

الم"دـ مف محمكد السمويتي كتامر  "قبكؿ افستئناؼ"إف المحكمع العسكريع العميا كاف"ت عمى  ،برس
تأويؼ الحكـ مف األشناؿ الشاقع ،الحساسنع المتيميف بأطؼ كقتؿ الناشط ا يطالي فيتكريك ارينكني ك

حكمت "ؿ ال"اكي ناصر سميماف كىك برتبع ع"يد أاناء النطؽ بالحكـ . كقا"عامان  المؤبدة إلى السجف 
العميا ب"بكؿ افستئناؼ الم"دـ مف محمكد السمويتي كتامر الحساسنو باألشناؿ الشاقع  العسكريعالمحكمع 

. كقاؿ المحامي محمد "الشاقع المؤبدة كت ييد الحكـ المست نؼ األشناؿعامان بدؿ مف  المؤقتع لمدة 
سنع كسنتأذ  سنكات ف"ط، كلكف ركينا بالحكـ  الحكـ كاف يجب أف يككف مأووان أكار أم  ،زقكت

 إجراءات أأرل مف أجؿ تأويؼ الحكـ.
 //الخميج، الشارقة، 

 
 العويس يستقبؿ وزير الصحة الفمسطينياإلمارات:  

كتنميع المجتمر، كزير الصحع است"بؿ معالي عبد الرحمف العكيس كزير الا"افع كالشباب : البياف -دبى 
با نابع، معالي كزير الصحع الومسطيني الدكتكر ىاني عابديف كالكفد المرافؽ لو في ديكاف كزارة الصحع 

 بدبي.
كبحث الجانباف سبؿ توعيؿ التعاكف بيف كؿ مف كزارة الصحع كنظيرتيا الومسطينيع، ككيويع دعـ الجانب 

ع كمنيا التدريب كالتعميـ الطبي، كدعـ المرافؽ الصحيع الومسطينيع الومسطيني في عدد مف المجافت الصحي
 با مكانيات المتاحع، بالتنسيؽ كالتعاكف مر الييئات الصحيع العاممع في الدكلع، كالي ؿ األحمر ا ماراتي.

 //البياف، دبي، 
 

 ؼ لحماسأي استيدا كاف داعما لممقاومة ويقؼ بكؿ قوة ضد   سميمافبو مرزوؽ: عمر أ 21
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أبك مرزكؽ نائب رئيس المكتب السياسي لحركع حماس أف المكاء  ىقاؿ الدكتكر مكس: ككافت -ال"اىرة 
عمر سميماف رئيس المأابرات المصرم الراحؿ كالذم تكلي الممؼ الومسطيني بدف مف أمف الدكلع كاف رجؿ 

مسطينيع كانت في قمبو رغـ مأالوتو دكلع بدرجع إمتياز كف أحد يستطير أف ينكر ذلؾ، كما أف ال"كيع الو
 لبرنامب كمبادئ حركع حماس.

البمد" أف  لكأكاؼ أبك مرزكؽ أ ؿ حكاره مر ا ع ميع دينا رامز ببرنامب " استديك البمد "ب"ناة "صد
يجابيات، لكف كاف ي"ؼ بكؿ قكة كد أم  تعامؿ حركع حماس مر المكاء عمر سميماف كانت لو سمبيات كا 

 حماس. استيداؼ لحركع
ككشؼ أبك مرزكؽ عف أف الراحؿ سميماف كاف داعما لأيار الم"اكمع كد العدك الصييكني كت كيده عمى 

 ذلؾ عشرات المرات رغـ إظياره كت ييد لمكقؼ أبك مازف السياسي بحؿ ال"كيع سياسيا.
منو بعد  كأشار أبك مرزكؽ إلى أف سميماف كاف مريكا بمرض نادر في ال"مب كتم"ي الع ج في ألمانيا

إجراء عمميع لكنو سرعاف ما عاد لو ىذا المرض كسافر لتم"ي الع ج في امريكا كىناؾ مات طبيعيا بمرض 
 في ال"مب كلـ يتـ اغتيالو مف قبؿ السكرييف.

الى ذلؾ قاؿ ابك مرزكؽ إف جماعع ا أكاف المسمميف في مصر متيمع بالعنؼ كتككيف مميشيات عسكريع 
أعكاىـ لمتدريب في غزة عمي يد حماس  اال"انكف, فيؿ ىـ مجانيف كي يرسمك  كعندىـ عناصر أارجع عف

 "إحنا مش فاكييف لتدريبيـ". كبصراحع
كتابر قائ : ىذا افتياـ لو ع قع بمحاكلع إظيار الومسطينييف بصكرة سيئع مف اجؿ أىداؼ أأرل، أاصع 

 تحتاج لدليؿ كمنطؽ كتدقيؽ أكار لتصدي"يا.أنو قيؿ إننا ندرب العناصر الجياديع في سيناء ككميا اتيامات 
كأكاؼ: لدينا عدكنا األساسي كىك العدك الصييكني كلدينا قكيتنا الكطنيع كف نتدأؿ في الش ف السياسي 
لمدكؿ فما بالنا بالش ف العسكرم، كماؿ ىذه افتيامات كاألقاكيؿ لزرع إسويف بيف أبناء غزة أاصع 

 كالومسطينييف عامع كمصر.
 19/2/2013سما اإلخبارية، وكالة 

 
 ُيخر  المصالحة "إسرائيؿ"البردويؿ: الزعـ بتفاوض حماس مع  22

كصؼ ال"يادم البارز في حركع "حماس" د. ص ح البردكيؿ، المزاعـ التي تناقمتيا : محمد جاسر-غزة
كدان أنيا بعض كسائؿ ا ع ـ بكجكد قناة تواككيع بيف "حماس" ك)إسرئؿ( ب نيا "حممع غير أأ قيع"، مؤ 

 تيدؼ إلى أمط األكراؽ كتأريب المصالحع الومسطينيع بيف حركتو مر "فتا".
كأككا البردكيؿ في تصريا لػ"فمسطيف أكف فيف"، الا ااء، أف إاارة الزكبعع ا ع ميع بحؽ "حماس" ىي 

بكساطع  ألجؿ التممص مف استح"اقات المصالحع الومسطينيع، مشيران إلى أف المواككات مر )إسرائيؿ(
 مصريع كانت أمنيع بحتع، كليست ليا ع قع بالسياسع.

كتسائؿ ىؿ لديكـ معمكمات ح"ي"يع لممواككات النير مباشرة يبف "حماس" ك)إسرائيؿ( كفي حاؿ حصكلكـ 
ذا ف تمتمككف فالم"صكد إاارة الكجع ف غير.  عمييا ا دفء بالمعمكمات أماـ الشعب الومسطيني، كا 

"ىؿ يعتبركف المواككات مر العدك ا سرائيمي جريمع، أـ منافسع ليـ، فإذا كانت جريمع كتابر البردكيؿ: 
 فعمييـ أف يدينكا أنوسيـ، با كافع إلى ت"ديـ تنازفت كايرة كف تأدـ الشعب الومسطيني".

 19/2/2013فمسطيف أوف ايف، 
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 عف الطعاـ إلى غزة مقابؿ اإلفراج عنيـ المضربيفإبعاد حماس ترفض  23
أكدت حركع "حماس" أمس "رفكيا  بعاد المكربيف عف الطعاـ إلى غزة م"ابؿ ا فراج : حامد جاد -زةغ

 عنيـ"، كمف صو"ع تحدات األنباء عف محاكلع التكصؿ إلييا حاليان.
كقاؿ ال"يادم في الحركع محمكد الزىار، لػ"الند" مف فمسطيف المحتمع، إف "صو"ع التبادؿ" ف تجيز لمعدك 

إعادة اعت"اؿ الذيف تـ تحريرىـ بناءن عمى الأمويع الساب"ع"، مطالبان "با فراج عنيـ فكران باعتباره  الصييكني
 ح"ان ليـ".

كأككا أف "مصر تتحرؾ لإلفراج عنيـ، كلكف حماس ف تكافؽ عمى ع"د صو"ع أأرل بش نيـ، ألننا بذلؾ 
كص"، بينما "اعتماد مس لع ا بعاد ستورغ سندأؿ في دائرة فمتناىيع مف افتواقيات المتكاليع بيذا الأص

 األراكي المحتمع مف مكاطنييا".
 20/2/2013الغد، عماف، 

 
 عف الطعاـالمضربيف مف تعامؿ المجتمع الدولي مع ممؼ األسرط  استغرابوأبو زىري يعبر عف  24

جتمر الدكلي عبر المتحدث بإسـ حماس سامي أبك زىرم عف إستنرابو مف تعامؿ الم: كليد عكض -راـ ا  
مر ممؼ األسرل الومسطينييف المكربيف عف الطعاـ، مشيران إلى أنو لك كاف ىناؾ أسير إسرائيمي مكرب 

 عف الطعاـ ل"امت الدنيا كلـ ت"عد لإلفراج عنو.
كشدد أبك زىرم عمى كركرة أف يتنحى المجتمر الدكلي جانبان لكي يوسا المجاؿ لتحرؾ الوصائؿ الومسطينيع 

رل مف السجكف ا سرائيميع، قائ ن 'نحف نعطي فرصع أأيرة لممجتمر الدكلي لمكنط عمى  أراج األس
 إسرائيؿ مف اجؿ ا فراج عف األسرل قبؿ أف تورج الوصائؿ عنيـ بطري"تيا'.

20/2/2013القدس العربي، لندف،   
 

 المقبمة ليست حكومة سالـ نتنياىوعباس زكي: حكومة  25
فتا عباس زكي، أف حككمع بنياميف نتنياىك ال"ادمع لف تككف عنكانا  أكد عكك المجنع المركزيع لحركع

 لمس ـ.
كتكقر زكي في كممع لو أ ؿ ندكة بجامعع النجاح في نابمس، أف تككف "الحككمع الاانيع لنتنياىك أسكأ مف 

نيف في ساب"تيا"، داعينا الشعب الومسطيني إلى رفر منسكب الم"اكمع السمميع كد جيش افحت ؿ كالمستكط
 الكوع النربيع.

ط ؽ سراح كافع  كشدد زكي في كممتو، عمى عدـ الكقكع في فخ المواككات دكف إزالع المستكطنات كا 
األسرل قائ ن: "نحف بدأنا بالمواككات عمى حساب ا نساف فسترداد األرض، كلكف األكلى أف يحتـر 

 الشعب الذم يعيش عمى ىذه األرض".
 19/2/2013فمسطيف أوف ايف، 

 
 سرائيمييفمع اإل مفاوضاتمحمود العالوؿ: ا آفاؽ لمحديث عف  26

اعتبر عكك المجنع المركزيع لحركع "فتا " محمكد العالكؿ، قرار نتنياىك تكميؼ تسيوي ليوني  :جنيف
 المسؤكليع عف ممؼ المواككات، لو ع قع بدكافر كمتطمبات في الككر السياسي الداأمي افسرائيمي.



 
 
 

 

 

           26ص                                    0776العدد:                02/0/0223األربعاء  التاريخ:

ل"دس دكت ككـ، قاؿ "ف يكجد لدينا معمكمات حكؿ الدكافر ليذه الأطكة التي ت تي في كقت كفي تصريا لػا
 ف يكجد فيو أم افاؽ لمواككات فمسطينيع اسرائيميع حتى بعد افنتأابات افسرائيميع افأيرة ".

كف مجاؿ  كاكاؼ العالكؿ، "بنض النظر عف تكجيات كابعاد الأطكة افسرائيميع، فاف مكقونا كاكا كاابت
لمتراجر عنو، ف  يمكف العكدة لممواككات دكف كقؼ افستيطاف كتحديد مرجعيع لممواككات كابراـ حؿ 

 ل"كيع افسرل كباقي المطالب الومسطينيع المعركفع ".
كاككا، "لذلؾ ف يكجد أم افاؽ لمحديث عف مسالع المواككات كىذه المسائؿ بمجمميا بحاجع فعادة ت"ييـ 

 ديد الأطكات ال"ادمع".كدراسع كتح
20/2/2013القدس، القدس،   

 
 لضر  ااستقرار في لبناف الفمسطينية سمح بأف تستخدـ المخيماتنلف  :بركةعمي  27

قاؿ مسؤكؿ حركع "حماس" في لبناف عمي بركع، اف ىناؾ جيات غير مرتاحع لحالع افست"رار  :صيدا
ائؿ الومسطينيع تعمؿ  طواء ام نار قد تطؿ كالتواىـ في المأيمات كبعكيا حافت فرديع. لكف الوص

 برأسيا في المأيمات كلف تسما ب ف تستأدـ المأيمات لكرب افست"رار في لبناف.
 كقاؿ بركع، انو قدـ الى النائب بييع  ك ـ بركع جاء اار ل"ائو في مجدليكف النائب بييع الحريرم،

في ذكراه الاامنع. "كتمنينا أف يمر لبناف بس ـ في  الحريرم التعازم مجددا باستشياد الرئيس رفيؽ الحريرم
 ظؿ ما يجرم في المنط"ع مف احداث م سكيع كدمكيع. 

20/2/2013المستقبؿ، بيروت،   
 

 عف خمية خططت لتنفي  "ىجمات" ضد أىداؼ إسرائيمية الكشؼعي ااحتالؿ يد  : طولكـر 28
يع فمسطينيع تابعع لحركع "الجياد ا س مي" في ادعت المؤسسع العسكريع ا سرائيميع أنيا اعت"مت مؤأران أم

 شماؿ الكوع النربيع المحتمع، كانت تأطط لتنويذ "ىجمات" كد أىداؼ إسرائيميع.
ككشوت ا ذاعع العبريع العامع، اليكـ الا ااء، عف قياـ جيش افحت ؿ باعت"اؿ مجمكعع عسكريع تابعع 

، شماؿ الكوع النربيع. لحركع "الجياد ا س مي" الومسطينيع في مدنيع  طكلكـر
كأككحت ا ذاعع، ن" ن عف مصادر عسكريع إسرائيميع، أف "المجمكعع، كالتي اعت"مت مطمر شير يناير 

 أشأاص بينيـ  3الماكي، كانت تعد لشف عمميات مسمحع داأؿ )إسرائيؿ(، كأف عدد المعت"ميف بمغ 
 

ميمع ن"ؿ أفراد المجمكعع إلى )إسرائيؿ( "، عمى حد  فمسطيني يحمؿ الجنسيع ا سرائيميع، كانت تككؿ إليو
 زعـ ا ذاعع العبريع.

 19/2/2013فمسطيف أوف ايف، 
 

 سير العيساويالكاممة عف حياة األ المسؤولية "سرائيؿ"إفتح تحمؿ  29
ج ؿ ل سرل في معت" ت افحت ؿ، أاصع المكربيف عف  :راـ ا  كجيت حركع فتا تحيع ت"دير كا 

 م"دمتيـ األسير سامر العيساكم، كحممت الحككمع ا سرائيميع المسؤكليع الكاممع عف حياتيـ  الطعاـ كفي
 كمعاناتيـ.
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كامنت فتا في بياف صدر عف موككيع ا ع ـ كالا"افع، امس، اليبع الشعبيع في الكطف كالشتات 
 المتكامنع مر األسرل كالمدافعع عف ح"يـ األصيؿ بالحريع.

دكلي، أاصع المؤسسات كالييئات الح"كقيع كمنظمات ح"كؽ ا نساف إلى التحرؾ كدعت فتا المجتمر ال
ط ؽ سراح جمير  كالكنط عمى الحككمع ا سرائيميع كالتدأؿ فنياء معاناة األسرل المكربيف عف الطعاـ كا 

 األسرل.
20/2/2013الحياة الجديدة، راـ اهلل،   

 
 ض األسرط لمخطرالتيدئة إ ا تعر   سنوقؼالجياد اإلسالمي تح  ر:  30

قالت حركع الجياد ا س مي الومسطينيع إنيا ستككف في ِحؿ مف التيدئع المبرمع : مصطوى حبكش -غزة 
سرائيؿ في حاؿ حدكث "مكركه ألم أسير فمسطيني معت"ؿ في السجكف  بيف فصائؿ الم"اكمع الومسطينيع كا 

 ا سرائيميع".
لمراسؿ "األناككؿ"، اليكـ الا ااء، "في حاؿ حدكث كقاؿ ال"يادم في "الجياد ا س مي" أكر حبيب، 

مكركه ألم أسير فمسطيني في السجكف اٍ سرائيميع فإننا سنككف في ِحؿ مف التيدئع كنحّمؿ افحت ؿ 
ىماؿ مطالبيـ".  الصييكني المسؤكليع الكاممع عف ذلؾ ألنو يتأاذؿ كيمعف في تعذيب األسرل كا 

طينيع ستتأذ قرارنا بكقؼ التيدئع مر إسرائيؿ في حاؿ تعّركت حياة أحد كأككا أف "كؿ قكل الم"اكمع الومس
األسرل في السجكف ا سرائيميع لمأطر"، في إشارة إلى األسير الومسطيني سامر العيساكم المكرب عف 

 يكمنا؛ احتجاجا عمى ظركؼ اعت"الو. 214الطعاـ منذ 
مي لف تشارؾ في افنتأابات التشريعيع كفي سياؽ آأر، قاؿ ال"يادم حبيب إف حركع الجياد ا س 

كالرئاسيع الومسطينيع لكنيا ستشارؾ في انتأابات المجمس الكطني الذم يماؿ أعمى سمطع في النظاـ 
 السياسي الومسطيني.

 19/2/2013ناضوؿ لألنباء، أنقرة، وكالة األ 
 

 موقعا استيطانيا خالؿ شير 82حماس: ااحتالؿ أقاـ تقرير ل 31
( أفَّ افحت ؿ الصييكني 2|19ادر عف حركع الم"اكمع ا س ميع "حماس" اليكـ الا ااء )أّكد ت"رير ص

مستمر في أرؽ كافع افتواقات كالمكاايؽ الدكليع، التي تعدُّ جمير أنشطع افستي ء عمى األراكي 
جنيؼ الرابعع  مف اتواقيع 6ف"رة  49الومسطينيع كافستيطاف غير قانكنيع كتشكؿ انتياكات جسيمع لممادة 

 .1949لسنع 
، قاـ افحت ؿ بيدـ  قامع  465كأككا الت"رير، أنَّو أ ؿ العاـ المنصـر  482مبنى كمنش ة فمسطينيع كا 

مكقعان استيطانيان آأر في الكوع  29بؤرة، إكافعن إلى  175مستكطنع ك 185مكقعان استيطانيان، تتكّمف 
 در عف كزارة الدكلع لشؤكف الجدار كافستيطاف.النربيع كمدينع ال"دس المحتمع، حسب ت"رير صا

كانكف ااني )يناير(  16ككشؼ الت"رير، الذم يكّاؽ كيرصد المأططات افستيطانيع أ ؿ المدَّة مف 
شباط )فبراير( الجارم، أفَّ افحت ؿ يمارس سياسع الع"اب الجماعي كد الم"دسييف في  15الماكي إلى 

، 1949اني أاصع اتواقيع جنيؼ الرابعع لحمايع السكاف المدنييف لعاـ أرؽ فاكا لم"انكف الدكلي ا نس
رىابو  كالتي حرمت المجكء إلى فرض الع"كبات الجماعيع، كذلؾ مف أ ؿ استيداؼ الكجكد الومسطيني كا 
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عف طريؽ ال"كة لترؾ المدينع الم"دسع بيدؼ ت"ميص عدد الومسطينييف فييا، كتكفير مساحات مف األراكي 
 بناء افستيطاني.لصالا ال

كجاء في الت"رير: "يسعى افحت ؿ الصييكني إلى تنيير حدكد مدينع ال"دس لتح"يؽ أغمبيع ييكديع في 
المدينع الم"دسع، مف أ ؿ بناء جدار الوصؿ عمى حساب األراكي الومسطينيع، ككـ التجمعات 

ي بينيا، كاستبعاد كعزؿ التجمعات افستيطانيع الكبرل التي تحيط بال"دس إلى حدكدىا، كأمؽ تكاصؿ جنراف
 الومسطينيع التي طالما كانت جزءنا مف ال"دس أارج المدينع".

كرصد الت"رير المأططات الصييكنيع التي تستيدؼ المسجد األقصى المبارؾ كالمعالـ العربيع كا س ميع 
قامع ىي ، با كافع المحيطع بو، كالتي مف أأطرىا الويمـ الذم يظير فيو ىدـ قبع الصأرة كا  كميـ المزعـك

إلى الحوريات المستمرة، كما كّاؽ اعتداءات المنتصبيف الصياينع كد المكاطنيف الومسطينييف التي كاف مف 
أبرزىا حرؽ السيارات ككتابع شعارات عنصريع كافقتحامات المتكّررة لباحات األقصى كبعض ال"رل 

 يع.الومسطينيع كممارسع الط"كس الدينيع بطري"ع استوزاز 
 19/2/2013، المركز الفمسطيني لغعالـ

 
 " مف غزة إلى الضفة مطمع الشير المقبؿطأسيرًا محررًا ضمف صفقة "شالي 18أيمف قفيشة: عودة  32

أكد أيمف قويشع الناطؽ الرسمي باسـ أسرل "حماس" المحرريف المبعديف إلى غزة كمف  فايز أبك عكف:
سرائيمي جمعاد شاليت أنو كبعد مواككات غير مباشرة بيف صو"ع تبادؿ األسرل لإلفراج عف الجندم ا 

أسيران محرران مف غزة إلى  18حركع حماس كالجانب ا سرائيمي بكساطع مصريع تـ التكصؿ إلى عكدة 
 الكوع النربيع في األكؿ مف آذار الم"بؿ.

إلى اتواؽ عمى عكدة كبيَّف أف الجانب المصرم أنجز الكاير مف الصو"ع كب"ي الجزء األكبر، كىك التكصؿ 
مف األسرل المحرريف كزكجاتيـ مف سكاف قطاع غزة كأبنائيـ، إلى جانب افتواؽ عمى ككر كمانات  6

عمى عدـ عكدة إسرائيؿ فعت"اؿ أم مف محررم صو"ع التبادؿ كما حدث مر سامر العيساكم كأيمف 
 الشراكنع كغيرىما.

 20/2/2013األياـ، راـ اهلل، 
 

 لى حز  اهلل إمف سورية  سمحةأماـ نقؿ أعس نتنياىو: لف نتقا 33
كرر رئيس الحككمع افسرائيميع بنياميف نتانياىك، تيديد ب ده ألم عمميع ن"ؿ : اماؿ شحادة -ال"دس المحتمع 

اسمحع مف سكريع الى حزب ا  في لبنػاف اك تنظيمػات ارىابيػع كمعاديػع. كقػاؿ كفػي كممػع امػاـ امنػاء الككالػع 
حكزة سػكريع اسػمحع كيماكيػع فتاكػع كسػ"كطيا فػي أيػدم حػزب ا  كتنظيمػات معاديػع يشػكؿ  "اف في: الييكديع

أطػػران كتيديػػدان ف يمكػػف  سػػرائيؿ الت"ػػاعس امامػػو كسػػتتأذ كافػػع افجػػراءات الكػػركريع كال زمػػع لمحوػػاظ عمػػى 
 امنيا".

 02/0/0223، الحياة، لندف

 
 المفاوضات مع الفمسطينييف  ةالمقبمة وتتولى إدار نتنياىو  إلى حكومة ليفني تنضـ 34

رئػػػيس الحككمػػػع ، أف ككػػػافت ، كعػػػفال"ػػػدس المحتمػػػع، مػػػف 02/0/0223، الحيػػػاة الجديػػػدة، راـ اهللذكػػػرت 
فػػي مػػؤتمر صػػحوي مشػػترؾ مسػػاء أعمنػػا تسػػيبي ليونػػي، « الحركػػع»ا سػػرائيميع بنيػػاميف نتنيػػاىك كرئيسػػع حػػزب 



 
 
 

 

 

           29ص                                    0776العدد:                02/0/0223األربعاء  التاريخ:

إلى الحككمع التي يجرم نتنياىك مشاكرات « الحركع»ماـ امس، افتواؽ افئت في الذم تـ التكقير عميو فنك
 مف أجؿ تشكيميا.

كقاؿ نتنياىك في المؤتمر الصحوي اف إسرائيؿ بحاجع إلى حككمع كاسػعع كمسػت"رة كاف ليونػي سػتككف شػريكع 
يجػػػػب عمينػػػػا تح"يػػػػؽ ت"ػػػػدـ فػػػػي عمميػػػػع السػػػػ ـ مػػػػر »فػػػػي جيػػػػكد تح"يػػػػؽ السػػػػ ـ مػػػػر الومسػػػػطينييف. كأكػػػػاؼ 

كليوني ستككف شريكع في انجاز الس ـ بيف الدكلتيف كسن"ـك بذلؾ سكيا عمى أسػس أطػاب بػار  الومسطينييف
 «.اي ف ككمي أمؿ في أف نجد شريكا فمسطينيا

كأكػػاؼ أف إسػػرائيؿ تكاجػػو تحػػديات كبيػػرة، بعكػػيا لػػـ يسػػبؽ لػػو مايػػؿ. كبحسػػبو فػػإف تيديػػدات إيػػراف كسػػكريا 
 لرد عمى ىذه التيديدات يجب تشكيؿ حككمع مكسعع كمست"رة.كحزب ا  ف تتكقؼ لمحظع، كأنو مف أجؿ ا

كفيما يتعمؽ بككػر ليونػي فػي الحككمػع المسػت"بميع ستنكػـ ليونػي إلػى جانػب إشػناليا لمنصػب كزيػر ال"كػاء 
كسػتككف مسػؤكلع عػف إدارة المواككػات « كابينيػت»إلى المجمس الكزارم المصنر لمشؤكف السياسيع كاألمنيع 

تككف ع قتيػػا المباشػػرة بيػػذا الشػػ ف مػػر رئػػيس الػػكزراء مباشػػرة عمػػى اف تعػػرض مسػػكدات مػػر الومسػػطينييف كسػػ
 افتواقات المتكقعع مر الومسطينييف عمى الحككمع  قرارىا .

