
طالب��ت وزارة اخلارجي��ة واملغرتب��ن الفل�سطيني��ة اجلنائي��ة الدولي��ة ب�رسعة فتح حتقي��ق ر�سمي 
اأر�ض دولة فل�سطن قبل فوات الأوان". "بجرائم ال�ستيطان الإ�رسائيلي املتوا�سلة يف 

واأك��دت يف بي��ان اأن "التغ��ول ال�ستيط��اين على ح�س��اب اأر�ض دول��ة فل�سطن يخترب م��ا تبقى من 
م�سداقية للأمم املتحدة وموؤ�س�ساتها ولل�رسعية الدولية وقراراتها ذات ال�سلة، خا�سة ما تبديه من 

تخاذل وتقاع�ض يف تنفيذ القرار 2334".
واأ�سارت اإىل اأن هذا "التغول ال�ستعماري التو�سعي تزامن مع ت�رسيحات علنية مل�سوؤولن وقيادين 
م��ع على رف�ض العودة اىل حدود عام 1967، وتطال��ب بفر�ض القانون الإ�رسائيلي  اإ�رسائيلي��ن تجُ
عل��ى امل�ستوطن��ات يف ال�سفة الغربية املحتلة، كان اآخرها ت�رسيح��ات )رئي�ض الوزراء الإ�رسائيلي 

بنيامن( نتانياهو بهذا اخل�سو�ض.
واأك��دت اأنها توا�س��ل ات�سالتها ونقا�ساتها م��ع اجلنائية الدولية ب�ساأن مل��ف ال�ستيطان "يف ظل 
ا�ستم��رار عمليات تعميق ال�ستيطان يف مناطق خمتلفة من ال�سفة الغربية، عرب اإعلنات متوا�سلة 

ع��ن بن��اء اأحياء ووح��دات ا�ستيطاني��ة جديدة، ترتك��ز ب�سكل اأ�سا�س��ي يف القد�ض ال�رسقي��ة املحتلة 
وحميطها ومتتد اىل منطقة بيت حلم باتاه الغرب".

كما تطرقت اإىل ما يجرى حاليًا من ربط تلك التجمعات ال�ستيطانية بالعمق الإ�رسائيلي عرب البناء 
على اخلط ملحوه، مبا يوؤدي يف النتيجة اإىل تقوي�ض اأية فر�سة لقيام دولة فل�سطينية قابلة للحياة 
وذات �سي��ادة عل��ى حدود الراب��ع من يونيو )حزي��ران( 1967، موؤكدة اأن امل�سادق��ة على اأكرث من 

770 وحدة ا�ستيطانية جديدة يف م�ستو.
و�س��ددت عل��ى اأن ا�ستمرار اإ�رسائيل يف العمل على ربط التجمع��ات ال�ستيطانية بالعمق الإ�رسائيلي 
�سيوؤدي "اإىل تقوي�ض اأية فر�سة لقيام دولة فل�سطينية قابلة للحياة وذات �سيادة على حدود الرابع 
من يونيو )حزيران( 1967"، موؤكدة اأن امل�سادقة على اأكرث من 770 وحدة ا�ستيطانية جديدة يف 

م�ستوطنة "بيتار عليت" غرب بيت حلم تاأتي خلدمة هذه املخططات.
وكان نتانياه��و ك�سف عن اعتزامه �س��م اأجزاء من ال�سفة الغربية لنهر الأردن اإىل اإ�رسائيل، واعترب 

اأنه يف حال القيام بان�سحاب فاإن هناك خماوف من ن�ساأة "قطاع غزة اآخر يف ال�سفة الغربية".

3عربي ودولي
 

مصاد: قطر وتركيا خططتا لتحويل طرابلس إلى قطب لإلرهاب 

غانتس: تصريحات نتانياهو عن ضم المستوطنات "مراوغة انتخابية"

"المفوضية" تحصل على تمويل الستكمال رعاية الالجئين السوريين في األردن

ك�سف��ت م�سادر معنية مبلف الإ�سلم ال�سيا�س��ي، اأن املخابرات القطرية والرتكية خططتا لتحويل غرب ليبيا، اإىل 
مركز رئي�سي للتنظيمات التكفريية يف كامل املنطقة العربية.

