
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 ت التهدئة: لم نؤكد مشاركتنا بمفاوضا"معا  "أبو مرزوق لـ
 األقصىالمسجد قانون تقسيم لمشروع  التابعة لليكود" "منهيغوت يهوديتجماعة نص مقترح 

 "ال الدولتينتهدد "خطوات اتخاذ وثيقة "خطوط امراء" من ب "إسرائيل"ياذر  األوروبي تااد: ال "هآرتس"
 ا  عبلة سعدات: ُأطالب الفصائل بإدراج اسم زوجي في أّي صفقة وأخشى من عزله انفرادي

 في فلسطينمنظمة أهلية عاملة  0772 نتائج دراسة جديدة:

داخل  يشكالن تاالفا  ولبيد ليفني 
  فع المفاوضاتالئتالف لد

 
 4... ص 

 3375 22/01/2104 األربعاء



 
 
 

 

 
           0ص                                     3375 العدد:    00/02/0204 األربعاء التاريخ:

 

  السلطة:
 5 مجلس الوزراء الفلسطيني يدعو الوليات المتادة إلى دعم جهود عباس في مجلس األمن  .2
 6  اإلسرائيليرياض منصور: السلطة تطالب بضرورة تبني مجلس األمن قرار دولي ينهي الاتالل   .3
 6 اسين الشيخ: موافقة مبدئية على عودة عمال غزة للعمل في "إسـرائيل"  .4
 7 المجلس التشريعي الفلسطيني يطالب بتشكيل مجموعات ضغط دولية لإلفراج عن نوابه المختطفين  .5
 7 أي قرار إسرائيلي باق األقصى من شأنه أن يفجر المنطقةوزير األوقاف الفلسطيني: اتخاذ   .6
 8 السلطة الفلسطينية تنفي تسجيل شركات متخصصة لبيع أراضي للمستوطنين  .7

 
  المقاومة:

 8 ت التهدئة: لم نؤكد مشاركتنا بمفاوضا"معا  "أبو مرزوق لـ  .8
 9 اماس تطالب برفع الاصار.. وتاذر من نفاد صبر غزة بشأن اإلعمار  .9
 02  بالتوقيت فقط للتالل من اتفاق أوسلو "المركزية"اللجنة فّوض  "ثوري فتح"مقبول: أمين   .01
 02 ع أرضهم أو بيوتهم ثلة خونة لوطنهم ودينهممن سولت لهم أنفسهم المريضة ببيفتح:   .00
 00 بغزة مواجهة الوفد اإلسرائيلي في القاهرة لستكمال ملفات التهدئة فيفتح واماس   .02
 03 : اسابات التنسيق األمني تهدد المشروع الوطنيأبو كويكاسين القيادي في اركة اماس   .03
 03 "الجهاد": ل يمكن السكوت على استمرار العتداءات باق "القدس"  .04
 04 ا  عبلة سعدات: ُأطالب الفصائل بإدراج اسم زوجي في أّي صفقة وأخشى من عزله انفرادي  .05

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 05 األقصىالمسجد قانون تقسيم لمشروع  التابعة لليكود" "منهيغوت يهوديتجماعة نص مقترح   .06
 06 "إسرائيل"في  لنتخابات عامة ماتملة قريبا   لـ"الليكود" تمهيدا   نتنياهو يسعى لبقائه رئيسا    .07
يواء قياداتها يعلون يهاجم تركيا ويتهمها  .08  08 بتقديم الدعم لاماس وا 
 08 األقصىالمسجد نفي نية الكنيست مناقشة قانون لتقسيم جندلمان ي  .09
 09 إلقامة ازبه الجديد تمهيدا  موشيه كالون يلغي عضويته في ازب الليكود   .21
 09  إلى ازب العمل راك يباث إمكانية العودة إلى الاياة السياسية من خالل النضمام مجددا  با  .20
شعال المنطقة  .22  09 النائب أبو عرار: مشروع قانون تقسيم "األقصى" سيؤدي إلى انتفاضة ثالثة وا 
 02 دماءالاألردنيون يوفرون علينا مستفيد من مااربة "داعش" للشيعة.. و خبراء إسرائيليون: "إسرائيل"   .23
 00 القناة الثانية: رالة عائلية للوزير أريئيل لمدينة البتراء في األردن  .24
 00 وغزة تباين في الصاافة اإلسرائيلية إزاء الستيطان  .25
 03 موقع "والال": اتهام ضابط في جيش الاتالل بالاصول على رشوة من رجل أعمال فلسطيني  .26
 04 منظمة مسياية صهيونية تطلق املة لتشجيع شراء البضائع اإلسرائيلية  .27

 
 



 
 
 

 

 
           3ص                                     3375 العدد:    00/02/0204 األربعاء التاريخ:

 

  :األرض، الشعب
 04 األقصى المسجد تواصل عمليات اقتاام جماعات المستوطنين  .28
 04 على مقام سراقة قضاء طولكرم تلموديهمتطرفون يهود يخطون شعارات   .29
 05 ااتجاجات في غزة على عدم صرف الرواتب  .31
 05 ي فلسطينمن العنب موجودة ف صنفا   00 يظهر باث علمي  .30
 06 الزوارق المصرية تستهدف مراكب الصيادين الفلسطينية قبالة رفح  .32
 06 منظمة أهلية عاملة في فلسطين 0772 نتائج دراسة جديدة:  .33
 06 عدم دفع رواتب الموظفين على استمرار ااتجاجا   إضراب شامل في وزارات ومدارس غزة  .34
 07 تدهور خطير على صاة األسير المضرب رائد موسى: إدارة السجن ترفض إمداده بالملح  .35
 07 إدانة ناشط فلسطيني بعرقلة عمل جرافة  .36
 07 "قل "ريموننصب أجهزة تشويش إسرائيلية داخل معت  .37
 08 دا  شهي 0505ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في سورية إلى   .38
 08 هواة في غزة يبتكرون لعبة إلكترونية باسم تارير فلسطين  .39

 
  صاة: 

 09 ستجابة رسمية أو دوليةاألزمات تعصف بالقطاع الصاي في غزة ول ا  .41
 

  مصر: 
 32 "نفايات أثرية"قطعة  0422.. استرداد أكبر عملية نصب إسرائيلية ضد مصرالعربي": األهرام "  .40

 
  األردن: 

 32 صى"بـ"األق "إسرائيل"األردن ياذر من مواجهات دموية جديدة بسبب ممارسات   .42
 30 األقصىفي فلسطين: الملك يقوم بجهود دولية لوقف تمرير قانون تقسيم  األردنيالسفير   .43
 30 تسّير قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة "األردنية الهيئة الخيرية"  .44
 30 ل يجوز التفريط بالولية على المقدسات ألردنية:ا دائرة اإلفتاء العام  .45
 30 تطلق املة العون لمصابي األطراف في قطاع غزة" الهيئة الخيرية األردنية"  .46
 33 تدين العتداءات على المسجد األقصىفي األردن أازاب المعارضة   .47
 33 "إسرائيل": تقر بتصدير ثمار من الزيتون إلى في األردن "الزراعة"  .48

 
  :لبنان
 34 اإلسرائيليهيئة التأسيسية لتااد علماء المقاومة: المقاومة مستمرة اتى استئصال جذور الاتالل ال  .49

 
 



 
 
 

 

 
           4ص                                     3375 العدد:    00/02/0204 األربعاء التاريخ:

 

  عربي، إسالمي:
 35 : الجامعة العربية ليس لها عالقات مع "إسرائيل"نبيل العربي  .51
 36 األقصىالمسجد رئيس البرلمان العربي يستنكر العتداءات اإلسرائيلية على   .50
 36 أطباء جزائريون وتونسيون يجرون مئة عملية جرااية لمرضى ومصابين في غزة  .52

 
  دولي:
 37 غزةفي الهجمات على منشآت لألمم المتادة أثناء ارب : ماضون لتاقيق شامل مون كيبان   .53
 37 "ال الدولتينمشروع "أنشطة الستيطان غير مشروعة وتتعارض تماما مع  األمم المتادة:  .54
 38 "ال الدولتينتهدد "خطوات اتخاذ وثيقة "خطوط امراء" من ب "إسرائيل"ياذر  األوروبي التااد: "هآرتس"  .55

 
  مختارات:

 39 0204لسنة لربع الثاني في امليار دولر إجمالي الدخل القومي  52 ":التخطيط واإلاصاء القطرية"  .56
 42 راشد الغنوشي يفوز بجائزة مؤسسة ابن رشد األلمانية للفكر الار  .57

 
  اوارات ومقالت:

 40 صالح النعامي... الصهاينة في مواجهة رؤى آخر الزمان  .58
 43 عاترةياسر الز ... ما هو الرد على تصاعد الستهداف لألقصى والقدس؟  .59
 45 ساري عرابي... أسئلة الارب والنتفاضة: في السؤال عن النتفاضة األولى  .61
 48 اسحق بن نير... إخـفـاقــات نـتـنـيـاهــو  .60

 
 52 :كاريكاتير

*** 
 
  خل الئتالف لدفع المفاوضاتدا يشكالن تاالفا   ولبيد ليفني .0

أّكدت وزيرة القضاء اإلسرائيلية، ورئيسة حزب "هتنوعا" تسيبي ليفني، أنها شكلت مع وزير االقتصاد، 
ييش عتيد  01)كنيست عضو  25ورئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، كتلة مانعة، تتشكل من 

ي مقابلة مع صحيفة "يديعوت ومن شأن هذه الخطوة التي أعلنت عنها ليفني ف (.هتنوعا 6و
أحرونوت" أن يكون لها تداعيات على االئتالف الحكومي ال سيما في ظل الخالف حول مشروع 

 قانون "التهّود".
تعمل على دعم التسوية السياسية وتنسق العمل في  -وقالت إنها ستشكل هي ولبيد كتلة مشتركة

األخيرة سلسلة محادثات مع لبيد، وما أعلنه هنا وأضافت: "أجريت في الفترة «. الدين والدولة»قضايا 
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يأتي بالتنسيق معه، في دورة الكنيست القريبة سنشكل جبهة واحدة في الحكومة والكنيست في 
)نسبة  وقالت: "نحن معا من أجل الدفع بالتسوية السياسية، وضد الداني دانونيم القضايا السياسية".

وأوضحت الصحيفة أن هذه الشراكة  ايا الدين والدولة".إلى داني دانون(، وسننسق الجهود في قض
جاءت في أعقاب ضغوط من مسؤولين في الحزبين من أجل الدفع بالعملية السياسية. وقالت إن 
رئيس كتلة "ييش عتيد"، عوفر شيلح، وعضوا الكنيست عمير بيرتس وعمرام متسناع من "هتنوعا" 

باهما في تجديد المفاوضات السياسية خالل الدورة هددوا باالنسحاب من الحكومة إذ لم ينجح حز 
 الشتوية.

 00/02/0204، 48عرب 
 
 مجلس الوزراء الفلسطيني يدعو الوليات المتادة إلى دعم جهود عباس في مجلس األمن .2

رام هللا: دعا مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام هللا، أمس، اإلدارة األمريكية 
هود الرئيس محمود عباس إلصدار قرار من مجلس األمن الدولي يضع سقفًا زمنيًا إلنهاء إلى دعم ج
 االحتالل.

وشدد المجلس خالل الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، على أنه على اإلدارة 
إسرائيل بالقواعد األمريكية دعم هذا التوجه وممارسة دورها بنزاهة وحيادية بعد أن فشلت في إلزام 

والمواثيق الدولية وبمتطلبات العملية السلمية وباإلقرار بحقوقنا الوطنية المشروعة بالتخلص من 
االحتالل واإلقرار بقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على األرض الفلسطينية المحتلة عام 

يجاد حل عادل ، تكون القدس الشرقية عاصمتها باالستناد إلى الشرعية ال0167 دولية وقراراتها، وا 
، 014ومتفق عليه لقضية الالجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

طالق سراح جميع أسرانا األبطال من سجون االحتالل.  وا 
وحذر المجلس من اعتزام الكنيست طرح مشروع قانون تقسيم المسجد األقصى المبارك، زمنيًا 

نيًا، للتصويت عليه الشهر المقبل، عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في ومكا
 الحرم القدسي الشريف، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية.

واستمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية إلعادة إعمار قطاع غزة، 
ل خطة العمل والتي تتضمن األولويات بالتركيز على تقديم المساعدات اإلنسانية وتوفير الكهرباء حو 

 والمياه والسكن المؤقت ومساعدة القطاعات االقتصادية.
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وفي هذا اإلطار صادق المجلس على تشكيل فريق وطني مهمته التنسيق واإلشراف على تنفيذ كل 
الجنوبية، ووضع الخطط التنفيذية وتحديد أولويات اإلعمار  النشاطات الهادفة إلعمار المحافظات

بالتنسيق مع الوزارة والمؤسسات ذات العالقة، والتنسيق مع األطراف األخرى المعنية بإعادة اإلعمار 
بما في ذلك األطراف المانحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتقديم الدعم الالزم للوزارات 

 تنفيذ المشاريع المكلفة بها، والتواصل مع اإلعالم والتوعية االجتماعية. والمؤسسات المشاركة في
 00/02/0204الاياة الجديدة، رام هللا، 

 
 رياض منصور: السلطة تطالب بضرورة تبني مجلس األمن قرار دولي ينهي الاتالل اإلسرائيلي .3

رة تبني مجلس األمن نيويورك: أكد السفير الفلسطيني في األمم المتحدة رياض منصور على ضرو 
 قرارًا يضع إطارًا زمنيًا إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي ويؤمن الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعا منصور خالل جلسة موسعة للمجلس حول الوضع في الشرق األوسط أمس الى ضرورة القيام 
ثب مشددًا على ضرورة بزيارة الى فلسطين لالطالع على أوضاع الفلسطينيين تحت االحتالل عن ك

السعي الى إحقاق العدالة للشعب الفلسطيني ال يجب »معتبرًا أن « محاسبة إسرائيل على جرائمها»
 بينهما.« أن يعد تصعيدًا بل هو الطريق الوحيد لكي يعي الشعبان أهمية السالم

من قرارًا بضع ال يمكن العودة الى دورة المفاوضات الفاشلة ما لم يقر مجلس األ»وأكد منصور أنه 
 مؤكدًا االلتزام بالعملية السلمية.« إطارًا زمنيًا للمفاوضات

 00/02/0204الاياة، لندن، 
 
 اسين الشيخ: موافقة مبدئية على عودة عمال غزة للعمل في "إسـرائيل" .4

قال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أن تفاهمات القاهرة االيجابية انعكست على 
رارات فتح المعابر بقطاع غزة، حيث تم االتفاق على عودة السلطة الستالم كافة المعابر بين غزة ق

سرائيل.  وا 
 وتوقع ان تتولى طواقم السلطة مهامها قريبا على ان يكون العاملون من قطاع غزة والضفة.
غزة للعمل واضاف الشيخ في حديث إذاعي، أنه تم االتفاق مبدئيا على عودة عدد من عمال قطاع 

داخل اسرائيل، كما طلبت السلطة توسيع معبر كرم ابو سالم وفتح المنطقة الصناعية باإلضافة لفتح 
 المعابر األخرى المغلقة.
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وأكد الشيخ أن إسرائيل وافقت على ادخال مواد البناء للقطاع بدءا من األسبوع القادم، كما وافقت 
مح الشيخ إلى أن إسرائيل وافقت على لم شمل عدد من على إدخال السيارات المستعملة لغزة. كما أل

 العائالت في قطاع غزة.
في غزة، أن السلطة لديها عدة خيارات « صوت القدس»كما أشار الشيخ خالل حديثه إلذاعة 

 للتعامل مع مشكلة الكهرباء، متوقعا أن يتم حلها قبل بداية فصل الشتاء.
 00/02/0204الدستور، عمان، 

 
 يطالب بتشكيل مجموعات ضغط دولية لإلفراج عن نوابه المختطفين الفلسطيني ريعيالمجلس التش .5

رحب المجلس التشريعي الفلسطيني بمطالبة االتحاد البرلماني الدولي اإلفراج عن النواب  :غزة
الفلسطينيين المختطفين في سجون االحتالل، معتبرها خطوة في االتجاه الصحيح، داعًيا لتكثيف 

 لية الرامية للضغط على االحتالل بغية حمله على اإلفراج عنهم.الجهود الدو 
نائًبا فلسطينًيا جلهم من نواب كتلة التغيير واإلصالح  02وتعتقل قوات االحتالل في سجونها 

 البرلمانية التابعة لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" على رأسهم رئس المجلس الدكتور عزيز دويك.
االتحادات والمنتديات البرلمانية، وبرلمانات  (01|20له اليوم الثالثاء ) وطالب المجلس في بيان

العالم بضرورة تشكيل مجموعات ضغط دولية من شأنها إلزام االحتالل بضرورة احترام قواعد القانون 
الدولي في معاملتها لألسري الفلسطينيين كافة داخل سجون االحتالل، وخاصة أولئك النواب الذين 

 العتقال اإلداري دون توجيه أي تهمه لهم، مشددة على ضرورة اإلفراج عنهم. يخضعون ل
 00/02/0204قدس برس، 

 
 وزير األوقاف الفلسطيني: اتخاذ أي قرار إسرائيلي باق األقصى من شأنه أن يفجر المنطقة .6

تالل رأى زير األوقاف والشئون الدينية في حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أن االحرام هللا: 
اإلسرائيلي يحاول اختبار مشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين من خالل اإلعالن عن التصويت 

 على قرار تقسيم المسجد األقصى المبارك. في برلمان االحتالل
وأشار الوزير الفلسطيني، يوسف ادعيس، في تصريح صحفي حصلت "قدس برس" على نسخة منه، 

تالل أعلن عن نفس الموضوع أكثر من مرة لـ "يختبر مشاعر العرب (، إلى أن االح01|20الثالثاء )
 والمسلمين ومدى غضبهم على ما يصيب األقصى من انتهاكات".
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وشدد الوزير الفلسطيني على أن "الصمت العربي واإلسالمي شجع المؤسسة اإلسرائيلية، على تقسيم 
بتدمير المسجد األقصى كاماًل وبناء األقصى زمانيًا ومكانيًا". مستطردًا "هناك مخطط إسرائيلي 

 الهيكل المزعوم مكانه".
وحذر وزير األوقاف الفلسطيني دولة االحتالل اإلسرائيلي من اتخاذ أي قرار ضد المسجد األقصى 

"أي قرار بهذا الخصوص من شأنه أن يفّجر  المبارك والمقدسات في مدينة القدس المحتلة. مؤكدًا أن
 المنطقة".