العمميع الدبمكماسيع ىي في صمب حياتنا. ىذه الأ صع ىي التي تدفر الػرئيس »مف جيتيا، قالت ليوني اف 
كاكافت انيا أجرت محاداات مر نتنياىك كأنيا حصمت عمػى «. الشير الم"بؿافميركي الى اف ي"كـ بزيارتو 

صػػ حيات تناسػػبيا لتكػػكف المواككػػع بيػػدؼ التكصػػؿ إلػػى إنيػػاء الصػػراع مػػر الومسػػطينييف، عمػػى حػػد قكليػػا. 
األجكاء العاصوع في الشارع العربي، كحماس التي تسيطر عمى قطاع غزة كت مؿ في السػيطرة »كأكافت أف 
 «.ع النربيع، كؿ ذلؾ مف ش نو أف يؤدم إلى كياع اليكيع الييكديع لدكلع إسرائيؿعمى الكو

كقالت أيكا إنو تـ التكصؿ إلى تواىـ، منذ افنتأابات، عمى ككػر الأ فػات جانبػا، كالمبػادرة إلػى عمميػات 
 ميمع جدا لدكلع إسرائيؿ، كليس ف"ط في افتواؽ السياسي.

« الحركػػػع«ك« الميكػػػكد بيتنػػػا»عيػػػا افلكتركنػػػي إلػػػى أف افتوػػػاؽ بػػػيف عمػػػى مكق« يػػػديعكت أحركنػػػكت»كأشػػػارت 
يشمؿ أف تشنؿ ليوني منصب كزيرة ال"كاء، كتككف عمى رأس طاقـ المواككات السياسي مػر الومسػطينييف. 

 كما مف المرجا أف يشنؿ عمير بيرتس أك عمراـ متسناع منصب كزير حمايع البيئع.
عكػػػػكا فػػػػي المجمػػػػس الػػػػكزارم السياسػػػػي األمنػػػػي المصػػػػنر، كت"ػػػػكد  كمػػػػا تػػػػـ افتوػػػػاؽ عمػػػػى أف تكػػػػكف ليونػػػػي

 المواككات السياسيع بناء عمى تكجييات رئيس الحككمع.
، كيكػػكف «طػػاقـ كزارم لشػػؤكف عمميػػع السػػ ـ»كتػػـ افتوػػاؽ أيكػػا عمػػى أنػػو بعػػد تشػػكيؿ الحككمػػع يػػتـ تشػػكيؿ 

كػػػػاء، كيكػػػػكف الطػػػػاقـ مأػػػػكف بػػػػإجراء برئاسػػػػع نتنيػػػػاىك، كبمشػػػػاركع كزيػػػػر األمػػػػف ككزيػػػػر الأارجيػػػػع ككزيػػػػرة ال"
 مواككات مر الومسطينييف.
 «.افلتزاـ بالمواككات ىك ما أدل إلى الشراكع»كن"ؿ عف ليوني قكليا إف 

، قبؿ المؤتمر الصحوي بياف جاء فيو اف ليونػي سػتككف «اسرائيؿ بيتنا-الميككد»ككاف صدر بياف عف فئحع 
 «.متكصؿ الى اتواؽ معيـ سينيي الصراعمواككع مر الومسطينييف ل«كزيرة ال"كاء ك

 ا لكتركني” يديعكت أحركنكت“مكقر ، أف )يك بي آم(، عف ككالع 02/0/0223،الخميج، الشارقة كجاء في
فنكػػماـ حزبيػػا إلػػى حككمػػع ” إسػػرائيؿ بيتنػػا -الميكػػكد“عمػػى اتوػػاؽ مػػر قائمػػع كقعػػت ليونػػي  أف ،أمػػس، نشػػر

 تيا البرلمانيع.نتنياىك الجديدة مف دكف عمـ أعكاء كتم
 

 بوساطة مصرية "إسرائيؿ"اتفاؽ شامؿ بيف حماس و: اإلسرائيميإ اعة الجيش  35



 
 
 

 

 

           02ص                                    0776العدد:                02/0/0223األربعاء  التاريخ:

كشوت مصادر إسرائيميع عف م ما اتواؽ شامؿ يتبمكر اآلف بيف : عبد ا  رياف كالككافت -راـ ا ، ال"اىرة
سرائيؿ، بكساطع مصريع، ي"كي بالتزاـ تؿ أبيب برفر الحصار ب« حماس»حركع  صػكرة شػاممع عػف قطػاع كا 

 غزة م"ابؿ كقؼ تزكيد حركات الم"اكمع بالس ح، كزيادة الجيد المصرم في ىذا افطار كتدمير افنواؽ.
كن"مػػت إذاعػػع جػػيش افحػػت ؿ، عػػف تمػػؾ المصػػادر المطمعػػع التػػي لػػـ تكشػػؼ ىكيتيػػا، قكليػػا: إف المباحاػػات 

سػت"بمي بػيف غػزة كاسػرائيؿ فػي حػاؿ ام تصػعيد المصريع ا سرائيميع تتكاصؿ بكاافػع حػكؿ منػر أم احتكػاؾ م
إقميمػػي، فيمػػا تكػػمف ال"ػػاىرة عػػدـ تزكيػػد الوصػػائؿ بالسػػ ح فػػي ظػػؿ الأطػػكرة الدائمػػع عمػػى أمػػف البمػػديف مػػف 

 شحنات الس ح المتدف"ع عمى ال"طاع، كاحتماؿ استأداميا كد األمف المصرم.
ب سػػيبحث مككػػكع تابيػػت التيدئػػع، كحػػؿ كاككػػحت أف الكفػػد األمنػػي المصػػرم المنتظػػر كصػػكلو الػػى تػػؿ أبيػػ

 مشكمع افسرل، كسبؿ حوظ األمف في سيناء.
 02/0/0223، البياف، دبي

 
 القانوف العسكري إلعادة اعتقاؿ المحرريف في صفقة شاليط تعد ؿىآرتس: "إسرائيؿ"  36

رم مػػػا يػػكـ األحػػد الماكػػػي ت"ريػػران ُيبػػيف تعػػػديؿ سػػمطات افحػػت ؿ لم"ػػػانكف العسػػك« ىػػػسرتس»نشػػرت صػػحيوع 
 «.شاليت»يمكنيا مف إعادة اعت"اؿ المحرريف في صو"ع 

كفػي مػكازاة التوػاكض حػكؿ ا فػراج عػف الجنػدم ا سػرائيمي  0222فػي العػاـ »يبػيف اآلتػي « ىسرتس»كت"رير 
جمعاد شاليت، أدأمت تنييرات في ال"كانيف العسكريع المتعم"ع با فراج عف السجناء قبػؿ ان"كػاء فتػرة السػجف 

المتعمػؽ بتعميمػات األمػف(. كُتمّكػف التنييػرات كالتوسػيرات الجػيش ا سػرائيمي كالشػاباؾ مػف  2777ـ )األمر رق
أف يعػاكدا اعت"ػػاؿ كػؿ ُموػػرج عنػو حتػػى نيايػع مػػدة سػػجنو األصػميع، بسػػبب جنايػات ليسػػت أعمػافن إرىابيػػع مػػر 

 «.افعتماد عمى أدلع سريع
ء لػػو، كأحيانػػان تكػػكف بعػػض افسػػتاناءات فػػي قػػرارات افحػػت ؿ ف يسػػما لشػػيء باأتراقػػو كالمحػػاكـ ىػػي غطػػا»

ف كجػػد قػػرار كػػذلؾ فسػػيجد «المحػػاكـ، كلكػػف ف يمكػػف إيجػػاد قػػرار محكمػػع كاحػػد ذم بعػػد جػػكىرم كأساسػػي ، كا 
 «.السوير»افحت ؿ لو مأرجان، يشرح محمؿ الشؤكف ا سرائيميع برىكـ جرايسي في حديث إلى 

ىذا ليس قانكنان، بؿ ىػك مػف كػمف األنظمػع »، ي"كؿ جرايسي «سرتسى»كفي ما يتعمؽ بالتعديؿ الذم أكردتو 
العسكريع، التي يتـ التعامؿ معيا كك نيا قانكف، كىي مشػابيع لم"ػكانيف التػي يػنظـ بيػا افحػت ؿ نوسػو، يعنػي 

 «.ماؿ ال"كانيف التي ت"كنف العنصريع كتجعميا أمران شرعيان 
بأبااػع كبيػرة، كقبػؿ التكقيػر عمػى صػو"ع األسػرل،  0222قد جرل ككر ىذا النظػاـ فػي العػاـ »كيكيؼ أنو 

كػػي يحمػػي السػػمطات مػػف أم انػػرات قانكنيػػع أمػػاـ المحػػاكـ، مػػا يعنػػي أف ال"ػػانكف تػػـ إقػػراره مػػف أجػػؿ التمييػػد 
، كىػػذا مػػا حصػػؿ مػػر األسػػير سػػامر العيسػػاكم، الػػذم تػػـ اعت"الػػو «لأػػرؽ كػػؿ اتوػػاؽ مسػػت"بمي لصػػو"ع تبػػادؿ

 راـ في ال"دس المحتمع.لمجرد ذىابو إلى كاحيع ال
الشػؾ »حممػي األعػرج فػإف التعػديؿ قػاـ عمػى « الػدفاع عػف الحريػات كالح"ػكؽ المدنيػع»كبالنسبع لمدير مركػز 

كػؿ صػو"ات تبػادؿ األسػرل يتأمميػا العوػك الشػامؿ، باسػتاناء »أف « السػوير»كيشرح في حػديث إلػى «. كالريبع
 «.صو"ع شاليت التي تأمميا بند العوك المشركط

 02/0/0223، فير، بيروتالس
 

 عمى أف نتنياىو منشغؿ بتوزيع الحقائ  وليس بجوىر الحكومة يجمعاإلعالـ اإلسرائيمي  37



 
 
 

 

 

           02ص                                    0776العدد:                02/0/0223األربعاء  التاريخ:

مػػر ان"كػػاء أكاػػر مػػف ا اػػع أسػػابير عمػػى كتػػاب تكميػػؼ الػػرئيس ا سػػرائيمي : ػػػ حسػػف مكاسػػي ال"ػػدس المحتمػػع
المنتييػػع كفيتػػو بنيػػاميف نتنيػػاىك تشػػكيؿ شػػمعكف بيريػػز لػػزعيـ تحػػالؼ "الميكػػكد ػ اسػػرائيؿ بيتنػػا" رئػػيس الػػكزراء 

الحككمع افسرائيميع الجديدة، أجمعت كسائؿ افع ـ كالصحؼ افسرائيميع عمى أف المواككات افئت فيػع ف 
 تزاؿ عال"ع، كأف نتنياىك لـ يعرض بعد عمى األحزاب المأتموع التركيبع افئت فيع التي يسعى إلييا.

ادر سياسػيع كحزبيػع قكليػا إف "نتنيػاىك لػـ ي"ػرر بعػد أم حككمػع يريػد، كىػك كن"مت صحيوع "ىسرتس" عف مص
نمػػا بعػػرض الح"ائػػب الكزاريػػع"، مشػػيرة إلػػى أنػػو ىػػاجـ قػػادة "يػػش عتيػػد"  غيػػر منشػػنؿ بػػالجكىر كالمكػػاميف كا 

نيمػا ك"البيت الييكدم" في جمسع لكتمع "الميككد ػ اسرائيؿ بيتنا" ع"ب فشمو في توكيػؾ التحػالؼ بينيمػا، كقػاؿ إ
 يعم ف بيدؼ الكصكؿ إلى نتائب سياسيع معينع، كف يحاكفف بمكرة معادلع تككف م"بكلع مف كتؿ أأرل".

كفػػي السػػياؽ نوسػػو، ن"مػػت الصػػحيوع عػػف مصػػدر مطمػػر عمػػى افتصػػافت افئت فيػػع قكلػػو إف "نتنيػػاىك معنػػي 
كمػف أجػؿ التكصػؿ إلػى اتوػاؽ مػر  بإشناؿ منصب رئيس الكزراء أساسان كف تشنمو كايران نكعيع ىذه الحككمػع،

"يػش عتيػػد" ك"البيػت الييػػكدم" كالكتػػؿ الدينيػع المتشػػددة )الحريػػديـ( األأػرل كحتػػى حػػزب "العمػؿ"، يجػػب عمػػى 
نتنيػػاىك أف يػػدأؿ فػػي ن"ػػاش معمػػؽ فػػي ال"كػػايا الجكىريػػع كعمػػى رأسػػيا المسػػاكاة فػػي العػػبء، كلكنػػو لػػـ يوعػػؿ 

 ذلؾ حتى اآلف".
اس" الديني، يحاكؿ أيكان فؾ التحالؼ بيف مر زعػيـ "البيػت الييػكدم" نوتػالي كأكافت الصحيوع أف حزب "ش

بنيت كزعيـ "يش عتيػد" يػائير فبيػد، حيػث الت"ػى عكػك الكنيسػت آرييػو درعػي عػف "شػاس" لممػرة األكلػى مػر 
بنيػػػت، مشػػػيرة إلػػػى أف نتنيػػػاىك ف ينػػػكم كػػػـ "البيػػػت الييػػػكدم" إلػػػى حككمتػػػو مػػػف دكف أحػػػد أحػػػزاب اليسػػػار، 

يدان حزبي "يش عتيد" أك "العمؿ"، كقاؿ أيكا في جمسع "الميككد" إنو معني بحككمع مكسعع بيدؼ الػدفر كتحد
 بالعمميع السياسيع مر السمطع الومسطينيع.

صحيوع "يديعكت أحركنكت" افادت مف جيتيا، أف نتنياىك يمارس كنكطان لكـ زعيمع حزب "العمػؿ" شػيمي 
معيا لممرة الاانيع بعد افنتأابات، فيما ف تزاؿ يحيمكفيتش مصرة عمى  يحميكفيتش إلى الحككمع، التي الت"ى

مكقويػا الػذم أعمنتػػو قبػؿ افنتأابػات كال"اكػػي بعػدـ دأػكؿ الحػػزب إلػى التكليوػع الجديػػدة التػي يعكػؼ نتنيػػاىك 
كذلؾ عمى عمى تشكيميا، مشيرة الى أف قيادات في حزب "العمؿ" تؤكد إف الوجكة ف تزاؿ كبيرة مر "الميككد"، 

 الرغـ مف أف يحيمكفيتش تب"ي الباب موتكحان أماـ الدأكؿ في افئت ؼ الحككمي.
كن"مػػت "يػػديعكت أحركنػػكت" عػػف مسػػؤكليف فػػي حػػزب "البيػػت الييػػكدم" قػػكليـ إف الحػػزب مػػرر رسػػالع حازمػػع 

ئيمي كصػػػارمع إلػػػى نتنيػػػاىك موادىػػػا أنػػػو فػػػي حػػػاؿ مكاصػػػمع تعنتػػػو، فػػػإف الحػػػزب سػػػيتكجو إلػػػى الػػػرئيس افسػػػرا
 كُيكصي بتكميؼ نائب آأر مف تكتؿ "الميككد ػ إسرائيؿ بيتنا" لتشكيؿ الحككمع بيدؼ إكعاؼ نتنياىك.

 02/0/0223،المستقبؿ، بيروت

 
 )البجروت( بالمغة العربية زعبي تطال  بإصدار شيادة ثانوية حنيف 38

لػػكزارة التربيػػع كالتعمػػيـ داليػػت  أرسػػمت النائبػػع حنػػيف زعبػػي صػػبيحع اليػػكـ، الا اػػاء، رسػػالع إلػػى المػػديرة العامػػع
لػػػى المستشػػػارة ال"كػػػائيع لػػػكزارة التربيػػػع كالتعمػػػيـ، تطالػػػب فييػػػا بإصػػػدار شػػػيادات إنيػػػاء الاانكيػػػع  شػػػتاكبر، كا 

 )البجركت( بالمنع العربيع.
كذكرت النائبع زعبي في رسالتيا أف المنع العربيع ىي لنػع رسػميع، يجػب التعػاطي معيػا كف"ػا لػذلؾ، كبالتػالي 

أف تككف لنع كؿ كاي"ع رسميع تصدر مف المؤسسات الحككميع كالرسميع فػي الػب د، كيجػب عمػى كزارة يجب 
التربيع كالتعميـ إصدار جمير الكاائؽ كالتكجييات الرسميع المتعم"ع بجياز التربيع كالتعميـ، بما فييػا  شػيادات 
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، دكف أف يحتػػاج الطالػػب العربػػي لت"ػػديـ إنيػػاء الاانكيػػع )البجػػركت( لمطػػ ب العػػرب بػػالمنتيف العربيػػع كالعبريػػع
 طمب أاص بذلؾ.

 29/0/0223، 48عر  

 
 "إسرائيؿ"سمح لممعارضة بالسيطرة عمييا لتوريط يمف الحدود و  نسح ي الجيش السوري ديبكا: 39

قاؿ ت"رير أمني إسرائيمي امس الا ااء إف جيش النظاـ السكرم بدأ بسحب قكاتو مف الحػدكد  :ال"دس المحتمع
 السكريع بيدؼ تصعيد األككاع عمى جبيع الجكفف المحتمع مر المعاركع المسمحع. -ئيميع ا سرا

كقاؿ مكقر "ديبكا"، الم"رب مف افستأبارات ا سػرائيميع، إف الجػيش ا سػرائيمي رصػد سػحب ال"ػكات السػكريع 
منتشرة عند بعض  كقطر المدفعيع كالدبابات باتجاه العاصمع دمشؽ في األسبكع الماكي مب"يا بعض ال"كات

 البمدات العمكيع لحراستيا مف قكات الجيش الحر المعارض.
كأكاؼ المكقر المعنػي بالجكانػب األمنيػع أف قػكات بشػار األسػد تسػعى فػي ىػذه المحظػات إلػى تػكتير الحػدكد 
مػػر إسػػرائيؿ عبػػر تمكػػيف قػػكات الجػػيش الحػػر مػػف السػػيطرة عمػػى المنػػاطؽ المحاذيػػع لمجػػكفف، "فعت"ػػاده ب نيػػا 

 ست"ـك بافشتباؾ مر ال"كات ا سرائيميع المتكاجدة في المكاف".
كأشػػار المصػػدر إلػػى أف "مجمكعػػات مػػف الجػػيش الحػػر تنتمػػي لحركػػات إسػػ ميع نجحػػت فػػي افسػػتي ء عمػػى 
مأازف لألسمحع النكعيع ، كما أف ىذه الجماعات زادت مف كتيرة تسمحيا بعػد نجاحيػا ربػط ع قػات أارجيػع 

 نكعع".مكلتيا ب سمحع مت
مكقػػر ديبكػػا العسػػكرم قػػدر أسػػباب الأطػػكة السػػكريع قػػائ  إف بشػػار األسػػد يسػػعى "لجػػر إسػػرائيؿ لممكاجيػػات 
سػػرائيؿ مػػف نظامػػو ، با كػػافع إلػػى تشػػتيت  الػػدائرة عمػػى األرض السػػكريع، لتنيػػر مكقػػؼ المجتمػػر النربػػي كا 

 قكات الجيش الحر في زحويا نحك دمشؽ" .
ا سرائيميع اليكـ إف "الجيش ا سرائيمي أأذ كافع افسػتعدادات ال زمػع لتػ ميف كفي ىذا السياؽ قالت ا ذاعع 

 الحدكد مر سكريا ، كأنو لف يسما بتحكؿ الحدكد مر سكريا إلى حدكد منومتو".
 02/0/0223، وكالة سما اإلخبارية

 
 تنفي  مشروع التوربينات لتوليد الكيرباء في الجواف  تقر   "سرائيؿ"إ 42

بدأت اسرائيؿ بتنويذ مشركع تكليد الكيرباء عبر التكربينات اليكائيع كىك كاحد : اماؿ شحادة -ع ال"دس المحتم
 022مػف اىػـ المشػارير افسػػتاماريع الػذم يحمػؿ اىػػدافان اسػتراتيجيع فسػرائيؿ. كسػػي"اـ المشػركع عمػى مسػػاحع 

الػػى مػػزار  2277عػػاـ متػػر فػػي كاحػػدة مػػف اىػػـ المنػػاطؽ فػػي الجػػكفف السػػكرم المحتػػؿ، كالتػػي تحكلػػت منػػذ 
 لمشاىدة مدرعات الجيش افسرائيمي التي شاركت في الحرب انذاؾ.

متػران، كػعؼ طػكؿ المركحيػات ال"ائمػع  232مركحيػع ىكائيػع بطػكؿ  02كفؽ ما أطط المشركع، سيتـ اقامػع 
 كف يكرك.حاليا في الجكفف.. كسيزكد المشركع اسرائيؿ بمئع كأمسيف ميناكات فيما تكموتو تصؿ الى مئع ممي

جكفف"، المشركع استراتيجيان مف الدرجع افكلى يؤكد  -كاعتبر ايمي مالكا، رئيس ما يسمى "المجمس افقميمي
مػف جديػػد تمسػؾ اسػػرائيؿ بػػالجكفف كتعزيػز كجكدىػػا فيػػو كتحكيػؿ ىػػذه المنط"ػع المحتمػػع الػػى منط"ػع ىامػػع مػػف 

 جمير النكاحي افستراتيجيع كافقتصاديع كافستيطانيع.

 02/0/0223، حياة، لندفال
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 يغر تجسس لمصمحة أستراليا اتنفي أف يكوف ز  "سرائيؿ"إ 42
أانػاء  0222الذم انتحػر عػاـ  بف زاينر نوت إسرائيؿ امس الا ااء أف المياجر األسترالي: ركيترز –ال"دس 

 سجنو في مأالوات أمنيع قد تجسس لمصمحع كطنو.
يمي بنيػاميف نتنيػاىك الػذم يشػرؼ عمػى اجيػزة افسػتأبارات بياف صدر عف مكتب رئيس الكزراء افسرائكقاؿ 

"بعػػدما تػػرددت ركايػػات كايػػرة يؤكػػد مكتػػب رئػػيس الػػكزراء اف السػػيد زينيػػر لػػـ يكػػف لػػو أم صػػمع ، فػػي اسػػرائيؿ
 ب جيزة افستأبارات كالمنظمات األستراليع".

افيع تامع في التعامؿ مر ال"كايا كاكاؼ البياف اف اسرائيؿ كأستراليا بينيما "تعاكف ممتاز كتنسيؽ كامؿ كشو
 المعنيع".

 02/0/0223، الحياة، لندف

  
 بحاؿ كشفوا قضايا محظورة لمنشر عضاء الكنيست لف تحمييـأحصانة المستشار القضائي:  40

كشػػؼ مكقػػر صػػحيوع "يػػديعكت أحرنػػكت" افلكتركنػػي أف المستشػػار ال"كػػائي لمكنيسػػت إيػػاؿ : ال"ػػدس المحتمػػع
يسػػػت مػػػف نشػػػر أم تواصػػيؿ سػػػريع حػػػكؿ أم قكػػػيع لكسػػػائؿ ا عػػػ ـ، مككػػػحان أف يػػانكف حػػػذر أعكػػػاء الكن

"الحصانع التػي يتمتػر بيػا اعكػاء الكنيسػت لػف تحمػييـ، كأف أم تموػظ ب"كػيع معينػع تكػكف محظػكرة النشػر، 
 سيتبعيا مأالوع قانكنيع لعكك الكنيست كسيتـ ت"ديمو لم"كاء كالمحاكمع بسببيا ماؿ أم شأص آأر".

حات المستشار ال"كائي ع"ب رسائؿ كصمتو أأيران مػف أعكػاء الكنيسػت حػكؿ قكػيع العميػؿ كجاءت تصري
"اكس" كالذم قاـ بنشػرىا نػكاب الكنيسػت زىافػا غمػؤكف كأحمػد الطيبػي كدكؼ حنػيف، مشػيران إلػى منػر تواصػيؿ 

 نشر عف تمؾ ال"كيع.
ت"ديميا لممحاكمع في حاؿ كأككحت الصحيوع أف كؿ أعكاء الكنيست كلجانيا ليس أماميا أم حصانع في 

لـز األمر، كأف أم تموظ سرم يجب أف يككف داأؿ الكنيست ف"ط، كن"مت عف المستشار ال"كائي قكلو: "إف 
التصػػريحات السياسػػيع ىػػي األداة المركزيػػع فػػي عمػػؿ عكػػك الكنيسػػت، كبكاسػػطتيا ىػػك يح"ػػؽ مػػا ركػػف إليػػو 

 الجميكر".
المستشػػار ال"كػػائي لمكنيسػػت، تويػػد بإمكانيػػع اقػػداـ المستشػػار  كذكػػر مكقػػر "كالػػ " افلكتركنػػي اف معنػػى فتػػكل

ال"كػػائي لمحككمػػع افسػػرائيميع ييػػكدا فينشػػتايف عمػػى ت"ػػديـ الطيبػػي كغمػػؤكف كحنػػيف لممحاكمػػع اذا تبػػيف لػػو اف 
احػػدان مػػف اعكػػاء الكنيسػػت الا اػػع اك جمػػيعيـ قػػد تجػػاكزا ال"ػػانكف مػػف أػػ ؿ اسػػتجكابيـ الػػذم قػػدمكه فػػي مػػا 

 يع السجيف "اكس".يتعمؽ ب"ك
كرد الطيبػػي بػػال"كؿ: "ىػػذا رأم مسػػتيجف كغريػػب لممستشػػار ال"ػػانكني كىػػك يكػػيؽ الحصػػانع البرلمانيػػع داأػػؿ 
الكنيست، كانا قمت بما يمميو عمي كميرم، كلف اتراجر، كمستعد لػدفر الػامف ألننػي ادافػر كأناكػؿ عػف قػيـ 

 الحريع كالعدالع كح"كؽ افنساف".
س" زىافػػا غمػػؤكف، إلػػى إعػػادة ترتيػػب البيػػت الػػداأمى فػػى لجنػػع الأارجيػػع كاألمػػف كدعػػت رئيسػػع حػػزب "ميػػرت

البرلمانيع كالمجنع المنبا"ػع عنيػا لشػؤكف األجيػزة األمنيػع، كذلػؾ عمػى أمويػع قكػيع رجػؿ المكسػاد بػف زاينيػر، 
 0222الذم انتحر فى سجف أيالكف عاـ 

طوػت عمػى السػطا فػى ىػذه ال"كػيع ىػك انعػداـ  كأعربت غمؤكف عف اعت"ادىا ب ف أحد األشياء الأطيرة التى
المراقبػػػع البرلمانيػػػع، ففتػػػع إلػػػى أف ميمػػػع ت"صػػػى ىػػػذه ال"كػػػيع يجػػػب أف تنػػػاط بمراقػػػب الدكلػػػع كلػػػيس بمجنػػػع 

 الأارجيع كاألمف، ككف عدد مف أعكائيا قد شنمكا مناصب كزاريع فى الكقت الذل اعت"ؿ فيو بف زاينير.
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 02/0/0223، المستقبؿ، بيروت

 
 يؼ: العميؿ زايغر شنؽ نفسو في مرحاض زنزانتو مستخدمًا مالءة سريره معار  43

ذكػػرت صػػحيوع "معػػاريؼ" امػػس، أف عميػػؿ زاينيػػر، المعػػركؼ قكػػى مشػػنكقان، أنػػو اسػػتأدـ : ال"ػػدس المحتمػػع
 م ءة سريره مف أجؿ شنؽ نوسو في مرحاض زنزانتو.