واأ�س��ارت امل�س��ادر، اإىل اأن��ه �سيك��ون لعملي��ة طوف��ان الكرام��ة"، بعد حتري��ر طرابل���ض، اأثر كبري �سيغ��ري خريطة 
التنظيمات املتطرفة يف املنطقة العربية وحتركاتها، بعد اأن كانت اخلطة تق�سي بتحويلها لغرفة عمليات لإدارة 

التنظيمات التكفريية امل�سلحة، بعد الق�ساء على داع�ض يف �سوريا والعراق.
واأ�ساف��ت امل�س��ادر، اأن تركيا وقط��ر واإيران �سعت اإىل نقل ال���رساع من غرب اآ�سيا يف ال���رسق الأو�سط، اإىل عمق 
اأفريقي��ا، ع��رب نقطتي ارت��كاز، الأوىل طرابل�ض يف غ��رب ليبيا، والثاني��ة يف مايل مبنطقة ال�ساح��ل، ل�سيما على 
حدود اجلزائر اجلنوبية. وك�سفت امل�سادر،  نقل عدد كبري من العنا�رس التكفريية الهاربة من �سوريا والعراق اإىل 
طرابل���ض، متهي��داً ل�ستهداف احلدود الليبي��ة اجلزائرية، والليبية التون�سية، بدعم كيان��ات م�سلحة مثل قوة الردع 

اخلا�سة، ولواء النوا�سي، وقوات اأبو عبيدة الزاوية، وكتيبة البقرة، واجلماعة الليبية املقاتلة.
وبح�سب امل�سادر، فاإن املخابرات القطرية والرتكية، خططتا لتحويل طرابل�ض الليبية، ومايل بال�ساحل الأفريقي، 

اإىل مقر بديل لتنظيم داع�ض، بعد �سقوطه يف �سوريا والعراق.
و�س��ددت امل�س��ادر، على ع���رسات التقارير الأمنية الت��ي ك�سفت تورط قطر وتركيا يف متوي��ل احلركات امل�سلحة، 
لإ�سع��ال فتي��ل احلروب الأهلية يف القارة الأفريقية، من خلل وثائق كثرية تدين املخابرات القطرية التي �سكلت 
10 األوية يف ليبيا ملواجهة اجلي�ض بقيادة امل�سري خليفة حفرت.وك�سفت اقتحامات اجلي�ض الليبي ملواقع تكفريين 
يف مناطق خمتلفة، والعثور على اأجهزة ات�سال حتمل اأرقامًا قطرية، اإىل جانب �سناديق اأ�سلحة وذخرية، وثائق 

ربت عرب الهلل الأحمر القطري حتت غطاء امل�ساعدات الإن�سانية. توؤكد اأنها قطرية امل�سدر، هجُ

و�س��ف رئي���ض حتال��ف "اأزرق اأبي���ض" يف اإ�رسائي��ل 
بيني غانت���ض، ت�رسيحات رئي�ض ال��وزراء الإ�رسائيلي 
بنيامن نتانياهو عن �سم م�ستوطنات ال�سفة الغربية 

ب� "مراوغة انتخابية".
ونقل��ت هيئة الب��ث الإ�رسائيلي عن غانت���ض، اأن "هذه 
مراوغة انتخابية ل ي�سدقها اأحد"، واأ�ساف "نتانياهو 
ي�سع��ى اإىل جمع اأ�سوات م��ن اأي مكان ممكن"، واعترب 
اأن��ه تاوز كل احل��دود املتاحة يف الدف��اع عن نف�سه 

اإدراكًا منه اأنه يو�سك على اإنهاء مهام من�سبه.
واأو�س��ح اأن حزب��ه "ي��ويل اأهمي��ة ك��ربى لل�سع��ي اإىل 
ال�س��لم ولكن��ه ل��ن يفع��ل اأي �س��يء ب�س��ورة اأحادي��ة 

اجلانب، دون موافقة ال�سعب".
ت��در الإ�س��ارة اإىل اأن ا�ستطلع��ات ال��راأي ت�س��ري اإىل 
احت��دام املناف�س��ة ب��ن حتال��ف غانت�ض وب��ن حزب 
ليك��ود بزعامة نتانياهو، قبل النتخابات املقررة يف 

الأ�سبوع اجلاري.

