
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 كيري يهّدد عباس بمصير عرفات ونتنياهو بمقاطعة دولية إن فشل المفاوضات
 ظا  اجتياح لغزة ُمغامرة سيدفع االحتالل ثمنها باه أيّ  حماس:

 ونتنياهو قلق ..بعنف على حديث كيري عن المقاطعة تردّ  "لإسرائي"
 يكون وطنا  بديال  ألحد لنأن األردن  ويؤكد على يعلن رفض "يهودية إسرائيل" جودة

 ثمن التعاون مع السيسي إسرائيل" ستدفعديبكا: "

قترح دولةة انيويورك تايمز: عباس 
بقةةةةا  المسةةةةتوطنات  بةةةةال سةةةةالح وام

  سنوات خمس
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بقا  المستو  اقترحعباس  :نيويورك تايمز .1   سنواتخمس طنات دولة بال سالح وام
نشر أكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أنه اقترح على وزير الخارجية األمريكي جون كيري، 

على األمن،  المستقبلية للحفاظمن حلف شمال األطلسي تقودها الواليات المتحدة بالدولة الفلسطينية  قوات
 سنوات. 5على أن تنسحب إسرائيل خالل 

دولة منزوعة السالح وليس  نحن سنكونقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز األمريكية: "، في م«عباس»وقال 
 بأمان". اإلسرائيليونلدينا أوهام بأنه يمكننا على العيش بأمان إذا لم يشعر 

خالء المستوطنات بشكل تدريجي يستمر   5واضاف أنه اقترح بأن يتم انسحاب جنود جيش االحتالل وا 
 بت السلطة قبل ذلك.كما طال 3سنوات، وليس 

ورفض عباس فكرة اعتراف الفلسطينيين إسرائيل كدولة يهودية، مشيرا إلى أن مصر واألردن لم يطلب منهما 
 ذلك حينما وقعا على اتفاق سالم مع إسرائيل.

حققنا شيئا واعدا  وعن إمكانية تمديد محادثات التسوية، لم يبد عباس رفضا، وقال " الموعد ليس مقدسا، إذا
 الل الشهور التسعة، أنتوقف، ال لن أتوقف".خ

 بما يريد، وفي النهاية لدينا الحق أن نقول نريد". بالقياموعن مقترحات كيري قال عباس: " لديه الحق 
كيري لطرح اتفاق إطار يتضمن المبادئ األساسية للتسوية، بما في ذلك خطة أمنية، تتقارب مع  ويستعد

 لفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية والقدس عاصمة مشتركة.، تشمل اعتراف ا7691حدود عام 
 3/0/0214، 44عرب 

 
 يوسف رزقة: الحكومة في غزة تنظر باهتمام وقلق إلى تهديدات االحتالل باجتياح قطاع غزة .0

إن "الحكومة تنظر في غزة حكومة القال يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس : نادية سعد الدين -عمان
لق إلى تهديدات االحتالل باجتياح قطاع غزة، والتي تنعكس على الحالة النفسية واالجتماعية باهتمام وق

 واالقتصادية للفلسطينيين في القطاع".
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وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "هناك مفارقة بين المستويين الميداني والسياسي اإلعالمي فيما 
 هديداتها بشن العدوان الواسع ضد غزة".يتعلق بإمكانية تنفيذ سلطات االحتالل لت

وأوضح أن ثمة "شراكة فعلية بين المؤسستين السياسية واإلعالمية اإلسرائيليتين تتجسد في صورة إنسجام 
وتناغم تجاه رفع وتيرة التهديد بشن حرب على غزة أكثر وقعًا من سابقتها"، التي ارتكبها االحتالل في 

 .2172تشرين الثاني )نوفمبر( 
قال إن "الحكومة وفصائل المقاومة في غزة يراقبون الميدان جيدًا باعتباره مؤشرًا حقيقيًا على طبيعة التحرك و 

 القادم، حيث قد يتغير الوضع في أية لحظة".
ورأى أن "القصف اإلسرائيلي الجوي، ليس مؤشرًا فعليًا على عملية عسكرية قادمة، كما ال يرتبط باجتياح 

، حيث يقوم االحتالل بشكل شبه يومي بقصف مواقع يعتقد بأنها مواقع عسكرية خاصة ميداني جغرافي بري
 بتدريب القسام )الجناح العسكري لحركة حماس( أو تخزين األسلحة".

وأكد أن "فصائل المقاومة لن تسكت على االغتياالت التي يشترط بعدم القيام بها باعتبارها جزءًا من التهدئة 
 ، حيث ستعتبر التهدئة هنا في مهب الريح".2172ا العام التي تم التوصل إليه

3/0/0214الغد، عمان،   
 

 اغتالت عرفات بموافقة واشنطن "إسرائيل"تهديدات كيري لعباس دليل على أن  محيسن: .3
في حال صّحت ‘ بأنه’ فتح‘وليد عوض: قال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة  -رام هللا

األمريكي جون كيري للرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه سيلقى نفس مصير  تهديدات وزير الخارجية
ياسر عرفات إذا ما رفض الخطة األمريكية المرتقبة للوصول للسالم ما بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، فإنها 

 ’.تؤكد على أن اغتيال إسرائيل للشهيد عرفات كانت بضوء أخضر من اإلدارة األمريكية
سن في تصريحات إذاعية أمس األحد بأن تهديدات كيري تأتي في إطار فشله في فرض تسوية واعتبر محي

مشيرا أن على كيري أال يحمل مسؤولية فشله في الضغط على  الدولي،على اإلسرائيليين تنسجم مع القانون 
 . للفلسطينيينإسرائيل لتحقيق السالم 

 3/0/0214القدس العربي، لندن، 
 

 يقدم ولم يحدد موعدا  لتقديم اقتراحاته حول اتفاق اإلطار رسميا  عريقات: كيري لم  .4
أعلن الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  عبد الرؤوف ارناؤوط:

في تصريح لـ "األيام" أن وزير الخارجية األميركي جون "كيري لم يقدم حتى اآلن أي شيء رسميا او مكتوبا 
الجانب الفلسطيني حول اقتراحاته بشأن اتفاق االطار وانه ال يوجد محدد لذلك" الفتا إلى أن المبعوث  إلى

األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط مارتن أنديك سيبدأ اليوم جولة جديدة من المحادثات المنفصلة 
 مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.
 ا مع كيري في ميونيخ في ألمانيا، "قلنا لوزير الخارجية األميركي أنوقال عريقات، بعد محادثات أجراه

قامة دولة فلسطينية  المطلوب هو ما يطبق القانون الدولي والشرعية الدولية وهو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وا 
ا وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية الالجئين الفلسطينيين استند 7691على حدود الرابع من حزيران 
 إلى قرارات الشرعية الدولية".
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ولفت عريقات إلى أن كيري ال يعتزم زيارة المنطقة قريبا وقال" عندما يقدم شيء مكتوب سيتم بحثه في 
 إطار القيادة الفلسطينية وسيتم التشاور بشأنه مع األشقاء العرب ".

3/0/0214األيام، رام هللا،   
 

 "إسرائيلة"ماعي نكاية بدحالن وقام بتسليم تاجر فلسطيني ل: عباس دفع مليون دوالر لعرس جرأي اليوم"" .5
عباس، بأفضل اوضاعه السياسية والداخلية  ال يمر الرئيس الفلسطيني محمود: خاص -رام أهلل -رأي اليوم 

هذه االيام، فمع تصاعد الوعيد االمريكي المبطن الحتمال فشل المفاوضات مع اسرائيل، يتحرك التيار 
داخل اوساط ومفاصل السلطة وفي الواقع الفتحاوي وهو تيار يضم مفصولين من الحركة المعارض لعباس 

 أو رموزا تم إقصائها.
عباس يتكئ على اللجنة المركزية لحركة فتح والتي جردها من كافة صالحياتها الحقيقية يوم فصل بقرارات 

ت الجميع يجامل عباس دحالن، فبا الشرس محمدشخصية نخبة من أركان حركة فتح من بينهم خصمه 
 ويتملقه حتى ال يلقى المصير ذاته.

الحركة  مؤسسة رئاسةالمفصولين من الحركة سواء خارج فلسطين او داخلها يتململون والنقادون ألداء 
اليوم بما لم يعد سرا في صالونات رام هللا  أسر لرأيقيادي بارز بحركة فتح السلطة. يغزون مؤسسات 

لسطيني اضطر ان يقدم حوالي مليون دوالر من خزينة السلطة شبه الخاوية خالل المترفة، فالرئيس الف
 من دولةعريسا فلسطينيا، بعد ان استطاع دحالن تقديم تكاليفه كاملة  311رعايته لعرس جماعي ضم 

بي االمارات العربية المتحدة التي يقيم فيها مستشارا، فوقع عباس بين نار ان يقدم لدحالن هدية اختراق شع
 على طبق من ذهب، او ان يتكفل بالعرس ويرفض الدعم االماراتي السخي، فاختار خسارة المال.

وبينما يصعد خصوم عباس من حملتهم الناعمة، يقول مصدرنا الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ال 
قوات االمن  جهارا نهار مدينة رام هللا، وهددت فاقتحمتتتوانى اسرائيل على احراج الرئيس عباس شعبيا، 

الفلسطيني بقوة السالح ان لم تسلمها احد التجار الفلسطينيين المتهمين بالفساد والمعتقل لدى السلطة 
الفلسطينية، بحجة انه يحمل الهوية االسرائيلية، السلطة سلمت المتهم واسرائيل افرجت عنه وانتشر الخبر 

اذا ما تحرك جيب عسكري اسرائيلي واحد، فخيار كالنار بالهشيم، ان قوات عباس ال تملك من قرارها شيئا 
 المواجهة اسقطته السلطة الفلسطينية ولو على حساب هيبتها.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس سمح لكبار مستشاريه ان يتحدثوا علنا عن فشل المفاوضات المحتوم، 
ي لن يكون اخرها، قتلها لالجئ وقوات االحتالل تصعد من انتهاكاتها واستفزازاتها للشارع الفلسطيني، والت

عباس في رام هللا، موجهة  من مقر سلطة أمتاربدم بارد وبال اي مسوغ على بعد  فلسطيني بعمر العشرين،
القوى الفلسطينية الستباق الصدام لتحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية فشل المفاوضات وجرها الى دوامة 

 ما اطاحت بسلفه الراحل عرفات.ربما تطيح بابو مازن، ك جديدة من العنف،
ستغير شكل موازين القوى في فلسطين فهل سيصمد عباس داخليا  مفاجئاتاالشهر القليلة القادمة ستحمل 

 مازن ويعتبرها ال ودوليا ام سيكون هنالك بديل انتظر طويال في المنفى ليقود سفينة اغرقها الرئيس ابو
 ا يردد في كل مناسبة ومن على كل منبر.وطنية وال تشير بوصلتها الى الوطن بحسب م

 3/0/0214رأي اليوم، لندن،   
 

 يطالب بالمشاركة الواسعة في المقاومة الشعبية الفلسطيني المجلس الوطني .6



 
 
 

 

 

           3ص                                    3003العدد:     3/2/2102 ثنيناإل التاريخ:

دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى تكثيف المقاومة الشعبية التي تجلت بإنشاء قرية "عين حجلة"  :عمان
 بعها اليوم من إنشاء قرية جديدة تحمل اسم "العودة".في األغوار الفلسطينية، وما ت

واعتبر المجلس، في بيان صحفي أمس على لسان رئيسه سليم الزعنون، أن إنشاء مثل هذه القرى، يأتي 
تأكيدا على الحق الفلسطيني في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، الذي يسعى جاهدا لالستيالء على األراضي 

قامة مز   يد من المستوطنات عليها، داعيا إلى المشاركة الواسعة في المقاومة الشعبية وتعزيزها.الفلسطينية، وا 
 3/0/0214الغد، عمان، 

 
 حول التمسك بالمقاومة المسلحة ثالثة من أعضا  مركزية فتحبتصريحات أبو مرزوق يشيد  .3

س، كثيرا بثالثة من ـ أشرف الهور: أشاد الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حما غزة
أعضــاء اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح، علــى خلفيــة تصــريحات أدلــوا بهــا خــالل األيــام القليلــة الماضــية، أكــدوا 

 خاللها أن الحركة لم تسقط خيار "المقاومة المسلحة".
وكتب أبـو مـرزوق الـذي تنـاقض حركتـه حركـة فـتح فـي العمـل السياسـي، ودخـال بسـبب ذلـك فـي خـالف أدى 

"فيســــبوك"، أن  االجتمــــاعيام بــــين الضــــفة الغربيــــة وقطـــاع غــــزة علــــى صــــفحته علـــى موقــــع التواصــــل النقســـ
"التصـــريحات اإليجابيـــة لـــال توفيـــق الطيـــراوي حـــول المقاومـــة، ثـــم تبعـــه الـــدكتور محمـــد إشـــتيه حـــول نفـــس 

". وأكـد أبـو الموضوع، وأخيرًا األل جبريل الرجوب، والذي أكـد أن فـتح لـم تتخـل عـن خيـار المقاومـة المسـلحة
مرزوق أن هذا األمر يبقي المقاومة المسلحة "خيارًا استراتيجيًا للفلسطينيين"، لكن القيادي في حماس تسـاءل 
إن كانــت هــذه التصــريحات تمثــل "تعبيــرا رافضــا لمــا يجــري سياســيا أم ربكــة داخليــة"، خاصــة وأن المســؤولين 

لنـــت حركــة فـــتح مـــرارا وعلــى لســـان رئـــيس الحركـــة الثالثــة هـــم أعضـــاء فــي اللجنـــة المركزيـــة لحركــة فـــتح. وأع
 هو "المقاومة الشعبية"، وليس "المقاومة المسلحة". االحتاللالرئيس محمود عباس أن الخيار في مواجهة 

عامــا، إلــى  20لكــن اللــواء الطيــراوي دعــا قبــل أيــام بعــد أن اســتبعد إمكانيــة قيــام دولــة فلســطينية فــي غضــون 
ها، وأوضـح أن حركـة فـتح لـم تسـقط أي خيـار مـن خيـارات المقاومـة ومنهـا الكفـاح العودة للمقاومة بكل أشكال

المسلح. وكذلك أكد محمد إشتيه على ضرورة أن تغير السلطة وظيفتها إلـى "سـلطة مقاومـة ولـيس خـدمات"، 
 ".فيما أكد اللواء الرجوب أن فتح "لن تتخلى عن خيار المقاومة المسلحة إذا فشلت المحادثات مع إسرائيل

 3/2/2102، القدس العربي، لندن

 
 ا  : أحالم العودة ستتحقق واقعردّا على تصريح ليفني أبو مرزوق .4

استغرب عضو المكتب السياسي لحركـة حمـاس د. موسـى أبـو مـرزوق، مطالبـة وزيـرة مـا يسـمى "العـدل" فـي 
فــا، ونطــق أســماء هــذه حكومــة االحــتالل تســيبي ليفنــي، الفلســطينيين بــالتوقف عــن أحــالم العــودة إلــى يافــا وحي

 المدن بالعبرية بداًل من العربية.
وقــال أبــو مــرزوق فــي تغريــدة نشــرها علــى صــفحته عبــر موقــع التواصــل االجتمــاعي "فيســبوك" : "هــم يريــدون 

 تثبيت الرواية الصهيونية بـ"يهودية الدولة"، ويشترطون علينا أن ننسى تاريخنا حتى يكون هناك سالم!!".
إن أحـالم العـودة سـتتحقق واقعـًا وكـل االتفاقيـات لـن تنسـي الشـعب الفلسـطيني تاريخـه  وأضـاف: "نحـن نقـول:

 والتصاقه بأرضه ومقدساته".
 2/2/2102، فلسطين أون الين
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 ظا  أي اجتياح لغزة ُمغامرة سيدفع االحتالل ثمنها باه حماس: .4
 الدولة ستدفع كبيرة رائيليةإس مغامرة يعتبر غزة لقطاع اجتياح أي أن حماس حركة اعتبرت: غزة )فلسطين(

 .جراءها باهًظا ثمًنا العبرية
 باتجاه الصواريخ إطالق استمرار حال في غزة قطاع باجتياح هدد اإلسرائيلية الحكومة في وزير وكان
 السلطة سيطرة بإعادة سينتهي ذلك أن إلى مشيًرا ،7691 عام المحتلة األراضي داخل إسرائيلية أهداف

 .القطاع على فةالض في الفلسطينية
مشـير المصـري تعقيًبـا علـى هـذه التصـريحات لــ "قـدس بـرس": "قـادة االحـتالل  قال النائب في حركـة حمـاسو 

 أدنــيالــذين ســبقوا شــتاينتس إلــى هــذه التصــريحات قــد جربــوا حظهــم فــي التعامــل مــع غــزة وفشــلوا فــي تحقيــق 
 أهدافهم".

لــم للمقاومــة ، الن غــزة ســتتحول مقبــرة للصــهاينة، وذلــك سيشــكل وأضــاف: "إن اجتيــاح قطــاع غــزة بــًرا هــو ح 
 حماقة لالحتالل، وسيعض قادته اصابع الندم إن فكروا بذلك"، على حد تعبيره.