 00/02/0204قدس برس، 
 
 السلطة الفلسطينية تنفي تسجيل شركات متخصصة لبيع أراضي للمستوطنين .7

نفى مراقب الشركات في وزارة االقتصاد في حكومة الوفاق الوطني حاتم سرحان، ما نشرته رام هللا: 
وسائل إعالم إسرائيلية، من مزاعم حول تسجيل شركات متخصصة لشراء األراضي من الفلسطينيين 

 ستوطنين. لصالح الم
( إن "اسم الشركة الذي ذكره 01|20وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقته "قدس برس" اليوم الثالثاء )

المستوطن بنحاس فارشلتاين هو وهمي وعاري عن الصحة، وال يوجد له أساس في سجالت 
 الشركات التابعة لوزارة االقتصاد الوطني". 

النيل من الهوية الوطنية للشركات المسجلة لدى وزارة  وأكد سرحان، "أن هذه االدعاءات تهدف إلى
ثارة البلبلة في الشارع الفلسطيني والمخاوف لدى المستثمرين".   االقتصاد .. وا 

ودعا سرحان كافة وسائل اإلعالم إلى "أخذ الحيطة والحذر من تداول مثل هذه اإلخبار دون الرجوع 
رة الشركات على استعداد تام لإلجابة عن أي استفسار إلى الجهات الرسمية" الفتًا إلى أن مكتب إدا

 يتعلق بالشركات.
 00/02/0204قدس برس، 

 
  التهدئة : لم نؤكد مشاركتنا بمفاوضات"معا  "أبو مرزوق لـ .8

أكد د. موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة  :خاص معا -أحمد تنوح -بيت لحم
ة للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة بالقاهرة التي من حماس أن الجانب الفلسطيني تلقى دعو 

المقرر أن تستأنف األسبوع المقبل برعاية مصرية للبحث في ملفات اتفاق وقف إطالق النار بقطاع 
 غزة.
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وقال أبو مرزوق في تصريحات لغرفـة تحرير معا إن الوفد الفلسطيني المفاوض لم يؤكد حتى 
 مشاركة بالمفاوضات.اللحظة توجهه إلى القاهرة لل

 األسرىوأشار إلى أن مفاوضات القاهرة ستبحث "مواد وقضايا عالقة" غير منجزة، من ضمنها 
لم يحدث أي تغير على  أساسيوالميناء والمطار وتسهيل عملية اإلعمار، مضيفًا أنه وبشكل 

ل أي طرف، المواضيع المقرر بحثها في القاهرة، ولكن من الممكن إضافة مواضيع جديدة من قب
 مؤكدًا وجود جدول أعمال متفق عليه مسبقًا.

وأوضح أبو مرزوق أن الوفد الفلسطيني المقرر توجهه إلى القاهرة هو ذات الوفد الموحد الذي فاوض 
 بشكل غير مباشر على وقف إطالق النار أثناء العدوان على غزة، ومرجعيته واحدة.

بيب ورام هللا، الستئناف المفاوضات بين الجانبين، ووجهت مصر الدعوة لكل من المسؤولين في تل أ
العبرية التي أضافت أن جدول أعمال هذه الجلسة مقترح من الجانب  اإلذاعةوفق ما ذكرت 

 المصري، ويتضمن جميع النقاط التي طرحها الوفد الفلسطيني، خالل الجلسة السابقة.
مقاومة للجندي اإلسرائيلي "شاؤول أسر ال أعقابصفقة تبادل أسرى، في  إبراموحول احتماالت 

 رون"، رفض أبو مرزوق التعليق على هذا الموضوع، قائاًل: لم يطرح الموضوع على أحد.أ
وأضاف أبو مرزوق لـ معا أن أي خطوة تتخذ في تجاه رفع الحصار عن قطاع غزة سنقابلها 

 بإيجابية.
 00/02/0204، وكالة معا  اإلخبارية

 
 .. وتاذر من نفاد صبر غزة بشأن اإلعماراماس تطالب برفع الاصار .9

تصـــريحات وزيـــر الـــدفاع »لنـــدن: قـــال ســـامي أبـــو زهـــري، النـــاطق باســـم حركـــة حمـــاس، إن  -رام هللا 
اإلسرائيلي موشي يعالون هي محاولة لالبتزاز، وتؤكد تلكؤ إسرائيل في رفع الحصار، وتسهيل دخـول 

 «.مواد اإلعمار إلى غزة
اتفـــاق التهدئـــة ال عالقـــة لـــه بســـالح المقاومـــة، وأن تصـــريحات »لـــه أن وأضـــاف أبـــو زهـــري فـــي بيـــان 

يعــالون أثــارت غضــب المقاومــة، وأنــه يتوجــب علــى المجتمــع الــدولي أن يتــدخل إللــزام االحــتالل برفــع 
كما حذر أبو زهري سكان مستوطنات غالف غزة مـن «. الحصار، وبدء اإلعمار قبل نفاد صبر غزة

، كمـا «التصـريحات الغبيـة»اهم أن يطلبـوا مـن يعـالون التوقـف عـن هـذه تصريحات قـادتهم، مطالبـا إيـ
 وصفها البيان، ألنها ضارة بهم.

 00/02/0204، الشرق األوسط، لندن
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 بالتوقيت فقط للتالل من اتفاق أوسلو  "المركزية"اللجنة فّوض  "ثوري فتح"قبول: أمين م .01

فـتح، اللجنــة المركزيـة للحركــة، بـأي قــرارات رام هللا ـ فــادي أبـو ســعدى: فـوض المجلــس الثـوري لحركــة 
يمكــن اتخاذهــا، بمــا فــي ذلــك وقــف أي عالقــة رســمية نتجــت عــن اتفــاق أوســلو، وااللتزامــات المتبادلــة 

 التي ترتبت عليه. 
لكــن هــذا التفــويض فأهــم خطــًأ علــى مــا يبــدو مــن الشــارع الفلســطيني، الــذي رأى فــي األمــر تهربــًا مــن 

أو اإللقاء بالمسؤولية على اللجنة المركزيـة، لكـن أمـين مقبـول، أمـين سـر  المسؤولية من جهة الثوري،
، أن التفــويض فأهــم بشــكل مختلــف، فهــذا التفــويض هــو «القــدس العربــي»المجلــس، أكــد فــي حديثــه لـــ 

 تفويض بالتوقيت فقط، وليس على المبدأ.
للـرئيس الفلسـطيني، سـواء وأكد مقبول أن المجلس الثوري اتخـذ قـرارات سـابقة بـدعم الخطـة السياسـية  

بالتوجه إلى مجلس األمن الدولي، أو االنضمام للمنظمات الدولية، لكن فكرة تفيض الثوري للمركزية، 
 هي بالتواريخ فقط، ألنها المسألة األصعب، وليس باألمر العام.

جابة على وهو يرى أن اتفاق أوسلو ترتبت عليه الكثير من االلتزامات، وليس األمني منها فقط، في إ
حــول إن كــان الثــوري قــد نــاقش التنســيق األمنــي، واتخــذ قــرارًا بشــأنه، فهنــاك « القــدس العربــي»ســؤال 

بحســب مقبــول، اتفاقــات اقتصــادية، وأخــرى سياســية، والثــوري طالــب القيــادة الفلســطينية أكثــر مــن مــرة 
 كزية بالتوقيت.باتخاذ الخطوات المناسبة، في الوقت المناسب، ومن هنا جاءت فكرة تفويض المر 

وبخصوص ما أثير حول مقاطعة أعضاء الثوري من قطاع غزة لالجتماعات، نفى مقبول ذلـك جملـة 
وتفصياًل، مؤكدًا أن هناك ثالثة أعضاء فقـط، تـم مـنعهم مـن قبـل سـلطات االحـتالل مـن مغـادرة غـزة، 

عن « مأسببة»اعتذار وهم أحمد نصر، وأبو جودة النحال، وعبد هللا أبو سمهدانة، فيما وصلت رسالة 
حضور اجتماعات الثوري، مـن قبـل ثالثـة أعضـاء لـم يشـاركوا مـن غـزة فعـاًل، وهـم فيصـل أبـو شـهال، 

بـراهيموهشام عبـد الـرازق،  أبـو النجـا، دون إعطـاء تفاصـيل عـن األسـباب التـي جـاءت فـي رسـالتهم،  وا 
 فيما حضر بقية أعضاء غزة كالمعتاد.

 00/02/0204، القدس العربي، لندن
 
 من سولت لهم أنفسهم المريضة ببيع أرضهم أو بيوتهم ثلة خونة لوطنهم ودينهمفتح:  .00

إن مـن سـولت لهـم أنفسـهم »قال أسـامة القواسـمي، المتحـدث باسـم حركـة فـتح: : كفاح زبون - رام هللا
المريضــة ببيــع أرضــهم أو بيــوتهم، أو ســهلوا عمليــات البيــع ألعــداء الشــعب الفلســطيني، هــم ثلــة خونــة 
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وأضـاف، فـي تصـريح «. رضهم ووطنهم ودينهم، وارتضوا ألنفسهم الخـزي والعـار فـي الـدنيا وا خـرةأل
الرجــل يمــوت وال يبيــع شــرفه وعرضــه وكرامتــه، وال يخــون أقــدس أرض فــي العــالم، التــي »مكتــوب أن 

الـــذين ارتضـــوا ألنفســـهم العـــار »، مشـــددا علـــى أن «جبلـــت بـــدماء األنبيـــاء والشـــهداء عـــل مـــر التـــاريخ
 «.الخيانة والذلة مصيرهم الموت المخزي والمذلو 

وطالب القواسمي أبنـاء الشـعب الفلسـطيني فـي كـل أمـاكن وجـودهم بالحـذر الشـديد فـي أي عمليـة بيـع 
لألراضي أو البيوت، وأخذ كل أشكال الحيطة والحذر لوجود مندسين عمالء يقومون بشراء البيوت أو 

 األراضي ونقل ملكيتها لإلسرائيليين.
 00/02/0204، شرق األوسط، لندنال

 
 بغزة مواجهة الوفد اإلسرائيلي في القاهرة لستكمال ملفات التهدئة فيفتح واماس  .02

غــزة ـ أشــرف الهـــور: بــرغم الخــالف السياســـي القــائم حاليــا بـــين فــتح وحمــاس، الـــذي وصــل إلــى حـــد 
ي واحـد، األسـبوع المقبـل التراشق اإلعالمي وتبادل االتهامات، تتحد الحركتان مجـددا فـي وفـد فلسـطين

ـــدة  ـــة فـــي « غيـــر مباشـــرة»للـــدخول فـــي مفاوضـــات جدي ـــاقي ملفـــات التهدئ مـــع وفـــد إســـرائيلي لبحـــث ب
 العاصمة المصرية القاهرة

وأهــم هــذه الملفــات هــي األســرى والمطــار والمينــاء، وبنــاء قطــاع غــزة وتطبيــق خطــة اإلعمــار لتــدخل 
 مشاكلهم العالقة.الحركتان بعد ذلك في اجتماعات داخلية تبحث حل 

وتلقى أعضاء الوفد الفلسطيني، وهـم عـزام األحمـد رئـيس الوفـد، وعضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح، 
واللـــواء ماجـــد فـــرج مـــدير المخـــابرات العامـــة، والـــدكتور موســـى أبـــو مـــرزوق عضـــو المكتـــب السياســـي 

مــن مــاهر الطــاهر عــن لحمــاس، ووفــد حركتــه، ونائــب األمــين العــام لحركــة الجهــاد زيــاد نخالــة، وكــل 
الجبهــة الشــعبية، وقــيس عبــد الكــريم عــن الديمقراطيــة، وبســام الصــالحي عــن حــزب الشــعب، دعــوات 

 للحضور إلى القاهرة، وجهتها مصر.
وسيبحث الوفد الفلسطيني المشترك، مع اإلسرائيلي األمني، برعاية جهاز المخابرات العامة المصرية، 

ـــرة التـــي انتهـــت قبـــل شـــهرين كمـــا جـــرى األمـــر خـــالل الحـــرب اإلســـرائ ـــى غـــزة األخي الجـــرف »يلية عل
 ، ما تبقى من ملفات جرى تأجيلها إلى المرحلة المقبلة.«الصامد

تشــرين  27ومــن المقــرر أن تعقــد أولــى االجتماعــات بــين الوفــدين يــوم االثنــين القــادم، الــذي يصــادف 
كة الفصائل والقوى الوطنية كافة، الجاري، وقال أبو مرزوق إن اللقاءات ستكون بمشار  أكتوبرالثاني/ 

مـــرزوق تمســـك الوفـــد الفلســـطيني  أبـــومشـــيرا إلـــى انـــه ســـيتم خاللهـــا بحـــث كـــل الملفـــات العالقـــة. وأكـــد 
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عـادةوعلـى رأسـها قضـايا المينـاء، « إنسانية عادلـة»بمطالبه التي شدد على أنها  تشـغيل مطـار غـزة  وا 
 الدولي برفح.

 02التــــي اتخــــذتها ســــلطات االحــــتالل عقــــب تــــاريخ وحســــب أبــــو مــــرزوق ســــيجري بحــــث اإلجــــراءات 
حزيران/ يونيو الماضي، وهو تاريخ خطف وقتل ثالثة مستوطنين جنوب الضفة، ويقصـد بهـا إطـالق 
سراح أسرى صفقة شاليط والنواب، عالوة على بحث مسائل تخص تحسين حياة الفلسطينيين، كزيـادة 

 ضفة والقدس.مساحة الصيد البحري، وتسهيل سفر سكان غزة إلى ال
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية في هذا السياق عن مصدر في الجيش قولها إن المفاوضـات غيـر المباشـرة 
ن الوفـد اإلسـرائيلي سـيتوجه إلـى القـاهرة األسـبوع المقبـل  مع حركة حماس ستبدأ يوم االثنين المقبل، وا 

 من أجل الوصول إلى تهدئة طويلة األمد.
ار التهدئـــة، والملفـــات المطروحـــة علـــى طاولـــة البحـــث، خاصـــة ملـــف وفـــي ســـياق الحـــديث عـــن اســـتمر 

إعمار غزة، أهم الملفات الفلسطينية، هدد وزير الجيش اإلسرائيلي موشيه يعالون بأن بـالده لـن تسـمح 
، في حال قامـت حركـة حمـاس بتـرميم األنفـاق والتسـلح مـن اإلعماربإدخال المواد المخصصة إلعادة 

 جديد.
تلكــؤ »لــى لســان النــاطق باســمها ســامي أبــو زهــري أن تصــريحات يعلــون تؤكــد ورأت حركــة حمــاس ع

وقــال وهــو يــرد علــى يعلــون أن «. االحــتالل فــي رفــع الحصــار وتســهيل دخــول مــواد اإلعمــار إلــى غــزة
ال عالقــة لــه بســالح المقاومــة، وأن تصــريحات يعــالون أثــارت غضــب المقاومــة وعلــى »اتفــاق التهدئــة 

 «.ل إللزام االحتالل برفع الحصار وبدء اإلعمار قبل نفاد صبر غزةالمجتمع الدولي أن يتدخ
يطلبـوا مـن »وحذر أبو زهري سكان مسـتوطنات غـالف غـزة مـن تصـريحات قـادتهم، مطالبـًا إيـاهم أن 

وحملـت تصـريحات أبـو زهـري تهديـدا «. يعالون التوقـف عـن هـذه التصـريحات الغبيـة ألنهـا ضـار بهـم
ــدات إســرائيل الواقعــة فــي محــيط غــزة بإمكانيــة اســتئناف المقاومــة  عمليــات إطــالق الصــواريخ علــى بل

 مجددا حال لم تسمح إسرائيل بإعمار القطاع.
وستكون هذه الجلسة هي الثانية بعد انتهاء الحرب، حيـث عقـدت جلسـة أولـى كانـت استكشـافية جـرى 

 من الشهر الماضي. 26فيها إقرار جدول األعمال، وعقدت في القاهرة في يوم 
أن يعقـد وفـدا فـتح وحمـاس اجتماعـات مغلقـة برعايـة « القـدس العربـي»من المقرر وحسب ما علمت و 

جهاز المخابرات العامة المصرية، لبحث ملفات المصالحة، خاصة بعد توتر العالقات بينهما مجددا، 
لـى منـذ رغم اتفاقهما على حل هذه الملفات في اجتماعات دامت ليـومين استضـافتها القـاهرة للمـرة األو 

أكثـر مــن عــام، أي منــذ عــزل الــرئيس الســابق محمـد مرســي، ودخــول ســلطات مصــر فــي خالفــات مــع 
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ولم يحسـم حتـى اللحظـة موضـوع عقـد هـذه االجتماعـات، غيـر أن هنـاك توقعـات قويـة  حركة حماس.
 بإتمامها في مصر، حسب ما يؤكد مسؤولون في حركة فتح.

سيرأســه عــزام األحمــد، فيمــا ســيرأس وفــد حمــاس أبــو وسيضــم الوفــد الفتحــاوي خمســة مــن القيــادات، و 
 مرزوق.

 00/02/0204القدس العربي، لندن، 
 
 أبو كويك: اسابات التنسيق األمني تهدد المشروع الوطنياسين القيادي في اركة اماس  .03

قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، إن إصرار السلطة علـى التنسـيق األمنـي مـع : رام هللا
 حتالل يعيق تقدم المصالحة الداخلية ويضًيق الخناق على الشعب وفعالياته.قوات اال

(، إلـى أن "حسـابات التنسـيق األمنـي لـدى السـلطة 01-20وأشار أبو كويك في تصـريح لـه الثالثـاء )
 بالضفة الغربية باتت فوق المشروع الوطني الفلسطيني وفوق المسجد األقصى وفوق الجميع".

حمــاس:" لــذلك أقــول وبكــل صــراحة أن المصــالحة الفلســطينية الداخليــة ال يمكــن  واســتطرد القيــادي فــي
ــــي موضــــوع  ــــتح جــــاّدين ف ــــت الســــلطة الفلســــطينية وحركــــة ف ذا كان ــــائم، وا  ــــي ق ــــتم والتنســــيق األمن أن ت

 المصالحة ال بد من وقف التنسيق مع االحتالل".
ى فـي خطـر فـي ظـل اسـتمرار وبّين أبو كويك أن المشروع الوطني الفلسطيني بات في خطر واألقصـ

 التنسيق األمني مع االحتالل.
ورأى أبــو كويــك أن قمــع األجهــزة األمنيــة وممارســاتها بحــق المتظــاهرين الفلســطينيين المــدافعين عــن 
 األقصى "لن يوقف الدفاع عن األقصى، بل على العكس سيقوي من موقف المدافعين عن األقصى".

