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 7تضم  52وزي ارً منيم  6نساء ووزير دولة :حكومة فياض الجديدة تؤدي اليمين أمام عباس
ذكػػرت الحيـــاة الجديـــدة ،رام اهلل 5075/2/71 ،عػػف م ارسػػمه ن ئػػؿ موس ػ مػػف راـ ا أف ال ػرئيس مدم ػػود
عب ػ س مػػنة السقػػم مس ػ ا أمػػس فػػي ا ػرار بق ػ نوف ل ػرئيس الػػوزراا الػػدكتور س ػالـ في ػ ض وأع ػ ا دكومتػ ػ
اػرار  .وأعقػب مػنة
الجديدة عمػ اف يرػرض القػرار بقػ نوف عمػ المجمػس التشػريري فػي أوؿ جمسػم يرقػد
السقم أداا الدكومم الجديدة اليميف الدستوريم أم ـ الرئيس برد اف رسـ سي دت ا ار ار اعتمد في تشكيؿ مجمػس
الوزراا برد االطالع عم الق نوف األس سي المردؿ لسنم 1002ـ وترديالت واالطالع عم خط ب التكميؼ
الص ػ ػ ػ در بت ػ ػ ػ ري 1071/04/08ـ وعم ػ ػ ػ الق ػ ػ ػرار بق ػ ػ ػ نوف بشػ ػ ػػاف مػ ػ ػػنة السقػ ػ ػػم لمدكومػ ػ ػػم الص ػ ػ ػ در بت ػ ػ ػ ري
1071/04/75ـ وبن ا عم الصالدي ت المخولم ل وتدقيق لممصمدم الر مم.
وت ـ الدكومم الجديدة التي شكمت برد تريث وطوؿ انتظ ر  12وزي ار إ فم إل رئيس الوزراا وأميف ع ـ
مجمس الوزراا ب منهـ وزير دولم وادد لشؤوف التخطيط.
و ػػمت التشػػكيمم الدكوميػػم تسػػرم وزراا جػػددو وأسػػندت لػػوزيريف دخ ػريف دقيبت ػ ف جديػػدت ف بػػدؿ المتػػيف ك ن ػ
يشغالنه فيم أعيد إسن د ب اي الدق ئب لػوزراا كػ نوا يدممونهػ فػي الدكومػم السػ بقم المسػتقيمم .وارتفػ عػدد
الػػوزيرات فػػي التشػػكيمم الجديػػدة ال ػ سػػت بزي ػ دة وزي ػرة وادػػدة عػػف عػػدد ف فػػي الدكومػػم المنص ػرفم ب ن ػػم ـ
صف ا ن صر الديف  -وزيرة االتص الت وتكنولوجي المرموم ت وأسندت دقيبم السي دم واآلس ر لػروال مر يرػم
مك ػ ف الػػوزيرة الس ػ بقم خمػػود دعي ػبس .فيم ػ أعيػػد اسػػن د دق ئػػب شػػؤوف الم ػرأة لربيدػػم ذي ػ ب والسق فػػم لسػػه ـ
البرغوسي والشؤوف االجتم عيم لم جدة المصري والتربيم والترمػيـ برػد فصػؿ الترمػيـ الرػ لي عنهػ الػ لمػيس
الرممي.
وغ در التشكيؿ الس بؽ وزير الزراعم د .اسم عيؿ دعيػؽ االاتصػ د الػوطني د .دسػف ابػو لبػدة ووزيػر النقػؿ
والمواصػػالت د .سػػردي الكرنػػز ووزيػػر الصػػدم د .فتدػػي ابػػو مغمػػي وزيػػر السػػي دم خمػػود دعيػػبس والرػػدؿ
عمي خش ف.
وأعيػػد إدي ػ ا و ازرة الترمػػيـ الر ػ لي وو ازرة شػػؤوف القػػدس و ازرة شػػؤوف البيئػػم فيم ػ غ بػػت عػػف التشػػكيؿ و ازرة
الدولػػم لشػػؤوف الجػػدار وأسػػندت دقيبػػم و ازرة التخط ػيط والتنميػػم ا داريػػم ال ػ مدمػػد ابػػو رم ػ ف وزيػػر دولػػم
لشؤوف التخطيط.
وتال أميف ع ـ الرئ سم الطيب عبد الرديـ في مستهؿ المراسـ ارار منة السقم لمدكومم الجديدة.
اعتماد تشكيل مجمس الوزراء عمى النحو اآلتي:
سػػالـ خ لػػد عبػػد ا في ػ ض رئيس ػ لمػػوزراا نبيػػؿ عيس ػ خميػػؿ اسػػيس وزي ػ ار لمم ليػػم و ػػو منصػػب ك ػ ف يقػػوـ
بمه م رئيس الوزراا في الدكومم الس بقم ري ض نجيب عبد الردمف الم لكي وزي ار لمشؤوف الخ رجيم سريد
عبد الردمف أدمد أبو عمي وزي ار لمداخميم يوسؼ عط ا إب ار يـ أبو صفيم وزي ار لشؤوف البيئم ديػث شػغؿ
رئػػيس سػػمطم البيئػػمو أدمػػد عبػػد السػالـ دسػػف مجػػدالني وزيػ ار لمرمػػؿ خ لػػد فهػػد داوود القواسػػمي وزيػ ار لمدكػػـ
المدمػػي لمػػيس مصػػطف مدمػػد الرممػػي وزي ػ ار لمتربيػػم والترمػػيـ مدمػػود صػػداي عبػػد الػػردمف الهب ػ ش وزي ػ ار
لألواػ ؼ والشػػؤوف الدينيػػم سػػه ـ مدمػػد عبػػد السػػالـ البرغػػوسي وزيػ ار لمسق فػػم عمػػي بسػ ـ عمػػي الجربػ وي وزيػ ار
لمترمػػيـ الر ػ لي ا دم ػ مػػف و ازرة التخطػػيط م جػػدة رمدمػػد دمػػدير ارغػػب المصػػري وزي ػ ار لمشػػؤوف االجتم عيػػم
م ر مدمد راتب غنيـ وزي ار لألشغ ؿ الر مم وا سك ف بدؿ و ازرة الدولػم لشػؤوف الجػدار ربيدػم ذيػ ب دسػيف
دمػػداف وزي ػ ار لشػػؤوف الم ػرأة عيس ػ أدمػػد عبػػد الدميػػد ا ارا ػ وزي ػ ار لشػػؤوف األسػػرو والمدػػرريف ج ػواد ن ػ جي
عػػوض دػػرز ا وزيػ ار لالاتصػ د الػػوطني روال نبيػػؿ جبػراف مر يرػػم وزيػ ار لمسػػي دم واآلسػ ر صػػف ا عمػػي طػ
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ن ص ػ ػػر ال ػ ػػديف وزيػ ػ ػ ار لالتصػ ػ ػ الت وتكنولوجيػ ػ ػ المرمومػ ػ ػ ت عم ػ ػػي زي ػ ػػداف مدم ػ ػػود أب ػ ػػو ز ػ ػػري وزيػ ػ ػ ار لمنق ػ ػػؿ
والمواصػػالت عػػدن ف غ لػػب ج ػواد الدسػػيني وزي ػ ار لشػػؤوف الق ػدس عمػػي جميػػؿ مصػػطف مهن ػ وزي ػ ار لمرػػدؿ
مدمػػد عػػوني مدمػػد أبػػو رم ػ ف وزيػػر دولػػم لشػػؤوف التخطػػيط ػ ني عبػػد المدسػػف دسػػيف ع بػػديف وزي ػ ار
لمصػػدم وليػػد مدمػػود مدمػػد عس ػ ؼ وزي ػ ار لمز ارعػػم نرػػيـ مصػػطف عبػػد الدميػػد أبػػو الدمػػص أمين ػ ع م ػ
لمجمس الوزراا بدرجم وزير.
والتقػ الػرئيس مدمػػود عبػ س باع ػ ا دكومت ػ عقػػب أداا المتواجػػديف مػػف اع ػ ئه اليمػػيفو بمقػػر الرئ سػػم
مو ػػد سػػي دت اف الهػػدؼ األوؿ لمدكومػػم الجديػػدة ػػو ا عػػداد ج ػراا االنتخ ب ػ ت المدميػػم التػػي تػػاخرت
كسي ػ ار واآلف أصػػبدت ػػرورة اصػػوو ال بػػد مػػف إجرائه ػ فػػي كػػؿ أند ػ ا الػػوطف بقػػدر م ػ نسػػتطي  .وخ طػػب
ال ػػوزراا اػ ػ ئالي نري ػػد م ػػنكـ س ػػرعم الب ػػت ف ػػي ػػذا المو ػػوع لواص ػػدار القػ ػ اررات لمرم ػػؿ عمػ ػ ا ع ػػداد له ػػذ
االنتخ ب ت وفؽ م ينص عمي الق نوف وذلؾ ب لتش ور والتوافؽ م لجنم االنتخ ب ت المركزيم.
وتمن ابو م زف في اط ر توجيه ت اف تستكمؿ الدكومم م بدأت س بقته واالسػتمرار بجهود ػ لرفػ مسػتوو
األداا الػػوطني مػػف اجػػؿ خدمػػم الػػوطف وت ػ ب  ..نريػػد اف ن ػراكـ عم ػ م ػ تػػـ فػػي الم ػػي بجديػػم واجته ػ د
وبسرعم ألف برض األمور ال تدتمؿ التاخير.
وأكػػد سػػي دت اف الهػػـ األس سػػي لمقي ػ دة الفمسػػطينيم والدكومػػم الجديػػدة ػػو الدػػرص عم ػ مص ػ لة الم ػواطنيف
وا ػ ي ـ ..ال نريػػد اف نه ػػـ دػػؽ ادػػد وال نظمػػـ أدػػدا بػػؿ نريػػد اف ياخػػذ الجميػ دقهػػـ فػػي إط ػ ر الق ػ نوف
الر ـ.
ومف ج نبه ردبت المجنم المركزيم لدركم فتة بتشكيؿ الدكومم الجديدة برئ سم الدكتور سالـ في ض.
وأ ػ ػ فت الحيــــاة ،لنــــدن ،5075/2/71 ،مػػػف راـ ا ع ػػف م ارسػ ػػمه مدم ػػد ي ػػونس أف وزيػ ػػر الرمػػػؿ أدمػػػد
مج ػدالني ا ػ ؿ لػ ػ «الدي ػ ة» اف الدكومػػم الجديػػدة « ػػي دكومػػم جديػػدة سػػتدمؿ ال ػراـ  73وليسػػت دكومػػم
مردلػػم» .ووصػػفه ب صػػالديم بسػػبب الرن صػػر المتخصصػػم م ػػيف ي «لػػدين وزيػػر م ػ ؿ لمم ػرة األول ػ منػػذ
سنوات إذ أف دقيبم الم ؿ ك نت في يد رئيس الوزراا و ذا أمر إصالدي خصوص في الفترة الد ليم التي
نمػػر فيهػ بازمػػم م ليػػم وجػػرو تريػػيف وزيػريف لمترمػػيـ والترمػػيـ الرػ لي مػ يرطينػ مجػ ال لمتركيػػز بصػػورة أكبػػر
عم الترميـ».
وج ػ ا فػػي خط ػ ب التكميػػؼ الػػذي وجهّ ػ عب ػ س إل ػ في ػ ضي «بصػػفتن رئػػيس دولػػم فمسػػطيف رئػػيس المجنػػم
التنفيذيم لمنظمم التدرير الفمسطينيم رئيس السػمطم الوطنيػم الفمسػطينيم وبرػد االطػالع عمػ أدكػ ـ القػ نوف
األس سػػي المرػػدؿ لسػػنم  1002وترديالتػ وبنػ ا عمػ الصػػالدي ت المخولػػم لنػ وتدقيقػ لممصػػمدم الوطنيػػم
الرمي ػ لمشػػرب الفمسػػطيني وم ػ تاكيػػدن عم ػ توجه تن ػ بتدقيػػؽ المص ػ لدم الوطنيػػم نكمفكػػـ ب ع ػ دة تشػػكيؿ
الدكومم خالؿ الفترة المدددة في الق نوف االس سي المرػدؿ لرػ ـ  1002وترديالتػ إلػ دػيف تػوافر األسػب ب
والمرطي ت لتشػكيؿ دكومػم تدقػؽ المصػ لدم الوطنيػم والتػي تػـ االتفػ ؽ عميهػ » .وأ ػ ؼي «أدعػوكـ كػرئيس
مكمػػؼ لمدكومػػم المقبمػػم إل ػ الت ػزاـ المص ػ لة الرمي ػ لمشػػرب الفمسػػطيني والدف ػ ظ عم ػ مكتسػػب ت وتطوير ػ
وتدقيؽ ا داف الوطنيم كم أارتهػ منظمػم التدريػر الفمسػطينيم الممسػؿ الشػرعي والوديػد لمشػرب الفمسػطيني
ووسيقم إعالف االستقالؿ ومواد الق نوف األس سي».
وك ف الرئيس عب س أش ر خالؿ مؤتمر لالعالمييف الري ييف في راـ ا امس ال ان في د ؿ االتف ؽ م
«دم س» ف ف ذ الدكومم الجديدة «لف يكوف لهػ دور» .وا ػ ؼي «ال اسػتطي اف انتظػر الػ األبػد ػذ
االداري مشموؿ».
الدكومم الق ئمم اذ استق ؿ منه عدد مف الوزراا والو
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وأشػ ػ رت االخبـــار ،بيـــروت ،5075/2/71 ،م ػػف راـ ا ع ػػف م ارس ػػمه فػ ػ دي أب ػػو س ػػردو الػ ػ أف التر ػػديؿ
الدكومي الجديد شمؿ ذ المرة دخوؿ الفصػ ئؿ الفمسػطينيم وخصوصػ «فػتة» بشػكؿ أكسػر و ػود ومرهػ
الجبهم الديمواراطيم ودزب فدا إ فم إل المسػتقميف فيمػ جمػت دركػم دمػ س الترػديؿ واعتبرتػ «افػ از»
عم اتف ؽ الدودم.
األ ـ في الترديؿ الجديد ك ف «تجريد» في ض مػف دقيبػم المػ ؿ التػي ك نػت بمس بػم عقػدة عنػد دركػم «فػتة»
في ديف ادتفظ عدد كبير مف الوزراا بمن صبهـ الد ليم وتـ فصؿ و ازرة التربيم عػف الترمػيـ الرػ لي كمػ تػـ
تسميم وزير لو ازرة شؤوف القدس.
مص در مطمرم كشفت لػ«األخب ر» أف كؿ م ترمؽ بترديؿ الدكومػم الجديػد جػرو فػي مكتػب الػرئيس مدمػود
عب س وبدوف عمـ رئيس الوزراا سالـ في ض دت أف المصدر ذ ب لدد القوؿ «إف مكتػب رئػيس الػوزراا
لـ يرمـ بموعد إجراا الترديؿ إال برد خروج إل ا عالـ مف مكتب عب س».
 5عباس يؤكد عزمو التوجو لالمم المتحدة في حال عدم حدوث اختراق عمى المسار السياسي
ذكرت القدس العربي ،لندن 5075/2/71 ،مف راـ ا عف ا ؼ ب أف الرئيس الفمسطيني مدمود عب س
ا ؿ االربر ا ان في دػ ؿ عػدـ نجػ ح المسػ عي الدوليػم الدػداث اختػراؽ عمػ المسػ ر السي سػي ف نػ سػيتوج
ال االمـ المتددة لمدصوؿ عم اعتراؼ ب لدولم الفمسطينيم.
وا ػ ؿ عب ػ س خػػالؿ افتت د ػ لممتق ػ االعالميػػيف الرػػرب فػػي راـ ا ر ن ػ ؾ مس ػ ع لػػدوؿ مختمفػػم ومػػف ػػمنه
الوالي ت المتددة االميركيم لتفريؿ المس ر السي سير فيم يخص المف و ت الفمسطينيم االسرائيميم.
وا ػ ػ ؼ راذا ل ػػـ ت ػػنجة ػػذ المسػ ػ عي ف ننػ ػ س ػػنتوج الػ ػ االم ػػـ المتد ػػدة لمدص ػػوؿ عمػ ػ اعتػ ػراؼ ب لدول ػػم
الفمسطينيم وال يستطي ادد اف يمومن برد ذلؾر.
اال ان اكد ب ف رالتوج ال االمػـ المتدػدة ال يتنػ اض مػ بقػ ا اسػتردادن لممف و ػ تر .وتوافػت المف و ػ ت
الفمسػػطينيم -االسػرائيميم فػػي دب طاغسػػطسل مػػف الرػ ـ  1070ولػػـ تػػنجة ك فػػم المدػ والت التػػي بػػذلؾ لغ يػػم
االف الع دة الطرفيف ال ط ولم المف و ت.
وأ فت وكالة األنبـاء والمعمومـات الفمسـطينية (وفـا) ،5075/2/76 ،مػف راـ ا أف الػرئيس عبػ س أكػد
موافقت عم بي ف الدزب االشتراكي الفرنسي الذي أصدر في االنتخ ب ت الفرنسيم مؤخ ار تن وؿ في الصػراع
الفمسطيني ا سرائيمي وا ؿي رأن موافؽ عمي مف األلؼ إل الي ار.
وأ ػ ؼي رنريػػد مػػف إسػرائيؿ أف تواػػؼ النشػ ط ت االسػػتيط نيم ألف األرض أر ػػن وال يجػػوز أف يسػػتمروا فػػي
البنػ ار ودعػ الج نػػب ا سػرائيمي إلػ الجمػػوس عمػ ط ولػػم المف و ػ ت واػ ؿي رترػ لوا نجمػػس عمػ الط ولػػم
والر لـ كمػ يقػوؿ دػدود  56ولكػف إلػ اآلف يرف ػوف وب لتػ لي تترطػؿ المف و ػ ت نريػد اسػتغالؿ كػؿ دايقػم
وس عم لموصوؿ إل دولم فمسطيف فقط نقوؿ ددود  56وواؼ االستيط فر.
ػرورة ايػ ـ الدكومػم ا سػرائيميم بػ فراج عػف األسػرو واػ ؿي ر نػ ؾ أسػرو إداريػوف دوف
وجدد تاكيد عمػ
مد كمم أي شريرم في الر لـ تقبؿ أف يرتقؿ إنس ف لمدة طويمم دوف مد كممر.
واػ ؿ ندػف جػ زوف لالنتخ بػ ت ننتظػػر إخواننػ أف يوافقػوا ولػػيف لػػـ يدػػدث شػػيا و نػ ؾ دجػ عنػػد دمػ س
بردـ إجراا االنتخ ب ت اليوـ سنرمف عند الس عم  5مس ا الدكومم الفمسطينيم ال نستطي أف نبق لألبد مف
دوف دكومم ألف ن ؾ وزراا استق لوا.
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 3عباس يعدل قانون االنتخابات المحمية تمييدا الجرائيا في الضفة الغربية
راـ ا  -ا ؼ بي أعم ػػف وزي ػػر الدك ػػـ المدم ػػي الفمس ػػطيني خ ل ػػد القواس ػػمي االربرػ ػ ا اف الػ ػرئيس الفمس ػػطيني
مدمود عب س اصدر ترديال عم ا نوف االنتخ ب ت المدميم بديث يسمة ب جرائهػ عمػ م اردػؿ وفػي منػ طؽ
مختمفػػم .ونػػص اػ نوف انتخ ب ػ ت الهيئػ ت المدميػػم الفمسػػطيني عم ػ اف تجػػري االنتخ ب ػ ت فػػي يػػوـ وادػػد و ػػو
االمر الذي اع ؽ اجراا ػذ االنتخ بػ ت فػي ال ػفم الغربيػم فػي الواػت الػذي ترػ رض دركػم دمػ س اجراا ػ
في اط ع غزة.
ويفػػتة ػػذا الترػػديؿ المجػ ؿ امػ ـ الدكومػػم الفمسػػطينيم الجديػػدة الجػراا انتخ بػ ت الهيئػ ت المدميػػم فػػي ال ػػفم
الغربيػػم خ صػػم واف الرديػػد مػػف الفصػ ئؿ الفمسػػطينيم ط لػػب بػ جراا ػػذ االنتخ بػ ت دوف ربطهػ ب لمصػ لدم
الفمسػطينيم الداخميػػم .واػ ؿ وزيػر الدكػػـ المدمػػي القواسػمي اف االنتخ بػ ت المدميػػم سػتكوف مػػف اولويػ ت عمػػؿ
الدكومم الفمسطينيم.
القدس العربي ،لندن5075/2/71 ،
 5يوسف رزقة ينتقد تشكيل حكومة جديدة في الضفة
راـ ا -وليد عوضي انتقد د .يوسؼ رزام المستش ر السي سي لرئيس الػوزراا المقػ ؿ فػي غػزة اسػم عيؿ نيػم
تشػػكيؿ دكومػػم جديػػدة ب ل ػػفم وا ػ ؿ ير إف اسػػتقرار الو ػ عم ػ مػ ػػو عمي ػ دكومػػم فػػي راـ ا ودكومػػم
أخرو في غزة يجرؿ المص لدم مرمقم واالنقس ـ متواصال ر مشددا عم أف ذ الخطوة تسبػت وااػ االنقسػ ـ
الفمسطيني.
القدس العربي ،لندن5075/2/71 ،
 2حاليقة لـ"قدس برس" :تشكيل الحكومة برام اهلل مخالف لمتوافق الوطني والقانون
الخميؿي اعتبرت سميرة داليقم ع و المجمس التشريري الفمسطيني عػف دركػم "دمػ س" ب ل ػفم أف إجػراا
ترػػديؿ وزاري عم ػ الدكومػػم فػػي راـ ا برئ سػػم سػػالـ في ػ ض اليػػوـ األربر ػ ا "مخ ػ لؼ لمتوافػػؽ الػػوطني بػػيف
الفصػ ػ ئؿ الفمس ػػطينيم وتجػ ػ وز لمقػ ػ نوف األس س ػػي ولص ػػالدي ت المجم ػػس التشػ ػريري" .وش ػػددت داليق ػػم ف ػػي
تصريد ت خ صم لػ "ادس برس" عم أن "ال جديد في تشكيمم الدكومم بػراـ ا والتػي أدت اليمػيف الق نونيػم
مس ا اليوـ األربرػ ا وأنهػ اسػتمرار لػنفس المػنه والسي سػم السػ بقم بػ لرغـ مػف تغييػر برػض الوجػو وشػممت
عم أسم ا لوزراا متهميف ب لفس د" دسب اوله .
واتهمت داليقم اي دة السمطم بػ "تغييػب أع ػ ا التشػريري مػف خػالؿ نػزع صػالدي تهـ وعػدـ إصػدار مواػؼ
ػ فم إلػ عػػدـ استشػ رة التشػريري منػػذ مػػف أربرػػم سػػنوات
ديػ ؿ اعتقػ ؿ االدػػتالؿ سم نيػػم وعشػريف ن ئبػ ب
باي ا يم ولـ ين اش أي ا نوف" .ودوؿ إمك نيم تاسير تشكيؿ الدكومم الجديدة عم فرص نج ح المص لدم؛
رأت داليقم أف "دكومم سالـ في ض الجديدة ترزيز وا ة لالنقس ـ الفمسطيني الداخمي".
قدس برس5075/2/76 ،
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 6عبد ربو :أخطر ما في رسالة نتنياىو اإلشارة إلى وطن قومي لمشعب الييودي
الق رة  -صالح جمرمي ا ؿ ي سر عبد رب أميف سر المجنم التنفيذيم لمنظمم التدرير الفمسطينيم ل ػ«الشػرؽ
األوسط» إف أبو م زف الذي سيصؿ إل الق رة مس ا غد سيبدث م المسػؤولييف المصػرييف وج مرػم الػدوؿ
الرربيم الخطوات المستقبميم التي يمكف اتخ ذ في وا رس لم نتني و.
وأو ة عبد رب إف م موف الرس لم يقوؿ إف إسرائيؿ تريد استئن ؼ المف و ت مف دوف ايد أو شرط أي
«إنهـ يريدوف أف نذ ب مسػمميف مسػبق وتظػؿ يػد طميقػم فػي مػ يترمػؽ ب السػتيط ف وبػاي إجػرااات أخػرو
ـ ياخذونه عم األرض و ذ ػي الفكػرة الرئيسػيم» .وأ ػ ؼ أف الرسػ لم ت ػمنت أف «نتنيػ و يؤيػد دػؿ
الدولتيف و ذ يقوله ألوؿ مرة ..دولم إسرائيؿ وطن اومي لمشرب اليهودي ودولم فمسطينيم متواصمم وا بمم
لمدي ة وغير مسمدم و ذ ػي الصػيغم الموجػودة» الفتػ إلػ أنػ ال يوجػد أكسػر مػف ػذ الجممػم الغ م ػم.