ميع بعػػد العاػػكر عمػػى زاينيػػر مشػػنكقان فػػي كقالػت الصػػحيوع، إنػػو بمكجػػب تح"يػػؽ أجرتػػو سػػمطع السػجكف ا سػػرائي
 زنزانتو مباشرة، تبيف أنو أطط مسب"ان فنتحاره.

كذكػر التح"يػػؽ، أنػػو بعػػد أف اسػػتي"ظ زاينيػر مػػف نكمػػو، أأػػذ مػػ ءة سػريره إلػػى المػػراحيض، متظػػاىرا ب نػػو يريػػد 
سػرائيميع عديػدة أكػدت غسميا، كعندىا ربطيا ب"كباف نافػذة زنزانتػو كتمكػف مػف شػنؽ نوسػو. عممػان أف ت"ػارير إ

 أف زنزانع زاينير كانت مراقبع بكاميرات عمى مدار الساعع باستاناء المراحيض.
دقي"ػع،  02أك  02كقاؿ تح"يؽ سػمطع السػجكف، إف الحػراس كػانكا يراقبػكف تحركػات زاينيػر داأػؿ زنزانتػو كػؿ 

 كليس كؿ عدة دقائؽ بادعاء أنو لـ ُيعّرؼ كسجيف لديو ميكؿ ل نتحار.
تسػػػميـ تح"يػػػؽ سػػػمطع السػػػجكف كسػػػجؿ مراقبػػػع الزنزانػػػع كمكجػػػكدات أأػػػرل كجػػػدىا أفػػػراد كحػػػدة التشػػػأيص كتػػػـ 

التابعػػػع لمشػػػرطع، إلػػػى ال"اكػػػيع، دافنػػػا بمتمػػػاف كػػػردام، التػػػي أعػػػدت اسػػػتنادان إلػػػى ذلػػػؾ، ت"ريػػػران حػػػكؿ  الجنػػػائي
 ظركؼ مكت زاينير.

 ح"يؽ الذم أجرتو ال"اكيع بمتماف كردام.كيتكقر أف تنشر إسرائيؿ أ ؿ األسبكع الحالي ت"ريران حكؿ الت
 02/0/0223، المستقبؿ، بيروت

 
 " تزويدىا بمعمومات تتعمؽ بحيثيات اعتقالو وموتوإسرائيؿعائمة زايغر تطم  رسميًا مف " 44

بعػػػد أكاػػػر مػػػف عػػػاميف مػػػف صػػػمت عائمػػػع عميػػػؿ جيػػػاز افسػػػتأبارات ا سػػػرائيميع : أسػػػعد تمحمػػػي -الناصػػػرة 
ترالي الييػكدم بػف زينيػر عمػى م بسػات كفاتػو فػي السػجف ا سػرائيمي، قػررت العائمػع الأارجيع )مكساد( األس

 التكجو رسميان إلى إسرائيؿ بطمب تزكيدىا بمعمكمات تتعمؽ بحيايات اعت"الو كمكتو في سجف قػرب تػؿ أبيػب.
ائمػع قػررت التي انوردت بالنب  مف مكفدتيا الأاصع إلى ممبكرف، أف الع« يديعكت أحركنكت»كأفادت صحيوع 

 .«ماذا حصؿ بالكبط فبننا بف»كسر صمتيا كتريد أف تعرؼ 
 02/0/0223، الحياة، لندف

 
 وانخفاضيا عند العر  اإلسرائيمييفىآرتس: ارتفاع عدد المواليد  45

نشر مركز ا حصاء المركػزل ا سػرائيمى مجمكعػع مػف البيانػات الجديػدة تشػير إلػى أف ىنػاؾ : محمكد محيى
% فػى عػدد 2.0% فى عدد المكاليد عند السػكاف الييػكد فػى إسػرائيؿ، م"ابػؿ ارتوػاع بنسػبع 3.2ارتواع بنسبع 

 مكاليد السكاف العرب.
ككشؼ بياف مركػز ا حصػاء ا سػرائيمى الػذل نشػرتو صػحيوع "ىػسرتس" ا سػرائيميع إنػو أػ ؿ العػاـ الماكػى 

كالػذل كلػد أ لػو  0222اـ % عػف عػ3.2طوؿ ييكدل، أل بزيادة حكالى  232072كلد فى إسرائيؿ  0220
طوػؿ عربػى، كىػك مػا يشػير  02202شػيد كفدة مػا ي"ػارب  0220طوؿ ييكدل، فى حيف أف عػاـ  207222

 طو  عربيا. 32707، كالذل شيد كفدة ما ي"ارب 0222إلى ارتواع طويؼ جدان م"ابؿ العاـ 
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، يعقػد ارتوعػت أػ ؿ األعػكاـ الماكػكأشار الت"رير ا سرائيمى إلى أف نسبع الأصكبع لػدل النسػاء الييكديػات 
 كفدة لكؿ ألؼ امرأة فى السكاف العرب. 20كفدة فى كؿ ألؼ امرأة، م"ابؿ  02حيث تشيد 

 29/0/0223، اليـو السابع، مصر
 

 دوريات لالحتشاـ في مستوطنات "الحريديـ" 46
تكطنع "بيتػار عيميػت" التػي اعت"مت الشرطع ا سرائيميع اانيف مف العامميف في مراكػز شػبابيع فػي مسػ :الناصرة

يسػػتكطف فييػػا متػػدينكف ييػػكد متشػػددكف "الحريػػديـ"، فػػي أع"ػػاب معمكمػػات عػػف أنيمػػا كآأػػركف، يسػػيركف فػػي 
 المستكطنات دكريات "ل حتشاـ" كدب الرعب بيف المستكطنيف كالداأميف الى المستكطنع.

 02/0/0223، الغد، عم اف
 

 "المحرقة" بوقؼ ااستيطاف ربط تعويضات مانياأل"إسرائيؿ" ترفض قرار  47
أعربػت مصػػادر رفيعػع المسػػتكل فػي الحككمػػع ا سػرائيميع عػػف غكػبيا إزاء تكقػػؼ مكتػب المستشػػارة األلمانيػػع 
"أنجػػػي  ميركػػػؿ" عػػػف دفػػػر التعكيكػػػات الشػػػيريع لمتكػػػررم مػػػا يسػػػمى بػػػػ"المحرقع النازيػػػع" مػػػف الييػػػكد، كمػػػف 

 كات إلى حيف كقؼ البناء في المستكطنات.المتكقر أف تستمر ألمانيا في كقؼ دفر تمؾ التعكي
ككصوت المصادر ا سرائيميع ىذه الأطكة بػ"أمؽ صمع نكراء كغير مع"كلع بيف معالجع مس لع انسانيع تتعمؽ 
بكحايا جرائـ افلمػاف فػي الحػرب العالميػع الاانيػع، كبػيف مسػ لع سياسػيع معم"ػع بػيف اسػرائيؿ كجيرانيػا"، عمػى 

 حد زعميـ.
"يػديعكت أحرنػكت" عػف المصػادر قكليػا "إف ىػذه الأطػكة سػتحـر عػددان كبيػران مػف النػاجيف مػف كن"مت صحيوع 

ح"يػػـ فػػي حيػػاة أفكػػؿ أػػ ؿ السػػنكات ال"ميمػػع ال"ادمػػع التػػي تب"ػػت ليػػـ"، كتشػػير المصػػادر إلػػى أنػػو تػػـ إغػػ ؽ 
 المس لع. أبكاب مكتب المستشارة األلمانيع في برليف أماـ المندكبيف ا سرائيمييف المعنييف بيذه

 29/0/0223، فمسطيف أوف ايف
 

 وزير الداخمية حوؿ "كارثة الخارطة الييكمية الجديدة" يستجو الطيبة: النائ  غطاس مدينة  48
كّجػػو النائػػب د. باسػػؿ غطػػاس )التجمػػر الػػكطني الػػديم"راطي( سػػؤاف محرجػػا لػػكزير الداأميػػع بعػػد ت"ػػديـ ت"ريػػره 

اـ كزيػر الداأميػع بتنييػر حػدكد البمديػع حيػث يسػكف، كفجػ ة كجػد ألعكاء الكنيست بش ف مكقوو كشعكره "لك ق
نوسػو كبيتػػو كالحػي الػػذم يسػػكف بػو يتبػػر مػػا  ديػر األسػػد أك مجػػد الكػركـ بػػدؿ كرميئيػػؿ أك اذا كػاف فػػي نتانيػػا 

 ككجد نوسو يتبر لطكلكـر أك لمنط"ع أارج الأط األحكر ".
رتو في مدينع الطيبع حيػث ينػككف إأػراج حػي سػكني كأكاؼ النائب د. غطاس: "إف ىذا ما فعمو الكزير ككزا

تباعػو  كامؿ مكجكد داأػؿ الأارطػع الييكميػع كفيػو أػرائط توصػيميع كرأػص بنػاء، إلػى أػارج حػدكد المدينػع، كا 
الى منط"ع "أيػكش" )أػارج الأػط األأكػر( ككػذلؾ جػزء مػف منط"ػع صػناعيع مكجػكدة كمرأصػع يأرجػو مػف 

قميمػي جنػكب الشػاركف، كل"ػد تممػص الػكزير مػف ا جابػع العينيػع بشػرح حدكد المدينع كيكمو الى المجمػس اف
 سياسع الكزارة العامع عف تعييف لجاف لوحص الحدكد بيف السمطات المحميع المأتموع".

 29/0/0223، 48عر  

 
 ُيجري تدريبات عمى القتاؿ داخؿ األنفاؽ استعدادًا لممواجية القادمة سرائيميالجيش اإل 49
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ع صييكنّيع عف أّف قكات الجيش الصييكني ُتجػرم تػدريبات عسػكرّيع كبيػرة فػي قاعػدة كشوت مصادر عسكريّ 
"الياكيـ" شػماؿ "إسػرائيؿ" لمكاجيػع أنوػاؽ الم"اكمػع، مشػيرةن إلػى أّف األنوػاؽ تشػكؿ تحػدّيان جديػدان ككبيػران أماميػا. 

"اكمػع، ككيوّيػع التعامػؿ كأككحت أّف الجنكد الصياينع يجركف تدريبات تحاكي تعركيـ ليجػكـ مػف أنوػاؽ لمم
مػػػر ىػػػذا المكقػػػؼ، ففتػػػعن إلػػػى أّنيػػػـ يتػػػدربكف عمػػػى اقتحػػػاـ األنوػػػاؽ التػػػي يعاػػػركف عمييػػػا أانػػػاء تنويػػػذىـ عممّيػػػع 

  عسكرّيع في منط"ع معادّيع. 
 موقع فمسطيف اآلف، فمسطيف          

 29/0/0223، 0739 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 واستمرار الحصار عمى كافة المخيمات ..سبعة شيداء فمسطينييف: سورية" فمسطينيي"العمؿ مف أجؿ  50
قالت مجمكعع العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سكريع إف سبعع شيداء فمسطينييف س"طكا في سكريع : دمشؽ

 برصاص جيش النظاـ فيما تكاصؿ ال"صؼ كالحصار عمى كافع المأيمات.
يد اشتباكات عنيوع بيف شباب المأيـ كقكات كأفاد مراسؿ "مجمكعع العمؿ" ب ف مأيـ العائديف بحمص ش

األمف السكرم عمى أمويع اقتحاـ األأير لممأيـ كقيامو بإط ؽ األعيرة الناريع مف أجؿ بث الرعب كالأكؼ 
في نوكس سكاف المأيـ فيما أكدت المجمكعع نب  انوجار عبكة ناسوع مكككعع في أحد السيارات في 

أسورت عف س"كط عدد مف الجرحى كا صابات بيف األىالي كألح"ت المنط"ع الشرقيع لمأيـ أاف الشيا 
 أكرارنا كبيرة في المباني المحيطع بو.

كشيد مأيـ اليرمكؾ في ساعات الصباح الباكر حالع مف اليدكء الحذر، ترافؽ ذلؾ مر حركع دأكؿ كأركج 
ليو بشكؿ شبو اعتيادم، أما في ساعات المساء ف"د شيد المأيـ س"كط عدة قذائؼ في شارع  لألىالي منو كا 

بالحارات المؤديع لشارع الا ايف حيث اقتصرت األكرار عمى الماديات ف"ط، كمف جيع أأرل ف زاؿ  15اؿ
عمييـ كالذم يمنر بمكجبو إدأاؿ  65سكاف المأيـ يعانكف مف الحصار الذم يوركو الجيش النظامي لميكـ 

، كما يشتكي األىالي مف المعاممع غير ا نسانيع التي يتصرؼ المكاد الطبيع كالنذائيع كالتدفئع كالطحيف إليو
 بيا عناصر الحاجز التابر لمجيش النظامي اتجاىيـ.

 20/2/2013، المركز الفمسطيني لغعالـ
 

 لالجئيف الفمسطينييف والجيش السوري الحرخاف الشيح بيف أبناء مخيـ  مسمحة مواجيات"األخبار":  51
حداث المتسارعع، التي يشيدىا مأيـ أاف الشيا األحكاؿ المعيشيع ألكار تأتزؿ األ: أنس زرزر -دمشؽ 

مف نصؼ مميكف فجئ فمسطيني في سكريا. المشيد في المأيـ اليكـ، مأتمؼ تمامان عما سبؽ مف 
المكاجيات المسمحع افعتياديع، التي اجتاحت شكارع كأزقع المأيـ الكي"ع في األشير الماكيع. حالع مف 

ي كصمت إلى ما يشبو العصياف المسما، أعمنيا سكاف المأيـ احتجاجان عمى تجاكزات النكب الشعب
 كممارسات عناصر الجيش الحر، التي دأمت المأيـ قبؿ حكالي ا اع أسابير. 

النكب الشعبي بمغ ذركتو في الساعات األكلى مف صباح أمس، عندما استواؽ سكاف حارة المأيـ الشرقيع 
موأأع، تسبب في أكرار ماديع طالت بعض المنازؿ ال"ريبع، كأكقر عددان مف  عمى صكت انوجار سيارة

الجرحى. سرعاف ما حكر عناصر الجيش الحر إلى مكاف افنوجار، مطم"يف الرصاص في اليكاء،  رىاب 
 كتوريؽ أبناء المأيـ الذيف احتشدكا  سعاؼ الجرحى. 
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ر الطرؽ الرئيسيع كالورعيع بكجو عناصر الجيش الحر أشعمت ىذه الحاداع غكب أبناء المأّيـ، ف غم"كا جمي
با طارات المشتعمع كالسكاتر الترابيع، ما تسبب في كقؼ حركع المركر بشكؿ كامؿ. مشادات ك ميع كشتائـ 
بالجممع، تبادليا الشباب الناكب مر مسمحي الجيش الحر، تطكرت سريعان لتصؿ ل قتتاؿ بالس ح 

ناف مف عناصر الحر بجراح أطيرة. اتأذ أبناء المأيـ ال"رار الحاسـ. األبيض، أصيب عمى أاره اا
الرصاص »التظاىرات الشعبيع المطالبع حممع الس ح بالأركج مف أرض مأيميـ لـ تجد نوعان. شعار اليكـ 

 «. ف يرد عميو إف بالرصاص، كأرض المأيـ سنحكليا إلى ساحع معركع ح"ي"يع
ار أسمحتيـ عمى حكاجز الجيش الحر، في ساب"ع لـ تشيدىا مجمؿ المأيمات مساء أمس فتا أبناء المأّيـ ن

عامان(، شارؾ 38الومسطينيع، التي اقتصر حمؿ الس ح فييا عمى عناصر الوصائؿ الومسطينيع. أبك محمد )
الس ح المكجكد في المأيـ مرأص مف كزارة الداأميع السكريع، أك يحممو عناصر »في مكاجيات أمس. 

عامان،  13ع الومسطينيع مف سكاف المأيـ. لـ أطمؽ رصاصع كاحدة مف س حي الذم اقتنيو منذ الم"اكم
حالع مف الوككى يعيشيا المأيـ، كسط أنباء «. األأبار»، يأبر «حتى جاء الكقت المناسب فستأدامو

يف عناصر الجيش تؤكد ارتواع حدة المكاجيات المسمحع بيف أبنائو الذيف أعمنكا الكواح المسما مف جيع، كب
 الحر الذيف فكمكا دأكؿ المأيـ، كتحكيمو إلى حاكنع شعبيع ليـ. 

 20/2/2013، األخبار، بيروت
 

 العيساوياألسير رفض اإلفراج عف ت محكمة الصمح اإلسرائيمية 52
(، ا فراج 2-19رفكت محكمع الصما الصييكنيع التي انع"دت في ال"دس المحتمع اليكـ الا ااء ): راـ ا 

ف األسير الومسطيني المكرب عف الطعاـ سامر العيساكم، كقررت إب"اءه في السجف لحيف صدكر قرار ع
 .آأر بح"و

 19/2/2013، المركز الفمسطيني لغعالـ
 

 أربعة مف أىالي األسرط أثناء زيارتيـ بالسجوف اعتقؿ: ااحتالؿ "أحرار" 53
، الحركع الومسطينيع األسيرة بالتعميـ عمى طالب مركز "أحرار" لدراسات األسرل كح"كؽ ا نساف: نابمس

كافع األسرل بعدـ تيريب أم مف األمكر التي تعتبر مأالوع ل"كانيف السجكف الصييكنيع، لما يتعرض لو 
 أىالي األسرل مف تنكيؿ كاعت"اؿ كسجف.

ؿ أربعع مف بدكره،أكد فؤاد الأوش مدير مركز "أحرار" لدراسات األسرل كح"كؽ ا نساف، أف افحت ؿ اعت" 
كقاؿ الأوش إف افحت ؿ الصييكني ف يراعي أيان مف ال"كانيف،  .أىالي األسرل أ ؿ شير شباط الحالي
 كيعمد إلى إذفؿ األسير باعت"اؿ عائمتو.

 20/2/2013، المركز الفمسطيني لغعالـ
 

 مصر وتركيا بحمؿ ممؼ المضربيف قبؿ أف يصبحوا جنازات  تطال  سرطاألرسالة مف  54
اأتتـ ألؼ أسير فمسطيني فعاليات يكـ أمس با كراب عف الطعاـ الذم نوذكه : ع ء الريماكم -ـ ا را

تكامننا مر زم ئيـ المكربيف في السجكف ا سرائيميع، مطالبيف العالـ، كعمى رأسو كؿ مف تركيا كمصر، 
 بكركرة التحرؾ الوعمي كالجاد لنصرتيـ. 
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صادر عف المجنع العميا لألسرل، كصؿ مراسؿ األناككؿ نسأع منو، كفي رسالع لألسرل جاءت عبر بياف 
لوتكا إلى أف فعاليع أمس راف"يا سمسمع مف الع"كبات التي فركتيا إدارة السجكف ا سرائيميع عمى ا اع 

 سجكف ىي "إيشؿ، رمكف، نوحع"، كتمامت في إغ ؽ الساحات كالمياه كمنر زيارة المحاميف.
ات، تكعد األسرل، كف"نا لبياف المجنع المسؤكلع عنيـ، إدارة السجف بمزيد مف الأطكات كردنا عمى تمؾ الع"كب

 "نصرة لألسرل المكربيف عف الطعاـ".
يكمنا، تجاكز  215كأكافت رسالع األسرل "إف إكراب األسير سامر العيساكم، الذم كصؿ حتى اليكـ إلى 

 ألياـ دكف طعاـ أك مكاساة مف صديؽ".فييا بصبره قاعدة المنطؽ الع"مي في تحممو طكاؿ ىذه ا
كلوتت الرسالع "إلى أف المأابرات ا سرائيميع تتابر عف كاب ما سيسور عنو إكراب األسرل "لتبدأ في 

 مرحمع إعادة اعت"اؿ مف أفرج عنيـ في صو"ع كفاء األحرار".
سمميع بشكؿ جماعي، كأكافت أف التكجيات لدل قيادة األسرل ستتماؿ في تصعيد الأطكات افحتجاجيع ال

 كالتي ستتكاصؿ عبر ا كراب المت"طر، كم"اطعع التعامؿ مر إدارة المعت"ؿ".
كأتمت الرسالع مؤكدة عمى "كركرة التحرؾ الوعمي كالجاد لنصرة األسرل"، مطالبع األطراؼ الواعمع في 

أ كانو جنازات ف المنط"ع، مصر كتركيا بحمؿ ممؼ األسرل المكربيف عف الطعاـ قبؿ أف يصبا سامر كا 
 تجد مف يحمميا".

 20/2/2013، وكالة ااناضوؿ لالنباء، أنقرة
 

األسػػػرط تضػػامنا مػػع عػػف الطعػػاـ  اإلضػػرا  إعالنيػػـثالثػػة معػػتقالت بعػػػد ب أسػػير ألػػؼااحػػتالؿ يعاقػػ   55
 المضربيف

ي"بعكف أعمنت سمطات افحت ؿ افسرائيمي عف اجراءات ع"ابيع بحؽ الؼ أسير : البياف -األراكي المحتمع
 في ا اع معت" ت بعد اع نيـ افكراب عف الطعاـ تكامنا مر أربعع مف زم ئيـ المكربيف منذ شيكر.

في ا اع معت" ت، تكامنا مر أربعع مف كأاض نحك ألؼ أسير فمسطيني أمس إكرابان عامان عف الطعاـ 
 زم ئيـ المكربيف عف الطعاـ منذ شيكر احتجاجا عمى افعت"اؿ ا دارم، كفي م"دمتيـ سامر العيساكم.

مصمحع السجكف ا سرائيميع أغم"ت ا اع »كقالت الييئع ال"ياديع العميا لألسرل في معت" ت افحت ؿ إف 
كمنعت األسرل مف الأركج إلى ساحاتو، كىددت عبر كباط السجف سجكف، ىي: ايشؿ كريمكف كنوحع، 

ىذا الامف الذم ندفعو لف يكقونا »كأكافت الييئع إف «. باتأاذ إجراءات ع"ابيع بحؽ المعت"ميف المكربيف
 «.عف نصرة األأكة الذيف ي"تربكف مف ساعع الشيادة

لمكنط عمى ا دارة ا سرائيميع »الطعاـ كذكر نادم األسير الومسطيني، في بياف، أف األسرل أكربكا عف 
 «. لمعمؿ عمى ا فراج عف زم ئيـ، كتحسيف حالع األسرل بشكؿ عاـ في السجكف ا سرائيميع
 20/2/2013، البياف، دبي

 
 "عوفر" تنقؿ أربعة أسرط مضربيف إلى سجني "إيشؿ" و"ىداريـ" سجف دارةنادي األسير: إ 56

ألسير، أمس، ب ف إدارة سجف "عكفر" ن"مت أربعع أسرل مكربيف متكامنيف "األياـ": أفاد نادم ا –راـ ا  
 إلى سجني )ايشؿ( ك)ىداريـ(.

كأكرد النادم ن" ن عف مماؿ سجف )عكفر( األسير محمكد غممي مف راـ ا ، أف ا دارة قامت بن"ؿ أربعع 
ألسير فادم كشحع كتـ ن"مو أسرل مكربيف عف الطعاـ تكامنان مر األسرل المكربيف منذ عدة أشير، كىـ ا
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إلى سجف )ىداريـ(، كاألسرل سوياف ربير كأيمف ص"ر كعمر دار أيكب إلى سجف )ايشؿ(، مشيران إلى أف 
األسرل في )عكفر( أكدكا أنيـ سي"كمكف بأطكات احتجاجيع جديدة دعمان لصمكد األسرل المكربيف. كأنيـ 

 ؽ مطالبيـ العادلع.ماككف في أطكتيـ التكامنيع مر المكربيف لحيف تح"ي
في الم"ابؿ، بدأت إدارة )عكفر( تمكح بأطكات تصعيديع في حاؿ تـ اتأاذ أم أطكات، ككردة فعؿ أكليع 

 في السجف كفتشت األقساـ بشكؿ استوزازم كتأريبي. 12ك 11اقتحمت كحدات" اليماز" قسمي 
 20/2/2013، األياـ، راـ اهلل

 
 حوؿ قضية األسرط جنيف: "اتحاد العماؿ" يطال  باالتفاؼ 57

جنيف: طالب افتحاد العاـ لن"ابات العماؿ في محافظع جنيف، أمس، جماىير الشعب الومسطيني بكؿ قكاه 
كمؤسساتو، بافلتواؼ حكؿ قكيع األسرل، كتحديدا المكربيف عف الطعاـ منيـ، كذلؾ أ ؿ زيارة قاـ بيا 

 يداف الشييد ياسر عرفات بالمدينع.كفد ن"ابي إلى أيمع افعتصاـ التكامنيع مر األسرل في م
 20/2/2013، األياـ، راـ اهلل

 
 

 مواجيات عنيفة في الضفة خالؿ فعاليات التضامف مع األسرط 58
اندلعت مكاجيات عنيوع أمس الا ااء في عدة مدف فمسطينيع بالكوع النربيع بيف : السبيؿ –الكوع النربيع 

  ؿ الوعاليات التكامنيع مر األسرل المكربيف عف الطعاـ.شباف فمسطينييف كجنكد افحت ؿ ا سرائيمي أ
كأصيب عشرات الومسطينييف أ ؿ مكاجيات أماـ سجف عكفر غرب مدينع راـ ا  كسط الكوع النربيع 

 المحتمع.
كذكرت مصادر محميع أف مكاجيات اندلعت بيف عشرات المكاطنيف معظميـ مف طمبع جامعع بيرزيت 

جف عكفر، مشيرة إلى أف قكات افحت ؿ أطم"ت قنابؿ الناز المسيؿ لمدمكع كجنكد افحت ؿ أماـ س
 كالرصاص المطاطي؛ مما أسور عف إصابع عدد مف الشباف.

