
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 

 خالل أسبوع عباسمركزية فتح: حكومة الوفاق الوطني ستؤدي اليمين القانونية أمام 
 مشـروع قانون في الكنيست "القدس الكبرى عاصمة إسرائيل"

 ن يدعو إلى "حل عادل" للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي واحترام الحريات الدينيةبابا الفاتيكا
 وثالث شركات كبرى "إسرائيل"تقاطع  الواليات المتحدةأكبر جامعة كاثوليكية في 

 يوما على إضرابهم 31نادي األسير: إدارة السجون ترفض الحوار مع المضربين بعد 

واشنطن ردًا على نتنياهو: 
الخطوات األحادية تعّقد األمور 
 وتمس بجهود استئناف المفاوضات
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 س بجهود استئناف المفاوضاتالخطوات األحادية تعّقد األمور وتم واشنطن ردًا على نتنياهو: .0

أكررردإل اردارة األميركيرررض مااريرررواا أح دطرررواإل أحاديرررض الجانرررط مرررن الطرررر ين الفلسرررطين  : الناصررررة
 وارسرائيل ، ماوبرة أناا قد وؤدح إلى واقيد األمور والمس بجاود اسوئناف المفاوياإل.

يركيرررض مرررارح أرررارط، أن ونقلرررإل صرررحيفض تيررردياوإل أحرونررروإلت ارررن الناطقرررض باسررر  و ارة الدارجيرررض األم
الواليررراإل الموحررردة وررررا أن الرررى الطرررر ين وجنرررط اودررران إجرررراهاإل أحاديرررض الجانرررط مرررن أررر ناا المرررس 
بالجاود المبنولض لبناه الثقض الال مض السوئناف المفاوياإل، بل القيرا  بدطرواإل ووريل نلرأ. وأكردإل أن 

الامل لمسراادواا  ر  وحقيرق نلرأ، اردارة األميركيض وريد اسوئناف المفاوياإل، ويجط الى الجانبين 
 وليس الاكس.

 52/2/5114، الحياة، لندن
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 في الثاني من الشهر المقبل 1011فلسطين تصبح عضوًا في ميثاق الهاي للعام عريقات:  .2
كأرررف مسرررؤول ملرررف المفاويررراإل  ررر  منلمرررض الوحريرررر الفلسرررطينيض صرررائط : ابررردهللا ريررران -را  هللا 

 ررر  الثررران  مرررن الأرررار  2001ايرررواي  ررر  ميثرراق المررراح للارررا   اريقرراإل، أن  لسرررطين سررروف وصررربل
المقبررل. وياوبررر الميثرراق جرر هاي مررن القررانون الرردول  الار رر ، بمانررى أناررا مل مررض لكررل دول الاررال  سررواه 
الررردول األطرررراف أو الررردول فيرررر األطرررراف. وأكرررد أن الجانرررط الفلسرررطين  لررريس لديررر  مررران  مرررن الارررودة 

رج إسرررائيل اررن د اررض أسرررا أوسررلو ووقررف االسررويطان. وأويررل أن للمفاويرراإل مجرردداي بأرررط أن وفرر
أجنبيرراي جلارر  مررن أمرر   21أدصرراي مررنا  أرباررض  لسررطينيين و 52دائرررة أررؤون المفاويرراإل مكونررض مررن 

 القانونيين    الاال .
 52/2/5114، البيان، دبي

 
 شراكة بين سفارة فلسطين ومنظمة "اليونسيف" .3

فارة دولررض  لسررطين ومنلمررض اليونيسرريف  رر  لبنرران،  رر  مقررر السررفارة، ورر  ووقيرر  اوفاقيررض الأررراكض بررين سرر
، والوررر  وانرررى بوحسرررين األويررراا الوربويرررض والصرررحيض ل طفرررال 5024لدطرررض امرررل اليونيسررريف لارررا  

 الالجئين الفلسطينيين    لبنان والنا حين من سوريا.
منلمررض اليونيسرريف وقرر  اررن جانررط سررفارة دولررض  لسررطين  رر  لبنرران السررفير أأرررف دبررور واررن جانررط 

ممثلرررض اليونسررريف  ررر  لبنررران آنرررا ماريرررا لرررورين ، كمرررا وررر  ووقيررر  االوفاقيرررض مرررن قبرررل رئررريس لجنرررض الحررروار 
 اللبنان  الفلسطين  الدكوور حسن منيمنض ومدير اا  االونروا    لبنان آن ديسمور.

بنران باردف الودفيرف وجرا البحث    آليض الونسيق والوااون بين السفارة الفلسطينيض واليونيسيف    ل
 من مااناة االطفال.

الممنوحرض للفلسرطينيين  ر   5024واأارإل لورين  الى  يادة حج  الوقديماإل لمنلمض اليونيسريف لارا  
 لبنان والو  وأرف الياا االونروا والمؤسساإل األملي  الأريكض م  اليونييسيف.

 52/2/5114، المستقبل، بيروت

 
 على الحدود المعترف بها  لسيادتناتجسيد ا ن: زيارة البابالسفير الفلسطيني لدى الفاتيكا .4

قرال ايسرى قسيسريض، السرفير الفلسرطين  لردا حايررة الفاويكران، انر   :ابد الررؤوف أرنراؤوط - القدس
تسنسروقبل البابررا اسرروقباال حرا ال بمررا يوناسررط ومقامر  الاررال  ومرر   يرارة دولررض إلررى دولرض، حيررث سيصررل 

 ديض مباأرة من المملكض األردنيض الااأميضت.قداسو  الى مون طائرة امو 
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وأأررار الررى أن الرررئيس محمررود ابرراس سرريوحدث إلررى بابررا الفاويكرران  رنسرريس األول  رر  لقائامررا اليررو  
األحررد  رر  بيررإل لحرر  تاررن الارر  الفلسرررطين  نويجررض لةجررراهاإل ارسرررائيليض وداصررض  رر  مدينررض القررردس 

وأيرراف تسرريوحدث اررن قلقرر  وقلررق  م را يررض  رر  المدينررضت.والااد ررض إلررى و ييررر الماررال  الج را يررض والدي
القيرررادة الفلسرررطينيض حرررول األويررراا الفلسرررطينيض نويجرررض للممارسررراإل ارسررررائيليض وسررريؤكد الرررى الوجرررود 
األصرررريل للمسرررريحيين  رررر   لسررررطين وداصررررض القرررردس، إال أن منرررراأ إجررررراهاإل إسرررررائيليض فيررررر مقبولررررض 

 ى نوبان منا الوجودت.وسوادف الوجود المسيح     القدس ووؤدح إل
وواب  قسيسريض تسريؤكد الررئيس الرى أننرا نحرن نحمر  األرس المقدسرض واألراير  المقدسرض إال أن مرن  
نما أييا الى الاال  أن يأار ان  يسم  الفلسطينيين ويداما   المسؤوليض ال وق  الى ااوقنا وحدنا وا 

جراها  إلت.ويثبإل أقداما     وج  ما يواريون إلي  من ممارساإل وا 
ونكر السفير الفلسطين  أن الجانط الفلسطين  سيأكر قداسض البابا الى مواقف  النبيلرض ودار  حايررة 

وااوبرر أن تأمميرض ال يرارة مر  أنارا وجسريد للسريادة الفلسرطينيض  الفاويكان للفلسطينيين    كرل المواقرف.
واقرف الفلسرطينيض، ومر  ودار  وو ييرد ومباركرض الم 2091الى الحدود الماوررف بارا دوليرا ومر  حردود 

رسررالض أمررل للأرراط الفلسررطين  داصررض أناررا ال يررارة األولررى لقداسررو  باررد انودابرر  لاررنا المنصررطت وقررال 
نسررانيو  وقربر  مررن النرراس سريجلط قداسررو  رسرالض أمررل للفلسررطينيين حيرث سرريوناول قداسررو   تبووايرا  وا 

الفلسررطين  وكلاررا مرر  باررس طاررا  ال ررداه مرر  اررائالإل  لسررطينيض وجسررد بمجموااررا اررناباإل الأرراط 
وأرركل  سيفسرراه الاررناباإل الفلسررطينيض وحررإل االحرروالل، إيررا ض إلررى نلررأ لقرراه قداسررو  مرر  األطفررال  رر  

سنادت.  مدي  الدميأض م  رسالض دا  وا 
ولفررإل إلررى أن دولررض الفاويكرران صرر يرة، إال أن و ثيرمررا كبيررر وواسرر  جررداي وصرروإل قداسررض البابررا مسررموا 

منررا ورر و  أمميررض مررن  ال يررارة مررن دررالل حررديث قداسررو  اررن رؤيورر  للسررال  الررى مسررووا الاررال ، ومررن 
نااه االحوالل ارسرائيل  للأاط الفلسطين .  الاادل والأامل والمأرف الى األرس وا 

ونكررر قسيسرريض أن لقرراه البابررا مرر  مفورر  القرردس والررديار الفلسررطينيض الأرري  محمررد حسررين وأدصررياإل 
 ايرررض، وقرررال تمرررنا يررردلل أييرررا الرررى أن الفاويكررران مررر  الدولرررض  لسرررطينيض  ررر  المسرررجد األقصرررى ماررر  لل

 وااصمواا القدس الأرقيضت. 2091الفلسطينيض الى حدود 
 52/2/5114، األيام، رام هللا
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 خالل أسبوع عباسمركزية فتح: حكومة الوفاق الوطني ستؤدي اليمين القانونية أمام  .5
ول اجومااررا برئاسررض الرررئيس محمررود ابرراس  رر  مقررر تو ررات: اقرردإل اللجنررض المرك يررض لحركررض  رر -را  هللا 

واللجنررررض المرك يررررض لحركررررض  ررررول ب يررررارة قداسررررض البابررررا  رنسرررريس  ابرررراس ورحررررط الرررررئيس الرئاسررررض امررررس.
وأصرررحاط النيا رررض وال بطرررض المررررا قين لقداسرررو ، كمرررا رحبرررإل ب بطرررض بطريررررأ القسرررطنطينيض المسررركون  

 بارثولوميوس، إلى بيإل لح  والقدس.
جااض فبطررض البطريرررأ المررارون  بأررارة الراارر  ب صرررار  الررى  يررارة  لسررطين، لمررا ومثلرر  كمررا ثمنررإل تأرر

مرررن ويرررامن مررر  أملارررا ووحرررد الحواللارررا، ومسررراممض  ررر   رررأ الحصرررار والاررر ل ارررن قدسررراا ومقاومرررض 
وأيرررا إل اللجنرررض المرك يرررض، إن مرررن  ال يرررارة الواريديرررض واجومررراا مرررنا الحأرررد مرررن القيررراداإل  واويررردمات.

سرريحيض  رر  كنيسررض القيامررض  رر  القرردس، وؤكررد أمميررض وحريرمررا والحفررال الررى مويواررا، ووؤكررد الروحيررض الم
 رسالض المحبض والحريض واالسوقالل.

وقررال نبيررل أبررو ردينررض ايررو اللجنررض المرك يررض والنرراطق الرسررم  باسرر  حركررض  ررول، إن اللجنررض المرك يررض 
نقسرا  واسرواادة الوحردة الوطنيرض، الور  ووقفإل مطوال أما  ما و  إنجا   من دطواإل    سرياق إناراه اال

اادة وأكيل المجلس الوطن  الفلسطين .  سوقود إلى إجراه انوداباإل رئاسيض ووأريايض وا 
واسوماإل اللجنض المرك يض إلى وقرير مرن ار ا  األحمرد حرول الجارود المبنولرض لوأركيل حكومرض  الو راق 

و  من المقرر أن وؤدح اليمرين القانونيرض أمرا  الوطن (، الو  سووأكل من المسوقلين  الوكنوقراط(، وال
 السيد الرئيس    فيون أسبوا.

وحررول الويرر  السياسرر ، قررال النرراطق الرسررم  باسرر  حركررض  ررول إن تاللجنررض المرك يررض حملررإل الحكومررض 
ارسررائيليض برئاسررض نونيررامو المسررؤوليض الكاملررض اررن  أررل مامررض و يررر الدارجيررض األميركرر  جررون كيرررح، 

لمفاويرراإل إلرى مر  ق دطيرررت، مويرحا أن مررن  الحكومرض اليمينيرض ادوررارإل منرن البدايررض وارن وصرول ا
االنحيرررا  إلرررى مأرررروااا الووسرررا  االسرررويطان ، وقررردمإل مسررر لض الحفرررال الرررى ائوال ارررا الحررراك  الرررى 

 حساط وحقيق السال .
ونفيرن مرا  وأياف أبو ردينض، إن اللجنض المرك يض وجدد و كيردما الرى أن أح ارودة للمفاويراإل ووطلرط

و  االوفاق الي  بأ ن إطالق سراح الد اض الراباض من أسرانا األبطال القدامى، وأن وركر  المفاويراإل 
   أأارما الثالثض األولى الى قييض الحدود، م  وقف أامل وكامل لكا ض األنأطض االسويطانيض  ر  

 جمي  أراي  الدولض الفلسطينيض.
ض بحثرإل بامومرا  األويراا المايأريض ألبنراه أرابنا الفلسرطين   ر  وأالن أبو ردينرض أن تاللجنرض المرك ير

كا ض أماكن وواجد ، داصض    المديماإل الفلسطينيض    سوريض ولبنان و   مدي  اليرموأ الى وج  
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الدصوص، والدطرواإل الور  ومرإل حورى اين  يمرا يوالرق بودفيرف ماانراة أملنرا منراأ وورو ير الحمايرض 
قررإل ناورر  االلورر ا  الررنح قطارر  الرررئيس أبررو مررا ن باررد  الوررددل  رر  الأررؤون واألمررن لارر ، مؤكرردة  رر  الو 

 الدادليض للدول الاربيضت.
وقال أبو ردينض، تإن اللجنض المرك يض اسروماإل إلرى وقريرر ارن األويراا الدادليرض لحركرض  رول، داصرض 

 الوحييراإل الو  وقو  باا اللجنض الوحييريض الداصض لاقد المؤومر الساب  للحركضت.
واسوماإل المرك يض إلى وقرير ان الجاود الو  وقو  باا لجنض الوواصل برئاسرض محمرد المردن ، وثمنرإل 
اللجنض المرك يض منا الجاد الموواصل    منا المجال، كما اسوماإل إلى وقرير ان األوياا الدادليرض 

 لحركض  ول    قطاا ف ة.
 52/2/5114، األيام، رام هللا

 
 ة للمجلس التشريعي بعد شهر من تشكيل حكومة التوافقسيتم عقد جلسأبو مرزوق:  .6

أكد موسرى أبرو مرر وق نائرط رئريس المكورط السياسر  لحركرض حمراس أنر  سريو  اقرد جلسرض : وكاالإلال
للمجلس الوأريا  باد أار من وأكيل حكومض الووا ق، مأريراي إلرى أنر  سريو   ر  مرن  الجلسرض إاطراه 

اادة ورويط أروقض ال  مجلس. الثقض للحكومض، وا 
 52/2/5114الخليج، الشارقة، 

 
 تؤكد على خيار "المقاومة المسلحة" لـ"التحرير"" املقسّ "ا .7

الى أن تالمقاومض المسرلححض مر  الديرار الوحيرد ، الجناح الاسكرح لحركض حماس ،أكدإل كوائط القسا 
 لوحرير  لسطين، واودة الالجئين إلى أراييا  ومدنا ت.

أبو ابيدةت،    وسرجيل صروو  بثر  الموقر  الرسرم  لكوائرط القسرا  مسراه وقال الناطق باس  الكوائط ت
 اليررو  السرربإل، إن تالمقاومررض المسررلححض مرر  الطريررق الوحيررد أمررا  الفلسررطينيين لوحريررر أريررا ، كاملررضت.

، سروبقى دا ارا أساسريا 2043وأياف أبو ابيدة أن تنكبض الأاط الفلسطين  وواجير  من أري  اا  
وورراب   ت.2043واررودة الالجئررين إلررى أرايرريا  ومرردنا  الورر  مجررروا مناررا قسرررا اررا  لوجررود المقاومررض، 

: تالمقاومررض إن صررموإل يومرراي  اررو صررمإل االاررداد واالسررواداد لمواجاررض الارردو ومقاراورر ، قررائالي النرراطق 
ومامررررا وبرررردلإل الوكويكرررراإل والوسررررائل واألسرررراليط  رررر ن اسرررروراويجيونا سرررروبقى مرررر  مقاومررررض الارررردو بكررررل 

 المواحض، حوى يرحل ان أرينات.ارمكاناإل 
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ن ت لسررطين أرس وقررف ل موررين الاربيررض وارسررالميض، وال يحررق ألح طرررف الونررا ل اناررا مامررا إوقررال 
 كانإل اللروف واألسباطت.

 54/2/5114، فلسطين أون الين
 
 السبت بعد مشاورة حماس أووتعَلن الخميس  للحكومة رئيسًا هللا حزب الشعب: الحمد .8

قال األمين الاا  لح ط الأاط الفلسطين  بسا  الصالح  لر تالحياةت إن وأكيلض : اح وح  صبح  -ف ة 
حكومرررض الكفررراهاإل المانيرررض المسررروقلض  وكنررروقراط( أصررربحإل جرررام ة، وسررريو  االارررالن انارررا الدمررريس أو 
السبإل المقبل    مدينض را  هللا وسط اليرفض ال ربيرض. وأيراف أنر  سريجرا نقرار مر  حركرض تحمراست 

أكيلواا قبرل االارالن انارا. وأويرل أن الررئيس محمرود ابراس اودرن قررار  النارائ  بوكليرف    أ ن و
رئرريس الحكومررض الرردكوور رامرر  الحمررد ل رئيسرراي للحكومررض. ووا قررإل اللجنررض المرك يررض لحركررض ت ررولت الورر  
يرأسراا ابراس، دررالل اجومراا لاررا  ر  را  هللا أمررس، الرى وأرركيلض الحكومرض الجديرردة. وسيصرل ايررو 

للجنض المرك يرض لحركرض ت رولت، مسرؤول ملرف المصرالحض  يارا ار ا  األحمرد الرى فر ة فرداي، ولريس اليرو  ا
 كما قالإل وسائل اراال .

وقررررال الصررررالح  إن الحكومررررض بوأرررركيلواا الناائيررررض سرررروةارس الررررى اللجنررررض الونفينيررررض لمنلمررررض الوحريررررر 
ر الررى أن ابرراس ورئرريس الحكومررض للمصررادقض الياررا دررالل اجومرراا سررواقد  قبررل ناايررض االسرربوا. وأأررا

 الجديدة والقيادة الفلسطينيض سي ورون قطاا ف ة باد االاالن ان الحكومض.
وان و ارة الدادليض ووداول باس وسائل اراال  مالوماإل مفادما أن  سوكون مناأ و اروان للدادليض، 

امليرض دمررل سلسررض  واحردة  رر  اليرفض واألدرررا  رر  فر ة، نفررى الصررالح  نلرأ، وأكررد أنر  سرروكون منرراأ
لثالثررض آالف انصررر مررن اناصررر األمررن الورراباين للسررلطض الفلسررطينيض مررن أبنرراه القطرراا و ررق اوفرراق 

. وقرال إنر  سروكون منراأ و ارة دادليرض واحردة، وو يرر 5022القامرة الموقح     الراب  من أيار  مرايو( 
 واحد يأرف الى أمن الحكومض.

إل، وأن يرررو  الامررل الرررى ورررنليلاا حفالررراي الرررى وحررردة األرس وووقرر  أن وواجررر  الحكومرررض الجديررردة اقبرررا
ووحرردة النلررا  السياسرر . وأرردد الررى أمميررض الرردا  المحلرر  وارقليمرر  والرردول  للحكومررض الجديرردة كرر  

 وومكن من إنجا  ماماواا المووقاض مناا.
 52/2/5114، الحياة، لندن
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 عسكريفي انفجار في موقع تدريب  "الجهاد"غزة: مقتل ناشطْين من  .9
أ اد ناطق باس  و ارة الصحض    ف ة، ب ن ناأطْين  لسطينيين    الجناح الاسكرح : أ ف ط -ف ة 

لحركض تالجااد ارسالم ت قوال وأصيط آدران    انفجار دادل     موق  للودريط الاسكرح    دان 
 يونس جنوط قطاا ف ة.

السال  دحالن وأحمد  حجران مرن سررايا  و   بيان مقويط، قالإل تسرايا القدست إن  تو  اسوأااد ابد
 القدس أثناه و ديض واجبا  الجاادحت    موق  للودريط بدان يونس.

