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 للقاء دحالن بدائل يبي مازن ويرسل مبعوثا   يبح  عن نتنيا و :معاري  .1
تحت هذا العنوان كتبت "معاريف" أن إسرائيل تستعد الستقالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
مستقبال، وتعزز عالقاتها مع رئيس جهاز األمن الوقائي سابقا "المنفي في دبي"، وتدعي أن "دحالن ذو 

 نفوذ في قطاع غزة".
فة في موقعها على الشبكة، أنه في أوج المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بعث وكتبت الصحي

مبعوثه الخاص المحامي يتسحاك مولخو ليلتقي مع المسؤول  رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
إلى أن  الفلسطيني السابق محمد دحالن، الذي أشغل منصب رئيس جهاز األمن الوقائي للسلطة، مشيرة

بالتآمر لعزل محمود عباس، يمكث في دبي. كما كتبت أنه من  2020دحالن، الذي اتهم في العام 
 المحتمل أن يكون دحالن ومولخو قد التقيا عدة مرات.

وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل معنية بالحفاظ على العالقة مع دحالن، وذلك في إطار 
كما أشارت إلى أن االتصاالت  د عباس من منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية.االستعدادات الستقالة محمو 

مع دحالن تجري على خلفية تقديرات إسرائيل بأن أبا مازن لن يكون قادرا على التوقيع على اتفاق الحل 
 الدائم، وأنه من المحتمل أن يفشل المخطط األمريكي الحالي.

رائيل، أن دحالن من الممكن أن يكون "شريكا للسالم"، خالفا وتابعت الصحيفة أن هناك من يعتقد، في إس
ألبي مازن، وأنه قد يتمكن من التوسط بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وِأشارت إلى أن االدعاءات المركزية 
اإلسرائيلية المعارضة للمفاوضات مع السلطة الفلسطينية تقول إن أبا مازن غير قادر على تمثيل العشب 
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ي ألنه امتنع عن إجراء انتخابات، إضافة إلى أن أبا مازن ليس له سلطة على سكان قطاع غزة، الفلسطين
 وبالتالي لن يكون اتفاق إقامة الدولة الفلسطينية ساريا إذا لم يكن قطاع غزة مشموال في الحل الدائم.

يغدور ليبرمان، في آب/ إلى ذلك، لفتت الصحيفة إلى رسالة كان قد بعث بها وزير الخارجية اإلسرائيلية أف
لى وزيرة الخارجية األمريكية في حينه  أغسطس الماضي، إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، وا 
لى وزير الخارجية الروسي سيرجي  لى وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين أشتون، وا  هيالري كلينتون، وا 

تاريخ إلجراء انتخابات عامة في السلطة الفلسطينية بهدف الفروف، دعا فيها المجتمع الدولي إلى تحديد 
 استبدال أبي مازن.

وجاء في رسالته "في السلطة الفلسطينية يوجد حكومة مستبدة ينخرها الفساد، وفي ظل ضعف مكانة عباس 
ي، وسياسته بعدم تجديد المفاوضات، األمر الذي يشكل عقبة أمام السالم، فقد حان الوقت لدراسة حل إبداع

والتفكير بتعزيز القيادة الفلسطينية". وبحسبه فإن "يجب أن تجرى انتخابات عامة في السلطة الفلسطينية 
 النتخاب قيادة فلسطينية جديدة وشرعية، ونأمل أن تكون واقعية".

في المقابل، أشارت الصحيفة إلى ما اقتبسه يوسي بيلين في كتابه عن دحالن قوله "إن هناك شخصيات ال 
ها معسكر السالم اإلسرائيلي ويخسرها: أرييه درعي وأفيغدور ليبرمان. فهما قادران على أن يكون يفهم

 المفتاح للسالم، وبدال من تقريبهما فأنتم تبعدونهما".
إلى اإلدارة األمريكية ادعى فيها  2020كما لفتت "معاريف" إلى أن دحالن كان قد بعث برسالة في العام 

كا للسالم، وأنه هو )أي دحالن( قادرا عن أن يكون شريكا كهذا.. وال مناص من أن "أبا مازن ليس شري
 استبدال أبي مازن بشخصية قادرة على تحقيق إنجازات".

إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن مكتب رئيس الحكومة رفض التعقيب على العالقة بين المحامي مولخو 
 وبين دحالن.

 6/2/2500، 04عرب 
 

 " تمّزق الضفة وتقّسم القدس وليس للفلسطينيين أي مصلحة فيهايكير دويك: "خطة  .2
رام هللا: أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز دويك، أن خطة وزير الخارجية األمريكي 

 كيري تحمل في طياتها "شطب القضية الفلسطينية بشكل كامل، ال سيما حق العودة". جون
(، "كان األولى 2|5فية حصلت "قدس برس" على نسخة منها، األربعاء )وأضاف دويك في تصريحات صح

أن يأتي السياسيون إلى المجلس التشريعي ليخاطبوا نوابه عن تلك الخطة وما تتضمنه، وأين هي مصالح 
 الشعب الفلسطيني فيها".

بعيد عن  واستدرك دويك، وهو حاصل على درجة البروفيسور في الجغرافيا، "نحن أمام ظرف خاص جدا  
 كل األعراف وما يجب أن نتفاهم عليه في هذا المجال".

وخاطب الدويك الفريق المفاوض بالسلطة، قائال : "آن األوان لعقد جلسة للمجلس التشريعي من أجل مناقشة 
خطة كيري لمصارحة الشعب الفلسطيني ودعوته لالستفتاء حتى يقول كلمته قبيل أن يعطى للخطة أي 

 قرار".
خطة كيري ستعمل على "تمزق أوصار الضفة الغربية، وتقسم مدينة القدس وفق ادعاء أنها ستكون  وقال إن

 عاصمة للدولة الفلسطينية في إطار القدس الموحدة تحت سيادة االحتالل اإلسرائيلي"، وفقا  لتصريحاته.
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في القدس، وبالذات لباحات  ورجح الدويك أن يقام، "وفقا  للخطة"، ممر بين بلدة أبو ديس نحو البلدة القديمة
 المسجد األقصى، متابعا : "خطة كيري في الحقيقة هي شطب للقضية في كل مجال".

ورأى الدويك أن الخرائط المرافقة لخطة كيري تحول أرض فلسطين إلى "أقل من ثلث ما يمكن أن يستعيده 
 رى ضمن السيادة اإلسرائيلية.الشعب الفلسطيني"، مشيرا  إلى أن الخطة تتضمن إبقاء المستوطنات الكب

ولفت النظر إلى أن الخطة ستبقي كال  من مستوطنات القدس والخليل ونابلس، "مستوطنات الشمال والوسط 
وبالتالي مفهوم الدولة القابلة للحياة  والجنوب"، والتي ستعمل على عزل "الكيانات الفلسطينية" فيما بينها،

تقوم هذه الخطة بشطبه بالكامل، وهذه الخطة أمنية بامتياز تعمل لصالح المتواصلة جغرافيا  وديموغرافيا ، س
 كيان االحتالل اإلسرائيلي".

"إما أن تقبل أو ُترَفْض"، وأنها خطة تقوم بالقضاء  وأوضح أن جون كيري يريد أن يمرر خطته وفق قاعدة
 الم شعبنا بالعودة.على ما نص عليه الدستور الفلسطيني بأن تكون القدس عاصمة الدولة وعلى أح

واستطرد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: "ثم ستقوم هذه الخطة بتقديم وعودات للفلسطينيين بتقديم 
أمول بالمليارات، كما حدث في مؤتمر شرم الشيخ، ولكن الشعب لم يرى سوى الفتات، ويبقى المشردين 

 خارج أوطانهم".
الصور "ألنها تحوي بنودا  خطيرة جدا  على مستقبل  وحذر من التساوق مع خطة كيري بأي صورة من

"االحتالل يعرف جيدا  ما يريده وهو من أملى على كيري الخطة، ليحولها  القضية الفلسطينية"، مبينا  أن
 لخطة أمنية تخدم الكيان ومشروعه االستيطاني".

أساس "كسب الوقت لبناء  وأشار الدويك إلى أن دولة االحتالل أنشأت خططها في السنوات األخيرة على
 المزيد من المستوطنات وفرض األمر الواقع على األرض من خالل استمرار المفاوضات".

وختم القيادي الفلسطيني بالقول: "المفاوضات منذ أوسلو وبعدها أدخلت القضية الفلسطينية في نفق مظلم، 
ر ال يمكن أن يؤدي بالقضية وها نحن اليوم ندخل من جديد في ذات النفق ونحصد ثمار مسار متعث

 الفلسطينية إلى نجاح أو فالح"، على حد تعبيره.
 5/2/2112قدس برس، 

 
 اتفاق سالملى التوصل الى إالرامية  الواليات المتحدةمسؤولية فشل جهود  "إسرائيل" تحملالسلطة  .3

سرائيلية المسؤولية السلطة الفلسطينية حملت الحكومة اإل أن رام هللامن  6/2/2112الحياة، لندن،  ذكرت
عن فشل الجهود االميركية الرامية الى التوصل الى اتفاق سياسي بين الجانبين. وقال كبير المفاوضين 

الممارسات االستيطانية اإلسرائيلية تؤدي الى تقويض جهود وزير «: »الحياة»الدكتور صائب عريقات لـ 
اإلسرائيلي ان يحاسب إسرائيل على جرائمها في على المجتمع »، مضيفا : «الخارجية االميركي جون كيري

 «.االراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمها االستيطان
ودانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الخطط االستيطانية، واتهمت 

لقاء اللو » م عليهم في تدمير عملية إسرائيل باالستفزاز المتعمد لدفع الفلسطينيين لترك المفاوضات وا 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو يرسل عن قصد رسالة قوية الى »وقالت في بيان: «. السالم

الواليات المتحدة وأوروبا والعالم يقول فيها انه ليس لدي اي نية اللتزام القانون الدولي ورغبة المجتمع 
 «.الدولي
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الناطق باسم ، أن حسين نقال  عن مراسلها عبد الرحيم رام هللامن  6/2/2112االتحاد، أبو ظبي،  وأضافت
 555المصادقة على خطة جديدة لبناء « االحتالل»الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أدان قرار بلدية 

 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية.
ئيلي في تعطيل الجهود األميركية الهادفة إلى وقال أبو ردينة إن هذا القرار يدلل على استمرار التعنت اإلسرا

ال »عمل مسار يؤدي إلى إقامة سالم مبني على أساس حل الدولتين. وجدد الناطق باسم الرئاسة تأكيده أنه 
 «. سالم من دون القدس، وأن أي استيطان فيها أو في غيرها إلى زوال

 
 ل لـ"منع التحريض"الحكومة في غزة تستهجن طلب السلطة عقد اجتماع مع االحتال  .2

غزة: أعربت الحكومة الفلسطينية في غزة عن أسفها واستغرابها لمواصلة السلطة الفلسطينية في رام هللا تفعيل 
اللجنة المشتركة بينها وبين االحتالل لما يسمى "منع التحريض"، وطالبتها بوقف المفاوضات، وكل أشكال 

 التنسيق مع االحتالل.
كومة في غزة ايهاب الغصين لـ "قدس برس" تعقيبا على ذلك: "نأسف الستمرار وقال الناطق باسم الح

السلطة ليس فقط بالمفاوضات والتنسيق األمني وبل بالتنسيق بكل أشكاله، نرى انها تطلب هي من 
االحتالل االجتماع لما يسمى بلجنة منع التحريض وليس االحتالل الذي يطلب ذلك، وهذا امر مستغرب 

م به السلطة في رام هللا هو الترويج للمفاوضات والعيش بأمان وسالم مع المحتل وهذا خالف الن ما تقو 
 للواقع المطلوب ان نكون دائما ضد هذا المحتل الذي يقوم باحتالل اراضينا ويقوم بقتل ابناء شعبنا".

 5/2/2112قدس برس، 
 

 أرض الواقع في رام هللا: المفاوضات تل أبيب لم تحقق أي إنجاز على الحكومة .5
رام هللا: قال رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في رام هللا، إن عملية التسوية السياسية الجارية بين السلطة 
الفلسطينية ودولة االحتالل اإلسرائيلي "لم تحقق أي إنجاز على أرض الواقع، وأن ما يدور من مفاوضات لم 

 نهائي حتى اللحظة". يتعد إطار المحادثات، ولم يتم التوصل إلى اتفاق
(، إلى "مخاطر" تحيط بالواقع 5/2وأشار الحمد هللا في بيان صحفي تلقته "قدس برس" األربعاء )

االقتصادي والسياسي في حال انتهاء الفترة المحددة للمفاوضات دون التوصل إلى اتفاق نهائي مع 
التحديات والصعوبات التي ستقع في حال االحتالل. متابعا : "وعلينا توحيد الجهود والعمل سويا لمواجهات 

 فشل المفاوضات".
 5/2/2112قدس برس،  

 
 
 

 "العمالة"بتهمة  "إسرائيل"تنفي إصدار أوامر اعتقال مطلقي الصواريخ على وزارة الداخلية في غزة  .6
ون غزة أن يكون وزيرها فتحي حماد قد أعطى أوامر بمالحقة النشطاء الذين يطلق نفت وزارة الداخلية في

 موقعة باسم الوزير تشير إلى ذلك. "خط اليد"الصواريخ نحو البلدات اإلسرائيلية، وشككت في وثيقة مكتوبة بـ
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. وجاء في "محض كذب وتزوير"وقالت الوزارة في بيان لها إن الوثيقة التي نشرتها بعض وسائل اإلعالم 
اء شعبنا وأمتنا، وستظل وزارة الداخلية واألمن تؤكد الوزارة أن هذه التفاهات لن تنطلي على أبن"بيان الداخلية 

 ."الوطني وفي مقدمتها األخ الوزير فتحي حماد حامية للجبهة الداخلية ولظهر مقاومتنا الباسلة
سقطت في وحل الخيانة "جهات  "التلفيقات والتأليفات"واتهمت من يقف وراء الوثيقة التي وردت فيها 

 ."لجميع لهذا المربع القذروتحاول جر ا االحتاللوالتنسيق مع 
 5/2/2112، وزارة الداخلية وايمن الوطني

 
 أسيء فهمها عن عدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها لدعم صندوقي القدس وايقصى يتصريحات :قريع .7

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق أحمد قريع أن ما نسب إليه من تصريحات : ياسر الشاذلي -الرياض 
 «.أسيء فهمه وغير دقيق»وفاء الدول العربية بالتزاماتها لدعم صندوقي القدس واألقصى، عن عدم 

لم يكن المقصود من ذلك التصريح السعودية بحال من األحوال، »الحياة أمس: »وقال في اتصال هاتفي مع 
المملكة هي » وأكد أن«. فالمملكة ومنذ بداية القضية الفلسطينية، وهي الداعم الرئيس للشعب الفلسطيني
التصريحات »، مضيفا  أن «الدولة العربية األولى التي تلتزم كل تعهداتها المالية والسياسية تجاه فلسطين

التي نسبت إليه كان المقصود منها صندوق دعم القدس الذي صدر عن قمة الدوحة في آذار )مارس( 
 «.ها تجاههذلك الصندوق لم تلتزم أي دولة عربية تعهدات»، موضحا  أن «2102

 6/2/2112الحياة، لندن، 
 

 توزع مساعدات بربع مليون دوالر لمتضرري المنخفض الجوي "إلكسا"في غزة  ايوقا وزارة  .8
" دوالر، بدعم من وقف 255.511وزعت وزارة األوقاف والشؤون الدينية مساعدات مالية وعينية بقيمة "

سر متضررة من المنخفض الجوي الذي ضرب البالد " أ0111" دوالر على "211"الديانة التركية"، بواقع "
" أسرة 2111دوالر، باإلضافة إلى توزيع أغطية "حرامات" على " 211.111الشهر قبل الفائت، بما قيمته 

 " دوالر.55.111بما قيمته "
وقال وزير األوقاف إسماعيل رضوان إن وزارته حرصت منذ اللحظة األولى على كفالة األسر المتضررة من 

 لمنخفض الجوي "الكسا"، مشيرا  إلى أن الوزارة شكلت لجانا  مركزية وأخرى فرعية إلدارة األزمة.ا
 6/2/2112، فلسطين أون الين

 
 
 

 تسابق الزمن عبر المفاوضات "إسرائيل" :الخضريجمال  .9
يسابق أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن االحتالل )اإلسرائيلي( : غزة

 الزمن ويستغل المفاوضات لتصعيد البناء االستيطاني في القدس المحتلة والضفة المحتلة.
وشدد الخضري في تصريح صحفي األربعاء، على أن "إسرائيل تضع خارطة القدس مهّودة على أرض 

 قدس".الواقع قبل وضعها على طاولة المفاوضات إلغالق المنافذ أمام الدولة الفلسطينية وعاصمتها ال
وقال: "إن العطاءات االستيطانية الجديدة في القدس المحتلة خطيرة وتضرب بكافة القوانين واألعراف الدولية 

 عرض الحائط، وتؤكد مضي إسرائيل السريع في تهويد القدس بصورة كاملة".
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جراءاتها بحق ا لفلسطينيين ودعا الخضري إلى مزيد من المقاطعة الدولية لـ )إسرائيل( بسبب سياساتها وا 
 سواء بحصار غزة أو االستيطان والجدار والتهويد في القدس والضفة والداخل المحتل.