وا ؿ إف ذ الجممم ج ات استج بم لطمب أميركي باف ال تدتوي الرس لم فقػط الموااػؼ ا سػرائيميم المرروفػم
أي استمرار االستيط ف م االستمرار في التفػ وض «بربػ رة أخػرو أف تت ػمف عنصػ ار إيج بيػ مسػؿ الدػديث
عف دؿ الدولتيف دت يتـ استخدامه طرم سي سي ».
وأ ػ ؼ عبػػد ربػ أف «دولػػم اوميػػم لمشػػرب اليهػػودي» صػػيغم أخطػػر مػػف مصػػطمة «دولػػم يهوديػػم» ف ػ«دولػػم
اوميم لمشرب اليهػودي ترنػي أنهػ الػوطف القػومي أي إنػ يريػد القبػوؿ بػ لمواؼ الصػهيوني األصػمي بػاف ػذ
دولػػم الشػػرب اليهػػودي وأرض الشػػرب اليهػػودي و ػػذا ال يػػؤذي فقػػط الرػػرب الفمسػػطينييف الموجػػوديف داخػػؿ
إسرائيؿ لوانم ندف في ال فم الغربيػم وغػزة ..ويصػبة المنطػؽ أف يتنػ زلوا عػف جػزا مػف أرض إسػرائيؿ الػذي
يددد و ا مم دولم فمسطينيم عمي وب لت لي فهذا الكالـ ينسؼ أي مرجريػ ت دوليػم سػ بقم أو مرجريػ ت
لمق نوف الدولي وكؿ م ل عالام ب لشرعيم الدوليم كم أن ينسػؼ األسػ س الػذي كنػ نتف و ػرمي دتػ عهػد
طايهػػودل أولمػػرت الػػذي سػػمـ بػػاف األس ػ س الػػذي نتف ػ وض عمي ػ ػػو دػػدود  ..7856إن ػ يريػػد أف ينسػػؼ ػػذ
الق عدة و ذا األس س ..وب لت لي ف لرسػ لم تدتػوو عمػ ػذ ا شػ رة الوديػدة التػي ربمػ جػ ات بطمػب أميركػي
مغمؼ بمواؼ صهيوني أصم والب اي أنهػـ يريػدونن أف نجمػس لمتفػ وض دوف شػروط مسػبقم ألننػ دسػب
كالمهـ أ رن السنوات السالث الم يم عبس دوف الدخوؿ فػي التفػ وض والتدػ ور ولػو كسػبن ػذ السػنوات
كن دققن شيئ م ».
الشرق األوسط ،لندن5075/2/71 ،
 1تيسير خالد :تسريع االستيطان ثمرة انضمام كاديما موفاز الى االئتالف الحكومي
ن بمسي ا ؿ ع و المجنم التنفيذيم لمنظمم التدرير ع و المكتب السي سي لمجبهم الديمقراطيم تيسػير خ لػد
اف تخصيص موازن ت إ فيم لمنش ط ت االسػتيط نيم فػي ال ػفم يرتبػر بمس بػم سمػرة جديػدة الن ػم ـ ك ديمػ
موفػ ز ال ػ االئػػتالؼ الدكػػومي القػ ئـ فػػي اس ػرائيؿ وسم ػرة الموااػػؼ وال ػػغوط التػػي تم رسػػه االدارة األميركيػػم
عمػ الج نػػب الفمسػػطيني لمنر ػ مػػف التوجػ ال ػ األمػػـ المتدػػدة و يئ تهػ ووك الته ػ لرػػرض نشػ ط ت اس ػرائيؿ
االستيط نيم في اال ار ي الفمسطينيم المدتمم بردواف  7856ب عتب ر تندرج في إط ر جرائـ الدرب.
الحياة الجديدة ،رام اهلل5075/2/71 ،
 7سمطة الطاقة في غزة :المماطمة المصرية أدت الى تأخير وصول الوقود القطري لغزة
التاريخ :الخميس 5075/2/71
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غزة  -سمير دمتوي ا لت سمطم الط ام والموارد الطبيريم في غزة إف المم طمم المترمدة مف طرؼ السمط ت
المص ػريم إ ػ فم ل ػػرؼ التنسػػيؽ بػػيف المخ ػ برات المص ػريم والهيئػػم الر مػػم لمبتػػروؿ المص ػريم ادت لتػػاخير
وصوؿ شدنم الواود القطري التي تبرع به أمير اطر ابؿ شهر إل اط ع غزة دت اآلف.
وا لػت سػػمطم الط اػػم فػػي بيػ ف تمقػت «الدسػػتور» نسػػخم عنػ إنهػ اسػتنفدت ك فػػم الجهػػود وا جػرااات الالزمػػم
مػف طرفهػ السػتقب ؿ شػدنم الواػود القطػري الموجػػودة د ليػ فػي خ ازنػ ت مينػ ا السػويس إال اف المم طمػم مػػف
طرؼ السمط ت المصريم عرامت وصوؿ الشدنم وذلؾ لممرة الس نيم ديث منرػت وصػوؿ الشػدنم االولػ ابػؿ
ندػػو شػػهريف .وا ػ فت أف مدطػػم توليػػد الكهربػ ا الوديػػدة فػػي القطػ ع مػ زلػػت ترمػػؿ منػػذ أربرػػم أشػػهر بمولػػد
وادد فقط مف أصؿ أربرم بسبب شة إمدادات الواود لممدطم.
عمان5075/2/71 ،
الدستورّ ،
 9السمطة الفمسطينية تدين مصادقة الكنيست عمى ميزانية لالستيطان
راـ ا  -ك مؿ اب ار يـي أدانػت و ازرة الشػؤوف الخ رجيػم الفمسػطينيم فػي بيػ ف سي سػي مصػ دام المجنػم الم ليػم
في الكنيست ا سرائيميم عم ميزانيم خ صم ب الستيط ف واعتبرت ذلؾ ‹تددي ص رخ وعمني لمشرعيم الدوليم
وا ارراتهػ و رادة المجتمػ الػػدولي الداعيػػم لمسػػالـ› .وأشػ رت إلػ أف إسػرائيؿ تواصػػؿ عمميػ ت تهويػػد القػػدس
وتوسػػي االسػػتيط ف فػػي ال ػػفم الغربيػػم وتسػػتمر برممي ػ ت االسػػتيالا عم ػ األ ار ػػي وتزويػػر ممكيته ػ دت ػ
يسهؿ نقمه مف ممكيم الفمسطينييف إل الجه ت االستيط نيم.
عمان5075/2/71 ،
الرأيّ ،
 70بيروت :مسؤولون من فمسطين يطّمعون عمى عمل "اإلسكوا"
في إط ر الدورة الس برم والرشريف لإلسكوا التي التامت مف  6إل  70أي ر/م يو فػي بيػت األمػـ المتدػدة فػي
بي ػػروت شػ ػ رؾ ك ػػؿ م ػػف كهرم نػ ػ ج ػ ّػرار م ػػديرة اس ػػـ المنظمػ ػ ت الدولي ػػم ومنظمػ ػ ت األم ػػـ المتد ػػدة ف ػػي و ازرة
التخطيط والتنميم ا داريم الفمسطينيم وربي الدنتػولي السػكرتير األوؿ لبرسػم المراابػم الدائمػم لفمسػطيف لػدو
األم ػػـ المتد ػػدة وعم ػػر عػ ػوض ا م ػػدير اس ػػـ األم ػػـ المتد ػػدة والوكػ ػ الت المتخصص ػػم ف ػػي و ازرة الش ػػؤوف
الخ رجيم الفمسطينيم في فر لي ت ذ الدورة واطّمروا بذلؾ عم دور ا سكوا وسي س ته .
يشػ رؾ الموظفػػوف السالسػػم فػػي البرنػ م التػػدريبي السػػنوي الػػذي تنظمػ شػػربم دقػػوؽ الفمسػػطينييف فػػي نيويػػورؾ
لتدريب المسػؤوليف الفمسػطينييف فػي المقػر الرػ ـ لألمػـ المتدػدة .وفػي ا طػ ر نفسػ نظّمػت ا سػكوا لقػ اات
لممتػػدربيف السالسػػم م ػ مسػػؤوليف فػػي وك لػػم األمػػـ المتدػػدة غ سػػم وتشػػغيؿ الالجئػػيف الفمسػػطينييف الر ممػػم فػػي
لبنػ ف طاألونػػروال وفػػي مكتػػب منسػػؽ األمػػـ المتدػػدة الخػ ص بمبنػ ف ديػػث تػػـ إطالعهػػـ عمػ عمػػؿ الوكػ لتيف
وعممي ت التنسيؽ بيف مختمؼ وك الت منظومم األمـ المتددة في لبن ف.
المستقبل ،بيروت5075/2/71 ،

 77حكومة ىنية ومؤسسة قطر الخيرية توقعان اتفاقية إلعمار  12من ًزال لفقراء غزة
التاريخ :الخميس 5075/2/71
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غزةي وا وزير األشغ ؿ الر مم وا سك ف في غزة الدكتور يوسؼ المنسي مػ "مؤسسػم اطػر الخيريػم" اتف ايػم
العمػ ر خمسػػم وسػػبريف منػزال لمفقػراا والمدتػ جيف فػػي اطػ ع غػزة وذلػػؾ بتمويػػؿ مػػف برنػ م مجمػػس الترػ وف
الخميجي ع دة اعم ر غزة.
قدس برس5075/2/76 ،
 75محمد رشيد :ثروة محمود عباس  700مميون دوالر ولديو عقارات بـ  57مميوًنا
دبيي شف مدمد رشيد مستش ر الػرئيس الفمسػطيني ال اردػؿ ي سػر عرفػ ت جومػ عنيفػ عمػ رئػيس السػمطم
مدمػػود عبػ س مط لبػ إيػ ب لكشػػؼ عػػف مصػػدر سروتػ التػػي اػ ّػدر بم ئػػم مميػػوف دوالر إ ػ فم إلػ ماليػػيف
الدوالرات ي عق رات واصور ل في عدد مف الدوؿ.
واػ ؿ رشػػيد المرػػروؼ أي ػ ب سػػـ طخ لػػد إسػػالـل فػػي مق بمػػم مػ ان ػ ة /الرربيػػم /الميمػػم الم ػػيم ترقيبػ عم ػ
طمب يئم مد كمم الفس د الفمسطينيم أمس األربر ا مف الشرطم الدوليػم "إنتربػوؿ" القػبض عميػ بػتهـ فسػ د
واختالس أمواؿ الشػرب "دػيف رجػ طمدمػود عبػ سل إلػ فمسػطيف سػممت بيػدي  14ألػؼ دوالر بتكميػؼ مػف
ال ػرئيس ال ارد ػؿ ي سػػر عرف ػ ت وأصػػبدت لدي ػ اليػػوـ عق ػ رات واصػػور ل ػ وألوالد تقػػدر بخمسػػم عشػػر مميػػوف
دين ػ ر طندػػو  17مميػػوف دوالرل بػػيف فمسػػطيف واألردف وتػػونس وأم ػ كف أخػػرو" مط لب ػ ب لكشػػؼ عػػف طريقػػم
ت خـ سروت إل وصمت إل م ئم مميوف دوالر عم دد اول .
واته ػػـ رش ػػيد رئ ػػيس الس ػػمطم الفمس ػػطينيم مدم ػػود عبػ ػ س ال ػػذي وص ػػف ب ػ ػ "الرج ػػؿ المس ػػكيف" بتمق ػػي الرش ػػوة
مشير إل أن "ك ف ياخذ مالييف في كؿ انتخ ب ت إسرائيميم مػف المؤسسػم
ا
والتالعب ب لم ؿ الر ـ الفمسطيني
الفمسطينيم ومف القط ع الخ ص تدت عنواف دعـ القوائـ الرربيم".
وأش ر رشيد إل أن ج ز لممسوؿ أمػ ـ أي يئػم ا ػ ئيم مسػتقمم لمتدقيػؽ فيمػ اتهػـ بػ مػف الفسػ د مشػترط
أف تكػػوف الهيئػػم أو الجهػػم الق ػ ئيم غيػػر خ ػػرم ل ػرئيس السػػمطم الفمسػػطينيم مدمػػود عب ػ س متهم ػ الهيئػػم
نفسه بانه "تر ني مف الفسػ د ديػث أف وزيػريف مػف الدكومػم الجديػدة التػي أاسػمت أمػ ـ أبػو مػ زف ابػؿ أيػ ـ
متهميف أي مف ابؿ المجمس التشريري الفمسطيني".
قدس برس5075/2/71 ،
 13حماس :التعديل الوزاري عمى حكومة فياض في الضفة تعزيز لالنقسام الفمسطيني
غزةي أكد الن طؽ ب سـ دركم "دم س" فوزي بر وـ أف الترديؿ الوزاري الجديد الذي أج ار رئيس السمطم
مدمود عب س عم دكومم في ض تكريس لمخطا وترسي لالشرعيم وترزيز لالنقس ـ.
واعتبر بر وـ في تصرية صدفي مكتوب األربر ا ط5-16ل أف ذ السي سم الترايريم لف تفيد الشرب
الفمسطيني ولف تجدي نفر ألف الدكومم لـ تكف خي ر الشرب الفمسطيني ولـ تاخذ السقم مف التشريري.
وا ؿ المتددث ب سـ "دم س" ي "كؿ م بني عمي خطا فهو خطا" مرتب ار ذ الخطوة بمس بم افز عم
إعالف الدودم وتج وز التف ؽ الق رة المذاف نص عم البدا الفوري بتشكيؿ دكومم التوافؽ برئ سم عب س.
وأش ر بر وـ إل أف الدؿ األنسب و الشروع بتشكيؿ الدكومم وتذليؿ ك فم الرقب ت مف أم ـ طريؽ
المص لدم واستسم ر األجواا ا يج بيم التي س دت إسن د ا يم األسري والبن ا عميه في جسر الهوة وبن ا
السقم.
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/5/16 ،
التاريخ :الخميس 5075/2/71
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 14عزام االحمد :عباس أكد أن إعادة تشكيمة الحكومة الحالية ال تعني إعادة النظر في إتفاقية المصالحة
راـ ا -وليد عوضي ا ؿ ع و المجنم المركزيم لدركم فتة عزاـ األدمد إف دؼ إع دة تشكيمم الدكومم
الد ليم ب ل فم و تجديد الشرعيم له ألنه ر ادمت استق لته ابؿ ندو ع ـ إ فم إل مؿا الفراغ ت في
تشكيمته  .وأو ة األدمد لالذاعم الفمسطينيم الرسميم أف عب س اكد اف ذ التشكيمم ال ترني إع دة النظر
في اتف ايم المص لدم وان في د ؿ تنفيذ بنود ذ االتف ؽ ف ف ذا الترديؿ سيكوف الغي .
وا ؿ األدمد إف المطموب اآلف مف دركم دم س السم ح لمجنم االنتخ ب ت المركزيم ب لرمؿ في اط ع غزة
ومف سـ سيشكؿ الرئيس عب س دكومم التوافؽ الوطني برئ ست وفؽ اعالف الدودم وذلؾ تمهيدا لتطبيؽ
ك فم بنود اتف ؽ المص لدم.
القدس العربي ،لندن2012/5/17 ،
 15فتح :ندعم حكومة عباس الجديدة والمصالحة خيار إستراتيجي ال رجعة عنو
راـ ا ي أكدت دركم فتة دعمه لدكومم الرئيس مدمود عب س لسقته أف الدكومم لف تكوف عقبم أم ـ
إنج ز الوددة الوطنيم.
وا ؿ المتددث ب سـ الدركم أس مم القواسمي في بي ف صدر عف مفو يم ا عالـ والسق فم مس ا اليوـ
األربر ا رتؤكد الدركم أن في المدظم التي تقرر فيه دركم دم س السم ح لمجنم االنتخ ب ت المركزيم
ب لرمؿ وتسجيؿ الن خبيف في اط ع غزة لواتم ـ اجرااته ال روريم لالنتخ ب ت ف ف القي دة الفمسطينيم ستبدأ
فو ار بتشكيؿ دكومم التوافؽ الوطني مف شخصي ت مستقمم وفق لم نص عمي اتف ؽ الق رة لواعالف الدودمر.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2012/5/16 ،
 16الجبية الشعبية :تعديالت حكومة فياض تعميق لالنقسام
راـ ا – أكد ع و المجنم المركزيم لمجبهم الشربيم لتدرير فمسطيف ك يد الغوؿ إف الترديؿ الوزاري الذي
أج ار رئيس الدكومم طغير الدستوريمل في راـ ا سالـ في ض اليوـ األربر ا "خطوة ستنركس بخيبم أمؿ
عم الشرب الفمسطيني الذي يتطم نه ا االنقس ـ واستر دة وددة الشرب الفمسطيني".
وأ ؼ الغوؿ في تصريد ت صدفيم اليوـ األربر ا ط5-16ل أف الترديؿ في جو ر يدمؿ م موف أف
المص لدم بريدة وأف تشكيؿ دكومم التوافؽ الوطني التي نص عميه اتف ؽ الق رة الزاؿ أم ار مستبردا.
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/5/16 ،
 17حزب الشعب :لم نشارك في حكومة فياض الجديدة
راـ ا ي أكد اي دي في "دزب الشرب" الفمسطيني أف دزب لـ يش رؾ في الدكومم الجديدة لرئيس الوزراا
سالـ في ض داعي الدكومم الجديدة إل اال تم ـ ب لشاف االاتص دي وادتراـ الدري ت الر مم.
وا ؿ الن ئب في المجمس التشريري الفمسطيني بس ـ الص لدي األميف الر ـ لمدزب في بي ف صدفي تمقت
"ادس برس" نسخم عن اليوـ الخميس ط5|17ل ترقيب عم تشكيؿ الدكومم براـ ا ي "إف ذ الدكومم
ج ات برد أف استهمكت دكومم في ض نفسه وندف م يهمن إف نرو تغير في سي سم الدكومم.
قدس برس2012/5/17 ،
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 18مركزية فتح ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة
راـ ا ي ردبت المجنم المركزيم لدركم فتة برد ظهر اليوـ األربر ا بتشكيؿ الدكومم الجديدة برئ سم الدكتور
سالـ في ض .وج ا في بي ف له رإف المجنم المركزيم لواذ تشير إل كت ب التكميؼ الرئ سي مف الرئيس
مدمود عب س وم ت من مف تدديد لممه ـ واألولوي ت ف نه تؤكد دعمه لرمؿ الدكومم مف أجؿ تنفيذ
مه مه وبرن مجه في التنميم والتطوير وتوفير أف ؿ الخدم ت والرع يم االجتم عيم ألبن ا الشرب
الفمسطيني .وتمنت المجنم المركزيم لمدكومم النج ح في مه مه دت تدقيؽ المص لدم الوطنيم.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2012/5/16 ،
 19أحمد يوسف :رئيس المكتب السياسي لحماس ينتخب في غضون  10أيام
لندفي عمي الص لةي ا ؿ القي دي في دركم دم س أدمد يوسؼ لػ«الشرؽ األوسط» أف دركم دم س أنهت
انتخ ب ت المك تب السي سيم وكذلؾ الهيئ ت الشوريم المن طقيم ولـ يتبؽ في ذ االنتخ ب ت التي تتـ مرة
كؿ  4سنوات سوو انتخ ب المكتب السي سي الر ـ لمدركم ورئيس المتوا أف يتـ في غ وف  10أي ـ.
وا ؿ القي دي في الدركم أدمد يوسؼ لػ«الشرؽ األوسط» ف ف رئيس المكتب السي سي الد لي خ لد مشرؿ
و األوفر دظ لمبق ا في ذا المنصب .ودسب يوسؼ الذي يشغؿ منصب وكيؿ و ازرة الخ رجيم في
دكومم إسم عيؿ نيم المق لم ف ف االنتخ ب ت انتهت ابؿ ندو األسبوع ونت ئجه ستبق سريم.
الشرق األوسط ،لندن2012/5/17 ،
 20أحمد جبريل يؤكد عمى "أال يكون الشعب الفمســطيني جزءا من أي خالفات لبنانية أو عربية"
أكد االميف الر ـ لػ«لجبهم الشربيم لتدرير فمسطيف ػ القي دة الر مم» ادمد جبريؿ الدرص عم «أال يكوف
الشرب الفمسػػطيني جزاا مف أي خالف ت لبن نيم أو عربيم» مشي ار ال اف «المق ا م االميف الر ـ لػ«دزب
فيه » .وأكد اف «أي
ا » السيد دسف نصر ا ك ف مطوال وتـ في الدديث عف ا يم فمسطيف والو
مت عب في الجسـ المبن ني والسوري سيكوف ل أسر سمبي كبير لمغ يم عم مستقبؿ ن ؿ الشرب
الفمسطيني» .واكد جبريؿ اف «الشرب الفمسطيني يرفض التوطيف ويطمة ال دؽ الرودة».
السفير ،بيروت2012/5/17 ،
 21حزب فدا :حكومة فياض الجديدة مطالبة بالعمل عمى محاربة الفساد
غزةي ط لب خ لد الخطيب ن ئب األميف الر ـ لدزب "فدا" دكومم الدكتور سالـ في ض الجديدة االستف دة مف
التج رب الس بقم وتدسف أدائه والرمؿ عم مد ربم الفس د ومالدقم المسؤوليف عن .
وأعرب الخطيب في دديث لػ "مر " عف أممم باال يطوؿ عمر الدكومم الجديدة مف اجؿ تشكيؿ دكومم
التكنواراط والوددة مط لب الدكومم المق لم ب لتسري والسم ح لمجنم االنتخ ب ت المركزيم بتدديث السجؿ
االنتخ بي دت يتمكف الرئيس مف تشكيؿ الدكومم الموددة لمشرب والوطف.
وكالة معاً االخبارية2012/5/17 ،
 22األسير حسن سالمة يبعث برسالة لمشعب المصري
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أكد القي دي في كت ئب الشهيد عز الديف القس ـ األسير دسف سالمم أف أي نصر يتـ تدقيق عم االدتالؿ
و مسم ر يدؽ في كي ن ويقرب مف سقوط .
وا ؿ سالمم في رس لم وجهه إل الشرب المصري ونشر موا "القس ـ" األربر ا  2012-5-16ي" لكـ
من -ندف إخوانكـ األسرو والمرزوليف -كؿ التديم والتقدير فندف مسمكـ عش ا لمدريم الذي ب ذف ا
سننتصر في كم انتصرتـ ألنن جنود ا متوكميف عمي " .وأ ؼ " م ذا الربي الذي يز ر في سجوف
بني صهيوف إال امتدادا لربي سورتكـ وسورات أمتن الرربم ".
فمسطين أون الين2012/5/16 ،
 53باراك :متفقون مع واشنطن عمى عدم السماح إليران بامتال ك قنبمة نووية
أف ػ دت ا ذاعػػم ا س ػرائيميم ب لمغػػم الربريػػم صػػب ح اليػػوـ الخمػػيس أف وزيػػر األمػػف ا س ػرائيمي متش ػ ئـ مػػف
"دقيقم التاخير في سقوط نظ ـ بش ر األسد" في سوري  .إال أن ب ت يرتقد أف سقوط النظ ـ في سوري أمر ال
مفر من  .ونقمت موا ا ذاعم أف إيهود ب راؾ ا ؿ في مق بمػم مػ انػ ة التمفزيػوف األمريكيػم "سػي إف .إف" إنػ
مػػف األف ػػؿ إيج ػ د طريقػػم لرػػزؿ األسػػد ورج ل ػ مػػف من صػػبهـ دوف أف تكػػوف ن ػ ؾ د جػػم لتفكيػػؾ الد ػػزب
الد كـ والجيش وأجهزة االستخب رات السوريم.
ودع ب راؾ "المجتم الدولي" ال بذؿ كؿ جهد مستط ع فػي ػذا االتجػ مؤكػدا عمػ أ ميػم الػدور الروسػي
والتركػي .وأ ػ ؼ بػراؾ أف سػػقوط نظػ ـ األسػد سي ػػر بشػػكؿ بػ لح بكػػؿ مػف إيػراف ودػػزب ا وعمػ مػ يبػػدو
أي الجه د ا سالمي.
وأش رت ا ذاعم إل أف ب راؾ وصؿ إل واشنطف لممرة الس لسم خالؿ الشهريف األخيػريف وأو ػة أف التدػ لؼ
ا سػرائيمي – األمريكػػي متفػؽ عمػ عػػدـ السػػم ح يػراف بػ متالؾ سػػالح ذري مؤكػػدا عمػ عػػدـ جػواز واػػؼ
الرقوب ت المفرو م عم إيراف باي شكؿ مف األشك ؿ.