الفلســطينية أن تقــوم بــدورها الحقيقــي المنــوط بهــا، وهــو حمايــة  واسـتطرد: "األصــل فــي األجهــزة األمنيــة
الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، ال أن تعيق نشـاطاته وتضـيق الخنـاق عليـه، وأن ال تكـون تلـك 

 األجهزة خادمة للمشاريع األمنية اإلسرائيلية".
 00/02/0204، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ى استمرار العتداءات باق "القدس""الجهاد": ل يمكن السكوت عل .04

أكـــدت حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي أنـــه ال يمكـــن الســـكوت علـــى اســـتمرار االعتـــداءات علـــى مدينـــة : غـــزة
 القدس المحتلة من قبل المستوطنين وقوات االحتالل.
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وقال مصدر مسئول في الحركة تعقيًبا على هدم االحتالل لعدد من المباني السـكنية واالسـتيالء علـى 
ض المنــازل فــي مدينــة القــدس المحتلــة: "إن سياســة هــدم المبــاني الســكنية واالســتيالء علــى المنــازل بعــ

كمال بسط سـيطرة المتطـرفين اليهـود علـى المدينـة  هي عدوان استيطاني يمهد لطرد أهلنا المقدسيين وا 
 المقدسة".

ســـات العدوانيـــة ورأى المصـــدر أن هـــذا المسلســـل اإلرهـــابي ضـــد مدينـــة القـــدس ال ينفصـــل عـــن الممار 
 المتصاعدة في الضفة المحتلة، وهو أمر ال يمكن السكوت عليه، وفق تعبيره.  

ودعـــت "الجهـــاد اإلســـالمي" جمـــاهير الشـــعب الفلســـطيني إلـــى تصـــعيد المواجهـــة مـــع قـــوات االحـــتالل 
دث والمستوطنين والتصدي لهذه السياسات العدوانية، عاّدًة أن غفلة وغياب العرب والمسلمين عّما يح

رهابه ضد المدينة وأهلها الصامدين.  في القدس، يزيد من عدوان االحتالل وا 
 00/02/0204، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ا  عبلة سعدات: ُأطالب الفصائل بإدراج اسم زوجي في أّي صفقة وأخشى من عزله انفرادي .05

مين العام للجبهة الشعبّية كشفت السّيدة عبلة سعدات )أم غّسان( عقيلة األ زهير أندراوس: –الناصرة 
، كشـفت النقــاب، عــن أّن ســلطات ”رأي اليــوم“لتحريـر فلســطين، أحمــد سـعدات، فــي حــدث خّصـت بــه 

فـي سـجون  2112االحتالل اإلسرائيلّي أصدرت أمًرا يقضي بمنع الزيارات لزوجها المعتقل منذ العـام 
ائلــًة: منــذ شــهر فبرايــر الماضــي، لــم االحــتالل، دون إبــداء األســباب لهــذا القــرار التعســفّي. وتابعــت ق

 يسمحوا لي بزيارة زوجي، واّدعوا أنّني ممنوعة من الزيارة ألسباب أمنّية!، ومنذ ذلك الحين لم أزره.
الغتيـــال وزيـــر الســـياحة اإلســـرائيلّي العنصـــرّي، رحبعـــام زئيفـــي، صـــاحب  03الــــ أّمـــا بالنســـبة للـــذكرى 

إطــالق حملــة فــي يــوم الــذكرى، أيع فــي الســابع عشــر مــن نظريــة الترانســفير، فقالــت ســعدات: لقــد تــّم 
الشهر الجاري، حملة عالمّية من أجل إطالق سراح أحمد سعدات، والمأناضـل اللبنـانّي جـورج إبـراهيم، 
المسجون في فرنسا، مشيرًة إلى أّن الحملة ستسمر لمّدة أسبوع، وتتخللها العديد مـن الفعاليـات، أهّمهـا 

ضــّفة والقطــاع، والتوقيــع علــى عريضــة تأطالــب المجتمــع الــدولّي بالعمــل علــى إقامــة المهرجانــات فــي ال
 إطالق سراح المناضَليعن االثنين سعدات وعبد هللا.

وناشدت سعدات عبر )رأي اليوم( الفصائل الفلسطينّية عاّمًة، بأّنه إذا تّم التوّصل التفاق تبادل أسرى 
غيــر مصــرّية، أنع يــّتم شــمل زوجهــا فــي الصــفقة  بــين الفصــائل وبــين إســرائيل تحــت رعايــة مصــرّية أوع 

ســرائيل إلطــالق ســراح الجنــدّي  المقبلــة، الفتــًة إلــى أّنــه عنــدما كانــت المفاوضــات جاريــة بــين حمــاس وا 
اإلسرائيلّي غلعاد شاليط، أبلغها أحد أقطاب حركة حماس، بأّن اسم زوجها مأدرج في قائمة المطلوبين 
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ـطب، وذلـك لـرفض إسـرائيل، وعنـدما من قبل الحركة، ولكن عنـد إتمـام  الصـفقة، تبـيّن لهـا أّن اسـمه شأ
استفسرت من أحد قادة حماس الكبار عن السبب قال لها إّن رفـض إسـرائيل إدراج االسـم دفـع الحركـة 

 للموافقة على الشرط من أجل إتمام الصفقة.
 00/02/0204، رأي اليوم، لندن

 
 األقصىالمسجد قانون تقسيم لمشروع  ليكود"التابعة ل "منهيغوت يهوديتجماعة نص مقترح  .06

يظهر مقترح القانون الذي قدمته إحدى الجماعات اليهودية المتطرفة التابعة لحزب )الليكود(  :الغد
الحكم في الكيان اإلسرائيلي فرض السماح لليهود بالدخول إلى المسجد األقصى المبارك في القدس 

 وم الجمعة.المحتلة للصالة على مدار األسبوع عدا ي
التي تتبع عضو الكنيست  -زعامة يهودية –وطرحت مشروع القانون جماعة "منهيغوت يهوديت" 

المتطرف عن حزب الليكود ونائب رئيس الكنيست "موشي فيغلين" في إحدى جلسات لجنة الخارجية 
مة الجديدة وطلبت الجماعة توقيع وزير األديان على القانون وتبني األنظ واألمن التابعة للكنيست.

 التي يتضمنها من الحكومة اإلسرائيلية.
لكن الناطق باسم حكومة االحتالل أوفير جندلمان نفى طرح مشروع قانون لتقسيم المسجد، زاعًما أن 

 الكيان يحافظ على الوضع القائم في األماكن المقدسة في القدس المحتلة.
من جميع بواباته وعلى مدار األسبوع  وينص القانون على السماح لليهود بدخول األقصى وساحاته

ما عدا يوم الجمعة وفي بعض األعياد اليهودية شريطة المحافظة على حساسية المكان بعدم القيام 
 بلبس المالبس المخلة أو رفع األصوات أو إدخال الحيوانات.

ديان قرار ويحظر مشروع القانون دخول اليهود إليه في أعياد المسلمين إال إذا صدر عن وزير األ
وعلى اليهود بحسب مشروع القانون نشر يافطات أثناء دخولهم إلى المسجد األقصى وتوزيعها  آخر.

في أنحائه مكتوب عليها أن المكان مقدس وعلى أنقاض الهيكل وتحظر الشريعة اليهودية الدخول 
 داخله.إليه دون ترتيبات واستعدادات خاصة، بينما يحظر القيام بلعب الكرة واالستهزاء 

وينص مشروع القانون أيضًا على السماح بالصلوات اليهودية بشكل جماعي في الجزء الشرقي من 
ساحات األقصى كما هو مبين في المنطقة الخضراء المرفقة للخبر، في حين يعتبر األقصى 

 وساحاته منطقة مقدسة للشعب اليهودي وعلم عليها باللونين األزرق والبرتقالي.
أشهر أو غرامة مقدارها  6لقانون كل من يخالف التعليمات الواردة فيه بالحبس مدة ويجرم مشروع ا

 إسرائيلي طالما لم تقع أضرار من ذلك. شيكلألف  51
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ويعتبر مشروع القانون أن "الشعب اليهودي هجر عن أرضه المقدسة ألكثر من ألفي عام ومن حقه 
 مكان بناء الهيكل األول والثاني". الصالة في المكان األكثر قدسية للشعب اليهودي وهو

 00/02/0204، الغد، عّمان
 
 "إسرائيل"في  لنتخابات عامة ماتملة قريبا   لـ"الليكود" تمهيدا   نتنياهو يسعى لبقائه رئيسا   .07

الساحة الحزبية في إسرائيل احتارت ، أن أسعد تلحمي، عن 00/02/0204، الاياة، لندنذكرت 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تبكير االنتخابات الداخلية لزعامة الحزب  "ليكود"في قراءة نية زعيم 

وما إذا كان يمهد بذلك النتخابات عامة مبكرة يسعى إلى إجرائها في ظل استطالعات الرأي التي 
تؤكد تقدم حزبه على كل األحزاب وفوز معسكر اليمين بغالبية مطلقة في الكنيست الجديدة، أو ربما 

 وجه شركائه في االئتالف.رفع سوط في 
ورأى مراقبون أن نتنياهو، الذي يواجه معارضة قوية داخل حزبه من الجناح األكثر تطرفًا، يريد من 
تبكير االنتخابات الداخلية لزعامة الحزب حسم مسألة الزعامة ليتفرغ الحتمال أن يبادر لتبكير موعد 

 الي هّشًا وتصارع أقطابه حول مسائل خالفية.االنتخابات العامة في حال بقي ائتالفه الحكومي الح
واعتبر مراقبون االجتماع الذي دعا نتنياهو إلى عقده مع رؤساء األحزاب األربعة الشريكة في 
االئتالف الحكومي، غدًا حاسمًا لمصير ائتالفه حيال الصراع الشديد بين مكوناته حول مسائل 

دوا نجاح نتنياهو في مسعاه خصوصًا بعد إعالنه اجتماعية واقتصادية تهدد سالمته، لكنهم استبع
العلماني الشريك  "الحركة"الذي قدمه حزب  "اعتناق الديانة اليهودية"تراجعه عن مشروع قانون جديد 

ويقضي بتخفيف الشروط التي تفرضها المحاكم الدينية على عشرات آالف "في االئتالف الحكومي 
 ."بهم يهوداً  االعترافلسابق الراغبين في المهاجرين من دول االتحاد السوفياتي ا

اليعيزر شطيرن أن حزبه لن ينسحب من الحكومة في الوقت الراهن وأنه  "الحركة"وأعلن النائب عن 
. "أسلوب الخداع واالحتيال الذي ينتهجه رئيس الحكومة"سينتظر بضعة أسابيع، لكنه مستاء من 

الوثوق به وهو عاجز عن اتخاذ القرارات في  شخص ال يمكن"واستهجن قرار نتانياهو وقال إنه 
 ."المسائل المركزية المتعلقة بالدين والدولة كما في الملف الفلسطيني

كافة التقارير والتحليالت تشير إلى أن ، أن 00/02/0204، الاياة الجديدة، رام هللاونشرت 
االنتخابات العامة المقبلة. ورغم ائتالف حكومة بنيامين نتنياهو لن يكمل واليته وأنه سيتم تقديم موعد 

 ليه ا ن هو االنتخابات. إآخر ما تحتاج  إسرائيل أننتنياهو أعلن  أن
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وانتقدت وزيرة القضاء اإلسرائيلية تسيبي ليفني، نتنياهو، ووصفته في تصريح صحفي "بالجبان 
ائتالف جديد  السياسي، وذلك بسبب خططه الخاصة بالدعوة إلجراء انتخابات عامة مبكرة، وتشكيل

 مع األحزاب المتشددة والبيت اليهودي".
يبدو أن نية نتنياهو اإلعالن خالل األسبوع المقبل ومن على منصة مؤتمر "مركز الليكود" تقديم 

، أن أمسوذكرت القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، صباح  االنتخابات العامة إلى الربيع المقبل.
اب الشريكة في االئتالف إلى اجتماع سيعقد غدا، وذلك على خلفية نتنياهو استدعى قادة األحز 

الخالفات بين هذه األحزاب. رغم ذلك، قالت مصادر مقربة من نتنياهو إن اجتماعا كهذا يعقده 
رئيس الحكومة دائما قبيل بدء دورة فصلية للكنيست، حيث ستبدأ الدورة الشتوية مطلع األسبوع 

 المقبل.
التراجع عن تأييده لـ"قانون التهويد" الذي قدمه  األولر بعد أن قرر نتنياهو أمس وبرز الخالف األخي

حزب "هتنوعا" )الحركة( برئاسة ليفني. وقد أعلنت األخيرة أن تراجع نتنياهو عن تأييده لمشروع 
 القانون لن يجعلها تنسحب من الحكومة. 

التقى مع خصمه داخل الليكود، موشي ، بأن نتنياهو أمس، اإللكترونيوأفاد موقع صحيفة "هآرتس" 
فيغلين، في محاولة للحصول على دعمه لتقديم موعد االنتخابات الداخلية في الليكود على رئاسة 

ووفقا للصحيفة، فإن نتنياهو قال لفيغلين إنه يقدر أن االئتالف سيتفكك خالل الشهور  الحزب.
ابات العامة في غضون عام منذ ا ن. كذلك المقبلة القريبة، وأنه في جميع األحوال ستجري االنتخ

، ستكون آخر ميزانية ستمررها حكومته قبل 2105توقع نتنياهو أن ميزانية الدولة الحالية، للعام 
ولذلك اعتبر نتنياهو، خالل لقائه مع فيغلين، أن تقديم موعد االنتخابات الداخلية في  االنتخابات.

العامة المقبلة، على غرار استعدادات تجريها أحزاب أخرى في  الليكود غايته تهيئة الحزب لالنتخابات
  هذه الفترة.

، أن "التقديرات تشير إلى أن رئيس الحكومة معني بإنهاء أمسوذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 
الصراعات الداخلية في الليكود بأسرع ما يمكن، وذلك كجزء من خطته لتبكير االنتخابات العامة. 

فية باإلمكان أيضا فهم قراره المفاجئ بالتراجع عن تأييده لقانون التهويد من أجل وعلى هذه الخل
 إرضاء الحريديم".

مصادر في حزب "الليكود" قالت ، أن برهوم جرايسي، عن 00/02/0204، الغد، عّمانوأوردت 
ة لرئاسة انتخابات خاطف إجراءأمس الثالثاء، إن رئيس حزبهم، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر 



 
 
 

 

 
           08ص                                     3375 العدد:    00/02/0204 األربعاء التاريخ:

 

 إطارالحزب في غضون ستة إلى سبع أسابيع من ا ن، وهو النهج الذي اتبعه مرتين من قبل، في 
 سعيه إلضعاف أي منافسة له في الحزب، رغم ضعف هذه المنافسة أصال.

في االنتخابات لرئاسة الحزب،  اإلسراعوذكرت جهات في الليكود قبل عدة أيام، أن في نية نتنياهو 
مصادر الحزب تاريخا، يتراوح ما بين نهاية تشرين الثاني )نوفمبر( ومطلع كانون وأمس وضعت 

األول )ديسمبر(، وهي فترة تعد قصيرة جدا، لحزب يضم عشرات آالف األعضاء، ولهذا اعتبر 
المختصون أن هذه انتخابات خاطفة، ومنهم من راح يفّسر األمر على أن نتنياهو ينوي التوجه إلى 

 انية في النصف األول من العام المقبل، رغم عدم وجود ما يبرر هذا لنتنياهو.انتخابات برلم
 
يواء قياداتها  .08  يعلون يهاجم تركيا ويتهمها بتقديم الدعم لاماس وا 

هاجم وزير الحرب اإلسرائيلي موشيه يعلون تركيا واتهمها بتقديم الدعم لحركة "حماس" الناصرة: 
قيادتين "إرهابيتين" أحداهما في غزة واألخرى في إسطنبول، وفق ما معتبرًا ان هذه الحركة تملك حاليا 

يرى. وقال الوزير يعلون خالل اجتماعه في واشنطن الليلة الماضية مع نظيره األميركي تشاك هيغل 
أن "أنقرة تقوم بلعبة تهكمية في هذا المجال" مشيرا إلى أن ممثل "حماس" في تركيا صالح العاروري 

" ضد تل أبيب وقد حاول القيام بانقالب في الضفة الغربية ضد السلطة الفلسطينية يمارس "اإلرهاب
 برئاسة محمود عباس.

 00/02/0204قدس برس، 
 

 األقصىالمسجد نفي نية الكنيست مناقشة قانون لتقسيم جندلمان ي .09
نتنياهو  نفى أوفير جندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين: صفا –القدس المحتلة 

 الليلة اعتزام الكنيست اإلسرائيلي مناقشة قانون لتقسيم المسجد األقصى المبارك زمانًيا ومكانًيا.
وكانت أنباء تناقلتها وسائل إعالم إسرائيلية مؤخًرا تحدثت عن نية لجنة الداخلية في الكنيست طرح 

 قانون يفضي إلى تقسيم المسجد األقصى زمانيا ومكانيا.
له على موقع التواصل "تويتر"، قال جندلمان "أؤكد أنه ال أساس من الصحة للمزاعم وفي تغريدة 

 واالدعاءات أنه سيتم طرح مشروع قانون أمام الكنيست حول تقاسم األقصى بين المسلمين واليهود"
وأضاف أن "إسرائيل ستحافظ على الوضع القائم في األماكن المقدسة لجميع األديان  على حد تعبيره.

 القدس". في
 00/02/0204، وكالة الصاافة الفلسطينية )صفا(



 
 
 

 

 
           09ص                                     3375 العدد:    00/02/0204 األربعاء التاريخ:

 

 
 إلقامة ازبه الجديد تمهيدا  موشيه كالون يلغي عضويته في ازب الليكود  .21

ألغى وزير االتصاالت والرفاه اإلسرائيلي السابق موشيه كحلون  :الحياة الجديدة -القدس المحتلة 
زبه الجديد الذي سيخوض االنتخابات القادمة امس رسميا عضويته في حزب الليكود تمهيدا إلقامة ح

يلغي عضويته  أندون  2103من خالله. وسبق للوزير كحلون الذي اعتزل الحياة السياسية عام 
بنيته إقامة حزب سياسي جدي يهتم في األساس  األولالرسمية في حزب الليكود أن صرح أمس 
 بمحاربة ارتفاع تكاليف الحياة في إسرائيل.

 00/02/0204، ديدة، رام هللاالاياة الج
 
 إلى ازب العمل  باراك يباث إمكانية العودة إلى الاياة السياسية من خالل النضمام مجددا   .20

ذكر تقرير صحفي أن رئيس الحكومة ووزير الجيش األسبق ايهود  :الحياة الجديدة -القدس المحتلة 
ل االنضمام مجددا إلى حزب العمل باراك، يدقق في إمكانية عودته إلى الحياة السياسية من خال

، عن نشطاء اإللكترونيونقل موقع "ألمونيتور"  وترشحه لرئاسة الحكومة في انتخابات عامة مقبلة.
بارزين في حزب العمل قولهم إنهم التقوا مع باراك في بداية الشهر الحالي، وأن األخير يعتزم العودة 

راك في تل أبيب، ونظم اللقاء الرئيس السابق لفرع حزب وعقد اللقاء في بيت با إلى الحياة السياسية.
العمل في بلدة نتيفوت، يوسي شريكي، وتواجد بين الحضور رئيس كتلة العمل في مركز الحكم 

 المحلي، بيني كابالو، الذي يعتبر أحد القياديين المركزيين في الحزب.
ن على غزة، ونقل النشطاء عن باراك قوله ووفقا للتقرير فإن اللقاء تركز على التبعات السياسية للعدوا

يسار" اإلسرائيلي حاليا مرشح لديه أي احتمال واقعي للفوز على  –إنه ال يوجد لمعسكر "الوسط 
 رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في االنتخابات العامة المقبلة.

