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  تعمم ذلكت المصرية في ىجوم رفح والمخابراأبو مرزوق: عناصر حماس ليست متورطة  0

نائب رئيس المكتب ، أف سمير عمر نقبًل عف مراسميا القاىرةمف  14/3/2013، سكاي نيوز عربية ذكرت
السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوؽ نفى تورط أي مف عناصر الحركة في حادث مقتؿ الجنود 

، قائبل إف المخابرات أغسطس مف العاـ الماضي فيالمصرييف في مدينة رفح عمى الحدود مع غزة 
 المصرية تعمـ ذلؾ.

وعقب أبو مرزوؽ في مقابمة مع سكاي نيوز عربية عمى تقرير نشرتو مجمة األىراـ العربي المصرية المحمية 
ضابطا  16قالت فيو إف لدييا أدلة عمى تورط قيادييف في حركة حماس، في اليجوـ الذي راح ضحيتو 

 وجنديا مف الجيش المصري.
مرزوؽ إف "ىؤالء الذيف نشرت أسمائيـ ىـ قادة لكتائب القساـ وىـ مطموبوف إلسرائيؿ منذ أكثر وقاؿ أبو 

شيور عمى الحادث، فيو أمر  10سنة، وبالتالي إذا كاف ىناؾ خبر إسرائيمي يتردد بيذا الشكؿ بعد  15مف 
 مؤسؼ لمغاية".
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ـ، وىـ: أيمف نوفؿ القيادي في وذكرت المجمة ثبلثة أسماء مف حماس، قالت إنيـ متورطوف في اليجو 
كتائب القساـ، ومحمد صبلح أبو شمالة، وىو أحد قياديي حماس، إضافة إلى رائد العطار، ميندس 

 اختطاؼ المجند اإلسرائيمي جمعاد شاليط، بحسب المجمة.
ر وقاؿ القيادي في حركة حماس إنو "ال يمكف عمى اإلطبلؽ أف يسيء ىؤالء ألمف مصر أو محاولة التفكي

 في إراقة دـ جندي مصري ألنو في مكانتو مثؿ الفمسطيني وأكثر".
كتائب القساـ لـ تستيدؼ إلسرائيمي واحد خارج حدود فمسطيف.. فكيؼ )لعناصرىا( أف يستيدفوا  وتساءؿ:"

 أشقائيـ وأحبابيـ في مصر".
قائبل إف جياز ولفت أبو مرزوؽ إلى أنو اتصؿ بمسؤولي المخابرات المصرية عقب نشر ىذه األنباء، 

ت يعالج ىذا األمر لكنيا ال يستطيع وتابع أف "جياز المخابر  المخابرات يعرؼ حقائؽ ىذه القضايا واألمور".
 وأكد عمى أف العبلقة بيف المخابرات وحماس "ممتازة". التحدث أماـ وسائؿ اإلعبلـ".

 كوف بعيدة عف ىذه المزايدات".وطالب أبو مرزوؽ بأف تكوف "حماس والفصائؿ والموضوع الفمسطيني كمو، ت
وقاؿ إف حماس "عمى مسافة واحدة مف كؿ األخوة في مصر مف كؿ االتجاىات، ألف القضية الفمسطينية 

 كانت ومازالت قضية المصرييف جميعا".
الناطؽ اإلعبلمي باسـ حركة حماس ، أف يو بي آي نقبًل عف وكالة 15/3/2013الحياة، لندن، واضافت 

، مشيرًا إلى أنو "لـ ينشر بشكؿ رسمي في مجمة األىراـ، إنما نسب إلى ىذه االتياماتنفى  سامي أبو زىري
 رئيس المجمة بشكؿ شخصي ونحف ننفي صحة ىذا الخبر".

وأكد أبو زىري أف "حماس لـ تتمؽ رسميًا، مف الجيات األمنية المصرية، أي معمومات بشأف تورط أي 
ودعا صاحب الخبر ألف "يظير إسـ المصدر الذي  المصرييف".فمسطيني في أحداث جريمة قتؿ الجنود 

 استند إليو في اتيامو لمحركة".
وقاؿ أبو زىري إف "جثاميف الذيف ارتكبوا الجريمة تسّممتيـ القاىرة، وليس فييـ أي فمسطيني، والزعـ بأف 

 بالمقاومة الفمسطينية".وراء ىذا الحدث فمسطينيوف يأتي في سياؽ الحممة اإلعبلمية التي تستيدؼ التشيير 
 
 استئناف مفاوضات السالم لكن الفرصة ضئيمة نأمل: عباس يمتقي بوتين 

أعرب الرئيس الفمسطيني محمود عباس عف أممو في استئناؼ : يو بي آي - رائد جبر -موسكو 
ئيس المفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي خبلؿ العاـ الحالي، وقاؿ خبلؿ محادثات في موسكو أمس، مع الر 

مع روسيا. فيما تعيد  "شراكة استراتيجية"الروسي فبلديمير بوتيف إف الفمسطينييف يتطمعوف إلقامة عبلقات 
 ."بذؿ جيود الستقرار الوضع المعقد جدًا في الشرؽ األوسط"بوتيف أف تواصؿ ببلده 

لثنائية والوضع في وعقد الرئيساف أمس جمسة محادثات في موسكو تناولت ممؼ التسوية السممية والعبلقات ا
األوضاع في منطقة "الشرؽ األوسط وخصوصًا في سورية. وافتتح بوتيف جمسة المحادثات بالتأكيد عمى أف 

الشرؽ األوسط تبقى معقدة لمغاية ونحف نأمؿ أف تتطور إيجابيًا وسوؼ نواصؿ بذؿ كؿ ما بوسعنا مف أجؿ 
 ."ذلؾ

وتستند إلى أساس "الفمسطينية تتطور إيجابيًا،  –ية وعبر الرئيس الروسي عف ثقتو بأف العبلقات الروس
 ."تاريخي متيف، وىذا مف دوف شؾ سيساعدنا في بناء عبلقاتنا اليوـ وفي المستقبؿ
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تسير بنجاح ليس ". وقاؿ إنيا "المستمر في العبلقات مع روسيا"مف جيتو أعرب عباس عف ارتياحو لمتطور 
، مشيرًا إلى رغبة فمسطينية "ت القتصادية واإلنسانية والثقافيةعمى المستوى السياسي فقط، بؿ وفي المجاال
 مع روسيا في كؿ المجاالت. "شراكة استراتيجية"في الشروع بوضع التحضيرات البلزمة إلقامة 

وتطرؽ إلى جمود عممية السبلـ معربًا عف أمؿ في استئناؼ مفاوضات سبلـ بناءة مع الجانب اإلسرائيمي 
األمؿ ليس كبيرًا. ومع ذلؾ نأمؿ التوصؿ في نياية المطاؼ إلى تسوية ". موضحًا أف "خبلؿ السنة الحالية

 ."سياسية عمى أساس مبدأ الدولتيف
مصادر مطمعة إف الطرفيف بحثا خبلؿ المناقشات مبادرة موسكو لدعوة المجنة الرباعية  "الحياة"وقالت لػ

قريبة القادمة مف أجؿ بحث سبؿ دفع عممية السبلـ. الدولية عمى المستوى الوزاري لبلنعقاد خبلؿ الفترة ال
التجاري، وأعرب الجانب الفمسطيني  -كما ركزا خبلؿ المحادثات عمى مجاالت توسيع التعاوف االقتصادي 

 عف أمؿ باجتذاب استثمارات روسية إلى مشروعات في األراضي الفمسطينية.
لطرفيف ناقشا الوضع في سورية، وأوضح: وفي مؤتمر صحافي ختامي عقده الرئيساف قاؿ بوتيف إف ا

بالطبع ناقشنا الوضع في المنطقة وفي العالـ العربي بشكؿ عاـ، وناقشنا بالتفصيؿ األحداث التي تتطور "
الحديث خبلؿ محادثات اليوـ دار ". وتطرؽ إلى التعاوف الثنائي مشيرًا إلى أف "بصورة مأسوية في سورية

تجاري االقتصادي. واتفقنا مع الرئيس عباس عمى إعطاء تكميفات إضافية عف التعميؽ البلحؽ لتعاوننا ال
 ."لييئاتنا بتنشيط العبلقات التجارية االقتصادية

وفي تكريـ خاص قاـ بوتيف بتقميد الرئيس الفمسطيني وساـ الصداقة. وأشير في المرسوـ الرئاسي الخاص 
ىمتو الكبيرة في تعزيز العبلقات الروسية الفمسطينية تقديرًا لمسا"بالمناسبة إلى أف عباس ُقمد ىذا الوساـ 

الذي أسيـ بو محمود عباس  "القسط الكبير". وأشاد بوتيف بػ "وتطوير الصبلت االجتماعية واإلنسانية الثنائية
 شخصيًا في ىذا االتجاه.

 ي الحالية.لزيارة الرئيس الفمسطين "األىمية الخاصة"وكاف الكرمميف استبؽ المحادثات بالتأكيد عمى 
وقاؿ بياف أصدره الديواف الرئاسي إف أوؿ زيارة يقوـ بيا الزعيـ الفمسطيني إلى روسيا بعد اكتساب فمسطيف 

 صفة الدولة العضو المراقب في األمـ المتحدة ليا أىمية خاصة.
نيا أرسمت م"وزاد إف روسيا  رارًا معونات تقوـ تقميديًا بتقديـ الدعـ لمشعب الفمسطيني في شتى المجاالت. وا 

. مضيفًا أف روسيا ستدفع العاـ الحالي اشتراكاتيا في موازنة "مميوف دوالر إنسانية ومساعدة مالية بمغت 
وكالة الشرؽ األوسط األممية لمساعدة البلجئيف الفمسطينييف وتنظيـ عمؿ الوكالة، وذلؾ بمبمغ قدره مميوني 

 ."دوالر
أف التحضيرات لمزيارة كانت جارية عمى أساس أف تتـ مباشرة بعد  "الحياة"وكانت مصادر فمسطينية أبمغت 

الزيارة التي ينوي الرئيس األميركي باراؾ أوباما القياـ بيا إلى الشرؽ األوسط، لكف الطرفيف قربا موعدىا مف 
 دوف اإلعبلف عف سبب التقريب.

ؿ كؿ ما في وسعيا مف أجؿ إف "موقؼ ببلده الداعـ لفمسطيف ال يتغّير وىي ستبذ مف جيتو قاؿ بوتيف
ونقمت وسائؿ إعبلـ روسية عف بوتيف قولو، خبلؿ لقائو عباس في  استقرار األوضاع في الشرؽ األوسط".

موسكو، إف "األوضاع في المنطقة تبقى معقّدة، ونحف نأمؿ أف تتطور ايجابيًا، وسوؼ نبذؿ كؿ ما في 
 المتواصؿ لفمسطيف يبقى كما ىو مف دوف تغيير".وسعنا مف أجؿ أف تكوف كذلؾ"، مؤكدًا أف "دعـ ببلده 

 //الحياة، لندن، 
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 من المساس بوزير داخميتيا "إسرائيل"تحذر  في غزةالحكومة  
 حذرت الحكومة الفمسطينية، الخميس، االحتبلؿ اإلسرائيمي مف مغبة المساس بوزير داخميتيا فتحي حماد.

ونو في بياف صحفي: "نعتبر تصريحات االحتبلؿ بحؽ وزير وقاؿ الناطؽ باسـ الحكومة بغزة طاىر الن
الداخمية تحريضية وتحمؿ دالالت خطيرة, وىي مؤشر عمى فاعمية جيود حماد في مواجية المنظومة 

 األمنية اإلسرائيمي".
 //فمسطين أون الين، 

 
 اإلخوان مياجمة حماس تحريض ضد   بغزة لـ"اليوم السابع": الوطنياألمن  قائد 

قطاع غزة، أف توجيو االتيامات  في الوطنيأكد المواء أبو عبيدة الجراح، القائد العاـ لؤلمف : جريشة ىاني
 فيأمر غير مقبوؿ، وال يتقبمو العقؿ  جزافيبشكؿ  المصرياإلعبلـ  فيلحركة المقاومة اإلسبلمية حماس 

 ظؿ عدـ وجود أدلة دامغة عمى االتيامات.
اصة لػ "اليوـ السابع": إف مقتؿ الجنود المصرييف عمى الحدود المصرية فى تصريحات خ فيوقاؿ الجراح 
 -بإذف اهلل  -كانت فاجعة لنا قبؿ أف تكوف فاجعة لمصر، فيؤالء الجنود الشيداء  الماضيشير رمضاف 

يؼ لنا ، وىـ حماية لنا قبؿ أف يكونوا حماية لمصر.. فكالواقيىـ أبناؤنا وأبناء األمة اإلسبلمية وىـ درعنا 
 أف نقتؿ جنودنا؟!

قضية قبؿ إجراء التحقيقات البلزمة، مضيفا: مف  أيوبيف الجراح أنو جرت العادة عمى عدـ الحكـ عمى 
 يمكنو أف يفمح أو يحقؽ شيئا. عربي جندييعتقد أنو بقتؿ  الذيالمجنوف 

إال كؿ خير، وعندما  بقياداتيا وأفرادىا وعناصرىا تعشؽ مصر وال تتمنى ليا وأضاؼ الجراح: حركة حماس
 أقوؿ مصر، فذلؾ يعنى مصر بكؿ مكوناتيا، وليس مصر اإلخواف، وال المرشد، كما يقاؿ.

مصر،  فيمصر عمى حماس المقصود منيا تحريض المصرييف عمى اإلخواف  فيوأشار إلى أف اليجمة 
فأيف  مصر، فإف كاف حصؿ فيعاقؿ ال يمكف أف يصدؽ ما يشاع عف تدخؿ حماس باألحداث  فأي

 .والداني لمقاصيالدالئؿ ولو كاف صحيح التضح ذلؾ 
مصر لتنتبو األمة لمقضية المركزية والمحورية لؤلمة  فيوأكد أف حماس مف مصمحتيا استقرار األمور 

متنفسنا الوحيد لمعالـ وحماس ليست بيذا  ىيالعربية واإلسبلمية، وىى قضية القدس، مضيفا: مصر 
مستمدة مف اهلل ومف أمتنا  فييتتدخؿ ببمد المائة مميوف فنحف أف كاف عندنا قوة  كيالحجـ، وال ىذه القوة، 

حاؿ مف األحواؿ وال بكؿ  بأيوشدد الجراح عمى أف سياسة حماس ثابتة بعدـ التدخؿ  العربية واإلسبلمية.
 الشئوف الداخمية لمدوؿ. فيالظروؼ 

 //اليوم السابع، مصر، 
 
 "إسرائيلـ"االجتماعي أكبر مصدر معمومات ل التواصل : مواقعالداخمية في غزة 

أكد الناطؽ باسـ وزارة الداخمية في حكومة غزة إسبلـ شيواف، أف مواقع التواصؿ االجتماعي ىي أكبر 
الشباب في قطاع غزة "مصدر معمومات لبلستخبارات اإلسرائيمية لمتجسس عمى قطاع غزة. وقاؿ شيواف إف 

، محذرًا مف وصوؿ أي مف ىذه المعمومات لؤلجيزة "دوف أي طمب مف أحد يضعوف معموماتيـ الشخصية
اإلسرائيمية لئليقاع بأصحابيا. وأشار إلى أف وزارة الداخمية تعمؿ عمى المزيد مف المحاضرات لنشر الوعي 

 .ميةبيف المواطنيف في القطاع، السيما شريحة الشباب، في ظؿ الوسائؿ التي تستعمميا االستخبارات اإلسرائي
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 //البيان، دبي، 
 
 ترحب يقرر البرلمان األوروبي إرسال بعثة لتقييم ظروف األسرى في غزةالحكومة  

رحبت الحكومة الفمسطينية، بقرار البرلماف األوروبي إرساؿ بعثة تقصي حقائؽ لتقييـ : أحمد المبابيدي - غزة
، متمنيًا أف يكوف قرار إرساؿ اإلسرائيميؿ ظروؼ اعتقاؿ واحتجاز األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتبل

 البعثة بداية إلفاقة الضمير العالمي وااللتفات لمعاناة الشعب الفمسطيني وألسراه في سجوف االحتبلؿ.
وقاؿ وزير شئوف األسرى والمحرريف د.عطا اهلل أبو السبح في تصريح لػ"فمسطيف أوف اليف":" إف القرار 

ف كانت متأخرة كثيرًا"، مشيرًا إلى ضرورة البناء عمى ىذه الخطوة ومحاكمة  خطوة في االتجاه الصحيح وا 
وأوضح أف عمى البرلماف  وما زاؿ بحؽ األسرى في السجوف. ارتكبيااالحتبلؿ عمى جرائمو البلإنسانية التي 

أف  خطوات أكثر عممية وعاجمة مف أجؿ انقاذ حياة األسرى المضربيف عف الطعاـ، مؤكداً  اتخاذاألوروبي 
 خطوات سريعة تخفؼ مف معاناتيـ. إلىاألسرى وصمت حاالتيـ إلى مرحمة في غاية مف الخطورة وتحتاج 

 //فمسطين أون الين، 
 
 ذات طابع "سياحي" والسمطة ال تعول عمييا  أوباماأبو يوسف: زيارة واصل  

مسطينية، بأف السمطة ال تعّوؿ صّرح واصؿ أبو يوسؼ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الف: الخميؿ
عمى زيارة الرئيس األمريكي المرتقبة لممنطقة نياية الشير الجاري، ذلؾ أنيا "زيارة سياحية أكثر منيا 

 اإلسرائيمي". -سياسية، فيي ال تحمؿ حبًل جديًا لمصراع الفمسطيني
تأكيدىا عمى موقفيا  وأشار أبو يوسؼ في تصريحات خاصة لػ"قدس برس" إلى أف واشنطف جّددت مراراً 

المتمّثؿ بضرورة عودة كؿ مف تؿ أبيب وراـ اهلل إلى طاولة المفاوضات، دوف أي شروط مسبقة مف قبؿ 
 الجانب الفمسطيني، وىو ما يرفضو األخير.

 //قدس برس، 
 
 منظمة التحرير تطالب بضغط دولي لإلفراج عن األسرى  

لئلفراج عف األسرى  "إسرائيؿ"، أمس، بضغط دولي عمى طالبت منظمة التحرير الفمسطينية: د ب أ
. وقالت دائرة الثقافة واإلعبلـ "قبؿ فوات األواف"الفمسطينييف في سجونيا خصوصا المضربيف عف الطعاـ 

عمى دوؿ العالـ واألمـ المتحدة والييئات الحقوقية والمنظمات الصحية العالمية "في المنظمة، في بياف، إف 
لزاميا باالتفاقات التي وقعت عمييا مف أجؿ اإلفراج الفوري عف جميع األسرى  "رائيؿإس"الضغط عمى  وا 

 ."الفمسطينييف وخاصة األسرى القدامى والمرضى والمضربيف عف الطعاـ
 //الخميج، الشارقة، 

 
 
 قضية األسرى المواقف الدولية المطالبة بحل  تجاىل  بتعمدقراقع: االحتالل  

زير شؤوف األسرى والمحرريف في راـ اهلل عيسى قراقع الحكومة اإلسرائيمية بتعمد تجاىؿ اتيـ و : الخميج
المواقؼ الدولية المطالبة بحؿ قضية األسرى الفمسطينييف وبخاصة المضربوف عف الطعاـ منذ فترات 

ار بالتضييؽ تتعمد ابتزاز الشعب الفمسطيني وقيادتو بشأف قضية األسرى واالستمر  "إسرائيؿ"مختمفة. وأضاؼ 
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. وطالب بتحرؾ دولي جدي وضغط "عمييـ وعدـ النظر جديا في حؿ قضايا المضربيف منيـ عف الطعاـ
فاعؿ عمى الحكومة اإلسرائيمية قبؿ فوات األواف، موضحًا أف السجوف تغمي ومعرضة لبلنفجار في أية 

 لحظة.
ئيمية باحتراـ كامؿ االلتزامات الدولية جاءت تصريحات قراقع عقب مطالبة االتحاد األوروبي لمحكومة اإلسرا

عادة حقوؽ عائبلتيـ بشكؿ فوري.   لحقوؽ اإلنساف تجاه األسرى، وا 
 //الخميج، الشارقة، 

 
 جريمة حرب وعمى المجتمع الدولي محاسبة االحتالل االستيطانعريقات:  

التحرير، رئيس دائرة شؤوف اعتبر عضو المجنة التنفيذية لمنظمة  :الحياة الجديدة -القدس المحتمة 
المفاوضات الدكتور صائب عريقات، ما يجري في بمدة بيت صفافا وتجزئتيا وتفسيخ النسيج االجتماعي 

مف يخشى المحاكـ الجنائية  أفمدينة القدس جريمة حرب يحاسب عمييا القانوف الدولي، مؤكدا  وأنحاءفييا 
 يكؼ عف جرائمو بحؽ الشعب الفمسطيني. أفعميو 

السمؾ الدبموماسي في  ألعضاءاف عريقات ووزير شؤوف القدس المحافظ عدناف الحسيني نظما جولة وك
فمسطيف جرى خبلليا استعراض المخططات االستيطانية في منطقة بيت صفافا والقدس المحتمة. ودعا 

عبلقاتو مع  تحمؿ مسؤولياتو والوفاء بالتزاماتو بموجب القانوف الدولي في إلىعريقات المجتمع الدولي 
 وشدد عمى ضرورة محاسبة سمطات االحتبلؿ عمى انتياكاتيا المتكررة والخطيرة لمقانوف الدولي. .إسرائيؿ

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 بالمرحمة الثانية من مشاريع إعمار غزة األسبوع المقبل البدءمصادر في الحكومة بغزة:  

في الحكومة بغزة، الخميس، إف رئيس المجنة القطرية إلعادة إعمار  قالت مصادر :القدس دوت كوـ - غزة
قطاع غزة، السفير محمد العمادي، سيعمف األسبوع المقبؿ عف إطبلؽ المرحمة الثانية مف مشاريع المنحة 
القطرية التي ستشتمؿ عمى حزمة جديدة مف مشاريع الطرؽ وتضـ تنفيذ واحد وعشريف مشروعًا مف مشاريع 

 داخمية التي تـ فعميًا طرح عطاءاتيا خبلؿ األياـ الماضية.الطرؽ ال
 //القدس، القدس، 

 
 في كسر الحصار  أسيمتعالء الرفاتى: عالقات غزة مع دول العالم  

حكومتو واجيت الكثير مف الصعوبات في مجالي الحكـ  أفأكد وزير فمسطيني في حكومة ىنية : غزة
، وأف بناء وتطوير  سنةحركة حماس في االنتخابات التشريعية والسياسة منذ تشكيميا بعد فوز 

 العبلقات الخارجية بينيا وبيف دوؿ اإلقميـ والعالـ كاف لو تأثير ايجابي عمى كسر الحصار عف غزة.
جاء ذلؾ عمى لساف الدكتور عبلء الرفاتى، وزير التخطيط، واالقتصاد الوطني في غزة خبلؿ ورشة عمؿ 

( تحت عنواف: "حماس بيف /معمومات ودعـ اتخاذ القرار في وزارة التخطيط األربعاء )نظميا مركز ال
 قيادة المشروع الوطني وعبلقاتيا اإلقميمية والدولية."

 //قدس برس، 
 
 : االحتالل يستقبل أوباما بمشروع "بيغن" االستيطانيالضفةفي  اإلعالموزارة  
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زارة اإلعبلـ، الخميس، إف مخططات االحتبلؿ لشؽ طريؽ سريعة باسـ قالت و  :القدس دوت كوـ - راـ اهلل
"بيغف" لربط مستوطنات القدس المحتمة، بمثابة مراسـ إسرائيمية الستقباؿ الرئيس األمريكي باراؾ أوباما، 

 كاشفة نوايا االحتبلؿ في اعتراض أي جيد سياسي يمكف لمرئيس الزائر أف يبذلو.
يا، إلى أف الشارع االستيطاني المقترح، ييدد بمدة بيت صفافا، وُيميد لممزيد مف وأشارت الوزارة في بياف ل

 أعماؿ السمب والنيب لؤلرض، وفرض سياسة األمر الواقع لمقضاء عمى أي فرصة إلحبلؿ السبلـ المتوازف.
 //القدس، القدس، 

 
  الدعم القطريُيشيد ب غزةوزير الشباب بحكومة  

تقبؿ الدكتور محمد المدىوف وزير الشباب والرياضة في حكومة غزة، رجؿ األعماؿ اس: أشرؼ مطر –غزة 
 القطري محمد العمادي الذي سيدشف العديد مف المشاريع الرياضية في قطاع غزة.