عرب 5075/2/71 ،57
 55خبير عسكري إسرائيمي :الجيش سيزيد من اعتماده عمى سالح الجو في الفترة القادمة
اعتبر الخبير الرسكري الصهيوني أمير بودبوط أف الجيش ا سػرائيمي سػيزيد مػف اعتمػ د عمػ سػالح الجػو
في الفترة الق دمم ك شف عف أف ن ؾ توج ب بق ا عم ميزاني ت في ظ ّؿ تكميف ب لق ا عمػ التهديػدات
المديطم ألف جممػم مػف ايػ دات الجػيش يرتقػدوف أنػ أسبػت اػدرات " ئمػم" فػي الدػرب رغػـ تدػذير الكسيػريف
مف المب لغػم فػي التوارػ ت منػ  .وألمػة إلػ سمسػمم مهػ ـ تنتظػر الق ئػد الجديػد لسػالح الجػو أميػر إيشػؿ أ مهػ
"عمميم إسن د" ينشر مف خالله سالح الجو بط ري ت صواري "ب تريوت" تمق مف الوالي ت المتددة وألم ني
إ فم إل تطوير ب لتر وف م نظير األمريكي جه ز اعتراض يرتكز عم تقنيم الميزر يسم "نػ وتيموس"
ّد القذائؼ والتهديدات اصيرة المػدو .وأ ػ ؼي سػيطور سػالح الجػو وسػ ئؿ ا طػالؽ الق ئمػم لمػػ"ب تريوت"
الجيش خطم تسمة خمسيم جديدة تت مف شراا وس ئؿ ات ليم ومردات تصؿ
وكذا أجهزة الرادار ديث و
ايمته ممي رات الدوالرات.
مجمة "بمحانيو" العسكرية
ترجمة :مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية
التقرير المعموماتي ،العدد 5075/2/76 ،5237
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 52االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية :باإلمكان إقناع بوتين بالتعاون مع الغرب إلسقاط األسد
ت ػػؿ أبي ػػب  -ي ػػو ب ػػي ديي اػ ػ ؿ رئ ػػيس ش ػػربم االس ػػتخب رات الرس ػػكريم ا سػ ػرائيميم المػ ػواا أفي ػػؼ كوخػ ػ في إف
ب مكػ ف إانػ ع الػرئيس الروسػػي فالديميػػر بػػوتيف ب لترػ وف مػ الغػػرب مػػف أجػػؿ تغييػػر نظػ ـ الػرئيس السػػوري
بش ر األسد .ونقؿ الموا ا لكتروني لصديفم ر ػررتسر األربرػ ا عػف كوخػ في اولػ خػالؿ مد دسػ ت أج ار ػ
في واشنطف مؤخ ار أف إسرائيؿ ترتقد أنػ تػـ دسػـ مصػير األسػد وأف السػؤاؿ الوديػد ػو المػدة الزمنيػم التػي
سػػتمر دت ػ ا ط دػػم ب ػ عػػف الدكػػـ لكن ػ اػ ّػدر أف الدػػديث يػػدور عػػف ب ػػرم شػػهور .وكشػػفت ػػررتس فػػي
عػػدد الصػ در امػػس عػػف أف كوخػ في اػ ـ بزيػ رة سػريم إلػ واشػػنطف ومقػػر األمػػـ المتدػػدة فػػي نيويػػورؾ ابػػؿ
أسبوعيف جراا مد دس ت دوؿ البرن م النووي ا يراني واألزمم في سػوريم وترػ ظـ اػوة دػزب ا المبنػ ني.
وأف دت باف كوخ في عقد لق اات م مسؤوليف رفيري المستوو فػي البيػت األبػيض وو ازرة الخ رجيػم األمريكيػم
ومسػػؤوليف كب ػ ر فػػي أجه ػزة االسػػتخب رات األمريكيػػم .ونقمػػت الصػػديفم عػػف دبموم سػػي أوروبػػي مطم ػ عم ػ
م ػػموف مد دس ػ ت كوخ ػ في فػػي األمػػـ المتدػػدة اولػ إف األخيػػر ا ػ ؿ خػػالؿ ػػذ المد دس ػ ت إنػ فػػي الشػػهور
تغيػر توجػ أجهػزة االسػػتخب رات ا سػرائيميم تجػ مسػتقبؿ نظػ ـ األسػد .وأ ػ ؼ كوخػ في أف االعتقػ د
األخيػرة ّ
في "إسرائيؿ" ابؿ شهور ك ف أف بق ا نظ ـ األسد يخدـ مصمدته لكف الخط المركزي اليوـ و أف "إسرائيؿ"
تف ؿ انته ا دكـ األسد.
ود ّذر كوخ في خالؿ مد دس ت أج ار في مقر األمـ المتددة في نيويورؾ مف استمرار ترػ ظـ اػوة دػزب ا
في جنوب لبن ف وأش ر إل أف التوتر الداخمي في لبن ف إل ج نب تقوض االستقرار فػي سػوريم يزيػداف مػف
مخ طر التصريد في المنطقم.
وا ؿ موظؼ إسرائيمي اطم عم م موف مد دس ت كوخ في في نيويورؾ إن التق م مسؤوليف فػي شػربم
اوات دفظ السالـ الت برم لألمـ المتددة والمسؤولم عف اوات الػطيونيفيؿل في جنوب لبن ف وذلؾ عمػ خمفيػم
تغيير ا ئد الػطيونيفيؿل الجنراؿ ا سب ني ألبرتو أسرت في نه يػم كػ نوف الس ني/ينػ ير وتػولي الجنػراؿ ا يطػ لي
ب ػ ولو سػػي ار مك ن ػ  .وا لػػت ر ػػررتسر إف إس ػرائيؿ امقػػم مػػف التغيي ػرات التػػي ط ػرأت مػػؤخ ار عم ػ تركيبػػم ا ػوات
الػطيونيفيؿل في لبن ف .وم زاد مف القمؽ ا سرائيمي أن دؿ مك ف الجنود األوروبييف في الػطيونيفيؿل جنود مف
تتخوؼ مف أف ؤالا الجنود لف يرمموا د عن صر دزب ا .
دوؿ إسالميم مسؿ إندونيسي و"إسرائيؿ" ّ
القدس العربي ،لندن5075/2/71 ،
 56قائد المستوطنين في الضفة :مستعد لمتحالف مع اليمين المتطرف في أوروبا لمواجية العرب
تؿ أبيبي أعمف أدد الق دة الب رزيف لممستوطنيف في ال فم الغربيم جرشوف مسيك أن مسػترد لمتدػ لؼ مػ
اليميف المتطرؼ في أوروب بم في ذلػؾ القػوو التػي ترتبػر مػف تيػ ر الن زيػم الجديػدة لكونهػ مر ديػم ألعػداا
إسرائيؿ .وا ؿ مسيك إسر اشتراك في لق ا أوروبي ببروكسؿ تبػيف أف مػف بػيف منظميػ اػوو يمػيف متطػرؼ
مردودة عم الن زييف الجدد إن يسير عم نظريم «عدو عدوي صديقي» .واعتبر مش ركت مجديم سرائيؿ
أكسػػر مػػف تػػرؾ السػ دم األوروبيػػم لمرػػرب ولمفمسػػطينييف «الػػذيف مػػف جهػػم يطمبػػوف الػػدعـ األوروبػػي لق ػػيتهـ
وم ػػف جه ػػم أخ ػػرو ي ػػدمروف أوروبػ ػ م ػػف داخمهػ ػ بواس ػػطم نش ػػر التخم ػػؼ وا ر ػ ػ ب فيهػ ػ وزعزع ػػم أمنهػ ػ وأم ػػف
سك نه ».
الشرق األوسط ،لندن5075/2/71 ،
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 51قانون إسرائيمي جديد لمنع إحياء ذكرى النكبة بالجامعات ومؤسسات التعميم
الن صرة  -ز ير أندراوسي تُواصؿ الدولم الربريم جهود الدسيسم مف أجؿ من الفمسػطينييف مػف عػرب ال ػ37
مف إدي ا ذكرو النكبم وفي ػذا السػي ؽ ا لػت صػديفم ريػديروت أدرونػوتر االربرػ ا إف رئػيس لجنػم التربيػم
والترميـ البرلم نيم أليكس ميمر عف دزب راسرائيؿ بيتن ر أعمف أن يرتػزـ اليػوـ تقػديـ مشػروع ااتػراح اػ نوف
يدظر عم الج مر ت ومؤسس ت الترميـ في إسرائيؿ تنظيـ فر لي ت دي ا ذكرو النكبػم فػي نط اهػ ومنػ
الج مرم مف إارار مسؿ ذ الفر لي ت داخؿ الدرـ الجػ مري لمختمػؼ الكتػؿ الطالبيػم فيهػ  .وت برػت الصػديفم
ا ئمػػم إف اات ػراح ميمػػر ػػذا ج ػ ا برػػد أف سػػمدت ج مرػػم تػػؿ أبيػػب أمػػس األوؿ ب ا مػػم فر ليػػم طالبيػػم دي ػ ا
ذكػػرو النكبػػم ديػػث ات ػػة أف الق ػ نوف الد ػ لي بشػػاف من ػ المؤسس ػ ت الرسػػميم مػػف تمويػػؿ فر لي ػ ت إدي ػ ا
النكبم الذي ك ف دزب طاسرائيؿ بيتن ل ادم لمكنيست ابؿ ع ـ وتـ إارار ال يمكػف فػرض أيػم عقوبػ ت عمػ
الج مرم خ صم وأنه لـ تقـ بتمويؿ التظ رة التي جرت في درمه الج مري إدي ا لذكرو النكبم.
ووفق لم نشرت الصديفم ف ف الق نوف المقترح يهدؼ إل إكم ؿ الق نوف الذي سف في الر ـ الم ي ويخوؿ
ػم
وزير الم ليم درم ف المؤسس ت الر مم مػف الميزانيػ ت إذا شػ ركت فػي تنظػيـ وتمويػؿ أدػداث ترتبػر من
لمدولم ك لفر لي ت التي ترفض اعتب ر إسرائيؿ دولم يهوديم أو دولم الشرب اليهودي.
ولفتت الصديفم إل أف وزير التربيم والترميـ جدعوف س عر ا ـ في اليوميف الم ييف بفدص ا مك ني ت
الق نونيػػم والق ػ ئيم لدرمػ ف ج مرػػم تػػؿ أبيػػب مػػف الميزانيػ ت والتمويػػؿ المخصػػص لهػ عمػ أسػػر سػػم ح إدارة
الج مرم بتنظيـ إدي ا ذكرو النكبم داخؿ الدرـ الج مري لكف تبيف ل أف الق نوف الد لي ال يجيز ذلؾ.
ويػػنص اات ػراح الق ػ نوف الػػذي س ػيطرد ميمػػر عم ػ الكنيسػػت عم ػ تخويػػؿ وزيػػر التربيػػم والترمػػيـ الػػذي ي ػرأس
بطبيرم الد ؿ مجمس الترميـ الرػ لي صػالديم درمػ ف أي مؤسسػم ج مريػم أو أك ديميػم مػف الميزانيػ ت دتػ
إذا لـ تكف ي المب درة لتنظيـ فر لي ت دي ا النكبم أو الممولم له .
القدس العربي ،لندن5075/2/71 ،

 57خطة عسكرية إسرائيمية لتعزيز عمميات المراقبة لمحدود مع األردن
أف دت "يػديروت أدرونػوت" فػي موارهػ عمػ الشػبكم أف خشػيم أجهػزة األمػف ا سػرائيميم مػف أف يػؤدي إدكػ ـ
إغػػالؽ الدػػدود الغربيػػم إل ػ زي ػ دة مد ػ والت "التسػػمؿ" مػػف األردف دفرػػت ب تج ػ اتخ ػ ذ ا ػرار لترزيػػز المراابػػم
والرصد عم الددود واالردف وذلؾ مف خالؿ أجهزة متطػورة مم سمػم لتمػؾ التػي تػـ نشػر عمػ طػوؿ الدػدود
م ػ مصػػر .وأ ػ فت أف المنظومػػم الجديػػدة ذات المجس ػ ت المتطػػورة والكسي ػرة تسػػمة ب لقي ػ ـ برممي ػ ت رصػػد
متطورة في عمؽ األ ار ي األردنيم .كم كتبت أف نشر في المنطقم ينب مف الخشيم مػف اسػتخداـ "مدػ ور
التهريب" لمػ أسػمت بػػ"أ داؼ إر بيػم" .وبسػدب مخططػ ت الجػيش ا سػرائيمي فسػوؼ يػتـ ترزيػز نظػ ـ جمػ
المرموم ت االستخب ريم بشكؿ ممموس وخ صم في منطقم البدر الميت .وأش رت الصديفم إل أن وبشػكؿ
مواز يتـ في ذ األس بي نشر ذ المنظومم عم الددود م مصر وأف كتيبم ت برم لقي دة الجنوب تت ب
م يدصؿ مف تطورات في المنطقم عم عمؽ كيمػومترات فػي داخػؿ سػين ا وذلػؾ ب سػتخداـ المنظومػم التػي
تدم ادرات الرصد والتصوير والرادار والمئ ت مف أجهزة االستكش ؼ.
عرب 5075/2/76 ،57
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 59في ظل اإلضراب :رئيس بمدية شفاعمرو يستقبل وزير األمن الداخمي اإلسرائيمي
اػ ـ وزيػػر األمػػف الػػداخمي يتسػػد ؽ أ رونػػوفيتش مػػف دػػزب "يسػرائيؿ بيتينػػو" يػػوـ السالس ػ ا  4/74بزيػ رة إل ػ
مدينم شف عمرو والتق في مركز الشرطم رئيس البمديم ن ض خ زـ وغ لبيم أع ا إدارت عمم أن جػرو
ا عالف عف يوـ السالس ا كيوـ إ راب ش مؿ في الذكرو الرابرم والستيف لمنكبم.
وعمـ أف برض أع ا إدارة البمديم تغيبوا عف االجتم ع وأعمنوا مواف يؤكد عم أف الزي رة تتن ف والمواؼ
الذي اتخذت البمديم بخصوص إعالف ا راب الر ـ في ذكػرو النكبػم وذلػؾ تمشػي مػ اػرار لجنػم المت برػم
الرمي لمجم ير الرربيم.
كم عمـ أف أ رونوفيتيش ا ـ بزي رة إل ن دي "عجروش" في شف عمرو برفقم ع و الكنيست دمد عم ر مف
دزب "يسرائيؿ بيتينو" وا ئد شرطم الشم ؿ.
وفػػي ترقيب ػ عم ػ الزي ػ رة ا ػ ؿ ع ػػو المكتػػب السي سػػي لمتجم ػ الػػوطني الػػديمقراطي م ػراد دػػداد مػػف مدينػػم
شػػف عمرو اسػػتنكر الزي ػ رة وأش ػ ر إل ػ أن ػ لػػـ يف جػػا مػػف الػػنه الػػذي يتبر ػ رئػػيس البمديػػم ن ػ ض خ ػ زـ
ومر داتػ لمدركػػم الوطنيػػم وفر لي تهػ وعػػدـ الت ازمػ بػ لق اررات التػػي أجمػ عميهػ فػػي لجنػػم المت برػػم الرميػ  .كمػ
أش ػ ر دػػداد إل ػ أن ػ فػػي األسػػبوعيف األخي ػريف اط ػ خ ػ زـ الكهرب ػ ا عػػف خيمػػم الت ػ مف م ػ األسػػرو وا ػ ـ
ب غالؽ ا عم ع مم في المدينم أم ـ شبيبم التجم لمنرهـ مف تنظيـ فر ليم ت مف م األسػرو ومػ متهمػي
شف عمرو .واػ ؿ إف ػذ الزيػ رة تنػدرج ػمف خطػم أ رونػوفيتش لػدم الشػب ب الرػرب فػي المشػروع المسػم
بػ"الخدمم المدنيم ا سرائيميم" والذي يتس وؽ مر خ زـ دوف عمـ أغمبيم أع ا البمديم.
عرب 5075/2/76 ،57
 30نائب بالكنيست :ال مفاوضات قبل إفراج السمطة عن سماسرة باعوا أراضي لممستوطنين
الق ػػدس المدتم ػػمي دعػ ػ "ال ػػدرزي أي ػػوب" الن ئ ػػب االسػ ػرائيمي ف ػػي الكنيس ػػت الدكوم ػػم االد ػػتالؿ أف تش ػػترط ب ػػدا
المف و ت م الرئيس مدمود عب س ب فراج عف كؿ فمسطيني ب ع أ ار ي لممستوطنيف.
وبدسب مص در عبريم فقد ط لب ايوب اسرائيؿ ب لتدخؿ ابؿ أف يتـ إعداـ مدمد أبو شهال الفمسطيني الػذي
ب ع منزال لممستوطنيف ارب الدرـ ا ب ار يمي .ونشر موا "المستوطنيف " 6باف خطر كبير يتهدد أبو شهال
كون مص ب ب لقمب واد دكـ عمي ب العداـ مف ابؿ السمطم لبير ا ار ي فمسطينيم لممستوطنيف.
وكالة سما اإلخبارية5075/2/76 ،
" 37إسرائيل" :تركيا ح ّذرت إيران من ىجوم عسكري
يدي دبوؽي ذكرت صػديفم «مرػ ريؼ» ا سػرائيميم أمػس أف الدكومػم التركيػم ب تػت شػب مقتنرػم بػاف إيػراف
لف تتن زؿ خالؿ الق دمم م ومجموعم «« »7+4األمر الذي دف أنقرة إل توجي تدػذير لطهػراف بانهػ إذا
لػػـ تقػػدـ اات ارد ػ ت إيج بيػػم خػػالؿ المف و ػ ت المقبمػػم فػػي بغػػداد ف ػ ف االدتم ػ ؿ سػػيكوف كبي ػ ار بػػاف تترػػرض
لهجوـ عسكري إسرائيمي».
األخبار ،بيروت5075/2/71 ،
 35وفاة عضو الكنيست اإلسرائيمي غدعون عز ار
التاريخ :الخميس 5075/2/71

العدد5205 :

ص 71

توفي فجر اليوـ الخميس ع و الكنيسػت ا سػرائيمي عػف دػزب ك ديمػ والػوزير السػ بؽ "غػدعوف عػزرا" ط64
ع م ل .وك ف عز ار اد اشغؿ عدة من صب و ازريم س بق وك ف ابػؿ ذلػؾ ن ئبػ لػرئيس جهػ ز األمػف ا سػرائيمي
الر ـ "الش ب ؾ".
غػدعوف عػػز ار ولػػد فػػي مدينػػم القػدس المدتمػػم وبرػػد اف خػػدـ فػػي صػفوؼ جػػيش االدػػتالؿ انخػػرط فػػي صػػفوؼ
جهػ ز "الش ػ ب ؾ"  .وفػػي ع ػ ـ  7884اعتػػزؿ صػػفوؼ "الش ػ ب ؾ" برػػد اف أم ػ في ػ خمسػػم وسالسػػيف ع م ػ سػػـ
انتخػػب لمكنيسػػت عػػف دػػزب الميكػػود وتػػول عػػدة دق ئػػب و ازريػػم منه ػ السػػي دم واألمػػف الػػداخمي وتميػػز خػػالؿ
نش ط السي سي بردائ لمررب.
عرب 5075/2/71 ،57
 33إستطالع" :إسرائيل" تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في قائمة الدول األكثر سوءاً
القػػدس المدتمػػمي كشػػؼ إسػػتطالع أجرت ػ شػػبكم "بػػي بػػي سػػي"ي اف اس ػرائيؿ تدتػػؿ المرتبػػم الس لسػػم بػػيف الػػدوؿ
االكسر سواا في الرػ لـ ديػث تق سػمت ػذ المرتبػم مػ كوريػ الشػم ليم ولػـ يسػبقه فػي ذلػؾ سػوو الب كسػت ف
واي ارف .فقد ظهر مف نت ئ االستطالع الر لمي الجديد والذي نظمت شبكم بي بي سي وشمؿ  11دولػم أف
اسرائيؿ تقؼ عم امم الدوؿ التي تؤسر سمب عم الر لـ والتي تسير إدس س سمبي في النظرة اليه .
المك ف االوؿ في الرػ لـ ادتمتػ ايػراف ديػث وصػفه  %44مػف المسػتطمريف بانهػ دولػم سػمبيم فيمػ جػ ات
ب كسػت ف فػي المرتبػم الس نيػػم بنسػبم  %47وادتمػت اسػرائيؿ المرتبػػم الس لسػم وفقػ لممسػتطمريف بنسػػبم . %40
وج ػ ا االسػػتطالع الػػدولي بمب ػ درة مػػف شػػبكم "بػػي بػػي سػػي" وأج ػ ار مرهػػد االسػػتطالع ت " غمػػوب سػػك ف "
بمش ػ ركم ف عمػػم مػػف برن ػ م ال ػرأي الر ػ ـ الر ػ لمي ف ػي ج مرػػم ميريالنػػد فػػي الوالي ػ ت المتدػػدة االميركيػػم واػػد
اجري في الفترة م بيف ك نوف اوؿ  1077ولغ يم شب ط  1071وش رؾ في اكسر مف  13الؼ شخص مف 11
دولم دوؿ الر لـ.
ام فيم يترمؽ بسبب ذ النظرة السمبيم تج اسرائيؿ ؟ فقد أج ب  %34مػف المشػتركيف فػي االسػتطالع أف
ذلؾ ينب مف أف سي سم الدكومم االسػرائيميم ػي التػي دفرػتهـ تخػ ذ ػذا المواػؼ فػي دػيف اػ ؿ  %16أف
سبب ذلؾ و الرالام السيئم التي تربط اسرائيؿ بمواطنيه .
ام نسبم مف ك نت نظرتهـ سرائؿ ي نظػرة إيج بيػم فقػد شػممت  %17فقػط مػف المشػ ركيف مػف سػالث دوؿ
ي الوالي ت المتدة وكيني ونيجيري .
بينم أعم نسبم إيج بيم دصمت عميه إسرائيؿ فك نت في الوالي ت المتددة ديػث بمغػت إذ بمغػت  %40مػف
المشػ ركيف أمػ النسػػبم االعمػ سػػمب فقػػد فجػ ات مػػف مصػػر ديػػث بمغػػت  %74و ػػي أعمػ نسػػبم مػػف بػػيف
الدوؿ الػ  11المش ركم في االستطالع.
أمػ ب لنسػػبم ألوروبػ فقػػد أظهػػر االسػػتطالع تػػد و ار كبيػ ار فػػي مك نػػم إسػرائيؿ لػػدو الػرأي الرػ ـ االوروبػػي ديػػث
بمغت النسب ك لت لي في اسب ني  %63في فرنس  %54في الم ني  %58ام فػي بريط نيػ فقػد اػ ؿ % 57
مف البريط نييف اف نظرتهـ سرائيؿ ي سمبيم.
المقمؽ جدا " دسب الموا " في النظرة سػرائيؿ فػي الػدوؿ الرظمػ الن شػئم
كم ويظهر االستطالع الو
ديث ك نت نسبم النظرة السمبيم لهذ الدوؿ سرائيؿ عمػ الندػو التػ ليي فػي الهنػد  %18فػي الصػيف %34
في الب ارزيؿ  %47ام في روسي فك نت النسبم ي .%15
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ولفػػت الموا ػ " ان ػ كم ػ ػػو متوا ػ ف ػ ف و ػ اس ػرائيؿ فػػي دوؿ الر ػ لـ االسػػالمي ػػو صػػرب لمغ يػػم ديػػث
بمغت النسبم في ب كست ف  % 40وفي اندونيسي  %57وكذلؾ النسبم كم اشرن في مصر فقد ك نت .%74
وكالة سما اإلخبارية5075/2/71 ،
 35االحتالل يخرج جميع أسرى العزل االنفرادي ويجمعيم في سجن "ىداريم"
راـ ا ي أكدت مص در خ صم لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ" مف داخؿ سجوف االدتالؿ أف إدارة السجوف
الصهيونيم ا مت ب خراج جمي أسرو الرزؿ وتـ تجميرهـ في سجف داريـ .وا لت مص در مف داخؿ سجف
داريـ في تصريد ت لمراسمن يوـ األربر ا  4/75إف األسرو المرزوليف ـي دسف سالمم ع د أبو
غممم أدمد سردات مدمود عيس "عزؿ راموف" عب س السيد مدمد عرم ف جم ؿ أبو الهيج "عزؿ
جمبوع" عبد ا البرغوسي "عزؿ الرممم" أدمد المغربي مدمود الر ر م رزؽ رجوب ص بر أبو ذي ب
"عزؿ ايشؿ" إب ار يـ د مد ب جس نخمم رائد أبو ظ ر "عزؿ عسقالف" وليد خ لد منذر الجربم مرتز
رار السيسي "عزؿ أو مي كيدار" .واد اشترمت السجوف ب لتكبير برد أف تـ
دج زي "عزؿ ش روف"
تاكيد إخراج أسرو الرزؿ ونقمهـ إل سجف داريـ.
