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 من الشتاء اإلسالمي  "إسرائيل"يونيو في مصر أزال خوف  03: يعلون .1
يونيو في مصر أزال خوف إسرائيل ودول عدة من الشتاء  80قال وزير الحرب اإلسرائيلي موشيه يعلون إن "

ام وعقود اإلسالمي، وأنه بعد هذا التاريخ سيظل عدم االستقرار بالشرق األوسط متواجدا بشكل مزمن ألعو 
 قادمة".

(، خالل مؤتمر ميونخ لألمن في حديث مسجل له تداوله نشطاء على 2/2/2024وقال يعلون، األحد )
فيس بوك إن "ما خشيناه حتى الصيف الماضي هو أننا كنا سنرى "شتاًء إسالميا" لكن العزل الشعبي 

 لإلخوان المسلمين في مصر حدث هام".
ء اإلسالمي" كان سيمتد إلى عدة عواصم عربية في المنطقة، وأن أنظمة وأضاف يعلون أن ما أسماه "الشتا

يونيو استطعت سماع التخلص من العبء، بالعديد من  80تلك الدول كانت تخشى ذلك، فقال إنه و"بعد 
عواصم المنطقة مثل عمان والرياض ودول الخليج وهكذا )...( أولئك الذين كانوا خائفين، تلك النظم التي 

 شى من اإلخوان المسلمين كموجة جديدة تسيطر على الشرق األوسط، جزء من األسلمة".كانت تخ
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، ظهور حزب هللا في لبنان، وظهور حماس 2191وأردف قائال إنه "إذا رجعنا إلى نجاح الثورة اإليرانية في 
خوان بعده تماما في الثمانينات على الساحة الفلسطينية، تقوية عناصر اإل –وهذه ليست مصادفة  –

المسلمين بالمنطقة، ثم بالطبع عناصر القاعدة، التي خرجت من المدارس الوهابية السنية ، والتي خلفت 
 حركة الجهاد العالمي".

وقال في ختام الحديث المسجل إن "الحدث الذي جرى في الصيف الماضي كان ضربة للشعور بأن اإلسالم 
سير، لهذا سوف نواجه دون شك عدم استقرار مزمن بالشرق هو الحل )قالها بالعربية(، أن اإلسالم على الم

 األوسط في األعوام القادمة وحتى العقود القادمة في كثير من األماكن".

 0/2/2304، الشعب، مصر
 

 يهودية إسرائيل" ولن نسمح بالعودة للكفاح المسلحـ"عباس: لن نعترف ب .2
س في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" ابراهيم درويش: قال الرئيس الفلسطيني محمود عبا -لندن

مشيرا إلى أنه لم يشترط على األردنيين  "مستحيل"األمريكية، إن اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية 
والمصريين هذا الشرط عندما وقعت إسرائيل معاهدات سالم معهم. وقال عباس إنه يواجه ضغوطا من 

من حزبه، حركة فتح لالنضمام لمؤسسات األمم المتحدة ومحاكمها قائال الفلسطينيين والشارع الفلسطيني و 
إن لم أحصل على حقوقي، "المعنية ولكن  "أريد حل مشاكلي مباشرة مع األطراف"انه ال يحب المحاكم 

 . "ضعي نفسك مكاني، ماذا أفعل؟
ن تبقى لي الكثير "وحول ما إذا كان سيسمح بانتفاضة ثالثة أجاب  للعيش في المستقبل، فلن في حياتي، وا 

 . "أسمح بعودة الكفاح المسلح
 4/2/2114القدس العربي، لندن، 

 
 العودة كيري حكم محدود بدون سيادة وال حق   الذي يطرحه طار"اتفاق اإلالقدومي: " .3

نادية سعد الدين: قال القيادي الفلسطيني فاروق القدومي إن وزير الخارجية األميركي جون كيري  –عمان 
"اتفاق إطار" لحكم ذاتي فلسطيني بدون السيادة على األرض، وبال حق العودة، فيما تبقى قضية  يطرح

 القدس موضع نزاع مؤجل".
وأضاف، لـ"الغد" اثناء تواجده أمس في عمان، بأن "كيري يضغط على الجانب الفلسطيني "النتزاع" المزيد 

اإلسرائيلي من أجل وقف االستيطان والعدوان من التنازالت، بدون أن يقوم بضغط مماثل على االحتالل 
 ".7691المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وااللتزام بمرجعية حدود العام 

وطالب القدومي، وهو القيادي المسؤول في منظمة التحرير وحركة "فتح"، "بوقف المفاوضات"، محذرًا من 
 المساعي األميركية لتصفية القضية الفلسطينية وتشريد أهلها".

وأوضح بأن "إطار كيري" يستهدف إبقاء السيطرة اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية المحتلة، والتالعب 
 بقضية الالجئين، التي تعّد القضية األساس في الصراع.

وقال إن "الفلسطينيين سيصبحون في حكمهم الذاتي، بحسب خطة كيري، مثل الغجر في بلغاريا، حيث 
مكان والتنقل بين أرجائه، باستثناء حق التملك األساسي لألرض والقيام يستطيعون التجول في أي 

 بمسؤوليات إدارة الحكم".
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ونوه إلى أن "حل قضية الالجئين بالنسبة إلى كيري يقوم على تفرقة الشعب الفلسطيني وتوزيع سكناه في 
 منهم في أراضيه". مناطق مختلفة من بالد العالم، أو تحميل الدول العربية المسؤولية بتوطين عدد

ورأى بأن "الواليات المتحدة تريد "تحلل" االحتالل من مسؤولية االلتزام بالمطالب الشرعية للشعب الفلسطيني، 
عبر سلب حقوقه حتى تصبح األرض إسرائيلية، ثم المطالبة باعتراف المفاوض الفلسطيني "بإسرائيل دولة 

 يهودية"، وهذا ال يقبله أحد من الفلسطينيين".
 4/2/2114الغد، عمان، 

 
 على االدعاءات المصرية رزقة: حماس تدرس صياغة مذكرة للرد   .4

محمد جاسر: أكد د. يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل هنية، أن حركة  -غزة
"حماس" تدرس صياغة مذكرة للرد على االدعاءات المصرية، ورفعها إلى دول عربية من أجل وقف مصر 

 رسة الحملة اإلعالمية العدائية ضد الشعب الفلسطيني.مما
ووصف رزقة في تصريح لـ"فلسطين"، موقف "حماس" بـ"إيجابي وسياسي ومنطقي مقدر"، مشدًدا على 

 ضرورة تحقيق نتائج إيجابية لصالح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
 3/2/2114فلسطين، أون الين، 

 
ل الفلسطينيين إلى مجتمع معتقلين 76اعُتقل منذ قراقع: ربع الشعب الفلسطيني  .5  واالحتالل حو 

زهير أندراوس: قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إن كثافة االعتقاالت التي يقوم  -الناصرة 
بها الجيش اإلسرائيلي يوميا في كافة مدون وبلدات فلسطين حولت المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع معتقلين، 

أصبح يقارب المليون مواطن فلسطيني بما يشكل أكثر من  7691دد الذين دخلوا السجون منذ عام وأن ع
 ربع الشعب الفلسطيني.

وأشار قراقع إلى أن سياسة االعتقاالت هي أشبه بحرب يومية يمارسها جيش االحتالل ضد الشعب 
ل االعتقال. وأكد قراقع أن الدفعة الفلسطيني وخاصة الشبان ويمارس بحقهم كل أشكال التنكيل واإلذالل خال

 الرابعة من قدامى األسرى سيتم اإلفراج عنها في موعدها في نهاية شهر آذار/مارس القادم.
 4/2/2114القدس العربي، لندن، 

 
 صندوق االستثمار الفلسطيني يوقع مذكرة تفاهم إلنشاء أول مصنع أسمنت فلسطيني .7

طيني التابع للسلطة الفلسطينية للتوقيع على مذكرة تفاهم إلنشاء )رويترز(: يستعد صندوق االستثمار الفلس
 أول مصنع 

أسمنت في األراضي الفلسطينية بشراكة عربية وأجنبية في غضون أسابيع، وقال محمد مصطفى نائب 
رئيس الوزراء الفلسطيني والرئيس التنفيذي لصندوق االستثمار في تصريح ل"رويترز" أمس، "الصندوق 

مليون دوالر إلنشاء أول  033جية وأخرى أوروبية سيوقعون مذكرة تفاهم لمشروع مشترك بقيمة ودولة خلي
 مصنع اسمنت في فلسطين" .

وأضاف مصطفى من دون أن يكشف أسماء الدول المشاركة في المشروع: "إننا نسعى إلنتاج هذه السلعة 
تأخرًا أفضل من أال تأتي، وتابع: "لقد انتهينا من االستراتيجية محليًا، وقد نكون تأخرنا كثيرًا، ولكن أن تأتي م



 
 
 

 

 

           9ص                                    0003العدد:     4/2/2304 ءثالثاال التاريخ:

عمل كافة الدراسات الالزمة واخترنا الموقع الذي سيقام عليه المصنع المتوقع أن يبدأ اإلنتاج في غضون 
 ثالث سنوات". 

 4/2/2114الخليج، الشارقة، 
 

 الفلسطينيين سكانها تفريغ القدس منتحذر من  الحكومة في غزة .6
ومــة الفلســطينية فــي غــزة مــن مواصــلة الدولــة العبريــة العمــل علــى تفريــ  مدينــة القــدس مــن غــزة: حــذرت الحك

 سكانها الفلسطينيين وفق خطة ممنهجة لذلك مناشدة االمة العربية واإلسالمية سرعة التحرك لوقف ذلك.
تسـير وفقـًا أن ممارسـات االحـتالل  (0/2وأكدت الحكومة في بيان لها صدر عـن وزارة العـدل اليـوم االثنـين )

بعـادهم  لخطة متكاملة األركان من أجل تفري  المدينة المقدسة من سـاكنيها األصـليين، وذلـك عبـر تـرحيلهم وا 
 وهدم منازلهم بحجة عدم الحصول على التراخيص القانونية.

 3/1/2114قدس برس، 
 

  عودةوال تنازل عن حق ال عاصمة للدولة الفلسطينية شرقي القدس: ال حل بدون فتح مركزية .3
أكـــدت اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة التحريـــر الـــوطني الفلســـطيني افـــتحا، أنـــه ال حـــل بـــدون القـــدس : وفـــا –رام هللا 

أبو  باسمها نبيلوأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الناطق الرسمي  الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.
مقــر الرئاســة بمدينــة رام هللا، مســاء اليــوم ردينــة، عقــب اجتمــاع اللجنــة، برئاســة الــرئيس محمــود عبــاس، فــي 

االثنين، موقف الحركة من الحقوق الوطنية الفلسـطينية الثابتـة والمشـروعة، وفـي مقـدمتها حـق العـودة وتقريـر 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف علـى حـدود الرابـع مـن حزيـران  ، 2199المصير وا 

 ينتقص من هذه الحقوق. ورفضها ألي خطة أو اتفاق
نائب أمين السر، عضو اللجنة المركزيـة للحركـة جبريـل الرجـوب، لطهـران مـؤخرا، تؤكـد أهميـة  إن زيارةوقال 

 إقامة عالقات متكافئة منطلقة من مصالح شعبنا الوطنية العليا وخدمة لقضيته العادلة.
عيد المقاومـة الشـعبية الباسـلة فـي منطقـة وأوضح أن اللجنة توقفت عند المغزى السياسـي والـوطني الهـام لتصـ

 األغوار والمتمثلة في إنشاء قريتي عين حجلة والعودة.
نهــاء االنقســام  وجــددت اللجنــة المركزيــة تأكيــدها أن الوحــدة الوطنيــة وتحقيــق المصــالحة الفلســطينية الشــاملة وا 

تي وقعتها والتزمـت بهـا، وتعتبـر أن هي غاية كل الوطنيين الفلسطينيين، وافتحا جاهزة لتنفيذ كل االتفاقات ال
 حركة حماس ما زالت تناور في الهوامش وتتعنت في الجوهر في كل ما يخص االتفاقيات المتتالية.

 0/2/2304، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
  

 بشأن المفاوضات ال تعبر عن اإلجماع الوطني عباسأبو زهري: أفكار  .7
ي أبـو زهـري، النـاطق باســم حركـة حمـاس أن أفكـار رئــيس السـلطة فـي رام هللا محمــود عـّد الـدكتور ســام: غـزة

 عباس التي نشرتها نيويورك تايمز بشأن مستقبل الحل هي "أفكار شخصية".
وقال أبو زهري، في تصريح صحفي تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، أن أفكار عباس ال تعبـر 

لرافض للمفاوضات وألي حل يمكن أن يمثل مساسًا بـالحقوق والثوابـت الوطنيـة عن موقف اإلجماع الوطني ا
 الفلسطينية.

 0/2/2304، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 في "مقابر األرقام" جريمة االحتالل في احتجاز جثامين الشهداءحماس تدين  .03

هرة دفاعــًا عــن الحقــوق أكــدت حركــة حمــاس أن  دمــاء الشــهداء الزكّيــة التــي ســالت علــى أرض فلســطين الطــا
والثوابت والمقدسات سـتظل وقـودًا لألجيـال ومنـارة لهـم يهتـدون بهـا فـي طـريقهم نحـو تحقيـق النصـر والتحريـر 

 والعودة.
ن حـــال العـــدو الصـــهيوني بـــين شـــعبنا  وقالـــت الحركـــة فـــي بيـــان عهـــد ووفـــاء لشـــهداء "مقـــابر األرقـــام" "إنـــه وا 

وا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن وطنهم، فإن  سيرتهم ستبقى الفلسطيني وبين تكريم شهدائه الذين قّدم
 في قلب كل فلسطيني، وعلى لسان كل األجيال على مّر الّزمان".

وأضافت إن نا "إذ ندين جريمة االحتالل النكراء في احتجاز جثامين الشهداء لعشرات السنوات، لنزّف أرواحهم 
  لسطيني".وننعاهم مجّددًا إلى جماهير شعبنا الف

ـــيم الشـــهادة  ـــاء لـــدمائهم وتضـــحياتهم ومواصـــلة طريـــق ذات الشـــوكة، وعلـــى أن  ق وأكـــدت "حمـــاس" علـــى الوف
واالستشهاد والمقاومة ستبقى راسخة فـي شـعبنا الفلسـطيني علـى الـرغم مـن كـل المحـاوالت الصـهيونية وأعـداء 

 فلسطين إلخمادها ومحاربتها.
 0/2/2304، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيل"ين السلطة وب اتفاققيادي في "الجهاد اإلسالمي": سنمنع أي  .00

نشرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن حركة الجهاد اإلسالمي بقوتها وعدد مقاتليها، وباعتبارها من : باريس
سرائيل". اتفاقالجهات األكثر نفوذًا، "ستقاوم أي تحالف أو   بين فلسطين وا 

الجهــاد اإلســالمي أحمـــد الملــل أن الحركــة أصــبحت تملــك أســلحة ذات فعاليــة كبيـــرة فــي حركــة  أّكــد القيــادي
 ".إسرائيلوقدرات عسكرية مجهّزة قد تصل الى أي نقطة في 

ونقلــت الصــحيفة عــن المســؤول العــام للحركــة أحمــد المــدلل: "إننــا ضــد هــذا النــوع مــن المفاوضــات التــي لــن 
 تجدي نفعًا، بل تزيد الوضع سوءًا".

 إلـى"في السابق حاربنا اتفاق أوسلو، واليوم سنمنع كـل اتفـاق يتعلـق بـاالحتالل الصـهيوني"، مشـيرًا  موضحًا:
 عدم القبول بأي "حل وسط ألنه ال يهمنا سوى تحرير أرضنا وشعبنا من أياد الصهاينة".

ابيـة عنـد ، موضوعة ضمن الئحة الجماعات اإلره2190تزال حركة "الجهاد اإلسالمي"، منذ نشأتها عام  وال
 الواليات المتحدة واإلتحاد األوروبي.

 وأوضح المدلل أن حركتي "الجهاد" و"حماس" تعانيان األلم ذاته، ويشتركان معًا المعاناة عينها".
 4/2/2304، الحياة، لندن

 
 قيادي بفتح يطالب عباس بتغيير بنية السلطة وفرض سيادة القانون ومحاربة الفساد  .02

لــب قيــادي بــارز فـــي حركــة "فــتح" رئــيس الســـلطة الفلســطينية محمــود عبــاس بضـــرورة طا: رام هللا )فلســطين(
 التغيير في بنية ومؤسسات السلطة وفرض سيادة القانون ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين.

جــاء ذلــك فــي رســالة وجههــا القيــادي فــي "فــتح" وعضــو المجلــس التشــريعي عنهــا ســابقًا، حســام خضــر، إلــى 
يتــزعم أيًضـا حركــة "فـتح"، ونشــرها علـى صــفحته الشخصـية بموقــع التواصـل االجتمــاعي  رئـيس الســلطة الـذي

 (.2|8"فيسبوك"، اليوم االثنين )
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وجاء في نص الرسالة: "رسـالة مـن حسـام خضـر إلـى محمـود عبـاس، أطالبـك كـرئيس لسـلطة الحكـم اإلداري 
عمـــل بـــالقوانين وفـــرض ســـيادة الـــذاتي بضـــرورة إحـــداث تغيـــر حقيقـــي وفـــوري فـــي بنيـــة مؤسســـات الســـلطة، وال

 القانون ومحاربة الفاسدين وتقديمهم لمحاكم حقيقية".
وشدد خضر على أن "محاكمة الفاسدين وظهور ذلك جليـًا علـى أرض الواقـع يعيـد الثقـة المنهـارة فـي سـلطتنا 

 لما قال. المتداعية، والتي عليها تبني حكومة إسرائيل مواقفها المعادية منك شخصيًا ومن شعبنا"، وفقاً 
بتمتـين مؤسسـات السـلطة بأسـرع وقـت مـن  باالهتمـاموأضاف خضر، في مخاطبة الـرئيس عبـاس، "أنصـحك 

 تحديدًا". األمنية األجهزةتغيير يليق بشعبنا في الحكومة والوزراء والمحافظين وقادة  إحداثخالل 
داخلـي قـادم ال محالـة،  انفجـاروأشار إلى أن الوضع العام للسلطة أصبح "ال يطـاق وال يحتمـل"، محـّذرا مـن "

سيأكل األخضر واليابس أمام استمرار كل هؤالء الفاسدين الفاشـلين متـربعين علـى صـدورنا وال يعرفـون سـوى 
 السلب والنهب والفساد واإلفساد والنذالة والخيانة، فإلى متى؟"، وفق قوله.
مشــاهدة "حجــم الــدمار والفســاد" فــي ودعــا خضــر الــرئيس عبــاس للنــزول إلــى الشــارع والســماع لـــ"نبض األلــم" و 

 مؤسسات وأخالق وأجيال ومستقبل الشعب، واصفًا ذلك كله بـ "المستقبل الحالك األسود".
وانتقــد عــدم وجــود "رجــل واحــد" يجــرؤ علــى قــول الحقيقــة لعبــاس كمــا هــي، مســتدركًا: "أم أنــك اكتفيــت بأشــباه 

 وطن؟". الرجال .. واعتقدت أنك بهم قد تبني دولة أو تحافظ على
 0/2/2304قدس برس، 

 
 حماس تندد باقتحام االحتالل قرية "باب العودة" باألغوار .00

نددت حركة حماس بالجريمة الصهيونية الجديـدة التـي تمثلـت بإقـدام جـيش االحـتالل فجـر اليـوم علـى اقتحـام 
سـان بـاألغوار قرية "بـاب العـودة"، التـي أقامهـا ناشـطون فلسـطينيون ومتضـامنون أجانـب علـى تخـوم مدينـة بي
 الشمالية، معتبرة أنها "سلوك عنصري جبان لن يزيد شعبنا إاّل تمسكًا بكل ذرة من تراب أرضه".