وأشاد الوزير المدىوف بما تقدمو دولة قطر مف دعـ كبير لمشعب الفمسطيني، والمساىمة في تنفيذ العديد مف 
وية التي تساعد الفمسطينييف عمى الصمود أماـ الظروؼ الصعبة التي يفرضيا االحتبلؿ المشاريع الحي

وأعمف العمادي عف تبنيو لتجييز ثبلث صاالت رياضية بأرضية  اإلسرائيمي بعدوانو وحصاره الظالـ.
 "الباركيو"، باإلضافة لدراسة تجييز صالة رابعة في وقت الحؽ.

 //الشرق، الدوحة، 
 
 دعم التعميم في المناطق "ج"تبحث مع ممثمي الدول المانحة  في الضفة التربية وزارة 

األياـ: عقدت وزارة التربية والتعميـ، في مقر المعيد الوطني لمتدريب التربوي بالبيرة، أمس،  -راـ اهلل 
ـ قطاع التعميـ اجتماعًا مع ممثمي الدوؿ المانحة وممثمي المؤسسات الدولية الفاعمة، لبحث آليات تفعيؿ دع

في مناطؽ )ج(، خاصة تمؾ التي يحوؿ االحتبلؿ دوف تمكيف الوزارة مف تقديـ خدماتيا التعميمية، والبحث 
 في سبؿ إنجاح جيود الوزارة في تحقيؽ غاياتيا اإلستراتيجية المتمثمة بتحقيؽ الوصوؿ اآلمف لجميع طمبتيا.

 //األيام، رام اهلل، 
 
 لنشرىا أخبارًا كاذبة ومفبركة " المصريةالعربي ضي صحيفة "األىرامالقسام: سنقاكتائب  16

أكّدت كتائب الشييد عز الديف القساـ الذراع العسكرية لحركة حماس، أنيا : محمد أبو زايدة -الرسالة نت
ستقاضي صحيفة "االىراـ" المصرية؛ لنشرىا أخبارًا كاذبة ومفبركة تتيـ فييا القساـ بالتدخؿ في األحداث 

 الجارية بمصر.
وقاؿ أبو عبيدة المتحدث باسـ القساـ في مؤتمر صحفي عقدتو الكتائب، مساء الخميس "سنقاضي رئيس 
تحرير جريدة األىراـ وفؽ الوسائؿ القانونية، وسنكشؼ عما يخطو مف تزوير وتضميؿ، لحساب أعداء 

 الشعبيف المصري والفمسطيني".
والطعف بيا، ومحاولة تجريميا وتشويو صورتيا، مطالبًا مف  وحّذر مف التشكيؾ بالمقاومة الفمسطينية

 يرّوجوف تمؾ االتيامات، بالوقوؼ إلى جانب الشعب الفمسطيني، واالنسجاـ مع ارادة األمة.
وأبدى أبو عبيدة استغرابو مف تمادي قناة "العربية"، في تمقؼ األخبار المفبركة الطاعنة بالمقاومة وتصيدىا، 

ة قضية تتعمؽ بالمقاومة، "وعمييا أف تتحرى المصداقية قبؿ نشر األكاذيب والبضائع في حيف تتجاىؿ أي
 الفاسدة"، وفؽ قولو.
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وأشار المتحدث باسـ الكتائب، إلى أف توضيح القساـ لتمؾ االتيامات، ال يأتي مف باب الدفاع عف النفس 
لتزوير والمعمومات المفبركة المرّوجة فيما يتعمؽ باتياميا بالتدخؿ في األحداث الجارية بمصر؛ إنما لفضح ا

 ضد الشعب الفمسطيني ومقاومتو.
ووّجو أبو عبيدة التحية إلى الشعب المصري وقيادتو؛ لدعمو الفمسطينييف واحتضانيـ، مؤكدًا أف كتائب 

 القساـ ستظؿ عمى طريؽ الجياد ضد االحتبلؿ )االسرائيمي(، حتى تعيد لؤلمة مجدىا وانتصاراتيا.
عبيدة إلى أف المقاومة الفمسطينية في أفضؿ حاالتيا، السيما بعد ثورة مصر، وأشار إلى أف ولفت أبو 

 شعب مصر يعرؼ جيدًا كتائب القساـ، ويدعميا بكؿ الوسائؿ المتاحة.
 14/3/2013الرسالة، فمسطين، 

 
 الفمسطينية بشروط التسوية حماس ترفض ربط المصالحة 17

راط قبوؿ الحكومة الفمسطينية المراد تشكيميا تنفيذًا التفاؽ اشت” حماس“رفضت حركة : )يو .بي .آي(
المصالحة، عدـ معارضتيا عممية السبلـ، مجددة اتياـ الرئيس الفمسطيني محمود عباس بتعطيؿ المصالحة 

 بسبب زيارة الرئيس األمريكي باراؾ أوباما لممنطقة.
بلح البردويؿ إف الربط بيف رىف قبوؿ واشنطف والناطؽ باسـ كتمتيا البرلمانية، ص” حماس“وقاؿ القيادي في 

محاولة لجر حماس لبلنخراط في عممية التسوية “لتحقيؽ المصالحة بتشكيؿ حكومة تقبؿ عممية السبلـ، 
 ”.والتنازؿ

15/3/2013، الخميج، الشارقة  
 
 عزام األحمد: أنا من يقرر بشأن المصالحة الفمسطينية 18

ية في حركة "فتح" ورئيس وفدىا لمحادثات المصالحة عزاـ األحمد راـ اهلل: نفى مسؤوؿ العبلقات الوطن
وجود أي عقبات حقيقية أماـ المصالحة الفمسطينية، وأكد أف مف طمب تأجيؿ لقاءات القاىرة لبحث ترتيبات 

 تشكيؿ الحكومة ىو حركة "حماس" وأنيا بالتالي ىي المعنية بطمب موعد جديد لمقاءات المصالحة.
في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" أف يكوف السجاؿ الذي جرى بينو وبيف رئيس المجمس  واستبعد األحمد

التشريعي الفمسطيني الدكتور عزيز دويؾ في مقر منظمة التحرير الفمسطينية ىو العقبة أماـ محادثات 
 المصالحة، 

ة في محادثات وبالمناسبة أنا عمى تواصؿ مستمر مع الدكتور عزيز دويؾ، ولـ ُأبمغ منو بوجود مشكم
 المصالحة وال مف الوسيط المصري".

ونفى األحمد أي عبلقة لمتيديدات األمريكية بترتيبات المصالحة، وقاؿ: "التيديدات األمريكية التي تحدث 
عنيا الدكتور موسى أبو مرزوؽ ليست جديدة، ونحف رفضنا الرضوخ ليا، ولذلؾ فكؿ ىذه مبررات ال عبلقة 

 الرئيسية في المصالحة ىي المشكبلت الداخمية التي تعيشيا حركة "حماس" ليس إال".ليا بالواقع، المشكمة 
وانتقد األحمد بشدة مطالبة بعض قيادات "حماس" باستبعاده مف محادثات المصالحة ، وقاؿ: "ليست 

فة "حماس" ىي مف تقرر مف يتحدث باسـ حركة "فتح"، ونحف ال نقبؿ النزوؿ إلى ىذا المستوى، وفدنا لو كا
الصبلحيات ليقرر في شأف المصالحة وغيرىا مف القضايا الوطنية، وأنا الذي أقرر في شأف المصالحة 
وغيرىا مف القضايا الفمسطينية الداخمية بصفتي مفوض العبلقات الوطنية، وأنا أريد أف أعرؼ مف يقرر في 

 حركة "حماس".
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ا صادرة مف أجيزة أمنية في راـ اهلل إلى مصر وحوؿ الوثائؽ التي أعمنت "حماس" أنيا تمتمكيا وقالت بأني
 لموقيعة بيف "حماس" والقاىرة، قاؿ األحمد: "ال صحة ليذه االدعاءات أصبل.

 14/3/2013قدس برس، 
 
 داخمياً  يةفمسطينال قيادة السمطة ومنظمة التحرير مسؤولية تدىور القضية عباس زكي يحمل 19

كزية لحركة فتح، قيادة السمطة ومنظمة التحرير حّمؿ عباس زكي عضو المجنة المر : محمود ىنية
 ، وتدمير الوضع الداخمي.الفمسطينية  الفمسطينية، مسئولية تدىور القضية

وقاؿ زكي في تصريح خص بو "الرسالة نت "، "كاف مف الضروري والواجب عمى قيادة السمطة االرتقاء 
 تحقيؽ ذلؾ". بطموح شعبيا والسعي وراء حؿ معاناتو، لكنيا لؤلسؼ فشمت في

وأعرب عف رفضو لبلعتقاالت السياسية التي تمارسيا أجيزة السمطة بحؽ أنصار حركة حماس وكوادرىا في 
 الضفة، مضيفًا "إنو ال يجوز ليا ممارسة األمف، وىي واقعة تحت احتبلؿ".

حاالت ودعا زكي السمطة إلى التوقؼ عف التنسيؽ األمني مع )اسرائيؿ(، وجعمو فقط مقتصرًا عمى ال
االنسانية فقط. وفؽ قولو، مؤكدًا في الوقت ذاتو، ضرورة التواصؿ التفاؽ وطني إلنياء حالة االنقساـ 

 السياسي بيف حركتي حماس وفتح.
 ورفض زكي الحديث عف مستجدات المصالحة الفمسطينية، واكتفي بقولو : "ال أتحدث عف موضوع ميت".

لمسمح، مستندًا عمى قرارات المنظمات الدولية، متابعًا: "ال وشدد زكي عمى حؽ الفمسطينييف في الكفاح ا
( ممارسة 3236يحؽ ألحد انكار المقاومة في ظؿ االحتبلؿ )..(، الفمسطينيوف مف حقيـ وفؽ القرار رقـ  )

 الكفاح المسمح بأشكالو كافة".
تعد بمثابة "زيارة عادية وفيما يتعمؽ بزيارة الرئيس األمريكي باراؾ أوباما لمشرؽ األوسط، قاؿ زكي إنيا 

واستطبلعية ليست ذو شأف فمسطيني"، مؤكدًا أنو لف يسمح بإتماـ المصالحة وسيسعى في المقابؿ وراء 
 إفشاليا؛ كونيا "ال تصب في مصمحة ببلده".

وعّقب عضو المجنة المركزية لفتح بقولو: إف الفمسطينييف لـ يدركوا بعد، الخطر المحدؽ بقضيتيـ، بالتالي 
يؤثروا بزيارة الرئيس األمريكي. في المقابؿ رأى أف السمطة عمى الرغـ مف ترحيبيا بزيارة أوباما، إاّل أنيا لف 

 لف تقدـ تنازالت لو، وسيكوف موقفيا صمبًا. وفؽ رأيو.
 14/3/2013الرسالة، فمسطين، 

 
 حماس تؤكد حرصيا عمى أمن المخيمات الفمسطينية في لبنان 20

الّسمـ األىمي في لبناف، وعمى   حماس" في لبناف عمي بركة حرص حركتو عمىأكد ممثؿ حركة "بيروت: 
 أمف المخيمات واستقرارىا وعمى بناء عبلقات أخوية بيف الشعبيف المبناني والفمسطيني.

( عمى رأس وفد مف "حماس" بمدير المخابرات المبنانية 3|14وشدد بركة خبلؿ لقاء لو اليوـ الخميس )
ف فاضؿ، عمى ضرورة التنسيؽ والتعاوف بيف الفصائؿ الفمسطينية والجيش المبناني لمنع العميد الركف إدمو 

حدوث إشكاالت أمنية أو اقتتاؿ مذىبي أو طائفي، ودعا لتشكيؿ مرجعية فمسطينية عميا في لبناف تتوّلى 
ريثما يتمكنوا  ترتيب األوضاع داخؿ المخيمات بما يحقؽ االستقرار والعيش الكريـ ألبناء الشعب الفمسطيني

 مف العودة إلى ديارىـ األصمية في فمسطيف.
 14/3/2013قدس برس، 
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 "التمسك باألمن واالستقرار المبناني الفمسطيني ورفض الفتنة المذىبية"لبنان: حماس تقيم لقاء بعنوان  21

األمف أقامت حركة حماس، في مجمع األقصى اإلسبلمي في مخيـ برج البراجنة، لقاًء بعنواف "التمسؾ ب
 واالستقرار المبناني الفمسطيني ورفض الفتنة المذىبية".

وأكد المسؤوؿ السياسي لحماس في بيروت رأفت مرة أف الفمسطينييف "عمى عبلقة منسجمة مع جميع 
المبنانييف الذيف تربطنا بيـ روابط األخوة، وتاريخ حافؿ في العمؿ المقاوـ المشترؾ والتصدي لبلحتبلؿ 

اؿ "المخيمات في بيروت، ومخيـ برج البراجنة تحديدًا، لف تكوف ممرًا أو مقرًا ألي مجموعة اإلسرائيمي". وق
تريد اإلخبلؿ باألمف، أو االعتداء عمى المبنانييف. ال توجد عناصر متشددة في المخيمات في بيروت وال 

 وجود لجماعة النصرة في مخيـ برج البراجنة".
ميف سر حركة "فتح" سمير أبو عفش عمى أىمية األمف واالستقرار وشدد أميف سر فصائؿ منظمة التحرير أ

بالنسبة لمفمسطينييف. وأكد دعـ منظمة التحرير لكؿ الخطوات التي تحصف المجتمع الفمسطيني وتمنع 
 التوتر، مؤكدًا الحياد الفمسطيني اإليجابي في التوترات الحاصمة داخؿ لبناف.

بيروت أبو وساـ محفوظ إلى تطوير العبلقات الفمسطينية المبنانية ودعا مسؤوؿ حركة الجياد اإلسبلمي في 
 خاصة في ىذه الظروؼ. ورفض استخداـ المخيمات في الصراع المبناني الداخمي.

ورفض أميف سر المجنة الشعبية في مخيـ البرج أبو بدر كؿ األخبار التي تتيـ المخيـ بإيواء مجموعات 
 مف الجبية الشعبية القيادة العامة وأبو أسعد قدورة. متشددة. وألقيت مداخبلت ألبي موسى

15/3/2013، المستقبل، بيروت  
 
 
 
 
 أحمد سعدات بذكرى اعتقال الفمسطينية والسمطة "إسرائيل"تنتقد  "الجبية الشعبية" 22

 اعتبرت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف في الذكرى السابعة القتحاـ سجف أريحا، واعتقاؿ أمينيا العاـ: غزة
أحمد سعدات ورفاقو والمواء فؤاد الشوبكي أف الغدر وانتياؾ االتفاقيات والقانوف الدولي، والنكث بالوعود 

 والعيود ىي السمة المتأصمة في االحتبلؿ وحمفائو وأعوانو.
وأكدت الجبية في بياف ليا أمس الخميس أّف الوقائع والتاريخ المعاصر لمقضية الوطنية منذ وعد بمفور يشيد 

 ى السموؾ التآمري لقوى االستعمار وسمطات االحتبلؿ.عم
وأضافت "لـ تجد نفعا صفقة االتفاؽ السمطوي األمريكي البريطاني بنقؿ سعدات ورفاقو والمواء الشوبكي إلى 
سجف أريحا في رفع الحصار عف المقاطعة آنذاؾ، أو الحيمولة دوف اغتياؿ الرئيس ياسر عرفات تحت جنح 

داؼ ىذه الصفقة في تفتيت وحدة الشعب الفمسطيني وقواه الوطنية، وتقويض مكانة الظبلـ، وتكشفت أى
 منظمة التحرير الفمسطينية وقيادتيا" حسب وصفيا.

15/3/2013، السبيل، عم ان  
 

  "إسرائيل"سيكون حاسمًا ألمن  الحالينتنياىو: العام  32
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اىو أف العاـ الحالي ىو عاـ حاسـ بالنسػبة اعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتني: يو بي أي -القدس 
 ألمف إسرائيؿ، وأف البرنامج النووي اإليراني والصواريخ الذكية يشكبلف الخطر األكبر عمييا.

ونقمت وسائؿ إعبلـ إسرائيمية عف نتنياىو قولو في حفؿ وداع لػوزير الػدفاع اإلسػرائيمي اييػود بػاراؾ عقػد فػي 
يؿ ستضػطر إلػى مواجيػة كميػات كبيػرة مػف األسػمحة القاتمػة الموجػودة فػي جامعة بػار إيػبلف أمػس، أف "إسػرائ

وتػػػابع نتنيػػػاىو أف "التيديػػػد  منطقتنػػػا، وىػػػي منطقػػػة تخضػػػع لتػػػأثير أنظمػػػة ومنظمػػػات معاديػػػة وتتزايػػػد تطرفػػػًا".
وقػػػػاؿ "ال أسػػػػتخؼ بخطػػػػورة  األخطػػػػر )عمػػػػى إسػػػػرائيؿ( ىػػػػو البرنػػػػامج النػػػػووي اإليرانػػػػي والصػػػػواريخ الذكيػػػػة".

 ت.. لكني ال أستخؼ أيضًا بقدرتنا عمى مواجيتيا".التيديدا

 04/2/3102، الحياة، لندن
 

 نتفاضة ثالثة لم يُعد قائماً االحديث عن لمتوصل إلى تسوية.. و  إمكانيةكوخافي: ليس ىناك  33
رئػػيس شػػعبة االسػػتخبارات  ، أفنظيػػر مجمػػي تػػؿ أبيػػب، عػػف 04/2/3102 الشــرق األوســط، لنــدن،ذكػػرت 

إنػػو فػػي ظػػؿ األوضػػاع واالىتػػزازات فػػي منطقػػة ، أمػػسقػػاؿ  ، أفيػػؼ كوخػػافي،اإلسػػرائيمي العسػػكرية فػػي الجػػيش
. فالرئيس الفمسطيني، محمود عباس، تسوية مع الفمسطينييفالشرؽ األوسط، تنخفض إمكانيات التوصؿ إلى 

، خػػبلؿ مشػػاركتو فػػي بحػػث فػػي مػػؤتمر ىرتسػػميا ألبحػػاث األمػػف القػػومي وأضػػاؼ كوخػػافي، عػػالؽ فػػي مػػأزؽ. 
ف جيػػة لػػـ يعػػد لػػو وجػػود فػػي قطػػاع غػػزة ومػػف جيػػة ثانيػػة ال يػػدير سياسػػة مقاومػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة ومػػف فمػ

جية ثالثػة تعػاني الضػفة الغربيػة مػف مصػاعب اقتصػادية شػديدة ومػف جيػة رابعػة ال توجػد مفاوضػات سػبلـ. 
ىنػاؾ انتفاضػة  وأضاؼ كوخافي أف أبو مازف معني جدا باستئناؼ المفاوضات مػع إسػرائيؿ. ونفػى أف تكػوف

 فمسطينية ثالثة. وقاؿ إف اليبات الشعبية في الضفة محدودة لمغاية.
محمػػود عبػػاس، ينتظػػر تشػػكيؿ ، أف كوخػػافي قػػاؿ إف راـ اهلل ، مػػف04/2/3102، القــدس، القــدس وأضػػافت

 الحكومة االسرائيمية الجديدة وزيارة الرئيس االميركي لكي يقرر الخطوة القادمة".
"والػبل" االخبػاري العبػري، "اف الحػديث عػف إنتفاضػة ثالثػة لػـ يُعػد قائمػًا واف ابػو  ًا لموقػعي وفقفواضاؼ كوخا

مػػازف فػػي ورطػػة، بعػػد اف اثبتػػت عمميػػة عػػامود السػػحاب االخيػػرة ضػػد قطػػاع غػػزة انػػو ال يقػػود المقاومػػة واف 
 الفمسطينييف عالقوف في ضائقة مالية خانقة"، عمى حد تعبيره.

 
 وحزب اهلل يؤسسان جيشًا شعبيًا استعدادًا لما بعد األسد يرانوا  سورية تتفكك كوخافي:  34

القػػدس: قػػػاؿ رئػػيس شػػػعبة االسػػتخبارات العسػػػكرية اإلسػػرائيمي أفيػػػؼ كوخػػافي: إف "سػػػورية اليػػوـ ليسػػػت دولػػػًة 
 متكاممًة. يمكننا الحديث عف دولتيف: األولى ىي دولة األسد، والثانية ىي دولة الثوار".

يثو في مؤتمر )ىرتسميا(، أمس، أف "غالبيػة الدولػة المأىولػة بالسػكاف أصػبحت فػي وذكر كوخافي ػ خبلؿ حد
يػػد الثػػوار" وقػػاؿ: معظػػـ قػػوات النظػػاـ موجػػودة فػػي البلذقيػػة وطرطػػوس. ويحػػاوؿ النظػػاـ أف يرّكػػز قواتػػو فػػي 

د، حمب، معتقدًا أف مستقبؿ سورية سيحسـ ىناؾ. وأضػاؼ: إف مركػز المدينػة حاليػًا تحػت سػيطرة قػوات األسػ
لكف ضواحي حمب أصبحت في يد الثوار، والثوار يسيطروف عمى دير الزور، والقامشمي تحولت إلػى منطقػة 

 تحت حكـ ذاتي يديره األكراد" معتبرًا أف "سورية التي نعرؼ تتفّكؾ".
ألػػؼ قتيػػؿ،  20وأشػػار رئػػيس شػػعبة االسػػتخبارات العسػػكرية اإلسػػرائيمي إلػػى أف "الثػػورة السػػورية حصػػدت نحػػو 

ألػػػؼ منشػػػؽ مػػػف الجػػػيش  00ألػػػؼ عسػػػكري". وقػػػاؿ: ىنػػػاؾ  53يػػػـ مػػػف المػػػدنييف، وبيػػػنيـ مػػػا يقػػػارب معظم
. 4000النظامي، ويغادر سورية   الجئ في اليـو
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 غارة جوية في داخؿ سورية". 10إلى  00ولفت إلى أف الجيش السوري النظامي "ينفذ بيف 
%، والكيربػاء تنقطػع فػي  10اد تقمػص وقاؿ: الوضع االقتصادي تدىور لدرجات قصوى في سورية، االقتص

معظـ مدف سورية ساعات طويمة خبلؿ اليوـ، وىناؾ مؤشر آخر عمػى الوضػع المتػردي ىػو أف سػعر الخبػز 
مػػرات عػػف سػػعره األصػػمي، كمػػا أف وضػػع البنػػى التحتيػػة فػػي الدولػػة رديء بمػػا فػػي ذلػػؾ أنابيػػب  3تضػػاعؼ 

 بعضيا الثوار.النفط، والغاز، وحتى محطات الطاقة التي يسيطر عمى 
، موجػودة تحػت سػيطرة الثػوار، مػا يمّكػنيـ مػف نقػؿ 53معبػرًا حػدوديًا، مػف أصػؿ  55وأشار كوخافي إلػى أف 

اإلمدادات العسكرية واإلنسانية إلى صفوؼ المعارضة. أمػا فيمػا يتعمػؽ بػالجيش النظػامي، فقػاؿ كوخػافي إنػو 
لعسكرية. ويقع العبء العسكري في الحاضػر "يتفكؾ، ومعنويات الجنود في وضع منحط، وكذلؾ جيوزيتيـ ا
 عمى الكتيبة الرابعة، وقوات مف حرس الثورة، وأخرى خاصة.