المركز الفمسطيني لإلعالم5075/2/76 ،
 32غزة :المجنة الدولية لمصميب األحمر تبدأ تحديث بيانات ذوي األسرى تمييداً إلجراء الزيارات ألبنائيم
دسف جبري بدأت المجنم الدوليم لمصميب األدمر الدولي في تدديث وتسجيؿ بي ن ت أ لي األسرو في
سجوف االدتالؿ ا سرائيمي تمهيدا لمبدا في إجراا الزي رات الر ئميم وفؽ االتف ؽ الذي وار األسرو م إدارة
مصمدم السجوف ا سرائيميم برع يم مصريم .وطمبت المجنم الدوليم مف أ لي األسرو التوج ال مق ر في
ك فم المد فظ ت لتدديث بي ن تهـ وتقديـ األوراؽ السبوتيم الالزمم لتسجيؿ أسم ا الر ئالت الراغبم في زي رة
أبن ئه والتي توافت منذ خمس سنوات.
األيام ،رام اهلل5075/2/71 ،
 36وحدات "النحشون" تنكل باألسرى الفمسطينيين في سجن النقب
النقبي أف دت مص در في سجف النقب أف وددات "الندشوف" ااتدمت فجر يوـ األربر ا  4/75اسـ  5في
سجف "النقب" الصدراوي ونكمت ب ألسرو بشكؿ ودشي بدجم البدث عف أجهزة خمويم .وأش رت المص در
إل أف أفراد الوددة أخ روا األسرو لمتفتيش وعبسوا باغراض األسرو وأددسوا به تمف كبي ار بشكؿ مترمد.
كم استصدرت ا اررات عق بيم بدؽ األسرو ب لنقب بشكؿ جم عي تمسمت ب غالؽ القسـ ومن الزي رة والخروج
لمس دم ومص درة األجهزة الكهرب ئيم بم فيه التمف ز دوف مبرر.
المركز الفمسطيني لإلعالم5075/2/76 ،
 31منيب المصري لـ معا :نريد مقاومة شعبية لدحر االحتالل وانياء االنقسام
عم في ا ؿ منيب المصري رجؿ االاتص د المرروؼ اف الشرب الفمسطيني مقبؿ عم نكبم جديدة اذا بقي
االدتالؿ ف ال عف استمرار االنقس ـ بيف ال فم الغربيم واط ع غزة .ويرو المصري اف د لم االنقس ـ ي
النكبم الكبيرة وال بد مف سورة شربيم النه ئ عم غرار م يدصؿ في الدوؿ الرربيم المج ورة .وا ؼ"ي
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يجب اف يكوف ن ؾ مق ومم شربيم في الش رع لددر االدتالؿ وانه ا االنقس ـ ...شر ر اريد استقاللي
ووددتي".
وكالة معاً اإلخبارية5075/2/76 ،
 37المخيمات الفمسطينية في لبنان تحيي ذكرى  65لمنكبة والذكرى األولى لمجزرة مارون الرأس
نشرت السفير ،بيروت ،5075/2/71 ،نقال عف مراسميه عمي الصغير وعبد الرديـ شمدم ومدمد
ص لة ودسيف سرد أف المخيم ت الفمسطينيم في لبن ف أديت الذكرو الرابرم والستيف لمنكبم بمسيرات
واعتص م ت ونش ط ت عبرت عف توؽ فمسطينيي الشت ت لمرودة إل تراب الوطف .وأديت عوائؿ الشهداا
وفص ئؿ ولج ف وروابط فمسطينيم ذكرو شهداا الرودة مف المك ف الذيف استشهدوا فوا في 1077/4/74
في م روف الراس عم الددود م فمسطيف المدتمم وو روا أك ليؿ مف الورد والقوا كمم ت و تفوا وع دوا.
كم نظمت جمريم النجدة الفمسطينيم دممم رسوـ في مخيـ الجميؿ في برمبؾ ا ـ به األطف ؿ والفتيم لمتربير
عف مدو االلتزاـ ب لق يم .كم نظمت الفص ئؿ الفمسطينيم مسيرة شربيم تقدمته أعالـ فمسطيف واي دات
الفص ئؿ والمج ف الشربيم.
انن نر د
وفي عيف الدموة خرجت صرخم مف أفوا "الشبيبم الفمسطينيم" في مخيـ عيف الدموة مرمنم " ّ
شهداان األبرار وأسران البواسؿ أنن لف نفرط بذرة تراب مف أرض فمسطيف مهم ك ف ألـ النكبم ا سي ولف
الصهيونيم مهم كمؼ األمر فستستمر اوافؿ الجيؿ الفمسطيني الجديد الذي ولد مر
نتن زؿ آللم البطش
ّ
دمـ القدس والرودة في مت برم درب المق ومم دت تدرير جمي األسرو والمرتقميف واسترج ع ك مؿ التراب
الفمسطيني" .ج ا ذلؾ في االعتص ـ الذي نظّمت الجبهم الشربيم لتدرير فمسطيف ومنظمم الشبيبم
النكبم
الفمسطينيم في المخيـ أمس والذي تجسد بنصب خيمم عند مدخؿ المخيـ لمن سبم إدي ا ذكرو ّ
وت من م األسرو المرتقميف داخؿ السجوف الصهيونيم .كم نفذ الالجئوف مسيرات ولق اات ومهرج ن ت
ش رؾ فيه دت األطف ؿ.
كم نظمت دركم الجه د ا سالمي مهرج ف الرودة في مخيـ الرشيديم في صور .وألق ع و المكتب
السي سي في الدركم الشي ن فذ عزاـ كممم عبر اله تؼ أكدا فيه أف "النكبم في الر ـ  7837ك نت
وغير خ رطته ".
ك لزلزاؿ الذي ز المنطقم ّ
شم الً رف األ لي األعالـ الفمسطينيم والراي ت السوداا فوؽ أسطة المن زؿ والمد ؿ التج ريم والسي رات.
كم انطمقت مسيرة في مخيـ نهر الب رد ش ركت فيه فص ئؿ المق ومم والمج ف الشربيم وف عمي ت ووجه ا
أك ليؿ مف الز ور عم
المخيـ والمؤسس ت السق فيم والتربويم والفرؽ الكشفيم ودشد جم يري وتـ و
أ ردم الشهداا وارااة الف تدم عم أروادهـ.
كم ادتشد أ لي مخيـ البداوي في تجم جم يري.
وأ فت األخبار ،بيروت ،5075/2/71 ،أف المخيم ت الفمسطينيم في صور أديت الذكرو األول لمجزرة
م روف الرأس ب دتف الت ومسيرات ومهرج ن ت تراسيم .في مخيـ البرج الشم لي ادمت كؿ مف دركم دم س
ومنظمم التدرير الفمسطينيم دروع تكريميم لر ئمتي الشهيديف مدمد الص لة مف أبن ا المخيـ ومدمود س لـ
مف مخيـ البص .وتخمؿ ا دتف ؿ إطالؽ تسميم «ش رع الشهيد مدمد سمير الص لة» عم أدد شوارع
المخيـ.
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 39الفمسطينيون والعرب يحيون ذكرى النكبة في موسكو وأثينا
أسين موسكو  -ش دي األيوبي الطيب الزيفي شهد عدد مف الدوؿ األوروبيم فر لي ت دي ا الذكرو الرابرم
والستيف لنكبم الشرب الفمسطيني وسط تاكيد التمسؾ بدؽ الرودة إل األرض التي ُش ّرد منه ع ـ 7837
والت مف م األسرو في سجوف االدتالؿ.
ففي الر صمم اليون نيم أدي عشرات الن شطيف الفمسطينييف والررب واليون نييف ذ الذكرو أم ـ مقر السف رة
التي ااتم
ا سرائيميم لمتربير عف ت منهـ م ن ؿ الشرب الفمسطيني والمط لبم برودت إل أر
منه .
وفي موسكو اعتصـ عدد مف أبن ا الج لي ت الرربيم أم ـ مبن السف رة ا سرائيميم إدي ا لذكرو النكبم
الفمسطينيم ودمؿ المش ركوف في االعتص ـ عمـ دولم فمسطيف والفت ت تؤكد تمسكهـ بدؽ الرودة وتقرير
المصير لواا مم الدولم المستقمم وع صمته القدس الشريؼ.
الجزيرة نت ،الدوحة5075/2/76 ،
 50نقابة الموظفين تصف حكومة فياض الجديدة بـ"المولود المشوه"
راـ ا  -وليد عوضي عبرت نق بم الموظفيف الرمومييف عف غ به مف التشكيمم الدكوميم الجديدة بدجم
انه ت ـ وزراا اس اوا لمموظفيف الرمومييف مسؿ الدكتور ادمد المجدالني وغير عم دد اوؿ بس ـ زك رنم
رئيس النق بم لػرالقدس الرربير .وا ؼ زك رنم لػرالقدس الرربير ا ئال رفي الدقيقم كن نامؿ اف يكوف ن ؾ
تغيير ش مؿ واف يشمؿ التغيير كؿ الوزراا الذيف اس اوا لمشرب الفمسطيني واس اوا بسموكهـ لمؤسس تهـ
واف يغ دروا ذ الوزارات ولكف لالسؼ لـ يددث ذا المو وعر .ووصؼ زك رنم الدكومم الجديدة ب لمولود
ي ك لمرأة القبيدم التي لف
المشو م وا ؼ ر ذ الدكومم مولود مشو و ذ الدكومم كم وصفن
برض الورود عم جسمه الف االس س اف تكوف ن ؾ دكومم ت ـ الوزراا االكف ا ومف
يسرفه و
يتمت روا بسيرة وسموؾ دسف والن ؿ ولكف ذ الدكومم فيه وزراا اس اوا وم رسوا االس اة ودولوا و ازراتهـ
لص لة اجندات فص ئمهـ وع ئالتهـ واصدا ئهـر .واش ر زك رنم ال اف ن ؾ فر لي ت ادتج جيم مقرة سمف
سيتـ تنفيذ بداا مف اليوـ الخميس مشددا عم اف الترديؿ عم الدكومم لف يواؼ الفر لي ت .ودع
زك رنم الموظفيف لاللتزاـ اليوـ الخميس بدعوة مجمس النق بم لال راب الجزئي وذلؾ بمغ درة الرمؿ الس عم
الواددة ظهرا.
القدس العربي ،لندن5075/2/71 ،
 57نشطاء يعتصمون أمام مبنى ( )BBCاحتجاجاً عمى عدم تغطية قضية األسرى الفمسطينيين
الق رةي ش رؾ عشرات مف النشط ا في اعتص ـ أم ـ مبن يئم التمفزة البريط نيم طBBCل لالدتج ج عم
عدـ تغطيم ا يم األسرو الفمسطينييف وعم التديز المستمر لص لة الكي ف الصهيوني .وا ـ وفد مف
المؤسس ت الت منيم بتسميـ رس لم ادتج ج دارة األخب ر في الػ طBBCل ت منت استنك ار لردـ
دد لهذ السي سم
مهنيته عندم يترمؽ األمر ب لق يم الفمسطينيم وط لبت الرس لم مديرة األخب ر بو
المتديزة وب دتراـ عقوؿ المش ديف الذيف مف دقهـ أف يررفوا الدقيقم.
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وا ؿ از ر بيراوي مسؤوؿ الرالا ت وا عالـ في المنتدو الفمسطيني في تصرية لػ"المركز الفمسطيني
لإلعالـ" إف عدـ تغطيم ا يم األسرو ب لشكؿ الالئؽ لـ يكف مستغرب مف يئم التمفزة البريط نيم التي تمن
ذكر كممم فمسطيف في تق رير .
المركز الفمسطيني لإلعالم5075/2/71 ،
 55دراسة جديدة لجمعية حقوق المواطن في "إسرائيل" %17 :من المقدسيين يعيشون دون خط الفقر
دراسم جديدة لجمريم دقوؽ المواطف تفصؿ تاسير سي سم الفقر عم االاتص د في شراي القدس مدصمته
 %67مف المقدسييف يريشوف دوف خط الفقر واآلالؼ مف المص لة والمدالت التج ريم الفمسطينيم أغمقت
خالؿ األعواـ الرشر األخيرة؛ والمنطقم الصن عيم الوديدة في وادي الجوز مهددة ب غالؽ .ال يوجد أم كف
عمؿ وال ترط تص رية ا مم مراكز أعم ؿ جديدة الستير ب المزيد مف الط ا ت البشريم .في القدس
دوالي  %74مف النس ا و %30الرج ؿ ـ خ رج إط ر الرم لم.
جمعية حقوق المواطن في "إسرائيل"5075/2/76 ،
 53اإلحصاء 567 :ألف متعطل عن العمل في األ ارضي الفمسطينية
أعمف جه ز ا دص ا الفمسطيني أف عدد المترطميف عف الرمؿ في األ ار ي الفمسطينيم بمح ندو 157
ألؼ شخص منهـ  736ألف في ال فم الغربيم و  773ألف في اط ع غزة.
وكشؼ ا دص ا الفمسطيني عف جممم مف البي ن ت والمؤشرات االدص ئيم الدديسم دوؿ أعداد المترطميف
عف الرمؿ في اال ار ي الفمسطينيم الص درة عف مسة القوو الر ممم في دورة الرب األوؿ مف الر ـ الد لي
مو د بدسب تقرير منظمم الرمؿ الدوليم أف التف وت م يزاؿ كبي ار في مردؿ البط لم بيف ال فم الغربيم
واط ع غزة ديث بمح المردؿ  % 2714في اط ع غزة مق بؿ  % 1017في ال فم الغربيم .واو ة
التقرير أف مردؿ البط لم في األرض الفمسطينيم ارتف مف  %1317في الرب الراب  1077إل %1613
في الرب األوؿ لمر ـ الج ري وسجمت الفئم الرمريم ط13-10ل أعم مردالت بط لم في ال فم الغربيم
واط ع غزة ديث بمغت  %3711أم عم مستوو السنوات الدراسيم فقد سجمت ا ن ث المواتي أنهيف
72سنم دراسيم فاكسر أعم مردالت بط لم مف إجم لي ا ن ث المش رك ت في القوو الر ممم ديث بمغت
.%3110
وبمح عدد المش ركيف في القوو الر ممم في األ ار ي الفمسطينيم ندو  71083مميوف شخص خالؿ الرب
األوؿ لمر ـ الج ري ديث بمح عدد ـ في ال فم دوالي  627ألؼ شخص وفي غزة دوالي  252ألؼ
شخص .وبمغت نسبم مش ركتهـ في ال فم الغربيم  % 3413مق بؿ  % 2818في غزة.
ولفت التقرير إل أف الفجوة بيف الذكور وا ن ث م تزاؿ كبيرة في المش ركم في القوو الر ممم ديث بمغت
 % 5718لمذكور مق بؿ  % 7612لإلن ث.
الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني5075/2/76 ،
 55اإلحصاء :قطاع غزة يساىم في ارتفاع نمو االقتصاد الفمسطيني خالل عام 5077
استرر ت السيدة عال عوض رئيس ا دص ا الفمسطيني صب ح اليوـ السالس ا  1071/04/74األداا
االاتص دي الفمسطيني لمر ـ  1077عم الندو اآلتيي شهد الن ت المدمي ا جم لي في األ ار ي
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الفمسطينيم نموا ممدوظ خالؿ الر ـ  1077بمح  .%818وارتف نصيب الفرد من بنسبم  .%515واد سجؿ
نش ط االنش اات أعم نسبم نمو خالؿ الر ـ  1077بمغت  %1518يمي ذلؾ ا دارة الر مم والدف ع
 %7210سـ النقؿ والتخزيف  %7112والزراعم وصيد األسم ؾ  .%818ويرزو النمو المرتف في األ ار ي
الفمسطينيم خالؿ الر ـ  1077إل ارتف ع نسبم النمو في اط ع غزة والذي بمح  %1210مق رنم م %411
في ال فم الغربيم .واد س ـ اط ع الخدم ت باعم نسبم مف الن ت المدمي ا جم لي في كؿ مف ال فم
الغربيم واط ع غزة .وب لرغـ مف االرتف ع الكبير في مردالت النمو في اط ع غزة خالؿ السنتيف الم يتيف
ف ف مس مم القط ع في الن ت المدمي اد انخف ت إل أاؿ مف  %2010مف الن ت المدمي لأل ار ي
الفمسطينيم ع ـ .1077
ارتف عجز الدس ب الج ري في األ ار ي الفمسطينيم خالؿ ع ـ  1077ليصؿ إل  >7.78313مميوف دوالر
و و األعم منذ ع ـ  .1000وترزو أسب ب ذا الرجز إل االرتف ع المطرد في ايمم الواردات مف السم
والخدم ت إل فمسطيف مق بؿ بق ا الص درات الفمسطينيم مف مستوا الر ـ والذي بدور زاد مف عجز
الميزاف التج ري بنسبم  %811ب لمق رنم م ع ـ  .1070كم ارتفرت تروي ت الر مميف مف الخ رج خالؿ
ع ـ  1077بنسبم  %216في ديف إنخف ت التدويالت الج ريم بنسبم  %2612لتصؿ إل 7.44114
مميوف دوالر برد أف ك نت  1.36514مميوف دوالر ع ـ .1070
الم لي لمسمطم الوطنيم الفمسطينيم فقد زاد عجز موازنم السمطم الوطنيم الفمسطينيم
وفيم يترمؽ ب لو
خالؿ ع ـ  1077ليصؿ إل  7.16712مميوف دوالر .ويرزو ذلؾ إل ارتف ع النفق ت الدكوميم بنسبم
أعم مف االرتف ع في ا يرادات الدكوميم ديث ارتفرت إجم لي ا يرادات خالؿ ع ـ  1077بنسبم %517
لتصؿ إل دوالي  110ممي ر دوالر بينم ارتفرت النفق ت الدكوميم بنسبم  %710خالؿ نفس الفترة .كم
انخفض مستوو الدعـ الخ رجي لسد الرجز في موازنم السمطم الوطنيم الفمسطينيم بنسبم  %1810ديث بمح
إجم لي ايمم الدعـ الخ رجي  77312مميوف دوالر خالؿ ع ـ  1077مق رنم م  7.73517مميوف دوالر
ع ـ .1070
ارتفرت ايمم ودائ المقيميف في البنوؾ المدميم خالؿ ع ـ  1077بنسبم  %111لتصؿ في نه يم الر ـ إل
دوالي  5.66517مميوف دوالر أمريكي مق رنم م  5.52012مميوف دوالر أمريكي ع ـ  .1070وتفيد بي ن ت
الميزانيم الموددة لمبنوؾ الص درة عف سمطم النقد الفمسطينيم باف ودائ مؤسس ت السمطم الفمسطينيم تشكؿ
 %513مف إجم لي ودائ المقيميف ع ـ .1077
الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني5075/2/72 ،
 52كتاب "األردنيون الفمسطينيون والمممكة الياشمية في عممية سالم الشرق األوسط" لمعدنان أبو عودة
م مف كت ب ع ل إشك ليم الهويم الفمسطينيم األردنيم وو ره في سي اه الت ريخي والجيو -سي سي
السميـ مسمم فرؿ عدن ف أبو عودة في كت ب «األردنيوف الفمسطينيوف والمممكم اله شميم في عمميم سالـ
الشرؽ األوسط » الذي صدرت طبرت الرربيم عف دار «إي كتب» البريط نيم.
لقد ع ش أبو عودة الكسير مف المنرطف ت التي مرت به تمؾ ا شك ليم ورافؽ الكسير مف دلي ت صن القرار
المديطم به بدرجم تجرم ش دا مف شهود الرصر القالئؿ الذيف يمتمكوف القدرة عم تقديـ دكـ ذي صمم
عم تمؾ المنرطف ت وعم الوا ئ التي ا دت اليه  .فمف موار كوزير لإلعالـ في عهد ص دب الجاللم
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الرادؿ الممؾ الدسيف بف عبد ا وت لي كمستش ر في الديواف الممكي ومف سـ بصفت اردني -فمسطيني
تمكف أبو عودة مف أف يرسـ رؤيم شديدة الغن لرجؿ مرني بم يددث عم
الراي ،الكويت5075/2/71 ،
 56لوحة "نعود" شعار المجنة الوطنية العميا إلحياء ذكرى النكبة الرابعة والستين
ن بمس -ع طؼ دغمسي ش ب فمسطيني في مقتبؿ الرمر ُيمسؾ في يد بر مف سن بؿ القمة التي تز ر
رغـ القيد وفي الج نب اآلخر سالسؿ تمتؼ عمي وعم أر المد صرة لكف إرادت تبدو أاوو مف كؿ
جسد الفن ف التشكيمي الفمسطيني يوسؼ كتمّو دؽ
شيا في تدقيؽ الدمـ و و الرودة ألرض الوطف .كذا ّ
الرودة والنكبم عبر لودت "نرود" التي اعتمدته المجنم الوطنيم الرمي دي ا ذكرو النكبم الرابرم والستيف
ممصق رئيسي في ادتف الته لهذا الر ـ.
الجزيرة نت ،الدوحة5075/2/76 ،
 51أمسية ثقافية في السفارة الفمسطينية في أبوظبي تحيي ذكرى النكبة
أبوظبي  -مجدي ز ر الديفي نظمت السف رة الفمسطينيم في أبوظبي مس ا أمس األوؿ أمسيم سق فيم
برنواف “فمسطيفي شرر ونسر” أدي الك تب الفمسطيني مدمد خ لد والش عر المبن ني أنطواف إسكندر
بمن سبم الذكرو  53لنكبم الشرب الرربي الفمسطيني .
الخميج ،الشارقة5075/2/71 ،

 57مسرحية لدعم أسرى األمعاء الخاوية في فمسطين :ذكريات البيت قبل الخسارة
جهينم خ لديمي في البيت يولد كؿ شيا ويموت كؿ شيا .ن بيف الجدراف األربرم ولد أفراد الر ئمم وربي
الجد .ن في بيت مسرديم «ي م ك ف» لممخرج التونسي وديد الرجمي وي ار أبو ديدر تفور
األدف د وم ت ّ
الذكري ت وتر د روايته في الس ع ت األخيرة ابؿ خس رة ممكيم ذا.
االستذك ر ذا يدكي عف السقؼ الذي يد ف أسرة بشخصي ته المتن ا م ويدكي عف ذ المس دم
التي تتمسؿ أدي ن كوطف لهؤالا مت خسرو  ..خسروا كؿ شيا.
كذا تاتي المسرديم لتذكرن بمف فقدوا بيت لظروؼ اسريم ك دتالؿ عدو أو جش المستممكيف الجدد
وأصد ب الرس ميؿ وادمت مس ا السالس ا في عرض استسن ئي جديد عم مسرح «دوار الشمس» بدعوة
مف «برن م التك فؿ األسري  -ع ئالت لبن ف تس ند ع ئالت فمسطيف» و«مؤسسم التر وف» .ويرود ري
الررض لدعـ عوائؿ أسرو األمر ا الخ ويم في فمسطيف.
السفير ،بيروت5075/2/71 ،
" 59الخارجية" :شمول األردنيين في المعتقالت اإلسرائيمية باتفاق إنياء اإلضراب
عم ػ ف – بت ػ اري ا لػػت الن ػ طؽ الرسػػمي ب سػػـ و ازرة الخ رجيػػم صػػب ح الرافرػػي أف األردنيػػيف فػػي المرػػتقالت
ا سرائيميم شمموا ب التف ؽ الذي جرو بموجب إنه ا ا راب عف الطر ـ.
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وا ػ فت فػػي تص ػرية لوك لػػم االنب ػ ا االردنيػػم طبت ػرال مس ػ ا امػػس االربر ػ ا اف الق ػ ئـ ب ألعم ػ ؿ ب لسػػف رة
االردنيػػم فػػي تػػؿ أبيػػب ػػيؼ ا الفػ يز اتصػػؿ بػ لمرتقميف األردنيػػيف واطمػػاف عمػ أو ػ عهـ ف ػػال عػػف
اتص ل بذويهـ لطمانتهـ عم أدػوالهـ كمػ سػيقوـ الفػ يز صػب ح اليػوـ بزيػ رة المرتقمػيف األردنيػيف وتنػ وؿ
طر ـ ا فط ر مرهـ.
عمان5075/2/71 ،
الرأيّ ،
 20األردن :فعاليات حزبية ونقابية تؤكد عمى حق العودة
عم ػ في أدي ػت فر لي ػ ت شػػربيم ونق بيػػم ودزبيػػم أردنيػػم الػػذكرو الرابرػػم والسػػتيف لنكبػػم الشػػرب الفمسػػطيني
ّ
مؤكػدة عمػ أف الجهػ د والمق ومػم مػ الطريػػؽ لطػرد المدتػؿ مػػف فمسػطيف .ويشػهد الشػ رع األردنػي خػػالؿ
ذ األي ـ عددا مف الفر لي ت ديث نظمت فر لي ت وطنيم أردنيم في يػوـ ذكػرو النكبػم وافػ ت ادتج جيػم
ك ف أبرز التواؼ عف الرمؿ لمدة س عم بهذ المن سبم.