كما اعت"مت قكات افحت ؿ مجمكعع مف الشباف في مكاجيات عمى حاجز حكارة جنكب مدينع نابمس شماؿ 
 الكوع النربيع المحتمع.

بيرة مف الجيش دأمت شارع ال"دس جنكب المدينع، كشرعت بإط ؽ الرصاص كأفاد شاىد عياف أف قكات ك
 المطاطي كقنابؿ الناز المسيمع لمدمكع، قبؿ أف ت"ـك باعت"اؿ الشابيف.

كأككا أف الشباف أشعمكا ا طارات الوارغع كرش"كا الجنكد بالحجارة، في حيف أقدـ الجيش عمى عرقمع حركع 
 ى الحاجز.السير ما تسبب ب زمع مركريع عم

كفي بمدة بيت أمر في الأميؿ اندلعت مكاجيات عنيوع بعد الظير إار ال"اء جنكد افحت ؿ ا سرائيمي الناز 
صابع عدد مف الطالبات بحافت اأتناؽ.  المسيؿ لمدمكع داأؿ مدرسع زىرة المدائف األساسيع لمبنات كا 

 20/2/2013، السبيؿ، عم اف
 

 ة فتياف عمى الحدود شرؽ قرية جحر الديؾغزة: قوات ااحتالؿ تعتقؿ أربع 59
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اعت"مت قكات افحت ؿ ا سرائيمي المتمركزة قرب حدكد الوصؿ شرؽ قريع كادم غزة )جحر  فايز أبك عكف:
الديؾ( أربعع فتياف مف مأيـ النصيرات الجديد في محافظع كسط ال"طاع، فجر أمس، بحجع محاكلتيـ 

 التسمؿ إلى داأؿ الأط األأكر.
مصادر أمنيع كح"كقيع إلى أنو باعت"اؿ الوتياف األربعع يرتور عدد الذيف تـ اعت"اليـ عمى أيدم كأككحت 

معت" ن،  18جنكد افحت ؿ ا سرائيمي منذ نيايع شير كانكف الااني الماكي كأ ؿ شير شباط الجارم إلى 
 أطواؿ لـ تتجاكز أعمارىـ الاامنع عشرة. 9بينيـ 

 20/2/2013، األياـ، راـ اهلل
 

 النق قرية وادي النعـ في ألؼ دونـ مف حقوؿ القمح في  دمرت "إسرائيؿ"دائرة أراضي  60
أمس ح"كؿ قما عمى مساحع نحك ألؼ دكنـ تابعع ألىالي « دائرة أراكي إسرائيؿ»أبادت ما ُتسمى  :راـ ا 

ترؼ بيا سمطات قريع كادم النعـ في الن"ب جنكبي فمسطيف المحتمع كىي إحدل قرل المنط"ع التي ف تع
كقد عاات جرافات الدائرة دمارا كأرابا في األراكي المزركعع بال"ما تحت حمايع  افحت ؿ ا سرائيمي.

 .ا سرائيميعقكات كبيرة مف شرطع افحت ؿ كال"كات الأاصع التابعع لكزارة الداأميع 
ف أعمـ ماذا يستويدكف مف تجريؼ » كاستنكر رئيس المجنع المحميع في كادم النعـ لباد أبك عواش ذلؾ قائ ن:

 «.األراكي كىدـ البيكت  لـ يبؽ شيء مف المزركعات، كنحف صامدكف كسنب"ى كذلؾ عمى صمكدنا
 عمميات التأريب ا سرائيمي المنظـ في أرض الن"ب.« مؤسسع الن"ب لألرض كا نساف»كما شجبت 

مياء عمى مزركعات العرب في الن"ب ىي إف اليجمع المسعكرة الع»كقالت في بياف أصدرتو بيذا الش ف 
بحؽ العرب  ا سرائيميعحم"ع أأرل كمف مسمسؿ التشريد كالترحيؿ كالمصادرة التي تتبعيا المؤسسع 

 «.الومسطينييف الصامديف عمى أركيـ في منط"ع الن"ب
 20/2/2013، ااتحاد، أبو ظبي

 
  2012سنة حرمة البراؽ خالؿ جنبي انتيكوا أإسرائيمي وسائح مالييف عشرة: األقصىمؤسسة  61

أف منط"ع البراؽ غربي  19/2/2013في بياف نشرتو الا ااء ” مؤسسع األقصى لمكقؼ كالتراث“حّذرت 
، حيث قاـ أكار مف عشرة م ييف ا سرائيميباتت في عيف عاصوع افستيداؼ افحت لي  األقصىالمسجد 
لشرطع افحت ؿ في  إحصائيعبحسب  –ـ 2012كسائا اجنبي بانتياؾ حرمتو أ ؿ العاـ  إسرائيمي
عدد المدّنسيف  الساب"ع، التي بمغ فييا باألعكاـ، حيث يتباىى افحت ؿ بازدياد عدد الزكار م"ارنع -ال"دس

 ـ.2009م ييف في العاـ  8لمنط"ع البراؽ نحك 
كيد شامؿ لمنط"ع يأطط لتنويذ عدد مف المأططات لتي ا سرائيميأف افحت ؿ ” األقصىمؤسسع “كأفادت 

، كأشارت المؤسسع اف افحت ؿ األأيرة األياـالبراؽ، بافكافع الى المشارير التيكيديع التي بدأ بتنويذىا في 
 -مميكف زائر سنكيا 15يسعى الى مكاعوع عدد الزكار المدنسيف لمنط"ع البراؽ ليصؿ عددىـ الى نحك 

، مف أ ؿ تنويذ تنييرات جذريع -ا سرائيمي ؿ بحسب مأططات مست"بميع اعدتيا كنشرتيا أذرع افحت
أف ىذه المأططات تزيد ” األقصىمؤسسع “كاقامع مباٍف عم قع تستكعب ىذا العدد مف الزكار،كنبيت 

 .ا سرائيميالمبارؾ، كتجعمو ىدفان مباشرا ل حت ؿ  األقصىبشكؿ كبير المأاطر عمى المسجد 
 19/2/2013، مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث، أـ الفحـ
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 األغوار  فياستيطاف إسرائيمي زراعي  62
يأطؼ جماؿ كركـ العنب كالنأيؿ أنظار الداأميف الى مدينع أريحا، لكف الدىشع : محمد يكنس –راـ ا  

سرعاف ما تتحكؿ صدمع عندما يعممكف أف ىذه الكاحات الأكراء الم ص"ع لممدينع تعكد لممستكطنيف 
 مع ا سرائيميع األرض بعد أف صادرتيا مف أصحابيا الومسطينييف.الييكد الذيف منحتيـ الحكك 

معظـ ىذه األراكي ذات ممكيع أاصع، أك أراض كقويع تابعع لألكقاؼ ا س ميع أك الكنيسع األراكذكسيع، 
 كبعكيا أراض عامع.

كنـ مف ألؼ د 49كقاؿ مدير األكقاؼ في أريحا نكح الزغارم، إف السمطات افسرائيميع صادرت حكالى 
 أراكي األكقاؼ ا س ميع في منط"ع أريحا كاألغكار، كحكلتيا إلى المستكطنات.

كقاؿ ككيؿ البطريركيع األراكذكسيع في قريع تياسير المشرفع عمى أراكي الكنيسع في األغكار، إف السمطات 
 أغم"ت مساحات كاسعع مف أراكي الكنيسع كحكلتيا إلى مستكطنات أك مناطؽ عسكريع منم"ع.

بافستيطاف في  1967كبدأت إسرائيؿ مشركعيا افستيطاني في األراكي الومسطينيع فكر احت ليا عاـ 
األغكار الكاقعع عمى امتداد الحدكد مر افردف. كمف ىناؾ تكسعت في باقي اجزاء الكوع. كأقامت منذ العاـ 

ث مساحع الكوع النربيع مستكطنع زراعيع في ىذه المنط"ع التي تشكؿ حكالى ام 26حتى اليكـ  1969
 (، إكافع إلى عدد مف البؤر افستيطانيع.28%)

في « ميراؼ»كاعترفت السمطات ا سرائيميع أكؿ مف أمس بتحكيؿ أراض فمسطينيع أاصع لمستكطنع 
األغكار الشماليع. كقاؿ المحامي تكفيؽ جباريف الذم يتكلى تمايؿ أصحاب األراكي أماـ المحاكـ 

دكنـ مف أراكي الومسطينييف مف دكف حتى  1200مستكطنع المذككرة سيطرت عنكة عمى ا سرائيميع، إف ال
 غطاء قانكني، كما يجرم في المكاقر افأرل.

كي"كؿ الدكتكر صائب عري"ات، رئيس الكفد الومسطيني المواكض، إف شركات اسرائيميع تمارس افستيطاف 
ك « تنكفا»مزارع كمصانر ماؿ شركات  في األغكار عبر اقامع مشارير اقتصاديع كأمع فييا مف

كغيرىا. كت"يـ ىذه الشركات مصانر لمحميب كاأللباف في ىذه المناطؽ معتمدة عمى حميب « شتراكس»
األب"ار التي يربييا المستكطنكف في مزارع أقيمت في األراكي الومسطينيع. كت"يـ شركات زراعيع ماؿ 

 يجرم تصديرىا إلى أكركبا.، معامؿ تنميؼ لمنتجات الأكار التي «غريسكك»
ألؼ دكنـ  80كي"كؿ الباحث عبد الستار شريده، الذم أجرل بحاان موص ن عف األغكار، إف إسرائيؿ صادرت 

كأقامت عمييا المستكطنات كالمشارير الزراعيع الأاصع  1967مف أراكي األغكار فكر احت ؿ الكوع عاـ 
بمصادرة األراكي الزراعيع كأم ؾ النائبيف  1967حرببيا. كأكاؼ أف السمطات ا سرائيميع قامت بعد 

كاألراكي الكقويع ا س ميع كالكنسيع المسيحيع في غكر األردف، استنادان إلى ال"انكف الذم أقرتو في العاـ 
 بمصادرة أم ؾ النائبيف الومسطينييف ممف لج كا إلى األردف في أع"اب الحرب. 1950

ألؼ دكنـ مف األراكي المحاذيع لنير األردف فكر احت ؿ الكوع  400كأككا أف إسرائيؿ أغم"ت أيكان 
النربيع، كزرعت فييا األلناـ لجعميا منط"ع أمنيع فاصمع مر األردف. لكنيا بدأت مؤأران في إزالع ىذه 

 األلناـ، األمر الذم اعتبره أصحاب األراكي م"دمع لتحكيميا إلى المستكطنات.
 20/2/2013، الحياة، لندف

 
 األغوار أراضيدونـ مف  ألؼ عشريفعمى  1967 سنةسيطرت من   "إسرائيؿ"ا عيسى: حن 63
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قاؿ اميف عاـ الييئع افس ميع المسيحيع لنصرة ال"دس كالم"دسات د.حنا عيسى اف اسرائيؿ : راـ ا 
الؼ دكنـ في منط"ع افغكار كحكلتيا لممستكطنات فيما حكلت  20عمى اكار مف  1967سيطرت منذ عاـ 

 دكنـ في افغكار لممستكطنيف. 1200معيع اراكي اسرائيؿ ج
 كاشار في بياف اصدره امس الى اف سمطات افحت ؿ كمؤسساتو كشركاتو المتطرفع تسعى ل ستي ء 

عمى اراكي الومسطينييف، كزيادة قكة كنوكذ المستكطنيف في الكوع عمى حساب الومسطينييف كاراكييـ 
 كاقتصادىـ.

 20/2/2013، راـ اهلل الحياة الجديدة،
 

 عيف الحموةمخيـ أربعة انفجارات جديدة في صيدا:  64
طنى المكككع األمني في مأيـ عيف الحمكة عمى ما عداه مف مكاكير متعم"ع بالش ف : محمد صالا

الومسطيني في مدينع صيدا، كأعادت افنوجارات التي اجتاحت المأيـ فجر أمس األكؿ الياجس افمني إلى 
الككر في »فكؿ في المأيـ كجكاره. كحذرت مصادر مطمعع عمى الككر في عيف الحمكة مف أف المرّبر ا

المأيـ ينبئ بمزيد مف التصعيد األمني، في حاؿ لـ تبادر الجيات المعنيع إلى ككر حد لمأ فات 
 «.المستشريع بيف صوكؼ حركع فتا

لبناف قريبا، كيتردد أنو يحمؿ في جعبتو قراران كيتكقر أف يزكر المشرؼ العاـ عمى فتا في لبناف عزاـ األحمد 
 مف الرئيس الومسطيني محمكد عباس بمعالجع ككر فتا الداأمي.

ككاف مسمسؿ افنوجارات التي تيز مأيـ عيف الحمكة قد استؤنؼ فجر أمس، إذ استي"ظ أىالي المأيـ عمى 
ني، أع"بيا إط ؽ نار كاستنوارات أربعع انوجارات إكافيع في حي المنشيع كسكؽ الأكار كالشارع الوكقا

 في أزقع المأيـ. يذكر أف سبعع انوجارات كانت قد ىزت المأيـ قبؿ يكميف.
 20/2/2013، السفير، بيروت

 
 في القطاعألوؿ مدرسة قرآنية غزة: دار القرآف والسنة تضع حجر األساس  65

ع ال"رآنيع األكلى في قطاع غزة دشنت دار ال"رآف الكريـ كالسنع، اليكـ الا ااء، حجر األساس لممدرس
 كذلؾ عمى أراكي مدينع أاف يكنس، جنكبان. ،بالتعاكف مر مؤسسع أماف فمسطيف ماليزيا

كأكد رئيس دار ال"رآف الكريـ كالسنع د.عبد الرحمف الجمؿ، أف المدرسع ال"رآنيع ستككف األكلى بال"طاع التي 
 متكقعان أف تأرج المدرسع طمبع مميزيف. ،مرحمع األساسيعتيتـ بتحويظ كتاب ا ، بجانب التعميـ النظامي لم

طالب، كستككف مجانيع ألبناء الشيداء كاليتامى  600كأككا الجمؿ أف المدرسع ستكـ بيف جنباتيا قرابع 
حيث إف مساحتيا الكميع تبمغ  ،كستكـ أيكان العديد مف األجنحع كالم عب كالحدائؽ ،كبرسكـ رمزيع لمعامع

ألؼ دكفر بشكؿ مبدئي عمى أف يتـ  235كسيتـ الشركع ببنائيا بمنحع ماليزيع قدرىا  ،رمتر مرب 5500
 استكماؿ بنائيا أ ؿ عاـ مف ِقبؿ المانحيف.

 بدكره، أشاد رئيس الكفد الماليزم بف أكنب، بدكر دار ال"رآف الكريـ كالسنع في نشر ا"افع تحويظ كتاب ا .
 داعميف لمسيرة تحويظ كتاب ا  عمى أرض الرباط أرض فمسطيف".كقاؿ بف أكنب: "لنا الوأر أف نككف 

 19/2/2013، فمسطيف أوف ايف
 

 يافا: موقؼ مركبات بالمجاف إا في وقت الصالة 66
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قامت بمديع تؿ أبيب، األسبكع الماكي، بككر ففتع أارج مسجد في يافا تمـز بدفر رسكـ ماليع : ػرب48عػػ
تكقيؼ السيارات في المكاف، كىك التكقيت الذم يتكافؽ مر مكاعيد  ل"اء 19:00 – 17:00بيف الساعات 

يشار إلى أف المصميف في المسجد استأدمكا المكاف لتكقيؼ مركباتيـ لسنكات طكيمع  الص ة في المسجد.
بدكف أم م"ابؿ، إف أف ال فتع الجديدة التي ككعت في المكاف مف قبؿ بمديع تؿ ابيب تسببت بحالع مف 

 كسط المصميف. السأط في
 19/2/2013، 48عر  

 
 صدمة بالغة في غزة بعد حرؽ فمسطينية نفسيا  67

أصابت كفاة شابع فمسطينيع في التاسعع عشرة مف عمرىا حرقان الومسطينييف في قطاع غزة : الحياة –غزة 
رفع بصدمع بالنع، فيما شرعت الشرطع الومسطينيع في غزة بوتا تح"يؽ في ال"كيع لكشؼ م بساتيا كمع

األسباب الح"ي"يع، كدعت كسائؿ ا ع ـ إلى تكأي الدقع في نشر األأبار كالت كد مف المصادر الرسميع 
 قبؿ نشرىا.

كيؤشر حرؽ المرأة نوسيا بكككح إلى العنؼ الذم يمارس في حؽ النساء الومسطينيات مف قبؿ أزكاجيف 
الموظي، عمى نطاؽ كاسر في المجتمر  كينتشر العنؼ في حؽ النساء، أصكصان  كآبائيف كأش"ائيف كغيرىـ.

 الومسطيني المحافظ، بأاصع في ال"طاع.
كعمى رغـ الجيكد التي يبذليا عدد كبير مف مؤسسات المجتمر المدني كتمؾ المدافعع عف ح"كؽ ا نساف 

 كالمرأة، إف أف العنؼ الموظي كالجسدم ف يزاؿ يمارس في حؽ النساء.
في غزة أيمف البطنيجي إف « حماس»بعع لمحككمع التي ت"كدىا حركع كقاؿ الناطؽ باسـ الشرطع التا

 «.الشرطع شرعت عمى الوكر في التح"يؽ في ال"كيع لكشؼ م بساتيا كمعرفع أسبابيا الح"ي"يع»
 20/2/2013، الحياة، لندف

 
 يفرغ أطنانًا مف نفايات المستوطنات في مك  نفايات ميجور في نابمسااحتالؿ  68

يأشى السكاف الومسطينيكف في مدينع نابمس كريويا النربي، مف كاراع بيئيع كصحيع  :ادهعماد سع -نابمس
بافراغ اطناف مف النوايات، في مكب  األأيرةأ ؿ الساعات  ا سرائيميعمحتممع، اار قياـ عشرات الشاحنات 

 قريتي دير شرؼ كقكصيف، غرب المدينع. أراكينوايات ميجكر، ي"ر فكؽ 
جكيؼ صأرم، مكاف كسارة فمسطينيع، كف يبعد سكل مئات افمتار عف منازؿ المكاطنيف كي"ر المكب في ت

متر عف بئريف ارتكازييف، ينذياف عشرات افؼ المكاطنيف في ال"رل النربيع  100في ال"ريتيف، كاقؿ مف 
ىناؾ شاحنات دكت ككـ: "فكجئنا ب ف  كمدينع نابمس بمياه الشرب".كقاؿ محافظ نابمس جبريف البكرم لػال"دس

اسرائيميع ت"كـ بجمب اطناف النوايات، مف المستكطنات المحيطع، كمف داأؿ الأط افأكر، كتورغيا في 
 المكب، افمر الذم يشكؿ تيديدان ح"ي"يا لممكاطنيف كمصادر مياىيـ كمزركعاتيـ". 

 20/2/2013، القدس، القدس
 

 ط لمحاربتيـ فكريا تمفزيونية عمى األسر  لقنواتفؤاد الخفش: فرض ااحتالؿ  69
نابمس: أكد فؤاد الأوش مدير مركز "أحرار لدراسات األسرل كح"كؽ ا نساف" في بياف صحوي تم"ت "قدس 

( ب ف "إدأاؿ التمواز لنرؼ األسرل كاف بعد معارؾ كاريع أاكتيا الحركع 2|19برس" الا ااء )
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"نكات التي يريدكف"، مشيرا إلى أف "فراغان الومسطينيع األسيرة، كىك حؽ منتزع، كلألسرل الحؽ في اأتيار ال
كبيران شعر بو األسرل، بعد سحب قناة الجزيرة كاستبداليا ب"ناة يرفض نصؼ األسرل التعامؿ معيا 

كأكاؼ الأوش أف "جزءان كبيران مف ال"نكات  كمتابعتيا، لما تباو مف أمكر ف تكائـ ا"افتيـ"، كما قاؿ.
 تيميـ، فافحت ؿ يورض عمييـ متابعع قنكات ف ت"دـ ليـ ما ينذم المورككع عمى األسرل ىي قنكات ف

اىتماماتيـ الوكريع كالمعرفيع"، مطالبا المؤسسات ا ع ميع كالا"افيع "العمؿ عمى إبراز دكر افحت ؿ في 
تيـ محاربع كمحاصرة األسرل فكريان كا"افيان كمعرفيان، كمحاكلع زرع أفكار بعيدة عف اىتماماتيـ كأكلكيا

 ك سرل"، حسب قكلو.
 19/2/2013قدس برس، 

 
  وتحـر الفمسطينييف اإلنصاؼ القضائي والتعويض قضايامحكمة إسرائيمية ترفض ثالث  70

رفكت محكمع اسرائيميع مؤأرا ا ث دعاكل مدنيع رفعيا "المركز الومسطيني لح"كؽ ا نساف" تتعمؽ غزة: 
آأركف أاناء العدكاف ا سرائيمي عمى  24سطينيان كجرح مدنيان فم 14با اع حكادث منوصمع استشيد فييا 

  .2009-2008قطاع غزة "عمميع الرصاص المصبكب" في عاـ 
(، اف المحكمع المركزيع 19/2كقاؿ "المركز الومسطيني لح"كؽ ا نساف" في بياف لو اليكـ الا ااء )

ا الا ث، معتبرا اف رفض ال"كاء ا سرائيميع في بئر السبر رفكت في السابر مف الشير الجارم ال"كاي
 افسرائيمي انصاؼ الكحايا سيجبرىـ لمتكجو لم"كاء الدكلي.

كرفعت ال"كيع األكلى لممطالبع بتعكيض الكحايا الذيف قتمكا أك ف"دكا أطرافيـ نتيجع استيداؼ قكات 
  .2009يناير  4افحت ؿ ا سرائيمي لمسعويف في مستشوى العكدة بتاريخ 

الاانيع فتتعمؽ باستيداؼ ش"ع في الطابؽ الرابر  حدل البنايات في حي الشجاعيع شرؽ مدينع  أما ال"كيع 
، بينما تتعمؽ ال"كيع الاالاع بمياجمع قكات 2009كانكف ااني/ يناير  5غزة ب"ذيوع مدفعيع إسرائيميع بتاريخ 

 أيكان.  2009يناير  5افحت ؿ لبيت عزاء بال"ذائؼ المسماريع بتاريخ 
 19/2/2013برس،  قدس

 
 األراضي الفمسطينية  توسيع في حدود مستوطنة جنو  الخميؿ عمى حسا  71

الأميؿ: تشيد مستكطنع "عتنائيؿ" الم"امع عمى أراكي فمسطينيع في جنكب الأميؿ، عمميات تكسير حيث 
 أقدـ المستكطنكف عمى كـ عشرات الدكنمات مف اراكي المكاطنيف داأؿ سياج المستكطنع.

صادر محميع لػ "قدس برس" ب ف عمميات التكسير في حدكد المستكطنع، ت تي عمى حساب أراكي كأكدت م
المكاطنيف في منط"ع أـ العمد التابعع ل"ريع يطا ب راكي المكاطنيف مف عائ ت ابك سمرة ك اليركش ك 

 عائ ت مف قريع كرمو ببمدة دكرا.
 20/2/2013قدس برس، 

 
 لنق " وتجرط حممة تفتيش واسعة اتقتحـ سجف " خاصةوحدات إسرائيمية مركز "أسرط":  72

أكدت مصادر ح"كقيع فمسطينيع، ب ف قكة مف الكحدات الأاصع ا سرائيميع المسماة "كيتر" اقتحمت : راـ ا 
 بال"سـ. 9في سجف الن"ب، كأجرت حممع توتيش كاسعع في غرفع رقـ  9( قسـ 20/2فجر اليـك األربعاء )
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، أكدكا فيو كأككا بياف عف مركز " أسرل فمسطيف" لمدراسات ب نو تم"ى اتصاف مف أسرل الن"ب صباح اليـك
 10، كالتي تكـ 9في السجف مستيدفع النرفع رقـ  9باف الكحدات الأاصع اقتحمت بشكؿ مواجئ قسـ 

أسرل مف ا دارييف، كقامت بإأراجيـ في العراء تحت البرد ال"ارص، دكف السماح ليـ باصطحاب أغطيع 
م بس ا"يمع، ت"ييـ بركده األجكاء الصحراكيع في ىذا الكقت مف العاـ، كقامت بتوتيش النرفع بشكؿ أك 

دقيؽ كأتموت أغراض األسرل، كمزقت فرشاتيـ كأغطيتيـ بحجع أف األسرل يأوكف في داأميا أجيزة اتصاؿ 
عات قامت بعدىا كأكاؼ البياف، ب ف التوتيش استمر لعدة سا أميكيع يستأدمكنيا ل تصاؿ بذكييـ.

 الكحدات الأاصع بمصادرة األجيزة الكيربائيع مف النرفع، كقامت بإعادة األسرل إلييا، 
 

كأبمنتيـ باف النرفع منم"ع كتـ تحكيميا إلى غرفع عزؿ حتى إشعار آأر، كذلؾ ع"ابا لألسرل رغـ أف الجنكد 
 وتيش عنو. لـ يعاركا عمى شيء داأؿ النرفع مما ادعكا أنيـ حكركا مف اجؿ الت

 20/2/2013قدس برس، 
 

 السرطافمرض قرية فمسطينية مكمومة ب "..قوصيف" 73
سنكات( مف يكاجو أطر ا صابع بمرض  10ليس كحده الطوؿ عمر أبك ليمى ): عاطؼ دغمسنابمس_ 

السرطاف في قريتو قكصيف إلى النرب مف مدينع نابمس، فحتى اآلف كأ ؿ أقؿ مف عاميف تكفي ستع مف 
 نتيجع إصابتيـ بيذا المرض.أبنائيا 

فعمر المصاب بسرطاف الدـ "المككيميا" ىك كاحد مف بيف ستع عشر مصابا في ال"ريع، األمر الذم بات 
 يوسر لدل األىالي كغيرىـ مف الجيات المعنيع بكجكد مسببات ت"ؼ أمؼ انتشار المرض.

اجسا م"م"ا لمسكاف، األمر الذم كتكاعؼ مرض السرطاف في السنكات األأيرة كازداد بشكؿ ممحكظ كبات ى
 دفر الكايريف منيـ لمرحيؿ بحسب حديث أىالي ال"ريع لمجزيرة نت.