 00/02/0204، الاياة الجديدة، رام هللا
 
شعال المنطقةالنائب أبو عرار: مشروع قانون تقس .22  يم "األقصى" سيؤدي إلى انتفاضة ثالثة وا 

اعتبر العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي طلب أبو عرار في بيان له، أن نشر مشروع : الغد
"جاء لجس نبض رد الشارع اإلسالمي والعربي والعالمي، لوجود  قانون تقسيم المسجد األقصى

 ي الرغبة في إقرار مثل هذا القانون".أرضية مالئمة لدى الحكومة اإلسرائيلية ف



 
 
 

 

 
           02ص                                     3375 العدد:    00/02/0204 األربعاء التاريخ:

 

وأشار أبو عرار إلى أن طرح مشروع القانون المذكور يتزامن مع الحديث عن انتخابات مرتقبة في 
الكيان اإلسرائيلي، مع العلم أن كل التطورات األخيرة من تصاعد اقتحامات المسجد تدل على موافقة 

غيير الواقع من خالل التحجج بالهاجس األمني، وحرية العديد من الوزراء في الحكومة الحالية على ت
 العبادة لليهود، والحق اليهودي في المسجد األقصى.

شعال المنطقة، معتبرا أن "الصمت  وحذر أبو عرار من اندالع مواجهات ستؤدي إلى انتفاضة ثالثة وا 
ه لالستيالء على العربي الحكومي والشعبي يعطي االحتالل اإلسرائيلي مجاال للتمادي في خطوات

 األقصى تحت ذريعة الديمقراطية ورغبة الكنيست".
ودعا المملكة األردنية الهاشمية والسلطة الفلسطينية والعالم اإلسالمي إلى التحرك منذ اللحظة لمنع 

 طرح القانون، ولوقف دخول اليهود للمسجد األقصى، وفتح باب المغاربة أمام المصلين المسلمين.
 00/02/0204، الغد، عّمان

 
 دماءالاألردنيون يوفرون علينا خبراء إسرائيليون: "إسرائيل" مستفيد من مااربة "داعش" للشيعة.. و  .23

وكأنها بعيدة عنها، وتستغلها  "داعش"برغم كل محاوالت إسرائيل التعامل مع ظاهرة : حلمي موسى
ر يزداد اقترابًا. غير أن فقط لتخويف الغرب وقتما تشاء، صارت مؤخرًا تكثر من اإلشارة إليها كخط

يعود إلى المخاوف اإلسرائيلية على الدولة األردنية التي كان استقرارها  "داعش"االهتمام الجوهري بـ
ولهذا السبب احتار الخبراء في إسرائيل تجاه الرد على  وال يزال أحد ركائز األمن القومي اإلسرائيلي.

 سرائيل؟سيئ بالضرورة إل "داعش"سؤال مركزي: هل نجاح 
مصلحة إسرائيلية، لكنها تستفيد جدًا من  "داعش"ويرى خبراء أن إسرائيل ال ترى إجمااًل في نجاح 

للشيعة، وبالتالي ضد إيران التي تعتبر عدوًا هو األخطر في الظروف الراهنة.  "داعش"محاربة 
، هم "حزب هللا"وينطلق هؤالء من فكرة أن عدو عدوي صديقي خصوصًا أن األعداء الشيعة، إيران و

مع  "داعش"األخطر حاليًا على إسرائيل. لذا، يرى البعض أن من مصلحة إسرائيل استمرار قتال 
القوى األخرى، لكن ال مصلحة لها في ترسيخ هؤالء لسيطرتهم على مناطق واسعة أو نجاحهم في 

 إلى المنطقة. "الخالفة"تحقيق هدفهم بإعادة 
المتطرفين »القول إن من مصلحة إسرائيل أن يستمر اقتتال ويذهب خبراء إسرائيليون إلى حد 

من الجانبين. وهذا القتال المستمر بأشكال مختلفة منذ ثالث سنوات يمنح إسرائيل وقتًا « اإلسالميين
للتلذذ بمشاهدة مظاهر الكراهية التي تزداد عمقًا، وهي تأمل أن يستمر هذا القتال لسنوات طويلة 

إلى بغداد وأن ترسل إيران قواتها إلى هناك ليظهر الصراع  "داعش"ل أن يصل مقبلة. وتتمنى إسرائي
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، أمير بوحبوط عن "واال"ويكشف المعلق العسكري في موقع  بهذا الوجه ويستقطب قوى أخرى.
إلى األردن. وعلى خلفية هذه  "داعش"مخاوف المؤسسة األمنية اإلسرائيلية من احتمال تسرب 

شمااًل  "القاعدة"ي إسرائيلي رفيع المستوى إن األردن محاط بتنظيم المخاوف، قال مصدر سياس
شرقًا، لكنه خالفًا لسوريا ينجح الملك عبد هللا الثاني ورجاله في استخدام آلية تحفظ مصالح  "داعش"و

 القبائل في مختلف الجبهات.
لمحيطة، وبفضل األردن األردن قوي استخباريًا وأمنيًا مقارنة بالدول األخرى ا"ويرى هذا المصدر أن 

لم ننشئ جدارًا على الحدود. فاالستخبارات النوعية لألردنيين، سوية مع قوات ومنظومة قبلية جذرية 
مليون الجئ سوري ونصف  0.3صاحبة نفوذ، تنجح في استيعاب سيرورة ديموغرافية خطيرة تشمل 

 ."مليون الجئ عراقي فضاًل عن الالجئين الفلسطينيين
مصدر، فإن األردن يمنع عمليات ضد إسرائيل، لذلك فإن قوته األمنية واالستخبارية وبحسب هذا ال

 ."قاعدة لتغيير جدول أولويات الحكومة اإلسرائيلية التي تنشئ جدارًا أمنيًا على الحدود الشرقية"تشكل 
ة. من جهة بيننا وبينهم منظومة عالقات سرية هائل"وحذر من االستهانة بقدرات األردنيين، قائاًل إن 

المنطقة والحدود األردنية، ومن جهة بيمكن الوصول إلى استنتاجات فظيعة عندما ترى ما يحدث 
أخرى عندما تأخذ بالحسبان القوى الداخلية أنت تفهم من أين يأتي االستقرار، األردنيون يوفرون 

 األردن.بما يجري ومع ذلك، يشدد المصدر على أن إسرائيل تفتح عيونها جيدًا تجاه  ."علينا دماء

 00/02/0204، السفير، بيروت
 
 القناة الثانية: رالة عائلية للوزير أريئيل لمدينة البتراء في األردن .24

كشفت القناة العبرية الثانية مساء الثالثاء النقاب عن قيام وزير اإلسكان اإلسرائيلي أوري  :السبيل
 ر األمن اإلسرائيلي لهكذا رحالت.أريئيل برحلة عائلية لمدينة البتراء قبل أيام، رغم حظ

وقالت القناة إن "زيارة األردن تشكل خطورة بالغة لوزير إسرائيلي في هذه األوقات العصيبة، وستجد 
 فيه الجهات المعادية صيًدا ثميًنا وستحاول استهدافه". على حد تعبيرها.

ه الزيارة التي نسقت مع وأشارت إلى أن "أريئيل أصر وعلى الرغم من التحذيرات على القيام بهذ
الجانب األردني مع زيادة الحراسة المرافقة له من اإلسرائيليين في حين خرج وعاد دون أن يصاب 

بدوره عقب مكتب أريئيل على النبأ قائاًل إن "الزيارة تم تنسيقها سلًفا مع، وأنه لم يصل للوزير  بأذى".
 أي طلب من الجهات الـمنية بإلغاء السفر".

 00/02/0204ن، عّما السبيل،
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 وغزة تباين في الصاافة اإلسرائيلية إزاء الستيطان .25

استحوذت قضايا االستيطان واالستيالء على الممتلكات الفلسطينية في القدس : عوض الرجوب
المحتلة على أقوال ومتابعات عدد من الصحف اإلسرائيلية. كما تطرقت لحل الدولتين وتأثير 

 يقه، والمطلوب إسرائيليا مقابل هذه الخطوة.االستيطان عليه وأفق تحق
فقد أبرزت صحيفة "هآرتس" في خبرها الرئيسي استيالء عشرات المستوطنين أمس ضمن حملة ليلية 

 على منازل عربية في حي سلوان بالقدس.
وتقول الصحيفة الكثيرة االنتقاد لسياسة الحكومة إن المنازل تم شراؤها من أناس وهميين ضمن حملة 

 ف وراءها جمعية "عطيرت كوهانيم" االستيطانية "التي تصب مزيدا من الزيت في النار".تق
وذكرت أن اليهود الذين استولوا على المنازل يتعرضون دائما لرشق الحجارة والزجاجات الحارقة 

 واأللعاب النارية، كما يحرسهم حراس من وزارة اإلسكان ويرافقهم الحراس في كل خروج ودخول.
فتتاحيتها حول الموضوع ذاته، قالت هآرتس إن محاولة تقويض اتفاق مستقبلي بين إسرائيل وفي ا

والفلسطينيين تتواصل عمليا وبالطريقة ذاتها "أقوال عمومية وغير ملزمة عن رغبة إسرائيلية في 
 السالم، وبالموازاة أعمال على األرض تفرغ األقوال من محتواها".

يات االستيطانية "المتخصصة في إشعال الحرائق" في االستيالء على واعتبرت الصحيفة نجاح الجمع
المنازل "فشال للدولة"، موضحة أنه بقدر ما تسود هذه الجمعيات يقّل احتمال الحياة الطبيعية في 

 إسرائيل.
وعلى العكس دافع إيزي ليبالر في صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من مكتب رئيس الحكومة بنيامين 

 و عن الوضع الراهن، قائال إنه ال يوجد شريك فلسطيني يمكن تحقيق السالم معه.نتنياه
وأضاف ليبالر "عندما يكون لنا شريك حقيقي مستعد ألن يقبل مطالبنا األمنية، سنتنازل عن معظم 
المناطق. وفي هذه األثناء، سنبذل كل جهد مستطاع لتخفيض تواجدنا في المناطق العربية وتحسين 

 عيشة لسكانها".شروط الم
وفي شأن ذي صلة، خصصت صحيفة "يديعوت أحرونوت" افتتاحيتها للحديث عما سمتها "سياسة 
التذبذب" إزاء غزة، مشيرة إلى فجوة بين المواقف المعلنة للحكومة إزاء حركة المقاومة اإلسالمية 

 )حماس( واإلجراءات على األرض.
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هما أن حماس ليست داعش )تنظيم الدولة وتضيف الصحيفة أن لهذه الفجوة تفسيرين: "أحد
اإلسالمية( مثلما أعلن نتنياهو، بل منظمة تدير إسرائيل معها مفاوضات، والثاني أن إسرائيل لم 

 تقرر ما الذي تريد عمله، فهي تفعل هذا وذاك".
وعلى صعيد آخر يتعلق بغزة، ذكرت صحيفة "معاريف" أن الجيش اإلسرائيلي ألغى حراسة الجنود 

 ل بلدات في غالف غزة، لكنه أبقاها في بعض المناطق القريبة من القطاع.داخ
وذكرت الصحيفة أن الجيش اإلسرائيلي يعمل على تكثيف تواجد القوات داخل البلدات المحاذية 
بقاء قوات حراسة في المناطق التي تقع على مسافة حتى ثالثمائة متر من حدود قطاع  للجدار، وا 

التي توجد في مسافة حتى سبعة كيلومترات، في حين أخلي الجنود من باقي  غزة وفي بعض البلدات
 البلدات.

 00/02/0204، الجزيرة نت، الدواة
 
 موقع "والال": اتهام ضابط في جيش الاتالل بالاصول على رشوة من رجل أعمال فلسطيني .26

تها بالخطيرة، ضد كشفت مصادر إعالمية إسرائيلية النقاب عن تقديم الئحة اتهام وصفالناصرة: 
ضابط رفيع في اإلدارة المدنية التابعة لجيش االحتالل، بادعاء تلقيه رشوة من الفلسطينيين مقابل 

. وقال موقع "والال" اإلخباري العبري على موقعه 44السماح لهم بالدخول إلى األراضي المحتلة عام 
تهمة، من بينها تلقي رشوة، تجاوز  32( إن "الئحة االتهام تشمل 01|20اإللكتروني اليوم الثالثاء )

 الصالحيات إلى حد المس باألمن، والمساعدة على دخول إسرائيل، وخرق الثقة والسلوك الشائن". 
ويستدل من الئحة االتهام أن الضابط كان مسؤوال عن إصدار تصاريح دخول للفلسطينيين إلى 

وعالج تصاريح دخوله إلى األراضي ، وتعرف على رجل أعمال فلسطيني 44األراضي المحتلة عام 
، تم ترميم بيت الضابط من قبل ثالثة عمال فلسطينيين 2103. "وفي عام 44المحتلة عام 

ألف شيكل للمقاول الذي أرسلهم للعمل  31استأجرهم رجل األعمال الفلسطيني، والذي دفع من جيبه 
لمواد البناء وأجور العمال، وبذلك  في بيت الضابط". وأكدت الئحة االتهام أن الضابط لم يدفع ثمنا

فقد تلقى رشوة من رجل األعمال الفلسطيني. كما يتهم الضابط بمساعدة أحد العمال على البقاء 
 لنصف سنة داخل إسرائيل بل ومساعدته في العثور على مكان يبيت فيه خالفا للقانون.

 00/02/0204قدس برس، 
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 شراء البضائع اإلسرائيلية منظمة مسياية صهيونية تطلق املة لتشجيع .27
أعلنت منظمة "السفارة المسيحية العالمية" ممثلة أكبر تنظيم مسيحي صهيوني في العالم، الناصرة: 

وتتخذ من مدينة القدس المحتلة مقرا لها، عن إطالق حملة لتشجيع شراء البضائع اإلسرائيلية في 
اطعة المنتجات اإلسرائيلية في أوروبا، ال كافة أرجاء العالم. وتأتي خطوة المنظمة في ظل تنامي مق

 .0167سيما مقاطعة المنتجات التي تصّنع في المستوطنات الواقعة في األراضي المحتلة عام 
وقالت المنظمة إن الحملة موجهة لـ "السوق المسيحي .. ال سيما المسيحيين األنجليكانيين في جميع 

 رائيلية في كافة المجاالت".أنحاء العالم بهدف تشجيع شراء المنتجات اإلس
وأوضحت أن الحملة تشمل توزيع كراسات إرشادية تتضمن قوائم بأسماء المحالت التجارية في جميع 

 أنحاء العام التي تبيع المنتجات اإلسرائيلية.
 00/02/0204قدس برس، 

 

 األقصى المسجد جماعات المستوطنين تواصل عمليات اقتاام .28
ات من المستوطنين أمس، اقتحامها للمسجد األقصى، عبر مجموعات ": جّددت جماع"وفا –القدس 

 متتالية من باب المغاربة، بحراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل.
ونفذت مجموعات المستوطنين جوالت استفزازية في باحات ومرافق المسجد، في حين تواجد عدد 

ّراس المسجد وسدنته، لمنع أية محاولة ملحوظ من المصلين المرابطين، انتشروا ج نبًا إلى جنب مع حأ
وواصلت شرطة االحتالل المتمركزة  في ساحاته. تلموديهمن المستوطنين، إلقامة صلوات وشعائر 

لخارجية للمسجد األقصى إجراءاتها المشددة بحق المصلين من فئة السيدات اعلى البوابات الرئيسة 
 تهم الشخصية إلى حين خروج أصحابها منه.والشبان، وقامت باحتجاز بطاقا

 00/02/0204األيام، رام هللا، 
 

 على مقام سراقة قضاء طولكرم تلموديهمتطرفون يهود يخطون شعارات  .29
وهذه المرة كانت بحق  اإلسالميةقامت جماعات يهودية بارتكاب جريمة جديدة قديمة بحق المقدسات 

 طولكرم.مملوكية ويقع في قضاء مقام سراقة التاريخي الذي يعود للحقبة ال
إن جهات يهودية متطرفة  ،األقصىوقال عبد المجيد اغبارية مسؤول قسم المقدسات في مؤسسة 

على جدران مقام سراقة من الخارج وقبته ورسمت رموزا  تلموديهقامت بكتابة شعارات ونصوص 
ر من خطوات قد تكون وحذوقدسيته.  اإلسالمياألمر الذي يعني انتهاك المكان  عليه،دينية 

أن الجماعات اليهودية المتطرفة تقوم بمثل هذه الجرائم بحق  إلىمشيرا  المكان،مستقبلية لتهويد 
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تكرار ذلك  إلىالفتا  يهودي،مكان مقدس  إلىلبسط اليد عليها وتحويلها  اإلسالمية؛ توطئةالمقدسات 
األذى الذي حل  إزالةخذ دورها في ستأ األقصىوأكد اغبارية أن مؤسسة أخرى. من قبل مع مقدسات 

المسؤولية كاملة عن هذا االنتهاك وغيره من  اإلسرائيليةمحمال المؤسسة  عليه،بالمقام وستحافظ 
 المتطرفة.على يد مثل هذه الجماعات  اإلسالميةاالنتهاكات التي وقعت بحق المقدسات 

 00/02/0204مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفام، 

 
 ت في غزة على عدم صرف الرواتبااتجاجا .31

بدأ موظفو حكومة حركة حماس السابقة احتجاجات في قطاع غزة ضد استمرار عدم : البيان_ غزة 
ألف موظف يتبع للحكومة المقالة السابقة العمل أمس، في  41صرف رواتبهم. وعلق نحو 

 مل لمدة يوم.المؤسسات الرسمية لعدة ساعات على أن يتم غدا إعالن إضراب شامل عن الع
ودعت نقابة الموظفين في غزة إلى اعتصام أمام مجلس الوزراء شارك فيه المئات بالتزامن مع 
االجتماع األسبوعي لحكومة الوفاق الوطني في رام هللا وغزة عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وحذرت 

، في ظل استمرار النقابة من أن اإلضراب سيمهد لخطوات احتجاجية تصاعدية في الفترة المقبلة
 حرمان الموظفين من حقوقهم، وفي مقدمتها اعتبارهم موظفين رسميين.