وأصػػدر دػػزب جبهػػم الرمػػؿ ا سػػالمي اليػػوـ األربر ػ ا ط4-75ل بي نػ أكػػد فيػ "أف أربرػػم وسػػتيف ع مػ لػػف
تنسػػي الفمسػػطينييف والرػػرب والمسػػمميف أف فمسػػطيف أرض عربيػػم إسػػالميم مغتصػػبم وأف ص ػ دب الدػػؽ
الوديد فيه و شربه وأف استمرار ادتالله يشكؿ إدانم لمنظ ـ الرسمي الرربي والمجتم الدولي".
وأا مػػت النق ب ػ ت المهنيػػم األردنيػػم فػػي ػػذ الػػذكرو سمسػػمم مػػف الفر لي ػ ت تدػػت عن ػواف "فػػي ذكػػرو النكبػػم
..إصرار عم التدرير" بمش ركم شخصي ت نق بيم ومش ركم جم يريم واسرم.
أبرز ذ الفر لي ت ك نت مرر متخصص في الت ري الفمسطيني اشتمؿ عم صور النكبػم ومجسػم ت
لممسػػجد األاص ػ وابػػم الصػػخرة ومجسػػم ت لممق ػ وميف الفمسػػطينييف وأرض مرركػػم الك ارمػػم كم ػ تػػـ خالل ػ
استرراض عدد مف الكتب الت ريخيم التي تتددث عف النكبم وصور لممدف الفمسطينيم المدتمم.
وأا مت النق ب ت مهرج ن ت مف عدد مف الكممػ ت شػممت كممػم مسػجمم ألق ػ الشػي ارئػد صػالح خ صػم
ب لمهرجػ ػ ف أك ػػد فيػ ػ "عمػ ػ تمس ػػؾ أبنػ ػ ا الش ػػرب الفمس ػػطيني بار ػػهـ راف ػ ػ االعتػ ػراؼ بد ػػؽ االد ػػتالؿ
الصػػهيوني ب لمػػدف الفمسػػطيني المدتمػػم" مبين ػ "أف الشػػرب الفمسػػطيني بمختمػػؼ مواار ػ مصػػمـ عم ػ أف
يستريد أر ولو ادـ مالييف الشهداا مف أجؿ ذلؾ".
مػػف ج نبهػ ؛ أكػػد رئػػيس مجمػػس النقبػ ا نقيػػب األطبػ ا الػػدكتور ادمػػد الررمػػوطي خػػالؿ كممتػ عمػ "أف ال
اتف ايػ ت وال دػؿ الػدولتيف وال دػػؿ المف و ػ ت المب شػرة وغيػر المب شػرة سػتريد فمسػطيف مبينػ اف المق ومػػم
ي السبيؿ الوديد الستر دة األرض الفمسطينيم".
مػػف جهتػ اػ ّػدـ األسػػير المدػػرر سػػمط ف الرجمػػوني كممػػم فػػي المهرجػ ف أشػ د خاللػ ب نتصػ ر األسػػرو فػػي
مرركػػم األمر ػ ا الخ ويػػم مؤكػػدا أف "انتص ػ ر األسػػرو يبرػػث رود ػ جديػػدة فػػي ػػذ الػػذكرو األليمػػم عم ػ
الشروب الرربيم وا سالميم".
المركز الفمسطيني لإلعالم5075/2/76 ،
عمان :إنتياء أزمة عاممي «األونروا» بعد تمبية مطالبيم
ّ 27
عم ػ ف  -م جػػد القرع ػ ف وبت ػ اري التق ػ وزيػػر الخ رجيػػم ن صػػر جػػودة فػػي مقػػر الػػو ازرة أمػػس المفػػوض الر ػ ـ
لوك لػػم «االونػػروا» فيميػػب غ ارنػػدي ديػػث تػػـ إنه ػ ا أزمػػم مػػوظفي الوك لػػم بشػػكؿ نه ػ ئي لوانه ػ ا إ ػراب
الر مميف فيه برػد اف تػـ االتفػ ؽ عمػ صػرؼ خمسػيف دينػ ار أخػرو لمرػ مميف تصػرؼ لهػـ فػي نه يػم الرػ ـ
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الد لي واعتب ار مػف  .1071/8/7وأكػد جػودة أ ميػم الػدور الػذي تقػوـ بػ الوك لػم فػي خدمػم ػذ الشػريدم
الكبيرة مف أبن ا الشرب الفمسطيني.
الم لي لألونروا مبين اف موازنػم الوك لػم ترػ ني مػف عجػز مػ لي اػد يصػؿ الػ
واش ر غراندي ال الو
 60مميػػوف دوالر م ػ نه يػػم الر ػ ـ الد ػ لي مػػف أصػػؿ موازنته ػ الر مػػم لمن ػ طؽ الرممي ػ ت الخمػػسي االردف
سوري لبن ف ال فم الغربيم اط ع غزة التي تبمح  450مميوف دوالر متوار اف تتف اـ الزيػ دة مػف دػدة
الرجز الم لي.
وأعمنػت لجػ ف الرػ مميف فػي الوك لػػم عػف طػػي صػفدم ا جػرااات التصػػريديم وانهػ ا ا ػراب ود لػم نػزاع
الرمؿ م الوك لم.
عمان5075/2/71 ،
الدستورّ ،
 25البخيت :دولة فمسطينية بدون حق عودة الالجئين والقدس بمثابة تصفية مباشرة
الرصػػيفم -اسػػم عيؿ دسػػنيفي رع ػ رئػػيس الػػوزراا األسػػبؽ الػػدكتور مرػػروؼ البخيػػت المهرج ػ ف الخط ػ بي
الذي اا م ن دي شب ب وش ب ت الرصػيفم ب لترػ وف مػ جمريػم ايتػ ـ مخػيـ دطػيف الخيريػم بمن سػبم ذكػرو
اغتص ب فمسطيف في ا عم لجنم خدم ت مخيـ دطيف مس ا امس االوؿ .
وأكػػد البخيػػت فػػي االدتف ليػػم اف التوصػػؿ ال ػ دولػػم فمسػػطينيم دوف ػػم ف دػػؽ الالجئػػيف ب ػ لرودة ودوف
الق ػػدس ػػػو بمس ب ػػم التصػ ػػفيم المب شػ ػرة وعم ػ ػ طريػػػؽ االغتيػ ػ ؿ لممشػ ػػروع ال ػػوطني الفمسػ ػػطيني ولت ػ ػ ري
الن الت والت دي ت.
واشتممت االدتف ليم عم فقرات فنيم لفراػم النػ دي ووصػالت غن ئيػم وطنيػم بمشػ ركم الفنػ ف مدمػد ذيػ ب
مف فرام الر شقيف .
عمان5075/2/71 ،
الدستورّ ،
 23جامعة عمان األىمية تقدم  55منحة دراسية لطالب باقة الغربية
توفيؽ عبد الفت حي تمبيم لدعوة مف رئػيس بمديػم ب اػم الغربيػم المدػ مي مرسػي أبػو مػ اػ ـ م لػؾ الج مرػم
األ ميم في عم ف الدكتور م لؾ الدوراني يوـ أمس السالس ا بزي رة لبمديم ب ام الغربيم .وادـ مديرالج مرم
ال ػػدكتور مػ ػ ر الد ػػوراني لبمدي ػػم ب ا ػػم  31مند ػػم لط ػػالب المدين ػػم بدي ػػث ي ػػتـ تخف ػػيض  %40لمندت ػػيف
وتخفػػيض م ػ بػػيف  %30-%10لػ ػ 30مندػػم اخػػرو سػػيتـ توزيرهػ مػػف ابػػؿ البمديػػم عم ػ الطػػالب دسػػب
الظروؼ.
عرب 5075/2/76 ،57
 25تفجير ألغام اسرائيمية يتسبب بحريق يمتيم  720دونما باألراضي األردنية
ديرعال – دػ بس الرػدوافي سػيطرت كػوادر الػدف ع المػدني ب لترػ وف مػ ك فػم الجهػ ت المرنيػم عمػ دريػؽ
شػػب فػػي س ػ عم متػػاخرة مػػف مس ػ ا أمػػس فػػي زور الربي ػ الت ػ ب لم ػواا ديػػر عػػال الػػتهـ  740دونم ػ مػػف
المد صيؿ الزراعيم وفؽ مدير زراعم غور األردف عبد الكريـ الشه ب .وا ؿ الشه ب إف سػبب الدريػؽ
تفجيػػر ألغ ػ ـ اس ػرائيميم عم ػ ال ػػفم األخػػرو مػػف نهػػر األردف فيم ػ س ػ عدت الري ػ ح وعوامػػؿ أخػػرو فػػي
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انتش ر عم امتداد أوسػ  .وكػ ف األردف طمػب مػف إسػرائيؿ التقيػد بكميػ ت المتفجػرات المتفػؽ عميهػ سػ بق
أسن ػ ا عممي ػ ت تفجيػػر األلغ ػ ـ فػػي الجهػػم المد ذيػػم لنهػػر األردف دف ظ ػ عم ػ السػػالمم الر مػػم لمم ػواطنيف
والتجمر ت السك نيم في المنطقم.
عمان5075/2/71 ،
الغدّ ،
 22بيروت :حممة دار الفتوى لكسر الحصار تغادر إلى غزة من طريق مصر
غ درت الدممم التػي نظمتهػ دار الفتػوو الػ غػزة عػف طريػؽ مصػر "فػي سػبيؿ ا " تدػت شػر ر "دممػم
دار الفتػػوو لكسػػر الدص ػ ر عػػف غ ػزة ونص ػرة أ مه ػ فػػي وج ػ االدػػتالؿ ا س ػرائيمي" بتوجي ػ مػػف مفتػػي
الجمهوريم الشي مدمد رشيد اب ني ت ػ من مػ الشػرب الفمسػطيني وتقػديـ المسػ عدات أل ػؿ غػزة لترزيػز
صمود ـ في مواجهم االدتالؿ الصهيوني وكسر الدص ر عنهـ.
رأس الدممم أميف الفتوو الشي اميف الكردي الػذي اػ ؿ ابيػؿ مغػ درة الدممػمي "ندػف ننطمػؽ إلػ غػزة ألف
فمسػػطيف ػػي الق ػػيم األـ و ػػي الق ػػيم األس ػ س .و ػػذا التدػػرؾ الػػذي تشػػهد س ػ دتن الرربيػػم اليػػوـ ال
ينبغي أف يغيب عن مشهد فمسطيف واألاص وغزة ولذلؾ ف نن في دممتن ػذ نوجػ األنظػ ر إلػ غػزة
دت تبق د رة وم سمػم فػي عقػوؿ شػب بن وأبن ئنػ نوجػ األنظػ ر إلػ فمسػطيف إلػ المسػجد األاصػ
إلػ ا ػػيم فمسػػطيف كػػؿ فمسػػطيف ولػػذلؾ نسػػاؿ ا سػػبد ن وترػ ل أف يسػػهؿ لنػ دممتنػ ػػذ وأف تكػػوف
دممػػم تفػػتة األبػواب إف شػ ا ا لتدريػػر كػػؿ فمسػػطيف بػ ذف ا تبػ رؾ وترػ ل وتدريػػر المسػػجد األاصػ
كػػي تقػػر ب ػ عيػػوف المسػػمميف لوانن ػ بهػػذ المن سػػبم نهػػدي ردمتن ػ ػػذ ودممتن ػ إل ػ أ ػػؿ فمسػػطيف وشػػرب
فمسطيف".
المستقبل ،بيروت5075/2/71 ،
 26فمسطينيون ولبنانيون يحيون الذكرى الرابعة والستين لمنكبة
أدي ػػت المخيمػ ػ ت الفمس ػػطينيم ف ػػي لبنػ ػ ف والمنظمػ ػ ت المدني ػػم ال ػػذكرو الرابر ػػم والس ػػتيف لمنكب ػػم بمس ػػيرات
واعتص م ت ونش ط ت عبرت عف توؽ فمسطينيي الشت ت لمرودة إل تراب الوطف.
ولممن سبم ذاته نفذ كػؿ مػف «اتدػ د الشػب ب الػديمواراطي المبنػ ني» و«التجمػ الػديمواراطي الرممػ ني»
و«مجمػ ػػم اآلداب» و«المرصػ ػػد المبن ػ ػ ني لدقػ ػػوؽ الرم ػ ػ ؿ والمػ ػػوظفيف» و«مركػ ػػز الخي ػ ػ ـ لتا يػ ػػؿ ػ ػػد ي
الترذيب» و«المنتدو االشتراكي» و«نسويم» ا فم الػ ن شػطيف ون شػط ت مسػتقميف اعتصػ م أمػ ـ
المتدؼ الوطني في بيروت أمس .وأعمف المرتصموف عف ت منهـ م «جمي مرتقمي الرأي في سجوف
األنظمػػم واالسػػتبداد الرربػػي ومػ جميػ األسػػرو فػػي سػػجوف االدػػتالؿ ا سػرائيمي» .واػ لوا إف «فمسػػطيف
ترمّمن كيؼ نس بر منذ  53ع م وكيؼ نجرؿ مف االنتف م والمق ومم خبزن اليومي .عمّمتن أف ال نسؽ
بدك من وعممتن أف الدريم ال تنتجه سوو الشروب وعممتن ابؿ أف نرمـ كيؼ نقوؿي الشرب يريد».
السفير ،بيروت5075/2/71 ،
 21حزب اهلل :لدينا بنك معمومات عن العدو داخل فمسطين
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اكد رئيس الهيئم الشرعيم في «دػزب ا » الشػي مدمػد يزبػؾ خػالؿ ادتفػ ؿ أا متػ المستشػ ريم ا يرانيػم
أمس في من سبم دينيم بد ػور السػفير االي ارنػي الػدكتور غ ػنفر ركػف دبػ دي أف «المق ومػم لػديه بنػؾ
مرموم ت عف كؿ موا مف مواا الردو داخؿ فمسطيف و و تدت مرم امك ني تن وادراتن ».
أف
ػي فػي برمبػؾ لمن سػبم ذكػػرو إسػق ط اتّفػ ؽ ّ 76أيػ ر ّ
واعتبػر الن ئػب دسػيف الموسػػوي خػالؿ لقػ ا سي سػ ّ
اتيجيم برػض شػرك ئن فػي الػوطف أمػ سػالح
«سالح مق ومم إسرائيؿ ممنوع في موااؼ وتصريد ت لواستر ّ
والق ئـ عمػ الفػتف المذ ّبيػم
األميركي لمفو
ألن يس ـ في المشروع
الفتنم فمطموب ومشروع عند ـ ّ
ّ
ئفيم».
والطّ ّ
السفير ،بيروت5075/2/71 ،
 27نبيل العربي :النكبة وصمة عار في جبين المجتمع الدولي
نشرت وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا) 5075/2/76 ،مف الق رة أف األميف الر ـ لج مرم
الدوؿ الرربيم نبيؿ الرربي شدد يوـ األربر ا  4/75عم أف ن ؾ استدق ا يق عم ع تؽ المجتم
الدولي يتمسؿ ب رورة إنه ا االدتالؿ ا سرائيمي وتمكيف الشرب الفمسطيني مف تقرير مصير  .وا ؿ الرربي
في دديث خ ص لوك لم وف لمن سبم ذكرو النكبمي الشرب الفمسطيني واؼ وصمد لواف ش ا ا ستتدقؽ
مص لد ُ ومط لب والظروؼ اد تتغير في الر لـ ولكف بكؿ الظروؼ الشرب الفمسطيني وااؼ وص مد
وعم استرداد لتقديـ كؿ الت دي ت الممكنم لمتوصؿ تدقيؽ دقوا الس بتم وفي مقدمته استقالل ودولم
ك ممم السي دة وع صمته القدس .وا ؿي ال شؾ أف النكبم ترتبر أكبر لطمم لممجتم الدولي ألنه تدؿ عم
أف المجتم الدولي يرود إل ا نوف الغ ب وليس ن ؾ أدك ـ دوليم واوانيف دوليم .وت ب ا ئالي ن ؾ دؽ
لواف ش ا ا ستدصؿ فمسطيف عم استقالله
وا ة لجمي الشرب الفمسطيني باف يرود إل وطن وأر
وستكوف دولم درة ك ممم السي دة.
وأ ؼ المركز الفمسطيني لإلعالم 5075/2/71 ،مف الق رة أف عدد مف أطف ؿ الج ليم الفمسطينيم في
الق رة نظـ وافم مس ا أمس أم ـ ج مرم الدوؿ الرربيم لممط لبم بدؽ الرودة إل دي ر ـ في فمسطيف
المدتمم واستقبؿ األميف الر ـ نبيؿ الرربي وفدا مف األطف ؿ "براعـ فمسطيف" وتسمـ رس لتهـ الط مدم
لمدصوؿ عم الدقوؽ الفمسطينيم وأكد أن سيبذؿ اص رو جهد مف أجؿ استر دة الدقوؽ المسموبم والرمؿ
عم تدقيؽ دم ؿ الشرب الفمسطيني وصوال إل اي ـ دولت المستقمم وعودة أبن ئه المهجريف إلي دي ر ـ.
 29الجامعة العربية :األسرى حققوا انتصا ارً ميماً بذكرى نكبة فمسطين
الق رةي أش د السفير مدمد صبية األميف الر ـ المس عد لشؤوف فمسطيف واأل ار ي الرربيم المدتمم في
ج مرم الدوؿ الرربيم يوـ األربر ا  4/75ب النتص ر الذي دقق األسرو بتغمبهـ عم إرادة السج ف
ا سرائيمي برد إ راب طويؿ عف الطر ـ ُنفذ لتدقيؽ مط لبهـ الر دلم .واعتبر أف م دقق األسرو في
الذكرو الرابرم والستيف لنكبم فمسطيف و انتص ر مهـ عم المدتؿ وتاكيد إ في عم تصميـ الشرب
الفمسطيني عم تدقيؽ ك مؿ دقوا .
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)5075/2/76 ،
 60محمد مرسي" :الربيع العربي" عدل ميزان الص ارع مع "إسرائيل"
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الق رة  -مج د عميي أكد المرشة لالنتخ ب ت الرئ سيم في مصر عف دزب الدريم والردالم الذراع
السي سيم لجم عم ا خواف المسمميف مدمد مرسي أف "الربي الرربي" عدؿ ميزاف الصراع م "إسرائيؿ"
ا ئال في دوار خ ص م جريدة الرايي إف عم تؿ أبيب أف تريد دس ب ته م يف أن "مف اآلف فص عدا
لف يستطي أدد التردي عم مصر وال يمكف لػ  4مالييف إسرائيمي إخ فم  80مميوف مصري" .وأكد مرسي
أن "في برن مجي [االنتخ بي] أف المدور ا اميمي مف أ ـ المد ور التي نرتمد فيه عم عالا ت متوازنم
م الدوؿ ا سالميم في ا اميـ و م تركي لوايراف في مواجهم إسرائيؿ التي تريد أف تهيمف وتستمد اوته مف
تفكيؾ الروابط بيف الدوؿ ا سالميم".
وعف دقيقم مواف مف "إسرائيؿ" ومر دة السالـ تدديدا ا ؿي "كؿ م يمكف اول ونؤكد عمي برد اي ـ
السورة و أف مصر لف تصبة كم ك نت كن از استراتيجي لمكي ف الصهيوني وعم إسرائيؿ أف تريد
عدؿ ميزاف الصراع وأصبدت الشروب د رة وبقوة في المر دلم بردم تـ
دس ب ته إذ إف الربي الرربي ّ
تهميشه لمصمدم إسرائيؿ أكسر مف  20ع م " .وشدد عم التزام ببنود مر دة ك مب ديفيد "م داـ الطرؼ
اآلخر التزـ به وعم إسرائيؿ أف تدذر القي ـ باي تصرف ت غير مدسوبم ألف عواابه وخيمم .الق نوف
الدولي يرطي لمصر الدؽ في إع دة النظر في بنود اتف ايم ك مب ديفيد خصوص أف الكي ف الصهيوني لـ
يدترـ ذ البنود ديث لـ يدفظ درمم الخط األخ ر الذي ذكر في االتف ايم ولـ يتواؼ عف إس لم دم ا
أشق ئن مف الفمسطينييف.
وعف رأي لطبيرم الرالا ت المصريم  -الفمسطينيم في ظؿ مر دلم القوو الد ليم في المنطقم ا ؿ مرسيي
" م أتصور و أف دقوؽ الشرب الفمسطيني يجب أف يدصؿ عميه ك ممم والبد مف تمكين مف إا مم دولت
المستقمم وع صمته القدس الشريؼ لوانه ا الدص ر الظ لـ وفتة مربر رفة  13س عم في اليوـ عم الدواـ
وتاكيد دؽ الرودة ألبن ا الشرب الفمسطيني ومد األشق ا في فمسطيف بكؿ م يدت جوف إلي مف كهرب ا
وبتروؿ وخالف دت يسترد الشرب الفمسطيني ع فيت التي أنهكه االدتالؿ ا سرائيمي".
وردا عم سؤاؿي كيؼ ترو مستقبؿ الرالا ت م الوالي ت المتددة في د ؿ فوز ؟ ا ؿ مرسيي "ال خالؼ
بينن وبيف الشرب األميركي كم أن ال خالؼ بينن وبيف بقيم شروب الر لـ خالفن م ا دارة األميركيم
في منطمق ته واندي ز سرائيؿ ومر يير المزدوجم السيم الشرب الفمسطيني ونامؿ أف تريد دس ب ته
دت تستطي أف تتواصؿ م الربي الرربي عم أس س النديم بريدا عف التبريم .فمردب ب لرالا ت م
الوالي ت المتددة عم أس س تقديـ مص لة مصر".
الراي ،الكويت5075/2/71 ،
 67الرئيس التونسي يؤكد دعمو لمقضية الفمسطينية
أكد الرئيس التونسي منصؼ المرزواي عمؽ الرالام بيف الشربيف التونسي والفمسطيني وا تم م ب لق يم
الفمسطينيم ودعم لن ؿ الفمسطينييف مف أجؿ تدقيؽ أ دافهـ المشروعم في الرودة واالستقالؿ .ج ا ذلؾ
خالؿ مك لمت السالس ا  4/74م مدير مؤسسم ال مير لدقوؽ ا نس ف بغزة خميؿ أبو شم لم.
موقع فمسطين أون الين5075/2/76 ،
 65القاىرة :سياسيون مصريون وعرب يدعون لموحدة الفمسطينية
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الق رةي ط لب سي سيوف وا نونيوف وبرلم نيوف مصريوف وعرب ب رورة دؿ الخالف ت وتوديد الصؼ
الفمسطيني مف أجؿ دم يم الق يم الفمسطينيم مشدديف خالؿ مؤتمر "ذكرو اغتص ب فمسطيف" الذي نظم
اتد د المد ميف الررب الميمم ابؿ الم يم في مقر نق بم الصد فييف في الق رة بمن سبم ذكرو النكبم
رورة دعـ المق ومم الفمسطينيم والرمؿ عم واؼ سي سم التهويد ومط لبيف ب نش ا صندوؽ اومي
عم
عربي يدعـ الفمسطينييف في الداخؿ والق يم في الخ رج.
ووصؼ نقيب المد ميف المصرييف رئيس اتد د المد ميف الررب س مة ع شور الق يم الفمسطينيم بانه
سوؼ تظؿ ا يم األمم الرربيم مدذ ار مف تدوؿ الق يم الفمسطينيم إل ا يم تذك ريم تدخؿ متدؼ
الت ري في ظؿ الصراع ت الداخميم داخؿ النسي الفمسطيني وغي ب الدور الرربي الدقيقي في دعـ ا يم
الررب األول مبش ار باف تدرير فمسطيف مف النهر إل البدر ا دـ عم يد تمؾ األجي ؿ التي صنرت
التغيير وا دت سورات الربي الرربي.
وأش ر وزير األسرو والمدرريف في الدكومم في غزة فرج الغوؿ إل وجود أكسر مف  771ا ار ار و مي
أصدرته المؤسس ت الدوليم تق ي بدؽ الرودة لمشرب الفمسطيني لـ ينفذ منه ارار وادد واصف األمـ
المتددة بانه "وجدت مف أجؿ أف تسمب دقوؽ الشرب الرربي ال سيم الفمسطيني".
الخميج ،الشارقة5075/2/71 ،
 63المغرب يشارك في الدورة  77لممعرض الدولي لمتكنولوجيات والمنتجات الفالحية في تل أبيب
مف الوفود الدوليم المش ركم في الدورة  77لممررض
الرب ط  -مدمود مرروؼي يد ر المغرب رسمي
الدولي لمتكنولوجي ت والمنتج ت الفالديم طأغري تيؾل الذي افتتة يوـ السالس ا ويختتـ اليوـ الخميس في تؿ
أبيب .ونقؿ موا " سبريس" عف الموا الرسمي لمغرفم التج ريم الفرنسيم  -ا سرائيميم ف ف المغرب يش رؾ
فم إل أمريك
كوفد زائر مف بيف  6بمداف أخرو طم ليزي الهند مصر الت يالند تركي الصيف ب
الجنوبيمل إل ج نب الر ر يف ا سرائيمييف واألج نب مف دوؿ كهولندا والهند وابرص وت يواف وتركي
لوايط لي لواسب ني والوالي ت المتددة األمريكيم.