وتــابع: "أي اجتيــاح لقطــاع غــزة يشــكل مغــامرة كبيــرة ســيدفع العــدو الصــهيوني ثمًنــا باهًظــا فيهــا وســيجر ذ يــول 
ة اليــوم أقـوى مـن ذي قبــل، وشـعبنا ملتـف حولهــا وبكـل قــوة الخـزي والعـار دون ان يحقــق اهدافـه، ألن المقاومـ

 وهي ثقافة الكبار والصغار".
وحول تصريحات وزيـرة القضـاء اإلسـرائيلية تسـيفي ليفنـي ومسـؤولة ملـف المفاوضـات مـع السـلطة التـي قالـت 

أن " قــال المصــري: "واضـــح 2فيهــا إنهــا تخشــى إن تـــم االنســحاب مــن الضـــفة الغربيــة أن تتحــول إلــى "غـــزة 
تجربة غزة بمقاومتها وتشكيلها لقلعـة صـمود وتحـدي بـات قـادة االحـتالل يعضـون أصـابع النـدم علـى أن غـزة 
وصــلت إلــى مــا وصــلت إليــه فــي لحظــة زمنيــة ســريعة، ومــن هنــا فــإنهم يخشــون أن يتحــول نمــوذج غــزة إلــى 

لبقـــاء الســـلطة مـــن  الضـــفة الغربيـــة، ألجـــل ذلـــك يصـــروا علـــى ان يبقـــى االحـــتالل فـــي الضـــفة الغربيـــة حامًيـــا
 المقاومة وهذا لطالما صرح به قادة االحتالل".

وأضــاف: "نحــن نعتقــد أن مــن تشــدق بالتنســيق األمنــي سيســقط شــعبًيا ولــن يبقــى لــه مكــان حتــى ولــو تعلــق 
بأستار االحتالل، واالحتالل مهما كانت قوته لن يستطيع ان يبقي سـلطة جاثمـة علـى اردة الشـعب رغـم انفـه 

جرام االحـتالل بخاصة ان مشر  وعها السياسي فشل في تحقيق الحد االدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني وا 
متواصل بحق شـعبنا، والضـفة التـي شـكلت نموذًجـا فـي مقاومتهـا وصـمود اهلهـا سـتنهض مـن جديـد رغـم كـل 

 تحسبات االحتالل وأعوانه"، وفق قوله.
تسليم السلطة لحركـة "فـتح" بعـد اجتيـاح القطـاع وحول الشق الثاني من تصريح شتاينتس والذي أكد فيه على 

بريا والقضـاء علـى حركـة "حمـاس"ا أشـار المصـري إلـى أن هـذه التصـريحات تتـزامن مـع تصـريحات صـدرت 
من بعض األلوية المصرية العسكرية من ضرب القطاع وتسليمها لفتح وتلتقي كـذلك مـع تصـريحات صـدرت 

عضو اللجنة المركزية للحركة الذي تمنى أن يعود على ظهر  عن بعض قيادات فتحاوية ومنهم عزام األحمد
 دبابة مصرية وبعض القيادات من قبل الذين لطالما استقوا باالحتالل على غزة".

وقال: "هـذا كلـه يـدعو حركـة "فـتح" أن ت بـرئ سـاحتها ان ارادت او تحـدد موقفهـا هـل هـي منحـازة إلـى الشـعب 
ق نشـواتهم الذاتيـة وشـهواتهم القياديـة ومصـالحهم الشخصـية ولـو كـان ومقامته او ان قادتها يسـعون إلـى تحقيـ

 بالتحالف مع االحتالل ضد الشعب ومقاومته الباسلة." على حد تعبيره.
 2/2/2102قدس برس، 
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 : دور الرباعية مشبوه وهدفه شرعنة االحتالل" تدعو عباس لترك نهج المفاوضاتالجهاد" .01
الجهــاد اإلسـالمي، الــدور الــذي تلعبــه اللجنـة الرباعيــة الدوليــة فــي  انتقــدت حركــة: )خـاص(-الرســالة نــت-غـزة

 ملف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني و"اإلسرائيلي".
ووصف أحمد المدلل القيـادي فـي الحركـة فـي تصـريح خـاص لــ"الرسالة نـت" األحـد الـدور األوربـي بــ"المشبوه" 

 نحازة تماما لالحتالل "اإلسرائيلي".وغير المنصف للحقوق والثوابت الفلسطينية، وأنها م
وأكـد المـدلل أن اإلغــراءات الماليـة التــي تعهـدت بهــا اللجنـة الرباعيـة الدوليــة للجانـب الفلســطيني حـال نجحــت 
المفاوضــات مــع "إســـرائيل" تشــّكل ابتـــزاًزا سياســًيا هدفــه الحصـــول علــى المزيـــد مــن التنــازالت بمـــا يتوافــق مـــع 

 ية في المنطقة.مصالح االحتالل وخططه العنصر 
وأوضح أن اللجنة الرباعية الدولية تهدف عبـر مخططاتهـا إلـى شـرعنة االحـتالل "اإلسـرائيلي" علـى األراضـي 

 الفلسطينية المحتلة، وذلك على حساب الحقوق والثوابت واألرض الفلسطينية.
ية والمشـــروع وحـــذر القيـــادي فـــي حركـــة الجهـــاد رئـــيس الســـلطة محمـــود عبـــاس أن يقـــّدم تنـــازالت تمـــّس القضـــ

 الخارجية.للضغوطات واالبتزازات  استجابةالوطني بسوء 
وطالــــب المــــدلل عبــــاس بتــــرك نهــــ  المفاوضــــات "العقــــيم" مــــع الجانــــب "اإلســــرائيلي" والتوجــــه نحــــو الحضــــن 
ســرائيل" الراميــة إلــى النيــل مــن القضــية والمشــروع  الفلســطيني إلعــالن الوحــدة والتصــدي لمخططــات الغــرب وا 

 قاوم.الفلسطيني الم
 2/2/2102، الرسالة، فلسطين

 
نها  االنقسام الفلسطينيإسرائيل"الجبهة الشعبية تطالب بوقف المفاوضات مع  .00  " وام

دعا المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين، اليـوم، إلـى وقـف المفاوضـات : يو بي أي -فلسطين 
 خطة وزير الخارجية األميركي جون كيري. وانتقدمع إسرائيل، 

وقال المكتب السياسـي للجبهـة فـي بيـان بعـد انتهـاء أعمـال مؤتمرهـا الـوطني، إن "القيـادة المتنفـذة فـي منظمـة 
التحريــر الفلســطينية ضــربت بعــرض الحــائط قــرارات اللجنــة التنفيذيــة والمجلــس المركــزي الرافضــة الســـتئناف 

األراضي الفلسطينية بالتـدري ، ممـا ال المفاوضات في ظل استمرار االستيطان المتزايد والممنه ، الذي يبتلع 
 يسمح بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وقد قاربت إسرائيل على تهويدها بالكامل".

وطالبـــت الجبهـــة بــــ"اإلقالع عـــن نهـــ  التفـــاوض العبثـــي والضـــار بالمشـــروع الـــوطني الفلســـطيني، ونقـــل ملـــف 
 ق قراراتها المتعلقة بمفردات القضية الفلسطينية".القضية الفلسطينية برّمته إلى األمم المتحدة لتطبي

ــــار المفاوضــــات مــــع االحــــتالل"، معتبــــرًا أن "اســــتمرار  وأكــــد المكتــــب السياســــي "خطــــورة اســــتمرار نهــــ  وخي
المفاوضات هو أمر مرادف لترسيخ االحتالل، وفي أحسن األحوال فإن المفاوضات لـن ينـت  عنهـا إال مزيـدًا 

 ".من التنازالت الفلسطينية 
ودعا المكتب السياسي للجبهة إلـى إنهـاء االنقسـام الفلسـطيني، مطالبـًا بــ"تطبيق بنـود كافـة االتفاقـات التـي تـم 
التوّصــل إليهــا فــي حــوارات القــاهرة، وذلــك عبــر دعــوة اإلطــار القيــادي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية لتنفيــذ مــا 

الـــدعوة إلـــى انتخابـــات المجلـــس الـــوطني ات فـــق عليـــه ووضـــع جـــدول عملـــي زمنـــي للخـــروج مـــن هـــذا المـــأزق و 
 الفلسطيني واالنتخابات الرئاسية والتشريعية".

 3/2/2102، الحياة، لندن

 
  "اغتيال "أبو الكلّ مخيم عين الحلوة: الفصائل والقوى الفلسطينية تجتمع لبحث تداعيات  .02
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ير األمنـي بعـد فتـرة هـدوء دائـرة التـوت إلـىمخـيم عـين الحلـوة  أعـادخطيـر  أمنـىفـي حـادث : ـ رأفت نعيم صيدا
نسبية شهدها منذ مطلع العام اغتال مسلحان مقنعان الفلسطيني وسام كمال عمر الملقب بـ" أبـو الكـل " وهـو 

الكـل  أبـوذلك سلسـلة تحركـات احتجاجيـة لعائلـة  وأعقبتنظيم فلسطيني.  أي إلىوال ينتمي  أجرةسائق سيارة 
 لة والعوائق.شوارع رئيسية باألطر المشتع إغالقتخللها 

علــى جملــة تســاؤالت عمــن يقــف وراء هــذه  أخــرىوقــد فــتح هــذا االغتيــال الجديــد فــي عــين الحلــوة البــاب مــرة 
الجريمــة ولمــاذاو.. وهــل هــو نفســه مــن يقــف وراء اغتيــال محمــد الســعدي مطلــع شــهر كــانون األول الماضــي، 

ؤالء بمـا تمثـل عـائالتهم مـن ثقـل تشـرين األولو.. ومـا هـو الهـدف مـن اسـتهداف هـ أواخـروقبله مسعد حجير 
 وحضور وتأثير في المخيم!.

فـــي المخـــيم  أمنيـــةمصـــادر فلســـطينية مطلعـــة رأت فـــي اغتيـــال ابـــو الكـــل ومـــا ســـبقه مـــن اغتيـــاالت وحـــوادث 
محــاوالت مســتمرة مــن قبــل مــن يقــف وراء هــذه الجــرائم الفتعــال اقتتــال داخلــي عبــر المراهنــة علــى ردود فعــل 

سـالميةوتؤدي الى تفجير واسع في المخيم.. ما يضع القيـادات الفلسـطينية وطنيـة تتجاوز الخطوط الحمر   وا 
مسؤوليات كبيرة في تهدئة وضبط الوضع وبـذل الجهـود المكثفـة مـن اجـل كشـف  أمامبحسب هذه المصادر، 

 مالبسات هذه الجريمة ومالحقة وتوقيف الجناة.
فــي المخــيم اجتماعــا لهــا فــي قاعــة المركــز  إلســالميةواوعقــدت لجنــة المتابعــة للفصــائل الفلســطينية الوطنيــة 

الثقـــافي التـــابع للجبهــــة الديمقراطيـــة لتحريــــر فلســـطين فــــي الشـــارع التحتــــاني للمخـــيم للتباحــــث فـــي مالبســــات 
 الجريمة.

وصدر عن المجتمعين بيان جاء فيه: "تستنكر لجنة المتابعة الجريمة وتدين كل األعمال المخلـة بـاألمن فـي 
 وأكدت. إجراءاتار. وتعلن انها كلفت لجنة تحقيق من قبلها لكشف الفاعلين واتخاذ ما يلزم من المخيم والجو 

بــاألمن والنيــل مــن اســتقرار المخــيم  اإلخــالل أشــكالاللجنــة علــى وحــدة الموقــف الفلســطيني فــي التصــدي لكــل 
 وكل ما يمس األمن داخل وخارج المخيمات".
"ان اغتيـــال وســـام ابـــو الكـــل يهـــدف إلثـــارة الفتنـــة ولضـــرب امـــن وقـــال امـــين ســـر لجنـــة المتابعـــة عبـــد مقـــدح: 

واســتقرار المخــيم.. فوســام لــيس لــه عالقــة بأحــد وهــو مــن النــاس األنقيــاء.. ونحــن نعتبــر ان الــذي يفتعــل هــذه 
الحوادث انما يريد تمرير مـؤامرة علـى امـن المخـيم واسـتقراره.. ونحـن نـدعو كـل القـوى لتحمـل مسـؤولياتها فـي 

القصاص العادل بمن ارتكب هذه الجريمـة  بإنزالالدقيق الذي يعيشه مخيم عين الحلوة، ونطالب هذا الظرف 
 النكراء".

ذاك وماذا تريـدون مـن مخـيم  إلىوتساءل المقدح: "لماذا ومن هو المسؤول ولماذا تتنقل الفتنة من هذا الحي 
 ل الفاعل".عين الحلوةو. يجب ان تتابع القضية من مختلف جوانبها حتى يتم اعتقا

 3/2/2102، المستقبل، بيروت
 

 ونتنياهو قلق ..ترد بعنف على حديث كيري عن المقاطعة "إسرائيل" .03
ردت إسرائيل بعنف على تحذير وزير الخارجية األميركي جون كيري الدولة : أسعد تلحمي –الناصرة 

ستتعرض إلى مقاطعة دولية في حال وأنها « االزدهار واألمن اللذين تنعم بهما هما َوْهم موقَّت»العبرية بأن 
فشلت المفاوضات مع الفلسطينيين، ما حدا بوزارة الخارجية األميركية إلى إصدار بيان توضح فيه أن كيري 

 معروف بوقوفه إلى جانب إسرائيل وأمنها.
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واعتبر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في مستهل االجتماع األسبوعي لحكومته أمس أن محاوالت فرض 
محاوالت فرض »وأضاف أن «. غير أخالقية وليست مبَررة ولن تحقق هدفها»المقاطعة على إسرائيل 

، مشددًا على أن أي ضغط «المقاطعة تدفع الفلسطينيين إلى التمترس وراء مواقفهم الرفضية وت بعد السالم
 «.، وفي مقدمها أمنهالن يثمر، ولن يدفعني نحو المساومة على المصالح الحيوية إلسرائيل»على إسرائيل 

ويأتي هذا الكالم في وقت نقلت اإلذاعة العسكرية عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين تحدثوا إلى نتانياهو 
 «.قلق جدًا من اتساع المقاطعة في حال فشلت المفاوضات»قولهم إن األخير 

لشؤون االستراتيجية يوفال وتسابق وزراء المعسكر اليميني في الحكومة في التهجم على كيري، وبدا وزير ا
شتاينتس، القريب من نتانياهو، أشد لهجًة من رئيسه، إذ قال إن تصريحات كيري في شأن مقاطعة إسرائيل 

، مضيفًا أنه لن يكون ممكنًا أن يفرضوا على إسرائيل أن تدير مفاوضات بتوجيه «مسيئة وال تطاق»
 «.المسدس لصدغها

االقتصاد نفتالي بينيت إنه توقع من أكبر صديقة إلسرائيل في العالم أن ، وزير «البيت اليهودي»وقال زعيم 
وأضاف: «. تقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة موجة المقاطعة المعادية للسامية، ال أن تكون بوقًا لها»
أريد أن أقول بكل وضوح لكل مقدمي النصائح: لم يولد بعد شعب يتنازل عن حقوقه بفعل التهديد »

«. ي، ونحن أيضًا ... فقط األمن يحقق السالم، وليست دولة إرهاب قريبة من مطار تل أبيباالقتصاد
الشيء الوحيد الذي يعتبر وهمًا هو »وأضاف زميله من الحزب ذاته، وزير البناء واإلسكان أوري أريئل إن 

 كهذا.« متزن»بوسيط  ، متهكمًا من أن الفلسطينيين لم يحلموا«شعارات السالم التي جاء كيري لتسويقها هنا
في ميونيخ، فقال لنظيرته األلمانية أنجيال « مؤتمر األمن»أما وزير الدفاع موشيه يعالون الذي يشارك في 

 «. ال يمكن الثقة بالفلسطينيين، وال يوجد أمل في التوصل معهم إلى اتفاق»ميركل إنه 
اية المحادثات ستقوم دولة فلسطينية إلى وجاء هذا الكالم مناقضًا لتصريح ليفني في المؤتمر بأنه في نه

لن يكون هناك اتفاق مع السلطة الفلسطينية من دون »جانب إسرائيل. لكنها شددت هي أيضًا على أنه 
 «.ضمان أمن إسرائيل، والشرط األهم ألي تسوية هو عدم تحول الضفة الغربية إلى قطاع غزة جديد

 3/2/2102، الحياة، لندن
 
 

 مقاطعة أوروبا للمستوطناتة" اإلسرائيلية تعترف بعجزها عن مواجهة "الخارجي: يديعوت .02
اعترفت وزارة الخارجية اإلسرائيلية بعجزها عن مواجهة موجة المقاطعة التي تتعرض لها : القدس المحتلة

ل اسرائيل، مشيرة إلى أنها تستخدم الوسائل السياسية والقضائية لمكافحتها، لكنها تؤكد أنها غير فعالة حيا
 الشركات الخاصة.

، أن الخارجية اإلسرائيلية أمسوأوضح تقرير نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" على موقعها االلكتروني 
تمارس ضغوطا على حكومات أوروبية كي تقف في وجه دعوات مقاطعة إسرائيل، موضحا أنه تم تحقيق 

إلسرائيل وساعدتها في التصدي عدة نجاحات في هذا الجانب، ملمحا إلى أن المفاوضات منحت مرونة 
 للمقاطعة.

وقال التقرير إن وزارة الخارجية تعترف بأن إسرائيل عاجزة عن مواجهة المقاطعة التي تبادر إليها الشركات 
الخاصة، معتبرة أن مواجهتها حرب خاسرة. وينقل الموقع عن مسؤول في الخارجية قوله انه من العبث 

 ات المستوطنات.إطالق حملة مضادة لمقاطعة منتج
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ويضيف التقرير أن إسرائيل نجحت حتى اآلن في كبح عدة مبادرات للمقاطعة. ويشير إلى أنه حتى في 
البلدان التي تعتبر شعوبها غير ودية اتجاه إسرائيل لم يتم بعد سن قوانين للمقاطعة، لكن وزارة الخارجية ال 

 ظل ما سمته "موجة العداء الجارفة إلسرائيل".تستبعد أن يبادر سياسيون للدفع بقوانين للمقاطعة في 
ويذكر التقرير أن وزير المالية يائير لبيد، استعرض في مؤتمر األمن القومي الذي عقد األسبوع الماضي 
نتائ  بحث أجري حول المقاطعة. وقال في كلمته إن تفجر المفاوضات من شأنه أن يلحق ضررا 

توقع أن يرد االتحاد األوروبي على فشل المفاوضات بإلغاء مليار شيقل. كما  20بالصادرات بحوالي 
 مليار شيقل. 3.3الشراكة مع االتحاد األوروبي ما يعني خسارة 

 3/2/2102، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ثمن التعاون مع السيسي إسرائيل" ستدفعديبكا: " .01
ن إسرائيل ستدفع ثمن التنسيق والتعاون قال موقع "ديبكا" االستخباراتي اإلسرائيلي في تقرير له "إ :وكاالت

 األمني مع وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، وأنه سيكون وباال عليها".
وأضاف الموقع أن "استمرار إطالق صواريخ جراد كل عدة أيام على "إيالت" هو الثمن الذي يستطيع رئيس 

لون" دفعه مقابل سياسة التعاون السياسي واألمني حكومة االحتالل "بنيامين نتنياهو" ووزير جيشه "موشيه يع
وأشار الموقع إلى أن نتنياهو ويعلون قد وافقا للمرة الثانية على تسليم  واالستخباري مع المشير السيسي".