وقالـــت الحركـــة فـــي بيـــان لهـــا اليـــوم اإلثنـــين تعقيبـــًا علـــى الجريمـــة الصـــهيونية "إن نـــا فـــي حركـــة حمـــاس نحـــّذر 
ضـه، ونـدين بشـّدة جرائمـه المتواصـلة فـي االحتالل الصـهيوني مـن مغّبـة االعتـداء علـى شـعبنا الفلسـطيني وأر 

ظــل الصــمت والتواطــؤ الــدولي وغيــاب رادّع لــه، ونعــّد اقتحامــه قريــة "بــاب العــودة" ســلوكًا صــهيونيًا عنصــريًا 
 وعماًل جبانًا ضد نشطاء سلميين".

 0/2/2304، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل المؤبد لفلسطين: ما نتج عن المفاوضات يشير لقبول الجانب الفلسطيني بحماس .04
طالــب نزيــه أبــو عــون القيــادي فــي حركــة حمــاس بجنــين رئــيس الســلطة محمــود عبــاس وحركــة فــتح، : جنــين

بضرورة تغليب المصلحة العامة على مصالحهم الحزبية، الفتا إلى أن مـا نـتج عـن المفاوضـات يشـير لقبـول 
 الجانب الفلسطيني باالحتالل المؤبد لفلسطين.

ن فــي تصــريح وصــل "الرســالة نــت" نســخة عنــه:"على عبــاس وحركــة فــتح العمــل فــورا مــن أجــل وقــال أبــو عــو 
ـــق  ـــاز األمريكـــي المطل ـــدا واحـــدة فـــي وجـــه التعنـــت "اإلســـرائيلي" واالنحي توحيـــد الصـــف الفلســـطيني للوقـــوف ي

 إلسرائيل".
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دم إلــى وجــاء تصــريح أبــو عــون عقــب مــا نشــرته صــحيفة نيويــورك تــايمز األمريكيــة حــول طلــب مــن عبــاس ق ــ
المبعــوث األمريكــي لعمليــة الســالم جــون كيــري، بنشــر قــوة أطلســية فــي غــور األردن كأحــد األفكــار والحلــول 

 يسمى عملية السالم، وتمنيه على كيري قبول هذا االقتراح . مستقبليا لماالمقترحة 
ر تصديقا ضمنيا وأشار أبو عون إلى أن سكوت حركة فتح ومكتب الرئيس وعدم نفيه لمثل هذا األخبار يعتب

 وتأكيدا لها.
وأضــاف إن صــحت تلــك األخبــار فــإن االســتجداء الفلســطيني مــن الــرئيس وصــل لمرحلــة خطيــرة جــدا ســتلقي 

 بظاللها السلبية على القضية الفلسطينية برمتها.
وتابع: "بناء على ذلك ومن خالل المتابعة لسير المفاوضـات منـذ اسـتئنافها ومـا رشـح عنهـا مـن سـيناريوهات 

 قل ما يمكن القول عنها أن الجانب الفلسطيني قبل باالحتالل المؤبد لفلسطين شكال ومضمونا".أ
 0/2/2304، الرسالة، فلسطين

 
 الوطنية األهدافبعد تحقيق  إالالطيراوي: فتح لن تلقي السالح توفيق  .09

 إالولـن تلقـي السـالح  الحركة لـم أناللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،  لحم: قالبيت 
الحركــة اعتمــدت وســائل مختلفــة ومتعــددة مــن اجــل  أن إلــىالوطنيــة الفلســطينية، مشــيرا  األهــدافبعــد تحقيــق 
المتحــــدة  بــــاألممبمــــا فيهــــا النضــــال العســــكري والنضــــال الشــــعبي والعمــــل الدبلوماســــي  األهــــدافتحقيــــق هــــذه 
 والمفاوضات.

هنــاك ضـغوطا وتهديـدات تمــارس علـى شــعبنا  أنركــة فـتح: "ســر المجلـس الثـوري لح أمـينوقـال أمـين مقبــول 
وقيادتنا لفرض تنازالت ترفضـها القيـادة الفلسـطينية التـي تسـتمد شـرعيتها وصـمودها مـن صـمود شـعبنا مؤكـدا 

 الحركة ترفض االبتزاز ولغة الضغوط وستتصدى لها بكل السبل. أن
 4/2/2304، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 في الضفة من عناصرها ستةالسلطة باعتقال  تتهم أمن "الجهاد" .08

مــن  9اتهمــت حركــة الجهــاد اإلســالمي أمــس االثنــين، األجهــزة األمنيــة الفلســطينية باعتقــال : )يــو .بــي .آي(
أعضائها في رام هللا وجنين بالضفة الغربية. وقالت الحركة في بيان إن أجهزة أمن السلطة شّنت خالل األيام 

اعتقـــاالت واســـتدعاءات واســـعة ضـــد أبنـــاء الحركـــة فـــي الضـــفة، تركـــزت فـــي أوســـاط القليلـــة الماضـــية، حملـــة 
 منظمي حمالت اإلسناد والدعم لألسرى المرضى والمضربين عن الطعام في سجون االحتالل "اإلسرائيلي". 

 4/2/2304، الخليج، الشارقة

 
 ـ"الدولة اليهودية" باعتراف الفلسطينيين القومية الفلسطينية دون  بالدولةنتنياهو: لن نعترف  .09

رد رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو على ما نسب أمس من خطة قيل ان الرئيس  :وكاالت–رام هللا 
الفلسطيني قد طرحها على الوزير األميركي جون كيري وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" رافضا فكرة أي اتفاق 

 دون اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة.
في مستهل جلسة عقدتها كتلة حزب الليكود بيتنا البرلمانية "من السخافة والحماقة التفكير  وقال نتنياهو

 باتفاق يجبرنا على االعتراف بالدولة القومية الفلسطينية دون ان يعترفوا بالدولة اليهودية فهذا أمر سخيف".
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 ينوي االعتراف بالدولة وأضاف نتنياهو "فهَم مما نشرته الصحف بأن الرئيس الفلسطيني غير مستعد وال
اليهودية رغم انه يعلم ويدرك بأنه لن يكون هناك أي اتفاق دون االعتراف بالدولة القومية للشعب اليهودي، 
كما يتوجب على األطراف التي تمارس الضغوط على إسرائيل أن تمارس الضغوط على السلطة الفلسطينية 

على الفلسطينيين في حال عدم توقيع اتفاق، أما أنا فمن أي  وان يوضحوا لها األبعاد واالنعكاسات المتوقعة
 ضغط مهما كان لن يجبرني على التنازل عن مصالح إسرائيل الحيوية وعلى رأسها المصالح األمنية".

من جهته قال وزير االقتصاد اإلسرائيلي ورئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت ام ما نسبته الصحيفة 
ومقترحات للرئيس الفلسطيني و نشر قوات "ناتو" على أراضي الدولة الفلسطينية، هو  األمريكية من خطط

محاولة الستنساخ أفغانستان جديدة، فالقوات الدولية هي آخر األشياء التي تجعلنا ننام بهدوء ولقد علمنا 
يء هادئا يكونون تاريخ دولة إسرائيل قاعدة غاية بالبساطة تتعلق بالقوات الدولية تقول " حين يكون كل ش

هناك لكن حين تحتاجهم يهربون ويغادرون" هذا ما حدث قبل حرب األيام الستة وهذا في حدث في لبنان 
 على السنين وأنا اذكر تماما بصفتي محارب وقائد بأنهم دائما منعونا من العمل ولم يدافعوا عنا مطلقا".

 4/2/2304، الغد، عم ان
 

 جهة احتمال تعرض "إسرائيل" للمقاطعةلموا إستراتيجيةليبرمان: ُنعد  .03
الناصرة: أكد وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان أنه ال يستبعد احتمال تعرض الدولة العبرية 
لمقاطعة دولية، في حال عدم التوصل إلى تسوية سياسية مع الجانب الفلسطيني، وهو ما حّذر منه وزير 

 يرعى المفاوضات.الخارجية األمريكي جون كيري، الذي 
(: "إن إسرائيل ال تستخف 2|8وقال ليبرمان، في إيجاز للصحفيين نقلته اإلذاعة العبرية ظهر اليوم االثنين )

 في احتمال تعرضها لمقاطعة، إال أنها قادرة على التعامل مع هذه الظاهرة مثلما فعلته في الماضي".
شؤون االستراتيجية وديوان رئيس الوزراء في هذا الصدد"، وأضاف: "إن هناك تنسيقا تاما بين وزارته ووزارة ال

مشيًرا إلى أن "جميع هذه الجهات تعمل على بلورة استراتيجية موحدة لمواجهة مثل هذا االحتمال"، وفق 
 قوله.

لى  ولفت وزير الخارجية اإلسرائيلي النظر إلى "انضمام إسرائيل مؤخًرا إلى مجلس حقوق االنسان الدولي وا 
" و"سيرن"، بالرغم من المحاوالت لسد الطريق أمامنا"، على حد 2020عين العلميين االوروبيين "أفق المشرو 
 تعبيره.

 0/2/2304قدس برس، 
 

 سرائيلي لن تكون صالحةالغربية غير الجيش اإل في الضفة بينيت: أي وصفة أمنية .07
هودي اليمينية فكرة الرئيس رفض وزير االقتصاد اإلسرائيلي ورئيس كتلة البيت الي: وكاالت -43عرب 

 محمود عباس فيما يتعلق بنشر قوات الناتو في الضفة الغربية.
وقال بينيت خالل إجتماع لكتلة البيت اليهودي بعد ظهر اليوم االثنين إن "ان أي وصفة غير الجيش 

 االسرائيلي لن تجعلنا ننام بأمان وان القوات الدولية لن تكون بديال عن هذا الجيش.
ت صحيفة "يديعوت احرونوت" في موقعها على الشبك، اليوم االثنين عن بينيت قوله، لقد تعلمت من ونقل

التاريخ إن القوات الدولية ال تصنع أمنا، فهم موجودون في حاالت الهدوء ويهربون عندما نكون بحاجة 
 لبنان. ، وعلى امتداد فترة وجود الجيش االسرائيلي في99اليهم، هذا ما حص خالل حرب عام 
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 0/2/2304، 43عرب 
 

 دوليا   "إسرائيل"كيري يسعى لمنع مقاطعة لبيد:  .23
المقاطعة "أشرف الهور: في خضم مواصلة ردود الفعل اإلسرائيلية الشاجبة لتهديد كيري إلسرائيل بـ -غزة 

ه التهديدات أكد وزير المالية يائير لبيد صحة هذ حال لم يتم التوصل التفاق سالم مع الفلسطينيين، "الدولية
 مخالفا بذلك تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

سيلحق ضررا خطيرا باإلقتصاد "وأعرب لبيد عن اعتقاده بأن عدم التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين 
بالتالي يجب علينا تخفيف حدة "يسعى لمنع مقاطعة إسرائيل دوليا، مضيفا  إن كيري، وقال "اإلسرائيلي

وانتقد وزير المالية وهو زعيم الحزب الثاني في االئتالف إقدام بعض الوزراء  ."لجانب األمريكيالتوتر مع ا
على إطالق تصريحات مختلفة حول عملية التفاوض الجارية مع الجانب الفلسطيني، وقال إن هذا األمر 

حالة التوتر التي . وتطرق إلى "يضعف الموقف اإلسرائيلي أمام الفلسطينيين واألمريكيين على حد سواء"
 تسود االئتالف الحكومي، وأعرب عن أمله في أال يتفكك االئتالف بسبب الخالفات حول القضايا السياسية.

ووصف الوزير لبيد عالقاته مع رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت بأنها جيدة جدا، وذلك بعد أن 
والتي  رئيس الحكومة بشأن عملية السالم، سارت عالقة األخير مع ننتياهو في أعقاب انتقاده لتوجهات

 كادت أن تطيح به من االئتالف.
 4/2/2304، القدس العربي، لندن

 
 حاول التهدئةيونتنياهو  ..هجومه على كيري واصليسرائيلي اليمين اإل .20

واصل مسؤولون اسرائيليون كبار هجومهم على كيري، فاتهموه  :ا.ف.ب -الحياة الجديدة  -القدس المحتلة 
باستغالل التهديدات بالمقاطعة الدولية السرائيل من أجل انتزاع ما اعتبروه تنازالت اسرائيلية في مفاوضات 

 السالم مع الفلسطينيين.
وحاول رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدئة الوضع معتبرا ان "أفضل طريقة لتوضيح سوء الفهم 

ي مناقشة القضايا بعمق وليس بشن هجمات شخصية". وقال او التعبير عن اختالفات في الرأي هي ف
"نحن نعتمد على الواليات المتحدة في مواصلة معارضة مقاطعة اسرائيل بشكل  أمسنتنياهو امام الكنيست 

 عام"، مشيرا الى انه تلقى االحد "توضيحا هاما" من كيري حول معارضته لمقاطعة اسرائيل.
ة مقترحاته للسالم، والتي تثير قلق اليمين في اسرائيل، االمر الذي يفسر وسيقدم كيري في االسابيع المقبل

 بحسب المعلقين سلسلة الهجمات واالنتقادات.
وقال وزير الجبهة الداخلية غلعاد اردان المقرب من نتنياهو "من المؤسف ان االدارة االميركية ال تفهم 

 الفلسطيني".-لخطأ في الصراع االسرائيليالحقيقة في الشرق االوسط وتمارس ضغوطات على الجانب ا
وأكد اردان في حديث لالذاعة االسرائيلية العامة "اود ان يشرح جون كيري لمحمود عباس ما الذي سيحدث 

 في حال واصل رفضه صنع السالم".
 من جهته، اتهم وزير االسكان اوري اريئيل من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف المؤيد لالستيطان

 جون كيري بانه ليس "وسيطا نزيها بحديثه عن تهديد المقاطعة"، في حديث الذاعة الجيش االسرائيلي.
وشن اعضاء في الحكومة االسرائيلية مؤخرا هجمات، بعضها بشكل شخصي ضد كيري الذي تحدث السبت 

 تفاق سالم.في مؤتمر امني في ميونيخ عن مخاطر مقاطعة دولية السرائيل في حال عدم التوصل الى ا
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 4/2/2304، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 حظر إدخال مواد البناء لغزة يواصليعلون  .22
قرر وزير الحرب "اإلسرائيلي" موشيه يعلون مساء أمس، مواصلة الحظر : الرسالة نت -القدس المحتلة

دخال مواد البناء للمشاريع الخاصة في قطاع غزة، والتي تم إيقاف إ دخالها منذ ثالثة المفروض على نقل وا 
 أشهر بعد السماح بإدخالها من قبل لشهرين فقط ومن ثم وقفها مجددا.

ووفقا لموقع "واال" العبري، فإن يعلون وافق على توصية من منسق أعمال الحكومة "االسرائيلية" لمشاريع 
خدامها في بناء محددة، ولكنه لم يوافق على إدخال مواد البناء أو تغيير سياسة الوضع القائم لعدم است

ونقل الموقع عن دبلوماسية في االتحاد األوروبي قولها أن قرار يعلون يضر بشكل كبير في عمالة  األنفاق.
البناء والتشييد، معتبرة إياه يؤثر على االستقرار في غزة والذي رأت في تعزيز االقتصاد مصلحة ألمن 

 "إسرائيل".

 4/2/2304، الرسالة، فلسطين
 

 تعاونها االستخباري مع الدول العربية شفتك "إسرائيل" .20
في سابقة هي األولى من نوعها، بادر الجيش اإلسرائيلي للكشف عن طابع : صالح النعامي -غزة 

 العالقات السرية والتعاون األمني السري بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
اإلسرائيلي المعروف بـ "بيسم" النقاب  وفي تقرير نشره صباح الثالثاء، كشف الموقع الرسمي لجنود الجيش
 عن تعاون استخباري وثيق بين جهاز "الموساد" والسلطات البحرينية.

وأشار التقرير إلى أن البحرين تقدم معلومات استخبارية عن إيران، عالوة على تقديمها معلومات عن 
 المنظمات الفلسطينية.

ائيل والسعودية، الفتًا إلى أن الموساد يجري اتصاالت وأشار التقرير إلى تعاظم التعاون السري بين إسر 
مباشرة مع المخابرات السعودية حول النووي اإليراني، حيث قام رئيس الموساد السابق مئير داغان بزيارة 

 السعودية ولقاء المسؤولين السعوديين لهذا الغرض.
لعشرات من الجنود اإلسرائيليين بالعمل على قيام ا 2132ونوه التقرير إلى أن السلطات السعودية وافقت عام 

داخل مياهها اإلقليمية للبحث عن سفينة صواريخ إسرائيل تفجرت أثر مرورها فوق لغم بحري أثناء تحركها 
 في البحر األحمر.

وأكد التقرير أن الحكومة السعودية استجابت لطلب مباشر من اإلدارة األمريكية وسمحت للبحرية اإلسرائيلية 
 مياهها اإلقليمية. للبحث في

ويذكر أنه في الوقت الذي سمحت فيه السعودية للجيش اإلسرائيلي بالعمل في مياهها اإلقليمية كان القوات 
اإلسرائيلية تجتاح لبنان وتشن حرب الهوادة فيها ضد حركات المقاومة الفلسطينية، والتي وصلت ذروتها 

 بتوفير الظروف لتنفيذ مجزرتي " صبرا وشاتيال".
أعاد التقرير لألذهان ما كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" من أن إسرائيل أبلغت ألمانيا موافقتها على و 

 "، في مؤشر على تعزيز التعاون بين الجانبين.2دبابة من طراز "الوفرد  200تزويد السعودية بـ 
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رة باإلضافة إلى تجهيزات ونوه التقرير إلى أن إسرائيل باعت دولة اإلمارات العربية خوذات طيارين متطو 
لطائرات بدون طيار، عالوة على أجهزة للتزود بالوقود بالجو، ورادار أرضي، ومنظومات متطورة لتحسين 

 أداء الطائرات المقاتلة، وأجهزة دفاعية قادرة على التشويش على صواريخ تطلقها "جهات معادية".
رات بدون طيار من طراز "هرون"، منوهًا إلى أن وكشف التقرير النقاب عن أن إسرائيل زودت المغرب بطائ

الطائرات أرسلت إلى فرنسا ومن هناك تم نقلها لسالح الجو الملكي المغربي، عالوة على بيع تجهيزات 
 الستخدام الطيارين المغاربة.