وشدد على ضرورة أن يتطور موقف المجتمع الدولي تجاه الضغط على )إسرائيل(، والعمل المشترك 
 فلسطينيا  وعربيا  ودوليا  لتسخير الطاقات لحماية القدس والمقدسات.

 5/2/2112الرسالة، فلسطين، 
 

 اتفاقية فلسطينية أوروبية لدعم مشاريع في القدسيوقع االستثمار الفلسطيني  صندوق .11
وقع صندوق االستثمار الفلسطيني واالتحاد األوروبي اتفاقية تهدف إلى تمويل مجموعة من المشاريع : )وفا(

 المحتلة.الصغيرة والمتوسطة في مدينة القدس 
 0. 55في بيان أن االتحاد األوروبي بموجب االتفاقية سيقدم حوالي  واوضح صندوق االستثمار الفلسطيني

مليون يورو على ثالث دفعات، ليديرها صندوق االستثمار كبرنامج مكمل لصندوق "شراكات" لالستثمار في 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي من المتوقع أن يبلغ الحجم االستثماري المخصص من شراكات لمدينة 

 مليون دوالر. 21والي القدس ح
وأكد أن االتفاقية تندرج ضمن جهود الصندوق الهادفة إلى إنعاش اقتصاد مدينة القدس، ودعم صمودهم 

مليون  051وتوفير فرص عمل لهم، موضحا أنه من المتوقع أن يبلغ الحجم االستثماري لشراكات حوالي 
 دوالر خالل السنوات الخمس المقبلة.

6/2/2112الخليج، الشارقة،   
 

 للبحو  السياسية والمسحية تضع سيناريو ات الحتمالية انهيار السلطة الفلسطينيمركز لدراسة ل .11
دراسة، نشرها االربعاء مركز ابحاث فلسطيني مستقل، ان الفلسطينيين  كوم: أظهرتدوت  القدس-هللارام 

بب "الضغوط الداخلية" أو ، سواء بسالفلسطينيةلديهم "مخاوف متزايدة" بشأن احتمال "انهيار" السلطة 
 "ضغوط وعقوبات قد تفرضها إسرائيل عليها"، داعية الى سلسلة اجراءات تحسبا لهذا السيناريو.

وبحسب الدراسة التي اصدرها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فان "معظم الفلسطينيين 
تلعب دورين مهمين: تعفي سلطة االحتالل من يعتقدون ان إسرائيل تنظر الى السلطة الفلسطينية على انها 

مسؤولية رعاية أولئك الذين يعيشون في ظل االحتالل، وتقي إسرائيل التي ترغب في حماية هويتها اليهودية 
 من التهديد الديموغرافي المتجسد في واقع الدولة الواحدة الحالي".
سط للواليات المتحدة" و"المركز النرويجي واضافت الدراسة، التي أُعدت بالتعاون مع "مشروع الشرق االو 

، انه رغم هذا فإن "إسرائيل قد تلجأ وأكاديمياخبيرا وسياسيا  005 حواليلمصادر بناء السالم" وشارك فيها 
 الى فرض عقوبات من شأنها أن تؤدي، عن قصد أو عن غير قصد، إلى انهيار السلطة الفلسطينية".

 م التالي"، بمعنى اليوم التالي النهيار السلطة الفلسطينية.وحملت الدراسة عنوان "مبادرة اليو 
واشارت الى ان "عددا ضئيال" من الفلسطينيين يعتقد بأن على السلطة الفلسطينية ان تحل نفسها "إلجبار 

 إسرائيل على تحمل مسؤوليتها الكاملة كقوة محتلة".
عبرية "ألن تختار من بين احد الخيارين وبحسب هؤالء، فان هذا االمر في حال حصوله، سيضطر الدولة ال

سيضطرها أن تصبح إما دولة فصل عنصري أو تمنح الفلسطينيين  مما-التاليين: تعزيز واقع الدولة الواحدة 
 إنهاء احتاللها، ومنح الفلسطينيين االستقالل والسيادة". أو-الكاملةحق المواطنة 
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لسطينية او تم حلها، فان هذا االمر "قد يشكل ضربة وترى الدراسة أيضا انه في حال انهارت السلطة الف
مدوية لجهود الفلسطينيين الرامية لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، ال سيما إذا ما خضعت األولى الحتالل 

 إسرائيلي كامل، وكسبت األخيرة المزيد من االستقالل ومن سمات الدولة".
ه "ضربة قاصمة لنهج حركة فتح في حل النزاع مع إسرائيل" وهذا السيناريو سيؤدي بحسب الدراسة الى توجي

والى "اكتساب حماس مصداقية أكبر" تعيد اليها القوة التي فقدتها بعد سيطرتها بالقوة على قطاع غزة في 
2115. 

 و"أسوأ السيناريوهات" النهيار السلطة الفلسطينية او حلها سيكون، بحسب الدراسة، "التأثير المشترك لالنهيار
 مليارات دوالر من اإلنفاق العام". 2المتوقع للقانون والنظام العام، ولتالشي أكثر من 

وحذرت الدراسة من ان هذا السيناريو "سيوجه ضربة قاسية للقطاع الخاص، وسيؤدي إلى انهيار تدريجي 
التصاالت لنظام العدالة، فضال عن تراجع واسع للخدمات في معظم القطاعات من الصحة والتعليم إلى ا

 والمياه والطاقة".
وفي ظل السيناريو األسوأ هذا، توقعت الدراسة "أن ترتفع معدالت الفقر والجريمة والخروج عن القانون بشكل 
خطير، وأن تلجأ الميلشيات المسلحة إلى تطبيق القانون بأيديها، مما سيعزز من فرص وقوع أحداث عنف 

 إسرائيلية". -داخلية وفلسطينية
دراسة الى جملة توصيات لتفادي االضرار في حال انهيار السلطة الفلسطينية، مناشدة السلطة وخلصت ال

بأن "تعمل اليوم الستباق اسوأ العواقب المحتملة /في اليوم التالي/، لنكون اكثر قدرة على التعامل مع الواقع 
 الجديد".

نشاء مؤسسات محلية مستقلة في مختلف القطاعات، مما  ومن هذه التوصيات "تشكيل حكومة في المنفى، وا 
 قد يساهم في بلورة هيئات تنظيمية بديلة عند غياب السلطة الفلسطينية".

 6/2/2112القدس، القدس، 
 

 : سنقاضي القضاء المصري وكل من اتهمنا زورا  حماس .02
ي، أكد القيادي في حركة حماس على أن حركته ستعمل علـى تقـديم مـذكرة تقاضـي بهـا القضـاء المصـر  غزة:

 على اتهاماته الباطلة ضدها.
وقال البردويل خالل تصريحات تلفزيونية مسـاء اليـوم الخمـيس، إن حركتـه سـتقوم بجمـع كـل االتهامـات التـي 
حـــاول اإلعـــالم المصـــري إلصـــاقها بهـــا، مـــن فيـــديوهات مصـــورة وصـــحف وغيرهـــا مـــن االتهامـــات المتناقضـــة 

 والمفبركة والغير صحيحة.
الحركــة ســـتقوم كــذلك بمقاضــاة القضـــاء المصــري، الــذي اتهـــم أبنائهــا وقيادتهـــا  وشــدد خــالل حديثـــة علــى أن

وقال "البردويل سنقوم  بالتحريض على مصر والتدخل باألحداث بها خالل ثورة الخامس والعشرين من يناير.
بجمـــع كـــل هـــذه األدلـــة ونرفقهـــا فـــي مـــذكرة تظهـــر للعـــالم والـــرأي العـــام، كـــذب هـــذه االتهامـــات، ونقاضـــي بهـــا 

 القضاء المصري وكل من اتهمنا".
 5/2/2500، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ا  للقاء  نية وقيادات حماسشع : وفد من مركزية فتح إلى غزة غد .00
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عبد الرؤوف أرناؤوط: أعلن د.نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في تصريح لـ"األيام"  -القدس 
 أهداف رئيسية. 0المركزية سيتوجه يوم غد الجمعة إلى غزة من اجل  أعضاء من اللجنة 4أن وفدا من 

وقال د. شعث، "نذهب إلـى غـزة أوال مـن اجـل اسـتكمال بنـاء تنظـيم )فـتح( وتوحيـدها وزيـادة فعاليتهـا، وثانيـا، 
من اجل االطالع عـن كثـب علـى أوضـاع أهلنـا فـي غـزة مـن مختلـف نـواحي الحيـاة، حيـث إن الوضـع هنـاك 

نرى ما يمكن عمله ولن ندخر أي جهد من اجـل التخفيـف عـن أهلنـا، وثالثـا، فسـيتم االجتمـاع صعب جدا وس
 مع إسماعيل هنية وقيادات )حماس(".

 وشدد د. شعث على "اننا حريصـون علـى أن نسـمع أي شـيء جديـد إيجـابي نحـو الوحـدة الوطنيـة الفلسـطينية
 وطي صفحة االنقسام".

 عث كال من صخر بسيسو وجمال محيسن ومحمد المدني.ويضم وفد المركزية إضافة الى د. ش
وأشار في هذا الصدد إلى أن حركـة فـتح بانتظـار رد حركـة حمـاس علـى تشـكيل الحكومـة المنصـوص عليهـا 
فــي إعــالن الدوحــة، وقــال، "قبلنــا تشــكيل حكومــة مهنيــة برئاســة الــرئيس محمــود عبــاس وان تجــري االنتخابــات 

 نحن اآلن بانتظار رد )حماس(".أشهر من تشكيل الحكومة و  6بعد 
 6/2/2500، اييام، رام هللا

 
 مقدسيين بزعم انتمائهم لحماس أربعة يسجناالحتالل  .00

ـــة: ـــوم األربعـــاء، أحكامـــا ضـــد  القـــدس المحتل ـــة فـــي القـــدس الي ـــزعم  4أصـــدرت المحكمـــة المركزي مقدســـيين، ب
 االنتماء لحركة حماس.

لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصـب،  وقال مركز معلومات وادي حلوة نقال  عن رئيس
 إن المحكمة أصدرت أحكاما  متفاوتة على المقدسيين األربعة وصل أعالها لسبع سنوات.

عـام( مـن حـي الصـوانة وكفـاح إبـراهيم سـرحان  42وبين أن األربعة هم األسـير يعقـوب محمـود أبـو عصـب )
 22لســجن الفعلــي مــدة ســبع ســنوات وقــد مضــى علــى اعتقالهمــا عــام( مــن ســلوان، و حكمــت عليهمــا با 44)

 شهرا، حيث اتهم أبو عصب "بأنه مسؤول حركة حماس بالقدس" وسرحان المسئول المالي لها هناك.
 5/2/2500، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ينحول قيام الجيش المصري بقتل أو اعتقال فلسطيني "اليوم السابع"دعاءات ا بتكذّ حماس  .05

أكدت حركة حماس، أن التصريحات الواردة فـي صـحيفة اليـوم السـابع، والمنسـوبة إلـى مصـدر  الرأي: –غزة 
 عسكري مجهول، إدعى بها اعتقال فلسطينيين، محض فبركات وأكاذيب.

وقـــال النـــاطق باســـمها ســـامي أبـــو زهـــري علـــى صـــفحته فـــي "فـــيس بـــوك" األربعـــاء، إن مـــزاعم تـــدمير الجـــيش 
ســـكرية فـــي منطقـــة المهديـــة معظـــم أعضـــائها مـــن قطـــاع غـــزة، ســـخيفة وال أســـاس لهـــا مـــن المصـــري لخليـــة ع

 الصحة.
وبين أنه إذا كان الجيش المصري قتل أشخاصا  من غزة فعليه أن يعلن أسماءهم علـى األقـل، مؤكـدا  أن كـل 

 هذه االدعاءات فبركات وأكاذيب.
عــض الجهــات األمنيــة واإلعالميــة المصــرية مــن وأكــد أن الحركــة تنبــه إلــى محاولــة التضــليل التــي تمارســها ب

 خالل االدعاء باعتقال فلسطينيين بين الحين واآلخر في شمال سيناء.



 
 
 

 

 

           02ص                                    0025العدد:     6/2/2500 الخميس التاريخ:

وأوضح أن بعض من يتم اعتقالهم من أصـول فلسـطينية، لكـنهم مواطنـون مصـريون حيـث أنهـم ولـدوا ونشـئوا 
 على األراضي المصرية وال عالقة لهم بقطاع غزة.

 5/2/2500، ينية لإلعالموكالة الرأي الفلسط
 

  اضدّ  الذي أرسلته حركة فتح إلى مصر يعالماإلوفد ال تصريحات نحماس تدي .06
وقال  أدانت حركة حماس التصريحات الصادرة عن الوفد اإلعالمي الذي أرسلته حركة فتح إلى مصر.: غزة

األربعـــاء، إن الـــدكتور ســـامي أبـــو زهـــري المتحـــدث باســـم حمـــاس فـــي تصـــريح مكتـــوب وصـــل "الرســـالة نـــت" 
التصريحات امتألت بالتحريض على حماس وعلى قطاع غزة، واستنكر الدعوة إلى تشديد الحصار على غزة 

واعتبـــرت الحركـــة هـــذه التصـــريحات بمنزلـــة تســـاوق سياســـي رخـــيص لتحقيـــق  عبـــر مالحقـــة األنفـــاق تجاريـــة.
 لمصالح فئوية على حساب مصالح الشعب الفلسطيني.

 5/2/2500، الرسالة، فلسطين
 

 لتنازالت السلطةحدا  بموق  وطني يضع  يطالبونقادة من حماس  .00

أثار تصريح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي طلب فيه مـن وزيـر الخارجيـة : رام هللا )فلسطين(
النـاتو"، فـي  -األمريكي، جون كيري، إجراء تعديل على خطة السالم ونشـر قـوة مـن "حلـف شـمال األطلسـي 

 ردن، موجة من االنتقادات من قبل نواب وقادة فلسطينيين.غور األ

ورأى النواب والقادة الفلسطينيون، أن طلب عبـاس "ال يصـب فـي مصـلحة الشـعب الفلسـطيني، بـل ويزيـد مـن 
قامة  تمكين االحتالل ببسط سيطرته على األراضي الفلسطينية، وينهي حلم الفلسطينيين في إنهاء االحتالل وا 

 ة".دولتهم المستقل

النائــب عــن كتلــة "التغييــر واإلصــالح" البرلمانيـــة التابعــة لـــ"حماس" فــي التشــريعي الفلســطيني، إبـــراهيم  وأكــد 
دحبور، على أن "أي دولـة فـي العـالم ال بـد أن تتمتـع بسـيادة كاملـة علـى أرضـها وشـعبها ومواردهـا وحـدودها 

 وغالفها الجوي ومياهها اإلقليمية".

تلك اعترافا  دوليا ، وأن يكون لديها هوية وطنية يجمع عليها مواطنيهـا، مـع وجـود وتابع دحبور: "ويجب أن تم
جيش مؤهل يدافع عن حدودها ويحمي أمنها القومي". مشيرا  إلى أن عدم توفر تلك المقومات "يعني أن تلـك 

 الدولة أصبحت منقوصة السيادة، غير مكتملة األركان، ومن الصعب إطالق مصطلح دولة عليها".

دوره، اعتبر القيادي في "حماس" ووزير األسـرى سـابقا ، المهنـدس وصـفي قبهـا، أن الحـديث عـن قبـول قـوات ب
أجنبية من حلف شمال األطلسي داخل األراضي الفلسطينية بأية صورة كانت في إطار الحل النهائي، يعتبر 

ا من سيادتها، واحـتالال  إسـرائيليا  جديـدا  "مّسا  مباشر ا في معايير استقاللية الدولة الفلسطينية المرتقبة، وانتقا ص 
 بوجوه ومسميات جديدة"، على حد تعبيره.

لـــى األبـــد بمثـــل تلـــك القـــوات، يعنـــي وبمـــا ال يقبـــل التأويـــل، أن ذلـــك تأبيـــد لالحـــتالل  وأضـــاف قبهـــا "القبـــول وا 
 األجنبي لفلسطين والشعب يرفض أي انتقاص من حقوقه".