الملف األمني في غزة وسيناء إلى السيسي، وأن العملية العسكرية في سيناء قد انعكست سلبًيا على مدينة 
 ت رهينة لما يحدث بسيناء.إيالت التي أصبح

دخال قوات  وأضاف أن حكومة االحتالل اإلسرائيلية وافقت بشكل سري على تغيير معاهدة "كامب ديفيد"، وا 
كبيرة من الجيش المصري لسيناء، للسيطرة عليها، وأنه من أجل تعديل المعاهدة كان يجب طرحها للنقاش 

 مجدًدا أمام الكنيست، ولكن هذه الخطوة لم تتم.
وخلص الموقع إلى أن الجماعات المسلحة وعلى رأسها "أنصار بيت المقدس" يردون على عمليات الجيش 

لها إلى رهينة  30المصري بقصف صاروخي لمدينة إيالت التي يقطنها أكثر من  ألف إسرائيلي، ما حوَّ
 للصراع المصري.

 2/2/2102، فلسطين أون الين
 

 تعويض ضحايا مرمرةمليون دوالر ل عشرين"إسرائيل" تعرض  .01
قال دبلوماسيون غربيون صباح االثنين إن الكيان اإلسرائيلي عرض على : ترجمة صفا –القدس المحتلة 

وأفاد الدبلوماسيون الذين  مليون دوالر. 20عائالت شهداء وجرحى سفينة مرمرة التركية تعويضًا بقيمة 
صحيفة هآرتس العبرية بحدوث تقدم في فضلوا عدم ذكر أسمائهم لـ"حساسية المسألة" في تصريحات ل

 الموضوع، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق.
مليون دوالر،  30وفيما يتعلق بقيمة التعويضات، كشفت الصحيفة في حينها أن الجانب التركي طالب بمبلغ 

إسرائيلية أو ولم يتم تأكيد النبأ سواًء من مصادر  وهو ضعف المبلغ الذي وافق عليه الكيان اإلسرائيلي.
 تركية رسمية.

 3/2/2102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 الواليات المتحدة تعويض يهود الدول العربية حول اقتراح ردود فعل كبيرة": إسرائيل" .03
عرضت الواليات المتحدة دفع تعويضات للمهاجرين اليهود، الذين تركوا : آمال شحادة -القدس المحتلة 
 االقتراحفي محاولة إلزالة العقبات أمام تنفيذ إقتراح كهذا. ويرى أصحاب هذا  44حرب  الدول العربية بعد

أنه "سيخفف المعارضة اإلسرائيلية لدفع تعويضات لالجئين الفلسطينيين او إيجاد أي إطار لحل مشكلة حق 
 مع الفلسطينيين. لالتفاقالعودة، الى جانب كسب تأييد اليهود الشرقيين 

رئيس حزب العمل يتسحاق  اعتبرتعويض يهود الدول العربية ردود فعل كبيرة في إسرائيل، إذ  اقتراحوأثار 
يدعمه منذ سنوات" بحسب قوله. مضيفًا أن "حكاية “إنه هرتسوغ أنه "آن األوان لهذا الحل العادل"، قائاًل 

روايتها". وأعرب نائب وزير اليهود الذين هاجروا من الدول العربية غير معروفة كثيرًا في العالم ومن الجيد 
قائال "أن  االقتراحالخارجية السابق داني ايلون، الذي يقود حملة تعويض يهود الدول العربية، عن رضاه عن 

األميركيين يفهمون أن "إنهاء الصراع والتسامح الحقيقي يشمل أيضًا العدالة وحقوق الالجئين اليهود من 
 الدول العربية".

 3/2/2102، الحياة، لندن
 

 المفاوضات "سنتدبر أمورنا" فشلت إذايعلون:  .04
قال وزير الجيش اإلسرائيلي، موشيه يعلون، مساء اليوم األحد، ان إسرائيل "ستتدبر  :خاصة ترجمة-غزة

 أمورها" في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع الفلسطينيين.
يخ بألمانيا: "نحن معنيون بإنهاء الصراع وأضاف يعلون في كلمًة له خالل مؤتمر األمن الذي ينظم في ميون

مع الفلسطينيين، ولكن يجب أن ال نخدع أنفسنا بنوايا الجانب الفلسطيني، وال يوجد حتى أي قيادة فلسطينية 
 مستعدة لوضع حد للنزاع مع إسرائيل أو التفاهم حول المطالب المطروحة عليها حاليا برعاية أميركية".

ير حقيقية وقد أ جبر على الجلوس أمامنا على طاولة المفاوضات، واألهم يتعلق بما وتابع: "نوايا أبو مازن غ
اذا كان لديه االستعداد لتوقيع اتفاق نهائي لالعتراف بحقنا في الوجود باعتباره وطن للشعب اليهودي"، 

 معربا عن أمله في أن ال تفشل المفاوضات.
من مساحة  %3العملية السياسية، وهي ال تمثل سوى وقال: "ال اعتقد أن المستوطنات تمثل عقبة أمام 

الضفة الغربية، ونحن ال يمكن أن نخلي المستوطنات دون االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والقضاء على 
 حق العودة والعمل على حماية قضايانا األمنية".

 3/2/2102، القدس، القدس
 

 توطناتسرائيلية تقاطع المسإمرة .. مطاعم  : ألوليديعوت .04
في سابقة، اعلنت مطاعم اسرائيلية وبارات عن مقاطعتها لخمور من انتاج : غسان حالوة ترجمة- رام هللا

 المستوطنات لعدم رواجها بسبب مكان انتاجها.
واشتكى العديد من المستوطنين في المستوطنات المقامة على اراضي المواطنين في الضفة من رفض العديد 

من إنتاج المستوطنات حسب ما اوردته  ألنهاالليلية داخل اسرائيل من شراء الخمور من المطاعم والنوادي 
 ساعة". 24صحيفة "يديعوت احرونوت" في ملحقها "

ويبرر اصحاب المطاعم عدم تعاملهم مع بضاعة المستوطنات من الخمور "انها من النوع الرديء وبأنهم ال 
 ات رديئة في مطاعمهم".يرغبون في خسارة زبائنهم من وراء تسويق منتج
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المستوطنين المسّوقين لهذا الخمور قوله "انه عندما يعرض بضاعته في  أحدال ان الصحيفة نقلت عن إ
المطاعم الفاخرة في تل ابيب فإن اصحابها يبدون إعجابهم بها ولكن عندما يسألون عن مصدرها، ويعرفون 

 انه من إنتاج المستوطنات فإنهم يرفضون شرائها".
 3/2/2102، دس، القدسالق

 
 موال للمستوطناتأعلى قرار وقف تحويل يعترضون الضفة ببلدات كبرى المستوطنات  رؤسا  .21

أثار قرار وزير المالية اإلسرائيلي، يائير لبيد، وقف كافة : آمال شحادة، أ ف ب -القدس المحتلة 
كبرى المستوطنات في الضفة، التحويالت المالية لمستوطنات الضفة الغربية، غضبًا بين رؤساء بلدات 

 الذين ناقشوا، في اجتماع استثنائي وطارئ، اجراءاتهم االحتجاجية ردا على هذا القرار.
من  %40ووفق التقارير اإلسرائيلية فإن السلطات المحلية في الضفة حولت إلى مجلس المستوطنات حوالي 

أمنية بسبب تجميد البناء". ولدى كشفها عن الميزانية الخاصة التي تلقتها من الحكومة تحت تعريف "هبات 
"مجلس اوفرات" يتضمن تصريحًا لرئيس المجلس عوديد رفيف يقول فيه ألعضاء المجلس، أنه يتحتم على 

في المئة من األموال إلى مجلس  40المجلس مثل كل سلطة تريد الحصول على الهبة، تحويل 
 راضهم لم يؤخذ بالحسبان أو يؤثر على القرار.المستوطنات، وقد اعترض بعض أعضاء المجلس لكن اعت

 3/2/2102، الحياة، لندن
 

 المؤسسة األمنية اإلسرائيلية تبحث عن "مقاتلين إلكترونيين" بالمدارس .20
شرعت المؤسسة األمنية اإلسرائيلية في اإلشراف على تدريس مساقات تعليمية ت عنى : صالح النعامي

رائيلية بغية تأهيل الطالب لإلسهام في الحرب اإللكترونية مستقبال، بالفضاء اإللكتروني في المدارس اإلس
 سواء في المجال الهجومي أو الدفاعي.
التي تدرس في -عن أن المساقات  النقاب-الماضيةليلة الجمعة -وكشفت قناة التلفزة اإلسرائيلية العاشرة 

ال الفضاء اإللكتروني من الجيش ويشرف على تدريسها خبراء في مج أعدها-اإلسرائيليةعشرات المدارس 
وعرضت القناة تقريرا مصورا تظهر فيه مهندسة  والمخابرات الداخلية "الشاباك"، بالتعاون مع وزارة التعليم.

من وحدة الحرب اإللكترونية في "الشاباك" وهي تقوم بمراقبة أنشطة طالب يعكفون على التعامل مع برام  
 إلكترونية.

في إسرائيل تدشين تجمع يضم مؤسسات صناعية وبحثية ت عنى بالفضاء وفي سياق متصل، أعلن 
الذي سيطلق عليه "سايبر سبارك" -وذكر موقع "عروتس شيفع" الخميس الماضي أن التجمع  اإللكتروني.

يعتبر األول من نوعه في العالم، حيث سيضم مؤسسات صناعية تقوم على توظيف الفضاء اإللكتروني، 
يئات أمنية ت عنى بهذا المجال، عالوة على مؤسسات تعليمية لتأهيل خبراء وفنيين في ومؤسسات بحثية، وه

ونوه الموقع بأن اإلشراف على تنفيذ المشروع الجديد هو من اختصاص الحكومة  مجال الفضاء اإللكتروني.
 وبلدية االحتالل في "بئر السبع" وجامعة "بن غوريون" المقامة في المدينة.

النقاب عن أن النيابة العسكرية اإلسرائيلية قد  24/2/2024عاريف" قد كشفت بتاريخ وكانت صحيفة "م
الرد بعملية عسكرية على كل طرف  -وفق القانون الدولي-أبلغت دوائر صنع القرار في تل أبيب أنه يجوز

 يشن هجوما إلكترونيا في حال ألحق ضررا كبيرا بالمرافق الحيوية اإلسرائيلية.
 2/2/2102، لدوحةالجزيرة نت، ا
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 سفن حربية صغيرة أربعةتسعى لشرا   "إسرائيل: "هآرتس .22

)فرقاطات(، لحماية  سفن حربية، صغيرة نسبيا، 4تسعى إسرائيل إلى شراء  (:)وكاالت-القدس المحتلة 
وقالت صحيفة  مليون دوالر. 200منشآت الغاز في البحر المتوسط، تصل تكلفة كل منها إلى نحو 

يطاليا والواليات المتحدة، رغم "هآرتس" إن إس رائيل تدرس عدة اقتراحات، من بينها كوريا الجنوبية وا 
 االتصاالت مع ألمانيا بخصوص الصفقة.

ويدير وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون، اتصاالت متقدمة مع ألمانيا لشراء السفن، حيث مولت ألمانيا 
 4أنتجتها لصالح إسرائيل، واستلمت إسرائيل حتى اآلن غواصات دولفين  6في السابق حوالي ثلث تكلفة 

 منها.
وتأتي صفقة شراء هذه السفن كجزء من عملية التطوير وفق الخطة متعددة األعوام التي يتبناها الجيش 

" التي تخدم في 3اإلسرائيلي، وفي إطار عملية تجديد القطع البحرية اإلسرائيلية، حيث وصلت سفن "ساعر 
 عمرها. عاما إلى أواسط  20الجيش منذ 

 3/2/2102، الغد، عّمان
 

 في مزارع شبعا والجوالن المحتلين لالحتاللمناورة  .23
طلق جيش االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس األول، مناورة عسكرية واسعة بالذخيرة : أطارق أبو حمدان

درعات، المدفعية الثقيلة الحية في مزارع شبعا والجوالن المحتلين. وذلك بمشاركة وحدات من المشاة، الم
 والمتوسطة، والهندسة. إضافة الى الطائرات الحربية والمروحيات وطائرات االستطالع من دون طيار.

حركة دوريات اسرائيلية مكثفة على طول الخط الحدودي الممتد من محور  أمسوكانت قد سجلت صباح 
التابعة للعدو كشفا على أجهزة التجسس  العديسة وصوال حتى الغجر والعباسية. كما أجرت فرق الهندسة

 المركزة على السياج التقني في محور العباسية والضهرة.
 3/2/2102، السفير، بيروت

 
 انتحار ضابط كبير في الشرطة اإلسرائيلية: يديعوت .22

على ضابط كبير في الشرطة  أمسعثر اثنان من أفراد الشرطة اإلسرائيلية : وكاالت()-القدس المحتلة 
را في شقته وسط اسرائيل، حيث وصل الشرطيان الى شقة الضابط إثر عدم وصوله الى عمله وعدم منتح

 الرد على االتصاالت الهاتفية.
 أطلقوبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" فقد ع ثر على الضابط وقد فارق الحياة بعد أن 

قوات الشرطة واالسعاف الى شقة  على نفسه النار من مسدسه الشخصي، وقام الشرطيان باستدعاء
وأشار الموقع  الضابط، وتم العثور على رسالة بجانبه تفيد بأنه انتحر بسبب ضغوطات العمل في الشرطة.

إلى أن الضباط الكبير يعمل في مجال التحقيقات في حوادث السير، والتي قد تسببت في ضغوطات كبيرة 
 عليه ما دفعه الى االنتحار.

 3/2/2102، الغد، عّمان
 

 شجرة زيتون 0221مستوطنون يقتلعون و  ..مواجهات مع االحتاللخالل إصابات رام هللا:  .21
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"وفــا": أصــيب، أمــس، العشــرات مــن المــواطنين بالرصــاص المعــدني المغلــف بالمطــاط وقنابــل الغــاز المســيل 
العــروب وبلــدة  للــدموع فــي مواجهــات مــع قــوات االحــتالل فــي قريــة النبــي صــالح شــمال غربــي رام هللا، ومخــيم

 قباطية جنوب جنين.
 ففي رام هللا، أصيب شابان بجروح، مساء أمس، خالل مواجهات مع قوات االحتالل، في قرية النبي صالح.

وفــي الخليــل، أصــيب خمســة مــواطنين، مســاء أمــس، بالرصــاص المعــدني المغلــف بالمطــاط، مــن قبــل قــوات 
 مال الخليل.االحتالل، خالل محاولتها اقتحام المخيم الواقع ش

وفي جنين، أصيب عدد من المواطنين باالختناق، مساء أمس، خالل اقتحام قـوات االحـتالل سـوق الخضـار 
 .وبينت مصادر أن هذه القوات دهمت كذلك عدة منازل واستجوبت ساكنيها بعد تفتيشها في بلدة قباطية.
طقتـين بـين مـدينتي نـابلس ورام شـجرة وشـتلة زيتـون فـي من 2423مـن  أكثـراقتلع مستوطنون من جهة أخرى،

 هللا تعود ملكتيها لعدد من الفلسطينيين.
مســتوطنين مــن مســتوطنة "عــاد  أنوقــال غســان دغلــس مســؤول ملــف االســتيطان فــي شــمال الضــفة الغربيــة 

شــجرة زيتــون كبيــرة فــي منطقــة الظهــرات فــي قريــة ترمســعيا تعــود ملكيتهــا للمــواطن محمــد  423عــاد" اقتلعــوا 
عــددا مــن المســتوطنين مــن مســتوطنة "شــيلو" اقتلعــوا للمــرة الثانيــة علــى  أنوأضــاف دغلــس  اد.جمــال ابــو عــو 
شتلة زيتون عمرها ثالث سنوات شمال قرية سنجل الواقعة بين مـدينتي  2000من  أكثر أسبوعالتوالي خالل 

ملكيتهـا لعــدد  الـدولي تعــود األحمــرنـابلس ورام هللا، والتـي تــم زراعتهـا ضــمن مشـروع دعــم مقـدم مــن الصـليب 
 من المواطنين في القرية.