ي أرسل وأعاد التقرير لألذهان العالقة الوثيقة التي تربط المغرب بإسرائيل، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذ
 ، كان التعاون االستخباري بين الطرفين قد وصل إلى أوجه.98المغرب قواته للقتال ضد إسرائيل في حرب 

وأكد التقرير أن "الموساد" ساعد المخابرات المغربية على تصفية مهدي بن بركة، المعارض لنظام الملك 
 السابق الحسن الثاني.

ثاني وافق على السماح لعشرات اآلالف من اليهود المغاربة وأشار التقرير إلى أن ملك المغرب الحسن ال
بالهجرة إلسرائيل مقابل تقديم إسرائيل استشارات لتطوير األجهزة األمنية واالستخبارية التي تدافع عن النظام 

 الملكي.
بتزويد وفيما يشكل مفارقة، كشف التقرير أن إسرائيل تزود الجزائر عدو المغرب اللدود، حيث قامت إسرائيل 

الجزائر بمنظومات مراقبة جوية متطورة وخوذات طيارين ورادارات، ومنظومات اتصال عسكرية وتجهيزات 
 مالحة جوية.

وكشف التقرير النقاب عن قيام إسرائيل بتزويد السالح لعدد من الدول "اإلسالمية"، سيما أفغانستان، مشيرًا 
يرًا إلى أن قيام إسرائيل بتزويد أذربيجان بالسالح إلى أن السالح اإلسرائيلي يصلها عبر باكستان، مش

 والتقنيات المتقدمة.
وأوضح التقرير أن إسرائيل ال تهدف فقط إلى تحسين وضعها االقتصادي من خالل التصدير العسكري، بل 
تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق مصالح أمنية ذات طابع "إستراتيجي"، منوهًا إلى أن إسرائيل تستغل 

 مع أذربيجان من أجل التجسس على إيران المجاورة.عالقتها 

 4/2/2304، 20موقع عربي 
 

 قرب الشريط الفاصل لقطاع غزة الجيشضابط إسرائيلي برصاص  مقتلهآرتس:  .24
قتل ضابط إسرائيلي فجر اليوم على تخوم قطاع غزة، وقالت صحيفة هآرتس أن التحقيقات األولية تشير 

 ية عن طريق الخطأ.إلى أنه قتل برصاص قوة إسرائيل
وذكرت الصحيفة أنه خالل "عمليات ميدانية" في منطقة الجدار الفاصل لقطاع غزة أصيب الضابط 

أن ظنت أنه  النار بالخطأ بعدقوة إسرائيلية أطلقت عليه  إلى أنالتحقيقات األولية  قاتلة، وتشيربرصاصة 
وط الضابط، مشيرة إلى أن التحقيقات ال زالت المصادر اإلسرائيلية المكان المحدد لسق ولم تذكر فلسطيني.

 جارية للوقوف على ظروف مصرعه. 

 4/2/2304، 43عرب 
 

  تختار إنكار الواقع نتنياهو باتت أمرا واقعا لكن حكومة "إسرائيل""هآرتس": مقاطعة  .29
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كومة إسرائيل باتت أمرا واقعا، لكن الح إن مقاطعةقالت صحيفة "هآرتس" في افتتاحية عددها اليوم، 
 اإلسرائيلية تختار إنكار الواقع.

وزير الخارجية األمريكي جون كيري، في  إن تصريحاتوتحت عنوان يقاطعون الواقع قالت الصحيفة: 
فلسطينيين، فإن إسرائيل ستواجه خطر لمؤتمر األمن في ميونيخ، بانه في حال فشل المفاوضات مع ا

 سؤولي الحكومة يختارون اإلمعان في اإلنكار.م وواقعية، لكنالمقاطعة، تنبع من نظرة متعقلة 
 4/2/2304، 43عرب 

 
 مع السلطة الفلسطينية سرائيليون يطالبون نتنياهو بالتوقيع على اتفاق سالمإاقتصاديون  .28

نشرت مجموعة من رجال االعمال واالقتصاديين االسرائيليين  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم  -رام هللا 
كسر الجمود( عريضة في صحيفة "يديعوت احرونوت" في عددها  (BTIتصادية من اعضاء المنظمة االق

 الصادر اليوم يطالبون فيها رئيس الحكومة االسرائيلية بالتوقيع على اتفاق السالم مع الفلسطينيين.
ووفقًا للصحيفة فقد جاء في العريضة المنشورة: "نحن الموقعون ادناه على هذه العريضة اجتمعنا من اليمين 
ومن اليسار ومن الوسط من اجل دعوة االسرائيليين والقيادة االسرائيلية الستغالل فرصة النافذة التي ف تحت 

 امامنا من اجل التوصل الى اتفاق سياسي يضع حدًا للصراع مع الفلسطينيين".
هودية وجاء في العريضة ايضًا انه "بدون اتفاق السالم ال يمكننا ضمان بقاء دولة اسرائيل، كدولة ي

 ديموقراطية، وبدون اتفاق السالم ال يمكننا معالجة غالء المعيشة".
نناووصفت العريضة اتفاق السالم بأنه "مصلحة قومية اسرائيلية،  كدولة قوية علينا التوجه الى هذه  وا 

واخت تمت العريضة بعبارة "نحن الى جانبك يا رئيس الحكومة النك انت وحدك التي تستطيع  المصلحة".
 قيام بذلك".ال

 4/2/2304، القدس، القدس
 
 

 دون أن تضطر لدفع فاتورة للرأي العام العربي "إسرائيل"تتمتع بالعالقات السرية مع  الخليجدراسة: دول  .29
أبرزت وسائل اإلعالم العبرّية في إسرائيل أمس اإلثنين بشكل الفت تصريحات : زهير أندراوس -الناصرة 

ياط موشيه بوغي يعلون في مؤتمر األمن الذي ع قد في ميونيخ، حيث قال وزير األمن، الجنرال في اإلحت
بنبرة محاباة للعربية السعودية إّن الدولة العبرّية وإلسرائيل ولما سماه بالمعسكر السني الذي تقوده السعودية 

ديكالي يوجد مصالح مشتركة، ولدينا أعداء مشتركين: إيران والمحور الشيعي في المنطقة واإلسالم الرا
 والقاعدة، على حّد تعبيره. 

وتصريحات يعلون تتساوق مع دراسة مركز أبحاث األمن القومّي في تل أبيب، الم رتبط بالمؤسسة األمنّية 
اإلسرائيلّية، والتي قالت إّنه على الرغم من عدم وجود عالقات دبلوماسّية عادية بين الدولتين، إال أّن 

إيران من الوصول إلى القنبلة النووّية ومنع الجمهورية اإلسالمّية من التحّول المصالح المشتركة بينهما، منع 
لدولة عظمى في المنطقة، أّدت في اآلونة األخيرة إلى تقارب كبير بين الرياض وتل أبيب، وعلى الرغم من 

مع الدولة أّن السعودية تشترط التقّدم في المفاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين لتحسين عالقاتها 
العبرّية، فإّن هناك بوًنا شاسًعا بين وجود عالقات دبلوماسّية كاملة وبين القطيعة التاّمة بين الدولتين، األمر 

 الذي يمنحهما الفرصة للعمل سويًة بعيًدا عن األنظار. 
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وتل أبيب تؤّكد لكّل من في رأسه عينان أّنه بين الرياض  "ويكيليكس"ولفتت إلى أّن االطالع على وثائق 
جرى حوار سرّي ومتواصل في القضية اإليرانّية، وأّن الوثائق أثبتت أّن العديد من الشركات اإلسرائيلّية تقوم 
بمساعدة الدول الخليجّية في اإلستشارة األمنّية، وفي تدريب القوات الخاّصة وتزويدها لمنظومات تكنولوجّية 

 مسؤولين كبار من الطرفين.  متقّدمة، عالوة على لقاءات سرّية ومستمرة بين
كما تبيّن، أّن إسرائيل قامت بتليين سياسة تصدير األسلحة إلى دول الخليج، باإلضافة إلى تخفيف 
معارضتها لتزويد واشنطن بالسالح لدول الخليج، وذلك في رسالة واضحة لهذه الدول أّنه باإلمكان التعاون 

حرّية في بيع منتجاتها في دول الخليج، شريطة أْن ال ي كتب عوًضا عن التهديد، كما أّن إسرائيل تتمّتع ب
ّنعت في الدولة العبرّية.  عليها أّنها ص 

وأشارت إلى أّن السعودية والدول الخليجّية تعرف مدى قوة إسرائيل في أمريكا ومدى تأثيرها على قرارات 
القات معيّنة مع تل أبيب، ولكن الكونغرس، وبالتالي فإّن هذه الدول ترى أّنه من واجبها الحفاظ على ع

العالقات الطبيعّية لم تصل حتى اآلن إلى موعدها، ذلك أّنه بدون إحداث اختراق في العملية السلمّية مع 
 الفلسطينيين، ال ي مكن التقّدم أكثر في العالقات.

بلوماسّية العلنية مع ونوهت الدراسة إلى أّنه بحسب الرؤية السعودية ودول الخليج األخرى، فإّن العالقات الد
إسرائيل في الوقت الراهن ستكون نتائجها سلبية أكثر بكثير من إيجابياتها، ذلك أّن دول الخليج تتمّتع اآلن 
بالعالقات السرّية مع إسرائيل، دون أْن تضطر لدفع الفاتورة للرأي العام العربّي، الذي يرفض التطبيع مع 

م العربّي يرفض اآلن أّي نوع من العالقات مع إسرائيل، كما أّن هذا األمر الدولة العبرّية، ذلك أّن الرأي العا
ينسحب على إسرائيل، ألّنه من األفضل لها أْن تبقى العالقات مع السعودية وباقي دول الخليج سرّية وغير 

م الديمقراطّية رسمّية ألّن هذه الدول الرجعّية ال تحترم حقوق اإلنسان وال تتماشى سياستها الداخلّية مع القي
 إلسرائيل.

وأوضحت الدراسة أيًضا أّنه في الفترة األخيرة توطدت العالقات بين الرياض وتل أبيب على خلفية رفض 
الواليات المتحّدة توجيه ضربة عسكرّية إليران وسوريا، ولكّن الدراسة أوصت صّناع القرار في تل أبيب بعدم 

أوباما، ألّن من شأن ذلك أْن ي لحق األضرار بالعالقات إقامة حلف مع السعودية ومصر ضّد الرئيس 
األمريكّية، التي تمّر في فترة حساسة، وكشفت أّن السعودية تتمّنى أْن تقوم إسرائيل بمهاجمة -اإلسرائيلّية

إيران، وفي نفس الوقت تبتعد عن الغمز أو اللمز بأّنها ست ساعد تل أبيب في الهجوم، خشية أْن تضطر هي 
 اليف الضربة العسكرّية. لدفع تك

اإلسرائيلّي عاماًل -وخلصت الدراسة إلى القول إّنه على الرغم من أّن السعودية ترى في النزاع الفلسطينيّ 
مؤثًرا جًدا في فقدان األمن واألمان في المنطقة، فإّن إيران بالنسبة للسعودية كانت وما زالت المشكلة 

السعودّي توّسعت بعد اتفاق الدول العظمى -قاعدة التعاون اإلسرائيليّ  الرئيسّية والمفصلّية للمملكة، كما أنّ 
مع إيران، والذي لم ي قابل بموافقة في الرياض وتل أبيب، وأيًضا االتفاق على تجريد سوريا من أسلحتها 
ن الكيميائّية التي منحت النظام متنفًسا للمحاربة على البقاء، وقالت إّن هناك مصالح أخرى مشتركة بي

الدولتين: وقف التغلغل اإليرانّي في المنطقة، عدم منح الشرعّية لنظام األسد في سوريا، دعم الحكم االنتقالّي 
في مصر، الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي، والتعاون المشترك مع أمريكا، ولكن مع ذلك تساوق المصالح 

سرائيل ال ي مكنه في الوقت الراهن اإلعالن عن التوّصل  التكتيكّية واإلستراتيجّية المذكورة بين السعودية وا 
لعالقات دبلوماسّية كاملة وعلنّية، بل إلى تعزيز التفاهمات السرّية بينهما ومواصلة التنسيق السرّي بين 

 الرياض وتل أبيب. 
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خصوًصا وشّدّدت على أّنه ال ي مكن بأّي حاّل من األحوال التقليل من أهمية العالقات السعودية اإلسرائيلّية، 
في ظل عدم وجود اعتراف متبادل بينهما، ومواصلة التنسيق بينهما هو عامل يؤّدي إلى اإلستقرار في 
المنطقة، ولكن مع ذلك، استبعدت الدراسة تحويل العالقات بينهما إلى علنّية، ألّن من شأن ذلك أْن ي لحق 

ي المسار الفلسطينّي يؤّدي حتًما إلى التعاون األضرار الجسيمة بالمملكة، مشّدّدًة على أّن التقّدم الفعلّي ف
بين الرياض وتل أبيب لتطوير العالقات بينهما وتقديم مبادرات جديدة، وحتى المساعدة الفعلّية في إقامة 

 الدولة الفلسطينّية والتوّصل إلى حلّّ شامّل وعادل مع جميع الدول العربّية.

 4/2/2304، القدس العربي، لندن
 

 مليار دوالر  عشرينمن اشتداد المقاطعة قد تصل إلى  "إسرائيل": خسائر وتأحرونيديعوت  .23
العبرّية في عددها الصادر أمس اإلثنين النقاب  زهير أندراوس: كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت -الناصرة 

مصنًعا في المستوطنات  90عن أّن خسائر الدولة العبرّية في حال اشتداد المقاطعة لها، وخاصة لنحو 
آالف عامل من العمل  20مليار دوالر وفصل  20المزارعين من مستوطنات غور األردن، قد تصل إلى و 

في الفترة القريبة المقبلة، جدير بالذكر أّن هذا التقدير جاء على خلفية إعالن اإلتحاد األوروبي مؤخًرا عن 
ئيلية لديها عالقات مع مقاطعته للمستوطنات في الضفة الغربية المحتّلة وعدم تمويل مؤسسات إسرا

 المستوطنات. 
 4/2/2304، القدس العربي، لندن

 
 79يرفع عدد شهداء الجوع إلى  اليرموك: استشهاد أربعة فلسطينيين في العملمجموعة  .27

الجئــين فلســطينيين أمــس االثنــين جــراء اســتمرار الحصــار الخــانق علــى مخــيم اليرمــوك  أربعــةاستشــهد  :غــزة
 سورية دمشق.لالجئين جنوب العاصمة ال

وأفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا باستشهاد كل من الطفل محمد قاسم وأحمد موسى وحسين 
فارس نتيجة الجفاف ونقـص التغذيـة والرعايـة الطبيـة بسـبب الحصـار المفـروض علـى مخـيم اليرمـوك منـذ مـا 

 يزيد عن مئتي يوم.
لقيــه العــالج حيــث تــم إخراجــه منــذ أيــام مــع الحــاالت عامــا( أثنــاء ت 22كمــا استشــهد الطفــل ضــرار غبــاري )

 اإلنسانية من المخيم إال أنه توفي أمس.
 شهيدا. 19ويرتفع بذلك عدد شهداء الحصار على المخيم إلى 

وأشارت المجموعة إلى األوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها مختلف المخيمات الفلسطينية في سوريا في 
 والطبية.ظل نقص المواد التموينية 

4/2/2304القدس، القدس،   
 

 يحمي المسجد األقصى من مخططات االحتالل بشريا   سنبقى درعا   الشيخ رائد صالح: .03
فـي  -فـي الـداخل الفلسـطيني اإلسـالميةرئـيس الحركـة  –قال الشيخ رائـد صـالح : عطا أبومحمود  -الدوحة 

تعليقـا علـى موضـوع دعـوات منظمـات الهيكـل  لقاء من العاصمة القطرية الدوحة، مع قنـاة الجزيـرة الفضـائية،
المزعـوم القتحــام األقصـى ورفــع العلــم اإلسـرائيلي فيــه، يـوم الخمــيس الماضــي :"دعنـا نتحــدث عـن خلفيــة هــذه 
الـدعوات المتكـررة والمتزايـدة فــي هـذه األيـام، فـي هــذه األيـام االحـتالل اإلسـرائيلي أصــبح صـريحًا فـي الكشــف 
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، وفق مخططاته األخيـرة، ومـا تحمـل مـن رسـوم هندسـية يطمـع أن يسـيطر عن أطماعه في المسجد األقصى
"جبــل هيكــل" إاّل الجــامع القبلــي، الــذي يــدّعي أنــه سيســمح  اســمعلــى كــل المســجد األقصــى المبــارك، تحــت 

 .للمسلمين أن يبقوا فيه"
 رب وحول سؤال كيف يمكن التصدي لمثـل هـذه المخططـات والـدعوات قـال الشـيخ صـالح: " نحـن بحمـد هللا

العالمين ال زلنا نتصدى لكل اقتحامات االحتالل اإلسرائيلي للمسجد األقصى، من خالل مسيرة البيـارق، مـن 
، كــل هــذه الوســائل مفتوحــة لــدينا، هــذه االعترافــاتخــالل مصــاطب العلــم، مــن خــالل أيــام النفيــر، مــن خــالل 

ذه األطمــاع، ولكــن الــرد الحقيقــي علــى الوســائل تقــف أمــام أطمــاع االحــتالل اإلســرائيلي، وتحــاول أن تلغــي هــ
واضاف: "نحن نؤكد كما أكدنا في  فقط هناك رد واحد، هو زوال االحتالل اإلسرائيلي"، االحتالل اإلسرائيلي،

الماضي لن نسمح أن ينفذ هذا التهديد ألن االحتالل اإلسرائيلي يطمع أن يصل الـى مرحلـة فيهـا نرفـع أيـدينا 
ا، ونستســلم لألمــر الواقــع، هــذا لــن يكــون، نحــن نؤكــد كمــا أكــدنا فــي الماضــي، علــى ذاتنــ وننكفــ مستســلمين، 

اإلســـرائيلي وكــل الـــذي يقومــون باســـم  االحــتاللســنبقى درعـــًا بشــريًا، يـــدافع عــن المســـجد األقصــى، ونتحـــدى 
 قصى".االحتالل اإلسرائيلي، من قيادات دينية يهودية، أو قيادات أمنية إسرائيلية محتلة، باقتحام المسجد األ

وحول سؤال هل سيتم الدعوة لفعالية خاصة ليوم الخميس، قال الشيخ صالح: " نحن دائما في حالة استنفار 
 .دائم، ان لزم األمر بشكل خاص نعم سندعو

0/0/2304مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 فيه اإلسرائيلياألقصى ورفع العلم المسجد قتحام التدعو  "منظمات الهيكل: "مؤسسة األقصى .00

مــن تــداعيات وتبعــات دعــوات  م8/2/2024حــّذرت "مؤسســة األقصــى للوقــف والتــراث" فــي بيــان لهــا االثنــين 
فيـه، وقالـت  اإلسـرائيليأطلقتها "منظمات الهيكل المزعوم" إلقتحام وتدنيس المسجد األقصى بهدف رفع العلم 

ـــدنيس المســـجد  األقصـــى، والتـــي باتـــت تعـــرف باســـم المؤسســـة إن منظمـــات تنضـــوي تحـــت نشـــاط اقتحـــام وت
اقتحـــام  إلــى"منظمــات الهيكــل المزعـــوم" بــدأت بتوزيــع إعالنـــات علــى المواقــع االلكترونيـــة تــدعو مــن خاللهـــا 

 فيه. اإلسرائيليم، بهدف أساسي هو رفع العلم 9/2/2024جماعي للمسجد يوم الخميس القادم 
، ومـــا اإلســـرائيليألقصـــى هـــو رأس االحــتالل وأكــدت المؤسســـة أن الــذي يقـــود العمـــل ضــد القـــدس والمســجد ا

 أذرعا تنفيذية لمخططات االحتالل. إالالمستوطنون والمنظمات والجماعات اليهودية 
0/0/2304مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 

 غزة ملوثة وغير صالحة للشرب من المياه التي يشربها أهالي قطاع %79: "سلطة المياه" .02
شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية أمـس االثنـين لــ"القدس العربـي" بـأن  د.د عوض: أكد رام هللا ـ ولي

فـي المئـة مـن  19أهالي غزة يشربون مياها ملوثة بشكل خطير منذ سـنوات، موضـحا لــ"القدس العربـي"، بـأن 
سرائيلي برفع الحصار عن اإل االحتاللالمياه التي يشربها أهالي القطاع ملوثة وغير صالحة للشرب، مطالبا 

القطـــاع مـــن أجـــل إدخـــال المعـــدات الالزمـــة لتشـــغيل محطـــات تحليـــة الميـــاه للشـــرب وتنفيـــذ المشـــاريع الحيويـــة 
 لتحسين الوضع المائي بالقطاع. 