 52/2/5114، الحياة، لندن

 
 مشـروع قانون في الكنيست "القدس الكبرى عاصمة إسرائيل" .01

ي  كأف و ير المواصالإل ارسرائيل  يسرائيل كاوس ب ن  ينوح وقد :وكاالإلال –القدس المحولض 
سنحوفل منا األسبوا بالنكرا الر ت. وقال تالقدس الكبرا ااصمض إسرائيلتمأروا قانون يحمل اس  

لووحيد القدس وحان الوقإل لووسي  حدودما ووا ي  وجودما ووقدي  مبادرة لووسي  حدود المدينض  41
قدس الكبرا التووحا ل الى طابااا الصايون ... لنلأ س قد  مأروا قانون    الكنيسإل يحمل اس  

ويجط وجنيد ودا  وو ييد واس  لان  المبادرة    أوساط ياود الاال  وأصدقاه  تااصمض إسرائيل
إسرائيل    الوالياإل الموحدة وأماكن أدرا من الاال  إيا ض لمن ياور ون بالحق الواريد  للياود 

 .تإسرائيل اليو تالى حد وصف  و قا لما نقلو  صحيفض  تبمدينض القدس
ي  مسووطناإل ففااإل  ئيف، مااليض ادومي ، بيوار اليإل، فور اوصيون،  تكاوستقانون  ويأمل

وسيقا  مجلس محل  مأورأ كولأ المجالس القائمض    كثير من  تإسرائيلتالى نطاق مدينض القدس و
مدن الاال  مثل باريس الكبرا ولندن الكبرا وفيرما يناط بانا المجلس ونفين ارامال المرك يض م  

 لحفال الى اسوقالليض كل مجلس بلدح يمثل المسووطناإل المأمولض بالي .ا
 52/2/5114 ،الدستور، عّمان

 
 غالئون: نتنياهو ليس معنيًا بتحقيق السالم .00

مس، إن رئيس الو راه ارسرائيل  أوكاالإل: قالإل  ايمض ح ط ميروس  ما ا فالئون،  -القدس 
   م  الفلسطينيين وأن  ليس مانياي بوحقيق السال  ماا .بنيامين نونيامو ال ينوح الووصل الوفاق سال

أأار كمن يطحن الماه، ت او يداى  0ونقلإل وسائل إاال  ابريض قولاا، إن نونيامو يوفاوس منن 
أن  يريد مواصلض المفاوياإل وأن يووصل الوفاق سال  ويواصل البناه    المسووطناإل ث  يدرج 
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وأيا إل تفالبيض ارسرائيليين يؤيدون اوفاق السال   مفاوياإلت.ليحمل الفلسطينيين مسؤوليض  أل ال
 واودان دطواإل موحدة للوصول لنلأت.

  52/2/5114 ،األيام، رام هللا
 
 يميز ضد العرب : قانون اإلعفاءات الضريبية42فلسطينيو  .02

حلقض ااوبر  لسطينيو الدادل أن نلا  ارافاهاإل اليريبيض الداصض بالسكن : ودي  اواودة -حيفا 
   سلسلض وأريااإل االحوالل ومي  يدم     مدولف نواح  حياوا ، وياوبروناا محاولض لوطوياا  

ديااا ، ووسيلض لوبرير الوميي  يدم .  وا 
رئيس الحركض الاربيض للو يير النائط أحمد الطيب  إن النلا  الجديد وميي  وايل وصارخ يد  وقال

حنر من محاولض الويليل وو طيض الوميي  الانصرح من و  جماورين كاملين، مما الارط والحريدي .
ألف دوالر( ل ير الدادمين بالجير،  290دالل البند الداص بودفيس ج ئ   للأقق بقيمض وبلغ 

 مأددا الى اد  وجود أقق وباا بمثل منا السار.
ويوفق م  الطيب  ايو الكنيسإل الياودح األصول  موأي  جفن   ح ط أاس( الى أن تالحقوق 
   األنلمض الديمقراطيض فير مروبطض بالواجباإل، منوما ب ن الحريدي  ال يددمون بالجير ألسباط 

ووصف قرار الماليض بالانصرح ويفيس  ووالق باقيدوا  الو  ومل  الى أبابا  دراسض الووراة  قطت.
ل باليافاه بالكراميض، ويادف لوحسين وي  الطبقوين الوسطى والاليا    إسرائيل، والمساس بالمقاب

 والفقراه.
إال أن مدير مرك  مساواة جافر  رح يقلل من و ثير قرار الماليض الى  لسطيني  الدادل، باكس حالض 

من  لسطيني  الدادل  %00الحريدي ، لاد  وجود مأاري  سكنيض منلمض بين الارط، ال وا إلى أن ت
 يبادرون لبناه منا لا  ب نفسا  والى أراييا  الداصضت.

أ، ياوبر  رح أن قرار و ير الماليض ج ه من حملض ن ا الأرايض ان المجوم  الفلسطين  م  نل
ومحاولض السيطرة الي  بالم يد من الي ط حوى يدي  ويسل  بما ياطى ل ، وك  ال يجرؤ الى 

ويأدد  رح الى يرورة وحمل  ر   سقف أمدا   السياسيض والودل  ان  كرة تاألقليض القوميضت.
سرائيليض مسؤوليواا بدال من الوحريس الى  لسطيني  الدادل. وطالباا تبالمساممض    الحكومض ار

وسويض أ مض السكن الدانقض الو  حولإل البلداإل الاربيض    إسرائيل لمدن صفيل بسبط مصادرة 
ويسودل من بنأ المالوماإل  ركا (    جمايض الجليل  األرس ومن  ووسي  مسطحاإل البناه  ياات.
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ألف  82ى أن مناأ نقصا يقدر بمائض ألف أقض سكنيض لدا  لسطيني  الدادل، ومناأ للبحوث ال
 بيإل و  بناؤما بال وراديص وماريض للاد  وال راماإل والمحاك  بسبط واق  الحصار المنكور.

 54/2/5114 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 صاروخًا من قطاع غزة على جنوب النقب إطالق :الجيش اإلسرائيلي .03

طلقوا الجماض أن ناأطين  لسطينيين أالن الجير ارسرائيل  إبرامي : أ كامل  -حولض القدس الم
رس أن الصاروخ سقط    أويحإل موحدثض اسكريض أو  من قطاا ف ة الى جنوط النقط. صاروداي 

 داله    قطاا أار مانيجيف.
  52/2/5114 ،الرأي، عّمان

 
 حمالت مقاطعتهاتوظف عملية القتل في بروكسل للهجوم على  "إسرائيل" .04

امليض القول الو  وقاإل    الموحف الياودح    وسط الااصمض البلجيكيض  تإسرائيلتولفإل 
صابض آدرين، ألفراس  نإسرائيلييبروكسل، مساه أمس، والو  أسفرإل ان مقول ثالثض بينا   اثنين وا 

واوامإل  ، ماوبرة أناا وحريس يدما،تإسرائيلتالى حمالإل مقاطاض  داائيض حيث أنإل مجوماي 
 أوروبا بالنفاق ودا اإل ان سياساواا االسويطانيض.

وقال رئيس الو راه بنيامين نونيامو إن تامليض القول م  نواج للوحريس الموواصل يد الياود 
ودولوا ت، وانوقد ما أسما  تالوجامل المناج  لاملياإل اررماط الو  وسوادف ارسرائيليين    بلدم ت. 

واألكانيط يد إسرائيل، و   المقابل مناأ وجامل  اال وراهاإلاصل إطالق واياف: ت   أوروبا يوو 
مناج  للجرائ  يد ارنسانيض وجرائ  القول الو  وروكط    منطقونات. وقال: تردنا الى منا النفاق مو 

 االسومرار    قول الحقيقض، ومواصلض ماركونا الصارمض، ووا ي  قواونات.
دور ليبرمان إن امليض القول من  م  تالنويجض الامليض للوحريس جأ يمن جانب ، قال و ير الدارجيض، 

يد إسرائيل ولالساميض الو  وومثل إحدا اأكالاا    الداواإل لمقاطاض إسرائيل، ومقاطاض المنوجاإل 
 ارسرائيليض، والنأاطاإل يد إسرائيل    المحا ل الدوليض، والمواقف أحاديض الجانط يد إسرائيلت.

: تكما    اصور اللال ، وداو من  النأاطاإل لمقاطاض منوجاإل ياوديض، ووامل واياف ليبرمان
بوحأيض يد الديمقراطيض الوحيدة    الأرق األوسط. من  أامال ال ساميض محيض، وال يمكن ااوبارما 

وقال  ج ها من نقار سياس  أرا  الى األرس، يوجد مثل     الكثير    أماكن أدرا    الاال ت.
ريمض م  تيوه وحنير للنين يأاركون بقصد أو بدون قصد،    الوحريس، حينما إن من  الج
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ئيل، ومقارنض بناه بيإل لاائلض ياوديض    أرس أجدادنا باملياإل ايساراون مرة ولو األدرا ردانض إسر 
رماط أرير،    ف ة أو بروكسيلت.  إرماط دمويض ووحأيض ناباض من الساميض وا 

  52/2/5114 ،42عرب 
 
 يب تطالب األمم المتحدة باالعتراف باألعياد اليهودية كعطلة رسميةتل أب .05

باألاياد الياوديض، ال سيما ايد تيو  ال فرانت، كما  طالبإل ول أبيط األم  الموحدة باالاوراف رسمياي 
وجاه    رسالض باث باا مندوط ول  واورف باألاياد المسيحيض وارسالميض، وااوبار  اطلض رسميض.

  لدا األم  الموحدة رون بروس أور إلى ممثل  جمي  الدول األاياه    المنلمض أبيط الدائ
الدوليض، ونأرإل وسائل اراال  الابريض  حواما، إن  تووجد ثالث دياناإل ووحيديض، ولكن جدول 

وداا المندوط  األاياد ل م  الموحدة ياورف باألاياد المسيحيض وارسالميض  قطت، الى حد قول .
ل  نلراه  من دول الاال  إلى االنيما  لطلب  تلك  ال ييطر الياود إلى الامل دالل يو  ارسرائي

 ال فرانت. 
 52/2/5114 ،الدستور، عّمان

 
 تفقد عناصر بقائها "إسرائيل": استراتيجيتقرير  .06

أكد وقرير اسوراويج  أن منحى تاالنوصاراإلت ارسرائيليض أدن بالوراج  بسبط قدراإل المقاومض 
تمروبط بمدا  يادة من  القدراإل و يادة السلبياإل لدا  تالدولض ارسرائيليضتطينيض، وأن ناايض الفلس

 االحواللت.
 ،   وقرير ل     نكرا النكبض الفلسطينيض ،من ف ة ،ويسوارس مااد  لسطين للدراساإل االسوراويجيض

 ماإل الو  وادد بقاه بانوان تالمأكالإل الو  وادد مسوقبل الكيان الصايون ت أبر  القيايا واأل
نما مروبط  واسومرار الدولض الابريض. وقال: ان ناايض الكيان ارسرائيل  فير مروبط بنبوهاإل  منيض، وا 

بمدا قدرة المقاومض الفلسطينيض الى ووسي  موة األ ماإل والمأاكل ارسرائيليض الو  وواجااا، بحيث 
 وصبل المؤسسض ارسرائيليض ااج ة ان المواجاض.

الوقرير المأاكل واأل ماإل الو  وندر    جسد الكيان ارسرائيليض ووأير الى قرط ناايواا،  ورصد
بدايضي بالمأكالإل الو  وادد المجوم  ارسرائيل  نفس  والمومثلض    ارحجا  ان الاجرة للدولض 

 دالق.الابريض، ووصااد مادالإل الاجرة المااكسض إلى دارج إسرائيل واسوأراه الفساد وانادا  األ
 52/2/5114 ،الدستور، عّمان
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 الصحف اإلسرائيلية الكبرى مهددة باالختفاءتقرير:  .07

واان  الصحف ارسرائيليض من أ مض دانقض أدإل حوى اين إلى وقف صحيفض : ودي  اواودة -حيفا 
مااريف اليوميض وأجبرإل البقيض الى وقليص مولفياا، مما أثار جدال حول مسوقبل الصحا ض 

وم  يدياوإل أحرونوإل ومآروس -وقد باوإل الصحف اليوميض الرئيسيض     البالد. المطبواض
   حالض وراج  مسومر من حيث اائداواا وادد الااملين  ياا وادد صفحاواا، ونلأ  -ومااريف

 نويجض أ مض اقوصاديض ال يلوح    األ ق ما يأ  بوجاو ما.
المواليض لحكومض بنيامين  5001اا   وقد امق من من  األ مض صدور صحيفض تإسرائيل اليو ت

نونيامو والممولض من أثرياه ياود أميركا حيث وو ا يوميا مئاإل آالف النس  مجانا، وقد باوإل األكثر 
ويوفق الباحثون الى أن تإسرائيل اليو ت اجلإل ب ياط مااريف وحولواا إلى موق   انوأار    البالد.

إل أحرونوإل ومآروس إلى وقليص نفقاواما والوركي  الى إلكورون  الى ارنورنإل  قط، ود اإل يدياو 
 موقاين إلكورونيين باس مياميناما وباا للقراه.

 
 أزمة متفاقمة

ويووق  رئيس قس  االوصاالإل    جاماض حيفا جاب   ايمن أن ووفاق  أ مض الصحا ض المكووبض    
ن مناأ جدال    أوساط الباحثين ويأير إلى أ م   يادة ارقبال الى اراال  ارلكورون . تإسرائيلت

حول مسوقبل الصحف المطبواض بين من يووق  انوااه اصرما باد اقد من ال من، وبين من يمنحاا 
 اقدين.

إسرائيل والاال  وراجاإل نويجض تو   حديث للج يرة نإل، رأا  ايمن أن الصحا ض المطبواض    
ويؤيد  ئقض دون وكاليف طبااض وال وو ي .وصااد قوة أبكض ارنورنإل الو  وقد  مالوماإل بسراض  ا

الى  تإسرائيلت ايمن الداواإل الصادرة ان ادة جااإل لوو ير دا  حكوم  للصحا ض المطبواض    
فرار باس الدول ال ربيض، بادف يمان اسومراريض إاال  حر مسوقر وملو   بالد اا ان 

 الديمقراطيض.
، تمجلس الصحا ضت النح يبدح قلقا الى حريض ومن الجااإل الداايض إلى دا  الصحا ض المطبواض

 اراال  والديمقراطيض    إسرائيل.
ويقول الصحف  المدير  أاؤول ميناأ  إن صمود الصحا ض المطبواض أما  انوأار اراال  

ونلرا لاد  وجود و ير مسؤول ان ملف  ارلكورون  يوطلط وقدي  مسااداإل ووسايالإل ماليض لاا.
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أن أ مض اراال  المطبوا م  أ مض  -النح امل اقودا    مااريف-  الصحا ض، يرا ميناأ
 المجوم  ارسرائيل ، إلى جانط كوناا ج ها من لامرة االميض.

 
 بوق حكومي

من سوق اراالناإل، ومثل دطرا دامما الى  %40ويرا أن صحيفض تإسرائيل اليو ت الو  وحلى بر
وكون بوقا للمؤسسض الحاكمض مناا إلى مؤسسض  حريض الوابير والى المجوم  ألناا أقرط إلى أن

 صحفيض ناقدة، الى حد قول .
من جاو ، ياوبر مدير مرك  تإاال ت أمل جمال أن وطور وسائل اراال  الجديدة بسبط الو يراإل 

ويرجل جماحل    حديث للج يرة  الوقنيض نويجض طبيايض، وينكحر بو ثير الولفا  الى ارنااض قبل اقود.
واصل اراال  ارلكورون  الرسم  واالجوماا  الوقد  الى حساط الصحا ض المطبواض    نإل ب ن ي

إسرائيل ألن  يويل للقارئ االطالا الى موايي  كثيرة ويمكن  من المأاركض    صنااض الميامين، 
 حسط وقدير .

راه موايي  لكن جمال ال يووق  والأ  الصحا ض المكووبض بأكل كامل لكوناا أكثر رسميض ووويل للق
ن كانإل االميض-ويلفإل إلى أن أ مض الصحا ض المكووبض  اميقض. وواج  موااط مياافض     -وا 

 إسرائيل نلرا إلى محدوديض السوق وقلض قراه الابريض.
 52/2/5114 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 31أسيرًا ينضمون إلى إضراب األسرى في يومه الـ ثمانونوزارة األسرى:  .08

ـــدنكررررإل  ـــاة، لن و ارة أرررؤون األسررررا والمحرررررين  ررر  السرررلطض ، أن فررر ة، مرررن 52/2/5114، نالحي
إن نطرراق اريررراط اررن الطاررا  الويررامن  مرر  الماوقلررين ارداريررين الميررربين اررن  قالررإل الفلسررطينيض

 أسيراي الى األقل. 30الطاا  يوس ، إن سيني  إلي  دالل ساااإل قليلض 
أسرررريراي مررررن سررررجن تنفحررررضت الصررررحراوح  20إن  وقررررال محررررام  الررررو ارة رامرررر  الالمرررر   رررر  بيرررران أمررررس

أسرريراي مررن سررجن تاسررقالنت،  22سينيررمون إلررى اريررراط المفورروح اررن الطاررا  اليررو ، إيررا ض إلررى 
ومثلا  من سجن تريمونت، ونلأ لوصايد وويرة الي ط الرى مصرلحض السرجون ارسررائيليض لالسروجابض 

 وماي.ي 82لمطالط األسرا ارداريين الميربين ان الطاا  منن 
وأدد ممثل األسرا ارداريين الميربين ان الطاا     سجن تأيالونت محمود حمدح أبانض الى أن 
األسرررا مصررممون الررى مطررالبا  وحقرروقا  ولررن يونررا لوا، وير يررون المسرراومض. ونقلررإل محاميررض و ارة 
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اوار مرن األسرا حنان الدطيط أمس ان أبانض بادما  ارو     ا لر  قولر  إن منراأ نواراي مرن االسرو
 االحوالل، وجاا  األمن الاا  ارسرائيل   أاباأ(.

مرييراي، مويرحاي أنر  منرن  22وأياف أبانض أن من بين األسرا الميرربين ارن الطارا   ر  السرجن 
أيررا  ووقررف الميررربون اررن ونرراول الفيوامينرراإل  رر  قرررار ناررائ  ال رجاررض انرر  ألنارر  يأررارون برر ن  20

 الفيواميناإل رطالض أمد اريراط. مصلحض السجون و  أاباأ( يسوددمون
و ارة أرررررؤون األسررررررا ، أن امرررررانمرررررن  فرررررادة الأررررري ، ارررررن 52/2/5114الغـــــد عّمـــــان، وأيرررررا إل 

أسرير  لسرطين ، قررروا دروس إيرراط ارن الطارا  ويررامنا  2500أن  أكردإل والمحرررين الفلسرطينيض
ادح القواسررررم  أن مرررر  تالماوقلررررين ارداريررررينت،  يمررررا أويررررحإل لرررررتال دت أمررررس الررررى لسرررران محامياررررا  رررر

 اريراط تليس مفووحا وال يدوي  جمي  األسرا    الووقيإل نفس ت.
وقررال القواسررم  إن اررددا مررن األسرررا برردأوا اريررراط  اليررا،  يمررا سرريحدد أسرررا آدرررون، سررواه كررانوا 

 أ رادا أو مجموااإل، قرار ومواد إيرابا  ب نفسا . 
ثرررين  ررر  ايررررابا  المفوررروح احوجاجرررا الرررى سياسرررض وددرررل تالماوقلرررون ارداريرررونت يررروما  الثالرررث والثال

 االاوقال الو  تونواأ حقوق ارنسان ووونا ى م  القوانين والمواثيق الدوليضت.
وبحسررط القواسررم ، يارران  مالرر  مررؤاله الماوقلررين مررن ويرر  صررح  تحرررجت، مأرريراي  رر  السررياق ناورر  

وبرردو الرريا  بويرروح االمرراإل إلررى أن بايررا  تيسررودد  الكرسرر  الموحرررأ للونقررل مررن مكرران يدررر و 
 اندفاس الو نت، ومو ما نقل  محامون  اروا الماوقلين    سجنا . 

 
 يوما على إضرابهم 31: إدارة السجون ترفض الحوار مع المضربين بعد األسيرنادي  .09

را  هللا: قررال نررادح األسررير الفلسررطين ، إن إدارة مصررلحض السررجون ارسرررائيليض مررا  الررإل وررر س الحرروار 
يومرا مرن إيررابا . وجراه  ر  بيران أصردر  النرادح أمرس  82سرا الميربين ان الطارا ، بارد م  األ

الرى  82أن  بينما يواصل اأراإل األسرا    سجون االحوالل إيرابا  المفووح ان الطارا  لليرو  الرر
ا الوروال ، احوجاجررا الرى سياسررض االاوقررال اردارح بحقار ، ووجامررل إدارة السرجون ارسرررائيليض األويررا

 الصحيض الو  يمر باا الميربون وور س الحوار ماا .
 52/2/5114، الشرق األوسط، لندن
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 األسرى المضربون يلوحون باالمتناع عن شرب الماء : والمحررين األسرىجمعية  .21
قالإل مصادر مواددة: إن اددا من األسرا ارداريين    سجون االحوالل أالنروا ار ما   حسن جبر:

المراه إنا اسرومرإل سررلطاإل االحروالل  رر  الونكرر لمطلربا  الاررادل ب ل راه االاوقررال االمونراا ارن أرررط 
وأكرد مو ررق حميرد مسررؤول الاالقراإل الاامررض  ر  جمايررض األسررا والمحررررين تحسرا ت أن اررددا  اردارح.