وقاؿ: األسد ما زاؿ يسيطر عمى السبلح الكيمػاوي فػي الػببلد، لكنػو يػدرس تصػعيد الحػرب مػع الثػوار، ويقػـو 
ألسػػد لػػـ يعػػط اإلشػػارة بعػػد بتحضػػيرات متقدمػػة السػػتخداـ السػػبلح الكيمػػاوي ضػػد الثػػوار". إال أنػػو أضػػاؼ: "ا

يراف، وىما الركيزتاف الرئيستاف لمنظاـ".  الستخدامو" مشيرًا إلى أف "األسد يقوـ بالتنسيؽ مع حزب اهلل وا 
يػػراف الكبيػػر فػػي سػػورية، وقػػاؿ:  وأشػػار رئػػيس شػػعبة االسػػتخبارات العسػػكرية اإلسػػرائيمية إلػػى دور حػػزب اهلل وا 

سػد مػع إيػراف، وذلػؾ مػف خػبلؿ تقػديـ نصػائح إسػتراتيجية وعمميػة، "المنظمة تبذؿ جيػودًا قصػوى لمسػاعدة األ
تصؿ إلى مواكبة قػادة سػورييف عمػى األرض، فػي مجػاالت المخػابرات واالسػتطبلع، ونقػؿ المعػدات القتاليػة". 

 الفتًا إلى أف "عناصر حزب اهلل يقتموف ويدفنوف خفيًة في سورية".
ُحسـ، ويفكراف في اليوـ التالي، ويقوماف في الحاضر بإنشاء  وقاؿ "إيراف وحزب اهلل يفيماف أف مصير األسد

 500ألػؼ مقاتػؿ بتمويػؿ إيػراف وتػدريب حػزب اهلل، وخطػتيـ الوصػوؿ إلػى  10جيش شعبي في سػورية يضػـ 
 ألؼ".

وحػػػّذر رئػػػيس االسػػػتخبارات اإلسػػػرائيمية مػػػف أف "عناصػػػر جياديػػػة دخمػػػت إلػػػى المشػػػيد السػػػوري، وأف أحػػػدًا لػػػـ 
آالؼ عنصر(". وقاؿ" بعض الثوار بدؤوا في فرض الدعوة والديف  50جبية النصرة )عددىـ  يدعيا، وأبرزىـ

في سورية، ما يزيد مػف إمكانيػة تفكػؾ سػورية". وأضػاؼ: مػف مصػمحة األغمبيػة السػنية فػي سػورية أف تحػافظ 
 بيكو. -عمى الدولة متكاممة وفؽ الحدود بموجب اتفاقات سايكس

 04/2/3102، األيام، رام اهلل
 

 أقام حكومة خاضعة لممستوطنين نتنياىوالمعارضة اإلسرائيمية:  35
قبؿ أف يطرح رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، تركيبة حكومتو لممصادقة : نظير مجمي - تؿ أبيب

عمييػػا فػػي الكنيسػػت )البرلمػػاف(، بػػادر قػػادة المعارضػػة إلػػى إصػػدار بيانػػات يجمعػػوف فييػػا عمػػى أنيػػا سػػتكوف 
خاضعة لسيطرة االستيطاف والمستوطنيف وستعرقؿ مسيرة السبلـ وتضع إسرائيؿ في عزلة دولية أشػد حكومة 

 مف عزلتيا الحالية، وأنيا ستكوف حكومة مؤقتة تسقط في القريب، بسبب التناقضات الكبيرة بداخميا.
مػف  11كبيػرة )ووعدت زعيمة المعارضة، شيمي يحيموفتش رئيسة حزب العمػؿ، بػأف تقػود نػواب المعارضػة ال

بشكؿ فاعؿ لتكوف معارضة حقيقية تحرص عمػى مصػالح مػواطني إسػرائيؿ، بػبل تمييػز »نائبا(  510مجموع 
وتعيػدت فػي الوقػت نفسػو بػأف تػدعـ المعارضػة كػؿ خطػوة «. في الديف أو العػرؽ أو الجػنس أو الفقػر والغنػى

بوصفيا معارضة بناءة. وقاؿ النائب في  إيجابية إلنجاح مسيرة السبلـ أو خدمة الطبقات الفقيرة والمتوسطة،
 حزب العمؿ ايتاف كابؿ، إف ىذه الحكومة ستفجر عممية السبلـ بواسطة توسيعيا مشاريع االستيطاف.
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وقالػػت زعيمػػة حػػزب ميػػرتس اليسػػاري الصػػييوني، زىافػػا غػػؤلوف، إف المسػػتوطنيف سػػيطروا فػػي ىػػذه الحكومػػة 
مشروع االستيطاني. ففي أيػدييـ وزارة التجػارة والصػناعة ووزارة عمى مراكز القوى االقتصادية، التي ستوسع ال

اإلسكاف ولجنة المالية البرلمانية. ولدييـ وزير دفاع مريح، ىو موشيو يعموف مف الميكود، الذي يتمتػع بكامػؿ 
الصبلحيات عمى األرض والبناء في الضفة الغربية بوصفيا منػاطؽ محتمػة موجػودة بأيػدي إسػرائيؿ منػذ عػاـ 

5523 . 
وقػاؿ النائػػب دوؼ حنػيف مػػف الجبيػة الديمقراطيػػة لمسػػبلـ والمسػاواة، إف ىػػذه الحكومػة ىػػي تعبيػر صػػارخ عػػف 

 تحالؼ الفت لمنظر ومؤسؼ ما بيف المستوطنيف وأصحاب الرساميؿ ورجاؿ األعماؿ. 
 04/2/3102، الشرق األوسط، لندن

 
 االنييار القريبتحمل في طياتيا بذور  الجديدة نتنياىوحكومة : جمال زحالقة 36

قاؿ النائب الدكتور جماؿ زحالقة، رئيس التجمػع الػوطني الػديمقراطي، إف الحكومػة : نظير مجمي - تؿ أبيب
، وتبػدو مػف اآلف «غيػر مسػتقرة»تختمػؼ عػف سػابقاتيا، بكونيػا التػي ينػوي بنيػاميف نتنيػاىو تشػكيميا، الجديدة 

عػػدـ االسػػتقرار فػػي االئػػتبلؼ الجديػػد كثيػػرة، ويكفػػي قصػػيرة العمػػر، وتحمػػؿ داخميػػا بػػذور انييارىػػا. وعناصػػر 
بعضيا النيياره بسرعة. أوليا محاكمة وزير الخارجية السابؽ، أفيغدور ليبرماف، التي قد تمنعو مف تػولي أي 

 منصب وزاري، وىذا يؤدي عمى األقؿ إلى تخفيؼ دعمو لمحكومة وعدـ اكتراثو، وربما رغبتو في سقوطيا.
ـ السياسػػي فػػي عػػدد مػػف القضػػايا، وثالثيػػا بدايػػة المنافسػػة حػػوؿ ليكػػود مػػا بعػػد نتنيػػاىو، ثانييػػا عػػدـ االنسػػجا 

حيث يسود اعتقاد بأف حكومتو الثالثة ىي األخيرة، ومف ىنا قيادة جديدة ومنافسة متجددة حوؿ زعامة حزب 
تصػػػادية الميكػػػود. ىػػػذا عػػػدا عػػػف ىػػػزات قػػػد تتعػػػرض ليػػػا الحكومػػػة الجديػػػدة بسػػػبب أمػػػور محتممػػػة مثػػػؿ أزمػػػة اق

 وضغط دولي وتصدعات داخؿ أحزاب االئتبلؼ.
بالذات ألف الحكومة غير مستقرة، فيي قد تكوف خطيرة جدا. وقد تمجأ، كما لجأت قيادات »وأضاؼ زحالقة: 

لػػػى شػػػف حمػػػبلت عسػػػكرية لضػػػماف توحيػػػد الصػػػؼ  إسػػػرائيمية فػػػي الماضػػػي، إلػػػى سياسػػػات أكثػػػر عدوانيػػػة وا 
 «...الشارع لمحكومةالسياسي ولمحصوؿ عمى مزيد مف دعـ 

 04/2/3102، الشرق األوسط، لندن
 

 مستوطنتين خالل زيارة أوباما يخميالجيش اإلسرائيمي  37
كشػفت تقػارير إعبلميػة إسػرائيمية النقػاب عػف وثيقػة سػرية لمجػيش اإلسػرائيمي، كانػت وصػمتيا : القدس المحتمة

خػبلؿ « عػوز تسػيوف»و« ميغػروف»انيتيف نسخة عنيا، تفيد بأف الجيش تمقى أوامر بإخبلء البؤرتيف االسػتيط
 زيارة الرئيس األميركي باراؾ أوباما المرتقبة إلسرائيؿ األربعاء المقبؿ.

ووفقػػػًا لمقنػػػاة السػػػابعة االسػػػرائيمية، جػػػاء فػػػي الوثيقػػػة عػػػدة أوامػػػر لمجػػػيش االسػػػرائيمي والتػػػي كػػػاف أبرزىػػػا القيػػػاـ 
أيضا في الوثيقة عمى أنو حتى موعد زيارة أوبامػا  (، تـ التأكيد20بدوريات وعدة مراقبات في منطقة محور )

 إلسرائيؿ عدـ البناء في ىذه النقاط االستيطانية مف جديد.
ضافة إلى ذلؾ، كشػفت القنػاة أف مػا يعػرؼ بػػ نشػر وثيقػة لممسػتوطنيف يوضػح « المجمػس االقميمػي بنيػاميف»وا 

منطقة، مشيرة إلى أنو وخبلؿ مرور موكب خبلليا أنو وخبلؿ زيارة أوباما سيتـ حجز المحاور المركزية في ال
 الرئيس األميركي مف المكاف سيتـ إغبلؽ كافة الشوارع المؤدية لممستوطنات.

 04/2/3102، البيان، دبي
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ئيمي فػي الحكومػة الجديػدة، الجنػراؿ فػي االحتيػاط، موشػيو ُيعتبر وزير األمف اإلسرا :زىير أندراوس -الناصرة
)بػػوغي( يعمػػوف، مػػف أشػػد الصػػقور فػػي الحمبػػة السياسػػية فػػي الدولػػة العبريػػة، فباإلضػػافة إلػػى مواقفػػو السياسػػية 
 الرافضػػة لجميػػع الحمػػوؿ مػػع الفمسػػطينييف، فػػإف تاريخػػو العسػػكري حافػػؿ بالعمميػػات ضػػد العػػرب والفمسػػطينييف.

يتعمػػد إطػػبلؽ النػػار عمػػى الفبلحػػيف المصػػرييف الػػذيف كػػانوا يقومػػوف بفبلحػػة  5533تػػوبر وكػػاف فػػي حػػرب أك
وعندما التحؽ بالقوات الخاصة في لػواء )المظميػيف(  5533حقوليـ، وقد قتؿ عدًدا منيـ جراء ذلؾ، بعد عاـ 

فػرؽ االغتيػاؿ أصبح القتؿ مينة رسمية ليعموف، فمف خبلؿ عممو في الوحدات الخاصة عيد إليو قادتو قيادة 
تخصػػص فػػي تنفيػػذ عمميػػات  5541لعػػدد مػػف قػػادة منظمػػة التحريػػر فػػي أوروبػػا، وبعػػد اجتيػػاح لبنػػاف فػػي عػػاـ 

االختطاؼ، حيث قاـ باختطاؼ العديد مف عناصػر كػوادر منظمػة التحريػر الفمسػطينية والمقاومػة اإلسػبلمية. 
، وكانت ىذه 5544ييا كانت في عاـ مف أشير عمميات االغتياؿ التي قاـ بيا يعموف وخطط ليا وأشرؼ عم

عمميػػة تصػػفية خميػػؿ الػػوزير )أبػػو جيػػاد( الرجػػؿ الثػػاني فػػي منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية، وذلػػؾ فػػي بيتػػو فػػي 
 العاصمة التونسية.

ويشػػير يعمػػوف فػػي كتابػػو الجديػػد )درب طويػػؿ قصػػير( إلػػى أنػػو شػػارؾ فػػي حػػرب لبنػػاف األولػػى قائػػدا لموحػػدة 
ركػاف )سػييرت مطكػاؿ( التػي أنيطػت بيػا ميمػة البحػث عػف ياسػر عرفػات. ويوضػح الخاصة التابعة لييئة األ

أف الوحدة لـ تػتمكف مػف رصػد عرفػات فػي بيػروت الغربيػة طيمػة الحػرب سػوى فػي يومػو األخيػر فػي بيػروت، 
مترًا ما مكننا مػف اسػتيدافو  540ويتابع: رصدتو بندقية قناص وىو يعتمي السفينة في ميناء بيروت عف بعد 

 ؿ مؤكد، لكننا لـ نحصؿ عمى مصادقة قيادة الجيش عمى إطبلؽ النار عميو.بشك

 04/2/3102، القدس العربي، لندن
 

 مساعد سابق لنتنياىو يوثق ممارسات االحتالل بحق الفمسطينيين 21
ذكػػرت صػػحيفة "ىػػآرتس" أمػػس أف يوعػػاز ىنػػدؿ الػػذي شػػغؿ منصػػب مسػػؤوؿ الجيػػاز االعبلمػػي فػػي : راـ اهلل

راء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو، أقػاـ منظمػة تيػتـ بشػؤوف االنسػاف لمتابعػة ممارسػات جنػود مكتب رئيس الػوز 
االحتبلؿ ضد الفمسطينييف عمػى الحػواجز، والحصػوؿ عمػى شػيادات حػوؿ ىػذه الممارسػات وتصػنيفيا ضػمف 

 .جرائـ الحرب، وتقديـ المساعدات الطبية لمفمسطينييف وطالبي المجوء الى إسرائيؿ مف األفارقة
وقالت الصحيفة إف المنظمة الجديدة التي أطمؽ عمييا "حقوؽ االنساف أزرؽ أبيض"، شػرعت فػي عمميػا قبػؿ 
شػػير مػػػف اآلف مشػػيرة إلػػػى أف عمميػػا يشػػػبو عمػػؿ منظمػػػات "محسػػـو ووتػػػش" اليسػػارية و "كسػػػر الصػػػمت" و 

 االستراتيجي."أطباء لحقوؽ االنساف" و "حقوؽ أزرؽ أبيض" التي تعمؿ بغطاء مف المركز الصييوني 
 04/2/3102، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 عن جدول زيارة أوباما إلى "إسرائيل" والسمطة الفمسطينية يكشفديوان حكومة نتنياىو  20

أصػػدر ديػػواف رئػػيس الحكومػػة االسػػرائيمي، بنيػػاميف نتنيػػاىو، بيانػػا، : ابتيػػاج زبيػػدات -العػػرب اليػػـو -الناصػػرة
لػػى السػمطة الفمسػطينية، يبػػرز ىػذا التوجػػو،  مريكػي بػاراؾالػػرئيس األ أمػس، تضػمف جػػدوؿ زيػارة أوبامػػا الييػا وا 

 جاء فيو:
: يصػػؿ أوبامػػا إلػػى مطػػار المػػد حيػػث ُيجػػرى لػػو حفػػؿ اسػػتقباؿ بمشػػاركة رئػػيس 1053/ 3/ 10يػػـو األربعػػاء 

 الدولػػػة، شػػػػمعوف بيػػػػرس، ورئػػػػيس الحكومػػػػة، بنيػػػػاميف نتنيػػػاىو، والػػػػوزراء ورؤسػػػػاء الكنيسػػػػت والمحكمػػػػة العميػػػػا
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واألديػػاف )الييػػود والمسػػمميف والمسػػيحييف والػػدروز( فػػي اسػػرائيؿ ومػػف ىنػػاؾ يتوجػػو فػػورا إلػػى موقػػع آخػػر فػػي 
المطار لمشاىدة منظومة "القبة الحديدية"، وىي شبكة بطاريػات الصػواريخ المضػادة لمصػواريخ التػي صػنعتيا 

جويػة فػي المطػار خصيصػا ليػذه  اسرائيؿ بمساعدة مالية وتقنية أمريكية. وقد تػـ نصػب المنظومػة فػي قاعػدة
الزيارة. ثـ يتوجو أوباما إلى مقر رؤساء اسرائيؿ، حيث سيقيـ لو الرئيس شمعوف بيرس حفؿ استقباؿ وُيجػري 
معػػو لقػػاء منفػػردا. ثػػـ يتوجػػو إلػػى ديػػواف رئػػيس الػػوزراء، ليمتقػػي بنيػػاميف نتنيػػاىو، ويجػػري معػػو لقػػاء منفػػردا. ثػػـ 

 دبة عشاء.يعقداف مؤتمرا صحافيا مشتركا ومأ
: يسػػػتيؿ أوبامػػػا نشػػػاطو بزيػػػارة "ىيكػػػؿ الكتػػػاب" )المخطوطػػػات الييوديػػػة 1053/ 3/ 15وفػػػي يػػػـو الخمػػػيس 

القديمة المحفوظة( في متحؼ إسرائيؿ ثـ يتوجو لزيارة معرض لمتقنيات الحدثية ىناؾ ومف ثـ يتوجػو إلػى راـ 
ثػػات ومأدبػػة غػػداء. ومػػف ىنػػاؾ يعػػود اهلل، حيػث يسػػتقبمو الػػرئيس الفمسػػطيني، محمػػود عبػػاس، فػػي جمسػة محاد

إلػػى القػػدس الغربيػػة حيػػث يمقػػي خطابػػا لمشػػباب االسػػرائيمي فػػي قاعػػة المػػؤتمرات "مبػػاني األمػػة". ومػػف ىنػػاؾ 
 يتوجو إلى مقر رؤساء اسرائيؿ، حيث يقيـ بيرس مأدبة عشاء رسمية بحضور شخصيات اسرائيمية معتبرة.

بمراسػػـ وضػػع إكميػػؿ الزىػػور عمػػى قبػػر ثيػػودور ىرتسػػؿ،  ، يسػػتيؿ أوبامػػا 1053/ 3/ 11وفػػي يػػـو الجمعػػة 
مؤسس الحركة الصييونية، ثـ مراسـ وضع إكميؿ الزىور عمى قبر يتسحاؽ رابيف، رئيس الػوزراء الراحػؿ، ثػـ 
يتوجػو إلػى بيػت لحػـ حيػث يػزور كنيسػة القيامػة برفقػة الػرئيس الفمسػطيني ورئػيس حكومتػو، د. سػبلـ فيػاض، 

د فشيـ" لتخميد ذكرى ضحايا محرقة الييود. ثـ يتوجػو إلػى مطػار بػف غوريػوف، حيػث ويعود لزيارة مؤسسة "يا
 ُيجرى لو حفؿ وداع رسمي ويغادر .

 04/2/3102، العرب اليوم، عم ان
 

 لتأمين زيارة أوباما شرطيتل أبيب: خمسة آالف  23
مػؼ الميمػات العمميػة آالؼ شرطي سػيقوموف بمخت 1"األياـ": أعمنت الشرطة اإلسرائيمية أف حوالى  -القدس 

سػػاعة، بمػػا  51عمػػى مػػدار السػػاعة، ووفقػػًا لوردّيػػات عمػػؿ متواصػػمة خاصػػة تمتػػد كػػؿ واحػػدة منيػػا عمػػى مػػدار 
يشمؿ إلغاء كافة العطؿ العادية والمستحقة ألفراد الشرطة خبلؿ فترة زيارة الرئيس األميركي باراؾ أوباما إلػى 

 ة.إسرائيؿ بدءًا مف األربعاء المقبؿ وحتى الجمع
شػػخص سػػيرافقوف الػػرئيس األميركػػي فػػػي  200وقالػػت الناطقػػة بمسػػاف الشػػرطة اإلسػػرائيمية لوبػػا السػػمري: إف 

 زيارتو التي يقيـ خبلليا في القدس الغربية.
 04/2/3102، األيام، رام اهلل

 
 المصري لن يتدخل في األزمة السياسية  الجيشالسادات: -مركز بيغن 22

السػادات لؤلبحػاث اإلسػتراتيجية فػي تػؿ -اسة جديػدة صػادرة عػف مركػز بػيغفالناصرة ػ زىير أندراوس: رأت در 
أبيب أف اآلماؿ والتوقعات بأْف يتدخؿ الجيش المصري في األزمة التي تعصؼ بببلد النيؿ مضػممة، ذلػؾ أف 
الجػػيش لػػيس مسػػتعًدا لمواجيػػة جماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف، بسػػبب قػػوة ىػػذا التنظػػيـ، وقالػػت الدراسػػة إف عػػدـ 

الجػػػيش فػػػي األزمػػػة نػػػابٌع أيضػػػا مػػػف رفػػػض المؤسسػػػة العسػػػكرية المصػػػرية فقػػػداف المعونػػػات األمريكيػػػة  تػػػدخؿ
 السنوية، التي لف تدعـ انقبلبا عسكريا، كما أكد البروفيسور ىيمؿ فريس، الذي أعد الدراسة.
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مػف فػي رأسػو وبرأيو فػإف الػدرس الػذي تػـ تعممػو مػف العػراؽ بعػد غػزوه مػف قبػؿ األمػريكييف والحمفػاء أكػد لكػؿ 
عيناف عمى أف الجيش غير قادر عمى فرض األمف في جميع المناطؽ، فاألعماؿ اإلرىابية ما زالػت مسػتمرة 

 وبوتيرة عالية في العراؽ.
وخمصػػت الدراسػػة إلػػى القػػوؿ إف الوضػػع كمػػو مػػا زاؿ محفوفًػػا بالمخػػاطر والمخػػاوؼ مػػف أف عمميػػة المسػػاومة 

حرب أىمية، ولكف حتى إذا اندلعت الحرب األىميػة، فػإف حقيقػة سوؼ تخرج عف نطاؽ السيطرة وتتحوؿ إلى 
واحػػدة باتػػت جميػػة وواضػػحة لمعيػػاف: الجػػيش المصػػري لػػف يعػػود إلػػى أروقػػة السػػمطة السياسػػية، عمػػى حػػد قػػوؿ 

 الدراسة.
 04/2/3102، القدس العربي، لندن

 
 والجوالن مزارع شبعاباتجاه  يائيمر اإلس لمجيشحشود  23

يش االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي فػػػي السػػػاعات القميمػػػة الماضػػػية، بحشػػػود عسػػػكرية الػػػى دفػػػع جػػػ: طػػػارؽ أبػػػو حمػػػداف
المواقع المتقدمة عمى جبيتي الجوالف السورية ومػزارع شػبعا المبنانيػة، وذلػؾ فػي خطػوة رفعػت منسػوب التػوتر 

عسكرية كما دفعت الجيات المعنية الى إعبلف حالة االستنفار، تحّسبا ألية تطورات «. الجبية الشمالية»في 
 محتممة.