وتابع العتيلي قائال "قطاع غزة يشرب مياها ملوثة منذ عدة سـنوات، ووصـل تلـوث الميـاه الـى درجـة خطيـرة"، 
مائي في غزة كارثي"، مشيرا الى أن األمـم المتحـدة نشـرت تقريـرا العـام الماضـي وقالـت فيـه مضيفا "الوضع ال
 لن يكون هناك قطرة مياه واحدة صالحة للشرب". 2029أنه "بحلول عام 
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وتابع العتيلي "اآلن معظم اآلبار الجوفية تنتج ميـاه البحـر، وذلـك نتيجـة للضـخ الجـائر منهـا"، مشـيرا الـى أن 
بيــرة التـي تضــخ مــن اآلبـار الجوفيــة هـي اســتنزاف للحــوض المـائي الســاحلي فـي القطــاع، مضــيفا الكميـات الك

مليـون متـر مكعـب، لكـن لألسـف مـا يـتم اسـتخراجه خاصـة مـن اآلبـار غيـر  90"الحـوض طاقتـه اآلمنـة فقـط 
ر مليـون متـ 280مليون متر مكعب" األمر الذي يعني بأن هناك حـوالي  230المرخصة تصل ما يقارب ال 

 مليون. 90مكعب إضافية تسحب فوق الحد اآلمن المسموح به وهو ال 
مليـون متـر مكعـب تحـت االرض، لكـن وبسـبب عـدد السـكان  90وفيما تقدر مصادر مياه الشرب فـي غـزة بــ 

مليون متر مكعب، األمر الذي يعني بأن تلـك الكميـة اإلضـافية التـي  290الكبير في القطاع فإنهم يسحبون 
ن األرض تكــون قادمــة مــن الميــاه البحريــة أو مــن ميــاه الصــرف الصــحي التــي تســللت للميــاه تؤخــذ مــن بــاط

 الجوفية خاصة وأن التربة في غزة رملية. 
4/2/2304القدس العربي، لندن،   

 
دخال مواد غذائية مئات المرضى من اليرموك إجالء": معا  " .00  ومشاورات لعودة النازحين وا 

 باإلضــافةوالنسـاء الحوامـل  واألطفـالأن المئـات مـن المرضـى والجرحـى أكـدت مصـادر فلسـطينية  :بيـت لحـم
 المشافي في المناطق المجاورة. إلىمن مخيم اليرموك في دمشق  إجالئهمجرى  اإلعاقةذوي  إلى

انـه جـرى اجـالء مـن يرغـب  "معـا"وقال محمد أبو القاسم مسـؤول العالقـات الخارجيـة فـي حركـة فـتح بسـوريا لــ
 يم الى خارجه بواسطة سيارات اسعاف الهالل االحمر الفلسطيني والسوري.بالخروج من المخ

حالة يوميا اغلبهم من المصابين بامراض مزمنة ونسـاء وشـيوخ خرجـوا  200واكد أبو القاسم خروج ما معدله 
 يكون هناك خروجا جماعيا لالجئين من المخيم. أن، نافيا اإلسعافعلى الحمالت وبسيارات 

حصـة غذائيـة يوميـا )كـل  2000 إلـى 300اد الغذائيـة أكـد ابـو القاسـم انـه يـدخل مـا معدلـه وحول دخول المو 
المخــيم عبــر مدخلــه الرســمي، مقدمــة مــن منظمــة التحريــر والــرئيس الفلســطيني،  إلــىكيلــو غــرام(  80حصــة 

 وكذلك من اليابان والكويت.
لحــوار اليــوم االثنــين، لمناقشــة موضــوع فــي المخــيم جيــدة وان هنــاك لقــاء للجنــة ا األمــور أنوبــين ابــو القاســم 

مــن المســلحين الــذين كــانوا يتحصــنون داخــل المخــيم  جــزءالنــازحين الــى المخــيم، بعــد انســحاب  األهــاليعــودة 
 المعيشية فيه. األوضاعوتسحن 

بــدورها قالــت جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني، انــه جــرى إجــالء المئــات مــن المرضــى والجرحــى، واألطفــال 
والنســــاء إضــــافة إلــــى الحوامــــل واألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، وتقــــديم المســــاعدات الدوائيــــة واألمصــــال والشــــيوخ 

واألغذيــة إلــى المحاصــرين فــي مخــيم اليرمــوك، الــذين يقــدر عــددهم بعشــرين ألفــًا، وذلــك بالتعــاون مــع الهــالل 
 ا.األحمر السوري واألونروا، رغم الصعوبات التي واجهتها واألضرار التي لحقت بمؤسساته

0/2/2304وكالة معا  اإلخبارية،   
 

 اليرموكبرئيس الهيئة الفلسطينية  ان"القيادة العامة" يختطفو النظام السوري العمل: مجموعة .04
أكـــد ناشـــطون فلســـطينيون فـــي ســـورية أن النظـــام ومجموعتـــان تتبعـــان لـــه وللجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر : دمشـــق

اد عمــــر أبــــو باســــل رئــــيس الهيئــــة الوطنيــــة األهليــــة "القيــــادة العامــــة"، أقــــدمت علــــى اختطــــاف فــــؤ  –فلســــطين 
 الفلسطينية التي تعتبر الجهة الوسيطة بين النظام والمجموعات المسلحة داخل مخيم اليرموك. 



 
 
 

 

 

           23ص                                    0003العدد:     4/2/2304 ءثالثاال التاريخ:

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" نقال عن شهود عيـان: "إن عناصـر محسـوبة علـى القيـادة 
"أبو باسل" إلى الحاجز العسكري في أول المخـيم، ثـم شـوهد معصـوب العامة والمخابرات السورية، استدرجت 

 العينين برفقة عناصر من القيادة العامة واألمن السوري".
وذكرت المجموعة أن "أبو باسل" هو كادر في جبهة التحرير الفلسطينية، ويقوم بعمليات التنسيق مـع النظـام 

 وفقًا لتفاهم مشترك وال ينتمي ألي مجموعة مسلحة.
0/2/2304، قدس برس  

 
 ضد  أسير فلسطيني بسبب اختصاصه التعليمي الئحة اتهامالنيابة العامة اإلسرائيلية تقدم  .09

 سـرا طـوالقدمت النيابة العسكرية اإلسرائيلية الئحة اتهام ضد األسير الفلسطيني سامر البرق الـذي احتجزتـه 
ه باالنتمـاء لتنظـيم القاعـدة وامـتالك خبـرة فـي ثالث سنوات، وأعلن عن اعتقالـه قبـل نحـو ثالثـة شـهور، وتتهمـ

 صناعة األسلحة البيولوجية.
وتقول الئحة االتهام أن البرق أمضى ثالث سنوات في الحبس اإلداري، وهو من مواليد قلقيلية، تلقى تعليمـه 

كتسـب المجهري )ميكروبيولوجيا(، وتـدعي أنـه انضـم لتنظـيم القاعـدة وا األحياءفي باكستان في موضوع علم 
 البيولوجية. األسلحةخبرة في 

ويبدو أن تهمة البـرق الوحيـدة هـي مجـال تعليمـه، إذ ذكـرت صـحيفة هـآرتس أن إسـرائيل حاولـت طـرده خـارج 
اإلضــراب عــن الطعــام احتجاجــا علــى اعتقالــه اإلداري،  أعلــنالــبالد لكنهــا لــم تجــد مــن يقبلــه. وكــان البــرق قــد 

 لتقديم الئحة اتهام ضده. النيابة العامة، فبادرت وقدم طلبا للمحكمة العليا لإلفراج عنه
4/2/2304، 43عرب   

 
 : الحركة الوطنية لم تتحمل مسؤولية التوعية بظروف التحقيق واالعتقالاألسيرنادي  .08

 أمـسنظم نادي األسير بالمشاركة مع اتحـاد أنديـة كليـة الحقـوق واإلدارة العامـة فـي جامعـة بيرزيـت،  :رام هللا
وجـرى خـالل النـدوة تكـريم  لتوعية الطلبة حول ظروف االعتقال والتحقيـق، فـي جامعـة بيرزيـت. االثنين، ندوة

لطــالب الكليـــة المعتقلــين، وذلـــك بحضــور رئـــيس نــادي األســـير قــدورة فـــارس، وأســتاذ العلـــوم السياســية عمـــاد 
 غياظة، ورئيس اتحاد األندية في جامعة بيرزيت عالء مصلح.

كــة الوطنيــة لــم تســتفد مــن تجــارب الكثيــر مــن المعتقلــين فــي مســألة التحقيــق، الحر  أنوقــال فــارس فــي كلمتــه، 
ي طــور فــي أســاليب التحقيــق بشــكل مســتمر، فيمــا لــم تتحمــل الحركــة الوطنيــة مســؤولية  "الشــاباك اإلســرائيلي"فـــ

 التوعية السياسية بظروف االعتقال والتحقيق لألجيال الناشئة.
اها في موضوع التحقيق، فالضباط الذين يحققون مع المعتقلـين هـم وأوضح فارس بأن إسرائيل تستثمر كل قو 

مــن الــذين خضــعوا لفحــص للــذكاء، وتعّلمــوا بدقــة كــل مــا يــدور حــول المعتقــل، مــن ســيرته الذاتيــة، إلــى الفكــر 
 المجتمعي والسياسي الذي يعيش فيه.

4/2/2304الحياة الجديدة، رام هللا،   
 

 ته واألسير استيتي يهدد باإلضراب إلخراجه من العزليوجه نداء إلنقاذ حيا المصرياألسير  .09
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عزل  أفاد محامي وزارة االسرى كريم عجوة أن األسير إياد فتحي استيتي سكان جنين والذي يقبع في: رام هللا
عسقالن هدد بإضراب مفتوح عن الطعام فـي حـال عـدم إخراجـه مـن العـزل ونقلـه إلـى سـجون الشـمال القريبـة 

 من منطقة سكنه.
قبع األسير استيتي منذ شهر في زنازين العزل بعد نقله من سجن مجدو إلى عسقالن وهو يرفض الـدخول وي

 إلى السجن ويطالب بنقله إلى سجون الشمال.
عامـا ويعـاني مـن 20ومن جانب آخر وجه األسير المريض يسري عطية المصري من سـكان غـزة والمحكـوم 

نداء إلنقـاذ حياتـه حيـث يتـدهور وضـعه الصـحي بشـكل مسـتمر، مرض السرطان في الغدد الدرقية واللمفاوية 
 حيث تضاعفت األوجاع عنده، وأصيب بهزال شديد وآالم بالقلب والكبد والمعدة والكلى والمفاصل.
4/2/2304الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 التعليم بالضفة يرصد انتهاكات االحتالل ضد   رسميتقرير  .03

سـطيني صـادر عـن وزارة التربيـة والتعلـيم بالضـفة أن االحـتالل اإلسـرائيلي قتـل أظهر تقرير رسـمي فل: رام هللا
آخــرين، فيمــا يواصــل انتهاكاتــه بحــق العمليــة التعليميــة فــي  299ثالثــة طلبــة خــالل العــام الماضــي واعتقــل 

 الضفة.
مـــن طلبتهـــا  وبـــين التقريـــر الـــذي تلقتـــه "قـــدس بـــرس" أن الـــوزارة ونتيجـــة االعتـــداءات اإلســـرائيلية فقـــدت ثالثـــة

 234من طلبتها ومعلميها بجـروح مختلفـة، عـالوة علـى اعتقـال  219شهداء، باإلضافة إلى إصابة أكثر من 
" طالبــًا، واحتجــاز خمســة وثمــانين مــن ضــمنهم اثنــين 299شخصــًا مــن ضــمنهم ســبعة معلمــين وموظــف، و"

 االحتالل.وثالثين معلمًا وثالثة وخمسون طالبًا وسائق لعدة ساعات من قبل جنود 
وبينــت الــوزارة أن إجــراءات االحــتالل وانتهاكاتــه المتمثلــة بــالحمالت العســكرية التــي قــام بهــا جنــود االحــتالل، 
وفرض نظـام حظـر التجـول أدت إلـى تعطيـل الـدوام كليـًا فـي تسـع مـدارس، وبلـ  مجمـوع أيـام التعطيـل الكلـي 

معلمــًا  298الوصــول إلــى مدارســهم، وكــذلك  وطالبــة مــن طالبــاً  2049فيهــا عشــرة أيــام، مــا أدى إلــى حرمــان 
مدرســة بسـبب االغــالق  84ومعلمـة مـن الوصــول إلـى مراكــز عملهـم، باإلضــافة إلـى تعطــل الـدوام جزئيــًا فـي 
 والحواجز العسكرية التي تمنع وصول المعلمين والمعلمات إلى مراكزهم المختلفة.

نــود االحــتالل بــإطالق القنابــل الصــوتية، كمــا تعرضــت تســعة وثمــانون مدرســة إلــى اعتــداءات، عبــر قيــام ج
 والقنابل المسيلة للدموع تجاه ساحات المدارس مما أدى إلى إثارة الخوف والهلع لدى الطلبة.

وفيمـــا يتعلـــق بالبوابـــات والحـــواجز العســـكرية أظهـــر التقريـــر أنهـــا أدت إلـــى تـــأخير، وعرقلـــة وصـــول المعلمـــين 
 2932نتهاكات االحتالل أدت إلى هدر في الواقع التعليمي بمعدل والطلبة إلى مدارسهم. وأوجز التقرير أن ا

 حصة مدرسية على حساب ما يزيد عن ثالثة عشر ألف طالب وطالبة.
0/2/2304، قدس برس  

 
 محمية طبيعية جنوب الخليل يخر باالحتالل  .07

يــة فــي الخليــل خدمــة شــرعت قــوات االحــتالل اإلســرائيلية فــي اقــتالع اشــتال زراعيــة مــن محميــة طبيع :الخليــل
 .مؤسسة دوليةالواقعة جنوب الضفة الغربية أقامتها 

وأفاد راتب الجبور منسـق اللجنـة الشـعبية لمقاومـة االسـتيطان فـي يطـا لــ"قدس بـرس" أن عـدة آليـات إسـرائيلية 
تتبع لجيش االحتالل وما يسمى باإلدارة المدنية شرعت في اقتالع اشتال زراعية وتخريب محمية طبيعية في 



 
 
 

 

 

           22ص                                    0003العدد:     4/2/2304 ءثالثاال التاريخ:

نطقــة "الفخيــد" وهــي إحــدى القــرى الثمانيــة التــي أصــدر جــيش االحــتالل قــرارًا بترحيــل ســكانها وتحويلهــا إلــى م
 منطقة عسكرية.

 2200وأشـار الجبـور إلــى أن االحـتالل يقــوم منـذ الصــباح بتخريـب المحميــة الطبيعيـة والمقامــة علـى مســاحة 
قبـل شـهر اقـتالع  هللا وتـمية ووزارة الزراعية برام دونم، وتم أقامتها بتمويل من مؤسسة العمل ضد الجوع الدول

 عدد من األشتال.
0/2/2304، قدس برس  

 
 بسورية مخيم اليرموك ألهالي اإلغاثةمن مواد  طنا   24 جمعجنين:  .43

، عن اختتام حملة الدعم واالغاثـة ألبنـاء شـعبنا أمسأعلنت حملة تطوع، وحركة فتح في جنين  :وفا –جنين 
 ي سوريا، التي استمرت ثالثة أسابيع.في مخيم اليرموك ف

وقــال كــل مــن رئــيس الحملــة ومنســقها فــي محافظــة جنــين المفتــي محمــد صــالح، ومحمــد العابــد فــي مــؤتمر 
طنــا مــن المــواد العينيــة )مــواد تموينيــة ومالبــس  24صــحفي فــي بلديــة جنــين، ان الحملــة نجحــت فــي جمــع 

الــى أبنــاء شــعبنا المحاصــرين فــي مخــيم اليرمــوك  هاإلرســالوحليــب أطفــال وزيــت الزيتــون، ومالبــس وأغطيــة( 
 بسوريا.

