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الحكومة في غزة :حكومة فياض غير شرعية وضربة لممصالحة ولتفاىمات الدوحة
غزة :اعتبرت الحكومة الفمسطينية برئاسة إسماعيؿ ىنية ،أف إعالف رئيس السمطة محمود عباس تشكيؿ
حكومة جديدة والبدء بإجراء االنتخابات المحمية بأنو "تعزيز وتكريس لالنقساـ ويضرب عرض الحائط
باالتفاقات المصالحة في القاىرة وتفاىمات الدوحة".
وقالت الحكومة في ٍ
بياف الخميس (  ) /عمى لساف المتحدث باسـ طاىر النونو ،إف حكومات فياض
المتعاقبة وآخرىا التي تشكمت باألمس غير شرعية وفؽ القانوف األساسي.
ورأى أف تشكيؿ ىذه الحكومة يعتبر تصدي ار لألزمة الداخمية لحركة فتح وفضائح الفساد المتالحقة التي
زكمت أنوؼ المواطنيف ،الفتة إلى أنيا تأتي "في الوقت الذي تقوـ فيو الحكومة بتنفيذ التزاماتيا مف اتفاقات
المصالحة.
وقاؿ النونو" :نفاجأ كؿ يوـ بخطوات تعطيمية تقوـ بيا سمطة األمر الواقع في الضفة المحتمة والتي آخرىا
تشكيؿ ما يسمى بحكومة جديدة واإلعالف عف إجراء االنتخابات المحمية في الضفة".
وأكد أف االنتخابات ىي الطريؽ الختيار ممثمي الشعب ولكف أي انتخابات محمية أو تشريعية ورئاسية يجب
أف يسبقيا حكومة متوافقاً عمييا وضماف إجراءات نزيية ال زالت غير متوفرة حالياً ،معتب اًر أف قرار إجراء
االنتخابات المحمية اآلف يعكس رغبة في التفرد واإلقصاء وتزيؼ إرادة الجماىير.
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وقاؿ إف "أي مشاركة في ما يسمى حكومة فياض يعني مشاركة فعمية وحقيقية في االنقساـ ويعكس حالة
مف االنتيازية التي تفقد أحزابيا وفصائميا المصداقية الوطنية أماـ الجميور".
ودعا المتحدث باسـ الحكومة ،حركة فتح إلى االلتزاـ باالتفاقات المصالحة وتنفيذ التوافقات الوطنية والكؼ
عف محاوالت االستئثار بالقرار الفمسطيني ومصادرة الحريات والتوقؼ عف القمع والييمنة والتراجع عف كؿ
ما مف شأنو أف تعزز االنقساـ ويعطؿ المصالحة.
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
ىنية يشيد بدعم تونس لألسرى ولمقضية الفمسطينية
أشاد رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية بالدعـ التونسي لمقضية الفمسطينية وموقؼ رئيسيا ورئيس المجمس
التأسيسي التونسي تجاه فمسطيف مؤكدا عمى عمؽ العالقة األخوية التي تربط البمديف.
وجاء ذلؾ في رسالة وجييا لرئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي ،وسمميا أميف عاـ مجمس الوزراء
الفمسطيني محمد عسقوؿ خالؿ زيارة لو لتونس لممستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية لطفي زيتوف،
معربا فييا عف عميؽ اعتزاز الحكومة بعمؽ العالقات األخوية التي تربط البمديف ،مشيدا بالمواقؼ المشرفة
لمقيادة التونسية تجاه قضية الشعب الفمسطيني.
وقاؿ ىنية" :قضية فمسطيف قضيتكـ ،وقضية األمة العربية واإلسالمية" ،موجيا تحيتو وتقديره العميقيف
لرئيس الجميورية التونسية منصؼ المرزوقي ،ولرئيس المجمس الوطني التأسيسي مصطفى بف جعفر،
متمنيا لمشعب التونسي الشقيؽ المزيد مف االزدىار والتقدـ في ظؿ قيادتو الحكيمة.
فمسطين أون الين/ / ،
كتمة حماس البرلمانية :التعديل الوزاري الجديد لحكومة فياض "باطل"
قالت كتمة التغيير واإلصالح البرلمانية إف التعديؿ الوزاري الجديد لحكومة فياض "باطؿ ببطالف الحكومة
التي لـ تنمح الثقة مف المجمس التشريعي ،لذا فيي حكومة فاقدة لمشرعية".
يز
وأضافت الكتمة في بياف صحفي ،أمس ،أف "توقيت ىذا التعديؿ يشكؿ ضربة لجيود المصالحة وتعز ًا
لالنقساـ ،ودليالً عمى عدـ توفر النوايا الصادقة مف قبؿ حركة فتح باتجاه المصالحة" ،الفتة إلى أف ىذه
الق اررات والمواقؼ االستباقية تُتخذ لمتيرب مف استحقاقات المصالحة.
وأضافت أف "المرسوـ الرئاسي لرئيس السمطة محمود عباس بإجراء انتخابات محمية بالضفة الغربية دوف
غزة يؤكد عمى أف فتح ال تؤمف بالشركة السياسية ،وأنيا تسعى لتعزيز رؤية الحزب الواحد ،واالنطالؽ مف
بعيدا عف الرؤية الوطنية الشاممة والمواقؼ الوحدوية".
الخانة الفئوية الضيقة ً
فمسطين أون الين/ / ،
"القدس العربي" :حكومة فياض تضع الممسات األخيرة إلجراء االنتخابات المحمية بالضفة
غزة  -أشرؼ اليور :عممت "القدس العربي" مف مصادر واسعة اإلطالع أنو سيتـ خالؿ فترة قريبة إعالف
السمطة الفمسطينية عف موعد إلجراء االنتخابات المحمية لمبمديات في كافة المناطؽ الفمسطينية ،عمى أف
تجري في مناطؽ الضفة الغربية إذا لـ توافؽ حركة حماس عمى إجرائيا في غزة ،بعد أف صدر مرسوـ
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رئاسي مساء األربعاء يجيز ذلؾ ،وىو أمر أعمنت حماس عف معارضتو بشدة ،وقالت إف الدعوة ليذه
االنتخابات "غير مقبولة".
وبحسب المصادر فقد أكدت أف ىناؾ خطة تضع الحكومة الفمسطينية الجديدة التي شكمت األربعاء الممسات
األخيرة عمييا ،بناء عمى طمب الرئيس محمود عباس تشمؿ آلية إلجراء االنتخابات المحمية التي أجمت أكثر
مف مرة.
وقالت إف الخطة تشمؿ إجراء االنتخابات عمى مراحؿ ،بيدؼ تسييؿ إجرائيا دوف ضغوط ،ووفؽ المصادر
فإف مجمس الوزراء الفمسطيني الجديد الذي عقد أمس أوؿ جمسة لو بعد القسـ الدستوري ناقش الخطة
باستفاضة .وذكرت المصادر أف الرئيس عباس لجأ إلى ىذه الخطوة ،وكذلؾ التعديؿ الوزاري ،بعد تأكده مف
صعوبة إتماـ عممية المصالحة في ىذه األوقات مع حركة حماس.
القدس العربي ،لندن/ / ،
"لجنة االنتخابات" ترفض تصريحات حماس وتؤكد أن طواقميا تعمل بشكل ميني
راـ اهلل – وفا :رفضت لجنة االنتخابات المركزية تصريح الناطؽ باسـ "حماس" سامي أبو زىري" الذي شكؾ
في نزاىة طواقميا ،وأكدت أف طواقميا يجري اختيارىا بشكؿ ميني وليست محسوبة عمى أحد.
وقالت لجنة االنتخابات في بياف صحفي" :تعقيبا عمى تصريحات أبو زىري والتي دعا فييا إلى إعادة
مسيسة" ،تفتخر
تشكيؿ الطواقـ االنتخابية لمجنة االنتخابية العميا في الضفة والقطاع ،بدعوى أف ىذه الطواقـ ّ
المجنة بالمينية العالية والحيادية المطمقة التي تتمتع بيا طواقميا ،والتي عممت عمى مدار السنوات الماضية
بشكؿ مستقؿ ونزيو مف أجؿ تنفيذ االنتخابات بأقصى قدر مف المينية والشفافية" .وأشار بياف المجنة إلى أف
وفازت فييا
ىذه الطواقـ في معظميا ىي التي شاركت في تنفيذ االنتخابات التشريعية في العاـ
حركة حماس ،والتي شيد ليا الشعب الفمسطيني والعالـ بالنزاىة والديمقراطية".
ولفت بياف لجنة االنتخابات المركزية إلى أنو يجري توظيؼ طواقـ المجنة بشكؿ عمني وشفاؼ ويخضع فقط
لممعايير المينية دوف تدخؿ مف أي طرؼ" .وذكرت المجنة أف تشكيمتيا الحالية ىي نتاج اتفاؽ المصالحة
بيف كافة الفصائؿ في القاىرة ،وأكدت أف نزاىة أي عممية انتخابية تستمد أوال مف قانوف االنتخابات ،وثانيا
مف إجراءات المجنة وأنظمتيا ومينية طواقميا.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
عطا اهلل أبو السبح :االحتالل خرق بنود اتفاق إنياء اإلضراب
أكد وزير األسرى والمحرريف بغزة د .عطا اهلل أبو السبح ،أف مصمحة السجوف خرقت بنود االتفاؽ الموقع
مع األسرى ،حيف اقتحمت وحدات "النحشوف" قسـ في سجف"النقب"الصحراوي ،ون ّكمت باألسرى بشكؿ
"وحشي" بحجة البحث عف أجيزة خموية ،وأخضعوا األسرى لمتفتيش وعبثوا بأغراضيـ.
 ،أف خروج األسرى المعزوليف يعد أىـ المطالب
وشدد أبو السبح في بياف صحفي الخميس / /
األساسية التي أعمف عنيا األسرى خالؿ إضرابيـ عف الطعاـ ،منوىا أف إنياء عزؿ األسرى ليست مقياساً
كافياً عمى مدى تطبيؽ مصمحة السجوف لبنود االتفاؽ.
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واعتبر أف قرار مصمحة السجوف بإخراج األسرى المعزوليف كافة ونقميـ إلى أقساـ سجف "ىداريـ" ىو خطوة
أولى عمى طريؽ تنفيذ بنود اتفاؽ إنياء اإلضراب عف الطعاـ الذي ُوقِّع بيف الييئة القيادية العميا لقيادة
اإلضراب ومصمحة السجوف برعاية مصرية.
وطالب أبو السبح القيادة المصرية ضرورة متابعة تنفيذ سمطات االحتالؿ لكافة بنود االتفاؽ دوف مماطمة
والعمؿ عمى متابعة استئناؼ برنامج الزيارات ألسرى غزة واألسرى الممنوعيف مف الزيارة في الضفة ،ووقؼ
سياسة التجديد اإلداري.
فمسطين أون الين/ / ،
قراقع :غير مقبول أن يتم القفز عن تحرير جميع األسرى في أية مفاوضات
السمط  -رامي عصفور :عبر وزير شؤوف األسرى والمحرريف الفمسطيني د .عيسى قراقع عف تقدير الشعب
الفمسطيني وخاصة األسرى لألردف ممكا وحكومة وشعبا ،لما يقدمونو مف دعـ لمقضية الفمسطينية ومواقفيـ
التاريخية في الدفاع عف حقوقيـ ونضاليـ في سبيؿ إقامة دولتيـ المستقمة عمى ترابيـ الوطني وعاصمتيا
القدس الشريؼ وعودة الالجئيف وتحرير جميع األسرى.
وأكد قراقع خالؿ كممتو التي ألقاىا في الميرجاف الجماىيري الذي أقيـ في نػادي البقعػة تحت شعار "صامد"
إحياء لذكرى النكبة الرابعة والستيف وتضامنا مع األسرى أف قضية األسرى ىي قضية مصيرية لمشعب
أسي ار تجاوزت فترة محكوميتيـ
و
الفمسطيني؛ فمميوف أسير دخؿ السجوف الفمسطينية منذ عاـ
العشريف سنة وتكاد ال تخمو عائمة مف وجود معتقؿ ليا ،لذلؾ ال يجوز وغير مقبوؿ أف يتـ القفز عف تحرير
جميع األسرى في أية مفاوضات .وأشاد الدكتور قراقع بكفاح األسرى ونضاليـ ضد السجاف اإلسرائيمي بعد
يوما.
أف قاموا بإضراب أسطوري داـ
الدستور ،عمان/ / ،
السفير عريقات يمتقي القنصل األمريكي الجديد في القدس
واشنطف :التقى السفير معف رشيد عريقات ،رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفمسطينية في
واشنطف ،مع القنصؿ األمريكي الجديد في القدس مايكؿ راتني والذي يستمـ منصبو في تموز القادـ وحضر
معو مسئوؿ الممؼ االقتصادي جاؾ دوترش .جرى المقاء في مقر المفوضية الفمسطينية في واشنطف ،وتبادؿ
السفير عريقات والقنصؿ الجديد اآلراء حوؿ القضية الفمسطينية والسبؿ الكفيمة بتعزيزىا في جميع المجاالت.
وشرح عريقات الموقؼ الفمسطيني في العديد مف القضايا السياسية والدبموماسية.
القدس ،القدس/ / ،
الضفة :النيابة العامة تتسمم اثنين من المطموبين لمعدالة الفارين إلى" إسرائيل"
راـ اهلل – وفا :تسممت النيابة العامة ،الخميس ،اثنيف مف المطموبيف لمعدالة والفاريف داخؿ إسرائيؿ عمى
خمفية االشتراؾ بجرائـ قتؿ .وىذه المرة األولى التي يقوـ بيا الجانب اإلسرائيمي بتسميـ السمطة الوطنية
متيميف فاريف مف وجو العدالة ،وذلؾ مف خالؿ المجنة المشتركة الخاصة بتسميـ المجرميف الفاريف مف
العدالة .وأكد النائب العاـ أحمد المغني ،أف النيابة العامة ستواصؿ مالحقة كافة المطموبيف الفمسطينييف
داخؿ إسرائيؿ عبر الجيات المختصة في السمطة الوطنية.
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وأكد وكيؿ و ازرة العدؿ خميؿ كراجة إجراء عممية التسميـ ،قائال إنيا سابقة ،فيي األولى التي تسترد فييا
السمطة الوطنية منذ قياميا فمسطينييف فاريف مف العدالة مف إسرائيؿ ،وىما متيماف باالشتراؾ في جريمة قتؿ
بمنطقة قمقيمية ،وذلؾ بناء عمى طمب تقدمت بو و ازرة العدؿ إلى الجانب اإلسرائيمي في وقت سابؽ".وأضاؼ
أف "المتيميف مثال اليوـ أماـ المحكمة وتـ توقيفيما الستكماؿ إجراءات محاكمتيا وفقا لمقانوف".
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
ىجوما عنيفًا ضد اليباش ..ندوة في القاىرة تؤكد حرمة زيارة القدس في ظل االحتالل
شيدت
ً
حمامي مدير مركز الشؤوف الفمسطينية بمندف ىجوماً الذعاً عمى دعاة زيارة القدس
القاىرة :شف د .إبراىيـ ّ
اليباش .جاء
في ظؿ االحتالؿ وبخاصة رئيس السمطة محمود عباس و "وزير" أوقاؼ سمطة راـ اهلل محمود ّ
لمناقشة
أيار/مايو
ذلؾ في سياؽ ندوة ُعقدت في مقر نقابة الصحافييف بالقاىرة يوـ الثالثاء
الدراسة التي أصدرىا مركز الشؤوف الفمسطينية بعنواف "زيارة القدس واألقصى تحت االحتالؿ – تطبيع أـ
اليباش
دعـ وتشجيع" ،والتي ّ
فندت وبشكؿ عممي وتوثيقي المبررات السياسية والدينية التي ساقيا عباس و ّ
لتبرير دعواتيـ لمتطبيع مع المحتؿ.
حمامي الندوة بقولو "لقد جف الرجؿ" في وصؼ ما قالو اليباش قبؿ أياـ في تصريح تمفزيوني وأقر
وقد افتتح ّ
فيو ضمناً بأف زيارة القدس تتـ بتأشيرة صييونية ،متحدياً عمماء المسمميف كافة بإثبات تحريـ زيارة القدس
في ظؿ االحتالؿ ،ولكف ىذه المرة دوف محاولة تبرير زيارة المدينة المحتمة سياسياً أو دينياً ،وانما مف خالؿ
قولو "مف يحرـ زيارة القدس عمى المسمميف حرمت عميو عيشتو"!
وأوضح حمامي أف فتاوى تحريـ زيارة القدس أجمع عمييا العمماء المسمميف والمسيحييف ولـ يشذ عف ذلؾ
عباس واليباش مخالفيف اإلجماع الديني والسياسي،
أحد ،وأنو ال جداؿ وال خالؼ في ذلؾ ،إال ما يطرحو ّ
اليباش يقؼ
في محاولة لتبرير سموكيـ التطبيعي مع المحتؿ ليضعوا الجميع في خانة واحدة ،مضيفاً أف ّ
وحيداً منبوذاً مستجدياً الزيارات ،خاصة بعد ما تعرض لو مفتي مصر مف ىجوـ عنيؼ مف قبؿ عمماء
المسمميف بعد زيارتو التسممية إلى المدينة المحتمة ،وبتنسيؽ وحماية سمطات االحتالؿ ،وىو ما أجبره عمى
التزاـ الصمت منذ تمؾ الزيارة.
اليباش بزيارة المدينة المحتمة قبؿ دعوة غيرىـ لزيارتيا ،ومتسائالً كيؼ يدعي
عباس و ّ
واختتـ حمامي بتحدي ّ
اليباش إف كاف زارىا فعالً ،وما ىو نوع الدعـ الذي حصمت
اليباش زيارة القدس عمى اليواء ،وأي قدس زار ّ
ّ
اليباش وتفنيد ادعاءاتو في أي
عميو المدينة مف زيارات الجفري وجمعة؟ مؤكداً استعداده شخصياُ لمناظرة ّ
وقت وبأي ترتيب.
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
 11أبو مرزوق :حماس لم تجر انتخاباتيا بالخارج ولقاء يجمع فتح وحماس في القاىرة األسبوع المقبل
القاىرة  -جيياف الحسيني :كشؼ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى ابو مرزوؽ لػ
«الحياة» أف االنتخابات الداخمية لمحركة في الخارج والضفة الغربية لـ تبدأ بعد ،واف لقاء سيجمع بيف
قيادتي «فتح» و «حماس» األسبوع المقبؿ في القاىرة لمعالجة نقاط الخالؼ بينيما ،وعمى رأسيا تشكيؿ
حكومة الوفاؽ الوطني.
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ورجح ابو مرزوؽ أف تبدأ االنتخابات الداخمية لػ «حماس» في الخارج والضفة في غضوف شير مف اآلف،
مضيفاً أف االنتخابات في غزة انتيت ونتج منيا تغيير  00في المئة مف قيادة الحركة في القطاع.
وعمى صعيد التعديؿ الحكومي الذي اجراه الرئيس الفمسطيني في راـ اهلل اخي اًر ،قاؿ إنو «ال يؤثر سمباً عمى
مسار المصالحة ،لكف تأثيره معنوي ،فيو يترؾ انطباعاً سمبياً في الشارع الفمسطيني تجاه المصالحة ،ويبدو
االمر وكأف ابو مازف ادار ظيره لممصالحة ،واف ىذا الممؼ أصبح معطالً ،بينما المصالحة مسألة جوىرية
لمكؿ الفمسطيني» .ودعا إلى «عدـ ا تخاذ اجراءات ،سواء كانت في الضفة او في غزة ،مف شأنيا اف تعيد
االمور الى الخمؼ» .وأعرب عف أممو في أف يشيد لقاء االسبوع المقبؿ في القاىرة بيف الحركتيف ما مف
شأنو تحقيؽ تقدـ حقيقي عمى صعيد المصالحة ،موضحاً اف المقاء سيتناوؿ بشكؿ مباشر النقاط الخالفية
لدى الجانبيف لوضع حموؿ ليا.
الحياة ،لندن2012/5/18 ،
 12حماس :التصعيد الصييوني في غزة يعبر عن ارتباك االحتالل وخرق واضح التفاق التيدئة
غزة :اعتبر فوزي برىوـ ،المتحدث باسـ حركة "حماس" ،أف التصعيد الصييوني الخطير عمي قطاع غزة
يعبر عف حالة االرتباؾ التي يعاني منيا االحتالؿ الصييوني نتيجة اإلنجاز الكبير الذي تحقؽ بتشكيؿ
أكبر حالة إسناد وتضامف فمسطيني دولي إلنياء معاناة األسرى في سجوف االحتالؿ.
يح اليوـ الخميس ( )5-11تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخةً منو ،إف ىذا
وقاؿ برىوـ في تصر ٍ
التصعيد يأتي في إطار محاولة االحتالؿ إزاحة أزماتو الداخمية تجاه غزة والشعب الفمسطيني وىذا ما دأب
عميو العدو الصييوني .وشدد عمى أف ما جرى خرؽ واضح التفاؽ التيدئة الذي رعتو مصر منتصؼ آذار
(مارس) الماضي.
وطالب مصر وجامعة الدوؿ العربية بالعمؿ الفوري عمى لجـ االحتالؿ ووقؼ تصعيده والزامو بكافة بنود
اتفاؽ التيدئة والعمؿ عمى تعزيز صمود الشعب الفمسطيني وانياء معاناتو.
بدوره؛ أكد الدكتور إسماعيؿ رضواف ،القيادي في حركة "حماس" أف التصعيد الصييوني عمى قطاع غزة،
جاء بعد انتصار األسرى في معركة الكرامة ،وىو داللة عمى نية االحتالؿ المبيتة لخمط األوراؽ.
يح اليوـ الخميس ( )5-11تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخةً منو ،إف ىذا
وقاؿ رضواف في تصر ٍ
التصعيد يدلؿ عمى العقمية االحتاللية القائمة عمى العنؼ والدمار.
حمؿ رضواف العدو الصييوني المسؤولية عف ىذا التصعيد الخطير ،مؤكداً حؽ المقاومة الفمسطينية في
و ّ
الدفاع عف نفسيا وعف أبناء شعبيا.
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/5/17 ،
 13البردويل :حماس لن تعترف بأي حكومة ال تقسم اليمين أمام المجمس التشريعي الفمسطيني
غزةَّ :
أكد القيادي في حركة "حماس" الدكتور صالح البردويؿ َّ
بأي حكومة ال تقسـ
أف حركتو لف تعترؼ ّ
اليميف أماـ المجمس التشريعي الفمسطيني ،موضحاً َّ
أف حكومة سالـ فيَّاض الجديدة ستظؿ بالنسبة لػ
"حماس" حكومة غير شرعية".
ورأى البردويؿ في في تصريحات صحفية لو اليوـ الخميس ( )5|11أعاد المكتب اإلعالمي لػ "حماس"
أف ىناؾ َّ
نشرىاَّ ،
عدة قضايا لتشكيؿ حكومة فيَّاض الجديدة في الوقت الحالي ،وقاؿ" :البعد األوؿ سياسي؛
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حيث َّ
إف ىذه الخطوة تتزامف مع أحداث سياسية كبرى ،وعمى رأسيا ذكرى النكبة الفمسطينية ،والتي مف
المفترض أف تنصب جيود كؿ الشعب الفمسطيني مف أجؿ إحياء ىذه الذكرى ،وتذكير العالـ كمو بحقوقنا
وثوابتنا الوطنية".
وأضاؼ" :أيضاً تتقاطع ىذه الخطوة مع قضية إضراب الكرامة الذي حقَّقو األسرى مف المفترض أف يتوحَّد
ويجتمع الشعب الفمسطيني ،وأف ال تكوف ىناؾ خطوات انفرادية خالفية تع ّكر الصؼ الوطني الفمسطيني في
ىذه المحظات".
وأوضح َّ
أف ىذه الخطوة تتناقض مع الجيود القائمة ،والتي كاف آخرىا الجيود المصرية مف أجؿ جمع "فتح"
مع "حماس" في لقاء خاص مف أجؿ تنفيذ اتفاؽ المصالحة واعالف الدوحة.
و َّ
أف ىذه الخطوة غير قانونية عمى اإلطالؽ؛ َّ
أكد البردويؿ َّ
أي وزير في القانوف
ألي حكومة أو ّ
ألنو ال يجوز ّ
األساسي الفمسطيني أف يباشر عممو إالّ بعد أف يقسـ أماـ المجمس التشريعي.
وشدد البردويؿ عمى َّ
أف حركتو ستظؿ تعمؿ عمى تشكيؿ حكومة فمسطينية تأخذ التشريعية بالتوافؽ وحسب
ّ
ِّ
اتفاؽ القاىرة ،وتأخذ ثقتيا مف التشريعي ،وتنيي االنقساـ الفمسطيني ،وتقوـ عمى حؿ اإلشكاليات القائمة.
وطالب البردويؿ رئيس السمطة الفمسطينية محمود عبَّاس أف يوقؼ ىذه الخطوة ،وقاؿ ":الكرة في ممعب
الرئيس عبَّاس الذي بموجب إعالف َّ
الدوحة تكمؼ بتشكيؿ الحكومة فمسطينية ،وحتى المحظة لـ يشكؿ ىذه
َّ
الحكومة انتظا اًر لبعض المراسالت والمراىنات عمى إحياء المفاوضات مع العدو الصييوني".،
واعتبر الدكتور سامي أبو زىري ،الناطؽ باسـ حركة "حماس" ،دعوة رئيس السمطة محمود عباس إلجراء
االنتخابات البمدية في ىذا التوقيت ،دعوة غير مقبولة ألنيا تمثؿ تجاو اًز إلعالف الدوحة الذي ينص البند
الثاني منو عمى تشكيؿ حكومة توافؽ وطني تكوف ميمتيا اإلشراؼ عمى االنتخابات.
وقاؿ أبو زىري في تصري ٍح لو اليوـ الخميس ( )5-11تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخةً عنو ،إف
عباس لـ ينفذ ىذا االتفاؽ حتى اآلف ،كما أف حكومة فياض التي كمفيا عباس إلجراء االنتخابات ىي
حكومة غير شرعية ومتيمة بالفساد وغير مخولة بإجراء االنتخابات.
وأشار إلى استمرار أجواء المالحقة األمنية واالعتقاالت السياسية التي ال توفر أي أجواء لضماف نزاىة أي
انتخابات ولعؿ انتخابات جامعات الضفة التي تـ تزويرىا في ظؿ التدخؿ والسطوة األمنية ىي خير دليؿ
عمى صورة االنتخابات التي تريدىا فتح.
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/5/17 ،
 14أبو زىري :المطموب إعادة تشكيل طواقم لجنة االنتخابات في الضفة وقطاع غزة
غزة :دعت حركة "حماس" المجنة العميا لالنتخابات إلى إعادة تشكيؿ طواقميا في الضفة الغربية وقطاع غزة
عمى أسس جديدة "ضمانا لنزاىة أي انتخابات مقبمة يتـ التوافؽ عمى إجرائيا".
ورأى المتحدث باسـ حركة "حماس" سامي أبو زىري في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" ،أف الطواقـ
الحالية تنتمي غالبيتيا لحركة "فتح" ،وقاؿ" :تدعو حركة "حماس" إلى إعادة تشكيؿ الطواقـ االنتخابية لمجنة
االنتخابية العميا في الضفة والقطاع ،حيث أف غالبية العامميف في ىذه الطواقـ ىـ مف حركة "فتح" ،وىذه
الطواقـ ىي التي ستشرؼ عمميا وبالكامؿ عمى العممية االنتخابية ،وىو ما سيجعؿ نتائج أي انتخابات ميددة
بالتالعب" .وأضاؼ" :لذلؾ فإف "حماس" وضمانا لنزاىة أي انتخابات الحقة تدعو المجنة العميا لالنتخابات
إلى إعادة تشكيؿ طواقميا االنتخابية كخطوة أولى ضمانا لنزاىة أي انتخابات مقبمة.
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قدس برس2012/5/17 ،
 15فتح :تدخل حماس في شؤون لجنة االنتخابات المركزية إعتداء عمى الديمقراطية
راـ اهلل :اعتبرت حركة التحرير فتح أف تدخؿ حركة حماس في شؤوف لجنة االنتخابات المركزية يشكؿ
اعتداء عمى الديمقراطية ويمس بنزاىة وحيادية عممية االنتخاب .وقاؿ المتحدث باسـ حركة فتح فايز أبو
عيطة ،في تصريح صحفي صدر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة اليوـ الخميس' :إف لجنة االنتخابات
المركزية تحظى بثقة القوى السياسية كافة ،سيما أف تشكيميا جاء وفقا لمرسوـ رئاسي توافؽ عميو األمناء
العاموف لمفصائؿ الفمسطينية ،بما فييا حركة حماس'.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2012/5/17 ،
 16خالد البطش :التعديالت عمى حكومة فياض غير مطموبة وال تخدم المصالحة وتعزز اإلنقسام
غزة :اعتبر خالد البطش القيادي في حركة الجياد اإلسالمي أف التعديالت التي قاـ بيا فياض عمى حكومتو
غير مطموبة ،وال تخدـ المصالحة وتعزز االنقساـ ،وال تفيد المجتمع الفمسطيني ال مف قريب وال مف بعيد،
ويجب اإلقالع باتجاه اتفاؽ القاىرة.
وقاؿ في تصريح خاص لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ" الخميس (" :)5-11المطموب مف الجميع تطبيؽ
اتفاؽ القاىرة ،والمسارعة في تشكيؿ حكومة وفاؽ وطني ،واعادة بناء المؤسسات ،وبناء مرجعية وطنية،
ندير بو الصراع مع االحتالؿ".
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/5/17 ،
 17مصدر في "الجياد" لـ"سما" :تصريحات باراك حول سوريا دعاية صييونية لتشويو صورة الحركة
غزة :ذكر مصدر في حركة الجياد اإلسالمي بقطاع غزة ،إف تصريحات وزير الحرب إييود باراؾ حوؿ
سوريا والزج باسـ الجياد اإلسالمي في قائمة المتضرريف المحتمميف مف سقوط النظاـ السوري ،إنما تأتي في
سياؽ حرب الدعاية الصييونية المتواصمة ضد حركة الجياد ،منذ المواجية األخيرة بالصواريخ بيف المقاومة
بالقطاع والعدو الصييوني في آذار /مارس الماضي ،وبسبب دور حركة الجياد في إشعاؿ وقيادة إضراب
األسرى ألكثر مف شيريف في سجوف االحتالؿ ،كما اعترفت وسائؿ إعالـ العدو باألمس.
وأضاؼ المصدر في تصريحات وصمت وكالة "سما" أف تصريحات المجرـ "باراؾ" ضمف المحاوالت
الصييونية اليائسة لتشويو صورة حركة الجياد والنيؿ مف سمعتيا كحركة مقاومة رائدة.
وحوؿ ما يجري في سوريا قاؿ المصدر إف موقؼ حركة الجياد اإلسالمي معروؼ منذ بداية األحداث ،ولـ
يتغير إلى اآلف ،وىو أننا كفمسطينييف موجودوف في سوريا كضيوؼ ولسنا طرفاً داخمياً .وليس مف سياستنا
أف نتدخؿ في أي شأف داخمي ألي بمد عربي.
وأضاؼ "إننا فعالً متألموف إلراقة الدـ السوري ،وسعت قيادة الحركة مف البداية ،مثميا مثؿ حركة حماس،
بتقديـ النصيحة والدعوة إلى الحوار لموصوؿ إلى حؿ سياسي يحقف الدماء ويمبي طموحات الشعب السوري
ومطالبو ويعيد لمبمد أمنيا واستقرارىا ودورىا في دعـ الشعب الفمسطيني وقضيتو ..لكف ىذه المساعي
لألسؼ لـ تمؽ استجابة مف الطرفيف (النظاـ والمعارضة) فآثرت الحركة الصمت شأنيا شأف قطاع واسع مف
الشعب السوري ،وىي تدعو اهلل سبحانو أف يمطؼ بسوريا ويحقف دماء السورييف".
التاريخ :الجمعة 5885/2/80