ة "حمـاس"، حسـام بـدران، أن أقـوال الـرئيس عبـاس ومـا سـبقها تهـدف إلـى من ناحيتـه، أكـد النـاطق باسـم حركـ
 "تهيئة الرأي العام ألية تنازالت قادمة". مشددا  أنها "ال تعبر عن الشعب وال تمثل تطلعاته وقناعاته".

ونــوه بــدران إلــى أن "إصــرار الســلطة علــى إعطــاء ضــمانات ألمــن االحــتالل وســالمته، تعطــي صــورة مشــوهة 
الم وكـــأن المحتـــل هـــو الضـــحية". مؤكـــد ا أن تصـــريحات عبـــاس تـــدل علـــى "ضـــعف موقـــف الســـلطة أمـــام العـــ

 وهشاشته وعدم استناده إلى أي مرجعية وطنية أو التفاف جماهيري".
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 5/2/2500قدس برس، 
 

 نزيه أبو عون: تصريحات عباس ايخيرة "قبول باحتالل مؤبد لفلسطين" .04

اس بالضـــفة الغربيـــة نزيـــه أبـــو عـــون مواقـــف رئـــيس الســـلطة القيـــادي فـــي حركـــة حمـــ : عـــدّ جنـــين )فلســـطين(
الفلسطينية محمود عباس، التي نشرتها له صحيفة "نيويورك تـايمز" األمريكيـة بخصـوص الموافقـة علـى نشـر 
قوة من حلف شمال األطلسي في في األراضي الفلسطينية لخمس سنوات، هي "قبول باحتالل مؤبد لفلسطين 

 شكال  ومضمون ا".

يصــــب فــــي مصــــلحة القضــــية  بــــو عــــون فــــي تصــــريحات خاصــــة لـــــ "قــــدس بــــرس": "إن هــــذا الحــــل الوقــــال أ
الفلســطينية، بــل ســيزيد مــن تمكــين االحــتالل فــي بســط ســيطرته علــى الضــفة بمباركــة رســمية فلســطينية، بــل 

أو  "، الفتـ ا النظـر علـى أن رئـيس السـلطةواالسـتقالليطيح بالحد األدنى لطموح كنس االحتالل ونيـل الحريـة 
 مكتبه لم ينف هذا الخبر مما يؤكد صحته.

وعّبر أبو عون عن خشيته من أن يكـون هـذا التصـريح لـرئيس السـلطة الفلسـطينية بمثابـة "تمهيـد للـرأي العـام 
لما قد يحمله قابل األيام من حلول هزيلة تفرض بقوة على الجانب الفلسطيني"، مطالب ا الرئيس عباس وحركة 

ية "أن تقف الموقف المسـؤول تجـاه مـا يجـري ومـن ثـم تغيـر مـن سياسـاتها وبأسـرع وقـت "فتح" ولجنتها المركز 
لصالح إنجاز المصالحة للوقوف جميعا كفلسـطينيين أمـام هـذا الصـلف والتعنـت ولرسـم سياسـة وطنيـة تحمـي 

 الثوابت وتحقق المصالح العامة"، كما قال.

 5/2/2500قدس برس، 

 
 االغتيال في "عين الحلوة"مليات عتدين  الفصائل والقوى الفلسطينية .09

الفلسـطينية اجتماعهـا الـدوري فـي مقـر سـفارة دولـة فلسـطين  واإلسـالميةعقدت قيادة الفصائل والقـوى الوطنيـة 
 في بيروت بحضور جميع الفصائل الفلسطينية العاملة في لبنان.

التــي  اإلرهابيــةتفجيــرات بيانــا دانــت فيــه ال وأصــدرتتــم بحــث آخــر المســتجدات فــي لبنــان وفلســطين والمنطقــة 
الحذر واليقظه وتوحيد الجهود لمواجهـة المخـاطر التـي  إلىاللبنانيين  األشقاءحصلت في لبنان ودعت جميع 

حـداثفـي لبنـان  األهلـيتحدق بالبلد وتستهدف السلم   العـدو الصـهيوني. إالصـراع داخلـي مـذهبي ال يخـدم  وا 
وعلى المحافظة على أمن المخيمات الفلسـطينية واسـتقرارها. وأكدت الحرص على وحدة لبنان وأمنه واستقراره 

المشتركة فـي  األمنيةودانت عمليات القتل واالغتيال التي تحصل في مخيم عين الحلوه وجددت دعمها للقوة 
 المخيم ودعتها لضبط األوضاع في المخيم ومحاسبة المخلين بحالة االستقرار واألمن فيه.

ـــق ورفـــض المجتمعـــون اســـتخدام ال مخيمـــات الفلســـطينية مـــن أي جهـــة كســـاحة لتصـــفية الحســـابات او كمنطل
 من قبل القضاء اللبناني. إدانتهفي لبنان وأكدوا رفع الغطاء عن كل فرد تثبت  األهليلضرب السلم 

مــازن. وجــدد مطالبــة أبــو الصــهيونية علــى القيــادة الفلســطينية والــرئيس  -األمريكيــةورفــض البيــان الضــغوط 
للفلسطينيين في لبنان. كما جدد التمسك بحق العودة ورفـض  واإلنسانيةالحقوق المدنية  بإقرارانية الدولة اللبن

 التوطين والتهجير.

 6/2/2500، المستقبل، بيروت

 
 تقارب يبن حماس ودحالنلمصالح مشتركة تدفع ل": العربي"القدس  .25
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محمــد  "عــدوها اللــدود"حمــاس، مــع  بــين حركــة "خــط اتصــال"غـزة ـ وكــاالت: يــتم تــداول تســريبات تفيــد بوجــود 
 التي يعيشها الطرفين. "األزمة"، و"المصالح المشتركة"دحالن القيادي المفصول من حركة فتح، بدافع لغة 

وخط االتصـال بـين دحـالن وحمـاس، أكـده مصـدر مقـرب مـن األخيـرة، والـذي لفـت إلـى وجـود أدلـة لمثـل هـذا 
ثــالث شخصــيات مقربــة مــن دحــالن لغــزة، وهــم ماجــد أبــو  التقــارب بــين الطــرفين، منهــا ســماح حمــاس بعــودة

 شمالة، وسفيان أبو زايدة، وعالء ياغي.
هــؤالء الثالثــة )أبــو شــمالة، أبــو زايــدة، يــاغي( معروفــون "المصــدر الــذي رفــض الكشــف عــن اســمه، قــال إن 

 ."لهم بالعودة؟ فلماذا تسمح حماس "، متسائال  "بقربهم الشديد من دحالن، وهم غير مقربين من الرئيس عباس
ويفســر المصــدر المقــرب مــن حمــاس، عــودة حلفــاء دحــالن إلــى القطــاع، ومــنحهم حريــة العمــل هنــاك، بوعــود 

العمـل علـى تخفيـف الحصـار المصـري عـن قطـاع غـزة، وذلـك بحكـم عالقاتـه مـع السـلطات "قطعها األخيـر بــ
 ."في مصر

الحية التي تحدث بها دحـالن علـى صـفحته ( اللغة التصبين دحالن وحماسولعل من مؤشرات هذا التقارب )
األسـبوع الماضـي، معقبـا  علـى عـودة عـدد مـن القـادة المقـربين لـه لغـزة، قـائال   "فيسـبوك"الشخصية عبر موقع 

 ."الفلسطيني الحق، متسامح القلب مع أبناء وطنه، وبطبعه يهفو الى الوحدة ويكره االنقسام"
اللجنــة الوطنيــة للتنميــة والتكافــل "تشــكيلها حاليــا تحــت مســمى وأعلــن دحــالن عــن دعمــه للجنــة فصــائلية يــتم 

، مهمتهــا إدخــال مســاعدات إنســانية إلــى غــزة، مضــيفا: آمــل أن يكــون العمــل اإلنســاني اإليجــابي "االجتمــاعي
 ."رافعة لتوحيد الصفوف ومقدمة إلنهاء االنقسام

صـور وعجـز ويحـاول أن يجعـل منـي أقـول لمـن يفـاوض بق"كما هاجم دحالن الرئيس الفلسطيني بقسـوة قـائال 
أو من غيري شماعة لفشله وعجزه في إنجاز الحد األدنى ..ال تتحجج بي أو بغيري، ربما تنقصـك الشـجاعة 

 ."ألسباب وطنية و أخالقية إلعالن فشل المفاوضات
وتضـم هــذه اللجنــة، ماجــد أبــو شــمالة، وأشــرف جمعــة، وعــالء يــاغي، عــن حركــة فــتح، فيمــا تضــم عــن حركــة 

ســـماعيل األشـــقر، وغـــازي حمـــد، "اس، صـــالح البردويـــل،حمـــ وعـــن حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي تضـــم، خالـــد  "وا 
 البطش، باإلضافة إلى ممثلين عن الجبهتين الشعبية، والديمقراطية، وحزب الشعب.

ولم ينف القيادي في حمـاس، صـالح البردويـل، صـحة خبـر التقـارب مـع دحـالن ولـم يؤكـده فـي ذات الوقـت، 
 ."لتجاوز مرحلة االنقسام عمليا  وسياسيا  … س مستعدة أن تمد يدها للجميعحما"وقال 

حماس تمد يدها للمصالحة في هذه الفترة للجميع، "وردا  على سؤال حول إمكانية المصالحة مع دحالن، قال 
 ."باعتبارها أفضل الفترات التي يمكن أن تنتهز لمواجهة إسرائيل ال سيما بعد فشل المفاوضات

هــذا األمــر خاضــع للدراســة، ألن "يتعلــق بإمكانيــة ســماح حمــاس لــدحالن بزيــارة غــزة، أجــاب البردويــل:  وفيمــا
 ."األمر متعلق بحسابات سياسية وقضائية

تأمـل أن يسـتغل دحـالن، عالقاتـه بحكـام اإلمـارات، كـي "وبحسب المصدر المقـرب مـن حمـاس، فـإن الحركـة 
 ."عن غزة يضغطوا على القيادة المصرية كي تخفف الحصار

ــم يســتبعد وســام عفيفــة، رئــيس تحريــر صــحيفة  نصــف األســبوعية الصــادرة فــي غــزة،  "الرســالة"مــن جانبــه، ل
 ."وجود تقارب من الحركة ودحالن"والمقربة من حماس، صحة األنباء التي تحدثت عن 

يعـود بقـوة للمشـهد دحـالن "من جهته، يقـول إبـراهيم أبـراش، أسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعـة األزهـر، بغـزة، إن 
 ."الفلسطيني، وخصوصا  قطاع غزة
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اللقاءات المتعددة لدحالن مع قيادات مصرية منها وزير الدفاع عبد الفتـاح السيسـي، لهـا "ويضيف أبراش أن 
 ."أكثر من داللة تتعلق بعودة دحالن للمشهد السياسي الفلسطيني

اته مـع اإلمـارات ومصـر، يمكنـه أن يمـد لهـم حماس باتت تعتقد أن دحالن ومن خالل عالق"ويرى أبراش أن 
 ."مأزقهم االستراتيجي السياسي والمالي"حبل اإلنقاذ من 

 6/2/2500، القدس العربي، لندن

 
 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة 555قرار "إسرائيل": إ .20

ة التابعة لبلدية القدس صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء اإلسرائيلي عبد الرؤوف أرناؤوط، وكاالت:
 086وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات مقامة في القدس الشرقية من بينها  550الغربية على إقامة 

 06وحدة في مستوطنة "النبي يعقوب" و 206وحدة جديدة في مستوطنة "هار حوماه" في جبل أبو غنيم و
 وحدة في مستوطنة "بسغات زئيف".

لناطق باسم الرئاسة، في تصريح لـ"األيام" قرارات إقامة الوحدات االستيطانية الجديدة وأدان نبيل أبو ردينة، ا
وهدم المنازل الفلسطينية، كما أدان نائب رئيس بلدية القدس الغربية من حزب )ميرتس( اليساري اإلسرائيلي 

  القرار معتبرا انه "محاولة إلفشال أي اتفاق نهائي".
وقال ليئور اميحاي  ناهضة لالستيطان فإن البناء سيبدأ في األسابيع القادمة.وبحسب حركة السالم اآلن الم

المتحدث باسم "السالم اآلن" لوكالة فرانس برس، "نحن نتحدث عن رخص البناء التي تعد بالفعل المرحلة 
لدولتين ال وندد اميحاي بالقرار قائال، "انه قرار مخجل في لحظة مخزية. الحكومة التي تريد حل ا النهائية".

 تقوم بإصدار هذا العدد من التراخيص لحي في القدس الشرقية".
بينما أكدت البلدية في بيانها ان هذه الخطط "تمت الموافقة عليها قبل سنوات" مشيرة الى أنها خالل 

 االجتماع صادقت على خطط للبناء في األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.
تغيير في سياسة مجلس البلدية في السنوات األربعين األخيرة ونواصل البناء في وقال البيان، "لم يحدث أي 

 أحياء المدينة حسب خطة لليهود والعرب على حد سواء".
من تموز الماضي فإن السلطات  22وبحسب أرقام صادرة عن "السالم اآلن" فمنذ بداية المفاوضات في 

حدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين و  20002اإلسرائيلية قامت بطرح مشاريع بناء لـ 
 أخرى. 40460وقامت بطرح عطاءات لبناء 

 6/2/2500، اييام، رام هللا
 

 المراقب اإلسرائيلي يطالب ببلورة سياسة السترداد "حقوق الالجئين اليهود" .22

سرائيلية المتتالية لم تبلور سياسة "الحكومات اال اليوم إنشابيرا، في تقرير نشره  الدولة، يوسفقال مراقب 
يرانشاملة في مسالة استرداد حقوق اليهود المنحدرين من الدول العربية  وذلك رغم صدور قرارات عدة  وا 

ره بـ "معلومات عن الالجئين اليهود من الدول العربية يوعنون المراقب تقر  ".بهذا الشأن خالل العقد االخير
يران"، ويتحدث استرداد حقوق مئات االالف من اليهود الذين اضطروا الى الهجرة من الدول عما اسماه " وا 

يرانالعربية   تاركين وراءهم امالكهم دون تلقي اي تعويضات عنها". وا 
 منذ سنوات على الدفع بهذه الرواية. تدأبتوازي قضية الالجئين الفلسطينيين،  لخلق قضيةوتسعى إسرائيل 

 تيار يغالي في صهيونيته، ويعتبر األكثر تطرفا في إسرائيل. القومي، وهويني وينتمي شابيرا إلى التيار الد
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 5/2/2500، 04عرب 
 

 لحارقةا للزجاجات يربط بين القدس المحتلة وتل أبيب تجنبا   طريق يحظر على الوزراء سلوك "الشاباك" .20
ائيليين عدم استخدام الطريق "الشاباك" من الوزراء اإلسر  اإلسرائيليطلب جهاز األمن العام : القدس المحتلة

 " الذي يربط بين القدس المحتلة وتل أبيب.440المسمى "
وبرر "الشاباك" دعوته هذه بازدياد عدد عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة على طرقات الضفة، 

ير وبشكل خاص على هذا الطريق حيث تتعرض سيارات المستوطنين للرشق بالحجارة والحارقات بشكل كب
 لدى مرورها بالقرب من قرى غرب رام هللا.

نار على  إطالقوقال أحد الوزراء اإلسرائيليين إن فرض هذا الحظر تقرر بسبب انذارات بوقوع عمليات 
" بعد بدء عمليات 442وازداد استخدام اإلسرائيليين لشارع " الطريق الذي يقع مقطع منه في الضفة الغربية.

 ب بازدحامات مرورية ذلك تلك الطريق." ما تسب2توسع طريق رقم "
 6/2/2500، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 

 "إسرائيل"المستوطنات المقامة في الضفة الغربية إلى  بمشروع قانون لضمّ ريغي  تتقدم  .20
، بمشروع ‹الليكود بيتنا›تقدمت عضو الكنيست االسرائيلي ميري ريغيف من حزب وكاالت: -المحتلةالقدس 

لمستوطنات المقامة في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في محاولة إلحباط المفاوضات مع قانون لضم ا
حراج رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو.  الفلسطينيين وا 

وكانت ريغيف تقدمت بمشروع قانون لضم مستوطنات االغوار، والذي حصل على موافقة أغلبية الوزراء في 
قوانين، لكن وزيرة القضاء تسيبي ليفني قررت استئناف القرار لمنع طرحه للتصويت اللجنة الوزارية إلقرار ال

 في الكنيست.
من أعضاء  %25كما تقدمت ريغيف باقتراح قانون يمنع نتنياهو من التفاوض على القدس دون موافقة 

 الكنيست، لكن نتنياهو أصدر تعليماته للوزراء بمعارضة القانون.
 رنوت العبرية أن اللجنة الوزارية ستبحث مشروع قانون ريغيف يوم األحد المقبل.وذكرت صحيفة يديعوت اح

ونقلت عن ريغيف قولها أنها تقدمت باقتراح القانون لمنع إخالء المستوطنات أو إبقاء المستوطنين تحت 
سيمنع  السيادة الفلسطينية، في حال تم التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين. ووفق الصحيفة، فان نتنياهو

 إقرار القانون في اللجنة الوزارية.
 6/2/2500، الدستور، عّمان

 
 "إسرائيل"سوري عولجوا في  جريح 055: صح  ومواقع عبرية .25

جريح سوري عولجوا في  200بعد أيام على نشر تقارير في صحف ومواقع عبرية مختلفة عن : يحيى دبوق
 في تقرير على الموقع الرسمي للناطق باسم جيشها. المستشفيات اإلسرائيلية، أكدت تل أبيب الرقم رسميا  

خالل  200وكشف الموقع أّن عدد الجرحى السوريين الذين تلقوا العالج في المستشفيات اإلسرائيلية تجاوز الـ
، أشار التقرير «نظرة من الداخل على المستشفيات التي تنقذ حياة السوريين»عام واحد فقط. وتحت عنوان 
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تسيطر على « القيم والمفاهيم اليهودية)!(»الة الحرب الرسمية المعلنة بين الجانبين، إال أّن إلى أّنه رغم ح
 أداء الجيش تجاه الجرحى السوريين.