من األسرا ارداريين ابل وا قيادة اريراط ا ما  االموناا ان أررط المراه  ر  دطروة فيرر مسربوقض 
 دارة السجون الى االسوجابض إلى مطالبا  الاادلض.رجبار إ

  52/2/5114، األيام، رام هللا
 
 مسيرة تضامنية مع األسرى قرب مخيم الفواراالحتالل لإصابات باالختناق خالل قمع  .20

الدليرررل: أصرررريط، أمررررس، اررردد مررررن النأررررطاه  رررر  لجنرررض الررررد اا اررررن الدليرررل ولجرررران مقاومررررض الجرررردار 
باالدوناق، ونلأ إثر قم  قواإل االحروالل مسريرة ويرامنيض مر  األسررا  واالسويطان    جنوط اليفض

 الميربين ان الطاا  نلمإل    مدي  الفوار جنوط الدليل.
الوررر  أرررارأ  يارررا الاأرررراإل مرررن النأرررطاه واررردد مرررن المويرررامنين  ،وماجمرررإل قرررواإل االحررروالل المسررريرة

مررددل المدرري  باوجررا  الأررارا الرررئيس بالقنابررل الصرروويض والمسرريلض للرردموا انررد اقوراباررا مررن  ،األجانررط
 بئر السب ت، ما أدا إلى إصابض ادد من المأاركين. –تالدليل 

 52/2/5114األيام، رام هللا، 
 
 تأكيد للوجود المسيحي في فلسطين للراضي الفلسطينية : زيارة بابا الفاتيكانمقدسيةهيئة  .22

لمقدسررراإل، حنرررا ايسرررى، إن ت يرررارة بابرررا قرررال أمرررين ارررا  الايئرررض ارسرررالميض المسررريحيض لنصررررة القررردس وا
الفاويكرران ت رانسرريس األولت ل رايرر  المقدسررض وؤكررد وورردا  وجررود المسرريحيين  ياررا، ومرر  دارروة للبقرراه 

وأياف ايسى أن ت يارة قداسرض الحبرر األالر  لبيرإل لحر  والقردس، وانر  أن مسريحي   واد  الاجرةت.
حررق الأرراط الفلسررطين   رر  إقامررض دولورر  المسرروقلض  لسررطين،  رر  دائرررة امومررا  الكنيسررض، و ياررا رسررالض ب

 وااصمواا القدس الأرقيضت.
ولفررإل  رر  وصررريل لوكالررض األنايررول إلررى أن االحرروالل ارسرررائيل  يسرراى إلررى واجيررر المسرريحيين مررن 
األرايرر  المقدسررض، رلاررار الصررراا الررى األرس، صررراا دينرر  ياررودح إسررالم ، ميرريفا تنحررن جرر ه 

 ييض  لسطين قييونا، ولن نقبل الاجرة وسنصمدت.من الأاط الفلسطين ، وق
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وأأار ايسى إلى أن المسيحيين     لسطين،    وناقص كبير، نويجض الممارساإل ارسررائيليض، حيرث 
 40مسرريح ، و رر  اليررفض ال ربيررض 2582آالف مسرريح ، و رر  قطرراا فرر ة  2يبلرغ اررددم   رر  القرردس 

ألررف  90بفلسررطين بلررغ إجمرراال نحررو  5004ألررف مسرريح ، مأرريرا إلررى أن ارردد المسرريحين  رر  اررا  
 مسيح .

وااوبررررر األمررررين الاررررا  للايئررررض ارسررررالميض المسررررحيض أن ت يررررارة البابررررا، وؤكررررد الررررى الوارررراير ارسررررالم  
وورراب  تمرر  رسررالض سررال  للأرراوط  رر  الاررال  اامررض، و رر   المسرريح ،  رر  أرس الرسرراالإل السررماويضت.

 ن ت.منطقض الأرق األوسط داصض، وم  رسالض وسامل دي
 54/2/5114، فلسطين أون الين

 
 األقصىالمسجد الشيخ صبري لـ"قدس برس": تهويد رباط الكرد مقدمة لالنقضاض على  .23

أكد رئيس الايئض ارسالميض الاليا    القدس المحولض، اكرمض صربرح، أن ربراط الكررد : القدس المحولض
حرررور الأرررااب ت ومرررو محررران  للسرررور مررو مرررن المواقررر  الواريديرررض األثريرررض  ررر  مدينرررض القررردس وياررررف برررر ت

وقررال  ال ربرر  للمسررجد األقصررى المبررارأ، نا يرراي مرر اا  االحرروالل ارسرررائيل  ب نرر  مكرران مقرردس للياررود.
، تإن اداراه سرلطاإل 54/2الأي  صبرح    وصريحاإل داصض لر تقدس بررست أدلرى بارا يرو  السربإل 

راه وال االقرض لليارود بر ، ومرو ملرأ االحوالل ب ن رباط الكرد مو مكران مقردس لليارود، مرو محرس ا ور
ووقرررف إسرررالم  صرررحيل وارررا ت، ميررريفا أن الحررر  وسررركن  ارررائالإل مقدسررريض منرررن مئررراإل السرررنين وأن 

 ادااهاإل سلطاإل االحوالل م  يمن مدططاواا لواويد القدس.
وأأرررار الأررري  صررربرح، إلرررى أن واويرررد ربررراط الكررررد يررر و  يرررمن مدطرررط إسررررائيل  لواويرررد الكثيرررر مرررن 

ثريررض والواريديررض ارسررالميض، مررن دررالل ادارراهاإل باطلررض وكانبررض وفيررد ب ناررا مواقرر  ياوديررض، المواقرر  األ
ميرريفاي تإن سررلطاإل االحرروالل وللسرريطرة الررى موقرر  إسررالم  وقررو  باالدارراه ب نرر  مكرران مقرردس، فيررر 
أنارررا ال وملرررأ أح أدلرررض وثبرررإل ياوديرررض المكررران،  ررر  حرررين نحرررن لررردينا مرررن األدلرررض الدينيرررض واألكاديميرررض 

الحيرراريض والثقا يررض والسياسرريض مررا يفنررد االدارراهاإل ارسرررائيليض والورر  وؤكررد أن ربرراط الكرررد وفيررر  مررن و 
 المواق  األثريض ارسالميض م  وقف إسالم  محس وال االقض للياود ب ت، كما قال.

 وداا دطيط المسجد األقصى، دائرة األوقاف ودوائر ايثار ارسالميض إلى الامل من أجرل المحا لرض
الى ما وبقى مرن الميرراث ارسرالم   ر  القردس المحولرض، وامرل دراسراإل للو كيرد الرى الحرق الأررا  

 للفلسطينيين والمسلمين ووفنيد االدااهاإل ارسرائيليض.
 54/2/5114قدس برس، 
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 نقل أسير مضرب عن الطعام للمستشفى بعد إصابته بجلطة .24

أرار  الثران   ر  اريرراط  54/2السربإل أصيط أسير  لسرطين  مرن بيرإل لحر ، ددرل يرو  : بيإل لح 
ونكرإل مصادر حقوقيض أن األسير داوود حمدان من قريض  ان الطاا ، بجلطض وجرا نقل  للمسوأفى.

الررى الوروال  أصرريط بجلطررض مسرراه اليررو   82الأروامرة أرررق بيررإل لحرر ، الميرررط ارن الطاررا  لليررو  الررر
 السبإل ونقل الى إثرما للمسوأفى.

 54/2/5114قدس برس، 

 
 أهالي بيت لحم يستقبلون البابا بمـرئيات ملفتة لمعاناة الفلسطينيين .25

 رر  لررل وحيرريراإل اسرروقبال بابررا  أويررل مرردير الموحررف الفلسررطين ، جرراأ برسرركيان  رر  البيرران نفسرر ،
أن المأرررامد الوررر  وويرررمناا المرئيررراإل تواكرررس رسرررالض  الفاويكررران درررالل  ياروررر  ل رايررر  الفلسرررطينيض،

 أن االحوالل ارسرائيل  ل راي  المقدسض ال ي ال مسومرايت.  لسطينيض وايحض مفادما
وأياف أن تالم ج ما بين لوحاإل كالسيكيض جميلض من الماي ، مثل لوحض الفنان اريطرال  كر راجيو 
تي  إصباأ الى الجرح لوارف حقيقض وجودحت، وصور صحفيض واكس المااناة الفلسرطينيض اليوميرض 

جدار، والدمار، واالاوقال وبطاقاإل الاويض الى الحواج  ارسرائيليض،    لل االحوالل، مثل صور ال
ونقررل المأررامد بررين  منررين مدولفررين، وقصررص مدولفررض وموأرراباض  رر  آن واحررد، حرردثإل جميااررا الررى 

 األرس ناواات. 
  52/2/5114، الدستور، عّمان

 
 األسر كل قالع فيعام  إضراباألسرى للدراسات: مشاورات داخل السجون لخوض مركز  .26

السجون لمرك  األسرا للدراساإل أن منالأ مأاوراإل حثيثض ووواصل بين كل قيراداإل    أكد األسرا 
جماا  يطال كل الونليماإل  ر  كرل قرالا األسرر  ر  حرال  ب يراطالحركض الوطنيض األسيرة للددول 
 حال الدطر الأديد.   والنين م   اردارييناد  االسوجابض لمطالط األسرا 

  األسرررا للدراسرراإل أصرردقاه الأرراط الفلسررطين   رر  الاررال ، والمؤسسرراإل الدوليررض والجاماررض وداررا مركرر
الاربيررض والمنلمرراإل الحقوقيررض واالنسررانيض لليرر ط الررى االحرروالل لالسرروجابض لمطالررط األسرررا الاادلررض، 

 حياوا  قبل  واإل األوان. ورنقان
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بين ارن الطارا  منرن أكثرر مرن أرار وأياف المرك  أن ودموراي كبيرراي طررأ الرى وير  األسررا الميرر 
 والى حالض األسير أيمن اطبير الميرط منن سوض وثمانين يوماي الى الووال .

من ناحيو  بين األسير المحرر رأ إل حمدونض مدير مرك  األسررا أن األسررا يفقردون مرا مادلر  كيلرو 
وأن كررل أسررير  قررد مررا فرررا  الررى مرردار ثررالث أيررا  ومررن ثرر  يفقرردوا نصررف كيلررو فرررا  يوميرراي باررد نلررأ، 

كيلو جرا  طوال االيراط وبدأوا ال يسوطياون القدرة الى القيا  والمأ ، ويو  نقلا  الى  21مادل  
 النقاالإل للايادة والمسوأفياإل الدارجيض بسبط الدودان ونقص السكر والي ط والو ن.

 54/2/5114، 42عرب 
 
 اإلسالمية والمسيحية للمقدسات "يلإسرائ"تصاعد انتهاكات تقرير لمنظمات حقوق اإلنسان:  .27

حرررنر وقريرررر دولررر  جديرررد مرررن المنحرررى الموصرررااد لالنوااكررراإل الوررر  وسررروادف المقدسررراإل ارسرررالميض 
والمسيحيض    األراي  الفلسطينيض الى أيدح سلطاإل االحوالل ارسرائيل  والمسرووطنين الور  بل رإل 

 مئاإل االنوااكاإل    دمس سنواإل.
نوااكررراإل الوررر  جررررإل  ررر  اليرررفض ال ربيرررض وقطررراا فررر ة،  ررر  السرررنواإل مرررن وألارررر الوقريرررر أن ولرررأ اال

انوااكرا وااورداه الرى األقرل رصردإل  252، اودنإل منحى موصاادا حوى بل رإل 5028حوى  5000
    المدة المنكورة.

وصدر الوقرير النح يحمل انوان تانف المسووطنين وانوااكاوا  للمقدساإل ارسالميض والمسيحيض  ر  
ت، اررن كررل مررن تمنلمررض أصرردقاه ارنسرران الدوليررضت الورر  5028-5000فلسررطينيض المحولررض األرايرر  ال

وودرررن مرررن  يينرررا مقررررا لارررا، وتمركررر  الدراسررراإل السياسررريض والونمويرررضت ومقرررر  فررر ة، والمؤسسرررض الفلسرررطينيض 
 لحقوق ارنسان تأامدت ومقرما بيروإل.

دساإل ارسالميض والمسيحيض    اليفض ووناول الوقرير أييا دور المسووطنين    االنوااكاإل يد المق
ال ربيرررض وقطرررراا فررر ة، وسررررلط اليررروه الررررى أكثررررر المنلمررراإل ارسرررررائيليض وطر رررا، ووسررررائلاا وأدواواررررا، 
والجااإل الداامض لاا، ومدا الو ا  السرلطاإل ارسررائيليض بمسرؤولياواا كقروة احروالل مل مرض بالرد اا ارن 

 السكان الفلسطينيين وحمايوا .
 

 يةانتهاكات يوم
ويلاررر الوقريررر أن ولررأ االنوااكرراإل وقاررإل بأرركل أررب  يرروم ، ووراوحررإل بررين إفررالق أمرراكن الابررادة، 
والحرق الموامد للمساجد والكنائس، وحرمان الفلسطينيين من الحق    الوصول إلى أمراكن ابرادوا ، 

طالق النار، وودريط الممولكاإل وودميرما.  وا 
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للفلر ، والواديرد، وكوابرض الأرااراإل الانصرريض، ومحراوالإل كما أملإل االنوااكاإل االاورداه الجسردح وا
من  أو ودفيس صوإل األنان، واالاوداه الى المقابر، وواويد األماكن المقدسض، والحفرياإل األثريرض، 

 ومحاوالإل اقوحا  المسجد األقصى، وحوى محاوالإل نسف ، وفير نلأ من االنوااكاإل واالاوداهاإل.
انوااكرا، بل رإل نرووارا  ر  سرنض  252أكثرر مرن  5028حورى  5000ورصد الوقرير    السرنواإل مرن 

 انوااكا. 232بواق   5028
ويروف  مادل االنوااكراإل ارسررائيليض للمقدسراإل  ر  مدينرض القردس مقارنرض ب يرمرا مرن المنراطق المحولرض 

 .2091سنض 
 ادإل انوااكررررا، كمررررا  829وكأررررفإل النوررررائل أن المسرررراجد سررررجلإل أالررررى نسرررربض مررررن االنوااكرررراإل بنحررررو 

 مادالإل مد  المساجد    اليفض والقطاا ج ئيا أو كليا.
 5025ويسودل من الوقرير أن أاداد المسووطنين والجنود النين اقوحموا المسجد األقصرى درالل سرنض 

ألفرررا مرررن السرررياح األجانرررط. كمرررا اروفررر  اررردد  550أررردص، باريرررا ض إلرررى  3000وحررردما بلرررغ نحرررو 
، 5028حفريررض  رر   41إلررى  5000حفريررض  رر  سررنض  52الحفريرراإل وحررإل األقصررى و رر  محيطرر  مررن 

 طبقا للوقرير.
ويلفررإل الوقريررر االنوبررا  إلررى أن انررف المسررووطنين يقررف دلفرر  الكثيررر مررن الوابئررض الدينيررض، ووباررا لررنلأ 

جماارررض ياوديرررض موطر رررض وودصرررص  ررر  وحقيرررق المسررراا  الراميرررض إلرررى مرررد  المسرررجد  52ونأرررط نحرررو 
ألمرررراكن المقدسررررض، ووسرررروفيد ولررررأ المجموارررراإل مررررن الرررردا  المررررال  األقصررررى وبنرررراه تالايكررررلت، ومررررد  ا

والحكروم  الرسررم  ارسررائيل ، ومررن دار  أدصررياإل إسررائيليض اامررض ومسرؤولين حكرروميين ووبريررراوا  
 لولأ األامال.

 54/2/5114، الجزيرة نت، الدوحة
 
 االحتالل يمنع حصاد القمح جنوب نابلس .28

قررواإل االحرروالل، امررس، مرر اراين  لسررطينيين مررن بلرردة اقربررا، مناررإل : كامررل ابرررامي  -القرردس المحولررض 
وقررررال مسررررؤول ملررررف  جنرررروط أرررررق نررررابلس، مررررن حصرررراد القمررررل  رررر  حقررررولا  الواقاررررض أرررررق  القريررررض.

االسويطان    أمال اليفض ال ربيض، فسان دفلس، إن قواإل االحوالل ونراإل بدواا  أمنيض    منااا 
 الى حقولا  لحصاد القمل.اأراإل الم اراين النين ووجاوا صباح امس 

 52/2/5114، الرأي، عّمان
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 البداوي على "إهمال األونروا" مخيم احتجاج فيلبنان:  .29
نفنإل اللجان الأابيض الفلسطينيض    الأرمال إيررابا وحرنيريا،  ر  كرل مؤسسراإل األونرروا  ر  مديمر  

إدارة األونرروا  ر  لبنران  نار البارد والبداوح ومدينض طرابلس، إحوجاجا الرى الواراط  السرلب  مرن قبرل
 و   منطقض الأمال مر  مطالرط وقيرايا أبنراه أرابنا  ر  المنطقرض باامرض ومدري  نارر البرارد بداصرضت.
وطالبرررإل اللجررران المررردير الارررا  ل ونرررروا تبالورررددل السرررري  لماالجرررض مرررن  القيرررايا، الوررر  سررروكون لارررا 

 إناكاساإل سلبيض    امو  المديماإلت.
 52/2/5114، المستقبل، بيروت

 
 مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية: استشهاد الجئ فلسطيني في سورية .31

 رر  مدرري  اليرمرروأ  58/2الجماررض  يررو أ رراد ناأررطون حقوقيررون، باسوأررااد الجرر   لسررطين  : دمأررق
وأويحإل تمجمواض الامل من أجل  لسطين  سوريضت، أن الالج    جنوط الااصمض السوريض دمأق(.

ن سكان مدي  اليرموأ، قيى أمرس الجمارض إثرر إصرابو  بايرار نرارح انرد حسين مطر ابد الرحي  م
 مرور  الى طريق مطار دمأق الدول .

و   سياق موصل، طالبإل تمجمواض الاملت بار راج ان أحد اأر الجئاي  لسطينياي ن حوا من سروريض 
بطريقض فيرر إلى وونس، حيث وحوج م  سلطاإل األديرة منن حوال  أار ونصف بوامض ددول البالد 

وأدحدإل المجمواض    بيان صدر اناا اليو ، الى يرورة مااملض الالجئين الفلسطينيين     أرايض.
وونس أسوة ب يرم  من الالجئين ايدرين، ومرااراة القروانين والقرراراإل الدوليرض الموالقرض بمااملرض الجئر  

 الحروط.
طفرل الفلسررطين  طرارق  يراد انيسر  باررد و ر  لبنران، أكردإل المجموارض أن األمررن اللبنران  أ ررج ارن ال

احوجرررا  دا  ألكثرررر مرررن أسررربواين بحجرررض انواررراه مررردة إقاموررر  الرررى األرايررر  اللبنانيرررض، الرررى أن يقرررو  
 بوجديد إقامو  دالل سباض أيا .

 54/2/5114قدس برس، 
 
 للتحقيق معه اً االحتالل يقتحم منزل أسير إداري محرر ويسلمه بالغ .30

لمراسرررل تقررردس بررررست أن قرررواإل االحررروالل دممرررإل منررر ل األسرررير المحررررر  أ ررراد أررراود ايررران: را  هللا
الماندس رام  البرفوث  وسلمو  بالفاي لمقابلض مدابراإل االحوالل    ماسكر تاو رت بالقرط من بلدة 

ن االحوالل اقوح  من ل إقال أقيق المحرر البرفوث ، ران  البرفوث ، و  بيوونيا، جنوط فرط را  هللا.
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مرايو  ر  ماسركر  /أيرار 51بطريقض ممجيرض وسرلحم  اسرودااه للمقابلرض يرو  الثالثراه القراد  أقيق  رام  ت
 او ر، موقاض باس   الكابون نادر(ت.

 52/2/5114الخليج، الشارقة، 
 

 الضفةجنوب يدّمر شبكة كهرباء و  القدسباالحتالل يهدم منشآت سكنية وأخرى للمواشي  .32
يض وأدررا للمواأر   ر  اردة منراطق ببلردة الاي ريرض. حيرث مردمإل جرا راإل اردارة المدنيرض منأرآإل سركن

قامررإل قررواإل االحرروالل بر قررض جرا ررض باقوحررا  بلرردة الاي ريررض، ونفررنإل امليررض مررد  واسرراض طالررإل بركسررين 
 بركساإل لوربيض المواأ  واألاالف. 0سكنيين وديمض، و

سين لاائلض أبو فاليض وأ اد سام  أبو فاليض أمين سر ارط الجاالين ان جرا اإل االحوالل مدمإل برك
 مورا مرباا. 520لوربيض األفنا  وأاال اا، مساحواما أكثر من 

مورررا مرباررا،  90كمررا مرردمإل الجرا رراإل بركسررا ل فنررا  ياررود للمررواطن أبررو سررند اراارررة وبلررغ مسرراحو  
 2وأويررحإل الاائلررض أن الجرا رراإل مرردمإل البررركس الررى محووياورر  مررن األاررالف، وقرردرإل دسررائرما ط

دمرإل جرا اإل االحوالل أبكض كارباه ودد  حيحا سكنيا كامال    بلدة إننا فررط و  ر أردن .آالف دينا
محا لرررض الدليرررل، وقامرررإل بررراقوالا مئررراإل األأرررجار  ررر  قريرررض نحرررالين فررررط بيرررإل لحررر  جنررروط اليرررفض 
ررار،  رر  مسرراحض أرس وبلررغ مسرراحواا حرروال   ال ربيررض المحولررض واررود ملكيواررا للمررواطن لررامر بأررارة نصح

 اإل(.دنم 20 
 52/2/5114، الدستور، عّمان

 
 فعالية تضامنية مع األسرى الفلسطينيين في قبرص .33

أقررا  االوحرراد الاررا  لطلبررض  لسررطين  رر  مدينررض  ام وسرروا القبرصرريض  االيررض ويررامنيض مرر  األسرررا : أثينررا
 الفلسطينيين    سجون االحوالل الى يفاف البحر المووسط المقابلض لأواط  األراي  المحولض.