انتشار ىذا المرض لكجكد ممكاات ح"ي"يع  -عكك لجنع ال"ريع التي ُنّصبت لمتابعع ال"كيع-كعزا لؤم زبادة 
ستع منيـ حتى اآلف. كىك ما مكاطنا تكفي  22في ال"ريع كمحيطيا أدت أ ؿ العاميف األأيريف إلى إصابع 

 يعد رقما كبيرا م"ارنع بعدد السكاف البالغ ألوي نسمع.
كتحيط بال"ريع مصانر لتعبئع غاز الطيي كأأرل لتصنير األلمنيكـ إكافع ألبراج لشبكات الياتؼ الأميكم 

ط بال"ريع ماؿ كتتعرض ال"ريع لممكاات إسرائيميع ك براج افتصافت في المستكطنات التي ُتحي الومسطيني.
 "كدكميـ"، كمصانر كيمياكيع بالمنط"ع الصناعيع الم"امع عمى أراكي المكاطنيف كالمعركفع باسـ "بار أكف".

كشدد زبادة عمى أف غالبيع المصابيف مف الشباف ف يعممكف في مناطؽ صناعيع فمسطينيع أك إسرائيميع أك 
 براج في ال"ريع".أماكف ممكاع "كىناؾ سبر حافت ت"طف في محيط أحد األ

حالع مصابع  65كحسب مدير مركز المعمكمات الصحيع الومسطيني جكاد البيطار فإف ما بيف ستيف ك
 بالسرطاف لكؿ مائع ألؼ فمسطيني، كأف ىذا المرض اعتبر المسبب الااني لمكفيات بومسطيف.

: الادم، كالرئع، كال"كلكف كما تشير بيانات السجؿ الكطني لمسرطاف في فمسطيف إلى أف السرطانات الا اع
 % مف حافت السرطاف التي تصيب الومسطينييف.40تشكؿ أكار مف 

كقاؿ جكاد البيطار إف ال"ريع ب  شؾ تعاني مف ىذا المرض لكنو كم"ارنع بمناطؽ أأرل فمسطينيع فيي تكاد 
 تككف بمستكاىا أك حتى أقؿ قمي .

 19/2/2013، الجزيرة نت، الدوحة
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 ألؼ طالبة ضد الحصبة األلمانية 370تواصؿ حممة تطعيـ  بالضفة الصحة" 74

"األيػاـ": قاؿ الناطؽ باسـ كزارة الصحع الدكتكر طريؼ عاشكر، أمس، إف طكاقـ الرعايع الصحيع  -راـ ا  
تكاصؿ حممتيا لتطعيـ ا ناث مف الصكؼ األكؿ حتى السابر األساسي كد مرض الحصبع األلمانيع، 

 ألوان في محافظات الكوع كغزة. 370كالم"در عددىف بػ 
 20/2/2013، األياـ، راـ اهلل

 
حياؤىا استنادًا إلى حؿ الدولتيف السالـ عممية: يج  إخراج ممؾ األردف 75  مف دائرة الجمود وا 

ف ديمير بكتيف، في مكسكك  ،كالرئيس الركسي ،ا  الااني الممؾ عبد العاىؿ األردني، أجرل: بترا ككالع
نائيع تبعتيا مكسعع تناكلت تطكرات األككاع في الشرؽ األكسط، كجيكد تح"يؽ الس ـ أمس، مباحاات ا
أراج عمميع الس ـ مف دائرة  عبد ا  كلوت الممؾ كف"ا لحؿ الدكلتيف. إلى كركرة استن ؿ عامؿ الكقت كا 

حيائيا قبؿ فكات األكاف استنادان  ث األككاع في إلى حؿ الدكلتيف. كما جرل بيف الزعيميف بح الجمكد، كا 
 مدينع ال"دس، كجيكد األردف في الحواظ عمى الم"دسات ا س ميع كالمسيحيع ىناؾ.

 02/0/0223الغد، عم اف، 
 

 مع األسرط في سجوف ااحتالؿ اعتصاـ في مخيـ البقعة تضامناً  76
فـ الجكع البم"اء في مأيـ الب"عع تحت شعار "نعـ آل - نظـ حزب الكحدة الشعبيع: ط ؿ غنيمات -البم"اء 

ف لمرككع" ككسط حككر جماىيرم كحزبي كقكل كطنيع كحراكات شبابيع كبيرة اعتصامان كمف سمسمع 
كأكد  الوعاليات التي ت"اـ لمتكامف مر األسرل المكربيف عف الطعاـ في سجكف افحت ؿ الصييكني.

كأكد ذياب  ،الصييكني سعيد ذياب، تكامف الحزب مر األسرل في سجكف افحت ؿ. األميف العاـ لمحزب د
عمى افستمرار بالتحرؾ تكامنان مر األسرل، مطالبا الحككمع األردنيع بالتحرؾ مف أ ؿ الييئات 

 في السجكف الصييكنيع. األردنييفكالمؤسسات الدكليع لمعالجع قكيع األسرل 
 02/0/0223الغد، عم اف، 

 
 عاوف المشترؾسبؿ التيبحثاف  الفمسطينيو  األردنيالدفاع المدني  امدير  77

 أمسا  الككفحي في مكتبو  الوريؽ الركف ط ؿ عبد األردني الت"ى المدير العاـ لمدفاع المدني: بترا ككالع
الككفحي كركرة إدامع توعيؿ الع قات الانائيع بيف  كأكد العميد محمكد عيسى. ،الا ااء نظيره الومسطيني

ـ الدفاع المدني كالحمايع المدنيع كتبادؿ الأبرات مف أجؿ جيازم الدفاع المدني في البمديف في مجافت عمك 
 افرت"اء بسكيع األداء الميداني كال"ياـ بالكاجبات ا نسانيع بكؿ كواءة كاقتدار.

بحث سبؿ التعاكف المشترؾ ما بيف الدفاع المدني األردني  إلى ،التي تستمر ا اع أياـ ،كتيدؼ ىذه الزيارة
كبأاصع في مجاؿ التدريب كالت ىيؿ ل رت"اء بمستكل أداء رجاؿ الدفاع المدني  كالدفاع المدني الومسطيني

 الومسطيني في التعامؿ مر الحكادث المأتموع
 02/0/0223الرأي، عم اف، 

 
 : حياة األسير سامر العيساوي مسؤوليتكـ"إسرائيؿػ"العربية ل الدوؿ جامعة 78
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الومسطيني المكرب  األسيرالمسؤكليع الكاممع عف حياة  "إسرائيؿ"حممت الجامعع العربيع : ا ؼ ب -ال"اىرة 
 سراحيـ. بإط ؽعف الطعاـ سامر العيساكم كرفاقو كطالبت 

بيػػػاف ل"طػػػاع فمسػػػطيف كاألراكػػػي العربيػػػع المحتمػػػع فػػػي جامعػػػع الػػػدكؿ العربيػػػع إلػػػى أف قكػػػيع األسػػػير  كأشػػػار
"يتطمب تدأ ن دكليان كاسعان  كاألمر"، إسرائيؿ"المناكؿ سامر العيساكم كزم ئو ىي تجسيد لظمـ كقير كغدر 

كالكػػمائر الحيػػع كافػػع فػػي  ا نسػػافكدعمػػان قكيػػان كمسػػاندة مسػػتمرة مػػف كافػػع المؤسسػػات ذات الع قػػع بح"ػػكؽ 
 العالـ أجمر انتصاران لمعدالع كدفاعان عف الكرامع".

 02/0/0223الحياة، لندف، 
 في بحر غزة ابسب  مخمفاتي إسرائيؿ""البيئة تقاضي  لحمايةالجمعية المصرية األىمية مصر:  79

بػػدأت الجمعيػػع المصػػريع األىميػػع لحمايػػع البيئػػع بسػػيناء فػػي إجػػراءات  :"الأمػػيب" –فمسػػطيف المحتمػػع، ال"ػػاىرة 
م"اكاة الكياف الصييكني دكليان، عمى جريمع قتؿ األحياء المائيع في البحر المتكسط، كتػدمير البيئػع البحريػع 

سيناء المصريع كقطاع غزة، إار ابكت كخ كميات مػف مأموػات الصػرؼ الصػحي كالبريع الساحميع بمناطؽ 
 بالبحر المتكسط كتسربيا إلى سكاحؿ ال"طاع كمناطؽ شماؿ سيناء المصريع .

كقػػاؿ المينػػدس عبػػدا  الحجػػاكم رئػػيس مجمػػس إدارة الجمعيػػع، إف إجػػراءات الت"اكػػي اسػػتندت إلػػى اتواقيػػات 
ألؼ متر مكعب يكميا  02بتصريؼ نحك  "إسرائيؿ"حر المتكسط، كالذم ت"ـك برشمكنع الدكليع بش ف حمايع الب

، إكػافع إلػى إىماليػا ككػر حمػكؿ نيائيػع لمشػكمع تصػريؼ "حيوػا"مف مياه الصرؼ عمى سكاحمو قبالع مدينػع 
 ألؼ كـ يكميا في كادم غزة كبرؾ رفا . 22

 02/0/0223الخميج، الشارقة، 
 

 نقرةأ فيأردوغاف يستقبؿ مشعؿ تركيا:  82
، الا اػاء الت"ى رئػيس الػكزراء التركػي رجػب طيػب أردكغػاف، أمػس: سامي معركؼ -األناككؿ  -اسطنبكؿ 

 .رئيس المكتب السياسي لحركع حماس، أالد مشعؿ، في العاصمع التركيع أن"رة
أكد أردكغاف لمكيؼ الومسطيني عمى أف استمرار عمميػع المصػالحع دكف أم تكقػؼ، سػيككف لػو أىميػع حيث 

 يرة تنعكس بشكؿ إيجابي عمى عمميع الس ـ في الب د، بحسب قكلو.كب
 29/0/0223، ، أنقرةلألنباء األناضوؿوكالة 

 
 يستقبؿ وزير الصحة الفمسطيني اإلماراتي وزير الثقافة والشبا اإلمارات:  82

حع با نابػػع، اسػػت"بؿ عبػػد الػػرحمف العػػكيس كزيػػر الا"افػػع كالشػػباب كتنميػػع المجتمػػر، كزيػػر الصػػ: البيػػاف – دبػػي
 كزير الصحع الومسطيني الدكتكر ىاني عابديف كالكفد المرافؽ لو في ديكاف كزارة الصحع بدبي.

كبحػػث الجانبػػاف سػػبؿ توعيػػؿ التعػػاكف بػػيف كػػؿ مػػف كزارة الصػػحع كنظيرتيػػا الومسػػطينيع، ككيويػػع دعػػـ الجانػػب 
، كدعـ المرافؽ الصػحيع الومسػطينيع الومسطيني في عدد مف المجافت الصحيع كمنيا التدريب كالتعميـ الطبي

 با مكانيات المتاحع، بالتنسيؽ كالتعاكف مر الييئات الصحيع العاممع في الدكلع، كالي ؿ األحمر ا ماراتي.
 02/0/0223البياف، دبي، 

 
 لحماية حدودنا مع العراؽ إسرائيمية: ا شركات ةوزارة الخارجية الكويتي 80
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ة الأارجيػػػع الكػػػكيتي أالػػػد الجػػػارا  أف اتيػػػاـ الككيػػػت بالتعاقػػػد مػػػر إحػػػدل الككيػػػت ػ د ب ا: أكػػػد ككيػػػؿ كزار 
 الشركات ا سرائيميع لحمايع الحدكد مر العراؽ ىك ك ـ غير صحيا عمى ا ط ؽ.

سػبؽ كنوػت كزارة الداأميػع  الا اػاء،: أمػسكقاؿ الجار ا ، في تصريا صحافي نشرتو كسػائؿ إعػ ـ ككيتيػع 
الأبػػر كبالتػالي أقػػكؿ إف ىػذا الكػػ ـ غيػر منط"ػػي كغيػر صػػحيا فعتبػارات كايػػرة  ابشػكؿ كاكػا كصػػريا ىػذ

 أىميا أف ىناؾ كايرا مف الشركات المتأصصع العالميع التي تستطير ال"ياـ بيذه الميمع 
 

التي ليست لدينا ع قات معيا كف تطبير ، فمف غير المنط"ي كمػف غيػر  "إسرائيؿ"فما الداعي أف نتجو إلى 
 كندعك إحدل شركاتيا لمراقبع كحمايع حدكدنا الشماليع مر العراؽ. ،"إسرائيؿػ"ؿ أف نتكجو لالمع"ك 

 02/0/0223القدس العربي، لندف، 
 

 في حاؿ استمرار بناء المستوطنات "بوقؼ تعويضات "اليولوكوست "إسرائيؿ"ألمانيا تيدد  83
سػنكيا  "إسرائيؿػ"تدفعيا حككمع برليف لػ التيىددت ألمانيا بكقؼ دفر التعكيكات الماليع : كتب محمكد محيى

حػاؿ اسػتمرار  فيأدكلؼ ىتمر  األلمانيما يعرؼ بالمحرقع النازيع "اليكلكككست"، أ ؿ فترة حكـ الزعيـ  في
 بناء المستكطنات بالكوع النربيع كال"دس المحتمع. فيتؿ أبيب 

 األلماني سرائيميع قكليا، إف الجانب كن"مت صحيوع "يديعكت أحركنكت" ا سرائيميع عف المصادر السياسيع ا
 فػيرسػميان عػف كقػؼ مشػارير البنػاء  "إسػرائيؿ"أككا أف مكعد صرؼ التعكيكات سيت جؿ إلى حػيف إعػ ف 

 المستكطنات.
 29/0/0223اليـو السابع مصر، 

 
 ارتفاع غير مسبوؽ في عدد العمميات المعادية لمييود في فرنسافرنسا:  84

ارتواعػػان غيػػر مسػػبكؽ فػػي حجػػـ العمميػػات المعاديػػع لمييػػكد فػػي  0220المنصػػـر  شػػيد العػػاـ : عكػػا أكف فيػػف
فرنسا، كجاء ذلػؾ فػي ت"ريػر أصػدره جيػاز الحمايػع التػابر لمجاليػع الييكديػع الورنسػيع، كالػذم يتعػاكف مػر كزارة 

 الداأميع الورنسيع. 
تكػػاعؼ بنسػػبع تزيػػد عػػف امػػاني  كأشػػار الت"ريػػر إلػػى أف عػػدد العمميػػات المعاديػػع لمجاليػػع الييكديػػع فػػي فرنسػػا

 مرات عمى افرتواع الحاصؿ في عدد العمميات المعاديع األأرل في فرنسا. 
حاداػػان ممػػا يشػػكؿ أيكػػان  720كبمػػغ مجمػػكع عػػدد الحػػكادث المعاديػػع لمييػػكد فػػي فرنسػػا أػػ ؿ العػػاـ الماكػػي 

 . 0222% م"ارنع بالعاـ الذم سب"و 20ارتواعان م"داره 
فػي فرنسػا، ف"ػد بمػغ عػددىا  "العنػؼ الجسػدم"العمميات المعاديع لمييكد كالتػي تنػدرج تحػت أما بالنسبع لمجمؿ 

 . األأرلمف الجاليات  2فرد مف الجاليع الييكديع ك 27عمميع عنؼ استيدفت  272
ىػذه ، مؤتمران صحافيان  بداء قم"يػـ العميػؽ إزاء األربعاءكمف الم"رر أف تع"د الجاليع الييكديع الورنسيع، اليـك 

 المعطيات.
أنػػو فػػي منتصػػؼ العػػاـ المنصػػـر أعمػػف كزيػػر الداأميػػع الورنسػػي "مانكيػػؿ فػػالس"، عػػف رفػػر  إلػػى ا شػػارةتجػػدر 

الميزانيػػػع المأصصػػػع لحمايػػػع األحيػػػاء الييكديػػػع فػػػي فرنسػػػا، بعػػػد تزايػػػد حالػػػع افعتػػػداءات عمػػػى أبنػػػاء الجاليػػػع 
 الييكديع في فرنسا.
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يػػات افعتػػداء عمػػى أفػػراد الجاليػػع الييكديػػع بورنسػػا، حيػػث أصػػيب كجػػاءت تصػػريحات "فػػالس" بعػػد تزايػػد عمم
 شاباف ييكدياف بجراح متكسطع بعد تعركيما لمكرب في مدينع "مرسيميا" جنكبي فرنسا.

ا اػػع شػػباف ييػػكد بجػػراح أطيػػرة بعػػد تعركػػيـ ليجػػـك مػػف قبػػؿ عشػػرة أشػػأاص  أصػػيبكفػػي حاداػػع مماامػػع 
 بمدينع "فيميكرباف" الورنسيع.

التح"ي"ات الورنسيع أف المياجميف فرنسييف مف أصكؿ أفري"يع، كقد اسػتأدمكا المطػارؽ كال"كػباف  كما كشوت
 الحديديع أ ؿ عمميع األعداء عمى الشباف الييكد.

ىذا كبرز النوكذ الييكدم في فرنسا أ ؿ افنتأابات الرئاسيع الورنسػيع قبػؿ افأيػرة مػف أػ ؿ الت ييػد الكبيػر 
الورنسييف مرشا اليميف الورنسػي "نيكػكف سػارككزم"، كالػذم تبػيف أنػو مػف أـ ييكديػع كأف  الذم ل"يو مف الييكد

 زكجتو ىي األأرل ييكديع.
كليػػػذا ف"ػػػد تكقػػػر المراقبػػػكف حػػػدكث تنييػػػر فػػػي المكقػػػؼ الورنسػػػي مػػػف ال"كػػػايا العربيػػػع كعمػػػى رأسػػػيا ال"كػػػيع 

الورنسػي فػي السياسػع الأارجيػع الورنسػيع، الومسطينيع بسبب الدكر الذم مػف المكػف أف يمعبػو المػكبي الييػكدم 
ألػؼ ييػكدم، بالم"ارنػع مػر عػدد العػرب كالمسػمميف الػذيف يتجػاكزكف  722عممان بػ ف عػددىـ ف يتجػاكز حاليػا 

ستع م ييف مف أصؿ ستيف مميكف فرنسي، كلكف الييكد ىـ األكار تنظيما كنوكذان بيف الطكائؼ كاألقميات في 
 فرنسا.

كجكد الييػكد فػي فرنسػا، نجػد أف عػددىـ لػـ يتجػاكز عنػد قيػاـ الاػكرة الورنسػيع فػي عػاـ كعند استعراض تطكر 
، أم بعػػد الاػػكرة الورنسػػيع التػػي 2022مميػػكف فرنسػػي، كفػػي عػػاـ  07أربعػػيف ألػػؼ ييػػكدم، مػػف أصػػؿ  2702

 ييكديا. 07203منحتيـ ح"كقان متساكيع مر ب"يع الورنسييف ارتور عددىـ إلى 
 2002ألؼ ييكدم قد جاؤكا إلػى فرنسػا، بػيف عػاـ  222الجاليع الييكديع، فإف كحسب إحصائيع صدرت مف 

ألوا أ ؿ الحربيف العالميتيف األكلى كالاانيع،  02، ك2220-2002ألؼ ييكدم بيف  32، إذ كصؿ 2232ك
 ألؼ ييكدم. 072 2232ف صبا عددىـ في عاـ 

بسبب  2272-2220ألوا، اـ عاد كارتور بيف  222إف أف ىذا الرقـ انأوض بعد الحرب العالميع الاانيع إلى 
 كصكؿ مائع ألؼ ييكدم مف مصر كتكنس كالمنرب.

ألػؼ ييػكدم مػف الجزائػر،  02، كصػؿ 2270كبعد تكقيػر اتواقيػع أيويػاف بػيف فرنسػا كالجزائػر فػي مػارس عػاـ 
" كركسػيا، كأعمػى نسػبع كأصبا عدد الييكد في فرنسا حاليان، في الم"ػاـ الرابػر بعػد الكفيػات المتحػدة ك"إسػرائيؿ
مميػػكف ييػػكدم فػػي  22فػػي أكركبػػا النربيػػع، إذ يكجػػد اآلف نحػػك سػػبعمائع ألػػؼ ييػػكدم فػػي فرنسػػا مػػف أصػػؿ 

 العالـ.
 كيكجد نصؼ الييكد الورنسييف في العاصمع الورنسيع، إذ يعيش فييا مف الييكد أكار مما يعيش في ال"دس.

 02/0/0223، عكا أوف ايف
 

 إسرائيمية رومانية لالتجار باألعضاء البشرية رومانيا: تفكيؾ شبكة 85
: أعمنت النيابع المتأصصع في مكافحع الجريمع المنظمع أنو تـ، أمس، في ركمانيا توكيؾ شبكع "أ .ؼ .ب"

عكػػػكان فػػػي ىػػػذه  22إسػػػرائيميع ركمانيػػػع لتيريػػػب البكيكػػػات، فػػػي إطػػػار افتجػػػار باألعكػػػاء البشػػػريع. كنجػػػا 
متأصصػػػيف فػػػي ت"نيػػػات ا نجػػػاب  "إسػػػرائيمييف"دة أاصػػػع فػػػي بكأارسػػػت كالشػػػبكع التػػػي تكػػػـ ممامػػػيف لعيػػػا
يػػػكرك بحسػػػب النيابػػػع  022إلػػػى  722نسػػػاء بت"ػػػديـ بكيكػػػات م"ابػػػؿ  إقنػػػاعبمسػػػاعدة كسػػػائؿ أارجيػػػع، فػػػي 
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 كأككػاعيفمػف العمػر ي"مػف فػي األريػاؼ  32كاؿ  20كالشرطع التي قالت إف معظـ النساء طالبات بػيف اؿ 
 معدكمع .

 يمجئػكفأربعػع آفؼ يػكرك إلػى أزكاج كػانكا  إلػىتػـ بيػر البكيكػات فح"ػا با اػع "ر نوسػو أنػو كأكاؼ المصػد
 ."كسائؿ التأصيب الصناعي في ىذه العيادة إلى

كيػػ تكف إلػػى ركمانيػػا لمأكػػكع لكسػػائؿ التأصػػيب افصػػطناعي.  "إسػػرائيؿ"ي"يمػػكف فػػي  األزكاجككػػاف معظػػـ 
أطباء كممركػات كاأتصاصػييف فػي التأصػيب الصػناعي كذكرت الشرطع أف الشبكع كانت تكـ أصكصان 

. 
سػنكات بتيمػع افتجػار  2بالسػجف  "إسػرائيمييف"عمػى أربعػع أطبػاء  0220كحكمػت محكمػع فػي بكأارسػت فػي 

 بالبكيكات. 
 02/0/0223الخميج، الشارقة، 

 
 .. الجزء الثانيعقمؾكيؼ يغير اهلل  86

كصؿ إليو عالماف أميركياف مف ح"ائؽ عمميع مذىمع عف تناكلنا في الم"اؿ السابؽ ما ت: فداء ياسر الجندم
تواعؿ دماغ ا نساف كجيازه العصبي مر نشاطاتو الركحيع، كأار ىذه النشاطات في تنيير البنيع العصبيع 

 لمدماغ، كقد ككعا ما تكص  إليو في كتاب أصدراه بعنكاف "كيؼ ينير ا  ع"مؾ".
يع لتمؾ الح"ائؽ العمميع التي يرل المكتشواف أف ال"ياـ بيا يؤدم إلى كنتناكؿ في ىذا الم"اؿ التطبي"ات العمم

افستوادة ال"صكل مف ت ار الع"ؿ بالنشاط الركحي، ف"د تابر العالماف أبحاايما التطبي"يع حتى قادتيما إلى 
تنيير أف اتباعيا يؤدم إلى  -بالتجربع العمميع-مجمكعع مف التدريبات كا جراءات كالأطكات التي أابتا 

يجابي في بنيع الجياز العصبي، كمف اـ إلى حياة أفكؿ كأكار است"رارا.  جذرم كا 
كسيرل قارئنا الكريـ أف ما تكصؿ إليو العالماف في كتابيما ليس إف تمأيصان لعبادات المسمـ اليكميع 

 مأتبرات العمميع.كلع قتو التي ينبني أف تككف مر ربو، كك نيما ين" ف ك ميما مف كتب العبادة ف مف ال
ف لـ يسمياه  مف أىـ التدريبات التي يركز عمييا العالماف: الت مؿ كالتوكر كالذكر.. الذكر  نعـ الذكر، كا 
كذلؾ، ف"د جاء في الكتاب حرفيا "ل"د أابتت الدراسات التي ُأجريت عمى الجياز العصبي أف مجرد تكرار 

ة زمنيع، ي"مؿ بشكؿ كبير مف التكتر كالعصبيع كا حباط عبارة صكتيع بانتظاـ، أك تحريؾ األصابر أ ؿ فتر 
 كالنكب، في حيف يؤدم إلى زيادة في إدراؾ ح"ائؽ الحياة كال"يـ الركحيع".