 6/2/2500، خبار، بيروتاي
 

 المتوقعة رة ايمن الداخلي لمواجهة الحروبتوّجه إللغاء وزارة الجبهة الداخلية وضمها لوزا"إسرائيل": .26
اسات وتحليل المعلومات الصحفية: طالب وزير الحرب الصهيوني "موشيه يعلون" بحل وزارة ترجمة مركز در 

الجبهة الداخلية لعدم الحاجة لها، في ظل حالة الجدل المحتدمة الدائرة في "إسرائيل" بين الجهات األمنية 
، بدل إنفاقها على المختلفة في المسؤولية عن حماية الجبهة الداخلية، ألن بقاءها هدر ألموال الجمهور

 األمور المهمة والحيوية والمصيرية، للشؤون اإلستراتيجية.
وقال "ناحوم برنياع" كبير المحللين الصهاينة أّن الحرب القادمة التي ستضرب الجبهة الداخلية بحسب جميع 

يزيد عدد ألف صاروخ موجهة اليوم ألهداف في "إسرائيل"، و  200التقديرات العسكرية والمدنية، تقول إن 
الصواريخ في كل يوم، ويزيد مداها، وتتحسن دقتها، وأصبح سؤال المسئول عن إعداد الجبهة الداخلية 

 للحرب، وقدرتها على الثبات بعد أن تنشب الحرب، محسوسا .
وأضاف: بعد إخفاقاتها في الحروب األخيرة، في لبنان وغزة، استخلصت الجبهة الداخلية الدروس، 

ألف جندي كلهم أو أكثرهم من  60وتطورت واتسعت اتساعا عجيبا، فهي تسيطر على  وتخصصت قيادتها،
 رجال الخدمة االحتياطية، وقائدها جنرال يخضع لرئيس هيئة األركان ولوزير الحرب.

وقد أوصت وثيقة عمل كتبتها مجموعة جنراالت صهاينة بنقل المسؤولية عن قيادة الجبهة لوزارة األمن 
أوراق فيها توصيات مشابهة طول السنين في الجيش ومجلس األمن القومي ومكتب مراقب  الداخلي، وأُعدت

الدولة، لكن الوثيقة األكثر إيجازا جاءت على يد "عيدو نحوشتان" رئيس شعبة التخطيط السابق في الجيش، 
 الذي أيد نقل قيادة الجبهة الداخلية لوزارة األمن الداخلي، 

 مجلة "بمحانيه" العسكرية
 5/2/2500، إسرائيل، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 0554لترجمات العبرية ا

 
 بتهمة تسريب معلومات سرية ا  إسرائيلي ا  طيار  00محاكمة : معاري  .20

طيارا   24اليوم األربعاء، حكما  بالسجن على  اإلسرائيليةأصدرت المحكمة العسكرية  :عكا أون الين
خرائط ومواد سرية عسكرية تابعة لسالح الجو اإلسرائيلي، واالحتفاظ بها على إسرائيليا ، بتهمة تصوير 

وذكرت صحيفة معاريف أن القضية بدأت عندما فقد أحد الجنود اإلسرائيليون  هاتفهم المحمول الشخصي.
رائط في سالح الجو اإلسرائيلي هاتفه المحمول، وقام بإبالغ قائده أن هاتفه قد فقد ويحمل بداخله صورا  لخ

وعلى الفور تمكن سالح الجو من العثور على الهاتف المحمول، وعلى إثرها قام  عسكرية ومواد سرية.
جنديا   20سالح الجو اإلسرائيلي بتفقد جميع أجهزة المحمول للعاملين في القاعدة، ليكتشف بعد ذلك أن 

 آخر يحتفظ بمواد سرية تخص سالح الجو اإلسرائيلي.
أن المحكمة العسكرية حكمت على اثنين منهم بالسجن لمدة خمسة أيام، بينما حكم وأشارت الصحيفة إلى 

على الباقي بالسجن مع وقف التنفيذ واالكتفاء بتحذيرهم، كون أنهم لم يكونوا ينون تسريب هذه المعلومات 
نما االحتفاظ بها.  لجهات معادية وا 

 5/2/2500، عكا اون الين
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 ر المقاطعة االقتصاديةتقرير: قراءات إسرائيلية لمخاط .24

وديع عواودة: بموازاة األحاديث عن احتماالت تصعيد مقاطعة إسرائيل في العالم، يتزايد الجدل بين -حيفا 
اإلسرائيليين أيضا  حول مدى جديتها وخطورتها، بين من يراها خطرا  اقتصاديا ودبلوماسيا وكابوسا مستقبليا  

 وبين من يعتبرها مجرد فزاعة.
للمدير العام لوزارة خارجية إسرائيل وسفيرها في تركيا وجنوب أفريقيا سابقا ألون ليئيل فإن تنامي  وبالنسبة

 مقاطعة العالم لبالده ينبغي أن يقلقها جدا .
ورغم أنه ال يبدو أن المقاطعة المتزايدة ستؤدي لحد تدمير اقتصاد إسرائيل القتصارها على منتوجات 

ون مؤثرة وباتت تثير في نفوس اإلسرائيليين اليوم حالة من الذعر ألنهم المستوطنات، فإنها برأيه ستك
 يبحثون عن الحياة الهانئة والقدر األكبر من الرفاهية.

لذلك ينوه ليئيل لألثر السيكولوجي لدعوات المقاطعة االقتصادية والثقافية، ويشير للدور الضاغط للعزل قائال  
 ا  من المقاطعة التي ينتظرها اليسار ويخشاها اليمين اليوم"."نشعر بالقلق في إسرائيل حكومة وشعب

ويستبعد ليئيل أن تتعرض إسرائيل لمقاطعة من قبل دول أو تبلغ الحد الذي بلغته من قبل في جنوب أفريقيا 
إبان حقبة التمييز العنصري، لكنه يحذر من أن الحكومات األجنبية ستشجع الجهات االقتصادية لقطع 

إذا استمر االحتالل، مرجحا  أن تزداد آثار المقاطعة على أوساط واسعة من اإلسرائيليين الذين صالتها بها 
 "يرتجفون خوفا منها".

 
 أسطورة العزل

بالمقابل يقلل المحاضر في العلوم السياسية في جامعة بار إيالن البروفيسور إفرايم عنبر من "أسطورة عزل 
إسرائيل تتمتع بمكانة ليست سيئة في المحافل الدولية بخالف مزاعم  ومقاطعة إسرائيل" في العالم. ويرى أن

قوى اليسار، منوها  إلى تطور عالقاتها التجارية بالدول الغربية الهامة التي ال تغامر بمصالحها بسبب 
 تحوالت الصراع مع الفلسطينيين.

نزعة "الالسامية" بشكل تقليدي  ويعترف عنبر بأن إسرائيل عسيرة الهضم بالنسبة ألوروبا التي تنتشر فيها
 وتكثر فيها الجامعات وأوساط المثقفين المعادية لإلسرائيليين، بل تنزع الشرعية عن دولتهم.

لكنه من جهة أخرى يشير إلى وجود أوساط أوروبية )خاصة المحافظة منها( صديقة إلسرائيل ترى فيها 
طرفة. ويقول إن المقاطعة العربية إلسرائيل في رأس جسر للحضارة الغربية المهددة من جهات إسالمية مت

العالم قد ولَّى زمانها منذ انتهاء الحرب الباردة، زاعما  أن عالقاتها مع دول إسالمية تحسنت بشكل ملحوظ. 
وينفي عنبر وجود تصعيد فعلي ضد إسرائيل بالعالم، ويستذكر أن بعض المحافل الدولية تناهض إسرائيل 

 عليا بهذا المجال.منذ عقود وال جديد ف
 

 نجاحات محدودة
حظيت إسرائيل، في ظل حكومة يمينية، باالنضمام لمنظمة التعاون والنجاعة الدولية  2020ويتابع "في 

 وهذا مكسب دبلوماسي كبير".
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ويرى أن تراجع قوة الواليات المتحدة في المنطقة قد عرض إسرائيل في العقد األخير ألوقات أصعب، لكنه 
اطعتها اقتصاديا  وثقافيا  لم تؤثر على اقتصادها وحياتها الثقافية رغم انتقادات المنظمات الحقوقية يؤكد أن مق

 ورغم المالحقات القضائية من قبل جهات أوروبية معادية.
الكاتب الصحفي البريطاني األصل ذو الجنسية اإلسرائيلية -تعليقا على الموضوع، يقول جوناثان كوك 

 إن الغرب حتى اآلن يكتفي بالتلويح بمقاطعة إسرائيل. -ناصرةوالمقيم في بلدة ال
ويشير إلى أن إجراءات المقاطعة في العالم ضد إسرائيل تكاد تقتصر على منظمات وجهات أهلية غير 

 رسمية، معتبرا  أنها تتسبب بضرر لصورتها ال القتصادها.
رائيل يستخدمون المقاطعة فزاعة كوك، الذي يميل لوجهة نظر عنبر، يرى أن أنصار التسوية في إس

 ويبالغون في وصفها لغرض سياسي.
ويوضح أن العقد األخير شهد مقاطعة موجعة في بريطانيا إلسرائيل ولبضائع المستوطنات كالخضروات 
ومستحضرات البحر الميت، لكن ما لبثت تلك المقاطعة أن تبخرت بسبب المصالح االقتصادية باألساس، 

 قاطعة جزئية وتقتصر على منتوجات المستوطنات فقط.منوها  إلى أن الم
ويضيف "أما في فرنسا فهناك قانون يحظر المقاطعة المنظمة، وتفضل إيطاليا اليوم األعمال على غيرها، 
في حين تغرق إسبانيا في مشاكلها الداخلية، وفي كندا تكاد تقتصر المقاطعة على المؤسسة األكاديمية 

 ووسائل اإلعالم الغربية نقدا  حقيقيا  كافيا  لالحتالل اإلسرائيلي". والكنيسة بينما ال توجه
ويلفت كوك االنتباه إلى أن إسرائيل ما زالت دولة صديقة للغرب وتحظى بدعمه بوصفها االبنة المدللة "ألنه 

راع يخشى انهيار روايته الرسمية عن انقسام العالم بين عالمي الخير والشر )اإلرهاب( ضمن ما يعرف بص
 الحضارات".

ويقول كوك إن الواليات المتحدة ما زالت بعيدة عن أجواء المقاطعة رغم نشاط بعض المنظمات وازدياد عدد 
الفنانين الذين يمتنعون عن زيارة إسرائيل أو التعاون مع مؤسساتها طواعية أو نتيجة ضغوط كما تجلى في 

 اضي.مقاطعة بعض مغنيها البارزين كستيفي ووندر العام الم
بالمقابل نقلت صحيفة يديعوت احرونوت عن مصادر مالية في إسرائيل قولها إن مقاطعة واسعة ستلحق بها 

 مليار دوالر وتؤدي إلى فصل آالف العاملين من وظائفهم. 20خسارة تقدر بنحو 
 5/2/2500الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 طينيين في سوريةمعتقل من الالجئين الفلس 055نحو وجود العمل" ُتحصي  مجموعة" .29

( 400قالـــت "مجموعــة العمـــل مـــن أجــل فلســـطينيي ســورية" إن فريـــق التوثيـــق لــديها أحصـــى وجـــود ): دمشــق
 معتقل من الالجئين الفلسطينيين في سورية.

( الجئــا  40( الجئـا  معتقلـون لـدى النظـام السـوري، و)060وأوضـحت المجموعـة فـي بيـان وصـل )صــفا( أن )
 عند قوات المعارضة.

قضــى تحــت التعــذيب فــي  -فلســطيني الجنســية-ات الســياق، قالــت المجموعــة إن الشــاب معــن غبــار وفــي ذ
 السجون السورية.

وأضـافت بــأن الشــاب فــايز أحمــد خليـل قضــى متــأثرا  بجــراح أصــيب بهـا أول أمــس باشــتباكات مــع مجموعــات 
 الجيش الحر، مشيرة إلى أنه أحد عناصر الجبة الشعبية القيادة العامة.
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عيد أوضــاع المخيمــات الفلســطينية فــي ســورية، أشــارت المجموعــة إلــى أن التيــار الكهربــائي ال زال وعلــى صــ
 ( على التوالي.05مقطوعا  عن مخيم درعا لليوم )

وقد شهد مخيم اليرموك اليوم حملة لتلقيح األطفال في مشفى فلسطين، بعد أن تـم السـماح بإدخـال كميـة مـن 
سـتئناف توزيـع المسـاعدات علـى أهـالي اليرمـوك، إضـافة إلخـراج عـدد مـن لقاحات األطفـال، ترافـق ذلـك مـع ا

 الحاالت اإلنسانية لتلقي العالج خارج المخيم.
5/2/2500وكالة الصحافة الفلسطينية، )صفا(،   

 
 تنجح في فرض الوجود اليهودي في المسجد ايقصى كأمر واقع "إسرائيلالقدس العربي: " .05

ات اإلحتالل اإلسرائيلي واقعا جديدا في المسجد األقصى منذ إقـدامها قبـل فرضت سلط :رام هللا ـ وليد عوض
شهور على السماح للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات يومية له بحيث بات الوجود اليهودي أمرا مألوفا في أروقته 

سالمي.  وساحاته، وذلك في ظل سكون فلسطيني وصمت عربي وا 
قصـــى أن إســـرائيل نجحـــت مـــن خـــالل اقتحامـــات المســـتوطنين ويســـود اعتقـــاد لـــدى المصـــلين فـــي المســـجد األ

الفلســطيني علــى وجــود  "التعــود"اليوميــة للحــرم القدســي والتجــول فــي ســاحاته فــي فــرض واقــع جديــد تمثــل فــي 
يهود داخل الحرم القدسي يوميا والتعايش مع ذلك األمر، بعد أن كان لسنوات طويلة من المحرمـات التـي قـد 

ية اشتعاال في وجه اإلحتالل اإلسرائيلي كما حصل عقـب اقتحـام ارئيـل شـارون، زعـيم تفجر األوضاع الميدان
للمسجد األقصى مما أشـعل انتفاضـة فلسـطينية فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع  2000المعارضة اإلسرائيلية عام 
 غزة ردا على ذلك اإلقتحام.

رابطين فــي المسـجد األقصــى جــراء الــذي تجــاوز السـتين مــن العمــر والـذي يعتبــر أحـد المــ "أبــو جمـال"وحسـب 
ـــإن الوجـــود اليهـــودي فـــي األقصـــى  ـــدة القديمـــة مـــن القـــدس، ف ـــا"ســـكنه فـــي البل ـــع  "أصـــبح أمـــرا عادي جـــراء من

نشغال الدول العربية بأوضاعها  الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول لألقصى لحمايته، وا 
الوضـع لفـرض الوجـود اليهـودي فـي الحـرم القدسـي كـأمر واقـع الداخلية، مشـيرا الـى أن إسـرائيل اسـتغلت ذلـك 

 ."وعلينا كفلسطينيين وعرب ومسلمين التعايش معه"يوميا، 
الـــى أن وجـــود المســـتوطنين فـــي ســـاحات  "القـــدس العربـــي"وأشـــار أبـــو جمـــال فـــي حديثـــه أمـــس األربعـــاء مـــع 

منوها الـى أن حتـى وسـائل اإلعـالم األقصى لم يعد يثير الغضب في نفوس الفلسطينيين والعرب هذه األيام، 
توقفــت عــن تغطيــة أخبــار اإلقتحامــات اليوميــة لألقصــى بذريعــة أنهــا لــم تعــد أخبــارا علــى حــد قولــه، مســتذكرا 

 بسبب اقتحام شارون للحرم القدسي.  2000الفلسطينية عام  االنتفاضةعندما اندلعت 
6/2/2500القدس العربي، لندن،   

 
 ايغوار منطقةمن  فلسطينية عائلة 05 ويقتلعقدس هدم منازل في الاالحتالل ي .00

مقدسـيا، بعـد ان  22 أمـسشـردت بلديـة االحـتالل  :عيسـى الشـرباتي - وكاالت –االغوار  -القدس المحتلة 
وانــدلعت مواجهــات عنيفــة فــي حــي جبــل المكبــر رافقــت عمليــة  هــدمت منــازلهم بذريعــة "البنــاء دون تــرخيص".