3/2/2102األيام، رام هللا،   
 

 يكشف فداحة تهويد واستيطان القدس "الغد"تحقيق ميداني لة .21
ال توجد بقعة واحدة في القدس المحتلة، إال وتتجسد فيها أشكال : دياال جويحان -برهوم جرايسي  -الناصرة 

علـى مجموعـة مـن البيـوت التـي جـرت وتجـري مـن  "الغـد"يـداني لــم وخـالل جولـة متعددة من جرائم االحتالل،
تحتها حفريات ترى مشاهد في غاية الخطورة، فأحد البيوت تظهر عليه التصدعات في كل مكان، وهو لـيس 
مــن البيــوت التــي تركهــا أصــحابها، بــل وضــعيته الهندســية جيــدة جــدا ومرممــة بمــا يليــق، ولكــن التصــدعات 

 وال توجد غرفة واحدة أفلتت من خطر التصدعات.ضربت األسقف واألرضية، 
فــي بيــت آخــر، ال يبــدو الوضــع أفضــل، فــالمرور إجبــاري عبــر زقــاق ضــيق جــدا ومعــتم للوصــول إلــى مــا ال 
يمكــن احتمالــه، حيــث بيــت متواضــع فيــه أطفــال، قــد وصــلته الحفريــات اإلســرائيلية، فانهــارت عتبــة المــدخل، 

 هشة، ما يشكل جريمة ترتكب في رابعة النهار. ليغطوا الحفرة الكبيرة بألواح خشبية
مقدسـيًا مــن أطفـال ونسـاء وشــيول،  230وأحـد أحيـاء البلـدة القديمــة هـو "حـي القرمــي"، ويعـيش فيـه أكثــر مـن 

، مـــا اضـــطرهم إلـــى إخـــالء 2023وقـــد طالـــت منـــازلهم انهيـــارات وتشـــققات تهـــدد حيـــاتهم منـــذ العـــام الماضـــي 
 .مساكنهم

علــى شخصــيات مقدســية، ان قلقــا كبيــرا يســاورها علــى مصــير المدينــة، مشــددين علــى أظهــرت جولــة لـــ"الغد" و 
التمسك بالموقف الوطني العام، والتأكيد على عدم وجود حل نهائي من دون أن تكون القدس عاصمة للدولة 

 الفلسطينية.
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 20ال يقـل عـن ولفتوا إلـى الواقـع المأسـاوي الـذي تعيشـه المدينـة علـى مختلـف المسـتويات، موضـحين أن مـا 
ألف مقدسي قد طلبوا وحصلوا على الجنسية اإلسرائيلية، إال أن هذه الظـاهرة آخـذة بـالتراجع كثيـرا مـن اآلونـة 

 األخيرة.
3/2/2102الغد، عمان،   

 
 تنشر خرائط تظهر حجم االستيطان في القدس المحتلة دائرة شؤون القدس .23

ريـر الفلسـطينية خـرائط حديثـة، تنشـر ألول مـرة فـي أعدت دائـرة شـؤون القـدس فـي منظمـة التح :الغد –عمان 
جريدة "الغد"، وتكشف عن حجم التغييرات الفادحة التي أصابت معـالم القـدس المحتلـة جغرافيـًا بسـبب سياسـة 

 االحتالل اإلسرائيلية االستيطانية والتهويدية المتواصلة.
، للمدن والقرى والبلدات العربية ألف مستوطن 200مستوطنة ضخمة، تضم زهاء  23وتبين الخرائط تطويق 

، 2663فـــي القـــدس المحتلـــة، عبـــر امتـــدادها علـــى ثلـــث مســـاحة األراضـــي التـــي تمـــت مصـــادرتها منـــذ العـــام 
 .وتقطيع أوصال أحيائها بثمانية بؤر استيطانية يقيم فيها ألفا مستوطن بين منازل المواطنين المقدسيين

3/2/2102الغد، عمان،   

 

 االستيطانية منافية للشرعية الدولية: النشاطات عيسى حنا .24
االستيطانية غير قانونية وتشكل انتهاكا جسيما التفاقية جنيف  األنشطةجميع  أنحنا عيسى  د.أكد : رام هللا

 األول اإلضــافيوبالتــالي تشــكل جــرائم حــرب كمــا هــو منصــوص عليــه فــي البروتوكــول  2646الرابعــة لســنة 
، عــن جميــع جــرائم الحــرب التــي ترتكبهــا ضــد شــعبنا، إســرائيلءلة لالتفاقيــة وشــدد عيســى علــى ضــرورة مســا
ـــدولي باتخـــاذ  ـــدولي وانقـــاذ حـــل  إلعـــالءمســـتعجلة  إجـــراءاتوطالـــب مجلـــس األمـــن ال شـــأن قواعـــد القـــانون ال

 الدولتين.
مـــن الماضـــي يطالـــب بتفكيـــك  أعلـــىان الخطـــاب الفلســـطيني يتطلـــب فـــي الوقـــت الـــراهن ســـقفا "وأكـــد عيســـى 

 إقامـة أمـامتجميدها، خاصة ان القرارات الدولية تؤكد ان المستوطنات تمثل عقبة رئيسـية  المستوطنات وليس
والموارد الطبيعية من جهة، وكونها غير قانونية وغير  األراضيالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على 

 .أخرى"شرعية طبقا للقرارات الدولية ذات الصلة من جهة 
3/2/2102، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 األسرى المحاكم اإلسرائيلية تمنح الحصانة ألحكام جائرة بحقّ  :األسرىوزارة  .24

ألـــف  300والمحـــررين، أن أكثـــر مـــن  األســـرىكشـــف تقريـــر صـــادر عـــن وزارة شـــؤون  :)وكـــاالت(-رام هللا 
لمحـــاكم ، وأن مـــا يجـــري فـــي أروقـــة ا2660فلســـطيني حوكمـــوا فـــي المحـــاكم العســـكرية اإلســـرائيلية منـــذ عـــام 

 العسكرية اإلسرائيلية من محاكمات أدت إلى زج آالف من أبناء الشعب الفلسطيني في سجون االحتالل.
وقــال تقريــر الــوزارة إن جهــاز القضــاء اإلســرائيلي يمثــل الســاحة الخلفيــة لدولــة إســرائيل والعمــود الفقــري لتــدعيم 

مــــن خــــالل الصــــمت علــــى عملــــه  ســــلطة االحــــتالل تحــــت غطــــاء القــــانون، بــــل أن االحــــتالل يكــــرس وجــــوده
 بتشريعات عسكرية وعنصرية مخالفة ألبسط قواعد القانون الدولي.
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وأضــاف التقريــر أن دولــة إســرائيل هــي الدولــة الوحيــدة التــي تقــوم باعتقــاالت تســميها إداريــة ضــد فلســطينيين 
سـرى إداريـين أ 3-3معتقـل هنـاك مـا يتـراوح بـين  200وتجري بحقهم مسرحية تسميها محكمة، ومن بين كل 

 يتم احتجازهم دون أن يحظوا بمحاكمة عادلة.
وتلعــب أعلــى ســلطة قضــائية فــي إســرائيل وهــي محكمــة العــدل العليــا الــدور األســاس واالســتراتيجي مــن خــالل 
مصادقتها علـى كافـة األحكـام الصـادرة مـن قبـل المحـاكم العسـكرية علـى كافـة درجاتهـا وكأنهـا ذات صـالحية 

 ا على عمل سلطات االحتالل.لفعل ذلك وليس مراقب
والسبب القانوني الذي تعززه المحكمة هو عدم مصادقة إسرائيل على الملحق اإلضافي األول لمعاهدة جنيف 
فيمـا يخـتص بقواعـد الحــرب بـين الـدول المحتلـة والفصــائل المقاومـة لالحـتالل األمـر الــذي يتنـاقض تمامـا مــع 

 بنود معاهدة جنيف الثالثة.
3/2/2102الغد، عمان،   

 
 في الضفة األسبوع الماضي ا  فلسطيني 031اعتقال تقرير:  .31

كشفت معطيات حقوقية النقاب عن أن سلطات االحتالل اعتقلت مائة وستة وثالثين مواطنا فلسـطينيا خـالل 
 األسبوع الماضي.

لمـواطنين في تقريره األسبوعي: إن قوات االحتالل تواصـل حمـالت االعتقـال التـي تطـال ا "أمامة"وقال موقع 
الفلسطينيين من خالل عمليات الدهم واالقتحام التي تقوم بها لمنازل المواطنين ومن خالل الحواجز المنتشرة 

 بين المدن وخالل المواجهات التي تدور بين الموطنين وقوات االحتالل.
 2/2/2102، فلسطين أون الين

 
 

 ةيهدم قرية العودة في األغوار شمال الضفة الغربي االحتالل .30
هــدمت قــوات مــن الجــيش اإلســرائيلي، فجــر اليــوم االثنــين، قريــة العــودة التــي أقامهــا  :)يــو بــي اي( -رام هللا 

 ناشطون فلسطينيون باألغوار الشمالية، شمال الضفة الغربية.
وقــال ناشــطون فلســطينيون إن قــوات كبيــرة مــن الجــيش اإلســرائيلي اقتحمــت قريــة العــودة، بــالقرب مــن طريــق 

ن فــي األغــوار الشــمالية، وهــدمت الخيــام التــي أقامهــا الناشــطون، واعتقلــت كافــة المتواجــدين فــي وحــاجز بيســا
 القرية قبل أن تطلق فيما بعد سراح بعضهم وتبقي على آخرين قيد االعتقال.

وذكر الناشطون أن القوات اإلسرائيلية استخدمت القوة خالل عملية االقتحام، وصـادرت األعـالم الفلسـطينية، 
 ت ممتلكات الناشطين.ودمر 

3/2/2102رأي اليوم، لندن،   

 
 أيام خمسةعائلة في العرا  منذ  03"أم الجمال" في األغوار و االحتالل يواصل حصار خربة .32

تواصـــل قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي حصـــار خربـــة "أم الجمـــال"، بعـــد أن قـــام يـــوم الخمـــيس الماضـــي : أريحـــا
 ربة، تتضمن مساكن من الخيم وحظائر مواشي، وأفران الخبز.(، بهدم حوالي سبعين منشأة في الخ2|30)

وأشار رئيس مجلس محلي المالح والمضارب البدويـة عـارف دراغمـة، فـي تصـريحات خالصـة لــ "قـدس بـرس" 
إلــى أن االحــتالل "مــا زال يطبــق حصــاره علــى القريــة، حــائال دون أي مســاعدة قــد تصــل للمــواطنين هنــاك"، 
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مازالــت متواجــدة حتــى هـــذه اللحظــة وتمنــع أي مــواطن مــن إعــادة بنــاء خيمتـــه،  موضــًحا أن قــوات االحــتالل
وتصادر أي شيء قد يساعد المواطنين في مجابهة البرد القـارص فـي الليـل، الفتًـا النظـر فـي الوقـت ذاتـه أن 

 االحتالل صادر أمس جراًرا زراعًيا للمواطن علي زهدي كان يحمل خيم وبعض المساعدات.
2/2/1022قدس برس،   

 
 من مساكن المخيم %21يعادل  من "نهر البارد" : ما تم إعماره حتى اآلنةاللبناني"األخبار"  .33

ال يــزال معظــم نــازحي مخــيم نهــر البــارد ينتظــرون بفــارغ الصــبر انتهــاء إعمــار مخــيمهم، حيــث : زيــاد اشــتيوي
والتـي تحتـوي حسـب  مـن مسـاكن المخـيم، %20اإلعمار يسير ببطء شديد. فمـا تـم إعمـاره حتـى اآلن يعـادل 

 رزم. 4تقسيم األونروا على 
تتذرع األونروا بنقص تمويل اإلعمار، حيث إن الدول المانحة لم تلتزم بما أقر فـي مـؤتمر فيينـا، إضـافة الـى 
الروتين المتبع والعقبات اللوجستية التي تعترض أحيانًا سرعة العملا ومنها موضوع اآلثار وموافقـة الحكومـة 

خرائط التنظيم المدني وما الى ذلك من عقبات. كل ذلك كان سببًا في هذا البطء، رغم ذلـك ال اللبنانية على 
يزال أهالي البارد يحدوهم األمل بعودة قريبة الى منازلهم، حيث إن الكثيـر مـنهم مـات وهـو يحمـل صـفة نـازح 

 .قبل أن يكحل عينيه مرة جديدة برؤية منزله وحارته
3/2/2102األخبار، بيروت،   

 
 يناير الماضي األكثر دموية في غزة منذ بد  سريان التهدئة/ ثانيال: كانون حقوقيةمؤسسة  .32

اعتبرت مؤسسة حقوقيـة فلسـطينية أن شـهر كـانون ثـاني )ينـاير( المنصـرم كـان "األكثـر دمويـة منـذ بـدء ة: غز 
 التهدئة قبل أكثر من عام".

ون ثاني )يناير( الماضي شهد تصعيد ملفًتا من وقال "مركز حماية لحقوق اإلنسان" في بيان له أن شهر كان
قبل سلطات االحتالل يمكن وصف بأنه األشد منذ التهدئة األخيـرة بـين دولـة االحـتالل والمقاومـة الفلسـطينية 

 في قطاع غزة.

وجاء إبرام التهدئة بعد العملية العسكرية اإلسرائيلية الجوية على قطاع غـزة والتـي بـدأت فـي الرابـع عشـر مـن 
عقــب اغتيــال نائــب القائــد العــام لكتائــب القســام الــذراع العســكري لحركــة حمــاس  2022رين ثــاني )نــوفمبر( تشــ

أحمد الجعبري في قصف سيارته بغزة، واستمرت حتى الحادي والعشـرين مـن نفـس الشـهر حيـث سـقط خـالل 
لمؤسســات ودور جريًحــا وتــم هــدم عــدد كبيــر مــن المنــازل وا 2300شــهيًدا وأصــيب قرابــة  260هــذه العمليــة 

العبادة، في حين ردت المقاومة الفلسطينية بإطالق المئات من الصواريخ التي وصلت إلى القدس وتـل ابيـب 
صابة العشرات من 2663ألول مرة منذ حرب عام   .اإلسرائيليين، حيث سجل مقتل وا 

الجـــاري أربعـــة وقـــال المركـــز الحقـــوقي: أن قـــوات االحـــتالل قتلـــت خـــالل شـــهر ينـــاير الماضـــي مطلـــع العـــام 
مــواطنين فلســطينيين فــي عمليــات قصــف بالطــائرات والصــواريخ فــي أنحــاء متفرقــة مــن القطــاع، كمــا قامــت 

مواطنــا خــالل اعتــداءاتها المتكــررة والتــي كانــت شــبه  32باعتقــال مــواطنين آخــرين، فيمــا تســببت فــي إصــابة 
ركــز فقــد شــنت قــوات االحــتالل خــالل ووفقــا للوقــائع والشــهادات التــي وثقهــا بــاحثو الم يوميــة خــالل الشــهر.

النــار العشــوائي علــى  إطــالقبينمــا واصــلت عمليــات ، اعتــداء علــى الصــيادين فــي عــرض البحــر 23الشــهر 
ومــن جهــة أخــرا واصــلت قــوات االحــتالل فــرض قيودهــا علــى حركــة المعــابر مــع  .طــول الحــدود مــع القطــاع

شهر المذكور، وواصلت فـرض قيودهـا وشـروطها القطاع حيث أغلقت معبر كرم أبو سالم عشرة أيام خالل ال
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من عدد الشاحنات التي كانت تدخل  % 30على دخول السلع والبضائع، حيث ما تزال تمنع دخول أقل من 
 شاحنة يويما، بحسب المركز. 600-300في السابق والتي كانت تقدر بـ 

3/2/2102قدس برس،   
 

 ينايركانون الثاني/ فلسطينيين خالل الصحفيين ال نتهاكا  إسرائيليا  ضدّ ا 01تقرير:  .31
انتهاكًا ضد الصحفيين الفلسطينيين خالل ينـاير  26رصد تقرير نشر في غزة، أمس األحد، : )يو .بي .آي(

الماضــي، مــن قبــل جــيش الحــرب "اإلســرائيلي"، تمثلــت باالعتقــال واالبتــزاز واالعتــداء المباشــر الميــداني إلــى 
 جانب أشكال أخرى من االستهداف.

صـــحفيين ومصـــورين، واحتجـــزت اثنـــين آخـــرين، فيمـــا جـــّددت  4وأظهـــر التقريـــر أن قـــوات االحـــتالل اعتقلـــت 
 3االعتقـــال اإلداري للمـــرة الخامســـة بحـــق الصـــحفي أســـامة شـــاهين، مـــدير مركـــز أســـرى فلســـطين . وأصـــيب 

والضـــرب  صـــحفيين إصـــابات مباشـــرة بـــاألعيرة المطاطيـــة، وحـــاالت اختنـــاق جـــراء استنشـــاقهم الغـــاز الســـام،
 والشتم". 

3/2/2102الخليج، الشارقة،   
 

 من مقابر األرقامشهيدين  جثمانياالحتالل يسلِّّم  .31
 األحمـــر، لالرتبـــاط العســـكري الفلســـطيني، والهـــالل اإلســـرائيليةســـلمت ســـلطات االحـــتالل  حســن عبـــد الجـــواد:
دين داوود علـي أحمـد سـعد ، على معبر ترقوميا، الى الغرب من الخليل، جثماني الشهيأمسالفلسطيني، ليلة 

 أبو صوي ، وآيات األخرس.
وكان في استقبال الجثمانين مئات المواطنين من مخيمات الدهيشـة، وبيـت جبـرين، وعايـدة ، وقريـة ارطـاس، 

 رام هللا. ومختلف انحاء المحافظة
اني الشــهيدين مــع اســتعادة جثمــ الفلســطينيين،وقالــت الحملــة الوطنيــة الســترداد جثــامين الشــهداء والمفقــودين 

، التــي يــتم بموجبهــا تحريــر 36( جثــامين، مــن دفعــة الـــ4األخــرس وأبــو صــوي، يكــون قــد تــم تســليم ثمانيــة )
 حاليًا. اإلسرائيليةجثامين شهداء فلسطينيين من مقابر األرقام 

وحســب التوثيــق التــي تقــوم عليهــا الحملــة الوطنيــة الســترداد جثــامين الشــهداء المحتجــزة والكشــف عــن مصــير 
 63شهيدة وشهيدا، و 240المفقودين، فإن عدد جثامين الشهداء التي ما زالت محتجزة في مقابر األرقام يبلغ 

 مفقودًا.
3/2/2102األيام، رام هللا،   

 
 "ال لالنتقاص من حقوق الالجئين"تحت شعار " 2102العودة "يعلن عن إطالق جائزة  "بديل" .33

لمواطنــة والالجئــين عــن إطــالق برنــام  جــائزة العــودة للعــام المركــز الفلســطيني لمصــادر حقــوق ا-أعلــن بــديل
تحت عنوان: "ال لالنتقاص مـن حقـوق الالجئـين، نعـم للحمايـة الدوليـة الشـاملة". وأشـار بـديل إلـى أن  2024

موضــوع الجــائزة لهــذا العــام يســلط الضــوء علــى نقــص الحمايــة الدوليــة الشــاملة الواجبــة والتــي تشــمل وجــوب 
مـــان لالجئـــين ومنـــع تهجيـــرهم المتكـــرر )الحمايـــة الفيزيائيـــة(، وصـــون حقـــوقهم فـــي العـــودة تـــوفير األمـــن واأل

ــــــة القانونيــــــة(، وضــــــمان تمــــــتعهم بــــــالحقوق اإلنســــــانية األساســــــية  واســــــتعادة الممتلكــــــات والتعــــــويض )الحماي
 )الحماية/المساعدة اإلنسانية(.
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دة للبوستر المركزي للنكبة، وحقـل جـائزة على حقلين هما: حقل جائزة العو  2024وتشتمل جائزة العودة للعام 
 العودة للقصة الصحفية المكتوبة.