العدد5282 :

ص 88

وكالة سما االخبارية2012/5/18 ،
 18توفيق الطيراوي :المجنة المركزية لم تبحث أصال أسماء وزراء حكومة فياض
راـ اهلل :كشؼ عضو المجنة المركزية لحركة فتح توفيؽ الطيراوي ،اف المجنة المركزية لمحركة اجتمعت يوـ
االحد الماضي لكنيا لـ تبحث موضوع اسماء الوزراء الجدد الذيف انضموا لحكومة فياض ،بؿ ولـ تبحث
موضوع الحكومة ،حيث جرى ابالغيا فقط اف ىناؾ وزراء جدد سيدخموف حكومة فياض.
وردا عمى سؤاؿ مف وكالة "معا" قاؿ الطيراوي ،اننا نحترـ الوزراء لكف االسموب الذي جرت فيو االمور
غير صحيح وخاصة مف ناحية حركية فيما يخص آليات عمؿ اطر حركة فتح .كما انيى الطيراوي اجابتو
عمى سؤاؿ وكالة معا :اف المجنة المركزية لـ تجتمع كي تؤيد حكومة فياض.
وكالة معاً االخبارية2012/5/18 ،
 19أحمد سعدات :تعزيز إنتصار األسرى يتحقق بالمصالحة الفمسطينية
جنيف :قاؿ االميف العاـ لمجبية الشعبية النائب االسير احمد سعدات ،إف انتصار االسرى داخؿ السجوف
االسرائيمية يؤكد أىمية الوحدة الوطنية التي توجت في مياديف النضاؿ وىذا يدفع الى المطالبة وبصوت ٍ
عاؿ
الى ضرورة االسراع والترجمة الفورية لممفات المصالحة وتطبيؽ كؿ االتفاقيات التي وقعت العادة الوحدة
وترتيب وتوحيد البيت الفمسطيني" .جاء ذلؾ في أوؿ تصريح صحفي لػ سعدات خالؿ زيارة محامي مؤسسة
"الضمير" لو قبيؿ نقمو مف مستشفى سجف "الرممة
القدس ،القدس2012/5/17 ،
 20أحمد جبريل :تدفق األسمحة الى شمال لبنان ليس إلرساليا لسوريا بل لمقايضتو مع سالح المقاومة
رأى األميف العاـ لػ«الجبية الشعبية ػ القيادة العامة» أحمد جبريؿ ،أف «تدفؽ األسمحة الى منطقة الشماؿ
ليس مف اجؿ ارسالو الى سوريا فقط بؿ لمقايضتو مع سالح المقاومة» ،مضيفا «األولى بيؤالء إذا كانوا
يقولوف إنيـ مسمموف ،استخداـ ىذا السالح لمحاربة العدو اإلسرائيمي وتحرير األراضي المحتمة كمزارع شبعا
وكفرشوبا وىناؾ مياه الحاصباني التي يسرقيا الييود ،اي  00مميوف متر مكعب عمى االقؿ».
وزار جبريؿ امس ،عمى رأس وفد مف الجبية كالً مف :أميف الييئة القيادية في «حركة المرابطوف» مصطفى
حمداف ،األميف العاـ لػ«رابطة الشغيمة» زاىر الخطيب ،ورئيس «حزب االتحاد» عبد الرحيـ مراد.
واعتبر جبريؿ بعد لقاء مراد اف «ليس ىناؾ ربيع عربي اذا لـ تكف فمسطيف الشعار الرئيسي ألي ثورة».
ودعا « المبنانييف مف كؿ المذاىب والطوائؼ الى اف يدرسوا ما جرى في منتصؼ السبعينيات ،وعمى الشعب
المبناني اف يكوف واعيا ليذه المؤامرة واف ال يشاىد المشيد مف خالؿ اعتقاؿ شخص او اغتياؿ شخص،
فمبناف واالمة اكبر مف ىؤالء جميعا وعمينا اف نصحح البوصمة في لبناف».
بدوره تطرؽ مراد الى «ظاىرة تفشي السالح في الداخؿ لمتخريب وفي مناطؽ معينة مف لبناف وفي الشماؿ
تحديدا» مضيفا « ىناؾ قاعدة واضحة اذا اتجيت البوصمة الى فمسطيف ىناؾ تكوف العروبة والقومية ،ومف
ال يتوجو ىذا التوجو ىناؾ تكوف الخيانة».
السفير ،بيروت2012/5/18 ،
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 58الجيش اإلسرائيمي يحذر جنوده من أي سموك يساعد المقاومة الفمسطينية عمى اختطافيم
أعمف الجيش اإلسرائيمي عف إنتاج فيمـ مصور وتوزيعو عمى معسكرات الجيش لتحذير الجنود مف القياـ بأي
سموؾ يمكف أف يساعد المقاومة الفمسطينية عمى اختطاؼ الجنود ،ال سيما الموافقة عمى الركوب في سيارات
خاصة تعرض عمى الجندي نقمو إلى مقر سكنو أو قاعدتو العسكرية.
الشرق األوسط ،لندن5885/2/80 ،
 55يديعوت 788 :منتحر سنوياً في "إسرائيل" والسمطات تتعمد إخفاء األرقام الحقيقية
القدس المحتمة :كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" النقاب عف وقوع  000حالػة انتحػار سػنوياً فػي "إسػرائيؿ"،
وسط إىماؿ السمطات المختصة لمسؤوليتيا اتجاه معالجة ىذه الظػاىرة ،وبالمقابػؿ العمػؿ عمػى إخفػاء األرقػاـ
الحقيقة حوليا وادراجيا ضمف حوادث مختمفة منيا المرورية.
وفػي غضػوف ذلػؾ قػررت عػائالت المنتحػريف الخػروج فػػي تظػاىرة صػامتة احتجاجػاً عمػى حالػة الصػمت التػػي
تنتيجيا السمطات اإلسرائيمية حياؿ ارتفاع أرقاـ ىذه الظػاىرة ،ومػف أجػؿ دفػع المسػؤوليف والمختصػيف لتحمػؿ
مسؤوليتيـ في معالج ىذا الموضوع.
وكالة سما اإلخبارية5885/2/84 ،
 53توسيع مجال "القبة الحديدية" لتشمل إيالت ..وخطة لبناء منشآت عسكرية بديمة حساسة
أف قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش تستعد لمبػدء بإنشػاء
كشؼ الخبير العسكري الصييوني "يعكوب كاتس" ّ
موقع جديد لمنظومة الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" قرب مدينة "إيالت" ،تمييداً الحتماؿ نشرىا فػي حػاؿ
أف
زاد المسػػمحوف فػػي سػػيناء مػػف ىجمػػاتيـ الصػػاروخية باتج ػػاه المنتجعػػات عنػػد البحػػر األحمػػر ،الفت ػاً إل ػػى ّ
أف
الحديث يدور عف  0بطاريػات ،وىنػاؾ تخطػيط لنشػر بطػاريتيف إضػافيتيف العػاـ المقبػؿ .وأضػاؼ "كػاتس" ّ
إضػػافة "إيػػالت" إل ػػى المػػدف المحمي ػػة بيػػذه المنظوم ػػة قػػد يرف ػػع مػػف ع ػػبء النفقػػات األمني ػػة ،السػػيما أف ك ػػؿ
ػتـ إطػػالؽ صػػاروخيف باتجػػاه الصػػاروخ الػػذي
صػاروخ معتػػرض يكمػػؼ مػػا بػػيف  800-50ألػػؼ دوالر ،وعػادة يػ ّ
أف الجػػيش صػػادؽ عمػػى خطػػة بقيمػػة  8.5مميػػار دوالر
يجػػب اعت ارضػػو .مػػف جيػػة أخػػرى ،أشػػار "كػػاتس" إلػػى ّ
لبنػػاء منشػػآت بديمػػة وتحصػػيف مواقػػع قػػد يػػتـ اسػػتيدافيا ،خشػػية مػػف مياجمػػة المنشػػآت العسػػكرية الحساس ػػة
بالصواريخ في أي حرب مقبمة ،فيما اختػارت قيػادة الجبيػة الداخميػة ومديريػة العمميػات الئحػة بالمنشػآت التػي
تحتاج لتحصيف أو بناء منشآت بديمة.
مجمة "بمحانيو" العسكرية (عن العبرية ،ترجمة المركز)
التقرير المعموماتي ،العدد 5885/2/84 ،5239
 57الجيش االسرائيمي :تراجع في الشعور بالتماسك واحباط في صفوف جنود االحتياط
القػػدس المحتمػػة :ذكػػر تقريػػر اعػػده قسػػـ العمػػوـ السػػموكية واالستقصػػائية فػػي الجػػيش االسػرائيمي ونشػرتو وسػػائؿ
االعػػالـ العبريػػة اليػػوـ الخمػػيس ،عػػف ت ارجػػع فػػي الشػػعور بالتماسػػؾ فػػي الجػػيش االسػرائيمي واحبػػاط عػػاـ يسػػود
جنود االحتياط.

التاريخ :الجمعة 5885/2/80

العدد5282 :