 00/02/0204البيان، دبي، 

 

 من العنب موجودة في فلسطين صنفا   00 يظهر باث علمي .30
من العنب في  صنًفا أصيالً  20كشف بحث علمي فلسطيني في مؤتمر دولي عن وجود : رام هللا

وأعلن الباحث الفلسطيني رزق سليمية من جامعة "الخضوري"  عالم.فلسطين غير موجودة في ال
بطولكرم عن نتائج بحثه خالل المؤتمر الدولي الخاص بالتصنيف الوراثي للعنب العالمي، الذي عقد 

باحث متخصص  011في العاصمة البرتغالية لشبونة خالل شهر أيلول الماضي بمشاركة أكثر من 
ركًزا بحثيًّا عالميًّا، والذي أظهر وجود واحد وعشرين صنفًا من العنب جامعة وم 25يمثلون أكثر من 

المتمثلة برزق هي  المشاركة الفلسطينيةوكانت  في فلسطين ال تتواجد في دول أخرى في العالم.
صنفًا مختلفًا من العنب  51من  تجمع أكثريذكر أن فلسطين  المشاركة الوحيدة من الوطن العربي.

في العناصر الظاهرية من حيث الشكل واللون وموعد النضج وظروف التخزين، على أراض ممتدة 
 ألف دونمًا. 75على ما يزيد عن 

 00/02/0204المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 الزوارق المصرية تستهدف مراكب الصيادين الفلسطينية قبالة رفح .32
البحرية المصرية، فجر اليوم األربعاء، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه عدة مراكب  الزوارق : فتحتغزة

صيد فلسطينية كانت داخل المياه اإلقليمية الفلسطينية قبالة الحدود البحرية المشتركة بين مصر 
، بأن الزوارق المصرية اقتربت بشكل كبير من "دوت كوم القدس“ل وأفادت مصادر أمنية  وغزة.
 لفلسطينية وأطلقت النار تجاه الصيادين دون وقوع إصابات.المياه ا

 00/02/0204القدس، رام هللا، 

 

 منظمة أهلية عاملة في فلسطين 0772 نتائج دراسة جديدة: .33

حول  "المرصد"نتائج دراسة جديدة لمرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية  : أظهرترام هللا
لك المنظمات تضاعف بشكل كبير خالل السنوات الماضية؛ المنظمات األهلية الفلسطينية أن عدد ت

مؤسسة وجمعية جديدة وبذلك ارتفع عدد  0527تم تسجيل  2104-2116حيث انه في الفترة من 
وأوضح  منظمة تم تسجيل أغلبها في مدينة رام هللا. 2771المنظمات األهلية ليصل إلى أكثر من 

لمجتمع المدني العربي إثر الحراك الذي عّم العديد من ابالمركز أنه مع بروز العديد من التحوالت 
شكل من العمل دول لم تكن قد عهدت هذا البالبلدان العربية، تنامى عدد المنظمات األهلية 

 تونس ومصر.كبلدان أخرى بليبيا وسوريا، بينما توسع عمل المنظمات األهلية ، المجتمعي، وتحديداً 
 00/02/0204الاياة الجديدة، رام هللا، 

 

 على استمرار عدم دفع رواتب الموظفين ااتجاجا   إضراب شامل في وزارات ومدارس غزة .34
الوزارات والمؤسسات والمدارس الحكومية بغزة، صباح اليوم األربعاء، أبوابها بعد أن  غزة: أغلقت

 أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام عن إضراب شامل احتجاجا على استمرار عدم دفع رواتب
 االنقسام، من قبل حكومة التوافق الوطني. أحداثالموظفين، الذين عينتهم حركة حماس بعد 

وتغيب آالف الموظفين عن أعمالهم بناًء على اإلضراب المأعلن، فيما أغلقت كافة أبواب الوزارات 
تجاجية وأعلنت أمس النقابة عن تصعيد احتجاجاتها خالل وقفة اح والمؤسسات التزاما بقرار النقابة.

نظمتها أمام مجلس الوزراء بغزة عقب تنفيذها إضرابا جزئيا في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات 
وحملت النقابة أطراف المصالحة والرئاسة  الحكومية باإلضافة إلى المدارس التابعة للحكومة.

أسرة فلسطينية، ألف  51وحكومة التوافق الوطني مسؤولية استمرار األزمة وآثارها الكارثية على 
 مطالبًة إياهم بإيجاد حلول سريعة لها.

 00/02/0204القدس، رام هللا، 
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 تدهور خطير على صاة األسير المضرب رائد موسى: إدارة السجن ترفض إمداده بالملح .35
أفاد محامي نادي األسير االثنين بأن الوضع الصحي لألسير المضرب عن الطعام رائد موسى في 

 ض إدارة السجن إمداده بالملح، وهو يتناول الماء فقط.تدهور شديد، وترف
األسير موسى أصبح يعاني من مضاعفات خطيرة، كانخفاض  أن-اليومالذي زاره -وأضاف المحامي

كغم(، ومعاناته من التقيؤ المستمر، عالوة على عالمات اإلرهاق الشديدة  04في وزنه ألكثر من )
سير موسى يرفض إجراء الفحوصات الطبية وتناول وأوضح المحامي بأن األ الظاهرة عليه.

 الفيتامينات والمدعمات، احتجاجا على سياسة االحتالل التعسفية.
 00/02/0204، فلسطين أون لين

 
 إدانة ناشط فلسطيني بعرقلة عمل جرافة .36

ة دانت محكمة عسكرية إسرائيلية ناشطًا فلسطينيًا بعرقلة عمل جرافة تابع: ف ب أ-القدس المحتلة 
 للجيش اإلسرائيلي كانت تشارك ببناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة.

أبو رحمة، وهو ناشط قضى في  عبد هللاوأصدرت محكمة عوفر العسكرية اإلثنين حكمًا بإدانة 
شهرًا بتهمة التحريض، وتنظيم التظاهرات السلمية وقيادتها في قرية  05السابق حكمًا بالسجن لمدة 

ووفق شهادة شرطيين من حرس الحدود اإلسرائيلي، فان أبو رحمة عرقل  ضد الجدار الفاصل.بلعين 
عمل جرافة كانت تقوم بنصب حاجز إسمنتي موقت قبل تظاهرات إحياء النكبة الفلسطينية، أي 

. وقالت وثيقة االتهام إن 0144ألف فلسطيني مع قيام دولة إسرائيل عام  761 حواليذكرى نزوح 
 .إلى تعطيل عمل الجرافة لبضع دقائقذلك أدى 

 00/02/0204الاياة، لندن، 

 

 "نصب أجهزة تشويش إسرائيلية داخل معتقل "ريمون .37
قالت مصادر حقوقية فلسطينية، إن حالة من التوتر واالستنفار تسود أوساط األسرى الفلسطينيين في 

 يش في زنازينهم.معتقل "ريمون" اإلسرائيلي، عقب قيام إدارة السجن بزرع أجهزة تشو 
وتّدعي سلطات االحتالل اإلسرائيلية بأن قرارها زرع هذه األجهزة في زنازين األسرى يهدف للتشويش 

يح لهم تعلى أجهزة اتصاالت سرية يتم تهريبها من قبل نشطاء فلسطينيين لألسرى داخل السجن وت
 إمكانية االتصال مع جهات بالخارج، وفق زعمها.
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ات حقوقية فلسطينية من أثر أجهزة التشويش اإلسرائيلية على صحة األسرى، من جانبها، حّذرت جه
ال سّيما بسب اإلشعاعات المجهولة التي تنبعث من هذه األجهزة وتسّبب إصابة األسرى بأمراض 

 مختلفة ومزمنة.
 00/02/0204، فلسطين أون لين

 

 ا  شهيد 0505ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في سورية إلى  .38
ناشطون حقوقيون، إن الجئًا فلسطينيًا قضى الليلة الماضية إثر اشتباكات اندلعت بين قوات  قال

الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة السورية في منطقة جوبر بالعاصمة دمشق، مّما رفع 
 2525، إلى 2100عدد الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا منذ اندالع األزمة السورية في شباط عام 

 يدًا.شه
وبينت "مجموعة العمل" إلى استمرار معاناة الالجئين الفلسطينيين في كافة المخيمات الفلسطينية 
بسورية، بسبب األوضاع األمنية واألزمات االقتصادية ونقص المواد الغذائية وانعدام الرعاية الطبية 

 وغالء المعيشة وارتفاع نسب البطالة، وغيرها.
 00/02/0204، فلسطين أون لين

 

 هواة في غزة يبتكرون لعبة إلكترونية باسم تارير فلسطين .39
ابتكرت مجموعة من الهواة الفلسطينيين في قطاع غزة لعبة إلكترونية جديدة يساهم الالعبون : رويترز

تتألف المجموعة من عدد من المهندسين وتتضمن محاوالت لتحرير أراض  فيها في تحرير فلسطين.
جراء طالق سراح أسرى وا   مفاوضات وتنفيذ خطوات دبلوماسية. وا 

وجاء في نبذة مختصرة للتعريف باللعبة المشارك في اللعبة سيكتسب خبرات في التخطيط وفي 
 أسلوب عمل التحالفات ويتعرف على أنواع األسلحة الهجومية والدفاعية.

خرى في أن إن اللعبة تختلف عن األلعاب اإللكترونية األ "تحرير فلسطين"وقال كرم حسين مخرج 
وقال حسين  عنصر الحركة فيها ليس من قبيل المغامرات بل يحاكي عمليات قتالية لتحرير األرض.

تأخر بسبب الحملة العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة خالل  "تحرير فلسطين"أن إطالق لعبة 
 الصيف.

تحرير فلسطين. ثم  شارك معنا في مستعد..وتبدأ اللعبة بلوحة على الشاشة مكتوب فيها هل أنت 
يختار اللعب من بين خمسة مواقع لالنطالق من داخل مخيمات الالجئين الفلسطينيين في األردن أو 
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سوريا أو لبنان أو الضفة الغربية أو قطاع غزة لتنفيذ عمليات عسكرية لتحرير األراضي التي تحتلها 
 إسرائيل.

 00/02/0204الدستور، عّمان، 

 

 الصاي في غزة ول استجابة رسمية أو دوليةاألزمات تعصف بالقطاع  .41
القطاع الصحي في غزة من أزمات كبيرة ومتتالية باتت تهدد حياة  الشامي: يعانيعبد الغني -غزة 

مئات المرضى على أسرة الشفاء وذلك بسبب عدم االستجابة الفلسطينية الرسمية أو الدولية لحل هذه 
 األزمات والتي تأتي على حساب المرضى.

علن مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة عن توقف العمليات الجراحية المجدولة، محذرة في وأ 
ساعة جراء أزمة الوقود الخانقة التي  44الوقت ذاته من توقف خدماتها بالكامل خالل اقل من 

 تعاني منها مشافي وزارة الصحة الفلسطينية.
تغطية العجز في انقطاع التيار الكهربائي ألف لتر من السوالر شهريا ل 711وتحتاج مشافي القطاع 

 ساعة يوميا. 04
القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أن هناك أزمات متتالية تخنق العمل  أشرفوأكد الدكتور 

وقال القدرة لـ "قدس برس" إن المرضى  الصحي في قطاع غزة وتدخله في حالة تدهور مستمر.
اسية من حياتهم دون استجابات رسمية أو دولية عاجلة تنهى سيدفعون فاتورة هذه األزمات الق

 معاناتهم".
وأضاف: "انه إضافة إلى تعليق مشفى بيت حانون للعمليات المجدولة فان شركات التغذية أخطرتنا 
بتوقف تقديم الوجبات الغذائية للمرضى في مجمع الشفاء الطبي بدءًا من األول من تشرين ثاني 

اء عدم تلقيها مستحقاتها المالية من الحكومة الفلسطينية للشهر الخامس على جر  نوفمبر( المقبل)
 التوالي".

وأشار إلى أن هناك أزمة أخرى مع شركات النظافة وهم قد يقومون باحتجاجات على عدم تلقيهم أي 
 .أشهرأموال من الحكومة منذ خمسة 

وقية والدولية وكذلك وسائل اإلعالم وناشدت وزارة الصحة في بيان لها كافة الجهات الرسمية والحق
 التدخل لوضع حد لهذه األزمات التي تؤثر على حياة المرضى.

 00/02/0204قدس برس، 
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 "نفايات أثرية"قطعة  0422.. استرداد أكبر عملية نصب إسرائيلية ضد مصر": ياألهرام العرب" .40
ارنا المصرية التي نهبتها إسرائيل كارثة من العيار الثقيل فجرتها عملية استرداد  ث: أحمد إسماعيل

أثناء احتاللها لسيناء، لتوكد دون أدنى شك أن العدو الصهيونى سيظل عدوًا.. ماكرًا مخادعًا حتى 
 النهاية.

صندوقًا على أنها آثارنا التى نهبوها.. كانت  0711ببساطة وبعد ثمانى سنوات من استالم مصر 
 ال قيمة لها.« نفايات أثرية»يته المفاجأة أن الصناديق تحوى ما يمكن تسم
، تفاصيل 0167جنودنا األسرى والشهداء فى « بيادات»أكثر من ذلك حوت بعض الصناديق 

 المأساة وغيرها يرويها أساتذة ا ثار المصريين.
فها هو الدكتور نور الدين غبدالصمد مدير عام التوثيق األثرى بوزارة ا ثار يكشف لنا بداية ما 

كان الدكتور محمد عبد المقصود مسئول عن ا ثار فى شمال سيناء قد تولي مسألة  حدث قائاًل:
صندوق وتم  0711التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي السترداد ا ثار المصرية وبالفعل أعطوه 

 ىعندما تم نقلهم إل 2110عام  ىوظلوا هناك حت 0113وضعهم فى مخزن المتحف المصري عام 
هناك.. وكانت المفاجأة عندما بدأنا فتح هذه الصناديق وحصر ما بها، حيث مخزن  يالقنطرة شرق ف

وجدنا صناديق بها عينات تربة وصناديق أخري بها زلط وأخري قاسية جدا فقد كان بها أحذية 
قطعة وتم تسجيلها وموجودة حاليا فى  0411وكانت الحصيلة النهائية  0167لجنودنا الشهداء فى 
ها ليست قطعا ذات أهمية، فهي ما نطلق عليه نفايات حفائر بمعني آخر فهم إدارة العباسية، لكن
 6من ما جملة ما استولوا عليه من آثار لدرجة أن من ضمن ما أخذناه أيضا  %0أعادوا لنا تقريبا 

 قطع من موشي ديان عبارة عن شواهد قبور تنتمي للعصر اليوناني وليست حتي للعصر الفرعوني.
 09/02/0204 األهرام العربي،

 
 بـ"األقصى" "إسرائيل"األردن ياذر من مواجهات دموية جديدة بسبب ممارسات  .42

حذر األردن من تداعيات بقاء األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة على ما  :)بترا(-نيويورك
هي عليه، ومن العواقب الوخيمة لحالة الجمود التي تكتنف جهود تحقيق السالم على أساس حل 

ولتين، مشيرا إلى أن ذلك أفضى إلى حلقات دموية من النزاع ذهب ضحيتها ا الف من المدنيين الد
 الفلسطينيين.

األمن  عقدها مجلسوقالت مندوبة األردن الدائم في األمم المتحدة السفيرة دينا قعوار، خالل جلسة 
وغير القانونية، على  الدولي أمس، "نجد أنفسنا مجددا، وبسبب الممارسات اإلسرائيلية األحادية



 
 
 

 

 
           30ص                                     3375 العدد:    00/02/0204 األربعاء التاريخ:

 

أعتاب مواجهات دموية أخرى تهدد األبرياء وأمن المنطقة واستقرارها وتغذي مشاعر اإلحباط 
 واليأس".

وأضافت إن ما تقوم به إسرائيل في الحرم الشريف من انتهاكات لقدسية المكان وتدنيس له قد 
و إن دل على شيء فإنما ازدادت وتيرته بشكل مطرد عقب وقف إطالق النار في قطاع غزة، وه

يدل على أن إسرائيل مصممة على استثارة واستفزاز العرب والمسلمين بكل الطرق والوسائل 
الممكنة"، موضحة أن إسرائيل "تعلم يقين العلم أن الحرم القدسي الشريف هو خط أحمر ألكثر من 

 مليار إنسان في هذا العالم، لن يسكتوا على هذه االنتهاكات". 0.5
عت "فالذي يريد السالم واألمن لبلده ومواطنيه ال يرتكب هذه األفعال التي إذا ما استمرت ستضع وتاب

 إسرائيل في مواجهة مباشرة مع العالمين العربي واإلسالمي".
00/02/0204الغد، عمان،   

 
 األقصىفي فلسطين: الملك يقوم بجهود دولية لوقف تمرير قانون تقسيم  األردنيالسفير  .43

الهاشمية في فلسطين، خالد الشوابكة، أن الملك عبد هللا  األردنيةأكد سفير المملكة  :معا –بيت لحم 
يقسم  إسرائيليالثاني والحكومة األردنية، يقومون بجهود حثيثة عربية ودولية لوقف تمرير قانون 

ن المسجد وباحاته بين المسلمين واليهود زمانيا ومكانيا، مشددا على أ األقصىالتواجد في المسجد 
 والقدس خط أحمر، وما يحدث في القدس ليس مقبواًل. األقصى

ماليين دينار  7في القدس بكلفة  األردنية"هناك مشاريع تنموية تقوم بها الحكومة : وقال الشوابكة
جاللة الملك عبد هللا الثاني يمول مشاريع تصل لـ  أنأردني سنويا من خالل وزارة األوقاف، كما 

مبادرة جاللة الملكة رانيا في  إلى إضافةمن حسابه الخاص،  األقصىر في المسجد مليون دوال 3.5
 التعليم".

بمركباتهم الخاصة لكن  األردن إلىأية مشكلة لدخول الفلسطينيين  األردنوقال: "ال توجد لدى 
 األردن". إلىفي السماح بعبور المركبات الفلسطينية  اإلسرائيليالمشكلة تكمن في الجانب 

00/02/0204، اياة الجديدة، رام هللاال  
 
 تسّير قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة "الهيئة الخيرية األردنية" .44

الثالثاء من مقر مستودعاتها في طبربور  أمسالهاشمية  األردنيةسيرت الهيئة الخيرية  :بترا –عمان 
توزيعها عل  إلى( ليصار ااألونرو وكالة ) إلىقطاع غزة سيتم تسليمها  إلى إنسانيهقافلة مساعدات 
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شاحنات  01القافلة مكونة من  أنعام الهيئة في تصريح ل)بترا(  أمينوقال  المحتاجين في القطاع.
 .أخرىتحمل مادة الطحين ومواد غذائية 

00/02/0204، الرأي، عّمان  
 
 ل يجوز التفريط بالولية على المقدسات األردنية: دائرة اإلفتاء العام .45

قالت دائرة اإلفتاء العام إنها تراقب بقلق األحداث األخيرة في المسجد األقصى،  :واجاخالد الخ-عمان
وقالت في بيان صدر أمس: إننا في دائرة اإلفتاء في هذا البلد المسلم  وما يتعرض له من أخطار.