ق��ال الناطق الإعلمي با�سم مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون اللجئن، حممد احلواري اإن "املفو�سية تلقت دعمًا 
مالي��ًا من الياب��ان، �سيمكن املفو�سية من موا�سلة تق��دمي اخلدمات الأ�سا�سية للجئ��ن ال�سورين، مثل الرعاية 

ال�سحية ومتكن املجتمع ودعم بناء القدرات للحكومة الأردنية".
واأ�س��اف احل��واري ان "حكوم��ة الياب��ان خ�س�س��ت 3.57 ملي��ون دولر لتموي��ل املفو�سي��ة يف الأردن، لتقدمي 

امل�ساعدة للجئن ال�سورين، الذين يعي�سون يف املناطق احل�رسية وخميمات الزعرتي والأزرق للجئن".
ومن��ذ بداي��ة الأزمة ال�سورية، قدم��ت حكومة اليابان 59.1 ملي��ون دولر اإىل املفو�سي��ة يف الأردن، اإ�سافة اإىل 
تربعها مببلغ اإ�سايف قدره 37 مليون دولر للمكتب الإقليمي للمفو�سية مل�ساندة اللجئن من اجلن�سية ال�سورية 

والعراقية.
وقال ممثل املفو�سية يف الأردن�ستيفانو �سيفريي "مع دخولنا ال�سنة التا�سعة للأزمة ال�سورية، ل يزال اللجئون 
يف الأردن يواجه��ون حتدي��ات كبرية، وكانت اليابان مانحًا اأ�سا�سيًا للمفو�سية منذ بداية الأزمة، ونحن ممتنون 
لدعمه��م املتوا�س��ل يف هذا العام 2019، وهو اأمر حيوي لتمك��ن ال�ستثمار امل�ستمر يف اخلدمات الإن�سانية من 

خلل املراكز املجتمعية، ودعم حياة اللجئن وتقليل ال�سعوبات اجل�سدية والعاطفية التي يواجهونها".
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فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم االستيطان

تخو���ض 5 ن�ساء عربيات النتخابات الإ�رسائيلية يف التا�سع من 
اأبريل )ني�سان(، 3 منهن على القائمتن العربيتن، فيما تخو�ض 
مر�سح��ة عربية درزية املناف�سة على القائمة املعروفة ب"قائمة 
اجلرنالت" التي تناف�ض قائمة رئي�ض الوزراء بنيامن نتانياهو.
وكان ع��دد الن�س��اء يف الكني�س��ت املنتهي��ة وليت��ه 35 من اأ�سل 

3 ن�ساء عربيات. 120، بينهن 
ويف ما ياأتي نبذات �سغرية عن املر�سحات العربيات:

1. عاي��دة توم��ا، ع�سو الكني�ست ال�سابق��ة: مر�سحة عن "اجلبهة 
اإنه��ا حتم��ل هم��وم  تق��ول  وامل�س��اواة"،  لل�س��لم  الدميقراطي��ة 
الن�س��اء اىل الكني�س��ت وتط��رح مو�س��وع تهمي�سه��ن، ولي�ض فقط 
الن�س��اء العربيات، بل اأي�سا هموم الن�س��اء اليهوديات املت�سددات 
املعروف��ات ب"احلري��دمي". ون�سط��ت عاي��دة توم��ا يف جمعيات 
ن�سوي��ة ع��دة، وعملت ل�سنوات طويل��ة للدفاع ع��ن ق�سايا املراأة، 

وانتخبت عام 2015 نائبًا يف الكني�ست.
وقالت توما يف لقاء انتخابي جماهريي يف مدينة حيفا بالكلية 
العربي��ة الرثوذك�سي��ة قب��ل اأي��ام، اإنها "تط��رح معان��اة الن�ساء 
يف غ��زة وتاأث��ري احل�س��ار عليه��ن، والن�س��اء الفل�سطيني��ات غري 
املع��رتف بهن اللوات��ي ترف�ض ا�رسائيل اإعطاءه��ن حق مّل ال�سمل 
م��ع اأزواجهم". واأ�سارت اىل اأنها نقل��ت اىل الكني�ست "تاأثري هدم 