ص 83

واض ػػاؼ التقري ػػر نق ػػال ع ػػف الج ػػيش االسػ ػرائيمي اف الجػ ػيش االسػ ػرائيمي وض ػػع عم ػػى ال ػػرؼ جػ ػوائز ك ػػاف م ػػف
المفتػػرض اف يوزعيػػا عمػػى جنػػود وضػػباط خػػالؿ الحػػرب عمػػى لبنػػاف صػػيؼ  ،1002وذلػػؾ بسػػبب الشػػعور
باالحبػػاط منػػذ اليزيمػػة فػػي حػػرب لبنػػاف" الف جنػػود االحتيػػاط يشػػعروف بعػػدـ الرغبػػة فػػي القتػػاؿ وايضػػا عػػدـ
الشعور بالجاىزية واالستعداد لمقتاؿ.
واشار التقرير "ادركنا اف وحدات االحتياط في الجيش االسرائيمي ال تعمؿ بجد فػي ارض المعركػة ،لكػف كػاف
ىناؾ تغيير كبير في مجاؿ التدريب والمعدات اليوـ ،وليس كما حصؿ قبؿ الحرب فػي  ،1002وعمػى الػرغـ
مف ذلؾ ال يوجد تحسف.
واضػػاؼ التقريػػر "ىنػػاؾ عالمػػات مثي ػرة لمقمػػؽ تظيػػر فػػي صػػفوؼ االحتيػػاط ،بعػػد مسػػح قػػاـ بػػو قسػػـ العمػػوـ
السػػموكية الكثػػر مػػف الػػؼ جنػػدي وضػػابط احيتػػاط ،مشػػي ار اف االسػػتطالع اظيػػر انخفػػاض فػػي ثقػػة المقػػاتميف
وكفاءتيـ واستعاداىـ لمقتاؿ ،وفقا لنتائج االستطالع.
ويضيؼ االستطالع ،انو في ىذا العاـ انخفضا نسبة الشعور بعدـ الرغبة في القتاؿ الى  %26مقارنة بالعاـ
الماض ػػي  %61و %18قب ػػؿ ع ػػاميف .وايض ػػا ف ػػي سػ ػؤاؿ باالس ػػتطالع "ى ػػؿ وح ػػدتؾ غي ػػر مؤىم ػػة لمواجي ػػة
الطوارئ :اظير االستطالع بأف مف  %68الى  %10عمى استعداد لمقتاؿ.
ويشير التقرير الى استياء عاـ في صفوؼ االحتياط في جيش االحتالؿ حيث اف  %3يعتقدوف اف الدولة ال
تساعدىـ كما ينبغي في القضايا الميمو .مضيفا اف  %10يقولوف انيـ مستعدوف لمقتػاؿ دوف تػردد فػي حػاؿ
تعرض الجبية الداخمية ليجوـ صاروخي.
وكالة سما اإلخبارية5885/2/84 ،
 52يديعوت" :إسرائيل" تفجر ألغاما أرضية تمييدا لبناء سياج حديدي عمى الحدود مع األردن
أفػػادت "يػػديعوت أحرونػػوت" فػػي موقعيػػا عمػػى الشػػبكة أف الجػػيش اإلس ػرائيمي قػػاـ خػػالؿ اليػػوميف الماضػػييف
بتفجير نحو  600لغػـ أرضػي عمػى امتػداد الحػدود بػيف إسػرائيؿ واألردف ،وذلػؾ فػي إطػار االسػتعدادات لبنػاء
سياج حديدي جديد عمى طوؿ الحدود في منطقة األغوار.
وبحسب مصادر في الجيش اإلسرائيمي ،فستبدأ إس ارئيؿ قريبا بمػد سػياج حديػدي مػع شػبكات رصػد الكترونيػة
عمى امتداد الحدود مع األردف  ،كما سػيتـ بنػاء جػدار فاصػؿ عمػى امتػداد عشػرة كيمػومترات بكمفػة تصػؿ إلػى
 80مالييف شيكؿ ،مع منظومات إنذار متطورة.
عرب 5885/2/80 ،70
 55شرطي إسرائيمي يقر بقتل فمسطيني في تل أبيب قبل عام ونصف
الناصرة :اعترؼ شرطي إسرائيمي ،بإطالقػو الرصػاص "عػف طريػؽ الخطػأ" عمػى أحػد المػواطنيف الفمسػطينييف
فػػي مدينػػة تػػؿ أبيػػب قبػػؿ نحػػو عػػاـ ونصػػؼ ،وىػػو مػػا تسػ ّػبب بوفاتػػو الحق ػاً متػػأث اًر بإصػػابتو .ومػػف المقػ ّػرر أف
تطمب النيابة العامة مػف المحكمػة فػرض عقوبػة السػجف لمػدة ثمانيػة أشػير عمػى الشػرطي ،فػي حػيف سػيطمب
الدفاع االكتفاء بفرض عقوبة ستة أشير مف العمؿ لحساب المصمحة العامة ،وذلؾ في إطار صفقة ادعاء.
قدس برس5885/2/84 ،
 54الجيش اإلسرائيمي ييدم مبان في بؤرتين استيطانيتين في الضفة الغربية
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القدس المحتمة  -أ.ؼ.ب :اندلعت أمس اشتباكات بيف الجيش اإلسرائيمي والمستوطنيف بعد ىػدـ مبنيػيف فػي
بػػؤرتي عػػوز زيػػوف ورمػػات ميغػػروف االسػػتيطانيتيف فػػي الضػػفة الغربيػػة .وقػػاؿ ميكػػي روزنفيمػػد قائػػد الشػػرطة:
«أخم ػ ػ ػػي مبن ػ ػ ػػى ف ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػػوز زي ػ ػ ػػوف ونتيج ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػػذلؾ وقع ػ ػ ػػت اض ػ ػ ػػطرابات واعتق ػ ػ ػػؿ س ػ ػ ػػتة أش ػ ػ ػػخاص بتيم ػ ػ ػػة
السػػموؾ غيػػر المنضػػبط ودخػػوؿ منطقػػة عسػػكرية مغمقػػة» .وأضػػاؼ« :وأخمػػي مبنػػى آخػػر فػػي رمػػات ميغػػروف
وأخػذ كػػؿ شػػيء دوف وقػػوع حػوادث ىنػاؾ» .وفػػي حػػادث آخػػر ،أحػػرؽ مسػتوطنوف سػػيارة فمسػػطينية فػػي شػػماؿ
الضفة.
الشرق األوسط ،لندن5885/2/80 ،
 50استنفار ضد تفشي العنف بـ"إسرائيل"
حيفا -وديع عواودة :أعمنت الشرطة فػي إسػرائيؿ عػف حالػة اسػتنفار طارئػة وزج مزيػد مػف قواتيػا فػي الشػوارع
بػػدءا مػػف غػػد يػػوـ الجمعػػة ،لمواجيػػة مػػا سػػمتو موجػػة عنػػؼ وجريمػػة متصػػاعدة وإلشػػاعة األمػػاف فػػي األمػػاكف
العامة ،وسط اتيامات لممتسمميف األفارقة والفمسطينييف بارتكاب الجرائـ.
ويؤكد استطالع لمقناة اإلسػرائيمية العاشػرة اليػوـ أف أغمبيػة اإلسػرائيمييف فقػدوا الشػعور باألمػاف فػي األسػبوعيف
األخيريف ،في ظؿ تفشي جرائـ القتػؿ والمخػدرات واالغتصػاب واطػالؽ الرصػاص والسػطو المسػمح ،فػي حػيف
قاد تفاقـ الجريمة إلى توجيو انتقادات قاسية تتيـ الشرطة بالتراخي والقصور.
ونقػػؿ وزيػػر الشػػرطة لمسػػكاف أف الحكومػػة تسػػتعد لبنػػاء معسػػكر فػػي صػػحراء النقػػب يتسػػع لخمسػػيف ألفػػا لسػػجف
المتسػػمميف األفارقػػة الػػذيف بمغػوا الػػبالد عبػػر سػػيناء ،مشػػي ار إلػػى أف بنػػاء الجػػدار العػػازؿ عمػػى طػػوؿ الحػػدود مػػع
مصر سينتيي في الخريؼ.
الجزيرة نت ،الدوحة5885/2/84 ،
 59تصاعد التمييز العنصري ضد األفارقة بـ"إسرائيل"
كشػػؼ تقريػػر بثتػػو اإلذاعػػة العبريػػة ،الخمػػيس  ،1081-5-86النقػػاب عػػف تف ّشػػي مظػػاىر التمييػػز العنصػػري
سيما بيف الييود والعرب ،وبيف الييود أنفسيـ عمى أساس اختالؼ لوف البشرة،
داخؿ المجتمع اإلسرائيمي ،ال ّ
وبيػػنيـ وبػػيف الالجئػػيف األفارقػػة الػػذيف يقػػدموف لمعمػػؿ داخػػؿ الدولػػة العبريػػة .ورصػػد التقريػػر ممارسػػات عديػػدة
سجمت في اآلونػة األخيػرة
تدلّؿ عمى بروز الروح العنصرية بيف الييود واألفارقة العامميف في تؿ أبيب ،حيث ّ
عدة محاوالت إلضراـ النيراف في منازؿ يقطنيا الجئوف أفارقة.
ّ
فمسطين أون الين5885/2/84 ،
 38نحوشتان :األنظمة الصاروخية بمبنان وسورية وغزة تيدد تفوق سالح الجو اإلسرائيمي
تػػؿ ابيػػب -يػػو بػػي أي :حػػذر أيػػدو نحوشػػتاف ،القائػػد السػػابؽ لسػػالح الجػػو اإلسػرائيمي ،مػػف أف التفػػوؽ الجػػوي
إلسرائيؿ يتعػرض لمتقػويض عمػى نحػو مت ازيػد ،بسػبب انتشػار أنظمػة الصػواريخ سػطح جػو المعقػدة فػي قطػاع
غزة وشبو جزيرة سيناء وسوريا ولبنػاف .وفػي مقابمػة أجرتيػا معػو صػحيفة «جيروسػالـ بوسػت» الناطقػة بالمغػة
اإلنجميزية ونشرتيا في عددىا أمس ،قاؿ نييوشتاف إف سالح الجو اإلسػرائيمي مطالػب باالسػتعداد لمعمػؿ فػي
المناطؽ التي تشكؿ تيديدا لتفوقو ،مشددا عمى ضرورة جمع المعمومات االستخباراتية ود ارسػة التيديػدات أوال
لمتوصؿ إلى أفضؿ الطرؽ لتنفيذ المياـ.
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وفػػي معػػرض الػػرد عمػػى س ػؤاؿ عمػػا إذا كػػاف سػػالح الجػػو قػػاد اًر عمػػى التعامػػؿ مػػع التيديػػد اإلي ارنػػي ،أكػػد اف
األخير جاىز ألي ميمة أو ألي تيديػد يواجيػو فػي الشػرؽ األوسػط ومػف بينيػا عمميػة محتممػة ضػد المنشػآت
النووية اإليرانية.
وأعرب نحوشتاف عف رفضو القاطع لتحويؿ مسألة ضرب إي ارف إلى سجاؿ عاـ ،وقاؿ "أعتقد أنػو لػيس عمينػا
الكالـ في ىذه المسألة.
الحياة ،لندن5885/2/80 ،
 38معاريف :خالفات داخل جياز االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية واستقالة ثالثة جنراالت
الناصرة ػ زىير أندراوس :كشفت صحيفة 'معاريؼ' العبرية أمس النقاب عف أف جياز االستخبارات العسكرية
في جيش االحتالؿ (أماف) ،يمر في الفترة األخيرة بأزمػة صػعبة وخالفػات فػي صػفوؼ جنراالتػو ،وذلػؾ عمػى
أثػػر سمسػػمة مػػف التعيينػػات التػػي أقرىػػا رئػػيس الجيػػاز الجن ػراؿ أفيػػؼ كوخػػابي ،الػػذي يػػرى عػػدد مػػف جن ػراالت
الجيش أف تعييناتػو األخيػرة فػي جيػاز االسػتخبارات العسػكرية غيػر الئقػة لدرجػة قػد تمػس بػأداء الجيػاز ،كمػا
قالت المصادر األمنية في تؿ أبيب لمراسؿ الصحيفة لمشؤوف العسكرية.
وتابعت الصػحيفة قائمػةً ،نقػالً عػف المصػادر ذاتيػا ،إف حالػة مػف الفوضػى العارمػة واالسػتياء الشػديديف تسػود
صػػفوؼ كبػػار العػػامميف فػػي االسػػتخبارات العسػػكرية ،بمغػػت حػػد تقػػديـ نائػػب رئػػيس قسػػـ األبحػػاث فػػي جيػػاز
(أمػػاف) اسػػتقالتو ،وىػػو ثالػػث شخصػػية رفيعػػة تقػػدـ اسػػتقاالتيا مػػف االسػػتخبارات العسػػكرية فػػي الفت ػرة األخي ػرة.
طا كبػا ار فػي جيػاز االسػتخبارات العسػكرية تحػدثوا لمصػحيفة عػف حالػة مػف الفوضػى وحتػى
وأضافت أف ضبا ً
ػددا مػػف الضػػباط توجي ػوا لم ارقػػب الدولػػة
التمػػرد ضػػد القيػػادة العميػػا لسػػالح االسػػتخبا ارت العسػػكرية ،كمػػا أف عػ ً
العبرية ،القاضي المتقاعد ميخا ليندنشتراوس ،بطمب فحص أىمية ىذه التعيينات وموضوعيتيا.
وأشػػارت المصػػادر عينيػػا إلػػى أف الجيػػاز الػػذي يحػػافظ عمػػى سػرية فػػي العمػػؿ ،ويبتعػػد عػػف األضػواء ووسػػائؿ
اإلعالـ ،بات في الفترة األخيػرة محػط اىتمػاـ األخيػرة بفعػؿ التطػورات الجاريػة فػي داخمػو ،مشػيرة إلػى أف أوؿ
احتجاجػػا عمػػى
المسػػتقيميف منػػو كػػاف الكولنيػػؿ (ى ػػ) ،مسػػاعد رئػػيس قسػػـ الد ارسػػات فػػي (أمػػاف) الػػذي اسػػتقاؿ
ً
تعيينػ ػػات كوخػ ػػافي وادارتػ ػػو لمجيػ ػػاز ،وتػ ػػاله الكولنيػ ػػؿ (أ) ،قائػ ػػدة الوحػ ػػدة  500المسػ ػػؤولة ع ػػف وكػ ػػالء جيػ ػػاز
االسػػتخبارات العسػػكرية ،والػػذي قػػدـ اسػػتقالتو قبػػؿ أسػػبوعيف بعػػد أف تقػػرر عػػدـ ترقيتػػو بسػػبب ذكػػر اسػػمو فػػي
تقريػػر م ارقػػب الدولػػة حػػوؿ قضػػية بوعػػاز ىربػػاز ،الػػذي قػػاـ بتزييػػؼ وثيقػػة عسػػكرية إس ػرائيمية لممػػس بػػالجنراؿ
يػػوآؼ غالنػػط ،عنػػدما كػػاف األخيػػر مرشػ ًػحا لتب ػوأ منصػػب قائػػد ىيئػػة األركػػاف العامػػة فػػي الجػػيش اإلس ػرائيمي.
جػدير بالػػذكر أف الحػػدود تُعتبػػر مػػف النقػاط االسػػتخبارية الميمػػة لػػدى الكثيػػر مػف الػػدوؿ حيػػث يػػتـ مػػف خالليػػا
حمايػ ػػة الػ ػػداخؿ مػ ػػف تسػ ػػمؿ الغربػ ػػاء ورجػ ػػاؿ المخػ ػػابرات ،وفػ ػػي دولػ ػػة االحػ ػػتالؿ توجػ ػػد وحػ ػػدة مخصصػ ػػة مػ ػػف
االسػػتخبارات لحمايػػة الحػػدود ومراقبتيػػا ومتابعػػة التحركػػات القريبػػة منيا.وىػػذه الوحػػدة تػػدعى  500وىػػي مػػف
وحدات جياز (أماف) ،وقد تـ تشكيميا لتعمؿ في المناطؽ الحدودية بيدؼ تجنيػد سػكاف الحػدود فػي المنػاطؽ
المختمفة والتعرؼ عمى تطورات األوضاع فييا.
وحسػب صػحيفة 'ىػآرتس' فػػإف الوحػدة  500تشػغؿ عمػػالء ،وبموجػب توزيػع العمػؿ بػػيف ىػذه الوحػدة والموسػػاد
فإنيػػا مسػػؤولة عػػف تفعيػػؿ العمػػالء فػػي المنػػاطؽ التػػي تحػػد إس ػرائيؿ مثػػؿ سػػورية ولبنػػاف ومصػػر ،إضػػافةً إلػػى
مناطؽ السمطة الفمسطينية.
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وزادت أف ىذا الجسـ أطمؽ عميػو تجميػع واحبػاط وقػد بػذؿ عمػى مػدار سػنتيف جيػوداً اسػتخباراتية غيػر عاديػة
إلحبػاط عمميػات ضػد الدولػة العبريػة ،خاصػةً فػي لبنػاف ،لكنػو فشػؿ فػي ميمتػو ،فتقػرر تفكيكػو ،مػا ولػد نقاشػاً
كبي اًر بيف قيادييف في األجيزة األمنية وبيف المبادريف إلقامتو.
وىنػػا تعػػززت الخالفػػات حػػوؿ مػػا يتعمػػؽ بجمػػع المعمومػػات والتنسػػيؽ ،فػػأعمف (الشػػاباؾ) انػػو ي ػرفض مواصػػمة
نشاطو في لبناف عمى ىذا النحو وطالب بأف تكوف ميمتو مقتصرة عمى إحباط ما أسػماه اإلرىػاب .وقػد وجػو
الشاباؾ ،في رسائؿ إلى قيادة األجيزة ،اتيامات لقادة الوحدة  500جػاء فييػا أف الضػباط الػذيف أوكمػت إلػييـ
ميمة تفعيؿ العمالء أىمموا الموضوع واستغموا وجودىـ ىناؾ لتحقيؽ مصالح شخصية بينيا عمميػات تيريػب
واتجار مف لبناف بغطاء عالقات تجارية مع لبنانييف.
القدس العربي ،لندن5885/2/80 ،
84 35عضوا عربيا بالكنيست ألول مرة في تاريخو ..تأثيرىم محدود عمى السياسة العامة
ت ػػؿ أبي ػػب :ارتف ػػع ع ػػدد األعض ػػاء الع ػػرب (فمس ػػطينيي  )01ف ػػي الكنيس ػػت ،إل ػػى  86نائب ػػا م ػػف مجم ػػوع 810
(يش ػػكموف نس ػػبة  80ف ػػي المائ ػػة) ،وذل ػػؾ ب ػػدخوؿ النائ ػػب أك ػػرـ حس ػػوف ع ػػف ح ػػزب «ك ػػديما» ،المش ػػارؾ ف ػػي
االئتالؼ.
وجاء دخوؿ حسوف إلى البرلماف ،بعد وفاة أحد نواب الحزب ،جدعوف عػزرا ،إثػر إصػابتو بمػرض السػرطاف،
أمس.
والنائػب الجديػػد ىػػو معمػػـ مدرسػػة فػػي األصػػؿ ابػػف بمػدة داليػػة الكرمػػؿ ،بػػدأ نشػػاطو السياسػػي فػػي العمػػؿ البمػدي
وانتخػػب رئيسػػا لمبمديػػة .وابػػف عمػػو حسػػوف حسػػوف ىػػو ل ػواء فػػي الجػػيش اإلس ػرائيمي ،ويعمػػؿ حاليػػا سػػكرتي ار
عسكريا لرئيس الدولة شيمعوف بيريس.
واعتبر حسوف دخولو إلى الكنيست مكسبا تاريخيا لمطائفة العربية الدرزية ،وبو يصؿ عدد نواب ىذه الطائفػة
فػػي الكنيسػػت إلػػى  2ن ػواب .وينضػػـ حس ػوف بػػذلؾ إلػػى  82نائبػػا عربيػػا مػػف فمسػػطينيي  .01وى ػؤالء الن ػواب
موزعوف عمى عدة أحزاب ،غالبيتيـ مف األحزاب العربية الوطنية ،و 6منيـ نػواب عػف األحػزاب الصػييونية،
عمى النحو التالي:
* الجبيػػة الديمقراطيػػة لمسػػالـ والمسػػاواة ،وىػػي إطػػار جبيػػوي ييػػودي عربػػي يضػػـ الحػػزب الشػػيوعي (ركػػح)
وممثمة في الكنيست بػ 0نواب ،ثالثة مػنيـ عػرب ىػـ محمػد بركػة (رئيسػا) والػدكتور حنػا سػويد والػدكتور عفػو
اغبارية ونائب ييودي ىو الدكتور دوؼ حنيف.
* «القائمة العربية الموحدة والعربية لمتغيير» ،وىي تضـ عدة أحزاب ىي :الحركة اإلسالمية الممثمة بنػائبيف
ىمػا الشػيخ إبػراىيـ صرصػػور ومسػعود غنػايـ ،والحركػة العربيػػة لمتغييػر ممثمػة بنائػب واحػػد ىػو رئػيس الحركػػة
الدكتور أحمد طيبي ،والحزب الديمقراطي العربي المتمثؿ بنائب واحد ىو رئيس الحزب طمب الصانع.
* التجمػع الػػوطني الػديمقراطي ،الػػذي كػػاف قػد أسسػػو الػدكتور عزمػػي بشػػارة ،ويضػـ ثالثػػة نػواب ىػػـ :الػػدكتور
جماؿ زحالقة وحنيف زعبي وسعيد نفاع ،واألخير لـ يعد عضوا في الحزب بسبب خالفات داخمية.
أما النواب العرب في األحزاب الصييونية ،فيـ:
* نائبػػاف فػػي حػػزب «كػػديما» ،الشػريؾ الجديػػد فػػي االئػػتالؼ الحكػػومي :مجمػػي وىبػػي ،النائػػب األسػػبؽ لػػوزيرة
الخارجية الذي يعتبر مف معسكر تسيبي ليفني ،وأكرـ حسوف ،النائب الجديد الذي يعتبر مف المعسكر الفائز
بقيػػادة شػػاؤوؿ موفػػاز .وكػػال النػػائبيف مػػف أبنػػاء الطائفػػة العربيػػة الدرزيػػة ،وخػػدما فػػي الجػػيش اإلسػرائيمي بحكػػـ
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قانوف التجنيد اإلجباري الذي يفرض عمى شباف الطائفة منذ سنة  ،8551في إطار السياسة اإلسرائيمية التػي
ىدفت إلى سمخ الدروز عف العرب .لكنيمػا يؤكػداف باسػتمرار انتماءىمػا العربػي .أيػوب قػ ار فػي حػزب الميكػود
الحػػاكـ ،ويعتبػػر مػػف قػػوى اليمػػيف المتطػػرؼ فػػي ىػػذا الحػػزب ،الػػذي يناصػػر المسػػتوطنيف فػػي الضػػفة الغربيػػة،
ويفسر ذلؾ عمى أنو «إيماف بدولة إسرائيؿ بوصفيا دولة حريات ديمقراطية» .وىو أيضا مف الطائفة العربيػة
الدرزية ،وقد خدـ في الجيش وتسرح ضابطا برتبة رائد.
* حمػػد عمػػار ،النائػػب عػػف حػػزب اليمػػيف المتطػػرؼ «يس ػرائيؿ بيتينػػو» (إس ػرائيؿ بيتنػػا) ،الػػذي يقػػوده وزيػػر
الخارجية ،أفيغدور ليبرماف .وىو مف مدينة شفا عمرو وينتمي إلى الطائفة العربية الدرزية.
* شػػكيب شػػناف ،النائػػب الػػذي انضػػـ إلػػى الكنيسػػت قبػػؿ بضػػعة شػػيور ،وىػػو مػػف حػػزب العمػػؿ فػػي األصػػؿ،
ولكنػػو انضػػـ إلػػى حػػزب «االسػػتقالؿ» الػػذي انشػػؽ عػػف حػػزب العمػػؿ بقيػػادة وزيػػر الػػدفاع ،إييػػود بػػاراؾ .وىػػو
أيضا درزي مف قرية حرفيش في الجميؿ األعمى.
* غالػػب مجادلػػة ،الػػذي شػػغؿ منصػػب وزيػػر العم ػوـ والثقافػػة فػػي حكومػػة إييػػود أولمػػرت ،ممػػثال عػػف حػػزب
العمؿ .وىو مف قرية باقة الغربية.
وعمى الرغـ مف ىذا العدد الكبير نسبيا وغير المسبوؽ تاريخيا ،فإف تأثير النواب العرب عمى السياسة العامة
ف ػػي إسػ ػرائيؿ مح ػػدود ج ػػدا .ف ػػالنواب م ػػف األحػ ػزاب الوطني ػػة ،وك ػػذلؾ النائ ػػب ع ػػف ح ػػزب العمػ ػؿ ،ينتم ػػوف إل ػػى
المعارضة .ويدخموف في صدامات دائمة مع الحكومة ونػواب ائتالفيػا ،ويتعرضػوف لحممػة تحػريض عنصػرية
ىوجاء لكونيـ عربا وتسعى قوى اليميف المتطرؼ إلػى اسػتبعادىـ عػف أي موقػع تػأثير ،بػؿ ىنػاؾ مػف يطمػب
بطردىـ مف الكنيست ومنعيـ مف الترشيح ويتيمونيـ بأنيـ «طابور خامس في قمب الدولة العبرية».
وأمػا نػواب االئػػتالؼ ،فػػإنيـ يحػاولوف تحقيػػؽ مكاسػػب لبمػػداتيـ ولممػواطنيف العػرب عمػػى أسػػاس فػػردي وقضػػايا
عينيػػة ،وال يػػؤثروف عمػػى تغييػػر السياسػػة الجماعيػػة لمحكومػػة تجػػاه الم ػواطنيف العػػرب ،والمبنيػػة عمػػى التمييػػز
بيػػنيـ وبػػيف الييػػود .وفػػي الغالبيػػة العظمػػى مػػف الحػػاالت يصػػوتوف لصػػالح االئػػتالؼ حتػػى فػػي قضػػايا تمػػس
حقوؽ العرب.
الشرق األوسط ،لندن5885/2/80 ،
 33شخصيات استخباراتية وعسكرية من عدة دول تدعوا إلى عقوبات شاممة ضد إيران
عم ػػي حي ػػدر :ش ػ َّػدد مق ػػاؿ مش ػػترؾ لع ػػدد م ػػف الشخص ػػيات االس ػػتخبارية والعس ػػكرية والدبموماس ػػية م ػػف اسػ ػرائيؿ
والواليات المتحػدة والمانيػا وبريطانيػا ،نشػرتو صػحيفة «ووؿ سػتريت جورنػاؿ» ،عمػى أف «عقوبػات تامػة عمػى
طيراف يمكف اف تمنعيا مف استكماؿ مشروعيا النووي» ،مضيفاً أف مف يريد منع ىذا المستوى مف العقوبات
«بحجة اف ذلؾ يمس بالشعب االيراني ،او ألف الضغط االقتصادي ال يستطيع منع ايراف مف الحصوؿ عمى
النووي ،يدعو في الواقع الى خيار الحرب».
ولفتػػت «ىػػآرتس» الػػى أف المقػػاؿ تمػػت عنونتػػو بأسػػماء المػػوقعيف عميػػو ،وىػػـ رئػػيس الموسػػاد السػػابؽ مئيػػر
دغاف ،ورئيس الػ CIAالسابؽ ،جيـ وولسي ،ورئيس االستخبارات االلمانية اوغوست ىانينغ ،ورئيس االركاف
البريطػػاني السػػابؽ تشػػارلز غػػاثري والدبموماسػػييف األميػػركييف مػػارؾ واالس وكريسػػتيف سػػيمبربرغ ،بيػػدؼ لفػػت
انتباه الدوؿ العظمى الست التي ستشارؾ في المقاء الثاني مع اإليرانييف األسبوع المقبؿ في العاصمة العراقية
بغداد.
األخبار ،بيروت5885/2/80 ،
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 37خطة إسرائيمية لبناء  5888وحدة استيطانية عمى أراضي قمقيمية وطولكرم
القدس :كشفت لجنة الداخمية واألمف اإلسرائيمية ،الميمة الماضية النقاب عف مشروع لتوسيع مستوطنة
(ارئيؿ) شماؿ الضفة الغربية عمى مرحمتيف ومد منطقة نفوذىا وتطويرىا عمى حساب مساحات واسعة مف
اراضي المواطنيف في محافظتي قمقيمية وطولكرـ.
وحسب المشروع الذي يحمؿ رقـ '/88830ـ-أ' فانو سيتـ توسيع مستوطنة 'ارئيؿ' عمى مرحمتيف ،حيث
تشمؿ المرحمة االولى أقامة  600وحدة استيطانية جديدة عمى حساب مساحات واسعة مف اراضي قرية كفر
القؼ الواقعة بيف بمدتي عزوف وجينصافوط بمحافظة قمقيمية ،فيما تشمؿ المرحمة الثانية مف اعماؿ التوسيع
أقامة  8000وحدة استيطانية جديدة ،وذلؾ عمى حساب مساحات واسعة مف اراضي باقة الحطب وعزبة ابو
حمادة وكفر عبوش بمحافظة طولكرـ.
وكالة سما اإلخبارية5885/2/80 ،
 32إصابة سبعة فمسطينيين في ىجمات متزامنة نفذىا جيش االحتالل عمى مناطق متفرقة في غزة
غزة ػ أشرؼ اليور :قاؿ ادىـ أبو سممية الناطؽ باسـ اإلسعاؼ والطوارئ ،أف ستة مواطنيف أصيبوا في
ىجوـ لجيش االحتالؿ اإلسرائيمي عمى منطقة حدودية تقع شرؽ مدينة غزة .وذكر أف مف بيف المصابيف
اثنيف أصيبا بجراح خطرة ،إضافة إلى ثالثة مسنيف ،وقد جرى نقميـ إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة.
وقاؿ شيود عياف اف دبابات جيش االحتالؿ اإلسرائيمي ،أطمقت عدة قذائؼ باتجاه السكاف في محيط معبر
المنطار 'كارني' شرؽ مدينة غزة ،في وقت أطمقت فيو طائرات ىجومية عمودية النار صوب المنطقة ،ما
أدى إلى وقوع اإلصابات .وأعاقت شدة النيراف التي يطمقيا جيش االحتالؿ طواقـ المسعفيف مف الوصوؿ
إلى المصابيف في الوقت المناسب.
وفي منطقة الفخاري شرؽ مدينة خانيونس جنوب القطاع نفذت قوات أخرى مف جيش االحتالؿ مدعومة
بالدبابات توغالُ برياً متزامناً مع عممية القصؼ شرؽ مدينة غزة .ودخمت إلى المنطقة نحو عشر آليات،
وشرعت بأعماؿ تجريؼ وتمشيط في تمؾ المنطقة الحدودية ،وسط تحميؽ مكثؼ لمطيراف خاصة
االستطالعي .وحاصرت قوات أخرى مف جيش االحتالؿ عددا مف المزارعيف الفمسطينييف خالؿ عمميـ في
حقوليـ الزراعية شماؿ قطاع غزة.
وأسفر اليجوـ عف إصابة أحد المزارعيف ،وجرى نقمو إلى أحد المشافي القريبة بعد تدخؿ مف المجنة الدولية
لمصميب األحمر ،التي نسقت مع الجيش عممية نقمو عبر عربة إسعاؼ ،بسبب الحصار وعممية التوغؿ
التي حاصرت المزارعيف .وجاءت اليجمات اإلسرائيمية بشكؿ مفاجئ ،وتزامنت جميعيا في توقيت واحد.
القدس العربي ،لندن5885/2/80 ،
 35مستوطنون يقتحمون "األقصى" برفقة وزير إسرائيمي
راـ اهلل ػ وليد عوض :اقتحـ وزير إسرائيمي برفقة العشرات مف المستوطنيف ،الخميس المسجد االقصى،
والتجوؿ في ساحاتو بحماية الشرطة االسرائيمية ،وذلؾ ضمف احتفاالت اسرائيؿ باحتالؿ القسـ الشرقي مف
مدينة القدس بما فييا الحرـ القدسي عاـ .8526
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وقالت 'مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث' إف االحتالؿ اإلسرائيمي يحتفؿ سنوياً بيذه الذكرى بيوـ خاص
يسميو 'يوـ القدس' ،مدعياً اف االحتفاؿ يأتي عمى خمفية االعالف الرسمي بتوحيد شطري القدس ،والمقصود
ىو استكماؿ احتالؿ مدينة القدس والمسجد االقصى عاـ 8526ـ ،بعد اف وقع غربي القدس في عاـ النكبة
الفمسطينية عاـ 8501ـ.
القدس العربي ،لندن5885/2/80 ،
 34ىارتس :المحكمة الدينية الييودية بالقدس تقر السمطة القضائية واإلدارية عمى قبر يوسف لحاخامين
راـ اهلل – نابمس :كشفت صحيفة «ىآرتس» في عددىا الصادر ،امس ،أف المحكمة الدينية الييودية في
القدس أقرت أف السمطة القضائية واإلدارية عمى «قبر يوسؼ» في نابمس ىي مف اختصاص حاخاميف
يقفاف وراء منظمة تدعى «نابمس واحدة» ،ويعمالف عمى تنظيـ التسمؿ إلى القبر دوف تنسيؽ مع الجيش.
يذكر أف «قبر يوسؼ» تحت السيادة الفمسطينية ،ويقوـ الييود بزيارة المكاف بالتنسيؽ مع األجيزة األمنية
لكف منظمة «نابمس واحدة» ومف يقؼ وراءىا تعمؿ عمى التسمؿ إلى القبر دوف تنسيؽ مسبؽ.
وأضافت الصحيفة أف مف يقؼ وراء إصدار القرار رئيس المحكمة الدينية في لواء القدس الحاخاـ حاييـ
روزنطاؿ ،الذي قرر تعييف كؿ مف شمومو بف شمعوف ومردخاي جروس ،وىما مف يقؼ وراء تسمؿ الييود
إلى القبر وال يعترفاف بسيادة السمطة الفمسطينية عمى المكاف ومسؤوالف عف القبر قضائيا واداريا.
وتعقيبا عمى ذلؾ ،صرح الناطؽ الرسمي باسـ محافظة نابمس اف القرار الذي اصدرتو المحكمة الدينية
الييودية المركزية بمدينة القدس قرار باطؿ وال يمزـ اال الذيف اصدروه الف مقاـ يوسؼ يقع في مدينة نابمس
ويخضع لمسيطرة الفمسطينية الكاممة ،وبالتالي فاف المحكمة المذكورة اعطت ما ال تممؾ الى مف ال يستحؽ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل5885/2/80 ،
 30نادي األسير :ثالثة أسرى فمسطينيين يواصمون إضرابيم عن الطعام
القدس  -ا ؼ ب :اعمف نادي االسير الفمسطيني الخميس اف ثالثة اسرى فمسطينييف واصموا اضرابيـ عف
الطعاـ في السجوف االسرائيمية عمى رغـ توقيع اتفاؽ النياء حركة االضراب عف الطعاـ التي اتبعيا ثمث
االسرى الفمسطينييف وانتيت االثنيف.
واكدت المتحدثة باسـ مصمحة السجوف االسرائيمية اف اثنيف مف االسرى يواصالف اضرابيما عف الطعاـ.
وقالت اماني سراحنة المتحدثة باسـ نادي االسير الفمسطيني لوكالة فرانس برس "واصؿ االسرى محمود
سرسؾ واكرـ الريخاوي ومحمد عبد العزيز اضرابيـ عف الطعاـ".
الحياة ،لندن5885/2/84 ،
 39صحافيون أسرى يناشدون االتحاد الدولي لمصحافيين لتحريرىم
غزة  -رائد الفي :وجو صحافيوف فمسطينيوف أسرى ،أمس ،نداء عاجالً إلى االتحاد الدولي لمصحافييف
والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية التي تعنى بشؤوف الصحافييف ،لمضغط عمى سمطات االحتالؿ لتحريرىـ،
بعدما خاضوا إضراباً مفتوحاً عف الطعاـ ؿ  11يوماً بمشاركة بقية زمالئيـ مف األسرى .وقاؿ الصحافيوف
األسرى في بياف“ ،إننا نستصرخكـ مف أجؿ أف يرتفع صوتكـ في المحافؿ الدولية استشعا ار بجور ما
يتعرض لو الصحافيوف األسرى البالغ عددىـ ثمانية ،إضافة إلى عشرات طمبة الصحافة واإلعالـ.
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الخميج ،الشارقة5885/2/80 ،
 78تعداد سكان القدس بشطرييا 088 :ألف نسمة بينيم  794ألف ييودي و 592ألف عربي
الناصرة -برىوـ جرايسي :أصدرت دائرة اإلحصاء المركزية التابعة لحكومة االحػتالؿ اإلسػرائيمية تقريػ ار حػوؿ
عدد السكاف في القدس المحتمػة بشػطرييا مػف العػاـ  8501و ،8526ويظيػر أف عػدد السػكاف اإلجمػالي بمػغ
 100ألػؼ شػخص ،مػف بيػنيـ  056ألػؼ ييػودي ،و 155الفػا مػف العػرب ،وحػوالي  5آالؼ لػـ يػتـ تعػريفيـ،
وعادة ما يكونوف مف الييود الذيف ترفض المؤسسة الدينية اإلسرائيمية االعتراؼ بييوديتيـ.
ولكػف حسػػب التقػػديرات ،فػإف نحػػو  130ألفػػا مػػف الييػود يسػػتوطنوف فػػي القػػدس الشػرقية ،وفػػي أ ارضػػي الضػػفة
الغربية المحتمة التي جرى ضػميا إلػى المدينػة المحتمػة ،وبشػكؿ خػاص شػماؿ مػدينتي بيػت جػاال وبيػت لحػـ،
والمنطقػة المفتوحػة بػػيف ىػاتيف المػدينتيف والقػػدس المحتمػة .وحسػب معطيػػات االحػتالؿ ،فػإف نسػػبة العػرب فػػي
مرة أف معدالت الػوالدة تراجعػت بػيف العػرب
المدينة بمغ  % 36مقابؿ  % 21مف الييود ،ولكف اتضح ألوؿ ّ
وارتفعت بيف الييود ،إذ جاء اف معدؿ الوالدات لممرأة الييودية بمغ في العػاـ الماضػي  0.1والدة ،مقابػؿ 3.5
والدة لألـ العربية ،وما يرفع ىذه النسبة عند الييوديات ،ىي معدالت الوالدات لدى النساء األصوليات ،التػي
تعتبر األعمى في العالـ ،إذ يصؿ معدؿ الوالدات لدى ىؤالء النساء ما بيف  6إلػى  1والدات بالمعػدؿ ،ولكػف
يصؿ عدد الوالدات إلػى اكثػر مػف  81والدة ،فػي حػيف اف معػدؿ الػوالدات لػدى النسػاء العممانيػات الييوديػات
ما بيف  8.5إلى  1.5والدة .ويظير أيضا ،أف  % 31مف الييود فػي القػدس بشػطرييا ىػـ مػف االصػولييف،
وىػػذا مػػا يػػدفع بالعممػػانييف الييػػود إلػػى مغػػادرة المدينػػة ،وقالػػت االحصػػائيات ،إف أعػػداد اليج ػرة الييوديػػة مػػف
المدينػػة تنػػتقص مػػف نسػػبة الزيػػادة السػػكانية ،وحسػػب التقريػػر ،ففػػي العػػاـ الماضػػي ىػػاجر مػػف المدينػػة 6500
ييػػودي ،ولك ػػف االصػػولييف م ػػف بيػػنيـ انتقمػ ػوا لالسػػتيطاف ف ػػي المسػػتوطنات المحيط ػػة بالقػػدس ليس ػػتفيدوا م ػػف
امتيازات مالية ضخمة ،فيما ىاجر العممانيوف باألساس إلى منطقة تؿ ابيب الكبرى
الغد ،عمان5885/2/80 ،