وتزامنػػػت ىػػػذه الحشػػػود مػػػع تكثيػػػؼ الطمعػػػات الجويػػػة االسػػػرائيمية فػػػي األجػػػواء المبنانيػػػة فػػػي األيػػػاـ الماضػػػية، 
وبموغيا سماء العاصمة أكثر مف مرة، كما بمغت أمس، مشارؼ الحدود المبنانيػة السػورية فػي اليرمػؿ والبقػاع 

 الشمالي ومنطقة عكار.
، أف «الوكالػة الوطنيػة لبلعػبلـ»أنػدريا تننتػي، فػي تصػريح إلػى « اليونيفيػؿ» وأكد الناطؽ الرسمي باسـ قوات

 . 5305الخروؽ الجوية اإلسرائيمية، ىي انتياؾ لمسيادة المبػنانية ولمقرار 
 04/2/3102، السفير، بيروت

 
 عقابي كإجراء أسيراً  44"مجدو" ونقل  سجنفي  "6قسم "إغالق نادي األسير:  24

( بشكؿ تعسفي، فيما عمدت 3ألسير إف إدارة سجف "مجدو" أغمقت اليوـ الخميس قسـ )قاؿ نادي ا :راـ اهلل
أسيرا كاجراء عقابي. وأوضح نادي االسير في بياف صحافي مقتضب، أف إدارة السجف لـ  11الى نقؿ 

اسيرا، جرى نقؿ  510توضح أسباب ىذا اإلجراء التعسفي، مشيرا إلى أف عدد األسرى في ىذا القسـ يبمغ 
 أسيرا منيـ إلى خارج السجف، فيما تـ توزيع البقية عمى األقساـ األخرى في السجف. 11

 04/2/3102، القدس، القدس
 

  اً الصحي لألسير الشراونة حرج جد الوضعمؤسسة الضمير:  25
ذكرت "مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوؽ اإلنساف" أمس، إف الوضع الصحي : راـ اهلل -القدس المحتمة

 أصبح حرجا جدا. ،أيمف الشراونة المضرب عف الطعاـ لؤلسير
ونقمت المؤسسة عف المحامية أحبلـ حداد، التي تمثؿ األسير شراونة أماـ محاكـ االحتبلؿ، أف ضابط 
األمف في مستشفى "سوروكا" الذي يقبع بو األسير حاليا، بعث كتابا موجيا مف إدارة السجوف إلى المجنة 

التي سيمثؿ أماميا شراونة في الثامف عشر مف الشير الجاري، مفادىا أف العسكرية في سجف عوفر و 
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شراونة أصبح يعاني مف وضع صحي حرج جدا، وأف نقمو إلى محكمة عوفر قد يعرض حياتو لخطر 
 حقيقي.

 04/2/3102، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 مالية بكفاالت 00عن  تفرجمقدسيًا و  23تمدد توقيف محكمة الصمح اإلسرائيمية  26
آخريف  55مقدسيًا، وأفرجت عف  30مددت محكمة الصمح اإلسرائيمية، أمس الخميس توقيؼ : القدس

 بكفاالت مالية وبشرط الحبس المنزلي.
وأوضح مركز معمومات وادي حموة أف معظـ االعتقاالت كانت خبلؿ الخمسة أياـ الماضية مف )األحد حتى 

عت في المسجد األقصى، واالفراجات كانت بكفاالت مالية، الخميس(، وذلؾ عقب المواجيات التي اندل
 وبشروط منيا الحبس المنزلي، أو االبعاد عف القدس القديمة، أو اإلبعاد عف المسجد األقصى.

وذكر المركز أف االعتقاالت شممت معظـ أحياء القدس )مخيـ شعفاط، والقدس القديمة، والصوانة، وسمواف، 
بعد مداىمة منازؿ الشباف والفتية، وتفتيشيا وتخريب محتوياتيا ومصادرة وصور باىر(، وتمت معظميا 

المبلبس واألحذية الخاصة بيـ، وحسب معمومات متوفرة لممركز فإف االعتقاالت جاءت بناء عمى تصوير 
عدد مف الشباف في المسجد األقصى مف قبؿ أفراد الشرطة الذيف اقتحموا األقصى وبحوزتيـ كاميرا فيديو 

 رة، ُتظير الوجوه بصورة واضحة.متطو 
 04/2/3102، القدس، القدس

 
 لمنع انتفاضة ثالثة في الضفة والقدس االعتقالمن عمميات  يصعداالحتالل مركز "أسرى":  27

فمسطينييف في الضفة  350رصد مركز أسرى فمسطيف لمدراسات اعتقاؿ  ”:الخميج“ -فمسطيف المحتمة 
فبراير/شباط الماضي. وأوضح، في بياف،  13ير عرفات جرادات في والقدس المحتمتيف منذ استشياد األس

أف قوات االحتبلؿ صعدت مف عمميات اعتقاؿ الفمسطينييف في محاولة لمسيطرة عمى اليبة الشعبية التي 
انطمقت وتصاعدت بعد استشياد جرادات، خوًفا مف تصاعدىا لتتحوؿ إلى انتفاضة ثالثة ضد جرائـ 

 االحتبلؿ بحؽ األسرى.
وأشار إلى أف االعتقاالت لـ تستثف المرضى والنساء واألطفاؿ وقيادات العمؿ الوطني، والصحفييف، 

عاًما. وذكر أف االحتبلؿ  54طفبًل تحت  30والناشطيف الحقوقييف. وبيف أف مف بيف المعتقميف أكثر مف 
مؽ سراحيا بعد تدخؿ عاًما( في بيت لحـ، وأط 50نساء وفتيات بينيف طفمة تبمغ مف العمر ) 2اعتقؿ 

مف األسرى المحرريف منيـ األسير المحرر  10وأعاد االحتبلؿ اعتقاؿ أكثر مف  مكتب االرتباط العسكري.
 عيسى عمى عوض مف بيت أمر، ومحمد بيجت حرب، ومحمود حمدي شبانة.

 04/2/3102، الخميج، الشارقة
 

 في الضفة  فمسطينياً  ثالثينتعتقل  "إسرائيل" 28
فمسطينيا في أنحاء مختمفة مف الضفة  30اعتقؿ الجيش االسرائيمي فجر امس أكثر مف  :لحياةا –راـ اهلل 

 عاما(.30الغربية. وبيف المعتقميف سيدة مف الخميؿ تدعى نييؿ طبلؿ ابو عيشة )
وفي القدس المحتمة، اعتقؿ الجيش اربعة شباف وصادر مبلبس تعود ليـ لمقارنتيا مع مبلبس ارتداىا 

 رى تصويرىـ اثناء تظاىرات جرت في المدينة في االياـ االخيرة.متظاىروف ج
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 وتمتقط السمطات االسرائيمية صورا لممتظاىريف المقعنيف بيدؼ التعرؼ عمييـ واعتقاليـ وتقديميـ لممحاكمة.
 04/2/3102، الحياة، لندن

 
  3103سنة قضوا بنيران االحتالل  طفالً  33: "الميزان" 31

أطفاؿ  2طفبًل قضوا بنيراف ُقوات االحتبلؿ في العاـ الماضي، و 01ؽ اإلنساف بأف أفاد مركز الميزاف لحقو 
 قتموا نتيجة أحداث داخمية.

 133وبيف المركز في تقرير لو، وصمت إلى "فمسطيف" نسخة عنو، اليوـ الخميس، أف عدد اإلصابات بمغ 
 في أحداث داخمية. 15بنيراف االحتبلؿ، وأصيب 

ت متكررة مف ِقبؿ االحتبلؿ عمى المدارس والمستشفيات، ومنع وصوؿ المساعدات ورصد التقرير اعتداءا
 اإلنسانية لؤلطفاؿ.

ولفت التقرير األنظار إلى "استمرار القيود التي تفرضيا سمطات االحتبلؿ عمى السكاف في إطار الحصار 
اف لمفمسطينييف في قطاع الشامؿ الذي ينتيؾ القانوف الدولي، ويشكؿ مساًسا جوىريًّا بجممة حقوؽ اإلنس

 غزة، ويؤثر بشكؿ كبير عمى األطفاؿ والنساء".
واستعرض التقرير استيداؼ األعياف المدنية والمنازؿ السكنية مف خبلؿ القصؼ واالستيداؼ المباشر أو 
طبلؽ النار تجاه األحياء السكنية القريبة مف شريط الفصؿ الحدودي شماؿ وشرؽ قطاع  القصؼ المدفعي، وا 

 ، ما تسبب في تيجير مئات األسر مف منازليا.غزة
منزاًل بشكؿ كمي، وألحقت أضراًرا ما بيف بالغة  530ـ 1051وبيَّف أف قوات االحتبلؿ دمرت خبلؿ عاـ 

منزاًل، ولحقت أضرار طفيفة بمئات المنازؿ القريبة مف األماكف التي استيدفتيا قوات  1135ومتوسطة بػ
 لمدفعي.االحتبلؿ بالقصؼ الصاروخي وا

 03/2/3102، فمسطين أون الين
 

 فبرايرشباط/ مولودًا جديدًا خالل  2580: غزةفي  الداخميةوزارة  30
الشؽ  -أفادت إحصائية صادرة عف اإلدارة العامة لؤلحواؿ المدنية في وزارة الداخمية  ببلؿ أبو دقة: - غزة

مغ خبلؿ شير فبراير )شباط( الماضي أف عدد المواليد الُجدد في محافظات قطاع غزة الخمسة ب -المدني 
% 03.52مولودا و 5510ذكور بواقع  %11.43وذكرت الداخمية أف مف بيف المواليد  مولودًا جديدًا. 3255

مولودًا جديدًا  535مولود انثى، مشيرًة إلى أف قطاع غزة شيد خبلؿ الشير الفائت ميبلد  5305إناث بواقع 
 بشكؿ يومي.

 03/2/3102، ينيةوزارة الداخمية الفمسط
 

 اإلسرائيميتسوية سياسية لمصراع العربي حممة فمسطينية تطالب بمقاء أوباما لتسميمو رؤيتيا ألي  33
وجيت حممة 'اوباما اىميف!!!' طمبا لمبيت االبيض مباشرة تطالب بعقد لقاء مع الرئيس : وليد عوض

 خبلؿ زيارتو لبلراضي الفمسطينية. األميركي
ي اطمعت عمييا 'القدس العربي' والتي ارسمت لمبيت االبيض مساء الميمة قبؿ الماضية وجاء في الرسالة الت

وتـ تأكيد استبلميا: نحف ممثموف عف المواطنيف الفمسطينييف مف كؿ انحاء فمسطيف التاريخية نود دعوتؾ 
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ىميف!!! الى التعبير لمقائنا خبلؿ زيارتؾ المرتقبة لمنطقة الشرؽ االوسط. تسعى حممتنا التي بعنواف: اوباما ا
 عف اىداؼ الحممة لؾ بشكؿ مباشر. حيث اننا نعبر عف شريحة واسعة مف الشعب الفمسطيني.

وتابعت الرسالة: يشارؾ في الحممة شخصيات سياسية، اكاديمية، دينية و شخصيات اجتماعية مف المجتمع 
ولكف كوف غالبيتنا مف البلجئيف  المدني. كنا نود االلتقاء بؾ في القدس، العاصمة التاريخية لفمسطيف؛

الفمسطينييف؛ يقوـ االحتبلؿ االسرائيمي بمنعنا مف الدخوؿ الى معظـ ديارنا بما فييا القدس. لذلؾ نود طمب 
االجتماع بؾ في مدينة بيت لحـ، مدينة ميبلد السيد المسيح، مدينة السبلـ. نود اف يكوف مكاف االجتماع 

ي االمكانية لمشاركة عدد كبير مف االفراد مف مختمؼ الشرائح في مسرح جامعة بيت لحـ حيث يعط
االجتماعية. سيتـ تسميمؾ رسالة مكتوبة خبلؿ االجتماع بواسطة احد ممثمينا؛ نشرح في نصيا رؤيتنا الي 

 تسوية سياسية لمصراع العربي االسرائيمي في المنطقة.
ما اىميف!!!' سيسمموف الرئيس االميركي اذا ما ووفؽ منسؽ الحممة سامر جابر فاف القائميف عمى حممة 'اوبا

 التقاىـ في جامعة بيت لحـ رسالة تطالبو بػ:
، وبما يتضمف 5523انياء االستعمار االسرائيمي لؤلراضي العربية و الفمسطينية المحتمة بعد حزيراف  -5

اطار اعطاء الشعب انياء االجراءات و المترتبات التي قامت عمى اثر ىذا االحتبلؿ العسكري وذلؾ في 
 الفمسطيني حقو في تقرير المصير.

االعتراؼ بالحقوؽ الوطنية والمدنية لمعرب الفمسطينييف مواطني دولة اسرائيؿ و التطبيؽ الكامؿ  -1
 لمساواتيـ في القوانيف و الممارسات.

كاتيـ التي ىجروا احتراـ و حماية و تعزيز حؽ عودة الآلجئيف الفمسطينييف واحفادىـ الى ديارىـ و ممتم -3
 .550منيا كما نص عمى ذلؾ قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

 اف تمعب الواليات المتحدة دورًا نشطًا في محاسبة اسرائيؿ عمى تصرفاتيا بناء عمى القانوف الدولي. -0
اف تمارس الواليات المتحدة دورًا في جعؿ اسرائيؿ تحتـر و تتصرؼ بناًء عمى اتفاقيات جنيؼ و  -1

ممحقاتيا، و عميو دعوة الواليات المتحدة مف خبلؿ رئيسيا الى الطمب مف اسرائيؿ اف تأخذ اجراءات لحماية 
 حياة االسرى الفمسطينييف وحقوقيـ.

ه سياسات الواليات المتحدة تجاه منظمات المجتمع المدني التأكيد عمى الموقؼ الفمسطيني تجا -2
الفمسطيني، وعميو رفض الخمط بيف النضاؿ الوطني الفمسطيني التحرري واالرىاب، والتعبير عف 'القرؼ' مف 

التي تطمب مف منظمات المجتمع المدني الفمسطيني التوقيع  USAIDسياسة الوكالة االمريكية لمتنمية الػ 
 رىاب.عمى وثيقة اال

 04/2/3102، القدس العربي، لندن
 

 سياسة واشنطن تجاه القضية الفمسطينيةبتطالب أوباما بإحداث تغييرات  األىميةشبكة المنظمات  32
منظمة غير حكومية الرئيس  500دعت شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية وتضـ نحو : أشرؼ اليور

القضية الفمسطينية، مف خبلؿ الضغط لوقؼ االستيطاف  األمريكي باراؾ أوباما بتغيير سياسة ببلده تجاه
 وتفكيكو، دوف الحاجة لطرح مبادرات جديدة لمتسوية.

ووقعت المئة منظمة التي تشكؿ ائتبلؼ شبكة المنظمات األىمية عمى رسالة وجيت ألوباما الذي يزور 
اسة ببلده أىميا الوقؼ الكامؿ مف الشير الجاري طالبتو فييا بإحداث 'تغيرات جدية' في سي 10المنطقة يوـ 

نياء كافة المستوطنات واإلفراج عف المعتقميف.  لبلستيطاف وتفكيكو وا 
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وقاؿ محسف أبو رمضاف رئيس الشبكة في مؤتمر صحافي عقد بمدينة غزة 'إذا كانت الزيارة تحمؿ أي جدية 
زالة كافة الحواجز بالضفة بتحقيؽ السبلـ واالستقرار فعميو االلتزاـ باإلفراج الفوري عف كافة المعتق ميف، وا 

 الغربية ورفع الحصار عف قطاع غزة'.
وقاؿ اف الزيارة تأتي في ظؿ استمرار الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيؿ باإلمعاف في نشاطاتيا 
قامة منظومة مف المعازؿ وحصار قطاع غزة وبناء الفصؿ العنصري والسيطرة عمى منابع  االستيطانية وا 

 واألغوار. المياه
وأكد عمى ضرورة تحديد مرجعية لعممية السبلـ تمتـز بسقؼ زمني لػ 'تطبيؽ القانوف الدولي لضماف حؽ 

قامة الدولة الفمسطينية المستقمة'.  شعبنا في العودة وتقرير المصير وا 
وأشار إلى أف الشعب الفمسطيني ليس بحاجة إلى مبادرات جديدة إلطبلؽ المفاوضات تحت شعارات 

قترحات جزئية كاستئناؼ المفاوضات دوف شرط وقؼ االستيطاف، أو اإلفراج عف دفعة قميمة مف وم
 المعتقميف.

وشدد عمى ضرورة أف يكوف المدخؿ ألي عممية تفاوض لتحقيؽ االستقرار بػ 'تطبيؽ القانوف الدولي وقرارات 
 الشرعية الدولية وليس التفاوض عمييا'.

ارة الرئيس األمريكي، تأتي في ظؿ متغيرات عربية شعبية عنوانيا 'إسقاط وأكد أبو رمضاف أيضا عمى أف زي
يماف العديد مف المجتمعات بقيـ بالحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية'، وقاؿ  أنظمة الفساد واالستبداد وا 

 ة'.اف تمؾ الصورة 'لف تكتمؿ بدوف إسقاط االستبداد االحتبللي وضماف حؽ شعبنا بالحرية والكرام
 04/2/3102، القدس العربي، لندن
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رأى محمبلف سياسياف أف إتيامات االحتبلؿ اإلسرائيمي لوزير الداخمية واألمف الوطني : أحمد المبابيدي -غزة
يدة مف التصعيد ضد فتحي حماد بتشكيؿ مجموعات لشف عمميات ضده يأتي في سياؽ التحضير لجولة جد

 قطاع غزة، قد تكوف بدايتو شف عمميات اغتياؿ ضد قيادات المقاومة في غزة.
وأوضح المحمبلف في حديثيف منفصميف مع "فمسطيف أوف اليف" أف اإلتيامات اإلسرائمية تؤكد نجاح الوزير 

العمبلء باإلضافة إلى حماد بتوجيو ضربو قاسية ألجيزة االستخبارات االسرائيمية مف خبلؿ تفكيؾ شبكات 
 حماية ظير المقاومة.

 03/2/3102، فمسطين أون الين
 

 رام اهلل قبل أسبوع من زيارتو فيتشويو صور أوباما  34
باراؾ أوباما المعمقة  األميركيالخميس بتمطيخ صور الرئيس  -قاـ مجيولوف ليمة االربعاء : الحياة –راـ اهلل 

فتح »ـ اهلل بالدىاف األحمر، ووقعوا تحت الصورة عبارة تقوؿ: عمى جدراف عدد مف المباني في مدينة را
الفمسطينية احتجاجا عمى االنحياز  لؤلراضيويعارض بعض الفمسطينييف زيارة اوباما «. مرت مف ىنا

 .إلسرائيؿ األميركي
 04/2/3102، الحياة، لندن

 
 القدس" بمشاركة قادة فصائل فمسطينية ماراثونغزة تحتضن " 35
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( ماراثوف القدس تحت عنواف "الحرية 0|50تحاد الفمسطيني أللعاب القوى اليـو الخميس )نظـ االغزة: 
لؤلسرى"، والذي انطمؽ مف أماـ مقر المجمس التشريعي بغزة ردًا عمى الماراثوف الذي أقامو االحتبلؿ 

 اإلسرائيمي بمدينة القدس المحتمة مطمع الشير الجاري.
الشباب والرياضة والثقافة في غزة الدكتور محمد المدىوف، والدكتور أحمد وشارؾ في افتتاح الماراثوف وزير 

بحر، النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي، وخالد البطش القيادي في حركة الجياد اإلسبلمي، والنائب 
في المجمس التشريعي عف حركة "فتح" أشرؼ جمعة، ومحمد النحاؿ، عضو المجمس الثوري لحركة "فتح"، 

تور نادر حبلوة، رئيس االتحاد الفمسطيني أللعاب القوى، وعدد مف الشخصيات االعتبارية والرياضية والدك
 والرسمية.

ودعا المدىوف خبلؿ مشاركتو في الماراثوف المؤسسات الرياضية العالمية والعربية واإلقميمية إلى إخراج 
قوؼ مع االحتبلؿ ومساندتو في أي مجاؿ مف الكياف اإلسرائيمي مف النسيج الرياضي العالمي، مؤكًدًا أف الو 

 المجاالت مرفوض في قاموس الشعب الفمسطيني.
وأشار الى اف الماراثوف يحمؿ ثبلث رسائؿ، لمقدس وأألسرى، والتوافؽ الوطني، مشددا عمى ضرورة أف 

 "ننظر لممستقبؿ ونسعى لبلنفتاح الرياضي عمى قاعدة التنافس مف أجؿ تحرير فمسطيف".
خالد البطش نيابة عف القوى اإلسبلمية والوطنية عف دور الشعب  لقيادي في "الجياد اإلسبلمي"وتحدث ا

الفمسطيني في الوقوؼ بوجو االحتبلؿ ردا عمى ممارساتو التيويدية، داعيًا الشعوب العربية واإلسبلمية 
 بتنظيـ فعاليات مف أجؿ القدس والحفاظ عمى اليوية اإلسبلمية.

صؼ النائب عف حركة فتح أشرؼ جمعة الماراثوف بأنو "يجسد معنى واحدًا وىو الوحدة وفي ذات السياؽ، و 
الوطنية". وأوضح أف األسرى يحتاجوف لكؿ الدعـ مف أجؿ تحريرىـ، مضيفًا:" لف نترؾ أسرانا وسنكوف 

 معيـ حتى تحريرىـ وتبييض السجوف الصييونية".
 03/2/3102قدس برس، 

 
 لجمع معمومات عن شيداء الجيش األردني الغربية الضفة يزوروفد عسكري أردني  36

بدأ وفد عسكري أردني زيارة لعدة مدف فمسطينية في الضفة الغربية المحتمة، وذلؾ بيدؼ جمع  :طولكـر
، وذلؾ لتضمينو في "سجؿ الخالديف 5523معمومات عف شيداء الجيش األردني، الذيف سقطوا قبؿ العاـ 

 مف شيداء الجيش األردني".
 03/2/3102برس، قدس 

 
 فمسطينفي األوضاع اإلنسانية والصحية  لدعمنبيل العربي يدعو  37

افتتػاح أعمػاؿ الػدورة  فػي، األمػيف العػاـ لجامعػة الػدوؿ العربيػة، العربػيأكد الدكتور نبيػؿ : كتبت آماؿ رسبلف
 فػيانػة العامػة أعدتػو األم الػذيلمجمس وزراء الصحة العػرب، إلػى أنػو سػيعرض عمػييـ التقريػر  35العادية الػ

 .الفمسطينييف زارت مخيمات البلجئيف التيأعقاب بعثة الجامعة العربية 
متكرر وتداعياتو السمبية عمى جميػع أجيػزة  إسرائيميمف عدواف  الفمسطينيوأشار إلى ما يتعرض لو الشعب 
يػػة، مشػػددًا عمػػى الػػدواء والمعػػدات الطب فػػييواجػػو نقصػػًا حػػادًا  الػػذي الصػػحيالدولػػة الحيويػػة، ومنيػػا القطػػاع 

 ضرورة مواصمة تقديـ المساندة والعمؿ عمى االستجابة لبلحتياجات الصحية والغذائية لدولة فمسطيف.
 03/2/3102اليوم السابع، مصر، 
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تبني ما أوردتو صػحيفة بدا الجيش المصري، أمس، حريصًا عمى النأي بنفسو عف  :القاىرة – إيماف إبراىيـ 
بػػالتورط فػػي مجػػزرة رفػػح التػػي  "حمػػاس"لجيػػة اتيػػاـ عػػدد مػػف قيػػادات الجنػػاح العسػػكري فػػي  "األىػػراـ العربػػي"

 جنديًا مف الجيش المصري في آب الماضي. 53أودت بحياة 
أيمػػف الػػذي ىػػرب مػػف سػػجف "مػػف المسػػؤوليف فػػي الحركػػة؛  3المجمػػة زعمػػت أف مػػف يقػػؼ خمػػؼ الجريمػػة ىػػـ 

يناير حيث كاف مقبوضًا عميو لضموعو فػي التحػريض والمشػاركة مػع آخػريف فػي اقتحػاـ  11أثناء ثورة المرج 
، رائػػد العطػػار وىػػو مينػػدس «أبػػو خميػػؿ»، محمػػد إبػػراىيـ ابػػو شػػمالة الشػػيير بػػػ1004الحػػدود المصػػرية عػػاـ 

 ."ومخطط ومنفذ عممية خطؼ الجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط
انتقامػًا مػف الجػيش المصػري الػذي ىػدـ عػددًا كبيػرًا "قامػت بيػذه العمميػة  "حمػاس"أف  "األىراـ العربي"وذكرت 

 مسػػػئوليتأكػػػد بنفسػػػو مػػػف "أشػػػرؼ بػػػدر عمػػػى أنػػػو  "األىػػػراـ العربػػػي". وفيمػػػا شػػػدد رئػػػيس تحريػػػر "مػػػف األنفػػػاؽ
 ، لـ تتبّف المؤسسة العسكرية ىذا االتياـ."المخابرات العامة واألمف القومي مف ىذه المعمومات

