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 أهم من "يهودية إسرائيل" الفلسطينيين غان: عدم عودة اللجئيناد
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 : وضع تحفتات على خطة كيري المقترحة سيجعلها بل فائدةأبو ردينة 0
قال نبيل ابو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس : صوافطة يعل-رام هللا 

األمريكي لرويترز يوم الثالثاء إن وضع تحفظات على اتفاق اإلطار الذي وضع مسودته وزير الخارجية 
وقال إن استعمال كلمة  جون كيري لدعم محادثات السالم اإلسرائيلية الفلسطينية المتعثرة سيؤدي الى فشلها.

 واضاف "سبق لوضع التحفظات ان عطلت عملية السالم." "تحفظات" يعطل عملية السالم.
 ين.وحذر أبو ردينة من أن تتجاوز وثيقة كيري أي "خطوط حمراء" بالنسبة للفلسطيني

وقال إن اتفاق اإلطار الذي يقترحه كيري يجب أن يؤكد أن قرارات األمم المتحدة ومبادرة السالم العربية هما 
مع تبادل طفيف  7691أساس المفاوضات. وأن تؤدي هذه المفاوضات إلى حل الدولتين على حدود عام 

 ة.ومتفق عليه لألراضي وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطيني
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ويصف ابو ردينة المستوطنات اإلسرائيلية على األرض المحتلة بأنها غير شرعية مما يشكل صعوبة 
 بالنسبة لوصف واشنطن الحالي للمستوطنات بأنها "غير مشروعة".

 في المحادثات والمتمثل في  الفلسطينيوحدد أبو ردينة ما يتوقعه الجانب 
 م خالل ثالث سنوات.""انسحاب إسرائيلي تدريجي كامل على أن يت -
 "حل قضية الالجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية." -
 سراح جميع االسرى قبل التوقيع على اي اتفاق نهائي." إطالق"أن يتم  -
 "أي وثيقة يجب ان تكون واضحة وضوحا كامال في كل القضايا على رأسها القدس الشرقية." -

 ينة إن الفلسطينيين مستعدون "للقبول بوجود طرف ثالث فيما يتعلق باألمن."وقال أبو رد
ومن شأن الفشل في إنقاذ محادثات السالم التي لم تظهر أي عالمة على التقدم إلى اآلن أن تؤدي إلى 

العزلة مواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين في المحافل الدولية. ويقول المسؤولون اإلسرائيليون إن المقاطعة و 
 السياسية إلسرائيل سيترتبان مباشرة على فشل المحادثات.

 00/4/4104وكالة رويترز لألنباء، 
 

 عريقات يتوقع شن "اسرائيل" حرب جديدة على غزة بهدف إفشال خطة كيري للسلم 4
ة توقع رئيس فريق المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات أن تتجه الحكومة اإلسرائيليوكاالت:  –رام هللا 

 لشن حرب جديدة على قطاع غزة بهدف إفشال خطة وزير الخارجية األميركي جون كيري للسالم.
ونقلت وكالة األنباء الصينية )شينخوا( عن عريقات قوله إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو كثف 

تداءات على المسجد منذ بدء المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين بنهاية تموز )يوليو( الماضي االع
 األقصى والفلسطينيين بهدف إفشال خطة كيري إال أن الحديث عن تقديمها ما زال قائمًا.

إذا شعر نتانياهو بأن هناك خطة سيقدمها كيري تستند إلى القانون الدولي فإنه سيشن حربًا على »وأضاف: 
 «.غزة إلفشالها

الخطير ألنها أصبحت مهددة بالفعل، داعيًا المجتمع ووصف التهديدات اإلسرائيلية األخيرة لغزة باألمر 
 الدولي إلى توجيه األنظار نحو القطاع المحاصر واالنتباه إلى ماذا سيحدث.

لم يقدم حتى اللحظة »بين الجانبين المنتظر تقديمها قال عريقات إنه « اتفاق اإلطار»وفي شأن خطة كيري 
 «.اقفنا تجاه عملية السالم وفقًا للقانون الدوليأي شيء على اإلطالق، ونحن ما زلنا نتمسك بمو 

 04/4/4104الحياة، لندن، 
 

 في غزة "باحث اجتماعي"تحت ستار  تحذر من تجسس إسرائيليالحكومة في عزة  3
، سكان قطاع غزة من التعاطي مع أي اتصال يصلهم من "رقم في غزةحذرت الحكومة  الفي: رائد-غزة 

االجتماعية أو جمع بيانات جديدة، ألن مصدرها يكون غالبًا "المخابرات خاص" أو مجهول لتحديث بيانهم 
 اإلسرائيلية" بغرض "التجسس".

ودعت وزارة الشؤون االجتماعية في غزة في بيان، أمس، األسر المستفيدة من برنامج الحماية االجتماعية 
ل الباحث االجتماعي أثناء زيارته ولديها ملفات في الوزارة ومديرياتها التي تم جمعها عبر استبانة من خال

لبيت الحالة بشكل شخصي وبعد التعريف بنفسه لألسرة؛ إلى عدم التعاطي مع أي اتصال من مجهول أو 
 المجاورة.مدعي على أنه باحث اجتماعي وتقديم أي معلومة عن األسرة أو األسر 
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 04/4/4104الخليج، الشارقة، 
 

 هودية الدولة" ويبقي االحتلل في الغورطار كيري" يقر بو"يإ" :واصل أبو يوسف 4
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن "اتفاق إطار" : نادية سعد الدين –عمان 

وزير الخارجية األميركي جون كيري يتضمن االعتراف "بيهودية الدولة"، وترتيبات أمنية تسمح ببقاء 
سقاط حق العودة. االحتالل اإلسرائيلي على الحدود مع  األردن، و"القدس الكبرى"، وا 

وأوضح أبو يوسف إن وثيقة كيري، التي يسعى لتثبيتها قبل شهر نيسان )إبريل( القادم، "تتيح بقاء جيش 
 االحتالل في منطقة األغوار لعشر سنوات، والسيطرة على المعابر والحدود".

نية للبقاء اإلسرائيلي ترتبط بتقييم األداء الفلسطيني من وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "المدة الزم
قبل سلطات االحتالل نفسها، التي أبلغت كيري قبولها بوجود أمني فلسطيني "محدود" في ظل وجود جيش 

 االحتالل، بما يجعل األمن الفلسطيني بمثابة الحارس لالحتالل والضامن ألمنه".
ية حق عودة الالجئين الفلسطينيين من حسابها، سواء في نطاق وأفاد بأن "الوثيقة األميركية تخرج قض

التفاوض أم بالحل النهائي، فيما تقدم الضمان لبقاء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، التي تضم 
 ألف مستوطن". 966زهاء 

ط بقاء جيش وأشار إلى أن "الجانب اإلسرائيلي أبلغ كيري رفضه االنسحاب من منطقة األغوار، وتأكيد شر 
االحتالل على الحدود مع األردن، وعدم القبول بوجود قوات دولية أخرى"، كان الجانب الفلسطيني لم 

 يعترض على وجودها في الضفة الغربية شريطة عدم بقاء أي جندي إسرائيلي فيها.
بأنها  آالف مستوطن، موضحاً  4ألف مواطن فلسطيني مقابل  96وتوقف عند منطقة أألغوار، التي تضم 

 156تعّد "منطقة حيوية استراتيجية بالنسبة لالحتالل، حيث يجني سنويًا من استغاللها اقتصاديًا زهاء 
 مليون دوالر"، مقدمًا هذا البعد على سواه من الذرائع األمنية اإلسرائيلية.

 04/4/4104الغد، عمان، 
 

 4104يصادق على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية  عباس 5
، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية أمسصادق الرئيس محمود عباس، مساء  :وفا –رام هللا 
 ، المنسب من مجلس الوزراء.4674

 04/4/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 تحت السيادة الفلسطينية األقصىالمسجد الهباش: أهل وسهل بكل يهودي يريد أن يصلي ب 6
رحب وزير األوقاف والشؤون الدينية في رام هللا محمود الهباش بأي يهودي يريد الصالة في : صفا –رام هللا 

المسجد األقصى المبارك، وقال في لقاء مع القناة العاشرة العبرية ضمن تقرير بثته مساء االثنين: "إن أراد 
ادة شيء ولكن كل ذلك سيجري أي يهودي أن يصلي باألقصى بالتأكيد أهال وسهال فيه، السياسة شيء والعب

 تحت السيادة الفلسطينية".
وبثت القناة العبرية الثانية التقرير الذي تضمن لقاء مباشًرا لمراسلها مع الهباش، والقيادي في حركة فتح 

 أحمد قريع، في مكتبيهما بالضفة الغربية المحتلة.
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إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ  وقال الهباش: "ال سالم دون القدس عاصمة فلسطين، وال سالم دون
هو أرض فلسطينية، كل شبر تم احتالله هو جزء من  91"، مضيًفا "كل شبر احتلته إسرائيل عام 91عام 

 الدولة الفلسطينية بما في ذلك األقصى وحائط البراق".
أنه في حال فشلت بدوره، قال قريع إن "الواليات المتحدة تضغط بشكل كبير جدا تجاه إنجاح المفاوضات و 

كل التدخالت األميركية والمساعي الجارية فسيكون لهذا الفشل تداعيات غير محمودة"، مؤكًدا حدوث 
 "زعزعة في الثقة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي".

وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية عقد لقاء بين عباس ونتنياهو، قال قريع "شو بده نتنياهو، إنه أبو 
ازن يروح يشرب عنده شاي ويسلم عليه، مش مشكلة بيسلم عليه لكن بماذا سيخرج اللقاء، وأنا أؤكد أن أبو م

 مازن على استعداد تام للقاء نتنياهو لكن المهم ما سينتج عن هذا اللقاء". 
 04/4/4104وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 

 
 من قبل أجهزة السلطة للطلبة المعتقلينالنائب قرعاوي يحذر من تعطيل الحياة األكاديمية  7

نبه النائب في المجلس التشريعي عن محافظة طولكرم فتحي قرعاوي إلى خطورة االستهداف المتواصل 
 للطلبة من قبل أجهزة السلطة، محذرًا من مغبة تعمد تعطيل الحياة األكاديمية للطلبة المعتقلين.

السياسية األخيرة في الضفة أخذت طابع االنتقام من  وقال قرعاوي في تصريح صحفي: "إن االعتقاالت
طلبة الجامعات المتميزين المتقدمين في دراستهم"، الفتًا إلى أن أجهزة السلطة تتعمد اعتقالهم وقت 

 االمتحانات أو في األسابيع األخيرة قبل التخرج.
خرج أو التسجيل في فصل جديد؛ وأشار إلى أن األجهزة األمنية تلجأ إلى التخويف والتهديد بالمنع من الت

 للضغط على من تعتقله من الطلبة.
 04/4/4104، فلسطين أون الين

 
 الفلسطينية تؤكد استعدادها الكامل إلنجاح جهود المصالحةفي غزة الحكومة  8

نجاح الجهود  أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية استعدادها الكامل للعمل على مؤازرة وا 
 إلتمام المصالحة الوطنية "بما يخدم الصالح العام". المبذولة

وثمنت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها األسبوعي في مقر مجلس الوزراء بغزة، الجهود المبذولة من 
 قبل حركتي "حماس" و"فتح" من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية.

صوصا وقف االعتقاالت واالستدعاءات ودعت إلى ضرورة توفير األجواء المناسبة لتطبيق المصالحة خ
يوما، وشددت  33السياسية، معلنة دعمها العتصام الكتلة اإلسالمية في الضفة الغربية الذي مضى عليه 

 على ضرورة توفير الحريات األساسية للطلبة وللمجتمع.
 ياموفي سياق آخر؛ ثمنت الحكومة االتفاق األخير على تحييد مخيم اليرموك والذي جرى منذ أ

وشجبت الحكومة الفلسطينية موقف بريطانيا الذي يطلب من الحكومة اللبنانية شطب عبارة )فلسطين 
 المحتلة( من مقرر الجغرافيا.

 00/4/4104فلسطين أون الين، 
 

عادةرام هللا تعبر عن تمنياتها بنجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بالحكومة  9  الوحدة للوطن وا 
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يام": دعا مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها امس، برئاسة د. رامي الحمد هللا "األ -رام هللا 
رئيس الوزراء كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق اإلنسان الى ضرورة التحرك، 

ها تجاه األسرى المرضى والوقوف عند مسؤولياتها القانونية واألخالقية إلجبار إسرائيل على وقف انتهاكات
 .الذين تتدهور أوضاعهم الصحية يومًا بعد يوم

عادة الوحدة للوطن، وتوفير كل  وأعرب المجلس، عن تمنياته بنجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وا 
 .مقومات الصمود والمقاومة والبقاء على األرض، حتى نتمكن معا من حماية مشروعنا الوطني

خطورة إصرار حكومة االحتالل على مواصلة انتهاكاتها في التوسع االستيطاني من  وحذر المجلس من
 خالل االعالن عن مخططات استيطانية بشكل متواصل لنهب األراضي الفلسطينية وتهويد القدس.

وأكد أن حكومة االحتالل تتحمل المسؤولية الكاملة عن إفشال الجهود األميركية للتوصل إلى تسوية سلمية، 
 اء سياستها االستيطانية والتي تصاعدت بشكل كبير مع استئناف المفاوضات.جر 

04/4/4104األيام، رام هللا،   
 

 من عناصرنا بالضفة واتهمتهم بو"إطالة اللسان" 40اعتقلت  "حزب التحرير": السلطة 60
ن أجهـــزة قـــال مـــاهر الجعبـــري عضـــو المكتـــب اإلعالمـــي لــــ"حزب التحريـــر" اإلســـالمي فـــي فلســـطين إ: رام هللا

األمــن التابعــة للســلطة فــي الضــفة الغربيــة اعتقلــت قرابــة الثمــانين مــن عناصــر الحــزب، ووجهــت لهــم تهمــًا بـــ 
ــة اللســان" ضــد رئــيس الســلطة محمــود عبــاس علــى خلفيــة بيــان وزعــه الحــزب هــاجم فيــه بشــدة عبــاس  "إطال

 واتهمته بـ "استجالب قوات عسكرية دولية الحتالل فلسطين".
ي فـي تصـريحات خاصـة لــ "قـدس بـرس" أن "أجهـزة السـلطة شـنت حملـة اعتقـاالت واسـعة فـي وأوضح الجعبر 

صــفوف أفــراد الحــزب خــالل اليــومين الماضــيين بشــكل همجــي، فيمــا جــرى االعتــداء بالضــرب علــى بعضــهم 
 ومداهمة منازلهم بعد تحطيم أبوابها".

62/2/2068، قدس برس  
 

 في غزة حالة 48مقابل فة حالة اعتقال تعسفي بالض 327: األورومتوسطي 66
قـــال "المرصـــد األورومتوســـطي لحقـــوق اإلنســـان" إنـــه بصـــدد إصـــدار تقريـــر مفصـــل حـــول انتهاكـــات جنيـــف: 

، وال 1026األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي األراضــي الفلســطينية )الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة( خــالل العــام 
 .سيما االعتقال التعسفي، والتعذيب

حالة اعتقال تعسفي في كلٍّّ من الضفة الغربية وقطاع غـزة، وقرابـة األلـف  000زيد عن وذكر أنه سّجل ما ي
وأربعمائة حالة استدعاء مـن قبـل األجهـزة األمنيـة لمـواطنين فلسـطينيين، وذلـك علـى خلفيـات تتصـل بـالتعبير 

 .عن الرأي والتجمع السلمي

(؛ نفـــذت األجهـــزة 1026م الماضـــي )وفـــي تفاصـــيل التقريـــر، ذكـــر المرصـــد األورومتوســـطي أنـــه خـــالل العـــا
حالــة اعتقــال  316األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية فــي الضــفة الغربيــة والتــي تهــيمن عليهــا منظمــة فــتح، 

 حالة استدعاء، دون مبرر من القانون، وبدون إذن قضائي في معظم تلك الحاالت، 2263تعسفي، و

السياسـي لضـحايا تلـك االنتهاكـات أو علـى خلفيـة تعبيـرهم  والتي تركزت خلفّياتها على النشاط االجتماعي أو
 .عن الرأي بصورة سلمية



 
 
 

 

 

           7ص                                    7621العدد:     62/2/2068 األربعاء التاريخ:

صحفيًا خالل العام المنصرم، وقامت باعتقال رسامي  21وأضاف أن تلك األجهزة قامت باحتجاز واستدعاء 
ـــــة كتابـــــات أو رســـــومات لهـــــم تنتقـــــد سياســـــات الســـــلطة الفلســـــطينية كاريكـــــاتير ـــــى خلفي  .وكتـــــاب مقـــــاالت عل

 .حالة تعذيب في الضفة الغربية 223ما يتعلق بالتعذيب؛ أوضح األورومتوسطي أنه سّجل وفي

 04أما فيما يتعلق بانتهاكات أجهزة األمن التابعة للحكومة في قطاع غزة؛ فقد وّثق المرصد األورومتوسـطي 
قـف السياسـي حالـة اسـتدعاء، معظمهـا كـان علـى خلفيـات تتصـل بـالرأي أو المو  123حالة اعتقال تعسفي، و

 مشيرًا إلى أن األجهزة األمنية هناك كثفت من حمالت االعتقال .أو الدعوة إلى التجمع السلمي
 .خـــــــــارج نطـــــــــاق القـــــــــانون مـــــــــع الـــــــــدعوات التـــــــــي انطلقـــــــــت للخـــــــــروج علـــــــــى حكـــــــــم حمـــــــــاس فـــــــــي القطـــــــــاع

 .حالة تعذيب أثناء التوقيف 11وأضاف المرصد األورومتوسطي أنه سجل 
ت تـــم فيهـــا االعتـــداء علـــى صـــحفيين فـــي قطـــاع غـــزة أو اســـتدعاؤهم أو اعتقـــالهم حـــاال 3التقريـــر ســـّجل أيضـــا

حالة أخرى قامت فيها أجهزة األمـن فـي قطـاع غـزة باعتقـال  21تعسفيا من قبل السلطات هناك، إضافة إلى 
أو استدعاء كتّاب أو رسامي كاركاتير على خلفية كتابة مقاالت أو نشـر رسـوم تنتقـد عمـل الحكومـة أو تؤيـد 

 .أعماال ال تروق لها

 62/2/2068وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 
 

 كتائب القسام في قطاع غزةليقصف مواقع تدريب تابعة  اإلسرائيليالطيران  62
فجــر اليــوم الثالثــاء غــارتين جــويتين  اإلســرائيليشــن الطيــران الحربــي : ف ب أ-الفلســطينية(  األراضــيغــزة )

 شهود عيان. أفاد، كما إصاباتتسفرا عن وقوع  نأعلى مواقع في قطاع غزة من دون 
صــواريع علــى موقــع للتــدريب تــابع  أربعــة أطلــق اإلســرائيليالطيــران  أنوأوضــح الشــهود لوكالــة فــرانس بــرس 

لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يقع قرب مخيم النصيرات لالجئين في وسـط غربـي القطـاع. 
 ، بحسب الشهود.إصاباتيبلغ عن وقوع  أنمن دون وخّلف القصف حفرا كبيرة ولكن 

طـائرة حربيـة صـاروخا واحـدا  أطلقـتالغارة الثانية فاستهدفت منطقة غير مأهولة في شمال القطاع حيـث  أما
 .أحديصاب  أنمن دون  األقلعلى 

 62/2/2068، الحياة، لندن
 

 انتخابات بكة جهود المصالحة بين فتح وحماس إيجابية وترفض المشار  تعدّ  "الجهاد" 67
الرئاســـية  االنتخابـــاترام هللا ـ وليـــد عـــوض: أكـــدت حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي الثالثـــاء بأنهـــا لـــن تشـــارك فـــي 

ــداخلي مــا بــين  االنقســاموالتشــريعية الفلســطينية المرتقبــة فــي إطــار تنفيــذ اتفــاق المصــالحة الوطنيــة إلنهــاء  ال
 حركتي فتح وحماس.