 78الجزيرة نت :األردن يمنع لجوء فمسطينيي سوريا إلى أراضيو
عماف  -محمد النجار :قالت مصادر أردنية رفيعة لمجزيرة نت إف مجمس السياسات الذي يرأسو الممؾ عبد
اهلل الثاني قرر عدـ السماح لالجئيف الفمسطينييف القادميف مف سوريا مف المجوء في األردف.
وأوضح مصدر أردني أف القرار اتُخذ في اجتماع لمجمس السياسات ،الذي يعتبر أعمى سمطة قرار في
البالد ،والذي يشارؾ فيو قادة الجيش والمخابرات والحكومة ،وأشار إلى أف دوافع القرار تأتي خشية تدفؽ
عدد كبير مف الالجئيف الفمسطينييف في سوريا إلى األردف.
الجزيرة نت ،الدوحة5885/2/84 ،
 75غزة :توقيع  85اتفاقية لمشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات األىمية
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غزة :وقعت شبكة المنظمات األىمية امس ،في مقرىا بقطاع غزة مع اثنتي عشرة منظمة أىمية مف قطاع
غزة اتفاقيات بناء قدرات المنظمات األىمية وذلؾ مف خالؿ مشروع “ تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات
المنظمات األىمية “ لمعاـ  1081المموؿ مف المساعدات الشعبية النرويجية .NPA
وجرى التوقيع بمقر الشبكة بحضور كؿ مف ممثمي ىذه المنظمات وعضو مجمس إدارة شبكة المنظمات
األىمية الفمسطينية حساـ النونو ومدير الشبكة أمجد الشوا ومنسقة المشروع عبير ياغي ومسؤولة المشاريع
في المساعدات الشعبية النرويجية  NPAريـ الوحيدي.
الحياة الجديدة ،رام اهلل5885/2/80 ،
 73قافمتا "األنصار  "5و"أميال من االبتسامات  "85تصالن غزة
رفح :وصمت قافمتا (األنصار  )1و(أمياؿ مف االبتسامات  )81إلى قطاع غزة مساء الخميس عبر معبر
رفح البري مع مصر .وكاف في استقباؿ القافمتيف في معبر رفح وكيؿ و ازرة الخارجية بغزة غازي حمد،
ومسؤوليف في الو ازرة وعدد مف المؤسسات العاممة في قطاع غزة.
شخصا يمثموف نقابات مينية
وتضـ قافمة (األنصار  80 )1مركبة (شاحنتيف و 81كرفاناً) ويشارؾ فييا 50
ً
وأحزاب سياسية واعالمييف بينيـ أجانب.
وتيدؼ القافمة إلى إيصاؿ المساعدات لمفمسطينييف في قطاع غزة مف بينيا أكثر مف  60صنفًا مف األدوية
التي يحتاجيا القطاع بعد أف نفذ مخزونو منيا وغالبيتيا ألمراض القمب والسرطاف واألطفاؿ.
في حيف تضـ قافمة (أمياؿ مف االبتسامات  03 )81ناشطا مف مختمؼ الدوؿ ،وقد اصطحبت  81سيارة
بيجو لممعاقيف و 82تويوتا لنفس الغرض وأدوية ومستمزمات طبية ويرافقيا  3أطباء إللقاء محاضرات طبية
لتدريب اطباء قطاع غزة في بعض التخصصات الطبية.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)5885/2/84 ،
 77مركز األسرى :االحتالل يعتدي عمى األسير محمد التاج المضرب عن الطعام لميوم الـ 52
غزة :ذكر مركز األسرى لمدراسات أف إدارة السجوف اإلسرائيمية اعتدت ،الميمة الماضية ،عمى األسير محمد
التاج المتواجد في سجف "الجممة" قسـ ( )3مف مدينة طوباس ،والمضرب عف الطعاـ لميوـ الخامس
والستيف عمى التوالي ،مطالباً بمعاممتو "كأسير حرب" وفقًا لالتفاقيات الدولية.
قدس برس5885/2/84 ،
 72االحتالل يعتقل مدير فضائية "األسير" ويصادر أجيزة بثيا
متخصصة
(يو .بي .آي) :صادرت قوات االحتالؿ ،أمس ،أجيزة البث الخاصة بقناة فضائية فمسطينية
ّ
بشؤوف األسرى وصادرت محتوياتيا واعتقمت مديرىا بعد مداىمة منزلو في جنيف بالضفة الغربية .وقاؿ
مصدر حقوقي فمسطيني ،إف قوات االحتالؿ داىمت مقر قناة “األسير الفمسطيني” الفضائية التي بدأت
البث قبؿ نحو شير عبر مدار “النايؿ سات” وصادرة أجيزة البث الخاصة بيا ،كما اعتقمت مديرىا بياء
خيري موسى (11عاماً) ،بعد اقتحاـ منزلو في قرية مركة جنوب جنيف.
الخميج ،الشارقة5885/2/80 ،
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 75جودة :إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة مصمحة وطنية عميا
عمػػاف(-بت ػرا) :أكػػد وزيػػر الخارجيػػة ناصػػر جػػودة ،أف إقامػػة الدولػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة ىػػي مصػػمحة أردنيػػة
وطنية عميا ،تماما كما ىي مصمحة فمسطينية ،مشي ار إلػى أف األردف معنػي بقضػايا الحػؿ النيػائي كافػة التػي
ليا ارتباط مباشر بالمصالح األردنية؛ وىي الحدود واألمف والالجئػوف والميػاه والقػدس .جػاء ذلػؾ ،خػالؿ لقػاء
جػػودة ،فػػي عمػػاف أمػػس ،مػػع ال ػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس لبحػػث العالقػػات الثنائيػػة ،وآخػػر التطػػورات
والمستجدات عمى صعيد عممية السالـ والوضع في المنطقة.
الغد ،عمان5885/2/80 ،
 74عمان« :الوحدة الشعبية» يؤكد التمسك بخيار المقاومة وحق العودة
عمػػاف :إحيػػاء لمػػذكرى  20لمنكبػػة وتضػػامناً مػػع أسػػرى الحريػػة فػػي السػػجوف الصػػييونية ،أقػػاـ حػػزب الوحػػدة
الشعبية ،امس االوؿ األربعاء ،ميرجاناً بعنواف «النكبة واألسرى» ،تحدث فيو كػؿ مػف محمػد البشػير ،عضػو
الحممة الوطنية لمدفاع عف الخبز والديمقراطية ،وكايد الغوؿ ،عضػو المجنػة المركزيػة لمجبيػة الشػعبية لتحريػر
فمسطيف ،والدكتور سعيد ذياب ،األميف العاـ لحزب الوحدة الشعبية.
وأكد المتحدثوف أف إحياء ذكػرى النكبػة لػيس مجػرد مسػألة شػكمية ،بػؿ ىػو تعبيػر واضػح عػف رفػض نتائجيػا،
مبينػيف أف الشػعب الفمسػػطيني فػي كافػة أمػػاكف تواجػده يعيػػد فػي ذكػرى النكبػػة التأكيػد عمػى حقػػو التػاريخي فػػي
فمسطيف ،متمسكاً بحقو في العودة وفؽ القرار  . 850وطالبوا بالتمسؾ في ىذا القرار والطعػف بعضػوية دولػة
االحتالؿ في األمـ المتحدة ،مؤكديف عمى ثوابت الشعب وحقوقو وكافة خياراتو في مقاومة االحتالؿ.
الدستور ،عمان5885/2/80 ،
 70متري في ندوة "المصالحة المبنانية ـ الفمسطينية" :ىناك تغير في الرؤى يميد لعمل مشترك
نظمت جمعية "األخوة لمعمؿ الثقافي اإلجتماعي" ،نػدوة حػوار عػف "الػذاكرة والمصػالحة فػي العالقػات المبنانيػة
 الفمسطينية في مقر الجمعية  -طريؽ المطار ،في حضور الوزير السابؽ حسف منيمنة.وقػػاؿ رئػػيس الجمعيػػة ابػػو فػػادي ارجػػي فػػي كممػػة" :مػػددنا أيػػدينا لمحػوار الػػذي لػػـ يكتمػػؿ ،وأعمنػػا جيػػا ار رفضػػنا
التوطيف ،ولكػف لػـ نحصػؿ عمػى قسػـ أساسػي مػف حقوقنػا اإلنسػانية ،ال بػؿ لػـ يتصػالح إخوتنػا المبنػانيوف مػع
أنفسيـ تجاىنا" .ثـ تحدثت السكرتير األوؿ والقائـ باألعماؿ في السفارة النروجيػة السػيدة مػي تويغػاـ ،فقالػت:
"الوضػػع الفمسػػطيني فػػي لبنػػاف جيػػد جػػدا ،لكػػف يجػػب إعطػػاء الفمسػػطينييف حقػػوقيـ كاممػػة .كػػؿ تطػػور إيجػػابي
لموضع الفمسطيني سيكوف لو انعكاسو اإليجابي عمى لبناف ،نحف نشجع عمػى مقاربػة الوضػع الفمسػطيني فػي
لبناف مف الزاوية اإلنسانية ،وذلؾ مف خالؿ إعطاء الفمسطينييف حقوقيـ األساسية".
وقدـ الوزير السابؽ طارؽ متري مداخمة ،فأكد "اف ىناؾ تغي اًر في رؤى المبنانييف ،ال سػيما الشػباب مػنيـ ،مػا
يميد الطريؽ أماـ عمؿ مشترؾ بيف المبنانييف والفمسطينييف ،يحقؽ مصالحة في العمؽ.
وقاؿ مسؤوؿ الحزب التقػدمي اإلشػتراكي فػي الجنػوب سػرحاف سػرحاف" :اننػا ممتزمػوف بقضػية فمسػطيف قضػية
وطنية قومية عربية مركزية ،ونطالب الدولة المبنانية باصدار المراسيـ المتعمقة بالحقوؽ المدنية لالجئيف".
وتحػػدث نائػػب رئػػيس الحػػزب السػػوري القػػومي توفيػػؽ مينػػا ،فقػػاؿ" :اف تأسػػيس المصػػالحة عمػػى قاعػػدة تػػأميف
الحقوؽ المدنية واالجتماعية والمعيشية واالنمائية لشعبنا الفمسطيني ،يؤكد وحدة المصير والمسػؤولية ،ويسػرع
في احباط المخطط الصييوني في بعديو االستيطاف والتوطيف".
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ثـ تحدث الوزير السابؽ طراد حمادة فقاؿ" :يجب اف نتػذكر اف لبنػاف وفمسػطيف واحػد فػي الجغرافيػا والتػاريخ،
والمغػػة والثقافػػة ،والواقػػع المتعػػاوف والمصػػير المشػػترؾ .يجػػب التػػذكر اف الفمسػػطينييف قػػاتموا مػػف اجػػؿ فمسػػطيف
اوالً ،ثـ قاتموا مف اجؿ مصالح تتعمؽ بحقيـ في الصراع مع العدو".
ثـ تحدث عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" عزاـ االحمد فقاؿ" :عندما برز الخطر الصييوني فػي المنطقػة
لػػـ يسػػتيدؼ فمسػػطيف فقػػط ،بػػؿ اسػػتيدؼ المنطقػػة بأكمميػػا" .اضػػاؼ" :عمينػػا التركيػػز عمػػى المعركػػة االساسػػية
الواحدة ،نحاوؿ استعادة حريتنػا كاممػة غيػر منقوصػة ،نحػف فػي حاجػة الػى مصػالحة فمسػطينية جديػة .نتمنػى
اف تسػتكمؿ المصػػالحة المبنانيػة بشػػكؿ عػاـ لتتعػػانؽ مػػع مصػالحة فمسػػطينية مػف اجػػؿ المحافظػة عمػػى الػػذاكرة
الواحدة".
المستقبل ،بيروت5885/2/80 ،
 79ندوة "فمسطين من النكبة الى الدولة" في صيدا
صيدا :أقامت مؤسسة الحريري لمتنمية البشرية المستدامة والمجنة المبنانية الفمسطينية لمحوار والتنمية ندوة في
ثانويػػة رفيػػؽ الحريػػري فػػي صػػيدا ،بمناسػػبة الػػذكرى الرابعػػة والسػػتيف لمنكبػػة بعن ػواف "فمسػػطيف مػػف النكبػػة الػػى
الدولة" ،شارؾ فييا النائب بيية الحريري وعضو المجنة المركزية لحركة فتح عػزاـ األحمػد ومسػؤوؿ العالقػات
الدولية في حماس اسامة حمداف والعالمة السيد ىاني فحص.
ثـ تحدث األحمد فقاؿ :عمينا أف نسرع بتنفيذ ورقة المصالحة التي اعدتيا مصر ووقعػت عمييػا فػتح وحمػاس
ثـ فصائؿ منظمة التحرير وحركة الجياد االسالمي ..وتابع قائال ،ال خوؼ ال ىنا في لبناف وال في غيره مف
التػػوطيف .ورأى اف اسػ ػرائيؿ تس ػػتخدـ قضػػية األس ػػرى إلزع ػػاج القي ػػادة الفمسػػطينية والش ػػعب الفمس ػػطيني ،ل ػػذلؾ
اضفنا قضية األسرى في المقدمة وليس في النياية.
وقػػاؿ حمػػداف ،المقاومػػة ىػػي السػػبيؿ الوحيػػد الػػذي يعيػػد الحقػػوؽ .ومػػا حققػػو األسػػرى انجػػاز يقػػوؿ لنػػا اننػػا رغػػـ
ى ػػوؿ النكب ػػة ق ػػادروف عمػ ػػى تحقي ػػؽ انتص ػػارات وانجػػػازات .أض ػػاؼ" ،المش ػػيد الفمسػ ػػطيني الي ػػوـ ي ػػذىب الػػػى
المصالحة .اف حكومة اسرائيمية جديدة تشيد تكتؿ كؿ قوى اليميف في اسرائيؿ ال تنبئ بخير .وتػابع" ،قضػية
فمسػػطيف مػػا غابػػت ولػػـ تغػػب عمػػا يجػػري فػػي منطقتنػػا .ال بػػد مػػف اف نغيػػر ادواتنػػا واسػػاليبنا وتكتيكاتنػػا فػػي
مواجية العدو االسرائيمي .وىذا يستدعي اعادة االعتبار لمنظمة التحرير واعادة النظر في البرنامج السياسي
لممنظمة لينطمؽ مف قاعدة التحرير مرة أخرى بدؿ الحديث عف دولة عمى جزء مف ارض فمسطيف.
وقالػػت النائػػب الحريػػري :عامػاً بعػػد عػػاـ ،ونكبػػة بعػػد نكبػػة ،لػػـ يعػػرؼ ابنػػاء فمسػػطيف اليػػأس سػػبيالً إلػػى قمػػوبيـ
النكبػػة
يثنػػييـ عػػف شػػوقيـ لقدسػػيـ وت ػرابيـ ميمػػا غمػػت التّضػػحيات .اضػػافت :أردنػػا أف نكػػوف مع ػاً فػػي ذكػػرى ّ
قدـ واإلزدىار.
الصحوة العربية الجديدة ،ولنقؼ إجالالً واحتراماً لك ّؿ شيداء الحرية والعدالة والتّ ّ
لنجتمع حوؿ ّ
المستقبل ،بيروت5885/2/80 ،
 28صيدا :االجيزة االمنية تتابع أنباء مغادرة أصوليين لمخيم عين الحموة
صيدا – "النيار" :تابعت االجيزة االمنية والقوى السياسية المبنانية والفمسطينية في منطقة صيدا ،انبػاء تم نكػف
ع ػػدد م ػػف المس ػػؤوليف والكػ ػوادر االص ػػولية والس ػػمفية الفمس ػػطينية المنتمي ػػة ال ػػى "ف ػػتح االس ػػالـ" و"جن ػػد الش ػػاـ"
والمطموبة لمقضاء المبناني ،مػف مغػادرة مكػاف سػكنيا داخػؿ مخػيـ عػيف الحمػوة فػي صػيدا الػى جيػة لػـ تعػرؼ
بعد.
التاريخ :الجمعة 5885/2/80

العدد5282 :