كيكيؼ المؤلواف في غير مككر مف الكتاب، أف ىذا التدريب كغيره يككف أكار فائدة كأعظـ أارا إذا كاف 
 قيمع عميا تنمر صاحبيا باألمف كالس ـ.م"ترنا بالتركيز عمى ىدؼ محدد، كالتوكر في 

أليس ىذا التدريب ىك نسأع مف األذكار التي يسف أف يؤدييا المسمـ كأاصع بعد الص ة  كىؿ ىناؾ ىدؼ 
أعمى كأسمى مف ركا الأالؽ  كىؿ ىناؾ أمف كس ـ أعظـ مما يشعر بو المؤمف عند ذكره لربو كتوكره في 

كر في مكاطف عديدة منيا قكلو تعالى "إف في أمؽ السماكات كاألرض عظمتو  كقد حث كتاب ا  عمى التو
كاأت ؼ الميؿ كالنيار آليات ألكلي األلباب. الذيف يذكركف ا  قياما كقعكدان كعمى جنكبيـ كيتوكركف في 

 (.191ك 190أمؽ السمكات كاألرض.." )آؿ عمراف: 
 ص ة!!كالنصيحع الاانيع التي ي"دميا الكتاب إلى قرائو، ىي ال

فبعد دراسات مستويكع كأبحاث تجريبيع يأمص المؤلواف إلى أف العكامؿ األساسيع لتدريب ناجا يؤدم إلى 
 تنيير جذرم في الجياز العصبي نحك األفكؿ، تتمأص في أربر ن"اط:
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 النيع األكيدة كالعـز عمى التنيير. -1
 التركيز المستمر عمى ىدؼ محدد. -2
 لجسـ كالتنوس.التحكـ في تنظيـ حركع ا -3
 تكرار العمميع مدة زمنيع طكيمع. -4
 

كيكيواف أف "ىذه العكامؿ تككف أكار فاعميع إذا أكيؼ إلييا عامؿ أامس ىاـ جدان، كىك ا يماف باليدؼ 
 (".faithالذم تسعى إليو )

 كلتح"يؽ ذلؾ ي"ترح المؤلواف التدريب التالي:
وسؾ منتظمان، كمارس حركع منتظمع ألم جزء مف أجزاء "حافظ عمى حالع مف افسترأاء الذىني، كاجعؿ تن

جسمؾ، كأ ؿ ذلؾ قـ بالنناء أك اليتاؼ أك ردد بصكت أافت بعض األصكات كالعبارات التي ليا عندؾ 
دقي"ع، كاعمـ أف مف أىـ العكامؿ التي تساعدؾ عمى جني امار ىذا  12معنى شأصي، كلتكف مدة التمريف 

 ؿ فيو كاكا لؾ، كغايتؾ مف كرائو معركفع".التدريب أف اليدؼ الذم تت م
لك ف ىذا الك ـ الذم ترجمتو حرفيا مف الكتاب المذككر، يصؼ بدقع ص ة المسمـ التي أمره ا  أف يؤدييا 

 أمس مرات يكميان دكف ان"طاع:
فافسترأاء الذىني كالتنوس المنتظـ ليس إف الطم نينع التي ىي شرط مف شركط كؿ ركف مف أركاف  

الص ة، كما في الحديث "اـ ارَكْر حتى َتطَمِئفَّ راِكعنا، اـ ارَفْر حتى تستِكَم قاِئمنا، اـ اسُجْد حتى َتطَمِئفَّ 
جاِلسنا، اـ افَعْؿ  ساِجدنا، اـ ارَفْر حتى َتطَمِئفَّ جاِلسنا، اـ اسُجْد حتى َتْطَمِئفَّ ساِجدنا، اـ ارَفْر حتى َتطَمِئف َّ

 ذلؾ في ص ِتَؾ كميا".
كما يسميو المؤلواف النناء كاليتاؼ يذّكرنا ب"راءة ال"رآف المطمكبع في الص ة، كىي تككف سريع تارة كجيريع 
تارة أأرل، كتجكيد ال"راءة الجيريع كتحسيف الصكت بيا أمر مطمكب، قاؿ تعالى "كرتؿ ال"رآف ترتي "، كفي 

 الحديث الشريؼ "ليس منا مف لـ يتنف بال"رآف".
أف بحكث العالميف في كتابيما أابتت أف الص ة بصكت ىامس تؤار عمى أجزاء مف الدماغ  كمف العجائب

تأتمؼ عف تمؾ التي تؤار عمييا الص ة بصكت مرتور، كك  الت ايريف مطمكب، فسبحاف مف شرع لنا 
 الجير كا سرار في الص ة.

ىك مف أساسيات الص ة التي يت"بميا أما أف يككف اليدؼ كاكحان كغايع التوكر معركفع فذاؾ ىك الأشكع، ك 
ا  مف عبده المؤمف، قاؿ تعالى "كالذيف ىـ في ص تيـ أاشعكف"، كمف الأشكع حككر الجكارح كالتوكير 

 العميؽ في ما ي"كلو.
دقي"ع، تكاد تطابؽ المدة المطمكبع لص ة فريكع بأشكع كطم نينع، كيكيؼ  12كتحديد مدة التمريف بػ

ة المويدة لدماغ ا نساف كصحتو النوسيع كالعصبيع ىي التي تمارس بانتظاـ كيداـك عمييا المؤلواف أف "الص 
مف يمارسيا ألكقات طكيمع"، أما افنتظاـ فيك في قكلو تعالى "إف الص ة كانت عمى المؤمنيف كتابا 

 دائمكف".مكقكتان"، كأما الدكاـ عمييا ألكقات طكيمع فيي في قكلو تعالى "كالذيف ىـ عمى ص تيـ 
لـ يكف قصدنا أف نابت أف أالؽ ع"ؿ ا نساف ىك ا  الذم أنزؿ ال"رآف، فيذا أمر بدىي بالنسبع لنا، كلكف 
أردنا أف نطمر ال"راء الكراـ عمى ىذه الح"ائؽ العمميع أكفن. كاانيان، أف نبيف أف الص ة كالذكر كالتوكر كالعبادة 

داكمع عمييا إلى صحع ع"ميع كعصبيع كنوسيع، كتحوظ عمى ىي بماابع عيادة دائمع متكاممع تؤدم الم
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صاحبيا ذاكرتو مر ت"دمو في العمر، كتجعمو يعيش مطمئنان بعيدا عف ال"مؽ كاألزمات النوسيع كالتكتر 
 ككنكط الحياة اليكميع، كتؤأر إلى حد كبير شيأكأع الأ يا الدماغيع.

ّيرا عنكاف كتابيما، إلى عنكاف جديد ىك "أف بذكر ا  لك اىتدل العالماف المذككراف إلى ا س ـ لربما غ
 تطمئف ال"مكب".

 19/2/2013، الجزيرة نت، الدوحة
 "الربيع العربي"ما بعد  الصييونيةالمخابرات  87

ربما ف يتسر المجاؿ لذكر جممع الأسائر التي منيت بيا دكلع الكياف بوعؿ الاكرات العربيػع : ككافت -المجد
نتكاسػػات األىػػـ كاألأطػػر التػػي لػػيس با مكػػاف تجاكزىػػا أك ال"وػػز عنيػػا تمػػؾ المتعم"ػػع بالعمػػؿ األأيػػرة، لكػػف اف

األمنػػي أفسػػتأبارم، كيمكػػف تركيزىػػا فػػي ن"طتػػيف أساسػػيتيف: األكلػػى مواجػػ ة مجتمػػر المأػػابرات الصػػييكنيع 
ارتيا المدكيػع ألصػدقاء باندفع ىذه الاكرات كعدـ تكقعو ليا، عمى األقؿ بيذه السرعع كالديمكمع، كالاانيع أس

 كحمواء أمنييف مف الطراز األكؿ في محيطيا العربي.
كلذلؾ، فكر أف استي"ظت دكلع الكياف مف سكرتيا كآف أكاف فكرتيػا، بػدأت بإعػادة صػياغع لمسػت"بؿ ع قاتيػا 

 ع.األمنيع في المنط"ع، كأساليب عمميا أفستأبارم، كىك ما ينشنؿ بو ىذا التحميؿ في السطكر التالي
 

 سمسمة اإلخفاقات
بعد فترة كجيزة مػف تػكلي الجنػراؿ "أفيػؼ ككأػافي" لمسػؤكليع جيػاز افسػتأبارات العسػكريع الصػييكنيع "أمػاف" 

ف  قػدـ ت"ريػرا أمنيػا إلػى لجنػع الأارجيػع كاألمػف التابعػع لمكنيسػت، قػاؿ فيػو إف  النظػاـ المصػرم مػا زاؿ قكيػا، كا 
مػػػا سػػػيتـ اسػػػتيعابيا كاحتكاؤىػػػا، مسػػػتبعدا حصػػػكؿ تطػػػكرات المظػػػاىرات التػػػي تعػػػـ مصػػػر فػػػي حينػػػو سػػػرعاف 
 دراماتيكيع، بما فييا س"كط النظاـ كتنحي الرئيس.

ىنا، تكقؼ الصياينع مطكف عند سر ىذا ا أواؽ المدكم لمػدكائر األمنيػع فػي عػدـ قػدرتيا عمػى تنبػؤ نيايػات 
و، فينػاؾ سمسػمع مػف ا أواقػات فػي أحداث تػدكر فػي سػاحاتيا الأمويػع، مػر العمػـ أنػو لػـ يكػف األكؿ مػف نكعػ

عػػػدـ ت"ػػػدير أحػػػداث بعينيػػػا كقعػػػت فييػػػا المأػػػابرات الصػػػييكنيع، كمػػػف أىميػػػا: المواجػػػ ة بسػػػ"كط سػػػكر بػػػرليف، 
يػراف سػنع  كانييار النظاـ السكفياتي، كانح لو فح"ا، كعػدـ الت كػد مػف كقػؼ إطػ ؽ النػار فػي حػرب العػراؽ كا 

، كمواجػػػ ة الػػػدكائر األمنيػػػع ب حػػػداث النوػػػؽ فػػػي 2222يػػػع سػػػنع ، كتعػػػرض دكلػػػع الكيػػػاف لصػػػكاريخ عراق2200
 .2227المسجد األقصى في سبتمبر/أيمكؿ 

كيمكف ىنا الحديث عف ا ث مشاكؿ تنش  لدل المأابرات الصييكنيع، كتؤدم لوشميا أفستأبارم فػي ت"ػدير 
 ماؿ ىذه المكاقؼ التاريأيع، كمنيا الاكرات العربيع، كتتماؿ في:

 دة الأاـ غير الدقي"ع إلى ال"ادة.تدفؽ الما -2
 تكزير المادة افستأباريع عمى محافؿ البحث كبعارة معمكماتيا، كعدـ الأركج بت"دير جيد. -0
 الترىؿ ا دارم الذم يمعب دكرا ىاما في عمميع ا أواؽ األمني. -3

الأارجيػع، كسياسػاتيا مػر  كبالتالي، انعكست سمسمع ا أواقات سمبا عمى كاقر الكياف كدكلع، كعمػى ع قاتيػا
دكؿ العالـ, كليذا ت"ر المسؤكليع الكبرل عمى عات"يا، مما يحتـ عمييػا إعػادة النظػر فػي العديػد مػف سياسػاتيا 

 األمنيع كافستأباريع. 
 

 البيئة اإلستراتيجية
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ال"ائمػع"  أظيرت الاكرات العربيع األأيرة أماـ صػانر السياسػع األمنيػع الصػييكنيع مػا يمكػف كصػويا ب"الميػكؿ
في البيئع ا ستراتيجيع، التي يجب عمى افستأبارات الصييكنيع افستعداد ليا فػي الع"ػد الم"بػؿ، كتشػير إلػى 
أف بعػػػض الظػػػكاىر العالميػػػع كالحركػػػات ا قميميػػػع ستكاصػػػؿ تشػػػكيؿ صػػػكرة العػػػالـ فػػػي السػػػنكات الم"بمػػػع، أمػػػا 

 سماتيا األساسيع فيي:
بكصػػويا حػػاجزا أمػػاـ حركػػع المعمكمػػات، السػػكاف، التكنكلكجيػػا كرأس مكاصػػمع ذكبػػاف الحػػدكد بػػيف الػػدكؿ  -2

 الماؿ عمى كجو البسيطع.
 تناقص الشرعيع فستأداـ ال"كة العسكريع. -0
 مكاصمع افقتصاد، كما الاكرة التكنكلكجيع كعصر المعمكمات أداء دكر المحرؾ في ت"دـ العمؿ األمني. -3
ؿ ذات السػػػمطع الكػػػعيوع، كأمامتيػػػا: السػػػمطع الومسػػػطينيع، لبنػػػاف، تعػػػاظـ عكامػػػؿ ال"ػػػكة المحميػػػع فػػػي الػػػدك  -0

 العراؽ، مصر، السكداف، أفنانستاف، كتشكؿ ىذه المناطؽ مرتعا لمجيات المعاديع.
الصػػػعكبع فػػػي تح"يػػػؽ الػػػردع الصػػػييكني فػػػي ىػػػذه المنػػػاطؽ عبػػػر اسػػػتأداـ ال"ػػػكة الشػػػاممع، مػػػا يسػػػتدعي،  -2

 عاديع، كىي عمميات تتطمب بداىع فع  استأباريا محكما.بالتالي، عمميات جراحيع كد الجيات الم
كمػػا أبػػػرزت الاػػػكرات العربيػػع أمػػػاـ مػػػف يصػػكغ التكجيػػػات األمنيػػػع فػػي دكلػػػع الكيػػػاف، مكاصػػمع منظكمػػػع ال"ػػػكل 
الدكليع ميميا ل نت"اؿ مف عالـ أحادم يممي فيو النػرب جػدكؿ األعمػاؿ العػالمي، إلػى عػالـ متعػدد األقطػاب، 

عالميع قكيػع أأػرل، ماػؿ الصػيف كركسػيا، الطػامحتيف فسػتعادة دكر ال عػب ال"ائػد كافتحػاد  تتكاجد فيو قكل
 األكركبي، كىك ما تجمى في أككا صكره أاناء أحداث الاكرة السكريع.

كرغػػـ اسػػتمرار ىػػذه الاػػكرات كافنتواكػػات العربيػػع كب"ائيػػا ردحػػا مػػف الكقػػت عمػػى جػػدكؿ صػػانر ال"ػػرار الػػدكلي 
صػػؿ النػػزاع العربػػي الصػػييكني تػػرؤس جػػدكؿ األعمػػاؿ األمنػػي كالسياسػػي الصػػييكني كنػػزاع كا قميمػػي، سيكا

 قكمي ديني كحكارم، كفي قمب ىذا النزاع سيب"ى الصراع مر الومسطينييف.
كىناؾ بؤرة نزاع اانيع بيف دكلع الكياف كسكريا كحزب ا ، كمف الجائز في السنكات الم"بمع حدكث مد كجػزر 

سػػيع، كىنػػا يجػػب األأػػذ بالحسػػباف نشػػكء دكلػػع فمسػػطينيع "مسػػالمع"، أك معاديػػع/غير مسػػت"رة، فػػي العمميػػع السيا
 كربما اتواقيات أك حركب مر دكؿ عربيع أأرل، قد يشمميا طكفاف الاكرات.

صحيا أف األنظمع العربيع اليكـ تسمـ بكجكد دكلع الكياف، كلكف قد يتعزز الأط األيػديكلكجي الػرافض لح"يػا 
 كالتسميـ بيا في أكساط قسـ مف سكاف كصناع ال"رار في العالـ العربي.في الكجكد، 

كلػػذلؾ تكصػػي مراكػػز البحػػث األمنيػػع بػػالتركيز عمػػى مػػا تسػػميو ظػػاىرة "انعػػداـ الي"ػػيف"، مطالبػػع األأػػذ بعػػيف 
 افعتبػػار تعػػزز التيػػارات ا سػػ ميع، باعتبارىػػا ال"ػػكل األكاػػر ربحػػا ككسػػبا مػػف سػػ"كط األنظمػػع الحميوػػع لدكلػػع

 الكياف.
 

 الحقوؿ األمنية
يمكف تمأيص أىـ المأاطر األمنيع عمى دكلع الكياف فػي الع"ػد الم"بػؿ فػي مرحمػع مػا بعػد اسػت"رار األككػاع 

 في دكؿ الربير العربي عمى النحك التالي:
مكانيع كصكؿ س ح نككم أليدم دكؿ أك جيات متطرفع. -2  الس ح غير الت"ميدم ب نكاعو المأتموع كا 
 اريخ عمى الجبيع الداأميع، أصكصا مف المنظكمع الشماليع، إيراف كالمنظكمع الومسطينيع.الصك  -0
الجيكش النظاميع في المنط"ع التي تممؾ أسمحع متطكرة، ف سيما بعد انتأاب رؤساء ف يأوكف عداكتيـ  -3

 لدكلع الكياف، كتحديدا مصر.



 
 
 

 

 

           44ص                                    0776العدد:                02/0/0223األربعاء  التاريخ:

ر نظاميػع، قػد تشػكؿ لدكلػع الكيػاف معكػمع أأطار شبو عسكريع كعصابيع، مف قبؿ منظمات مسمحع غيػ -0
 أمنيع عسكريع ليس ليا حؿ، كتحديدا في سيناء كالجكفف، فك  عف قطاع غزة كجنكب لبناف.

كىناؾ إمكانيع لما يسمى بالمنػع افسػتأباريع الدارجػع ب"ت"ػاطر المأػاطر"، فػي كػكء أف عػددا مػف المأػاطر 
 ظـ ماؿ:ال"ائمع في البيئع ا ستراتيجيع يمكف أف تتعا

س"كط أنظمع عربيع، بالترافؽ مر أطر امت ؾ س ح نككم، عمى شكؿ الأكؼ ال"ائـ حاليا إزاء إمكانيػع  -2
 س"كط النظاـ السكرم، كالتركيز الصييكني عمى مسؿ الس ح الكيماكم.

 استعداد جيات متطرفع لتنويذ عمميات ترىيب ىائمع، بالترافؽ مر تسرب س ح غير ت"ميدم. -0
، لمحاكػػاة إأػػكانيـ فػػي الػػدكؿ 00كر دكلػػع فمسػػطينيع معاديػػع بػػالترافؽ مػػر انتواكػػع فػػي أكسػػاط عػػرب تبمػػ -3

 العربيع.
كيمكف تممس اآلاار العم نيع ليذه األأطػار عمػى نظريػع األمػف الصػييكنيع، بصػكرة تجعػؿ رجػاؿ المأػابرات 

كىػك مػا أشػار إليػو رؤسػاء أجيػزة الصييكنيع م"ميف فػي النػـك ىػذه األيػاـ بصػكرة ممحكظػع كأكاػر مػف المعتػاد، 
"المكسػػاد كالشػػاباؾ كأمػػاف"، أاصػػع أف بعػػض ىػػذه اآلاػػار عمػػى افسػػتأبارات الصػػييكنيع توػػرض عمييػػا ال"يػػاـ 

 با جراءات التاليع:
شف حرب سريع في جبيع كاسعع في ككء طػابر األعػداء، كغيػاب المشػركعيع السياسػيع فسػتأداـ النػار،  -أ

 ص مأاطر التصعيد، رغـ أف ذلؾ ليس مكمكنا.فالعمؿ السرم يسما بت"مي
 تنويذ عمميات أمنيع جراحيع مع"دة في مناطؽ بعيدة عف حدكد دكلع افحت ؿ. -ب
 تنويذ عمميات إحباط كاسعع كد األعماؿ السريع، كالمياـ ا ستراتيجيع عمى الصعيد الداأمي. -ج
 مككر قتاؿ جديد في عصر المعمكمات.تطكير قدرات ىجكميع كدفاعيع في "الشبكع العنكبكتيع"، ك -د
 تكفير معمكمات دقي"ع، كبكميع عاليع، لتجسيد ال"درات األمنيع لممأابرات الصييكنيع. -ق
حبػاط مشػاريعيـ، بالكشػؼ  -ك تكفير معمكمات لتح"يؽ مصالا أمنيػع سياسػيع، لػردع األعػداء عػف الحػرب، كا 

ممػػػكف تحػػػت سػػػتار مػػػف السػػػريع كالأػػػداع لألسػػػرة عػػػف نكايػػػاىـ، أك تػػػكفير معمكمػػػات اسػػػتأباريع كػػػد أعػػػداء يع
 الدكليع.

المساعدة في الحرب عمػى الع"ػكؿ، بكشػؼ المعمكمػات التػي تػؤار عمػى شػرائا مأتموػع، بيػدؼ المسػاعدة  -ز
 في تح"يؽ أىداؼ أمنيع، قاصدة بذلؾ الأداع كالحرب النوسيع.

 
 ااستخبارات المضادة

باريع الصػييكنيع فػي سػػابؽ السػنكات عػف إأواقػات كبيػػرة ف كشػوت بعػض التجػارب األمنيػع كالعمميػػات افسػتأ
مجػػػاؿ  نكارىػػػا، كلػػػـ يكػػػف السػػػبب فييػػػا إبػػػداعا فمسػػػطينيا أك عربيػػػا ف"ػػػط، ب"ػػػدر مػػػا عممػػػت أ ليػػػا األجيػػػزة 
افستأباريع الصييكنيع بتكاز دكف تنسيؽ تاـ بينيا، يعزك البعض سببو إلى الع قات الشأصػيع غيػر الكديػع 

 األمف افستأباريع. بيف رؤساء أجيزة
كىذا يتطمب التركيز في قادـ األياـ عمى كركرة التنسيؽ بينيا ألىميع كجػكده كأطػكرة انعدامػو، كف سػيما أف 
متابعػػػع الحػػػراؾ العربػػػي كتنيراتػػػو المتكقعػػػع تػػػ تي كػػػمف صػػػ حيات كاأتصاصػػػات جيػػػازم "المكسػػػاد كأمػػػاف" 

ف لألجيزة افستأباريع الصييكنيع مبنػى تنظيميػا بصكرة أاصع، أاصع أف ىناؾ إقرارا في بعض األحياف ب 
كعيوا ف ي ءـ متطمبات مكاجيع التحديات األمنيع الجديدة في دكلع الكياف، بحيث ف يكجػد مركػز لألجيػزة، 

 أك رأس مدبر ليا.
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كىك ما حدا بالمحافؿ األمنيع الصييكنيع لمػدعكة إلػى تشػكيؿ المزيػد مػف شػبكات التجسػس فػي الػدكؿ العربيػع، 
سكاء مف عاشت أحداث الاكرات، أك المتكقر أف تشيدىا مست"ب ، عمى أف يككف ليؤفء العمػ ء كالجكاسػيس 

 جممع مف األىداؼ الأويع كالمعمنع، كمنيا:
جمػػر المعمكمػػات األمنيػػع كافسػػتأباريع عػػف دكؿ بعينيػػا، ف سػػيما المكاقػػر العسػػكريع كالمحطػػات األمنيػػع،  -2

 يا تشكؿ أطرا عمييا مست"ب  في أم مكاجيع عسكريع.التي تعت"د دكلع الكياف أن
تدريب الجكاسيس عمى أحػدث األجيػزة ا لكتركنيػع، كتحديػدىـ لألمػاكف كالمأػابئ السػريع كالشػ"ؽ البديمػع  -0

 التي تستأدميا الشأصيات المعاديع في الدكؿ العربيع.
 فغتيافت.النيؿ مف الرمكز الم"اكمع في الدكؿ العربيع بتنويذ سمسمع مف ا -3
إمػػداد أجيػػزة األمػػف الصػػييكنيع بالمعمكمػػات افقتصػػاديع كالمشػػركعات افسػػتاماريع، السػػياحيع كالزراعيػػع،  -0

 كحركع البكرصع كتداكؿ األكراؽ الماليع، كالحصكؿ عمى معمكمات تأص رجاؿ األعماؿ.
نشػر كميػات ىائمػع مػف ال"ياـ بعمميات تأريب اجتماعي كأأ قي، بيدؼ التأريب، ف سيما عمى صعيد  -2

 المأدرات بمأتمؼ أنكاعيا، كرعايع شبكات الدعارة، كتجارة الرقيؽ.
كىكػػػذا، شػػػكؿ التجسػػػس لدكلػػػع الكيػػػاف، كمػػػازاؿ كسػػػيب"ى، سياسػػػع اابتػػػع تجػػػاه جيرانيػػػا، ألف المؤسسػػػع األمنيػػػع 

عػدة ف يمكػف  الصييكنيع تعت"د أف التجسس سيب"ى عنكانا أساسػيا لسياسػتيا الأارجيػع، انط قػا مػف محػددات
أف تأتوي بيف يـك كآأر، أىميا رغبتيػا بػ ف تكػكف عمػى متابعػع مكاوػع كحاياػع دائمػع لمػا يػدكر حكليػا، ألنيػا 

 تدرؾ جيدا أف المحيط العربي معاد ليا، أاصع أنظمع الحكـ الجديدة في مرحمع ما بعد الاكرات.
 28/0/0223، المجد اامني

 
 بأيػػدي اإلسػػالـ السياسػػي المنطقػػة سيسػػقطواشػػنطف وتػػؿ أبيػػ  غيػػا  إسػػتراتيجية مشػػتركة بػػيف  :دراسػػة 88

 المتشدد
زىيػر أنػدراكس: رأت دراسػع جديػدة نشػرىا مركػز أبحػاث األمػف ال"ػكمي ا سػرائيمي أنػو يتحػتـ عمػى  -الناصرة 

حككمػع بنيػػاميف نتنيػػاىك اسػتن ؿ زيػػارة الػػرئيس األمريكػػي، بػاراؾ أكبامػػا، إلػػى الدكلػع العبريػػع كورصػػع تاريأيػػع 
إسرائيميع مشتركع حياؿ األحداث كالتطكرات التي تمر فييػا منط"ػع الشػرؽ  -متكصؿ إلى إستراتيجيع أمريكيع ل

 األكسط.
ذلػػػؾ أف كاشػػػنطف كتػػػؿ أبيػػػب تريػػػداف منػػػر إيػػػراف مػػػف الكصػػػكؿ إلػػػى ال"نبمػػػع النككيػػػع، كلكنيمػػػا تأتموػػػاف حػػػكؿ 

سػػد  بعػػاد سػػكريع عػػف محػػكر الشػػر مػػر الطري"ػػع، الػػدكلتاف تنتظػػراف بوػػارغ الصػػبر سػػ"كط الػػرئيس د. بشػػار األ
إيراف كحزب ا ، كلكف ال"مؽ ُيساكرىما مف إمكانيع انت"اؿ األسمحع السكريع غير الت"ميديع إلى جيات معاديع، 
كمػػػا أنػػػػو لػػػػـ يحصػػػػؿ أم ت"ػػػػدـ عمػػػى المسػػػػار الومسػػػػطيني، با كػػػػافع إلػػػػى ذلػػػؾ لػػػػـ يػػػػتـ حػػػػؿ األزمػػػػع التركيػػػػع 

اسػػػي يكاصػػػؿ تعاظمػػػو فػػػي الشػػػرؽ األكسػػػط، كتحديػػػدا بعػػػد سػػػيطرة حركػػػع ا سػػػرائيميع، كمػػػا أف ا سػػػ ـ السي
 )ا أكاف المسممكف( عمى السمطع في مصر.

كتابعت الدراسع قائمعن إف الشرؽ األكسط يشيد مرحمع مف التنييرات كالمتنيرات التػي مػف الصػعب التنبػؤ بيػا، 
بػػػادرات، كمػػػا أف الككػػػر المركػػػب األمػػر الػػػذم دفػػػر تػػػؿ أبيػػػب فتأػػػاذ قػػػرار بػػػ ف الكقػػت لػػػيس مناسػػػبا لطػػػرح م

كالمع"ػػد فػػي المنط"ػػع أل"ػػى بظ لػػو عمػػى سياسػػع الػػرئيس أكبامػػا التػػي تػػؤمف بػػ ف لمكفيػػات المتحػػدة قػػكة محػػدكدة 
لمعالجػػع مشػػاكؿ العػػالـ، كبػػاألأص مػػا يجػػرم فػػي الشػػرؽ األكسػػط، ناىيػػؾ عػػف أف أكبامػػا ُيعػػاني مػػف مشػػاكؿ 

سع األمريكيع الجديدة ترتكز عمى مبدأ افبتعاد عف حؿ المشاكؿ داأميع، مف ىنا، لوتت الدراسع إلى أف السيا
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فػػي الشػػرؽ األكسػػط، بػػؿ التركيػػز عمػػى سػػحب جيشػػيا مػػف العػػراؽ كأفنانسػػتاف، ت جيػػؿ الكػػربع العسػػكريع كػػد 
 البرنامب النككم ا يراني كافمتناع عف التدأؿ في مجريات األمكر في سكريع.