انتقامػًا مػف الجػيش المصػري الػذي ىػدـ عػددًا كبيػرًا "قامػت بيػذه العمميػة  "حمػاس"أف  "األىراـ العربي"ذكرت و 
 مسػػػئوليتأكػػػد بنفسػػػو مػػػف "أشػػػرؼ بػػػدر عمػػػى أنػػػو  "األىػػػراـ العربػػػي". وفيمػػػا شػػػدد رئػػػيس تحريػػػر "مػػػف األنفػػػاؽ

 لعسكرية ىذا االتياـ.، لـ تتبّف المؤسسة ا"المخابرات العامة واألمف القومي مف ىذه المعمومات
مػف ر": األخبػا"أما المتحدث الرسمي باسـ القوات المسمحة المصرية، أحمد محمد عمي، فدعا في حػديث مػع 

يممؾ أدلة أو وثائؽ أف حماس أو غيرىا متورطة في ىذا الفعؿ، عميو أف يقدميا فورًا لييئة القضاء العسكري 
 ."ي لـ تغمؽ ولف تغمؽ قبؿ عودة حؽ ىؤالء الجنودألنو الجية التي تتولى التحقيؽ في القضية الت

ال داعػػػػي ألف يكػػػػوف ىنػػػػاؾ محاولػػػػة إلقحػػػػاـ مؤسسػػػػة القػػػػوات المسػػػػمحة بػػػػيف الحركػػػػات السياسػػػػية "وأضػػػػاؼ 
 "فػػتح"، فػػي إشػػارة إلػػى "الفمسػػطينية المختمفػػة فػػي مػػا بينيػػا، فمؤسسػػة الرئاسػػة ىػػي المسػػؤولة عػػف ىػػذا األمػػر

، "القوات المسػمحة لػف تسػتفز"الىا الجانب المصري. كذلؾ جـز عمي بأف ومسألة الوساطة التي يتو  "حماس"و
 ."عبلقة طيبة بالقطاع المحتؿ، وال أحد يستطيع نسياف دور مصر في القضية الفمسطينية"مؤكدًا عمى 

 04/2/3102األخبار، بيروت، 
 

 طنطاويمرسى إلقالة لمن أجل تسييل الميمة رفح عممية  حماس نفذت: إبراىيم درويش 41
إبػػػػراىيـ درويػػػػش رئػػػػيس حػػػػزب الحركػػػػة الوطنيػػػػة  د.أكػػػػد : ىػػػػانى الحػػػػوتى -محمػػػػود عثمػػػػاف  -إيمػػػػاف عمػػػػى 

مف الجنود المصرييف برفح، مف أجؿ تسييؿ الميمة  52مقتؿ  فيالمصرية، تورط حركة حماس الفمسطينية، 
و مػا ورد عمػػى المكمػػؿ، وىػ الدسػتوريلمػرئيس محمػد مرسػى إلقالػػة المشػير طنطػاوى، ومػف ثػػـ إلغػاء اإلعػبلف 

 عدد كبير مف التقارير اإلخبارية التى نشرت بالصحؼ العالمية. فيحد قولو 
تصػػريح خػػاص لػػػ"اليـو السػػابع"، أف الػػرئيس محمػػد مرسػػى منػػذ ارتكػػاب المذبحػػة وىػػو  فػػيوأضػػاؼ "درويػػش" 

ئيس يعمػػف مسػػئوليتو عػػف األحػػداث وقدرتػػو عمػػى تطييػػر سػػيناء، وىػػو مػػا لػػـ يحػػدث، مشػػيرا إلػػى أف تػػأخر الػػر 
تحػػدثت عػػف ضػػموع  التػػيأحػػداث رفػػح، فػػتح البػػاب أمػػاـ اإلشػػاعات  فػػيمرسػػى فػػى اإلعػػبلف عػػف المتػػورطيف 

 تنفيذ المذبحة. فيحركة حماس 
 04/2/3102اليوم السابع، مصر، 
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 حول موضوع حادثة رفح حساسالمصرية  الرئاسة وضع المصرية: بجبية اإلنقاذ قيادي 40
مػػا  بجبيػػة اإلنقػػاذ، حػػوؿ القيػػاديمحمػػود العبليمػػى  د.قػػاؿ : وتىالحػػ ىػػاني -محمػػود عثمػػاف  -إيمػػاف عمػػى 

إف األجيػزة السػيادية عمييػا الػرد بحادثػة رفػح،  تػورط شخصػيات مػف حمػاسالعربػي عػف نشرتو جريدة األىراـ 
موجو بشكؿ مباشر لمرئاسة، نظرا لمعبلقة  ضمنيبشفافية عمى ما تردد بشكؿ سريع، خاصة وأف ىناؾ اتياـ 

 ال تنكرىا الجماعة نفسيا. والتيجماعة اإلخواف وحماس  المعروفة بيف
 وبالتاليتصريحات لػ"اليوـ السابع" أف وضع الرئاسة حساس وممتبس بعد ىذه األقاويؿ،  فيوأشار "العبليمى" 

بجديػة وأال  المصػريعمييا الخروج عف صمتيا وتدلى بتصريحات ليا مصػداقية، وعمييػا أف تخاطػب الشػارع 
 ف لئليماف بما قيؿ.سيتجو المواطني

حالػػة صػػحة ىػػذا الحػػديث البػػد مػػف فػػتح ممفػػات  فػػيمػػف جانبػػو أكػػد سػػيد عبػػد العػػاؿ رئػػيس حػػزب التجمػػع، أنػػو 
أخػػػرى مػػػف بينيػػػا فػػػتح السػػػجوف المصػػػرية، مطالبػػػا الرئاسػػػة وجيػػػاز المخػػػابرات بػػػإعبلف مػػػا توصػػػموا إليػػػو مػػػف 

بلقػػة بػيف مصػػر وحمػػاس، خاصػػة وأف الع فػػيتحقيقػات وفػػى حالػػة صػحة ىػػذا الحػػديث البػد مػػف إعػػادة النظػر 
وأضػاؼ: "إذا ثبػت تػورط  بسػيناء ولػيس الصػديؽ فقػط. شػيءكػؿ  فيالرئاسة أعطت لحماس مساحة الشريؾ 

 تسييؿ العممية حتى ولو بشكؿ غير مباشر البد مف فتح التحقيؽ معيا". فيالرئاسة 
 04/2/3102اليوم السابع، مصر، 

 
 ئيس تحرير "األىرام" وقيادات حماس بعد بيان "القسام"الولي لـ"الوطن": ىناك اتصاالت بين ر  43

قاؿ ممدوح الولي رئيس مجمس إدارة مؤسسة األىراـ، إنو ال يتدخؿ في السياسػية التحريريػة ألي : محمد شنح
إصدار صحفي داخؿ المؤسسة، وال عبلقة لو بما نشػر فػي الصػحيفة، وذلػؾ ردا عمػى مػا قالػو قيػاديو كتائػب 

لجناح العسكري لحركة "حماس" بفمسطيف، في مؤتمر صحفي، بأف بعػض وسػائؿ اإلعػبلـ عز الديف القساـ ا
العربية والمصرية ال تزاؿ تمارس سياسة ممنيجة وتحاوؿ أف تزج بكتائب القسػاـ فػي قضػايا مصػر الداخميػة، 

 واصفيف ما نشرتو صحيفة األىراـ في حادث رفح بػ"األكاذيب". 
طف"، أف ىنػػاؾ اتصػػاالت تجػػرى اآلف بػػيف رئػػيس تحريػػر الصػػحيفة وكشػػؼ الػػولي، فػػي تصػػريح خػػاص لػػػ"الو 

وبيف قيادات "حماس" في قطاع غزة، وذلؾ لمسػيطرة عمػى الموقػؼ، ونشػر رد رسػمي مػف الجانػب الفمسػطيني 
 عمى موقع األىراـ اإللكتروني.

 03/2/3102الوطن، مصر، 
 

 الميةيمثل مستقبل األمة اإلس الفمسطيني: الشباب المصري وزير األوقاف 42
يمثؿ مستقبؿ األمػة  الفمسطينيأكد الدكتور طمعت عفيفى، وزير األوقاؼ، أف الشباب : كتب إسماعيؿ رفعت

 اإلسبلمية، قائبل: "أنتـ قرص الشمس فى وسط السماء".
وطالب عفيفى، وفد منظمػة فػور شػباب العالميػة بفمسػطيف، أثنػاء لقائػو بيػـ باسػتمرار التعػاوف، لنشػر القضػية 

، حتػػى تحػػرر فمسػػطيف ويحػػرر المسػػجد األقصػػى األسػػير أولػػى القبمتػػيف وثالػػث الحػػرميف ومسػػرى الفمسػػطينية
 .كؿ أنحاء األرض فيرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ مف خبلؿ نشر الفكرة 

 03/2/3102اليوم السابع، مصر، 
 

 "ئيلمن "إسراأحل لن يكون عمى حساب  ": أيالقناة الثانية لمتمفزيون اإلسرائيميأوباما لـ" 43
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بػػاراؾ  األمريكػػيمقابمػػة مطولػػة مػػع الػػرئيس  اإلسػػرائيميبثػػت القنػػاة الثانيػػة لمتمفزيػػوف : تقريػػر معػػا -بيػػت لحػػـ 
خبلفػا لمػا  أراء، فقػد بػرز مػف المقابمػة، عػدة و"إسػرائيؿ"فمسػطيف  إلػىقبيػؿ انطبلقػة  األبػيضفػي البيػت  أوباما
نقطػػػة السػػػبلح النػػػووي، وانػػػو يفضػػػؿ الحػػػؿ  إلػػػىتحتػػػاج لعػػػاـ آخػػػر لموصػػػوؿ  إيػػػراف أف، منيػػػا "إسػػػرائيؿ"تقولػػػو 

 ."إسرائيؿ"تحمي  وأمريكاالدبموماسي ولكف كؿ الخيارات مفتوحة، ومواصمة فرض العقوبات كاؼ، 
لسػػبلح نػػووي سػػيجعؿ المنطقػػة تعػػيش حالػػة التسػػمح غيػػر المسػػبوؽ وىػػو مػػا  إيػػرافوصػػوؿ  أف أوبامػػا وأضػػاؼ

 فقط. ""إسرائيؿوليس أمف  أمريكاسيشكؿ خطرا عمى امف 
حػوؿ فمسػطيف وقػاؿ الوضػع صػعب وحكومػػة  أمريكػافػي  "إسػػرائيؿ" أنصػارانػو يختمػؼ مػع نتنيػاىو ومػع  وأكػد

فػي الضػفة  األمػفاالستقرار وعباس وفياض قائداف مسالماف وقاما بعمؿ ممتػاز النجػاز  إلىتحتاج  "إسرائيؿ"
 الغربية.

العتػراؼ بمبػادئ السػبلـ وتػرفض السػبلـ فيي ال تػزاؿ تػرفض ا أكثرنواجو حماس  أفوقاؿ صحيح انو يجب 
 وترفض الجموس عمى طاولة الحوار.

اسػػمع  أف وأريػػدمػػازف  وأبػػويسػػمع لمقػػادة، وقػػاؿ سأسػػمع مػػف بيبػػي ومػػف فيػػاض  أفمػػف الزيػػارة  أوبامػػاوىػػدؼ 
 يذىبوف. وأيفوجيات نظرىـ 

عزولػػة عمػػا يحػػدث فػػي تعػػيش م أفال تسػػتطيع  أنيػػاقمقػػة مػػف الفوضػػى حوليػػا كمػػا  "إسػػرائيؿ" أف أوبامػػاوقػػاؿ 
 تتحدث وتتحادث مع العالـ العربي. أفالربيع العربي وال بد 

الحػؿ الوحيػد ىػو احتػراـ  أفمػازف  وأبػوقػاؿ.. سػأقوؿ لبيبػي  أوبامػا أفابػرز النقػاط ومنيػا  "معػا"كما ورصدت 
.. وسػػأقوؿ المتحػػدة لػػـ يػػنجح. األمػػـ إلػػىذىابػػو  أف وألومػػومػػازف  بػػو... وسػػأقوؿ ألاألخػػروالحػػوار مػػع  اآلخػػر
المسػػػػتوطنات فػػػػي الضػػػػفة تعرقػػػػؿ حػػػػؿ الػػػػدولتيف..  أفمػػػػازف... كمػػػػا سػػػػأقوؿ  أبػػػػومصػػػػمحتؾ دعػػػػـ  أفلبيبػػػػي 

 والمطموب امف وسبلـ وبزنس.
.... والميػـ كيػؼ نعيػد "إسرائيؿ"الحؿ لف يكوف عمى حساب امف  أف اإلسرائيمييف... سأطمئف أوباما وأضاؼ

 المفاوضات وكيؼ نعود لممفاوضات.
 04/2/3102اإلخبارية،  وكالة معا

 
 "المبكى"وزيارة  "الكنيست"أوباما يتعرض إلى ضغوط لمخاطبة  :مصادر في البيت األبيض 44

قالت مصػادر إخباريػة أميركيػة إف البيػت األبػيض يشػيد مناقشػات حاميػة حػوؿ : واشنطف: محمد عمي صالح
ف  "إسرائيؿػ"برنامج زيارة الرئيس باراؾ أوباما ل منظمػات ييوديػة، وأعضػاء فػي الكػونغرس، والضفة الغربية، وا 

يمطروف الرئيس أوباما بخطابات ووفود لمبيت األبيض إلقناعو بمخاطبة الكنيست وزيارة حائط المبكى، عمى 
غرار رؤساء أميػركييف سػابقيف. وأضػافت المصػادر أف أوبامػا رفػض، منػذ البدايػة، مخاطبػة الكنيسػت، وزيػارة 

 .المبكى
بػػيض إف أوبامػػا يعتبػػر أف اليػػدؼ الرئيسػػي مػػف زيارتػػو ىػػو طمأنػػة اإلسػػرائيمييف، وقالػػت مصػػادر فػػي البيػػت األ

وأف زيارة راـ اهلل واألردف تأتي عمى ىامش ىدفو الرئيسي، وأنو لف ينشغؿ بمحاولة استئناؼ المفاوضات بيف 
 .والفمسطينييف، ناىيؾ بمحاولة حؿ مشكمة فمسطيف "إسرائيؿ"

باسـ الخارجية األميركية: ال أعتقد أف رئيس الواليػات المتحػدة يػزور إسػرائيؿ  وقالت فيكتوريا نوالند، المتحدثة
 ."إسرائيؿ"كسائح. سيركز عمى تقوية عبلقتنا مع 

 04/2/3102الشرق األوسط، لندن، 
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 وباماتستثني جامعة مستوطنة ارئيل من الدعوة لحضور كممة أل  أبيببتل  األمريكيةالسفارة  45
 أبيػػببتػػؿ  األمريكيػػةبػػاف السػػفارة  أمػػس "القػػدس العربػػي"وليػػد عػػوض: عممػػت  - "يالقػػدس العربػػ"راـ اهلل ػ 

فػي الجامعػة العبريػة  أوبامػابػاراؾ  األمريكػياستثنت جامعة مستوطنة ارئيؿ مف الدعوة لحضور كممة الرئيس 
 القادـ لممنطقة. األسبوعبالقدس خبلؿ زيارتو المنتظرة 

فػػي تػػؿ  األمريكيػػةلممنطقػػة فػػاف السػػفارة  أوبامػػات لزيػػارة وحسػػب مصػػادر مطمعػػة عمػػى مػػا يجػػري مػػف تحضػػيرا
المكمفػػػة بالتحضػػػير لمكممػػػة المرتقبػػػة الوبامػػػا فػػػي الجامعػػػة العبريػػػة وجيػػػت دعػػػوات لجميػػػع الجامعػػػات  أبيػػػب

المػواطنيف فػي منطقػة نػابمس شػماؿ  أراضػيوطمبتيا لمحضورة باستثناء جامعة ارئيؿ المقامة عمى  اإلسرائيمية
 الضفة الغربية.

فػي الجامعػة العبريػة  أوبامػالجامعػة ارئيػؿ وطمبتيػا مػف الػدعوة لحضػور كممػة  األمريكيػةاستثناء السفارة  اثأرو 
 األراضػػيرسػػمي رافػػض لبلسػػتيطاف فػػي  أمريكػػيذلػػؾ موقػػؼ  أف، بحجػػة "إسػػرائيؿ"موجػػة مػػف الجػػدؿ داخػػؿ 

 الفمسطينية.
 04/2/3102القدس العربي، لندن، 

 
 ارتفاع كبير في قوة المستوطنين في حكومة نتنياىو الثالثة السفير األمريكي في "إسرائيل": 46

الخمػيس عمػى موقعيػا اإللكترونػي، أف  أمػس ذكرت صحيفة "ىآرتس" العبريػة، مسػاء: صفا – القدس المحتمة
 األمريكػػيقبيػػؿ زيػػارة الػػرئيس  األبػػيضالبيػػت  إلػػى"داف شػػايبرو" جمػػس لكتابػػة برقيػػة مطولػػة  األمريكػػيالسػػفير 

 الجديدة. اإلسرائيمية" ليقدـ مف خبلليا تقريرًا عف الحكومة "باراؾ أوباما
 وأصػبحأضػعؼ  أصػبحأف بنيػاميف نتنيػاىو  إلػىوأشار السفير في تقريػره إلػى أف ىنػاؾ حقيقػة واضػحة تشػير 

رىينة سياسية لجميع شركائو في االئتبلؼ، الفتًا إلى أف ىناؾ ارتفػاع كبيػر فػي قػوة المسػتوطنيف فػي حكومػة 
ثالثػػة، وانػػو لػػـ يػػتـ االنتيػػاء مػػف تشػػكيؿ الحكومػػة بعػػد، ولكػػف يبػػدو أنػػو سػػيتـ شػػغؿ معظػػـ المناصػػب نتنيػػاىو ال

 الوزارية مف قبؿ المستوطنيف ومؤيدييـ.
سػيتواله "أورى أرئيػؿ" الػذي سيخصػص قػدرًا كبيػرًا  اإلسػكافوكتب السفير يمكننػا أف نفتػرض أف منصػب وزارة 

الييوديػة  اإلحيػاءربيػة، وتقػديـ المزيػد مػف العطػاءات والبنػاء فػي مف وقتو لتوسيع المسػتوطنات فػي الضػفة الغ
فػػي القػػدس الشػػرقية، وبالتأكيػػد سػػوؼ يقػػوؿ بػػأف البنػػاء فػػي المسػػتوطنات سػػوؼ يسػػاىـ فػػي تػػوفير وانخفػػاض 

 أسعار المساكف.
أف وزيػػر الجػػيش الجديػػد "موشػػيو يعمػػوف" الػػذي يعتبػػر مػػف بػػيف الشخصػػيات المفضػػمة لػػدى  إلػػىأيضػػًا  وأشػػار

مسػتوطنيف فػػي الميكػود وىػػو سػػيكوف مفتػاح البنػػاء فػي المسػػتوطنات وبإمكانػػو فػتح وغمػػؽ ىػذا الصػػنبور متػػى ال
بػػاراؾ فػػي الموافقػػة عمػػى البنػػاء فػػي المسػػتوطنات، وفػػي إحبػػاط  أييػػودشػػاء، وأنػػو كػػاف قػػد ىػػاجـ سياسػػة سػػمفو 

 غيير ىذه السياسة.إطفاء الشرعية عمى البؤر االستيطانية غير الشرعية، وأوضح يعموف أنو يعتـز ت
الماضػية زعمػاء المسػتوطنيف سػيكوف ليػـ بابػًا مفتوحػًا أمػاـ  األربػعالسفير ، أنػو عمػى عكػس السػنوات  وأردؼ

مكتب وزير الجيش، وسوؼ يجدوا ما يطمحوا لو في مكتبو، وكذلؾ لدى نائب وزير الجيش الذي مف المقرر 
 عف ىذه القضية برمتيا. ئوؿمسأف يتـ تعييف "زئيؼ إلكيف" في ىذا المنصب، وسيكوف 
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وكتػػب السػػفير، أف القائمػػة تطػػوؿ فتػػولي "نفتػػالي بينػػت" رئػػيس حػػزب البيػػت الييػػودي منصػػب وزيػػر الصػػناعة 
الحكوميػػة  واإلعانػػاتالوطنيػػة وتقػػديـ الفوائػػد  األولويػػاتوالتجػػارة والعمػػؿ يمكنػػو مػػف خبللػػو إعػػادة رسػػـ خريطػػة 

لعػػالـ أنػػو ال يوجػػد شػػعب فمسػػطيني والمسػػتوطنات قانونيػػة فػػي ا إقنػػاعلبنػػاء مزيػػد مػػف المسػػتوطنات، وسػػيحاوؿ 
 الواقع.

"يػػائير لبيػػد" رئػػيس  األخػػر، ال يوجػػد ىنػػاؾ ضػػوابط ومػػوازيف عمػػى الجانػػب األمريكػػيعمميػػًا، والحػػديث لمسػػفير 
حػػزب "يػػش عتيػػد / ىنػػاؾ مسػػتقبؿ" ال يعتبػػر المسػػتوطنات مشػػكمة فػػي حممتػػو االنتخابيػػة وىػػو عػػارض تجميػػد 

 ؿ أنو لف يكوف الشخص الذي يوقؼ زيادة تمويؿ المستوطنات.البناء، وقا
كمػػا سػػيكوف لػػدى زعيمػػة حػػزب "الحركػػة / ىتنوىػػاة" تسػػيفي ليفنػػي وزيػػرة العػػدؿ الكثيػػر مػػف الوقػػت لمتعامػػؿ مػػع 

سػػػػوؼ يأكمػػػػو،  اآلفالمحػػػػاكـ، ولمتفػػػػاوض مػػػػع الفمسػػػػطينييف، وقػػػػاؿ أيضػػػػًا نتنيػػػػاىو الػػػػذي طػػػػبخ ىػػػػذا الحسػػػػاء 
حسػبما  -ف الضػرر الػذي تسػببو المسػتوطنات ويؤيػدوف تجميػدىا حتػى لػو جزيئػًا فقػط ومستشاريو يحذرونو مػ

 ذكر السفير
وخػتـ السػفير "شػػابيرو" رسػالتو محػذرًا ألنػػو "إذا لػـ تظيػر القيػػادة والمسػؤولية فػاف الحكومػػة االسػتيطانية سػػوؼ 

 تصبح معزولة دوليًا".
 04/2/3102، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 باحترام دولة القانون في سجونيا "إسرائيل"األوروبي يطالب البرلمان  47

تحقيؽ "مستقؿ" و"محايد" حوؿ وفاة المعتقؿ  إجراء إلى أمس األوروبيدعا البرلماف ": أ ؼ ب" –ستراسبورغ 
باحتراـ دولػة القػانوف  "إسرائيؿ"شباط/فبراير، مطالبا  13في  إسرائيميالفمسطيني عرفات جرادات داخؿ سجف 

 ونيا.في سج
وفػػي حػػيف كػػرر "دعمػػو لمدولػػة اإلسػػرائيمية التػػي يػػتفيـ قمقيػػا المشػػروع عمػػى الصػػعيد األمنػػي"، ذكػػر البرلمػػاف 
بػ"وجوب احتراـ دولة القانوف تمامًا فػي كيفيػة معاممػة جميػع السػجناء، كػوف ىػذا االحتػراـ أساسػيًا بالنسػبة إلػى 

 ".ديمقراطيةدولة 
عػػػف "قمقيػػػـ البػػػالغ حيػػػاؿ الحػػػاؿ الصػػػحية لمعديػػػد مػػػف المعتقمػػػيف  كمػػػا أعػػػرب النػػػواب األوروبيػػػوف فػػػي قػػػرارىـ

 الفمسطينييف الذيف ينفذوف إضرابًا عف الطعاـ منذ أشير".
ولفتػػوا إلػػى أف "ىػػؤالء المعتقمػػيف يطػػالبوف بػػاإلفراج الفػػوري عػػف جميػػع أعضػػاء المجمػػس التشػػريعي الفمسػػطيني 

 المسجونيف وبينيـ القيادي في فتح مرواف البرغوثي".
بػ"ضماف حماية مبلئمة لمنساء واألطفاؿ الفمسطينييف، سواء كانوا سجناء  "إسرائيؿ"الب النواب األوروبيوف وط

أو معتقمػػػيف". وأشػػػاروا إلػػػى تقريػػػر لميونيسػػػيؼ صػػػدر األسػػػبوع الفائػػػت أورد أف "مئػػػات األطفػػػاؿ الفمسػػػطينييف 
 يتعرضوف كؿ عاـ لسوء معاممة منيجي".