بـأن حركتـه لـن تشـارك ’ القـدس العربـي’جهـاد اإلسـالمي فـي قطـاع غـزة لــوأكد خالد البطش أحد قادة حركـة ال
الوقـت لــم يحـن بعــد كـي تصــبح ‘، ’القـدس العربــي‘المرتقبـة. وأضــاف الـبطش فــي مقابلـة مــع  االنتخابــاتفـي 

حركــة الجهــاد اإلســالمي جــزء مــن الســلطة الفلســطينية ال ســيما ونحــن نتحــدث عــن اتفــاق مصــالحة وحكومــة 
فترة زمنية محـدودة حتـى تجـرى انتخابـات رئاسـية وتشـريعية ومجلـس وطنـي وترتيـب وضـع مؤقتة وكذلك عن 

منظمــة التحريــر، وبالتــالي برأينــا أن الظــروف لــم تنضــج بعــد ومــا زالــت بعــض العوائــق وفــي مقــدمتها مرجعيــة 
 ’اتفاق أوسلو الشهير. إلىفي إشارة ‘السلطة حتى هذه اللحظة 

إلسـالمي تحـرص أن تكـون شـريكة فـي القـرار الـوطني الفلسـطيني، بمعنـى ولكن الجهـاد ا‘وتابع البطش قائال 
علــى اســتراتيجية  االتفــاقأن تكــون شــريكة فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد إعــادة بنائهــا وهيكلتهــا وأيضــا 
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جــراء انتخابــات رئاســية وتشــريعية للســلطة، مشــددا ’وطنيــة ، متمنيــا أن تــتم المصــالحة مــا بــين فــتح وحمــاس وا 
لـــن تشـــارك فـــي تلـــك  االحـــتاللأن الجهـــاد التـــي تعتبـــر فصـــيال رئيســـا فـــي األرض الفلســـطينية ومقاومـــة علـــى 

 .االنتخابات
باعتبـار أنـه لـم يحـدث ’ في هـذه المرحلـة االنتخاباتحركة الجهاد اإلسالمي لن تشارك في ‘وأضاف البطش 

ي أقيمــت الســلطة الفلســطينية التــي مــا زالــت محكومــة بســقف اتفــاق أوســلو الــذ االنتخابــاتجديــد علــى صــعيد 
 ’.التشريعية القادمة االنتخاباتلم يحدث جديد حتى نشارك في ‘بموجبه، وقال 

وعلى صعيد مستقبل األجنحة المسلحة التابعة لفصـائل المقاومـة مثـل سـرايا القـدس التابعـة للجهـاد اإلسـالمي 
مكانيــة انضــمامها لألجهــز  ة األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية، وكتائــب عــز الــدين القســام التابعــة لحمــاس، وا 

األجنحـة العسـكرية لحركـات المقاومـة هـي مـن أجـل موجهـة إسـرائيل، وانضـمامها ألمـن الســلطة ‘قـال الـبطش 
غير مطـروح، ولـيس مطروحـا حتـى هـذه اللحظـة أن تضـم أو تنضـم الـى األجهـزة األمنيـة الفلسـطينية لتصـبح 

ي حــوار القــاهرة وال حتــى فــي التفاهمــات التــي تــتم دائمــا مــا بــين جــزءا مــن هــذه األجهــزة. وهــذا لــم يطــرح ال فــ
وهذه األجنحة العسـكرية التابعـة للمقاومـة سـتبقى موجهـة ضـد إسـرائيل  مطروح،المقاومة، هذا الموضوع غير 

 لالحـــتاللألن وظيفتهـــا األســـاس الـــدفاع عـــن الشـــعب الفلســـطيني ووظيفتهـــا أن تحمـــي الشـــعب وأن تتصـــدى 
 ‘.ي هذا الموضوع غير مطروح وعلى الجميع أن يدعم ويحمي المقاومة وهمجيته، وبالتال

وبشأن اذا ما هناك خشية أن يفجر الملف األمني تنفيذ اتفاق المصالحة في ظل إصرار السلطة على توحيـد 
ســـالح ‘الســـالح وحصـــره بيـــد األجهـــزة األمنيـــة كســـالح شـــرعي وحيـــد فـــي األراضـــي الفلســـطينية، قـــال الـــبطش 

السالح األكثر شـرعية مـن كـل األسـلحة بالمنطقـة، وقـال : هـذا األمـر غيـر خاضـع للنقـاش ولـن المقاومة هو 
 ’.نسمح بنقاش هذا الموضوع مع أي كان

 62/2/2068، القدس العربي، لندن
 

  البردويل: بحثنا مع وفد فتح مستقبل موتفي الحكومة في غزة بعد المصالحة 68
مـاس فـي قطـاع غـزة، أمـس، إن قيـادة الحركـة ناقشـت مـع وفـد قال قيادي بـارز فـي حركـة ح ":ج" الخلي–غزة 

نهاء االنقسام. اللجنة المركزية لحركة فتح  مستقبل موظفيها في القطاع حال إتمام المصالحة وا 
وأكد القيادي في حركة حماس الناطق الرسمي باسمها صالح البردويل، أن "ملـف مـوظفي الحكومـة فـي غـزة 

ساسية، وال يمكن تجاوزه بأي حال مـن األحـوال، ألنـه يتعلـق بحيـاة النـاس، ومصيرهم، يشكل قضية أصيلة وأ
ألف أسرة". وقال إن وفد "مركزيـة فـتح" الـذي زار القطـاع لـم يحمـل أي خطـة  11وتجاوزه يعني القضاء على 

أو أفكار حول ملف الموظفين فـي غـزة، وهـو ال يملـك القـرار أو التصـريح بهـذا الملـف، ألن حلـه بيـد الـرئيس 
 محمود عباس، "والذي لو كانت لديه جدية لسمعنا منه أي كالم واضح حول القضية".

 62/2/2068، الخليج، الشارقة
 
 
 

 : حماس عززت من قدراتها الصاروخية لضرب تل أبيب"أوف إسرائيل تايمزموقع " 61



 
 
 

 

 

           66ص                                    7621العدد:     62/2/2068 األربعاء التاريخ:

ــــر إســــرائيلي إن حركــــة حمــــاس الفلســــطينية زادت بشــــكل كبيــــر مــــن قــــدر : األناضــــول –القــــدس  اتها قــــال تقري
الصاروخية بحيث أصبحت قـادرة علـى ضـرب القـدس الغربيـة وتـل أبيـب والمـدن اإلسـرائيلية فـي المركـز بهـذه 

 الصواريع.
وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" اإلخباري اإلسرائيلي الثالثـاء، مسـتندا إلـى مصـادر إسـرائيلية لـم يسـمها، أن 

كيلومترا وأكثـر، بحيـث  31( والتي يبلغ مداها M-75"حماس استثمرت بشكل كبير في صواريخها من طراز )
ـــازة العشـــرات مـــن  ـــى حي ـــادرة عل ـــك اآلن ترســـانة مـــن عشـــرات مـــن هـــذا النـــوع مـــن الصـــواريع وســـتكون ق تمتل

 الصواريع األخرى مع نهاية العام".
وأضاف "هذا يعني أن الصراع القادم مع غـزة سـيتركز علـى مركـز إسـرائيل، حيـث سـتعمل القـوات االسـرائيلية 

( التـي سـتوجه إلـى تـل أبيـب M-75على حماية قلب البلد )إسرائيل( من هجمات غير مسـبوقة مـن صـواريع )
 وباقي مدن المركز إضافة إلى القدس".

وقــال الموقــع اإلســرائيلي "لــيس مــن الواضــح إلــى أي مــدى ســتكون فاعليــة األنظمــة الدفاعيــة ضــد عــدد مــن 
دفعة واحدة" مشيرا إلى أنـه فـي القتـال األخيـر فـي غـزة )فـي ( التي سيتم إطالقها M-75الصواريع من طراز )
( علـى وسـط إسـرائيل والقـدس M-75صـواريع مـن طـراز ) 20( تم إطالق قرابة 1021نوفمبر/ تشرين الثاني 

 ولذا فانه يمكن النظر إلى هذا التهديد على انه أصبح أكثر جدية".
تعتمــد علــى التصــنيع المحلــي بــدال مــن تهريــب وتــابع "تركــز حمــاس علــى تطــوير هــذا النــوع مــن الصــواريع و 

 الصواريع ومكوناتها إلى قطاع غزة".
كما أشار التقرير ذاته إلى أن "حماس استثمرت الكثيـر مـن المصـادر فـي بنـاء شـبكة واسـعة مـن األنفـاق فـي 
قطـــاع غـــزة، وهـــو مـــا ســـيكون مـــن شـــأنه فـــرض المزيـــد مـــن التعقيـــد علـــى إســـرائيل فـــي أي مواجهـــة عســـكرية 

 بلية".مستق
 62/2/2068، "26موقع "عربي 

 
 المسلحين بشكل كامل من مخيم اليرموك انسحاب"القيادة العامة":  61

أعلـن حســام عرفـات، مســؤول الجبهـة الشــعبية لتحريـر فلســطين "القيـادة العامــة"، انسـحاب المســلحين "الغربــاء" 
 دمشق. بشكل كامل من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية

وقال عرفات في تصريح مكتوب: "إن كتائب )جبهة النصرة وابن تيمية ولـواء الصـحابة( انسـحبت مسـاء هـذا 
 اليوم من شارع الثالثين وهو آخر موقع كانوا يتواجدون فيه في مخيم اليرموك".

الح مختصـة مـن سـ وحـدات-القادمةخالل الساعات  –وأضاف أنه "بعد خطوة انسحاب الغرباء تلك ستدخل 
الهندســــة والمتفجــــرات لتنظيــــف المنطقــــة مــــن أي مخلفــــات تركهــــا خلفهــــم هــــؤالء المســــلحون ممكــــن ان تضــــر 

 الذين سيعودون الي منازلهم قريبا". باألهالي
 ىالـ األربعـاءوتابع: "إن وفًدا أهليا مكون من خمسين شخصية من وجهاء وفعاليات مخيم اليرموك سيدخلون 

علــــى تســــليم المســــلحين الفلســــطينيين للمواقــــع التــــي انســــحب منهــــا  خيــــرةاألمخــــيم اليرمــــوك لوضــــع اللمســــات 
 المسلحون الغرباء تنفيذا لبنود مبادرة اليرموك".

المســـاعدات  إدخــالوسيســـتأنف  اإلنســانيةولفــت عرفــات النظـــر إلــى أنـــه تــم اليـــوم إخــراج عـــدد مــن الحـــاالت 
 دمة.الغذائية والطبية الي المخيم بكميات كبيرة خالل الساعات القا



 
 
 

 

 

           62ص                                    7621العدد:     62/2/2068 األربعاء التاريخ:

يرام وان النقاش يـدور االن حـول اليـات وكيفيـة  ما علىوأكد المتحدث باسم "القيادة العامة" أن "األمور تسير 
عادةمخيم اليرموك الي بيوتهم  أبناءتامين العودة السريعة للمهجرين من   األزمةاعمار المخيم وتجنيبه اثار  وا 

 السورية وتحييده عنها"، كما قال.
 66/2/2068، فلسطين أون الين

 
 تعتقل طالبين من حماس وتستدعي مواطنين آخرين السلطةأجهزة  63

أفادت حركة حماس بأن أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة اعتقلت طالبين جامعيين، واستدعت مواطنين 
 آخرين من محافظات عدة.

مـن الوقـائي اعتقـل الطالـب وذكرت "حماس" في بيان تلقت "فلسطين" نسخة عنه، اليوم الثالثاء، أن جهاز األ
في جامعة الخليل محمد فارس أبو عرقوب من بلدة دورا، وهو أسير محرر من سجون االحـتالل، وقـد اقـتحم 

عامـــــًا( مـــــن يطـــــا للتحقيـــــق  30بيتـــــه وفـــــتش خـــــالل المـــــدة الماضـــــية، واســـــتدعى الحـــــاج إســـــماعيل صـــــالح )
 مخابرات السلطة منذ أسبوعين. واالستجواب، وهو والد الطالب يحيى صالح المعتقل السياسي لدى

 66/2/2068، فلسطين أون الين
 

 فتح تدرس ملف استحداث منصب نائب للرئيس عباس خلل شهر: مقبولأمين  64
توقع أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، أن تُنهي اللجنـة المكلفـة فـي حركـة "فـتح" المختصـة 

 لرئيس محمود عباس، خالل شهر.والمكلفة بدراسة ملف استحداث منصب نائب ل
ــــي تصــــريحات صــــحافية  ــــول، ف ــــة المختصــــة أعمالهــــا ولقاءاتهــــا  أمــــسوقــــال مقب ــــاء "إذا واصــــلت اللجن الثالث

واتصاالتها، فيمكن أن تنتهي من تقريرها النهائي خـالل شـهر واحـد فقـط"، موضـحًا أن "اسـتحداث المنصـب، 
 قبل إقراره أو المصادقة عليه". أمر ليس بالسهل، وبحاجة لدراسة داخلية معمقة وجدية

ولفت إلى أن هذا األمر يمكن أن يحتاج لدور المجلس التشريعي فـي إقـراره، مشـيرًا إلـى أن "المنصـب مـرتبط 
 بشكل كبير بالتهديدات التي تخرج من الجانب اإلسرائيلي بحق الرئيس محمود عباس".

اســة الســلطة، يقــوم رئــيس المجلــس التشــريعي وبحســب القــانون األساســي الفلســطيني، فإنــه فــي حالــة شــغور رئ
يومــًا، يجــب خاللهــا إجــراء انتخابــات حــرة ومباشــرة  30بــأداء وظــائف ومهــام رئــيس الســلطة لفتــرة ال تتجــاوز 

 الختيار رئيس جديد.
 62/2/2068، المستقبل، بيروت

 
 إتمام المصالحة واجب وطني "البداوي": مخيم في لوفتحاعتصام  67

منطقــة الشــمال اعتصــامًا فــي مخــيم البــداوي، "تضــامنًا مــع األســرى فــي ســجون  دةقيــا-نظمــت حركــة "فــتح" 
االحتالل الصهيوني ومع األهالي في مخيم اليرموك، ودعمًا للقيادة الفلسطينية في مواجهة الضغوط الصهيو 

"، شــــارك فيــــه ممثلــــو الفصــــائل الفلســــطينية واللجــــان الشــــعبية وحشــــد مــــن أهــــالي مخيمــــات الشــــمال أميركيــــة-
 مخيمات سوريا.و 

وألقى مسؤول إعالم "فتح" في منطقة الشمال مصـطفى أبـو حـرب كلمـة قـال فيهـا: "نعلـن تضـامننا مـع القيـادة 
 الفلسطينية المتمسكة بالثوابت الوطنية والرافضة لخطة كيري بكل تفاصيلها".
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يب المقاومـة الشـعبية التـي وأشار الى أن "بناء قريتي عين حجلة والعودة يعتبر انتقـااًل نوعيـًا فـي تطـوير أسـال
 ينتهجها الشعب الفلسطيني".

وأكد أن "إتمام المصالحة الوطنية بات واجبًا دينيًا ووطنيًا وأخالقيًا"، مشيرًا الى أن "زيارة الوفـد الفتحـاوي الـى 
قطـاع غــزة دليـل علــى صـدق النيــات التمـام المصــالحة ولــم شـمل الــوطن وكسـر الجليــد القـائم"، آمــال بـــ"تسريع 

لمصــالحة لتشــكيل حكومــة تعمــل علــى اإلعــداد لالنتخابــات الرئاســية والتشــريعية لمــا فــي ذلــك مــن مصــلحة ا
 وطنية".

 62/2/2068، المستقبل، بيروت
 

 "القدس": وفد فتح لغزة وجه رسائل تحذير ألنصار دحلن 20
م، صـباح قالـت مصـادر قياديـة مطلعـة فـي حركـة "فـتح" لــ القـدس دوت كـو : بــ القـدس دوت كـوم خاص-غزة 

اليــوم الثالثــاء، أن وفــد اللجنــة السداســية المكلــف مــن اللجنــة المركزيــة للحركــة لزيــارة قطــاع غــزة، وجــه رســائل 
 تحذير شديدة اللهجة لقيادات وكوادر وأنصار في الحركة تعمل لصالح القيادي المفصول محمد دحالن.