ذا لػـ تتكصػؿ كاشػنطف كتػؿ بناء عمى ما ت"دـ، قاؿ ُمعد الدراسع،  أكدم ديكؿ، إف ساعع الحسـ قد اقتربت، كا 
أبيب إلػى إسػتراتيجيع مكحػدة لمكاجيػع ىػذه التحػديات الجسػاـ، فػإف ا سػ ـ السياسػي سُيسػيطر عمػى المنط"ػع 

 برمتيا.
 عػػ كة عمػػى ذلػػؾ، لوػػت ديكػػؿ إلػػى أف الػػدكلتيف تعمػػ ف جاىػػدا مػػف أجػػؿ ترسػػيخ اتواقيػػع السػػ ـ بػػيف إسػػرائيؿ
كمصر مف ناحيع، كبيف إسرائيؿ كالمممكع الياشميع مػف الناحيػع األأػرل، كالمحافظػع عمػى اسػت"رار النظػاميف 
الحاميف في ال"اىرة كعماف، كيبرز الأ ؼ بينيما في ال"كيع الومسػطينيع كفػي معالجػع النػككم ا يرانػي، مػر 

 مر الومسطينييف بدكف شركط مسب"ع. أف الحككمع ا سرائيميع عمى استعداد لمعكدة إلى طاكلع المواككات
كحددت الدراسع المبادئ الم"ترحع لتبني الدكلتيف إستراتيجيع إقميميع مشتركع تككف مبنيع عمى األسس التاليع: 
الكفيات المتحدة األمريكيع تتعيد بعدـ تػرؾ الشػرؽ األكسػط، ألف ذلػؾ سيكػر المنط"ػع جميعيػا تحػت سػيطرة 

الع قػػات ا سػػتراتيجيع كمكاصػػػمع تعميػػؽ التعػػاكف األمنػػي بػػيف كاشػػنطف كتػػػؿ  ا سػػ مييف المتطػػرفيف، تعزيػػز
أبيب، انتياج الشوافيع في الع قات الانائيع كعدـ ال"يػاـ بأطػكات أحاديػع الجانػب دكف إبػ غ الطػرؼ الاػاني، 

جمػاع تمتنر كاشنطف مف تحدم إسرائيؿ بمطالبتيا بكقؼ البناء في ال"دس، كىك األمر الػذم يتعػارض مػر ا 
ا سرائيمي، كمف ناحيتيا تتبنى إسرائيؿ سياسع لمبناء ف"ط في الكتؿ افستيطانيع، التي ستب"ى تحت سيطرتيا 

 في أم حؿ قد يتـ التكصؿ إليو.
كمػػا ت"تػػرح الدراسػػع إجػػراء مواككػػات لرسػػـ صػػكرة مشػػتركع كمتو"ػػع لتحديػػد سػػمـ األكلكيػػات مػػف أجػػؿ مكاجيػػع 

بمكماسػػػيع، افقتصػػػاديع كافجتماعيػػػع، أمػػػا البنػػػد السػػػادس كاألأيػػػر، بحسػػػب التحػػػديات األمنيػػػع، السياسػػػيع، الد
الدراسع، فيك تكصؿ الدكلتيف إلى تذكيت المبدأ ب ف الشرؽ األكسط ف يويـ لنع الك ـ، إنما يؤمف باألعماؿ، 

لػؾ كبالتالي مف الكركرة بمكاف إبراز ا صرار مف قبؿ كاشنطف كتػؿ أبيػب عمػى تح"يػؽ األىػداؼ، بمػا فػي ذ
المجكء إلى استعماؿ ال"كة. كبرأم معد الدراسع فإف تبني المبادئ الستع التي ُذكرت أنونػا سػُتمكف كاشػنطف كتػؿ 

 أبيب مف مكاجيع التيديدات كالتحديات عمى حد سكاء.
كتابعػت الدراسػع قائمػعن إنػو يتحػتـ عمػى الػرئيس أكبامػا مػنا التعيػدات كالت كيػدات بػ ف الكفيػات المتحػدة سػػتمنر 

راف مف الحصكؿ عمػى األسػمحع النككيػع كعػدـ الكصػكؿ معيػا إلػى اتوػاؽ تسػتكعب فيػو أمريكػا إيػراف نككيػع، إي
كىػػذا األمػػر يجػػب أْف يرتكػػز عمػػى التأطػػيط المشػػترؾ لعمميػػع عسػػكريع، افتوػػاؽ المتبػػادؿ عمػػى عػػدـ السػػماح 

ع أارج الجميكريع ا س ميع، بالمئع شريطع أْف ُيحوظ ىذه الكمي 3.2 يراف بتأصيب اليكارنيكـ بنسبع توكؽ 
 أما البند الاالث كاألأير فيك زيادة الع"كبات المورككع عمى طيراف.

أما في ما يتعمؽ بالمس لع الومسطينيع فإنو يجب عمى رئيس الكزراء، بنياميف نتنياىك، الت كيد ألكباما عمى أف 
ُتسػػمى بالعمميػػػع السػػمميع مػػف أجػػػؿ  حككمتػػو سػػتمج  إلػػى جميػػػر الكسػػائؿ الدبمكماسػػيع مػػػف أجػػؿ الت"ػػدـ فػػػي مػػا

التكصػػؿ فتوػػاؽ مػػر السػػمطع الومسػػطينيع، كمػػا يتحػػتـ عمػػى نتنيػػاىك إبػػ غ أكبامػػا أنػػو إذا فشػػمت المسػػاعي فػػإف 
إسػػرائيؿ ستكػػطر إلػػى ال"يػػاـ بأطػػكات أحاديػػع الجانػػب ل نوصػػاؿ عػػف الومسػػطينييف كافنسػػحاب مػػف المنػػاطؽ 

ب ف يشػػمؿ غػػكر األردف، كمػػا أنػػو تب"ػػى  سػػرائيؿ الحريػػع المطم"ػػع التػػي ف تػػرل فييػػا أىميػػع أمنيػػع، كافنسػػحا
لم"بيػاـ بعمميػات عسػكريع فػي جميػر أنحػاء الكػوع النربيػع بعػد افنسػحاب إذا اقتكػت الكػركرة، كمػا أف ىػػذه 
الرؤيع ترل في قطاع غزة منط"ع أارجػع عػف أم اتوػاؽ بػيف الطػرفيف، طالمػا كاصػمت حركػع حمػاس المكاف"ػع 

 باعيع الدكليع.عمى شركط الر 
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أما في ما يتعمؽ بسكريع، قالت الدراسع إف كاشػنطف كتػؿ أبيػب ممػزمتيف بتحديػد ا سػتراتيجيع لميػـك الػذم يمػي 
سػ"كط الػػرئيس د. األسػػد، لمنػػر اسػػتعماؿ األسػػمحع الكيميائيػػع كالبيكلكجيػػع كعػػدـ انت"اليػػا إلػػى منظمػػع حػػزب ا  

لعمؿ عمى منر قكل ا س ـ السياسي مف السػيطرة عمػى م"اليػد المبنانيع، أْك إلى عناصر إس ميع متطرفع، كا
 الحكـ، كعككا عف ذلؾ التجييز لنظاـ حكـ يككف مؤيدنا لمنرب.

كمػػا قالػػت الدراسػػع إنػػو يتحػػتـ عمػػى كػػٍؿ مػػف إسػػرائيؿ كأمريكػػا العمػػؿ عمػػى مسػػاعدة المممكػػع الياشػػميع بسػػبب 
يػػد مػػف يػػكـٍ إلػػى أأػػر، كذلػػؾ عمػػى أمويػػع مكاقػػؼ كػػعويا افقتصػػادم، ذلػػؾ أف أطػػر اسػػتمرارىا كاسػػت"رارىا يز 

المممكع المساندة  سرائيؿ كأمريكا، كالتػي ُتعتبػر بوكػؿ ذلػؾ عػام ن ميمػا فػي افسػت"رار ا قميمػي، كمػا يجػب 
العمػػؿ المشػػترؾ لمحوػػاظ عمػػى اتوػػاؽ كادم العربػػع. كمػػا رأت الدراسػػع أف لتركيػػا تكجػػد كظيوػػع ميمػػع فػػي بنػػاء 

مف أجؿ تح"يؽ ىذا اليدؼ يجب حسـ الع قات مر تركيػا كانصػياع إسػرائيؿ ل قتػراح سكريع ما بعد األسد، ك 
 -األمريكي ال"اكي باعتذار إسرائيمي مف تركيا، كما أنو مف األىميع بمكاف بذؿ الجيػكد األمريكيػع  التركيػع 

 األردنيع مف أجؿ منر توكؾ العراؽ، أْك س"كطيا كميا ب يدم ا يرانييف.
لػى ال"ػكؿ إنػو بمػا أف إسػرائيؿ غيػُر قػادرٍة عمػى مكاجيػع التحػديات كالتيديػدات لكحػدىا كفػي كأمصت الدراسػع إ

آف كاحد، فإنو مف الكركرم التكصؿ إلػى تنسػيؽ إسػتراتيجي كايػؽ مػر أمريكػا، عمػى الػرغـ مػف معرفتيػا بػ ف 
بػيف كاشػنطف كتػؿ  األأيرة أعجز مف أْف تنعالب جمير مشػاكؿ العػالـ، ذلػؾ أنػو بػدكف بنػاء إسػتراتيجيع مشػتركع

أبيػػب، فػػإف منط"ػػع الشػػرؽ األكسػػط فػػي أطػػر كبيػػر مػػف قبػػؿ قػػكل ا سػػ ـ السياسػػي المتطػػرؼ، الػػذم بػػدكف 
ـْ أج ن مف السيطرة عمى م"اليد الحكـ في الدكؿ العربيع، عمى حد قكؿ الدراسع.  مكاجيتو، سيتمكف عاج ن أ
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 ربى الحسيني
ف يكتػػب عػػف معركػػع األسػػرل لمبكػػاء عمػػى حػػالتيـ أك لوػػت انتبػػاه زعمػػاء ال"صػػكر، بػػؿ لعػػرض معركػػع اكريػػع 

 أبطاليا في سجكف افحت ؿ، لعؿ ىناؾ مف ي أذ عبرة أك يجعؿ منيـ شرارة لاكرتو.
تأطػػى اليػػـك  تنشػػنؿ عػػائ تيـ بعػػّد أيػػاـ ا كػػراب عػػف الطعػػاـ، بانتظػػار أم أبػػر عػػنيـ، فسػػامر العيسػػاكم

، أمػػا أيمػػف شػػراكنع فػػدأؿ شػػيره الاػػاني، كىػػك 07، كطػػارؽ قعػػداف كجعوػػر عػػز الػػديف دأػػ  يكميمػػا اؿ023اؿ
 يكمان. 202الذم أكرب ساب"ان 

حتػػى النيايػػع دفاعػػان عػػف ح"يػػـ كحػػؽ األسػػرل اآلأػػريف « األمعػػاء الأاكيػػع»يصػػر ىػػؤفء عمػػى أػػكض معركػػع 
 ؿ. كتكاجػػػو سػػػمطات افحػػػت ؿ األسػػػرل األربعػػػع بافعت"ػػػاؿ كحػػؽ أم فمسػػػطيني أك عربػػػي ي"ػػػر فػػػي يػػػد افحػػػت

ا دارم مف جيع، كىي حالع عز الػديف، أك بتعػديؿ عمػى أمػر عسػكرم ي"كػي بإعػادة اعت"ػاؿ المحػرريف فػي 
 مف دكف أم أدلع كدىـ، كىي حالع العيساكم.« شاليت»صو"ع 

 سامر العيساكم: دفاعان عف األسرل
، اعت"ػػؿ فػػي افنتواكػػع الاانيػػع أك انتواكػػع «مكقراطيػػع لتحريػػر فمسػػطيفالجبيػػع الدي»سػػامر عكػػك قػػديـ فػػي 

التابعع « كتائب الم"اكمع الكطنيع»عامان بتيمع افنتماء ؿ 07، كحكـ عميو بالسجف 0222األقصى في العاـ 
 حممي األعرج.« الحريات كالح"كؽ المدنيع»لمجبيع، بحسب مدير مركز 
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، قكى منيا عشر سػنكات فػي السػجف قبػؿ ا فػراج «السوير»األعرج ؿمف عمره، ي"كؿ  32لـ يتأّط اليكـ اؿ
. يذكر أنو كػاف قػد اعت"ػؿ 0222تشريف األكؿ العاـ  20لتبادؿ األسرل، كذلؾ في « شاليت»عنو في صو"ع 

 سنتيف قبؿ افنتواكع بالتيـ ذاتيا.
كط افتواقيػع بذىابػو ، قػررت سػمطات افحػت ؿ إعػادة اعت"الػو بحجػع أنػو أػرؽ شػر 0220تمػكز العػاـ  7كفػي 

إلػػى كػػاحيع الػػراـ فػػي ال"ػػدس المحتمػػع، كذلػػؾ ي"ػػر كػػمف التعػػديؿ العسػػكرم الجديػػد. كيطالػػب افحػػت ؿ اليػػـك 
 عامان أأرل في السجف. 27بإعادة الحكـ السابؽ لي"كي 

، ف"د  ا يعطي رفكت المحكمع ا فراج عنو بالكوالع كأجمت ال"رار لمتداكؿ كالدراسع شير كامؿ... م»أما اليـك
 ، بحسب األعرج.«تشريعان بال"تؿ

كعائمع سامر، تشبو غالبيع العػائ ت الومسػطينيع، فوػي منزليػا شػييد كأسػرل حػاليكف كمحػرركف. شػ"يؽ سػامر 
فػي انتواكػع الحجػارة، كعػـ آأػر استشػيد أيكػان مػر الجبيػع فػي « الجبيػع الديمكقراطيػع»استشيد في صوكؼ 

 جنكب لبناف، يشرح األعرج.
ال ئحع ىنػا، فشػ"ي"و شػادم اعت"ػؿ منػذ عػدة أيػاـ، كىػك أصػ ن أسػير سػابؽ، أمػا الػذم قكػى المػدة  كف تتكقؼ

. 30عامػػان متورقػػع فػػي المعت"ػػؿ، كىػػك لػػـ يتجػػاكز اليػػكـ اؿ 02األطػػكؿ فػػي األسػػر فيػػك مػػدحت الػػذم أمكػػى 
 كش"ي"تو شيريف بدكرىا أمكت حكالي سنع في المعت"ؿ.

نكنيػػان بػػؿ سياسػػي، أم أف تػػكعز الحككمػػع ا سػػرائيميع لممحكمػػع بػػا فراج لػػيس قا»ككف"ػػان لألعػػرج، الحػػؿ اليػػكـ 
ذا لػػػـ يحصػػػؿ ذلػػػؾ، «. عنػػػو، كبػػػذلؾ تكجػػػد مأرجػػػان ليػػػذه المعكػػػمع فػػػإف األسػػػرل مصػػػركف عمػػػى مكاصػػػمع »كا 

، فافحت ؿ يتأكؼ مف ا فراج عف أسػير محكػكـ، «حربيـ، فمنذ البدايع كاف كاكحان أنيا معركع كسر عظـ
 وتا األبكاب أماـ حافت أأرل.ألف ذلؾ قد ي

قكيع العيساكم ىي األكلى مف نكعيا، فيك يرفض إعادة اعت"الو ألنيا حصمت مف دكف »كيؤكد األعرج أف 
الأػػكؼ اآلف يكمػػف فػػي تعركػػو إلػػى المػػكت الموػػاجئ، كمػػا أبمنػػو الصػػميب األحمػػر... لكنػػو »ك«. كجػػو حػػؽ

 «.ل اآلأريفمصر عمى افستمرار دفاعان عف صو"ع التبادؿ، كاألسر 
 طارؽ قعداف: حكايع عائمع أسيرة

مػػر شػػ"ي"و معاكيػػع « السػػوير»ىػػي ليسػػت قصػػع أسػػير كاحػػد بػػؿ ركايػػع عػػف عائمػػع أسػػيرة لػػـ تنتػػو بعػػد. تحػػدات 
 «.مطاردة افحت ؿ»ليسرد مسيرة طارؽ كعائمتو مر 

كاليػكـ ىػك افعت"ػاؿ » أم فترة انتواكع الحجارة، ي"كؿ معاكيػع، 2200بدأ افحت ؿ بمطاردة طارؽ في العاـ 
لػـ يب"ػى طػارؽ ا اػع «. منيا إداريان كا اع أحكاـ بتيمع افنتمػاء إلػى حركػع الجيػاد ا سػ مي 22، 20الرقـ 

تشػػريف الاػػاني الماكػػي، كبػػدأ بعػػد أربػػر أيػػاـ إكػػرابو عػػف  03أشػػير أػػارج السػػجف، ليػػتـ اعت"الػػو مجػػددان فػػي 
ىنػاؾ تيمػع معينػع، بػؿ مػا حصػؿ أساسػان، بحسػب معاكيػع،  الطعاـ إار صػدكر الحكػـ ا دارم. كبػالطبر لػيس

 «.رد فعؿ سمطات افحت ؿ عمى افنتصار في غزة»ىك 
كمػػف ىنػػا نػػدأؿ إلػػى قصػػع العائمػػع المككنػػع مػػف ا اػػع شػػباف )طػػارؽ كمحمػػكد كمعاكيػػع( كمنػػى الوتػػاة الكحيػػدة. 

صػػو"ع »لتػػي ُأفػػرج عنيػػا فػػي تشػػريف الاػػاني الماكػػي، كىػػي ا 27منػػى اعت"مػػت قبػػؿ طػػارؽ بعػػدة أيػػاـ أم فػػي 
 ككما ىي الحاؿ مر العيساكم، تطالب سمطات افحت ؿ بإعادة حكميا ال"ديـ.«. شاليت

آذار الم"بػػؿ. كمنػػى مأطكبػػع ألسػػير ىػػك إبػػراىيـ  22كأمػس، قػػررت المحكمػػع ت جيػػؿ البحػػث فػػي قكػػيتيا إلػى 
« جمعػاد»ف فػي عمميػع اقتحػاـ معسػكر إغباريع، المحككـ بالسجف مدل الحياة بتيمع قتؿ أربعع جنكد إسرائيميي
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. سػمر إبػراىيـ الكايػر عػف منػى كرأل صػكرتيا عمػى صػوحات الجريػدة، فمػا كػاف منػو إف أف 2220في العاـ 
 طمب يدىا مف أأييا طارؽ كىك المعت"ؿ كقتيا، يشرح معاكيع.

رات، كمعاكيػػع اػػ ث كلػػـ تنتػػِو حكايػػع العائمػػع مػػر افحػػت ؿ ىنػػا، فمحمػػكد كىػػك الشػػ"يؽ األكبػػر، اعتُ"ػػؿ سػػت مػػ
 «.الجياد»مرات، بسبب انتمائيـ إلى 

 جعور عز الديف: حكـ إدارم مؤجؿ دائمان 
إلػى  0222لجعور قصع طكيمع مر األسر، بدأت منذ افنتواكع األكلى، مػركران بانتواكػع األقصػى فػي العػاـ 

محمػػػد عػػػز الػػػديف  اليػػػكـ. أمسػػػع اعت"ػػػافت، جميعيػػػا فػػػي إطػػػار افعت"ػػػاؿ ا دارم، بحسػػػب مػػػا ي"ػػػكؿ شػػػ"ي"و
كمجمكع السنكات التي قكاىا فػي السػجف أمػس سػنكات كنصػؼ سػنع، مػف بينيػا عػاـ كنصػؼ «. السوير»ؿ

 العاـ متكاصمع.
فػي « الحركػع األسػيرة»التػي أطم"تيػا « األمعاء الأاكيع»تـ ا فراج عف جعور في تمكز الماكي، إار معركع 

خ افحت ؿ لمطالب الحركع األسيرة، كُأفرج كقتيا عف يكمان حيف رك 07كانتيت بعد  0220نيساف العاـ  27
يكمػان احتجاجػان عمػى  20األسرل ا دارييف بعد انتياء محككميتيـ. إف أف جعوػر أػاض كقتيػا إكػرابان اسػتمر 

 اعت"الو ا دارم، بحسب ش"ي"و.
ااني الماكي تشريف ال 00لكنو لـ يمكث أارج المعت"ؿ سكل شير كنصؼ الشير، ي"كؿ ش"ي"و، فاعتُ"ؿ في 

تشػػػريف الاػػػاني  07ألنػػو ببسػػػاطع تكػػامف مػػػر األسػػػرل. كجعوػػر بػػػدأ إكػػرابو يػػػكـ الحكػػػـ عميػػو إداريػػػان أم فػػي 
 الماكي.

ف يكجد أم تيمع في الحكـ ا دارم... لك كاف لو أم نشاط سياسػي لكػانكا حػاكمكه... إف ا سػرائيمييف بعػد »
ف يػزاؿ »مػا ككػعو الصػحي، فبػالطبر سػيئ جػدان، فيػك ، ي"كؿ محمػد. أ«حرب غزة قرركا افنت"اـ مف الشباب
 «.يعاني مف تبعات ا كراب األكؿ

طالبت »شباط الحالي، حيث  23يذكر أف محكمع العدؿ العميا في ال"دس رفكت طمب افستئناؼ بح"و في 
محكمػع ، بحسػب محمػد. كمػف الموتػرض أف تع"ػد ال«النيابع بتجديد افعت"اؿ ا دارم بحجع المعمكمات السريع

 «.أك يتجدد افعت"اؿ أك يورج عنو»مف الشير الحالي،  02في 
، «عركت عمى جعور التجديد لو ا اع أشير ف"ط بشرط تعميػؽ إكػرابو»كيويد محمد ب ف سمطات افحت ؿ 

إف أنػػو طمػػب قػػراران مػػف محكمػػع أك اتواقيػػع تحوػػظ لػػو ح"ػػو، كلكػػف طمبػػو قكبػػؿ بػػالرفض، فمػػا كػػاف منػػو إف أف 
 معركتو.استمر في 

 أيمف شراكنع: إكراب مستمر
، بعد أمسع أيػاـ مػف تنويػذه عمميػع بئػر السػبر مػر 0220اعتُ"ؿ أيمف لممرة األكلى في العاشر مف أيار العاـ 

الجنػاح العسػكرم لحركػع حمػاس. كأسػورت « كتائػب عػز الػديف ال"سػاـ»رفي"و مراد الرجػكب، كىمػا المنتميػاف ؿ
 جنديان إسرائيميان. 00العمميع كقتيا عف إصابع حكالي 

، كُأفػػرج «السػػوير»عامػػان، بحسػػب مػػا ي"ػػكؿ شػػ"ي"و جيػػاد ؿ 30كحكمػػت سػػمطات افحػػت ؿ عمػػى أيمػػف بالسػػجف 
، كلكػف ىػذه المػرة فػي 0220ليعيد افحت ؿ اعت"الػو فػي آأػر كػانكف الاػاني العػاـ «. صو"ع شاليت»عنو في 

 ت ؿ إعادة محاكمتو بتيمو الساب"ع.إطار الحكـ ا دارم، ككما حاؿ غيره مف األسرل، يريد افح
كػانكف  02كيشرح جياد أف ش"ي"و بدأ إكػرابان عػف الطعػاـ فػي تمػكز الماكػي، إف أنػو عم"ػو لوتػرة ممتػدة بػيف 

األكؿ كاألكؿ مف كػانكف الاػاني، كلكػف سػمطات افحػت ؿ لػـ تتجػاكب مػر مطالبػو، فػدأؿ مجػددان فػي إكػراب 
.  استمر حتى اليـك
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"د اليكـ المحكمع الأاصع بػ يمف، كي مػؿ شػ"ي"و ا فػراج عنػو لػيس ف"ػط مػف أجػؿ صػحع كمف الموترض أف تع
أيمف، إنما أيكان مف أجؿ كالدتو التي دأمت ىي أيكان في إكراب عف الطعاـ منذ أربعػع أيػاـ، كتصػر عمػى 

 عدـ إي"افو بالرغـ مف ككعيا الصحي المتدىكر.
 02/0/0223، السفير، بيروت

 
 أـ معضمة قياـ نظاـ سياسي جديد؟  فمسطينييفالمشكمة مصالحة بيف  92

 ماجد كيالي
عادة المحمع لمكياف السياسي الومسطيني،  لـ ينجـ عف اجتماع ال"اىرة أم جديد بش ف المصالحع الومسطينيع كا 
باستاناء بّث مزيد مف مشاعر ا حباط كالكياع كالشػعكر بعػدـ الجػدكل بػيف الومسػطينييف، بسػبب مػا يعانكنػو 

 صعبع كمع"دة. مف أككاع
ح"ػػان ىػػذا مؤسػػؼ جػػّدان، كيبعػػث عمػػى المػػرارة، إذ اسػػتنرؽ البحػػث فػػي مسػػ لع إنيػػاء افن"سػػاـ أكاػػر مػػف أمسػػع 
أعػكاـ مػػف عمػر الشػػعب الومسػػطيني كمعاناتػو، مػػر عشػػرات افجتماعػات، كالعديػػد مػػف افتواقيػات، فػػي ال"ػػاىرة 

الػرئيس محمػكد عبػاس بػرئيس المكتػب  كمكع كالدكحع كصػنعاء، ككػمنيا بشػكؿ أػاص ل"ػاءاف سػاب"اف جمعػا
(، 0220( كفي الدكحع )شػباط/ فبرايػر 0222أالد مشعؿ، في ال"اىرة )أيار/ مايك« حماس»السياسي لحركع 

 «.إع ف الدكحع»، كنجـ عف الم"اء الااني «اتواقيع الكفاؽ الكطني»حيث نجـ عف الم"اء األكؿ تكقير 
« الكفػاؽ الػكطني»أػ ؿ السػنكات السػاب"ع ظمّػت تسػتند إلػى كاي"ػع  ال فت أف كؿ افتواقيات التػي تػـ تػدبيجيا

(، 0227)كاي"ع األسرل المعدلع(، التي جرل التكقير عمييا مف قبؿ كؿ الوصائؿ المعنيػع )فػي حزيػراف/ يكنيػك
مػا يويػد بػػ ف المشػكمع ف تكمػػف فػي النصػػكص، كف فػي ال"ناعػػات السياسػيع، كىػػي باتػت مت"اربػػع لػدل الطػػرفيف 

نمػػا ىػػي تكمػػف فػػي مكػػاف آأػػر. كبعػػد كػػؿ ىػػذه «(حمػػاس»ك « فػػتا)»زعيف عمػػى السػػمطع كالييمنػػع المتنػػا ، كا 
ال زمػػع  نيػػاء « التنػػازفت»األعػػكاـ بػػات الحػػاؿ كاكػػحان، ف"يادتػػا الوصػػيميف الكبيػػريف ف تػػكفراف المتطّمبػػات ك 

فػي غػزة(، التػي « حمػاس»فػي الكػوع ك « فػتا)»افن"ساـ، فكؿ منيما يرفض التأّمي عف ركائزه في السمطع 
 تشمؿ ال"كة العسكريع كالمصادر الماليع كال"درة عمى التحكـ في المجاليف السياسي كافجتماعي.