 04/2/3102الحياة لندن، 
 

 يأمل في تقدم العالقات مع الييود فاتيكانال فير": بابا"الس 48
أمضى البابا فرنسيس، أمس، اليوـ األوؿ بعد انتخابو عمى رأس الكنيسة الكاثوليكية بيدوء تاـ، فقد "السفير": 

غادر الفاتيكاف صباحًا إلى روما ليصمي في كاتدرائية القديسة مريـ طمبًا لبلسترشاد، ثػـ زار سػمفو بنػديكتوس 
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السادس عشر في المقر البابوي الصيفي، فيما توجو في أوؿ مواقفو تجاه األديػاف األخػرى إلػى الييػود، وذلػؾ 
 ."تقدـ العبلقات بيف الييود والكاثوليؾ"مف خبلؿ رسالة أعرب فييا عف أممو في 

 04/2/3102السفير، بيروت، 
 

 مميون دوالر 31بـ تتبرع لمجيش اإلسرائيمي الجالية الييودية في الواليات المتحدة 51
ذكر موقع القناة العاشرة اإلسرائيمية أف الجالية الييودية في الواليات المتحدة، تبرعػت لمجػيش  :عكا أوف اليف

مميػػوف دوالر، وذلػػؾ كمسػػاعدات لمجنػػود اإلسػػرائيمييف الػػذيف أصػػيبوا خػػبلؿ خػػدمتيـ فػػي  10اإلسػػرائيمي بمبمػػغ 
 الجيش اإلسرائيمي.

ييػػػودي، وصػػػموا ألمسػػػية التبرعػػػات السػػػنوية التػػػي نظمتيػػػا جمعيػػػة  5100ثػػػر مػػػف وأشػػػار الموقػػػع إلػػػى أف أك
أصػػدقاء الجػػيش اإلسػػرائيمي فػػي الواليػػات المتحػػدة، واسػػتمعوا إلػػى قصػػص الجنػػود الػػذيف أصػػيبوا وقتمػػوا أثنػػاء 

 خدمتيـ في الجيش اإلسرائيمي.
 03/2/3102، عكا أون الين

 
 "لمسامية"" لتصريحاتو المعادية البريطانيات "المورد فيتوقيف عضوية نائب مسمم بريطانيا:  50

مجمػػس المػػوردات نظيػػػر  فػػي، وقػػؼ عضػػوية النائػػب المسػػمـ البريطػػانيقػػرر حػػزب العمػػاؿ ": أ ش أ" -لنػػدف 
 أحمد، وذلؾ بعد تصريحات لو وصفت بػ"المعادية" لمسامية.

سػػطينية، وخاصػػة قطػػاع مجمػػس المػػوردات، ويعػػرؼ بتأييػػده لمقضػػية الفم فػػيويعػػد لػػورد أحمػػد أوؿ نائػػب مسػػمـ 
، وذلػػؾ عمػػى خمفيػػة تصػػريحات لػػو البريطػػاني القاضػػيغػػزة، وقػػد تعػػرض لعقوبػػة نتيجػػة لضػػغوط ييوديػػة عمػػى 
 .الماضيمعادية لمسامية أدلى بيا خبلؿ زيارتو إلسبلـ آباد العاـ 

عػػػػف مقتػػػػو لمثػػػػؿ ىػػػػذه التصػػػػريحات ، 50/3/1053الخمػػػػيس، بيػػػػاف أصػػػػدره  فػػػػي -البريطػػػػانيوعبػػػػر الحػػػػزب 
 رية والمعادية لمسامية.العنص

 03/2/3102اليوم السابع، مصر، 
 

 " تطالب سمطات ليبيا بالسماح ليا المرور إلى غزة3قافمة"مرمرة  53
" إلغاثػػة قطػػاع غػػزة العالقػػة عمػػى الحػػدود التونسػػية الميبيػػة لميػػـو الثالػػث 1طالبػػت قافمػػة "مرمػػرة  :سػػما –تػػونس 
بعػد أف رفضػت إدارة الجػوازات لعػدد مػف النشػطاء الغػربييف  ، سػمطات ليبيػا بالسػماح ليػا بػالمرورالتػواليعمى 

 مف دوف تأشيرات. الميبيدخوؿ التراب 
الخمػيس، أف "أعضػاء قافمػة  امػس تػونس يػوـ في المدنيوأوضح بياف أصدرتو القافمة وفعاليات مف المجتمع 

مػارس، وذلػؾ  51يػـو  منػذ الميبػيمف الجانب  الحدوديمعبر رأس الجدير  في" يرابطوف 1إغاثة غزة "مرمرة 
بعػػد رفػػض السػػمطات الميبيػػة السػػماح لمقافمػػة المحممػػة بالمسػػاعدات اإلنسػػانية بػػالمرور عبػػر أراضػػييا إلػػى غػػزة 

 ".التونسيومطالبتيا إياىـ بالعودة إلى التراب 
وأفػػػاد البيػػػاف بػػػأف سػػػبب رفػػػض السػػػماح لمقافمػػػة بػػػالمرور مػػػف قبػػػؿ السػػػمطات الميبيػػػة "يعػػػود إلػػػى عػػػدـ حيػػػازة 

حػػػيف  فػػػيالقافمػػػة مػػف أصػػػحاب الجنسػػػيات البريطانيػػة واأليرلنديػػػة واألمريكيػػػة تأشػػيرات دخػػػوؿ  فػػػيركيف المشػػا
 .وتونسيسمحت بمرور ستة أتراؾ 



 
 

 

 

 

           20ص                                    3688العدد:                04/2/3102الجمعة  التاريخ:

وقالت الناطقػة باسػـ القافمػة ىػاجر متيػرى "نحػف معتصػموف ىنػا منػذ ثبلثػة أيػاـ.. لػـ نمػؽ سػوى التسػويؼ مػف 
كػف إدارة الجػوازات منعػت مرورنػا بػدعوى انتظارىػا لقػرار مػف .. إدارة الجمارؾ كانػت متعاونػة، لالميبيالجانب 

 وزارة الداخمية".
سيارات إسعاؼ محممة  50فبراير الماضى مف بريطانيا وتضـ  11" فى 1وانطمقت قافمة "إغاثة غزة" "مرمرة 

بمسػػاعدات طبيػػة أساسػػا إلػػى أىػػالى قطػػاع غػػزة بيػػدؼ كسػػر الحصػػار المفػػروض عمػػى القطػػاع وانتقمػػت عبػػر 
ا ثػـ إسػبانيا فػالمغرب، حيػث انتظػرت خمسػة أيػاـ قبػؿ أف تػدخؿ الجزائػر فتػونس حتػى عمقػت عنػد معبػػر فرنسػ

 رأس الجدير عمى الحدود التونسية الميبية.
المغػرب والجزائػر وتػونس، نظػرا لطبيعتيػا اإلنسػانية،  فػيوقالػت الناطقػة باسػـ القافمػة "سػمحوا لمقافمػة بػالمرور 

 با ودولة خاصة بعد الثورة لدعـ القضية الفمسطينية".كما ننتظر الكثير مف ليبيا شع
 04/2/3102وكالة سما اإلخبارية، 

 
 جمعية فرنسية داعمة لمفمسطينيين تطالب الكيان بإعادة سفينة محتجزة 52

طالبت جمعية فرنسية لدعـ الفمسطينييف، أمس، الكياف الصييوني أماـ القضاء الفرنسي بإعادة ": أ .ؼ .ب"
 فيما كانت في طريقيا إلى غزة. 1055يوليو/تموز  55عرضت لمتفتيش والمصادرة في سفينتيا التي ت
التي كانت ترفػع العمػـ الفرنسػي جػزءا مػف أسػطوؿ حػاوؿ كسػر الحصػار الػذي تفرضػو  "الكرامة"وكانت سفينة 

 52كابيا اؿ في المياه الدولية. وطرد ر  "اإلسرائيمية"عمى قطاع غزة وتـ اعتراضيا مف قبؿ البحرية  "إسرائيؿ"
مػف أعمػى ىيئػة قضػائية فػي  "أصػدقاء شػعوب المتوسػط"واحتجزت السفينة في مرفأ اشدود . وتقػدمت جمعيػة 

 ألؼ يورو. 110وطالبت باسترداد السفينة ولجنة لتقييـ األضرار ومبمغ بقيمة  "إسرائيؿ"باريس بشكوى ضد 
ال "غيػػر قائمػػة. وقػػاؿ  "إسػػرائيؿ"ت إلييػػا ورأى محػػامي الجمعيػػة روالف فيػػؿ أف الحصػػانة القضػػائية التػػي تطرقػػ

 ."يمكف ألي شعب أف يمارس سمطة الشرطة خارج أراضيو
 .ال يمكف ألي دولة أف تخضع أعالي البحار لسيادتيا"وأضاؼ 

 04/2/3102الخميج ،الشارقة، 
 

 رئيس كازاخستان يزور "إسرائيل" سراً  :يديعوت 53
أف رئػيس  ،50/3/1053األربعػاء  دىا الصػادر يػوـذكػرت صػحيفة يػديعوت أحرنػوت فػي عػد: عكا أوف اليف

كازاخسػػػتاف "نػػػور سػػػمطاف نػػػزار بػػػاييؼ" قػػػد وصػػػؿ "إسػػػرائيؿ" فػػػي زيػػػارة سػػػرية تامػػػة لتمقػػػي العػػػبلج فػػػي إحػػػدى 
 مستشفيات، مشيرة إلى أنو مف المتوقع أف يغادر الببلد يـو الجمعة.

03/2/3102عكا أون الين،   

 
 مما ُيعتقد ماض  أبعد  الكونيةتاريخ االنفجارات  54

و "استروفيزيكاؿ « نايتشر»أظيرت دراسة نشرت في مجمتي : أ ؼ ب -يانوتشانانتور )تشيمي(  -باريس 
، أف االنفجارات الكونية التي أسفرت عف والدة النجوـ وقعت في ماض أبعد بكثير مما كاف ُيعتقد، «جورناؿ

 وأشارت أيضًا إلى وجود المياه في مكاف بعيد مف الكوف.
التي دشّنت عمميا في اليوـ نفسو في « ألما»زت عمى المعطيات التي جمعتيا شبكة التمسكوب الرادواي وارتك

 صحراء أتاكاما في تشيمي.
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ويعتقد أف االنفجارات اليائمة األكثر قوة التي أدت إلى تشكؿ النجوـ، وقعت في وقت مبكر مف عمر الكوف، 
 داخؿ المجرات البراقة ذات الكتؿ اليائمة.

ؿ ىذه المجرات، الكميات الكبيرة جدًا مف الغاز والغبار الكوني التي تحتوي عمييا، إلى نجوـ جديدة وتح وِّ
 بوتيرة سريعة.

أس بي »وكاف فريؽ العمماء ىذا توصؿ في وقت سابؽ إلى اكتشاؼ ىذه المجرات البعيدة بواسطة تمسكوب 
 «.ألما»رصد )مرصد القطب الجنوبي(، قبؿ أف يتحوؿ إلى االستعانة بم« تي

فوجئوا باكتشاؼ عدد مف ىذه المجرات ذات الغبار، يقع عمى »وأفاد المرصد األوروبي الجنوبي بأف العمماء 
 «.مسافات اكبر بكثير مما كاف متوقعاً 

وكمما كانت المجرة أبعد، كانت البيانات المرصودة منيا تعود إلى حقبة أقدـ. ووقعت ىذه االنفجارات 
ف سنة تقريبًا، فيما كاف الكوف فتيًا ال يتجاوز عمره بميوني سنة، أي قبؿ بميوف سنة بميو  51الضخمة قبؿ 

مما كاف يعتقد. ووفؽ العمماء فإف اثنتيف مف تمؾ المجرات بعيدتاف جدًا بحيث أف ضوءىما بدأ ينبعث فيما 
ضافة إلى ذلؾ، ُرصدت جزيئات مف المياه في تمؾ المج رات. وقاؿ كاف عمر الكوف بميوف سنة فقط. وا 

 «.إنيا أبعد مياه ُترصد حتى اليوـ في الكوف»المرصد األوروبي: 
ورصد الفريؽ الدولي المجرات األكثر إشعاعًا في الكوف، مستفيديف مف جاذبية بعض المجرات ذات الكتؿ 

ي اليائمة التي تجذب الضوء الصادر عف المجرات السحيقة وتحرفو بطريقة معينة وتكبره، وىي الظاىرة الت
 «.عدسة الجاذبية»يسمييا آينشتايف 

نستخدـ الكميات اليائمة مف المادة »وقاؿ الباحث في جامعة ماؾ غيؿ في مونتلاير في كندا ياشار ىيزافيو: 
السوداء المحيطة بالمجرات الواقعة في وسط الكوف، كما لو أنيا عدسة تكبير كونية تضاعؼ الضوء 

 «.الصادر عف المجرات السحيقة
تريميوف  00الدراسة أف بعض المجرات البعيدة التي تتشكؿ فييا النجوـ تتمتع بقوة إشعاع توازي وأظيرت 

 11يضاعؼ الضوء الحقيقي الصادر عنيا « عدسة الجاذبية»مرة اإلشعاع الصادر عف الشمس، وأف أثر 
 مرة.

 الفمكي األكبر في العالـ« ألما»مرصد 
أكثر المراصد الفمكية قوة في العالـ، الذي يتيح لمعمماء « األم»دشف في صحراء أتاكاما في تشيمي مرصد 

 الغوص في أسرار الفضاء الشاسع وتحقيؽ قفزات عممية ميمة.
آالؼ كيمومتر عف سطح األرض. وبدأ العمؿ بالمرصد،  1ويقع المشروع في ىضبة شاخنانتور عمى ارتفاع 

الضوء األخضر مف الرئيس التشيمي سباستياف  بإشارة مف رائد الفضاء التشيمي انتونيو ىاليس بعدما تمقى
 باتجاه مركز الكوف. 22ىوائيًا مف أصؿ  15بينييرا. فتحرؾ 

ىنا، في أكثر صحارى العالـ جفافًا، يعد تدشيف ىذا المرصد شرفًا عظيمًا وقفزة لعمـ »وقاؿ الرئيس التشيمي: 
ية مراقبة الضوء غير المرئي بالعيف البشرية، لمتمسكوبات الراديو « ألما»وتتيح شبكة «. الفمؾ ومراقبة الفضاء

مع طوؿ موجات يقاس بالمميمترات وما دوف المميمترات، أطوؿ بنحو ألؼ مرة مف الموجات الضوئية 
 المرئية.

الذي يعتبر آلة مدىشة لمراقبة النجوـ، يمكنو تخطي ُسحب كثيفة مف الغبار الكوني « ألما»وبذلؾ فإف نظاـ 
األبعد واألقدـ واألبرد في الكوف. وقاؿ ماسيمو تارينغي ممثؿ المرصد األوروبي  والوصوؿ إلى األجزاء

 «.سنكتشؼ كثيرًا مف األمور غير المعروفة تمّثؿ ثورة»الجنوبي الذي يشارؾ في المشروع: 
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 10طف يمكنيا تحمؿ حرارة تتراوح بيف  500ىوائيًا يزف كؿ منيا أكثر مف  22« ألما»وسيستخدـ نظاـ 
 .1005درجة مئوية. ونقمت أوؿ ىذه اليوائيات إلى الموقع في تشريف الثاني )نوفمبر(  10ر وتحت الصف

كمـ. وخبلفًا  52وىذه اليوائيات التي باإلمكاف تشغيميا كميا بالتزامف، ستعمؿ كتمسكوب عمبلؽ واحد بقطر 
ضعؼ اإلشعاعات استشعار أ« ألما»لمتمسكوبات البصرية أو العاممة باألشعة دوف الحمراء، بإمكاف 

والغازات الموجودة في تكوف النجوـ األولى والمجرات والكواكب الواقعة في المنطقة األكثر ظبلمًا وبعدًا 
درجة مئوية تحت الصفر( في الكوف. وسيسمح نظامو بالغوص أكثر في أسرار  120و 100وبرودة )بيف 

 الكوف وصواًل إلى معرفة أصؿ المادة العضوية والحياة.
عند توقيع الواليات المتحدة والمرصد األوروبي الجنوبي،  1003إلى العاـ « ألما»انطبلؽ مشروع ويعود 

 اتفاقًا أوؿ إلنشاء ىذا المشروع الضخـ، ثـ انضمت الياباف اليو في وقت الحؽ.
 04/2/3102، الحياة، لندن

 
 مميون شخص بحوادث الطرق سنويًا  0233مقتل  55

الصحة العالمية أمس تقريرًا عف حالة السبلمة عمى الطرؽ، أفادت فيو  أصدرت منظمة: رويترز –القاىرة 
 مميوف شخص سنويًا عمى مستوى العالـ. 5.10بأف حوادث الطرؽ تحصد أرواح 

مسؤوؿ عف عشرة في المئة مف الوفيات العالمية الناجمة عف « إقميـ شرؽ المتوسط»وجاء في التقرير أف 
« إقميـ شرؽ المتوسط»لكؿ مئة ألؼ مف السكاف. ويضـ  15.3ات فيو حوادث الطرؽ، اذ بمغ معّدؿ الوفي

االقميـ »دولة منيا مصر والعراؽ والمغرب وباكستاف، إضافة الى األراضي الفمسطينية. ويتصدر  11
 10.5قائمة منظمة الصحة العالمية لمحوادث التي تسبب أكبر عدد مف الوفيات، اذ يبمغ المعدؿ « االفريقي

دولة فقط يعيش فييا سبعة في المئة مف  14كؿ مئة ألؼ مف السكاف. وذكر التقرير أف ىناؾ حالة وفاة ل
سكاف العالـ، لدييا قوانيف شاممة لمسبلمة عمى الطرؽ تغطي عوامؿ الخطر الرئيسة، وىي القيادة تحت 

 اؿ.تأثير الكحوؿ والسرعة وعدـ استخداـ خوذات الدراجات وأحزمة المقاعد ومقاعد تثبيت األطف
دولة في خفض عدد الوفيات الناجمة عف  44نجحت  1050إلى العاـ  1003وأضاؼ أنو مف العاـ 

دولة خبلؿ الفترة نفسيا. وقالت المديرة العامة لممنظمة  43حوادث الطرؽ، في حيف ارتفع عدد الوفيات في 
أجؿ ضماف إصدار ىناؾ حاجة لئلرادة السياسية عمى أعمى المستويات الحكومية مف »مارغريت تشاف: 

نفاذ القوانيف الصارمة التي يتوجب عمينا جميعًا التزاميا  «.التشريعات لمسبلمة عمى الطرؽ وا 
في المئة مف مجموع الوفيات في حوادث الطرؽ  13ووجد التقرير أف المشاة وراكبي الدراجات يشكموف 

ط. وأضاؼ أنو عمى رغـ ىذا لـ في المئة مف الضحايا في اقميـ شرؽ المتوس 01عالميًا، وأنيـ يمثموف 
يضع سوى عدد قميؿ مف الدوؿ سياسات وطنية توفر بيئات مناسبة لمتشجيع عمى المشي وركوب الدراجات 

 او لفصؿ مستخدمي الطرؽ المعرضيف لمخطر عف غيرىـ.
 00و 51في المئة مف ضحايا حوادث الطرؽ تتراوح أعمارىـ بيف  15وأشار تقرير منظمة الصحة إلى أف 

 في المئة منيـ مف الذكور. 33نة وأف س
 04/2/3102، الحياة، لندن
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بدايػػة مػػؤتمر ىرتسػػيميا الػػذي ينظمػػو مركػػز ىرتسػػيميا لمدراسػػات السياسػػية : مركػػز النػػاطور لمدراسػػات واالبحػػاث
بمثابػػػة ورشػػػة تػػػنظـ سػػػنويا مػػػف أجػػػؿ إعػػػداد خريطػػػة عمػػػؿ إسػػػتراتيجية  واإلسػػػتراتيجية المتعػػػدد المجػػػاالت ىػػػو

 وعسكرية واقتصادية وسياسية واجتماعية لمحكومة اإلسرائيمية.
فػػي إطػػار ىػػذه الورشػػة تحشػػد األدمغػػة البحثيػػة مػػف مختمػػؼ التخصصػػات لتضػػع عصػػارة فكرىػػا اإلسػػتراتيجي 

خارطػة لتشػكؿ دليػؿ عمػؿ لمقيػادتيف السياسػية والعسكري واألمني والسياسي واألكاديمي مف أجؿ وضع ىػذه ال
 واألمنية.

لـ يغط إعبلميا إال نذر يسير ويسير جػدا ممػا حػواه الػدلو الػذي أدلػى بػو الجنػراؿ بينػي جػانتز رئػيس األركػاف 
 مارس. 55العامة لمجيش اإلسرائيمي عند افتتاح المؤتمر يـو االثنيف 

يػػػر لػػػيس خوفػػػا مػػػف أف تطاليػػػا المسػػػاءلة مػػػف قبػػػؿ الرقابػػػة والحػػػؽ أف وسػػػائؿ اإلعػػػبلـ اإلسػػػرائيمية حجبػػػت الكث
العسكرية بؿ ألنيا تنطمؽ دائمػا مػف مقاربػة نشػر الغػث والتسػتر والتكػتـ عمػى السػميف تطبيقػا والتزامػا بػالمحـر 

 األكبر أال وىو أمف إسرائيؿ.
يات لـ يتح في تقدير ألستاذ جامعي شارؾ في المؤتمر وىو عربي نمسؾ عف ذكر اسمو نجد تفاصيؿ ومعط

 ليا أف تشؽ طريقيا نحو اإلشيار والعبلنية.
وفقػػا لمػػا تضػػمنو ىػػذا التقريػػر رئػػيس األركػػاف العامػػة لمجػػيش اإلسػػرائيمي تطػػرؽ إلػػى عػػدة مسػػائؿ الفتػػة تتعمػػؽ 

 بمجمؿ األوضاع في المنطقة في عدة دوؿ عربية:
 

 المسألة األولى المسألة السورية:
تكػاء إلػى مػا بحوزتػو مػف معمومػات متعػددة المصػادر أي لػيس جميعيػا مف وجية نظر الجنراؿ بيني جانتز وا

إسرائيمية حصريا فإف سوريا في طريقيا إلى التفكؾ وأف سوريا ذاىبة إلى حرب أىمية قد تطوؿ لسػنوات عمػى 
 مع اختبلؼ في مستويات الصراع في البعديف الجغرافي والديمغرافي. 5531غرار الحرب األىمية في لبناف 

حسب منظوره أنو إذا كاف لبناف قد احتفظ بوحدتو رغـ حالة االحتراب بػيف مكوناتػو الطائفيػة والدينيػة جانتز و 
واالجتماعية إال أنو لـ يتفكؾ بشػكؿ نيػائي إلػى كيانػات طائفيػة ودينيػة، وبسػب توقعاتػو فػإف سػوريا لػف تخػرج 

 .5555مف الحرب األىمية كما خرج لبناف عاـ 
يا والذي ستكوف خواتيمو تفكؾ الدولة السورية ال يقتصر عمى مكونات الشعب وتحدث عف التنازع داخؿ سور 

نمػػا يشػػمؿ الػػدوؿ المحيطػػة بسػػوريا التػػي ستسػػارع إلػػى التػػدخؿ مػػف أجػػؿ  السػػوري الدينيػػة والطائفيػػة والمذىبيػػة وا 
 تأميف مصالحيا مف وراء ىذا التفكؾ.