الت سيطرة فريق محمد دحالن على قيـادة ووفقا للمصادر، "فإن هدف زيارة الوفد هو قطع الطريق أمام محاو 
الحركة من خالل ضع األموال إليهـا، وكـذلك عبـر لجنـة التكافـل الُمشـكلة بالتنسـيق مـع حركـة حمـاس، مبينـًة 
أن اللجنة المركزية أصدرت مسبقا منذ مـا يزيـد عـن شـهر قـرار بحـق لجنـة التكافـل"، وقـد نفـت فـي قـرار عمـم 

قتهــا بهــذه اللجنــة، وحــذرت مــن التعامــل معهــا، كمــا دعــت عــدة قيــادات علــى قيــادة الحركــة بالضــفة وغــزة عال
أشــرف  -عبــد الحميــد المصــري  –عــالء يــاغي  –ســفيان أبــو زايــدة  –مشــاركة فيهــا وهــم )ماجــد أبــو شــمالة 

 جمعة( إلنهاء عالقاتهم بدحالن، وأنه عليهم االختيار إما باالستمرار في فتح أو العمل مع دحالن.
ن دحـالن حـاول االلتفـاف مـن خـالل لجنـة التكافـل عبـر أعضـاء مـن المجلـس الثـوري علـى وقالت المصادر أ

النجـا، الـذي اتهمـه أعضـاء مـن الهيئـة القياديـة بمحاولــة  أبـو إبـراهيمالهيئـة القياديـة بمسـاعدة القيـادي بالحركـة 
مـور وعجــل جـر الهيئـة نحـو قيـادة دحـالن والعمــل علـى فصـل بعـض أعضـاء األقــاليم، مـا تسـبب بتصـاعد األ

برفع تقرير للجنة المركزية من قبل بعض األقاليم، األمـر الـذي سـرع باصـدار قـرار ضـد الهيئـة القياديـة العليـا 
 باعتبارها مسيرة للتنظيم دون السماح لها باتخاذ أي قرارات.

 وحسب المصادر وهي من أكثر من جهة مختلفة في حركة فتح، "أن الوفد الزائر عقد اجتماعات مطولـة مـع
كافة األقاليم واللجان والكوادر المختلفة، بما فيها تلك التي تم فصلها من قبل الهيئة القيادية العليـا منـذ أشـهر 
بسبب خالفات داخلية على رئاسة األقاليم، واستمعت للجميع في محاولة للوصول لتوصيات وتفاهمات حول 

خفاقات كبيرة بالعمل التنظيمي وبشـكل غيـر األوضاع التنظيمية للحركة بغزة، ولمست من الجميع أن هناك إ
 طبيعي وأن الهيئة الموجودة كانت في طريقها لتسليم التنظيم كليا لقيادة محمد دحالن.

وأضــافت: "فــي المقابــل جلســت القيــادة مــع حمــاس وكــان هنــاك تقــارب علــى حســاب الخطــوات التــي اتخــذها 
"، مبينـًة أن الوفـد اطلـع علـى محـاوالت دحــالن محمـد دحـالن فـي غـزة فـي محاولـة منـه للســيطرة علـى التنظـيم

الختراق التنظيم من خالل مساعدة بعض القيادات والكـوادر ومـن خـالل لجنـة التكافـل، التـي قـد يتعـرض فـي 
 وقت الحق أعضاؤها للفصل النهائي من حركة فتح إلى جانب من يساعدهم من كوادر الحركة.

خـانيونس وهـم مـن المحسـوبين علـى دحـالن، وكـان قـرار  وأشارت المصادر إلى عناصر فـتح فـي إقلـيم وسـط
 الفصل قد صدر بحقهم، قبل أن يعود الدكتور زكريا األغا ويلغي القرار.
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وكـــان هـــؤالء العناصـــر بالحركـــة قـــد حـــاولوا االجتمـــاع مـــع القيـــادي جمـــال محيســـن الـــذي رفـــض مســـاء أمـــس 
ردية لالستماع إليهم، مبينًة أن القيادي أبو النجا استقبالهم، إال أن القيادي محمد المدني استقبلهم بصفتهم الف

حاول كثيرا إعادتهم للعمل التنظيمي وهو ما يتنافى مع اللوائح الداخلية، األمر الذي أغضب القيادي محيسن 
 من محاوالت أبو النجا.

هي عبارة  ولفتت المصادر إلى أن ما يجري تسريبه من قوائم عن الهيئة الحركية الجديدة بأنها غير صحيحة
عن "بالونات" لإلساءة ألشخاص والتشـويش علـى عمليـة اإلصـالح التـي سـيقودها الوفـد الزائـر، مبينـًة أن كـل 
قيادي في الوفـد سـيقدم توصـياته عبـر جلسـة اسـتماع سـتعقدها اللجنـة المركزيـة خـالل األيـام المقبلـة بحضـور 

افــة أعضــاء اللجنــة المركزيــة حــول القــرارات القائــد العــام للحركــة، الــرئيس محمــود عبــاس الــذي سيتشــاور مــع ك
التي ستتخذ بشأن الوضع التنظيمي بغزة. مؤكدًة أن الهيئة القيادية المسيرة حاليا لألوضاع التنظيمية سينتهي 

 عملها لتشكيل قيادة جديدة.
 .وبينت المصادر أن المطلب السائد داخل الحركة اآلن، أن تكون نسبة الشباب هي األكبر في القيادة

 62/2/2068، القدس، القدس
 

 في الملعب الفلسطيني اآلن الكرةو تنفذ ما هو مطلوب منها لتحقيق السلم  "سرائيلإ"ليبرمان:  26
، ان اسرائيل تنفذ ما أمسزعم وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان  :الجديدة الحياة-القدس المحتلة 

 الملعب الفلسطيني. ان الكرة في  السالم،هو مطلوب منها لتحقيق 
جاءت مزاعم ليبرمان في كلمة ألقاها أمام مؤتمر "هجرة واستيعاب" الذي نظمته وزارة الهجرة واالستيعاب 
وبلدية اسدود، وتطرق خاللها الى محادثات السالم وما سماه "التسوية اآلخذة بالتبلور" والتي سيطرحها على 

 يري.األطراف قريبا وزير الخارجية األميركي جون ك
وقال ليبرمان "نحن ننفذ كل ما هو متعلق بنا لكنني ال أعرف فيما إذا كنا قريبين من تحقيق اتفاق أم ال؟ 
الكرة اآلن على الجانب اآلخر من الملعب والجميع يعرف ذلك بما في ذلك األميركان واألوروبيون وكلي 

 أمل بأن ينجح الطرف الثاني في التعامل مع التحدي الحالي". 

 62/2/2068، ياة الجديدة، رام هللاالح
 

 أهم من "يهودية إسرائيل" الفلسطينيين غان: عدم عودة اللجئيناد 22
غان "ان الطلب من الفلسطينيين ا قال الرئيس السابق لجهاز الموساد مائير د :حالوة غسان-رام هللا 

عودة الالجئين اهم من االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية هو محض هراء" معتبرا أن اإلصرار على عدم 
 ذلك، وفق ما نقل موقع "والال" العبري.

واضاف دغان الذي كان يتحدث االسبوع الماضي امام محاضرة مغلقة في تل ابيب "ان االمم المتحدة قد 
قال بوضوح إقامة دولة يهودية ونحن  2143اعترفت بدولة يهودية وان القرار بإقامة دولة اسرائيل في العام 

ووصف دغان الذي كان  االعتراف من الدولة الفلسطينية غير القائمة االعتراف بطبيعة دولتنا؟". نطلب اآلن
المطالبات االساسية لرئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو في المفاوضات مع  أحديتحدث عن 

ن انه "بداًل من إصرار واضاف دغا الفلسطينيين وهو االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية بانه "امر مبالغ فيه".
اسرائيل على االعتراف بيهوديتها عليها االصرار بإلغاء عودة الالجئين الى حدود دولة اسرائيل وعلينا 

 االهتمام بأن يتلقى الفسطينيون جنسية الدول التي يقيمون فيها اليوم من لبنان الى دول الخليج".
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قدس ليست قضية فلسطينية بل قضية اسالمية ولذلك وتطّرق دغان في حديثه الى مسألة القدس فقال "ان ال
 علينا إشراك االردن والسعودية والمغرب وجميع الدول ذات الشأن بذلك".

واضاف " انه في حال التوصل الى تفاهمات مع هذه الدول المسؤولة عن االماكن المقدسة في المدينة، فإن 
 الشأن". ذلك سيسّهل على ابو مازن اتخاذ القرارات الصعبة بهذا

 66/2/2068، القدس، القدس
 

 الكنيستبالتصويت  الضفة ومنح الفلسطينيين حقّ  مشروع قانون يقضي بضمّ " يقترح اليهودي"البيت  27
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مشروع قانون يعتزم عضو الكنيست زبولون كالفا من  :القدس المحتلة

في األيام القريبة للكنيست، ويوصي فيه باالعتراف بدولة  حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، تقديمه
 واحدة بين نهر األردن والبحر، وهي دولة إسرائيل. 

ويقترح كالفا كذلك في إطار المشروع منح المواطنة للفلسطينيين بالضفة الغربية وا عطاءهم الحّق في 
ول األعمال الدولي االّدعاء بأن التصويت بالكنيست. ويفسر كالفا هدف االقتراح وهو: "أن نزيل من جد
 إسرائيل تمارس التمييز ضد العرب أو تمارس سياسة الفصل العنصري".

 62/2/2068، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 الناصرة وبيت شيمشعادة االنتخابات المحلية في إ سرائيلية تقررالعليا اإل محكمةال 28
راء انتخابات بلدية جديدة في الناصرة أكبر مدينة أمرت محكمة إسرائيلية الثالثاء بإج: القدس ـ أ ف ب

وأعلنت وزارة الداخلية أن االنتخابات في  عربية وفي بيت شيمش على خلفية شبهات بحصول تزوير.
 اذار/مارس. 22المدينتين ستجري في 

أن وأفاد قرار المحكمة العليا الذي اطلعت عليه "فرانس برس" أن سكان مدينة الناصرة )شمال( ينبغي 
يصوتوا مجددًا بعدما فاز رئيس البلدية المنتهية واليته رامز جريشه على علي سالم بفارق تسعة اصوات فقط 

 في تشرين االول/اكتوبر.
نسمة( التي عثرت فيها الشرطة بعد  ألف 00وأمرت المحكمة أيضًا بإعادة االنتخابات في بيت شيمش )

ة ساهمت في اعادة انتخاب رئيس البلدية موشي ابوتبول، انتخابات تشرين االول/اكتوبر على هويات مزور 
 العضو في حزب شاس الديني المتطرف.

 62/2/2068، الحياة، لندن
 

 نتنياهو وليبرمان يتهربان من لقاء رئيس البرلمان األوروبي 21
االتحاد تهرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، من لقاء رئيس 

 األوروبي مارتن شولتس، الذي بدأ زيارة لتل أبيب ورام هللا اليوم.
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن شولتس طلب لقاء نتنياهو وليبرمان، لكن لم يحدد موعد للقاء، ورفض مكتب 

ول مواعيد "جد أسمتهرئيس الحكومة التعليق على الموضوع، فيما عللت وزارة الخارجية عدم إجراء اللقاء بما 
 غير مناسب".

 األوروبي مناالتحاد  اإلذاعة اإلسرائيلية إلى أن رفض نتنياهو وليبرمان لقاء شولتس سببه مواقف وألمحت
المفاوضات واالستيطان، وقالت إن الفترة األخيرة شهدت تراجعا في العالقات بين إسرائيل واالتحاد 
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حاد األوروبي ولما يصفانه بالتعامل المنحاز ضد إسرائيل وليبرمان انتقادات لالت ويوجه نتنياهواألوروبي، 
 فيما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين والبناء في المستوطنات.

 66/2/2068، 84عرب 
 

 المواطنين العرب زحالقة: التربية لدولة الشعب اليهودي هي خطوة عدائية ضدّ  21
يع، مشروع قانون تعديل أهداف التعليم واضافة بند اعتبر النائب د. جمال زحالقة دعم اللجنة الوزارية للتشر 

ينص على التربية على أن "إسرائيل دولة الشعب اليهودي"، بأنه خطوة عدائية ضد المواطنين العرب، ألنها 
محاولة لفرض "التربية الصهيونية" على الطالب العرب، وألنها تزيد من التطرف القومي الشوفيني القائم 

 ليهود.اصاًل عند الطالب ا
 66/2/2068، 84عرب 

 
 "المحيط الهادئ"في تحالف  مراقباا  عضواا  "سرائيلإ"قبول  23

مسؤولون الثالثاء انه تم قبول اسرائيل عضوا مراقبا في تحالف المحيط  أعلن :دوت كوم القدس-القدس
 اقتصادات نموا في اميركا الالتينية. أسرع أربعالهادئ، وهو اتحاد تجاري يضم 

لخطوة التي جرت الموافقة عليها في وقت متاخر من االثنين في قمة التحالف في كارتاخينا، وبموجب هذه ا
فستنضم اسرائيل الى الواليات المتحدة وكندا، كدولة مراقبة في التحالف المؤلف من تشيلي وكولومبيا 

 والمكسيك والبيرو.
مين نتنياهو، وقادة كل من الدول وجاء قبول اسرائيل في التحالف بعد محادثات بين رئيس الوزراء بنيا

سياسته "بفتح اسواق جديدة لالقتصاد االسرائيلي"، بحسب بيان اصدره  إطاراالعضاء في التحالف، في 
وقال نتنياهو في البيان، ان "هذه خطوة اضافية لضمان النمو المتواصل لالقتصاد االسرائيلي. ونحن  مكتبه.

 رائيل".نقوم بتنويع االسواق الدولية لدولة اس
ومن المقرر ان يتوجه نتنياهو الى كولومبيا والمكسيك "خالل االشهر المقبلة" في مسعى لتعزيز التعاون مع 

 دول التحالف، بحسب ما افاد مكتبه الذي لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
 66/2/2068، القدس، القدس

 
 37خلل حرب  "إسرائيل"عدة مسابيتحدث عن دور الملك حسين وصهر عبد الناصر  إسرائيلي جنرال 24

كشف مسؤولون عسكريون وباحثون إسرائيليون مزيدًا من التفاصيل حول الدور الذي لعبه العاهل األردني 
السابق حسين وسكرتير الرئيس السادات أشرف مروان في تزويد تل أبيب بمعلومات حيوية وحاسمة حول 

يصدر عن مسؤول إسرائيلي، كشف أهارون ليبران، استعدادات مصر وسوريا للحرب. وفيما يعد أول إقرار 
نائب رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلي األسبق النقاب عن إن الملك حسين دأب على توجيه 

 . 2136إنذارات إلسرائيل بشأن نوايا واستعدادات كل من مصر وسوريا العسكرية عام 
أوسع الصحف اإلسرائيلية جاء إن الملك حسين قدم  وفي مقال نشره ليبران في صحيفة "إسرائيل اليوم"

انذارات بشأن نوايا سوريا ومصر الحربية ثالث مرات على األقل في األشهر: مايو ويوليو وسبتمبر من 
. وأشار ليبران إلى إنه خالل اللقاء السري الذي جمع الملك حسين برئيس وزراء إسرائيل غولدا 36العام 
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، والذي حضره ليبران شخصيًا، فقد أبلغ حسين مائير بإن الجيش السوري 2136سبتمبر  11مائير في 
 ".  Prejump positionوضع في حال تأهب للحرب، حيث استخدم الملك مصطلح " 

 62/2/2068، موقع صالح النعامي
 

 وتبييض األموال فسادالألشكيناز بتهم اليهود ل السابق حاخامالملحقة الشرطة اإلسرائيلية تطالب ب 27
أوصت الشرطة االسرائيلية الثالثاء، بمالحقة الحاخام األكبر السابق لليهود الغربيين : ف ب أ-القدس 

 يونا متسجر، بتهم فساد وتبييض أموال." األشكيناز"
وكانت الشرطة اعتقلته في تشرين الثاني/نوفمبر، للتحقيق معه في إطار تحقيق بدأته في حزيران/يونيو، إال 

 الحقا من دون أن توجه إليه أي اتهام. أنها أطلقت سراحه
وقالت شرطة مكافحة الفساد في بيان الثالثاء: "إن األموال التي يتم التحقيق بشأنها في قضايا فساد مختلفة، 

 يشتبه بتورط متسجر بها تصل إلى ماليين الشيكالت )مئات االف الدوالرات(.
القدس، الذي سينظر فيه قبل أن يرفعه إلى  وأضاف البيان أن الشرطة سلمت الملف للمدعي العام في

 المدعي العام للدولة يهودا فاينشتاين، الذي سيقرر على ضوئه ما إذا كان سيوجه اتهاما إلى متسجر أم ال.
 62/2/2068، "26موقع "عربي 

 
 سرائيليالمقاطعة األوروبية تهدد االقتصاد اإلمعاريف:  70

نتجات المستوطنات المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة انعكس تأثير مقاطعة األسواق األوروبية لم
سلبا على االقتصاد اإلسرائيلي، وبرز تراجع مجمل صادرات االستيطان الصناعية والتجارية في  2133عام 

بعد أن  %10، فيما سجلت المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه تراجعا بحوالي %24بنحو  1026
 مليون دوالر. 310إلى حوالي  1021ادرات الزراعية في وصل حجم أرباح الص

وهو  %6.6وأشارت معطيات دائرة اإلحصائيات المركزية إلى تراجع نمو االقتصاد العام الماضي إلى 
األدنى في األعوام األربعة الماضية، وذلك رغم الشروع في إنتاج الغاز الطبيعي الذي ساهم وحده بنمو 

، وهبطت الصادرات الصناعية بحوالي %0.2تراجع مجمل التصدير بنسبة ، إذ %0.1االقتصاد بنحو 
6.1%. 

وأجمع باحثون واقتصاديون على أن إقامة مصانع إلنتاج السلع التصديرية في المستوطنات تحقق مصلحة 
 مضاعفة للسياسة اإلسرائيلية، فمن جهة تضمن السيطرة على أراضٍّ فلسطينية. 

االستيطاني وتقوي االقتصاد اإلسرائيلي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على ومن جهة ثانية تدعم المشروع 
 التصدير، وجزء ليس بالقليل من الصادرات مصدره المستوطنات.

 20/1/1024معاريف، 
 62/2/2068، المركز الفلسطيني لإلعلم

 
 رمليار دوال  61بمبلغ يزيد عن  تركيا واليونانتخطط لبيع الغاز لكّل من  "تمار" حقلشركة  76

تخطط لبيع غاز  "تمار"كشفت مواقع اقتصادية إسرائيلية ودولية النقاب عن أن شركة حقل : حلمي موسى
االقتصادية اإلسرائيلية  "غلوبس"مليار دوالر. وأشارت صحيفة  21لكل من تركيا واليونان بمبلغ يزيد عن 

تجري مفاوضات  "اإلسرائيليةنوبل إنرجي، وكل من ديلك ويسرامكو ودور غاز "إلى أن الشركاء في تمار 
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، والراغب في شراء الغاز من منصة االنتاج "أدلتيك"مع رجل األعمال أوري أدلسبورغ المسيطر على شركة 
 لتوزيعها على زبائنه في شرقي حوض المتوسط.