العربي، الذي يتمتع بقيادة هاشمية، دأبت على عمارة األقصى والدفاع عنه، انطالقًا من عقيدة 
اإلسالم التي ربطت المسلمين جميعًا بالمسجد األقصى ربطًا عقائديًا، ال يتغير بتغير األشخاص 
واألزمنة، لنؤكد رفض ما يقوم به العدو الصهيوني الغاشم من استفزاز مشاعر المسلمين بأعماله 

والعاكفين التصعيدية الرامية إلى تقسيم المسجد األقصى المبارك وتهويده، واالعتداء على المصلين 
مأهأ َوَسَعى ِفي َخَراِبَها أأ  َكَر ِفيَها اسع وَلِئَك َما فيه، قال هللا تعالى: )َوَمنع َأظعَلمأ ِممَّنع َمَنَع َمَساِجَد اَّللَِّ َأنع يأذع

ِخَرِة َعَذابٌ  لأوَها ِإالَّ َخاِئِفيَن َلهأمع ِفي الدُّنعَيا ِخزعٌي َوَلهأمع ِفي ا ع  .004َعِظيٌم( البقرة/ َكاَن َلهأمع َأنع َيدعخأ
وتابعت: إننا نحيي صمود إخواننا المرابطين في األراضي المقدسة، ونعتز باستبسالهم ودفاعهم عن 

 القدس والمقدسات، وندعـو هللا بصدق أن ينصرهـم ويثبت أقدامهم.
وقالت: والواجب الشرعي على المسلمين في هذا العصر، شعوبًا وقيادات وحكومات وأصحاب فكر 

 أي أن يدافعوا عن المسجد األقصى مما يحيط به من أخطار وما يتعرض له من انتهاكات.ور 
وأضافت: نؤكد أن الوصاية على المسجد األقصى هي حق للمسلمين ممثلين بالقيادة الهاشمية التي 
استمدت وصايتها على المقدسات بحكم إرثها التاريخي، واتفاقية الوصاية الموقعة مع السلطة 

نية وليس مع سلطات االحتالل التي ال نقر أي تصرف لها في هذا الموضوع، وال يجوز الفلسطي
 التفريط بهذه الوالية على المقدسات أو التنازل عنها.

00/02/0204، الرأي، عّمان  
 
 تطلق املة العون لمصابي األطراف في قطاع غزة" الهيئة الخيرية األردنية" .46

األردنية الهاشمية والجمعية الثقافية العربية بالتنسيق مع مؤسسة أطلقت الهيئة الخيرية  :)بترا(-عمان
التعاون الفلسطيني أمس الثالثاء من مدرسة الرائد العربي حملة العون لمصابي األطراف في قطاع 
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لصناعية زيارة موقعها ا األطرافودعت الحملة الراغبين في المساهمة ومعرفة تكاليف  غزة.
 (.www.awngaza.com): اإللكتروني

االتصال على  أو ،(Facebook.com/awngazaorg) الفيسبوكصفحة الحملة الرسمية على أو 
 . 11162711411450 أو 11162717111411او    11162717625746 األرقام

00/02/0204الدستور، عمان،   
 
 لى المسجد األقصىتدين العتداءات عفي األردن أازاب المعارضة  .47

المعارضة في بيان لها االعتداءات التي يقوم بها جيش  ألحزابالتنسيق العليا  : دانت لجنةعمان
 إطاروالمقدسات في  األقصىاالحتالل الصهيوني العنصري وقطعان المستوطنين على المسجد 

سلطات االحتالل  الحرية لدى أسرىالتهويد مطالبا بوقف االعتداءات، مؤكدة تضامنها الكامل مع 
 عنهم. واإلفراجالصهيوني مطالبة المنظمات الدولية والحقوقية بالسعي لتخفيف معاناتهم 

في المصالحة الوطنية والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية  اإلسراع إلىالفلسطينية  األطرافودعا 
 غزة. إعمار إعادةفي  واإلسراععلى قاعدة الثوابت الوطنية الفلسطينية 

00/02/0204ستور، عمان، الد  
 
 "إسرائيل": تقر بتصدير ثمار من الزيتون إلى في األردن "الزراعة" .48

أقر مصدر مطلع في وزارة الزراعة أمس، ما كشفه مستثمر في القطاع  :عبدهللا الربيحات -عمان 
بالرغم إسرائيل يوم أمس،  إلىالزراعي لـ"الغد"، بتصدير عدد من الشاحنات المحملة بثمار الزيتون 

 من إعالن الوزارة، قبل أيام أن باب التصدير لهذا المحصول موقوف للخارج، بما فيه إسرائيل.
وكشف صاحب شركة قرطبة للمنتجات الزراعية عطية الحمايدة، في تصريح إلى "الغد" أمس، عن 

 " أمس بشراء حمولة شاحنات، محملة بأثمار الزيتون األردني،44قيام عدد من عرب "فلسطين 
أن ذلك "يناقض ما أعلنته وزارة الزراعة من  إلىقادمة من المفرق، عبر جسر الشيخ حسين. الفتا 

 وقف باب التصدير لثمار الزيتون".
وأقر مصدر مطلع في وزارة الزراعة لـ"الغد" بأن الوزارة منحت رخصا محدودة لتصدير زيتون 

أن الكمية المصدرة أمس وصلت الى إلسرائيل، لكن المصدر شكك بدقة األرقام التي تحدثت عن 
 آالف طن. وقال إن الكمية المصدرة "محدودة". 4حدود 

http://www.awngaza.com/
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ذلك، جدد نقيب أصحاب معاصر الزيتون عناد الفايز رفض نقابته لفتح باب تصدير ثمار  إلى
تحديدا، مبينا أن فتح باب التصدير سيرفع سعر تنكة زيت الزيتون  إسرائيلالخارج، والى  إلىالزيتون 

 دينار، في ظل قلة اإلنتاج هذا العام. 011عام الحالي إلى لل
وبين الفايز، لـ"الغد"، أن إنتاج ثمار زيتون للعام الحالي أقل من العام الماضي، متوقعا أال يصل 

ألف طن، وقال إن النقابة "رفضت" تصدير ثمار الزيتون إلسرائيل،  04 إلىحجم اإلنتاج لهذا العام 
الوزارة األسبوع الماضي مع تجار "وقعوا عقود تصدير ثمار زيتون إلسرائيل خالل اجتماع عقد في 

 آالف طن". 6بقيمة نحو 
00/02/0204الغد، عمان،   

 
 اإلسرائيليهيئة التأسيسية لتااد علماء المقاومة: المقاومة مستمرة اتى استئصال جذور الاتالل ال .49

"الثورة والمقاومة  إنية التحاد علماء المقاومة على للهيئة التأسيس األولأكد البيان الختامي لالجتماع 
البحر"،  إلىوتحرير ارض فلسطين من النهر  اإلسرائيليمستمرة حتى استئصال جذور االحتالل 

المقاومة في مواجهة االستكبار العالمي  أشكالوأعلن استعداده التام لدعم المقاومة الفلسطينية وكل 
 العالم. أقطارفي كافة 
غزة وسوف يواصل تعبئة  إعمارللدعم المالي من اجل  األولىالبيان "يعلن االتحاد الدفعة وجاء في 
 من اجل مواصلة هذا الطريق". األمةطاقات 

لما يحاك ضدها من مؤامرة التمزيق والفتنة"،  األمةوأكد "اتحاد علماء المقاومة" على ضرورة توعية 
هو عمل  اإلسالميالداخل  إلى" اإلسرائيليلعدو "كل محاولة لحرف بوصلة المواجهة مع ا أنوقال "
 تقف خلفه الصهيونية واالستكبار العالمي وعمالؤه". إجرامي

لشعوب المنطقة  األولىقضية فلسطين وخاصة القدس الشريف هي المسألة  أنوشدد البيان على 
ومن أجل هذا  ات،األولويمن سلم  األولىولكل الشعوب المسلمة والحرة فال بد من جعلها في الدرجة 

 تأسس اتحاد علماء المقاومة".
ومفكريها وقادتها السياسيين واالجتماعيين للوقوف بوجه االحتالل  األمةودعا االتحاد كل علماء 

واالستكبار العالمي والسعي لتحقيق االستقالل التام وتحرير الشعوب  واألميركيالصهيوني 
 ي والصهيونية العالمية.المضطهدة كافة من اسر قوى االستكبار العالم

إعمار غزة وتأهيلها لكي تواصل السير بأقوى  إلعادةكافة  واإلمكانياتتعبئة الطاقات  إلىكما دعا 
 مما كانت عليه على درب المقاومة وحتى تحرير كامل ارض فلسطين.



 
 
 

 

 
           35ص                                     3375 العدد:    00/02/0204 األربعاء التاريخ:

 

ى الشكل هذا وقد انتخب المؤتمر هيئة للرئاسة لتسير أعمال االتحاد في المرحلة المقبلة، وجاءت عل
ا تي: الشيخ ماهر حمود أمينا عاما التحاد علماء المقاومة، وكياله الشيخ محمد حسن التسخيري 
والشيخ محسن األراكي، الدكتور جعفر عبد السالم ناطقا رسميا باسمها، الشيخ حسان عبدهللا رئيسا 

 لمجلس إدارتها، والدكتور محمد حسن تبرئيان أمينا للسر.
وم الثالثاء االجتماع التأسيسي لـ "اتحاد علماء المقاومة في بيروت" بحضور وانطلق في بيروت ي
 والعلمائية في الوطن اإلسالمي والعالم. اإلسالميةعدد من الشخصيات 

" الشيخ محسن ا راكي، اإلسالميةالعام لمجمع التقريب بين المذاهب  األمينرز هذه الشخصيات، أب
خ نعيم قاسم، مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، مفتى العام لحزب هللا الشي األميننائب 

 إمامالسنة في العراق الشيخ خالد المال،  أهلالجمهورية التونسية حمدة سعيد، رئيس جماعة علماء 
مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود، رئيس مجلس األمناء لتجمع العلماء المسلمين الشيخ 

 في مطعم الساحة ـ طريق المطار.احمد الزين. االجتماع انعقد 
بناًء على مقررات مؤتمر دعم المقاومة في فلسطين الذي أقامه المجمع العالمي  اإلعالنويأتي 

للتقريب بين المذاهب في طهران الشهر الماضي. وقد وزعت على العلماء المشاركين مسودة مشروع 
التحاد مفتين وعلماء كبار من عدة دول العالمي لعلماء المقاومة. ويضم ا لالتحادالنظام األساسي 

سالميةعربية   منها ايران وسوريا ومصر ولبنان وتونس. وا 
 00/02/0204قناة العالم، طهران، 

 
 : الجامعة العربية ليس لها عالقات مع "إسرائيل"نبيل العربي .51

عة ليس لها أكد األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن الجام: مراد فتحي -القاهرة 
 عالقات مع إسرائيل، وال تستطيع أن تتحدث مع مسؤولين في سلطة االحتالل.

وفي تصريحات للصحفيين يوم الثالثاء، شدد العربي على أن الجامعة تدين الدعوات التي تطلقها 
 إسرائيل لتقسيم المسجد األقصى، إدانة كاملة.

يني محمود عباس )أبومازن( لتحديد موعد ولفت إلى أنه يجري مشاورات حاليا مع الرئيس الفلسط
جديد لزيارة الوفد الوزاري العربي لقطاع غزة، وذلك بعد تأجيل الزيارة التي كانت مقررة غدا الخميس 

وقال العربي إن الجامعة العربية تجري اتصاالت مع جميع  نظرا الرتباطات عدد من الوزراء العرب.
 شأن.الجهات الدولية ومجلس األمن في هذا ال

 00/02/0204الشرق، الدواة، 
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 األقصىالمسجد رئيس البرلمان العربي يستنكر العتداءات اإلسرائيلية على  .50

جدد رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان استنكاره لالعتداءات اإلسرائيلية : )وام( -القاهرة 
اإلسالمية والمسيحية في  ن السياسات الصهيونية تجاه المقدسات"على المسجد األقصى، وقال: 

بل مشاعر العرب  فقطالمنطقة واستفزاز ليس مشاعر الفلسطينيين بشعال العنف إلالقدس تهدف 
، مؤكدًا أن ما يرتكبه الكيان الصهيوني هو خرق واضح للتهدئة، األمر الذي يدعو "والمسلمين جميعاً 

 خمادها.شعال فتيل األزمة التي سعى المجتمع الدولي سعيًا حفيفًا إلإل
بات من الواضح أن الكيان هو المسؤول دائمًا عن خرق االتفاقات والمعاهدات وتجاهل : "وأضاف

 ."على الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم استمرار االعتداءبالمواثيق والقوانين الدولية رغبة 
كات اإلسرائيلية ووجه نداء إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان واألمم المتحدة لوقف االنتها

المتكررة على المسجد األقصى وردع إسرائيل عن أي محاولة للمساس بالمقدسات اإلسالمية 
 .والمسيحية في القدس

 00/02/0204التااد، أبو ظبي، 
 
 أطباء جزائريون وتونسيون يجرون مئة عملية جرااية لمرضى ومصابين في غزة .52

عملية جراحية  011ي المتواجدان في قطاع غزة غزة: أجرى الوفدان الطبيان الجزائري والتونس
 للمرضى وللمصابين من العدوان األخير على القطاع منذ وصولهما خالل األسبوع المنصرم. 

وقال مدير الخدمات الطبية العسكرية الدكتور عاطف الكحلوت أن الخدمات الطبية واصلت تقديم 
بعده، فكان أبرز عملها بعد العدوان استقدام خدماتها للمرضى والمصابين خالل فترتي العدوان وما 

وفود طبية عربية تضم أطباء متخصصين لعالج المصابين الذين لم يتمكنوا من السفر للخارج. 
وأوضح أن عملية اختيار تخصصات األطباء تمت بناًء على الحاجة المأِلحة للجرحى بالقطاع، 

المخ واألعصاب وجراحة التجميل إلى يضم الوفدان تخصصات في الجراحة العامة وجراحة  حيث
 جانب جراحة المسالك البولية وجراحة العظام.
 115عملية جراحية في كافة التخصصات وعاينا  011وأوضح أن الوفدين الجزائري والتونسي أجريا 

حالة مرضية قأّدمت لهم الخدمة العالجية والطبية الالزمة في كل من المستشفى الجزائري ومستشفى 
 بلسم.

 00/02/0204قدس برس، 
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 غزةفي الهجمات على منشآت لألمم المتادة أثناء ارب : ماضون لتاقيق شامل مون كيبان  .53

قال األمين العام لألمم المتحدة بان جي مون يوم الثالثاء إنه سيمضي قدما في إجراء  :األمم المتحدة
خيرة ضد نشطاء حركة تحقيق في الهجمات على منشآت لألمم المتحدة أثناء حرب إسرائيل األ

 حماس في قطاع غزة واستخدام مواقع المنظمة الدولية لتخزين أسلحة.
وفي أحد الحوادث قتل أكثر من عشرة اشخاص في مدرسة لألمم المتحدة اثناء قصف اسرائيلي. 
واشارت اسرائيل الى استخدام نشطاء منشآت األمم المتحدة لتخزين صواريخ كسبب الستهداف تلك 

 المنشآت.
وأبلغ بان اجتماعا شهريا لمجلس األمن الدولي بشأن الشرق االوسط بزيارته لمدرسة لألمم المتحدة 

 في مخيم جباليا حيث سعى المدنيون للحصول على حماية اثناء الحرب.
وقال "اتطلع الى تحقيق شامل من قوات الدفاع االسرائيلية في ذلك وغيره من الحوادث التي تعرضت 

 مم المتحدة لضربات وقتل كثير من االبرياء."فيها منشآت األ
واضاف "أخطط للمضي قدما في لجنة تحقيق مستقلة للنظر في أخطر تلك الحاالت وايضا في أمثلة 

 عثر فيها على اسلحة في منشآت لألمم المتحدة."
واشار ستيفاني دوجاريتش المتحدث باسم بان في وقت الحق إلى أن األمين العام يعتزم التحرك 

 سريعا في اجراء التحقيق.
وقال للصحفيين إن "لجنة التحقيق نوع من االجراء العادي حين يحدث ضرر لممتلكات او مبان 

ولم يقدم األمين العام تفاصيل عن لجنة التحقيق. وقال دوجاريتش إن التفاصيل سترد  لألمم المتحدة."
 الحقا في اعالن رسمي عن التحقيق.

 00/02/0204وكالة رويترز لألنباء، 
 
 "ال الدولتينمشروع "أنشطة الستيطان غير مشروعة وتتعارض تماما مع  األمم المتادة: .54

حث االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون اسرائيل والفلسطينيين امس  :أ.ف.ب -االمم المتحدة 
الت الصعبة" على االمتناع عن القيام بأعمال احادية الجانب تؤجج التوتر وبان يقوموا بـ "التناز 

 المطلوبة النهاء النزاع بينهما.
وقال االمين العام "على قادة الطرفين ان يتجاوزوا خالفاتهم واالمتناع عن المبادرات احادية الجانب 

 التي تستخدم فقط لتأجيج انعدام الثقة".
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ئال حل "الدولتين" على انه "الخيار الوحيد الذي يمكن ان يستمر" قا مشروع ووصف بان كي مون
"آن االوان للتحلي بالشجاعة والرؤية للقيام بالتنازالت الصعبة المطلوبة االن. انا احث الطرفين على 
ان يكونا على مستوى المسؤولية". ودعا االمين العام لالمم المتحدة اسرائيل الى وقف انشطة 

بب بها زيارات االستيطان مشددا على انها "غير شرعية" وعبر عن قلقه ازاء الصدامات التي تتس
يهود الى اماكن مقدسة في القدس. وقال "القانون الدولي واضح: انشطة االستيطان غير مشروعة. 

 انها تتعارض تماما مع مساعي الوصول الى حل الدولتين".
 00/02/0204الاياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "ال الدولتينتهدد "خطوات خاذ اتوثيقة "خطوط امراء" من ب "إسرائيل"ياذر  األوروبي التااد: "هآرتس" .55

الماضي وثيقة "خطوط  األسبوعكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن االتحاد األوروبي بلور : رام هللا
 حمراء" يحذر فيها إسرائيل من اتخاذ خطوات تشكل تهديدا حقيقيا إلمكانية تطبيق حل الدولتين.

أندرسون، بإيصال الرسالة إلسرائيل -رغوأوكل االتحاد األوروبي لسفيره في تل أبيب، الرس فابو 
بالغها بأن االتحاد معني بإجراء محادثات حول النقاط التي تقلقه.  وا 

وتحدد الوثيقة الخطوط الحمراء لسياسات إسرائيل في الضفة الغربية، ومن النقاط التي اشتملت عليها 
"نحذر إسرائيل من  االمتناع عن البناء االستيطاني في "غفعات همطوس". وكتب في الوثيقة:

المضي في نشر العطاءات واالستمرار في عمليات البناء في الحي. فخطوة من هذا النوع ستعتبر 
تجاوزا خطيرا واستمرارا في فرض الحقائق على األرض التي تحدد مسبقا نتيجة أي مفاوضات 

 مستقبلية".
"معاليه أدوميم" والقدس، فالبناء في االستيطانية الواقعة بين E1ثانيا، االمتناع عن البناء في منطقة 

 هذه المنطقة يشكل خطورة على التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية".
 الخط األحمر الثالث، االمتناع عن عمليات البناء في مستوطنة "هار حوما" في جبل أبو غنيم.