يكوف ليا دور في عمية تقاسـ المصالح، وحدد ولـ يخؼ الجنراؿ جانتز أف ىذه الدوؿ المتداخمة في األزمة س
سػػرائيؿ واألردف، وأفصػػح دونمػػا أدنػػى تػػردد عػػف أف إسػػرائيؿ ال يمكػػف أف تسػػمح  ىػػذه الػػدوؿ دوف تػػردد تركيػػا وا 
بانتقاؿ الجوالف بما فييا القنيطرة وال جبؿ الشيخ وال حتػى حبػؿ العػرب وأف تسػقط فػي يػد الجماعػات المسػمحة 

 سرائيمي تعمـ بو الواليات المتحدة وبعض العواصـ األوروبية.وأقر بأف ىذا الموقؼ اإل
ولػػـ يجػػد حرجػػا أو غضاضػػة فػػي اإلفصػػاح أيضػػا عػػف أف تركيػػا قػػد حػػددت أىػػدافيا داخػػؿ سػػوريا منػػذ اتخػػذت 
قرارىا بالتدخؿ وبشػكؿ مكثػؼ فػي األزمػة، وأكػد أف تركيػا سػتكوف أحػد األطػراؼ الرابحػة الرئيسػي مػف كيانػات 

وجػود طموحػات إقميميػة تركيػة داخػؿ سػوريا فػي منػاطؽ الشػماؿ وفػي عمػؽ يصػؿ إلػى مدينػة الدولػة السػورية ل
 حمب وىي العاصمة التجارية والصناعية لسوريا.
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وىناؾ حقيقة أخرى وردت في حػديث الجنػراؿ جػانتز وىػو يتحػدث عػف تصػوره لخػواتيـ األزمػة السػورية تػدعو 
ردف سػػيكوف أحػػد األطػػراؼ المسػػتفيدة مػػف عمميػػة التفكػػؾ إلػػى لفػػت االنتبػػاه وىػػي حقيقػػة ميمػػة، الحقيقػػة أف األ

 -كما زعـ–وسيكوف لو نصيب مف الكعكة 
 

 وأورد عدة أسباب:
 تدخؿ األردف في األزمة واستضافتو لقوى متداخمة في األزمة.-
دامػػػػػػة الصػػػػػػراعات الداخميػػػػػة فػػػػػػي العػػػػػػراؽ يضػػػػػػيؼ الكثيػػػػػر إلػػػػػػى رصػػػػػػيده اإلسػػػػػػتراتيجي - أف تفكػػػػػؾ سػػػػػػوريا وا 

لى موقعو اإلقميمي. والجيوبوليتيكي  وا 
المسألة الثانية المسألة الفمسطينية: رغـ أف ىذه المسالة تدخؿ في صمب االىتماـ اإلسػرائيمي واألولويػات فػي 

 اإلستراتيجية اإلسرائيمية إال أف التعرض إلييا مف قبؿ رئيس األركاف بيني جانتز جاء لماما ومقتضبا.
 

 تي:ويفسر المصدر أسباب ذلك ويعزوىا إلى اآل
أف المسػػػالة الفمسػػػطينية لػػػـ تعػػػد مسػػػألة محوريػػػة تسػػػتحؽ االىتمػػػاـ  ألف ىنػػػاؾ تطػػػورات محوريػػػة تشػػػيدىا -5

المنطقة دفعت ىذه المسألة إلى اليامش، وتحدث صراحة عف أف ىذه المسألة لـ تعد تشغؿ باؿ القيادات وال 
انييػػػار ولػػػيس تغييػػػر أو تحػػػوؿ، الشػػػعوب فػػػي العػػػالـ العربػػػي ألف العػػػالـ العربػػػي يتعػػػرض لمػػػا أسػػػماه بعمميػػػة 
 واستشيد بما يجري في سوريا وفي العراؽ وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس.

لكػػف رغػػـ حديثػػو عػػف ىامشػػية المسػػألة الفمسػػطينية فػػي جػػدوؿ األعمػػاؿ العربػػي مػػدلبل عمػػى ذلػػؾ بػػأف الجامعػػة 
زمة السورية اجتماعػا كػؿ شػير، إال العربية لـ تعد تعقد اجتماعا واحدا ليذه المسألة بينما تعقد منذ اندالع األ

خراجيا مف األجندة اإلقميمية والدولية.  أنو أفصح عف أىداؼ إسرائيمية إلنياء ىذه المسألة وا 
 

 ما كشف عنو يحمل في طياتو دالالت خطيرة:
أف الدروع اإلسرائيمية والقوات الخاصة ستقتحـ قطاع غزة دوف أف يتمخض ذلؾ عف أصداء أو ردود فعؿ -5

 ة أو إقميمية أو دولية.عربي
أف الضػػػفة الغربيػػػة تتحػػػوؿ سػػػريعا إلػػػى اليويػػػة الييوديػػػة التػػػي تكتسػػػبيا جغرافيػػػا وديمغرافيػػػا، والمقصػػػود أف -1

العرب الفمسطينييف في الضفة الغربية مكانيـ إلى جانب موجات  البلجئيف في سوريا ومف العػراؽ ومػف دوؿ 
 أخرى.

عترؼ بػأف الوضػع اإلقميمػي يسػمح وألوؿ مػرة بإعػادة ىندسػة الجغرافيػا ولـ يتردد الجنراؿ بيني جانتز في أف ي
والديمغرافيا في المنطقة بما يتيح توطيف جميع الفمسطينييف الذيف سيتيـ تيجيرىـ في الدوؿ العربية بمف فييـ 

 العرب في إسرائيؿ.
و بحيػػث يخمػػو مػػف األغيػػار وىنػػا راح يػػردد: حػػاف الوقػػت ألف تغػػدو دولتنػػا كيانػػا ييوديػػا بيويتػػو وسػػكانو وثقافتػػ

 )الجوييـ(.
وتحػػدث عػػف أف الوضػػع الػػدولي تحػػوؿ وتغيػػر ولػػف يبػػادر إلػػى وصػػـ إسػػرائيؿ بالعصػػرية إذا مػػا عممػػت عمػػى 
إشيار ىويتيا الييودية، وىو أمر كاف يتعذر اإلفصاح عنو وادعى أف إسرائيؿ لف تسػتخدـ األسػموب القسػري 

نما أساليب طوعية ناعمة لتنفيذ مشروع ال تيجير، وقارف بيف عػدد الفمسػطينييف الػذيف سػييجروف مػف داخػؿ وا 
فمسػػطيف المحتمػػة وبػػيف عػػدد البلجئػػيف السػػورييف والعػػراقييف فػػي األردف وفػػي تركيػػا ودوؿ أخػػرى فػػي المنطقػػة 
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لينتيي مف ىػذه المقارنػة بػأف عػدد البلجئػيف العػرب يفػوؽ قػدر الضػعؼ عػدد الفمسػطينييف فػي الضػفة الغربيػة 
 إسرائيؿ . وغزة وفي داخؿ

 03/2/3102، مركز الناطور لمدراسات واألبحاث/ المركز العربي لمدراسات والتوثيق المعموماتي
 

 «حل الدولتين»االستيطان ينيي  57
 خميؿ التفكجي
أصػػبحت السػػيطرة عمػػى األرض جػػزءًا ميمػػًا فػػي رسػػـ حػػدود الدولػػة العبريػػة، وتػػتـ بموجػػب اسػػتراتيجية مخطػػط 

ىاجمت إسرائيؿ الدوؿ العربية في  5523األساس لرسـ ىذه الحدود. في حزيراف ليا. ويعتبر االستيطاف ىو 
حػرب خاطفػة، قصػيرة األجػؿ، أسػػفرت عػف احػتبلؿ كامػؿ لمضػفة الغربيػػة وقطػاع غػزة وأجػزاء أخػرى مػػف دوؿ 

، إال اف «ألسػػػباب أمنيػػػة»عربيػػػة، وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف تعميػػػؿ الحكومػػػة الصػػػييونية لشػػػف ىػػػذه الحػػػرب كػػػاف 
انػػت فػػتح آفػػاؽ جديػػدة أمػػاـ االسػػتيطاف. وىكػػذا حتػػى بدايػػة الثمانينيػػات أقيمػػت المسػػتوطنات عمػػى أىػػدافيـ ك

« قانونية»، والتي كانت معسكرات لمجيش األردني. وقد ارتكزت «أمنية»األراضي التي صودرت الحتياجات 
غػوش »ر( ومنطقػة إقامة ىذه المستوطنات عمى أساس اعتبارىا كيانػا موقتػا ذا قيمػة أمنيػة )مسػتوطنات الغػو 

، باإلضػػافة إلػػى بضػػع مسػػػتوطنات أقيمػػت فػػي منػػاطؽ أخػػرى بالضػػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزه. أمػػػا «عتصػػيوف
بالنسبة إلى القدس، فإف ىذا الوضع اختمؼ كميًا، فبعد االحػتبلؿ مباشػرة، وعقػب صػدور قػانوف توسػيع حػدود 

سياسة المصادرات لممصػمحة العامػة  ، وفرض القانوف اإلسرائيمي عمييا، بدأت14/2/5523بمدية القدس في 
 باستخداـ قانوف األراضي )استمبلؾ لممصمحة العامة(.

 
 مشروع ألون

، بتيجيػػر سػػكاف القػػرى العربيػػة )يػػالو 5523بػػدأت الجرافػػات اإلسػػرائيمية، حتػػى قبػػؿ وقػػؼ إطػػبلؽ النػػار عػػاـ 
مف  1كـ14تمت السيطرة عمى وعمواس وبيت نوبا( وتدميرىا، باإلضافة إلى تدمير جزء مف مدينة قمقيمية. و 

األراضي الحراـ، كما تمت إقامة مستوطنات جديدة عمى ىذه األراضي واستغبلليا لمزراعة، وفي نفس الوقت 
ىػػدـ حػػي الشػػرؼ فػػي مدينػػة القػػدس إلقامػػة الحػػي الييػػودي. وعمػػى ضػػوء السياسػػة اإلسػػرائيمية غيػػر الواضػػحة 

ـ جزء مف األراضػي إلػى إسػرائيؿ )القػدس، المطػروف، آنذاؾ، والتي كانت ترغب بإجراء تعديؿ حدودي مع ض
ومنطقػػة غػػوش عتصػػيوف( مػػع منطقػػة أمنيػػة فػػي غػػور األردف، فقػػد تركػػز االسػػتيطاف فػػي ىػػذه المنػػاطؽ. أمػػا 
المناطؽ األخرى، فكاف يفتػرض أف تػتـ إعادتيػا إلػى األردف )مشػروع الػوف(، لكػف ىػذه السياسػية تطػورت مػع 

 صييونية في سياؽ تنفيذ مشروع االستيطاف.تطور الوضع السياسي والرؤية ال
ويعتبر مشروع ألوف الخطة الرسمية لحزب العمؿ، ويقضي بتنفيذ مخططػات اسػتيطانية اسػتراتيجية وسياسػية 
عمػػى امتػػداد األغػػوار والسػػفوح الشػػرقية لمرتفعػػات الضػػفة الغربيػػة، وحػػاوؿ المشػػروع تجنػػب المنػػاطؽ المأىولػػة 

األرض مػع أقػؿ عػدد مػف السػكاف( يضػاؼ إلػى ذلػؾ الوصػوؿ إلػى تسػوية )االستيبلء عمػى أكبػر مسػاحة مػف 
كػػـ عمػػى طػػوؿ وادي  51  50إقميميػػة مػػع األردف تعتمػػد عمػػى حػػدود سياسػػية، لػػذا اقتػػرح ضػػـ أراض بعمػػؽ 

 ، ومنطقة المطروف.«غوش عتصيوف»األردف، والبحر الميت، ومنطقة 
التػػػي وضػػػعت خططػػػا جديػػػدة فػػػي إطػػػار  5533لكػػػف ىػػػذه السياسػػػة تطػػػورت مػػػع قػػػدـو حكومػػػة الميكػػػود عػػػاـ 

قامة المستوطنات  سياستيا القاضية بتوسيع االستيطاف وعدـ إقامة دولة فمسطينية وتغيير األسماء وعبرنتيا وا 
حػػوؿ المػػدف الفمسػػطينية، تنفيػػذًا ليػػذه السياسػػة الراميػػة إلػػى فػػرض وقػػائع عمػػى األرض تحػػوؿ دوف إقامػػة دولػػة 
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جػػػرى التوسػػػع االسػػػتيطاني بشػػػكؿ كبيػػػر مسػػػتندًا عمػػػى أفكػػػار التسػػػوية فمسػػػطينية ذات تواصػػػؿ جغرافػػػي. كمػػػا 
النيائيػػػػة وتحديػػػػد حػػػػدود إسػػػػرائيؿ بحسػػػػب مػػػػا تػػػػراه الحكومػػػػات المتعاقبػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ الوصػػػػؿ الجغرافػػػػي بػػػػيف 

ألػػػػؼ  530إلػػػػى  5554المسػػػػتوطنات وتشػػػػكيؿ الكتػػػػؿ االسػػػػتيطانية. فقػػػػد ارتفػػػػع عػػػػدد المسػػػػتوطنيف فػػػػي عػػػػاـ 
ألػؼ مسػتوطف فػي الضػفة الغربيػة )بػدوف القػدس(. ومنػذ التوقيػع  320إلػى  1051مستوطف، ليصؿ في عاـ 

وقبمػػو كانػػت الجرافػػات اإلسػػرائيمية تجػػرؼ األرض الفمسػػطينية مػػف أجػػؿ  5554عػػاـ « واي ريفػػر»عمػػى اتفػػاؽ 
إقامة مستوطنات جديدة، أو إعبلف المصادقة عمػى المخططػات الييكميػة لممسػتوطنات القائمػة وتوسػيع القػائـ 

 منيا.
 

 االستيطان ورسم الحدود
استغمت اسػرائيؿ االتفاقيػات الموقعػة وخصصػت التمويػؿ ليػذا التوسػع ورسػـ حػدود جديػدة لمدولػة العبريػة. فمػا 

، حتػػػى بػػػدأت األوامػػػر «واي ريفػػػر»أف عػػػاد رئػػػيس الػػػوزراء بنيػػػاميف نتنيػػػاىو مػػػف واشػػػنطف بعػػػد توقيػػػع اتفػػػاؽ 
غبلة المستوطنيف بوضع البؤر االستيطانية عمى رؤوس العسكرية التي تعمف عف مصادرة األراضي، كما بدأ 

الجباؿ. وقد دعا عضو الكنيست )بني إيموف( مف حركة )موليدت( المستوطنيف إلى احتبلؿ أكبر عدد ممكف 
ال يوجػد ىنالػؾ مسػتوطنات محاطػة فمتتحػرؾ »مف التبلؿ المجاورة لممستوطنات ودعمو أريئيؿ شاروف، وقػاؿ 

ومػع أف شػاروف كػاف «. ى المزيد مف الػتبلؿ، وكػؿ مػا نسػتولي عميػو يكػوف بأيػديناكؿ مستوطنة ولتستولي عم
أف المعركػػػػة النيائيػػػػة فتحػػػػت عمػػػػى « واي ريفػػػػر»وزيػػػػرا لمخارجيػػػػة حينػػػػذاؾ، إال انػػػػو صػػػػرح بعػػػػد العػػػػودة مػػػػف 

مصػػراعييا، وحػػاف وقػػت حسػػميا باألفعػػاؿ، وبمزيػػد مػػف مصػػادرة األراضػػي واالسػػتيطاف واإلكثػػار مػػف الطػػرؽ 
قامػة الممكػف مػف المسػتوطنات االلتفا فية. ودعا شاروف اإلسرائيمييف لمركض باتجاه التبلؿ وصػعود الجبػاؿ، وا 

 الجديدة في كؿ مكاف.
بؤرة استيطانية تطبيقػًا لممخططػات التػي طرحيػا شػاروف نفسػو عنػدما كػاف وزيػرًا لئلسػكاف  552وىكذا أقيمت 

ذي يقضي بإقامة مجموعة مف المسػتوطنات داخػؿ ، والتي طرح فييا مشروعو )النجـو السبعة( ال5550عاـ 
الخػػط األخضػػر، وفوقػػو، وبعمػػؽ األراضػػي المحتمػػة، راسػػمة الحػػدود المسػػتقبمية لمدولػػة الفمسػػطينية. وفػػي عػػاـ 

اتخذ قرار إقامة جدار الفصؿ تجسيدًا ليذه الرؤية، إذ أقيـ الجػدار داخػؿ الضػفة الغربيػة بعمػؽ يتػراوح  1005
لمناطؽ العربية المأىولة لفصميا عف المناطؽ اإلسرائيمية التي أقيمت فوؽ الخط (، وفي ا500 - 100بيف )

األخضػػر. كمػػا أف الخػػرائط التػػي قػػدمت فػػي كامػػب ديفيػػد وطابػػا، والتػػي تضػػـ الكتػػؿ االسػػتيطانية التػػي سػػوؼ 
 تضـ إلى إسرائيؿ أصبحت أمرًا واقعًا لخطة الفصؿ الحالية.

، سارعت الحكومػة الػى تنفيػذ 1001ع غزة وشماؿ الضفة في آب وقبؿ استكماؿ إخبلء المستوطنيف مف قطا
القسـ الثاني مف خطة فؾ االرتباط لرئيسيا حينذاؾ اريئيؿ شاروف، وىو تعزيز السيطرة اإلسرائيمية فػي الكتػؿ 
االستيطانية بالضفة الغربية. وفي تزامف شبو كامؿ مع االخبلء مف قطاع غزة، ّشرع بتوزيع أوامػر المصػادرة 

اضي الفمسطينية فػي المنػاطؽ المرشػحة لبنػاء جػدار الفصػؿ. وتمػت المصػادقة عمػى إقامػة محطػة شػرطة لؤلر 
والقدس، مما يعني أف محاولة اقرار حقائؽ عمى « معالية ادوميـ»بيف مستوطنة « E1»في المنطقة المسماة 

الكتػؿ »ا ذلػؾ بقولػو إف األرض قبؿ مفاوضات المرحمة النيائية قد بدأت. وقد أكد رئيس الوزراء شاروف حيني
االستيطانية في الضفة الغربية، ستبقى في أيدي إسرائيؿ وتحاط بجدار، وىذا الموقؼ أوضػحناه لؤلميػركييف، 

 «.وىذا موقفنا، حتى لو أعربوا ىـ عف التحفظ
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د أدت جميع ىذه اإلجراءات عمى مستوى توسيع االستيطاف وشبكة البنية التحتية المرتبطة بو، إلى منػع إيجػا
تواصؿ جغرافي بيف المدف والبمدات والقرى الفمسػطينية، بعػدما قطعتػو الكتػؿ االسػتيطانية والشػوارع االلتفافيػة، 
وجعمت إقامة دولػة فمسػطينية أمػرًا مسػتحيبًل ضػمف ىػذه الرؤيػة، بػؿ أكثػر مػف ذلػؾ فػإف رسػـ الحػدود مػف قبػؿ 

أنحاء الضفة الغربية أديا إلى إعػادة الػروح إلػى الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة واالستيطاف المرّكز في جميع 
أفكػػار ومشػػاريع سػػبؽ طرحيػػا منػػذ زمػػف طويػػؿ، لكنيػػا اليػػـو تكتسػػب بريقػػا جديػػدا عمػػى إيقػػاع تقػػدـ المشػػروع 

، وىػػػػي مشػػػػاريع تتػػػػراوح بػػػػيف دولػػػػة «حػػػػؿ الػػػػدولتيف»الصػػػػييوني االسػػػػتيطاني عمػػػػى حسػػػػاب مػػػػا يعػػػػرؼ باسػػػػـ 
لموقتػة، وفكػرة الػوطف البػديؿ التػي تطػرح مػف حػيف إلػى آخػر مػف قبػؿ الفمسطينية ذات الحػدود ا« الكانتونات»

 المسؤوليف اإلسرائيمييف.
في المحصمة، فإف إسرائيؿ مف خبلؿ توسيع وتسريع عمميات االستيطاف في الضػفة الغربيػة والقػدس الشػرقية 

األردف وليسػت دولػة فمسػطيف ىػي فػي »توجو رسالة واضحة مفادىا أف التغييرات عمى أرض الواقػع تؤكػد أف 
ويعنػػػي ذلػػػؾ أف إسػػػرائيؿ تضػػػع الممسػػػات النيائيػػػة لمقضػػػاء عمػػػى إمكانيػػػة إقامػػػة دولػػػة «. فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة

، وتػدفع مػف خػبلؿ اسػتيطانيا عمػى األرض إلقامػة 5523فمسطينية مستقمة عمى األراضي المحتمة منذ العػاـ 
لمتبقيػػة فػي الضػػفة الغربيػػة تابعػػة لتمػػؾ دولػة فمسػػطيف شػػرؽ نيػػر األردف، بحيػث تكػػوف التجمعػػات الفمسػػطينية ا

، كما تػروج لػو أوسػاط سياسػية «األردف ىي فمسطيف»الدولة. ولعؿ الحديث عف الكونفدرالية مع األردف، وأف 
إسػرائيمية، ال يبعػد كثيػرا عمػا يحػدث مػف رسػـ سياسػات عمػى أرض الواقػع بقػوة االسػتيطاف والتيويػد والتطييػر 

 العرقي في الضفة الغربية.
 04/2/3102، فير، بيروتالس
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 د. جماؿ زحالقة
بعػػد شػػير ونصػػؼ مػػف شػػد األعصػػاب حػػدث مػػا كػػاف متوقعػػًا، وتشػػكمت حكومػػة نتنيػػاىو الثالثػػة، وبالتركيبػػة 

 المتوقعة أيضا، أي باستبعاد االحزاب الدينية التوراتية، شاس وييودوت ىتوارة. 
عمػػى السػػطح، داخػػؿ حػػزب الميكػػود، غضػػب عمػػى نتنيػػاىو ألنػػو، بنظػػر قيػػادات  بعػػد تشػػكيؿ الحكومػػة يطفػػو

ليكوديػػة متنفػػػذة، ارتكػػػب كػػػؿ االخطػػػاء الممكنػػػة ومنيػػػا خسػػػارتو لمػػػوزير السػػػابؽ كحمػػػوف، الػػػذي يتمتػػػع بشػػػعبية 
 عالية، وتحالفو مع ليبرماف، الذي ادى الى تراجع في قوة الميكود، وكذلؾ دفعو رئيس البيت الييػودي، نفتػالي
بػػانيط الػػى احضػػاف يػػائير لبيػػد زعػػيـ حػػزب "يوجػػػد مسػػتقبؿ"، حيػػث اسػػتطاع اإلثنػػاف فػػرض شػػروطيما عمػػػى 
نتنيػػاىو وأوليػػا اسػػتبعاد االحػػزاب الدينيػػة التوراتيػػة عػػف االئػػتبلؼ الحكػػومي وتقمػػيص عػػدد الػػوزرات ممػػا حػػـر 

 اعضاء كنيست مف الميكود الجموس عمى كراسي وزارية.
سػػابقتيا، بكونيػػا غيػػر مسػػتقرة، وتبػػدو مػػف اآلف قصػػيرة العمػػر، وتحمػػؿ داخميػػا تختمػػؼ الحكومػػة الجديػػدة عػػف 

بػػذور انييارىػػا. عناصػػر عػػدـ االسػػتقرار فػػي االئػػتبلؼ الجديػػد كثيػػرة، ويكفػػي بعضػػيا النييػػاره بسػػرعة.  اوليػػا 
محاكمػػة ليبرمػػاف، التػػي قػػد تمنعػػو مػػف تػػولي أي منصػػب وزاري، وىػػذا يػػؤدي عمػػى االقػػؿ الػػى تخفيػػؼ دعمػػو 

ومة وعدـ اكتراثو، وربما رغبتو، بسقوطيا.  ثانييا عدـ االنسجاـ السياسي في عدد مف القضايا، وثالثيػا لمحك
بداية المنافسة حوؿ ليكود ما بعد نتنياىو, حيث يسود اعتقاد بأف حكومتو الثالثة ىي األخيرة، ومف ىنا قيادة 

ت قػػد تتعػػرض ليػػا الحكومػػة الجديػػدة جديػػدة ومنافسػػة متجػػددة حػػوؿ زعامػػة حػػزب الميكػػود. ىػػذا عػػدا عػػف ىػػزا
 بسبب أمور محتممة مثؿ أزمة اقتصادية وضغط دولي وتصدعات داخؿ احزاب االئتبلؼ.
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بالذات ألف الحكومة غير مستقرة، فيي قد تكوف خطيرة جػدًا. ىػي قػد تمجػأ، كمػا لجػأت قيػادات اسػرائيمية فػي 
لى شف حمػبلت عسػكرية لضػ ماف توحيػد الصػؼ السياسػي ولمحصػوؿ الماضي، الى سياسات اكثر عدوانية وا 

عمى مزيد مف دعـ الشارع لمحكومة.  ولكف حتى بدوف ىذا الدافع، تبقى الحكومػة الجديػدة متطرفػة لػيس أقػؿ 
مػػف سػػابقاتيا، فػػالميكود اكثػػر يمينيػػة اليػػـو مػػف الماضػػي، وحػػزب البيػػت الييػػودي ىػػو حػػزب المسػػتوطنيف وىػػو 

ب لبيػد فيػو "يتػرؾ السياسػة لمكبػار"، ويتعػاوف مػع نتنيػاىو فػي العمػؿ اليوـ اقػوى عػدديًا وأشػد تطرفػًا، وأمػا حػز 
.  مف ناحية اخرى، ينظر الى تعييف تسػيبي ليفنػي مسػئولة  ًً عمى تيميش القضية الفمسطينية داخميا وخارجيَا
عػػف المفاوضػػات مػػع الفمسػػطينييف عمػػى انػػو "نكتػػة سياسػػية" لػػيس اكثػػر.  ويكفػػي اف غالبيػػة الػػوزراء، وغالبيػػة 

االئػػتبلؼ الحكػػومي يعارضػػوف نتنيػػاىو حتػػى فػػي طرحػػو "حػػؿ الػػدولتيف"، المعػػروؼ لمجميػػع بأنػػو بػػائس  نػػواب
 وغير جدي.