بدييي أف ىذا ككر عباي كمكّر كميؤكس منو ت"ريبان، ف سيما أف حاؿ افن"ساـ ىذه، مر اسػتمرارىا، باتػت 
كرمكزىػػا، األمػػر الػػذم ف يػػدع مجػػافن لمتوػػاؤؿ بإمكػػاف تنػػذم ذاتيػػا بػػذاتيا، كباتػػت تعيػػد إنتػػاج بناىػػا كع قاتيػػا 

 تح"يؽ مجّرد مصالحع، أك إنياء افن"ساـ في الظركؼ كالمعطيات الراىنع.
بػاتكا  -عمػى مػا يبػدك-ماذا يعنػي ذلػؾ  ىػذا يعنػي أف مػا يجػرم يتجػاكز عمميػع المصػالحع، كأف الومسػطينييف 

ف بمسفتيمػػػا، أكفىمػػػا تتعمػػػؽ بإرىاصػػػات بنػػػاء نظػػػاـ فػػػي إطػػػار عمميتػػػيف سياسػػػيتيف متػػػداأمتيف يصػػػعب الػػػتكيّ 
سياسػػي فمسػػطيني جديػػد، ككػػمنو البػػّت بمصػػير حركػػع التحػػرر الومسػػطيني كرؤاىػػا ككياناتيػػا كطػػرؽ عمميػػا، 

ك « فػػػتا»كالاانيػػػع تتعمػػػؽ بػػػإدارة الككػػػر الومسػػػطيني عمػػػى أسػػػاس نػػػكع مػػػف الشػػػراكع، أك ت"اسػػػـ السػػػمطع بػػػيف 
 «.حماس»

( كانحسػػار مكانػػع منظمػػع 2223ألكلػػى بػػدأت منػػذ ع"ػػديف، مػػر إقامػػع كيػػاف السػػمطع )عمكمػػان، كانػػت العمميػػع ا
التحرير، حيث انتيت بػذلؾ مرحمػع مػف عمػر الحركػع الكطنيػع الومسػطينيع، بمػا ليػا كمػا عمييػا، لكػف مػف دكف 
النجاح في تكليد مرحمع جديدة، بمػا فييػا مػف أطابػات ككيانػات كطػرؽ عمػؿ جديػدة. كقػد جػاء صػعكد حركػع 

( كىيمنتيػػا عمػػى قطػػاع غػػزة، 0227فػػي مػػا بعػػد، كف سػػيما مػػر فكزىػػا فػػي افنتأابػػات التشػػريعيع )« مػػاسح»
 ليواقـ مف أزمع النظاـ السياسي الومسطيني، ف سيما مر إأواؽ أيارات الم"اكمع كافنتواكع كالمواككع.
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تيف )إعادة البناء كالشراكع(، ف"ػد كىكذا، ما عاد با مكاف، مف الناحيع الكاقعيع، الوصؿ بيف العمميتيف المذككر 
ال"يػادة فػي السػمطع كالمنظمػع كالمجتمػر، لػـ يػتـ « فػتا»باتتا متداأمتيف جدان، ف سيما أف انتياء زمػف احتكػار 

إدراكػػو عمػػى النحػػك المناسػػب، كبالتػػالي لػػـ يجػػر تػػ طيره نظريػػان كتنظيميػػان بمػػا يويػػد ىػػذه الحركػػع، أك بمػػا يعيػػد 
 نياض أككاعيا، بدفن مف تركيا تستمرئ افتكاء عمى تاريأيا فيما مكانتيا تتسكؿ.ت ىيميا لتمكينيا مف است

ىذا ينطبؽ أيكان عمى كاقر الكيانات السياسيع الومسػطينيع كنمػط الع قػات فػي مػا بينيػا، كمصػادر شػرعيتيا، 
عميػا بالنسػبع  فالمنظمع باتت مجرد ديككر، كمف دكف فاعميػع، كبينمػا مػف الموتػرض أف ُتعتبػر بماابػع مرجعيػع

إلػى السػػمطع، إذا بيػػذه تسػػتحكذ عمػػى معظػػـ مصػػادر ال"ػكة كالييمنػػع فػػي الككػػر الومسػػطيني، ميمشػػع المنظمػػع 
إلى أبعد حّد، ناىيؾ عف أفكؿ المكانع التمايميع لممنظمع إزاء الومسطينييف، كف سيما ال جئيف أارج األراكي 

أأػرل، فامػع فصػائؿ لػـ يعػد ليػا كجػكد ت"ريبػان، كىػي ف"ػط المحتمع. أمػا بالنسػبع إلػى الوصػائؿ، فيػذه ليػا قصػع 
، كمػػف ميميػػا إلػى أحػػد ال"طبػػيف «(الككتػا)»تسػتمد ب"اءىػػا، كحتػى شػػرعيتيا، مػػف نظػاـ المحاصصػػع الوصػػائميع 

كبػػػدييي أف ىػػػذا الككػػػر بػػػات يا"ػػػؿ عمػػػى الومسػػػطينييف، كيعيػػػؽ حراكػػػاتيـ «(. حمػػػاس»ك « فػػػتا)»الرئيسػػػيف 
الوصيميف الكبيريف، ناىيؾ عف انو يعيؽ تشكيؿ قطب االػث يمكػف أف يكػنط  السياسيع، كينطي عمى ىيمنع

 «.حماس»ك « فتا»لككر حد ليذا التجاذب المجاني كالسمبي بيف 
المعنػػى مػػػف ذلػػػؾ أف الومسػػطينييف فػػػي معمعػػػاف معػػركتيـ عمػػػى المصػػػالحع كحياياتيػػا، إنمػػػا يأككػػػكف غمػػػار 

اتأػػاذ قػػرار بػػيف تحديػػد مصػػير المنظمػػع كاسػػتمرارىا  معركػػع أكبػػر تتعمػػؽ ببنػػاء نظػػاـ سياسػػي جديػػد، ككػػمنو
كتوعيميػػػا أك عػػػدـ ذلػػػؾ، كتحديػػػد مكانػػػع السػػػمطع، إلػػػى جانػػػب الت سػػػيس لشػػػرعيع جديػػػدة تنتيػػػي معيػػػا شػػػرعيع 
المحاصصػػػػع الوصػػػػائميع، كتعيػػػػد رسػػػػـ الأريطػػػػع السياسػػػػيع الومسػػػػطينيع عمػػػػى أسػػػػس جديػػػػدة، قكاميػػػػا الشػػػػرعيع 

 افنتأابيع كالتمايميع.
كصمت إلى نيايع طري"يا « فتا»باتا في موترؽ طرؽ، فحركع «( حماس»ك « فتا)»أف الطرفيف  اآلف، يبدك

السياسي في المواككع، بعد ع"ػديف عمػى اتوػاؽ اكسػمك، لػذا ف بػد مػف إدأػاؿ تنييػرات مػا، لكػف مشػكمع قيػادة 
، فيػػي «حمػػاس»كػػع ىػػذه الحركػػع، أنيػػا غيػػر جػػاىزة تمامػػان لتنييػػرات كبيػػرة كنكعيػػع قػػد تطػػيا مكانتيػػا. أمػػا حر 

باتت أكار حماسان  يجاد معػادفت فمسػطينيع جديػدة، كمػف كػمنيا افنأػراط فػي المنظمػع، باعتبػار كػؿ ذلػؾ 
مػػػػف مسػػػػتمزمات تعزيػػػػز شػػػػرعيتيا، لمكاكبػػػػع التنييػػػػرات فػػػػي البيئػػػػع السياسػػػػيع العربيػػػػع، التػػػػي تػػػػرل أنيػػػػا تعمػػػػؿ 

سياسػػيع العربيػػع كالدكليػػع )برنػػامب الدكلػػع فػػي لمصػػمحتيا، كلػػك جػػاء ذلػػؾ عمػػى حسػػاب أقممػػع ذاتيػػا مػػر البيئػػع ال
 الكوع كال"طاع كاعتماد الم"اكمع الشعبيع(.

الميػػـ أف امػػع حاجػػع مشػػتركع لمطػػرفيف المعنيػػيف، فػػي ىػػذه المرحمػػع،  عػػادة ترتيػػب البيػػت الومسػػطيني، كىػػذا 
ع، أك ت"اسػػـ يشػػمؿ السػػمطع كالمنظمػػع، كفػػؽ نػػكع مػػف التكافػػؽ، أك قػػؿ التكاطػػؤ، عمػػى نػػكع مػػف شػػراكع سياسػػي
فػي « فػتا)»سمطع، عمى أف يمّس أم منيما بمصادر السمطع كالييمنع لمطرؼ اآلأر، كؿٌّ فػي نطػاؽ إقميمػو 

 في غزة(.« حماس»الكوع ك 
لكػػف مػػا ينبنػػي افنتبػػاه إليػػو فػػي غكػػكف ذلػػؾ، أف عمميػػع الشػػراكع ىػػذه تأػػدـ فػػي عمميػػع الػػتأمص مػػف النظػػاـ 

ك « فػػػػتا)»كليػػػػد نظػػػػاـ سياسػػػػي فمسػػػػطيني جديػػػػد، ألف كػػػػ  الطػػػػرفيف ال"ػػػػديـ، كلكنيػػػػا ف تسػػػػاىـ تمامػػػػا فػػػػي ت
ف يمتمكاف الرؤيع السياسيع المناسبع لذلؾ، كف يشتن ف عمى إيجاد البنػى ال زمػع ليػذا األمػر، ف «( حماس»

سػيما أنيمػػا يعمػػ ف كسػػمطع تحػػت افحػت ؿ أكاػػر مػػف عمميمػػا كحركػػع تحػرر كطنػػي، بأاصػػع إذا كانػػت ىػػذه 
 بإعادة افعتبار لمتطابؽ بيف قكيع فمسطيف كأرض فمسطيف كشعب فمسطيف. الحركع معنيع
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إذان، ىذا ىك الكاقر الػذم ي"ػؼ كراء اسػتنراؽ عمميػع المصػالحع كػؿ ىػذا الػزمف كالجيػكد كالمناقشػات، كىػذا مػا 
حيػث إف تبّينو الن"اط التي تمحكرت حكليا مناقشات اجتماع ال"اىرة )مؤأران(، ككؿ افجتماعات التػي سػب"تو، 

نمػا حػكؿ إعػادة بنػاء المنظمػع أك توعيميػا، كحػكؿ  الأ فات لػـ تترّكػز عمػى الحككمػع، كف عمػى افنتأابػات، كا 
فػي السػمطع، لجيػع عػدـ المػّس بترتيباتيػا السػمطكيع )مصػادر دأميػا « حمػاس»ك « فتا»كيويع كماف مكانع 

الكػػػبط معنػػػى كػػػ ـ أالػػػد مشػػػعؿ عػػػف كتشػػػكي تيا األمنيػػػع كقػػػدرتيا عمػػػى السػػػيطرة فػػػي مجاليػػػا(، كىػػػذا ىػػػك ب
 «.رزمع كاحدة كبمسارات متكازيع»كركرة اعتبار عمميع المصالحع 

عمكمان، ىناؾ العديد مف األسباب التي أكصمت حاؿ الومسطينييف إلى ما كصػمت إليػو، كيػ تي كػمنيا تحػكؿ 
ع كالمواككػػػػع، حػػػركتيـ التحرريػػػع إلػػػػى سػػػمطع تحػػػػت افحػػػت ؿ، بعػػػد إأوػػػػاؽ مشػػػركعات الم"اكمػػػػع كافنتواكػػػ

كافسػػت"طاب مػػف حػػكؿ فصػػيميف متنػػازعيف، مػػر غيػػاب قػػكة االاػػع بحكػػـ كػػمكر ب"يػػع الوصػػائؿ، كغيػػاب حالػػع 
شعبيع كاغطع عمى األطراؼ المعنيػيف، إكػافع إلػى المػداأ ت ا سػرائيميع فػي أحػكاليـ، لكػف أسػاس الأمػؿ 

ابر المؤسسي كالديمكقراطي كالتمايمي في يب"ى كامنان في كياع رؤيتيـ السياسيع الجماعيع، كفي افت"ادىـ الط
 بناء كياناتيـ السياسيع.

عمػػى كػػؿ، يحػػّؽ لمومسػػطينييف أف يػػ ممكا فػػي أف تمكػػي عمميػػع المصػػالحع فػػي طري"يػػا، ف أف تنكسػػر مجػػددان، 
بشػػ ف إدارة  -عمػػى األقػػؿ-كمػػا حصػػؿ فػػي تجػػارب سػػاب"ع، بحيػػث يصػػؿ المتأاصػػمكف إلػػى نػػكع مػػف التكافػػؽ 

ديمكقراطيػع، كعبػر افحتكػاـ لصػناديؽ افقتػراع. كبػيف ىػذا كذاؾ، ربمػا يجػدر بالومسػطينييف أ فاتيـ بكسائؿ 
أف يدرككا أف أم مصالحع، أك مشاركع، لف تككف بدي ن مف إعادة بنػاء حركػع التحػرر الومسػطيني، بنػاء عمػى 

 الدركس المستأمصع مف التجربع الماكيع، كبناء عمى التطكرات الجديدة.
 29/0/0223 ،الحياة، لندف
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 ركبرت بمتشر
يشػػػػعر الكايػػػػركف مػػػػف عػػػػرب ال"ػػػػدس الشػػػػرقيع بػػػػ ف المعركػػػػع عمػػػػى مػػػػدينتيـ انتيػػػػت إلػػػػى حػػػػد مػػػػا بأسػػػػارتيـ، 
فالمسػػتكطنات باتػػت تحػػيط ب حيػػائيـ التػػي غػػدت تجمعػػات سػػكنيع بائسػػع كسػػط اسػػتيطاف ييػػكدم مسػػتمر بػػ  

ما كيؽ الجدار العازؿ كن"اط التوتيش التجارة مر الكوع النربيع كت شت الحيػاة السياسػيع المنّظمػع ىكادة، في
جػػراء ال"مػػر الػػذم تتعػػرض لػػو المؤسسػػات الومسػػطينيع. ل"ػػد تنيػػر كجػػو الحيػػاة السياسػػيع الومسػػطينيع فػػي ال"ػػدس 

مؤقتع في الكوع النربيع كقطاع بشكؿ جذرم منذ اتواقيات أكسمك التي استبعدت المدينع مف ترتيبات الحكـ ال
غػػػزة. كسػػػرقت المؤسسػػػات الكطنيػػػع التػػػي نشػػػ ت فػػػي راـ ا  األكػػػكاء عػػػف العاصػػػمع السياسػػػيع كافقتصػػػاديع 
كافجتماعيع الت"ميديع لومسطيف التاريأيع. حافظػت ال"ػدس بالكػاد عمػى مكانتيػا فػي تسػعينيات ال"ػرف المنصػـر 

سميؿ إحدل العائ ت العري"ع في المدينع، كىك فيصػؿ الحسػيني. بحكـ الدكر غير المتناسب الذم كاف يمعبو 
، 0222إّف أف المدينع لـ تتعاؼ مف الكػربع الا ايػع التػي عانػت منيػا كالتػي تمامػت فػي كفػاة الحسػيني عػاـ 

غػ ؽ بيػت الشػرؽ  كاندفع افنتواكع الاانيع كما ترتب عنيا مف قيػكد ُفركػت عمػى الكصػكؿ إلػى المدينػع، كا 
 مع التحرير الومسطينيع في ال"دس.م"ر منظ

حاكلػػػػت العػػػػائ ت الكبيػػػػرة فػػػػي المدينػػػػع مػػػػؿء الوػػػػراغ لمسػػػػمطع، إّف أنيػػػػا لػػػػـ تػػػػتمكف مػػػػف كقػػػػؼ تػػػػرّدم النسػػػػيب 
افجتمػػاعي بػػؿ كأصػػبحت فعميػػان إحػػدل عكامػػؿ ىػػذا التػػردم. كذلػػؾ ألف ال"ػػدس الشػػرقيع باتػػت منط"ػػع محظػػكرة 

صالا اسرائيؿ األمنيع لمتيديد، فإف تمػؾ العػائ ت انأرطػت فػي عمى الشرطع ا سرائيميع إّف عندما تتعرض م
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أنشػػطع إجراميػػع، كباتػػت ال"ػػدس الشرقيػػػػػػع الػػػػيـك مكانػػا يجكبػػو العنػػؼ كالنكػػب.أما المجػػاف الشػػعبيع المحميػػع، 
كرغػػـ أف جػػذكرىا السياسػػيع تكػػرب فػػي افنتواكػػع األكلػػى كمػػا قبميػػا، ف"ػػد كػػاف عمييػػا أف ترّكػػز عمػػى تػػرميـ 

افجتماعي. الحـر الشريؼ ىك المكاف الكحيد الذم يبدك فيو أف لمحشد كالتعبئع ىدؼ، كبنتػائب تػؤدم  النسيب
إلػػى ازديػػاد حػػدة التػػكتر كمػػا ىػػك متكقػػر، أصكصػػان فػػي كػػكء النشػػاط الييػػكدم المتعػػاظـ ىنػػاؾ.مر انوصػػاؿ 

يؿ كالنشطاء ا سرائيمييف ال"دس عف عم"يا الطبيعي في الكوع النربيع، فإف المكاطنيف الومسطينييف في إسرائ
دأمػػكا حمبػػع الصػػراع بشػػكؿ متزايػػد. ت رجحػػت جيػػكد حركػػات التكػػامف ا سػػرائيميع كالدكليػػع نيابػػع عػػف السػػكاف 

 العرب في مكاجيع المستكطنيف الييكد بيف مد كجزر، كلكنيا بشكؿ عاـ لـ تح"ؽ الكاير مف النجاح.
ؿ، كىػي مجمكعػع مػف عػرب إسػرائيؿ ب"يػادة الشػيخ رائػد كلعب الورع الشمالي مف الحركع ا س ميع في إسػرائي

صػػ ح، دكران أكاػػػر أىميػػػع. إّف أف كايػػريف يعتبػػػركف م"اربتػػػو ذات طػػابر دينػػػي موػػػرط كلنتػػو قائمػػػع عمػػػى الػػػذـ 
 كا دانع.

 2277كتعّبػر اسػػرائيؿ عػف اسػػتيائيا مػف أطابػػو التحريكػي فػػي بعػض األحياف.قػػاطر الومسػطينيكف منػػذ عػػاـ 
 سسات ا سرائيميع في المدينع عمى أساس أف عدـ قياميـ بذلؾ سيمنا الشرعيع ل حت ؿ.بشكؿ كامؿ المؤ 

لجػػ  عػػرب ال"ػػدس الػػذيف اأتػػاركا الحصػػكؿ عمػػى ا قامػػع الدائمػػع بػػدفن مػػف الجنسػػيع ا سػػرائيميع إلػػى ال"نػػكات 
إلنػػػاء العديػػػد مػػػف الرسػػػميع لحمايػػػع ىػػػذه المكانػػػع كالتػػػي تبػػػدك أكاػػػر ىشاشػػػع اليػػػكـ بػػػالنظر إلػػػى قيػػػاـ إسػػػرائيؿ ب

منيـ عمى الطرؼ الشرقي منو. كارتور عدد  220222ا قامات الدائمع كبناء الجدار العازؿ الذم ترؾ حكالي 
المت"ػػدميف بطمبػػات لمحصػػكؿ عمػػى الجنسػػيع ا سػػرائيميع أػػ ؿ السػػنكات ال"ميمػػع الماكػػيع، حيػػث لػػـ يعػػد ىػػذا 

في األنشطع البمديع، بمػا فػي ذلػؾ ممارسػع الحشػد  المكككع مف المحرمات. كما بدأ البعض أيكان بالمشاركع
كالتعبئػع لػػدل بمديػػع المدينػػع. ل"ػػد بسػطكا ع قػػات مػػر الجػػزء النربػػي مػف المدينػػع، مػػف حيػػث المػػدارس، كالعمػػؿ 
كالحياة افجتماعيع عمى الرغـ مف عدـ ارتياحيـ لم"ياـ بذلؾ. فعنكانيـ الكطني ىػك راـ ا ، غيػر أف ممامػييـ 

لتشػػريعييف لػػيس ليػػـ أم سػػمطع عمػػييـ، فػػي حػػيف أنػػو يتعػػيف عمػػييـ التعامػػؿ مػػر ممامػػييـ البمػػدييف التنويػػذييف كا
المحتمػػيف. كبالنسػػبع لمعظميػػـ، فػػإف ىػػذا الكاقػػر الوصػػامي ىػػك كاقعيػػـ الكحيػػد.تتماؿ افسػػتراتيجيع الومسػػطينيع 

ال"ػدس. كا حجػاـ عػف  السائدة التي طالما حات ال"يادة عمى تبنييا فػي م"اطعػع أم اتصػاؿ طػكعي مػر بمديػع
التعامػػؿ مػػر المؤسسػػات ا سػػرائيميع كػػاف أمػػران مويكمػػا فػػي سػػتينيات كسػػبعينيات ال"ػػرف المنصػػـر عنػػدما كانػػت 
ال"ػػدس الشػػرقيع مػػا تػػزاؿ منط"ػػع ذات م مػػا متميػػزة كمأتموػػع. أمػػا اليػػكـ ف"ػػد باتػػت جػػزءان ميمشػػان كمنػػدمجان فػػي 

ركزان مست" ن لممدينع بات اليػكـ مجػرد حػي مػزدحـ كمطػّكؽ ال"دس النربيع: ميمشع ألف ما كاف في الماكي م
ف يحظى سكل بأدمات سيئع كببنيع تحتيع بحاجع ماسع لمتحديث. كايكا مندمب حيث أف عددان ليس بال"ميؿ 
مػف عػػرب ال"ػػدس يعممػػكف كيدرسػػكف كيمارسػػكف حيػػاتيـ افجتماعيػع عمػػى جػػانبي الأػػط األأكػػر، كمػػا تشػػكؿ 

الأويوػػع كالمرافػػؽ التػػي تمػػر فػػي النصػػؼ الشػػرقي جػػزءان حيكيػػان مػػف آليػػع العمػػؿ فػػي الطػػرؽ كالسػػكؾ الحديديػػع 
 المدينع بمجمميا.

باتت الم"اطعع بشكميا الحالي مجرد قطعع فنيع مكركاع مف ح"بع ماكيع. إنيػا نتػاج الركػكد كال مبػافة أكاػر 
غيػاب السياسػع. مػف المنظػكر منيا نتيجع توكير كتأطيط متعمديف. ل"د أصبحت شك ن رمزيان لسياسػع تنطػي 

الومسػػػطيني، فإنيػػػا تحمػػػؿ بعػػػػض المزايػػػا التػػػي تتماػػػػؿ فػػػي ت كيػػػد افأػػػت ؼ كاليكيػػػػع كتػػػرفض مػػػنا الشػػػػرعيع 
ل حت ؿ، إّف أنيا ليا تكاليؼ ف يمكف إنكارىا. ل"د ُأىممت األبعاد الماديع لمسياسػع كتمػؾ التػي تتعمػؽ بتكزيػر 

ؼ يمكف ليذه المجمكعع البشريع أف تحظػى بػالمكارد لتعزيػز قكتيػا لػيس المكارد، فيما ب"ي السؤاؿ المتعمؽ بكي
 مف دكف جكاب فحسب، بؿ كدكف حتى طرح. كفي المحصمع.
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ف"د سّيؿ ذلؾ عمى إسرائيؿ كال"يادة الومسطينيع تيربيما مف مسؤكلياتيما.كعمى الرغـ مف صعكبع إجراء حكار 
ف أنػو فبػد مػف إجرائيػا. إذ مػف شػ ف ذلػؾ أف يأػرج بعػدد مػف فمسطيني حكؿ فعاليػع اسػتراتيجيع الم"اطعػػػػػػع، إ

 ا جابات المحػػػتممع عف فاعميتيا أك حاجتيا لممراجعع أك التأمي عنيا بالكامؿ.
كما أف امػع عػدد مػف الأيػارات لمتػ قمـ: كتمكػيف فمسػطينيي ال"ػدس الشػرقيع مػف الترشػا ل نتأابػات البمديػع أك 

مسػطينييف فػي إسػرائيؿ، أك تمكيػنيـ مػف تشػكيؿ بمديػع ظػؿ فػي راـ ا ، أك التصكيت لمرشحيف مف مػكاطنيف ف
 إقامع تمايؿ جماعي يعمؿ بالتنسيؽ مر البمديع ا سرائيميع.

يعد طرح السؤاؿ المتعمؽ بمػا إذا كػاف ينبنػي تعػديؿ أك إنيػاء اسػتراتيجيع الم"اطعػع محرمػان بالنسػبع لكايػر مػف 
تيجيع الومسػػطينيع، فػػي ال"ػػدس كفػػي غيرىػػا، بحاجػػع ماسػػع  عػػادة النظػػر، الومسػػطينييف. إّف أف مسػػ لع افسػػترا

لى أف يتـ طرح ال"كايا الصعبع كغير السارة، فإنيا لف تم"ى جكابان.  كا 
 مدير المشركع العربي ػ ا سرائيمي في مجمكعع األزمات الدكليع

 02/0/0223، القدس العربي، لندف

 
 :كاريكاتير 90

 
 29/0/0223، ايف أوففمسطيف                                                                      