30/0/2102السفير، بيروت،   
 

 ظاهرة لالجئين بمخيم البريج احتجاجا  على تقليص خدمات "األونروا"تغزة:  .34
تظــاهر عشــرات الالجئــين فــي مخــيم البــري ، أمــس، أمــام مقــر وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــين  حســن جبــر:

 روا"، للتعبير عن رفضهم تقليص الخدمات التي تقدمها الوكالة لهم."األون
ورفــع المشـــاركون فــي التظـــاهرة شــعارات والفتـــات تنــدد بالتقليصـــات ورددوا الهتافــات الداعيـــة إلــى طـــرد مـــدير 
عمليات الوكالة في غزة روبرت تيرنر، بسبب دوره في إجراء التقليصات، وطـالبوا بإلغـاء منصـب المحـافظين 

 لوكالة، وقالوا إنه يرهق الميزانية دون فائدة تذكر.في ا
ولّبى المشاركون فـي التظـاهرة نـداء أطلقتـه اللجنـة الشـعبية لالجئـين فـي مخـيم البـري  ولجنـة المبـادرة الشـبابية 

 في المخيم لالحتجاج على التقليصات، بينما غاب عنها المسؤولون في الوكالة.
3/2/2102األيام، رام هللا،   

 
 حماس توفلسطين ليس ..غزة: نثمن دور السيسي في تفهمه لوضع أبنا  فلسطينتمرد  .34

أصدرت حملة تمرد على ظلم حماس في غـزة، بيانـا قالـت فيـه "تؤكـد أن الشـعبين المصـري : هاني بدر الدين
التعـازي لكـل عـائالت شـهداء بفلسطين، وعلينا أن نتقـدم  احتاللوالفلسطيني في خندق واحد في النضال منذ 

 .الذي يمارس ضد شعب وجيش وحكومة مصر إلرهابا
شـــّبه التهديـــد ، والتـــى ت  حمـــاس وأضـــافت الحملـــة "إننـــا نـــدين بشـــدة تلـــك التصـــريحات التـــي صـــدرت عـــن قـــادت

 اإلسرائيلي.المصري لغزة بالتهديد 
ومضت حملة تمرد غزة تقول في بيانها "أمـا عـن اسـطوانة الكـذب المشـروخة لقـادة حمـاس فقـد باتـت معروفـة 
ن األمـن والقضـاء المصـري يمتلكـون  ومفضوحة للشعبين المصري والفلسطيني، فهم فرع اإلخوان فـي غـزة، وا 

 .القدرة على الرد بأن هذه االتهامات صحيحة أم خاطئة
واختتمــت حملــة تمــرد غــزة بيانهــا قائلــة "نــثمن عاليــًا دور القيــادة المصــرية وعلــى رأســها المشــير عبــد الفتــاح 

نما فلسطين أكبر منهم جميعا".السيسي في تفهمهم  ن فلسطين ليس حماس، وا   لوضع أبناء فلسطين، وا 
31/0/2102األهرام العربي،   

 
 "إسرائيل"من ثمانية أشخاص للجنايات بتهمة التجسس لصالح  خليةمصر تحيل  .03

هم أشخاص بين 9أمر المستشار هشام بركات النائب العام باحالة :العاطي وناجي الجرجاوي سناء عبد
ون يعملون بالموساد للمحاكمة الجنائية التهامهم بالتخابر لمصلحة إسرائيل بقصد اإلضرار يضباط إسرائيل

مدادهم بالمصالح القومية للبالد القوات  انتشارالمخابرات العسكرية اإلسرائيلية بمعلومات عن أماكن  وا 
ائمين على األنفاق وجميع األوضاع برفح والعناصر الجهادية والق األمنيةواألكمنة  األجهزةالمسلحة ومقار 

وأمر النائب العام بحبس المتهمين للذين ألقي القبض عليهما وسرعة ضبط  مقابل مبالغ مالية كبيرة.
حضار باقي المتهمين.  وكانت أجهزة األمن بسيناء قد تمكنت من إلقاء القبض على عودة طلب إبراهيم وا 

من الوطني أكدت قيامه بجمع معلومات عن مواقع عسكرية سنة حداد ومقيم برفح بعد تحريات لا 13
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وواجهته أجهزة التحقيق  اإلسرائيليلصالح جهاز الموساد  آخرين 8 واعترف بالتحقيقات أنه يعمل مع
وفي التحقيقات التي أشرف عليها المستشار  بمصر. األشخاصبتسجيالت صوتية له مع الموساد وبعض 

األول لنيابة امن الدولة اعترف المتهم بأن الغرض من التعامل مع أجهزة هشام القرموطي المحامي العام 
الموساد كان لتأمين الجدار االلكتروني الذي تبنيه إسرائيل بطول الحدود مع مصر لمنع تسلل العناصر 

اتصاالته كانت مع ضباط الموساد المشتركين معه بالشبكة وهم  أنالمتطرفة في الوقت الذي أكد فيه 
نهمن العربية يتكلمو  تمكنوا من دخول سيناء وتجنيد عدد من الفلسطينيين والمصريين مؤكدا أنهم كانوا  وا 

لالتصال فيما بينهم وقد تمكنت أجهزة  اإلسرائيليةيستخدمون هواتف محمولة تعمل على شبكة) أوران ( 
يزال البحث  ينما السنة حداد ومقيم برفح ب 04األمن من ضبط متهم آخر وهو سالمة حامد فرحان ابوجراد

، إبراهيمسنة مقيم برفح، وعبدهللا سليم  31جاريا عن باقي المتهمين الهاربين وهم محمد احمد عبادة أبوجراد
 )إسرائيليين الجنسية( وداني عمو فاديا وهارون دانون ودايفيد يعقوب وشالومو سوفير جراد وعمر حرب أبو

 األمان(. )أعضاء بجهاز المخابرات اإلسرائيلية ـ جهاز
 0/6/6300األهرام، القاهرة، 

 
 ينفلسطينيالعن تعديل قانون االنتخاب بعد مخاوف توطين  تراجعاألردن:  .41

تراجع رئيس الوزراء األردني عبد هللا النسور عن تقديم مشروع قانون انتخابات  :تامر الصمادي -عّمان 
ف أعلنتها نخب أردنية محافظة من أن نيابية )يلغي نظام الصوت الواحد( في الوقت الحاضر، بعد مخاو 

يكون التعديل مقدمة لتوطين األردنيين من أصل فلسطيني عبر منحهم مقاعد نيابية أكبر، وبعد مخاوف 
 أخرى من أن يؤدي القانون الجديد إلى حل البرلمان قبل انتهاء مدته الدستورية.

دور األردن في المفاوضات الفلسطينية  وقال النسور في جلسة عاصفة عقدها البرلمان مساء أمس لمناقشة
ليس في نية الحكومة على اإلطالق وهذا التزام، بأن تقدم قانون "اإلسرائيلية وانعكاساتها على المملكة:  -

. ونفى بشدة أن يكون لدى "انتخاب في هذا الوقت تحديدًا حتى ال تضع مجلس النواب تحت أي ضغط
 غط قانون االنتخاب.الحكومة أي نيات لوضع البرلمان تحت ض

 3/0/0214، الحياة، لندن
 

 يكون وطنا  بديال  ألحد لنأن األردن  ويؤكد على "يهودية إسرائيل" رفضيعلن  جودة .40
وزير الخارجية وشؤون األمير، أن ماجد  ،عّمان، نقاًل عن مراسلها في 3/0/0214، الرأي، عّماننشرت 

الثوابت األردنية من مفاوضات السالم األردنيين نواب ناصر جودة جدد على مسامع ال األردني المغتربين
والتي تتلخص في قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، 

 رفض الحكومة األردنية للطروحات المتعلقة بدولة يهودية خالصة. معلناً 
صون وتلبي بشكل كامل مصالحه وخاصة قضايا القدس وقال إن األردن لن يقبل بأية ترتيبات أو أطر ال ت

أرض محتلة يجب أن تكون عاصمة  "القدس الشرقية"من أو أية ترتيبات تمس أمنه، وأن والالجئين واأل
 ألحد فهو واهم. بديالً  الدولة الفلسطينية، ومن يظن أن األردن قد يكون وطناً 

أن  ،(،أي.بي.يو، وعن )تامر الصمادي ،عّمانفي ، نقاًل عن مراسلها 3/0/0214، الحياة، لندنوأضافت 
جميع القضايا الخاصة بالحل النهائي مطروح على طاولة المفاوضات، ومن حقنا التحفظ "وزير جودة قال: ال

لن تتفاوض مع "وفي حين أكد جودة أن بالده  ."ورفض أي صيغ تتعارض ومصالحنا الوطنية العليا
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هي المسؤول المباشر عن التفاوض في ما يخص "دد على أن عّمان ، ش"اإلسرائيليين نيابة عن السلطة
. وكان الفتًا في حديث "الالجئين الفلسطينيين من مواطنيها، وأنها لن تقبل بأي حل ال يتناسب ومصالحها

 . "إن لاردن حقوقًا كدولة مستضيفة لالجئين الفلسطينيين يجب أن تؤدى إليه"جوده قوله: 
األمريكي "يبدأ من انهاء االحتالل وحل عادل متفق لقضية الالجئين وفق الشرعية ن المبدأ إوقال جودة 

الدولية ومبادرة السالم العربية". وأضاف "ويتعين على اإلخوة الفلسطينيين اتخاذ القرارات التاريخية لتكوين 
 -اإلسرائيلية  ووصف جودة المساعي األمريكي لدفع المفاوضات دولتهم وسنساعدهم لتجسييد حل الدولتين".

 الفلسطينية بأنها "األكثر تركيزًا وكثافة ومضمونًا عن سابقاتها".
 

 األقصىالمسجد حتالل تجاه حذر من تصرفات االي األردني األوقافوزير  .43
الحفيظ داوود من  هايل عبد .داألردني حذر وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية  :بتر ا -عّمان 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي تجاه المسجد األقصى المبارك والتي سمحت بدخول مغبة تصرفات شرطة 
وقال في بيان  حد.بسالحهم الشخصي إلى داخل المسجد االقصى المبارك صباح يوم األ ثالثين جندياً 

صدر عن الوزارةا ان هذا االنتهاك سابقة خطيرة، وغير معهودة، ومبالغة في إضفاء صفة عسكرة السياحة 
تاللية، عالوة على صفة التطرف الديني، مما يزيد من استفزاز مشاعر المسلمين في كافة انحاء العالم، اإلح

كما شجب ما بثته القناة العاشرة  وزيادة التطرف في المنطقة وربما نشوب حرب دينية ال تحمد عقباها.
االقصى المبارك، وبناء  اإلسرائيلية من ان منظمات صهيونية متطرفة، أنهت استعداداتها لهدم المسجد

هيكلهم المزعوم، مؤكدًا ان المسجد االقصى المبارك هو وقف اسالمي صحيح بقرار رباني، ونزل بشأنه 
قرآن يتلى إلى يوم الدين، وان المسلمين في كافة انحاء العالم يفتدونه بالمه  واألرواح، وان المساس 

 مسلم حول العالم. ( مليار7.1بالمسجد االقصى المبارك هو مس بعقيدة )
 3/0/0214، الرأي، عّمان

 
 "إسرائيل"" يرفض خطة كيري ويطالب بدعم عربي لمقاومة اإلسالمي"العمل  .44

انتقد حزب جبهة العمل اإلسالمي ما قال إنه "تحذير وزير الخارجية ناصر جودة من معارضة خطة  :عّمان
بـ"اإلفصاح" عما لديها من معلومات حول  )وزير الخارجية األمريكي جون( كيري"، وطالب الحزب الحكومة

وطالب الحزب، في تصريح له أمس، بوقف العملية  ما يدور في الخفاء من مفاوضات يقودها كيري.
التفاوضية، التي قال إنها "لم تكن إال غطاء للعدو، للتمدد وابتالع مزيد من األرض الفلسطينية". داعيًا إلى 

ضمن إعادة القضية الفلسطينية إلى عمقها العربي، بكل ما تعنيه من دعم "تبني استراتيجية عربية جديدة تت
صمود الشعب الفلسطيني ماديًا ومعنويًا، ودعم المقاومة الفلسطينية بمواجهة المشروع الصهيوني التوسعي، 

حكام المقاطعة عليه، ووقف العمل باالتفاقيات الموقعة معه". نه وحذر من أ وتجريم التنسيق مع العدو، وا 
"بغير ذلك"، فإن "العدو سيبقى ماضيًا في خطته البتالع بقية فلسطين، وفرض هيمنته على الوطن العربي، 
التي بدأت باستغالل الغاز من البحر األبيض المتوسط، على حساب مصر وفلسطين ولبنان، ليعيد بيعه 

إلصرار على استثناء مقاومة وحيا الحزب موقف مجلس النواب، بـ"ا إلى األردن وسائر األقطار العربية".
االحتالل من اإلرهاب، وبالتالي عدم تقديم المقاومين لالحتالل الى محكمة أمن الدولة"، ودعا مجلس 

 األعيان الى "تأييد موقف النواب".
 3/0/0214، الغد، عّمان
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 : خطة كيري تستهدف تقويض المشروع الوطني الفلسطيني"الشعبيةالوحدة " .45

لوحدة الشعبية إن خطة كيري تستهدف تقويض المشروع الوطني الفلسطيني، من خالل كد حزب اأ :عّمان
 شطبها لحق العودة والسعي لتوطين الالجئين في أماكن تواجدهم، وتكريس االستيطان كأمر واقع.

الي ن التوافق األمريكي مع الرؤية الصهيونية بتبني فكرة يهودية الدولة، وبالتإ أمسوقال الحزب في بيان له 
تصفية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني وفي مقدمتها حقه بالعودة الى دياره وممتلكاته التي 

أن الخطة تستهدف محاولة "تم اقتالعه وتهجيره منها على أيدي العصابات الصهيونية. واضاف البيان 
يته القانونية واألخالقية عن الجرائم حرف الصراع عن اتجاهه الرئيسي، وا عفاء الكيان الصهيوني من مسؤول

التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني واألمة العربية من خالل السعي األمريكي المحموم لتأمين موافقة 
 ."فلسطينية، وغطاء عربي رسمي لتمرير الخطة المؤامرة

 3/0/0214، الدستور، عّمان
 

 لخطة كيري العسكريون يدعون إلقامة تحالف شعبي للتصدي المتقاعدون .46
دعا المتقاعدون العسكريون إلى إقامة تحالف شعبي عريض للتصدي لخطة وزير الخارجية االمريكي  :عّمان

كدوا أو  جون كيري واالستعداد لعقد ملتقى وطني إلحباط جهود كيري الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية.
فية القضية الفلسطينية خدمة للمشروع مس أن خطة كيري تستهدف بالدرجة األولى تصأصدروه أفي بيان 

إلى يهودية الدولة، بما يتبع هذا من أخطار على كيانية األردن ووجوده، وحذروا من أن  الصهيوني، ووصوالً 
خطة كيري، التي تحمل خطوات متسلسلة، ستؤدي إلى تذويب الهوية الوطنية األردنية، عبر حملة من 

ألردن، ما يقود في النهاية إلى إفراغ األراضي المحتلة من شعبها التجنيس والتوطين ألبناء فلسطين في ا
 لصالح المحتل اإلسرائيلي.