4/2/2304الحياة الجديدة، رام هللا،   
 

 في الضفةا  فلسطيني 07االحتالل يعتقل  .40
اعتقلت قوات االحـتالل اإلسـرائيلي تسـعة عشـر مواطًنـا فلسـطينًيا خـالل عمليـات دهـم وتفتـيش نفـذتها  :رام هللا
 ات الخليل وبيت لحم وقلقيلية وجنين ورام هللا.(، في محافظ2|8يوم االثنين ) فجر

0/2/2304، قدس برس  
 

 خالل النصف الثاني من الشهر الماضي فلسطينيا   طفال   49: االحتالل اعتقل اإلعالموزارة  .42
قــوات االحــتالل صــعدت مــن اعتــداءاتها بحــق األطفــال  أن أمــسفــي تقريــر لهــا  اإلعــالمقالــت وزارة  :رام هللا

طفــال مــن كافــة محافظــات  49ل النصــف الثــاني مــن شــهر كــانون الثــاني، حيــث اعتقلــت الفلســطينيين، خــال
عشرات الفتية بجروح، جـراء االعتـداء علـيهم مـن قبـل جنـود االحـتالل وقطعـان  إصابة إلى باإلضافةالوطن، 

 هاكات.أبرز تلك االنت اإلعالمالطفل في وزارة  إعالمالمستوطنين. ويبين هذا التقرير الذي أعدته دائرة 
ورصـــدت أســـماء األطفـــال المعتقلـــين والجرحـــى  واإلصـــابةوأوردت الـــوزارة فـــي تقريرهـــا كافـــة حـــاالت االعتقـــال 

 وأعمارهم.
4/2/2304الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
عالميون فلسطينيون يطالبون الصليب األحمر بفك   كت اب :رام هللا .40  حصار مخيم اليرموك وا 

االثنـين مـذكر لممثـل الصـليب األحمـر فــي  أمـسكتّـاب وا عالميـون فلســطينيون رام هللا ـ قـيس أبـو سـمرة: سـلم 
مدينة رام هللا وسط الضفة الغربيـة للضـغط علـى النظـام السـوري لفـك حصـاره علـى مخـيم اليرمـوك المحاصـر 

 منذ ستة أشهر.



 
 
 

 

 

           20ص                                    0003العدد:     4/2/2304 ءثالثاال التاريخ:

توافقـوا علـى  وقال الكاتب الفلسطيني مهند الحميد إن مجموعـة مـن الكتـاب واإلعالميـين الفلسـطينيين والعـرب
 مذكرة قدمها وفد من أربعة كتاب لممثل الصليب األحمر في رام هللا.

جبـار النظـام السـوري "وأضاف الحميد أن  الكتاب يطالبون الصليب األحمر كمؤسسة دولية فاعلـه بالضـغط وا 
خـــراج الحـــاالت المرضـــية مـــن دخـــال المســـاعدات اإلنســـانية والطبيـــة وا   لفـــك الحصـــار عـــن مخـــيم اليرمـــوك وا 

 ."المخيم
مــا ادخــل مــن مســاعدات غذائيــة وعالجيــة مــؤخرا للمخــيم ال تمثــل نهايــة المشــكلة، فمــا زال المخــيم يــئن "وقــال 

 ."تحت الحصار
النظـام السـوري المسـئول المباشـر عــن مـوت وتجويـع المحاصـرين حيـث يسـيطر علـى معــابر "وتـابع قـائال إن 

 ."خاللها رئيسية للمخيم ويرفض إدخال المساعدات اإلنسانية من
4/2/2304القدس العربي، لندن،   

 
 عاما  على تأسيس "الصليب األحمر" 093بذكرى مرور  االحتفال :غزة .44

شهد مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في مدينة غزة، أمـس، احتفـاال وافتتـاح معـرض للصـور  حسن جبر:
ـــى يـــد مـــوا 290لمناســـبة ذكـــرى مـــرور  ـــة عل ـــى تأســـيس المنظمـــة الدولي طن سويســـري أراد مســـاعدة عامـــا عل

 األشخاص في أوقات الحروب واألزمات.
وبحضـــور الفـــت لممثلـــي المؤسســـات الفلســـطينية ودبلوماســـيين أجانـــب وعـــدد كبيـــر مـــن أهـــالي األســـرى أشـــاد 
متحــدثون مــن مؤسســات مختلفــة بالــدور اإلنســاني الكبيــر الــذي تلعبــه منظمــة الصــليب األحمــر فــي األراضــي 

 ات األزمات والحروب.الفلسطينية خاصة في أوق
وفي حين ردد أهالي األسرى هتافات تدعو إلى إطالق سراح أبنائهم من سجون االحتالل اإلسرائيلي استذكر 

 المتحدثون الدور اإلنساني للصليب األحمر في مساعدة أهالي األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل.
4/2/2304األيام، رام هللا،   

 
 سي في مخيم الجلزون... صراع أسماء سياسي بين الفلسطينيينالسيسي في رام هللا ومر  .49

وليــد عــوض: فيمـــا يواصــل الطفــل الفلســـطيني "محمــد مرســـي" حياتــه فــي مخـــيم الجلــزون لالجئـــين  - رام هللا
 د.الفلسطينيين وسط الضفة الغربية، بعد ان اختار والده له ذلك االسم تيمنا باسم الرئيس المصـري المعـزول 

رر مواطن فلسـطيني اخـر بـرام هللا الـرد علـى ذلـك، بـإطالق اسـم المشـير عبـد الفتـاح السيسـي محمد مرسي، ق
 على مولوده الجديد.

المواطن زياد هندي، على مولوده الجديد اسم "عبد الفتاح السيسي"، تيمنا بقائد الجيش المصري الذي  وأطلق
 عزل مرسي.

جـــرى ويجـــري فــي مصـــر، وهنـــاك حالـــة انقســـام فـــي وتســود الشـــارع الفلســـطيني حالـــة مـــن االنقســام بشـــأن مـــا 
 صفوف الفلسطينيين ما بين المؤيد لمرسي والمؤيد للسيسي، وكل يغني على لياله.

4/2/2304القدس العربي، لندن،   
 

 غير واقعية 2304شروع الموازنة العامة لعام م في رام هللا: واقتصاديوننواب  .48



 
 
 

 

 

           24ص                                    0003العدد:     4/2/2304 ءثالثاال التاريخ:

، معتبـــرين أنهـــا غيـــر واقعيـــة، 2024ع الموازنـــة العامـــة لعـــام انتقـــد نـــواب واقتصـــاديون مشـــرو  :وفـــا –رام هللا 
 وحافظت على االختالالت البنيوية التي عانتها موازنات األعوام السابقة، ولم تبن على سياسة تنموية.

وعرضت مسودة مشروع الموازنة، أمس، في جلسة دعت إليها مجموعة العمل الخاصة بالشؤون االقتصـادية 
التشريعي، وشارك فيهـا رجـال أعمـال وممثلـون عـن القطـاع الخـاص. وبحسـب المسـودة،  والمالية في المجلس

عــن عــام  % 492مليــار دوالر، بزيــادة  89312بإجمــالي إنفــاق يبلــ   2024تقتــرح وزارة الماليــة موازنــة لعــام 
 29994مليـار دوالر وعجـز كلـي )مـع النفقـات التطويريـة( يبلـ   298)بعد إعادة التقدير(، بعجز جـار  2028

مليــار دوالر، وتتوقــع وزارة الماليــة ســداده بالكامــل مــن المســاعدات الخارجيــة دون اللجــوء إلــى االقتــراض مــن 
 البنوك.

4/2/2304الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 عمر عسافل "..الديمقراطية الفلسطينية بين الخطاب والممارسةكتاب "ر و صد .49

ادي السياسـي والناشــط الجمــاهيري والنقــابي عمــر عســاف كتــاب صــدر أمــس للقيــ :رام هللا ـ ابــراهيم أبــو كــامش
 889، فـي 2118ـ  2194"الديمقراطية بين الخطـاب والممارسـة "منظمـة التحريـر الفلسـطينية وأطرهـا  بعنوان

صفحة من القطع المتوسط،، سـلط فيـه الضـوء علـى قضـية شـغلت ومـا زالـت شـعوب ودول وحركـات التحـرر 
"الديمقراطيـة" التـي يتناولهـا المؤلـف وكتابـه  ي المقدمة منهـا الشـعوب العربيـة وهـيفي كثير من دول العالم وف

منـذ تشـكيل منظمـة التحريـر الفلسـطينية حتـى  2118ــ  2194في الساحة الفلسـطينية خـالل ثالثـة عقـود مـن 
يعية توقيع اتفاق أوسلو، حيـث يتوقـف عنـد الظـروف التـي أسسـت فيهـا المنظمـة وكيفيـة تشـكيل هيئاتهـا التشـر 

 والتنفيذية ومدى اقتراب أو بعد هذه الكيفية عن المفاهيم الديمقراطية.
وفي معالجته للمسألة الديمقراطيـة يعـرض المؤلـف عسـاف فـي كتابـه تـاريخ ومسـار الحركـة الفلسـطينية خـالل 
هذه المرحلة من القـدس الـى عمـان فبيـروت وتـونس حتـى عقـد اتفاقـات أوسـلو وكيـف يـدار الشـأن الفلسـطيني 

 عبر هيئات المنظمة وخالل المعارك الفاصلة التي خاضها الشعب الفلسطيني وثورته المعاصرة.
ويتوقــف المؤلــف فــي كتابــه عنــد العالقــات الداخليــة فــي فصــائل ومكونــات م.ت.ف والعالقــات فيمــا بــين هــذه 

غابـة البنـادق" أو الفصائل ومدى ارتباطها بالشعارات المرفوعة حـول الممارسـة الديمقراطيـة سـواء أكانـت فـي "
 خارجها.

4/2/2304الحياة الجديدة، رام هللا،   
 

 2300و 2300فلسطين في بالمسبب الثاني للوفيات  ُيعد  السرطان : الصحةوزارة  .43
مــرض الســرطان هــو مــن أخطــر األمــراض التــي يعــاني منهــا  أنقالــت وزارة الصــحة  :عمــاد ســعادة-نــابلس 

، بعـــد أمــــراض القلــــب 2028و 2022فلســــطين فـــي العــــامين  المجتمـــع، وكــــان المســـبب الثــــاني للوفيـــات فــــي
 الدموية. واألوعية

جـــواد البيطـــار، فـــي بيـــان عشـــية اليـــوم  د.وأوضـــح مـــدير مركـــز المعلومـــات الصـــحية التـــابع لـــوزارة الصـــحة، 
العالمي للسرطان الذي يصادف الرابع من شباط كل عام، ان حاالت السرطان الجديدة المبل  عنها في العام 

 .2022بالمقارنة مع عدد الحاالت الجديدة المبل  عنها في العام  %20قد شهدت زيادة قدرها  2022
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واضـاف البيــان ان األعــوام األخيــرة شـهدت ارتفاعــات متتاليــة فــي نسـب وفيــات الفلســطينيين نتيجــة الســرطان، 
حـــو ن 2022مـــن مجمـــوع الوفيـــات، بعـــد أن كانـــت فـــي العـــام  %2839وصـــلت إلـــى مـــا نســـبته  2022ففـــي 
 .2033نحو % 2020، وكانت تبل  في العام 2234%

واوضح البيطار ان السرطان يـأتي فـي مقدمـة األمـراض التـي تقـوم وزارة الصـحة بشـراء الخدمـة العالجيـة لهـا 
ألـف تحويلـة لمرضـى السـرطان مـن محافظـات  22تـم إعطـاء أكثـر مـن  2028من خارج مرافقها، ففـي العـام 
مــن  %23عــالج والمتابعــة خــارج مرافــق وزارة الصــحة، وهــو مــا تزيــد نســبته عــن الــوطن الجنوبيــة والشــمالية لل

 49مليــون شــيكل أي حــوالي  299التحــويالت للعــالج خــارج مرافــق وزارة الصــحة، وبتكلفــة مبدئيــة زادت عــن 
 مليون دوالر، وهو ما يقارب ثلث تكلفة تحويالت وزارة الصحة.

حـوالي  2022السرطان في إزياد مستمر فلقد كانت في العـام البيطار الى ان فاتورة تحويالت مرضى  وأشار
 مليون دوالر. 42بلغت حوالي  2022مليون دوالر، وفي العام  80

4/2/2304القدس، القدس،   
 

 2300حالة في مركز األطراف الصناعية بغزة خالل  0839عالج  .47
حالــة مــا بــين مــريض وجــريح مــن  2939أفــاد مركــز األطــراف الصــناعية التــابع لبلديــة غــزة بأنــه قــدم العــالج لـــ

 م.2028ذوي االحتياجات الخاصة والمعاقين حركيًا خالل عام 
وأوضح مدير المركـز حـاز الشـوا فـي التقريـر السـنوي الـذي وصـلت "فلسـطين" نسـخة عنـه، اليـوم االثنـين، أن 

 جلسة. 8019بلغت عدد الجلسات التي تلقاها المرضى في وحدة العالج الطبيعي بالمركز 
 91مــن فئــة الرجــال، و 283ين أن خدمــة العــالج تنوعــت علــى فئــات مختلفــة مــن المجتمــع، حيــث شــملت وبــ

مـن مرضـى السـكر،  32حالـة مـن جرحـى الحـرب، و 90مـن األطفـال باإلضـافة إلـى  28حالة من النسـاء، و
 حالة من أمراض مختلفة. 92و

0/2/2304، فلسطين أون الين  
 
 استثنائيا   أيامرفح لمدة ثالثة  معبرمصر تفتح  .05

وذلك  أيامقررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بشكل استثنائي في كال االتجاهين لمدة ثالثة : غزة
 .أسبوعيندام  إغالقبعد 

الجانب المصري  أنصبحة مدير هيئة المعابر والحدود في غزة في تصريح مكتوب له  أبووقال ماهر 
السفر سيكون من  أنوأضاف  (.6/2( وحتى الخميس )4/2ء )ابلغهم بفتح معبر رفح البري من الثالثا

 خالل كشوفات وزارة الداخلية والمسجلة لديهم.
 3/2/2502قدس برس، 

  
 القضية الفلسطينية علىحماس خطر ": المصرية"الجمهورية  .00

 أنوضح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان : أداليا عزت -النعيم  عبد ىمن
المواطن المصري  أن حتىالقضية الفلسطينية  ىبالفعل عل تر أثيناير  22مارسات حركة حماس بعد ثورة م

أصبح ينظر للفلسطينيين كلهم مخترقون لألمن القومي المصري الن المشكلة الحقيقية أنه لم يتم تحديد 
ولة العبث في األمن العناصر أو القيادات المتهمة لكشف المتورطين في قضية الرئيس المعزول أو محا



 
 
 

 

 

           28ص                                    0003العدد:     4/2/2304 ءثالثاال التاريخ:

حركة حماس بل هناك أجهزة  علىالقومي من خالل األنفاق. والتي يعود الدخل االقتصادي منها باألساس 
 مصر. على. والتي تؤثر سلبا أمنيا واقتصاديا األنفاقتجارة  علىفي حكومة إسماعيل هنية يفرضون جباية 

أننا البد أن  إلى: واإلستراتيجيةدراسات السياسية بينما يشير الدكتور رفعت سيد أحمد رئيس مركز يافا لل
نفرق بين الشعب الفلسطيني وحركة حماس. وال نأخذ كل الشعب بتلك األعمال اإلرهابية والبد أن تغير 
الحركة في سلوكها وفهمها ألنها تتعامل مع مصر من منظور اإلخوان وليس فلسطين. وغلب لديها األخونة 

يدفعون ثمنها حاليا بما طبع في أذهان الكثيرين عن عداوتهم للحركة كلها رغم  أخطاء عديدة إلىمما أدي 
كمصريين نضحي بكل شيء لدعم القضية من خالل حماس التي تحولت حاليا في ذهن الكثيرين إلي  أننا

 العدو األول.
كمة فنعاقب القضية الفلسطينية وعلينا أن نتعامل بح علىهذا األمر خطر كبير  أنويضيف الدكتور رفعت 

 من اعتدي علي األمن القومي لكن ال نظلم كل فلسطيني.
 2/2/2502الجمهورية، مصر، 

 
 من تقديم تنازالت بقضية الالجئينالسلطة الفلسطينية معروف البخيت يحذر  .52

السابق معروف البخيت إن "إقامة الدولة الفلسطينية  األردني قال رئيس الوزراء :طالل غنيمات - البلقاء
لتراب الوطني وعاصمتها القدس الشريف مصلحة استراتيجية عليا لألردن. غير أن البخيت أوضح أن على ا

شكل هذه الدولة ودرجة سيادتها أمٌر مهّم جدًا، مؤكدا أن األردن ساند، وال يزال، الفلسطينيين في استعادة 
 حقوقهم وتقرير مصيرهم".

سلط الثقافي في مدينة السلط تحت عنوان "التطورات وأشار في محاضرة ألقاها أمس االثنين في منتدى ال
اإلقليمية وتأثيرها على األردن" إلى أن "جميع قضايا الوضع النهائي تهّم األردن وله فيها مصلحة مباشرة، 
ومن المهم جدًا االعتراف بحق العودة كمبدأ؛ أما تنفيذه فيصار للتفاوض عليه من حيث اآللّيات واألعداد 

 إلى ذلك.والدفعات وما 
وقال البخيت إن "ترسيم الحدود بين األردن وفلسطين قضية ثنائية بينهما، وهي سهلة ألنها نهرية وبحرية 
ولنا مصلحة في ترتيبات منظومة أمنية للحدود، لذلك هناك ضرورة قصوى في متابعة المفاوضات وخاصًة 

 بالمشاركة بالمفاوضات لضمان المصالح قضايا الوضع النهائي. وهذه المتابعة لن تكون فّعالة وحقيقية إال
 األردنية لدعم حقوق الفلسطينيين".

وضح ان قبول الطرف الفلسطيني، تحت الضغط، بتنازالت على صعيد ملف الالجئين، يعني خلق أزمة أو 
ار داخلّية كبيرة في األردن، وتفريطًا بمصالح الدولة األردنّية ومواطنيها من الالجئين الفلسطينيين، وسي ص

 إلى لوم األردن واتهامه، ومن كافة األطراف الداخلّية، بالتفريط والتخاذل، مع وجود إعالم معادي قوّي.
 4/2/2114، الغد، عم ان

  
 طلب دعما  تركيا  لشراء عقارات في القدسي األردني األوقافوزير  .53

الحفيظ داود  هايل عبد .د اإلسالمية األردنيبحث وزير األوقاف والشؤون والمقدسات  :بتراوكالة  –عمان 
رئيس الوكالة التركية للتعاون الدولي والتنمية سيردار كام والسفير التركي في عمان سادات أونال السبل 

راض وقفية وتشجيع السياحة الدينية الى أعلى  األردنالكفيلة إلقامة مشروعات وقفية استثمارية مشتركة في 
لصحابة والشهداء االجالء في األردن كذلك االسهام في صيانة األردن وترميم عدد من مساجد ومقامات ا
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وترميم ودعم المشرعات في المسجد االقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة والقدس الشريف وصيانة عدد 
وقدم وزير األوقاف خالل اللقاء شرحا حول ما يتعرض له المسجد االقصى المبارك من  من المساجد.