ومف المنتظر أف تقوـ دوالي  780شركم صهيونيم متخصصم في تكنولوجي ت الزراعم منه دوالي 740
شركم مصدرة إل السوؽ الر لميم ك تد د األوروبي والوالي ت المتددة األمريكيم وب اي الدوؿ المتقدمم
بررض منتوج ته عم الزائريف األج نب مف أجؿ تب دؿ التج رب وجمب االستسم ر.
وأدانت "بي دي اس" فرع المغرب طمب درة مق طرم "إسرائيؿ" وسدب االستسم ر منه وفرض الرقوب تل
سي سم و ازرة الفالدم والصيد البدري المغربيم المتر ونم م االدتالؿ مرتبرة مش ركم المغرب في ذا
المررض الدولي لمفالدم بتؿ أبيب في مراسمم موجهم لربد الرزيز أخنوش وزير الفالدم والصيد البدري
ب لتواطؤ في فؾ الرزلم عف ذا الكي ف المجرـ وتس ـ في تقويم ااتص د بفتده األسواؽ المغربيم في وج
اآللي ت الفالديم و البذور اآلتيم مف األ ار ي المدتمم.
القدس العربي ،لندن5075/2/71 ،
 65منظمتان مغربيتان تدينان تصاعد موجة التطبيع بين الرباط و"إسرائيل"
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الرب ط  -مدمود مرروؼي أدانت مجموعم الرمؿ الوطنيم لمس ندة الرراؽ وفمسطيف والجمريم المغربيم
لمس ندة الكف ح الفمسطيني استمرار موجم التطبي بيف المغرب والدولم الربريم التي عرفت تص عدا خالؿ
الشهور الم يم .وط لبت المنظمت ف في بي ف بمن سبم الذكرو الػ 53لنكبم فمسطيف ب يق ؼ م أسمت
ب لسر ر التطبيري الخي ني المتص عد والذي اعتبرت داعم لمجرائـ الصهيونيم .وأكدت أف ذا ك ف مو وع
مذكرة تـ تقديمه إل رئيس الدكومم والمترمقم ب رورة ا سراع ب صدار ا نوف يجرـ أي شكؿ مف أشك ؿ
التطبي م الكي ف الصهيوني.
القدس العربي ،لندن5075/2/71 ،
 62جمعيات مغربية :قضية األسرى ىي معركة األمة
الرب طي أدانت مجموعم الرمؿ الوطنيم لمس ندة الرراؽ وفمسطيف في المغرب والجمريم المغربيم لمس ندة
الكف ح الفمسطيني بشدة استمرار االعتق ؿ الذي وصفت بػ"الظ لـ" لألسرو الفمسطينييف في السجوف
الصهيوني واعتبرت ذ الق يم إددو أولوي ت مرركم األمم د المشروع الصهيوني وأف الدؿ و
تدرير جمي األسرو الفمسطينييف .كم أدانت الهيئت ف في بي ف لهم م أسمت ب لتواطؤ الرسمي الرربي
والدولي د ا يم األسرو .ودممت األمـ المتددة ومجمس األمف والمندوبيم الس ميم لدقوؽ ا نس ف
مسؤوليم م يدصؿ لألسرو وم تتررض ل القدس وفمسطيف مف جرائـ يوميم مختمفم.
المركز الفمسطيني لإلعالم5075/2/76 ،
 66السمطات المصرية تسمح لبارجتين إسرائيميتين بعبور قناة السويس
الق رةي سمدت السمط ت المصريم أمس بربور ب رجتيف إسرائيميتيف المجرو المالدي لقن ة السويس
وا لت مص در مالديم إف الب رجتيف عبرت القن ة مف ا فمم الجنوب الق دمم مف مي البدر األدمر في
طريقه لمي البدر المتوسط.
الخميج ،الشارقة5075/2/71 ،
 61مسؤول إيراني :الكيان الصييوني يعيش أسوأ ظروفو
طهرافي ندد مس عد وزير الخ رجيم ا يراني في الشؤوف الرربيم وا فريقيم دسيف أمير عبد المهي ف بشدة
ب لجرائـ ا سرائيميم المتواصمم د الشرب الفمسطيني .وأش ر عبد المهي ف في تصريد ت صدفيم ل يوـ
األربر ا ط4|75ل أذاعته مص در إيرانيم رسميم إل السورات التي تشهد البمداف الرربيم وتداعي ته
وا ؿي "إف الكي ف الصهيوني يريش د لي أسوأ ظروف واف اي مم بتشكيؿ غرفم درب تركس مدو خوف
وخشيت مف التطورات التي تشهد المنطقم" .ورأو باف السبيؿ الوديد لتدقيؽ أ داؼ الشرب الفمسطيني
المظموـ و تك تؼ وتظ فر ك فم الفص ئؿ الفمسطينيم المق ومم.
قدس برس5075/2/76 ،
 67بريطانيا ترحب باتفاق إنياء األسرى إضرابيم عن الطعام
ردب وزير الخ رجيم البريط ني ولي ـ يح أمس ب التف ؽ نه ا ا راب عف الطر ـ
طيو.بي.دي.لي ّ
تردب بشكؿ خ ص بموافقم الدكومم ا سرائيميم
لألسرو الفمسطينييف .وا ؿ يح إف الدكومم البريط نيم " ّ
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عم الدد مف استخداـ االعتق ؿ ا داري والدبس االنفرادي لواع دة الزي رات الر ئميم لممدتجزيف" .وشدد عم
األطراؼ في عمميم السالـ في الشرؽ األوسط
أف زي دة السقم بيف جمي
"أمر ب لح األ ميم" دمال أف "يتـ البن ا عم ذ الخطوة ا يج بيم في األشهر المقبمم".
الخميج ،الشارقة5075/2/71 ،
 69اليند ترفض استقبال إييود باراك
الوك التي رف ت الدكومم الهنديم طمب زي رة تقدـ ب وزير الدف ع ا سرائيمي إيهود ب راؾ ابؿ أس بي
وعممت رف ه لخشيم تررض الدكومم النتق دات داخميم خ صم مف ابؿ مواطنيه المسمميف .وا لت إنه
تف ؿ عالا ت بمستوي ت منخف م م "إسرائيؿ" خ ليم مف زي رات رفيرم المستوو في ذ الفترة وفق لم
نقم موا " ررتس" االلكتروني عف مصدر كبير في و ازرة الجيش ا سرائيميم.
وا لت جريدة " "India Expressالتي كشفت النق ب عف الق يم ألوؿ مرة صب ح اليوـ األربر ا باف ب راؾ
ك ف يرغب في زي رة الهند لد ور مررض  DefExpoالذي نظمت و ازرة الدف ع الهنديم وفتة أبواب في
الر صمم نيودلهي يوـ  .1071/2/18وي ـ المررض جن د إسرائيمي و األكبر مف بيف األجندم
بمش ركم أكسر مف  10شركم أمنيم إسرائيميم وممسميف كسر لو ازرة الجيش والصن ع ت الرسكريم ا سرائيميم
األمر الذي أرادت "إسرائيؿ" استغالل لتخري زي رة رسميم لشخصيم رفيرم بمستوو وزير الدرب الذي يرتبر
رم از لترزيز الرالا ت السن ئيم.
و و مف اتخذ ا ار ار ب لدف ظ عم
وا لت الجريدة إف وزير الدف ع الهندي درس شخصي طمب ب راؾ ورف
مستوو منخفض في سي ؽ الرالام م "إسرائيؿ".
موقع فمسطين أون الين5075/2/76 ،
عمان :لست متفائالً بعممية السالم
 10السفير النرويجي في ّ
عم ف بيتر أولبرج "لست
عم ف  -وك لم بت ار ص لة الخوالدةي ا ؿ السفير النرويجي في الر صمم األردنيم ّ
متف ئال فيم يترمؽ برمميم السالـ ومف الصرب أف يكوف المرا متف ئال في ظؿ م ي ار عم األرض وعدـ
إدراز أي تقدـ منذ فترة طويمم" .وا ؿ إف م تـ جمر مف الدوؿ الم ندم ك ف ك في خالؿ السنوات الم يم
ولكن امؽ فيم يترمؽ ب لر ـ المقبؿ  1072ألف الدوؿ الم ندم تطمب إدراز تقدـ في عمميم السالـ .وا ؿ إف
بالد تقود مجموعم الم نديف الدولييف لمسمطم الفمسطينيم مشي ار إل أف بالد تواج اآلف صروب ت في
جم التبرع ت والدعـ لمسمطم الفمسطينيم لتمكينه مف االستمرار ب دارة مؤسس ته ودعـ ااتص د لردـ
وجود تقدـ ممموس عم األرض فيم يترمؽ برمميم السالـ.
عمان5075/2/71 ،
الغدّ ،
 17سفير واشنطن في تل أبيب :الجيش األمريكي انتيى من إعداد الضربة العسكرية إليران
الن صرة  -ز ير أندراوسي ا ؿ مراسؿ الشؤوف الرسكرّيم في القن ة الس نيم في التمفزيوف ا سرائيمي نير
دفوري إف السفير األمريكي في "إسرائيؿ" داف ش بيرو ا ؿ في جمسم مغمقم م عدد مف المسؤوليف
ا سرائيمييف ُعقدت في تؿ أبيب يوـ االسنيف إن ك ف مف المف ؿ أف يتـ د ّؿ الممؼ النووي ا يراني
ولكن أ ؼ ا ئال إف الوالي ت
سيم عم طهراف
ّ
ب لطرؽ الدبموم سيم وبفرض الرقوب ت االاتص ديم والسي ّ
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المتددة األمريكيم انتهت مف إعداد الخطم الرسكرّيم لتوجي ال ربم الرسكرّيم لمبرن م النووي ا يراني وأف
ّ
الجيش األمريكي ا ـ بتجربم الرمميم عدة مرات الفت إل أف الجيش األمريكي ب ت ج از لتنفيذ الرمميم
يكيم.
و و ب نتظ ر األوامر مف المستوو السي سي في الوالي ت
ّ
المتددة األمر ّ
جدير ب لذكر أف أدد الصد فييف ا سرائيمييف مف جريدة م كور ريسوف تمكف مف تسجيؿ أاواؿ السفير
أف تصريد ت
األمريكي وا ـ بتسريب الشريط لمقن ة الس نيم في التمفزيوف ا سرائيمي التي أكدت عم ّ
برمميم عسكرّيم تُطمؽ عمن مف ابؿ مسؤوؿ
السفير األمريكي في تؿ أبيب تُرتبر أكبر رس لم تهديد يراف
ّ
أمريكي رسمي عم دد تربير .
القدس العربي ،لندن5075/2/71 ،
 15محكمة أمريكية تقضي بتعويضات من سوريا وايران لعائمة مراىق قتل بتفجير في تل أبيب
واشنطف  -طيو.بي.دي.لي أصدرت مدكمم في واشنطف دكم لص لة دصوؿ ع ئمم م ار ؽ أمريكي عم
 221مميوف دوالر كترويض مف سوريم لوايراف برد مقتؿ ابنه الم ار ؽ في تفجير في "إسرائيؿ" ع ـ 1005
دممت مسؤوليت دركم الجه د ا سالمي .وذكرت جريدة مي مي يرالد السالس ا أف ا ي فدرالي في واشنطف
ّ
أصدر دكم استج بم لدعوو ا ئيم رفرته ع ئمم داني ؿ وولتز ط 75ع م ل مف ويستوف في فموريدا الذي
اتؿ م  70أشخ ص دخريف بتفجير في مطرـ بتؿ أبيب.
القدس العربي ،لندن5075/2/71 ،
 13كاتب إيطالي يعتبر تفكيك المستوطنات مكافئاً لتسميم المدن اإلسرائيمية إلى الفمسطينيين
الن صرةي ا ؿ ك تب صدفي إيط لي مؤيد لوجود الدولم الربريم في فمسطيف أن ال يوجد دؿ لمصراع بيف
الررب وا سرائيمييف ب عتب ر أف الفمسطينييف لف يتخموا عف مط لبهـ في استر دة أ ار يهـ داخؿ ددود ع ـ
 .7837وانتقد الك تب جوليو ميوتي في مق لم نشر مس ا السالس ا  4|74موا "إسرائيؿ ن شون ؿ نيوز"
ا خب ري المتشدد سم ح إدارة ج مرم تؿ أبيب لطمبم منه ب ا مم تجم دي ا ذكرو النكبم يوـ السالس ا .في
الوات الذي وج في انتق دات لمسؤوليف إسرائيمييف لصدور أدك ـ ا ئيم تدعـ تفكيؾ برض البؤر
االستيط نيم في ال فم الغربيم.
و جـ ميوتي و و مؤلؼ كت ب "المدرام الجديدة" التي ر اليس ري في الكي ف ا سرائيمي ا ئال "إف طبقن
أفك ر "األخالايم" و"الردالم" التي يتددث به أولئؾ الذيف يسمدوف باف تق ـ فر لي ت ذكرو النكبم في درـ
ج مرم إسرائيميم أو ب لقرب منه ف ن يتوجب كذلؾ إزالم الج مرم والمدكمم الرمي " .وا ؿ ميوتيي "إذا ك نت
يتوجب إع دة األ ار ي التي بنيت عميه المستوطن ت إل الررب ألنهـ "يمتمكونه " ف ف ذلؾ يرني تسميـ
"رام ت أفيؼ" يرني بذلؾ ال ديم السكنيم التي ت ـ ج مرم تؿ أبيب.
ويرفض الك تب مبدأ إع دة األ ار ي التي تق ـ عميه المستوطن ت في ال فم الغربيم إل أصد به
الفمسطينييف مرتب ار أف تطبيؽ ذلؾ المبدأ اد يقود إل االعتراؼ بدقهـ في ممكيتهـ لأل ار ي التي شيدت
عميه المدف ا سرائيميم داخؿ ددود ع ـ .37
قدس برس5075/2/76 ،
 15عباس وفياض يخذالن إضراب المساجين
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منير شفيؽ
رب عف الطر ـ إ راب مفتود دت
أشد اسوة عم السجيف-األسير-المرتقؿ مف أف ُي
ليس ن لؾ م و ّ
َ
الموت ويصؿ األمر ب لبرض إل أف يتج وزوا في إ رابهـ الستيف يوم ودت الخ مسم والسبريف يوم
تطبؽ عميهـ القوانيف الدوليم بخصوص أسرو الدروب أو مب دئ دقوؽ ا نس ف الواجبم
وذلؾ مف أجؿ أف ّ
التطبيؽ عم المس جيف الر دييف أو تنفذ اوانيف السجف المرمنم في م يترمؽ بزي رة األ ؿ لهـ أو عدـ
سنيف ويزيد عم عشر
و رهـ في ا نفرادي مدو يتج وز الخمسم عشر يوم فكيؼ ديف يتج وز ب
سنيف.
إ راب السجيف-األسير-المرتقؿ مف أجؿ تطبيؽ أبسط دقوؽ السجيف عمي يشكؿ جريمم إنس نيم يقترفه
سبم ص رخم في وج السي سييف واألدزاب ومنظم ت دقوؽ ا نس ف والهيئ ت الدوليم
السج ف بدق ويشكؿ ّ
تدعي درصه عم الديمقراطيم ودقوؽ ا نس ف.
والدوؿ التي ّ
يجب أف ُي ؼ المواؼ األميركي-األوروبي الرسمي مف ا يم إ راب السجن ا الفمسطينييف الد لي في
عم المد فظوف الجدد في الرشريم األول مف
سجوف الكي ف الصهيوني إل ذلؾ السجؿ األسود الذي تز ّ
القرف الد لي ابتداا مف سجف "أبو غريب" وانته ا بسجف "غوانت ن مو" ف لغرب أزاؿ دخر األانرم الك ذبم في
سكوت المشيف إزاا إ راب المس جيف في فمسطيف.
مرة أخرو أف ارار م بيد و ازرتَ ْي
أم أميف ع ـ األمـ المتددة والمدير الر ـ لمصميب األدمر فقد أسبت ّ
الخ رجيم في واشنطف وتؿ أبيب.
لـ يسبؽ بت ري كؿ مف المنظمتيف الدوليتيف المذكورتيف أف عرفت عم رأسهم أسوأ مف رأسيهم الد لييف.
تاسست كؿ مف
ويف ة عم مستوو ع لمي إذا م أُر ّ
و و م يجب أف ُيبرز ُ
يد الدف ظ عم الدوريف المذيف ّ
المنظمتيف الدوليتيفي يئم األمـ المتددة والصميب األدمر الدولي مف أجمهم .
إذ ا ك ف سمم كالـ كسير يجب أف يق ؿ في نقد الموااؼ الدوليم عم المستوييف الرسمي وغير الرسمي بسبب
الصمت المريب طأو تصريد ت رف الرتبل إزاا إ راب المس جيف في فمسطيف في سجوف الكي ف
الصهيوني لواذا ك ف سمم كالـ أكسر يجب أف يق ؿ ب لنسبم إل ردود الفرؿ ا سالميم والرربيم التي اكتفت
ب لكالـ ولـ تاخذ إجراا واددا بدؽ أميرك الراعيم لمكي ف الصهيوني و ي الشريؾ عممي بكؿ م يفرم أو
يوج إل كؿ مف
ومؤمنم الغط ا ف ف كالم ّ
أشد وأاس يجب أف ّ
إف لـ تكف الشريؾ فهي الد مي والداعـ ّ
مدمود عب س وسالـ في ض المذيف يمتمك ف األوراؽ التي تستطي أف تفرض تمبيم مط لب المس جيف مف
يمتد ا راب ألكسر مف أسبوع أو عشرة أي ـ .بؿ دت بال د جم إل أكسر مف التهديد
دوف الد جم إل أف ّ
راب.
ب
أول ذ األوراؽ ي ا ستق لم وواؼ التر وف األمني ومف سـ ا متن ع عف الواوؼ ّد الدراؾ الشربي في
ال فم الغربيم من صرة لق يم السجن ا ومط لبهـ.
مشكمم المس جيف تبدأ م مدمود عب س و و يصوغ اتف ؽ أوسمو مف دوف إعف ا ي سر عرف ت مف مسؤوليم
ا نجرار وراا الخط الذي مسم الوصوؿ إل ذا ا تف ؽ المريف والك رسي بدؽ السوابت والدقوؽ الفمسطينيم
تـ تج ؿ
في كؿ فمسطيف مف النهر إل البدر .ذا ا تف ؽ أخ ّؿ أي بدؽ المس جيف الفمسطينييف الذيف ّ
ادـ مف تن زالت.
إطالاهـ مق بؿ كؿ م ّ
والمشكمم ب لنسبم إل مدمود عب س ليست سي سيم كم و الد ؿ ب لنسبم إل ي سر عرف ت في دين  .واد
استرجؿ تواي ا تف ؽ وظف أن أوؿ الطريؽ لتدقيؽ أ داؼ أخرو لكنه مشكمم نفسيم وذلؾ برد أف أخذ
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يتبن المق ومم أو يم رسه فكيؼ يكوف
مواف يصؿ إل
ّ
دد القن عم المبدئيم ّد المق ومم و ّد كؿ مف ّ
دريص عم مم رسم المق ومم؟ لذلؾ ف ف ا يم المس جيف ليست مف موم  .واد زاد المواؼ سواا برد أف
تسمّـ و وسالـ في ض برد استشه د ي سر عرف ت زم ـ السمطم في راـ ا ووار ا تف ؽ األمني وراد
يصفي ف فتة ويط رداف المق وميف ويسخن ف في مر ممتهـ ومد ولم الق ا عميهـ وأدي ن التواطؤ م الردو
ّ
الصهيوني في مط ردتهـ أو في األاؿ السكوت عف عممي ت ا غتي ؿ التي م رسه وم زاؿ يم رسه إ ازا
عدد مف رج ؿ ا نتف م والمق وميف.
ولو فتة جه ز "الش ب ؾ" الصهيوني ممف ت لمر ممم المس جيف الفمسطينييف في سجوف سمطم راـ ا وم
تطبق األجهزة األمنيم بدقهـ لخرجت ف ئة ال تق ّؿ عف ف ئة مر ممم الكي ف الصهيوني لممس جيف
ّ
الفمسطينييف .ومف ن ندرؾ لم ذا المواؼ المتراخي دت الهزاؿ الذي اتخذت سمطم راـ ا بقي دة عب س-
في ض إزاا إ راب المس جيف الفمسطينييف كان إ راب في ونولولو .بؿ أف األمر ال يتواؼ عند ذا
يسمو نبذ الرنؼ
الج نب فدسب لوانم يجب فهم أي
مف زاويم المواؼ السي سي الذي التزم ب و و م ّ
تددت ّد الجدار
أو رفض المق ومم المسمدم و ّأيم مق ومم شربيم تصطدـ بقوات ا دتالؿ عدا تمؾ التي ّ
ويتظ ر سالـ في ض بتاييد ذ ار لمرم د في الريوف .والدليؿ مرور دوري ت اوات ا دتالؿ مف أم م في راـ
ترر ت دت لمشب ب الذيف د ولوا القي ـ
ا فيم يقوـ مف خالؿ أجهزت األمنيم بدم يته  .و ذ األجهزة ّ
لمن صرة إ راب المس جيف.
بدعـ متوا
المؤب ّدات أو أم وا السنوات أو اعتقموا بسبب شكوؾ
عندم يفكر مدمود عب س ب لسجن ا الذيف يدمموف
ّ
بقوة إل ج نبهـ في إ رابهـ و و يديف خطهـ السي سي
ب مك ف أف يدعموا المق ومم ال يستطي أف يقؼ ّ
ترهد بمط ردة كؿ مف يسير عم نهجهـ.
ّأ
ويتبر مف مق ومتهـ واد ّ
مف ن لـ يفكر مدمود عب س أو سالـ في ض ي ستخداـ م لديهم مف أوراؽ نج ح إ رت ب المس جيف.
ف لمسالم أوال مسالم ان ع ت وموااؼ و ي س نيم مسالم ممف ت في مط ردة المق وميف واعتق لهـ ومر ممتهـ
أسوأ مر ممم.
ك ف لبطولم الذيف أ ربوا وشج عتهـ وت دي تهـ ولمواؼ أ ليهـ الص مد الص بر المص بر ولمدعـ
يؤدي إل اندالع انتف م في من صرتهـ لوال الدور الذي يمرب كؿ مف
الشربي الواس غير المددود أف ّ
مدمود عب س وسالـ في ض واألجهزة األمنيم الس ئرة عم خط دايتوف...
مركز الوعي العربي5075/2/75 ،
" 12إسرائيل" اآلن وحتى عام 5030

نبيؿ السهمي
عم الرغـ مف مرور  53ع م عم إنش ا إسرائيؿ وب لت لي نكبم الفمسطينييف الكبرو ف ف سمم أسئمم تبرز
إل األم ـ دوؿ م لـ تدقق إسرائيؿ مف أ داؼ عمي رغـ الرقود الم يم مف ادتالله لفمسطيف وطرد
شربه .
لقد اعتمدت الدركم الصهيونيم لواسرائيؿ عم ركيزتيف أس سيتيف لفرض صورة ديموغرافيم تجرؿ مف اليهود
أكسريم عم دس ب الررب الفمسطينييف وأر هـ .تمسمت الركيزة األول ب رتك ب المج زر لطرد غ لبيم
الفمسطينييف مف أر هـ .واستط عت الرص ب ت الصهيونيم ارتك ب  33مجزرة في ع ـ  7837بدعـ
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بريط ني مطمؽ مم أدو إل طرد  740ألؼ فمسطيني مف أر هـ دت الخ مس عشر مف م يو/أي ر مف
ع ـ .7837
وينتمي ؤالا الالجئيف إل  427مدينم واريم فمسطينيم .ويقدر عدد الالجئيف الفمسطينييف في بدايم ع ـ
 1071بندو ستم مالييف الجئ فمسطيني منهـ ندو خمسم مالييف الجئ مسجموف في سجالت األونروا.
ويستدوذ األردف عم  %37منهـ يمي اط ع غزة  %11سـ ال فم الغربيم  %75فسوري ولبن ف عم
 % 7014عم التوالي كم يوجد ب رم دالؼ مف الالجئيف في كؿ مف مصر والرراؽ والمن في البريدة بيد
أنهـ غير مسجميف في األونروا ألسب ب مختمفم.
أم الركيزة الس نيم لفرض الديموغرافي ا سرائيميم فتجمت في القي ـ برمميم إدالؿ لممه جريف اليهود في
المن طؽ الفمسطينيم المدتمم .وفي ذا السي ؽ استط عت الدركم الصهيونيم جذب  540ألؼ يهودي مف
مختمؼ أند ا الر لـ ليصبدوا الم دة البشريم سرائيؿ التي أنشئت في الخ مس عشر مف م يو/أي ر .7837
عن الطرد واليجرة واإلحالل
اتبرت الدركم الصهيونيم ووليدته إسرائيؿ سي س ت مدددة لفرض إستراتيجيته المتمسمم في فرض واا
تهويدي؛ فمف جهم سرت المنظم ت الصهيونيم المختمفم لواسرائيؿ إل تهيئم الظروؼ لجذب غ لبيم يهود
الر لـ إل فمسطيف المدتمم برد طرد أ مه ومص درة أر هـ.