 3/0/0214، الدستور، عّمان
 

 الحالي 02نتائج مسح شامل لالجئين الفلسطينيين باألردن في  :العقرباوي .44
وجود أي عالقة بين  نفى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية محمود العقرباوي :سعد الدين عّمان - نادية

المسح الشامل ألوضاع الالجئين الفلسطينيين في األردن، الذي ستعلن نتائجه رسميًا في العشرين من الشهر 
الحالي، وبين جوالت وزير الخارجية األمريكي جون كيري إلى المنطقة لدفع مفاوضات السالم بين 

أمس، إن المسح، الذي يعّد األول من نوعه بهذا وأضاف العقرباوي لـ"الغد"،  الفلسطينيين واإلسرائيليين.
المستوى من التكامل والشمولية، يسمح بالوقوف على األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسكانية لالجئين 
الفلسطينيين، داخل المخيمات وخارجها. وأوضح أن نتائ  المسح "قاربت دائرة التوقعات والمعلومات 

فتها في بعض المخيمات"، مبينًا أن تلك النتائ  تكشف عن أرقام دقيقة ألعداد الموجودة عمومًا، لكنها خال
الالجئين وتوزيعهم الجغرافي، وعن نسب الفقر والبطالة الحقيقية بين صفوفهم، إضافة إلى أوضاعهم 

 الصحية والتعليمية والمعيشية، ونوعية وطبيعة الخدمات المقدمة إليهم.
 3/0/0214، الغد، عّمان

 
 تتكرر أال: المحرقة النازية مأساة وحشية ينبغي اإليراني الخارجيةوزير  .04



 
 
 

 

 

           21ص                                    3003العدد:     3/2/2102 ثنيناإل التاريخ:

المحرقة النازية بحق اليهود  إن األحدمحمد جواد ظريف  اإليراني)أ ف ب(: اعتبر وزير الخارجية  -برلين
فينيكس بعد  األلمانيةوقال ظريف لقناة التلفزيون  .أبدا"تتكرر  أالمأساة وحشية مشؤومة ينبغي "كانت 

ليس لدينا شيء ضد اليهود )ونكن( اكبر احترام لهم داخل "اركته في مؤتمر األمن في ميونيخ )جنوب( مش
 ."مهددون من أحد بأنناإيران وفي الخارج. ال نشعر 

 0/6/6300القدس العربي، لندن، 
 
 تعمل على تكريس االنقسام بين الفلسطينيين "إسرائيل": صبيحمحمد  .04

ين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة أكد األم الخلي : -القاهرة 
السفير محمد صبيح، أن "إسرائيل" تعمل على تكريس الفصل واالنقسام بين حركتي فتح وحماس"، ودعا 

 جميع الفصائل الفلسطينية تقديم التنازالت من أجل المصلحة الوطنية العليا.
خاص ل"الخلي "، إلى "أهمية اجتماع "لجنة القدس" الذي عقد مؤخرًا بالمغرب لدعم ونوه صبيح، في تصريح 

سالمية، فضاًل عن  31صمود أهالي القدس بحضور  منظمة دولية وبوجود  34وزير خارجية دولة عربية وا 
 األمم المتحدة واالتحاد األوروبي".

في المفاوضات، والذي يستند إلى  وأوضح أن "اللجنة وضعت ورقة عمل تضمنت دعم الموقف الفلسطيني
عاصمتها القدس، وفق جدول زمني محدد واستناًدا إلى قرارات  3911إقامة دولة فلسطينية على حدود 

 الشرعية الدولية".
 0/6/6300الخليج، الشارقة، 

 
 6302مليون درهم لمشاريع إنسانية في فلسطين حتى  033ترصد  اإلماراتي األحمرالهالل  .33

هات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهالل بتوجي: )وام(
مليون درهم للمشاريع الجديدة المقترحة في فلسطين خالل السنوات  144األحمر رصدت الهيئة مبلغ 

المقترحة . حيث يتضمن المبلغ المشاريع اإلغاثية واإلنسانية الجديدة 3431إلى  3430الثالث المقبلة من 
 والمساعدات المقطوعة والتزامات الهيئة تجاه المشاريع المختلفة.

وقال الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس الهيئة إن المبالغ المخصصة لمشاريع فلسطين تشمل 
ب قطاعات التعليم والصحة والزراعة والبيئة والقطاع الخدمي وهي المجاالت الحيوية األكثر احتياجًا لها حس

 ظروف الشعب الفلسطيني االقتصادية الحرجة.
 0/6/6300الخليج، الشارقة، 

 
 للجنة حقوق اإلنسان العربية 03تتصدر أعمال الدورة الة  "إسرائيل"انتهاكات  .30

تتصدر االنتهاكات "اإلسرائيلية" لحقوق اإلنسان في األراضي العربية المحتلة ومعاناة  الخلي : - القاهرة
للجنة العربية الدائمة لحقوق  13العرب في سجون االحتالل جدول أعمال الدورة ال األسرى والمعتقلين

 اإلنسان التابعة للجامعة العربية، التي انطلقت أمس وتستمر عدة أيام.
وأوضحت مديرة إدارة حقوق اإلنسان بالجامعة العربية إلهام الشجني للصحفيين، أن الدورة ستناقش أيضًا 

الميثاق العربي لحقوق اإلنسان بشأن الخطتين العربيتين المتعلقتين بحقوق اإلنسان، بندًا دائمًا يتعلق ب
(، وثانيتهما الخطة العربية لتعديل ثقافة 3430 3449أوالهما الخطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان )
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لدول األعضاء وأضافت أن هناك عددًا من البنود التي تناقشها اللجنة ومطروحة من بعض ا حقوق اإلنسان.
منها الدليل العربي االسترشادي لمناهضة التعذيب، وهو مقدم من دولة فلسطين، إضافة إلى مشروع 
استرشادي لمكافحة ازدراء األديان، ومقدم من جمهورية العراق، باعتبار أن تجريم ازدراء األديان كانتهاك 

عربيًا من قبل المنظمات غير الحكومية لحق أساسي من حقوق اإلنسان. وقالت الشجني: إن هناك تجاوبًا 
 المعنية بحقوق اإلنسان، وكذلك من المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

 0/6/6300الخليج، الشارقة، 
 
 كيري يهّدد عباس بمصير عرفات ونتنياهو بمقاطعة دولية إن فشل المفاوضات .36

ديدات لرئيس السلطة الفلسطينية أطلق وزير الخارجية األمريكي، جون كيري، ته: قدس برس -رام هللا 
محمود عباس بمصير مشابه لسلفه ياسر عرفات، ولرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بمقاطعة 

وأثارت تهديدات كيري التي  دولية واسعة لتل أبيب، في حال فشل مفاوضات السالم الجارية بين الطرفين.
ع قد في مدينة ميونيخ األلمانية، ردود فعل غاضبة في  أطلقها خالل الليلة الماضية في مؤتمر أمني

وذكرت مصادر فلسطينية،  األوساط السياسية الفلسطينية واإلسرائيلية والتي رأت فيها "إشارات مثيرة للقلق".
أن عباس قابل تهديد كيري بصدمة ورفض عنيف، على حد تعبيرها. فيما اعتبر القيادي في حركة "فتح" 

ن خيار الكفاح المسلح ضد االحتالل اإلسرائيلي قد يشكل حاًل استراتيجيًا بالنسبة جبريل الرجوب، أ
من جانبها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في  للفلسطينيين في حال فشل جهود المفاوضات.

 (، بأن الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي تكثفان الضغوط على الجانبين3/3عددها الصادر األحد )
الفلسطيني واإلسرائيلي لدفع المفاوضات إلى األمام، الفتًة إلى أن تل أبيب تنظر بقلق لتحذيرات الوزير 
األمريكي من تدهور وضعها االقتصادي في حال فشل جهوده في إبرام اتفاق تسوية مقبول بين الطرفين في 

ر المفاوضات بين الجانبين، وأضافت صحيفة هآرتس أن الواليات المتحدة تخشى أن تتفج الوقت القريب.
فيما أوردت انتقادات مصدر سياسي إسرائيلي لموقف كيري معتبرًا أنه ينته  سياسة متحيزة ضد تل أبيب 
ويضغط عليها بمنتهى الشدة لحملها على التراجع عن مواقفها التفاوضية، في حين أنه يتجّنب ممارسة أي 

ورأى المسؤول  قيد أنملة عن مواقفها"، على حد قوله.ضغط على القيادة الفلسطينية "التي ال تتزحزح 
الفلسطيني أن التحذيرات من تعّرض الدولة العبرية لمقاطعة عالمية واسعة "تستدعي القلق لكنها غير 

 مفزعة".
 6/6/6300قدس برس، 

 
 ائيل""إسر فخور بما قام به خالل ثالثة عقود من دعم حازم ألمن ورفاهية ": كيري األمريكية"الخارجية  .30

رّدت وزارة الخارجية األميركية بحدة يوم أمس على االنتقادات التي وّجهها قادة إسرائيل، ومن : حلمي موسى
ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لوزير الخارجية جون كيري بسبب تحذيراته من تعاظم خطر 

الخارجية األميركية جنيفر بساكي  المقاطعة على إسرائيل إذا فشلت مساعي السالم. وأعلنت المتحدثة باسم
أن الواليات المتحدة كانت تنتظر من إسرائيل أال تعمد لتشويه كالم الوزير كيري. وقالت إن "وزير الخارجية 
علم وتوقع أن تنشأ معارضة لجهوده ولحظات قاسية أثناء المسيرة، لكنه توقع من الطرفين أن يتعامال بدقة 

أن كيري طوال ثالثة عقود كان بين أبرز الداعمين ألمن إسرائيل ومن أشد مع سجله وتصريحاته". وأضافت 
المعارضين لمقاطعتها، "وفقط خالل العام الماضي، حينما التقى كيري بوزراء خارجية االتحاد األوروبي في 
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فيلنا، دعاهم لالمتناع عن خطوات كهذه". وشددت بساكي على أن كيري في خطابه أمام مؤتمر األمن في 
يونيخ تحدث بحزم عن الحاجة لحماية المصالح اإلسرائيلية. وقالت إنه "في رد على سؤال بشأن العملية م

السلمية كرر وصف وقائع معروفة للجميع، سبق وتحدث عنها، في كل ما يتصل بمخاطر فشل العملية 
وصفًا للنشاطات التي السلمية. وتحدث كيري عن العواقب على الفلسطينيين. إشارته الوحيدة للمقاطعة كانت 

 تقوم بها جهات أخرى، عارضها دائمًا وأبدًا".
وكان كيري قد أشار أمس األول في مؤتمر األمن في ميونيخ إلى "أنه بالوسع رؤية إسرائيل تواجه حملة نزع 
للشرعية عنها تتعاظم، والناس حساسة جدًا لذلك". وأضاف "يتحدثون عن مقاطعة وكالم كهذا. فهل حقًا 

ن أفضل لنا جميعًا في هذه األحوالو". وشدد كيري على استحالة الحفاظ على الوضع الراهن بين سيكو 
 إسرائيل والفلسطينيين، معتبرًا أن "هذا لن يبقى، إنه وهم".

 0/6/6300السفير، بيروت، 
 
 ةتحت السيادة الفلسطيني اإلسرائيليينمن  آالفبقا  بضعة  إمكانال يعارض  كيري: "معاريف" .30

مستوطنين  إبقاءبالنسبة إلمكان  اإلسرائيليةالماضي خالف في الرأي في السياسة  األسبوعفي دار 
ضالعون عميقا في الخالف. فوزير  أيضا األميركيينتحت السيادة الفلسطينية. ويتبين اآلن أن  إسرائيليين
ت السيادة تح اإلسرائيليينمن  آالفبقاء بضعة  إمكانجون كيري ال يعارض  األميركيالخارجية 

في  أيضا، أن مسألة الخليل طرحت هي وأميركية إسرائيليةالفلسطينية. وعلمت "معاريف" من مصادر 
 إلىهي الوصول  إسرائيللم تغلق بعد، فالنية في  األمور، ورغم أن واألميركيين إسرائيلالمحادثات بين 

خالفا لموقف  را في كتلة الليكود.، مثلما قال نتنياهو مؤخأيضاتفاهمات تتيح وجودا يهوديا في الخليل 
في  بأنهالفلسطينيين اليوم، الذي يعارض كل وجود يهودي في الدولة الفلسطينية، علمت "معاريف" 

 أيهودبمشاركة رئيس الوزراء في حينه  3444المحادثات التي جرت في مؤتمر كامب ديفيد الثاني في العام 
 الدولة الفلسطينية. أراضييهودية في  أقليةاستمرار تواجد وافق الفلسطينيون على  –باراك وياسر عرفات 

3-13"معاريف"،   
 0/6/6300السفير، بيروت، 

 
 يقّر قانونا  بمعاقبة المحافل األكاديمية التي تقاطع "إسرائيل" في نيويورك المحليمجلس الشيوخ  .33

يمية التي تقاطع إسرائيل أقر مجلس الشيول المحلي في والية نيويورك قانونا يقضي بأن المحافل األكاد
فقط وكان ردا على قرار "رابطة الدراسات  0ضد  31ستعاقب ولن تنال تمويال. وأقر القانون بأغلبية ساحقة 

( قبل شهر ونصف شهر بمقاطعة المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية. وبحسب القانون ASAاألميركية" )
تقع على أراضيها جامعة كولومبيا المشهورة، بتمويل يحظر على المؤسسات األكاديمية في نيويورك، التي 

. وجاء في القانون أن "الكليات والجامعات في نيويورك ال يمكنها استخدام أموال ASAجماعات مثل 
المسعدات من الوالية لتمويل كيانات أكاديمية أو أعضاء فيها يشاركون في المقاطعات". ومن المقرر أن 

 يويورك على القرار قبل توقيع حاكم الوالية، أندرو كامو، عليه.تصادق الجمعية العامة في ن
3-14"يديعوت"،   

 0/6/6300السفير، بيروت، 
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 0421-0421يؤرخ هوية القدس المحتلة بين عامي  علميمشروع إطالق  .11
 2440ســيعمل مؤرخــون مــن مختلــف االختصاصــات ســويا للمــرة االولــى علــى "الهويــة الحضــرية" للقــدس بــين 

 ليل الحياة اليومية في المدينة المقدسة بمعزل عن االنقسامات الدينية والطائفية او القومية.لتح 2640و
 "القدس المفتوحة" السبت فريق دولي من المؤرخين. األوروبيوقد اطلق هذا المشروع 

ــــس  ــــيويمــــول المشــــروع المجل ــــة الرئيســــية لتمويــــل مشــــاريع البحــــوث المتعــــددة  األوروب للبحــــوث، وهــــو الوكال
مليــون يــورو علــى مــدى خمــس ســنوات. وقــال فانســان  2444، بحــدود األوروبــيختصاصــات فــي االتحــاد اال

"القدس ـلــــومير االســــتاذ المحاضــــر فــــي جامعــــة بــــاريس ايســــت مــــارن ال فاليــــه، المــــدير العلمــــي والعمالنــــي لــــ
 وأتــراكيونـانيون التــي يعمـل فيهــا سـويا بــاحثون فلسـطينيون واســرائيليون وروس و  األولـىالمــرة  أنهـاالمفتوحـة" "

ثيوبيون وأرمنوايطاليون  وألمان ويتمحـور  الفوارق بين الروايات التاريخية حـول المدينـة المقدسـة". إلزالة... وا 
التـي تغطـي نهايـة الحكـم العثمـاني واالنتـداب البريطـاني  2640الـى  2440المشروع حول الفترة الممتـدة مـن 

 .2644في  إسرائيلدولة  إنشاءعلى فلسطين قبل 
2/2/2102، فلسطين أون الين  

 
 
 
 عين الحلوة"مخيم أوروبي لتأهيل "آخر مشروع ياباني و  .35

، أمنيةعلى الرغم من التركيز اإلعالمي الدائم على مخيم عين الحلوة تحت عناوين : المستقبل -صيدا 
نمائيةواجتماعية  إنسانيةباهتمام دولي في نواح  األياميحظى المخيم هذه  اعدة العائالت سواء لجهة مس وا 
لجهة تقديم الدعم المادي واللوجستي والتقني لمؤسسات  أومن مخيمات سوريا،  إليهالفلسطينية النازحة 

 الصحي. أوالتربوي  أومحلية لتمكينها من تحقيق برامجها ذات الطابع االجتماعي 
 

 المشروع الياباني
( مؤخرا JICAوالوكالة اليابانية للتعاون الدولي)  شكلت الزيارة التي قام بها وفد مشترك من السفارة اليابانية

الالجئين الفلسطينيين من النواحي  أوضاعلمخيم عين الحلوة مناسبة لترجمة اهتمام اليابان بتحسين 
دولة كبرى تنفذ  أولخدماتية كون اليابان  إنمائيةالخدماتية واالجتماعية. لكن لزيارة الوفد الياباني خصوصية 

 أولبنية التحتية للمخيم عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبالتعاون مع األونروا، وهو مشروع تأهيل ال
مشروع من نوعه لتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي في طرق المخيم التي لم تطلها يد التأهيل منذ 

 عقود طويلة.
من خالل  أيضااليابانّية التي تساهم وتبلغ قيمة المشروع الياباني مليوني دوالر أميركي مقدمة عبر الوكالة 

 بعض المتطّوعين وتقّدم المساعدة الفنية. 
 

 مشروع االتحاد األوروبي
مشروع آخر مماثل يشهده مخيم عين الحلوة لتأهيل بناه التحتية، وهو ممول من االتحاد األوروبي وعبر 

، وهو 3431تشرين الثاني  31ي ف إطالقهألف يورو وجرى  044ماليين و 0، وقيمته أيضاوكالة األونروا 
 إعادةتحسين ظروف المسكن والنظافة والصحة لالجئين الفلسطينيين األكثر فقرًا في لبنان عبر  إلىيهدف 
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تأهيل وتحسين البنى التحتية الحالية في القطاع  إعادةالتحتية للمخيم. ويتضمن المشروع  ىتأهيل البن
المياه الرئيسية والثانوية، وتحسين  إمداداتخالل تحسين شبكة  الجنوبي من عين الحلوة )القطاع األول( من

شبكة الصرف الصحي الرئيسية والثانوية، وبناء شبكة صرف مياه أمطار وشبكة صرف صحي جديدة، 
إعادة تأهيل  إلى باإلضافةتأهيل كل الطرق والممرات في القطاع الجنوبي من المخيم،  وا عادةوتعبيد 

عائلة من العائالت األكثر فقرًا في مخّيمات الالجئين الفلسطينّيين في لبنان،  اليلحو المساكن المتصّدعة 
عادة تأهيل ثمانية مراكز صحّية تابعة لاونروا في مخّيمات الالجئين الفلسطينّيين في لبنان وجوارها،  وا 

 وسيستفيد من ذلك أكثر من ألف الجئ فلسطيني في لبنان.
 0/6/6300المستقبل، بيروت، 

 
 كابوسا  من العبودية! يتحولقد  "كييلحلم األمر ا" .34

حين وصلت إلى  "الحلم األميركي"كانت اإلندونيسية شاندرا وورونتو تظن أنها ستحقق : أ ف ب -واشنطن 
 شيكاغو... لكنها بدل ذلك علقت في شباك العبودية الجنسية في الواليات المتحدة.