 10وبحسب المفاوضات، فإن الحديث يدور عن بيع كل كمية الغاز المسموح تصديرها، والتي تزيد عن 
، الذي يجري العمل "SW"مليارا من حقل تمار  60تر مكعب من الغاز الطبيعي، باإلضافة إلى مليار م

الرئيس. وهناك تقديرات بأن هذه الكمية يمكن أن تتزايد مستقباًل بفضل  "تمار"على تطويره كجزء من حقل 
 . "تمار"استئناف مرفوع لزيادة نسبة التصدير من غاز 

 62/2/2068، السفير، بيروت
 

 في سورية "جبهة النصرة"النضمامه إلى  شهراا  61سرائيلية تحكم بسجن فلسطيني إ حكمةم 72
أصدرت محكمة إسرائيلية حكمًا بالسجن خمسة عشر شهرًا على مواطن عربي شارك في : ف ب أ-القدس 

 في سورية، بحسب مصادر قضائية. "جبهة النصرة"دورة تدريب لـ 
تلقي "و  "بدخول دولة معادية"لتلة من قرية الطيبة وجد مذنبًا بتهم وأشارت المصادر إلى أن عبد القادر ا

. "االتصال بعميل أجنبي"في إطار صفقة مع االدعاء مقابل إسقاط تهمة  "تدريب غير قانوني على القتال
عقب عودته من  1026الشاب في تموز )يوليو(  "الشين بيت"واعتقل جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي 

 سورية.
 62/2/2068، ياة، لندنالح

 
 سبانيا منحهم الجنسيةإون بعرض يهتمّ  "سرائيل"إفي  "السفارديم" 77

أثار عرض اسبانيا تمديد منح الجنسية الحفاد يهود كانت طردتهم بشكل  :رويترز()-القدس المحتلة 
ن. وال اهتماما في اسرائيل حيث يمثل من يطلق عليهم يهود السفارديم نحو ربع السكا 2411جماعي عام 

يتوقع أحد موجة هجرة جماعية لالسرائيليين الى اسبانيا التي تواجه مشكالت اقتصادية لكن عرض جواز 
سفر يوفر حرية دخول لالتحاد االوروبي بأسره مغر للكثيرين في اسرائيل خاصة للسفارديم الذين يعاملون 

 باعتبارهم من الطبقات الدنيا.
 62/2/2068، الدستور، عّمان

 
 6732سنة لمنطقة في لنتيجة إلخلء قسري من عرب النقب : عشرات الضحايا سرائيليإكتاب  78

المحرر السابق لصحيفة "هآرتس" دافيد النداو،  " كتبهكشف كتاب جديد عن حياة "أرئيل شارون
 أن الجيشواستعرضت صحيفة هآرتس أهم ما جاء فيه في تقرير نشرته صباح اليوم. ويوضح الكتاب 

 تدريبات واسعة في منطقة النقب، بعد أن تم إخالء السكان من المنطقة. 2131رى عام اإلسرائيلي أج
ويضيف: "كان أحد التدريبات الهامة في تاريع الجيش اإلسرائليي، نقل كتيبة مدرعة عبر حاجز مائي 
واسع، سمي "عوز"، وأجر التدريب الذي استمر ستة ايام تحت غطاء من السرية التامة، بحضور رئيسة 

اسبوعين من  لكن قبلاألركان دافيد إلعيزير.   دايان، ورئيسالحكومة غولدا مئير، ووزير األمن موشي 
التدريبات أصدر قائد المنطقة الجنوبية أرئيل شارون الذي وضع الفكرة والتخطيط للتدريبات، أمرا عسكريا 

طقس عاصفة شديدة البرودة، ألف من عرب النقب من المنطقة. ونفذت عملية الطرد في أحوال  60بإخالء 
 ودون إنذار مسبق، فتسبب ذلك بعشرات الوفيات خاصة بين األطفال والمسنين.
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ونشر الكتاب باللغة  بيلي،د. يتسحاك  المستشرق والباحث 2131إلى بحث أجراه عام  ويستند الكتاب
 .ةخالل العام الجاري بالعبري اإلنجليزية، وسيصدر

 62/2/2068، 84عرب 
 

 حدث خسائر ت  التي قد سايبر" اللحماية شركة الكهرباء والبنى التحتية من هجمات " رائيليةإس جهود 71

ه من أصل ماليين الهجمات في السنة األخيرة، أنّ ، بيفتاح رون طال، رئيس شركة الكهرباء الصهيونيةأفاد 
هًا شبّ بعة للشركة، مُ هجوم "سايبر" خطير على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التا 340تّم تشخيص 

في  تطوراً  عدّ ه يُ "السايبر" التهديد األساسي اليوم، ألنّ  أنّ ، ُمعتبرًا طالق صاروخين كل يوم باتجاههابإاألمر 
. وأّكد "طال" أّنه شابه للحرب الباردةالبنية التحتية الحساسة لـ"إسرائيل" إلى هدف، وهو واقع مُ حّول  الحرب
معركة طويلة ومتواصلة فيها توازن "إسرائيل" خوض تلتام على العدو، ينبغي أن نتصار اإلالسعي لمن  وبدالً 

اليوم الدفاع األفضل فإذا كان في السابق أفضل الدفاع هو الهجوم، ، ُمعتبرًا أّنه قوات بين الدفاع والهجوم
"إسرائيل" تُنتج  هو أنّ إحدى المشاكل فيما يتعلق بمواصلة تزويد الكهرباء . ولفت "طال" إلى أّن هو الدفاع

على  لوحدها الكهرباء التي تستهلكها، وال ُيمكن تزويدها بها من مصادر أخرى، ُمشيرًا إلى أّن العمل جاري
أّنه تم إنشاء ُمجمع خاص بالشبكة األوروبية عبر قبرص، و كهرباء "إسرائيل"  برنامج مستقبلي لربطتحقيق 

 ".هجمات "السايبرلتدريب األشخاص للحماية من 

 66/2/2068، 7062لتقرير المعلوماتي ا
 

 " أمام الفلسطينيينDCO" االرتباط حاجزإغلق معلومة لتبرير  زّورسرائيلي اإل الجيشهآرتس:  71
كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم ان وثائق عسكرية إسرائيلية : غسان حالوة ترجمة-رام هللا 

دقيق في كتاب رسمي صادر عن النيابة العسكرية، تم داخلية اظهرت سلسلة من التشويهات وعدم الت
 الحواجز امام حركة الفلسطينيين. أحدإصداره بهدف تبرير استمرار إغالق 

، VIP( المعروف بإسم حاجز الـ DCOواضافت الصحيفة ان الحديث يدور عن حاجز االرتباط )حاجز 
جزئها الشمالي كدير دبوان وبتّين وسلواد، وهو الحاجز الذي يفصل مدينة رام هللا عن القرى التي تقع في 

 .VIPشخص من حاملي بطاقة الـ 2000المغلق امام حركة الفلسطينيين بإستثناء الـ 
واشارت "هآرتس" إلى انه من خالل فحص الوثائق التي حصلت عليها بخصوص الموضوع تم تشخيص 

 ة.وجود فجوة كبيرة في مضمون المعلومات الواردة في االوراق الرسمي
ففي حين اظهرت بعض الوثائق الصادرة عن مسؤول المواصالت في االدارة المدنية ان "ليس هناك اي 
مانع من فتح الشارع امام حركة الفلسطينيين" وذلك باالستناد الى ان مخطط الشارع الذي اُعد في العام 

ربط رام هللا بالشارع رقم بموجب اتفاق اوسلو، بأن الهدف من الشارع ليس عسكريًا وان الهدف منه  2114
 اي بمعنى آخر ان الشارع ُمعد لخدمة الفلسطينيين. 30

اال ان تقريرًا صادرًا عن قائد كتيبة بنيامين يوسي بينتو قال ان " ان فتح الحاجز من شأنه ان يعّرض 
ن المسافرين على الشارع لخطر حقيقي، نتيجة االزدحام واالحتكاك الذي قد يحصل بين االسرائيليي

والفلسطينيين على هذا الشارع"، فقررت النيابة االستناد الى تقرير القائد العسكري وتجاهل ما جاء في تقرير 
 المسؤول عن المواصالت في االدارة المدنية.

 66/2/2068، القدس، القدس
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 تقصير الخدمة في الجيش زاءواسع في المنتومة األمنية إ جدلمعاريف:  73

 لجنة "شاكيد" المنبثقة عن ةالجيش استياء كبير حيال ما قررت وزارة" و رائيلي "إسيسود المنظومة األمنية ف
 ورة قانون يخص المساواة في العبء، والقاضي بتقصير فترة خدمة الرجال فيللجنة "بيري" المختصة بب

 ر وتمديد فترة الخدمة الخاصة بالنساء.هالجيش لمدة أربعة أش
 من ها االلكتروني صباح اليوم الثالثاء، فإنهموقع لىخبر عوبحسب صحيفة معاريف التي أوردت ال
 ، األمرراريعالون" بإعادة التصويت أو النظر مرة أخرى في الق هالمتوقع أن يطالب وزير الجيش "موشي

 .رارى القلؤه اليوم عراالذي من المتوقع أن يسبب في تأجيل التصويت المتوقع إج
ى لع "إن لجنة بيري قد صوتت هلمستوى في المنظومة األمنية، قولت الصحيفة عن مسئول أمني رفيع اقلون
النساء،  ح منظم، يقضي بتقصير فترة مدة خدمة الرجال في الجيش، في حين يتم زيادة في فترة خدمةرااقت
خدمة  ى فترةلجنة أمر غير مناسب، حيث قامت بتأجيل التصويت علال هتلذا األمر مزعج لنا وما فعهو 

 ما".هابطان مع بعضر ما متهى الرغم من أنلى فترة الرجال علريد التصويت عالنساء وفقط ت
إلى  كما ساد في المنظومة األمنية غضب كبير حيال تمديد فترة خدمة النساء وتقصير فترة الرجال، مشيرين

دون  ى واحدةلما، وال يمكن التصويت عهما حزمة واحدة ال يمكن التفريق بينيما ومرتبطتان مع بعضهأن
 األخرى.

 66/2/2068نشرة قدس نت، 
 

 في "البغاء" عملونتل أبيب يبطفل  300اإلسرائيلية:  الثانيةالقناة  74
قال موقع القناة الثانية اإلسرائيلية، إن وزير الشؤون االجتماعية اإلسرائيلي مئير كوهين، : محمد الليثي

" اإلسرائيلية ببئر سبع، عن كشف اليوم، في مؤتمر سالمة الطفل، الذي عقد في جامعة "بن جوريون
معطيات مقلقة إلسرائيل، تفيد بأن مئات األطفال في تل أبيب يتعاملون جنسًيا، ويشاركون في البغاء. كما 
 علق الموقع على الظاهرة ساخًرا بتقرير بدأ بجملة "في الصباح تالميذ.. وفي المساء يعملون في البغاء".

طفل من العاصمة اإلسرائيلية، يشاركون في البغاء من  300 وأضاف الموقع، أن كوهين صرح بأن هناك
طفل يتواجدون صباحا في المدارس، مشيرا إلى أن هناك مؤامرة من الصمت بين المدرسين  600ضمنهم 

 واإلداريين في المؤسسات التعليمية حول الظاهرة.
المدارس يرغبون في االهتمام وتابع وزير الشؤون االجتماعية اإلسرائيلي قائال: لست متأكًدا أن مديري 

 باألضرار الجنسية لألطفال، أو وضعهم ضمن تصنيفات المخاطر".
من جانبه، أعرب مدير عام المجلس القومي لسالمة الطفل في إسرائيل، الدكتور يتسحاق كادمان، عن مدى 

 اإلساءة لألطفال قائاًل: إننا نعرف حًقا مدى إساءة معاملة األطفال في إسرائيل".

 60/2/2068، وطن، مصرال
 

 601 أربعة شهداء فلسطينيين بسورية وارتفاع شهداء الجوع باليرموك إلى :مجموعة العمل 77

 ثالثــــة الجئــــين فلســــطينيين، مــــن دمشــــق، أن 62/2/2068، وكالووووة الصووووحافة الفلسووووطينية )صووووفا( ذكــــرت
وقالـت مجموعـة  .ةسـوري الثالثاء جراء القصف المتواصل على المخيمات الفلسطينية فـي وا يوم أمساستشهد

فــي بيــان تلقــت "صـفا" نســخة عنــه إن الفلســطيني محمــد محمــود ســويد مــن  ةالعمـل مــن أجــل فلســطينيي ســوري
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وذكـــرت أن الشـــاب طـــارق  ســـكان مخـــيم خـــان الشـــيح، قضـــى إثـــر القصـــف علـــى المنـــاطق المجـــاورة للمخـــيم.
لهـا مخـيم درعـا، فيمـا استشـهد  محمود الترعاني قضى متـأثًرا بجـراح أصـيب بهـا نتيجـة القصـف الـذي تعـرض

 مسن مجهول الهوية نتيجة إصابته بالتجفاف ونقص العناية الطبية في مخيم اليرموك.
االثنــين نتيجــة  يــوم استشــهد الالجــم مؤيــد درويــش، مــن غــزة، أن 66/2/2068القوودس، القوودس، وجــاء فــي 

 يرمـوك لالجئـين جنـوب دمشـق.الجوع ونقص العناية الطبية جـراء اسـتمرار الحصـار المفـروض علـى مخـيم ال
( بارتفـاع أعــداد شـهداء الحصــار المتواصـل منــذ مـا يزيــد ةوأفـادت )مجموعـة العمــل مـن أجــل فلسـطينيي ســوري

، مشيرًة في الوقت ذاته إلى استمرار عملية توزيع المساعدات على الالجئين بداخل 203إلى أيام،  120عن 
زالة السواتر الترابية.  المخيم، تزامنا مع بدء تنفيذ اتفاق سحب المسلحين من مخيم اليرموك وا 

 
 وزير اإلسكان اإلسرائيلي أوري ارئيلبرفقة  األقصى مستوطنون يقتحمون المسجد 80

لشيع عزام الخطيب، مدير أوقـاف القـدس، لــ "األيـام" إن وزيـر البنـاء واإلسـكان اإلسـرائيلي أوري القدس: قال ا
ارئيل اقتحم المسجد األقصى المبارك أمـس بحمايـة الشـرطة اإلسـرائيلية الفتـا إلـى انـه قـام بجولـة فـي المسـجد 

 من المتطرفين اإلسرائيليين. 3على رأس مجموعة من 
عنصــر  11مســتوطنًا وأربــع مجنــدات بلبــاس عســكري و 10إســرائيليا مــن بيــنهم  13مــن جهــة ثانيــة، فقــد قــام 

مخــابرات إســرائيليا باقتحــام المســجد أمــس علــى شــكل مجموعــات صــغيرة مــن خــالل بــاب المغاربــة وبحراســة 
 الشرطة اإلسرائيلية.

62/2/2068األيام، رام هللا،   
 

ّن سلسلة  86  غزةقطاع  غارات علىاالحتلل يش 
شنت طائرات حربيـة إسـرائيلية فجـر أمـس سلسـلة غـارات جويـة علـى  :أشرف الهور -عوض  وليد -فلسطين

أهــداف متفرقــة فــي قطــاع غــزة اســتهدفت مواقــع لتــدريب النشــطاء، واعتقلــت عــددا مــن الصــيادين، وقــال جــيش 
أن هجماته جاءت ردا على إطالق نشطاء من القطاع قذائف صاروخية على جنـوب إسـرائيل، فـي  االحتالل

 ت توقع فيه الدكتور صائب عريقات أن تشن إسرائيل حربا ضد غزة،إلفشال مساعي السالم األمريكية.وق
وهاجمــت طــائرات نفــاذة بــثالث صــواريع موقــع "أبــو جــراد" العســكري جنــوب مدينــة غــزة، فألحقــت بــه أضــرار 

ي اعتــداء آخــر وفــ فادحــة، وتســببت فــي انــدالع النيــران فيــه، غيــر أن الغــارة لــم تتســبب فــي وقــوع إصــابات.
هاجمت البحرية اإلسرائيلية قوارب صيد فلسطينية خـالل تواجـدها فـي ميـاه شـمال قطـاع غـزة، واعتقلـت ثالثـة 

 منهم واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. 
62/2/2068القدس العربي، لندن،   
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ـــيم نقـــاًل عـــن مراســـلها حســـن جبـــر أن العالقـــة ، 62/2/2068يوووام، رام هللا، األقالـــت  بـــين وزارة التربيـــة والتعل
بأزمة حقيقية نشـأت، بعـد أن طبعـت  تمر ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"بغزة الحكومة ب

مدارس الوكالة، بوالثامن والتاسع(  األخيرة كتبا لحقوق اإلنسان ووزعتها على طلبة المرحلة اإلعدادية )السابع
 مؤخرًا.
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ومن المقرر أن يلتقي اليوم األربعاء وزير التربية والتعليم المقـال مـع منسـق وكالـة الغـوث فـي قطـاع غـزة فـي 
 محاولة لنزع فتيل التوتر في العالقة، الذي قد ينعكس على الطلبة في المدارس التي تديرها الوكالة.