ولـ تتواؼ تمؾ السي س ت برد إنش ا إسرائيؿ .ديث لربت الزي دة الطبيريم لميهود في فمسطيف وموج ت
الهجرة اليهوديم دو ار في ارتف ع مجموع اليهود في فمسطيف المدتمم ليصؿ إل  418مالييف يهودي بدموؿ
ع ـ  %30 .1071منهـ ـ مف اليهود الغربييف األشكن ز و %25مف اليهود الشراييف السف رديـ في ديف
شكؿ يهود الص ب ار ألب يهودي مف مواليد فمسطيف المدتمم نسبم  %13مف إجم لي اليهود داخؿ ددود
فمسطيف الت ريخيم.
واد رافؽ الرمؿ الصهيوني لتدقيؽ األ داؼ الصهيونيم ا ستراتيجيم في فمسطيف مص درة وادتالؿ مزيد مف
األرض الفمسطينيم وتهويد بغيم تغيير مر لمه الجغرافيم والرمؿ برد ذلؾ عم فرض فكرة يهوديم الدولم
الصهيونيم ببرديه الديموغرافي والجغرافي.
وفي ج نب عممي ت الطرد تشير الدراس ت المختمفم إل أف الرص ب ت الصهيونيم اد طردت في ع ـ 7837
ط740ل ألؼ فمسطيني شكموا دنذاؾ  %57مف مجموع الشرب الفمسطيني الب لح  7300000فمسطيني
ليطمؽ عميهـ لقب الجئيف ويصبة مجموعهـ في الر ـ الد لي  1071ستم مالييف الجئ فمسطيني.
وتركز مرظـ الالجئيف الفمسطينييف إسر نكبم ع ـ  7837في المن طؽ الفمسطينيم الن جيم مف االدتالؿ؛ أي
في ال فم والقط ع  .%7014في ديف ا طر  %7814مف الالجئيف الفمسطينييف لمتوج إل الدوؿ الرربيم
الشقيقم سوري واألردف ولبن ف ومصر والرراؽ بينم توج الرديد منهـ إل من طؽ جذب ااتص ديم في
أوروب وأميرك وكذلؾ إل دوؿ الخمي الرربيم واد تغيرت الخريطم الديموغرافيم لمشرب الفمسطيني برد
طرد الجيش ا سرائيمي لندو  350ألؼ فمسطيني في ع ـ  7856إسر ادتالؿ ال فم والقط ع ليطمؽ عميهـ
لقب ن زح ويصبة مجموعهـ خالؿ الر ـ الد لي  715مميوف ن زح فمسطيني.
ويش ر إل أن اد صمد في المن طؽ الفمسطينيم التي أنشئت عميه إسرائيؿ والب لغم  %67مف مس دم
فمسطيف الت ريخيم المقدرة بػ 16008كيمومترات مربرم ندو  747ألؼ عربي فمسطيني تركزت غ لبيتهـ في
الجميؿ الفمسطيني ووصؿ عدد ـ في ع ـ  1071إل  715مميوف عربي فمسطيني.
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ورغـ أف األاميم الرربيم تشكؿ أكسر مف  %10مف السك ف ف نه ال تمتمؾ سوو  %1مف األرض التي
أنشئت عميه إسرائيؿ .والالفت أن بسبب الزي دة الطبيريم الر ليم بيف الفمسطينييف ارتف مجموعهـ ليصؿ
إل  77111مميوف عربي فمسطيني في بدايم الر ـ الد لي دسب ا سق ط ت السك نيم واالعتم د عم
مردالت النمو الس ئدة.
الخريطة الديموغرافية الراىنة لمشعب الفمسطيني
المالدظ أن رغـ السي س ت ا سرائيميم السك نيم التي أدت إل عممي ت ترانسفير مخطط له مسبق شممت
ندو سمسي الشرب الفمسطيني برد  53ع م مف النكبم ف ف غ لبيم الفمسطينييف تتركز في ددود فمسطيف
الت ريخيم وفي الدوؿ الرربيم المج ورة.
وتشير المرطي ت إل أف ندو  %40منهـ يتمركزوف في فمسطيف الت ريخيم .في ديف تقطف النسبم الب ايم
مف إجم لي الشرب الفمسطيني خ رج فمسطيف في المن في
مف الشرب الفمسطيني ومقدار  %40أي
القريبم والبريدة .وتقدر نسبم الفمسطينييف المقيميف في فمسطيف ودوله في الدوؿ الرربيم المج ورة بندو
 %70مف مجموع الشرب الفمسطيني.
وب لنسبم آلف ؽ الصراع الديموغرافي فقد أكد الجه ز ا دص ئي ا سرائيمي مؤخ ار أف مجموع سك ف إسرائيؿ
وصؿ بدموؿ ع ـ  1071ارابم  7مالييف نسمم .ولفت الجه ز إل أف اليهود يشكموف نسبم تصؿ إل %64
مف إجم لي سك ف إسرائيؿ؛ أي ب ألرا ـ المطمقم ندو  418مالييف يهودي .فيم نسبم المواطنيف الررب
بم الجوالف
 %1014وبارا ـ مطمقم تصؿ إل  715مميوف عربي فمسطيني؛ ديث يت مف الراـ سك ف
السوريم أي  .ذا إ فم إل  %311مف المسيدييف غير الررب.
وأش ر الجه ز ا دص ئي ا سرائيمي إل أف ع ـ  1077شهد زي دة بنسبم  %717مف إجم لي مجموع سك ف
إسرائيؿ؛ أي دوالي  737ألؼ شخص .و ي نسبم مم سمم تقريب لمسنوات الرشر الم يم .وأو دت
مرطي ت الجه ز ا دص ئي ا سرائيمي أف  7551700طفؿ مولود جديد ودوالي  761400مه جر جديد
وصموا إل إسرائيؿ واأل ار ي الرربيم المدتمم طواؿ الر ـ المنصرـ .1077
ومف جهت أش ر جه ز ا دص ا الفمسطيني في راـ ا إل أف عدد الفمسطينييف تج وز الػ 77مميوف نسمم
م بدايم ع ـ  .1071موزعيف عم األ ار ي الفمسطينيم لواسرائيؿ وفي الشت ت الفمسطيني أي  .وأكدت
مرطي ت جه ز ا دص ا الفمسطيني أف مجموع الفمسطينييف المقدر في الر لـ و دوالي  77111مميوف
فمسطيني في بدايم الر ـ المذكور.
وسمم  3112مالييف منهـ يتمركزوف في األ ار ي الفمسطينيم في ال فم الغربيم واط ع غزة والقدس .ف ال
عف دوالي  7126مميوف فمسطيني في داخؿ الخط األخ ر؛ وم يق رب  3188مالييف في الدوؿ الرربيم؛
ن يؾ عف ندو  525ألؼ في الدوؿ األجنبيم .وأ ؼ التقرير أف عدد الفمسطينييف في ال فم الغربيم بمح
دوالي  115مميوف نسمم و 715مميوف في اط ع غزة الذي ال تتردو مس دت  254كيمومت ار مربر .
وبمغت نسبم السك ف الالجئيف في المنطقتيف  %33مف إجم لي السك ف .لكنه ترتف لتصؿ إل ندو %65
في اط ع غزة؛ ديث يتركز  %42مف الالجئيف في القط ع في سم نيم مخيم ت .وب لنسبم لإلسق ط ت
السنويم المستقبميم فقد توا جه ز ا دص ا الفمسطيني أف عدد الفمسطينييف في فمسطيف الت ريخيم
طاأل ار ي الفمسطينيم وم يسم إسرائيؿل سيتخط عدد اليهود عبر الزمف.
ماذا عن عام 5030؟
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عم الرغـ مف برض النج د ت في ا ستراتيجيم ا سرائيميم خ صم في شقه السك ني؛ ف ف اله جس
الديموغرافي سيكوف سيد المواؼ في المشهد ا سرائيمي .وفي ذا السي ؽ أكد الجه ز ا دص ئي الفمسطيني
أف عدد الفمسطينييف في فمسطيف الت ريخيم بمح دوالي  415مالييف م بدايم ع ـ  .1071في مق بؿ ذلؾ بمح
عدد اليهود  418مالييف بن ا عم تقديرات الجه ز ا دص ئي ا سرائيمي.
وتبر لمردالت النمو السك ني الس ئدة في ع ـ  1071بيف الفمسطينييف واليهود في إسرائيؿ سيتس وو عدد
السك ف الفمسطينييف واليهود في نه يم ع ـ  1074ديث سيبمح م يق رب  512مالييف؛ وذلؾ إذا بقيت
مردالت النمو الس ئدة د لي  .وستصبة نسبم السك ف اليهود دوالي  %3716مف مجموع السك ف في فمسطيف
الت ريخيم؛ وذلؾ بدموؿ نه يم ع ـ  .1010ديث سيصؿ عدد ـ إل ندو  517مالييف يهودي في مق بؿ
 611مالييف فمسطيني.
وفي ع ـ  1020سيصؿ مجموع اليهود إل  614مالييف يهودي في داخؿ فمسطيف الت ريخيم في ديف
سيصؿ مجموع الررب الفمسطينييف إل ندو  7011مالييف عربي فمسطيني يمسموف ندو  %40مف مجموع
الشرب الفمسطيني في الر ـ المذكور والمقدر بندو  1013مميوف عربي فمسطيني.
وتبر لالتج الر ـ لمردالت النمو الس ئدة بيف األاميم الرربيم في داخؿ الخط األخ ر والب لغم ندو %2
سنوي ف ن سيصؿ مجموعه بدموؿ ع ـ  1020إل  113مميوف عربي فمسطيني سيمسموف ندو %1311
مف مجموع السك ف الررب واليهود.
وفي مق بؿ ذلؾ سيشكؿ مجموع اليهود م نسبت  %3113مف إجم لي الررب واليهود في فمسطيف الت ريخيم
في الر ـ المذكور والمقدر بندو  7616مميوف نسمم أم الررب الفمسطينيوف أصد ب األرض األصميوف
فستصبة نسبتهـ في وطنهـ األـ  %4615وذلؾ عم الرغـ مف عممي ت الترانسفير التي شممت اآلالؼ
منهـ خالؿ الرقود الم يم مف الصراع.
موقع الجزيرة.نت5075/2/71 ،
 16العرب والمشكمة الفمسطينية في ذكرى النكبة

د .يوسؼ نور عوض
م زلت أذكر أي ـ الطفولم في السوداف ديث ك ف في تمؾ المردمم اسـ فمسطيف يتردد كسي ار السيم أف عددا
كبي ار مف المتطوعيف السودانييف ك نوا اد ذ بوا مف أجؿ القت ؿ في الجبهم المصريم د القوات الصهيونيم
التي استهدفت السيطرة عم أرض فمسطيف وطرد شربه منه واد أصبدت فمسطيف في تمؾ المردمم جزاا
مف السق فم الشربيم عند المواطنيف السودانييف خ صم في من سب ت األعراس ديث ك ف مف ع دات
السودانييف ابؿ إتم ـ مراسـ الزواج تدريب الررائس عم الراص وك نت األغنيم المف مم في ذلؾ الوات
تقوؿ كمم ته ري فمسطيف دربؾ متيفر ولـ يكف يس ور السودانييف أدن شؾ في تمؾ المردمم أف الشرب
الفمسطيني سينتصر وأن سيتمكف مف السيطرة عم كؿ أ ار ي التي أصبدت مطمر لمصه ينم وبرض
القوو الغربيم التي تؤيد ـ لكف الماس ة وارت و كذا برد أربرم وستيف ع م م زاؿ الشرب الفمسطيني
والشروب الرربيم تتواؼ كؿ ع ـ مف أجؿ أف تتامؿ تمؾ الماس ة وعم الرغـ مف أف مرظـ المهتميف
ب لشاف الفمسطيني يركزوف في الوات الد ر عم الظمـ الذي يتررض ل الفمسطينيوف مف ج نب القوو
الصهيونيم التي تسيطر عم بالد ـ ف ف القمم ـ الذيف يقفوف ليتس الوا عف األسب ب التي جرمت الق يم
الفمسطينيم تصؿ إل ذا المستوو دوف أف يموح في األفؽ دؿ يريد الدقوؽ إل أ مه الشرعييف وذلؾ م
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يجرمني أتواؼ ألادـ ارااة ش ممم لمماس ة الفمسطينيم مرك از عم أ ميم الدور الرربي في إدداث تغيير ش مؿ
في ذ الق يم.
وكم و مرموـ ف ف فمسطيف ك نت دت ع ـ  7873مف ددود الدولم الرسم نيم ونظ ار ألف تمؾ الدولم
وافت إل ج نب ألم ني خالؿ الدرب الر لميم األول فقد خسرت س ئر األ ار ي التي ك نت ت برم لنفوذ
لص لة كؿ مف بريط ني وفرنس لكف تسميـ أ ار ي فمسطيف لقوو أجنبيم لـ يدؿ المشكمم الق ئمم بيف اليهود
والررب وذلؾ م جرؿ الجمريم الر مم لألمـ المتددة توافؽ في ع ـ  7836عم ارار تقسيـ األ ار ي
الفمسطينيم إل دولتيف عربيم لواسرائيميم وك نت تمؾ اسمم غير ع دلم ألف الجمريم الر مم اررت أف يكوف
ستم وخمسوف في المئم مف أ ار ي فمسطيف الت ريخيم في يد اليهود بينم منة الررب سالسم وأربريف في
المئم وتركت منطقم القدس التي تمسؿ واددا في المئم تدت التدويؿ واالنتداب ب شراؼ األـ المتددة.
ويالدظ منذ البدايم اندي ز المواؼ الدولي لص لة اليهود ذلؾ أف مرظـ الدوؿ الرربيم ك نت في دقيقته
خ رم لالسترم ر الغربي وال تممؾ نفوذا اوي عم المستوو الدولي كم أف الغرب ك ف يتخذ مواف متدي از
د ا سالـ الذي و الرقيدة التي تديف به الشروب الرربيم.
وال شؾ أف ارار التقسيـ أس ر كسي ار مف االمتر ض بيف الفمسطينييف وبدأت منذ ذلؾ الوات االشتب ك ت
المسمدم بيف اليهود وبينهـ خ صم برد أف تشكؿ جيش ا نق ذ بقي دة فوزي الق واجي واد استخدمت
الرص ب ت الصهيونيم الررب ت المفخخم د الفمسطينييف وذلؾ م أدو ب لفمسطينييف إل تفجير مقر
الوك لم اليهوديم في القدس وتص عد المواؼ دت توصمت الج مرم الرربيم في أبريؿ ع ـ  7837إل
إرس ؿ جيوش عربيم مف أجؿ تدرير فمسطيف عم أف تدخؿ ذ الجيوش برد انسد ب بريط ني مف
األ ار ي الفمسطينيم في الخ مس عشر مف م يو في الر ـ نفس وعند ذلؾ بدأ بف غوريوف في االسترداد
لمدرب ودوؿ ب لت لي اوو اله غ ن ة مم اعتبر موااؼ دف عيم إل موااؼ جوميم.
وعندم أعمنت بريط ني االنسد ب مف إسرائيؿ في منتصؼ الميؿ بيف الراب عشر والخ مس عشر مف م يو
ب در المجمس اليهودي الصهيوني إل القوؿ باف اي ـ دولم سرائيؿ سيبدأ في منتصؼ تمؾ الميمم ولـ ياخذ
الرئيس األمريكي في ذلؾ الوات ري تروم ف زمن طويال عالف اعتراؼ بالد ب لدولم اليهوديم دوف
اعتب ر لمماس ة التي خمفه إعالف تمؾ الدولم ولـ يقتصر األمر عم الوالي ت المتددة إذ لـ تمض سالسم أي ـ
دت ك ف االتد د السوفييتي اد اعترؼ بتمؾ الدولم أي .
المستفز ك ف السبب المب شر في إعالف درب ع ـ ألؼ وتسرمئم وسم نيم وأربريف
وال شؾ أف ذا الو
و ي الدرب التي ش ركت فيه مصر بخمسم ألويم عسكريم مت عشرة االؼ جندي بينم أرسمت األردف
ندو أربرم أالؼ وخمسمئم جندي كم أرسؿ الرراؽ ندو ألفيف وخمسمئم جندي وسوريم ندو ألفي جندي
إل ج نب اوات مف لبن ف والسروديم و جيش ا نق ذ الفمسطيني لواذا ايس عدد الجنود الذيف أرسمتهـ الدوؿ
الرربيم في تمؾ المردمم بدا الردد متوا ر ب لمق رنم م الجيوش ا سرائيميم التي تج وز عدد مئم ألؼ
مق تؿ .ودوف الدخوؿ في تف صيؿ المر رؾ فقد انته القت ؿ في ين ير ع ـ ألؼ وتسرمئم وتسرم وأربريف برد
أف سيطر الجيش ا سرائيمي عم مرظـ منطقم النقب كم د صر القوات المصريم في منطقم الف لوجم
وبرد نه يم الرممي ت القت ليم جرت مب دس ت في جزيرة رودس اليون نيم وبوس طم مف األمـ المتددة وانتهت
ذ المب دس ت بتواي اتف ايم الهدنم في الرشريف مف يوليو ع ـ ألؼ وتسرمئم وتسرم وأربريف وبرد ذلؾ
ابمت إسرائيؿ دولم ك ممم الر ويم في األمـ المتددة لتبدأ برد ذلؾ مردمم جديدة مف الصراع الفمسطيني
ا سرائيمي م زالت أبر د تتردد دت ذ المردمم.
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ودوف الدخوؿ في تف صيؿ الصراع برد ذلؾ فمف المؤكد أف المواؼ الدولي مف الدوؿ الرربيم لرب دو ار
كبي ار في مر ن ة الفمسطينييف وك ف السؤاؿ دائم و لم ذا ين صر الغرب القوو الصهيونيم عم ذا الندو
وا ج بم ك نت تاتي مف نواح عدة إذ يرو البرض أف الموبي ت الصهيونيم تمرب في الر لـ الغربي دو ار مهم
في دف الدوؿ الغربيم لمس ندة الموااؼ ا سرائيميم ويرو البرض أف الغرب لدي إدس س ب سـ لم وا
لميهود في ألم ني و ن ؾ رأي يقوؿ إف الغرب ال يهتـ بق ي اليهود و و يدرؾ أف الصراع الرربي
ا سرائيمي لف ينتهي لص لة اليهود وب لت لي ف ف جرؿ الررب يقوموف بهذ المهمم أف ؿ لمغرب مف القي ـ
به .
ومهم يكف مف أمر فالشؾ أف االدتالؿ الك مؿ ألرض فمسطيف وعدـ ابوؿ دموؿ التقسيـ الذي تقبؿ به
مرظـ الدوؿ الرربيم في الوات الد ر و الذي سيررض الكي ف الصهيوني لنه يت المرة خ صم برد سورات
الربي الرربي وظهور سق ف ت جديدة في الر لـ الرربي ذلؾ أف إسرائيؿ ال تستطي باي د ؿ مف األدواؿ أف
تتج ؿ الوجود الفمسطيني خ صم برد أف وصمت أعداد الفمسطينييف في بالد الشت ت إل المالييف والبد أف
يجد ؤالا دال ن جر لمشكمتهـ وال يمكف سرائيؿ أف ترتمد عم االنقس م ت في صفوؼ الفمسطينييف ألف
ي الر مؿ المؤسر في ا بق ا
الشرب الفمسطيني لف يريش بريدا عف أر كم أف القوة لف تكوف ودد
الد لي ذلؾ أف تزايد الشرب الفمسطيني اد ال يترؾ لمفمسطينييف في المستقبؿ خي ار غير
عم الو
الزدؼ في مسيرة تريد الدقوؽ ال ئرم مف شرب فمسطيف.
و ن ال بد أف تريد الدوؿ الرربيم استراتيجيته بشاف الدقوؽ الفمسطينيم ألف ذ المشكمم لف تنتهي دوف دؿ
ويجب أال تتظ ر الدوؿ الرربيم بانه تن صر الق يم الفمسطينيم بينم ي ال تممؾ رؤيم وا دم الدؿ ذ
المشكمم كم ا ؿ الرئيس جم ؿ عبد الن صر ذات يوـ.
القدس العربي ،لندن5075/2/71 ،
 11كتاب "مذكرات سمسار أر ٍ
اض صييوني" :كشف بأسماء من باع فمسطين

صقر أبو فخر
الرنواف األصمي لهذا الكت ب و «يوسيؼ ندم نيي رجؿ الجميؿ» .أم عنوان ب لرربيم فص ر «مذكرات
سمس ر أر ٍ
المترجـ .وك ف مف المالئـ لو تُرؾ عنواف الكت ب كم و
اض صهيوني» و و مف و
ب لربريم ألن كم يموح لي أكسر دام؛ فهو يومي ت  Diariesوليس مذكرات  Memoriesأو دت سيرة
ذاتيم  .Autobiographyوالنصوص األصميم التي تركه يوسيؼ ندم ني لـ تنشر ك ممم في ذا الكت ب
بؿ ا ـ صديق يوسيؼ ف يتس ب نتق ئه وتدرير  .وفي الترجمم الرربيم دذؼ الجزا األوؿ و و مر ٍ
اث كتبه
ُ
في أصدا ؤ ومر رف طص 7ل .والكت ب سالسم أاس ـي الرس ئؿ سـ اليومي ت سـ برض المدون ت.
تغطي ذ اليومي ت الفترة الممتدة بيف سنم  7824وسنم  7838بينم تتس الرس ئؿ لتشمؿ عددا مف
الوا ئ التي جرت منذ سنم  7871إل م برد النكبم صرودا دت سنم  .7853ومشكمم الكت ب مسؿ
مشكمم جمي كتب اليومي ت .ي أف جزاا كبي ار مف التفصيالت التي تكوف مهمم في أوانه تصبة بمرور
الزمف بال أ ميم.
المصادر الشحيحة
م زالت اصم بيوع األ ار ي في فمسطيف دت اليوـ س ئرة في األفوا واألاالـ مف دوف أي تبصر أو
تمديص بؿ إنه ب تت تهمم ش ئنم ُوصـ به الالجئوف الفمسطينيوف أينم دمّوا .وم أف أربر وستيف سنم
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اد م ت عم النكبم وص ر مف البد ي أف يكوف أي عربي ع رف تفصيالت ذ الق يم بدام إال أف
الجهؿ دين والرنصريم أدي ن والكيديم في كسير مف األدي ف ك ف له شاف كبير في استمرار الغموض
الذي تجمببت ب عممي ت بي األ ار ي ولـ تنقش غش وة ذ الق يم بتفصيالته كمه دت اليوـ .ولرؿ
مف أسب ب ذلؾ أف المص در الدايقم والرمميم غير مت دم تم م و ي اميمم جدا في أي د ؿ وبر ه مجرد
ُنقوؿ دت ب ألغالط الراميم عف مص در س بقم .وليس بيف أيدي القراا الررب إال مص در أوليم في ذا
الشاف مسؿ كت ب ص لة مسرود أبو يصير ط«جه د شرب فمسطيف» بيروتي دار الفتة 7857ل وكت ب
ند أميف البديري ط«أ ار ي فمسطيف» الق رةي ج مرم الدوؿ الرربيم 7887ل وكت ب يرقوب الخوري
ط«أمالؾ الررب وأموالهـ المجمدة في فمسطيف» الق رةي دار الهن د .ت.ل وبرض كت ب ت س مي داوي
م عدا كت ب
ومرظمه ب نكميزيم .أم المص در الصهيونيم المت دم ب لرربيم فتك د تكوف مردومم أي
ج ؾ ك نو ط«مشكمم األرض في الصراع القومي بيف اليهود والرربي  7876ػ  »7880دركم فتة ػ مكتب
الشؤوف الفكريم 7881ل وكت ب تم ر غوج نسكي ط«تطور الرأسم ليم في فمسطيف» ػ ترجمم دن اب ار يـ
منظمم التدرير الفمسطينيم ػ دائرة السق فم 7876ل وغير اميؿ جدا.
مف المرروؼ أف المرموم ت ا دص ئيم عف بيوع األ ار ي الفمسطينيم م زالت مت ربم جدا .فسمم مص در
تذكر أف الصهيونييف امتمكوا دت سنم  7837أكسر مف مميوني دونـ .بينم تذكر مص در أخرو أنهـ
امتمكوا  7.623ألؼ دونـ .وتذكر إددو المق الت أف مجموع م اشت ار الصهيونيوف مف الفالديف
الفمسطينييف مب شرة أي ب ستسن ا م استولوا عمي مف دكومم االنتداب وم اشترو مف الم لكيف الغ ئبيف لـ
َّ
يترد  57ألؼ دونـ.