من تلك الورطة التي عاشت فيها ردحًا من عمرها، فهي  سنة، وهي خرجت تماماً  11تبلغ شاندرا من العمر 
وتكشف شاندرا من خالل قصتها، مصير آالف الرجال  اليوم تعمل في منظمة أميركية غير حكومية.

 والنساء واألطفال الذين يأتون مثلها قاصدين الحلم األميركي، ثم يقعون ضحايا االستغالل الجنسي.
را عملها كمحللة مالية في إندونيسيا، في ظل األزمة االقتصادية التي ، وبعدما فقدت شاند3443في عام 

عصفت بدول آسيا، وافقت على عرض للعمل موقتًا في فندق في شيكاغو إلعالة عائلتها الحديثة التكوين. 
 وحصلت على تأشيرة عمل ثم غادرت إلى الواليات المتحدة تاركة زوجها وابنتها.

ني سأجني الكثير من المال  كنت شديدة الحماسة،"وتقول:  كنت أظن إني ذاهبة إلى الحلم األميركي، وا 
لكن ما إن وطأت قدماها األرض األميركية... حتى استقبلتها عصابة مسلحة  ."وأعود في ستة أشهر
. وتذكر شاندرا ليلتها األولى في "لم أفكر حينها سوى بالحفاظ على حياتي"وتقول:  اقتادتها بقوة السالح.

رك، إذ اقتيدت إلى حانة، إلى جانب فتيات وشابات أجنبيات مثلها، أصغرهن في الثانية عشرة، وكانت نيويو 
شاندرا حينها في الخامسة والعشرين. وتروي أنها أجبرت طوال أشهر على ممارسة الجنس في الفنادق 

لم تكن االتصاالت »قول: والكازينوات حيث كان الزبائن يأتون الختيار الفتاة، أو يطلبونها عبر الهاتف. وت
 ، مضيفة أنها وزميالتها الضحايا كن محرومات من الطعام في شكل مزمن."الهاتفية تتوقف

ونقلت شاندار من مكان إلى آخر، بحيث اختلط عندها المكان والزمان، وقال لها خاطفوها إنه ينبغي عليها 
ال  ."يكن هذا هو العمل الذي أتيت ألجلهلم ". وتقول ساخرة: "بدل توظيف"ألف دوالر  14أن تعمل لتجني 

تذكر شاندرا كم بقيت في هذه الحال، لكنها تذكر أنها وصلت إلى الواليات المتحدة في الربيع، وأنها فّرت 
. ففي ذلك اليوم، قّررت أن تقفز من نافذة الحمام من دون أوراق ثبوتية ومن "مع حلول البرد"من األسر 
المعنية بمساعدة  "سايف هورايزون"عين في الشارع، قبل أن تستقبلها جمعية بقيت شاندرا أسبو  دون مال.

)االتحاد لمكافحة العبودية  "اليانس تو اند ساليفري اند ترافيكينغ"وتقدر منظمة  ضحايا االستغالل الجنسي.
ويًا، بين ألفًا سن 31ألف حالة و 30واالتجار بالبشر( أن عدد الحاالت المماثلة لحال شاندرا يراوح بين 

إنه نوع من الجريمة المنظمة، العالية التنظيم، "وتقول مديرة المنظمة ميليسا سبيربر:  نساء ورجال وأطفال.
 ، داعية السلطات األميركية إلى تشديد رقابتها."والتي تتطور شيئًا فشيئاً 
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البشر، أن الواليات  حول استغالل 3431وأقرت وزارة الخارجية األميركية في تقريرها السنوي الصادر عام 
المتحدة تشكل محورًا لالتجار بالبشر، من رجال ونساء وأطفال، من أميركيين وأجانب، يجبرون على الدعارة 

ندونيسيا. بالقوة.  وأشار التقرير إلى أن معظم الضحايا يأتون من دول مثل المكسيك وهندوراس والفيليبين وا 
 0/6/6300الحياة، لندن، 

 
 قرا ة تاريخية ومعاصرة.. ة والمذهبيةالصراعات الطائفي .14

 محسن محمد صالحد. 
 مقدمة:

يحتفل برنارد لويس هذا العام بذكرى ميالده الثامنة والتسعينا ولعله يستطيع أن يوّدع الدنيا وهو يظن أنه 
حقق بعضًا من أمانيه في إعادة رسم الخرائط السياسية في المنطقة العربية واإلسالمية على أسس طائفية 
وعرقية. هذا المستشرق المشهور، وهو يهودي صهيوني متعصب، كتب رسالته الدكتوراه حول طائفة 
"الحشاشين"، وهي طائفة منشقة عن اإلسماعيلية الشيعية. وكان يرى في تمزيق المنطقة العربية واإلسالمية 

وكان يرى في هذا التفكيك خدمة  طائفيًا وعرقيًا استجابة طبيعية لدواعي التاريخ والجغرافية والثقافة والتراث.
كبرى للمشروع الصهيوني وضمانة أساسية لبقاء "إسرائيل" القائمة على فكرة يهودية الدولة، في بيئات طائفية 
وعرقية مشابهة. وكان للويس تأثير كبير على مدرسة المحافظين الجدد وعلى جورج بوش االبن الذي غزا 

 على أسس طائفية وعرقية.العراق، وسعى إلعادة ترتيب أوضاعها 
 

 في الرؤية الدينية:
لم تكن المنطقة العربية واإلسالمية بحاجة النتظار لويس وأمثاله حتى تشهد نزاعات طائفيةا فاالختالفات 
تعود إلى جيل الصحابة األول رضوان هللا عليهما واالختالف من طبيعة البشر، فالناس يختلفون في 

ت، والمعايير، واألولويات، واألذواق، وفي درجات العلم، والذكاء، والغنى، والنفوذ، األديان، واألفكار، والثقافا
والجمال... وفي هذه الحياة لم يسلم زعيم، وال مفكر، وال قائد، وال نبي... وال حتى الذات اإللهية نفسها من 

ساءاتهم. غير أن هناك قواعد للسلوك ومعايير للحياة تكاد تجمع عل يها كافة العقائد سخرية الناس وا 
واأليديولوجيات كالدعوة للصدق، واألمانة، والعدل، وكّف األذى... بغض النظر عن مدى التزام الناس بها. 
نما في القدرة على إيجاد بيئة وأنظمة وقوانين ت دير  واإلشكالية هنا ال تكمن في وجود االختالف ذاته، وا 

بداع، وليس إلى اختالف صراع ودمار.عملية االختالف، بحيث يتحول إلى اختالف تنوع و   ا 
اعترف اإلسالم بوجود االختالف بين البشر "إنا خلقناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا". ورفض اإلسالم اإلكراه في 
الدين، ووفر الحماية والرعاية ألتباع الديانات األخرى، وأعطاهم كامل. وكانت هناك تعليمات إلدارة الخالف 

ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بين المسلمين أنفسهم  "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا والرسول"، "وا 
فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر هللا". واتبع علماء 

لبعضهم بعضًا، المسلمين عبر التاريخ بشكل عام فقه علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه في قتال المسلمين 
فإذا قوتل "الب غاة"، فال ي طارد هاربهم، وال ي قتل أسيرهم، وال ي جهز على جريحهم، وال ي غنم لهم مال، وال ي سبى 

 أو ي سترقُّ )يصبح عبدًا أو رقيقًا( منهم أحد. وهو ما فعله علي رضي هللا عنه في قتال الخوارج وغيرهم.
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المي أن المسلم ال ي كفَّر إال إذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، وكان من المعروف في مدارس الفقه اإلس
أو تصرف بطريقة ال تحتمل تفسيرًا إال الكفر. وقد جعل هذا مساحة التسامح واالختالف بين المسلمين 

 ومذاهبهم واسعة جدًا، وتدخل في مسائل العقائد والعبادات والمعامالت.
 

 في التجربة التاريخية:
ن ضحية كتابات المستشرقين ومن تبنى أفكارهم من مؤرخي العرب والمسلمين المعاصرين في يقع كثيرو 

تشويه صورة التاريخ اإلسالمي للمنطقة، وفي تصويره باعتباره تاريخ حروب ونزاعات وصراعات عرقية 
بحثون عن وطائفيةا ألن هؤالء يتعمدون التركيز على التاريخ السياسي، وعلى صراع البيوتات الحاكمة، وي

مواطن الخالف فيضخمونها وينفخون في نارها. ولسنا ننكر االختالفات والصراعات فهذا أمر طبيعي في 
حركة التاريخ، وفي سنة التداول والتدافع بين الناس. ولكننا نضع ألف عالمة استفهام لم ال ي ذكر التاريخ 

ية واالقتصادية والثقافية عندما كانت حضارتنا الحضاري للمنطقة، ولم ال ي ركَّز على جوانب الحياة االجتماع
اإلسالمية تقود البشرية لمئات السنين، وعندما كانت معظم مناطقنا تنعم باالستقرار والتسامح الديني ورغد 

 العيش، مقارنة بأوروبا التي كانت تتخبط في الصراعات الدينية الدموية. 
ن كل من ق تل  إن أطول فترة استقرار شهدتها أوروبا في تاريخها هي تلك التي تلت الحرب العالمية الثانيةا وا 

 2400على خلفيات طائفية ومذهبية في حروب المسلمين لبعضهم )أو في مناطقهم( طوال تاريخهم )نحو 
سنة( يقل بكثير عن عدد من ق تل من األوروبيين بأيدي األوروبيين في الحرب العالمية األولى وحدها، أو 

 ية الثانية وحدها!!في الحرب العالم
وبشكل عام، عانى العرب والمسلمون من حاالت عدم استقرار وحروب في فترات وجغرافيات محدودة، 
وارتبط ذلك على الغالب بالصراع السياسي وبصعود الدول أو سقوطها. غير أن الدول التي حكمت في 

حياتهم الشخصية والدينية  مناطق العرب والمسلمين على مدار التاريخ كانت بشكل عام تترك للناس
والمذهبيةا ما داموا ال ينازعونها السلطة. وألن غالبية البيوتات الحاكمة، وغالبية المسلمين الساحقة كانت 
تنتمي إلى "أهل السنة"، فلم يكن لدى هؤالء تعّصٌب طائفي وال شعور بأنهم كيان طائفي، بقدر ما كان 

ي يسع الجميع. ولو كان لهؤالء تعصب طائفي أو سلكوا مسالك شعورهم بأنهم "األمة"، وأنهم البحر الذ
 محاكم التفتيش في إسبانيا لتّم اجتثاث معظم الفرق والطوائف األخرى منذ أمد بعيد. 

وبشكل عام، فإن مدرسة "أهل السنة" كانت تتشدد كثيرًا في التكفير وفي إراقة الدماء، وتضع لذلك شروطًا 
سامح الديني والتعايش والدعوة بالحسنى هو األصل، وهو الغالب على مسار قاسيةا ولذلك كان خيار الت

ن  التاريخ اإلسالمي. وعلماء السّنة بشكل عام )بمن فيهم ابن تيمية( لم ي كفروا الشيعية االثني عشريةا وا 
ا السرائر إلى كانوا كفروا فرقًا صغيرة باطنية منحرفةا فقد اكتفوا من هذه الفرق بالظاهر الثابت عنها، وأوكلو 

 هللا سبحانه، ولم تقم دول اإلسالم وجيوشها بحروب تلك الفرق أو استئصالها أو إكراهها على أمور دينية.
يذكر الشيخ الدكتور مصطفى السباعي في كتابه "من روائع حضارتنا" نماذج للتسامح الديني، فينقل عن 

انت ت عقد في القرن الثاني الهجري، إذ يقول خلف: خلف بن المثنى نموذجًا للحلقات العلمية الشعبية، التي ك
لقد شهدنا عشرة في البصرة يجتمعون في مجلس، ال يعرف مثلهم في الدنيا علمًا ونباهةا وهم الخليل بن 
أحمد صاحب النحو )وهو سني(، والحميري الشاعر )وهو شيعي(، وصالح بن عبد القدوس )وهو زنديق 

فري(، وبشار بن برد )وهو شعوبي خليع ماجن(، وحماد عجرد ثنوي(، وسفيان بن مجاشع )وهو خ ارجي ص 
)وهو زنديق شعوبي(، وابن رأس الجالوت )وهو يهودي(، وابن نظير المتكلم )وهو نصراني(، وعمر بن 
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المؤيد )وهو مجوسي(، وابن سنان الحراني )وهو صابئي(. كانوا يجتمعون فيتناشدون األشعار ويتناقلون 
 األخبار.
عض فترات التاريخ االستثنائية عانى المسلمون من اضطهاد طائفي ديني كما حدث ألهل شمال وفي ب

إفريقيا تحت حكم الدولة الفاطمية التي تبنت المذهب اإلسماعيليا وكما حدث للسنة في إيران عندما تبنت 
 الدولة الصفوية المذهب الشيعي االثني عشري، وأكرهت الناس على التشّيع.

رت الدولة العثمانية على العراق في النصف األول من القرن السادس عشر كان ما يزال معظم وعندما سيط
م تقريبًا، وكان ما يزال  2600-2330جنوب العراق سنيًا، وتحوَّل هذا الجنوب إلى أغلبية شيعية في الفترة 
 تحت سيطرة الدولة العثمانيةا وهي دولة سنية تبنت المذهب الحنفي.

رب على المشاعر الطائفية والمذهبية حاول االستعم ار الغربي الذي سيطر على بلدان المسلمين الضَّ
والعرقيةا مستخدمًا قاعدة "فّرق تسد". كما أنه بالرغم من دعاويه العلمانية وّفر الغطاء والحماية لحمالت 

ندونيسيا... . فمثاًل قّسم االستعمار ا لفرنسي سورية تقسيمًا طائفيًا التنصير كما في إفريقيا والقارة الهندية وا 
)دمشق، حلب، الدروز، العلويون، لبنان الكبير( وحاول الفرنسيون بسط حمايتهم ورعايتهم للمسيحيين، وغذوا 
التعصب والمخاوف الطائفية. ولم يختلف البريطانيون واإليطاليون والهولنديون عن الفرنسيين كثيرًا في 

 سياساتهم.
العالم العربي واإلسالمي شكاًل وطنيًا يجمع كافة مكونات األمة ضد  وأخذت حركات االستقالل في

االستعمار، ولم تأخذ شكاًل طائفيًا، وكان يسع الجميع المشاركة فيها، بل وفي قيادتها دونما حساسياتا كما 
 ضد الفرنسيين. وقدم المسلمون والمسيحيون في الثورة للثورة السوريةفي قيادة سلطان األطرش )درزي( 

الفلسطينية ضد البريطانيين وضد المشروع الصهيوني نماذج متميزة في المقاومة والوحدة الوطنية.. كما أن 
الحركات النهضوية واإلصالحية والثورية اإلسالمية لم تأخذ شكاًل طائفيًا وال متعصبًا وال تكفيريًا. ثم إن أهل 

السنيا لم ينظروا بحساسية أو عداء للعديد من  المنطقة العربية، والذين تنتمي أغلبيتهم الساحقة للمذهب
رواد الفكر القومي العربي الذين انتموا إلى طوائف أخرى أمثال ميشيل عفلق وزكي األرسوزي وقسطنطين 

 زريق... وغيرهم.
وعلى ذلك، فإن البيئة العربية واإلسالمية شكلت حاضنة تسامح وأمان وتعايش مشترك على مدى قرون 

 طوائف واألديانا وأّي تجاوزات لذلك كانت تأخذ شكل االستثناء المؤقت والمحدود.طويلة لجميع ال
 بروز الصراع الطائفي:

في السنوات الماضية ظهرت تيارات متعصبة وتكفيرية وبرزت مظاهر طائفية في المنطقة، وكان من أبرز 
 أسباب ظهورها:

لمخاوف من األغلبية المسلمة، مما دفع بعض قام االستعمار الغربي بدعم أقليات معينة، وكرس لديها ا -2
زعماء وتيارات هذه األقليات لالحتماء بالمستعمر، أو طلب ضمانات ومزايا خاصة بهم تضمن وضعهم 

 الطائفي.
سعت بعض القيادات واالتجاهات في األقليات الطائفية لتنظيم تكتالت لحماية مصالحها. فمثاًل قام  -2

سورية باختراق الجيش السوري وحزب البعث، وسيطروا بعد ذلك من خاللهما منتمون للطائفة العلوية في 
على الدولة في سورية. وقد أشعر ذلك جمهورًا عريضًا من السوريين أنه يتم تهميشه على أسس طائفية، مع 
ًا انعدام فرصهم في التغيير الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة. وقد نت  عن هذا ردود أفعال أخذت طابع

 طائفيًا ومتعصبًا.
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تميزت الكثير من األنظمة العربية التي نشأت، بعد االستقالل عن االستعمار، بتبني القومية العربية،  -3
وتبني أيديولوجيات علمانية، ونحت منحًى استبداديًا وفاسدًا. وحاربت في الوقت ذاته التيارات اإلسالمية 

ية العمل. وقد أوجد ذلك فراغًا في الساحة اإلسالمية، كما أوجد المعتدلة وقمعتها وطاردتها، ومنعتها من حر 
شعورًا بالقهر والظلم وانسداد األفق السياسي لدى الكثيرين، مما ساعد على ظهور اتجاهات متطرفة لم تأخذ 
حظها من العلم الشرعي، وال الخبرة السياسية، وال التفاعل مع حركة الحياة. ومع غياب الترشيد والتوجيه 

نها، ومع إصرار األنظمة على التعامل األمني والعسكري معهاا انغلقت هذه االتجاهات على نفسها ع
وأخذت طابعًا ثوريًا غير منضبط بضوابط الشرعية والفقهية التي وضعها علماء المسلمينا فتساهل بعضها 

 في التكفير وفي إراقة الدماء. 
اإلسرائيلي واحتالله لفلسطين وطرده لشعبها غضب  أثار السلوك الغربي األمريكي في دعم الكيان -4

قطاعات واسعة من العرب والمسلمين، الذين فسر الكثير منهم األمر وفقًا لخلفيات دينية وحضارية. وأسهم 
في تكريس هذه المشاعر والقناعات، االحتالل األمريكي ألفغانستان والعراق، وما عاناه المسلمون في 

 ورما وكشمير وجنوب الفيليبين... وغيرها.البوسنة وفي الشيشان وب
أثار نجاح الثورة اإلسالمية في إيران مخاوف عدد من األنظمة العربية والغربيةا كما أثار مخاوف وقلق  -3

بعض قطاعات المسلمين الّسنة. وفي الوقت الذي عملت فيه أنظمة عربية على زيادة التعصب الطائفي 
ت اإلصالح الداخلي أو من مواجهة العدو الصهيوني، فقد ارتاحت األنظمة تجاه إيران، هروبًا من استحقاقا

الغربية لتأجي  المشاعر الطائفية بين المسلمين، إلشغال الناس عن قضاياهم الكبرى في التغيير واإلصالح 
والنهضة وفي تحرير فلسطين. ومن جهة أخرى، فإن السلوك اإليراني في العراق وسورية واليمن لم يكن 

هومًا لدى قطاعات كبيرة من المسلمين، وتحديدًا السنَّةا وأ عطي تفسيرات ذات طبيعة طائفية، استْعَدت مف
الكثيرين تجاه الشيعة. كما أن السلوك الطائفي للحكومات التي توالت على حكم العراق بعد االحتالل 

ت تفسيرًا طائفيًا كما في األمريكي، قد زاد من تأجي  هذه المشاعر. كما و جدت بؤر أخرى للصراع أخذ
 البحرين وشرق السعودية والباكستان... وغيرها.