البيوت على الن�ساء العربيات".
واأ�ساف��ت "ا�ستطعت خلق نقاط التق��اء مع ن�ساء مثل "احلريدمي" 

املتدينات املت�سددات".
ومتن��ع د�ساتري الأحزاب الدينية اليهودي��ة على الن�ساء العمل يف 
ال�سيا�س��ة ودخ��ول الكني�ست، وقب��ل �سهر، األزم��ت املحكمة العليا 
هذه الأحزاب باإ�سافة ن�ساء اىل قوائمها. وتقول توما اإنها قادت 

"اللوبي" الذي طالب بهذا الأمر يف الكني�ست.
ومتن��ع امل��راأة املنتمي��ة اىل احلري��دمي م��ن ا�ستخ��دام اأي و�سيلة 
لتنظي��م احلمل، وهي التي تعم��ل وتعيل الأ�رسة، لأن على زوجها 

اأن يتعلم الدين طوال حياته.
وذك��رت توم��ا اأنه��ا دفعت بات��اه تعي��ن "قا�سي��ات م�سلمات 

وم�سيحيات ودرزيات يف املحاكم ال�رسعية املختلفة".
الإ�سلمي��ة يف  اأول قا�سي��ة �رسعي��ة يف املحاك��م  ومّت تعي��ن 

اإ�رسائيل يف مايو )اأيار(2017.
وكان��ت عايدة توما اأول عربية ترتاأ���ض جلنة املراأة يف الكني�ست، 
واأ�س��ارت اىل �سعوبة العمل يف الكني�ست يف ظل حكومة "فا�سية 
واأكرثه��ا عن�رسي��ة"، م�سيف��ة "ل��و كن��ت اأ�سع��ر اأنن��ي ل اأنا�سل 
بوج��ودي يف الكني�س��ت لكن��ت اأف�س��ل اأن اأكون م��ع اأحفادي يف 

مدينة عكا".
وينق�سم العرب الإ�رسائيليون بن من يعتقد بوجوب امل�ساركة يف 
النتخاب��ات وحماولة الدفاع عن حقوق العرب من الداخل وبن 

من يعترب اأن ل فائدة من ذلك ويدعو اىل مقاطعة النتخابات.
2. املر�سح��ة �سند���ض �سالح عل��ى قائمة "اجلبه��ة الدميقراطية 
لل�س��لم وامل�ساواة": قالت يف لقاء انتخابي يف مدينة عكا اأخرياً 
"يجب األ نرتك ال�ساحة الربملانية خالية من الن�سال، فيها يتم 

�سن القوانن".
وتابعت اأمام مئات ال�سكان حمذرة "يريدون كني�ست بدون عرب. 
)...( ل��و قاطع العرب النتخاب��ات، �ستختار ال�سلطات الإ�رسائيلية 

عربا ميثلونها ويتحدثون با�سمنا، وهذا خطر على وجودنا".
و�سند�ض �سالح من قرية امل�سهد، ق�ساء النا�رسة، وهي اأم لثلثة 

اأطف��ال. اأنه��ت درا�س��ة البكالوريو���ض يف مو�س��وع البيولوجي��ا، 
معه��د  يف  والتكنولوجي��ا،  العل��وم  مو�س��وع  يف  واملاج�ست��ري 

التخنيون يف حيفا.
3. اإمي��ان اخلطيب مر�سحة يف قائم��ة "املوحدة العربية وحزب 
التجم��ع" املكونة من احلركة الإ�سلمية اجلنوبية وحزب التجمع 
الدميوقراط��ي: تنتم��ي اخلطي��ب اىل احلرك��ة الإ�سلمي��ة وتغطي 
راأ�سها. وحتدثت يف لق��اء انتخابي بحما�ض وحيوية عن �رسورة 

التواجد يف الكني�ست.
وقال��ت يف قاع��ة الكلية العربي��ة الرثوذك�سية يف حيف��ا، "اإنني 
مل اأفك��ر بال�سيا�س��ة اإل عندم��ا �س��ار عن��دي اأولد وب��داأت اأفك��ر 

مب�ستقبلهم".
وتريد اخلطيب "اأن تكون يف مواقع موؤثرة باحلياة ال�سيا�سية".