بأنهــا طبعــت ووزعــت كتبــا تتعلــق بمــادة حقــوق اإلنســان لطلبــة الصــفوف الســابع والثــامن وتــتهم الــوزارة الوكالــة 
 حين تنفي الوكالة هذه االتهامات.بوالتاسع دون الرجوع إليها أو التنسيق معها، 

وقال عمـاد الحديـدي مـدير عـام العالقـات العامـة واإلعـالم فـي الـوزارة نفسـها إن الوكالـة طبعـت كتبـا ووزعتهـا 
بة في مخالفة واضـحة لقـوانين الوكالـة، التـي تـنص علـى أن تقـوم الوكالـة بتـدريس المنـاهج الوطنيـة على الطل

 في البلد الذي تتواجد فيه.
ونوه الحديدي في حديث لـ "األيام" إلى أن الوكالة طرحت كتبا تشمل مغالطات قيمية وتاريخية ووطنيـة كبيـرة 

ني، الفتــا إلــى أن الكتــب الجديــدة تــربط الطالــب بأســماء عالميــة تتنــافى مــع القــيم والمعتقــدات والتــاريع الفلســطي
 أي مجال.ببعيدة كل البعد عن الشعب الفلسطيني وقيادته 

وساق الحديـدي أمثلـة متعـددة علـى االنتهاكـات التـي يتضـمنها كتـاب حقـوق اإلنسـان الـذي يـتم تدريسـه لطلبـة 
ب حـق العـودة وتشـجع علـى اإلباحيـة وتشـرذم الصف السابع، مؤكدا أنها تشجع على الهجرة والتوطين وتضـر 

 األخالق، إلى جانب قضايا أخرى غير مقبولة.
وأضاف أن هـذه الكتـب تتحـدث عـن فـرار الالجئـين الفلسـطينيين مـن قـراهم ومـدنهم، رغـم أن مـا حـدث عمليـة 

 تهجير قسرية جرى خاللها ارتكاب المجازر، الفتا إلى تغييب دور بريطانيا.
مـدير دائـرة اإلعــالم ، نقــاًل عـن مراسـلها ضـياء الكحلـوت، أن 66/2/2068ت، الدوحوة، فوي الجزيورة نووجـاء 

إن وزارة التربية والتعليم ال تعارض تـدريس  ،تعليقه على األمر ،للجزيرة نت في قال بالوازرة معتصم الميناوي
حليــة والعــادات مــواد حقــوق اإلنســان "لكنهــا تعــارض توزيــع مــادة غيــر مرخصــة علــى الطــالب منافيــة للقــيم الم

 والتقاليد".
واتهــم المينــاوي أونــروا بأنهــا "تتعامــل كدولــة داخــل الدولــة فــي غــزة وطباعتهــا للمنــاهج غيــر المرخصــة تجــاوز 

 للقوانين واألعراف المتبعة الناظمة للعالقة بين األطراف".
مـــًا بمنـــاهج الـــدول مـــن جهتـــه أكـــد المستشـــار اإلعالمـــي ألونـــروا عـــدنان أبـــو حســـنة أنهـــم "ملتزمـــون التزامـــًا تا

 المضيفة"، وتابع "أونروا ال تضع مناهج تتعارض وتتناقش مع عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني".
وقال أبو حسنة إن هناك تنسيقا "مـع كافـة مكونـات المجتمـع الفلسـطيني فـي غـزة حـول مـادة حقـوق اإلنسـان، 

ه عقـدت جلسـات تشـاورية وعشـر ورش عمـل بما يتوائم مع رغبـات الالجئـين وثقـافتهم"، مشـيرًا إلـى أن منظمتـ
 حول مواد حقوق اإلنسان وجرى التوافق على معظم ما جاء في المنهاج.

 
 
 

 "ابولو" اإلغريقي في قاع بحر غزة  تمثالالعثور على  87
بعــد أن ظــل مفقــودا طــوال قــرون ظهــر بشــكل غــامض تمثــال نــادر مــن : نضــال المغربــي -)رويتــرز(  - غــزة

 في قطاع غزة. أبولو( ووضع تحت عهدة الشرطةالبرونز إلله الشعر )
كيلوجرام من قـاع البحـر فـي آب/ أغسـطس وحملـه  100وزنته  "أبولو"وقال صياد فلسطيني إنه انتشل تمثال 

 في عربة يجرها حمار عائدا الى بيته غير مدرك لقيمته الحقيقية.
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ألف دوالر  100إلكتروني للبيع بسعر  لكن آخرين عرفوا سريعا أهميته وظهر التمثال لفترة قصيرة على موقع
وهو سعر يقـل كثيـرا عـن قيمتـه الحقيقيـة. وسـارعت الشـرطة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة الـى مصـادرته وقالـت 

 إنها تحقق في األمر.
ولخيبة أمل األثريين لم يستطيعوا مشاهدة التمثال برؤية العين واضطروا ألن يقنعوا بفحص عـدد محـدود مـن 

 رافية غير الواضحة للتمثال المسجى على مالءة منقوشة.الصور الفوتوغ
ويقول علماء اآلثار إن من هذه الرؤية المحدودة بوسعهم القول إن تاريخـه يتـراوح بـين القـرن الخـامس والقـرن 

 عام على األقل. 1000األول قبل الميالد وهو ما يجعل عمر التمثال 
ــــي رمــــال قطــــاع غــــزة تاريخــــا يرجــــع  ــــى 1000وتخف ــــوراء فقــــد حكمهــــا قــــدماء المصــــريون وقــــدماء  عــــام ال ال

 الفلسطينيون والرومان والبيزنطيون والصليبيون.
62/2/2068القدس العربي، لندن،   

 
 

 ونروا"األ محمد عساف يسعى لجمع تبرعات مالية لمصلحة " الفلسطينيالفنان  88
جمــع تبرعــات ماليــة  قــال الفنــان الفلســطيني محمــد عســاف إنــه يعمــل جاهــدًا مــن أجــل: فتحــي صــّباح -غــزة 

لمصــلحة الالجئــين الفلســطينيين، كاشــفًا النقــاب عــن أن دواًل وجهــات عربيــة حالــت دون أن يغنــي فــي حفلــة 
 .1024افتتاح مونديال البرازيل 

وأضــاف عســاف خــالل مــؤتمر صــحافي فــي فنــدق "روتــس" فــي مدينــة غــزة أمــس إنــه ســعى خــالل الشــهور 
وكالــة األمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين فــي الماضــية الــى جمــع تبرعــات ماليــة لمصــلحة 

 الشرق األدنى "اونروا" التي تعاني من أزمة مالية حادة.
وردًا على سؤال لـ "الحياة" عن عدم تحديد أي موعـد لحفـالت لـه فـي قطـاع غـزة، قـال عسـاف ان السـبب هـو 

ار"، ومقره مدينة غزة، توجـه بطلـب الـى وزارة موضحًا إن ملتقى االبداع الفكري "إبحالحكومة في غزة، رفض 
الثقافـة فـي الحكومــة فـي قطــاع غـزة لتنظــيم ثـالث حفـالت فــي القطـاع، وفعــاًل وافقـت الــوزارة وأرسـلت موافقتهــا 

 .الى وزارة الداخلية، التي لم تستجب للطلب
62/2/2068الحياة، لندن،   
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على قطعة أرض خاليـة وبعيـدة عـن صـخب الحيـاة وضـجيجها، اختـار األربعينـي مـروان غزة: - أحمد فياض
أبــو ســتة أن يحــط برحالــه هنــاك، أمــال فــي تــأمين ســكن ألســرته وممارســة هوايــة إعــادة هيكلــة الســيارات المتــيم 

 عاما. 10بعشقها منذ نحو 
وممارســة هوايتــه فــي تصــنيع المركبــات مــن قطــع الســيارات الباليــة مــدى  وتظهــر معانــاة أبــو ســتة مــع الســكن

وقوف صعوبة األوضاع في غزة حائال دون تمكن الكثير من أبناء الشعب الفلسـطيني مـن إنجـاز إبـداعاتهم، 
ونيل حقوقهم األساسية في السكن في ظل االزدحام والكبت والحصار اإلسرائيلي الممنهج والساعي إلى خنق 

 سر شوكة أهلها.غزة وك
ونجح أبو ستة على مدار عقدين في إعادة هيكلة وتصنيع العديد من مركبات السباق والمركبات المخصصة 
لــذوي االحتياجـــات الخاصـــة، وتطويعهـــا بمـــا يـــتالءم مـــع طبيعــة إعاقـــاتهم وبمـــا يســـهل علـــيهم اســـتخدامها فـــي 

 تنقالتهم وقضاء حوائجهم.
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 وتعتبــر محطــاتتــه بالعديــد مــن النمــاذج التــي يطمــح إلــى هيكلتهــا، ويحــتفظ هــاوي هيكلــة الســيارات فــي ذاكر 
التلفـــزة التـــي تعنـــى بعـــرض ســـيارات الصـــحراء وســـيارات الســـباق وغيرهـــا مـــن الســـيارات الرياضـــية والســـيارات 

 الحديثة خير ملهم لتطوير نماذج مركباته.
66/2/2068الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 يدّمر خمسة أنفاق في رفح المصريالجيش  

ضد عصابات التهريب عبر  حملتها التواليعلى  الثانيواصلت عناصر حرس الحدود لليوم  ليلى مصطفى:
بندقية آلية وخرطوش،  ضبط  فيالحدود، حيث نجحت إحدى دوريات حرس الحدود بالمنطقة الغربية 

تصال بالقمر إلقاء القبض على السائقين وبحوزتهما جهاز ا طلقة بمدينة سيوة، وتمّ  وأكثر من 
 أنفاق جديدة بمدينة رفح. بتدمير  الميداني الثانيقامت عناصر من الجيش و  الصناعي.

 //األهرام، القاهرة، 
 
 أمن مصر أجهزة لنقل معلومات تخّص في الجيزة استخدموا  ن"الجمهورية": اعتقال خمسة فلسطينيي 

اللواء كمال الدالي مساعد أول وزير  فبإشرانجحت مباحث الجيزة  وجمال سليم: عوض-محمد طلعت 
خمسة فلسطينيين بمسكن أحدهم وبحوزتهم عدد من األجهزة  علىالداخلية ألمن الجيزة في إلقاء القبض 

 معلومات تخص أمن البلد وتضر بها. إرساليستخدمونها في 
 //الجمهورية، مصر، 

 
 يزنيمن مملكة د" بطوط العربي"تقيل  "إسرائيل" تغريدة ضدّ  

بعد اليوم، مؤدي شخصية دونالد داك بنسخته العربية الفنان المصري  "العم بطوط"لن نسمع صوت : لندن
كتبها على حسابه الشخصي في قيام شركة والت ديزني  إلسرائيلوائل منصور، فقد تسببت تغريدة مناهضة 

ه يتمنى بصدق فناء إسرائيل، وأنه وكان الفنان المصري قال في تغريدته إن العالمية باالستغناء عن خدماته.
 يكره الصهيونية، ولديه كراهية كبيرة تجاههم بسبب قتلهم لألطفال.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 بالمخابرات اإلسرائيلية يعّد وصول السيسي للحكم تهديداا مستمراا ألمن "إسرائيل" مسؤول"الوطن":  

دول ُعقد مطلع  لة أن اجتماعًا ضم ممثلى مخابرات كشفت مصادر سيادية مسئو ": أحمد عبدالعظيم
األسبوع الجارى بأحد فنادق مدينة إسطنبول التركية، بهدف منع وصول المشير عبدالفتاح السيسى لكرسى 
الرئاسة وا غراق مصر فى فوضى مستمرة وخلق اضطرابات لإلطاحة به فى أقرب فرصة حال وصوله للحكم 

 بالفعل.
جتماع الذى حضره عضو التنظيم الدولى لإلخوان مع ممثلى مخابرات أمريكا وقالت المصادر إن اال

يران، جاء بناء على دعوة من رجب طيب أردوغان، رئيس  سرائيل وتركيا وفرنسا وا  وبريطانيا وألمانيا وا 
« السيسى»الوزراء التركى، ورصدت المخابرات المصرية تفاصيله، ولفتت إلى أن االجتماع أوصى باغتيال 

 ل وصوله للحكم.حا
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للحكم، « السيسى»وأشارت المصادر إلى أن االجتماع ُعقد على مدار يومين، واستعرض خطورة وصول 
وقال ممثل المخابرات اإلسرائيلية إن ذلك يعنى تهديدًا مستمرًا ألمن إسرائيل، بينما أوضح ممثل المخابرات 

« صاحب قرار»هو أنه « السيسى»ن خطورة األمريكية أن ذلك يعنى هدم المخطط األمريكى بالمنطقة، وأ
المخابرات التركية  ممثليأو الذين يخضعون لضغوط. وقالت المصادر إن « التابعين»وليس من نوعية 

 واإليرانية أكدا أن المشير أصبح خصمًا يجب التخلص منه.
« السيسى»وأوضحت المصادر أن االجتماع خرج بعدة توصيات، منها تفعيل مطالبة اإلخوان بتقديم 

للمحاكم الدولية وجرى االتفاق على وضع ميزانية تقدر بحوالى مليون دوالر لالستعانة بمكاتب محاماة دولية 
 متخصصة وتتولى المخابرات التركية إدارة القضية بالتنسيق مع التنظيم الدولى لإلخوان.

)يترأسها إسرائيليون( لشن  وأضافت المصادر أن االجتماع أوصى أيضًا بعقد اتفاق مع شركة عالقات عامة
ألف  ، وخصص االجتماع ميزانية مبدئية تقدر بحوالى «عسكرة مصر»حمالت تتحدث عما سمته 

 دوالر.
لإلخوان على االلتفاف حول مرشح بعينه ودعمه  الدوليوقالت المصادر إنه جرى االتفاق على حث التنظيم 

ألف دوالر لهذا الغرض، مع ضرورة   بحواليقدر االنتخابات الرئاسية وتوفير ميزانية مبدئية ت في
وتقديم الدعم الالزم  "السيسى"مصر من المعارضين لترشح  في الثوريالتواصل المستمر مع رموز الشباب 

 لهم.
 //الوطن، مصر، 

 
 من ثورة جراء العبث بالمقدسات "إسرائيل"يحّذر  ردنياأل وزير األوقاف  51

وقاف وزير األ ، أنعّمان عوض الصقرفي  بترا، نقاًل عن مراسل وكالة 04/4/4104، الغد، عّماننشرت 
الحفيظ داود أعرب عن شجبه واستنكاره القتحام وزير  هايل عبد .د األردني سالميةوالشؤون والمقدسات اإل

 االسكان اإلسرائيلي اوري ارائيل، وبرفقته ستة متطرفين، أمس لساحات الحرم القدسي الشريف.
خالقي مرفوض وغير مقبول، وال سيما انه يأتي ن هذا التصرف غير األإكالة االنباء األردنية )بترا( وقال لو 

من مسؤول في الحكومة اإلسرائيلية، التي تدرك جيدا أن األردن هو صاحب الوصاية على المدينة المقدسة 
لمسجد االقصى والمسلمين والمقدسات فيها. مؤكدا أن هذا التصرف الالمسؤول "يثير مشاعر المصلين في ا

 في ارجاء العالم".
كما أعرب عن شجبه ورفضه الستمرار انتهاك المتطرفين اليهود للحرم القدسي وساحاته بحماية قوات 
الشرطة االسرائيلية والقاء المحاضرات وعقد الندوات حول االكاذيب والروايات الصهيونية المشبوهة عن 

 المزعوم.المسجد االقصى المبارك او هيكلهم 
وزير داوود، حّذر السلطات ال ، أناألناضول ، نقاًل عن وكالة04/4/4104، "40موقع "عربي وأضاف 

اإلسرائيلية من ثورة كبيرة تبّين لها أن العبث بالمقدسات ال يمكن أن يمر بسهولة على العرب والمسلمين. 
اللها لالنشغال العربي واإلسالمي وقال داوود إن "سلطات االحتالل اإلسرائيلي تلعب بالنار عبر استغ

ن سكتوا في مرحلة ما فلن يسنوا المسجد األقصى  بملفات داخلية"، مشيًرا إلى أن "العرب والمسلمين وا 
 والمقدسات".

 
 النواب األمريكي في دعم مساعي السلم بالشرق األوسطمجلس دور  أهميةالملك يؤكد  50
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أهمية دور مجلس النواب األمريكي على  هللا الثاني عبد دنياألر  أكد الملك: فايق حجازين ،بترا – واشنطن
في دعم مساعي تحقيق السالم في الشرق األوسط، وفقا لحل الدولتين، الذي يعد السبيل الوحيد لتحقيق 
السالم، وضمان األمن واالستقرار لشعوب المنطقة، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على 

، "القدس الشرقية"وعاصمتها  7691فلسطيني، وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران عام التراب الوطني ال
 ."إسرائيل"والتي تعيش بأمن وسالم إلى جانب 

رئيسة اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية في لجنة المخصصات في مجلس  عبد هللا، خالل لقائهوشدد الملك 
إضافة إلى لقاء زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب  النواب األمريكي، كي جرانجر، وأعضاء اللجنة،

على أن المصالح األردنية العليا تقع في ، األمريكي، نانسي بيلوسي، وعدد من قيادات النواب الديمقراطيين
 مقدمة األولويات عند الحديث عن قضايا الوضع النهائي. 

 04/4/4104، الرأي، عّمان
 

 مليين دينار على إدارة أوقاف القدس 7ياا ما يزيد على تنفق سنو  األردنيةوزارة األوقاف  54
عطاء فرش السجاد للمصلى  األوقاف األردنيةأحالت وزارة  :بترا عوض الصقرمراسل وكالة  –عّمان 

ألف دينار. كما جددت الوزارة عقد المقاول األردني المقيم في  374المرواني وقبة الصخرة المشرفة بقيمة 
 ألف دينار. 446خارف الفسيفسائية في المسجد االقصى المبارك ومرافقه بكلفة نحو ايطاليا لترميم الز 
ن مشروع ترميم إالحفيظ داود  هايل عبد .د األردني سالميةوقاف والشؤون والمقدسات اإلوقال وزير األ

سنوات. وأضاف: كما تمت الموافقة لتنفيذ دليل الحرم القدسي الشريف  5-4الزخارف سيستمر لفترة 
خالل الشهرين القادمين، بهدف توجيه السياح وارشادهم وتفنيد الدعاية الصهيونية عن المسجد  إلصداره

 ادارياً  79و حارساً  73ن الوزارة وافقت كذلك على تعيين ألى إ الفتاً  ،االقصى، الذي يسمونه بجبل الهيكل
حارسا لحماية مداخل  716موظفا منهم  596وقاف هناك، الذي يضم في اوقاف القدس، لدعم كادر األ

 وبوابات المسجد االقصى المبارك من المتطرفين اليهود.
وقاف القدس أدارة إماليين دينار على  1من ميزانيتها ما يزيد على  ن الوزارة تنفق سنوياً أوضح داود أو 

وترميم  مارإلعوموظفيها ولجنة االعمار، اضافة إلى مشاريع المبادرات الملكية السامية التي يتم تنفيذها 
مليون دوالر بتبرع شخصي من الملك عبدهللا  3.5المسجد االقصى المبارك ومرافقه المختلفة والتي تزيد عن 

مدرسة في القدس  46وقاف االسالمية على ن الوزارة تتولى االشراف من خالل ادارة األألى إالثاني. ولفت 
 الشريف منها مدرستان شرعيتان.