 
 نحو مخرج مناسب:

إن التعصب الطائفي والمذهبي ال يقتصر على المسلمين ومناطقهم، بل هناك تعصب منتشر في العالم قد 
اتها من خلفيات دينية يكون مسيحيًا أويهوديًا أو بوذيًا أو هندوسيًا... وهناك أنظمة عالمية ال تسلم سياس

وثقافية تتسبب في تأجي  الصراعات. إن النزاع الطائفي قد يجر المنطقة إلى حالة من التمزق والصراعات 
والتفكيك، ال يستفيد منها سوى أعداء األمة. وهذا النوع من الصراعات هو صراٌع أعمى ومدمر للجميعا بما 

 أو تسلك مسلكًا طائفيًا. فيها تلك األنظمة التي تلعب اللعبة الطائفية 
ن أولى خطوات العالج تكمن في احترام إرادة شعوب المنطقة وحقها في تقرير النظام السياسي الذي  وا 
تريده، وفي منع التدخل الخارجي، وفي إتاحة البيئة اإليجابية الحرة للتيارات اإلسالمية المعتدلة للعمل، 

 والكف عن محاوالت تهميشها واستئصالها.
2102، شباط/فبراير، 32الجزيرة االلكترونية، العدد  مجلة  
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أفلحت مراكز األبحاث في إسرائيل في احتالل مكانة مميزة في الحياة العامة وخصوصا السياسية. وشكلت 
ومركز هرتسليا  INSSمن القومي في جامعة تل أبيب المؤتمرات التي تعقدها مراكز مثل مركز أبحاث األ

منتديات بالغة األهمية لمناقشة تطورات الفكر السياسي في إسرائيل واقتراح حلول لمشكالت الواقع. وقد 
اكتسبت هذه المراكز أهمية دولية نظرا لما تقدمه من تقارير وتحليالت وتقدير موقف. وغدا التقدير 

واحدا من األدبيات الضرورية لفهم وجهة األحداث في المنطقة عموما  INSSز االستراتيجي السنوي لمرك
 ومكانة إسرائيل فيها.

وقد استقطب مركز دراسات األمن القومي اهتماما بارزا في األيام األخيرة جراء عرض عدد من كبار 
أن المركز عرض  المسؤولين السياسيين والعسكريين لوجهات نظرهم في واقع يزداد تقلبا وحساسية. ورغم

خطة النسحاب من طرف واحد في الضفة الغربية إال ان قادة الحكم في إسرائيل كانوا في واد آخر. فرئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو تحدث أمام المؤتمر بلغة تشكك في أي احتمال للتسوية في حين أو وزير الدفاع 

ل أجيال. وتقريبا فإن لغة الخطاب السياسي موشي يعلون كان قاطعا في تقديره أن ال مجال للتسوية قب
 الرسمي كانت واحدة ترفض تغيير الواقع الراهن رغم كل التحذيرات من خطورة واستحالة استمراره.

ويعرض التقدير السنوي األخير الصادر عن مركز دراسات األمن القومي ألهم التطورات المحتملة في العام 
إيران سيقود إلى إعادة رسم مناطق النفوذ الخلي  العربي. ويبين التقدير المقبل فيوضح أن الحوار الغربي مع 

أن إزالة العقوبات التي كانت مفروضة على إيران قبل ضمان العرقلة الفعلية لمشروعها النووي، وفي ظل 
 غياب الخيار العسكري يضعف احتمال فرض االعتدال على الموقف اإليراني.

بين النظام السوري والقوى المناوئة له  -حسب التقدير السنوي  –عادل" وال يقل أهمية عن ذلك أن "الت
والقناعة بأن الحرب األهلية ستطول يزيدان من أثر هذه الحرب على المنطقة. فقد قلص انغماس سوريا في 
حرب داخلية مخاطر الحرب التقليدية على إسرائيل لكنه بالمقابل زاد احتماالت الخطر من جماعات 

وتنظر إسرائيل بخطورة لموجات اللجوء السوري إلى دول مثل األردن ولبنان وترى أن ذلك قد يقود جهادية. 
لى  إلى مزيد من عدم االستقرار في هذه البلدان ألسباب اقتصادية اجتماعية قد تقود إلى هزات سياسية وا 

حل في سوريا يعتمد كثيرا تعمق الشرل الطائفي. وفي كل حال يعتقد التقدير االستراتيجي اإلسرائيلي أن ال
 على توافق بين القوى العظمى.

وتنظر إسرائيل باهتمام بالغ إلى التطورات والصراعات في مصر والتي أفضت إلى إطاحة العسكر بحكم 
اإلخوان المسلمين في الصيف الفائت. ويعتبر التقدير أن بين عوامل زيادة المعارضة لحكم اإلخوان 

ائتالف مع قوى أخرى ومحاولة مرسي تركيز الصالحيات بين يديه إضافة إلى المسلمين فشلهم في بلورة 
الفشل في الحكم والعجز أمام المصاعب االقتصادية. ويرى التقدير أن من السابق ألوانه تحديد وجهة 
األمور سواء الستقرار الحكم بعد االنتخابات أو نجاح اإلخوان في زعزعة االستقرار السياسي في مصر في 

نوات المقبلة. ومع ذلك تهتم إسرائيل أساسا باستمرار التعاون األمني مع مصر وخصوصا ضد الس
 الجهاديين في سيناء وانتظام العالقة المصرية األميركية بوصفها ضمانة لمعاهدة السالم.

لكن الوضع في األردن يحظى باهتمام متزايد وخصوصا في الجوانب االقتصادية االجتماعية التي كانت 
ال محرك األجواء التي قادت إلى أحداث الربيع العربي. ويعتبر التقدير أن هذه األوضاع تفاقمت في أص

األردن جراء حركة النزوح الكثيفة من سوريا فضال عن تزايد المطالبات بإصالحات سياسية. ويرى أن 
ألردن خصوصا بسبب التحدي االقتصادي أمام الحكومة األردنية تفاقم األمر الذي يهدد االستقرار في ا

تمركز القوى اإلسالمية المتطرفة في سوريا. ويلحظ التقدير وجود حوار دائم بين إسرائيل واألردن لمعرفة 
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مدى قدرة األولى على مساعدة الثانية في ترسيخ االستقرار على أراضيها والذي يعتبر "مدماكا هاما في 
 ة إلسرائيل خصوصا".االستقرار اإلقليمي عموما، وفي البيئة االستراتيجي

ويشير التقدير االستراتيجي إلى االرتباك الذي تعيشه السياسة التركية والمخاوف هناك من تفكك الدولة 
السورية وانعكاس ذلك على الوضع الداخلي التركي خصوصا في كل ما يتعلق باألكراد وبالتطرف 

بعد اإلطاحة بحكم اإلخوان المسلمين  اإلسالمي. يضاف إلى ذلك التدهور في العالقات التركية المصرية
في القاهرة وتوتر العالقة التركية العرقية والعالقات التركية اإليرانية. كما أن تنامي دور المجتمع المدني 
واحتجاجاته تزيد من حالة عدم االستقرار في تركيا من دون أن يعني ذلك بوضوح سقوط حكم حزب العدالة 

المحادثات الجارية مع إسرائيل بوساطة أميركية من حجم التوتر القائم بين والتنمية التركي. ولم تغير 
 الحكومتين لدرجة أن التقدير ال يتوقع تحسنا قريبا.

وبديهي أال يقفز التقدير االستراتيجي عن الدور الروسي في المنطقة وخصوصا بسبب العالقة مع النظامين 
الناحية السياسية أيضا باالتفاق النووي مع إيران وبعقد السوري واإليراني. ويلحظ تنامي هذا الدور من 

بشأن سوريا بالتنسيق مع أميركا وبمحاولة تعزيز العالقات مع إسرائيل والدول العربية  2مؤتمر جنيف 
المعتدلة على حد سواء. ومع ذلك يشير التقدير إلى أن روسيا ال تزال في موقع متأخر مقارنة بالغرب في 

 نفوذ في المنطقة.كل ما يتعلق بال
وأخيرا وليس آخرا تبقى أميركا ودورها حيث يلحظ التقدير الفجوة بين تراجع قوة أميركا واالنطباع عن تقليص 
اهتمامها بالشرق األوسط وكثافة نشاطها فيه. ويشير إلى أن هذا النشاط يشهد على سعي للمحافظة على 

 صينية.المصالح األميركية في مواجهة المصالح الروسية وال

3/2/2102، السفير، بيروت  

 

 ما هو السبب ورا  خوف كيري؟ .10
 توماس فريدمان
من الواضح وضوح السنا في الوقت الراهن أن وزير الخارجية األميركي جون كيري إما أن يكون هو المنقذ 

أنه لم  الدبلوماسي إلسرائيل أو أخطر المتعصبين الدبلوماسيين الذين واجهتهم إسرائيل على اإلطالق. بيد
يعد هناك أي حالة وسط بين هذين األمرين. ويعتبر ذلك من اللحظات النادرة في السياسة الخارجية التي 

 تأسر االنتباه.
وفي الحقيقة أن األمر الذي يجرؤ كيري على اختباره يعد مسألة يرغب الجميع في تجنبها: هل الوضع بين 

 اسية(واإلسرائيليين والفلسطينيين )يتخطى نطاق الدبلوم
وهل صار لدى إسرائيل المزيد من القوة أكثر من جيرانها بما يستحيل معه وجود مفاوضات متكافئة، وال 
سيما عندما يبدو أن الفلسطينيين غير راغبين أو قادرين على القيام بانتفاضة أخرى قد تجبر إسرائيل على 

ة بإسرائيل بما يجعل أي انسحاب االنسحابو هل أصبح هناك الكثير من االضطراب في المنطقة المحيط
إسرائيلي من أي مكان منها أمرا غير واردو هل بات عدد اليهود اإلسرائيليين الذين يعيشون اآلن في القدس 

بحيث ال يمكن انتقالهمو وهل صارت  –ألف شخص  340أكثر من  –الشرقية والضفة الغربية كبيرا للغاية 
وسة بعمق في السياسة الفلسطينيةو وبناء على ذلك، فعند النظر بالغة الفلسطينيين بشأن حق العودة مغر 

إلى هذه األمور جميعا في آن واحد، يكون أي توقع لوجود الشجاعة لدى أي قائد إسرائيلي أو فلسطيني 
 لتقديم التنازالت الكبيرة المطلوبة من أجل التوصل إلى حل الدولتين ضربا من ضروب الخيالو
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 –ري يختبر جميع هذه األمور. وفي المقابل، فعل كيري ذلك بحماسة شديدة متواصلة يترك الرئيس أوباما كي
ولكن بطريقة متطورة للغاية. وبعد ترك الطرفين  –حيث ال يمكنني أن أحصي عدد زياراته في هذا الصدد 

ار اتفاق إط»يدخالن في مفاوضات عديمة الجدوى لمدة ستة أشهر، يخطط كيري في الوقت الراهن لتقديم 
الواليات المتحدة الذي سيوضح األمور التي تعتبرها واشنطن بأنها تنازالت أساسية يلزم على « عمل

خطة »اإلسرائيليين والفلسطينيين تقديمها من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ودائم. ومن المتوقع أن تدعو 
المطالب، عقب االنسحاب  ، التي من المحتمل كشف النقاب عنها قريبا، إلى إنهاء الصراع وجميع«كيري

( مع وجود ترتيبات أمنية غير مسبوقة 2663اإلسرائيلي المرحلي من الضفة الغربية )باالعتماد على حدود 
في منطقة غور األردن االستراتيجية. ولن يتضمن االنسحاب اإلسرائيلي حدوث االنسحاب من تجمعات 

ين عن طريق منحهم جزءا من األراضي اإلسرائيلية. استيطانية معينة، بل ستقوم إسرائيل بتعويض الفلسطيني
وستطالب الخطة بوجود عاصمة للفلسطينيين في القدس الشرقية العربية، باإلضافة إلى اعتراف الفلسطينيين 
بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. ولن تتضمن الخطة أي حقوق لعودة الالجئين الفلسطينيين إلى 

 إسرائيل على اإلطالق.
توقع كيري ويحدوه األمل بأن يعلن كل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني وي

الخاص بالواليات المتحدة كأساس إلجراء المزيد من « اتفاق إطار العمل»محمود عباس عن استخدامهما 
 المفاوضات رغم تحفظاتهما بشأن عنصر أو أكثر مما هو وارد في إطار العمل.

وفي هذا السياق، تكون األمور أكثر إثارة لالنتباه، حيث قام المسؤولون األميركيون واإلسرائيليون، الذين 
فيما بين التفهم الواضح لمدى ضرورة حل الدولتين  –على اتصال وثيق بنتنياهو، بوصف كيري بأنه مشتت 

عالقات الطيبة مع أوروبا والغرب والتي وما بين إقامة ال –بالنسبة لتكامل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية 
يخص نوايا الفلسطينيين أو  فيماتعد أمرا حيويا القتصاد إسرائيل. بيد أن كيري يبقى متشككا بشكل كبير 

ال أريد وجود دولة ثنائية القومية، كما أننا ال نريد أيضا »حسبما صرح به نتنياهو في هذا الصدد قائال: 
في  تتمثل-رغم ذلك  –وكانت القاعدة األساسية التي يطورها كيري «. اجمتناوجود دولة أخرى تبدأ في مه
 عدم الرغبة في تراجع نتنياهو.

أن نتنياهو بدأ في إعداد ووضع القاعدة لخطة الواليات المتحدة  فرغم-ويعتبر هذا األمر هو سبب التخوف 
تماد على هذا األساس، حتى ولو فمن المحتمل أن يتعرض ائتالفه لالنهيار في حال مضيه قدما باالع –

مع وجود تحفظات. وعالوة على ذلك، فإنه سيخسر جزءا رئيسا من حزبه )الليكود( وجميع حلفائه اآلخرين 
بالتيار اليميني. وبإيجاز، سيتعين على نتنياهو، من أجل المضي قدما في هذا األمر، إرساء قاعدة سياسية 

إلى حد ما  –فعل ذلك، سيجب على نتنياهو أن يصبح قائدا جديدا جديدة فيما يتعلق بأحزاب الوسط. ولكي ي
ليتغلب على ازدواجيته بشأن أي اتفاق مع الفلسطينيين بهدف أن يصير أبرز المروجين المتحمسين  –

ال فإن مساعيه ستبوء بالفشل.  بإسرائيل للتروي  التفاق حل الدولتين، وا 
ليس » -إحدى الجماعات اإلسرائيلية االستراتيجية البارزة  –« ريئوت»ويقول غيدي غرينشتاين، رئيس معهد 

هناك في السياسة شيء أخطر من التراجع، كما أنه ال يوجد ما هو أصعب من الحفاظ على النجاح. 
 «.ويتطلب األمر االنفصال التدريجي عن أكثر المؤيدين، الذين يتحولون ببطء إلى ألد الخصوم

سرائيليين لطريقة للمضي قدما في خطة كيري، سيظل كل شيء ممكنا. وفي حال اكتشاف الفلسطينيين واإل
ويعد النجاح مضمونا بالكاد، بيد أنه لن يأتي متأخرا. ولكن في حالة عدم موافقة الطرفين أو أحدهما، 
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ال  سيتعين على كيري أن يصل بمهمته إلى النتيجة المنطقية وا عالن انتهاء التفاوض بشأن حل الدولتين. )وا 
 سيخسر مصداقيته(.فإنه 

وعندما يحدث ذلك، سيجب على إسرائيل التي تسيطر على األرض إما أن تنفذ انسحابا من جانب واحد أو 
قبول عواقب العزلة العالمية الحتالل الضفة الغربية بشكل دائم أو تصميم إطار عمل جديد لدولة واحدة 

 للشعبين.
والفلسطينيين بحاجة إلى فهم مهمة كيري على أنها  وبناء على ذلك، يوضح هذا األمر أن اإلسرائيليين

 المحطة األخيرة للتفاوض بشأن حل الدولتين، حيث إن المحطة التالية لن تصب في مصلحتهما.
26/2/2024، نيويورك تايمز  

3/2/2102، الشرق األوسط، لندن  
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