وقال��ت اخلطي��ب "اإنه��ا اأث��رت عل��ى احلرك��ة الإ�سلمي��ة لتغيري 
د�ستورها واإدخال ن�ساء يف النتخابات"، و�سارت هي اأول امراأة 
يف قائم��ة احلرك��ة الإ�سلمية واإن كان ح�سوله��ا على مقعد اأمرا 
غ��ري م�سم��ون. وتق��ول "بالن�سبة اإيّل املوق��ع هو ر�سال��ة للن�ساء 

امللتزمات".
واأ�ساف��ت اخلطي��ب اإنه��ا "م��ع اإقرار كوت��ة ن�سائي��ة يف الأحزاب 
العربية حتى ي�ستطعن الو�سول اىل الكني�ست يف مواقع متقدمة".
واإميان اخلطيب يا�سن )54 عامًا( من عرابة البطوف يف اجلليل 
الأ�سف��ل، متزوجة، وهي اأم لأربع��ة اأولد، ح�سلت على ماج�ستري 
يف مو�س��وع اخلدم��ة الجتماعية بتخ�س�ض الن�س��اء والنوع من 

جامعة تل اأبيب.
4. النا�سط��ة ال�سيا�سي��ة هب��ة يزب��ك )34 عام��ًا(: تر�سحت حمل 

حنن زعبي التي بقيت يف الكني�ست مدة 10 �سنوات.
وهب��ة يزبك من مواليد مدينة النا���رسة، وع�سو اللجنة املركزية 
بح��زب التجمع الدميوقراطي. اأنهت درا�س��ة املاج�ستري يف العمل 
الجتماع��ي من جامعة تل اأبيب، وحت�رس الدكتوراه يف مو�سوع 

التهجري الداخلي للفل�سطينين.
5. الإعلمي��ة غدير كمال مريح )34 عامًا( املر�سحة يف قائمة 
رئي���ض الأركان ال�ساب��ق اجل��رنال بين��ي غانت���ض: عربي��ة درزية 

تخو�ض النتخابات مبقعد م�سمون، بح�سب كل التقديرات.
وغدي��ر مري��ح من دالية الكرمل يف جب��ل الكرمل يف حيفا. كانت 
مذيع��ة ن�رسة الأخبار العربية الرئي�سية على قناة "مكان" باللغة 
العربي��ة و�س��ارت مقدم��ة الن���رسة الإخباري��ة الرئي�سي��ة باللغة 

العربية يف التلفزيون الإ�رسائيلي.
الجتماعي��ة  العل��وم  يف  البكالوريو���ض  درج��ة  عل��ى  حا�سل��ة 
والت�سوي��ر الطب��ي من جامع��ة بار اإيلن ودرج��ة املاج�ستري يف 

العلقات الدولية من جامعة حيفا.
واخت��ار غانت�ض امراأة درزية يف حماولة ل�سرت�ساء الدروز، وهم 
الوحي��دون بن ع��رب اإ�رسائيل الذين ي��وؤدون اخلدم��ة الع�سكرية 
الإلزامية، ويبدون اأكرث تاأقلما ب�سكل عام يف املجتمع الإ�رسائيلي 

من اأفراد الديانات الأخرى غري اليهودية.
وتن�س��ط املر�سحات العربيات يف امليادين حتى �ساعات متاأخرة 

من الليل خ�سو�سًا مع اقرتاب موعد النتخابات.
وتظه��ر ا�ستطلعات ال��راأي اأن ن�سبة الت�سويت بن العرب �ست�سل 
اإىل  %51، واأن ن�سب��ة %25 اإىل %30 م��ن اأ�س��وات الع��رب 

�ستذهب للأحزاب ال�سهيونية.
وينق�سم العرب الإ�رسائيليون بن من يعتقد بوجوب امل�ساركة يف 
النتخابات وحماولة الدفاع عن حقوق العرب من الداخل، وبن 

من يعترب اأن ل فائدة من ذلك ويدعو اإىل مقاطعة النتخابات.

من هن المرشحات العربيات 
في االنتخابات اإلسرائيلية؟