كنهم في الضفة الغربية تجمعا بدويا قسرا من مسا 02والرابعة، إلغاء المخطط إلخالء سكان 
ونقلهم إلى غور األردن. وقالت الوثيقة إن االتحاد االوروبي يدعو إسرائيل  E1واقتالعهم من منطقة 

لتجميد المخطط والبحث عن حل بديل بالتعاون مع السكان. وشدد االتحاد األوروبي على أن 
 «.تطبيق المخطط سيعتبر خرقا خطيرا للقانون الدولي ومعاهدة جنيف»
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النقطة الخامسة، االمتناع عن إجراء أي تغيير في الوضع القائم في المسجد األقصى. واعتبرت 
الوثيقة أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد األقصى من ستخلق عدم استقرار في القدس 

 وتزيد من التوتر.
يوم غد  لألقسىراء زيارة وقال ديبلوماسي أوروبي أن قناصلة االتحاد األوروبي كانوا يعتزمون إج
 الخميس لكنهم ألغوها بقرار من بروكسل خشية أن تعتبر استفزازا إلسرائيل.

وحسب الوثيقة، أوكل لسفير االتحاد األوروبي في إسرائيل االجتماع مع مدير عام وزير الخارجية 
بالغهما بأن االتحاد معني بإجراء مداوالت   إسرائيلمعمقة مع اإلسرائيلية ومستشار األمن القومي وا 

 في هذه المواضيع وقضايا أخرى متعلقة بالمناطق الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسي أوروبي قوله إنه لم يتقرر خالل المداوالت التي أجريت في االتحاد 

النهائية وماذا ستكون تداعياتها وخطوات الرد في حال تم « الخطوط الحمراء»هي  األوروبي ما
 تجاوزها.

وأضاف: "هناك عدة دول وعلى رأسها فرنسا تعتقد أنه ينبغي تحديد عقوبات يتم فرضها في حال 
 عدم استجابة إسرائيل، كي ال تكون هناك مفاجآت ويكون الثمن واضحا".

أجرت يوم أمس مداوالت حول الموضوع، مضيفة أن  اإلسرائيليةوقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية 
د األوروبي يمهد لفرض عقوبات على المستوطنات. وقال مسؤول في هناك شعورا بأن االتحا

 الخارجية: "المفاوضات التي يقترحها االتحاد األوروبي هي عمليا جلسة استماع قبل العقاب".
وأضاف: "لدينا شعور بأنهم يتوقعون أن نرفض اقتراح الدخول في مفاوضات معهم وبذلك نمنحهم 

 أن نفاوضهم على نوع العقوبات التي ستفرض علينا". الذريعة لفرض عقوبات علينا، أو
 00/02/0204القدس، القدس، 

 
 0204لسنة لربع الثاني في امليار دولر إجمالي الدخل القومي  52 ":التخطيط واإلاصاء القطرية" .56

قالت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء القطرية، إن الدخل القومي اإلجمالي : األناضول –الدوحة 
ل قطري( بنسبة  مليار ريا 042.61مليار دوالر ) 51ري للربع الثاني من هذا العام بلغ نحو القط

 عن نفس الفترة من العام الماضي. %7.1زيادة 
وأضافت البيانات التي نشرتها الوزارة القطرية الثالثاء، أن نفقات االستهالك النهائي لألسر بلغت 

 %01.5ي( خالل الربع الثاني من هذا العام بنسبة زيادة قطر  ل مليار ريا 27.04مليار دوالر ) 7.4
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عن الربع المماثل من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه الزيادة بسبب ارتفاع عدد السكان وارتفاع 
 أسعار المواد االستهالكية في البالد.

ك النهائي ووفقا لبيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء القطرية، بلغت نسبة نفقات االستهال
، مقابل 2104في الربع الثاني  %04.5لألسر المعيشية من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي، نحو 

 عن الربع المماثل من العام الماضي. 03.1%
مليار دوالر  7.35وبلغت نفقات االستهالك النهائي للحكومة في الربع الثاني من العام الجاري   
، وفقا للبيانات 2103عن الربع الثاني من عام  %01.2زيادة   ل قطري( بنسبة مليار ريا 26.46)

 الرسمية.
وأوضحت بيانات الوزارة، أن قيمة الصادرات خالل الربع الثاني من العام الجاري بلغت ما قيمته  

مقارنة بنفس الفترة من عام  %2.4ل قطري(، بنسبة زيادة  مليار ريا 035.11مليار دوالر ) 37.2
2103. 

ل قطري(   مليار ريا 57.40مليار دوالر ) 05.7القيمة اإلجمالية للواردات في الفترة ذاتها  كما بلغت
عن الربع الثاني من العام الماضي، وذلك بسبب الزيادة في واردات معدات  %4.5بنسبة زيادة 

 النقل، والمواد المصنعة المتنوعة والمواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة.
00/02/0204، "00موقع "عربي   

 
 راشد الغنوشي يفوز بجائزة مؤسسة ابن رشد األلمانية للفكر الار .57

أعلنت مؤسسة ابن رشد األلمانية للفكر الحر منح جائزتها السنوية السادسة : خالد شمت -برلين 
عشرة هذا العام لرئيس حركة النهضة التونسية المفكر اإلسالمي راشد الغنوشي، تقديرا لجهوده 

"أحد الشخصيات البارزة التي مهدت الطريق لتأسيس نموذج إسالمي معاصر يتوافق مع قيم باعتباره 
 الحداثة".

الذي ستسلمه جائزتها  -وقالت المؤسسة الثالثاء في بيان صحفي تلقته الجزيرة نت إن الغنوشي 
ن األول ديسمبر/كانو  5يورو في احتفال يقام بالعاصمة األلمانية برلين في  2511البالغة قيمتها 

، درس الفلسفة في القاهرة ودمشق وباريس، وعرف على نطاق واسع كأحد أبرز المفكرين -القادم
المسلمين المعاصرين، وكسياسي ذي قناعة بتوافق اإلسالم ومبادئ الديمقراطية والتعددية والحرية في 

 العصر الحديث.
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ضة التونسية، معتبرة أن "الشيخ وعرضت المؤسسة حيثيات منح جائزتها هذا العام لرئيس حركة النه
راشد الغنوشي تعرض في عدد كبير من مؤلفاته ألهم القضايا الفكرية المثارة في الساحة العربية، 
كالعالقة بين اإلسالم والحداثة والديمقراطية والعلمانية والمجتمع المدني والحكومة المدنية وعالقة 

 الشرق بالغرب".
الغنوشي تجاوز الساحة السياسية حيث كان لمؤلفاته تأثيراتها  وذكرت مؤسسة ابن رشد أن تأثير

 الواضحة على الفكر اإلسالمي في تونس والعالم العربي.
00/02/0204الجزيرة نت، الدواة،   

 
 الصهاينة في مواجهة رؤى آخر الزمان .58

 صالح النعامي
في أعقاب الحرب على  هناك مفارقة ذات داللة يلتفت إليها كل من يتابع الجدل النخبوي الصهيوني

غزة، حيث يبرز بشكل واضح تهاوي الثقة في أوساط الكثير من النخب في مستقبل هذا الكيان. 
فعلى الرغم من قوته العسكرية ومنعته االقتصادية، وتراجع مستويات الخطر الوجودي عليه في 

باتوا يعبرون بشكل  أعقاب تفكك أو ضعف دول الجوار العربي، إال أن ساسة وشعراء وكتابا صهاينة
على الرغم من الدمار الهائل  المفارقة انهعلى البقاء. ومن « إسرائيل»واضح عن شكوكهم في قدرة 

بغزة خالل الحرب األخيرة، وعلى الرغم من أن الضرر المادي الذي لحق « إسرائيل»الذي ألحقته 
د زادت نتائج الحرب من حدة بالمجتمع الصهيوني يعتبر هامشيًا جدًا مقارنة بما حدث في غزة، فق

التعبير عن هذه الشكوك. ولعل أبرز ما يوضح هذه الظاهرة عدم تردد عدد من كبار الكتاب 
 والبحث عن حياة في مكان آخر.« إسرائيل»الصهاينة في الترويح لفكرة ترك 

لة عندما أجرت معه الصحيفة مقاب« يديعوت أحرنوت»فقد فاجأ الكاتب يارون لندن قراء صحيفة 
أكد فيها أنه مثل كثير من اإلسرائيليين يتخوف من وطأة الخطر الدائم الذي يتهدد  1-01بتاريخ 

ويضيف لندن، مقدم البرامج «. إسرائيل»غير « وطن آخر»، لذا فهو يستعد للبحث عن «إسرائيل»
إلى أنه يبدو متفائاًل ، مشيرًا «إسرائيل»الحوارية البارز في قناة التلفزة العاشرة أنه متشائم إزاء مستقبل 

للبقاء، مشيرًا إلى تجذر الشعور لدى قطاعات واسعة  %51فرصة « إسرائيل» إنه يعطيعندما يقول 
على البقاء. ويشير لندن إلى أن المعضلة التي تواجهها « الدولة»من اإلسرائيليين باليأس من قدرة 

بشكل ذكي، وال نملك الرؤية تتمثل في أن قيادتها غير قادرة على إدارة الحرب « إسرائيل»
اإلشكالي مع قطاع غزة هو الذي أدى إلى اندالع « إسرائيل»ويعتبر لندن أن تعاطي «. المستقبلية
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الحرب األخيرة التي مست بمعنويات الكثير من اإلسرائيليين. وسيضمن لندن رؤيته هذه في كتاب 
 ذكريات سيصدر قريبًا في لندن.
بق يوسي ساريد في نظرته التشاؤمية عن لندن. وفي مقال نشرته وال يختلف وزير التعليم األس

، يلفت ساريد األنظار إلى حقيقة أنه عندما تحل الذكرى السنوية 1-4بتاريخ « هارتس»صحيفة 
هل بإمكاننا مواصلة التواجد في هذه  هنا؟لنا  مستقبلثمة  التقليدي: هليتفجر السؤال « الدولة»لقيام 

اريد من قصيدة الشاعر يعكوف جلعاد التي تصور عمق انعدام الثقة في ؟؟. ويقتبس س«المنطقة
إنك ال تريد أن تكون هناك مطلقًا، إذن « مستقبل هذا الكيان، حيث يقول جلعاد في مطلع قصيدته:

ما العمل، أحد لم يسألك ما الذي جاء بك إلى هنا، لكن عندما تكبر ويكون لك ولد، ويسألك هذا 
ويوضح ساريد أن «. هذه البالد وال تسأل أحداً  له: غادرندما أصبح شابًا؟،ستقول الولد: ماذا أفعل ع

كثيرًا من العائالت التي ثكلت أبناءها في الحروب باتت تتساءل حول جدوى تضحياتها. وينقل ساريد 
راحت  هل“تتساءل:  ، حيث73عن نوريت، شقيقة الطيار يغآل ستاف الذي قتل خالل حرب 

ونوه ساريد إلى أن نخب الدولة الحاكمة حرصت على منع تفجر أسئلة حول «. تضحيات يغآل سدىً 
 ومدى ضرورة التضحية من أجلها.« إسرائيل»مستقبل 

وأشار ساريد إلى أن القيادات التي توالت على إدارة شؤون الدولة بذلت كل الجهود الممكنة من أجل 
ية بعد عقود على إقامتها، حيث ليس تقف عار « إسرائيل»جعل األكاذيب مسلمات، وهو ما جعل »

وفي أتون هذا الجدل، «. أمامها إال الحروب، لدرجة أن شعار كل إسرائيلي: أنا وأنت والحرب القادمة
دولة غير »يتمثل في تحولها إلى « إسرائيل»يحذر المفكر روجل ألفر أن الضياع الذي ينتظر 
لطغيان على شعب آخر تعتمد على نظام قمع ديموقراطية تتحكم فيها أقلية يهودية، دولة تمارس ا

« إسرائيل»يسخر ألفر من قادة « هارتس»وفي مقال نشرته «. قاس، تنخر فيها العنصرية والعنف
التي يعتقد حكامها أن المسيح سينزل وسيجلب معه كل يهود العالم إلى هنا، دولة تتوهم أن 

أنهم ببساطة يقبلون الطرد إلى مكان الفلسطينيين يمكن أن يعيشوا تحت نظام فصل العنصري أو 
دولة يكاد اقتصادها ينهار بفعل عبء نفقاتها األمنية، دولة »وتساءل ألفر عن مستقبل «. آخر

تتهددها المقاطعة الدولية، دولة نخبها الحاكمة ينخرها الفساد، دولة يتهم من يتبنى رأيًا مخالفًا فيها 
من نفسها، وتفرض حاًل للصراع  إلنقاذهاخل قوة خارجية بالخائن، دولة يتمنى أغلب قاطنيها أن تتد

« يديعوت أحرنوت»ويروي ناحوم برنيع، كبير المعلقين في صحيفة «. يجعل من الحياة طبيعية هنا
حتى لدى « إسرائيل»حادثة تبدو كطرفة، ولكنها حقيقة، وتدلل على انعدام الثقة بإمكانية تواصل 

 األمريكيين.« إسرائيل»أصدقاء 
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طبيب قبل ساعات من  إلىشير برنيع إلى الكاتب اليهودي األمريكي وليام غوردس الذي ذهب وي
، للحصول على وصفة دواء طلب أخذها قبل السفر بالجو، أنجلوسمن نيويورك الى لوس  إقالعه

؟»فسأله الطبيب:  فرد غوردس: أنا كاتب. فسأل الطبيب: ماذا تكتب ؟. قال: قصصًا «. بماذا تعملأ
تكتب قصصًا قصيرة !!!. ويضيف  أنت، ا نأفهم »فضِحك الطبيب، وقال: آه «. إسرائيل»حول 
، وهو مزاج الشعور بنهاية الزمان، «إسرائيل»الطبيب العفوية تعكس المزاج العام في  إجابة»برنيع 

مع أنه ال يتحدث عنه أحد لكن الجميع يشعرون به. إنه نوع من اليأس، ال ينبع من الحرب التي 
 ، على حد تعبيره.  «نت أو من الحرب التي قد تأتي، بل من مصادر أعمقكا

00/02/0204، السبيل، عّمان  
 
 ما هو الرد على تصاعد الستهداف لألقصى والقدس؟ .59

 ياسر الزعاترة
خالل األسابيع األخيرة، وعلى نحو محموم، لم تتوقف االعتداءات الصهيونية على المسجد األقصى، 

لمقدسة واحدة من أكثر البؤر التهابا في الساحة الفلسطينية، ليس في محيط ما جعل المدينة ا
المسجد، وفي مواجهة قطعان المستوطنين وحسب، بل في شوارعها أيضا، ربما ألن أمن السلطة 
ليس موجودا هناك لكي يمارس هوايته في قمع المسيرات وتأكيد التنسيق األمني، والغريب أن 

ى في مدن الضفة ما لبثت أن تعرضت للقمع واعتقل عدد من مسيرات تتضامن مع األقص
المشاركين فيها، بينما كان الرئيس الفلسطيني يدعو إلى الرباط في المسجد ومواجهة اعتداءات 

 المستوطنين عليه!!
هل ثمة جديد في مسلسل االستهداف المتواصل للمسجد األقصى، ولعموم المدينة المقدسة، وهل 

لتسارع الذي تجعله أجواء المنطقة أكثر سهولة ويسرا، أم أن األمر على حاله نحن إزاء قدر من ا
يسير باضطراد منذ عقود في اتجاه تكريس واقع الهيمنة على ما يعرف بالمربع المقدس الذي يوجد 
يعرف بالتقسيم الزماني للمسجد تمهيدا لتقسيمه مكانيا  فيه المسجد وقبة الصخرة، وصوال إلى ما بات أ

 لك.بعد ذ
أيا يكن الجديد في ملف استهداف المدينة باالستيطان ومسجدها بالتهويد، فإن المسلسل ليس في 

ال معنى إلسرائيل من دون القدس، وال معنى للقدس من دون »وارد التوقف، وبحسب بن غوريون 
دون خلف والنتيجة هي أن اإلسرائيليين بعلمانييهم ويسارييهم ويمينييهم وحاخاماتهم يتوح«. الهيكل
اإلسرائيلي المعروف، وصاحب « حمامة السالم»، وعندما يرى يوسي بيلين، «جبل الهيكل»ملف 
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وثيقة جنيف الشهيرة، أن جبل الهيكل بالنسبة لليهود، جميع اليهود، هو بمثابة مكة أو الكعبة بالنسبة 
ي التفاصيل بين هذا للمسلمين، فذلك يعني أن أحدا ليس في وارد التنازل في هذا الملف، مع فارق ف

الفريق وذاك. وفي آخر استطالع إسرائيلي للرأي قبل أيام رفض حوالي ثالثة أرباع اإلسرائيليين 
التنازل عن القدس الشرقية وغور األردن في سياق تسوية سياسية، فيما يبدو أن هذا التوجه سيأترجم 

روع في الكنيست يقضي قانونيا، إذ كشف عضو عربي في الكنيست عن نية الصهاينة طرح مش
 بتقسيم زماني ومكاني للمسجد.

هو أن المرحلة األهم في التاريخ « الحياة مفاوضات»ما نتذكره دائما، وينساه أصحاب نظرية 
، وكانت انطالقتها ردا مباشرا على زيارة شارون 24/1/2111الفلسطيني هي انتفاضة األقصى 

ن كانت  الظروف الموضوعية األخرى هي التي وفرت إمكانية للمسجد تأكيدا على حق اليهود فيه، وا 
استمرارها، السيما فضيحة المفاوضات في كامب ديفيد صيف ذلك العام، حين طالب اإلسرائيليون 
بجزء من الشق العلوي للمسجد األقصى، مع سيادة كاملة على شقه السفلي، وبالطبع من أجل 

المسجد. كما نتذكر انتفاضات أخرى سبقتها  استمرار البحث عن الهيكل الذي يزعمون وجوده تحت
من أجل القدس أيضا )انتفاضة البراق، انتفاضة أبو غنيم، ردا على مستوطنة أبو غنيم في القدس 

 (.16التي أعلنها نتنياهو نفسه عام 
إن أي حديث عن مواجهة المخططات الصهيونية بالصراخ والمفاوضات ومطالبة المجتمع الدولي 

ون ذا قيمة، وال ندري ما هي اإلجراءات القانونية التي لّوح بها عباس لحماية المسجد، بالتدخل لن يك
 ولماذا لم يبادر إليها منذ زمن؟!