تكمف أ ميم ذا الكت ب في أنه تكشؼ م ص ر مكشوف إل دد بريد أي الطرائؽ المترددة التي استرممه
الصهيونيوف األوائؿ في استمالؾ أ ار ي الفمسطينييف وفي ااتالع الفالديف منه و ي وسيقم دامغم
لمم لكيف الغ ئبيف الذيف لـ يتورعوا عف بي اليهود ممتمك تهـ وتركهـ الفالديف الررب ألادار ـ .ويورد الكت ب
الخي لم
مرموم ت أوليم عف بدايم تنظيـ «الدف ع» عف المستوطن ت في سنم  7810ديف ظهرت شرطم ّ
بردم ترر ت مسترمرات الجميؿ مسؿ مشم ر يردف لهجم ت الفالديف الررب طص 35ل غير أف الكت ب
يكشؼ أف الصدام ت األول بدأت ال م الفالديف الررب كم و ش ئ بؿ م البدو الذيف ك نوا
يسترينوف بقب ئؿ دوراف لإلغ رة عم المستوطن ت في طبريم وجوار وال سيم مسترمرتي دغ ني أودغ ني
ب طص 41ل .أم كممم «الررب» فهي ترد في ذ الترجمم بمرن البدو أدي ن وك ف يجب ترجمته إل
عف بداي ت صن عم السالح في
«األعراب» وأدي ن بمرن المواطنيف الررب .ويتددث الكت ب أي
«الييشوؼ» وكيؼ د وؿ الصهيونيوف دنذاؾ مالامم الذخيرة التركيم م البن دؽ األلم نيم التي ك نوا
يمتمكونه  .ويرسـ الك تب صورة وااريم غير از يم لمرمؿ الصهيوني في فمسطيف تخ لؼ الكالـ التربوي
واأليديولوجي عم الطالئ األول فيقوؿي «دي ة الرف ؽ مسمومم .الوادد منهـ ال يدتمؿ رفيق والرمؿ
يسير مف دوف نظ ـ» ط ص 30ل.
رجل الجميل
ولد يوسيؼ ندم ني في روسي في سنم  7787و جر إل فمسطيف في سنم  .7806ولدو وصول عمؿ
في كروـ القدس وفي مستوطنم زخروف يرقوؼ سـ ان ـ إل دزب بوع لي تسيوف طعم ؿ صهيوفل .وفي
سنم  7877ان ـ إل منظمم شومير طالد رسل في الجميؿ وبقي ع وا فيه دت سنم  7810ديف
خي ؿ .لكف الميداف األبرز الذي برع في و استمالؾ األ ار ي لمصمدم
التدؽ ب لشرطم الربريم كشرطي ّ
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«الصندوؽ القومي ا سرائيمي» ط كيرف كييمت ليسرائيؿل فريف مدي ار لمكتب الصندوؽ في طبريم الذي
ك ف نط ؽ عمم يشمؿ الجزا الشراي مف الجميؿ أي الدولم وغور األردف الشم لي مف بيس ف إل طبريم
وسم ودت مش رؼ صفد .وعم الرغـ مف انهم ك في ذا الميداف الدس س إال أن ظؿ مددود األفؽ
سي سي فمـ يفهـ لم ذا ك ف دافيد بف غوريوف غير متدمس لرممي ت شراا األ ار ي .والجػواب بسيط جدا؛
فبف غوريوف بدأ يخػطط الدتالؿ األرض ب لقوة الرسكريم برد تقرير لجنم بيؿ في سنم  7826طوليس ارار
لجنم بيؿ كم ورد في ص 73ل الذي أوص بتقسيـ فمػسطيف ولـ يكف يرغب في تبذير األمواؿ عم
عممي ت استمالؾ متربم ومددودة طالمقدمم ص 71ل.
تمكف ندم ني مف تاسيس صداا ت متشربم م الفمسطينييف لكن وظؼ عالا ت كمه في خدمم عممي ت
شراا األ ار ي .ومف األشخ ص الذيف ارتبطوا ب برالا ت متشربم كؿ مف خميؿ فرنسيس والمطراف عقيؿ
طاليد اليمن لمبطريرؾ الم روني دنذاؾل والي س نمور طمف بيروتل وعبد الدسيف بزي طمف بنت جبيؿل وعبد
الغن ي م رديني ونريـ شقير طمف ميس الجبؿل ونسيب غبريؿ طمف د صبي ل وعمي الربد ا وخميؿ فرد ت
وع دؿ بدير وغير ـ.
من باع األرض؟
في أواخر نيس ف  7886نشرت صديفم «فصؿ المق ؿ» التي ك نت تصدر في الن صرة ا ئمم باسم ا برض
اليهود برض أ ار يهـ بيف سنم  7877وسنم  .7834واستندت ذ
الفمسطينييف المشهوريف ممف ب عوا
َ
الق ئمم إل وسيقم بريط نيم مف عهد االنتداب البريط ني .وك ف الرنواف الذي اخت رت «فصؿ المق ؿ» لق ئمته
و «اآلب ا الق ب وف» التي مت األسم ا الت ليمي مدمد ط ر الدسيني طوالد الد ج أميفل وموس ك ظـ
الدسيني وموس الرممي وراغب النش شيبي واب ار يـ الف وـ ويوسؼ الف وـ وتوفيؽ الف وـ ويرقوب
الغصيف و ؤالا مف أبرز الشخصي ت الفمسطينيم التي ا دت الدي ة السي سيم في فمسطيف ابؿ النكبم.
وا مت القي مم ولـ تقرد عم «فصؿ المق ؿ» .طأنظري جريدة «النه ر» 7886/4/20ل .غير أف ذ
األسم ا وغير ك نت متداولم بيف المؤرخيف والدارسيف إل دد م ؛ فج ؾ ك نو يذكر في كت ب «مشكمم
األرض» طص 38ل برض الب ئريف الررب أمس ؿ موس الرممي وع ئمم روؾ وعوني عبد اله دي رئيس
دزب االستقالؿ الذي يتهم ج ؾ بان ك ف عم صمم م في ا يم بي أ ار ي وادي الدوارث طعيمؽ
ددد اسم األوؿ .وم ذلؾ ف ف م يكشف يوسيؼ
ديفرل عالوة عم الق ي الدكتور كنر ف الذي لـ ُي ّ
ندم ني مشيف بجمي المق ييس وال سيم اصم شرائ جبؿ الهراوي وأ ار ي اريم الرديسم ط 500دونـل
وج دوال والبويزيم في سنم  7827وكذلؾ أ ار ي ارو ميس الجبؿ والمطمم والمن رة واَ َدس والم لكيم ومردر
وعولـ في سنم  .7834وفي ذا الميداف يورد ندم ني أسم ا الب ئريف في المنطقم التي عمؿ فيه أمس ؿ
الي س اطيط الذي ب ع خربم صبة ط 5دالؼ دونـل فاايمت عم أ ار يه مستوطنت د نيت وأيموف .وب ع
أمير عرب الف عور في سنم  7828أ ار ي اريم الخص ص التي ارتكبت اله غ ن فيه مذبدم مشهورة في
.7836/71/77
وتمكف ندم ني مف شراا أر ٍ
اض في الزويم واَ َدس و ونيف مف دؿ فرد ت في سنم  .7833ويورد أسم ا
دخريف مف ب ئري األ ار ي أمس ؿ أدمد األسرد ومدمود األسرد وصميب صبة طمف صفدل وك مؿ الدسيف
وأدمد م رديني وزكي الرك بي الذي ب ع أ ار ي اريم خي ـ الوليد .وفي ذ اليومي ت ال يترؾ ندم ني أي
شؾ في شاف تر وف ك مؿ الدسيف زعيـ عرب الغوارنم في الدولم في عممي ت بي كسيرة.
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رد
وي ّ
سمم م و مف جئ في ذ اليومي ت دق فهي تروي أف األمير خ لد شه ب ك ف متر ون م الك تب ُ
أدد المتر طفيف م اليهود وأن زار بنفس في بيروت في  7825/4/27وتمق من برض النص ئة طص
اليهود برض
ع» ألن رفض أف يبي
ع وم ب ْ
46ل .لكف القوؿ الش ئ عف األمير خ لد شه ب و أن «ج ْ
َ
أمالك في فمسطيف ب ت مكشوف في  .ف لكت ب يزعـ أف الوسيط الي س بشوتي تف وض م ندم ني عم بي
أر ٍ
اض لألمير خ لد شه ب مس دته  3دالؼ دونـ في اريم الغ بسيم بسرر  78ليرة لمدونـ.
محاكمة جديدة
بمح مجموع م امتمك الصهيونيوف مف أرض فمسطيف عشيم الدرب الر لميم األول  377ألؼ دونـ .وبمح
مجموع األ ار ي التي امتمكه اليهود في سنم  7837ندو  7623ألؼ دونم طولدو أبو يصير 106000
دونـل .وفي جمي الد الت لـ تزد ممكيم اليهود عم  %4.6مف أ ار ي فمسطيف ديف صدر ارار التقسيـ
في  .7836/77/18وم ذلؾ مف أيف دصؿ اليهود عم ذ المس د ت األكسر خصب في فمسطيف؟ لقد
دصموا عميه عدا الب ئريف الفمسطينييف مف برض أفراد الر ئالت الت ليمي
 -7دؿ سرسؽ المبن نيوف طميش ؿ ويوسؼ ونجيب وجورجل و ؤالا ب عوا أ ار ي الفولم ونورس وجنج ر
ومرموؿ في سنم  7870سـ ب عوا مرج ابف ع مر بيف سنم  7817وسنم  7814وبمح مجموع م ب ع أفراد
ذ الر ئمم  300ألؼ دونـ.
 -1دؿ سالـ المبن نيوف الذي دصموا في سنم  7873عم امتي ز تجفيؼ مستنقر ت الدولم مف الدولم
الرسم نيم واستسم ر األ ار ي المستصمدم لكنهـ تن زلوا عنه لموك لم اليهوديم .وبمغت المس دم المبيرم
 754ألؼ دونـ.
 -2دؿ تي ف المبن نيوف طأنطوف وميش ؿل الذيف ب عوا وادي الدوارث في سنم  7818ومس دت  207دالؼ
دونـ.
 -3دؿ تويني المبن نيوف الذيف ب عوا أمالك في مرج ابف ع مر وارو بيف عك وديف مسؿ نه ري وديدر
وانشراح والدار البي ا .وا ـ ب لبي ألفرد تويني.
 -4دؿ الخوري المبن نيوف الذيف ب عوا أ ار ي اريم الخريبم عم جبؿ الكرمؿ والب لغم مس دته 2740
دونم  .وا ـ ب لبي يوسؼ الخوري.
 -5دؿ القب ني المبن نيوف الذيف ب عوا وادي القب ني القريب مف طولكرـ في سنم  7818وبمغت مس دت 3
دالؼ دونـ.
 -6مداـ عمراف مف لبن ف التي ب عت أر في غور بيس ف في سنم  7827مس دته  2400دونـ.
 -7دؿ الصب غ المبن نيوف الذيف ب عوا أ ار َي في السهؿ الس دمي.
 -8مدمد بيهـ طمف بيروتل الذي ب ع أر في الدولم.
 -70أسوأ مف ذلؾ و أف خير الديف األددب طرئيس وزراال وصفي الديف ادورة وجوزؼ خدي وميش ؿ
س رجي ومراد دان طيهوديل والي س الد ج أسسوا في بيروت وب لتدديد في  7824/7/78شركم لشراا
األ ار ي في جنوب لبن ف وفمسطيف وبيره  .واد ف دت جريدة «ألفب ا» الدمشقيم ذ الشركم في عدد
الص در في 7826./7/6
الزويم والجوالف مف يهوشواع د نكيف ممسؿ
 -77دؿ اليوسؼ السوريوف الذيف ب عوا أ ار يهـ في البطيدم و ّ
شركم تطوير أ ار ي فمسطيف.
 -71دؿ الم رديني السوريوف الذيف ب عوا أمالكهـ في صفد.
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 -72دؿ القوتمي والجزائرلي والشمرم والرمري السوريوف وك نت لهـ ممكي ت متفرام ب عو كمه .
مس د ت كبيرة مف األ ار ي بيف أيدي الصهيونييف عالوة عم األ ار ي التي ك نت
ؤالا ـ َمف و
بيف أيديهـ أو التي مندته لهـ سمط ت االنتداب ا نكميزي مسؿ امتي ز شركم بوت س البدر الميت ط 64ألؼ
دونـل وامتي ز شركم كهرب ا فمسطيف أو مشروع روتنبرغ ط 77ألؼ دونـل وابؿ ذلؾ م ن لو مف الدولم
الرسم نيم ط 540ألؼ دونـل ...و كذا .أم الفالدوف الفمسطينيوف وال أاوؿ الم لكيف الفمسطينييف األسري ا
الذيف ب عوا واب وا مسؿ غير ـ مف الم لكيف الررب الغ ئبيف فقد جرو التد يؿ عميهـ بطرؽ شت فسمبو ـ
القميؿ مم ك ف بيف أيديهـ مف األرض و و يتراوح بيف  57ألؼ دونـ و 740ألؼ دونـ.
في مرم ف سورة  7825جرو االاتص ص مف برض ب ئري األرض ومف السم سرة الررب ف غتيؿ عدد
المالّؾ الغ ئبيف ك ف مف المد ؿ
منهـ وامتن الب اوف عف االستمرار في ذا الر ر .لكف االاتص ص مف ُ
فمـ يقتص منهـ أدد بؿ ب عوا أ ار َي ليست لهـ في األصؿ بؿ دلت إليهـ مف خالؿ دؽ االنتف ع ال مف
ممكيم الرابم في الرهد الرسم ني .ولرؿ ف ة اندط ط أصد ب تمؾ األسم ا وكشؼ المس ـ عم فرمو في
فمسطيف م نوع مف القص ص الرمزي و و األمر الوديد الممكف في ذا الميداف.
ك تب وصد في فمسطيني
وادـ ل الي س
[ جم الكت ب ودرر يوسيؼ ف يتس ونشر ب لربريم في سنم  .7858سـ أعد لمترجمم الرربيم ّ
شوف ني وأصدرت دار الدص د في دمشؽ سنم .1070
السفير ،بيروت5075/2/71 ،
 17حكومة جديدة ..دفن المصالحة

رأي القدس
أدت الدكومم الفمسطينيم الجديدة برئ سم سالـ في ض اليميف الدستوريم ام ـ الرئيس مدمود عب س امس في
مقر المق طرم في راـ ا مم يرني اف اتف ؽ المص لدم الفمسطينيم اد جرو دفن برد موت واف االنقس ـ
الجغرافي والسي سي الفمسطيني ال ار ف سيتكرس في المستقبؿ المنظور عم االاؿ.
ابؿ شهريف التق الرئيس الفمسطيني مدمود عب س ب لسيد خ لد مشرؿ رئيس المكتب السي سي لدركم
ردم سر في الدودم ووا الطرف ف اتف ا جديدا لدؿ مر مم الخالؼ دوؿ تشكيؿ دكومم فمسطينيم جديدة
تاتي تتويج التف ؽ مص لدم اوس جرو تواير في الق رة.
اتف ؽ الدودم نص عم اف يتول الرئيس عب س نفس تشكيؿ الدكومم الجديدة لدؿ عقدة اعتراض دركم
ردم سر عم السيد في ض عم اف تتـ برد ذلؾ عمميم توزي الدق ئب الو ازريم بر الطرفيف ولكف ذا
االتف ؽ لـ يرمر اال اي م مردودة وتشكيؿ دكومم برئ سم في ض يرني دفن ال االبد.
الق ا نظرة عم التشكيمم الجديدة يرطي المرا انطب ع ب ف السيد في ض لـ يستط فرض وجهم نظر عم
الرئيس عب س وابر د وزيريف عم االاؿ ط لب بردـ استمرار م في منصبيهم و م السيد مدمود الهب ش
وزير االوا ؼ وري ض الم لكي وزير الخ رجيم وبق ا الرجميف في الدكومم يرني اف الرئيس عب س م زاؿ
ص دب الكممم االخيرة واف ك ف السيد في ض نجة بدور في رفض ال غوط الفتد ويم بترييف ن ئب ل مف
الدركم والتن زؿ عف دقيبم و ازرة الم ليم الدد المسؤوليف الكب ر فيه  .وجرو اختي ر نبيؿ اسيس المستقؿ
لهذا المنصب كدؿ وسط.
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الشرب الفمسطيني في داخؿ اال ار ي المدتمم وخ رجه لـ يبد اي ا تم ـ بهذ الو ازرة وانب ا تشكيمه الن
يؤمف ايم ن راسخ ب نه اسـ عم غير مسم فهذ الو ازرة ي ااؿ مف مجمس بمدي يدير ا ي مدميم
س نويم بينم تمسؾ سمطم االدتالؿ بكؿ الخيوط وتستطي اف تخنؽ الرئيس عب س وفريق في اي وات
تريد وتر مؿ ؤالا رالوزراار بطرؽ مهينم ام ـ الدواجز وفي المر بر و ي التي لـ تتورع عف التمكؤ في
تجديد تصرية الخروج لمرئيس الفمسطيني نفس .
الدكـ الذاتي الفمسطيني لـ يتطور ال دولم مستقمم مسمم نصت اتف ا ت اوسمو واالخطر مف ذلؾ ان فقد
مرظـ صالدي ت واصبدت سمطم الرئيس عب س بال صالدي ت دقيقيم و و نفس اشتك مف ذ المسالم
في الصيغم االول لمرس لم التي برث به ال بني ميف نتني و رئيس الوزراا االسرائيمي ابؿ اف يدخؿ عميه
خمسم ترديالت تمبيم ل غوط امريكيم ولتجنب اغ ب نتني و.
مبروؾ عم السمطم الترديؿ الوزاري الجديد ولكف الشرب الفمسطيني يريد ترديال في السي س ت والموااؼ
االستراتيجيم يؤدي ال انه ا د ؿ الجمود الد ليم ويؤسس النتف م ش ممم او عصي ف مدني ومظ رات
ادتج جيم اسبوعيم اف لـ تكف يوميم د االستيط ف والقم وتهويد القدس واذالؿ المواطنيف ام ـ المر بر
والمط لبم ب نه ا االدتالؿ ف ذا ك ف االسرو الشجر ف فر وا شروطهـ ب رابهـ المشرؼ عف الطر ـ
وب مر ئهـ الخ ويم مف خمؼ الق ب ف ف ف الشرب الفمسطيني ا در عم السير في الطريؽ نفس وتدقيؽ
جمي مط لب .
القدس العربي ،لندن5075/2/71 ،
تضم "إسرائيل" إلييا!
 19دولة المستوطنين ّ

تسفي برئيؿ
يمكف ب لطب اف يزعزعن ااتراح ع و الكنيست ميري ريغؼ طالميكودل لق نوف فدوا اف تُ ـ المستوطن ت
في ال فم ال دولم إسرائيؿ .لكنن غير مرغميف عم ذلؾ فال يمكف أي اف نب رؾ المرجزة – بف ؿ ا
دق – التي ددست م الوزير يرقوب نئم ف الذي صد في دخر لدظم دق وع رض ااتراح الق نوف طامتن
عف التصويت فقطل لكف ال د جم إل ذا اي  .فدت الفكرة التي تسير القشرريرة فيم ك ف اد يددث لو
أُم ي الق نوف وأي درب ع لميم ك نت ستهب عم إسرائيؿ ي في المدصمم الر مم زبد عم وج الم ا.
ف اتراح الق نوف ذا أس س الخطا .فميست إسرائيؿ ي التي ُيطمب اليه اف ت ـ المستوطن ت بؿ
ـ دولم إسرائيؿ إليهـ .و ـ ُيبينوف تبي ن جيدا
المستوطن ت والمستوطنوف ـ الذيف يجب اف يوافقوا عم
في االسن ا أن ليس سمم م يدعو ـ ال اف يدمموا عم كوا مهـ عبا الدولم .فمم ذا بدؽ الشيط ف يجب
عميهـ اف يوافقوا عم اف تجري اوانيف دولم إسرائيؿ عميهـ في ديف يستطيروف مف بريد مف امب مك ف
الجالا ا سرائيمي في "المن طؽ" اف يرسموا صورة الدولم؟.
انهـ ـ الذيف يقرروف مت تجري عميهـ اوانيف مدكمم الردؿ الرمي ا سرائيميم ومت تسف كنيست إسرائيؿ
اوانيف تمتؼ عم مدكمم الردؿ الرمي  .وبف مهـ ُسف الق نوف الفظي الذي يمن القطيرم م انت ج إسرائيؿ
و ـ الذيف انشاوا أدك ـ ممكيم وأدك م عق ريم جديدة في "المن طؽ" ويستطيروف اف يخت روا نظ ـ القوانيف
الذي يريدهـ مف أوامر عسكريم أو ا نون عسم ني أو ا نون اردني أو ا نون إسرائيمي وات ال رورة.
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ويصرفوف أمور جيش
واذا أرادوا أج زوا لشرطم إسرائيؿ اف ترمؿ بينهـ واذا بريدوا لـ تكف الشرطم إال زينمُ .
خ ص ُيددد و نفس الردو و ـ الذيف يدددوف مت يجوز ومت ال يجوز اف ُيط ع الق دة في الجيش ومف
و الد خ ـ المن وب الذي يمسؿ في كؿ زم ف مشيئم ا .
الذيف يصد استقرار ـ في "المن طؽ" كؿ اصد جدي لمتوصؿ ال اتف ؽ سالـ
يددد المستوطنوف اي
سي سم إسرائيؿ الخ رجيم ودولوا الخط ب ا سرائيمي مف اختالؼ في الرأي في مسالم "المن طؽ" ال
األس س لتصور الوالا لدولم إسرائيؿ ف لذي يريد
ذا اي
اختالؼ في مسالم االستيط ف .واد و
اجتس ث المستوطن ت ي ر بقمب الدولم ويدطـ أسسه السق فيم التي صيغت في الكت ب المقدس ويقؼ ال
ج نب أعداا إسرائيؿ.
ابؿ عشريف سنم ك نت تغش المستوطنيف روح اجالؿ مشروط لمدولم .واد اعتقدوا أنهـ اذا نجدوا في اان ع
الجمهور في إسرائيؿ باف تهديد المستوطنيف و تهديد لمدولم وباف كف ر س ب واريئيؿ اسم ف مترادف ف
لمكي ف نفس فستوافؽ الدولم عم اف ت ار ـ جزاا ال ينفصؿ عنه  .واد مأل فتي ف المستوطن ت دنذاؾ
المفترا ت م أعالـ إسرائيؿ ووزعوا بادب لكف في تصميـ الممصق ت الزرا ا البي ا وعميه "يش ن ".
ك نت تمؾ ي الفترة الس ذجم – اجؿ مرت مسؿ ذ الفترة دت عم المستوطنيف – التي ك نوا لـ يدركوا
فيه برد أن يمكف اف يسراوا دولم بدؿ اف ين موا اليه .
وانق ت ذ الفترة .ففي البدايم ـ المستوطنوف شر ر "رد صهيوني من سب" وفدوا ان ينبغي بن ا
مستوطنم أو دي جزاا وف ا عم كؿ عمميم وكؿ اتيؿ ال في دولم إسرائيؿ ألف إسرائيؿ دولم اجنبيم تؿ
ابيبيم ال تفهـ م ي الصهيونيم الدقيقيم .فينبغي اف ُيشكؿ "الرد الصهيوني" في الدولم الصهيونيم الوديدة
دولم المستوطنيف .فهذ ي دولم الجالا التي ُخولت اف تمنة لقب "المرسكر الوطني" أو تسمب ممف
ير رض نزواته  .و ي الج ليم الوديدة في الر لـ التي أعطت نفسه سمطم ال اعتراض عميه أف ِ
تسـ بوسـ
البطولم أو الخي نم اع ا كنيست ووزراا ومسقفيف وادزاب بدسب سموكهـ مره .
أشؾ في اف تكوف ريغؼ أدركت أنه تررض لمخطر مك نته السي سيم دينم ااتردت ـ المستوطن ت ال
الدولم الصغيرة وال ريفم والتي ال سمط ت له  .واد أرادت ب اتراح ا نوف وادد اف تسمب المستوطنيف اوتهـ
وأف تقص أرديتهـ وأف تنزع مف أيديهـ الخيوط التي ُيراصوف به ُدميم إسرائيؿ وأف تجرمهـ مواطنيف ع دييف
بال تميز ومجد وكانهـ مف سك ف متسبي رموف أو الخ يرة .واد ُرفض ااتراح الق نوف لكف ذ فرصم
لصي غت مف جديد ولنطمب ال المستوطنيف اف ي موا إليهـ إسرائيؿ.
"ىآرتس"
األيام ،رام اهلل5075/2/71 ،
 70كاريكاتير:
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