 04/4/4104، الغد، عّمان
 
 

لغاء معاهدة السلم يطالبأردني نائب  53  بطرد سفير تل أبيب وا 
تبدأ بطرد  "إسرائيل"خميس عطية بإجراءات تصعيدية ضد األردني طالب النائب  :المنسي جهاد- عّمان

المعروفة باسم وادي عربة ردا على  "إسرائيل"سفيرهم من عّمان وتنتهي بإلغاء معاهدة السالم بين األردن و
مطار  بإنشاءوقال في جلسة النواب مساء اليوم إن "قيام الصهاينة  ألخيرة "للمواثيق والعهود".انتهاكات ا

 بالقرب من العقبة يشكل انتهاكا لكل األعراف واالتفاقيات والقوانين الدولية. 
 04/4/4104، الغد، عّمان
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 نائب أردني: التبغ المستورد "إسرائيلي مسرطن" 54

فواز الزعبي إن التبغ الذي يتم استيراده لمصانع الدخان "إسرائيلي  األردني لنائبقال ا :المنسي جهاد- عّمان
 على صحة األردنيين. بفحص التبغ حفاظاً  األردنية من الحكومة مسرطن"، طالباً 

 04/4/4104، الغد، عّمان
 

 تؤكد على قدسية حق العودة ووحدة الصف األردني الفلسطيني ندوةعّمان:  55
جمعية األردنية للعلوم والثقافة ندوة حول حق العودة في ضوء المستجدات السياسية وما استضافت ال :عّمان

تحدث فيها كل من رئيس لجان حق العودة طلعت أبو " كيري"تسّرب عن مشروع وزير الخارجية األمريكي 
 منذر الحوارات. وأدارها د. موسى العزة وفتحي اسبيتان. حاشية وأعضاء اللجنة د.

عن نشوء مشكلة الالجئين  وأخالقياً  وسياسياً  اشية حول مسؤولية الكيان الصهيوني قانونياً وتحدث أبو ح
مشاريع " وبين أن"، حق العودة من أهم محاور الصراع العربي الصهيوني"ن إوفلسطيني الشتات وقال 

ن ليست كل مشاريع التوطي". وأضاف أن "التوطين محاولة أمريكية صهيونية مستمرة إلهدار حق العودة
من يخدش الوحدة الوطنية "، مؤكدًا على أن "سوى فزاعات لخلق الفرقة بين مكونات الشعب األردني الواحد

 ".في األردن وفلسطين خائن وجاهل
السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرح ليس أين " سمير الحباشنة الندوة بالقول وختم رئيس الجمعية م.

ب من القضية الفلسطينية فواقع القضية الضعيف ناتج لواقع عربي الفلسطينيين من قضيتهم بل أين العر 
ضعيف والشعب الفلسطيني في الداخل لو يضرب بالنووي فلن يغادر أرضه والجيل الثالث من الفلسطينيين 
يعود اآلن ويشتري أمالكا في فلسطين. وبقدر ما هنالك استعمار صهيوني يمتد على األرض الفلسطينية 

 "فلسطيني وقرى صارت مدنا هناك وجود شرعي
 04/4/4104، الرأي، عّمان

  
 ألقصىلمسجد ااقتحام الصهيوني ل رداا علىاتخاذ إجراءات رادعة يطالب العرب ب اللبناني "منبر الوحدة" 56

العرب "حكومات وشعوبًا بكسر الصمت ورفع الصوت، والخروج من  في لبنان "منبر الوحدة الوطنية" طالب
 قضية اقتحام العدو الصهيوني لألقصى الشريف.، وذلك ردًا على اءات الرادعة الالزمة"العجز التخاذ اإلجر 

ذ حيا المنبر "مقاطعة شركات ومؤسسات أوروبية منتجات المستعمرات الصهيونية" داعيًا العرب الى  وا 
 "العودة لتفعيل مكتب المقاطعة للعدو إجراءاته بأشكالها جميعًا".

 04/4/4104، السفير، بيروت
 

 قبل رفع الحصار عن غزة "إسرائيل"مع  مصالحةردوغان: ال أ 
فيه  إسرائيليطالب بـ"تعهد مكتوب" من  هالثالثاء، إنردوغان، مساء أقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب 

وقال  اتفاقية مصالحة وتطبيع للعالقات بين الجانبين. إلبرامبرفع الحصار عن قطاع غزة، وذلك كشرط 
 أنوبجانبه رئيس الوزراء االسباني مارينو راحوي  أنقرةكان يتحدث في مؤتمر صحفي في  اردوغان الذي

 نهاية. إلىحققت تقدما لكنها لم تصل  إسرائيلالمفاوضات مع 
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وان المحادثات ال تزال جارية بشأن تعويضات اسر من قتلوا  إسرائيلتركيا تلقت اعتذارا من  أن وأضاف
وقال  على سفينة المساعدات التركية مافي مرمرة. اإلسرائيليالجيش  وجرحوا خالل الهجوم الذي شنه

العالقات، لم يتضح "لن  إلعادةشروط تركيا  أحدرفع الحصار عن قطاع غزة، والذي كان  إناردوغان 
 ما لم يتم رفع الحصار عن غزة". يءش أييحصل 

 //، عرب
 
 ألوضاع اإلنسانية في قطاع غزةمن خطورة تفاقم اتحذر  اإلسلمي التعاونمنتمة  

حذرت منظمة التعاون اإلسالمي من خطورة تفاقم األوضاع اإلنسانية واالقتصادية والصحية في قطاع غزة، 
 داعية الدول األعضاء إلى تقديم يد العون والمساعدة لسكان القطاع.

الثاء، وتناول الوضع وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري الذي تلقت "فلسطين" نسخة عنه، اليوم الث
اإلنساني في قطاع غزة لشهر كانون الثاني الماضي؛ أن المياه الملوثة في قطاع غزة هي السبب في تفشي 

من أطفال غزة من األمراض  %األمراض بين األطفال، فوفًقا لمسح أجرته )يونيسيف( أخيًرا يعاني 
 المتصلة بالمياه.

 //، فلسطين أون الين
 
 "اإلطاربلغ كيري قبوله من حيث المبدأ "اتفاق أ"ديبكا": نتنياهو لو مريكيةأمصادر  

قال موقع "ديبكا" االستخباري اإلسرائيلي اليوم الثالثاء أن  :موسى قوس ترجمة-دوت كوم  القدس-رام هللا 
يركي جون رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ البيت األبيض في واشنطن ووزير الخارجية األم

كيري بقبوله وثيقة اإلطار األميركية من حيث المبدأ شريطة تضمينها التحفظات التي أثارها مع المبعوث 
 األميركي الخاص مارتن انديك.

ونقل الموقع عن مصادر في واشنطن أن هذه الخطوة أعقبت األنباء حول نية نتنياهو االتصال بالرئيس 
 واشنطن. إلىزيارته الثانية  أثناءاألول من شهر آذار المقبل في األسبوع  أوبامااألميركي باراك 

وجاء قبول نتنياهو عقب دفاع السفير اإلسرائيلي في واشنطن رون ديرمير عن وزير الخارجية األميركي، 
في حال  إلسرائيلفي مقابلة نشرتها مجلة )التايم( اليوم حول تصريحاته المتعلقة بالمقاطعة والعزلة الدولية 

 مهمته للسالم.فشل 
وكان السفير ديرمير دافع عن كيري قائال "أعتقد أنه كان )كيري( يدلي بتصريحات وصفية، وال أظن انه 

 ".إسرائيلكان يريد الضغط على 
أن تعليقات ديرمير تمثل التفكير الراهن لرئيس الوزراء اإلسرائيلي إزاء الحادثة، من  إلىوألمحت )التايم( 

 السفير على أنه من باكورة أفكار نتنياهو. خالل التشديد على دور
منتصف  إلىوطالب مكتب نتنياهو والسفارة اإلسرائيلية البيت األبيض ووزارة الخارجية بتأخير وثيقة كيري 

يساعد في تبديد النقاشات الغوغائية  أننيسان أثناء عطلة الكنيست في عيد الفصح، حيث أن من شأن ذلك 
 وقعها بعد قبوله بالوثيقة األميركية.والجلسات الساخنة التي يت

 وبهذا الصدد، قال الوزير كيري انه سينشر وثيقة اإلطار في نهاية نيسان أو بداية أيار.
القرار الذي ال رجعة عنه اتخذ في  أن"نحن جميعا ندرك  وصرح مسؤول أميركي رفيع لموقع )ديبكا( قائال
يعملون على التحفظات التي يحتاجها لتقديمها  اآلنوبأنهم القدس وان نتنياهو قبل بالخطوط العامة لكيري. 
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ائتالفه الحكومي لينجو من العاصفة المتوقعة من االحتجاجات والمعارضة ولمواصلة المحادثات مع  إلى
 الفلسطينيين".

 أو إلسرائيلغير ملزم  أميركيعرض ورقة كيري أمام الجمهور اإلسرائيلي كمقترح  أيضاوسيحاول نتنياهو 
 مع التحفظات المرفقة، بحسب )ديبكا(. إالفلسطينيين، لل

سلة المهمالت". ففي  إلىويتوقع مسؤولون أميركيون مطلعون على المفاوضات أن "تنتهي تلك التحفظات 
تحفظا برسالة الرئيس األميركي السابق جورج بوش التي تشرح الموقف  أرفق ارييل شارون  عام 

صادق الكونغرس على  أن، لكن تلك التحفظات ألقيت جانبا بعد اإلسرائيلي-لسطيني النزاع الف إزاءاألميركي 
 رسالة بوش في نسختها األصلية.
المفاوضات  أنولكنها عوضا عن ذلك حددت  حدود العام  إلىولم تشر رسالة بوش حينها 

تجمعات استيطانية  مةإقافي  إسرائيل، معترفة بحق  أمخط الهدنة  إلىتستند  أنالمستقبلية يجب 
 كبيرة وسط الضفة.

تالقي نفس مصير رسالة بوش. وكان الوزير األميركي  أنكيري  إطاروتوقعت مصادر في واشنطن لوثيقة 
عقب اإلعالن  نسنتيالمفاوضات حول اإلطار في غضون  إتمامطلب من نتنياهو والرئيس محمود عباس 

 .أوباماوالية الرئيس  عندما تنتهي عنه، أي لغاية أواخر العام 
 //القدس، القدس، 

 
 "يهودية إسرائيل"قناعة بأن الرئيس عباس لن يوقع على لديهم ن واألمريكي"القدس العربي:  

سرا على هامش تحضيرات مشروع جون كيري  االتصاالتالعربي: في الوقت الذي تتقدم فيه  القدس-عمان 
ال زال ملف  "يهودية إسرائيل"دس وحتى التعويضات ومسألة على صعيد بعض القضايا مثل الحدود والق

 الالجئين ممثال للعقدة األكبر.
ومن المفترض أن يتمكن الوفد األردني الرفيع الموجود في واشنطن حاليا تشخيص الصورة العامة بشكل 

 أفضل.
طيني محمود عباس أن لدى األمريكيين قناعة بأن الرئيس الفلس "القدس العربي"مصدر مطلع ومعني أبلغ 

 وأن العالم من الصعب أن يهضم هذه الفكرة. "يهودية إسرائيل"لن يوقع على 
وهي عبارة تنسجم مع تقاليد بريطانية  "إسرائيل وطن قومي لليهود"البديل متاح وموجود حسب المصدر وهو 

ملف العودة والالجئين  قديمة ويمكن تمريرها فلسطينيا وعربيا ودوليا حسب تقديرات فريق الوزير كيري. أما
 فيمثل اإلشكال األكبر.

 هي-الالجئينالكتلة األردنية من  "توطين"الفكرة تبدو مستقرة حتى اللحظة على عدة مقترحات من بينها 
عملية بتأمين تقسيم الجئي لبنان إلى قسمين األول يتاح له السفر إلى  اقتراحات وتقديم-بالعالماألكبر 

تينية، والثاني توفير مالذ آمن له ضمن حدود الدولة الفلسطينية الجديدة وتحديدا الخارج ودول أوروبية وال
 على بيئة مناسبة في أطراف البحر األحمر.

إلى قرى  أويمكن أيضا عدم معارضة عودة بعض الالجئين من لبنان وحتى سوريا إلى شمال إسرائيل 
ينية في الوقت الذي تكفل فيه النظام السوري المثلث التي ستنضم في عملية التبادل ألرض الدولة الفلسط

عمليا بتفريغ ديمغرافي منهجي للكتلة السورية من الالجئين التي تحركت إلى لبنان وحدود األردن وتركيا. 
 على مقترح محدد بشأن الجئي لبنان الذين يرفضون البقاء فيه.. االتفاقالمشكلة األكبر حتى اآلن هي عدم 
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وهي نسبة على أساسها  إلى  %ا نسبة رقمية كان قد وضعها األمريكيون من هؤالء في الواقع رفعو 
 جرت تقييمات لعدد من سيرغبون فعال بالعودة.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 "مجلس السلم العالمي" يحّذر من تدّخل قوات "الناتو" في فلسطين 

البالغ إزاء المناقشات األخيرة لوجود محتمل أعرب "مجلس السلم العالمي" عن قلقه : برس قدس-رام هللا 
مستقباًل لقوات حلف شمال األطلسي "الناتو" في األراضي الفلسطينية بدعوى اإلشراف على تنفيذ خطة 

 السالم بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني.
تي أجراها رئيس (، "إن المقابالت ال/وقال المجلس في بيان صحفي تلقته "قدس برس" اليوم الثالثاء )

السلطة الفلسطينية محمود عباس مع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية واألمريكية حول احتمال جلب قوات دولية 
عاما على إقامة حلف شمال  إلى األراضي الفلسطينية، خلقت العديد من التساؤالت بالتزامن مع مرور 

 نسانية"، وفق البيان.عاما من الجرائم واالعتداءات ضد اإل األطلسي التي هي 
وأضاف "من شأن احتمال تدخل مباشر من حلف شمال األطلسي في المنطقة زيادة التوتر القائم وخلق 
توترات ونزاعات ستؤدي إلى عواقب سلبية أخرى لشعوب الشرق األوسط ولفلسطين نفسها"، مضيفًا "نحن 

أي منطقة من العالم، وخاصة في الشرق نعتبر أن الناتو لم يخدم أبدا أو سيخدم مستقباًل السالم في 
األوسط؛ حيث خططت اإلمبريالية لشرق أوسط جديد اعتمدته الواليات المتحدة والناتو وحلفائها ويجري 
تطبيقه بشكل علني؛ فوجود قوات الحلف في المنطقة لن يخدم سوى مخططات واشنطن لضمان نفوذها 

 وهيمنتها على المنطقة"، حسب تقديره.
 //قدس برس، 

 
 مليون دوالر مساعدات يابانية جديدة للشعب الفلسطيني بقيمة  

مليون دوالر للشعب الفلسطيني. وتشكل  قررت حكومة اليابان المساهمة بمبلغ  :الجديدة الحياة-رام هللا 
ئم هذه المساهمة واحدة من أشكال دعم اليابان لمفاوضات السالم بين الطرفين من أجل تحقيق سالم دا

 وعادل وشامل في المستقبل مبني على مبدأ "حل الدولتين". 
ودعت اليابان الجانب الفلسطيني لالستمرار ببذل الجهود االيجابية للمضي قدما بالمفاوضات الجارية مع 

مليون كدعم مالي من  مليون دوالر من:  . وتتكون مساهمة اليابان الجديدة البالغ قيمتها إسرائيل
مليون( لدعم البنى التحتية من  مليون( لدعم الالجئين من خالل األونروا، ) نك الدولي، )خالل الب

 مليون( من خالل اليونيسيف. و) اإلنمائيخالل برنامج األمم المتحدة 
 //الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
  بلدهفي الفيضانات بسبب يلغي زيارته إلى األراضي الفلسطينية رئيس الوزراء البريطاني  

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه سيلغي رحلته التي كانت مقررة األسبوع : أ ف ب -لندن 
 المقبل إلى إسرائيل واألراضي الفلسطينية وذلك بسبب الفيضانات المدمرة التي تجتاح بالده.

شباط/فبراير رغم عدم اإلعالن عن ذلك  و وكان من المقرر أن يقوم كاميرون بتلك الزيارة يومي 
"سأرسل اليوم اعتذاري لرئيس الوزراء : وفي مؤتمر صحافي قال رئيس الوزراء الموعد ألسباب أمنية.
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والرئيس )الفلسطيني محمود( عباس، ليس هناك أهم من التعامل مع هذه  نتنياهو)بنيامين(  اإلسرائيلي
 الفيضانات".

 //الحياة، لندن، 
 
 "إسرائيل"في سيناء يهدد أمن الواليات المتحدة و "اإلرهاب"األمريكي:  لكونجرسا 

أكد ستيفين كوك، أحد أعضاء الكونجرس األمريكي، في المناقشة الجارية حالًيا في : محمد شريف
الكونجرس األمريكي حول تأثير اإلرهاب في مصر على أمن الواليات المتحدة األمريكية، أن إسرائيل أعربت 

 عن مخاوفها من اضطراب األوضاع األمنية في مصر وخصوًصا في سيناء.
وأوضح العضو خالل المؤتمر المنعقد حالًيا بمقر الكونجرس األمريكي والذي تبثه قناة "سي بي سي 
إكسترا"، أنه يجب الوقوف بجانب مصر في الوقت الحالي لمكافحة اإلرهاب، موضًحا أنه يشارك الرأي 

 مخاوفه من األوضاع في سيناء. اإلسرائيلي بشأن
من جانبه، أكد توماس جويسلن، عضو بالكونجرس األمريكي، أنه توجد تهديدات كبيرة في مصر تؤثر على 
المسار السياسي، موضًحا أن ما يجري في سيناء أمر خطير على أمن إسرائيل، مشيًرا إلى أن مصر في 

تستوعب الشباب والقوى السياسية التي تم إقصاؤها من مرحلة التحّول الديمقراطي، ويجب على الحكومة أن 
 المشهد السياسي.

 //الوطن، مصر، 
 
 العودة" على طلبة مدارسها "األونروا" تنفي فرض مناهج تعليمية تمس "حقّ  

رفضت وكالة "األونروا" اتهامها بفرض مناهج "تعليمية في مدارسها تمّس بحقوق : سعدالدين نادية- عمان
ين الفلسطينيين"، ردا على اتهام حكومة غزة أول من أمس الذي قال إن مناهج األونروا "ال تنسجم مع الالجئ

 ثقافة المجتمع الفلسطيني، وتهدف إلى غسل دماغ الطالب الفلسطيني وجعله يتقبل العدو الصهيوني".
اج مناهج تعليمية في وقال المستشار اإلعالمي لألونروا عدنان أبو حسنة إن "الوكالة ال يمكن لها إدر 

 مدارسها تتعارض مع حقوق الالجئين أو تمّس بها".
وأضاف لـ"الغد" أن "األونروا تلتزم بمناهج الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين، وال توجد مناهج تعليمية 

هيم خاصة بها"، بينما "تم وضع منهج حقوق اإلنسان في سياق المواد اإلثرائية واإلضافية المتعلقة بمفا
 حقوق اإلنسان".