منإل الفااليض إطالق بالوناإل مييئض وحمل أسماه األسرا الفلسطينيين، حيث أارأ    الفااليض ووي
طلبض  لسطينيون من جاماض الأرق األدنى،  يمرا وحردث أرقيق األسرير اردارح الميررط ارن الطارا  

وأدا الفنرران الفلسررطين  محمررد ابرراس دررالل  ارر ا  أبررو ارقرروط للمأرراركين وأرركرم  الررى مجاررودم .
اليض أناأيد ودا  صمود األسرا وواكس مااناوا ، وبدور  ووجر  االوحراد الارا  لطلبرض  لسرطين  ر  الفا

 مدينض  ام وسوا بالأكر لجمي  من أارأ    الفااليض.

 54/2/5114، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 وفاة شقيق الراحل ياسر عرفات  .34

ن ابرررد الررررؤوف ار ررراإل الأرررقيق محسررر .انوقرررل إلرررى رحمرررض هللا وارررالى  ررر  أبرررولب  أمرررس د :أبرررولب 
 األص ر للرئيس الفلسطين  الراحل ياسر ار اإل.

 52/2/5114الخليج، الشارقة، 
 
 هزة أرضية خفيفة تضرب األراضي الفلسطينية .35

يررربإل األرايرر  الفلسررطينيض باررد السررااض الااأرررة بقليررل مررن صررباح امررس مرر ة أريرريض : سررما -فرر ة 
والقردس وبئرر السرب  ارن الار ة األريريض الور  أرار بارا وصفإل ب ناا دفيفض. ووحدث سركان  ر  حيفرا 

 سكان ف ة ايياي.
 52/2/5114الحياة، لندن، 

 
 مسيحيو األراضي المقدسة باألرقام .36

ياررررير نصررررف مليررررون مسرررريح   رررر  االرايرررر  المقدسررررض الورررر  برررردأ البابررررا : أ ف ط -القرررردس المحولررررض 
  رنسيس  يارة لاا للمرة االولى امس وسومر ثالثض ايا .

سرائيليض:   م  ا ي و  ادد المسيحيين    األراي  المقدسض، و ق إحصاهاإل أردنيض و لسطينيض وا 
 

ألف مسيح     االردن النح كان المحطض االولى  ر   يرارة  500يقي  نحو  المسيحيون في األردن:
يين البابررا، ومرر  مو اررون بالوسرراوح بررين الكاثوليررأ واالرثررونكس، إيررا ض الررى أاررداد مررن الالجئررين السررور 

والامرررال الماررراجرين فيرررر الأررررايين الرررنين يررردينون بالمسررريحيض. و ررر  المملكرررض اييررراي، أوبررراا للطوائرررف 
 المارونيض واالرمنيض والسيريانيض، وآالف ادة من الكلدانيين القادمين من الاراق.

 

ألرف مسريح   ر  اليرفض ال ربيرض والقردس المحولورين،  20يارير نحرو  مسيحيو األراضي الفلسطينية:
قرررري  مالمارررر   رررر  بيررررإل لحرررر  ورا  هللا. وينومرررر  اكثررررر مررررن نصررررف مررررؤاله الررررى الكنيسررررض اليونانيررررض وي

مررن  320ألفرراي و 21أرردص، مررنا   200ألفرراي و 55االرثونكسرريض، بينمررا يقرردر ارردد الكاثوليررأ مررنا  بررر 
 (.2154من الملكيين  النين انيموا الى الكنيسض    روما اا   4920الرو  الكاثوليأ، و

ألرف مسريح   ر  القردس قبرل قيرا  دولرض  80نيض آالف مسيح     القدس  بينما كان مناأ ومناأ ثما
 (.2043إسرائيل اا  
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و ر  قطرراا فرر ة، يويرراهل اردد المسرريحيين، دصوصرراي منررن سرريطرة حركرض تحمرراست الررى القطرراا اررا  
 2200. وكان المسيحيون مد اي لاجماإل قامإل باا مجموااإل سلفيض ص يرة موطر ض. وياير 5001

 كاثوليكياي. 280مسيح     القطاا، فالبيوا  من االرثونكس، وال يوجد سوا نحو 
 

ألف  290يوجد نحو  :1042" منذ سنة إسرائيلاألراضي الفلسطينية التي تحتلها "المسيحيون في 
 ررر  المئرررض مرررنا  الرررى االقليرررض  30مليرررون أررردص، ينومررر  نحرررو  3،5مسررريح   ررر  إسررررائيل مرررن اصرررل 

 .2043باد قيا  دولض إسرائيل اا  الاربيض الو  بقيإل 
ألفرراي مررن  54ألفرراي مررن الرررو  الملكيررين، و 20ويأرركل الكاثوليررأ نحررو نصررف المسرريحيين  رر  إسرررائيل: 

مررارون . ويوجررد  رر  إسرررائيل اييرراي مجومرر  مونررا   مررن  400ألفرراي و 22الرررو  الكاثوليررأ، إيررا ض الررى 
الوحررراد السرررو ياو  سرررابقاي، وحصرررلوا الرررى المسررريحيين فيرررر الاررررط الرررنين ووحررردر فرررالبيوا  مرررن دول ا

 الجنسيض ارسرائيليض بمساادة قانون الاودة النح يمنل الجنسيض ارسرائيليض ألطفال او أل واج الياود.
المسررريحيين  ررر  إسررررائيل امرررال جررراؤوا مرررن آسررريا  الفيليبرررين والانرررد وسرررريالنكا( وأ ريقيرررا  مرررسونحرررو دة 

 اجوماايض صابض. دصوصاي أريوريا( وم  يواجاون لرو اي 
ألررف ماراجر مرن الررو  الكاثوليررأ  90وو رق أرقرا  صرادرة ارن البطريركيررض الالوينيرض  ر  القردس، يوجرد 

 النين قدموا من ا ريقيا، وال يحملون الجنسيض ارسرائيليض، ويقيمون    إسرائيل.
 52/2/5114الحياة، لندن، 

 
 معارضين للسدبين مؤيدين و  البداويالنار بمخيم  إلطالقتبادل لبنان:  .37

 النار    مدي  البداوح لالجئين الفلسطينيين، أمال  لبنان، يو  السبإل رطالقوق  وبادل  :السبيل
، الى دلفيض قيا  ونلي   لسطين  مؤيد لنلا  الرئيس السورح بأار األسد بالداوة الى مارجان 54/2

من دون إن يؤدح نلأ الى  هللا، داا  ل ، ور   صور األسد واألمين الاا  لح ط هللا حسن نصر
 سقوط يحايا.

من الأبان الفلسطينيين  وأويل مصدر أمن   لسطين     المدي ، لوكالض األنايول، أن ادداي 
وأويل أن القوا  المااريين للنلا  السورح ااوريوا سيارة واباض لونلي  الصااقض الموال  للنلا ،

   المكان،  يما انوأرإل تمجموااإل مسلحض األمنيض الفلسطينيض بالمدي  يربإل الى الفور طوقا 
 أما  مكاوط الونليماإل المواليض والمااريض للنلا  السورحت.

 54/2/5114السبيل، عّمان، 
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 المستوطنون يفاقمون تدهور السياحة الداخلية ويزاحمون الفلسطينيين عليها .38

 ربيرض  داصرض المنراطق باإل مأاد رؤيض قطاان المسووطنين وم  ووجول    جبرال اليرفض ال: را  هللا
م لو ا لمواطن  اليفض ال ربيض، النين يأكون من م احمض المسرووطنين  األثريض واألحرار والينابي  أمراي 

للمناطق السياحيض الدادليض المونفس أب  الوحيرد ل رالبيوا  بسربط الحرواج  والمسرووطناإل، و ر  أحيران 
 اديد السالح.اديدة يطرد المسووطنون المصطا ين الفلسطينيين وحإل و

ويقول المواطن محمود المصرح من نابلس إنح  قرر مو واائلو  أن يصرطاف ويقير  اطلرض الجمارض 
والسرربإل  رر  واد قانررا فرررط سررلفيإل لررو رة الينررابي   يرر  وكثرررة األأررجار، حيررث وفاجرر  أن مجمواررض مررن 

ث اررن مكرران المسررووطنين قررد سرربقو  إلررى منرراأ وماارر  أسررلحض دفيفررض، ممررا ايررطر  إلررى الرجرروا والبحرر
 آدر دأيض الى أطفال .

وبحسررط جاررا  ارحصرراه الفلسررطين    قررد بلررغ مووسررط إنفرراق األسرررة الواحرردة دررالل الرررحالإل المحليررض 
دوالراي  ررر  قطررراا فررر ة(،  يمرررا بل رررإل نسررربض السرررياحض  45دوالراي  ررر  اليرررفض ال ربيرررض، و 99دوالرا،   41

 الدادليض    ف ة أالى مناا    اليفض ال ربيض.
الاامل حسرين دالرد مرن نرابلس أن مسرووطن  تيوسراارت جنروط نرابلس، قراموا سرابقا بوررمي  أحرد  ويؤكد

الينرابي  ووطويقرر  ب سررالأ أررائكض، ومنارو  اررن الفلسررطينيين، وأررامدم  ومر  يسرروجمون  يرر  ويسرروللون 
 باألأجار حول الينبوا.

مايرررق أمرررا  وطرررور ووقرررد  بررردور ، أكرررد الباحرررث مارررال  أن االسرررويطان  ررر  اليرررفض ال ربيرررض  ياررردح أكبرررر 
السرررياحض الدادليرررض، حيرررث  ررراق  مرررن وررردمورما جرررراه مصرررادرة ينرررابي  ومنررراطق حرجيرررض كمنررراطق محميرررض 
طبيايض ال يددل إلياا إال المسووطنون، كمرا وسربط سركط المجرارح  ر  وديران اليرفض ال ربيرض بولويرث 

الررررنح أحجرررر   ينررررابي  ومنرررراطق سررررياحض دادليررررض كمررررا مررررو حاصررررل  رررر  منطقررررض المطرررروح فرررررط سررررلفيإل
 المصطا ون ان  يارو  بسبط الراوئل الكرياض الو  وباثاا مجارح مسووطنض تاريئيلت.

وأأررار ماررال  إلررى أن االسررويطان أييررا وسرربط  رر  إيررااف السررياحض الدادليررض للمواقرر  األثريررض  حيررث 
اان ي احمررون الفلسررطينيين  رر  منرراطق اديرردة مناررا برررأ سررليمان األثريررض، ومناررا أييررا دربررض ديررر سررم

المنحووض    الصدر فرط سلفيإل حيث ا لاا االسويطان من أرب  جااإل وورأ منفنيا وحيرديا يرايفيا 
 للفلسطينيين من الجاض الجنوبيض.

ولفإل ماال  إلى ادااه المسووطنين ب حقيض باس المقاماإل الدينيض مثل مقا  النب  يوسف    نرابلس 
احض الدادليرض لولرأ المواقر ، والور  كانرإل  ر  ومقاماإل كفل حارس، مما سام  أييا  ر  إيرااف السري
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السررابق قرررا وبلررداإل سررلفيإل وحيرر  مارجانررا واحوفرراال سررنويا  رر  ولررأ المقامرراإل ومررو مررا ووقررف بسرربط 
 المسووطنين.

 54/2/5114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أمسية فنية ثقافية في أبوظبي إحياء لذكرى النكبة .39

الوطن  ليل الجماض/السبإل،  االيراإل مارجران تحورى ال ننسرىت أاد المسرح   دوا إبرامي : -أبولب  
للنكبض الفلسطينيض، وحإل راايض السفير الفلسطين  اصا  مصالحض، وو ارة الثقا ض  99إحياهي للنكرا ال

 والأباط وونميض المجوم ، وونلي  اللجنض االجوماايض الفلسطينيض    أبولب .
 رقض الفنون الأابيض الور  قردمإل لوحراإل اسوارايريض للدبكرض وو ين المسرح بالدبكاإل واألاال ، وأطلإل 

الفلسررطينيض وأررادإل وفاارررل الجماررور، و رر  لوحرررض  نيررض احوفرررإل  ياررا الفرقررض بالفنررران الراحررل أبررروارط، 
قررردمإل الفرقرررض اريررراي أطرررل  يررر  أحرررد أايرررائاا موأررربااي بالفنررران أبررروارط ب يررر  وأسرررلوب  أرررادياي ب فنيوررر  

ل  الحفل برنين قصائد أاريض ب طاللض للأاارة الفلسطينيض الدكوورة نايمض الأايرة تيا وووض الدارت، وح
حسررن، ولوارررا الأرراارة الفلسرررطينيض ممسرررض يررونس، وممرررن ثرر  ألابرررإل الفنانرررض الفلسررطينيض الملو مرررض مررريس 
ألر،    لاورما األول    ارماراإل جماور المسرح الى وق  موال وأفنيض تأنا صوإل االنوفايضت، 

 تيا حالل  ويا مال ت الو  أاركواا  ياا  رقض الفنون الأابيض.وتجن جنون ت و
  52/2/5114الخليج، الشارقة، 

 
 إجحاف الوضع الحالي بحقوق الفلسطينيين بابا الفاتيكانخالل استقباله  األردن يؤكد ملك .41

 ابدهللا الثان  بابا الفاويكان  رنسيس،    قصراألردن  اسوقبل الملأ : الحاج حمدان -امحان 
 الحسينيض، أمس السبإل، والنح وصل إلى المملكض     يارة حل بابويض وسومر يومين.

كما أن مناأ : تهللا موجااي كالم  للبابا ارسرائيل ، قال الملأ ابد -و يما يوالق بالصراا الفلسطين  
اد حل لدطواإل وودنوناا ودا  وقدمون  لمساادة الفلسطينيين وارسرائيليين الى إيج -أيياي -حاجض 

والدوف من ايدر  تبحرمان الفلسطينيين من الادلتإن الوي  الرامن الموسو   لصرااا  الطويل.
وماا يمكننا مساادة  ومن الو يير يحمل وصفض للدمار الموبادل، وليس االحورا  الموبادل المنأود.

ادل ووا ي  القادة    كال الجانبين الى اودان الدطواإل الأجااض الال مض لوحقيق السال  وال
 .تالوااير

 52/2/5114 ،الدستور، عّمان
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 زيارتي رعوية دينية والقدس لنا جميعًا  ..البطريرك الماروني: فليقولوا ما يقولون .40

فادر البطريرأ المارون  الكاردينال مار بأارة ، 54/2/5114 ،النهار، بيروتموقع صحيفة نأر 
 يارة رااويض،  إطاردن واألراي  المقدسض،    ، مووجاا الى األر يو  الجماضبطرس الراا  بيروإل 

ورا ق  النائط البطريرك  الاا  المطران بولس صياح والمسؤول  حيث سيواكط  يارة البابا  رنسيس.
 االاالم     بكرك  وليد فياس.

ت باد وصول  الى امحان للووج  الى 54أويل البطريرأ المارون     حديث الى ولف يون ت رانس و 
لمقدسض     لسطين المحولض،     يارة رااويض، أن  تاسو نن رئيس الجماوريض ميأال األراي  ا

 سليمان ورئيس الحكومض وما  سال  ل يارة االراي  المقدسضت، مؤكداي الو ام  القوانين اللبنانيض.
وأأار الى أن لدي  تحصانض كنسيض وروحيضت، وقال: تأنا البطريرأ اليو  ومنا قرارح اليو  م  

ينودس المقدس    منا اللرف والمكان وال مانت، مؤكدا أن تالمرحبين ب يارو  ل راي  المقدسض الس
 م  أكثر بكثير من الجاض الماوريضت.

ن  لن يلوق  أوانسحط الراا  دالل المقابلض باد و كيد  تاحورا  وطن  لبنان وسيادو ت، ووأديد  الى 
     يارو  تأح مسؤول مدن  أو سياس ت.

بطريرأ ، أن ال مير قصيباو  ،امحان، نقالي ان مراسلاا    52/2/5114 ،الحياة، لندن وأيا إل
 ليقولوا ما تان  يارو  األولى لفلسطين ب ن  مطمئن إلى دطوو  ولن يكورث: أجاط بأارة الراا  

 .تيقولون،  يارو  راويض  للموارنض الفلسطينيين( دينيض، والقدس لنا جميااي 
آل إلي  حوار األديان وحوار الحياراإل  يما يوالق بالوااير بين الدياناإل وسط وسئل كيف يقوح  ما 

باس الارط تاواصف الانف والقول اليوم     المنطقض،   أار إلى جماااإل الوطرف قائالي إن 
لوفويواا ابر إطاحض ناأ الوااير. وااوبر أن الدالص « باإل ينفن مدططاإل فربيض    المنطقض

كولض من نار، ومن دون حل لاا، ال يحلمن أحد »لسطين الو  وصفاا ب ناا يكمن    حل قييض  
 .ت   المنطقض

منن وحرير  تسرائيلتإكما حس البطريرأ الراا  الى ايجاد مدرج لملف لبنانيين ما  الوا يايأون    
 جنوط لبنان من االحوالل. وأقر ب ن  ليس انصا اي لوطنا  ان يبقوا حيث م .
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 اهتماماتنا القضية الفلسطينية تقف على رأس جدوللدى األمم المتحدة: بعثة ماليزيا  .42
نلمإل باثض مالي يا لدا األم  الموحدة فداه امل لادد من السفراه الى أرف و ير  تو ات:-نيويورأ 

الدارجيررض، داوررو سرررح أمرران، الموواجررد  رر  نيويررورأ لحأررد الرردا  لورأرريل بررالد  للايررويض  رر  مجلررس 
 األمن.

 ير أمرران كلمررض نكررر  ياررا أن القيرريض الفلسررطينيض وقررف الررى رأس جرردول امومامرراإل مالي يررا، وألقررى الررو 
وأناررررا سرررروكون القيرررريض الاامررررض لاررررا دررررالل  ورررررة ايررررويواا  رررر  مجلررررس األمررررن، مرحبررررا بالمصررررالحض 

 الفلسطينيض، ومومنيا الدير للأاط الفلسطين .
 يرا إ اه القيريض الفلسرطينيض، وو ييردما من جاو  أارط السفير منصور ان الوقدير الكبير لمواقف مالي

للأرراط الفلسررطين ، وأكررد للررو ير أمرران دارر  دولررض  لسررطين لورأرريل مالي يررا للايررويض فيررر الدائمررض  رر  
 مجلس األمن، واالسواداد للوااون مااا بأكل كامل.