 .مواطنا برضوض وجروح مختلفة 25الى اصابة ما يزيد على الهدم ومحاصرة المنازل، ادت 
عائلــة مــن ســكان منــاطق البــرج، والميتــة، والحمامــات. وقــال  05، أمــس، شــرد جــيش االحــتالل األغــواروفــي 

رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية عارف دراغمـة إن آليـات لجـيش االحـتالل وصـلت صـباحا إلـى 
 إخالء العائالت من مساكنها، وتشريدها.المناطق المذكورة، وبدأت ب
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6/2/2500الحياة الجديدة، رام هللا،   
 

 جنوب نابلس يانونبقرية  شجرة الزيتون مئةمستوطنون يقطعون نحو  .02
شجرة من أراضي قرية  200قطع نحو ب مجموعة من المستوطنينقامت  :أحمد رمضان - وكاالت -رام هللا 

االسـتيطان فـي شـمال الضـفة الغربيـة غسـان دغلـس، بـأن عـددا  مـن  وأفاد مسـؤول ملـف يانون جنوب نابلس.
شــجرة زيتــون معمــرة تقــع فــي وادي  200، وقطعــوا نحــو أمــسمســتوطني مســتوطنة" "ايتمــار" هــاجموا القريــة 

 يانون.
6/2/2500المستقبل، بيروت،   

 
 نآخرين مصابين بالسرطا 20ونداء إلنقاذ  ..أسرى يواصلون اإلضراب عن الطعام ثمانية .00

عطــاأ أبــو الســبح أحــرار العــالم التــدخل  فــي غــزة، حكومــةالناشــد وزيــر شــؤون األســرى والمحــررين فــي : غــزة
أســيرا  فلســطينيا  فــي ســجون إســرائيل مصــابين بمــرض الســرطان، فــي وقــت  20العاجــل مــن أجــل إنقــاذ حيــاة 

 واصل ثمانية أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام.
لسطيني أمس إن ثمانية أسرى واصلوا إضرابهم المفتـوح عـن الطعـام. وأضـاف إلى ذلك، قال نادي األسير الف

من الشـهر الماضـي احتجاجـا   22عاما ( بدأ إضرابه عن الطعام في  20في بيان أن المعتقل أمير الشماس )
ر بسـبب تـدهو  "عيـادة سـجن الرملـة"على اعتقاله اإلداري وعزله ومنعـه مـن لقـاء محاميـه، وتـم نقلـه أخيـرا  إلـى 

 وضعه الصحي.
وواصل المعتقلون اإلداريون معمر بنات، أكرم الفسيسي ووحيد أبو ماريا إضرابهم عن الطعام الذي بدأوه في 
ـــد خضـــيرات  ـــالهم اإلداري، فيمـــا واصـــل المعتقـــل عبدالمجي ـــى اعتق التاســـع مـــن الشـــهر الماضـــي احتجاجـــا  عل

رجاع حكمه السابق عليه، بعد إطالقه في  25به منذ إضرا من الشهر الماضي احتجاجا  على إعادة اعتقاله وا 
 ."صفقة شاليت"

مـــن الشـــهر الماضـــي  25كمـــا شـــرع المعـــتقالن المعـــزوالن حســـام عمـــر وموســـى صـــوفان فـــي إضـــرابهما فـــي 
المناسب للثاني. وواصـل المعتقـل احتجاجا  على عزلهما منذ أكثر من خمسة أشهر، وللمطالبة بتقديم العالج 
 .صابر مصباح سليمان إضرابه المفتوح عن الطعام قبل حوالى عشرة أيام

6/2/2500الحياة، لندن،   
 

 تلقيح ضد شلل ايطفال في مخيم اليرموك ايونروا ُتعلن عن بدأ حملة .00
تحدة أمس، أنها بـدأت حملـة أعلنت وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة لألمم الم: (أ. ف. ب)

تلقـــيح ضـــد شـــلل األطفـــال فـــي مخـــيم اليرمـــوك لالجئـــين الفلســـطينيين جنـــوبي دمشـــق، الـــذي تحاصـــره القـــوات 
 النظامية السورية منذ أشهر.

وقال المتحدث باسم الوكالـة كـريس غـانيس إن "أونـروا نقلـت عشـرة آالف لقـاح ضـد شـلل األطفـال إلـى مخـيم 
 اليرموك".

 20ليـــة منظمــات تابعـــة لألمــم المتحـــدة بالتنســيق مــع الســـلطات الســورية، وبعـــد وفــاة نحـــو وشــاركت فــي العم
شخصا  على األقل، داخـل المخـيم بسـبب نقـص الغـذاء وعـدم وجـود الرعايـة الطبيـة المالئمـة، حسـب المرصـد 
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ث"، وقال غانيس: "إن العملية تمـت بنجـاح مـن دون أن يشـوبها أي حـوادوناشطين. السوري لحقوق اإلنسان 
 مشيرا  إلى أن "عملية تلقيح اآلالف من األطفال في المخيم جارية".

6/2/2500الخليج، الشارقة،   

 

 في ايراضي الفلسطينية "الصليب ايحمر"تمنع عمليات  "إسرائيل" .05
الــدولي فــي إســرائيل، ران جولدشــطاين، إلذاعــة الجــيش  "قــال المتحــدث باســم بعثــة الصــليب األحمــر: رام هللا

ن ممارســـات الجـــيش تتكـــرر مـــؤخرا ،  لي، إن جهـــاز األمـــناإلســرائي اإلســـرائيلي ال يســـمح لنـــا بالقيـــام بعملنـــا، وا 
 ولذلك فإن الصليب األحمر لن يتمّكن من االستمرار في تزويد الخيام في الفترة القريبة المقبلة.

الـذين هـدم الجـيش  وقالت اإلذاعة إن الصليب األحمر قّرر أمس األول، وقـف توزيـع خيـام علـى الفلسـطينيين
ــــام قــــّدمها الصــــليب األحمــــر  ــــك بعــــد أن هــــدم الجــــيش خي ــــة غــــور األردن، وذل ــــوتهم فــــي منطق اإلســــرائيلي بي
للفلسطينيين، وفي حاالت أخرى منـع الجـيش الصـليب األحمـر مـن الـدخول إلـى المنطقـة التـي تـم هـدم بيـوت 

 فلسطينية فيها.
6/2/2500االتحاد، أبو ظبي،   

 
 يثير حالة احتقان في مخيمات الضفة  واونر اال وكالة  إضراب .06

العـاملين  إعـالنتشهد مخيمات الالجئين الفلسطينيين فـي الضـفة الغربيـة حالـة احتقـان بعـد  :القدس –رام هللا 
 يوما . 60من  أكثرنقابية منذ  ألسباب اإلضرابفي وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )اونروا( 

جانب مداخل البيوت وفي الطـرق بينمـا يتـراكض  إلىرام هللا، تتكدس القمامة  وفي مخيم الجلزون القريب من
 مدارسهم. إغالقاالطفال يلعبون في طرقات المخيم بسبب 

ووقعت مواجهات عنيفة بين شبان من المخيم والشرطة الفلسطينية، قبل حـوالي اسـبوعين حينمـا حـاول شـبان 
خاللهــا  أصــيبن تضــامنهم مــع العــاملين فــي وكالــة الغــوث، اغــالق طريــق يصــل الــى مدينــة رام هللا تعبيــرا عــ

 شابا بجراح مختلفة. 60شرطيا فلسطينا و 40حوالي 
"فرانس برس": "التوتر ال يسود مخيم الجلزون  مبارك لوكالةمسؤول اللجنة الشعبية في المخيم محمود  ويقول

 فقط بل هذه الحالة تشهدها غالبية المخيمات الفلسطينية".
5/2/2500لقدس، القدس، ا  

 
 نين والمسيحييالمسلمبين  سعي إسرائيلي لتطبيق قاعدة "فّرق تسد" :04الـ يوفلسطين .00

أثارت التصريحات التي أدلى بها رئيس االئتالف الحكـومي فـي إسـرائيل "يـاريف ليفـين" حـول سـعيه : الناصرة
هويـة والتعامـل والتوظيـف فـي "األفضـلية" فـي ال 2248لمنح المسيحيين من فلسطينيي األراضي المحتلة عـام 

 مؤسسات الدولة العبرية، غضب ا في أوساط فلسطينيي الداخل. 

وقال العضو العربي في البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست( حنا سويد في تصريحات خاصة لـ"قدس بـرس"،: "إن 
المســيحيين،  هــذه المبــادرة مــن جانــب ليفــين تافهــة، هــدفها لــيس إعطــاء ميــزات للمســيحيين وال خدمــة مصــالح

نمـا هـي تجليــا لسياسـة فــرق تسـد". وأكـد أن "مســيحيي الـداخل، مــثلهم مثـل جميـع فلســطينيي الـداخل يعــانون  وا 
 .من تمييز عنصري في كل شيء
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من جهته أكد العضو العربي في البرلمان اإلسرائيلي باسل غطـاس، أن الحكومـات اإلسـرائيلية المتعاقبـة تنفـذ 
وطن العربــي، وبــين الفلســطينيين خصوصــا، ســاعية  لتفــريقهم وتقســيمهم علــى سياســة "فــرق تســد" فــي ربــوع الــ

 األساس المذهبي والطائفي والديني، وعلى أساس مسيحي ومسلم ودرزي وشيعي وسني. 
وأضاف لـ"قدس برس": أن "إسرائيل ذهبت ألبعد من ذلك لتعميق عملية التشرذم بين العرب في الداخل حتـى 

 مثل الضفة وغزة وحتى عائلي في القرى والبلدان العربية في الداخل". على أساس عقائدي وجغرافي
 5/2/2500، قدس برس

 
 فلسطيني غير مرغوب فيه للعمل في السوق اللبنانيةالعامل "ايخبار" اللبنانية: ال .04

تجّمـــع بضـــعة شـــبان فـــي مخـــيم البـــداوي البـــداوي وهـــم يرفعـــون الفتـــات تطالـــب بتســـهيل : عبـــد الكـــافي الصـــمد
إلى الخارج، ثم جالوا مسافة قصيرة داخل أحياء مخيم، قبـل أن ينفـرط عقـدهم ويتفرقـوا. المعتصـمون  هجرتهم

شابا ، كان أغلبهم من مخيم نهر البارد المقيمين فـي مخـيم البـداوي، منـذ نـزوحهم  50الذين قّدر عددهم بنحو 
تبوا على الالفتات التي رفعوها ، والبقية كانت من مخيم البداوي، ك2002إليه إثر تدمير مخيمهم صيف عام 

 ".نعم للهجرة"، و"بكرامةوالعيش  حقنا في العمل نريدنعيش،  نريد أننهاجر  "نريد أنعبارات: 
تحّرك الشّبان تحت هذه الشعارات لفت انتباه أكثر من جهـة، فتـداعى عـدد مـن ممثلـي التنظيمـات ومؤسسـات 

فـي الـدعوة إلـى الهجـرة، تحـت عنـاوين  "دعـوات الواعيـة" المجتمع المدني في مخيم البداوي لبحث مـا اعتبـروه
 اجتماعية مبررة.
مـا زاد مــن معانـاة سـكان مخــيم البـداوي عوامـل عديـدة، أهمهــا ثالثـة: األول أن المخـيم لــيس ومـن المؤكـد، أن 

ر مفتوحــا  علــى جــواره، كمــا كانــت حــال مخــيم نهــر البــارد الــذي كــان ُيعــّد ســوقا  رئيســية يقصــدها أهــالي الجــوا
 للتسّوق، وخصوصا  أهالي عكار والمنية وطرابلس.

والعامل الثاني أن األونـروا قّلصـت خـدماتها وتقـديماتها االجتماعيـة والصـحية والتربويـة بشـكل واسـع، مـا فـاقم 
 معاناة أهالي المخيم الذين ارتفعت بينهم معدالت الفقر والبطالة، وجعل البؤس بينهم يزداد على نحو خطير.

اللبنانية إلى مخيم البداوي، كما إلى غيره مـن بـاقي المخيمـات، يتقـدم فيهـا العامـل  "النظرة"ثالث أن والعامل ال
األمنـي علـى أي عامـل آخــر، مـا يجعـل أي موظـف أو عامــل فلسـطيني غيـر مرغـوب فيــه للعمـل فـي الســوق 

ة مـــن مزاولـــة مهـــن كبيـــر ضـــد الفلســـطينيين وتمـــنعهم الحكومـــ "قـــانوني"اللبنانيـــة، التـــي تخضـــع أصـــال  لتمييـــز 
 عديدة، فضال  عن أن اليد العاملة السورية تنافس اليد العاملة اللبنانية والفلسطينية.

6/2/2500ايخبار، بيروت،   
 

 بوق  المفاوضات وتبني المقاومة ةالفلسطيني في البرازيل تطالب السلطة الفلسطينيةالجالية  .09

قيــادة الســلطة فــي رام هللا بوقــف المفاوضــات مــع االحــتالل طالبــت الجاليــة الفلســطينية فــي البرازيــل : برازيليــا
اإلسرائيلي، والتي وصفتها بـ"العبثية"، داعية إياهـا إلـى تبنـي خيـار المقاومـة بكـل أشـكالها سـبيال  لنيـل الحقـوق 

 الفلسطينية.

مرار فـــي وانتقـــدت الجاليـــة إصـــرار مـــا أســـمتها "القيـــادة المتنفـــذة" فـــي منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية علـــى االســـت
التــي لــم يفــرز عنهــا إال المزيــد مــن االســتيطان الممــنهج الــذي يبتلــع  "الســراب السياســي والــنهج االستســالمي،

 األرض بالتدريج واالعتقاالت والقتل والتنكيل وقضم األرض على حساب حقوقنا التاريخية".
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وزيـــر الخارجيـــة  وحـــذرت الجاليـــة الفلســـطينية فـــي بيـــان صـــحفي تلقـــت "قـــدس برس"نســـخة عنـــه: مـــن جـــوالت
األمريكيــة جــون كيــري المكوكيــة للمنطقــة العربيــة، والتــي قالــت "إنهــا تهــدف إلــى فــرض الحلــول االستســالمية 

 وتصفية القضية الفلسطينية
قامة الدولة الفلسطينية  وطالبت بـ"التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بحق العودة وتقرير المصير وا 

 .لسطيني وعاصمتها القدس باعتبارها حقوقا ثابتة غير قابلة للتصرف والتفاوضعلى كامل التراب الف
 5/2/2500، قدس برس

 
 2500أل  دوالر خالل  460 نفذ مشاريع بقيمة تتجاوزشمال خان يونس تُ  بلدية القرارة .05

لـدة، وذلـك مشـاريع تطويريـة فـي الب عشـرة، أنها نفذت األربعاءقالت بلدية القرارة، شمال محافظة خان يونس، 
 م الماضي.2020 سنةدوالر، خالل  862.050بقيمة 

وأوضحت البلدية في بيان صادر عن العالقـات العامـة واإلعـالم:" أن المشـاريع التـي تـم تنفيـذها خـالل العـام 
نشاء مراكز ثقافية وساحات آمنه للعب  ، وحفر األطفالالماضي شملت كافة الخدمات، من رصف للطرق، وا 

تطوير لشبكاتها وتركيب محطة لتحلية المياه، باإلضافة الى برامج تطويريـة للنهـوض بخـدماتها آلبار المياه و 
 والنظافة والنفايات الصلبة". اإلنارةالمقدمة للمواطنين، وأيضا  في مجاالت  اإلدارية

5/2/2500، فلسطين أون الين  

 
 أحمد عبد الرحمن" لإلعالمي الفلسطيني عشت في زمن عرفاتكتاب " .00

الفلســطيني البــارز أحمــد عبــد الــرحمن  واإلعالمــيالسياســي  األول أمــساستضــافت المكتبــة العلميــة : سالقــد
الفلسطيني، للحديث عن كتابه  اإلعالمالعاملين في  أهمالناطق اإلعالمي السابق باسم السلطة الوطنية واحد 

فـي  2004تـى وفاتـه عـام وح2262كونـه المرافـق الـدائم لـه منـذ عـام  "عشت في زمن عرفات"الصادر حديثا 
 مختلف مراحل حياته.