ص 57

وأجمعػػت مصػػادر لبنانيػػة وفمسػػطينية عمػػى عػػدـ نفػػي مػػا اشػػيع او تأكيػػده لجيػػة خػػروج اي شػػخص مػػف الػػذيف
وردت اسػػماؤىـ ،وعمػػى أرسػػيـ توفيػػؽ طػػو (ابػػو محمػػد) ،ومػػف بيػػنيـ الشػػيخ اسػػامة الشػػيابي ومحمػػد العػػارفي
وىيثـ الشعبي ومحمد الدوخي.
واوضحت مصادر فمسطينية لػػ"وكالة االنبػاء المركزيػة" ،اف ىػؤالء كػانوا يػرددوف أمػاـ سػكاف المخػيـ أف لػدييـ
رغبػػة فػػي تػػرؾ المخػػيـ والتوجػػو الػػى شػػماؿ لبنػػاف ومنػػو الػػى داخػػؿ اال ارضػػي السػػورية لممشػػاركة فػػي مقاتمػػة
عناصر الجيش السػوري ،واف العناصػر غيػر معروفػة شػكالً ،وتسػتعمؿ او ارقػاً مػزورة ،وىنػاؾ مػداخؿ ومخػارج
في المخيـ غير معروفة لدى الجميع".
واكدت المصادر اف "القيادات الفمسطينية حذرة ومتنبية لكؿ طػارئ وىػي تعقػد لقػاءات متواصػمة فػي مػا بينيػا
واجتماعػػات مػػع الجػػيش والقػػوى االمنيػػة المبنانيػػة فػػي الجنػػوب لتجنيػػب المخػػيـ الكػػاس المػرة ومنػػع اي محاولػػة
لنقؿ الفتنة الى داخمو لحفظ امف الجوار المبناني".
واستدعى ىذا االمر عقد اجتماع في السفارة الفمسطينية في بيروت لكوادر حركة "فتح" برئاسة ممثػؿ السػمطة
في لبناف عزاـ االحمد .وأكد المسؤوؿ الفمسطيني منيػر المقػدح مغػادرة المجموعػة مخػيـ عػيف الحمػوة .وكشػؼ
اف "فػػي عػػداد ى ػؤالء عناصػػر مػػف فػػتح االسػػالـ ومػػف جنػػد الشػػاـ ،ونفػػى وجػػود معمومػػات مؤكػػدة عػػف وجيػػة
مغادرتيـ وكيؼ تـ خروجيـ مف عيف الحموة.
النيار ،بيروت5885/2/80 ،
 28صيدا :ضبط صاروخ وعبوة وذخائر ميربة داخل عربة في تعمير "عين الحموة"
صػػيدا :أحػػبط الجػػيش المبنػػاني ،عنػػد العاشػرة والنصػػؼ مػػف ليػػؿ أمػػس ،عنػػد المػػدخؿ التحتػػاني لمنطقػػة تعميػػر
"عػيف الحمػػوة" محاولػة تيريػػب أسػػمحة وذخػائر مػػف بينيػػا عبػوة ناسػػفة كانػت مخبػػأة فػػي عربػة مخصصػػة لجمػػع
الخػػردة ،ومعيػػا بندقيػػة رشاشػػة وجعبػػة عسػػكرية وكانػػت فػػي طريقيػػا إلػػى خػػارج المنطقػػة .وعمػػى األثػػر ضػربت
وحدات مف الجػيش طوقػاً أمنيػاً حػوؿ المكػاف ،وحضػرت وحػدة مػف فػوج اليندسػة وكشػفت عمػى العربػة فعثػرت
فييػػا أيض ػاً عمػػى صػػاروخ غ ػراد وقػػذائؼ ىػػاوف مػػف عيػػار  20ممػػـ و 11ممػػـ .وعممػػت "المسػػتقبؿ" اف الجػػيش
أوقػؼ صػػاحب العربػػة وىػو فمسػػطيني مػػف آؿ الفػار .وبعػػد دقػػائؽ تمكػف مػػف توقيػػؼ شػخص آخػػر لبنػػاني كػػاف
ينتظر خارج منطقة التعمير لتسمـ األسمحة الميربة.
المستقبل ،بيروت5885/2/80 ،
 25عمرو موسى يتعيد استمرار التزام مصر بإقامة دولة فمسطينية عاصمتيا القدس
القاىرة :تعيد المرشح الرئاسي ،عمرو موسى ،استمرار التزاـ مصر بحؿ القضية الفمسطينية وقياـ دولة
فمسطيف وعاصمتيا القدس ،وذلؾ في إطار التزاميا باألمف اإلقميمي والمبادرة العربية التي صدرت في
بيروت عاـ  .1001وأضاؼ ،في مؤتمر انتخابي في منطقة شبرا ،شماؿ القاىرة ،إف مصر باعتبارىا أكبر
الدوؿ العربية عمييا التزامات كاممة تجاه القضية الفمسطينية ،وعمييا أيضاً أف تقود عممية التغيير في الشرؽ
األوسط.
الخميج ،الشارقة5885/2/80 ،
 23حمدين صباحي :أنا ال أكره أحداً في الوجود سوى اإلسرائيميين فقط
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القاىرة :أكد المرشح لمرئاسة المصرية حمديف صباحي أف الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر ىو مثمو
األعمى ،وأف أولويات برنامجو ستركز عمى دعـ الحريات وتحقيؽ العدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية .
وقاؿ ،في مقابمة مع فضائية النيار ،إف ىذه الركائز ستكوف في مقدمة تنفيذ برنامجو حاؿ فوزه باالنتخابات
الرئاسية ،متعيداً الوقوؼ عمى مسافة واحدة مع مخالفيو الرأي ،مؤكداً عدـ وجود أي خصومة سياسية" ،فأنا
ال أكره أحداً في الوجود سوى اإلسرائيمييف فقط".
الخميج ،الشارقة5885/2/80 ،
 27المرشح لمرئاسة المصرية خالد عمي" :إسرائيل" عدو لمصر ...وال يمنع من تعديل "كامب ديفيد"
أحمد إمبابي :اعتبر خالد عمي ،المرشح النتخابات الرئاسة المصرية ،أف إسرائيؿ عدو لمصر ،وأيد ،في
حوار مع جريدة الشرؽ األوسط ،تعديؿ االتفاقيات المبرمة معيا ،قائالً" :إسرائيؿ عدو لمصر ،واالتفاقيات
المبرمة معيا نحترميا طالما أف ىناؾ التزاما بيا ،لكف ىذا ال يمنع مف إجراء تعديالت عمى تمؾ االتفاقية
بعد مرور  30سنة ،وال بد مف المطالبة بكامؿ السيادة المصرية عمى أراضي سيناء ،وىذا ليس معناه
الحرب ،لكف سنظؿ نتذكر تمؾ القضية ومتمسكيف بيا".
الشرق األوسط ،لندن5885/2/80 ،
 22تحقيق" :إسرائيل" ىدف لتصريحات مرشحي الرئاسة في مصر
القاىرة  -إدموند بمير ،إعداد :رفقي فخري ،تحرير :أحمد حسف :أصبحت "إسرائيؿ" ىدفاً يتبارى المتنافسوف
في انتخابات الرئاسة المصرية لمتصويب عميو مستغميف العداء الشعبي تجاىيا لكف مف المرجح أف تضمف
واقعية المنصب عدـ تقويض معاىدة السالـ القائمة بيف البمديف منذ  33عاماً.
ويراقب المسؤولوف في "إسرائيؿ" االضطرابات السياسية في مصر بقمؽ متزايد بعد سقوط حسني مبارؾ الذي
شيد عيده فترة سالـ فاتر واف كانت مستقرة.
ويتباىى قائد سابؽ لمقوات الجوية يخوض سباؽ الرئاسة بأنو اسقط طائرة إسرائيمية في عاـ  8563الذي
شيد الحرب األخيرة مف أربعة حروب بيف مصر و"إسرائيؿ".
ويشير مرشح إسالمي إلى "إسرائيؿ" عمى أنيا "الكياف الصييوني" بدالً مف استخداـ اسميا ويصفيا بأنيا
"عدو" ويتعيد مرشح يساري بدعـ المقاومة الفمسطينية ضد "إسرائيؿ".
وال يريد أحد مف المرشحيف تمزيؽ الوثيقة التي تـ توقيعيا في عاـ  8565لكنيـ أشاروا م ار ار في اجتماعات
حاشدة ومناظرات إلى ضرورة مراجعتيا .ويعبر كثير منيـ عف سخطو مف بنود في االتفاقية التي توسطت
فييا الواليات المتحدة ويقولوف إنيا منحازة لصالح "إسرائيؿ".
وقاؿ المرشح اإلسالمي عبد المنعـ أبو الفتوح في مناظرة تمفزيونية عندما سئؿ بشأف "إسرائيؿ" إف "إسرائيؿ
عدو ..كياف قاـ عمى احتالؿ األرض ..قاـ عمى تيديد أمننا ..كياف يممؾ  100رأس نووي" .وفي سعيو
لتوجيو ضربة قاضية ،في مواجية تمفزيونية ،سأؿ أبو الفتوح األميف العاـ السابؽ لمجامعة العربية ومنافسو
في انتخابات الرئاسة عمرو موسى إف كاف يعتبر "إسرائيؿ" عدواً لكف موسى اختار استخداـ تعبير "خصـ".
وكتب معمؽ بجريدة إسرائيمية في الشير الماضي يقوؿ إف موسى يكف "احتقا اًر" شديداً لػ"إسرائيؿ".

التاريخ :الجمعة 5885/2/80

العدد5282 :

ص 55

وقاؿ موسى "نعـ أنا انوي إعادة النظر في صيغة العالقات" .وأضاؼ "ىي دولة قطعاً لنا معيا خالفات
ضخمة جداً" .لكنو قاؿ إف الرئيس القادـ يحتاج الف "يدير األمور بحكمة مش يدفعيا طبقاً لشعارات إلى
صداـ قد ال نكوف مستعديف لو".
وقاؿ السفير اإلسرائيمي السابؽ لدى مصر اسحؽ ليفانوف إف الميمة الرئيسية لػ"إسرائيؿ" كانت "إبالغ
المصرييف بصوت مرتفع أف معاىدة السالـ في مصمحتيـ أيضاً ،وانو يتعيف عمييـ عمؿ كؿ شيء لمحفاظ
عمييا" .وأضاؼ أف التصريحات التي صدرت خالؿ الحممة االنتخابية ال تترجـ دائماً إلى عمؿ عند تولي
المنصب .وتابع "ىذا األمر يشبو ما يحدث في جميع الدوؿ".
وقاؿ أبو الفتوح ،الذي يشير إلى "إسرائيؿ" دائماً باستخداـ تعبير "الكياف الصييوني" ،إف مصر يجب أف
تراجع معاىداتيا لمتأكد مف أنيا تتفؽ مع مصالحيا القومية لكنو ال يريد أف يبادر بشف حرب.
وقاؿ أحمد شفيؽ ،في اجتماع انتخابي ،عندما سئؿ بشأف "إسرائيؿ" :إف الدولة القوية ليست فقط تمؾ التي
لدييا مدفعية ودبابات وانما التي لدييا اقتصاد قوي وعموـ قوية وثقافة قوية.
وتعيد المرشح اليساري حمديف صباحي في مقابمة تمفزيونية بأف يدعـ مف يقاوـ "إسرائيؿ" ،ليس بسبب
المشاعر الوطنية أو العربية أو األخالقية ،رغـ أف ىذا ىو الوضع ،لكف الف ىذه ىي قوانيف األمـ المتحدة.
واستخدـ الداعية اإلسالمي صفوت حجازي الذي يؤيد مرشح جماعة اإلخواف المسمميف محمد مرسي
تجمعاتو االنتخابية لمدعوة إلى إقامة دولة عربية كبيرة تكوف عاصمتيا القدس.
وينتقد مرسي "إسرائيؿ" لكنو يقوؿ انو سيحترـ المعاىدة" التي تجمب  8.3مميار دوالر سنويا في صورة
مساعدات عسكرية .وقاؿ مساعد لمرسي إف مرشحو لف يمتقي بمسؤوليف إسرائيمييف إذا أصبح رئيسا لكف
وزير خارجيتو سيفعؿ ذلؾ.
وقاؿ شادي حامد مدير األبحاث بمركز بروكينجز الدوحة "توجد خطوط حمراء وأعتقد أف الجميع يدركونيا.
مصر تحتاج إلى عالقات وثيقة مع الواليات المتحدة وتحتاج إلى مساعدات مالية واستثمارات وقروض"...
لكف حامد قاؿ إف السياسييف في مصر يمكف أف "يحاولوا معرفة المدى الذي يمكنيـ الذىاب إليو  ...قبؿ
إثارة غضب المجتمع الدولي".
وكالة رويترز5885/2/84 ،
 25ضبط مخبأين لمقذائف الصاروخية في سيناء
سيناء  -يسري محمد :نجحت أجيزة األمف بمحافظة شماؿ سيناء أمس في ضبط مخبأ سري لمقذائؼ
الصاروخية بمنطقة جبمية بالقطاع األوسط مف سيناء .وأوضحت مصادر أمنية أنو أثناء قياـ دورية أمنية
بتمشيط المنطقة عثرت عمى المخبأ وبداخمو  30قذيفة مضادة لمطائرات اسطوانية الشكؿ طوليا  30سـ
وقطرىا  80سـ ،ويعموىا الصدأ الشديد وىي مف مخمفات الحروب .كما تـ العثور عمى مخبأ آخر بمنطقة
صدر حيطاف بوسط سيناء وبداخمو  81طمقة .ويقوـ ميربوف بجمع تمؾ األسمحة الستخالص مادة (تي إف
تي) شديدة االنفجار منيا ،وتيريبيا إلى قطاع غزة لتستعمؿ في صناعة أسمحة محمية في القطاع.
الشرق األوسط ،لندن5885/2/80 ،
 24تركيا تطالب "إسرائيل" بتفسيرات حول انتياك أجواء شمال قبرص
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نشرت وكالة رويترز 5885/2/84 ،نقالً عف مراسميا في اسطنبوؿ ،داريف باتمر ،أف الجيش التركي قاؿ في
بياف عمى موقعو" :خرقت طائرة تنتمي إلسرائيؿ لـ يتسف تحديد طرازىا المجاؿ الجوي لجميورية شماؿ
قبرص التركية خمس مرات" .وأضاؼ" :رداً عمى ىذا الموقؼ أرسمنا طائرة مف طراز 1اكس.أؼ82-.
المتمركزة في انجرليؾ ونفذت طائراتنا طمعات في المجاؿ الجوي لجميورية شماؿ قبرص التركية ومنعت
الطائرة المذكورة في مواصمة انتياؾ المجاؿ الجوي لجميورية شماؿ قبرص".
وقالت و ازرة الخارجية التركية إنيا اتصمت بالبعثة الدبموماسية اإلسرائيمية في أنقرة ،وطمبت إيضاحاً ليذا
االنتياؾ.
وقالت متحدثة باسـ الجيش اإلسرائيمي في القدس إنيا تتحقؽ مف التقرير.
وأضافت الخميج ،الشارقة5885/2/80 ،نقالً عف وكالة (يو.بي.آي ،).أف الرئاسة في شماؿ قبرص
احتجت عمى االنتياؾ اإلسرائيمي باتصاؿ ىاتفي أجراه كودريت أوزيرساي المبعوث الخاص لمرئيس ديرفيس
أوروغمو ،مع سفير اإلسرائيمي في قبرص اليونانية مايكؿ ىراري.
 20جريدة "إسرائيل اليوم" :السفير البحريني في بروكسل يتوقع مساندة إسرائيمية في مواجية إيران
قاؿ السفير البحريني في بروكسؿ ،أحمد محمد الدرسي ،لجريدة "إسرائيؿ اليوـ" ،أمس ،إف بالده تتوقع مف
"إسرائيؿ" الوقوؼ إلى جانبيا في مواجيتيا الحالية مع إيراف .وذكرت الجريدة أف الدرسي شارؾ في المؤتمر
المركزي األوؿ لمبرلماف الييودي األوروبي الجديد الذي انعقد في العاصمة البميجيكية أوؿ مف أمس ،وشف
خالؿ كممة ألقاىا ىجوما عمى إيراف .وقاؿ في مقابمة معيا إف "البحريف تتوقع مف المجتمع الدولي كمو ،بما
في ذلؾ إسرائيؿ ،أف يقؼ إلى جانبيا في مواجيتيا الحالية مع إيراف".