 52/2/5114األيام، رام هللا، 
 
 رائيلي واحترام الحريات الدينية يدعو إلى "حل عادل" للصراع الفلسطيني اإلسبابا الفاتيكان  .43

أ.ف.ط: وجرر  البابررا  رنسرريس، أمررس، دارروة  رر  مسرروال  يارورر  الررى األردن المحطررض األولررى  -امرران 
 ررر  رحلوررر  إلرررى األرايررر  المقدسرررض إلرررى إيجررراد تحرررل سرررلم ت للنررر اا  ررر  سررروريض وتحرررل ارررادلت للصرررراا 

 الفلسطين . -ارسرائيل  
الور  وأراد ايرطراباإل  األوسرطاإل الدينيرض  ر  كرل منراطق الأررق وداا البابا اييرا الرى احوررا  الحرير

 وونام  حركاإل الوطرف.
الملرأ ابرد هللا الثران  لر   ر  قصرر الحسرينيض  ر   األردنر وقال البابا    كلمض درالل اسروقبال الاامرل 

ومسرررريحيض وممثلرررر  الباثرررراإل الدبلوماسرررريض  إسررررالميضامرررران بحيررررور كبررررار المسررررؤولين وقيرررراداإل دينيررررض 
الماومردة لردا المملكررض، تأأرج  سرلطاإل المملكررض الرى موابارض الو اماررا  ر  البحرث اررن السرال  المرجررو 

 والدائ  من اجل المنطقض ب سرمات.
واياف تمن منا المنلار يصبل أمرا يروريا وطارئا الووصل الى حل سرلم  لال مرض السروريض، والرى 

 الفلسطين ت. -ارسرائيل   حل اادل للصراا
واويررررل البابررررا ان تمررررنا البلررررد  األردن( يسويرررريف بسررررداه اررررددا كبيرررررا مررررن الالجئررررين الفلسررررطينيين 
والاراقيين وآدرين قادمين من مناطق وأاد أ ماإل، ال سيما سوريض المجاورة، والو  واران  مرن صرراا 

 يرا من الجمااض الدوليض وداماات.يدور من  ورة طويلضت، مأيرا الى ان تمن  الييا ض وسوحق وقد
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ومررن جانررط آدررر، داررا البابررا  رنسرريس الررى احورررا  الحريرراإل الدينيررض  رر  كررل منرراطق الأرررق األوسررط، 
قائال: تآمل بأدة أن يؤدن حق احورا  الحريض الدينيض    االاوبار    كل مناطق الأرق االوسط و   

 الاال  ب سر ت.
بر نا  مواطنرون يوموارون بمواطنرض كاملرض، ومر  كرنلأ، ويريردون  واويل البابا أن تالمسيحيين يأرارون

 ارساا     بناه المجوم  م  مواطنيا  المسلمين من دالل وقدي  إسااما  الداص والممي ت.
 52/2/5114، األيام، رام هللا

 

 وثالث شركات كبرى "إسرائيل"تقاطع  الواليات المتحدةفي  كاثوليكيةأكبر جامعة  .44
: صوإل الجماض الماي ، طالط أكبر جاماض كاثوليكيض    الواليراإل الموحردة تدح وكاالإل -واأنطن

برررولت الرررى مقاطارررض إسررررائيل والأرررركاإل األميركيرررض الوررر  وواامرررل ماارررا،  يمرررا أالنرررإل نورررائل الوصرررويإل 
بحيررور روح جلارراد القنصررل ارسرررائيل  الاررا  الررنح درررج مررن الجاماررض الررى وقرر  ت فاريرردت الطالبرراإل 

 الاربياإل المنوأياإل بالنصر األكاديم .الفلسطينياإل و 
واسو ل جلااد النح امل سابقاي    السفارة ارسرائيليض  ر  األردن صرفو  الدبلوماسريض لرددول الجامارض 
الو  كانإل أرطض مدينض أيكافو قد أالنوارا م لقرض أمرا  فيرر طالبارا ومدرسرياا والاراملين  يارا درالل 

مونا سررررين، وباررررد ان ثبررررإل ردارة الجاماررررض ان اللرررروب  الوصررررويإل لوجنررررط اح وصررررايد مررررن الطررررر ين ال
اليارودح  رر  الواليرراإل الموحردة وررددل للورر ثير الررى نورائل الوصررويإل ابررر نراار  للاالقرراإل الاامررض ومرر  

 مؤسسض ياوديض وداى تقف مانات وبثإل مولفياا    الجاماض رقناا الطلبض ب سقاط القرار.
يرررد   يمرررا نجحرررإل حأرررود اليرررومين  %49ابرررل مق %24وصررروإل الطرررالط لصرررالل المقاطارررض بنسررربض 

األديرررين للوصررويإل  رر  ورررجيل كفررض المقرراطاين باررد أن أقرري  الررى اجررل مركرر  لوحفيرر  المأرراركض  رر  
الوصويإل  ر  بيرإل الناأرط الفلسرطين  رميرف اروس هللا وبمسراادة مرن بناور  األربر  وموطواراإل مرن 

 الجاليض.
ح اسرروثماراإل  رر  الأررركاإل الورر  وقررو  بوصررني  ويفرررس القرررار الررى الجاماررض وقررف الواامررل ووصررفيض أ

دارة السرجون ارسرررائيليض ويأرمل نلررأ أررركاإل  األسرلحض ووررو ير وكنولوجيرا المراقبررض للحكومرض والجررير وا 
 أميركيض كبرا أأارما ميوليإل باكارد، بوينغ، لوكايد مارون وكاوربيلر.

كراديم  ك سراس للبنراه الير  وأجم  ناأطون سياسيون أميركييون وارط الى مفصليض منا النصرر األ
    جامااإل أةدرا.
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وااوبر الناأط السياس  األميرك  الماروف ديرأ رايلر  ان مرا يجارل مرنا ارنجرا  مفصرلياي مرو حقيقرض 
أنرر  ورر  برر رادة الوصررويإل الحررر المباأررر للطلبررض ولرر  يررو  اررن طريررق الوصررويإل دادررل الايئرراإل القياديررض 

س لير وط إدارة الجامارض، وحاليراي سريكون مرن الصراط الرى للحكوماإل الطالبيض المنودبض الور  ووارر 
إدارة الجامارررض الوراجرررر  انرررر  أو ممارسررررض يرررر وط الررررى اوحرررراداإل الطلبررررض ألن الوصررررويإل مباأررررر مررررن 

 الطلبض.
وااوبر ال  ابو نامض، الناأط السياسر  ناأرر موقر  االنوفايرض ارلكورونيرض  ر  الواليراإل الموحردة، أن 

مرض ارسررائيليض بأركل رسرم  رحبراط المقاطارض ابرر إرسرال قنصرلاا الوصويإل كأف ان وددل الحكو 
 الاا  الى الجاماض ومأاركو     الو ثير السلب  الى أؤون أكاديميض دادليض    الجامااإل.

 52/2/5114، األيام، رام هللا

 

 في إطالق نار داخل المتحف اليهودي في بروكسل ثالثةمقتل  .45
ن وامررأة وأصريط أردص رابر  بجرروح دطيررة  ر  إطرالق نرار قورل رجرال: بروكسل ر أ ف ط، رويورر 

 رر  الموحررف الياررودح وسررط بروكسررل السرربإل وقالررإل و يرررة الدادليررض البلجيكيررض إن الاجررو  ربمررا وكررون 
 وراه  دوا   مااديض للساميض.

وقررال نرراطق  رر   رقررض ارطفرراه ببروكسررل إن الأرردص الررنح أطلررق الرصرراص قرراد سرريارو  إلررى دادررل 
 أايرة ناريض.الموحف وأطلق 

وقررال النرراطق بييررر مرريس لقنرراة تبرر  إف إ ت الولف يونيررض البلجيكيررض الناطقررض بالفرنسرريض تطبقرراي للمالومرراإل 
المورروا رة لرردينا  رر  الوقررإل الحررال   رر ن حررادث إطررالق نررار  ررردح ووقرر  الررى مررا يبرردو دادررل الموحررف. 

 مناأ كثير من الأاود والوحقيق يمي  بسراض.ت
يرض جويرل ملكر  قولارا لولف يرون تبر  إف أ ت إن دوا ر  مااديرض للسراميض قرد وكررون ونقرل ارن و يررة الدادل

 وراه الحادث.
ألفرا  ر  بروكسرل. وجررا وا ير   45وياير نحو نصف الجاليض الياوديض البلجيكيض الور  يبلرغ حجمارا 

 األمن حول المؤسساإل الياوديض    أنحاه بلجيكا. 
فاا تالمجر رة الفليارضت الور  وقارإل  ر  الموحرف اليارودح ودان الرئيس الفرنس   رنسروا موالنرد مرا وصر

وابرر الررئيس الفرنسر   ر  بيران مسراه السربإل  البلجيكر ، ماربرا ارن تويرامنت  رنسرا مر  البلجيكيرين.
 ان تو ثر  وادانو  الأديدة للمج رة الفلياض الو  وقاإل    الموحف الياودح    بروكسلت.

 52/2/5114، الحياة، لندن
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 نيوزيلندا: االستيطان غير قانوني ويشكل عقبة أمام السالموزير خارجية  .46

تو ررات: أكررد و يرر دارجيررض نيو يلنرردا مروراح مرراكول ، أن االسررويطان ارسررائيل  يأرركل الاقبررض -نيويرورأ 
 الرئيسيض أما  امليض السال ، وأن  فير قانون  ويواارس م  الأرايض الدوليض.

ض، مأريداي بجارود القيرادة الفلسرطينيض لوأركيل حكومرض وحردة ورحرط مراكول  باوفراق المصرالحض الفلسرطيني
جاهإل أقوال الرو ير النيو يلنردح درالل اجوماار  مر  المراقرط الردائ  لدولرض  لسرطين لردا األمر   وطنيض.

الموحدة    نيويورأ السفير رياس منصور،    إطار حملض بالد  للحصول الى مقاد فير دائ   ر  
 .5029-5022مجلس األمن للفورة 

من جاو ، أارط السفير منصور ان وقدير دولض  لسطين لمواقف نيو يلندا وجا  القيريض الفلسرطينيض، 
الدراص بحصرول  20/91لصرالل قررار الجمايرض الاامرض ل مر  الموحردة  5025ووصويواا    نرو مبر 

ين دولض  لسطين الى صفض دولض مراقبض فير ايرو  ر  األمر  الموحردة، وأكرد للرو ير دار  دولرض  لسرط
 لورأيل بالد  للايويض    مجلس األمن.

 و   اجوماا السفراه الارط، وباد ارحاطض الو  قدماا و ير الدارجيض النيو يلندح،
  52/2/5114األيام، رام هللا، 

 
 لقطاع غزة ةإلى التمويل لتوفير الدعم واالحتياجات اإلنسانية الطارئ حاجةاألونروا: هناك  .47

اجومررراا  ررر   ررر  قطررراا فررر ة، روبررررإل ويرنرررر، ‹ األونرررروا›امليررراإل وكالرررض  مررردير قررردح تو رررات: -نيويرررورأ 
إحاطررض أرررح مررن داللاررا الويرر  ارنسرران  المورردمور  رر  القطرراا،  رر  األمرر  الموحرردة، السررفراه الارررط 

مأيرا إلى الاج  النح واان  من  موا نض الوكالرض، وحاجوارا إلرى الومويرل الرال   لورو ير المرواد ال نائيرض 
 الحوياجاإل ارنسانيض الطارئض لسكان ف ة.واألدويض وا

  52/2/5114األيام، رام هللا، 
 
 يرّحب باتفاق المصالحة الفلسطينية لجمهورية الدومينيكان السابقالرئيس  .48

الرئيس السابق لجماوريض الدومينيكان، ليونيل  رنانرد ، بالمصرالحض الفلسرطينيض  رححط تو ات:-نيويورأ 
ئيس محمررود ابرراس  رر  مررنا ارنجررا ، وأارررط اررن أملرر  برر ن يقررو  الرررئيس مأرريداي بالرردور القيررادح للررر 

 اباس ب يارة لجماوريض الدومينيكان    أقرط  رصض مواحض. 
  52/2/5114األيام، رام هللا، 
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 طفل سوري في بيته 111أفقر رئيس في العالم يؤوي  .49
فرواح الرنح صرنف األ قرر أالنرإل المفويريض الاليرا لأرؤون الالجئرين أن دوسري  موديكرا، رئريس األورو 

يورري  سررورح ممررن أجبررروا  الحرررط األمليررض  رر   200 رر  الاررال ، سرروف يسويرريف  رر  بيورر  الصرريف  
 بلدم  إلى اللجوه إلى الدول المجاورة.

 وقالإل المفوييض إن كل طفل سوف يرا ق  أدص بالغ من نوي ، بحسط موق  تالاربيض نإلت.
نحِّف موديكرا براأل قر مرن برين  امراه الارال مرن مروبر  الرنح يبلرغ  % 20   لكونر  ال يحروفل سروا برر صة

 دوالر أميرك ، ويوبرحا بالباق  للجماياإل الديريض. 200ألفاي و 25أارياي 
،  ر  بيرإل ريفر  بم راور ، ويرر س الارير 5020وياير موديكا منن وولي  الرئاسرض  ر  أرار مرارس 

 ض رؤساه الاال .   القصر الرئاس ، كما أن  ال يومو  بالحراسض المأددة كبقي
 52/2/5114، البيان، دبي

 

 ... والقيادات التاريخية قلقة على مستقبل الجماعةاإلخوان"زمزم" تشق األردن:  .51
لر  ونطفر  نرار الدرالف  ر  صرفوف جماارض تاردروان المسرلمينت األردنيرض، : ورامر الصرمادح -امان 

المحسروبين الرى ويرار الحمرائ ، مرن أمر  قرادة الجماارض  8منن صدور قرار مفاج  قبل أسرابي  بفصرل 
رنأائا  مبادرة تإصالحيضت ار رإل باسر  ت مر  ت،  ر  وقرإل سراإل قيرادة الونلري  القادمرض مرن رحر  ويرار 

 الصقور إلى وجري  المبادرة، وااوبارما تجيباي ونليمياي يادف إلى  را بنور الأقاقت.
انت األردنررر   ررر  مدررراس نيسررران  أبريرررل( المايررر ، ددرررل  ررررا تاردرررو  50ومنرررن إارررالن الفصرررل  ررر  

اسير، ياد األدطر الى ارطالق، يقابلر  مدراس درارج  ال يقرل دطرورة، إثرر إطاحرض جمااور  األ  
   مصر، واوااماا دليجياي باررماط، ومحاولض إدياااا إلى المالحقض والوجري  من جانط الحكومرض 

 البريطانيض.
ودح حرراد  رر  أوصررال الفرررا األردنرر ، ومررا مررن أررأ  رر  أن القرررار الررنح أدا إلررى انقسررا  أ قرر  وامرر

ينطوح الى ودااياإل سلبيض    لحلض واريديض اصيبض وادد وجود الجماارض، الور  لر  وارد وملرأ وررف 
 الوقإل للواامل مااا.

وال وووقف األ مض اند  صل قيادح ما  من و ن المفكر ارسالم  الماروف الدكوور ارحيل ال رايبرض، 
ح وصف    مرحلض مرا ب نر  تو يرر دارجيرض اردروانت وابيرراي ارن دمائر  أو الدكوور نبيل الكو ح ، الن

 وحنكو  السياسيض.
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وقرد وارر  إل األ مرض الررى وقرر  واراطف أجنحررض مامرض ووبرر  ويررار  الحمرائ ( مرر  القرادة المفصررولين، وبرردأ 
 ددان االحوجاج يوصااد من دادل أاط المحا لاإل  مقار اردوان( الو  ومثل فالبيض أرق أردنيض.

ثنيرراي، إن أن فالبيررض المندرررطين اال حوجرراج النررادر جرراه ليؤكررد أن االنقسررا  برراإل ي دررن باررداي ديموفرا يرراي وا 
    ت م  ت يوحدرون من ولأ المحا لاإل الو  و لط الياا الوركيبض الاأائريض.

ويمثررررل األردنيررررون مررررن أصررررل  لسررررطين  فالبيررررض الجمااررررض، وياوبررررر الأرررري  ممررررا  سررررايد نو األصررررول 
الرجرررل األول  ررر  الونلررري ،  يمرررا يأررر ل منصرررط النائرررط األول للمراقرررط الأررري   كررر  بنررر   الفلسرررطينيض

ارأرريد، إحرردا أكثررر الأدصررياإل الأرررق أردنيررض حيويررض  رر  صررفوف تاردرروانت. ولاررل أدطررر مررا  رر  
األ مرررض، مرررو ولرررويل بارررس قرررادة ت مررر  ت والمواررراطفين ماارررا ب نأررراه كيررران سياسررر  جديرررد يحمرررل اسررر  

 ، ومو ما يؤكد أن الدالف ل  ياد قائماي الى أسس  كريض أو أدصيض  قط.تاردوان األردنيينت
حرصررإل قيررادة ت مرر  ت منررن بررده األ مررض الررى اواررا  قيررادة الجمااررض بو ليررط الارر  الدررارج  والفلسررطين  
وحديرداي الررى الار  األردنرر ، ومرو مررا نفورر  القيرادة تاردوانيررضت مرراراي ووكررراراي، واسروندإل إلررى االحوجاجرراإل 

يرة الو  نفنواا الى مدا انوفاياإل الربير  الاربر ، للمطالبرض بارصرالح الردادل  ومحاربرض الفسراد الكث
 ووقويس صالحياإل الاامل األردن .

ووصررل األمررر  رر  قيرراداإل ت مرر  ت إلررى حررد اواررا  القيرراداإل الأرررق أردنيررض دادررل القيررادة مررن أمثررال بنرر  
 ينيض.ارأيد ومراد الايايلض بالوبايض لحركض حماس الفلسط

ويقررول الرردكوور جميررل دميسرراإل أحررد الررنين أررملا  قرررار الفصررل إن تمبررادرة ت مرر  ت جرراهإل مكملررض لمررا 
اجررر إل انررر  الجماارررض مرررن امومرررا  بالأررر ن الررردادل ت، ماوبرررراي أن قيرررادة الونلررري  أولرررإل االمومرررا  أكثرررر 

 بالقييض الفلسطينيض الى حساط القيايا والامو  المحليض.
داإل ت مررر  ت سينسرررحط الرررى اأرررراإل أايررراه الجماارررض المندررررطين  ررر  والمؤكرررد أن قررررار  صرررل قيرررا

 المبادرة، ومو ما قد يامحق األ مض دادل الوياراإل اردوانيض وأجنحواا.
والمؤكررد أييرراي أن قيررادة الونلرري  الحاليررض ال وملررأ مفرراويل الدررروج مررن األ مررض،  يمررا الطرررف ايدررر ال 

قياديرض  ر  الجماارض( لومكينر  مرن السريطرة الرى قمررة يملأ ال البيض دادل مجلس الأورا  أالرى ميئرض 
 القيادة.

لكررن األدطررر مررن نلررأ مررو واديررد تحكمرراهت الجمااررض أو مررن يار ررون بال اامرراإل تالواريديررضت، بررااو ال 
 المأاد الرامن واالاوكاف دأيض الولوج إلى ماامل تالفونضت.

أ مررض فيررر ااديررض... أ مررض ويرررط ويقررول أحررد مررؤاله الررنح اأررورط اررد  نكررر اسررم : تنحررن اليررو  أمررا  
نمرا الدرالف الرى المصرالل والمكاسرط الونليميرض.  ووا  جنور الجماارض... لسرنا أمرا  درالف  كررح وا 
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ول سررف ددلررإل اي ررض الجاويررض ويررربإل الجمااررض  رر  مقوررل  ...(ت. وأيرراف: تكررال الطررر ين وقرر   رر  
ب  يرر س اللجروه وحرإل أح لررف  الدط   ...( قيادة الجمااض يربإل بارس الحائط طلباي كنا وقدمنا

إلررى  صررل قيرراداإل ت مرر  ت، وقررد واارردنا مقابررل نلررأ إنارراه الدررالف ابررر قنررواإل الحرروار، وحصررلنا الررى 
 وااد من القيادة والمحكمض بوجميد المحاكماإلت.

سااض الى الوااد حوى وارينا للددياض  ...( القرار جاه موسرااي وصدر     43وأردف: تل  ومس 
 الجمااض وحدياإل وجوديض الى مسووا ارقلي ت. وقإل وواج   ي 

وميرى يقرول: تحورى الطررف ايدررر الرنح ومثلر  ت مر  ت لريس أ يررل حراالي...  قرد سراى ارن قصررد أو 
من دون قصد إلى أرنمض الجمااض ونأر فسيلاا ابر وسائل اراال ، وو  اسو الل  جيداي من جانط 

ياا اات.  أطراف رسميض رنااأ الجمااض وا 
د: تمناأ بصيص أمل    آدر النفق، لكن  يئيل، ويحوراج إلرى ماجر ة  ...(ت. فيرر أن مرنا واسوطر 

 القيادح ااوبر أن الحكماه تسيبنلون كل ما    وساا  رنااه الدالفت.
أةأرررارإل مبرررادرة ت مررر  ت  ررر  أيلرررول  سررربومبر( الارررا  المايررر  درررالل حفرررل كبيرررر أقررري   ررر  أحرررد المقرررار 

يض ر ياض ار إل بادائاا الواريد  لر تاردوانت، مناا رئيس الو راه الحكوميض، وحيرو  أدصياإل رسم
السررابق ماررروف البديررإل ورئرريس مجلررس األايرران ابرردالرؤوف الروابرردة وو يررر الدادليررض السررابق سررمير 

 الحباأنض.
وبررررر قرررادة المبرررادرة مرررن  الدطررروة بالسرررا  إلرررى الوواصرررل مررر  مكونررراإل المجومررر  الأرررابيض والرسرررميض، 

 الجمي . واالنفواح الى
وقررالوا إن ت مررر   واررردف إلررى دررررق الجررردار الررنح يحقرررق ارصرررالح السياسرر  واالقوصرررادح  ررر  الررربالد، 

 وينا  ثنائيض النلا  واردوانت.
والى وق  و كيد القيادة أناا ال ورا سربباي يرداوما للقلرق الرى مسروقبل الجماارض ووحردة صرفاا، وردااإل 

محا لررض إربررد الأررماليض، وكرران  رر  مقرردماا القيررادح  قيرراداإل إدوانيررض األسرربوا المايرر  لالجومرراا  رر 
 المثير للجدل ابدالمجيد الننيباإل النح أ ل منصط المراقط الاا  لدوراإل ادة.

وكرران ال ورراي لجرروه الررننيباإل إلررى وصررايد ل ررض الدطرراط يررد قيررادة الجمااررض، والقررول إن تمرردف ت مرر  ت 
ارررادة ورررر ميلا ، ألنارررر   بررراووا مدوطفررررين وابواررردوا اررررن أمرررردا ا  والمواررراطفين مااررررا إصرررالح اردرررروان وا 

 وأصبحوا ما ولين ان المجوم ت.
ويررررمن االجومررررراا الصررررادط ابررررراراإل ومصررررطلحاإل فيرررررر مااررررودة  ررررر  قرررراموس الجماارررررض، إن لررررروح 
المجوماون بر تاالنقالطت الى قيادة امان إن ل  ووراج  ان قرار الفصل، كما داوا إلى اجوماا ياقرد 
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صرررفحاإل، جررراه  ررر  بايررراا أن  9الجماارررض. وأارررد مرررؤاله ورقرررض مرررن ناايرررض الأرررار الجرررارح رصرررالح 
 تمحاوالإل إصالح الجمااض وصطد  بالاقليض المن لقض لقيادة اردوان الحاليضت.