لقػػػد تبػػػاىى نتنيػػػاىو بػػػأف االنجػػػاز االكبػػػر لحكومتػػػو السػػػابقة ىػػػو تيمػػػيش القضػػػية الفمسػػػطينية دوف التعػػػرض 
و ينػوي االسػتمرار فػي لضغوط دولية حوؿ ذلؾ او حوؿ تكثيػؼ االسػتيطاف وتيويػد القػدس وحصػار غػزة.  ىػ

ىػػذه السياسػػة، وىػػو يعتقػػد بػػأف وضػػع القضػػية الفمسػػطينية جانبػػًا، والتأكيػػد عمػػى الممػػؼ اإليرانػػي ىػػي مصػػمحة 
 استراتيجية عميا إلسرائيؿ، وليس لو ولحزبو ولسبلمة ائتبلفو فقط.

سػػابقة، مػػع التأكيػػد أمػػا بالنسػػبة لمسياسػػة الحكوميػػة تجػػاه الفمسػػطينييف فػػي الػػداخؿ، فيػػي اسػػتمرار لمسياسػػات ال
عمى بعض القضايا، التي ستأخذ بعػدًا جديػدًا, ومنيػا محاولػة فػرض مػا يسػمى بالخدمػة المدنيػة عمػى الشػباب 
العػػػرب تحػػػت شػػػعار "الخدمػػػة المتسػػػاوية لمجميػػػع"، ومحاولػػػة تطبيػػػؽ مشػػػروع برافػػػر وتوصػػػيات بيغػػػيف لترحيػػػؿ 

ضػينا فػي النقػب، وكػذلؾ رفػع نسػبة الحسػـ عشرات اآلالؼ مػف أىمنػا ومصػادرة مئػات الػوؼ الػدونمات مػف ارا
مما يمس التمثيؿ العربي في الكنيست، وباإلضافة فإف السياسات االقتصػادية التقشػفية المتوقعػة سػتؤدي الػى 

 الحاؽ الضرر بالطبقات الفقيرة وباألخص بالجميور العربي، الذي غالبيتو تحت خط الفقر.
وف أقؿ عنصرية وتطرفًا مف سابقتيا، بػؿ عمػى العكػس فإنيػا ال يوجد أي دليؿ عمى اف الحكومة الجديدة ستك

متحفزة لتطبيؽ سياسات اكثر تطرفًا وعدوانية، وىي تنوي تنفيذ مخططات ومشاريع لمحاصرة الوجػود العربػي 
الفمسػػػطيني فػػػي الػػػداخؿ، وىػػػي بالتػػػالي تفػػػرض عمينػػػا المواجيػػػة.  مػػػف ىنػػػا نحػػػف، الفمسػػػطينيوف فػػػي الػػػداخؿ، 

سػابؽ بتوحيػد صػفوفنا، والعمػؿ معػًا بوحػدة صػؼ كفاحيػة لمػدفاع عػف ذاتنػا، عػف حقوقنػػا مطػالبوف اكثػر مػف ال
 وعف ىويتنا وعف أرضنا وعف لقمة عيشنا وعف قدسنا وعف الحقوؽ التاريخية لشعبنا الفمسطيني.

 03/2/3102، شبكة االنترنت لالعالم العربي )امين(

 
 "إسرائيل"أوباما يزور  61

 توماس فريدماف
لمف ال يعرؼ إف الرئيس األميركي باراؾ أوبامػا سػيزور إسػرائيؿ األسػبوع المقبػؿ، وربمػا لػـ يكػف أود أف أقوؿ 

البعض قد سمع بيػذا الخبػر ألنػو مػف الصػعب بالنسػبة لػي أف أتػذكر رحمػة ألي رئػيس أميركػي إلسػرائيؿ أقػؿ 
رجػػوة مػػف ىػػذه الرحمػػة مػػف ىػػذه الرحمػػة، لكػػف ثمػػة رسػػالة مػػف وراء ىػػذه الزيػػارة السػػريعة، وىػػي أف التوقعػػات الم

قميمػػة، لػػيس فقػػط ألف الممكػػف تحقيقػػو قميػػؿ بالفعػػؿ، ولكػػف ألف ىػػذا القميػػؿ قػػد بػػات ضػػروريا، مػػف وجيػػة نظػػر 
« ىوايػػػة»إلػػػى « ضػػػرورة»الواليػػػات المتحػػػدة الضػػػيقة. لقػػػد تحػػػوؿ الصػػػراع اإلسػػػرائيمي الفمسػػػطيني مػػػف صػػػراع 

ايػة أخػرى كصػناعة الطػائرات النموذجيػة وحياكػة بالنسبة لمدبموماسييف األميركييف، شأنو في ذلؾ شػأف أي ىو 
السػػترات الصػػوفية التػػي تمارسػػيا أيامػػا وتتركيػػا أيامػػا أخػػرى، اعتمػػادا عمػػى حالتػػؾ المزاجيػػة، لكنيػػا ال تكػػوف 
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باألىمية نفسيا عندما يتـ االنتياء مف تمؾ السترات. لقد انشغؿ أوباما بيذه اليواية في وقت مبكر مف واليتػو 
نػػدما وجػػد كػػبل الطػػرفيف لػػـ يسػػتجب لػػو بالقػػدر المطمػػوب، فاضػػطر إلػػى مػػا يمكػػف تسػػميتو األولػػى، وُصػػدـ ع

 التجاىؿ الحميد ليذا الممؼ.
وىنػػاؾ عوامػػؿ كثيػػرة وراء تحػػوؿ ىػػذا الممػػؼ مػػف ضػػػرورة إلػػى ىوايػػة بالنسػػبة لمواليػػات المتحػػدة، لعػػؿ أىميػػػا 

قػػت أثيػػرت فيػػو مخػػاوؼ حقيقيػػة مػػف أف التحػػوالت الجوىريػػة التػػي بػػدأت مػػع انتيػػاء الحػػرب البػػاردة. لقػػد جػػاء و 
سػرائيؿ إلػػى صػػراع أوسػع بػػيف القػوى الكبػػرى، وىػػو مػا حػػدث عنػدما اسػػتعد الػػرئيس  تػؤدي حػػرب بػيف العػػرب وا 

سػرائيؿ.  5533األميركي األسبؽ نيكسوف لمواجية محتممة مػع االتحػاد السػوفياتي خػبلؿ حػرب  بػيف مصػر وا 
ؼ المكتـو بيف تمؾ القوى حوؿ منطقة الشرؽ األوسط، عبلوة لكف لـ يعد ذلؾ متوقعا اليـو بالنظر إلى الخبل

عمى أف منطقة الشرؽ األوسط لػـ تعػد باألىميػة نفسػيا التػي كانػت عمييػا بعػد اكتشػاؼ الػنفط والغػاز بكميػات 
ىائمػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة وكنػػدا والمكسػػيؾ، وىػػو مػػا يجعػػؿ مػػف أميركػػا الشػػمالية منطقػػة خمػػيج جديػػدة، فمػػف 

 لى القديمة؟يحتاج إذف إ
بػػالطبع، يعػػد الػػنفط والغػػاز مػػف السػػمع العالميػػة، وأي مشػػاكؿ فػػي تػػدفقيما مػػف منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط سػػوؼ 
تؤدي إلى ارتفاع األسعار، لكف لف تعود الواليات المتحدة لبلعتماد كثيرا عمػى نفػط الشػرؽ األوسػط، ومػف ثػـ 

ف القضػػية الفمسػػطينية، لكػػف األمػػر فيػػي لػػف تخشػػى تيديػػدا بحظػػر نفطػػي آخػػر مػػف العػػرب بسػػبب موقفيػػا مػػ
ذا كاف ىناؾ أحػد  يختمؼ بالنسبة لمصيف واليند، فعبلقتيما بالشرؽ األوسط لـ تعد ىواية بؿ باتت ضرورة، وا 
يتعيف عميو تبني دبموماسية سبلـ عربيػة إسػرائيمية )وسػنية شػيعية( فيمػا وزيػرا خارجيػة الينػد والصػيف. وأشػار 

األسػبوع الماضػي، « فػوريف بػوليس»فػي مجمػة « مانػار إينرجػي»ات بشػركة روبف ميمز، وىػو رئػيس االستشػار 
وفقا لؤلرقاـ األوليػة الصػادرة خػبلؿ األسػبوع الحػالي، تخطػت الصػيف الواليػات المتحػدة باعتبارىػا أكبػر »قائبل 

كيػة تحوؿ يماثؿ تفوؽ الواليات المتحدة عمى البحريػة المم»ووصؼ ميمز ذلؾ بأنو «. مستورد لمنفط في العالـ
البريطانية أو تجاوز االقتصاد األميركي لبلقتصاد البريطاني فػي أواخػر القػرف التاسػع عشػر. مػف المتوقػع أف 

 «.1053تصبح الواليات المتحدة أكبر منتج لمنفط في العالـ بحموؿ عاـ 
الػػذي وعمػػى الػػرغـ مػػف أىميػػة حػػؿ الصػػراع الفمسػػطيني اإلسػػرائيمي لتحقيػػؽ االسػػتقرار اإلقميمػػي، فػػإف الصػػراع 

يزعػزع اسػتقرار المنطقػة أكثػر مػف غيػره ىػو الحػرب األىميػة بػيف الشػيعة والسػنة والتػي تعصػؼ بمبنػاف وسػػوريا 
والعراؽ والكويت والبحريف واليمف. ومع أف إقامة دولػة فمسػطينية عبػر سػبلـ مػع إسػرائيؿ تعػد شػيئا جيػد، فػإف 

 دولة ليبية، ودولة مصرية، بعد اليوـ؟السؤاؿ الذي يطرح نفسو اآلف ىو: ىؿ ستكوف ىناؾ دولة سورية، و 
في النياية، وفيما لـ تكف حاجة أميركا لتحقيؽ السػبلـ بػيف الفمسػطينييف واإلسػرائيمييف أدنػى مسػتوى منيػا فػي 
الوقت الراىف، لـ تكف المعوقات التي تقؼ في طريؽ حدوث ذلؾ أكبر مما نشيده اآلف: فإسرائيؿ لدييا اآلف 

ة الغربيػػة وتسػػػببت ىجمػػات حمػػاس الصػػػاروخية عمػػى إسػػرائيؿ مػػػف غػػزة فػػػي ألػػؼ مسػػتوطنة فػػػي الضػػف 300
تقػػويض الرغبػػػة الجامحػػػة لػػػدى األغمبيػػػة الصػػػامتة اإلسػػرائيمية فػػػي االنسػػػحاب مػػػف الضػػػفة الغربيػػػة، نظػػػرا ألف 

 صاروخا صغيرا جدا وحيدا موجيا مف ىناؾ يمكنو إغبلؽ المطار الدولي إلسرائيؿ في المد.
 ربما يكوف أوباما أوؿ رئيس أميركي يقوـ بزيارة إسرائيؿ كسائح.وليذه األسباب مجتمعة، 

ىػػؿ مػػف الممكػػف اعتبػػار ىػػذا نبػػأ سػػارا بالنسػػبة إلسػػرائيؿ؟ كػػبل. فبينمػػا مػػف المحتمػػؿ أف تكػػوف ىنػػاؾ بعػػض 
األسباب التي قد تدفع أميركػا لخػوض غمػار مخػاطر حػؿ النػزاع اإلسػرائيمي الفمسػطيني، ال يػزاؿ ىنػاؾ مبػرر 

رائيؿ لمقيػػػاـ بػػػذلؾ. ربمػػػا يكػػػوف الوضػػػع الػػػراىف محػػػتمبل بالنسػػػبة إلسػػػرائيؿ، لكنػػػو لػػػيس صػػػحيا. قػػػوي يػػػدفع إسػػػ
واستمرار الوضػع الػراىف لفتػرة أطػوؿ يعنػي اسػتمرار بنػاء المسػتوطنات اإلسػرائيمية فػي الضػفة الغربيػة، فضػبل 
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يتخػػذه أوبامػػا فػػي  عػػف ضػػـ الضػػفة الغربيػػة ضػػمنيا لؤلراضػػي اإلسػػرائيمية. ليػػذا أرى أف أىػػـ إجػػراء يمكنػػو أف
 رحمتو ىو توجيو األسئمة التالية عمى المؤل وعمى انفراد لكؿ مسؤوؿ إسرائيمي يمتقي بو:

أسػػتميحؾ عػػذرا أف تخبرنػػي كيػػؼ ال ينتيػػي انػػدفاعكـ بػػبل ىػػوادة نحػػو بنػػاء المسػػتوطنات فػػي الضػػفة الغربيػػة »
يني مػػػػف خػػػػبلؿ إدارة أشػػػػبو مميػػػػوف فمسػػػػط 1.1حكميػػػػا الػػػػدائـ ألكثػػػػر مػػػػف  –بتوطيػػػػد أركػػػػاف إسػػػػرائيؿ ىنػػػػاؾ 

بالمسػػتعمرة ال يمكػػف سػػوى أف يقػػوض مكانتيػػا كنظػػاـ ديمقراطػػي ييػػودي وأف ينػػزع عػػف إسػػرائيؿ الشػػرعية فػػي 
المجتمػػع الػػدولي؟ أتفيػػـ لمػػاذا يشػػعركما كػػؿ مػػف العجػػز الفمسػػطيني والصػػحوة العربيػػة بػػالقمؽ، لكػػف فػػي الوقػػت 

عمػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ شػػريؾ فمسػػطيني مػػف أجػػؿ إرسػػاء نفسػػو بثبػػات مػػوقفكـ. أال يجػػب أف تسػػتمروا فػػي البحػػث 
سػػبلـ آمػػف أـ ال؟.. فػػي المقػػاـ األوؿ، لػػديكـ اىتمػػاـ كبيػػر بمحاولػػة المسػػاعدة فػػي قيػػاـ دولػػة فمسػػطينية عمػػى 

نمػػوذج مختمػػؼ تمامػػا عػػف أشػػكاؿ الػػدوؿ التػػي  -الضػػفة الغربيػػة تتسػػـ بالحداثػػة وتعػػدد األديػػاف وتأييػػد الغػػرب 
ف مػػف حػػولكـ. الجميػػع ينصػػب تركيػػزه عمػػي وعمػػى مػػا سػػوؼ أفعمػػو. لكػػف، بوصػػفي يحكميػػا اإلخػػواف المسػػممو 

صديقا، أرغب في أف أعرؼ شيئا واحدا فقط: ما استراتيجيتكـ عمى المدى الطويؿ؟.. وىؿ لػديكـ اسػتراتيجية 
 «.باألساس؟
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 آري شبيط
سؤاؿ مف ىو رئيس وزراء اسرائيؿ ميـ، لكف إذا تعمّػؽ ىػذا السػؤاؿ بػأمف اسػرائيؿ القػومي يصػبح أقػؿ أىميػة. 

في الوقت الػذي كػانوا يشػغموف أنفسػيـ فيػو  –ليس سبب ذلؾ مفرحا، فقد خسرت اسرائيؿ في االشير االخيرة 
 –. فخبلؿ الشتاء االنتخابات الماطربقدر كبير القدرة عمى صوغ مستقبميا االستراتيجي –ىنا بتقاسـ األعباء 

دخمػػت ايػػراف مجػػاؿ الحصػػانة. وخػػبلؿ وقػػت قصػػير سػػيتوقؼ  –فػػي الوقػػت الػػذي سػػأؿ فيػػو الجميػػع أيػػف المػػاؿ 
سػػؤاؿ ىػػؿ تسػػتمر اسػػرائيؿ فػػي كونيػػا القػػوة االقميميػػة المييمنػػة عػػف اف يكػػوف سػػؤاال إسػػرائيميا، حيػػث سيصػػبح 

دية ذو السػػيادة لػػيس ىػػو الػػذي سػػيقرر ىػػؿ نبقػػى أسػػيادًا بػػؿ رئػػيس سػػؤاال أميركيػػا. فػػرئيس وزراء اسػػرائيؿ السػػيا
 الواليات المتحدة.

إليكـ خبلصػة الفصػوؿ السػابقة: إف قػدرة االسػرائيمييف عمػى اف يعيشػوا حيػاة شػبو سػّوية فػي ىػذا المكػاف غيػر 
نحػػو  العػػادي تقػػـو عمػػى احتكػػار ديمونػػة. تبػػيف قبػػؿ نحػػو عشػػر سػػنوات اف ايػػراف تيػػدد احتكػػار ديمونػػة عمػػى

اف تصد يد خفية التيديد االيراني لمستقبميا. وكانت اليد  1004 – 1001حقيقي. وأممت اسرائيؿ في السنيف 
الخفية فػي الحقيقػة يػدا شػجاعة وخبلقػة وعبقريػة تقريبػا، لكػف الميمػة كانػت أكبػر منيػا. وليػذا ىػددت اسػرائيؿ 

. لكػػف فػػي ىػػذه االيػػاـ حقػػا يتبلشػػى التيديػػد بصػػد التيديػػد االيرانػػي بقواىػػا الذاتيػػة 1051 – 1005فػػي السػػنيف 
االسرائيمي المضاد ويفقد فعاليتو. وستضطر اسرائيؿ في القريب والوؿ مرة في تاريخيا الى اف ُتسمـ مصػيرىا 

 إلى آخريف. فميس االسرائيميوف ىـ الذيف سيقرروف ىؿ يبقوف أـ يفنوف بؿ براؾ اوباما.
فقػػد تبػػيف متػػأخرا اف بنيػػاميف  –ث ىنػػا فػػي السػػنوات االخيػػرة يسػػمط الوضػػع الجديػػد ضػػوءا جديػػدا عمػػى مػػا حػػد
سػنة مصػيرية. ويتبػيف متػأخرا اف نتنيػاىو وبػاراؾ لػـ  1051نتنياىو واييود باراؾ كانا عمى حؽ حينما اعتبػرا 

ينجحػػػا فػػػي اسػػػتخبلص مػػػا أرادا استخبلصػػػو مػػػف السػػػنة المصػػػيرية. فبعػػػد أف أحػػػدثا درامػػػا دوليػػػة كبيػػػرة أدار 
ي ظيره ليما. وبعد اف أحدثا دراما إسرائيمية كبيرة أدار أكثر االسرائيمييف ظيػورىـ ليمػا. وبػرغـ المجتمع الدول
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أف تحميميمػػا لموضػػع كػػاف صػػحيحا، لػػـ يػػنجح نتنيػػاىو وبػػاراؾ فػػي صػػد ايػػراف فػػي الفتػػرة االخيػػرة التػػي كانػػت 
 إسرائيؿ فييا ال تزاؿ قادرة عمى صد ايراف.
ا مػا سػيحدث ىنػا فػي السػنوات القادمػة: فبعػد اشػير معػدودة سػتنتيي الوضع الجديػد يسػمط ضػوءا جديػدا ايضػ

فتػػرة إسػػتقبلؿ اسػػرائيؿ األمنػػي. وبعػػد ذلػػؾ فػػورا سػػتنتقؿ الكػػرة الػػى البيػػت االبػػيض وسػػتكؼ اسػػرائيؿ عػػف كونيػػا 
ذات صػػمة، ويكػػؼ نتنيػػاىو عػػف كونػػو ذا صػػمة بػػؿ سػػيكؼ الجػػيش االسػػرائيمي عػػف كونػػو ذا صػػمة. وسيصػػبح 

متحػدة وقػد ُسػمـ اليػو أمػف إسػرائيؿ القػومي. فػاذا اسػتقر رأيػو عمػى دفػع األثمػاف الباىظػة التػي رئيس الواليات ال
تصاحب صد ايراف فستنمو اسرائيؿ. واذا استقر رأيو عمى التخمي أو الضػعؼ فسػتتدىور إسػرائيؿ. إف أوبامػا 

 إلسرائيؿ. 33سيرأس بالفعؿ الحكومة اؿ 
الخيرة كػي تُػبغض نفسػيا الػى الػرئيس االميركػي. فيػي لػـ تسػتجب فعمت اسرائيؿ طاقتيا في السنوات االربع ا

لطمبػػو أف تقػػوـ بػػاجراء شػػجاع مػػع الفمسػػطينييف، واسػػتجابت جزئيػػا ووقتيػػا لطمبػػو تجميػػد المسػػتوطنات، وأظيػػر 
مسؤولوف اسرائيميوف كبار تشجيعا لخصومو وأحدثوا انطباعا بأنيـ يريدوف اسقاطو. وبرغـ ذلػؾ ُيصػر أوبامػا 

ف في واشنطف عمى اف يكوف صػديؽ إسػرائيؿ. فيػو يؤيػد القصػة الييوديػة األساسػية عػف مختبػرات كما يزعمو 
الحريػػػة ويميػػػؿ الػػػى القصػػػة االسػػػرائيمية المسػػػتنيرة لعػػػاموس عػػػوز ودافيػػػد غروسػػػماف. وكمػػػا مػػػنح اسػػػرائيؿ قبػػػة 

لقػػادـ كػػي يصػػمح حديديػػة أمنيػػة سػػيفرح بمنحيػػا قبػػة حديديػػة اسػػتراتيجية. وليػػذا سػػيأتي الػػى ىنػػا فػػي االسػػبوع ا
األخطاء التي اخطأىا في واليتو االولى وكي يفتح صفحة جديدة في عبلقاتو بأمة تشػؾ فيػو شػكا عميقػا. إف 
الزيػػارة القصػػيرة المضػػيقة سػػتكوف مختمفػػة عػػف كػػؿ زيػػارة سػػبقتيا، فيػػي ىػػذه المػػرة زيػػارة رئػػيس اميركػػي ُوضػػع 
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