من جانب المتطرفين اليهود والجانب االسرائيلي. وطالب وزير األوقاف الجانب  اعتداءات يومية متكررة
سالمي إالتركي بدعم الوزارة في شراء عدد من االراضي والعقارات في القدس الشريف وتحويلها الى وقف 

لوكالة شاد رئيس اأمن جانبه  وضاع المقدسيين لشراء عقاراتهم.أن الجانب االسرائيلي يقوم باستغالل إحيث 
التركية للتعاون الدولي والتنمية بالجهود األردنية في القدس الشريف واستعداد الجانب التركي للتعاون ودعم 
جميع المواقف األردنية واستعداد الجانب التركي للتعاون مع الجانب األردني إلقامة مشروعات تنموية 

 المية.وتطوير عدد من مساجد الصحابة وترميم المواقع االثرية االس
 4/2/2114، الرأي، عم ان

 
 : القضية الفلسطينية هم وطني يحمله األردناألردني رئيس النواب .54

ن القضية الفلسطينية هم وطني يحمله األردن أعاطف الطراونة  .ماألردني كد رئيس مجلس النواب أ :عمان
قائم باألعمال اإليراني احمد في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية. واستعرض الطراونة لدى لقائه أمس بال

ة ازاء مختلف قضايا المنطقة والقائمة على الوسطية واالعتدال وعدم التدخل في تحسيني مواقف األردن الثاب
 شؤون الغير.

قامة الدولة الفلسطينية إيضمن  ودائماً  وشامالً  عادالً  على ضرورة حل القضية الفلسطينية حالً  التأكيدوجدد 
الفلسطيني وعاصمتها القدس وعودة وتعويض الالجئين مشددا على ان األردن مع الحل  على التراب الوطني

 .وشعباً  رضاً أ ةن يضمن وقف العنف ونزف الدماء ووحدة سوريأالسلمي في سوريا على 
 4/2/2114، الدستور، عم ان

  
 "القدس الشريفالوصاية الملكية الهاشمية على األماكن المقدسة في "كتيب  تصدر "آل البيتعم ان: " .55

الوصاية الملكية على األماكن المقدسة في القدس "صدر حديثا، عن جامعة أل البيت، كتيبا  :عمان
، بعدة لغات عالمية، منها: االنجليزية، الفرنسية، واأللمانية، وااليطالية، واالسبانية، والتركية، "الشريف

 والفارسية، والعبرية، إضافة إلى العربية.
مبادرة من رئيس الجامعة الدكتور فارس المشاقبة، بواقع أربعة وأربعين صفحة، من القطع وجاء الكتيب ب

 المتوسطة، وضم الغالف صورة الهاشميين والقدس الشريف وكنيسة القيامة واالماكن المقدسة بالقدس.
 4/2/2114، الدستور، عم ان

  
قامة الدولتين أشهر ستةفي ي اإلسرائيل -الفلسطيني الصراع  بإنهاء تعهدالعربي: كيري نبيل  .05  وا 

الدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن  أشار :القدس من صالح جمعة -القاهرة 
نهاء النزاع  األميركيوزير الخارجية  جون كيري تعهد بأن تقوم واشنطن باإلشراف على المفاوضات لحل وا 

قامة الدولتين. شهور بما في ذلك االنسحاب للحدود 6في   الدولية وا 
وأشار إلى أن القمة العربية األخيرة في الدوحة كلفت وفدا عربيا بالذهاب إلى واشنطن للقاء مسؤولي اإلدارة 
األميركية وتم في التاسع والعشرين من نيسان )إبريل( الماضي وتم عقد خمسة لقاءات متتالية مع كيري كان 
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الماضي حيث أكد الوزير كيري على أن هذا التوجه هو توجه الرئيس يناير  22أخرها لقاء في باريس في 
 األمريكي باراك أوباما نفسه إلنهاء النزاع.

وقال العربي "إن كيري أبل  الوفد الوزاري العربي أن هناك خطة أميركية تتضمن ثالثة محاور أولها 
مستوى المعيشة في الضفة ومحور اقتصادي لرفع  -أي كيري –المحادثات السياسية بإشرافه شخصيا 

بالمائة من خالل شركات دولية كبرى والشق الثالث أمني حيث تم تكليف أحد  25الغربية وقطاع غزة بنسبة 
القيادات األمنية األميركية التي عملت في أفغانستان وهو جون آلين والذي أعد خطة أمنية بعد زيارته 

سرائيل لم يتم اإلعالن ع  ن تفاصيلها وتستهدف توفير األمن للطرفين.لألراضي الفلسطينية وا 
الشهر الماضي تم الحديث عن اتفاق إطار وهو  22وأضاف العربي إنه بعد لقاء كيري في باريس يوم 

سرائيل رغم بعض الخالف في التفاصيل بين االتفاقين.  يشبه إلى حد ما تم في كامب ديفيد بين مصر وا 
اإلطار أن هناك أمورا لم تحسم بعد وهناك أمور واضحة فيه وأكد العربي أن ما فهم من هذا االتفاق 
، مشيرا إلى أن كيري أبلغهم أنه سيتقدم بهذه الخطة بعد 2661والواضح فيه أنه يقوم على حدود عام 

 انتهاء المشاورات بين الطرفين.
الفلسطيني ولفت العربي إلى أن كيري أشار إلى أن هناك بعض الخالفات ما زالت قائمة بين الجانبين 

سرائيلواإلسرائيلي وأنه )اي كيري( سيزور األراضي الفلسطينية   اإلطارويطلق بعدها خطة اتفاق  وا 
 واستكمال المفاوضات.

 2/2/2502القدس، القدس، 
 
 في قضيته العادلة إلى جانب الشعب الفلسطيني وقوفالأمير قطر يؤكد  .05

، الوفد الشعبي االثنينكتبه بالديوان األميري صباح، استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد في م
 ألهالي القدس، وذلك بمناسبة زيارتهم للبالد.

وأطلع الوفد األمير على آخر تطورات األوضاع في مدينة القدس، وما تواجهه من محاوالت لتهويدها 
اءات من قبل سلطات وطمس هويتها العربية واإلسالمية، وما يتعرض له المسجد األقصى المبارك من اعتد

 االحتالل.
وأكد األمير، خالل المقابلة، على وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، والعمل 

 على كل ما من شأنه حماية القدس الشريف والمسجد األقصى المبارك.
 2/2/2502الشرق، الدوحة، 

 
 ة في حال انهيار المفاوضات مع الفلسطينيينمن عزلة متزايد "إسرائيل" يحذر األوروبياالتحاد  .05

حّذر سفير االتحاد األوروبي في تل أبيب الرس فابورغ أنديرسين من أن إسرائيل قد تجد نفسها في حالة 
 عزلة متزايدة إذا انهارت المفاوضات مع الفلسطينيين.

ة مساء أمس أن مظاهر وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن أنديرسين أوضح خالل مقابلة مع القناة الثاني
ّنما خطوات من مؤّسسات  المقاطعة لن تكون بالضرورة نتيجة مباشرة لسياسة الحكومات األوروبية وا 

وأشار إلى قرار عدد من شركات التأمين التقاعدي والمصارف قطع العالقات مع إسرائيل  وشركات خاصة.
 بي ال يستطيع التأثير على هكذا قرارات.على خلفية البناء في المستوطنات مؤّكًدا أن االتحاد األورو 

 2/2/2502، 25عرب
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 غزة ومحيطها السفر إلى حذر رعاياها منتالخارجية األمريكية  .05

حذرت وزارة الخارجية األمريكية رعاياها من السفر إلى "إسرائيل" ولألراضي الفلسطينية : صفا –واشنطن 
ريكية تحذيًرا مطواًل لرعاياها بعدم السفر إلى غزة ونشرت وزارة الخارجية األم المحتلة، خاصة قطاع غزة.

 وأخذ الحيطة والحذر خالل التنقل بالحافالت العامة في محيطها.
ويعتبر هذا التحذير تقييم دوري للوضع األمني بالمناطق الساخنة التي تشهد اضطرابات، وذلك إلخالء 

 دث.المسئولية في حال تعرض أي شخص من الرعايا األمريكان ألي حا
وأبلغت الوزارة األمريكية رعاياها بضرورة إبالغ السفارة األمريكية في "تل أبيب" في حال تواجدهم في مناطق 

وأكدت الخارجية األمريكية في تحذيرها لموظفي اإلدارة األمريكية السفر إلى غزة،  بئر السبع والجوالن.
 اّت متكررة.خاصًة وأن خروجهم ليس سهاًل عبر معبر رفح الذي يشهد إغالق

 ولفتت إلى أن محيط غزة يعد مرمًى للنيران الفلسطينية واإلسرائيلية الذي يشكل خطًرا على حياة رعاياها.
كما دعا التحذير إلى عدم تواجد أي أمريكي بشكّل منعزل أو لوحده في المناطق العربية في القدس المحتلة 

 وخصوًصا في أيام الجمع أو شهر رمضان. كسلوان وشارع صالح الدين وبوابة دمشق والشيخ جراح، 

 2/2/2502، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 تخفيف آثار الحصار عن سكان غزة على"أونروا" تتعهد بالعمل  .55

تعهدت وكالة "أونروا" بالعمل على توفير كافة اإلمكانيات للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، ال 
وقال روبرت تيرنر مدير العمليات "أونروا" في غزة في بيان صحفي: "إنه من  سيما في موضوع الوقود.

خالل سعيها الدؤوب التخفيف من معاناة المجتمع الفلسطيني وبخاصة الالجئين الفلسطينيين المحاصر 
د، بقطاع غزة، تقوم وكالة الغوث لتشغيل الالجئين بتزويد المجتمع المحلي والبلديات بكميات كبيرة من الوقو 

حيث تقوم مجموعة من الجهات الداعمة بتوفير الوقود لقطاع غزة المحاصر وهي بنك التنمية اإلسالمي، 
 الحكومة التركية". إلى باإلضافةوصندوق المساعدات الطارئة التابع لالمم المتحدة 

 2/2/2502، فلسطين أون الين
 
 ترتيبات أمنية التفاق سالمبم بخصوص موضوع القدس ومستعدون لإلسها دورالقنصل الفرنسي: لنا  .50

أعلن القنصل الفرنسي العام في القدس هيرفي ماغرو في حديث لـ"األيام" استعداد  عبد الرؤوف أرناؤوط:
إسرائيلي وقال: األطراف تعلم هذا  –أوروبا للمساهمة في أي ترتيبات أمنية قد تنجم عن اتفاق فلسطيني 

مراقبة األوروبية في معبر رفح، ولدينا قوة الشرطة األوروبية لمساعدة األمر، ولدينا خبرة فعلية، فهناك قوة ال
بأنه حاسم وقال: "البعض يقول إنه الجهد األخير  2524ووصف القنصل العام  الشرطة المدنية الفلسطينية.

كون ولكن ما يمكننا قوله هو انه قد يكون الجهد األخير، ألنني ال اعلم انه إذا لم ينجح هذا الجهد فهل سي
هناك جهد أميركي مماثل في المستقبل، ال أريد أن أتحدث نيابة عن األميركيين، ولكن اعتقد أن السؤال 
يجب أن يكون جاهزا، فعندما أرى كل هذا الجهد الذي يقوم به وزير الخارجية األميركي جون كيري فهل 

إلدارة األميركية؟ هذا سؤال يمكن أن نتخيل أن جهدا آخر من هذا النوع سيتم إطالقه مباشرة من قبل ا
أن لفرنسا دورًا فيما يتعلق بالحل الخاص بالقدس وتحديدا ما يتعلق بحماية االماكن  إلىوأشار  كبير".

المقدسة وقال: "أعتقد أنه بالنسبة لفرنسا بشكل خاص وربما بعض الزمالء، إن موضوع الحماية يشمل 
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النسبة لنا فإن هذا أمر نتابعه عن كثب" وأضاف: رسميا أنا اإلسبان وااليطاليين والبلجيكيين، ولذا فانه ب
نما ألنني  القنصل العام الوحيد الذي لديه إذن دخول إلى كنيسة القيامة، وهذا ليس بسببي أنا شخصيا وا 
القنصل العام لفرنسا، وهذا أمر قائم منذ قرون ولذا بالنسبة لنا فان متابعة هذا الموضوع أمر مهم للغاية 

 لفرنسا. بالنسبة
 2/2/2502األيام، رام هللا، 

 
 ناصر القدوة يستقيل من فريق محادثات السالم السورية .52

أعلنت األمم المتحدة االثنين أن ناصر القدوة، نائب المبعوث األممي إلى : رويترز - يو بي أي -جنيف 
 يعتزم االستقالة من منصبه. اإلبراهيميسورية األخضر 

مين عام األمم المتحدة بيانًا قال فيه إن القدوة "أكد ألمين عام األمم المتحدة وأصدر مكتب المتحدث باسم أ
بان كي مون عزمه مغادرة منصبه ابتداًء من األسبوع الحالي"، معربًا عن استعداده للعمل في منصب آخر 

ط الدولي على وسيصبح قرار استقالة القدوة كنائب للوسي مع األمم المتحدة في حال ارتأى األمين العام ذلك.
 أن يصبح ذلك نافذًا هذا األسبوع.

 2/2/2502الحياة، لندن، 
 

 القضية الفلسطينية فيأثر االنقالب العسكري في مصر  .73
 وائل سعد

 مقدمة
، وخصوصًا في مصر، نقطة 2377خالل سنة  بفعل الحراك الشعبي شكلت التحوالت السياسية في المنطقة
محمد  وانتخاب تيار اإلسالميالعربي اإلسرائيلي، كما شكل صعود تحول استراتيجية في تاريخ الصراع ال

، حالة اسناد استراتيجية للقضية ، إحدى أهم دول المنطقة وأقوها2372مرسي رئيسًا لمصر في صيف 
عنه قيادات الكيان اإلسرائيلي، بتخوفهم من التحوالت  تالفلسطينية ولقوى المقاومة في المنطقة. وهو ما عبر 

 ة.المنطق فيمفاجئة ال
الكيان اإلسرائيلي، فخالل العدوان اإلسرائيلي  لطالما ساندت جماعة اإلخوان المسلمين نهج المقاومة ضدّ و 

، أعلنت جماعة اإلخوان المسلمين على لسان المرشد العام للجماعة 2339على لبنان في أثناء حرب تموز 
إلخوان لمساندة حزب هللا والمقاومة آالف متطوع من ا 73محمد مهدي عاكف عن استعدادها إلرسال 

، قائاًل "إن الجهاد 5/1/2339اللبنانية، وأضاف عاكف في مؤتمر عقدته الجماعة للتضامن مع لبنان في 
نما يحتاج إلى إعداد العدة والى تكنولوجيا متطورة مؤكدًا أن اإلخوان سيقومون  ،ليس عبثًا وال لعبًا أو لهوًا وا 

رادهم إعدادًا شاماًل حتى يكونوا على المستوى المطلوب للجهاد في هذه بذلك ومستعدون إلعداد أف
 .1المعركة"

، في ما أطلق عليه الكيان اإلسرائيلي عملية 2372وفي أثناء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في خريف 
وعكس حجم عامود السحاب، أثبت الموقف المصري البعد اإلستراتيجي للدعم المصري للقضية الفلسطينية، 

، حيث تحررت اإلرادة الوطنّية المصرّية من تبعّيتها لألجندة 2377يناير  25التغييرات التي أحدثتها ثورة 
األميركّية في المنطقة بشكّل عاّم وفي القضّية الفلسطينّية بشكّل خاّص. وبالرغم من المعوقات  -اإلسرائيلّية 
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تحت حكم اإلخوان التعطيل واإلفشال، اإل أن مصر والصعوبات التي مر بها حكم اإلخوان، ومحاوالت 
وسياستها العدوانّية في المنطقة، ووقفت  "إسرائيل"مكانتها ودورها المتعارض والمتناقض مع دور  تاستعاد
صلبًا ضد العدوان اإلسرائيلي وأمر الرئيس مرسي بسحب السفير المصري ونشطت الدبلوماسية  موقفاً 

، من جهة قوة الردع باستعادةعدوان اإلسرائيلي دون تحقيق أهدافه، المتمثلة المصرية وصواًل إلى وقف ال
 .من جهة أخرى اإلخوان على ميزان القوى اإلسرائيليفي ظل ومحاولة تعويد النظام المصري 

، ومحاوالت استعادة زمام المبادرة في المنطقة من القوى اإلقليمية 2370ومع تطور األحدث خالل صيف 
مناهضة لصعود تيار "اإلسالم السياسي"، وخصوصًا حركة اإلخوان المسلمين، وما تبعها من والدولية ال

على دول الربيع المصري إنقالب عسكري على الشرعية المدنية في مصر، ومحاوالت تصدير النموذج 
قضية العلى تيكية في مصر بظاللها على المنطقة بمجملها؛ وفي مقدمتها االعربي، ألقت التطورات الدرام

 الفلسطينية بكافة تفاصيلها.
 