وذكرت الجريدة أف السفيرة البحرينية لدى واشنطف ،ىدى عز ار نونو ،شاركت في المؤتمر كونيا ييودية.
وقالت "أشعر بأف مكاني اليوـ ىنا مع البرلماف الييودي .فيذا منبر مناسب إلثارة موضوع العدواف اإليراني".
األخبار ،بيروت5885/2/80 ،
" 29يديعوت أحرونوت" :كبرى شركات النفط السعودية تشتري برنامج إدارة من شركة إسرائيمية
نشرت جريدة "يديعوت أحرونوت" ،اليوـ الجمعة تحت عنواف "النفط السعودي بأيدينا" أف أكبر شركة نفط
س عودية وتدعي "يانر" ويممكيا الشيخ عبد العزيز الفيد ،أحد رجاالت التيار الديني المعتدؿ في السعودية ،قد
اشترت مؤخ اًر برنامج إدارة محوسب مف شركة إسرائيمية .وأشارت الجريدة إلى أف الشركة السعودية التي
كانت تبحث مؤخ اًر عف طريؽ لترشيد عمميا ونشاطيا التجاري قد أوفدت مندوبيف عنيا لممشاركة في
المعرض الدولي في مالبورف في أستراليا ،حيث عرضت شركات ىايتؾ عالمية منتجاتيا وبرامجيا اإلدارية
المحوسبة.
وقررت الشركة في ختاـ سمسمة مشاورات شراء برنامج مف شرمة "دارونت" اإلسرائيمية التي تقع مكاتبيا
الرئيسية في مدينة "رمات غاف" قرب تؿ أبيب ،ويعمؿ مركز الدعـ التقني التابع ليا مف مستوطنة "إلعاد"
المسكونة بمستوطنيف حريدييف .وبحسب "يديعوت أحرونوت" فقد اشترت الشركة السعودية المذكورة مف
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الشركة اإلسرائيمية برنامجاً يسمى  TMBالذي يستعمؿ في إدارة الشركات الكبيرة ،بمبمغ وصؿ إلى 600
ألؼ شيكؿ .وب عد إتماـ الصفقة جرى تدريب عاممي الشركة السعودية عمى البرنامج في مدينة مالبورف في
أستراليا مف قبؿ طاقـ إسرائيمي قوامو  81شخصاً.
ووصفت الجريدة أجواء عممية التدريب بأنيا كانت حميمة وجيدة ،إال أف السعودييف كانوا اشترطوا تدريب
أطقـ عاممي الشركة حتى ال يضطروا لالستعانة بمركز الدعـ التقني في مستوطنة "إلعاد".
ووفقا ألقواؿ مدير الشرطة اإلسرائيمية ،إيفي شبينترسكي ،فإف الصفقات مع السعودية لف تقتصر عمى ىذه
الصفقة ،إذ لـ يخؼ السعوديوف خالؿ المفاوضات انطباعيـ الجيد عف "إسرائيؿ" بؿ إنيـ أشاروا إلى أنيـ
سيسروف بالعمؿ مستقالً مع تكنولوجيا إسرائيمية.
موقع عرب 5885/2/80 ،70
 58تقارير في الخرطوم عن وجود إسرائيمي في دولة جنوب السودان
قالت تقارير في الخرطوـ ،إف "إسرائيؿ" تقترب مف السوداف ،عمى ظيور جنود الجيش الشعبي لدولة جنوب
السوداف ،وأشارت إلى أف "إسرائيؿ" اآلف تجد حدود دولة الجنوب مفتوحة أماميا بدعوة "رسمية" مف جوبا.
وقالت التقارير ،عمى خمفية إعالف الجنوب حصولو عمى صفقة صواريخ مضادة لمطائرات ،إف تمؾ
الصواريخ تحتاج إلى منصات إطالؽ وعمالة فنية خاصة ،ماىرة ومدربة ،وىذا ما ال يتوافر في الدولة
الوليدة ،ويحتاج إلى تدريب فني عاؿ وميارات وسيقوـ بالتدريب ،قطعاً ،مدربوف إسرائيميوف .وكشفت التقارير
أف منطقة البحر األحمر تعيش حالة ترقب وتوجس مف األعيف التي ترقب تمؾ السواحؿ ،حيث تنتشر عمى
طوؿ تمؾ المياه قطع عسكرية بحرية تتبع لمعديد مف الدوؿ ،خاصة الغربية منيا في وجود يتيـ "إسرائيؿ"
بأنيا تقؼ وراءه.
الخميج ،الشارقة5885/2/80 ،
 58البنتاجون يدعم "إسرائيل" بـ  48مميون دوالر إضافية لتمويل "القبة الحديدية"
واشنطف  -محمد عبد العاؿ :قاؿ وزير الدفاع األمريكي ليوف بانيتا بعد اجتماع مع نظيره اإلسرائيمي إييود
باراؾ يوـ الخميس إف البنتاجوف سيسعى لتزويد "إسرائيؿ" بمبمغ إضافي قدره  60مميوف دوالر في السنة
المالية الحالية ،التي تنتيي في أيموؿ /سبتمبر ،لتمويؿ درعيا المضاد لمصواريخ قصيرة المدى الذي يعرؼ
باسـ "القبة الحديدية".
وقدمت الواليات المتحدة حتى اآلف  105مالييف دوالر لدعـ مشروع القبة الحديدية.
وقاؿ بانيتا إف البنتاجوف سيطمب تمويالً إضافياً لبرنامج القبة الحديدية خالؿ السنوات الثالث القادمة
"استنادا إلى تقييـ سنوي لمتطمبات األمف اإلسرائيمي" .وقاؿ" :ىدفي ىو ضماف حصوؿ إسرائيؿ عمى
التمويؿ الذي تحتاجو كؿ عاـ إلنتاج ىذه البطاريات (مف الصواريخ) التي يمكنيا حماية مواطنييا" .وقاؿ
بانيتا "نستطيع تقديـ ىذه المساعدة بسرعة بشرط موافقة الكونجرس لضماف عدـ مواجية عجز في ىذا
النظاـ الميـ" .وأشادت المجنة األمريكية اإلسرائيمية لمشؤوف العامة (إيباؾ) بقرار بانيتا قائمة انو سيساعد
"إسرائيؿ" عمى أف تحمي بشكؿ أفضؿ مواطنييا مف نحو  20ألؼ صاروخ وقذيفة حشدىا مقاتمو حركة
حماس وحزب اهلل عمى حدودىا.
وكالة رويترز5885/2/80 ،
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 55ىيالري كمينتون :االئتالف الحكومي الجديد في "إسرائيل" "مشجع لمسالم"
(أ.ؼ.ب) :اعتبرت وزيرة الخارجية األمريكية ىيالري كمينتوف أف انضماـ حزب كاديما إلى حكومة برئاسة
بنياميف نتنياىو أمر مشجع لعممية السالـ .وقالت ،في حديث نشرتو أوؿ مف أمس جريدة "يو اس اي
توداي" األمريكية" :وجدت مف المشجع أف يكوف احد ابرز أىداؼ االئتالؼ ىو الدفع بعممية السالـ في
الشرؽ األوسط" .وقالت كمينتوف إف الميكود وكاديما وجيا "إشارة قوية .تحدثت مع رئيس الوز ارء نتنياىو.
يبدو مصمماً بشأف التزامو بمواصمة عممية السالـ مع الفمسطينييف" .وأضافت أنيا تحدثت مع الرئيس
الفمسطيني محمود عباس الذي "قاؿ انو مستعد لاللتزاـ جدياً".
البيان ،دبي5885/2/80 ،
 53مؤسسات بريطانية تحتج عمى عدم تغطية "بي بي سي" إلضراب األسرى الفمسطينيين
لندف :شارؾ عشرات مف النشطاء في اعتصاـ أماـ مبنى ىيئة التمفزة البريطانية بي بي سي لالحتجاج عمى
عدـ تغطية قضية األسرى الفمسطينييف ،وعمى "التحيز المستمر لصالح دولة االحتالؿ اإلسرائيمي" .وقاـ وفد
مف المؤسسات التضامنية بتسميـ رسالة احتجاج ،يوـ األربعاء  ،5|82إلدارة األخبار في الػ"بي بي سي"،
تضمنت استنكا اًر لعدـ مينية الييئة عندما يتعمؽ األمر بالقضية الفمسطينية ،وطالبت الرسالة مديرة األخبار
"بوضع حد ليذه السياسة المتحيزة ،وباحتراـ عقوؿ المشاىديف الذيف مف حقيـ أف يعرفوا الحقيقة".
وقاؿ مسؤوؿ العالقات واإلعالـ في "المنتدى الفمسطيني" زاىر بيراوي ،في تصريح صحفي مكتوب أرسؿ
نسخة منو لوكالة قدس برس" :إف عدـ تغطية قضية األسرى بالشكؿ الالئؽ "لـ يكف مستغرباً مف ىيئة
التمفزة البريطانية التي تمنع ذكر كممة فمسطيف في تقاريرىا .وسبؽ أف منعت بث دعاية لجمع التبرعات
لصالح متضرري الحرب الصييونية عمى قطاع غزة" .وأكد بيراوي أف "ىذا التحيز الفاضح يؤكد عدـ
مصداقية البي بي سي ويشير إلى خضوعيا لضغوط الموبي الصييوني".
قدس برس5885/2/84 ،
 57أثنار :بوتين مقتنع بأن "إسرائيل" ستياجم إيران ...و خامنئي يتوقع مواجية كبيرة مع "إسرائيل"
نقؿ الموقع اإللكتروني لجريدة ىآرتس عف رئيس الوزراء اإلسباني السابؽ خوسيو ماريا أثنار قولو في
محاضرة ألقاىا في "مركز القدس لمشؤوف العامة" إف الرئيس الروسي فالديمير بوتيف أبمغو بأف بالده ليست
قمقة مف قنبمة نووية إيرانية ،ألف الروس مقتنعوف بأنو في ىذه الحاؿ ستياجـ "إسرائيؿ" المنشآت النووية
اإليرانية .وقاؿ أثنار إنو سمع ىذا الكالـ مف بوتيف عندما كاف يتولى منصب رئيس الوزراء اإلسباني
وانتيت واليتو عاـ .1000
وتحدث أثنار عف زيارة قاـ بيا إلى إيراف عاـ  1000التقى خالليا المرشد العاـ لمجميورية اإلسالمية آية
اهلل عمي خامنئي ،قائالً إف األخير قاؿ لو إنو يتوقع مواجية كبيرة مع الغرب و"إسرائيؿ" ،وأف الحديث ال
يدور عف مواجية عسكرية فقط ،وانما عف حرب ثقافية أيضاً .وأضاؼ أف خامنئي قاؿ بشكؿ واضح إنو
ينبغي العمؿ مف أجؿ محو "إسرائيؿ" عف الخريطة.
الخميج ،الشارقة5885/2/80 ،
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 52دراسات عن أوضاع الفمسطينيين في الداخل والخارج
أرفػ ػػت م ػ ػرة – بيػ ػػروت :كثػ ػػرت األبحػ ػػاث والد ارسػ ػػات التػ ػػي تُجػ ػػرى لمعرفػ ػػة أوضػ ػػاع الفمسػ ػػطينييف المقيمػ ػػيف
والالجئيف ،وذلؾ بيدؼ معرفة أحوالو االجتماعية والصحية والتعميمية.
وكانت مجتمعات الفمسطينييف في الداخؿ والخارج في الفتػرات األخيػرة محػالً إلجػراء أبحػاث لد ارسػة مسػتوى
حياة الفمسطينييف ،ما يعكس اىتماماً دولياً ومؤسساتياً ،وما يعكس أيضاً رغبة في معرفػة أوضػاع الالجئػيف
مف زوايا عممية ،في مجتمع جزء منو يقع تحت االحتالؿ ،وجزء منو الجئ.
واستقطب المجتمع الفمسطيني مؤسسات الدراسات واألبحػاث إلجػراء اإلحصػائيات الالزمػة ،وذلػؾ نظػ اًر إلػى
أىميػػة القضػػية الفمسػػطينية ،واألدوار والمشػػاريع المػراد إمرارىػػا ،ولمعرفػػة التوجيػػات المسػػتقبمية لمفمسػػطينييف،
عما ىػو اجتمػاعي ،وىػذا مػا أكػده
في ظؿ التطورات السياسية واالجتماعية .وال يمكف فصؿ ما ىو سياسي ّ
األستاذ في جامعة تينسي األميركية برياف باربر.
السياسة والمعاناة
وعقػػد فػػي بيػػروت أخي ػ اًر مػػؤتمر «صػػحة الفمسػػطينييف داخػػؿ األ ارضػػي الفمسػػطينية وخارجيػػا» نظّمػػو «معيػػد
الصػػحة العامػػة والمجتمعيػػة» فػػي جامعػػة بيرزيػػت ،و»كمي ػػة العمػػوـ الصػػحية» فػػي الجامعػػة األميركيػػة ف ػػي
بيروت .ولـ تكف السياسة بعيػدة عػف األرقػاـ والمعطيػات؛ إذ قػاؿ فمسػطيني مػف الضػفة الغربيػة نقػؿ شػيادتو
أماـ المؤتمر:
«ال يمكننػػي أف أجػػد شخصػاً يتمتّػػع بحيػػاة سػػعيدة؛ إذ حتّػػى األشػػخاص الػػذيف يممكػػوف المػػاؿ أو يعممػػوف فػػي
جيػػدة ى ػػـ يفتقػػدوف الحرّيػػة ،حرّي ػػة التعبيػػر والتج ػواؿ والس ػػفر والتعػ ّػرؼ إلػػى ثقاف ػػات مختمفػػة بس ػػبب
وظػػائؼ ّ
االحتالؿ اإلسرائيمي ونقاط التفتيش والجنود اإلسرائيمييف الذيف يطرقوف األبواب عمى غفمػة» ،بيػذه الكممػات
أجاب.
الطبيػػة ،وفػػؽ جقمػػاف« ،أداة لمػػدفاع ولممطالبػػة بحقػػوؽ الشػػعب الفمسػػطيني وتحقيػػؽ
شػ ّكمت البحػػوث
العمميػػة و ّ
ّ
ػطينية فػي
العدالة ،وخصوصاً في وجو المػوبي الصػييوني الػذي يعمػؿ لمح ّػد مػف نشػر األعمػاؿ
البحثيػة الفمس ّ
ّ
المج ػػالت العالمي ػػة .وتس ػػمح تم ػػؾ األداة لمفمس ػػطينييف ب ػػأف يخب ػػروا قص ػػتّيـ الخاص ػػة ب ػػدالً م ػػف أف يخبرى ػػا
اآلخػػروف فيصػػنفوىـ ضػػحايا أو إرىػػابييف ،وىػػـ ليس ػوا ضػػحايا وليس ػوا إرىػػابييف» .وذ ّكػػرت جقمػػاف بمػػا قالػػو
الميمشيف».
الفيمسوؼ الفرنسي ميشيؿ فوكو« ،أف المعارؼ يجب أف تشمؿ صوت المضطيديف و ّ
األميركية في بيروت» إيماف نوييض أف «البحث العممػي ال
الصحية في «الجامعة
كمية العموـ
ّ
ّ
ورأى عميد ّ
يقتصػػر عمػػى األرقػػاـ والبيانػػات فحسػػب ،بػػؿ يشػ ّكؿ سػػالحاً مقاومػاً وأداة لمتواصػػؿ بػػيف األفػراد ،والتعبيػػر عػػف
أنفسيـ خارج حدود بمدانيـ» .ونقؿ نوييض عف رسالة نشرتيا مجموعة مف طالب الماجستير في «جامعة
المؤسسػ ػػات
أف «المعرفػ ػػة والتعمػ ػػيـ وبنػ ػػاء
بيرزيػػػت» فػ ػػي المجمػ ػػة
ّ
الطبيػ ػػة «ذا النسػ ػػت» فػ ػػي تمػ ػػوز ّ ،1080
ّ
أف مػف الممكػف أف يتح ّػدث المػرء عػف
ّ
التعميمية ىي سبيؿ لنيؿ الحرّية واالسػتقالؿ» ،و ّأنػو «عمػى الػرغـ مػف ّ
طينييف ،لكف مف غير الممكف نقؿ معاناتيـ في العيش تحت االحتالؿ اإلسرائيمي».
لمفمس
ي
الصح
الواقع
ّ
ّ
الواقع الصحي
عمميػػة ،قػ ّػدرت الػػدكتورة نيفػػيف أبػػو
الواقػػع الصػػحي لمفمسػػطينييف كػػاف محػػؿ اىتمػػاـ؛ إذ اسػػتناداً إلػػى تحمػػيالت ّ
المجتمعيػػة» فػػي «جامعػػة بيرزيػػت» ،زيػػادة انتش ػار معػ ّػدؿ الس ػ ّكري بػػيف
رميمػػة مػػف «معيػػد الصػػحة العامػػة و
ّ
ػجؿ نسػػبة واحػػد وعش ػريف فػػي المئػػة عػػاـ  1010ونسػػبة ثالثػػة
األف ػراد فػػي الض ػفّة الغر ّبيػػة ،وتوقّعػػت أف يسػ ّ
ػجؿ
وعش ػريف فػػي المئػػة فػػي  .1030مػػع اإلشػػارة إلػػى أف المعػ ّػدؿ بمػػغ عػػاـ  1080نسػػبة  82فػػي المئػػة وسػ ّ
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معػ ّػدؿ السػػمنة  15فػػي المئػػة عنػػد الرجػػاؿ وأربعػػيف فػػي المئػػة عنػػد النسػػاء .وبمغػػت نسػػبة المػػدخنيف تسػػعة
وأربعيف في المئة عند الرجاؿ وثالثة في المئة عند النساء.
ػؤدي إلػػى انخفػػاض معػ ّػدؿ انتشػػار
وشػ ّػددت أبػػو رميمػػة عمػػى أف تخفيػػؼ السػػمنة بنسػػبة خمسػػة فػػي المئػػة يػ ّ
الس ّكري عاـ  1030في الضفّة الغر ّبية بنسبة  83في المئة.
وتبػػيف أف  33115مريض ػاً يحتػػاجوف إلػػى تص ػريح مػػف االحػػتالؿ لمحصػػوؿ عمػػى العػػالج خػػارج قطػػاع غػ ّػزة
والضفّة الغر ّبية ،وغالباً ما تماطؿ قوات االحتالؿ أو تمغػي الموافقػة عمػى التصػريح .والحػظ طػوني لػورانس،
مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية ،مشكمة توقّؼ سيارات اإلسعاؼ عمى نقاط التفتيش
الصحي لممريض.
يؤدي إلى تدىور الوضع
ونقؿ المرضى مف سيارة إلى أخرى ،ما ّ
ّ
ػحة ،أي
تعاني نسبة واحد في المئة مف سكاف قطاع ّ
غزة والضفّة الغر ّبية مف المصاريؼ الكار ّثية عمى الص ّ
إف أكثر مف أربعيف في المئة مف مصروؼ الفرد (باستثناء مصروفو عمى الطعاـ) يذىب لتغطية الحاجات
الصحية .وىذه األرقاـ
لصحية .وتعاني نسبة  0.1في المئة مف الفقر الناجـ عف سداد مصاريؼ الخدمات
ا
ّ
ّ
العالميػة» الػدكتور
الصحي في المكتػب اإلقميمػي لمشػرؽ المتوسػط ل ػ«منظمػة الصػحة
تمؾ ،وفؽ االقتصادي
ّ
ّ
اإلضافية.
المالية
الصحي وتوفير الموارد
عوض مطرية ،مرتفعة ،ما يوجب إعادة دراسة توزيع التمويؿ
ّ
ّ
ّ
األميركيػة» فػي
ففي شيري تموز /يوليو وآب /أغسػطس عػاـ  ،1080أجػرت «وكالػة األونػروا» و«الجامعػة
ّ
ػحية والظػػروؼ المعيشػ ّػية لالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي المخيمػػات فػػي
بيػػروت د ارسػػة فػػي شػػأف األوضػػاع الصػ ّ
األميركيػة»
ػحية فػي «
ّ
كميػة العمػوـ الص ّ
ػحة األسػتاذة المشػاركة فػي ّ
لبناف .وأشرفت عمػى الجػزء المػرتبط بالص ّ
تضـ  88051شخصاً .وأظيرت النتائج ،وفؽ حبيػب ،أف
الدكتورة ريما حبيب .شممت الدراسة  1508أسرة ّ
خمسيف في المئة مف الشباب الذيف تراوح أعمارىـ بيف ستة عشػر عامػاً وثمانيػة عشػر عامػاً غيػر ممتحقػيف
الثانويػة ،وأف  23فػي
بالمدارس ،وأف ثمثي المراىقيف الذيف تجاوزوا الخمسة عشر عاماً ال يتابعوف دراستيـ
ّ
سف العمؿ ىـ عاطموف مف العمؿ ،وأف  22.0في المئة مف األفػراد يتقاضػوف أقػ ّؿ
المئة مف األشخاص في ّ
مف ستة دوالرات في اليوـ.
المتقدمػة فػي العمػر.
أضافت حبيب أف ثمث العينة تعاني أم ارضػاً مزمنػة يزيػد انتشػارىا عنػد الفئػات الفقيػرة و ّ
واسػتناداً إلػى األرقػاـ ،فػإف النسػاء والمتق ّػدميف فػي الس ّػف ،واألفػراد الػذيف لػـ يكممػوا تحصػيميـ العممػي ،والػذيف
المقوم ػػات
يع ػػانوف أم ارضػ ػاً مزمن ػػة أو ش ػػديدة ،وال ػػذيف يعيش ػػوف ف ػػي ع ػػائالت كبيػ ػرة وف ػػي بي ػػوت تفتق ػػر إل ػػى ّ
نفسية.
األساسية ،ىـ أكثر عرضة لإلصابة باضطرابات ّ
ّ
وفي سياؽ متّصؿ ،عرضت مساعدة رئيس بعثة «أطبػاء بػال حػدود» زينػا غنطػوس نتػائج د ارسػة قامػت بيػا
مخيـ برج البراجنة .شممت الد ارسػة  601فػرداً ،وأظيػرت النتػائج أف نسػبة خمسػة
البعثة في عاـ  1080في ّ
عشػػر فػػي المئػػة يعػػانوف اكتئاب ػاً شػػديداً ،وأف أربعػػة فػػي المئػػة يعػػانوف اضػػطراباً ثنػػائي القطػػب ،وأف  10فػػي
المئػػة يعػػانوف اضػػطرابات المػزاج والقمػػؽ .ورّكػػزت غنطػػوس عمػػى الػػنقص فػػي التوعيػػة وتػػوفير العػػالج؛ إذ ال
تتمقى نسبة  52في المئة مف المرضى المتابعػة النفس ّػية ،وتعتبػر نسػبة أربعػيف فػي المئػة مػف المرضػى أنيػا
فسي.
ليست بحاجة إلى عالج ّ
طبي أو ن ّ
الغذائيػػة فػػي «األميركيػػة» ىػػال غطػػاس ،أف الفقػػر وانعػػداـ األمػػف
وأ ّكػػدت الػػدكتورة فػػي كميػػة الز ارعػػة والعمػػوـ
ّ
الفمسطينية في لبناف .أجريت الدراسة عاـ  ،1080وشممت
معدالت مرتفعة في المخيمات
الغذائي يسجالف ّ
ّ
وبينت أف نسبة  21.3في المئة تواجو أمناً غذائياً ىشاً ،وأف نسبة  81.6في المئة مف العينة
 1508أسرةّ ،
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تعاني انعػداـ األمػف الغػذائي بمسػتوى شػديد .ويػرتبط انعػداـ األمػف الغػذائي بػالفقر ،وبحجػـ العائمػة ،وبجػنس
رب العائمة ونوع مينتو.
ّ
األميركية» ريما عفيفي أف ظاىرة االستقواء عند األوالد في
الصحية في «
واعتبرت الدكتورة في كمية العموـ
ّ
ّ
ػطينية مرتبطػػة بواقػػع العنػػؼ وسػػيطرة القػػوة ،وال
مػػدارس الالجئػػيف فػػي لبنػػاف وسػػوريا واألردف واأل ارضػػي الفمسػ ّ
الفمسطينية .وعرضت عفيفي نتائج دراسة في شأف االستقواء عنػد التالميػذ أجرتيػا
تقتصر عمى المجتمعات
ّ
«وكالػػة األونػػروا» عػػاـ  1080فػػي مئػػة واثنتػػي عش ػ ػرة مدرسػػة ،وشػػممت  5563تمميػػذاً فػػي صػػفوؼ السػػابع
تعرض ػوا
والتاسػػع ،أظيػ ػػرت أرقػ ػػاـ الد ارسػػة أف سػػتيف فػػي المئػ ػػة مػػف الػػذكور وخمسػػيف فػػي المػ ػػئة مػػف اإلنػػاث ّ
لحػػاالت اس ػػتقواء معن ػػوي أو جسػػدي أو لفظ ػػي أو جنس ػػي ،مػػا ي ػػؤثّر ف ػػي صػػحتيـ النفس ػ ّػية .وشػ ػ ّكؿ ال ػػذكور
سناً الفئة األكثر عرضة لالستقواء.
والتالميذ الذيف يعانوف زيادة أو نقصاً في الوزف ،ومف ىـ أكبر ّ
األسرة وسوء التغذية
التغذيػػة
وأجػػرت الباحثػػة فػػي «وكالػػة األونػػروا» الػػدكتورة سػػموى مسػػعد ،عػػاـ  ،1005د ارسػػة فػػي انتشػػار سػػوء
ّ
عينة البحث ألفاً وأربعمئ
والسمنة عند تالميذ المدارس ،وشممت ّ
وخمسػػة وثمػػانيف تمميػػذاً .وأظيػػرت النتػػائج أف نسػػبة  50.5فػػي المئػػة مػػف األسػػر تفتقػػر إلػػى األمػواؿ لشػراء
الطع ػػاـ ،وأف نس ػػبة  13ف ػػي المئ ػػة يع ػػانوف الج ػػوع ،ونس ػػبة  86ف ػػي المئ ػػة م ػػف األوالد ي ػػأووف إل ػػى الفػ ػراش
التغذيػػة  3.3فػػي المئػػة ،وزيػػادة الػػوزف  81.0فػػي المئػػة ،والسػػمنة  5.5فػػي
ػجؿ معػ ّػدؿ سػػوء
ّ
جػػائعيف .وسػ ّ
المئػة .مػػع اإلشػػارة إلػػى أف أرقػاـ المسػػح الػػوطني عػػاـ  ،1080أظيػػرت أف نسػبة  31فػػي المئػػة مػػف سػػكاف
الضػػفة الغر ّبيػػة وقطػػاع غػ ّػزة يفتقػػروف إلػػى األمػػف الغػػذائي ،ونسػػبة  85فػػي المئػػة مػػف األطفػػاؿ (مػػف ثمانيػػة
أشػػير إلػػى تسػػعة وخمسػػيف شػػي اًر) يعػػانوف فقػػر الػػدـ ،ونسػػبة التقػ ّػزـ (أي قصػػر القامػػة بسػػبب سػػوء التغذّيػػة)
عند األطفاؿ دوف الخامسة مف العمر ارتفعت بنسبة واحد وأربعيف في المئة في عشرة أعواـ.
وتب ّػيف لمػدكتور عمػاد إسػػماعيؿ العػاوور أثنػاء د ارسػة أعػ ّػدىا عػاـ  1001فػي غػزة ،فػػي شػأف العوامػؿ المػػؤثّرة
بوفيػػات األطفػػاؿ الحػػديثي ال ػوالدة والػػذي شػػمؿ مئتػػيف وعش ػريف حالػػة وفػػاة وأربعمئػػة وخمسػػة وتسػػعيف طف ػالً
حػػديثي ال ػوالدة ،ارتبػػاط نسػػبة وفيػػات حػػديثي ال ػوالدة بعوامػػؿ عػ ّػدة ،مثػػؿ زواج األقػػارب ،الوضػػع المعيشػػي
الخمقيػة عنػد
لألسرة ،عػدد م ّػرات الحمػؿ ،م ّػدة الحمػؿ ،التباعػد بػيف الحمػؿ واآلخػر ،وزف الطفػؿ ،والتش ّػوىات
ّ
الجنيف.
ػالمية» فػػي غػ ّػزة الػػدكتور أكػػرـ محمػػد أبػػو صػػالح نتػػائج بحثػػو فػػي شػػأف
وعػػرض الباحػػث فػػي «الجامعػػة اإلسػ ّ
العوام ػػؿ الم ػػؤثّرة ف ػػي انخف ػػاض وزف المول ػػود ،دوف الكيم ػػوغراميف ونص ػػؼ .أج ػػرى أب ػػو ص ػػالح البح ػػث ع ػػاـ
 1006وشمؿ أربعمئػة وسػتّة وأربعػيف طفػالً ،وأظيػرت النتػائج وجػود سػبعة عوامػؿ تزيػد مػف احتمػاؿ إنجػاب
طفػػؿ ذي وزف خفيػػؼ .ترتكػػز تم ػؾ العوامػػؿ عمػػى ظ ػػروؼ الحيػػاة غيػػر اآلمنػػة ،التعػ ّػرض لمضػػغط النفس ػػي
والصػػدمات النفسػ ّػية ،م ػػدخوؿ األس ػرة ،الوض ػػع االقتصػػادي لمػػزوج ،ال ػػدخؿ الشػػيري ،وال ػػنقص فػػي الطع ػػاـ.
واستنتج أبو صالح أف الضغط النفسي يزيد مف إفػراز مػادة األدرينػاليف التػي تػؤثّر فػي رحػـ المػرأة ،وأف قمّػة
صحة الحامؿ والجنيف.
ذائية تؤثّر في ّ
المواد الغ ّ
واس ػػتناداً إل ػػى نت ػػائج ث ػػالث د ارس ػػات أجري ػػت ف ػػي األعػ ػواـ  ،1005 ،1000 ،8555وش ػػممت  80150أمػ ػاً
غزة ،الضفّة الغر ّبية ،لفتت مديرة برامج حمايػة الصػحة وتعزيزىػا
فمسطينية في سوريا ،لبناف ،األردف ،قطاع ّ
ّ
العالميػة» فػي القػاىرة الػدكتورة ىيفػاء ماضػي إلػى زيػادة اسػتخداـ وسػائؿ تنظػيـ األسػرة
في «منظمة الصػحة
ّ
عند الالجئات الفمسطينيات.
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معدؿ استخداـ وسائؿ تنظػيـ األسػرة بمػغ  31.8فػي المئػة فػي عػاـ  ،8555و05.5
وتشير النتائج إلى أف ّ
معدؿ الخصوبة ،أي مجموع
عاـ  1000ليصؿ إلى  55.0عاـ  .1005وتترافؽ تمؾ الزيادة مع انخفاض ّ
معدؿ الخصػوبة عػاـ  3.1 ،1005مقارنػة مػع  3.5عػاـ  1000و 0.6عػاـ
المواليد لممرأة الواحدة ،إذ بمغ ّ
أىميػػة
 .8555وتقػ أر ماضػػي فػػي تمػػؾ األرقػػاـ قبػػوؿ األميػػات الفمسػػطينيات وسػػائؿ تنظػػيـ األسػرة وادراكيػػف ّ
صحة األـ والطفؿ.
التباعد بيف الحمؿ واآلخر ،في حماية ّ
استنتاجات
تظير ىذه اإلحصائيات مجموعة مالحظات منيا:
 -8ارتفاع نسبة الفقر داخؿ المجتمع الفمسطيني.
 -1صعوبة حصوؿ اإلنساف الفمسطيني عمى أىـ حاجاتو مف طعاـ ورعاية صحية.
 -3ارتفاع نسبة األمراض النفسية عند الالجئيف.
 -0تحمؿ االحتالؿ اإلسرائيمي مسؤولية مباشرة عف معاناة الالجئيف.
ويبق ػػى أف نش ػػير إل ػػى أف رغ ػػـ ى ػػذه المح ػػف إال أف اإلنس ػػاف الفمس ػػطيني يبق ػػى ص ػػامداً ف ػػي أرض ػػو مقاومػ ػاً
لالحتالؿ متمسكاً بحقو في العودة.
مجمة العودة5885/2/80 ،