وأكد أن "المفاهيم التي يتم تدريسها في هذا السياق تركز على الفلسطينيين ومعاناتهم وحقوقهم في الحرية 
والتعبير والتنقل والعيش الكريم والمسكن، وغيرها من الحقوق المستقاة أساسًا من اإلعالن العالمي لحقوق 

و دراسة تجارب الشعوب األخرى لالستفادة من معانيها وما وأوضح أن "التركيز ينصب أيضًا نح اإلنسان".
 ترمز إليه".

وقال إن "المنهاج الذي تخصص له حصة مدرسية أسبوعيًا، يهدف إلى الحديث عن معاناة الفلسطينيين 
وحقوقهم، وليس له أي أهداف أخرى تتعلق بطمس الحقوق أو التجاوز عن قيم وتقاليد المجتمع الفلسطيني"، 

 عي البعض.كما يدّ 
وأفاد "بثبات مواقف األونروا حيال ذلك"، مشددًا على "احترامها لكافة قرارات األمم المتحدة، واعترافها بها، 

 ومنها المتعلقة بقضية الالجئين".
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 //الغد، عمان، 
 
 بجنوب سورية مدارسهاونروا" تدين بشدة االنفجار الذي وقع قرب إحد  األ " 

ونروا" االنفجار الذي وقع أمس األحد بالقرب من مدرسة "ترعان" األوكالة " أدانت: برس قدس-دمشق 
التابعة لألونروا في المزيريب التي تقع على بعد أحد عشر كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة درعا 

طالبا من طالب المدرسة إلى جانب أربعة من  جنوب سورية، حيث أدى االنفجار إلى إصابة حوالي 
 في المدرسة أحدهم إصابته خطيرة في صدره.موظ

وقال مايكن كينجزلي، مدير "أونروا" في سورية: "تعرب األونروا عن استهجانها لهذا الهجوم الذي استهدف 
مبنى مدرسيا ولألضرار الجسدية والنفسية الجسيمة التي تسبب به االنفجار للمئات من أطفال الجئي 

ا خطيرا للقانون الدولي، ليس أقله ألن المدرسة تعد منشأة ترفع علم األمم فلسطين. وتعد هذه الواقعة انتهاك
المتحدة"، مشيًرا إلى أن هذا الهجوم "يأتي بعد ثالثة أشهر فقط من تعرض مركز األونروا الصحي في مدينة 

 درعا للدمار جراء غارة مماثلة".
 //قدس برس، 

 
 ثاني أكبر شركة مدرجة عالمياا  "غوغل" 

، "آبل"أمس، ثاني أكبر شركة مدرجة في العالم بعد  "غوغل"أصبح عمالق اإلنترنت : ف ب أ-ويورك ني
 "أكسون موبيل"»بعد ارتفاع قيمتها السوقية في بورصة نيويورك بحيث تجاوزت القيمة السوقية لمجموعة 

 النفطية األميركية التي كانت تحتل هذا المركز.
رصة نيويورك أمس، بلغت القيمة السوقية لعمالق اإلنترنت األميركي وفي نهاية جلسة التعامالت في بو 

بليون دوالر(، في  ) "أكسون موبيل"بليون دوالر، متجاوزًا بذلك للمرة األولى القيمة السوقية لـ 
 بليون دوالر. بفارق كبير، إذ تبلغ قيمتها السوقية حوالى  "آبل"حين تتصدر قائمة الترتيب مجموعة 

تجاوزت القيمة السوقية لشركة النفط لبعض الوقت خالل تعامالت الجمعة،  "غوغل"انت القيمة السوقية لـوك
 كانت األولى على اإلطالق التي تغلق على نتيجة كهذه. االثنينلكن جلسة 

تراجعًا منذ مطلع السنة، وقد تواصل  "أكسون موبيل"وعلى غرار بقية شركات النفط األميركية، يسجل سهم 
في المئة من قيمته ليغلق  مع خسارة سهم المجموعة النفطية األميركية العمالقة  االثنينهذا المنحى 

دوالر، وترتفع نسبة الخسائر المجمعة لهذا السهم منذ األول من كانون الثاني )يناير( إلى  عند 
 في المئة. 

عديًا وقد تضاعف سعره في منتصف تموز يسلك منذ سنوات منحى تصا "غوغل"في المقابل، فإن سهم 
دوالر، إال أن  في المئة إلى  بنسبة  االثنين. ومع أنه تراجع خالل جلسة )يوليو( 

 هذا السعر ال يزال واحدًا من مستوياته القياسية.
 //الحياة، لندن، 

 
 خطة كيري.. تصفية القضية الفلسطينية 14

 نادية سعد الدين
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نما إدارته فقط  خطة-األقلقريبا على -ك اإلدارة األميركية ال تمل واضحة لحل الصراع العربي اإلسرائيلي، وا 
عبر اجترار أسوأ ما ورد في "أوسلو" وخريطة الطريق والمنسول عنهما، لصياغة اتفاق إطار جديد يسمح 

اء ضعف الدعم العربي بديمومة التفاوض حتى زمن آخر، على وقع ما تعتقده حاضنة إقليمية مواتية إز 
 اإلسالمي للقضية الفلسطينية وتحرر االحتالل من ضغط المساءلة.

الذي يسعى وزير الخارجية األميركي جون كيري لبلوغه قبيل انتهاء السقف الزمني المحدد -"اتفاق اإلطار" 
الفلسطينية، يؤدي في أحسن أحواله إلى حل عادل وشامل للقضية  ال-القادمللمفاوضات في أبريل/نيسان 

وال يلبي األقل من الحّد األدنى للحقوق الوطنية الفلسطينية في التحرير وتقرير المصير وحق العودة، بل 
 تصفيتها كلّيا.

وخالفا لمنطوق "الوساطة النزيهة"، فإن قيمة الحق العادل والشامل ال تدخل في دائرة مفاهيم الواقعية 
وال في صلب حساب تقديره الخاص نظير جوالته المتوالية إلى السياسية لوزير الدبلوماسية األميركي، 

إسرائيلي نهائي، أّيا كان مضمونه -األراضي المحتلة، والتي يستهدف منها الوصول إلى اتفاق فلسطيني
 االستراتيجيةبالنسبة إلى الفلسطينيين، فهذا األمر ال يؤرقه كثيرا، ما دامت أقانيم األمن اإلسرائيلي والمصالح 

 ليفين القديمين متوفرة، وتهمة الفشل في المهمة بعيدة عنه.للح
وأمام اإلصرار والجهد الدؤوب من جانب الوزير األميركي، ووسط انشغال الدول العربية بقضاياها الداخلية 
والتفاعالت المرتبطة بمتغيرات المنطقة، مقابل تراجع االهتمام بالقضية الفلسطينية، واستمرار االنقسام 

يني واالنحياز األميركي المفتوح لالحتالل اإلسرائيلي والمحاوالت الغربية إلعادة رسم خريطة المنطقة الفلسط
 بما يخدم مصالحها، فإن الواليات المتحدة ترنو نحو إغالق ملف العملية السلمية لألبد.

المفرغة  على أن يكون إغالق الملف لصالح ملفات حيوية أخرى، وترك عجلة التفاوض تدور في حلقتها
التي لن تصل إلى شيء، عدا كسب االحتالل المزيد من الوقت من أجل إغراق المساحة المخصصة للدولة 
الفلسطينية المنشودة باالستيطان والطرق االلتفافية والحواجز العسكرية، وفرض الوقائع المغايرة ألي إمكانية 

 لقيامها فعليا.
رفض مقترحات كيري، فإن األخير ال  -21/2/1024اعها في خالل اجتم-ورغم إعالن القيادة الفلسطينية 

يدخر جهدا للضغط عليها، تحت طائلة التهديد تارة بقطع المساعدات المالية عن السلطة، وأخرى بركن 
ملف التسوية في زاوية التجاهل إلى حّد اإلهمال، وترك الفلسطينيين يقارعون االحتالل وممارساته العدوانية 

م، تزامنا مع الترويج لمزاعم تحميلهم مسؤولية إفشال الجهود األميركية للتوصل إلى "سالم اليومية بأنفسه
 محمود" في المنطقة.

ومع درة ما يطرحه كيري من أفكار يسعى لتضمينها في اتفاق إطار "شفهي" وليس مكتوبا، يحدد العناوين 
ن، وذلك قبل االنتقال إلى خطوة تفاوض العريضة لقضايا الوضع النهائي تمهيدا للتفاوض بشأنها لمدة عامي

الطرفين خالل خمس سنوات أخرى، قابلة للتمديد غير المحدد بسقف زمني وفق متطلبات الحاجة حول 
كيفية التنفيذ، فإن أقصى األمر ستكون خالصته هي "التفاوض ألجل التفاوض"، وصوال إلى ما يمكن 

خراجها تصويره "خرقا" أميركيا للعملية السلمية، غداة م ا يعتقد كيري تحقيقه بتصفية القضية الفلسطينية وا 
 نهائيا من مفاصل التاريع والجغرافيا العربية، بعد استالب روح جوهرها وركائز مقوماتها.

وما يريده الوزير األميركي إقرارا فلسطينيا بمضامين خطته، عبر الموافقة على بقاء جيش االحتالل لسنوات 
من مساحة الضفة  %21ر، وضم الكتل االستيطانية الكبرى التي تقتطع نحو ممتدة في منطقة األغوا

الغربية المحتلة، وبقاء السيطرة اإلسرائيلية على المعابر والحدود والمواقع األمنية في الضفة الغربية، واستثناء 
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فلسطينية بدون "دولة  -وفق القيادة الفلسطينية-القدس المحتلة من التفاوض ومن الحل النهائي، أي بمعنى 
 معابر وحدود وعاصمة".

أما قضية الالجئين الفلسطينيين، فال مكان لها في خطة كيري، باستثناء أربعة خيارات للحل جرى طرحها 
أمام القيادة الفلسطينية، ليس من بينها حق العودة، بحيث يتم بموجبها تخيير الالجئين بين االنتقال إلى كندا 

الدولة الفلسطينية المستقبلية، أو البقاء حيثما يتواجدون، ال سيما في األردن،  والعيش فيها، أو العيش في
من إجمالي ستة ماليين الجم مسجلين لدى وكالة غوث الدولية "األونروا"،  %41الذي يستضيف أكثر من 

ضا، بينما باعتباره الحل األفضل واألكثر واقعية بالنسبة لرؤية كيري، نظير إقناع األردن بذلك وتعويضه أي
 سيتم إعطاء وضع الالجئين في لبنان أولوية المعالجة باعتبارها المسألة األكثر إلحاحا.

خيار ثالث بتقديمه طلبا لإلقامة في الكيان اإلسرائيلي، الذي يقوم بدوره  أمام-أيضا-كما يجد الالجم نفسه 
ا في إطار إنساني فقط، ضمن بدراسة الطلب وفق معايير وضوابط محددة، تضعها سلطات االحتالل بنفسه

سنة قادمة، مقابل اإلسهام في تمويل صندوق  21نطاق "لم شمل العائالت"، ولمدة زمنية تمتد حتى 
لتعويض الالجئين وتوطينهم حيثما يتواجدون، وبدون االعتراف بأي مسؤولية تاريخية وسياسية تجاه قضية 

 الالجئين.
العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم،  حق-والاألحبأي حال من -وال تتضمن خيارات كيري 

، ولكنها تأخذ بناصية "التوطين" و"الوطن 2133و 2140التي ُهّجروا منها بفعل العدوان الصهيوني عامي 
 البديل"، محاكاة لمقوالت صهيونية مماثلة.

األميركي األسبق بيل كلينتون  " من جانب الرئيس1ويعد ذلك موقفا متراجعا ألسوأ ما ورد في "كامب ديفيد
ورئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق إيهود باراك، وتم رفضه قطعيا من قبل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 

 عرفات.
تحت شعار  2140وقد عرض باراك حينها إعادة عدد محدود من الالجئين، إلى داخل فلسطين المحتلة عام 

الدولة  إلى-عددهميحدد -اإلسرائيلية، فيما يعود بضعة آالف "جمع شمل العائالت"، وضمن الشروط 
ضافة بند  الفلسطينية المستقبلية، وتشكيل صندوق دولي لتعويض الالجئين وتوطينهم في الدول المضيفة، وا 
إلى االتفاق يفيد بوضع حد للصراع من شأنه أن يحرر االحتالل من كل مطلب مستقبلي بشأن قضايا 

 الوضع النهائي.
تكمل كيري حلقة إسقاط أّس القضية الفلسطينية بالضغط على القيادة الفلسطينية لالعتراف "بيهودية ويس

 الدولة"، بصفته شرطا إسرائيليا إلتمام أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الطرفين.
نما "دولة ي هودية" ذات إذ لم يعد الكيان اإلسرائيلي يكتفي باالعتراف به "كدولة" ذات سيادة وكأمر واقع، وا 

شرعية دولية باالتفاقيات واألعراف والقانون الدولي، بما يمنحها مشروعية تاريخية ودينية وقانونية مزعومة، 
تحمل مخاطر إسقاط حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي ُهّجروا منها بفعل العدوان 

من حقهم في  2140في األراضي المحتلة عام  ، وحرمان المواطنين الفلسطينيين2140الصهيوني عام 
 وطنهم وأرضهم، وفتح المجال أمام تهجيرهم.

ذا كانت المتغيرات القائمة على األرض تمنع قيام الدولة الفلسطينية، بعدما قضم االحتالل  من  %00وا 
لتاريخية، من فلسطين ا %21فقط للفلسطينيين، تشكل  %10مساحة الضفة الغربية المحتلة، مبقيا أقل من 

ضمن ثمانية "كانتونات" غير متصلة جغرافيا، فإن خطة كيري تقود إلى نفس الرؤية اإلسرائيلية للكيان 
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الفلسطيني المستقبلي الذي ال يخرج بالنسبة إليها عن إطار حكم ذاتي معني بالسكان باستثناء السيادة 
 واألمن الموكولين لالحتالل.

إلسرائيلي من أجل القبول باالتفاق وفق تلك الصيغة المنسجمة مع رؤيته ورغم المحفزات األميركية للجانب ا
ومتطلباته، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتمنع عن ذلك، ويرفض حق العودة من األساس، حتى لو 

ي كانت رمزية، كما يناهض نزعتي السيادة واالستقاللية للدولة الفلسطينية المستقبلية، مسنودا ببرلمان عنصر 
يضم في أكثر من ثلث مقاعده غالة المستوطنين والمتطرفين اليمينيين، وتشكيلة حكومية يمينية استيطانية 

زاء انتفاء اختالف حقيقي بين األحزاب تجاه  -بمختلف توجهاتها اليسارية واليمينية والدينية -متطرفة، وا 
وتقسيم  2133رابع من يونيو/حزيران القضية الفلسطينية، حيث ترفع مجتمعة "الءات" العودة إلى حدود ال

القدس وحق العودة ووقف االستيطان، مقابل إما الحديث عن دولة فلسطينية منقوصة السيادة ومنزوعة 
 السالح أو رفضها كلّيا.

زالته من كامل األراضي  في-اآلنحتى -بيد أن الموقف الفلسطيني "ثابت"  المطالبة بإنهاء االحتالل وا 
العسكري -، مع تبادل لألراضي بالقيمة والمثل، وعدم الوجود اإلسرائيلي 2133ة عام الفلسطينية المحتل

منطقة األغوار، والتمسك بالقدس عاصمة الدولة المنشودة، وحل قضية الالجئين الفلسطينيين  في-والمدني
، 1001 ، وذلك باألخذ بناصية مبادرة السالم العربية، التي أعلنت في قمة بيروت عام214وفق القرار 

 العربية الوحيدة لحل الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي. االستراتيجيةباعتبارها الرؤية 
إنهاء  عبر-اإلسالميوسط االنشغال العربي -ولكن هذا "الثبات" الموقفي يحتاج إلى أسانيد فلسطينية داعمة 

سك برفض مقترحات كيري في االنقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية للتصدي لعدوان االحتالل، والتم
وطنية موحدة لمقاومة  استراتيجيةظل إجماع شعبي وفصائلي ضد المفاوضات والمطالبة بوقفها، ووضع 

االحتالل بشتى الوسائل، من بينها حسم قرار الذهاب إلى األمم المتحدة الستكمال المسعى األممي 
ء بالتلويح بالخطوة كورقة عقابية الحتالل يدرك باالنضمام إلى الوكاالت والمنظمات الدولية، وعدم االكتفا

 عدم مقاربتها قريبا.
الثابت أنه مع اتفاقات من نوع إطار كيري ليس هناك ما يشير إلى قرب التوصل إلى تسوية سلمية عادلة 
وشاملة، خلف المنعطف القادم على األقل، إال أن ذلك يعتمد على صالبة موقف فلسطيني موحد ومضاد 

ميركية واإلسرائيلية، وعدم االرتهان للخيار التفاوضي األوحد، مقابل استالل خطوات أخرى للضغوط األ
 ستكون أفضل بكثير من اإلبصام على اتفاق تصفية القضية الفلسطينية.