وتمحـور الحــديث عـن كتــاب عبــد الـرحمن الــذي تنــاول فيـه حيــاة الـرئيس الراحــل عرفــات منـذ تأسيســه لمنظمــة 
 .التحرير الفلسطينية وحتى يوم وفاته، وقد قسم الكتاب إلى ثمانية وعشرين فصال ومراحل مختلفة
6/2/2500الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 غزة يقولون إنهم تدربوا في خلية إر ابية.. والمتهمون 41 اليوم: ايمن المصري يعتقل لمصريا .12

متهم  إرهابي 411خلية إرهابية، تضم نحو  41ضبط  فيبوزارة الداخلية  الوطنينجح قطاع األمن 
يارة مفخخة، بارتكاب حوادث تخريبية خالل الفترة الماضية، أحدثها استهداف مبنى مديرية أمن القاهرة بس

آخرين،  52 الوطنيلوزير الداخلية، ويالحق األمن  الفنيواغتيال اللواء محمد السعيد، مدير المكتب 
 عدة جرائم وصادرة ضدهم قرارات بالضبط واإلحضار. فيمتورطين 

 التيإن المقبوض عليهم من العناصر الجهادية التكفيرية،  الوطنيقالت مصادر أمنية مطلعة باألمن 
الرئيس المعزول، محمد مرسى. وأكدت أن جميعهم خرجوا من عباءة تنظيم اإلخوان، باالشتراك مع  ساندت

 أكثر من محافظة. فيعناصر إرهابية أخرى 
اعتراف المتهمين أثناء التحقيق معهم بتلقيهم تدريبات  عن-أسمائهاعدم ذكر  طلبت-المصادروكشفت 
ارية، كما اعترفوا بارتكابهم العديد من حوادث العنف، قطاع غزة على استخدام األسلحة الن فيعسكرية 
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باالشتراك مع عناصر إخوانية. وأكدت المصادر أن التحريات والتحقيقات توصلت إلى أن المتهمين فتحوا 
قنوات اتصال مع عدد من كوادر قيادات حركة حماس الفلسطينية، ومنهم أيمن نوفل، ورائد العطار، اللذان 

، من خالل استضافتهم بقطاع غزة، وتلقينهم قواعد األمن وتدريبهم اللوجيستيوجه الدعم قدما لهم ُمختلف أ
 على مختلف األسلحة بمعسكرات كتائب القسام.

 6/2/2341المصري اليوم، القا رة، 
 
 يمثل مصلحة استراتيجية لـ"إسرائيل" في مصر : استقرار النظام االنقالبيإسرائيليونباحثون  .10

وحذر باحثون لهم من التداعيات  االنقالبينخوفهم من عدم استقرار  ناإلسرائيليو ى أبد: آية محمد على
الخطيرة لفشل قادة االنقالب في إدارة شؤون مصر وعدم قدرتهم على ضبط األوضاع األمنية، مشددين 

 على أن "إسرائيل" تتأثر سلبا  أو إيجابا  بمدى نجاح االنقالب.
من القومي" التابع لجامعة "تل أبيب"، ونشرها موقع المركز الثالثاء وفي تقرير أصدره "مركز أبحاث األ

أوضح البرفسور إفرايم كام، نائب رئيس المركز أن استقرار النظام االنقالبي يمثل مصلحة استراتيجية 
 لـ"إسرائيل".

اهر وشدد كام على "عمق المصالح المشتركة" بين "إسرائيل" وسلطة االنقالب في مصر، مشيرا  إلى مظ
التعاون األمني واالستخباري غير المسبوق الذي يتواصل حاليا  بين الجانبين، مشيدا  بالحمالت األمنية 

 "الجادة والقوية" التي يشنها حاليا  الجيش المصري ضد معاقل "الجهاديين" في سيناء. 
البيين تجاه حركة حماس، ونوه "كام" إلى أن "إسرائيل" تستفيد كثيرا  من العداء الذي يعبر عنه نظام االنق

والتي يراها تهديدا  له، مشيرا  إلى العوائد اإليجابية على "إسرائيل" من اإلجراءات العقابية الكبيرة التي نفذتها 
سلطة االنقالب ضد حماس، وأهمها تدمير األنفاق، على اعتبار أن مثل هذه اإلجراءات حسنت البيئة 

 االستراتيجية إلسرائيل.
تدمير األنفاق أسهم في تجفيف منابع حركة حماس من ناحية التسليح، وسيقلص قدرتها  وأوضح كام أن

 على شن هجمات على العمق اإلسرائيلي.
أصدره المركز، وأعدها كل من الجنرال المتقاعد  الذيالتقرير،  فيوفي نفس السياق أشارت ورقة ثانية 

كز اليوم األربعاء، إلى إن "إسرائيل" استفادت من شلومو بروم والبرفسور يورام شفيتسر، ونشرها موقع المر 
نظرة سلطة االنقالب لحركة حماس كذراع من أذرع "اإلخوان المسلمين"، حيث أسهمت هذه النظرة في دفع 

 سلطة االنقالب لتشديد إجراءاتها ضد حماس.
ضد حركة حماس  وأوضح كل من بروم وشفيتسر أن سلطة االنقالب من خالل الحملة الدعائية التي تشنها 

تحاول إدانة جماعة "اإلخوان المسلمين" في مصر ذاتها، وتسعى لتبرير نزع الشرعية عنها، السيما في 
 الوقت الذي تواصل فيه الجماعة تنظيم المظاهرات الكبيرة ضد االنقالب.

مسلمين" من وأشار الباحثان إلى أن سلطة االنقالب تحاول إضعاف التأييد الجماهيري لجماعة "اإلخوان ال
 خالل "شيطنة" حركة حماس.

واستنتج الباحثان أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي تبذله سلطة االنقالب في مواجهة التنظيمات 
اإلسالمية الجهادية العاملة في سيناء وضد حركة حماس، فأنه يتوجب على "إسرائيل" عدم إبداء أي تدخل 

 ظاهري ومعلن.
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تدخل علني من قبل إسرائيل سيجعل الحمالت األمنية التي يقوم بها الجيش  واعتبر الباحثان أن أي 
 المصري تبدو وكأنها تتم من أجل مصالح "إسرائيل" وبناء  على رغبتها.

وشدد الباحثان على ضرورة أن تحرص "إسرائيل" على السماح لسلطة االنقالبيين بأن تواصل الحرب الكبيرة 
 هادية دون تدخل معلن.التي تشنها على التنظيمات الج

وحثت الورقة صناع القرار في تل أبيب على إبداء المرونة المطلقة التي يسمح بها الملحق األمني في 
اتفاقية "كامب ديفيد" من أجل تمكين الجيش المصري من مواصلة عملياته ضد الجهاديين، سيما على 

 صعيد إدخال القوات والعتاد الحربي.
ت إطالق الصواريخ التي أطلقت من سيناء واستهدفت إيالت، وبعض الصواريخ ورجحت الورقة أن عمليا

التي أطلقت من غزة واستهدفت عمق "إسرائيل"، جاءت ردا  على الحملة التي يشنها الجيش المصري ضد 
 المنظمات الجهادية.

 6/2/2341الشعب، مصر، 
 
 

 "معدل أمن الدولة"ر اب في من تهمة اإل  "مقاومة االحتالل"توصي بشطب  "ايعيانقانونية " .22
استثناء "بشطب الفقرة المتعلقة بـ األردني أوصت اللجنة القانونية في مجلس األعيان :بتراوكالة -عمان 

، في القانون المعدل لمشروع قانون محكمة أمن "أعمال مقاومة االحتالل الصهيوني من تهمة اإلرهاب
إن موافقة مجلس األعيان على توصية  ،أمس األربعاء ،قاداللجنة العين محمد صامد الر  الدولة. وقال رئيس

 اللجنة بشطب تلك الفقرة، يعني أن هناك جلسة مشتركة لمجلس األمة للبت في هذا القانون.
غير مبرر وغير ضروري، إذ أن كل تشريعات العالم، بما فيها تشريعات  "االستثناء"وقال الرقاد إن ذلك 

وأكد أنه ليس في أي من  ل المقاومة من األفعال أو األعمال اإلرهابية.األمم المتحدة، ال تعتبر أعما
 التشريعات األردنية أي نص يشير إلى منع أو تجريم أعمال المقاومة.

 6/2/2112، الدستور، عّمان
  
 يقصىلمسجد استنكر اقتحام مستوطنين ليايردني  ايوقا وزير  .25

هايل عبد الحفيظ داوود قيام مجموعة من  .د ردنياألوقاف األاستنكر وزير  :الخواجا خالد-عمان 
شرطة االحتالل المس باقتحام باحات المسجد األقصى المبارك، بحماية معززة من أالمستوطنين المتطرفين 

 اإلسرائيلي.
 6/2/2112، الرأي، عّمان

  
 أردني باالنضمام لـ"القاعدة"االسرائيلية تتهم أسير  العسكريةالنيابة  .26

لنيابة العسكرية االسرائيلية الئحة اتهام ضد األسير األردني سامر البرق. وقالت النيابة، إن وجهت ا :عمان
البرق أمضى ثالث سنوات في الحبس اإلداري، وهو من مواليد قلقيلية، تلقى تعليمه في باكستان في 

 البيولوجية.موضوع علم االحياء المجهري وتدعي أنه انضم لتنظيم القاعدة واكتسب خبرة في االسلحة 
للمحكمة العليا لإلفراج  وكان البرق قد أعلن االضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله اإلداري، وقدم طلبا  

 عنه، فبادرت لتقديم الئحة اتهام ضده.
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 6/2/2112، الدستور، عّمان
  
 في مشروع كيري  و الخيارات المفتوحة على كل االحتماالت ماأ و المجالي: أس .27

وزير ن أسوأ ما في مشروع أى عضو البرلمان األردني عبد الهادي المجالي أر  :البدارين بسام -عمان 
بما في ذلك وجود مفاجأة  االحتماالت،جون كيري هو الخيارات المفتوحة على كل الخارجية األمريكي 

 وتداعيات على المستوى األهلي في األردن. سلبيا   صاعقة يمكنها أن تفرض إيقاعا  
إذا حصلت تسوية وعملية سالم تختلف األمور وتحسم كل ي في حديث مع "القدس العربي" إنه وقال المجال

لدولة ديمقراطية قائمة على أساس التمثيل  القضايا التي نتجادل فيها في األردن ويمكن لحظتها التحول فعال  
 مواطنة.لصفحة التمثيل القانوني لجميع المواطنين ومنهجية ال االنتقالالسياسي كما يمكن 

 6/2/2112، القدس العربي، لندن
 
 مليون دوالر في رأسمال صندوقي القدس وايقصى 023السعودية تؤكد دفعها  .14

مليون دوالر في  051كشفت السعودية أنها قامت بدفع كامل حصتها البالغ مجموعها : الحياة –الرياض 
 رأسمال صندوقي القدس واألقصى.

األردنية « الغد»السعودية أن المملكة اطلعت على ما نشرته صحيفة وصرح مصدر مسؤول لوكالة األنباء 
من تصريحات منسوبة لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع، والتي أشار فيها إلى 
عدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها حيال دعم صندوق القدس ببليون دوالر أميركي والتي أقرتها القمم 

 ربية.الع
وأكد المصدر أن المملكة وفي إطار دعمها المستمر للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والتزامها 

مليون دوالر أميركي في رأسمال  051بمقررات القمم العربية قامت بدفع كامل حصتها البالغ مجموعها 
 رد مالية تبلغ بليون دوالر.إنشاءهما بموا 5111صندوقي القدس واألقصى اللذين قررت قمة القاهرة عام 

 6/2/2341الحياة، لندن، 
 
 .. وتوجيه رسالة لحماسلحركة "الجهاد"في دعم واضح  شلح استقبلروحاني "رأي اليوم":  .14

عام حركة  أمينحسن روحاني الدكتور رمضان عبد هللا شلح  اإليرانياستقبل الرئيس  اليوم: رأي -بيروت 
للثورة  األعلىيلتقي الدكتور شلح السيد علي خامنئي المرشد  أنلمقرر في فلسطين، ومن ا اإلسالميالجهاد 
 ."اليوم "رأي، مثلما ذكرت مصادر لبنانية مطلعة لـاإليرانية
استقبال السيد روحاني للدكتور شلح ينطوي على مغزى كبير، وتركيز الرجلين على  أن” اليوم رأي“وعلمت 

من رسالة  أكثرهذا التوقيت، وعلى هذا المستوى، يوجه  ضرورة استمرار المقاومة في فلسطين وفي مثل
على  األمريكية اإلدارةالسيد زياد النخالة نائب الدكتور شلح الذي وضعته  أنوكان الفتا  ودولية. إقليمية
 معدودة حضر المقابلة مع السيد روحاني. أيامقبل  اإلرهابقائمة 

عن لقاءاته السابقة مع الرئيس احمدي نجاد، باعتباره  ولقاء الدكتور شلح مع الرئيس روحاني يختلف كثيرا
 .اإليرانيةيمثل الجناح المعتدل في السلطة 

ونائبه يؤكد على حجم الدعم  اإلسالميمين عام حركة الجهاد هذا االستقبال المميز عالي المستوى أل
 المحتلة. األراضياخل للحركة والتثمين العالي لنهجها المقاوم د إيرانالسياسي والعسكري الذي تقدمه 
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يوجه رسالة  "فتح"وحركة  السالمينالمعلن على الجهاد  اإليرانيهذا االنفتاح  إن "اليوم "رأيوقال مراقبون لـ
 في العامين الماضيين. "السوري اإليرانيالمحور "حركة حماس وقيادتها التي ابتعدت عن  إلىواضحة 

 األكثرداخل الحركة الذي يعتبر  "جناح الزهار" بأنهوصف تجري اتصاالت بما ي إيران أن إلى هؤالء وأشار
 ."تشددا"

 6/2/2341رأي اليوم، لندن، 
 
 "إسرائيل"جهود السالم على الرغم من انتقادات  سنواصلكيري:  .03

في الحكومة  أعضاءانتقادات  أن األربعاءجون كيري  األميركيصرح وزير الخارجية  :)أ ف ب( -واشنطن 
 .واإلسرائيليينالسالم بين الفلسطينيين  إحالليفه"، مؤكدا انه سيواصل جهوده من اجل "لن تخ اإلسرائيلية

السبت،  لألمنحملوا بعنف على كيري بعدما تحدث في ميونيخ  نتنياهوفي حكومة بنيامين  أعضاءوكان 
 .من اجل انتزاع تنازالت في مفاوضات السالم مع الفلسطينيين إلسرائيلعن احتمال مقاطعة دولية 

 6/2/2341الدستور، عمان، 
 
 الدولتين االحتالل وحلّ  بإنهاء إال أملمن سجن كبير وال  أسوأقطاع غزة  أحواليون: ننواب بريطا .04

سيئة  بأنها األربعاءفي قطاع غزة اليوم  األوضاعوصف نائب في مجلس العموم البريطاني  :القدس –لندن 
التي احتلت في حرب حزيران  لألراضي اإلسرائيليالحتالل ا إنهاءللغاية من نواح كثيرة مشددا  على ضرورة 

. وقال النائب السير توني بولدري )من حزب المحافظين( خالل نقاش في اجتماع للجنة 4691)يونيو( 
هناك عائالت غزية كثيرة مقسمة بسبب انعدام حرية الحركة لسكان  أنالسياسة الخارجية في مجلس العموم 

المواد الغذائية ونقص التيار الكهربائي، وهو ما يؤثر على مستشفيات غزة  أسعارتفاع ار  إلىالقطاع، مشيرا  
 .األدويةمن نقص  أيضاالتي تعاني 

ونروا( تقدم مواد أوكالة ) أنالسير توني بولدري، الذي يمثل دائرة بانبري االنتخابية )قرب اكسفورد(  وأضاف
سكان  إعطاءعدم  أنان القطاع، وشدد على نحو نصف سك أينسمة،  ألف 011لنحو  أساسيةطعام 

 خارجه ستبقيه بمثابة سجن كبير. إلىالقطاع حرية التنقل 
وعضو  اإلسرائيليةوكان من بين المتحدثين النائب العمالي جيريمي كوربن المعروف بانتقاداته للسياسات 

" في وصف قطاع غزة تعبير "سجن كبير إنمجلس العموم وعضو مجلس العموم ياسمين قريشي التي قالت 
ال يعبر عن واقع الحال الن ثمة سجون كبيرة يحصل السجناء فيها على ماء نظيف وكتب وطعام كاف 

 أوروبافي  وأراضيهميهودا  فقدوا في الماضي منازلهم  أن إلى وأشارتغير متوافرة في غزة.  األشياءلكن هذه 
سون سياسات مماثلة ضد الفلسطينيين في بعض هؤالء يمار  أنجراء االنحياز ضدهم ولكن من الغريب 