 أثر االنقالب العسكري على قطاع غزة
، العسكري في مصر قالبناالنتشاء الذي انتشر في أوساط القيادة اإلسرائيلية بعد اال حجم كان واضحاً 
قلقها طوال عام من وصول رئيس إسالمى لحكم مصر، وما يشكله من تهديد  "إسرائيل" خف  حيث لم ت  
يرات بين ما حدث في مصر مع الحملة الدبلوماسية اإلسرائيلية للترويج دقد ربطت بعض التقألمنها، و 

األوضاع فى بوروبية. وقد وصل حجم االهتمام اإلسرائيلى باالنقالب و لالنقالب في االوساط األمريكية واأل
بالنسبة لنتنياهو " أنهالثانية  ةاإلسرائيلي يونأمنون إبراموفيتش معلق قناة التلفز فيه صرح  مصر إلى حدّ 

، أما الجنرال الصهيونى رؤفين "إنجاح االنقالب على مرسى أهم من إحباط البرنامج النووى اإليرانى
إن تورط الجيش المصرى فى السياسة على هذا النحو سيضمن استمرار تفوقنا النوعى " بيدهتسور فقد قال:

 ."والكاسح على العرب لسنين طويلة
المفاج  في مصر تلقي بظاللها على قطاع غزة وحركة حماس منذ اليوم األول  لتغييرابدأت مظاهر 

 .قوى االنقالب بإغالق معبر رفح، المنفذ البري والوحيد أمام سكان قطاع غزةفيه لالنقالب التي باشرت 
منها ، كان واضحًا ضد حركة حماس وترافق ذلك مع حملة إعالمية شرسة من قبل مروجي االنقالب

لمخططات رة الشعب المصري وتصدير األزمة للخارج وترويج ااستثاإلعالم اإلنقالبي بمحاوالت 
 . لزج اسم حركة حماس باألحداث في مصر سيناريوهات أقرب إلى الخيالو 

ختراق اخالل فترة حكم الرئيس محمد مرسي، أماًل واسعة لتحيقيق قد عقدت حماس  كانت طاروفي هذا اإل
لحصار عن قطاع غزة، حيث سعت حماس إلنشاء منطقة تجارة حرة بين قطاع لكسر ا تهاواسع في محاوال

وبالرغم من محدودية . ساعد حماس في تجاوز الحصار اإلسرائيلي للقطاعسيغزة ومصر، وهو ما كان 
ن ذلك ال يخفي حجم الضرر أإال  داخلية مصرية، ألسبابالتغير التي شهدها معبر رفح خالل فترة مرسي 

قلصت واإلجراءات التضيقية على حركة حماس وقطاع غزة، إذ معبر الاس من توقف عمل الواقع على حم
شخص بعد ما كان  033العمل في معبر رفح أثناء عمله لتسمح في عبور ساعات السلطات المصرية 

يسمح بمرور  نرة حكم اإلخوان لم يكتشخص، مع األخذ بعين االعتبار أنه حتى خالل ف 7233يعبر يوميًا 
 خص دون موافقة المخابرات المصرية.أي ش

تدمير مئات األنفاق التي استخدمت لسنوات في تزويد قطاع إلى كما عمد الحكم العسكري الجديد في مصر 
قيمة الخسائر التي لحقت بقطاع  تغزة باالحتياجات الغذائية والمواد الطبية، والوقود، ومواد البناء، وقد قدر 
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في قطاع  مليون دوالر، مما فاقم الوضع االقتصادي واإلنساني 093كثر من ق بأانفاألغزة من جراء إغالق 
 . غزة

قطاع البناء كان أكثر المتأثرين من تدمير ف، فإن يوبحسب تقرير للمرصد األورومتوسطي ومقره في جن
م من المواد الخا في المئة 05األنفاق، كذلك أنعكس على الشركات العاملة في القطاع الصناعي، حيث إن 

نفاق، ما يعني أن اإلجراءات المصرية ستؤدي إلى الالزمة لتشغيل الشركات في غزة يتم توريدها عبر األ
من القدرة التشغيلية لهذه الشركات، ويؤدي إلى انكماش عدد موظفي القطاع  في المئة 93 تعطيل ما يقدر بـ
، إلى إغالق األنفاق بعدموظف  1533إلى  2370يونيو حزيران/ ألف موظف قبل  21الصناعي من 

من  في المئة 13جانب ما سيخلقه الحال من ارتفاع حاّد على أسعار السلع في قطاع يعيش أكثر من 
 .سكانه تحت خط الفقر

توقع أن يؤدي اإلغالق المستمر لألنفاق إلى تراجع حاد في معدل نمو الناتج ه من الموكشف التقرير أنّ 
 في المئة 75، مقارنة مع معدل تراوح حول 2370مع نهاية عام  ةفي المئ 0المحلي للقطاع إلى ما دون 

 .23702 يونيو حزيران/ حتى
ولم تقتصر التأثيرات على األوضاع االقتصادية فالوضع الصحي تدهور منذ بدأ الجانب المصري إغالق 

قامة منطقة عازلة بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، وقد أش ار وزير الصحة معبر رفح وتدمير األنفاق، وا 
الفلسطينية في حكومة غزة إلى أن مخزون الوزارة من األدوية قارب على النفاذ كما أن المراكز الصحية 

ألف ليتر  093والمستشفيات تأثرت بسبب تناقص كميات الوقود، حيث يحتاج القطاع الصحي شهريًا نحو 
تحويلهم للعالج في مصر، حيث يوجد نحو  من السوالر شهريًا. باإلضافة إلى ما يعانيه المرضى الذين يتم

 .3على حسابهم الخاص 133على حساب حكومة غزة و 033مريض يتم تحويلهم شهريًا لمصر،  7333
ومع تعدد الالعبين اإلقليمين والدوليين، الذين تقاطعت مصالحهم مع مجريات األحداث في مصر؛ بما 

دأ ظهور بعض المؤشرات في هذا االتجاه، حيث يهمهم من توجيه الدفة والتحكم بمسارات األحداث، ب
كتيبتين إضافيتين لمنطقة سيناء وذلك لشن حملة عسكرية واسعة سمحت "إسرائيل" للجيش المصري بإرسال 

. وبدأت القوات المصرية بالتعامل بحساسية مفرطة مع حركة حماس نزع السالح من أبناء سيناءبهدف 
بين حماس واإلخوان المسلمين في مصر، واطالق تهديدات باستخدام على خلفية إدراكها للعالقة الوثيقة 

المنطقة إلحياء األميركية في  خيارات عسكرية ضد قطاع غزة. وتزامنت اإلجراءات المصرية مع الجهود
 عملية التسوية، وهو ما يطرح تساؤاًل حول إمكانية وجود مخطط لتهيئة المنطقة لتسوية فلسطينية إسرائيلية قد

 اإلخوان وحركة حماس حجر عثرة أمامها.يشكل 
 

 قراءة في المتغيرات وانعكاسها على العالقة بين مصر وحماس
إن االرتباط التاريخي بين مصر وقطاع غزة جعل من الملف الفلسطيني يقع على رأس أولويات النظام 

ي المصري، ومع المصري أيًا يكن توجه هذا النظام، فقطاع غزة يمثل أحد أهم مرتكزات األمن القوم
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دراكه  التعقيدات الداخلية للطرفين، ومع إدراك النظام الجديد لخلفية الحركة المسيطرة على قطاع غزة، وا 
لطبيعة تداخل المصالح في المنطقة، فإن هناك العديد من العوامل المؤثرة في العالقة بين مصر وحماس 

 والتي يمكن اختصارها بالتالي:
 

 :العامل الدولي 
ضح أن اإلدارة األميركية تتجه في الوقت الحاضر نحو محاولة التوصل التفاق فلسطيني من الوا

إسرائيلي، والذي يعد أحد متطلبات إعادة تشكيل خريطة المنطقة، وعلى هذا فقد يتطلب ذلك إعادة ترتيب 
زالة المعوقات المحتملة أمام أي اتفاق ال يرضي كامل الش عب الخريطة الفلسطينية الداخلية، وا 

الفلسطيني. ومن جهة أخرى فإن كافة المؤشرات تتجه نحو تغليب المصالح األميركية والغربية على نشر 
الديموقراطية، حيث انخفض مستوى الحديث الغربي عن أهمية نشر الديموقراطية في المنطقة بعد صعود 

 في مصر حتى اآلن. التيار اإلسالمي، وهو ما يعكسه الموقف الغربي غير الرافض لالنقالب العسكري
 

 :العامل اإلسرائيلي 
إن اتفاقية كامب ديفيد وما يترتب عليها من التزامات مصرية اتجاه "إسرائيل"، تفرض عليها عدم تغيب 
الجانب اإلسرائيلي عن أي تفاهامات أو إجراءات قد تسهم في فك الحصار أو تخفيفه، والعكس صحيح، 

المصرية في سيناء وسمحت بوصول الدبابات المصرية إلى  حيث وافقت "إسرائيل" على زيادة القوات
أقرب نقطة من الحدود مع قطاع غزة، وكذلك سمحت للطائرات العسكرية المصرية التحليق فوق غزة. 
كما أن بروز دور إسرائيلي في الحشد لتأييد االنقالب في مصر من الممكن أن يفسر بوجود تفاهمات 

 شغال المقاومة في قطاع غزة بملفات جانبية.لترتيب األوضاع في المنطقة؛ بإ
 

  :العامل المصري الداخلي 
إن استمرار المظاهرات المؤيدة لعودة الشرعية واتساع دائرة المشاركين فيها من خارج إطار اإلخوان، 

آالف مصري واعتقال أكثر من  0333بالرغم من مرور أكثر من مائة يوم على االنقالب وقتل أكثر من 
قيادات اإلخوان والقوى المناهضة لالنقالب، قد يزيد من الضغط على النظام الجديد، مما  من 73333

سيؤثر في تحديد مسار العالقة بين مصر والقطاع، مع األخذ بعين االعتبار أهمية العالقات االقتصادية 
واقتصاديًا  بين غزة وسيناء. كما يدرك الطرف المصري رغبة "إسرائيل" بإلقاء عب  قطاع غزة سياسياً 

 وأمنيًا على كاهل مصر، وهو ما قد يدفع به إلغالق معبر رفح وتشديد الحصار على غزة.
 

 :العامل الفلسطيني 
يدرك النظام العسكري أن تخفيفه الحصار عن قطاع غزة سيسهم مباشرة في إضعاف موقف السلطة 

نوات مع وجود مقاومة مسلحة الفلسطينية. كما ال يمكن أن يغيب عن البال تعايش النظام المصري لس
دراك النظام المصري إلمكانية سكان قطاع  في غزة، وأهمية األنفاق لمنع االنفجار السكاني خارجيًا، وا 
غزة التكيف مع األوضاع، فقد عجز نظام حسني مبارك عن منع التهريب بشكل كامل عبر األنفاق، 

مليون دوالر، ومساعدة  033تي قدرت بنحو بالرغم من المساعدات األميركية له في هذا المجال، وال
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طواقم من المهندسين العسكريين األميركيين في هدم األنفاق وبناء جدار حديدي تحت األرض على 
 الحدود مع غزة.

 
 

 مستقبل العالقة بين مصر وحماس:
س توهم البعض أن ما جرى في مصر قد يشكل فرصة إلعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل سيطرة حما

على غزة، وتواترت األخبار والتقارير التي تشير إلى أن أطرافًا فلسطينية شاركت بشكل مباشر أو غير 
مباشر في تشويه حركة حماس، ومحاولة توريطها في األحدث الجارية في سيناء، ولربما في ذلك بعض 

برام تسوية سلمية  بين الفلسطينيين واإلسرائليين، التقاطعات الدولية الراغبة بنزع فتيل التوتر من المنطقة وا 
 وهو ما قد ال يتالءم مع سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

أثبتت حركة حماس خالل العقدين المنصرمين قدرتها على تجاوز العديد من المحن وخروجها أقوى مما 
لبنان، كما لم من قياداتها إلى جنوب  033كانت عليه كل مرة، فلم يضعفها قيام "إسرائيل" بإبعاد أكثر من 

تقض  عليها حملة االعتقاالت التي قامت بها السلطة الفلسطينية عقب سلسلة العمليات التي قامت بها 
. كذلك األمر فإن سلسلة االغتياالت التي استهدفت 7669حماس ضّد "إسرائيل" انتقامًا ألحد قياداتها سنة 

زادت من  2372لواسعة والتي كان أخرها حرب قيادات من الصف األول، والحمالت العسكرية اإلسرائيلية ا
 خبرات حركة حماس وأكسبتها القدرة على المبادرة واستباق األحداث أحيانًا. 

ولكن من جهة أخرى فإن من الواضح أن ضرارًا ما قد وقع على حركة حماس مما جري في مصر، 
ع إيران، وقد زادت اإلجراءات باإلضافة إلى ما يجري على الساحة السورية، واستمرار جمود عالقتها م

المصرية بإغالق األنفاق من صعوبة إدارة قطاع غزة على حركة حماس. ولكن وبالرغم مما يحيط بحماس 
 إال أن هناك مجموعة من العوامل التي تأكد على قدرة حماس على التعامل مع الوضع الجديد ومنها:

  ية الداخلية، وخاصة األزمة المصرية، قدرة حركة حماس على النأي بنفسها عن األزمات العرب
فبالرغم من ارتباطها الفكري مع جماعة اإلخوان المسلمين إال أنه لم يثبت بالدليل المادي تدخل 

 حماس في األحداث الداخلية.
   مبادرة حماس في كشف بعض السيناريوهات التي يعمل عليها كمحاولة توريطها في مصر من

شفها عن حركة تمرد غزة، ودورها في محاوالت استثارة نقمة الشعب خالل الفبركات اإلعالمية، وك
 داخل غزة ضد حماس.

   طبيعة القضية الفلسطينية وصعوبة فّك ارتباطها عن ب عديها العربي واإلسالمي، وميل الشعوب
 العربية نحو المقاومة.

 غزة وسكان  البعد اإلنساني للحصار الذي يتعرض له قطاع غزة، وخصوصية العالقة بين قطاع
 سيناء وارتباطهم اجتماعيًا واقتصاديًا.

 
 خالصة:

على ما يبدو أن على حركة حماس أن تكيف نفسها على التعامل مع جاّر غير ودّي في مصر، وما قد 
يترتب على ذلك من استغالل من أطراف معادية لها، وخصوصًا "إسرائيل" التي من الممكن أن ترى فيما 

العمليات العسكرية ضد قطاع غزة. ولكن مع وجود بعض المؤشرات إلمكانية يحدث فرصة لتنفيذ بعض 
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دراك األطراف الحليفة لها سابقًا أهمية ذلك على المستوى  إعادة ترميم التحالفات القديمة مع حماس، وا 
". االستراتيجي؛ وضرورة إعادة توازن التحالفات في المنطقة ومواجهة محور ما يسمى بقوى "االعتدال العربي

وأمام تضاؤل مؤشرات إمكانية قيام النظام العسكري الجديد في مصر بعملية عسكرية في قطاع غزة، على 
ذلك فإن السيناريو المتوقع في المنظور القريب، هو تبني تكتيك "الحدود اللينة"، ما يعني إغالق معبر رفح 

كانون الثاني/ يناير  20انفجار  للضغط على حماس داخل غزة دون السماح بوقوع انفجار سكاني، ومحاكاة
. وهو ما قد يسهم في تعزيز موقف السلطة الفلسطينية في رام هللا في ملف المصالحة الفلسطينية في 2332

 حال فشلت المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية.
 2113، خريف 147مجلة شؤون األوسط، العدد 

 
 قبل أن تقع الفأس بالرأس .84

 هاني المصري
نيين التحرك "قبل أن تقع الفأس بالرأس"، ألن أّي خطة أو خطوة يقترحها جون كيري لن تكون على الفلسطي

في مصلحة الفلسطينيين، سواء إذا جاءت على صورة "معاهدة سالم" أو "اتفاق إطار" أو "بلو برنت" 
(Blueprint أو مجرد اتفاق على تمديد المفاوضات. وسيكون من الصعب معارضتها بعد طرحها ،) بشكل

 رسمي، خصوًصا إذا حصلت على دعم )أوروبي عربي روسي دولي(.
كل من يتوهم بما يحاول أن يطرحه كيري، عليه أن يقرأ أو يعيد قراءة ما صرح به مساعده مارتن أنديك 

 لعدد من قادة اليهود األميركيين، األمر الذي يوضح مدى االنحياز األميركي للمصالح اإلسرائيلّية.
 العوامل التي تدفع بفشل كيري بما يأتي:يمكن تلخيص 

الهوة الشاسعة بين الموقفين اإلسرائيلي والفلسطيني، وعدم وجود اإلرادة الكافية لدى اإلدارة األميركّية • 
لممارسة الضغط المطلوب على إسرائيل، فالوقت يمضي بسرعة وموعد االنتخابات النصفّية للكونغرس 

سرائيل يزداد، ووضع اإلدارة األميركّية صعب، والحزب الديمقراطي في حالة يقترب، وتأثير القوى المؤيدة إل
 تراجع.

الخلل في ميزان القوى لصالح إسرائيل يجعلها غير مضطرة لعقد "اتفاق سالم"، حتى لو كان في محصلته • 
 يصب في مصلحتها.

مر في الوضع الحالي المناسب عدم وجود احتمال مرتفع باندالع انتفاضة ثالثة، فبمقدور إسرائيل أن تست• 
 لها، كما قال وزير الحرب موشيه يعالون.

في ظل عدم  –في حال التوقيع عليه  –خشية إسرائيل من انهيار أي اتفاق مهما كان جيًدا إلسرائيل • 
االستقرار الذي تعيشه المنطقة، فال توجد أنظمة مستقرة ولها شرعّية أو حكام أقوياء يضمنون استمراريته. 

ويدعم هذا  اتفاق؟ما الداعي لتقديم "تنازالت" بال ضمانات الستمرار المكاسب التي تحققها إسرائيل من أي ف
التقدير أن نتائج الثورات العربّية في المدى المباشر مالئمة إلسرائيل، لكن ال يوجد ما يضمن إلسرائيل أنها 

 ستبقى كذلك على المديين المتوسط والبعيد.
فلسطينّية، إذ إنها ال تستطيع بسهولة أن تقبل اتفاًقا سيًئا ينتقص من الحقوق الوطنّية وال ضعف القيادة ال• 

ضمان تمريره في حال الموافقة عليه، وخصوًصا أن شرعيتها ومصداقيتها في تآكل مستمر في ظل االنقسام 
 وعدم تجدد شرعيتها، سواء باالنتخابات أو باعتماد برنامج مقاومة.



 
 
 

 

 

           08ص                                    0003العدد:     4/2/2304 ءثالثاال التاريخ:

تحت تأثير القوى األكثر تطرًفا، ما يجعل إمكانّية توقيع الحكومة ألي اتفاق ال يضمن كلًيا  وقوع إسرائيل• 
ذا استطاع نتنياهو أن يغير جلده وأن يغير ائتالفه فهو ال يضمن البقاء في  المطالب اإلسرائيلّية ضعيًفا، وا 

 فر".الحكم بعد ذلك، وهو ال يزال يتذكر تجربة سقوطه بعد توقيع اتفاق "واي ري
 أما العوامل التي تدفع بنجاح كيري، فيمكن تلخيصها باآلتي:

خشية كل األطراف المعنّية مباشرة من عواقب الفشل، وخصوًصا لجهة خطر بروز بدائل أخرى وسعي • 
 أطراف أخرى لملء الفراغ.

 ن".ازدياد القناعة بأن جهود كيري يمكن أن تكون الفرصة األخيرة أمام ما يسمى "حل الدولتي• 
ضعف الوضع العربي، وسعي الدول الفاعلة حالًيا فيه إلى حل القضّية الفلسطينّية بأي شكل لكي تتفرغ • 

 لمواجهة ما يسمى الخطر اإليراني، ولو من باب التحالف مع إسرائيل ضد إيران.
تأثير سلبي عدم رغبة الواليات المتحدة األميركّية بحصول فشل جديد في المنطقة، ألن حصوله سيكون له • 

 مضاعف بعد تراجع التأثير األميركي في مصر وسورية والعراق، وحتى في دول الخليج.
حالة الضعف الفلسطيني وقابلّية القيادة لالستجابة للضغط خشية من انهيار السلطة، وحاجة الرئيس "أبو • 

قرار في المنطقة؛ إلى مازن" الذي ارتكز عهده على االعتدال، وعلى أن سلطته عنصر لدعم األمن واالست
إنهاء حياته السياسّية بإنجاز، مما قد يدفعه إلبداء مرونة كبيرة، وهذا سيشجع إسرائيل لعدم إضاعة الفرصة 
التاريخّية التي من الممكن جًدا أال تتكرر بفرض حل يحقق جوهر الشروط واإلمالءات األميركّية 

 واإلسرائيلّية.
نزاعات والصراعات في المنطقة بشكل سياسي، وهذا يتطلب نزع فتيل توفر توافق إقليمي ودولي لحل ال• 

 االنفجار الكامن في القضّية الفلسطينّية، ألنه إذا انفجر سيأخذ معه كل شيء.
تصميم ومثابرة جون كيري على تحقيق إنجاز سياسي تاريخي يختم به حياته السياسّية، فهو مهووس • 

وقت والجهد من أجل إدارة الصراع، فهذا الهدف يمكن تحقيقه من بالتوصل إلى حل، ولم يبذل كل هذا ال
 دون كل هذا العناء.