 55دبموماسية الرسائل الممنوعة من الصرف

مأموف الحسيني
ربمػػا لػػـ يكػػف مػػف قبيػػؿ المصػػادفة أف ينتظػػر رئػػيس الػػوزراء “اإلس ػرائيمي” بنيػػاميف نتنيػػاىو تػػدعيـ حكومتػػو
بحزب “كاديما” ،وبمورة ائتالؼ مف  50عضو كنيست يعيد إلى الذاكرة “حكومة الوحدة” التػي سػبقت شػف
الحػػرب “اإلس ػرائيمية” عمػػى الػػدوؿ العربيػػة فػػي يونيػػو/حزيراف  ،8526حتػػى يرسػػؿ رده عمػػى رسػػالة رئػػيس
السمطة الفمسطينية محمود عباس التي وجيت إليو في السابع عشر مف إبريؿ /نيساف الماضي ،ويض ّػمنو
دعػػوة عبػػاس لمعػػودة إلػػى المفاوضػػات “دوف أي شػػروط مسػػبقة” ،ويتحػػدث فيػػو عػػف “دولػػة ييوديػػة” ودولػػة
فمسػػطينية منزوعػػة السػػالح ،وقابمػػة لمحيػػاة ،وعػػف “ترتيبػػات أمنيػػة” ،وفػػؽ ذات األسػػس التػػي تحػػدث عنيػػا
مبعوثػػو إلػػى “لقػػاءات عمػػاف” الخمسػػة إسػػحؽ مولخػػو مطمػػع العػػاـ الجػػاري ،مػػف دوف أيػػة إشػػارة إلػػى وقػػؼ
األنشطة االستيطانية “اإلسرائيمية” ،أو حؿ الدولتيف عمى أساس حدود  ،8526وىي المطالب التي تبنتيػا
المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية .ذلؾ أف نتنياىو ،الػذي اسػتبؽ رسػالتو بجممػة مػف الممارسػات
االستيطانية والتيويدية ،والسماح لقطعاف المستوطنيف بتشكيؿ فرؽ مسمحة بذريعة “حمايػة المسػتوطنات”،
أراد ،ومػػف موقػػع القػػوة ،إعػػادة تسػػويؽ الػػوىـ المتعمػػؽ بإمكانيػػة “عػػودة الػػروح” إلػػى العمميػػة السياسػػية مػػع
الفمسػػطينييف ،ولكػػف وفػػؽ ذات الشػػروط “اإلس ػرائيمية” المعروفػػة ،وذلػػؾ انطالقػػا مػػف االعتقػػاد بػػأف توقػػؼ
المفاوضات ،ولو مؤقتاً ،أشد خط اًر مف عدـ نجاحيا.
ومػع أف ثمػػة نقاشػػات حػادة ما ازلػػت تػػدور فػػي “إسػرائيؿ” عػػف مضػػموف وأولويػات سياسػػة حكومػػة نتنيػػاىو-
موفاز ،وىؿ ىي بصدد حرب مع إيراف أو غيرىا ،أو ضخ دمػاء جديػدة فػي شػراييف المفاوضػات المتوقفػة
مػػع الفمسػػطينييف ،أو أف مػػا سيتصػػدر جػػدوؿ أعماليػػا ،وكمػػا يجػػزـ معظػػـ معمّقػػي الصػػحؼ الصػػييونية،
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موضػػوع سػػف قػػانوف بػػديؿ لقػػانوف “طػػاؿ” المتعمػػؽ بخدمػػة المتػػدينيف فػػي الجػػيش ،والػػذي يؤكػػد ى ػؤالء أنػػو
السبب الرئيس في مناورة نتنياىو المتصمة باالنتخابات المبكرة واجتذاب “كاديما” إلى االئتالؼ الحكومي،
وال سيما بعد إعالف وزير الخارجية في االئتالؼ وزعيـ حزب “إسرائيؿ بيتنا” أفيغدور ليبرماف عزمو تقديـ
مشروع قانوف يمزـ بتجنيد المتدينيف فػي الجػيش “اإلسػرائيمي” ،وتيديػده باالنسػحاب مػف الحكومػة فػي حػاؿ
عػػدـ حصػػوؿ ذلػػؾ ،فض ػالً عػػف تمييػػد التربػػة لتغييػػر النظػػاـ السياسػػي فػػي “إس ػرائيؿ” ،وبنػػاء حػػزب “يمػػيف
وسط” جديد يضـ أغمب “الميكود” وأغمب “كاديمػا” وكػؿ حػزب “اسػتقالؿ” الػذي يقػوده وزيػر الحػرب إييػود
ب ػػاراؾ ،غي ػػر أف ك ػػؿ ذل ػػؾ ال يم ػػس م ػػا يمك ػػف تس ػػميتو “الثواب ػػت اإلسػػرائيمية” تج ػػاه الفمس ػػطينييف وحق ػػوقيـ
الوطنيػػة المشػػروعة التػػي تقػػوـ عمػػى األسػػس اآلتيػػة :األ ارضػػي المحتمػػة عػػاـ  8526منػػاطؽ متنػػازع عمييػػا.
وبالتالي ،ال يمكف العودة إلى حدود الرابع مف يونيو/حزيراف ،أو وقؼ االستيطاف في ىذه األ ارضػي كونػو
“حػػؽ ؿ”اإلس ػرائيمييف”؛ القػػدس الكبػػرى خػػارج دائ ػرة التػػداوؿ ،وىػػي العاصػػمة األبديػػة لمكيػػاف الصػػييوني؛
منطقػػة الغػػور التػػي تصػػؿ مسػػاحتيا إلػػى ثمػث أ ارضػػي الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة ،ىػػي جػػزء مػػف االسػػتراتيجية
األمنيػػة ؿ”إس ػرائيؿ” ،ولػػذلؾ فإنيػػا لػػف تتخمػػى عنيػػا ،وفػػي أفضػػؿ الحػػاالت ،ال تقبػػؿ بأقػػؿ مػػف اسػػتئجارىا
لعشػرات السػػنوات ،إضػػافة إلػػى ضػػمانات أمنيػػة يقػػدميا الجانػػب الفمسػػطيني؛ رفػػض البحػػث ،بػػأي حػػاؿ مػػف
األحواؿ ،بموضوع حؽ الالجئيف فػي العػودة إلػى ديػارىـ؛ وضػرورة اعتػراؼ الفمسػطينييف ب”ييوديػة” دولػة
“إسػ ػرائيؿ” .وألف رس ػػالة نتني ػػاىو المص ػػاغة بمغ ػػة فضفاض ػػة مرن ػػة ،والت ػػي ح ػػاوؿ ال ػػبعض ربطي ػػا بح ػػديث
صاحبيا المتعمؽ بالدولة الفمسطينية التي “ال تشبو الجبف السويسري” ،لـ تخرج عف سياؽ ىذه “الثوابت”،
ولـ تتضمف أجوبة واضحة عف القضايا التي تعطؿ المفاوضػات ،وخاصػة اسػتمرار االسػتيطاف ،وال سػيما
في القدس ومحيطيا ،واالعتراؼ بحدود عػاـ  8526،فقػد انتظػر الجميػع مػف السػمطة الفمسػطينية ومنظمػة
التحري ػػر المت ػػيف تحولت ػػا إل ػػى وجي ػػيف لعمم ػػة واح ػػدة ،أف تعمن ػػا رفض ػػيما الصػ ػريح والمطم ػػؽ لي ػػذا الموق ػػؼ
“اإلسرائيمي” ،وأف تػدي ار الظيػر لمػا يسػمى “العمميػة السياسػية” ،وتتجيػا نحػو تفعيػؿ عوامػؿ القػوة الداخميػة،
واستحضار الخيارات التي جرى التمويح بيا في السابؽ ،بما في ذلؾ سحب االعتػراؼ ب”إسػرائيؿ” ،وحػؿ
السمطة ،واعادة النظر في شكميا ووظائفيا والتزاماتيا ،ووقؼ التنسيؽ األمنػي مػع االحػتالؿ ،وضػخ دمػاء
جدي ػػدة ف ػػي شػ ػراييف المقاوم ػػة الش ػػعبية ،المجم ػػع عميي ػػا فمس ػػطينياً ،لتحويمي ػػا إل ػػى انتفاض ػػة ش ػػعبية ثالث ػػة،
واالندفاع نحو إتماـ المصالحة الداخمية ،والتوجو ،مػف جديػد ،إلػى األمػـ المتحػدة  .غيػر أف مػا حػدث ىػو
أف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ تجػد مػا تقولػو سػوى اعتبػار أف “إسػرائيؿ” ال تريػد أف تغيػر نيجيػا
أو سياساتيا ،بؿ تريد استمرار التالعب والمناورة ،وكسب الوقت ومحاولة فػرض الواقػع بمزيػد مػف التوسػع
واالستيطاف ،ما يفضي إلى “إفشاؿ الجيود الفمسطينية وجيود المجنة الرباعية الستئناؼ العممية السممية”.
وكما ىو الحاؿ عمى أرض الواقع ،يمكف العثور عمى رزمة مف األسباب والحيثيػات التػي تقػؼ خمػؼ ىػذا
التمعػػثـ الرس ػػمي الفمس ػػطيني ال ػػذي ي ػػدفع إل ػػى المراوحػػة ف ػػي المك ػػاف ،والي ػػروب م ػػف مواجي ػػة االس ػػتحقاقات
الشاخص ػػة ،ورم ػػي الجمػ ػرة ف ػػي أحض ػػاف الجامع ػػة و”الرباعي ػػة الدولي ػػة” ،لع ػػؿ أىمي ػػا غي ػػاب االس ػػتراتيجية
الوطنية الجامعة ،وفقداف القدرة عمى تحديد االتجػاه وحسػـ الخيػارات والبػدائؿ التػي جػرى التيديػد بيػا أكثػر
م ػػف مػ ػرة ،واس ػػتيطاف حال ػػة العج ػػز والض ػػعؼ ف ػػي جس ػػد وروح الس ػػمطة ومعظ ػػـ ألػ ػواف الطي ػػؼ السياس ػػي
الفمسػػطيني ،مػػا يفضػػي إلػػى اعتمػػاد سياسػػة االنتظػػار المفتػػوح إلػػى حػػيف حػػدوث تطػػورات وازنػػة مػػف شػػأنيا
إخراج الفمسطينييف مف المأزؽ الشامؿ الذي تمر بو قضػيتيـ وحقػوقيـ الوطنيػة ،وتيتػؾ المناعػة السياسػية
التي لػـ تعػد قػادرة ،فيمػا يبػدو ،عمػى مواجيػة الضػغوط واإلمػالءات اإلقميميػة والدوليػة ،وال سػيما األمريكيػة
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التػػي بػػدت جميػػة فػػي طمػػب وزي ػرة الخارجيػػة ىػػيالري كمينتػػوف مػػف ال ػرئيس عبػػاس عػػدـ التسػػرع فػػي إصػػدار
األحكاـ عمى الرسالة “اإلسرائيمية” ،ودراستيا جيداً.
الخميج ،الشارقة5885/2/80 ،
 54حبل المشنقة حول رقبة القدس

د .أسعد عبد الرحمف
تشكؿ مدينة القدس المحتمة رمزية الصػراع الػديني والحضػاري العربػي الحػالي ضػد إسػرائيؿ ،وىػي المدينػة
المقدسػػة الت ػػي بات ػػت أكث ػػر "بع ػػداً" ع ػػف محيطي ػػا الفمس ػػطيني بس ػػبب إجػ ػراءات الحص ػػار والع ػػزؿ واإلغ ػػالؽ
المفروضػػة عمييػػا ،السػػيما بعػػد بنػػاء جػػدار الفصػػؿ العنصػػري ،ذلػػؾ الجػػدار الػػذي صػػادر األ ارضػػي وحػػوؿ
القدس إلى "غيتو" كبير تحيطو المسػتعمرات (المسػتوطنات) مػف الجيػات األربػع .وال يمكػف فصػؿ النشػاط
االستعماري االستيطاني عف جػدار الفصػؿ فػي شػقو المتعمػؽ بالقػدس الشػرقية وىػو اليػادؼ إلػى مزيػد مػف
السػػيطرة عمػػى "زىػرة المػػدائف" وتشػػجيع "المسػػتوطنيف" عمػػى السػػكف فػػي المسػػتعمرات ضػػمف منطقػػة القػػدس
الكبرى.
وف ػػي التقري ػػر العمم ػػي المي ػػـ ال ػػذي أعدت ػػو دائػ ػرة المفاوض ػػات بمنظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية ،ج ػػرى رص ػػد
السياسػػات اإلسػرائيمية األحاديػػة فػػي القػػدس الشػرقية المحتمػػة ،وتػػـ تحديػػد الػػدعـ المطمػػوب لمواجيػػة سياسػػة
التيجي ػػر لإلنس ػػاف والمؤسس ػػات م ػػف "زىػ ػرة الم ػػدائف" .كم ػػا تط ػػرؽ التقري ػػر إل ػػى عنػ ػواف ب ػػارز ى ػػو اإلغ ػػالؽ
العسػػكري المفػػروض عمػػى القػػدس الش ػرقية وبنػػاء جػػدار الفصػػؿ العنصػػري حوليػػا ،حيػػث أكػػد أف "سياسػػة
اإلغالؽ التي تفرضيا إسرائيؿ عمى القدس الشػرقية حالػت دوف وصػوؿ ثالثػة ماليػيف فمسػطيني (مسػيحي
ومسػػمـ) إلػػى كنائسػػيـ ومسػػاجدىـ الواقعػػة فػػي المدينػػة ،فض ػالً عػػف عػػزؿ نحػػو سػػبعيف ألػػؼ مقدسػػي عػػف
مدينتيـ باعتبار أف المناطؽ السكنية التي يقيموف فييا باتت تقع خارج جدار الفصؿ"!
إف "الجدار" في القدس المحتمة ىػو تتػويج لسياسػة عنصػرية تتعػرض ليػا المدينػة منػذ عػاـ  ،8526ىػدفيا
تيويد وطمس المعالـ اإلسالمية والمسيحية عمى حػد سػواء ،لمقضػاء عمػى الوجػود العربػي .فعمػى األرض،
وبعيداً عف نضػاالت أىػؿ القػدس المسػتمرة الرافضػة لكػؿ سياسػات التيويػد واإلقصػاء ،اكتمػؿ عػزؿ القػدس
عف محيطيا الفمسطيني ،وأحدؽ الخطر بالوجود العربي فييا .فػاالحتالؿ ،عبػر إجراءاتػو وممارسػاتو التػي
يفرضيا ك ٍ
ػأمر واقػع عمػى األرض ،يكػاد يقتػؿ إمكانيػة أف تكػوف مدينػة القػدس عاصػمة لمدولػة الفمسػطينية،
مثمما بات مصير آالؼ العائالت المقدسية التي عزليا الجدار في ميب الريح.
ليس التيجير القسػري بظػاىرة جديػدة عمػى الشػعب الفمسػطيني ،فعمميػات التيجيػر التعسػفي مػا ازلػت تحتػؿ
مسػػاحة مت ازيػػدة فػػي الص ػراع الفمسػػطيني اإلس ػرائيمي .ويمعػػب "الجػػدار" دو اًر فػػي تغييػػر التركيبػػة الس ػػكانية
الديموغرافي ػػة لأل ارض ػػي الفمس ػػطينية المحتم ػػة .وف ػػي ى ػػذا يقػػػوؿ أس ػػتاذ الق ػػانوف ال ػػدولي أم ػػيف ع ػػاـ الييئػػػة
اإلسػػالمية المسػػيحية لنصػرة القػػدس والمقدسػػات حنػػا عيسػػى" :عمميػػة االسػػتيالء والمصػػادرة المبرمجػػة التػػي
تنفذىا إسرائيؿ بأراضي القدس المحتمة تيدؼ إلى عزليا عف محيطيا العربي وعػف ترابطيػا الجغ ارفػي مػع
الضفة الغربية المحتمة تمييداً لضػميا بالكامػؿ" ،مضػيفاً" :الالفػت لمنظػر حاليػاً أف مسػتقبؿ القػدس القديمػة
يكاد يكوف نسخة طبؽ األصؿ مما جرى في مدينتي يافا وعكا الفمسطينيتيف حػيف تػـ طػرد أكبػر عػدد مػف
الفمسطينييف بقوة السالح قس اًر ،لتتحوؿ ىذه المدف إلػى مسػتوطنات ومػدف سػكنيا الييػود كأغمبيػة سػاحقة".
ثػػـ أوضػػح عيسػػى" :مػػا قامػػت بػػو إس ػرائيؿ سػػنة  8510كقػػوة عسػػكرية بػػإعالف ضػػـ القػػدس إلػػى كياني ػػا
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السياسػػي رسػػمياً ،ىػػدفت مػػف و ارئػػو إلػػى تقمػػيص الوجػػود الفمسػػطيني داخػػؿ حػػدود بمديػػة االحػػتالؿ الجديػػدة
ومنع أي حكومة إسرائيمية مف التوصؿ ألي اتفاؽ يمس ما تعتبره إسرائيؿ سيادتيا عمى القدس".
وعمى صعيد مكمؿ ،صادقت إسرائيؿ عمى مخططات ترمي إلى ربط المستعمرات (المستوطنات) المقامػة
خػػارج حػػدود "بمديػػة القػػدس" باألحيػػاء "االسػػتيطانية" داخػػؿ حػػدود المدينػػة لتكػػوف ضػػمف الجسػػـ الجغ ارفػػي
لمقدس ،إضافة إلى ربط ىذا الحزاـ "االستيطاني" الييػودي بػالعمؽ الييػودي فػي القػدس الغربيػة مػف خػالؿ
شػػبكة طػػرؽ وأنفػػاؽ ،وص ػوال لمتواصػػؿ الجغ ارفػػي المباشػػر مػػع إس ػرائيؿ .وجػػدار الفصػػؿ الخػػاص بالقػػدس
يحػاوؿ ضػػـ مجموعػػة مػف المسػػتوطنات مػػع أكبػػر عػدد مػػف المسػػتوطنيف والتجمعػات السػػكنية العربيػػة التػػي
يحرص عمى إخالئيا مف الفمسطينييف .وعند إنجػاز بنػاء ذلػؾ الجػدار ،سػيتـ ضػـ نحػو  81مسػتوطنة فػي
شرقي القدس عدد مسػتوطنييا  862ألػؼ مسػتوطف تعػادؿ نسػبتيـ إلػى مجمػوع المسػتوطنيف نحػو  00فػي
المئػػة ،إلػػى جانػػب  16مسػػتوطنة أخػػرى فػػي محػػيط القػػدس ،وابػػتالع الجػػدار أكثػػر مػػف  50فػػي المئػػة مػػف
مساحة القدس الشرقية الموسعة بعد  8526أي 60كـ مربع ،لتدمج في إسػرائيؿ الحقػاً .ويمػر الجػدار فػي
أجزاء كثيرة منو قرب التجمعات الفمسطينية ،ويحيط ببعض القرى والبمػدات الفمسػطينية مػف ثػالث جيػات،
مػػا يضػػع الفمسػػطينييف فػػي معسػػكرات اعتقػػاؿ .فبعػػد أف يسػػمخ أحيػػاء عربيػػة بكامميػػا عػػف المدينػػة المقدسػػة
وأ ارضػػي الضػػفة وتقطيػػع أوصػػاليا ،يػػؤدي إلػػى عػػزؿ نحػػو  115ألػػؼ فمسػػطيني مػػف سػػكاف القػػدس الشػرقية
(داخؿ الحدود اإلدارية لما يسػمى بمديػة القػدس) عػف الضػفة .وىػذه اإلجػراءات يتػأذى منيػا كػذلؾ عشػرات
آالؼ الفمسطينييف الػذيف يعيشػوف فػي البمػدات والقػرى الواقعػة فػي محػيط المدينػة ،حيػث يصػؿ عػدد القػرى
الفمسػطينية المتضػػررة مػػف جػراء إقامػػة الجػدار فػػي شػرقي القػػدس إلػػى  13قريػة وبمديػػة .كمػػا تجػػدر اإلشػػارة
إلى أف توغؿ الجدار مسافة تزيد عمى األربعة كيمو متػرات شػرقي "الخػط األخضػر" أوقػع ق اربػة  100ألػؼ
فمسطيني داخؿ نطاؽ حدود بمدية القدس اإلسرائيمية ،فيما حرـ أكثر مف  100ألػؼ مػف سػكاف الضػواحي
مف دخوليا وحصرت أحيػاء بكامميػا عمػى جػانبي الجػدار لتشػكؿ معػازؿ منفصػمة عػف أي امتػداد وتواصػؿ
فيما بينيا.
منذ أغسطس  ،1003طرح مشروع إنشاء مقطع لجدار الفصؿ العنصري خاص بمدينة القػدس والمنػاطؽ
المحيطة بيا يعرؼ باسـ "حاضف القدس" ،يتضمف إقامة أحزمة أمنية وسكنية لفصؿ شرقي القدس بشكؿ
تػػاـ عػػف الضػػفة لتتسػػنى السػػيطرة عمػػى حركػػة الفمسػػطينييف مػػف والػػى المدينػػة والػػتحكـ فػػي نموىػػا بمػػا يخػػدـ
مستقبؿ الييود فييا ،مع دفع السكاف الفمسطينييف باتجػاه الشػرؽ .وىكػذا ،لػـ تعػد أسػطوانة الذريعػة األمنيػة
اإلسرائيمية المشروخة ىي الوحيػدة التػي يتحػدث عنيػا اإلسػرائيميوف إلقامػة الجػدار بمػا يحقػؽ إخػراج آالؼ
المقدسييف خارجو ،بؿ يتعمؽ األمر بمعركة الوجود الديموغرافي فػي القػدس .وبيػذا ،يكػوف الجػدار تجسػيداً
حقيقياً لفكرة ييودية الدولة وعزؿ كؿ مف ىو غير ييودي خػارج الحػدود التػي تريػد رسػميا .واذ يشػتد حبػؿ
المشنقة مف حوؿ رقبة القدس :ماذا أنتـ فاعموف يا عرب ،ويا مسمموف؟
االتحاد ،ابوظبي5885/2/80 ،
 50حكومة جديدة في االردن