 ال تساعد في تحقيق حل الدولتين. اإلسرائيليةالسياسات  أن وأضافتالقدس وغزة والضفة الغربية. 
في سالم "ولكن النقاش  إسرائيلال خالف على ضرورة عيش  إنوتحدث النائب المحافظ ادوارد لي فقال 

صحية مزرية،  أحوالمليون نسمة في قطاع غزة من  4,1وبخصوص معاناة  اإلنسانيةيدور اآلن بشأن 
 ".أقلية أفعالتعاقب الغالبية بسبب  أنحماس فانه ال يمكنك  أفعالوبالرغم من 

الفلسطينيين؟ فأجاب  إلىبالنسبة  األفقفي  أملزميله لي: هل هناك  إلىووجه النائب اندرو الف سؤاال 
 أخيراالضوء على ما يجري، وقد زرت الضفة الغربية  لي: "نحن كبرلمانيين نبذل قصارى جهدنا لتسليط

يشعر  أنألتفقد مستشفى في بيت لحم تساعده جمعية خيرية عندنا )في بريطانيا(. ولكن كيف يمكن 
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( كل شهر؟ أراضيهميبنون مستوطنة جديدة )على  اإلسرائيليين أنعندما يرون  باألملالفلسطينيون هناك 
عن  أميالعلى بعد ستة  إالا بصيد وفير وصالح بينما ال يمكنهم الصيد يعودو  أنوهل يمكن لصيادي غزة 

 في مياه قذرة؟". الشاطئ
 6/2/2341القدس، القدس، 

 
 العودة إن أرادوا دولة بالتخلي كليا عن حقّ  نالفلسطينيييصارح  أن: كيري يجب واشنطنمعهد  .02

ة الشرق األدنى، الثالثاء، ندوة نظم معهد واشنطن لسياس :سعيد عريقات - القدس دوت كوم - واشنطن
بعنوان "إسرائيل وأميركا وشرق أوسط يتالطم باألمواج"، تحدث فيها ستيفن هادلي، مستشار الرئيس 
األميركي السابق لشؤون األمن القومي )رئاسة جورج دبليو بوش(، ومبعوث الرئيس أوباما لمفاوضات السالم 

برت ساتلوف، الذي قال في بداية الندوة: " ثالثتنا عدنا للتو السابق دينيس روس، وأدارها مدير المعهد رو 
السابع للمؤتمر الدولي حول مواجهة المستقبل، وتمحيص مسالك  المنتدىمن إسرائيل بعد أن شاركنا في 

من وجه نظرهم لحظة بالغة  -جديدة في مواجهة التحديات، ويمكنني أن أقول لكم بأن اإلسرائيليين يعيشون 
 والرخاء، ويعيشون في فقاعة مريحة بسبب الفوضى والدمار الذي يجتاح البلدان المحيطة بهم".االستقرار 

وزير الخارجية األميركي )جون( كيري "اكتشف سر النجاح، واحتضن بيبي  أنساتلوف خالل الندوة  وأكد
دا أمنيا  في )رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو(، واحتضن الموقف اإلسرائيلي وأعطى نتنياهو وجو 

األغوار، ولكن هذا غير كاف"، وان المطلوب حسب ساتلوف انه "يتوجب على الواليات المتحدة التي 
تتحدث مع إسرائيل بصراحة عن التضحيات التي يجب أن تقدمها، أن تفعل الشيء ذاته مع الفلسطينيين، 

ماالدولة  إماوتتحدث معهم بمنتهى الصراحة وتقول لهم:  وأن تخبرهم كذلك بحقيقة أن عودة  حق العودة، وا 
تتخلوا عن أوهام حق  أنإن أردتم الدولة الفلسطينية ال بد  فإنكمالالجئين هي ضرب من الخيال، ولذلك 

 العودة، وتعترفوا بيهودية الدولة".
وحذر هادلي من مغبة غياب الخطط البديلة في حال فشل التوصل إلى اتفاق دائم، و"استعداد إيران لتقديم 

بحق التخصيب، بنسب مقبولة وفق المعايير الدولية، واضطرار الواليات المتحدة للقبول  واالحتفاظنازالت، ت
 بذلك".

ورفض ستيفن هادلي أن يشير بوضوح لما طالب به ساتلوف بشأن ضرورة تخلي الفلسطينيين عن حق 
س الشرقية، مع اإلبقاء على في القد دالعودة علنا  وبالكامل، "مقابل الحصول على الدولة، ووجود محدو 

وجود عسكري إسرائيلي أمني على حدود األردن" معتبرا  أن الكثير من النقاط والقضايا الخاصة بالتوصل 
عهد كلينتون( -لسالم فلسطيني إسرائيلي تم تجاوزها عبر المفاوضات والخطط السابقة )في كامب ديفيد

 ئيس بوش.و"خارطة الطريق" واجتماعات أنابوليس في عهد الر 
"الفلسطينيين وافقوا بالكامل على خطة خارطة الطريق، إال أن اتفاق اإلطار الذي يكثر  أن إلى وأشار

الحديث عنه قد يقابل نهاية مختلفة. كون الطرفين موجودان في المفاوضات الجارية إرضاء  للواليات 
 المتحدة".

الشرق األوسط تختلف جذريا  عما كانت عليه  وقال دينيس روس: "إن المعطيات والديناميكيات الحالية في
قبيل المخاضات التي شهدتها منطقة الشرق األوسط، وان القضية الفلسطينية وحل الصراع مع إسرائيل لم 

ننيتعد أولوية،  لما  واإلماراتيينلو وضعت غمامة على عيني وأنا أتحدث مع اإلسرائيليين والسعوديين  وا 
يقولون نفس الكلمات، ونفس التعابير، ولديهم نفس األولويات ونفس عرفت مع من أتحدث حيث أنهم 
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ضعاف حركة حماس،  األعداء، كلهم سعداء بعودة سيطرة العسكر في مصر، وهالك اإلخوان المسلمين، وا 
 وتخوفهم من إيران، وانزعاجهم من اإلدارة األميركية بسبب خطواتها نحو إيران".

لذي يستعد الوزير جون كيري إلعالنه، خطوة متقدمة، وليست مصممة واعتبر دينيس روس "اتفاق اإلطار ا
لتكون اتفاقا مؤقتا ، بل كيف يستوعب الطرفين أبعاد االتفاق النهائي على الحدود والالجئين والقدس ويهودية 

 إسرائيل".
 6/2/2341القدس، القدس، 

 
 لـ"إسرائيل" وبيةايور بالمقاطعة  "نيويورك تايمز": االنتفاضة الثالثة بدأت فعال   .00

رجح الكاتب الصحفي األمريكي توماس فريدمان، أن تكون االنتفاضة الثالثة قد بدأت بالفعل بالمقاطعة 
اقتصاديا والمقاومة غير العنيفة، مشيرا قرار االتحاد األوربي بمقاطعة منتجات  إلسرائيل األوروبية

 بدعوى تعاملها مع المستوطنات. رائيليةإسالمستوطنات،الذي بدأت دائرته تتسع لتشمل شركات وبنوك 
في صحيفة نيويورك تايمز األمريكية، أن هذه االنتفاضة من نوع جديد وقد  األربعاءوجاء في مقال نشره، 

 نجحت في أن تكون رافعة ضغط على إسرائيل في إطار المفاوضات الدائرة مع الفلسطينيين.
 واإلعالميةالسياسية  األوساطوالنافذين في  إلسرائيلين من اشد المؤيد أمريكيوأضاف فريدمان وهو يهودي 

، أنه وعلى الرغم من االنتقادات الالذعة التي وجهتها إسرائيل لوزير الخارجية األمريكي جون كيري األمريكية
على خلفية تصريحاته األخيرة بخصوص توسع نطاق المقاطعة االقتصادية في حال فشل المفاوضات، إال 

 انت محقه، ألن المقاطعة ونزع الشرعية عن إسرائيل ستزداد في حال فشلت المفاوضات.أن تصريحاته ك
 0/2/2341، 14عرب

 
 من تنفيذ مهامه الدولي يمنع الصليب ايحمر اإلسرائيليجيش ال .01

أعلن متحدث باسم الصليب األحمر الدولي أن قوات االحتالل اإلسرائيلي ال تسمح له بتنفيذ  :الغد –الناصرة 
 ، مشيرا إلى أنه لن يزود فلسطينيين بخيام بعد أن هدم جيش االحتالل بيوتهم في منطقة غور األردن.مهامه

وقال المتحدث باسم بعثة الصليب األحمر في إسرائيل ران غولدشتاين، إن "األجهزة األمنية ال تسمح لنا 
ن ممارسات الجيش "تتكرر مؤخرا، ولذلك فإن الصليب األح مر لن يتمكن من االستمرار في بالقيام بعملنا" وا 

 تزويد الخيام في الفترة القريبة المقبلة".
وقالت اإلذاعة إن الصليب األحمر قرر وقف توزيع خيام على الفلسطينيين الذين هدم جيش االحتالل بيوتهم 

ع ومن في منطقة غور األردن، وذلك بعد أن تم هدم خيام قدمها الصليب األحمر للمواطنين الفلسطينيين.
 الجيش اإلسرائيلي أفراد الصليب األحمر من الدخول إلى المنطقة التي تم هدم بيوت فلسطينية فيها.

 6/2/2341الغد، عمان، 
 
 "الحرس الثوري"يقاتلون في سورية: جيش عابر لألوطان بقيادة  ايجانبألفا  من الشيعة  13  .00

وأفارقة وأوروبيين، التقوا في منتدى  أجمعت آراء خبراء ومسؤولين أمنيين، عرب: رياض قهوجي* –دبي 
مراكش األمني الشهر الماضي، على أن الخطر األكبر الذي ينتظر دول شمال أفريقيا والساحل وأوروبا 

. وهم المتشددون الذين يقاتلون حاليا  في سورية، والذين من "العائدون من سورية"يشكله من بات يسمون بـ
انتهاء القتال هناك، أو في حال تجنيدهم للعمل في مجموعات أو خاليا  المتوقع أن يعودوا إلى بالدهم بعد
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 "الدولة اإلسالمية في العراق والشام"أو مجموعات أخرى شبيهة به، مثل تنظيم  "القاعدة"أخرى لتنظيم 
 )داعش(.

 40الـ ويرجح مسؤولون أمنيون من دول شمال أفريقيا أن عدد الذين توجهوا إلى سورية للقتال خالل الشهور
الماضية من كل من تونس وليبيا والجزائر والمغرب، يراوح بين ستة آالف وثمانية آالف مقاتل، القسم 
األكبر منهم من ليبيا. كما أن هناك ما يناهز خمسة آالف مقاتل قدموا من دول أوروبية عدة. ويذكر أن 

ى المجاهدين األفغان ضد القوات دوال  عربية وغربية عانت من تهديدات إرهابية من مقاتلين انضموا إل
 ."األفغان العرب"أو  "العائدون من أفغانستان"، وعرفوا الحقا  بـ السوفيتية

وترجح التقديرات أن هناك ما ال يقل عن عشرين ألف أجنبي في سورية يقاتلون إلى جانب المعارضة ضد 
 النظام.

الشيعة إلى جانب النظام يصل إلى ضعف عدد إال أن ما أجمع عليه الخبراء أيضا ، هو أن عدد المقاتلين 
المقاتلين السنة المؤيدين للمعارضة، ومرد ذلك إلى تسهيل النظام عملية نقلهم بطرق شرعية عبر مطاراته 
وطائراته وطائرات الخطوط الجوية اإليرانية وعبر المعابر الشرعية على الحدود اللبنانية. هذا في حين يدخل 

 ورية عبر طرق غير شرعية، ما يحد من عددهم.المقاتلون السنة إلى س
ويقدر الخبراء أن هناك نحو أربعين ألف مقاتل أجنبي إلى جانب النظام السوري، وهم جاؤوا من إيران 
والعراق ولبنان واليمن وبعض دول آسيا الوسطى، مثل أفغانستان وأذربيجان، وان هؤالء تلقوا تدريبات على 

 اللبناني. "حزب هللا"اإليراني و  "الحرس الثوري"ابع لـ الت "فيلق القدس"أيدي ضباط 
وفي رأي الخبراء، سيؤدي غياب أي أفق لحل سياسي لألزمة السورية، التي باتت تتأثر اليوم بالصراعات 
اإلقليمية والدولية، إلى طغيان الصراع المذهبي في سورية على مبادئ الحركة االحتجاجية وأهدافها، وسيزيد 

هديد للدول المجاورة لسورية، وتحديدا  لبنان والعراق. وعليه، فإن غالبية الخبراء األمنيين يحذرون من حجم الت
من تبعات استمرار األزمة السورية بشكلها الحالي، لما تحمله من تبعات أمنية خطيرة على دول عدة في 

 ."القاعدة"يستهدفها تنظيم  وتهديدها الدول التي "العائدون من سورية"العالم، خصوصا  مع تنامي ظاهرة 
اإليراني من بناء جيش  "الحرس الثوري"أما بالنسبة إلى المقاتلين الشيعة، فما يلفت نظر المراقبين هو تمكن 

مكون من مقاتلين من دول عدة، يمكن استخدامه في أماكن أخرى في العالم، مثل باكستان وأفغانستان 
ذلك. ولقد نظمت هذه المجموعات بتشكيالت قتالية قادرة على  ما دعت الحاجة إلى إذاوحتى جنوب لبنان، 

التنسيق في ما بينها في عمليات الهجوم والدفاع. ووضعت هيكلية قيادية لها وتم توفير خدمات عدة 
لعناصرها، مثل العناية الطبية وتعويضات لعوائل الشهداء وغيرها من األمور التنظيمية. ومن المتوقع أن 

وقت إلى تنامي الشرخ المذهبي داخل بعض الدول اإلسالمية وحتى بين بعض الدول يؤدي ذلك مع ال
 اإلسالمية أيضا ، ما يزيد من خطر البلقنة في المنطقة.

 باحث في الشؤون االستراتيجية* 
 6/2/2341الحياة، لندن، 

 
 : على المسلمين استنكار آيات الجهاد في القرآنبريطانيسياسي  .06

عضو بارز في حزب االستقالل البريطاني المعارض المسلمين في بالده إلى توقيع  يو بي اي: دعا -لندن 
وثيقة لقواعد السلوك إلثبات أنهم يرفضون العنف، واعتبر أن أوروبا ارتكبت خطأ بسماحها ببناء المساجد 

 على أراضيها.
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الهجرة في حزب إن، جيرارد باتن، عضو البرلمان األوروبي ومتحدث شؤون  "ديلي ميل"وقالت صحيفة 
المسلمين في بريطانيا للتوقيع على إعالن لنبذ العنف، وتعتبر أجزاء معينة من "االستقالل، كتب وثيقة تدعو 

 ."القرآن الكريم بأنها تعّزز الجهاد العنيف، غير قابلة للتطبيق وغير صالحة وغير إسالمية
ي، وال يرى أي سبب يمنع أي شخص وأضافت أن باتن أعلن بأنه كتب وثيقة اإلعالن مع داعية إسالم

 طبيعي وعاقل من التوقيع عليها.
بعض النصوص اإلسالمية تحتاج إلى تحديث، مثل قتل اليهود أينما تجدوهم "ونسبت إلى باتن قوله إن 

ذا كان ذلك يمثل تفكير الناس العصريين، فهناك شيء خاطئ وربما  وأشياء مختلفة من هذا القبيل، وا 
 ."لحالة إلى مراجعة تفكيرهميحتاجون في هذه ا

 ."من يمثل المشكلة نحن أو هم، إذا كانوا ال يستطيعون مراجعة تفكيرهم بشأن تلك القضايا"وأضاف 
وُسئل عن أسباب خّصه المسلمين بوثيقة اإلعالن بدال  من أتباع الديانات األخرى مثل المسيحيين أو 

ه اللحظة، وليس هناك أي منظمة مسيحية تعلن المسيحيون ال يفّجرون الناس في هذ"اليهود، فأجاب 
 ."مسؤوليتها عن التفجيرات التي تقع في مختلف أنحاء العالم

فرض حظر على بناء المساجد الجديدة في أوروبا  5141وأشارت الصحيفة إلى أن باتن كان اقترح عام 
يعيشان في مكان واحد وفي وعدم استرضاء الدول اإلسالمية، وحّذر من تهديد وجود نظامين غير متوافقين 

 الوقت نفسه.
وقالت إن تصريحات باتن ستكّثف الضغوط على زعيم حزب االستقالل، نايجل فراج، بعد أن اضطر لتعليق 
عضوية أحد مسؤوليه الشهر الماضي جّراء اقتراحه بأن الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من 

 اميرون حيال زواج مثليي الجنس.بريطانيا نجمت عن سياسة رئيس الوزراء ديفيد ك
 6/2/2341القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"ال يضمن بقاء دولة 0904في الحرب عام  االنتصاربيني موريس:  .50

ـ تاريخ الحرب العربية اإلسرائيلّية األولى( يكشف المؤرخ  2248في كتابه الجديد ): زهير أندراوس-الناصرة 
بحث ُوصف بأّنه واسع النطاق، عن وثائق تؤكد على أّن مندوبين في  اإلسرائيلّي بيني موريس من خالل

األمم المتحدة حصلوا على رشاوى من أجل التصويت إلى جانب قرار التقسيم في نهاية تشرين 
 . 2242الثاني/نوفمبر 

ا ديني ا، حيث يدعي أّن ما أعتُبر حت-وُيحاول المؤرخ أْن يجعل الصراع العربيّ  ى اآلن أّنه اإلسرائيلّي صراع 
صراع سياسي ذو طابع عسكري، يجب أْن ينظر إليه على أّنه  قوميتين هوصراع جغرافي بين مجموعتين 

 حرب جهاد.
( كانت ذات طابع 2248" العبرّية إّن الحرب )عام احرونوتويجيب موريس، الذي قال لصحيفة "يديعوت 

ها هو دافع الجهاد، إلى جانب دوافع أخرى دينّي، بالنسبة للعرب على األقل، وأّن العنصر المركزّي في
 سياسية وغيرها. 