 66/2/2068، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الجديدة وما وراءها المصالحةة زف 17
 ياسر الزعاترة

حمد من حماس يوزعان حبوب التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق بينما كان نبيل شعث من فتح وغازي 
المصالحة وقرب تنفيذه على األرض، فيما كنت أرى غير ذلك في الحوار التلفزيوني الدائر حول زيارة وفد 
اللجنة المركزية لحركة فتح إلى قطاع غزة، لم يكن من المذيع غير أن اتهمني بتخريب العرس، فكان ردي 

رين عرسا )ليس العدد دقيقا بالطبع( قبل ذلك وانتهت إلى ال شيء، فلماذا ينبغي علينا أن أننا شهدنا عش
 نتفاءل بهذا العرس على وجه التحديد؟!
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طوال أسابيع قبل زيارة وفد مركزية فتح إلى قطاع غزة، كان خطاب مسؤولي فتح حيال حماس استعالئيا 
في الشأن المصري، بل وتحريض سافر عليها حتى بشكل الفت، مع سيل من االتهامات للحركة بالتدخل 

 في الفضائيات المصرية، فما الذي تغير حتى سافر الوفد الرفيع سريعا إلى قطاع غزة؟
ثمة حدثان بارزان؛ األول ما سّربته صحيفة معاريف حول حوارات جرت بين مبعوث نتنياهو )المحامي 

تنياهو بأنه يفضل دحالن كخليفة لعباس، إسحق مولخو( مع محمد دحالن في دبي، مع توضيح من ن
والحدث الثاني هو تسّرب معلومات عن اتصاالت بين دحالن وبين حركة حماس، يبدو أنها تمت من خالل 

 بعض رجاله المعروفين.
وفيما يعيش عباس مأزق الضغوط األمريكية المتعلقة باتفاق اإلطار، فإن الموقف بدا ضاغطا إلى حد 

ن لم يكن و  ضع حماس مرتاحا تبعا للضغوط المصرية المشددة، لكن سبب البعثة العباسية إنما كبير، وا 
يتمثل فيما ذكرنا آنفا؛ أعني مخاوف الرئيس من تكرار تجربة البديل التي رتبها الصهاينة ببطولته إلى جانب 
ن يكن ذلك مستبعدا تماما لجهة التخلص منه، لكن عادة من يمسكون  دحالن وفياض مع عرفات، وا 

 بالسلطة في أي مكان، فضال عن ثالث سلطات )فتح والسلطة والمنظمة( أن يروا حبة التهديد قـّبـة.
المشكلة أن عباس ال يرى في المصالحة مع حماس غير شيء واحد هو االنتخابات، ومن أجل تمريرها 

ن بنسبة محدودة يمكنه أن يقدم بعض التنازالت، السيما أنه يعتقد بقدرته وحلفائه من اليسار على كسب ها، وا 
في ظل نظام القائمة النسبية ووضع حماس المتعب، بل المستباح في الضفة الغربية، وبالتالي ستعود له 

 .1003الشرعية التي فقدها عام 
ثمة شياطين ال تحصى في تفاصيل المصالحة، وال أحد يملك إجابات مقنعة عن الكيفية التي يمكن أن تحل 

إنه ال أحد ضد المصالحة، بل نتمناها من كل قلوبنا، ولكن بشرط أن تصبَّ في  من خاللها، وهنا نقول
خدمة قضية الشعب الفلسطيني، ال أن تفعل العكس، فتضم قطاع غزة إلى الضفة الغربية في لعبة التنسيق 

 األمني والسلطة المصممة لخدمة االحتالل.
ح ومن حماس، وال بد أن تكون مصلحتها هي قضية الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات أكبر من فت

العنوان الذي تتم على قاعدته المصالحة، وهنا ُيطرح السؤال الجوهري، وهو هل يصبُّ المسار الذي يمضي 
فيه محمود عباس في خدمة القضية، أم يكتفي بتكريس مكاسب لحفنة من الناس ترفض المقاومة وترتاح 

 ار والمال لألهل واألحباب.ولعبة االستثم” الفي آي بي“لبطاقات 
يقولون إنهم لن يتنازلوا عن الثوابت، بما فيها حق العودة، لكن وثائق التفاوض تخبرنا بأن ما عرضوه على 
ليفني وأولمرت واعترفوا به يبدو كارثيا، وفيه شطب لحق العودة أصال )عباس اعتبر أن كندا ستساهم في 

التي عرضها عريقات على ليفني, بينما ” يم في التاريع اليهوديأكبر أورشل“حل المشكلة!!(، وال تسأل عن 
 رفضت حتى مناقشة عرضه ألن القدس غير قابلة للنقاش.

ولنفرض أنهم لم ولن يتنازلوا عما تبقى من ثوابت لم يتنازلوا عنها في مفاوضاتهم مع أولمرت وليفني. أال 
ا الحل إذا؟ هل هو استمرار التنسيق األمني يعني ذلك أن التسوية مستبعدة، وأن المفاوضات عبثية؟ م

وتكريس السلطة التي تخدم االحتالل، مع ما يقال عن تعويل على الضغط الدولي لم يسفر عن نتيجة طوال 
 عقود؟!

ال إجابة على ذلك كله، واالنتفاضة الثالثة لن تندلع ما بقي عباس حيا كما قال بنفسه لنيويورك تايمز، فعلى 
 المصالحة سوى ضم الضفة إلى القطاع في هذه اللعبة البائسة؟! أية قاعدة ستتم
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مع ذلك، فنحن نقبل مثال أن تكون المصالحة على قاعدة انتخاب قيادة فلسطينية للداخل والخارج تقرر 
مصير الشعب الفلسطيني ومساره، بينما تدار السلطة في الضفة والقطاع بالتوافق )ما الحاجة إلى هذه 

بائسة في سلطة تحت االحتالل؟!(، لكن ذلك يبدو مستبعدا أيضا، ألن ما يريدونه هو الديمقراطية ال
 انتخابات سلطة تتحول قيادتها إلى ممثل لكل الشعب.

مع ذلك، دعوكم من تشاؤمنا، ودعونا ننتظر تفاؤل المتفائلين، ولتكن المصالحة، إذ سنعّول بعدها على 
سوية مشّوهة، أم باتفاق إطار أو تسوية مؤقتة تعني انتفاضة شعب لن يرضى بتغييب قضيته، إن بت

 تصفيتها أيضا، أم ببقاء الوضع على حاله، ما يعني تجميدها أيضا.
 62/2/2068، الدستور، عّمان

 
 "الرئيس"نائب  30

 نبيل عمرو
مثل نوبات الحمى، التي تظهر وتختفي، يطرح على الساحة الفلسطينية موضوع ما، وبعد تداوله أليام 

 اقل، ينسى. اوأحيان
ايجاد التكييف  الزعنون،وفي هذه االيام، طرح موضوع اختيار نائب للرئيس، والطلب من السيد سليم 

القانوني لهذه المسألة، ونظرا للفراغ الهائل المتحكم بالحالة الفلسطينية، فان صدى الصوت يكون غالبا اقوى 
انتشرت موجة من القيل والقال... لماذا نائب من الصوت نفسه، فمنذ تناولت اجهزة االعالم هذا االمر، 

ذاالرئيس االن؟ ومن هو يا ترى؟ فاذا كان من فتح فكيف يتم التوافق عليه؟  كان من خارج فتح فما هو  وا 
ذاموقف قبائل فتح الكبيرة والكثيرة منه؟  تمت المصالحة حسب االخبار السعيدة التي تتواتر من غزة، فهل  وا 

، خصوصا أحدكي ال يغضب  أكثر؟ ام ان االمر ساعتئذ سيحتاج الى نائبين او سيكون النائب من حماس
 ما تم االتحاد الكونفدرالي بين حماس في غزة وفتح في الضفة؟ إذا

وفي ساحتنا دون غيرها من  بكتيرية،مع هذه التساؤالت، هنالك ايضا تساؤالت تفصيلية، تتوالد بصورة 
من جواب، ألن الذين يطرحون مواضيع النقاش يكتفون بصدر  كثروأساحات خلق هللا، هنالك سؤال واحد 

 وألفالبيت تاركين للمواطن المتلقي اكمال الَعُجز، فتصبح عندنا قصيدة غريبة عجيبة عنوانها "سؤال واحد 
 جواب".

. وهي كثيرة وقديمة .. منها مثال. للرئيس،تم الحديث في اليوم التالي عن اسباب االضطرار الختيار نائب 
ان هنالك خوفا من غياب مفاجم للرئيس عباس، وصف في احد التقارير بامكانية حدوث مكروه له، وهذا 
التفسير لم يقنعني واخاله لم يقنع كثيرين غيري، فلو كان االمر كذلك فلم لم يتم انتخاب نائب للرئيس في 

ا، ويصبح قريبا جدا في وقت وقت مبكر، ام ان المكروه الذي يخاف منه اصحاب الفكرة يستحيل في وقت م
 آخر؟.

اذا لنترك حكاية "المكروه" الذي ال يعلمه اال هللا، لنقرأ التفسير الثاني، الذي هو الطف واخف اال انه اقل 
منطقية واقناعا .. هذا التفسير يقول ... نظرا النهماكات الرئيس في مواضيع عدة وهامة فالبد من ايجاد 

 من يحمل العبء الثقيل معه.
ففي هذا  موسمية،لماذا اقول ان هذا التفسير غير منطقي؟ الجواب ألن رئيس الفلسطينيين ال يعمل بصورة 

الشهر اعمال كثيرة وفي الشهر التالي اعمال اقل، وال اخال الرئيس الذي ُيقترح له نائب االن، كان مستريحا 
 ورة قصوى وملحة.على مدى سنوات طويلة، وفجأة تكاثر العمل وصارت تسمية نائب له ضر 
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وبدل ان يستولي علينا  يفترض،ان رئيس الفلسطينيين دائما وفي كل االحوال لديه اعمال كثيرة او هكذا 
فلم ال تدفعنا االعباء الثقيلة الى القاء حمولتها على مؤسسة وليس على  الرئيس،هاجس الفرد حتى في نيابة 

 فرد، سواء تعلق االمر بالرئيس ذاته او بمن يليه.
ال انكر .. وال اظن عاقال ينكر ضرورة ان يكون في نظامنا السياسي نائبا للرئيس، على االقل كي يلتقي 
بنظيره االمريكي! وكي يضفي زخما اضافيا على مؤسسة الرئاسة، وكي يصبح رئيسا انتقاليا حين يصاب 

 ئاسية جديدة.الرئيس المنتخب بمكروه .. فنحفظ شرعية نظامنا ونذهب بسالسة الى انتخابات ر 
وهذه المرة لم ال ننتخب الرئيس ونائبه من ذات الصندوق، فتستقر مؤسسة الرئاسة دون خوف من تكاثر 
االعباء، وال من مكروه حذر منه من قال ... ان لديه ما يثبت ان الرئيس محمود عباس سيلقى نفس مصير 

 ائيلية الهاجمة عليه.لم يستجب للضغوط االمريكية واالسر  إذاسلفه الراحل ياسر عرفات 
اننا فعال بحاجة الى نائب للرئيس ، ولكنا قبل ذلك بحاجة الى اشياء كثيرة، مثال، نحن بحاجة الى مؤسسة 
تشريعية واستشارية تعمل بانتظام، وتسن القوانين، وتراقب االداء، وتسهر على جودة النظام، وهذا امر بيدنا، 

النواب المنتخبين وهمشت المجلس التشريعي، فكان علينا ان نجد  التي اعتقلت بإسرائيلواذا ما تذرع احد 
البديل الذي يحرم اسرائيل من التحكم بمؤسساتنا الى حد االلغاء، واعتقد ان كثيرين اقترحوا اسناد مهام 
المجلس التشريعي للمجلس المركزي ، وحين تتدخل اسرائيل بهذه الصورة فان مسألة التدقيق في قانونية أي 

 يجب ان ال تتصل بالنصوص وانما بالحاجات. تصرف
كان يمكن افراز مؤسسة مؤقتة بديلة تتولى مهام المؤسسة المعطلة، دون اغفال ان يكون المنتخبون الطلقاء 

دور التشريعي والحقناه طوعا  بإلغاءهم الجسم االساسي في المؤسسة البديلة، نحن لم نفعل هذا .. بل سلمنا 
 مركزي.بالغاء عمل المجلس ال

نعم نحن بحاجة الى نائب للرئيس ولكن ليس على الطريقة التي يجري تداولها االن، اذ من المفترض ان 
ان يصدر الرئيس مرسوما يجيز انتخاب  وباإلمكان، أشهرنذهب الى انتخابات رئاسية وتشريعية خالل 

يف والتطويع، فمشكلتنا معها ليس اما حكاية التكي لالثنين،نائب للرئيس مع الرئيس، وهذا يمنح شرعية قوية 
انها ممكنة او غير ممكنة، قانونية ام غير قانونية، مشكلتنا انها ستثير من الجدل والمعارضة واالضطراب 

 اكثر بكثير مما توفر من المزايا، وهذا يعني حل مشكلة بخلق عدة مشاكل.
يس بالتكييف والتطويع، وانما بالذهاب ان الطريق االسلم واالقرب لمعالجة وضع المؤسسة القيادية عندنا ل

سريعا الى صناديق االقتراع، فهي من يجدد الحياة القيادية ويفرز وجوها جديدة، والعيب كل العيب ان يحكم 
 شعب فيه سلطة بمراسيم فقط.
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ة وعدال، ُنسيت مبادئ جيش الشعب المهمة وأخلت مكانها مساوا  أكثربدل محاولة جعل المجتمع االسرائيلي 
لسياسة فئوية هي سياسة إحفظ لي أحفظ لك. إن تسوية المعاهد الدينية التحضيرية التي أحرزت أمس األول 
هي في واقع االمر صفقة سياسية عقدت بين البيت اليهودي والحريديين، على ظهر الجيش االسرائيلي 

 الذين يختارون خدمة مهمة كاملة، في االساس. –وفيهم متدينون كثيرون  –د وعلى حساب اولئك الجنو 
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، وطلب الجيش االسرائيلي الى أشهرإن طالب المعاهد الدينية التحضيرية اليوم يخدمون سنة واربعة  
شهرا على األقل، ولُيحرز بذلك على االقل شعور ما بالحفاظ على  14اللجنة أن تطيل مدة خدمتهم لتصبح 

شهر خدمة  23دأ المساواة. فما الذي حصل عليه الجيش؟ استقر رأي اللجنة أمس األول على االكتفاء بـ مب
من الوضع اليوم بشهر واحد فقط. والحديث عن جنود ممتازين لكنهم في الجيش االسرائيلي  أكثرأي  –فقط 

نحني رفاقهم تحت العبء يزعمون أنه ليس هناك سبب يدعو الى عدم خدمتهم سنتين على األقل، في حين ي
ذاثالث سنوات.  لم يكن ذلك كافيا فانه تبين في اثناء المباحثات االخيرة أن جنود المعاهد التحضيرية  وا 

شهرا للدراسة في معهد ديني يحصلون في كل شهر على مدفوعات عائلة من وزارة  23الذين يخرجون بعد 
ت لهم اوالد في سن صغيرة. فعلى سبيل المثال يستطيع تزوجوا وولد إذاآالف شيكل  6الدفاع يمكن أن تبلغ 

طالب معهد ديني من رمات غان أن يدرس في معهد ديني في حين تدرس زوجته في الجامعة، وينفق 
 الجيش االسرائيلي عليهما نفقة شهرية.

ذا لى تقصير لم يكن ذلك كافيا فقد اصابت الجيش االسرائيلي ضربة اخرى في اللجنة مع استقرار الرأي ع وا 
دون احراز اطالة مدة خدمة النساء. كان موقف الجيش عدم تقصير مدة  أشهر بأربعةمدة خدمة البنين 

الخدمة بصورة شاملة إال في تلك االجهزة التي هي أقل حيوية كجنود ادارة في قواعد الجبهة الداخلية بسبب 
لجيش ايضا شفاًء ماليا كبيرا مثل حد أدنى ازمة القوة البشرية في الجهازين القتالي والتكنولوجي. ويطلب ا

اولئك المقاتلين والتقنيين بميزانية خاصة تأتي مباشرة من وزارة المالية، لكن هذا  ألجللتلك الفترة  لألجور
ايضا لم يتم احرازه. واستقر رأي اللجنة على تقصير مدة الخدمة للبنين لكنها أجلت قرار إطالة مدة خدمة 

 إدراكعن  أشهر بأربعةجه الجيش االسرائيلي الى االجراء وافق على تقصير مدة الخدمة النساء. وحينما ات
أنه سيحصل على جنود حريديين يحلون محلهم وأن تساعده اطالة مدة خدمة البنات على ردم الهوة التي 

ود نشأت، وتبين اآلن أن الجيش االسرائيلي قد يتخلى عن اربعة شهور خدمة الجنود وال يحظى بالجن
 الحريديين ايضا.

إن البنات هن الالتي يدفعن ثمن عدم المساواة في عبء الخدمة العسكرية، فالجيش االسرائيلي يطلب اطالة 
. وهذا طلب تقف من ورائه رئيسة قسم القوة البشرية 10شهرا الى  14من  أشهرمدة خدمة النساء باربعة 

لشؤون النساء التي ستأتي الى اللجنة اليوم وتُبين مبلغ  اللواء أورنا بارديباي ومستشارة رئيس هيئة االركان
أهمية اطالة مدة الخدمة للتساوي بين الجنسين. لكن ليس الجيش كله مقتنعا بأن القرار صحيح في هذا 
الوقت. والتقدير ان تهرب النساء من الخدمة العسكرية سهلة جدا فان اطالة مدة الخدمة ستضائل عدد 

بالمئة فقط  13رائيلي. ويذكر المعارضون أنه تبين في الكراسة السنوية االخيرة أن المجندات للجيش االس
من البنات ُجندن للجيش االسرائيلي ولذلك ليس من الصحيح القاء العبء على اولئك البنات الالتي اخترن 

التي  ما الرسالة»وتساءل اشخاص في الجيش يعارضون ذلك االجراء: «. لعقابهن»أن ُيجندن وال مكان 
واستقر رأي «. ننقلها الى اولئك البنات؟ أهي رسالة أنكن اخترتن الخدمة ونحن نثقل عليكن بالعبء ايضا؟

اللجنة في هذه المرحلة على تأجيل التصويت في هذا الشأن الى االسبوع القادم. وبين وزير الدفاع موشيه 
 على اطالة خدمة النساء.اشتمل فقط  إذايعلون أن تقصير مدة الخدمة للرجال سيتحقق فقط 

قد يكون الحل الخالق المطلوب مختلفا وهو أن ُيسد في الكنيست الثقب القانون الذي ُيمكن البنات من 
اعالن تدينهن برسالة تأتي من حاخام يعلن بأنهن يحفظن السبت ويتهربن من الخدمة بذلك. لكن هنا ايضا 

 ي الحال في قضية أبناء المعاهد الدينية التحضيرية.توجد أحالف سياسية عجيبة تحبط هذا االجراء كما ه
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إن الهدوء الذي حافظ عليه الشارع الحريدي في ايام النقاشات العاصفة بادي الرأي في لجنة شكيد ليس  
مضلال. فمن الواضح بخالف الحيل الدعائية التي تتطاير في كل اتجاه أن المخطط الجديد سُيمكنهم من 

في سن متأخرة جدا ولهذا ال  إليهمينية والدراسة ألن الجيش االسرائيلي ال حاجة به البقاء في المعاهد الد
يوجدون في الشوارع ايضا. وبازاء هذا التحول ليس من المتأخر بعد أن يرفع رئيس هيئة االركان بني 
ن غانتس سماعة الهاتف ويهاتف رئيس الوزراء ويطلب اليه أن يوقف هذا االجراء وأن يرتب االمور أل

 جيش الشعب يتفكك بين يديه.
 22/1/1024، يديعوت
 62/2/2068، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 :كاريكاتير 32

 

 
 62/2/2068، لندن، القدس العربي