عوديد عيراف
فػػي األردف رؤسػػاء الحكومػػات ال يسػػتقيموف ،بػػؿ يسػػتبدلوف .ىػػذا أحػػد االسػػباب التػػي يجعػػؿ مػػف الصػػعب
التصػديؽ بػاف عػوف الخصػاونة اسػتقاؿ بالفعػػؿ فػي  12نيسػاف بينمػا كػاف فػػي خػارج الدولػة ،فػي زيػارة الػػى
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تركيػػا .ومػػف جيػػة اخػػرى ،تكميػػؼ رئػػيس الػػوزراء الجديػػد فػػايز الطراونػػة كػػاف عػػاجال ورسػػالة الممػػؾ التػػي
حظيت بنشر فوري ،ىي رسالة غير عادية في شدة االنتقاد الذي يوجيو الممؾ لػرئيس الػوزراء المنصػرؼ
وىي تػدؿ عمػى تنحيػة اكثػر ممػا ىػو عمػى اسػتقالة .فػي كتػاب التعيػيف يثنػي الممػؾ ويممػح بػدور الطراونػة،
الذي عمؿ رئيسا لمحكومة في الفترة االنتقاليػة فػي نيايػة عيػد الحسػيف ،فػي نقػؿ الحكػـ الػى الممػؾ الحػالي
عبداهلل الثاني .االنتقاؿ اليادىء وعديـ الصدمة يبرر ثناء الممؾ عمى الطراونة.
يوضػػح الممػػؾ لمطراونػػة بانػػو يعينػػو لفتػرة انتقاليػػة يتعػػيف عميػػو فييػػا أف ينيػػي االصػػالحات المتعمقػػة بقػػانوف
االحزاب ،تشكيؿ المحكمة الدسػتورية ،تشػكيؿ لجنػة االنتخابػات وبػالطبع قػانوف االنتخابػات .ويشػير الممػؾ
الى أف ىػذا القػانوف يرمػي الػى الضػماف بػاف يكػوف المجمػس النيػابي بالفعػؿ يمثػؿ كػؿ االردنيػيف ...بدرجػة
التمثيؿ العػادؿ االعمػى' كػؿ ىػذا مػف أجػؿ اجػراء االنتخابػات قبػؿ نيايػة السػنة .ويضػيؼ الممػؾ بانػو يجػب
اج ػ ػراء انتخابػ ػػات لمبمػ ػػديات ،وضػ ػػماف حريػ ػػة الصػ ػػحافة وتس ػ ػريع االصػ ػػالحات االقتصػ ػػادية بػ ػػالتوازي مػ ػػع
االصالحات السياسية .تشديد خاص يعطيو كتاب الممػؾ لمعالجػة الفسػاد واسػتكماؿ الخطػط العميػا لمتنميػة
في موضوعي الطاقة والمياه.
ويتخ ػػذ المم ػػؾ نيج ػػا تص ػػالحيا تج ػػاه المتظ ػػاىريف بقول ػػو لمطراون ػػة ان ػػو يج ػػب مع ػػاممتيـ 'بش ػػكؿ حض ػػاري'،
وانطالقا مف الحاجة الى فيـ الدوافع واالسباب ،مف أجؿ ضماف المساعدة في تعزيز العالقة بػيف الشػعب
ينس كتاب الممؾ قػوات االمػف ،مشػي ار الػى الحاجػة الػى تمبيػة احتياجاتيػا .وبػالطبع
ومؤسسات الدولة .ولـ َ
الفمسػطينييف ،الممػؾ يشػػدد عمػى تأييػد اقامػػة دولػة فمسػطينية قابمػػة لمعػيش فػي حػػدود  26وعاصػمتيا شػرقي
القدس 'نحف الياشمييف سنواصؿ القياـ بدورنا التاريخي فػي حمايػة االمػاكف المقدسػة لالسػالـ والمسػيحييف
في القدس'.
الحكومة أدت اليميف القانونيػة فػي  1أيػار وتضػـ  30وزيػرا 81 ،مػنيـ كػانوا فػي الحكومػة المنصػرفة بمػف
فييـ وزير الخارجية ناصر جودة.
قػػانوف االنتخابػػات ىػػو بػػالطبع االصػػعب عمػػى الحكومػػة الجديػػدة وعمػػى الممػػؾ ،الػػذي يحػػاوؿ المنػػاورة بػػيف
مطمب المعارضة وال سيما االخواف المسمميف بالتمثيؿ النسبي الكامؿ الذي يعكس بالطبع التأييد ليـ بينما
يح ػػاوؿ المم ػػؾ ع ػػرض ص ػػورة ص ػػاحب الس ػػيادة المعن ػػي باالص ػػالح دوف أف يخس ػػر س ػػيطرة النظ ػػاـ عم ػػى
البرلماف .ينبغي االفتراض باف رجؿ القانوف الذي فيو اوقػؼ رئػيس الػوزراء المعتػزؿ عػوف الخصػاونة امػاـ
معاضػػؿ شػػديدة وفػػي موقػػؼ مواجيػػة مػػع الممػػؾ .ايجػػاد صػػيغة توفػػؽ بػػيف مطالػػب المعارضػػة وب ػيف إرادة
البقػػاء السياسػػي لالس ػرة المالكػػة ،ىػػي ميمػػة شػػبو متعػػذرة ،حػػيف يسػػتمد 'االخ ػواف المسػػمموف' التشػػجيع مػػف
انتصار الحزب االـ في مصر ومف انتصارىـ في انتخابات اتحاد المعمميف في االردف.
الصيغة الحالية التي ارسمت الى البرلماف االردني في بداية نيساف  ،1081قبؿ استقالة /اقالة الخصاونة،
اسػتقبمت باالنتقػػاد .حسػػب ىػذه الصػػيغة ،كػػؿ ناخػػب ينتخػب ثالثػػة مرشػػحيف اثنػيف فػػي محافظػػات انتخابيػػة
موسػػعة لػػـ تتحػػدد بعػػد وواحػػد مػػف قائمػػة قطريػػة لالحػزاب التػػي سػػتتقدـ الػػى االنتخابػػات .ومػػع أف ىػػذه ىػػي
المػرة االولػػى التػػي سػػتعرض فييػػا قػوائـ قطريػػة عمػى الناخػػب ،اال اف عػدد المرشػػحيف الػػذيف سػػينتخبوف فػػي
االنتخاب ػػات القطري ػػة والنس ػػبية ل ػػف يص ػػؿ ال ػػى  50ف ػػي المائ ػػة م ػػف اعض ػػاء مجم ػػس النػ ػواب كم ػػا تطال ػػب
المعارضة .فقط  85مرشحا قطريا مف اصؿ  831عضوا فػي البرلمػاف ،تقػرر مسػودة القػانوف ،سػينتخبوف
فػػي االنتخابػػات القطريػػة والقائمػػة القطريػػة لػػف تػػتمكف مػػف اف تحظػػى فييػػا بػػأكثر مػػف  85مػػنيـ .اليػػدؼ
واضح تقميص تمثيؿ 'جبية العمؿ االسالمي' ،الذراع السياسي لالخواف المسمميف.
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بفيمػػو الحاجػػة الػػى اسػػناد دولػػي لخطوتػػو ،يوظػػؼ الممػػؾ جيػػودا لتحقيػػؽ دعػػـ لخطواتػػو ودعػػـ لمعالجتػػو
المعاض ػػؿ الت ػػي يطرحي ػػا الواق ػػع االردن ػػي الممي ػػز .فق ػػد زار المم ػػؾ بروكس ػػؿ ،عاص ػػمة االتح ػػاد االوروب ػػي
وست ارسػػبورغ ،مقػػر البرلمػػاف االوروبػػي ،ولػػدى عودتػػو التقػػى بسػػفراء االتحػػاد االوروبػػي .كمػػا أنػػو التقػػى مػػع
مسػػاعدي س ػػناتورات وأعض ػػاء كػػونغرس امػ ػريكييف .ف ػػي ىػػذه المق ػػاءات ع ػػرض الممػػؾ مذىب ػػو الفك ػػري ف ػػي
موضػػوع قػػانوف االح ػزاب ،والػػذي يفيػػـ منػػو أف الممػػؾ يفكػػر بتعػػابير ثالثػػة اح ػزاب (يمػػيف ،يسػػار ووسػػط)
برامجيا عمى مستوى وطني وال تتناوؿ المصالح الخاصة التفصيمية ،رسالة الى االخواف المسمميف ،الػذيف
سيسػعوف الػػى أف يعرضػوا برنامجػػا سياسػػيا اقتصػػاديا واسػعا ،يشػػذ عمػػا يعػػرض فػػي المظػػاىرات االسػػبوعية
لممنظمة.
تحف ػػظ المعارض ػػة (االخػ ػواف المس ػػمميف ودوائ ػػر يس ػػارية) عم ػػى تعي ػػيف الطراون ػػة م ػػف خ ػػالؿ مظ ػػاىرات ي ػػوـ
الجمعػػة ( 0أيػػار  ،)1081والتػػي تمثمػػت بالػػدعوة الػػى الغػػاء اتفػػاؽ السػػالـ مػػع اس ػرائيؿ مػػف تش ػريف الثػػاني
 ،8550االتفاؽ الذي كػاف الطراونػة احػد ميندسػيو فػي الطػرؼ االردنػي .مئػات المتظػاىريف وصػفوا اتفػاؽ
السػػالـ باتفػػاؽ االستسػػالـ .وانتشػػرت المظػػاىرات ايضػػا الػػى مػػدف فػػي الجنػػوب تعتبػػر معقػػؿ التأييػػد لالس ػرة
المالكة .في المظاىرات االخيرة لـ تطمؽ ولـ تظير الشعارات التي تػدعو الػى االصػالحات وكػاف واضػحا
باف التركيز عمى الموضوع االسرائيمي يرمي الى التشكيؾ بمصداقية الطراونة بصفتو شخصا لػيس مقبػوال
مف كؿ اطراؼ المجتمع في االردف.
في  2أيار  1081عيف الممؾ لجنة شؤوف االنتخابػات .عمػى أرسػيا عػيف الممػؾ عبػد االلػو الخطيػب والػى
جانبو أربعػة اعضػاء آخػريف ،ذوي خمفيػة قانونيػة .الخطيػب ،الػذي شػغؿ منصػب وزيػر الخارجيػة فػي عػدة
حكومات في االعواـ  1001 8551نسػؽ ،تحػت مسػؤولية االمػيف العػاـ لالمػـ المتحػدة ،النشػاط السياسػي
في موضوع ليبيا وناؿ تقدي ار شديدا .دور المجنة االشراؼ عمى كؿ م ارحػؿ عمميػة االنتخابػات وضػماف أف
تكوف نتيجة العممية 'مجمس نيابي يعبر عف االرادة الحقيقية لمشعب ،يمثؿ كؿ عناصر المجتمع '...جممة
ما فييا مف اشكالية سبؽ أف فصمت .ردود الفعؿ االولية عمى تشكيؿ المجنة كانػت ايجابيػة ولكػف مػع كػؿ
اىميػػة تشػػكيميا وتعيػػيف رئيسػػيا الػػذي لػػيس موضػػع خػػالؼ فػػاف شػػفافية وسػػالمة االنتخابػػات ىػػي مسػػألة
ثانوية.
يبػػدو أف الممػػؾ سيضػػطر الػػى تمطيػػؼ حػػدة مشػػروع القػػانوف وزيػػاد عػػدد المنتخبػػيف فػػي القػوائـ القطريػػة واف
كاف المعدؿ النيائي لف يكوف نصؼ عدد اعضاء البرلماف .دوف جيود لقبوؿ جزء مف مطالب المعارضة
فػػاف ىػػذه قػػد تقػػاطع االنتخابػػات وتشػػكؾ فػػي تمثيػػؿ البرلمػػاف التػػالي .كمػػا ينبغػػي االفت ػراض بػػاف فػػي ىػػذه
المرحمة سيمتنع الممؾ وحكومتو عف تعييف سفير اردني جديد في اسرائيؿ كػي ال يفػاقـ منظومػة العالقػات
الحساسة مع المعارضة .يحتمؿ أف تتوسع ىذه السياسة ايضا لتشمؿ خطػوات عمنيػة اخػرى فػي العالقػات
بيف الدولتيف.
نظرة عميا 5885/2/84
القدس العربي ،لندن5885/2/80 ،
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 805أطفػػاؿ مقدسػػيوف قػػد يرمػػزوف إلػػى ميػػؿ جديػػد فػػي المدينػػة .بعػػد  85سػػنة مػػف االنخفػػاض فػػي عػػدد
المسجميف في التعميـ الرسمي في المدينة ،سجؿ في السنة الماضية ارتفاع طفيؼ في عػدد المسػجميف فػي
المػػدارس العممانيػػة مػػف الصػػؼ األوؿ حتػػى السػػادس .فػػي العػػاـ  ،1008سػػجؿ فػػي المػػدارس الرسػػمية فػػي
المدين ػػة  83112تممي ػػذا .فق ػػد أدت اليجػ ػرة الس ػػمبية لمعمم ػػانييف ال ػػى أف يص ػػؿ ع ػػدد المس ػػجميف قب ػػؿ س ػػنة
 88011تمميذا .ىػذه السػنة سػجؿ انعكػاس فػي الميػؿ 88833 :تمميػذا ،أكثػر ب ػ 805مػف السػنة الماضػية.
ىػػذه المعطيػػات ،التػػي تنػػاقض بعػػض الشػػيء صػػورة القػػدس كمدينػػة متأصػػمة (يػػزداد فييػػا االصػػوليوف –
الحريديوف) ،مأخوذة مف كتاب االحصاء السنوي لمعيد القدس لمبحوث االسرائيمية.
واف كػػاف التغييػػر العػػددي ىامشػػيا بالنسػػبة لحجػػـ المدينػػة ،اال اف الجميػػور العممػػاني يأمػػؿ فػػي أف يكػػوف
مبش اًر بتحوؿ في القدس" .ىذا مؤشر داؿ ،ويجب مواصمة المتابعة ،ولكف ىػذا بالتأكيػد يبشػر بارتفػاع فػي
عػدد االزواج الشػػابة العممػػانييف مػع أطفػاؿ فػػي القػػدس" ،تقػوؿ د .مايػػا حوشػػف ،رئػيس فريػػؽ بحػػوث القػػدس
في المعيد.
معنػػى المعطيػػات أنػػو خالفػاً لمماضػػي ،يوجػػد اليػػوـ المزيػػد فالمزيػػد مػػف العػػائالت العممانيػػة (والمتدينػػة غيػػر
األصولية ،التي بدأ لدييا ارتفاع في عدد المسػجميف فػي المػدارس) تتمسػؾ بالقػدس أو حتػى تيػاجر إلييػا.
معطيات اليجرة -واف كانت ال تزاؿ تشػير الػى ىجػرة سػمبية لنحػو  500-6نسػمة فػي  -1088لكنيػا مػع
معطيات التعميـ تبيف اف قسما ميمػاً مػف التػاركيف لممدينػة ىػـ بالػذات عػائالت أصػولية شػابة ،تجػد نفسػيا
فػػي الض ػواحي األصػػولية لمقػػدس – مػػوديعيف عيميػػت ،بيتػػار عيميػػت ،بيػػت شػػيمش ،العػػاد وامػػاكف اخػػرى.
تعزز اىداؼ اليجرة مػف المدينػة االعتقػاد بػاف الميػاجريف ىػـ أصػوليوف .ىػاجر مػف القػدس إلػى تػؿ ابيػب
 8500نسمة في العاـ  ،1088والى بيت شيمش  8150والى بيتار عيميت .500
منػػاحيـ بنسػػكي ،طالػػب دينػػي ابػػف  ،12غػػادر قبػػؿ نحػػو سػػنتيف القػػدس مػػع عائمتػػو ،ومنذئػػذ يسػػكف ف ػػي
كرميئيؿ .وىـ ينتموف إلى طائفة أصولية – ليتوانية صغيرة في المدينة الشمالية .في الفتػرة التػي ولػد فييػا
ابػػنيـ البكػػر ،حػػيف كػػانوا فػػي حػػي كريػػات موشػػيو فػػي القػػدس ،سػػعى الزوجػػاف الػػى تحسػػيف شػػروط السػػكف
حددت أنا زوجتػي سػقفاً ماليػاً يمكننػا أف نفػي بػو ،ومػع ىػذا توجينػا الػى وسػطاء .ضػحكوا
داخؿ القدس" .
ُ
عمينا وقالوا انػو بيػذا المبمػغ ال يمكػف اف تسػتأج ار اال مخزنػا .وضػع األصػولييف الػذيف يعيشػوف فػي القػدس
فظيع .الناس يسكنوف في مخازف صغيرة مف أجؿ  0االؼ شػيقؿ فػي الشػير .أتحػدث مػع أصػدقاء ىاتفيػا
وال يوجد لدييـ التقاط لمخموي النيـ يعيشوف تحت االرض ،بكؿ معنى الكممة".
وحسب بنسكي ،فانو "في الفترة التي بحثنػا فييػا عػف شػقة عرضػوا عمينػا العمػؿ فػي الطائفػة فػي كرميئيػؿ،
وعرضوا عمى زوجتي المبرمجة عمال جيدا .أنػا وزوجتػي مقدسػياف بالػدـ .ال يوجػد يػوـ ال أنيػض فيػو فػي
ػنس
الصباح وأصمي لمقدس .نشتاؽ الى سوؽ محنيو ييودا وكؿ شروط الحياة في المحيط االصولي .ال ت َ
انو مف األسيؿ عمى األصولي أف يعيش في القدس مف ناحية الحالؿ والمالبس ،وكؿ شيء ييمػو .وكػذا
ينقصنا الجانب الروحاني ،مثؿ المبكى ،وحقيقة أننػي غيػرت المصػمى الػذي يؤمػو مئػات الطػالب الػدينييف
فػػي الكنػػيس الصػػغير" .فػػي ىػػذه االثنػػاء ولػػد لمػػزوجيف طفمػػة" .ال نػزاؿ نأمػػؿ بػػالعودة ذات يػػوـ الػػى القػػدس،
ولكننا نؤجؿ ىذا مف سنة الى اخرى .ىنا أيضا توجد حوافز اقتصادية وىدوء ال يوجد في القدس".
معطى ميـ آخر يبرز في الكتب االحصائية لمعيد القدس في السنتيف االخيرتيف ىو التحوؿ العكسي في
ميزاف الخصوبة بيف السكاف العرب والييود في المدينة .فبينما كاف قبؿ نحو عقد في العائمة الييوديػة فػي
القدس 1ر 3طفؿ وفي العائمة العربية 1ر 0طفػؿ بالمتوسػط ،يوجػد اليػوـ فػي العائمػة الييوديػة فػي المدينػة
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1ر 0طفػؿ وعػدد االطفػاؿ فػي العائمػة العربيػة يبمػػغ 5ر . 3الشػباب العممػاني المتبقػي فػي المدينػة أو ممػػف
عػػاد الييػػا ال ينجحػػوف دومػػا فػػي أف يشػػرحوا النفس ػػيـ ولالخ ػريف سػػبب ذلػػؾ .وىػػـ يطرحػػوف سمسػػمة م ػػف
االدعػػاءات ،بعضػػيا فقػػط فػػي المجػػاؿ العممػػي لمعمػػؿ :السػػكف ،التعمػػيـ ،القػػرب مػػف العائمػػة ،وبعضػػيا فػػي
المجاؿ الغامض لػ "حب" المدينة ،بؿ وتفسير التمسؾ بالسكف في المدينة كعمؿ قيمي وصييوني.
شػػاـ وغػػاؿ شػػامي ىمػػا مثػػاؿ لػػزوجيف مػػف ىػػذا الطػراز .فيمػػا فػػي منتصػػؼ الثالثينيػػات مػػف العمػػر ،وأبػواف
لطفػؿ ابػف ثػػالث سػنوات – عممانيػاف اختػػا ار البقػاء فػي القػػدس .ويقػوؿ شػاـ ،المحاضػػر فػي الفمسػفة والػػذي
يعمػػؿ فػػي مركػػز لالختبػػارات والتقػػدير :إف "ىػػذا لػػيس منطقيػػا جػػدا"" .مػػف نػػاحيتي ،كإنسػػاف صػػييوني أف
يكػػوف المػػرء عممانيػػا ويبقػػى فػػي القػػدس ىػػو اختيػػار ميػػـ بالػػذات بسػػبب التعقيػػدات .النػػاس ينتقمػػوف الػػى
موديعيف ويجدوف أنفسيـ في مكاف الجميع فيو يشبيونيـ ،وىذا أمر ممؿ .التعقيد و الفسيفساء في القدس
جميالف .توجد ىنا الكثير مف االمور التي تخمؽ عدـ راحة ،ولكػف مػف جيػة اخػرى ىػذا مػا يجعػؿ المكػاف
خاصا".
"تركنا المدينة قبؿ تسع سنوات وسػكنا فػي مػوديعيف سػنتيف ،ولكننػا لػـ نجػد ىنػاؾ مػا بحثنػا عنػو" ،يضػيؼ
غادي اورباخ ،الذي يسػكف اليػوـ فػي حػي القطمػوف مػع زوجتػو وثالثػة مػف أطفالػو" .يوجػد شػيء ال يمكػف
تفسػػيره" ،يقػػوؿ ردا عمػػى س ػؤاؿ لمػػاذا القػػدس" .مػػف ولػػد فػػي القػػدس وتربػػى ىنػػا ينقصػػو شػػيء فػػي الجػػو،
الطقس ،االجواء ،توجد ىنا طائفة مف الناس ممف يقدروف التعميـ وليس الماؿ .مف جيػة اخػرى فػي أمػور
اكثر ممموسية ،جياز التعميـ في القدس يقدـ جوابا أفضؿ مما تقدمو موديعيف .شعرنا أيضا بانو حتػى لػو
لـ يكف يوجد ما نبحث عنو ،فاننا يمكننا أف نوجده".
وىما بالفعؿ أوجداه .الزوجاف اورباخ كانا ضمف نواة لتأسيس مدرسة رسمية – دينية جديدة في القطموف.
والمدرسة التي تأسست قبؿ سنتيف تضـ ستة صفوؼ وستتسع في السنوات القادمة.
تالي ويروف لفشػتس ايضػا عمػال ضػد الميػؿ ،وانػتقال مػف مػوديعيف الػى القػدس" .صػدـ الطبيػب فػي مركػز
االمومة والطفولة عندما قمت لو إنني اريػد أف أنقػؿ الممػؼ الػى القػدس ولػيس العكػس" ،تػروي تػالي" .لػيس
فػي مػػوديعيف حػوافز كثيػرة :شػقة أوسػػع ،الكثيػر مػػف الشػباب فػػي المحػيط ،ولكنػػي اشػتقت لممدينػػة ،لجماليػػا
ولمتنػػوع الػػذي فييػػا" .حقيقػػة أف الػػزوجيف يعمػػالف فػػي القػػدس فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ ييػػود الشػػتات ،سػػاعدت فػػي
القرار.
تظيػػر البحػػوث أف التعمػػؽ ،بقػػدر مػػا ىػػو مقمػػؽ لسػػكاف المدينػػة العممػػانييف ،لػػيس عػػامال بحػػد ذاتػػو لميج ػرة
منيػػا .االسػػباب ىػػي فػػي الغالػػب اقتصػػادية وتتعمػػؽ بمكػػاف العمػػؿ ومصػػاعب الشػػباب فػػي ش ػراء شػػقة فػػي
المدينة.
بيف العوامؿ التي ساىمت بال شؾ فػي التغييػر يمكػف أف نحصػي حقيقػة أف نيػر بركػات ،مرشػح المعسػكر
العمماني ،يتػرأس البمديػة فػي السػنوات الثالثػة والنصػؼ االخيػرة .مػف أجػؿ فيػـ قػوة جػذب القػدس لمعػائالت
الشابة العممانيػة والدينيػة ،يجػب أف نفيػـ أيضػا شػبكة الػدعـ اليائمػة التػي أقاميػا ىػذا الجميػور فػي المدينػة
فػػي السػػنوات االخيػرة .برعايػػة رئػػيس البمديػػة العممػػاني ،تزدىػػر فػػي القػػدس شػػبكة مػػف المنظمػػات والحركػػات
العممانية – مقدسيوف ،يقظة ،روح جديػدة ،وشػباب فػي المركػز ..ىػي فقػط قائمػة جزئيػة .إضػافة الػى ذلػؾ
تزدىػػر فػػي القػػدس ظػػاىرة الطوائػػؼ العممانيػػة والدينيػػة ،وىػػي مثابػػة أنويػػة بمديػػة تقػػيـ حيػػاة مػػف التعػػاوف فػػي
االحياء.
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يمكف أف نقدر بأف ليذه الظاىرة تأثي ار ايجابيا عمى الجميور العمماني في المدينػة .العممػانيوف فػي المدينػة
احتشدوا في مناطؽ جغرافية محددة أيضا .وىكذا مثال ،حي القطموف والبقعة ،المذاف اصبحا في السنوات
االخي ػرة نقطػػة جػػذب لمعػػائالت الشػػابة الدينيػػة .كريػػات يوفيػػؿ وكريػػات منػػاحيـ فػػي جنػػوب غػػرب المدينػػة
اصبحا بؤرة جذب لمشباب والعائالت العممانية ايضا.
الحاخ ػػاـ اوري اي ػػالوف -واف ك ػػاف حاخام ػػا محافظ ػػا -إال أف ى ػػذا ل ػػـ يمنع ػػو م ػػف أف يص ػػبح أح ػػد زعم ػػاء
الجميور العمماني في المدينة ،كرئيس لحركة "مقدسيوف" التي تعمؿ مف أجؿ تشجيع العائالت الشابة فػي
المدينة .ويطرح ايالوف تفسي ار آخر -انييار سوؽ العقارات في الواليات المتحدة والذي أدى الى وقػؼ بيػع
العقارات في القدس لمييود األميركييف .توقفت أسعار الشػراء واإليجػار فػي المدينػة فأوقفػت تواصػؿ اليجػرة
السػمبية بسػػبب مشػاكؿ السػػكف" .ىػذا المعطػػى ال يفػاجئني" ،يقػػوؿ ايػالوف" .ال ريػػب أنػو يوجػػد إحسػاس بػػاف
السػػكاف العممػػانييف بػػدأوا يرفعػػوف رؤوسػػيـ .وىػػـ يشػػعروف باكتئػػاب أقػػؿ .يريػػد النػػاس أف يشػػعروا بػػانيـ ىنػػا
ليس النو ال يوجد ليـ بديؿ ،بؿ النيـ اختاروا ذلؾ .ىذا يؤثر .قبؿ ثالث سنوات كانت ىنا أجواء تصفية
شػػاممة ،كػػؿ شػػخص ثػ ٍ
ػاف يغػػادر المدينػػة ،أمػػا االف فػػانني أرى اناسػػا يبتسػػموف .النػػاس اكتشػػفوا بػػأنيـ ليسػوا
وحدىـ ىنا ،وأنيـ ليسوا األخيريف".
عن "ىآرتس"5885/2/84 ،
األيام ،رام اهلل5885/2/80 ،
 48كاريكاتير:

الوطن أون الين ،السعودية5885/2/80 ،
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