 ووحدثوا للمرة األولى ان وجود ونلي  سرح يوولى ارأراف الي  المراقط الاا .
د اجومرراا طررارئ حيررر  ولرر  يمررس وقررإل طويررل الررى اجومرراا اربررد، حوررى سرراراإل الجمااررض إلررى اقرر

 ممثلون لأاط المملكض كلاا، ومو اجوماا ا دحمإل  ي  الدال اإل الى نحو فير مااود.
كان منا االجوماا صادباي أكثر من سابق ، وسماإل قيادة الجمااض اوااماإل نادرة من أنصار ت م  ت، 

 النين سرحبوا باس وفاصيل االجوماا إلى اراال .
اجرو ، كانرإل لردياا ال البيرض المريحرض دادرل االجومراا اويراي ارن ال البيرض لكن القيادة الو  واريرإل لل

    مجلس الأورا.
سم  المجومارون كالمراي فيرر مسربوق مرن أحرد قرادة الحمرائ ، حرول وجرود ونلري  دادرل الونلري . واوار  

لسررح، منا األدير المراقط الاا  ونائب  وادداي من الجالسين الى الطاولرض بر نا  أايراه  ر  الونلري  ا
 وأن  يدير الجمااض من الدلف، وسبط كل الباله.

أما الحمائم  ال  الطراونض،  راوا  مراقرط تاردروانت بالمراوفرض والوردليس الرى الجماارض، وأنر  يمرارس 
دفاه باياا بطريقرض فيرر أمينرض.  الدداا الونليم ، وييلل القياداإل ابر إلاار باس المالوماإل وا 

 اه أديد إ اه وسريط مقوطفاإل من االجوماا.فير أن بن  ارأيد وحدث باسوي
وقررال: ت رر  الوقررإل الررنح وأرركل  يرر  لجنررض داصررض لبحررث مدرررج مناسررط لمجمواررض ت مرر  ت، يررو  الوامرري  
ابر البريد ارلكورون  لمقوطفاإل مرن اجومراا الايئراإل ارداريرض، وب رس النلرر ارن مردا صرحض ولرأ 

ان  بويوح، مل كانإل ولأ المجمواض بحاجض  المقوطفاإل من ادماا،   ن السؤال النح يجط ارجابض
 الى م يد من الفرص أ  ينقصاا الم يد من الحوار؟ت.

وميرررى يقرررول: تلقرررد أنأررر إل القيررراداإل المفصرررولض جيبررراي ونليميررراي بنكارررض جاويرررض وايرررحض، لدلرررق ونلررري  
ت.  داص موا  

مور أن اردروة وحول ما أأي  ان وجود ونلي  سرح دادل الجمااض، قال بن  ارأيد: تمن فرائط األ
   ت م  ت والمو ثرين با  ي امون وجرود ونلري  دراص ويطلبرون حلحر ، و ر  الوقرإل نفسر  يأركلون نرواة 

 ونلي  وي راوناا دادل المأول اردوان  الى قاادة: رمون  بدائاا وانسلإلت.
واصرررل وكررران ال وررراي أن ونوقرررل الوجانبررراإل مرررن دادرررل المقرررار الونليميرررض وال ررررف الم لقرررض إلرررى موقررر  الو

االجومررراا  ت ايسررربوأت، الرررنح سرررراان مرررا وحرررول إلرررى سررراحض لوبرررادل االواامررراإل والرررددول  ررر  حررررط 
 البياناإل الميادة بين كبار قادة الجمااض الى طر   النقيس.
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والرررى الفيررراه اال ورايررر  كورررط ارحيرررل يقرررول: تانا كرررانوا ال يوورارررون ارررن  بركرررض الروايررراإل وافويرررال 
طررال ق االواامرراإل،  كيررف وررؤمنا  الررى  كررر والررى بأررر والررى وطررن الأدصررياإل ونأررر ارأرراااإل وا 

  ...(ت.
جرراه قرررار  صررل قيرراداإل ت مرر  ت لييرر  مسرروقبل الجمااررض األردنيررض الررى المحررأ،  رر  لررل الوحرردياإل 

 الكبيرة الو  وواجااا الفروا تاردوانيضت    المنطقض.
يراداإل ت مر  ت ال ايربض، وحورى و ول الباط الرى مصررااي  أمرا  رمانراإل اردة لرر تاردروانت أنفسرا ، ولق

للنلا  األردن  النح يراقط المأاد ان كثط،  يما وةوا  أطراف من دادل  بو نيض الدالف  ر  ارروق 
 تاردوانت.

وررررامن قرررادة تاردررروانت الرررى وحررردة الجماارررض ووماسررركاا، ويوحررردث قادوارررا ارررن لقررراهاإل دوريرررض وجمررر  
 ول إلى وفامماإل الى قيادة المرحلض.أدصياإل نا نة من تالصقورت و تالحمائ ت بادف الوص

 يما ورامن القياداإل المفصولض الى اسوقطاط رؤوس كبيرة من تالحمائ ت والقيادة الواريديض، وم  وروا  
 قيادة الجمااض بر تقم  الرأح ايدر، والسا  الحثيث الى  صل كل من يدالف رأياات.

  األردنر ، ووحديرداي الجنراح المحرا ل دادرل لكن األدطر من رمان تاردوانت و ت م  ت مو رمان النلرا
مطب  القررار، الرنح ال يورردد  ر  إلارار ادائر  الأرديد للجماارض وي مرل حردوث انأرقاق ارريس دادرل 
الونلي  الى أسس جاويض. ومو يرا أن صراا تاردوانت الدادل  يو ر الي  اناه الوفكير    أسلوط 

 مواجاوا .
اندما قدمإل قياداإل  2001دادليض أقل حدة، كان أبر ما اا   وقد أادإل الجمااض    األردن أ ماإل

أالنرررإل قيرررادة  5001برررار ة اسررروقاالواا احوجاجررراي الرررى قررررار مقاطارررض االنودابررراإل النيابيرررض. و ررر  ارررا  
 الجمااض حل نفساا إثر دسارة  ادحض مةنيإل باا    االنوداباإل الوأريايض.

حركراإل ارسرالميض: تالدرالف الررامن لرن يرؤدح يقول محمد أبرو رمران، ومرو كاورط ودبيرر  ر  أرؤون ال
إلرررى م رررادرة أارررداد كبيررررة صرررفوف الجماارررض، لكنررر  سررريدلق انأرررقاقاإل رم يرررض قرررد وكرررون األدطرررر الرررى 

 ارطالقت.
وييرررريف: تالررررنين يررررددلون اليررررو   رررر  أ مررررض دطيرررررة مرررر  القيررررادة، يمثلررررون ندبررررض مامررررض مررررن المثقفررررين 

 دادل الجمااض وير اون أاار االصالح والمراجاضت.والوكنوقراط، ومؤاله يمثلون الجناح الماودل 
وواب : تصحيل أن مؤاله يابرون ان الويرار الأررق األردنر  دادرل الونلري ، ومرو ويرار األقليرض، لكرنا  
اناصر مامض جداي    الوركيبض اردوانيض، ويمثلون مفاويل االناواق من حسراباإل الونلري  إلرى ديراراإل 

 س  واالأوباأ م  المجوم ت.رحبض وومثل    االصالح السيا
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أما ياسر أبو ماللض، الكاوط الصحا   الدبير    دمالي  الونلي   يقول إن تالجماارض لر  وواررس  ر  
واريدارررا النقسرررا  امرررودح الرررى أسرررس إقليميرررض كمرررا وواررررس لررر  اينت. وأيررراف: تصرررحيل أن القيرررادة 

قليض مو الوصفض الحقيقيض لوحطي  الونلي ت. الحاليض ومثل األكثريض، لكن االرواان إلى مبدأ األكثريض واأل
ويررا ياسررر أن الدولررض تسوسرروثمر  رر  األ مررض الرامنرض، وسررون ا الأرررايض اررن الجمااررض لمصررلحض ت مرر  ت 

 وويار المنأقين، وسوكون النرياض أن القيادة الحاليض ليسإل سوا وابير ان حركض حماست.
اايرض األمرر  ر  مصرلحض الجماارض، ولرن وكرون لكن  ياوبرر أن تالقروة الونليميرض الرى األرس سوصرط ن

ت مرر  ت قررادرة الررى سررحط الرصرريد الأرراب  أو الونليمرر  مررن اردرروان، وسررنكون أمررا  انأررقاق إاالمرر  
و نير  جاراإل رسرميض، لكرن مجررد  صرل قيررادح مرن و ن ارحيرل فرايبرض سيأركل يرربض موجارض لونلرري  

 اردوانت.
 52/2/5114الحياة، لندن، 
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الماركض الو  ودوياا القيادة الاسكريض ارسرائيليض ب اامض و ير : آمال أحادة -القدس المحولض 
الد اا موأي  ياالون ورئيس اركان الجير بين  فانوس، من اجل ر   الموا نض الاسكريض إلى رق  

جئض.  ف  كل سنض نأاد مثل من  قياس  جديد، ليسإل جديدة الى ارسرائيليين. بل ل  وكن مفا
الماركض، الو  وكون مصحوبض بنقار ااصف ودال اإل بين و ارة الموا نض والحكومض من جاض وو ارة 
الد اا وأركان الجير من جاض ادرا. ولكن من  السنض، ودال اي للسنواإل الماييض سلكإل القيادة 

وقارير وراط ارسرائيليين حول األدطار مساراي م ايراي  بدل أن وكثحف ودريباواا الاسكريض ووصدر 
المحدقض ب سرائيل، من قبل ايران وتح ط هللات وسوريض وحماس، ادوارإل من  المرة ان ورابا  مروين: 
ووحدث ان األدطار و   الوقإل نفس  والن اناا ايطرإل الى إل اه الودريباإل المقررة لوحداإل جير 

ل اه مأاركض سالح الجو ارسرائ يل     الودريباإل م  جيور اوروبيض وجرا سنوياي    االحوياط، وا 
اميركا، والدروج باسونواج ان ايطرار القيادة الى وقف من  الودريباإل سيجال الجير ارسرائيل  
يايفاي اما  الدول المااديض والونليماإل الو  ووسلل ووسواد لحرط م  إسرائيل، كما صرح فانوس 

ر من مناسبض. بل ان الو ير ياالون ر   لاجض واديد  باراالن وفير  من اليباط والقياديين    اكث
ان اد  وطوير منلومض تالاصا السحريضت الاوراس القنائف الصاروديض والصواري  المووسطض 
والبايدة المدا. وليس مصاد ض ان يدوار ياالون منا الحديث ان ان  جاه    وقإل نأر  ي  وقرير 
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كريض للونليماإل المااديض والدول المحيطض ب سرائيل وياافإل، إسرائيل  ي ا  ان الورسانض الاس
 ومدا ن الصواري  ويدمإل بما ال يمكن رسرائيل ودميرما بالكامل.

مناأ  ارق باألسلوط لكن المأورأ بين األسلوبين مو سوط الودويف النح يسوددم  مال  
ياسيون. وقد أدإل من  المسؤولين الاسكريين بمن    نلأ يباط سابقون    الجير وقياديون س

، أمنىالحملض الجماايض الى وحسط باس الدبراه من ان وصل حملض الي ط من  الى ا واال ووور 
   الأمال او الجنوط او االثنين مااي، يؤدح الى وصايد اسكرح يل   و ارة الماليض والحكومض اودان 

 قرار بمساندة الجير ومطالب .
قليالي من الجنود واليباط ابر رسائل ووقارير ووصريحاإل  القيادة وحرص الى وجنيد ادد ليس 

يأيرون  ياا الى ان الوقليصاإل الو  اجراما وينوح االسومرار باا الجير سوجال  جيأاي يايفاي 
ااج اي ان الصمود وحس  الماركض اما  الادو، و ق ما دطط الجير قبل سنض وأكثر. وكأفإل وقارير 

مليون أيكل سنوياي،  300الكثير من المطالط الماليض ك يادة مبلغ  إسرائيليض ان دلف من  الواديداإل
، وم  مطالط سيد   ثمناا المواطن 5022ملياراإل أيكل للاا   9و 2و يادة يدمض ووراوح بين 

ارسرائيل  وسوو  مقابلاا وقليصاإل    موا نض و اراإل ادرا بداصض الوالي  والصحض والر ا  والبنى 
 ان  وارسكان.الوحويض والودريط الم

 
 موازنة للجيش أضخم

ملياراي ونصف مليار  21ويجرا الحديث ان  يادة قياسيض للموا نض الاسكريض ارسرائيليض، لوصل الى 
دوالر، وم    ويام  موا نض الجيور الاربيض مجوماض وم  األالى    الاال  من حيث نسبواا إلى 

 ادد السكان.
كر ارسرائيليون ما سبق واداا  الجير من ان  أل     ولدا حديث الجير ان دطر الفأل يسون

حرط لبنان الثانيض نج  ان نقص الودريباإل بسبط فياط الموا ناإل، ومو امر وصف  ارسرائيليون بر 
تالكنطت ويكررون منا الوصف ايياي م  ادااهاإل الجير وواديداوا     حال اد  حصول  الى 

 ال يادة الو  يطالط باا.
ض الو  ودور اليو  ان الوبنير الدطير    قيادة الجير    مقابل السريض الو  وسود ووكأف المارك

مال  االجوماااإل الو  واقد لبحث الموا نض، لكن وسريط باس من  الوقارير كأف ان كل يابط 
بروبض رائد  ما  وق يصبل مليونيراي اندما يدل  ب و  الاسكريض ويدرج إلى الوقااد    امر األربايناإل 

حوى الثالثيناإل، ألن قيمض الواويياإل ووجاو  المليون أيكل. كما ان موا نض أجا ة االسودباراإل و 
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، مقارنض بالسنواإل السابقض. 5028   المئض دالل الاا  الماي   20ارسرائيليض اروفاإل بنسبض 
 9698بل إل  ويوبين من ماطياإل نأرواا و ارة الماليض حول موا نض الدولض ان موا نض الموساد والأاباأ

مليار أيكل    اا   2602مليار أيكل. وكانإل الموا نض المدصصض لانين الجاا ين قد بل إل 
مليون أيكل وصفإل ب ناا تمصاريف مأروطض بالددلت. ويو   590، أييف الياا مبلغ 5025

لنح وحويل الموا ناإل الى منين الجاا ين من دالل ما يسمى تاسوددا  الفائس المال  الاا ت األمر ا
يورأ النقار حول حج  موا نواما سرياي. ويو  وحويل طلط الومويل دون وفصيل حج  الموا نض الو  
سوحول للأاباأ، او حج  موا نض الموساد ويكأف ان أن كل يابط ص ير    مقر و ارة األمن    

ة سنض، م   ياد 49ول أبيط، يحصل الى سيارة وسائق مرا ق ورسو  وقااد  ايحض    امر الر 
المئض أدرا لقاه الددمض ارل اميضت. اما راوط  9   المئض يمنحاا ل  القائد الاا  للجير، و 9بنسبض 

رئيس األركان  او االى ددل يحصل الي  مولف    الدوائر الحكوميض    إسرائيل، ومو أالى من 
ط الاا  ل جور ددل رئيس الدولض ورئيس الحكومض والو راه والقياة. وو ق الوقرير األدير للمحاسِّ 

 دوالراي أارياي. 55215   القطاا الاا ، يبلغ راوط رئيس األركان حوالى 
والى رف  من  الماطياإل والو  صاحدإل النقار ارسرائيل  حول الموا نض وصر القيادة الى موقفاا 

النح  بل يوجند مسؤولون لحملض الد اا ان مطلط ال يادة. وأبر  مؤاله جنرال االحوياط وسفيكا  وفل
حمحل من سمام  تالسااين الى ا وراس موا نض الد اا، باد  المسؤوليض ويقول:ت وصر ا  فير مسؤول 
وفير منصف،  ا  يصوبون البندقيض الى انق و ير الد اا ورئيس ميئض األركان وال يجيدون سوا 

دان اأراإل الجلوس اما  الحاسوط واودان قراراإل الوقليص، ووسريل آالف الجنود النلاميين، و ق
آالف السنين من الدبرة، ونقل الملياراإل من بند إلى آدر    جدول الموا نض. وم  ال يحواجون إلى 
وساير ثمن الواديد الوجودح الفورح أو الطويل المدا رسرائيل، وال يوحو  اليا  ورجمض المالوماإل 

اإل وأراه األسلحض وحمايض االسودباريض الو  جماواا مصادر االسودباراإل الكثيرة بادف إاداد القو 
حدود الدولض. ويييف ان  اندما يو  ر   سيف الوقليصاإل الى مركباإل الد اا، ييطر قادة 

 األجا ة األمنيض الى اودان قراراإل    لل أروط من اد  اليقين، الو  ال يومنى أحد الواامل مااا.
  أح لحلض، مثل أنلمض ويوساهل: تمل يجط المس بأراه األسلحض الو  وسمل بحمايض البالد  

الد اا    مواجاض الصواري  والقنائف الو  وادد الجباض الدادليض، أو وقليص القدرة الى جم  
المالوماإل االسودباريض الو  وسمل لنا بوقف سفن الفساد بايداي من حدودنا ومار ض موى يصاط أح 

  اي  مسل  مواصط بالجنون؟ت.
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وا نض لدا قول  ان    قرار وقليص ودريط جير االحوياط ووصل نروة الد اا ان مطلط  يادة الم
دطوة سيئض، ولكناا    لل اللروف الحاليض، و   فياط أح مصدر وقليص آدر وبقى األقل سوهاي 
ولكناا ونطوح الى ثمن بالغ. ويقول إن األاباه الو  سولقى الى كامل الجير النلام  سوناكس 

ان وقال الحقيقض، وم  ان الوحداإل النلاميض الو  يفورس     ارنجا اإل الاسكريض المحدودة. ويجط
أن وحم  الحدود وومن  وسلل اررمابيين إلى الدادل، ووودرط اسواداداي للحرط أو امليض طوارئ 
ووحقيق االنوصار، سوفأل بوحقيق نلأ بنفس الجودة الو  واودنا الياا. ولن يناكس اليرر النح 

نما سيمس الوماسأ االجوماا ، النح سيصيط وحداإل االحوياط الى جام ي واا للقوال  حسط، وا 
 ياوبر الامود الفقرح للقلض الو  ال و ال ودد     االحوياط.

وينوقد الجنرال  وفل الوركي  الى وا ي  سالح الجو، ويقول ان المارجان النح ومحور حول سالح 
طون الى لوحض المفاويل. وكما الجو    احوفاالإل ايد االسوقالل أوحر كما يبدو أ كار النين يي 

يبدو   ن مناأ من ااوقد ان الطيارين الأجاان    الجير ارسرائيل  سيدمرون كل ادو، ويبادون 
ياوقد ان تالقبض الحديديضت سومن  إلحاق أح يرر بالجباض الدادليض، او ان  أحدم كل واديد. او أن 

ال  م  سوريا ولبنان وتح ط هللات مناأ من يوصور رؤيض قائد سالح الجو يوق  الى اوفاق س
وحماس. ويييف: ل  أأامد أبداي طياراي يحول منطقض يوواجد  ياا أاداؤنا أو طياراي ياوقل انوحارياي    
طريق  لونفين امليض، ول  أرح قنيفض وجيد الوميي  بين اررمابيين وتفير الموورطينت، أو صواري  وارف 

لقول: ل سف،   ن ر ر ض أجنحض حمائ  السال  ل  وسم  باد كيف و دن األسرا. ويدلص  وفل الى ا
   منطقونا، وأاداؤنا ال ي الون يرفبون    طردنا من منا إلى بلدان المنأ     المنفى. ولنلأ   ن 
الحديث ان وقليص موا نض الد اا ييف  داماي ألأراض اررماط ودوا   للموطر ين األاداه، الى حد 

 وابير .
 

 دت تعقيداً التهديدات زا
الال إل    من  الماركض وقوف فالبيض نواط اليمين ارسرائيل  الى جانط مطلط الجير ب يادة 
الموا نض ومالما  يطلقون ماركوا  وحإل انوانت الواديداإل ل  وووقف و ادإل واقيدايت. وو ق النائط 

من  ب يادة اليمين  موط  يوفيف، من ح ط تالبيإل الياودحت   ن مطالبض الجير والجاا  األ
نما مطلط مسؤول وكبير اما  فياط النقار الكا      المجلس الو ارح  الموا نض ليسإل وباكياي وا 
المص ر واالدااهاإل فير المانيض لو ارة الماليض. ويرا يوفيف ان الواديداإل األمنيض رسرائيل ل  

نوصار والد اا ان واقيداي ووحو  الى الجير االسواداد لمواجاواا واال أكثروووقف، بل اصبحإل 
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إسرائيل وسكاناا.  اناأ الواديد اريران  النح ل  يو ير، والواق  السورح النح يفرس وحدياإل 
وواديداإل جديدة لةرماط، ومنلومض صواري  تح ط هللات    لبنان وكنلأ صواري  ف ة، ومن  كلاا 

 وطرح واديداي آدر وقاسياي للجباض الدادليض ارسرائيليض.
بيدامض الموا نض األمنيض لكن  ياوبرما حيويض ووكرس فالبيواا لومويل صفقاإل أراه  ويقر يوفيف

اسلحض سبق ووقيااا، ووروبط بوو ير اماكن امل    الصناااإل الاسكريض ألالف الامال    المناطق 
الطر يض    إسرائيل. وو ق يوفيف   ن  و ق الصي ض الو  حددواا لجنض تبرودإلت المكلفض بناه 

مليار أيكل كما  25مليار أرريكل وليس  95نض األمنيض يجط ان وبلغ الموا نض الاسكريض حالياي الموا  
 م  اين.