لقد ثبت أن مراحل المفاوضات هي األكثر ازدحاما باالستيطان والتهويد، أكان خالل أوسلو، أم 
عن مواجهتها بدعوة العرب والمسلمين خالل مرحلة القادة الجدد الذين ورثوا ياسر عرفات، وال تسأل 

إلى زيارتها سائحين، فضال عن طلب التبرعات التي يمكن لملياردير يهودي واحد أن يدفع أكثر 
 منها.

ال مجال لمواجهة تلك المخططات سوى بوحدة على قاعدة المقاومة الشاملة بعنوان واضح هو دحر 
دة تكريس سلطة تخدم االحتالل، ومفاوضات لن االحتالل من دون قيد أو شرط، أما الوحدة على قاع

تأت بخير، فال يمكن أن يؤدي إلى غير المزيد من التهويد، وتاليا تكريس التنازل بصيغة أو بأخرى، 
وربما توفير األجواء لهدم المسجد برمته من أجل بناء الهيكل، وفي المدى القريب تقسيمه بين 

 اليد عليه بالكامل.المسلمين واليهود، زمانيا، تمهيدا لوضع 
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اليوم يبدو المشهد بائسا، ففي ظل سلطة التنسيق األمني في الضفة الغربية، وانشغال أنظمة العرب 
الشيخ رائد وأنصاره، وأبناء القدس ومحيطها  بالمواجهة سوىبمطاردة ربيع الشعوب وثوراتها، ليس 

ذين ما برحوا يذكرون بقضية وال يحميهم،الذين يتصدون بشكل يومي لممارسات المستوطنين ومن 
األقصى، ليس فقط لخصوصيتها، بل أيضا لرمزيتها كعنوان لقضية فلسطين التي يدفنها قادة السلطة 
والمنظمة وفتح بمفاوضات يعلم الجميع أنها لن تمنحهم غير دولة مؤقتة في حدود الجدار، أو حل 

 مشّوه ال قدس فيه وال سيادة وال عودة لالجئين.
00/02/0204مان، الدستور، ع  
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 ساري عرابي
في ذكرى األيام األولى من انتفاضة المسجد األقصى التي اندلعت قبل أربعة عشر عاًما، وفي 
الذكرى الرابعة والعشرين لمجزرة المسجد األقصى؛ يكثف الصهاينة اقتحاماتهم للمسجد المقدس 

ون مساعيهم لتقسيمه، بينما تقوم السلطة الفلسطينية بقمع المسيرات التي نظمتها حركة حماس ويعزز 
في بعض مدن الضفة الغربية احتجاًجا على تلك االعتداءات كما حصل في يوم الجمعة الماضي، 
وكانت السلطة من قبل قد قامت بالتضييق على الفعاليات التي نظمتها ذات الحركة تضامًنا مع 

سرى اإلداريين الذين استمر إضرابهم المفتوح عن الطعام ثالثة وستين يوًما في الفترة الواقعة ما األ
 بين شهري نيسان وحزيران من هذا العام.

وخالل هذا العام أيًضا قامت مجموعة من حركة حماس في مدينة الخليل بالضفة الغربية بأسر 
واسع على الضفة الغربية تمثل في مداهمة ثالثة مستوطنين وقتلهم، وتبع ذلك عدوان صهيوني 

البيوت وتكثيف حمالت االعتقال والتي شملت األسرى المحررين في صفقة الجندي "جلعاد شاليط"، 
وتعرضت هذه الحملة لمقاومة عزالء باسلة في كل من الضفة والقدس وبعض مناطق فلسطين 

خضير من حي شعفاط بالقدس خاصة بعد خطف المستوطنين للطفل محمد أبو  44المحتلة عام 
وحرقه حًيا، حتى تدحرجت األحداث بعد ذلك وصواًل للحرب العدوانية الواسعة التي شنها االحتالل 

 على قطاع غزة والتي استمرت لما يقارب الشهرين.
وقبل شهر استشهد منفذو عملية أسر المستوطنين في الخليل، أما بعد شهرين من ا ن فسوف ندخل 

 سابعة والعشرين الندالع االنتفاضة األولى وتأسيس حركة المقاومة اإلسالمية "حماس".في الذكرى ال
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ينفتح هذا السرد على الكثير مما يربط هذه األحداث ببعضها، ويثري النقاش حول الوضع الفلسطيني 
القائم، بيد أننا سنتوقف عند االقتراح المستمر من طرف بعض المثقفين باتخاذ تجربة االنتفاضة 
األولى خياًرا نضالًيا بدياًل عن المقاومة المسلحة، وهو االقتراح الذي يزدادون به إلحاًحا عادة في 

 ذروة الفعل المسلح، كما حصل في حرب "العصف المأكول"!
وتتلخص حجة أصحاب هذا االقتراح في ثالثة عناصر أساسية: األول؛ الحّد من كلفة المواجهة مع 

االحتالل أمام الرأي العام العالمي، والثالث: إشراك المجتمع المتجاوز  االحتالل، والثاني: إحراج
 للحالة الفصائلية في المواجهة.

ومع أن عناصر هذه المحاّجة تفتقر إلى القّوة التي تفرض التسليم بها، وتستدعي نقاًشا يكشف عما 
الموضوعية التي  تنطوي عليه من ضعف وهشاشة، فإننا في هذه المقالة سنتوقف فقط عند الشروط

أنتجت االنتفاضة األولى، وهي ذات الشروط الممتنعة ا ن، وبما يقّوض هذا التصور الرومانسي 
الذاهل عن السياقات الموضوعية، والذي يفترض بأن نموذج االنتفاضة األولى هو خيار متاح لمن 

حينما يفترض أراده إال أنه متروك من طرف الفصائل، وهو تصور ال يخلو من تناقض داخلي 
 المشكلة في الفصائل والحل في المجتمع، ثم ال يتساءل: ولماذا ال يقوم المجتمع بالحل؟!

عالقة األحداث التي عرضها مفتتح هذه المقالة بهذه القضية؛ يمكن التقاطها أساًسا من موقف 
تلك التي السلطة تجاه الفعاليات االحتجاجية  العزالء، سواء تلك التي تنظمها حركة حماس أو 

تتصدرها قوى سياسية ومجتمعية أخرى، خاصة وأن الحديث عن موضوعات تحظى باإلجماع 
الوطني، ويفترض فيها أن تعصم المحتجين ألجلها من قمع السلطة الوطنية، كقضايا األسرى 
والقدس واألقصى، وبالرغم من ذلك فإن السلطة لم تتوقف عند هذه االعتبارات اإلجماعية وهي تمنع 

ا النوع من االحتجاج األعزل حتى لو اقتصر على مجرد التجمهر داخل مراكز المدن بعيًدا عن هذ
 نقاط االحتكاك مع االحتالل.

من الواضح أن السلطة تسعى جاهدة إلغالق المنافذ التي يمكن أن يتوسع منها االحتجاج بما يحول 
ن كانت أكثر صرا مة مع حركة حماس، فإن أهدافها دون القدرة على تطويقه تالًيا، وهي سياسة وا 

تتجاوز الخصومة مع حماس والرغبة غير المخفية في اجتثاث هذه الحركة إلى منع أي حالة 
 احتجاج من شأنها أن تتطور إلى انتفاضة واسعة.

إن وجود السلطة الفلسطينية في مواجهة المحتجين يعيدنا إلى أصل موضوعة االنتفاضة األولى، 
اتها حالة عصيان مدني ضد االحتالل المتمركز داخل مناطق الضفة الغربية، والتي مثلت في بداي

إلى الدرجة التي دفعت االحتالل إلى تحطيم أبواب المحالت التجارية المغلقة التزاًما منها باإلضراب 
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التجاري الذي كانت تدعو إليه الفصائل، وهو ما يعني أن االحتالل تعامل مع االنتفاضة كحالة 
ني، خاصة وأن وجوده داخل مراكز المدن كان دائًما ومباشًرا ومكثًفا من خالل مقراته عصيان مد

 وسجونه وجنوده.
شملت فعاليات االنتفاضة األولى بشكل أساسي؛ رمي الحجارة على الجنود والمستوطنين الصهاينة، 

ذن المساجد، واإلضراب التجاري، والحداد على الشهداء، ورفع العلم الفلسطيني على األعمدة ومآ
وكتابة الشعارات الوطنية على الجدران، وتوزيع المنشورات، إضافة إلى تخريب مصالح االحتالل 
ن تراجع أمام فعالية اإلضراب  التجارية والزراعية، وهذه الفعاليات كلها واجهها االحتالل بصرامة، وا 

 رفع العلم الفلسطيني. التجاري، أما بقية الفعاليات فكان ثمنها السجن أو القتل بما في ذلك
مع دخول السلطة الفلسطينية لم تعد هذه الفعاليات ذات أثر على االحتالل، فالعلم الفلسطيني لم يعد 
محظوًرا، كما تحولت فصائل منظمة التحرير لدى االحتالل من الناحية الفعلية أو القانونية من 

د الفقري للسلطة الفلسطينية، وحتى محظورة إلى مشروعة بما في ذلك حركة فتح التي شّكلت العمو 
حمل السالح صار مسموًحا ما كان في إطار السلطة، وأما الكتابة على الجدران فقد فقدت قيمتها 
اإلعالمية مع تطور المجتمع الفلسطيني، كما أنها لم تعد متاحة بوجود سلطة فلسطينية تتبع لها في 

إلضراب التجاري مع وجود السلطة الفلسطينية، المدن والقرى مجالس حكم محلي، وقد انتفى معنى ا
حتى لم يبق من إرث االنتفاضة األولى شيء سوى رمي الحجارة على مراكز االحتالل، األمر الذي 

 يحتاج بدوره زحًفا من مراكز المدن إلى نقاط االحتكاك مع االحتالل.
لى نقاط االحتكاك مع في بداية االنتفاضة الثانية، كانت الجماهير تزحف من مراكز المدن، إ

االحتالل، مستفيدة من السماح الذي وّفرته السلطة الفلسطينية بحسب سياسة عرفات عقب فشل 
مفاوضات كامب ديفد، حيث تعامل االحتالل بوحشية بالغة مع حركة الجماهير هذه والتي لم تكن 

عامودية، وفي وقت الحق مسلحة في بدايتها، مستخدًما ضدها المدافع الرشاشة وأحياًنا الطائرات ال
الطائرات الحربية لقصف مقرات السلطة بعدما توسعت االنتفاضة وخرجت عن سيطرة السلطة، إذ 
تذرع االحتالل في تسويغ بطشه بوجود سلطة فلسطينية تنطلق من أرضها حركة الجماهير المعادية 

بين قوات االحتالل التي  وتزحف إليه، بينما كانت حركة الجماهير في االنتفاضة األولى تنطلق من
 تحكم الشعب الفلسطيني بصورة مباشرة.

نما  لم تكن االنتفاضة األولى خياًرا استحسنته الجماهير الفلسطينية من بين خيارات أخرى متاحة، وا 
كان الممكن الوحيد المتاح لدى الجماهير العزالء المفتقرة إلى السالح، ولذلك عملت الجماهير على 

من االحتجاج األعزل إلى النضال المسلح، فأول محاولة لتفجير سيارة مفخخة نفذتها تطوير أدواتها 
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، 06/4/0113، أما أول عملية استشهادية لنفس الحركة فكانت في 0112حماس كانت في العام 
أي قبل اتفاق أوسلو وبالضرورة قبل دخول السلطة الفلسطينية غزة وأريحا، إذ أنه ال يمكن أبًدا ضبط 

الجماهير التّواقة إلى تطوير قدراتها النضالية في واقع يفتقد للمركزية، وفي ظروف أمنية بالغة إرادة 
التعقيد، فال يمكن للفصائل الحيلولة دون سعي الجماهير وال حتى عناصرها عن امتالك أدوات 

ة، بينما النكاية في االحتالل، فتطور االنتفاضة األولى نحو العمل المسلح كان نتاج صيرورة طبيعي
كان تحول الثانية نحو العمل المسلح ناجًما عن مطالب الجماهير التي صدمتها وحشية االحتالل في 

 القتل الواسع للمحتجين العزل.
نما كانت عالية جًدا  وهذه االنتفاضة، أي األولى، لم تكن كلفتها منخفضة كما يجري تصويرها، وا 

في ذلك الوقت وموقع االحتالل قبل وجود سلطة بالقياس إلى طبيعة فعالياتها وقدرات الشعب 
فلسطينية، فالقتل كان يحصل لمجرد رفع العلم أو كتابة شعار أو رمي الحجارة، فضاًل عن آالف 

منزاًل، وا غالق المدارس والمساجد والجامعات، وغير ذلك من  0224السجناء ونسف أكثر من 
 ألعزل.مظاهر اإلجرام التي اقترفها االحتالل بحق الشعب ا

والحاصل أن االنتفاضة األولى ليست خياًرا متاًحا لمن أراده، وال هي بالخيار المتروك في حال كان 
نما كانت حالة نضالية مجتمعية فقدت شروطها الموضوعية بعد مجيء السلطة الفلسطينية،  ممكًنا، وا 

ير من التوجه إلى نقاط إضافة إلى خضوع حركة الجماهير إلرادة السلطة التي ال تكتفي بمنع الجماه
االحتكاك مع االحتالل، بل وتمنع احتشادهم داخل المدن، وفي المقابل فإن هذه الجماهير ال ترغب 

 في االصطدام بالسلطة التي تنتمي في وعيهم إلى الشعب الفلسطيني.
ى، هذه السياقات الموضوعية التي يغفل عنها بعض أصحاب اقتراح استنساخ تجربة االنتفاضة األول

من الضروري استحضارها في ظل األوضاع القائمة، واألحداث والمناسبات التي تحتشد في هذه 
فادة.  الفترة، لجعل المقاربات أكثر موضوعية وا 

00/02/0204، "00موقع "عربي   
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 اسحق بن نير
، في أخرىمرة  نذكركأن تأسجل أفعال رئيس وزرائنا في صفحات التاريخ، واحدا واحدا، ويجب 

 اإلهانات: من فتح نفق "المبكى" وحتى قصور األنفاق الهجومية؛ من األساسالموضوع  إلىالطريق 
الفظة والتعالي على  اإلهاناتعنا؛ من  األوروبيالفظة تجاه رئيس الواليات المتحدة وحتى االبتعاد 
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في  األولى؛ من دور السيدة األمنلس مج إلىمازن وحتى توفير السبب لرفع الدعوى الفلسطينية  أبو
 القرارات المصيرية و/ أو التافهة وحتى القضايا المالية مع عامليها السابقين.

العامة في رحالت االستمتاع المصطنعة )شموع بروائح عطرة، بوظة  لألموالالدالل المبذر  إن
تي هو نفسه يناقضها، وعوده (، التصريحات )دولتان وما شابه(، القيساريةفستق، وحيازة الفيال في 

بهجوم مفاجئ سري مسبقا  اإلسرائيليالجيش  أعدادالكثيرة التي ال تنفذ والتبذير الهائل للمقدرات في 
، من صرف بيغن، مريدور وميخائيل ايتان وحتى أبداً ، والذي ما كان لينفذ إيرانعلى المفاعالت في 

فشل في حريق الكرمل الهائل وحتى التجاهل االعتراض على انتخاب روبي ريفلين للرئاسة. من ال
االقتصادي إثر احتجاج الخيام. من عدم التدخل في  –االجتماعي  باإلصالحالوقح لوعوده 

الشقق(، االقتصادية )غالء المعيشة، الهجرة من البالد(، القومية  أزمةالخالفات االجتماعية )
ة، التي توسع الفوارق، الكراهية وخطوط المتطرفة )تطرف اليمين، سحق الديمقراطية( واالعتقادي

 إلىاالنكسار في الشعب، حتى الفساد والجريمة المستشريين والشرطة الضعيفة )متى سيقدمون 
وهذه فقط بعض األفعال، القصورات، التعهدات وانعدام قدرة  –المحاكمة مشاغبي "شارة الثمن"؟( 

 اإليفاء.بنيامين نتنياهو على 
في  إسرائيليمكن الحد أن يحرمه منه: الجدار الجنوبي، الذي أوقف إغراق  واحدا ال إنجازاولكن 

ممن بحثوا عن بيت، غذاء، أمان وعمل. بفضل  أفريقيابحر من البائسين المضطهدين والجوعى من 
فقام الجدار. عدد الباحثين  –الجدار تحول الطوفان الى قطرات صغيرة. نتنياهو بادر، دفع، حقق 

، معظمهم من أرتيريا والسودان، معظمهم ألفا 61توقف عند نحو  أفريقياوء من عن الحياة واللج
يمكثون في جنوب تل أبيب، في البطالة وفي ظروف معيشة فظيعة، مع أنوية جريمة وعنف، 

 ويلحقون بوجودهم معاناة وغضبا لسكان المنطقة الدائمين.
الجئين من جانب السكان المظلومين ونبذ ال اإلقصاءمن هنا موجات العنف، العنصرية والتمييز، 

عندنا في جنوب المدينة، بتشجيع من الصارخة النائبة ميري ريغف وجوقة الكهانيين، والشكاوى من 
رئيس الوزراء، الذي منع غرق الديمقراطية الوحيدة وما  إنالسلطة في أن "فقراء مدينتك أولى لك". 

لم يفعل شيئا في الموضوع غير التباهي بهذا الف الالجئين، آشابه في المنطقة في طوفان مئات 
التي اتخذها وزيرا الداخلية  واإلقصاءالنجاح الوحيد. وفي صمته وفي قصوره يؤكد سياسة الحبس 

 ايلي يشاي وجدعون ساعر، الكدية لمحكمة العدل العليا.
، مقارنة مكانيةاإلللدول التي لديها  اإلنسانيالفهم بان عدد الالجئين القائم يتناسب والواجب  إن

، أفريقيابالدول التي ليس لديها )ناهيك عن الشمال الغربي المتنور في موضوع اهمال االيبوال في 



 
 
 

 

 
           52ص                                     3375 العدد:    00/02/0204 األربعاء التاريخ:

 

لسنوات عديدة(، يفترض بك ان تقرر، يا رئيس الوزراء، ان يبقوا هنا، كما يقول محللنا للشؤون 
الالجئين فنستثمرها في حملة ميزانية منشأة الحبس المقرفة )حولوت( والرقابة على  أما. اإلنسانية

وفي  أوالدهملتوزيعهم في أرجاء البالد مع تأشيرات مؤقتة، في سكنهم وفي صحتهم، في تعليم 
المساعدة الزراعية، الحرث، معالجة  –الضرورية  واألعمالتأهيلهم السريع في اللغة العبرية 

جنوب شرق آسيا، الذي يثري المرضى، العاجزين والشيوخ وما شابه. نلغي استيراد العاملين من 
، عاملين، أصحاءوكلهم،  –بين المستوعبين بالتقدم  لألكفاءشركات القوى البشرية القوية. نسمح 

الصغير، في  –ودورك  –غير عنيفين، يحصلون بعد عدة سنوات على الجنسية. هذا سيكون دورنا 
 العالم. إصالح
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