إن المواقف المعلنة للطرفين، لو كانت هي المواقف النهائّية، أو التي تطرح في الغرف المغلقة لما استمر 
ط من كل كيري في جهوده طوال هذه الفترة، ولكنها مواقف ت طرح من قبيل االستهالك، ومن أجل الضغ

طرف على الطرف اآلخر لتحسين شروطه، وعلى الجانب األميركي لدفعه للضغط على الطرف اآلخر 
 لتليين مواقفه.

وما يعزز ذلك أن أطراف اللجنة الرباعّية في اجتماعها األخير قدمت الدعم ألفكار كيري، وصرحت كاترين 
ن في حال التوصل إلى "اتفاق إطار". ويصب أشتون بأن االتحاد األوروبي سيقدم دعًما غير مسبوق للطرفي

رفض ما سيقترحه  الفلسطينيينفي نفس السياق تصريح لمسؤول فلسطيني بّين فيه: أنه من الصعب على 
كيري من دون دعم عربي، فكيف إذا كان هناك ضغط وتشجيع عربي على قبول ما يقترحه على أساس أن 

ذا ما رفضوا سيصبح وضعهم أسوأ جّراء الضغوط والعقوبات الحصول عليه. وا   الفلسطينيونهذا ما يستطيع 
 األميركّية واألوروبّية والعربّية.

تبقى نقطة في منتهى األهمّية، وهي: هل يمكن أن توافق القيادة الفلسطينّية على حل تصفوي للقضّية 
مطروح اآلن ليس حاًل الفلسطينّية وهي تعلن ليل نهار أنها لن توافق عليه، الجواب على هذا السؤال: إن ال

نما "اتفاق إطار"، وأن هناك محاوالت جارية إليجاد الصياغات والتخريجات التي تمكن كل طرف  نهائيًّا، وا 
 من االدعاء أنه حقق جزًءا مهما من مطالبه ولم يتنازل عن كل أو جزء من المطالب األخرى.
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خاصة التي تتعلق بمطالب فلسطينّية،  هناك تسريبات وتصريحات عن أن بعض الصياغات أو الكثير منها،
ستكون غامضة، بينما االعتراف بـ"يهودّية" إسرائيل والترتيبات التي تضمن أمنها وتعويض الالجئين اليهود 
وتصفية حق العودة فهي واضحة وضوح الشمس، وهناك مخارج أخرى، ومنها: وضع الطرفين أمام خيارات 

بين األمن أو االحتفاظ بكل أو الغالبّية العظمى من المستوطنات، وأن إلزامّية، مثل على إسرائيل أن تختار 
هناك مستوطنات ستؤجر وأخرى ستبقى ضمن "السيادة" الفلسطينّية؛ وعلى الفلسطينيين كذلك أن يختاروا 
بين سيادة ناقصة على جزء واسع من الضفة أو سلطات واسعة على كل السكان من دون سيادة، أو كلما 

الحقوق يأخذوا مساحات أكبر في األرض؛ كما أن هناك إمكانّية لتحفظ كل طرف على النقاط  تنازلوا في
التي ال يوافق عليها، مع إقراره بااللتزام بأن االتفاق بمجمله هو مرجعّية المفاوضات الالحقة؛ أو أن تعرض 

ق اإلطار" بوصفه وجهة في االتفاق النقاط الخالفّية كوجهات نظر ألصحابها كما هي؛ أو أن ي عرض "اتفا
نظر أميركّية، يتم فيها تمديد المفاوضات إلى ما بعد نيسان من أجل التوصل إلى اتفاق، ما يجعل 

 المعروض عملًيا هو المرجعّية الجديدة التي يجري العمل على تمريرها تدريجًيا.
ممكن من دون عقد  إن هذا الوضع الحرج يتطلب تحمل الكل الوطني الفلسطيني لمسؤولياته، وهذا غير

"مؤتمر وطني" فوًرا، والشروع في حوار وطني شامل يشارك فيه جميع ممثلي الشعب بمكوناته وتجمعاته 
المختلفة، من خالل مشاركة أعضاء المجلسين الوطني والتشريعي مع إضافة ممثلين عن األحزاب 

ذا تعذر عقد هذا المؤتمر والقطاعات غير الممثلة بشكل مناسب، وخصوًصا المرأة والشباب والشتات . وا 
 بسرعة ومشاركة الجميع، فال مناص من الدعوة إلى عقده بمن حضر.

4/2/2304، األيام، رام هللا  
 

 ضد التفريط بحق العودة أم بالقضية برمتها؟! .89
 ياسر الزعاترة
ري إذا كانت قضية حق العودة هي التي تستثير قطاعات من الجماهير والقوى السياسية ضد مشروع كي

الذي ي طبخ سرا وعلنا هذه األيام، فإن هناك ما هو أهم من هذه القضية، على أهميتها وتأثيرها على الوضع 
 هنا في األردن، فضال عن وضع فلسطينيي الشتات في كل أماكن وجودهم.

 لكن ما ينبغي أن يتذكره الجميع هو أن مشروع كيري لم يكن الوحيد الذي شطب عمليا حق العودة كتجسيد
 واقعي، إذ أنه ما من مشروع تسوية طرح منذ سنوات بعيدة وتضمن تجسيدا لذلك الحق.

، لم يكن حق العودة، كما أن ما 2000للتذكير فقط، فإن ما أفشل مفاوضات كامب ديفيد صيف العام 
أفشل مفاوضات عباس، عريقات، قريع، مع ليفني وأولمرت قبل سنوات أيضا لم يكن حق العودة، بل قضية 

آالف الج  ضمن ما  20القدس واألراضي والسيادة، حيث تخبرنا وثائق التفاوض أن عريقات قد قبل عودة 
يسمى لْم شمل العائالت )على عشر سنوات(، بحسب وعد سابق من أولمرت، فما كان من ليفني سوى أن 

ن رقم من سيعودون الى األراضي المحتلة العام  قالت لعريقات بصالفة إن ذلك رأي أولمرت الشخصي، وا 
 )قالت إسرائيل( هو "صفر". 43

وليتذكر الجميع في هذا السياق أن معاهدة وادي عربة قد نصت بشكل واضح على توطين الالجئين، 
، بينما كانت دبابات شارون تجتاح 2002وليتذكروا أيضا أن المبادرة العربية التي أقرت في قمة بيروت 

متفق عليه" لقضية الالجئين، األمر الذي يعني شطب حق العودة، الضفة الغربية، إنما تحدثت عن "حل 
واالكتفاء بالتعويض الذي يتبدى اآلن أنه لن يكون من جيب الصهاينة، بل من جيوب العرب، حيث تقدر 
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دوائر االحتالل قيمة ممتلكات اليهود الذي هاجروا إلى فلسطين المحتلة بمبل  أكبر من مبل  تعويضات 
 طينيين.الالجئين الفلس

هنا يبدو مثيرا للسخرية ذلك الحديث الذي عاد إلى التداول من جديد )سمعناه بعد أوسلو ووادي عربة(، عن 
أرقام تعويضات الالجئين التي تصل إلى أرقام فلكية ستمنح األردن عشرات المليارات بوصفه من يستضيف 

الشخصية التي تصل عشرات الجزء األكبر من الالجئين، فضال عن حديث البعض عن التعويضات 
 اآلالف للعائلة، إن لم يكن للشخص الواحد!!

من هنا يمكن القول إنه ال خطة كيري، وال المبادرة العربية، وال أية مبادرة أخرى )تذكرون وثيقة جنيف 
 بطبيعة الحال التي تنازلت علنا عن حق العودة(، يمكن أن تسمح بعودة الالجئين إلى األراضي المحتلة عام

، بل إن عودتهم إلى مناطق السلطة ستخضع لقيود ال حصر لها أيضا، ومن يمكن أن يجري التفكير 43
لبنان، وربما سوريا، فيما يخرج علينا كيري هذه األيام بخطة إبداعية تتمثل في  فلسطينيوفي عودتهم هم 

ل األراضي، ذلك المصطلح ترحيلهم إلى مناطق النقب التي يمكن نقلها إلى السلطة من خالل ما يسمى تباد
الذي ال يدرك كثيرون معناه بشكل جيد؛ هو الذي يهدد بتشريع ابتالع أهم األراضي الفلسطينية في الضفة 

 والقدس، مقابل أخرى أقل أهمية في صحراء النقب.
ذا من هنا، فإن االحتجاج على خطة كيري ال ينبغي أن ي حشر في هذه القضية؛ قضية الالجئين، اللهم إال إ

كان البعض موافقا على ترحيلهم إلى كندا، بحسب ما قال محمود عباس أثناء استقباله رئيس الوزراء الكندي 
 في رام هللا مؤخرا، مع أن هذا الترحيل ال يشمل الجئي األردن دون شك.

نا سوى إذا أردنا أن نكون منسجمين مع أنفسنا كأردنيين وفلسطينيين، بل كقوًى عربية حّية أيضا، فما علي
رفض هذه المهزلة من جذورها، وا عادة االعتبار لمسار آخر للقضية جرى دفنه بيد مجموعة محمود عباس 

 مسار المقاومة. والسلطة، وهومنذ وراثته للمنظمة وفتح 
السبب أن خطة كيري، وعموم مشروع السلطة إنما يهدد القضية برمتها؛ أرضا وشعبا ومقدسات، وال يمكن 

ترك أصل القضية لنتمسك بالفرع، ألن هذه القضية هي مسؤوليتنا جميعا؛ أردنيين تبعا لذلك أن ن
وفلسطينيين، وعربا ومسلمين أيضا، وال يمكن تركها لهذه القيادة العابثة التي تهددها بالتصفية، إن كان 

ستثمار بمشروع كيري، أم كان باستمرار وضع السلطة/الدولة القائمة تحت االحتالل، والتي تستمتع باال
والتنسيق األمني، ويمكن أن تبقى لزمن طويل قبل أن يتم التوصل إلى حل نهائي، مع أن مخاوفه تلوح في 

 األفق، إن كان نهائيا، أم مؤقتا، وكل منهما أسوأ من اآلخر.
والخالصة أن شعار الحملة الجديدة ينبغي أن يركز على إنقاذ القضية برمتها، وليس حق العودة الذي ال 

نقاذها ال يكون إال بتحالف بين القوى الفلسطينية في الداخل والشتات ضد المفاوضات ينقذ ه شيء، وا 
والتفريط، تدعمه جماهير األمة وقواها الحّية، هنا في األردن وفي العالم العربي واإلسالمي، وذلك كمقدمة 

رط عن األراضي المحتلة إلطالق انتفاضة في كل األرض الفلسطينية شعارها دحر االحتالل دون قيد أو ش
 ، مع تجسيد حق العودة، وذلك كمقدمة لتفكيك المشروع الصهيوني برمته.99العام 

ومع أننا ال نرى ذلك حلما بعيد المنال، إال أننا نرد على من يقولون، إنه كذلك بعبارة الشيخ الشهيد أحمد 
 ياسين الشهيرة: "من ال يستطيع الزواج، ال ي باح له الزنا".

4/2/2304، تور، عم انالدس  
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 كارثة إلى ائيل"ر "إسفشل كيري سيعرض  .88
 دانييل ابراهام

أخذت بعثة سالم وزير الخارجية االمريكي جون كيري تقترب من ساعة الحسم، لكن الجمهور االسرائيلي  
م بقي غير مكترث. فقد جرب على مر السنين مبعوثي سالم امريكيين جاءوا متحمسين ونكصوا على أعقابه

يائسين. ورتابة التفكير تفضي بكثيرين الى اعتقاد أنه سيأتي بعد كيري ايضا، كما حدث في الماضي، 
مبعوثون امريكيون آخرون يجربون حظهم. لكن هذا خطأ. ألنه يبدو أن كيري في األمد المنظور هو آخر 

 مبعوث امريكي يحاول تحقيق السالم بين اسرائيل والفلسطينيين.
ين الطويلة التي كنت مشاركا فيها في مسيرة السالم أن مفترق الحسم الذي تقترب اسرائيل اليه ت بين لي السن 

ال يشبه مفترقات قرار سابقة. فالحديث في هذه المرة عن خط فاصل ستواجه اسرائيل بعده واقعا مختلفا 
كيري فستفقد اسرائيل واقعا أقسى تحكمه قوانين لعب أقل رفاه مما تعرفه اليوم. إذا فشلت بعثة  –تماما 

الفرصة التاريخية التي ت مكنها من أن تحرز اليوم اتفاقا هو االفضل بالنسبة اليها، وستضطر في المستقبل 
 الى التسليم بتسوية سيئة تفرض عليها أو الى العيش بال تسوية والى أن تفقد صبغتها اليهودية والديمقراطية.

ض الواليات المتحدة كما يبدو يدها من محاوالت اخرى، وستمأل اذا فشلت جولة المحادثات الحالية فستنف
الفراغ جهات اخرى كمجلس االمن مثال. وليس عند هذه الجهات بخالف الواليات المتحدة حب كبير 
السرائيل. ولن تحظى المصالح االسرائيلية بانتباه مؤيد كالذي يتم التعبير عنه حينما تصرف واشنطن 

الرئيس براك اوباما وكيري المؤكد لالستجابة الى حاجات اسرائيل االمنية. فقد جندا  المسيرة السياسية كجهد
خبيرا عسكريا  290جون الين وهو جنرال ذو اربعة نجوم سابق في قوات المارينز ليرأس فريقا فيه 

 واستخباريا كي يصوغ بالتشاور مع الجيش االسرائيلي خطة تجعل الحدود على طول نهر االردن األكثر
 مناعة في العالم.

اذا فشلت مهمة كيري فستخطيء اسرائيل اذا افترضت أنها تضمن فيتو آليا من الواليات المتحدة على كل 
قرار في مجلس االمن يتعلق بها وال سيما اذا الءمت هذه القرارات تصور واشنطن لصورة حل الصراع 

 االسرائيلي الفلسطيني.
على االصدقاء الذين يطلبون مساعدة واشنطن لكنهم يتجاهلون سيتبين السرائيل أن صبر االمريكيين 

المصلحة االمريكية في الوقت نفسه، أقل مما كان في الماضي. وليس سرا أن الواليات المتحدة تؤمن حقا 
بأن عدم وجود اتفاق اسرائيلي فلسطيني يضر بالمصلحة القومية االمريكية ضررا كبيرا. بل إن دعم يهود 

حدة غير مؤكد. ألن نسبة ذوبان اليهود العالية في غيرهم مع عدم االرتياح لسياسة اسرائيل الواليات المت
 االستيطانية يبعدان عنها شبابا يهودا.

ي كثر متحدثو اسرائيل الرسميون من الشكوى من البروز المفرط للشأن الفلسطيني في برنامج العمل الدولي. 
األساس للمساعدة المالية السخية غير العادية التي كان وهم يميلون الى نسيان أن هذا البروز هو 

الفلسطينيون يحظون بها على مر السنين. ماذا سيحدث حينما ينقطع تيار المنح؟ ومن يتحمل المسؤولية 
ن الدول المانحة أخذت تفقد  االقتصادية عن مصير الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سلطة اسرائيل؟ وا 

مثال يؤمنون بأن اموالهم ت نفق على االحتالل االسرائيلي وقد يفضي فشل بعثة كيري االهتمام. فاالوروبيون 
أي الى اسرائيل،  –الى اضعاف متزايد لمساعدة الدول المانحة وستنتقل المسؤولية الى القوة المحتلة وحدها 
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االحتالل. وفي  وتزداد قوة المعسكر الفلسطيني الذي يطلب نقض السلطة الفلسطينية بزعم أنها سلطة تخدم
هذه الحال ستحتاج اسرائيل الى أن تهتم بنفسها بصحة الفلسطينيين في الضفة وتربيتهم وعملهم وصرفهم 

 الصحي.
وسنشهد اذا لم يوجد اتفاق ايضا ضعف المعسكر الفلسطيني الذي يفضل التصالح مع اسرائيل ويعارض 

لحل المفضل والعملي في حين يتوقع أن يقوى االرهاب، وقد تصبح صورة حل الدولة الواحدة للشعبين هي ا
العنف على االرض. وسيكف الفلسطينيون عن تصريف حملة دعائية تؤيد دولة مستقلة وسيصرفون حملة 
دعائية مضادة للفصل العنصري. وهذا صراع اعالمي دولي ال تستطيع اسرائيل أن تنتصر فيه. اذا استمرت 

يصعب على اصدقائها أن يواجهوا الجهود الدولية الخطيرة لعزلها. اسرائيل في سياسة توسيع المستوطنات فس
 ومن المؤسف جدا أن العقوبات االقتصادية والقانونية على اسرائيل وعلى االسرائيليين ستصبح أمرا معتادا.

ما زال من الممكن منع هذه السيناريوهات الصعبة. ويمكن أن ينجح التفاوض ألن اسرائيل محتاجة آخر 
لى حدود متفق عليها يعترف بها العالم للحفاظ على صبغتها اليهودية والديمقراطية. واسرائيل محتاجة االمر ا

لتحظى بهذه الحدود الى اتفاق سالم يقوم على مبدأ الدولتين. وهذا االتفاق سيمنح اسرائيل ايضا عالقات 
 ربية.طبيعية كاملة بالعالم العربي واالسالمي كله كما تعد مبادرة السالم الع

إن فشل بعثة كيري لن يكون عالمة على بدء العد استعدادا لوصول المبعوث التالي. بل سيكون عالمة 
طريق عظيمة الشأن في الطريق الى تقرير صبغة اسرائيل وهويتها. فهي لن تكون دولة تثير التقدير 

الديمقراطية وتصبح أكثر وتحمس الخيال كما كان يمكن أن تكون بل دولة منقسمة تفقد هويتها اليهودية و 
غربة عن أبنائها وبناتها والمجتمع الدولي بعامة. يستطيع كيري أن يتحمل فشل بعثته لكن الكلفة السرائيل 

 ستكون أثقل من أن ت حمل.
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