و وق منا  قد حمحلإل و ارة الماليض الجاا  األمن  المسؤوليض الماليض ان نقل قوااد الجير الى النقط. 
  موا نو ، أملإل افالق وقا  الجاا  األمن  والجير دالل السنض األديرة بامليض وقليص اميقض  

ل اه ودريباإل للجيأين النلام  واالحوياط .  وحداإل اسكريض و صل آالف اليباط والجنود، وا 
مليار أيكل إلى موا نض الد اا،  سوووقف الودريباإل  5ل  يو  ايا ض قرابض  إناويقول يوفيف ان  

 ى حد وابير . الاسكريض األمر النح من أ ن  إلحاق اليرر الدطير ب من إسرائيل، ال
 52/2/5114 ،الحياة، لندن
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 نقوال ناصر
اندما وكون االسوراويجيض الماومدة م  اسوراويجيض تالحياة مفاوياإلت يكون من المووق  أن ولج  
القيادة الفلسطينيض إلى دبلوماسيض الوفاوس السريض اندما وفأل المفاوياإل الالنيض، كما حدث  اال 

ال ما ي يد الى الاأرين سنض المنصرمض اندما انطلقإل امليض الوفاوس باد سنين من االوصاالإل طو 
 والمفاوياإل السريض من دلف لار الأاط الفلسطين  ومؤسساو  الرسميض والمدنيض.

وكان اللجوه إلى قناة أوسلو السريض من وراه لار الو د الفلسطين  النح كان يدير مفاوياإل النيض 
   واأنطن أوائل وساينياإل القرن الاأرين الماي  برئاسض المرحو  حيدر ابد الأا    فير ناجحض

 مثاال ساطاا.
وباد  أل الجولض األديرة للمفاوياإل ال يحواج المراقط إلى تاليرط بالمندلت لالسونواج ب ن القيادة 

اا السريض،  القيادة وبحث اين ان دمالي  ووجد و رة مناا، اربيض وفير اربيض، السوئناف دبلوماسيو
 ما  الإل نفساا واسوراويجيواا كنلأ.
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لقد كانإل الدبلوماسيض السريض كارثض قوميض و لسطينيض    ثمارما الملموسض االن، وال يمكن وجامل 
نوائجاا المدمرة،  النكبض الاربيض     لسطين كانإل من ثمارما، إن ددلإل جيور سب  دول اربيض 

الالن  يوحدث ان وحريرما من الاصاباإل الصايونيض ال ا يض بينما   لسطين وا االماا الدبلوماس 
كانإل األوامر الواردة لاا من حكوماواا ملو مض بموا قض الدبلوماسيض السريض لولأ الحكوماإل الى وقسي  

  لسطين ووقاسماا م  الحركض الصايونيض.
وين بين دولض االحوالل والدبلوماسيض السريض الاربيض م  الو  أثمرإل ماامدو  الصلل المنفرد

ارسرائيل  وبين كل من مصر واألردن وكنلأ وبادل الوجارة والممثلياإل الوجاريض واالوصاالإل األمنيض 
والسياسيض السريض بيناا وبين الاديد من الدول الاربيض األدرا،    ما ل ان أاوباا ومأاركواا 

رة ارط  لسطين    م  قا  الواريد  ورقابواا وباليد من إرادواا الحرة، ومو ما قاد إلى محاص
 الرامن.

كوط  5020   مقال ل  نأرو  تنا ول رافت البريطانيض    الثالث اأر من كانون األول اا  
الاميد الموقااد من جير االحوالل مايكل ميرو وغ، النح أارأ    كل مفاوياإل دولض االحوالل 

تأثبوإل القنواإل الدلفيض أناا  االض بصفض  :2008م  منلمض الوحرير الفلسطينيض والارط منن اا  
الاربيض. و   الحقيقض لقد ساادإل    إبرا  كل  –داصض    حالض مفاوياإل السال  ارسرائيليض 

 اوفاقياإل إسرائيل للسال  م  مصر واألردن ومنلمض الوحرير الفلسطينيضت.
ينيض وجاماض الدول الاربيض لقد اأورط و ير الدارجيض األمريك  جون كيرح، ووا قإل القيادة الفلسط

الحاينض السوراويجيواا، الى أن وكون المفاوياإل تالالنيضت الو  راى كيرح جولواا األديرة لمدة 
 وساض أأار منن أوادر ومو  الماي  مفاوياإل تسريضت.

وال يحواج المراقط إلى تاليرط بالمندلت أييا ليكوأف السبط    حرص دولض االحوالل ارسرائيل  
اا األمريك  الى سريض المفاوياإل، حوى تالالن ت مناا،   طار من  المفاوياإل ومرجاياواا ورااي

وأمدا اا المالنض والنوائل الكارثيض ألكثر من اقدين من ال من من امرما ووجاو  الدطوط الحمر 
اين  لثوابإل الأاط الفلسطين  الوطنيض، لنلأ   ن اطالا  الى حيثياواا ووفاصيلاا مدد دائما ويادد

ب  أالاا إن ل  وفأل ألسباط ناويض، ومن منا حرص الموفاويين الدائ  الى إبقاه الأاط الفلسطين  
    اللال .

إن واد الرئيس محمود اباس بارس أح اوفاق وفاوي  يو  الووصل إلي  الى اسوفواه أاب  ل  ياد 
األبواط الم لقض بأ ن حاير   مسوفا كا يا للقبول باسومرار وجايل الأاط الفلسطين  بما يدور وراه

 ومسوقبل  وباسومرار و ييط مؤسساو  الرسميض والمدنيض ان وفاصيل ما يدور.
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 حريض القيادة    اودان القراراإل الى مسؤوليواا الالحقض أما  المؤسساإل قد وصلل للحكوماإل    
األمر بوقرير مصير الأ ن الدادل     الدول المسوقلض ناإل السيادة، لكناا ال وصلل اندما يوالق 

ومسوقبل أاط وحإل االحوالل، كما مو الحال الفلسطين ، وحوى    الدول ناإل السيادة ودي  
الحكوماإل للرقابض المسومرة من المؤسساإل المنودبض وال وسوداى من  المؤسساإل كل بي  سنواإل 

 ك  توبص ت  قط الى قراراإل ل  وأارأ    صنااا.
  النح فيحط، مثال، المجلس الوطن  لمنلمض الوحرير الفلسطينيض أل  يكن منا مو الحال الفلسطين

حوى  2033لمدة و يد الى اأر سنواإل حاسمض    الواري  الوطن  منن تإاالن االسوقاللت اا  
براايض الرئيس األمريك  األسبق بيل كلينوون ر راغ ميثاق المنلمض  2000داوو  إلى االناقاد اا  
اندما اسودا  ريفاه أرايض  5000 ، ليلل م يحبا باد نلأ حوى اا  من محووا  الوطن  والارب

المنلمض الى الوي  الناج  ان االنقسا  الوطن  قبل أن يسوداى مؤدرا منا الاا  ريفاه أرايض 
المنلمض الى قرار قيادواا باسومرار الو اماا باسوراويجيض المفاوياإل، ثنائيض كانإل أ  مواددة، براايض 

لض، باد أن أكد  أل جولواا األديرة  ألاا كاسوراويجيض يكاد الأاط الفلسطين  يجم  أمريكيض أ   مدوح
 الى يرورة الووا ق الوطن  الى اسوراويجيض وطنيض بديلض لاا.

وقد فيبإل منلمض الوحرير ناواا وممأإل، وفيط وممر مااا مال  أاباا دارج الوطن المحول 
ض الوفاوس قييض لجوئا  ومنا يا  إلى تالوي  الناائ ت، المفورس اناا ممثلض ل  وأجلإل اسوراويجي

لصالل إبرا  سلطض للحك  الناو  الفلسطين  وحإل االحوالل واورف باا دولض االحوالل ورااياا 
األمريك  كممثل أرا  ووحيد للأاط الفلسطين ،  ا لإل القدس وفيبإل، وأدرج أقل من مليون  

الوفاوس الفلسطينيض بصفوا  تمواطنين إسرائيليينت، من اسوراويجيض  2043مواطن من  لسطيني  
 إل .

إن االسومرار    من  االسوراويجيض يان  اسومرار و ييط منلمض الوحرير، واسومرار و ييباا بالرف  من 
االوفاق الى وفايلاا بموجط اوفاق  المصالحض الوطنيض    القامرة والدوحض يادد ب جااس اوفاق 

النح ااومد اوفاق  القامرة والدوحض مرجايض ل ، مثلما أ أل اد  وفايلاا  المصالحض األدير    ف ة
 اوفاقياإل المصالحض السابقض جميااا.

ليبرمان السبإل الماي  ان اوصاالإل  لسطينيض  أ يجدوراندما أالن و ير دارجيض دولض االحوالل 
ف  من انوااه الجولض واربيض وجرح سرا وقال إن  تال يوجد أح ركودت    الامل الدبلوماس  بالر 

األديرة للمفاوياإل رسميا ل  ونف المنلمض، لكن مفوس الاالقاإل الدوليض    حركض  ول الو  وقود 
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المنلمض، ابد هللا ابد هللا، أكد اللقاه تالسرحت النح انكأف بين الرئيس اباس وكبيرة مفاوي  دولض 
 إن اللقاه تل  يكن وفاوييات! االحوالل، وسيب  ليفن ،    لندن األسبوا الماي  اندما قال

لكن السلطض الفلسطينيض تنفإلت الوقرير النح نأرو  تيدياوإل أحرونوإلت الابريض    السادس والاأرين 
من كانون األول الماي  ان وجود تقنواإل محادثاإل سريض طوال سنواإل اديدةت بين اباس وبين 

 رئيس و راه دولض االحوالل بنيامين نونيامو.
لنف  يلل موي  أباض    يوه وجربض النف  األردنيض لوجود قنواإل مماثلض طوال اقود فير أن منا ا

من ال من قبل ووقي  ماامدة وادح اربض، ووجربض النف  المصريض قبل ووقي  اوفاقياإل كامط ديفيد، 
 ووجربض النف  الفلسطينيض قبل ااوراف الوالياإل الموحدة بمنلمض الوحرير.

ا حرجا    الدبلوماسيض السريض،  او الى سبيل المثال اقورح النا    والرئيس اباس نفس  ال ير 
 ول تقناة محاثاإل دلفيضت م  الوالياإل  5009مقابلض م  تمآروست الابريض    الأار الثالث من اا  

 الموحدة ودولض االحوالل، وكان مو نفس  النح قاد قناة أوسلو تالدلفيضت.
فلسطينيض الواريديض    الدبلوماسيض السريض، ل  ياد مفيدا أو مقبوال    يوه النوائل الكارثيض للوجربض ال

 االسومرار    ممارسض من  الدبلوماسيض.
  54/2/5114 ،ون الينأفلسطين 
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 آرون ديفيد ميلر
برا  اوفاق سال   أن سبط ما وةلار جاود جون كيرح الفاألض للوقريط بين ارسرائيليين والفلسطينيين وا 

حدث مو كون  قد أراد أن يرا الاال  الى الطريقض الو  يريدما ال كما مو    الواق . والجيد    
األمر أن ولأ المفاوياإل ما كانإل لوةاقد أصالي لوال كيرح نفس ، ولكن السي  أيياي مو أن  امو  باقد 

 المحادثاإل أكثر من اموما  ارسرائيليين والفلسطينيين أنفسا  بنلأ.
وقد وق  و ير الدارجيض األمريك        من  داخ الوفاوس والوساطض الوقليديض، نلأ أن  باإل مقونااي 

 ب ن  ال فنى ان  وب مميو     امليض الوفاوس، وربما بالغ بدرجض كبيرة    قدرو  إلى إحرا  وقد .
إال أن كيرح، المفا  وقد املإل م  ادد من سابقي ، ول  أقابل و ير دارجيض أكثر من  ثقض    نفس ، 

باألمل والانيد والمؤمن الحقيق  بحل الدولوين أساه وقدير دور     ثالثض أمور، إن ااوقد أن الوقإل 
   صالح  ومنا ل  يكن صحيحاي، وااوقد أن لدي  من مااراإل ارقناا ما يكف  للووصل إلى اوفاق، 

 مدط     من  أيياي.واألمر ليس كنلأ، وااوقد أن من  كانإل  رصو  األديرة، ومو 
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وقد بدا أن مالهمض الووقيإل لكيرح كانإل مصاد ض، السيما أن الرئيس أوباما     ورو  الثانيض وم  
ا م  الوركي  الى ميراث  الدادل ، من ث  واين الي  وفويس باس قراراو  بأ ن السياسيض 

 الدارجيض، وليس السيطرة الياا كما  ال م  ميالرح كلينوون.
نلأ، مناأ كثير من األ ماإل الدوليض الو  وطلبإل إرادة سياسيض قويض، من بيناا روسيا  واالوة الى

يران وسوريا الو  أصبحإل أ مض أكبر بكثير مما كانإل الي      ورة أوباما األولى.  وا 
والى رف  نلأ، ربما أن منا كان بالفال مو الوقإل المالئ  لكيرح، ولكن  ل  يكن كنلأ بالنسبض لكل 

امو ومحمود اباس، الى األقل لصن  السال . وربما أن المرحلض األولى من ولأ من نوني
المفاوياإل، حيث ل  يمكن للطر ان    اجوماااواما المباأرة أن يووصال إلى أساس للمي  قدماي، 

 كانإل كفيلض بدق جرس ارننار ألح دبلوماس  أقل ثقض بنفس .
مأ ول البال بملف إيران وال يوديل نفس  أبداي  ومن فير الموصور أن يقو  رئيس و راه إسرائيل 

مؤيداي لقيا  الدولض الفلسطينيض أن يودن قراراإل بأ ن النقاط الجومريض الاالقض مثل الحدود وكيفيض وقسي  
القدس، الال مض من أجل الووصل إلى اوفاق. و   المقابل ل  يكن اباس، المروبط أيياي ب جماا 

 اماي    نونيامو، ليل   كيرح. لسطين  قوح وفير الواثق وم
ومن دون حاجض ملحض كا يض ربرا  اوفاق، أصبحإل المحادثاإل داصض بكيرح أكثر من كوناا موالقض 
ومدصصض لةسرائيليين والفلسطينيين، كما أن أوباما ل  يكرس نفس  ل مر،    حين يحواج و ير 

وحولإل جاود كيرح إلى مجرد محاولض الدارجيض الدا  الكامل من الرئيس ك  ينجل. وبحلول الربي  
 للحفال الى اسومرار المحادثاإل، و   الناايض ل  يومكن حوى من  ال نلأ.

وقاد ااوقاد كيرح ب ن من  م   رصو  بال منا ا إلى اقوناا  أكثر من الال   بمااراو ، و   يوه 
مدار أاوا ، كان كيرح امل     مجلس الأيوخ وواامل  م  ارسرائيليين والارط والفلسطينيين الى 

محقاي    وقدي  نفس  بصفو  دبيراي    من  األمور، كما أن قدرو  الى ارنصاإل أسطوريض، و قاي 
 للقريبين من .

ولكن  سراان ما ااوبر نفس  المحلل وصان  السال  األ يل، وأحاط نفس  بمولفين ومساادين 
   صاحط اررادة القويض.سابقين    مجلس الأيوخ ممن ال يجرؤون الى وحدح مديريا

وقد أدبرن  مؤاله المطلاون الى المحادثاإل األديرة ب ن كيرح ل  يحاول االسوفادة كثيراي من الدبراه 
ول  يةار سما  للموأككين،    حين أن جيمس بيكر ومادلين أولبرايإل كانا،    مثل من  األحوال، 

 والسمين. سيوركان مسوأارياما يوجادلون ومن ث ، يفرقان بين ال ث
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و   فيون نلأ، ال نال  أيئاي بأ ن الوطميناإل الو  حصل الياا كيرح من نونيامو واباس بأ ن 
حدود الدولض الفلسطينيض، ومس لض االاوراف بياوديض إسرائيل، وكيفيض الواامل م  الالجئين 

لحفال الى الفلسطينيين، أو ما إنا كان حصل وقارط بين الطر ين من األساس. وقد نجل كيرح    ا
 صمإل ال ايمين االنيض اندما يوالق األمر بجومر المحادثاإل.

ولكن مناأ أ ه نار   مو أن  باد وساض أأار من الجاود المكثفض، وحولإل الامليض من محاولض 
الووصل إلى اوفاق أامل بأ ن الحدود واألمن والالجئين والقدس، إلى مناقأاإل بأ ن اوفاق إطار 

 سرة بأ ن مجرد ومديد المحادثاإل.اا ، ث  إلى ماركض دا
ويحواج أح وسيط إلى اريمان والثقض بنفس ، ولكن من الممكن أن يدسر قدرو  الى رؤيض األمور    
سياقاا الصحيل، وأن يفرط    إيمان  بنفس  ويفكر    المفاوياإل بصورة أكبر من منلور 

وقاد  أن بمقدور  إحرا  وقد ، بينما الأدصنض وو قاي لاالقاو  الأدصيض. وربما أن كيرح بالغ    اا
 كان ال اماه والمفاويون ايدرون يقولون تكال: لن وفالت.

ويقي  الوسيط مئاإل الساااإل م  مؤاله ال اماه أثناه المفاوياإل، ويأجاون  ب بداه الرفبض    
صالحاإل، األمر النح يبدو جديداي وواريدياي، حوى بأ ن أكثر الق يايا الووصل إلى حلول وسط وا 

 حساسيض.
وقد ياوقد الوسيط بأكل ما أن االقاو  الأدصيض ب حد أطراف الوفاوس يمكن أن وحف   الى وقدي  
وسويض بأ ن قييض ماينض، ولنا يميل إلى االاوقاد ب ن بمقدور  وحقيق ما ل  يحقق  الوسطاه 

 السابقون.
و  كانإل مدامض، إن أدبر و ير وقد أ يى إيمان كيرح وثقو  بنفس  إلى  كرة تالفرصض األديرةت، وال

الدارجيض الاال  ب ن  من دون حل الدولوين  سوحدث كارثض، وحنر من وقوا انوفايض ثالثض، وناايض 
 إسرائيل كدولض ياوديض، ومقاطاض دوليض، وحوى من لاور إسرائيل كدولض  صل انصرح.

  أن يؤمن الطر ان ارسرائيل  والأأ    أن المسوقبل من دون حل الدولوين يبدو قاوماي، فير أن الما
والفلسطين  بنلأ أكثر من إيمان كيرح، إن ال يمكن ل  أن يديف اباس ونونيامو ك  يفاال أأياه ال 
يرفبان     الاا. ولنا، كانإل المحاولض إلااراي  ارفاي للقوة والحلول األمريكيض، ودصوصاي إنا ل  وكن 

 مداومض من البيإل األبيس.
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كما قال كيرح الفرصض األديرة للسال     الأرق األوسط، ولنا  اندما وسو نف كما أن من  ليسإل 
امليض كيرح للسال ، ومو ما سيحدث بالو كيد، الى البيإل األبيس أن يجال ارسرائيليين 

 والفلسطينيين يؤمنون باا الى األقل بقدر ما وؤمن واأنطن بنلأ.
  52/2/5114 ،االتحاد، أبو ظبي

 
 العرب المسيحيين في الجيش اإلسرائيلي يدتجنول محاوالت ح .54

 رائق جرجورة
قرار و ارة األمن ارسرائيليض مؤدريا ب رسال داواإل وجنيد    الجير ارسرائيل  للأبان الارط 
المسيحيين مواطن  إسرائيل مو مويوا أائأ ول  أمداف بايدة، ليسإل موالقض بحاجض الجير 

ويس ل السؤال، لمانا اين و   منا الووقيإل بالناإل؟ ولمانا ارسرائيل  لموطواين أو جنود إيا يين. 
 الأبان الارط المسيحيين دون سوام  من إدوانا  الارط المسلمين؟

أود أن أنو  بدايض أن الصالحيض للداوة للوجنيد ارجبارح للجير ارسرائيل  مسومدة من البند السادس 
البند يمنل و ير األمن الصالحيض لداوة من  . منا2040من قانون الددمض الاسكريض النح سن اا  

 59-23ااماي من النكور وبين  50-23يرا  مناسبيا من مواطن  إسرائيل النين ووراوح أامارم  بين 
ااماي من ارناث ألداه الددمض الاسكريض ارل اميض. ورف  من  الصالحيض، اسوثنى و راه األمن    

ط الفلسطينيين مواطن  إسرائيل من الددمض الاسكريض، الى حكوماإل إسرائيل الموااقبض الأباط الار 
، و   أاقاط 2029ادوالف طوائفا ، ارسالميض والمسيحيض والمارو يض  الطائفض الدر يض(.    سنض 

اوفاق بين الرئاسض الروحيض للطائفض المارو يض وو ير األمن ارسرائيل ، وقرر داوة الأباط الارب  
يض، ومنن نلأ الواري  يداى كل أاط ارب  در ح يبلغ سن الثامنض اأرة المارو   للددمض الاسكر 

 إلى الددمض الاسكريض.
منن قياماا وحوى اليو ، انواجإل حكوماإل إسرائيل سياسض وميي  انصرح يد الفلسطينيين النين 
أصبحوا باد النكبض مواطنين    إسرائيل. وقد اوساإل من  السياسض ووامقإل لوأمل كا ض المؤسساإل 

إلى السلطض  -إلى حد ما  -الرسميض ارسرائيليض، حوى وصلإل، كما جاه    باس األبحاث الجامايض
القيائيض. مال  القوانين الو  وقرما السلطض الوأريايض  الكنيسإل( واألنلمض الو  وسناا السلطض 

الحكومض الونفينيض  الحكومض( ومي  بأكل وايل وصريل يد السكان الارط الفلسطينيين. وال وكوف  
ا    وطبيق القوانين الو  وبدو     بانا القدر من الوميي ، حوى أناا ومارس الوميي  يدم  أييي



 
 
 

 

 
      40ص                    3552 :العدد    52/2/5114األحد  التاريخ:

 

لامرما الى أناا وساوح بين جمي  المواطنين. ال مكان    منا المقال القصير للددول    وفاصيل 
 الوميي  يد الفلسطينيين.

، وم  سيطرة القوا الموطر ض الى الحكومض    الفورة األديرة، ودصوصاي السنواإل الدمس األديرة
 –والكنيسإل، انوأرإل وا دادإل الجرائ  الانصريض الو  باوإل وارط باس  ت ود ي  الثمنت  دم ض الثمن 

ررط(، وم  جرائ  يد الوجود الارب     البالد و   مناطق السلطض الفلسطينيض، ووسوادف من  43ارر
يض ارسالميض والمسيحيض: الكنائس والمساجد والمدا ن بكوابض الجرائ  األماكن المقدسض للطوائف الارب

أااراإل مسيئض للنب  محمد  صلا ( وللأاط الارب  مثل تالموإل للارطت وفيرما من الأااراإل 
الانصريض، باريا ض إلى حرق المساجد، ودنيس المدا ن واالاوداه الى كرامض المووى. طالإل 

أجار والمنوجاإل ال راايض، مورد مايأض سكان المنطقض، قطااا األ ااوداهاإل مؤاله    اليفض ال ربيض
وحرقاا: االاوداهاإل الى تالحجر والبأر والأجرت ووصلإل وقاحض مؤاله المجرمين إلى الوصول 

وداو  إلى الرحيل  أدصياي إلى مكوط مطران طائفض الالوين    الناصرة، سيادة المطران مركووسو،
ال سيو  افويال  م  ادد من المسيحيين.5024ن أيار طائفو  حوى الدامس م م  أبناه  ، وا 

وال ريط    األمر أن أكثريض من  الجرائ  ل  يو  القبس الى مروكبياا أو وقديما  للادالض و رس 
األحكا  الراداض، رف  بياناإل تالأجطت الحكوميض الو  وصدر بين الحين وايدر مما ياط  االنطباا 

سرائيليض وأجا ة األمن  ياا تراييضت ان ونفين من  الجرائ ، وسكوواا واد  أو االاوقاد أن الحكومض ار
اودان ارجراهاإل الحاسمض لوي  حد لاا وثير مجاال للأأ أن سكوواا يأكل داماي مانوياي لمنفنح 
من  الجرائ ،    محاولض ترقناات الارط، أصحاط الوطن واألرس األصليين ، إلى الاجرة إلى دارج 

 .2043ومض لسيناريو النح و  ودطيط  سنض البالد و
وتوطورإلت من  الجرائ  والسياسض لوأمل محايرين ارط    الجامااإل ياملون الى دراساإل 
أكاديميض واالل سياسض الوميي ، لوي  حد لاا والمحا لض الى الحقوق القوميض للارط الفلسطينيين 

  والبناه ويحاربون تقانونيايت سياسض مصادرة سكان إسرائيل، وواديد محامين يدا اون    قيايا الونلي
األراي  ومد  البيوإل بحجل مر ويض والامل الى إل ا  سلطاإل الونلي  والبناه القيا  بواجباا    

اداد الدرائط الايكليض والوفصيليض    الوسط الارب  رصدار ردص بناه قانونيض.  ونلي  المدن وا 
باس أاياه الكنيسإل من ح ط رئيس الو راه نونيامو إلى     منا السياق والى من  الدلفيض، بادر

االوصال م  أحد الكانض، وأوكلوا ل  مامض داوة وحث الأباط الارب  المسيح  للوطوا    الجير 
ارسرائيل  أو الددمض البديلض ل  المارو ض باس  تالددمض الوطنيضت، الو  وأرف الى ونفينما و ارة 

ئيس الحكومض ودوائر  المدولفض، وبمساادة ما يسمى تبالمنودا األمن ارسرائيليض أو مكوط ر 
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المسيح ت. لوسويق منا المدطط، يدا  مروجو الددمض الاسكريض وبدائلاا أن نلأ سيؤدح إلى 
حصول الأبان الدادمين الى حقوق مدنيض موساويض م  الياود، ويمكنا  من االندراط    المجوم  

. وداماي للكامن والمنودا، قا  باس الو راه ب ياراإل دا  وو ييد ارسرائيل  وأن يصبحوا ج هاي من 
 لا     مدنا  وقرام  وداوم  لمقابالإل    مكوط رئيس الو راه وم  رئيس الو راه نفس .

االدااهاإل والمبرراإل الو  وطرح لونفين منا المأروا فير صحيحض ووادف إلى ويليل الأباط 
أكبر برمان الى نلأ ما حصل ردواننا أبناه الطائفض الاربيض  الارب ، الى مدولف طوائف  الدينيض.

، لكنا  ما  الوا ياانون نفس 2029المارو يض، حيث  ريإل الددمض ارل اميض اليا  منن الاا  
سياسض الوميي  وارقصاه الو  ياان  مناا بقيض أبناه أابا  الارب ، من مصادرة ألراييا  وسياسض 

 اه.ار قار والوامير وارقص
ما مدف من  تالصحوةت المفاجئض؟ مل الجير بحاجض إلى ادد أكبر من  -س لإل نفس  وأوساهل

الجنود ك  يومكن من القيا  بماام ؟ ااوقد أن نلأ ليس الادف من من  الدطوة. وجدإل الجواط 
لان  الوساؤالإل    أقوال ايو الكنيسإل من ح ط الليكود يريف ليفين، كما جاهإل    الموق  

، حيث قال: أن ب مكان المسيحيين تأن يأ لوا مناصط 5265624رون  لجريدة مآروس بواري  االلكو
إداريض    أركاإل حكوميض ويحصلوا الى ومثيل منفرد    السلطاإل المحليضت... تسيحصلون الى 
مساواة     رص الاملت ... تبيننا وبين المسيحيين يوجد الكثير من المأورأ، م  حلفاؤنا 

.. تم  يأكلون قوة ميادة للمسلمين النين يريدون وصفيض إسرائيل من الدادلت. باإل من الطبيايونت.
وباا  الوايل اين أن الادف من وراه من  السياسض مو  را الفونض بين أبناه الأاط والواحد، وا 
سياسض  رق وسد. ما يسوأف من أقوال ليفين من  أن الحكومض ارسرائيليض وريد وفويإل المجوم  

 طين  بالدادل، وليس الحصول الى بي  اأراإل من الموطواين    جيأاا.الفلس
والسبط الثان  لان  السياسض مو ما صرح ب  ليفين مؤدريا من ساي  وسا  حكومو  إلى اسوبدال بند 
القوميض باالنوماه القوم     بطاقض الاويض باالنوماه الطائف . بجرة قل  يريد ليفين أن يحولن  ويحول 

ن ارب  إلى مسيح ! منا بدون أأ الادف األدطر من وراه ما وحيك  الحكومض قوميو  م
ارسرائيليض ل قليض الفلسطينيض    الدادل. حرط يروس الى وايا  وروايوا  الواريديض ومويوا  
القوميض. محاولض وأوي  النومائا  القوم  ووحويلا  إلى أأاله أاط. مكنا يريد ليفين وحكومو  أن 

 طوائف ملوحقض با . نكون، مجرد
اجيبض وفريبض الديمقراطيض ارسرائيليض! م  الو  وقرر قوميونا؟ نؤكد: نحن ارط، والطوائف الدينيض 

 ودولف ولكن كلنا أاط واحد ولن نقبل فير نلأ.



 
 
 

 

 
      21ص                    3552 :العدد    52/2/5114األحد  التاريخ:

 

 506965028من المناسط أن أأير منا إلى بيان مجم  الكنائس الكاثوليكيض النح صدر بواري  
وجنيد لسببين: احدمما: تصار جمي  المواطنين    بووقض واحدة ورس   يا  والنح ياارس حملض ال

 واياي واحداي إسرائيليا األمر النح يوناقس م  يمير المواطن الفلسطين ت.
وأديرا أود أن انكر الجمي  أن مثل من  الحملض، تالوجنيد للجيرت، سبق وقا  باا الحك  الاسكرح 

داي، ولكن جاود  وجاود الحك  الاسكرح ومكوط رئيس الو راه بمساادة رجل دين    درجض االيض ج
 وسنبقى! …آنناأ  ألوا    ماموا  وبقينا أاباي واحداي 

سياسض ت رق وسدت ونناأد كل الايئاإل والقوا الديمقراطيض  -نر س سياسض الحكومض ارسرائيليض
الى  -الارط الفلسطينيينوالاقالنيض سواه    إسرائيل آو    الاال ، الوقوف إلى جانط السكان 

 لمقاومض وصد سياسض ت رق وسدت.  -مدولف طوائفا 
 53/2/5114 ،42عرب 
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 رسول طوسون
سرائيل سارا الحاقدون الى وركيا إلى أن  بادما نوح  رئيس الو راه أردوفان إلى وفام  و  بين وركيا وا 

وراجاإل ان موقفاا، وأن أردوفان قد أدفق أما  إسرائيل،   دنإل  حملض إاالميض ب ن وركيا قد
الواليقاإل والوحليالإل الو  وسوادف وأوي  أردوفان ووردد    أاأاإل الفيائياإل ووسوف  الرأح الاا  

 الارب  يد .
من  االنواا يض فير األدالقيض و ايإل ان حقائق الاالقاإل الوركيض ارسرائيليض،  وركيا ل  ووراج  ان 
نما االجإل من  القييض بما يدد  القييض  مواقفاا الموالقض بمصالحاا ومصالل  لسطين ماا، وا 

 الفلسطينيض والوركيض و ق الأروط الوركيض.
نا  مناأ وفامماإل ومإل بين الطر ين لكن ليس رصرار الطرف الورك  بل ب لحاح الطرف 

  واريداا سياسيا واقوصاديا وأمنيا من ارسرائيل  النح ياان  من ا لض دوليض ل  وأادما إسرائيل  
قبل، ناميأ ان أن وركيا ليسإل بحاجض إلى إسرائيل، ومى قادرة الى اسومرار وجودما ونموما من 

    االسوراويجيضدون إسرائيل، ولكن إسرائيل وأاد أكبر أ ماواا منن و سيساا، إن  قدإل حليفواا 
سطول مرمرة بأكل مدالف للقوانين الدوليض، باد أن الأرق األوسط وركيا إثر ااودائاا الامج  الى أ

 اقط الثورة ارسالميض  ياا. 2010 قدإل حليفواا األدرا    الأرق األوسط، وم  إيران، منن سنض 
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ن كانإل صاحبض قوة اسكريض ومكناا من االاوداه الى ف ة أو سوريا أو لبنان وقوما  إن إسرائيل وا 
اس  باد مجوماا الى سفينض مرمرة أصبحإل وحإل حصار وأاه،   ناا باد الموقف الورك  الح

ج را   ودبلوماس  واقوصادح يادد أمناا واسوقرارما، ونلأ رف  دا  أمريكا وأوروبا لاا، ألن 
وقاحواا وفطرسواا وصلإل إلى حد فير محومل إطالقا، والدول ال ربيض ال وسوطي  الد اا اناا 

ن ارسرائيليين وجاو وا الدط األحمر    وااملا  مااا بساولض كالسابق، حوى أمريكا قالإل أديرا تإ
 جراه واريط األسرار األمريكيضت!

أما الوفام  النح و  بين الطر ين الورك  وارسرائيل  ول  يو  الووقي  الي  باد،  كان ب صرار مسومر 
ا ن من طرف إسرائيل للدروج من الحصار النح وايأ ، ومو ما أدركو  الحكومض الوركيض    وو 

االقاواا الدوليض م  أمريكا واالوحاد األوروب ، ودور وركيا المسوقبل     السياسض الدوليض باد وصول 
 رجط طيط أردوفان إلى سدة الرئاسض الوركيض.

 وركيا جمدإل وااوناا األمن  والاسكرح م  إسرائيل، ومنا ما جال إسرائيل وأار بحصار أمنى 
بحإل القواإل ارسرائيليض ما ولض ان المنطقض باد سنض واسكرح ل  وااد  من قبل، وكنلأ أص

، أح باد إل اه االوفاقياإل الموقاض م  وركيا من ناحيض، ومن ناحيض أدرا   ن المسؤولين 5022
الاسكريين ان ااوداه أسطول مرمرة الى وج  الوحديد أصبحوا ال يسوطياون الوحرأ دارج إسرائيل 

   المحاك  يدم .بسبط الدااوا القانونيض الو  ونلر  
سرائيل مسومرة مسودال باألدبار الو   نا وجد من يدا  أن الاالقاإل الاسكريض واألمنيض بين وركيا وا  وا 
نأرإل    السنض الماييض ان نقل قط  فيار اسكريض من إسرائيل إلى وركيا،  او ال يال  أن أن ما 

ه باا بحسط االوفاقياإل السابقض، و  مو امليض إوما  لصفقض اسكريض سابقض كان الى إسرائيل الو ا
 ول  وكن اوفاقيض جديدة وال مواصلض ألح اوفاقيض ووالق بالوااون الاسكرح بيناما.

 ما و  أأب  بالدين النح كان الى إسرائيل د ا  لوركيا، وم  نلأ وباد أدن وركيا حقاا    ولأ 
رائيل الموواصل من أجل نلأ، الصفقض ل  وامل الى ومديد أح اوفاقيض ثنائيض بيناما، رف  سا  إس

سرائيل م  الو  وأوك  من  سرائيل منقطاض انقطااا واما، وا   الاالقاإل الاسكريض واألمنيض بين وركيا وا 
 منا االنقطاا ووساى رناائ .

أما الحصار األم  النا وايأ  إسرائيل  او الحصار االقوصادح الموالق بالصفقض الكبيرة الو  وكلف 
والراإل حيال ال ا  الطبيا  والنفط،  من المالو  أن رصيدا كبيرا قد اثر الي  من مئاإل ملياراإل الد

ال ا  والنفط    المنطقض االقوصاديض الدالصض بالدولض ارسرائيليض    أرق البحر األبيس المووسط، 
وال يمكن رسرائيل وصدير  إلى ال رط إال ان طريق وركيا، ومن  صفقض ووالق بمئاإل الملياراإل 
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ماليض، ولنلأ وساى إسرائيل إلى وطبي  الاالقاإل م  وركيا بادف انفواحاا الى األسواق الاالميض ال
ابر وركيا، ومنا مو الدا   الحقيق  وراه سا  إسرائيل لولبيض كل المطالط والأروط الوركيض راادة 

 الاالقاإل بيناما.
اإل م  إسرائيل، ولكناا فير وال أأ    أن لوركيا مصالل اقوصاديض وسياسيض من إاادة الاالق

ميطرة للديوا للمطالط ارسرائيليض،  وركيا مثال وسوفيد من صفقاإل النفط وال ا ، ولكن السياسض 
الدارجيض الوركيض    ااد حكوماإل ح ط الادالض والونميض ليسإل مبنيض الى المصالل الوجاريض 

نما إلى جانط المصالل ال بد من مراااة الحقوق ارنس انيض،  وركيا ومارس سياسواا  حسط، وا 
الدارجيض وم  وراا  الحقوق ارنسانيض م  المصالل األدرا، و   مقدمض الحقوق ارنسانيض الو  

 ورااياا وركيا م  إسرائيل حقوق إدواننا الفلسطينيين    ف ة واليفض ماا.
يليض والاالقاإل م  ارأارة إلى يرورة الوفريق بين الاالقاإل الداصض للأركاإل الوركيض وارسرائ

 4الوجاريض الرسميض بين الدولوين،  حج  الوجارة المسومرة م  القطاا الداص ارسرائيل  النا يبلغ 
ملياراإل دوالر ل  يو ثر بسوه الاالقاإل الدبلوماسيض بين الدولوين، ألناا يمن الاالقاإل االقوصاديض 

لاالقاإل الحكوميض والاالقاإل الوجاريض الحرة وليسإل يمن الاالقاإل الحكوميض، وألن وركيا ومي  بين ا
 بين الأركاإل المدنيض.

واندما وقط  وركيا االقاواا م  إسرائيل سواه قطاواا سياسيا أو دبلوماسيا أو اسكريا وما أاب  نلأ 
من االقاإل حكوميض  ا  ال وربط مااا الاالقاإل القائمض بين الأركاإل الداصض،  الاالقاإل الداصض 

والأركاإل الداصض وبحقوق ارنسان، واندما وااقط الحكومض الوركيض إسرائيل  ووالق بمصالل الناس
  ناا وااقط الحكومض ارسرائيليض وال وااقط الأركاإل الوركيض وال ارسرائيليض وما بيناما من اقود 
مبرمض، ومنا الوصرف ليس داصا بالأركاإل ارسرائيليض بل مو جار الى كل الأركاإل الوجاريض الو  

ل م  الأركاإل الوركيض، ومثال نلأ الحال م  الأركاإل المصريض،  ا  ل  ونقط  وموواصلض رف  وواام
 الاالقاإل المووورة بين الحكومض الوركيض واالنقالبيين    مصر.

ومناأ من يلو  وركيا الى أناا م  الدولض األولى ناإل الأاط المسل  الكبير الو  ااور إل بالدولض 
نا الاواط صحيل و   محل ، بل نحن أييا نلو  ونااوط المسؤولين النين الابريض، ونحن نقول إن م

    ااد الح ط الواحد  ح ط الأاط الجماورح(. 2040ااور وا ب سرائيل سنض 
 قد كانإل الحكومض الوركيض وقوناأ واادح المبادئ االسالميض، وقد صناإل ثقا ض وطنيض للأاط الورك  

واريد ، بل كانإل ومن  أبسط الاباداإل، والى سبيل المثال كانإل المسل  ياادح  ياا دين  وحيارو  و 
ومن  قراهة القران وومن  ر   األنان بالل ض الاربيض، وكانإل الحكومض ولو   بالالمانيض الموأددة، ووحاول 
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و ريط الأاط المسل  و ومن  أبسط الملامر ارسالميض من الحجاط إلى الامامض إلى الصالة إلى 
 الحل وفيرما.

لقد كانإل وصر اإل الحكوماإل الوركيض السابقض وي وطاا الى الأاط المسل  أثقل وأأد من ي وط 
االحوالل ال رب ،  ولأ الحكوماإل م  الو  ااور إل ب سرائيل، وم  الو  طورإل الاالقاإل م  

أن إسرائيل    الفورة االسوثنائيض،  ااد الحكوماإل الالمانيض الموأددة أساه إلى الأاط الورك  قبل 
 براير/أباط  قد اانى المودينون األوراأ  53يس ه إلى فير  من الأاوط المسلمض، داصض     ورة 

وواريوا لي وط وميايقاإل أديدة إلى حد طرد آالف المولفين من املا  وا فالق مدارس االئمض 
 والدطباه وما إلى نلأ من أنواا الحلر الى ارسال ، وكل ما يمإل إلي  بصلض.

االنوداباإل الحرة و ا إل األح اط اليمينيض، اودنإل ولأ األح اط الوركيض مواقف إيجابيض  وبادما بدأإل
(، ونلأ رد 5020و 2030و 2029لصالل الفلسطينيين وقطاإل الاالقاإل م  إسرائيل ثالث مراإل  

  ال الى الوصر اإل الامجيض ارسرائيليض يد الفلسطينيين والارط.
ديد م  إسرائيل ل  يكن مطلبا وركيا أوال، بل كان ب صرار ودالصض القول أن ما و  من وفام  ج

إسرائيل ، نلرا لحاجواا إلى وركيا، ووركيا وال  نلأ وم  واثقض بنفساا ثانيا، ولن ووا ق الى اودة 
ال  لن يحصل وقارط  الاالقاإل بين البلدين إال باد ونفين إسرائيل للأروط الوركيض كاملض ثالثا، وا 

 إطالقا.
سرائيل للمطلط الورك  األول، ومو وقدي  االاونار و   نلأ ااوراف من الدولض لقد دياإل إ

ارسرائيليض ب ناا م  الماوديض، ولنلأ أل مإل بد   واويياإل ماليض كبيرة ألسر الأاداه و ق القانون 
 الدول ، وم  نلأ ناوقد أن من  الاالقاإل لن واود إلى سابق اادما ما دا  ح ط الادالض والونميض   

 الحك ، وأناا لن واود إلى سابق اادما ما دا  أردوفان قائد السفينض الوركيض.
إن وركيا الو  يديرما أردوفان و دن    اين االاوبار المصالل الوركيض إلى جانط المصالل 
الفلسطينيض    االقواا م  إسرائيل، ومن المووق  أن يووج أردوفان أروط  الى إسرائيل ب يارة ل  

ن  ماا !إلى قطاا   ف ة، ونلأ باد إبرا  الوفام  ليقول للفلسطينيين إن  ل  يدنا  وا 
 53/2/5114الجزيرة نت، الدوحة 
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