وبحسبه فإّن األّهم بالنسبة للعرب هو عنصر الكفار الذين سيطروا على أرض إسالمّية مقدسة، ويجب 
 اقتالعهم منها، وأن الغالبية الساحقة في العالم العربي رأت في الحرب حربا مقدسة أوال . 

إلى وثيقة بريطانية بشأن فتوى لعلماء األزهر، والتي تتضمن، بحسبه، الدعوة  ويستند موريس في ادعائه هذا
عادة فلسطين إلى حضن اإلسالم  إلى الجهاد العالمّي، موجهة لكل مسلم، بالتجند إلى الحرب المقدسة، وا 
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بادة الصهيونية. وتابع أّنه يجد صعوبة في عدم انتباه المؤرخين لذلك، وفي الوقت نفسه يفترض أ ّنه رّبما وا 
يكون قد أولى هذه الوثيقة أهمية أكبر ما تستحق، خاصة وأننا نعيش في عصر يوجد فيه الجهاد على 

كانت جولة الجهاد  48الطاولة، هذا صراع بين عالم ظالمي إسالمّي وعالم متنور، وأنا أعتقد أّنه في العام 
 األولى في العصر الحديث. 

نتيجة مفادها أّن الحديث هو عن أمور مطلقة، بمعنى أنها ال تحتمل  واستناد ا إلى نظريته تلك، يصل إلى
سرائيل، قد تحصل تسويات  الصلح، مضيفا، على سبيل المثال أّنه لن يكون هناك صلح بين حماس وا 
ن هللا أمرهم بتدميرنا،  تكتيكية، ولكنها ليست أساسية، فهم لن يتقبلونا، ألّن األرض بالنسبة لهم إسالمية، وا 

كان الفهم اإلسرائيلّي التلقائّي بأّن جميع العرب قرويون  48ما يتوجب عليهم فعله، وزاد أّنه في العام  وهذا
عندما صوتوا لحركة حماس، عندها قال  2006سذج ال يفقهون شيئ ا، وهذا غباء، مثلما حصل في العام 

ا، فهم اإلسرائيليون إّن السبب يعود إلى قيام حماس بتوزيع الهدايا والحليب مج ان ا، ولكن هذا خطأ أيض 
.. الدين بالنسبة لهم مهم جد ا، وكذلك إبادة 48يعرفون لمن هم يصوتون، مثلما كان يعرف العرب في العام 

ا بارد ا، العالم  الصهيونية. ورد ا على سؤال حول اتفاقيتي السالم مع مصر واألردن، قال إّن هناك سالم 
وال مع وجود إسرائيل، والعنصر الديني في الصراع يتصاعد مع مرور  العربّي لم يتعايش مع هذا السالم،

ا لدى جماهير واسعة من الجانب اليهودي. وال يغفل موريس التأكيد على أّن ما  السنوات، وهو قائم أيض 
" هي حرب وجود ودفاع عادلة. وبحسبه فإّن الجرائم التي ارتكبها الجنود االستقالليسميها بــ"حرب 

 تفوق تلك التي ارتكبت في حروب أخرى. 48يون عام اإلسرائيل
ويقول: كان هناك كثيرون ممن تركوا غرائزهم تتحكم بهم، بعضهم جاء من معسكرات اإلبادة في أوروبا 

من األغيار، بعضهم حارب سنة كاملة ألّن العرب أجبروهم على القتال،  لالنتقاممصابين بعدواها، وسعوا 
ل أصدقاء لهم، لكّل شعب هناك نقاط سوداء في تاريخه، واألعمال الظالمية التي بعضهم أراد االنتقام لمقت

 وقعت في هذه الحرب هي نقطة سوداء في تاريخنا يجب استخالص العبر منها. 
ورد ا على سؤال بشأن تخصيص الكاتب جزء ا واسع ا من الكتاب لمجزرة دير ياسين، رّد أّنه بالنسبة لليهود 

 في دير ياسين هو أنها كانت المسرّعة لهروب العرب من البالد. فإّن أّهم ما حصل 
ويضيف أّن العرب تحدثوا عن دير ياسين في البث اإلذاعّي وجرى تضخيم المجزرة التي وقعت، ما دفع 

بأن )االيتسيل( قادمون الرتكاب مجزرة مماثلة. ويضيف أّن دير ياسين لم  االعتقادسكان حيفا ويافا إلى 
شخصا غالبيتهم لم يكونوا  250الوحيدة، حيث وقعت أعمال قتل كثيرة، مثل اللد حيث قتل  تكن المجزرة

 مقاتلين، وقتلوا أسرى في داخل المسجد. 
، ولكن ذلك ال يضمن بقاء دولة إسرائيل. فقيام الدولة 48ويختتم الكتاب بقوله: كان هناك انتصار في العام 

. العالم العربي يرفض تقبل لالنتقامالعرب وغريزة شديدة  أثار ردود فعل رافضة في وسط 48في العام 
 االعترافوجودنا. وحتى لو تّم التوقيع على اتفاقيات سالم، فإّن رجل الشارع والمثقف والجندي يرفضون 

ذا لم يكن هناك حل سلمي بين الشعبين، فإن النهاية ستكون مأساوية لواحد منهما.   بإسرائيل، وا 
ابلة إلى القول إّنه من الصعب أْن تكون لديه أسباب للتفاؤل بشأن احتماالت إسرائيل، ويخلص في نهاية المق

حيث أّن العالم العربي، وبمساندة العالم اإلسالمّي، يزداد قوة ومن الممكن أْن يكون لديهم سالح نووّي، كما 
ين القادمة، وحتى أّنه ال يوجد في األفق ما يشير إلى احتمال التوصل إلى تسوية في السنوات الخمس

يحصل ذلك يجب إضعاف العالم العربي، األمر الذي لن يحصل إال بعد نضوب النفط، والذي لن يكون 
 عام. 200ـ  50قبل 
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6/2/2500، القدس العربي، لندن  
 

 مطلق لقيام دولة فلسطينية إسرائيليرفض  .54
 د. فايز رشيد

نياهو وائتالفه الحكومي، يرى وبال أدنى درجات المالحظ والمراقب للسياسات اإلسرائيلية التي ينتهجها نت
الشك، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي يرفض رفضا  مطلقا  قيام دولة فلسطينية. فهو كلما بدا في األفق أن 
هناك حال وشيكا قائما على تنازل فلسطيني وضغوط أمريكية، يقوم بتصعيد اشتراطاته بحيث يستحيل على 

الطبع( قبول اشتراطه الجديد. هكذا فعل في شرط وجود قوات إسرائيلية في الطرف اآلخر )الفلسطيني ب
منطقة الغور على الحدود مع األردن. ولّما بدا أن هذا الشرط قابل للنقاش فلسطينيا  وأمريكيا ، بتحويله إلى 

االشتراط وجود أمريكي أوروبي، أو وجود إسرائيلي فلسطيني أردني، قام بتصعيد آخر، وهذه المرة من خالل 
على الفلسطينيين، االعتراف بيهودية دولة إسرائيل. هو يدرك صعوبة بل استحالة موافقة الطرف الفلسطيني 
على ذلك، وحتى لو تم االعتراف الفلسطيني به فسيصعد نتنياهو بشرط جديد أكبر وأكثر صعوبة من 

 األول.
يهود باراك استعدادهما إلقامة  دولة فلسطينية منزوعة السالح والسيادة، مع ربما أبدى رابين قبل مقتله وا 

بقاء التجمعات االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، وتنازل الفلسطينيين عن حق  تعديالت حدودية وا 
فلسطيني على األماكن المقدسة، أي بكالٍم آخر حكم إداري ذاتي، وهو  –العودة، إضافة إلى إشراف أردني 

، حتى لو جرت تسمية هذا الحكم بــ" امبراطورية 2262ه مباشرة بعد حرب عام ما كان ايغال آلون قد اقترح
فلسطين"، لكن نتنياهو يعارض إقامة دولة فلسطينية حتى لو كانت ليس أكثر من حكم إداري ذاتي، وذلك 

 ألسباب عديدة من أبرزها: 
بالنسبة إليه، كما جاء في أوال ، ان نتنياهو ال يعترف بوجود شعب فلسطيني من األساس، فالفلسطينيون 

، ولذلك أين هم، وما 2262ُخلقوا فجأة من العدم، صنعهم العرب بعد حرب عام  "مؤلفه "مكان تحت الشمس
هي حقيقتهم؟". الفلسطينيون بالنسبة لنتنياهو ليسوا أكثر من إرهابيين. هذا هو جوهر وجهة نظر رئيس 

التعامل معهم فهو يأتي العتبارات سياسية ليس إال، انطالقا   الوزراء اإلسرائيلي الحالي في الفلسطينيين. أما
قليمية.   من ظروف سياسية ودولية وا 

حل مشكلة الفلسطينيين بالنسبة لنتنياهو يتمثل في بقائهم مع الدول العربية، فهو يدعو األخيرة إلى حل 
وأجزاء من الدول العربية هي مشكلة الفلسطينية، سواء في األردن أو في غيره من الدول العربية. األردن 

مناطق تتبع لدولة إسرائيل من وجهة نظره، ولذلك فإن إسرائيل والحالة هذه "تتكرم" على العرب بالسماح 
للفلسطينيين بالسكن في جزء من أرض إسرائيل الكبرى. من قبل صّرح إسحق شامير بأنه سيطيل 

ن ذلك في مؤتمر مدريد(. لسان حال نتنياهو المفاوضات مع الفلسطينيين والعرب لمدة عشرين عاما )كا
يقول: "سنطيل المفاوضات مع الفلسطينيين والعرب مدى الحياة"، لذلك فإن المفاوضات اإلسرائيلية مع 

 السلطة الفلسطينية لن تنتهي ال في تسعة أشهر وال في تسع سنين وال في عشرين سنة.
 يعترفون بوجود الفلسطينيين، فكيف بإعطائهم دولة؟ لقد ثانيا : إن أطراف االئتالف الحكومي في غالبيتهم ال

صّرح قادة هذا االئتالف أكثر من مرة بأنه إذا ما جرى عرض إقامة دولة فلسطينية على الحكومة الحالية 
 فسوف ُيهزم هذا االقتراح. 
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ي بينيت من بين هذه التصريحات كانت تصريحات كل من يائير ليبيد رئيس حزب "هناك مستقبل"، ونفتال
زعيم حزب "البيت اليهودي"، إضافة إلى تصريحات أفيغدور ليبرمان. من جانب ثاٍن فإن التحوالت في 

نكار حقوق الشعب الفلسطيني.  الشارع اإلسرائيلي تسير باتجاه المزيد من التطرف واليمين، وا 
ون إقامة دولة فلسطينية، على صعيد آخر وفقا  الستطالعات رأٍي كثيرة، فإن غالبية اإلسرائيليين ال يؤيد

فإن عدد األكثر تطرفا  من اإلسرائيليين  2025إضافة أيضا  إلى أن هناك تقديرات في إسرائيل بأنه في العام 
من مجموع يهود إسرائيل. هذا هو الواقع اإلسرائيلي بعجره وبجره: شارع يميل  %65 –? 60سيبلغ ما بين 

للفلسطينيين والعرب، أيضا  فإن إسرائيل تعمل خالل هذه الفترة  إلى المزيد من العنصرية والتطرف والعداء
 على قوننة عدم التطرق للقدس ولالجئين في أي مفاوضات مع الفلسطينيين أو العرب.

ثالثا : موقف نتنياهو من منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني يبدأ بالسيطرة على حدودها واستمرار التحكم في 
منها، وهو على الضد من أن تكون منطقة استقطاب للفلسطينيين من الخارج  الداخلين إليها والخارجين

نما تكون مجاال حيويا الستقطاب عرب منطقة  إليها، ولهذا كان االقتراح  48)فهؤالء يّوطنون حيث هم( وا 
إلى أراضي السلطة الفلسطينية للتخلص مما يقارب ثلث  48بضم منطقة المثلث من مناطق عام 

ألف فلسطيني. أما بالنسبة للمتبقين  000، فالمثلث يحتوي على ما يقارب 48في عموم مناطق الفلسطينيين 
فإن مشاريع قوانين عنصرية كثيرة جرى سّنها في الكنيست وتتعلق بالمناطق  48من الفلسطينيين في منطقة 

أيضا  باإلضافة  التي يعيش فيها الفلسطينيون، خاصة من جيل الشباب، فسيقدمون طوعا  إلى الهجرة. هذا
إلى مفهوم بأنه قد تأتي ظروف مواتية مستقبال  في إسرائيل تمكنها من تهجير أكبر عدد ممكن من 

بطريقة أو بأخرى، ألن الوجود الفلسطيني العربي في الكيان الصهيوني يتناقض مع مفهوم  48فلسطينيي 
السبل، وهي جعلت منه شرطا  للتسوية مع "يهودية الدولة" التي تسعى إسرائيل إلى تطبيقه بكافة الوسائل و 

الفلسطينيين والعرب، من حيث ضرورة اعتراف الطرفين بهذا المبدأ مقابل إجراء التسوية مع أيٍّ من 
 الطرفين.

رابعا : بالنسبة للحل االستراتيجي فإن وجهة النظر اإلسرائيلية تتمثل في، إما تقاسم وظيفي إسرائيلي 
ناطق، أو من خالل إقامة كونفدرالية بين منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني فلسطيني أردني في هذه الم

واألردن. هذا في التصور اإلسرائيلي. المرحلة األولى في وجهة النظر هذه تتمثل في المشاريع االقتصادية 
 المشتركة. على هذا األساس جرى منذ عدة أشهر اقتراح أمريكي بدعم مشاريع اقتصادية مشتركة واستعداد
الواليات المتحدة رصد المليارات من أجل ذلك. من جانب ثان كان اقتراح نتنياهو منذ عام تقريبا  بالبدء في 

 السالم االقتصادي في المنطقة. 
من قبل ذلك: المشروع األمريكي اإلسرائيلي المشترك بإنشاء الشرق األوسط الجديد، وقد كتب شمعون بيريز 

منتدى دافوس في البحر الميت الذي عقد قبل ما يزيد عن العام جرى مؤلفا  بهذا المضمون، لذلك في 
تشكيل مجموعة اقتصادية إسرائيلية فلسطينية مشتركة دعت إلى تعاون اقتصادي بين الجانبين، والضغط 

 لوصول الطرفين إلى حل سياسي من أجل إحالل )السالم( في المنطقة.
داية النقيض لوجودها كدولة، لذلك تصر على أن يتضمن خامسا : إسرائيل ترى في وجود دولة فلسطينية ب

أي اتفاق مع السلطة الفلسطينية مسألتين األولى: حق إسرائيل في دخول المناطق الفلسطينية كلما رأت ذلك 
ضروريا  )إذا ما اعتقدت أن هناك من سبب يشكل تهديدا  ألمنها(. المسألة الثانية: هي وجود قوات إسرائيلية 

لغور على الحدود مع األردن للتحكم في الطريق البري الموصل للمناطق الفلسطينية، إضافة إلى في منطقة ا
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أن إسرائيل هي التي ستظل مشرفة على المياه اإلقليمية في غزة، إال إذا جرى إلحاق غزة بمصر واإلشراف 
 المصري عليها. 

ة الحكم الذاتي الفلسطينية )أو أطراف تخشى إسرائيل مستقبال  من أن تتغير الظروف واألوضاع وتبدأ منطق
فلسطينية من الفصائل وغيرها( بتجميع أسلحة قد تهدد األمن اإلسرائيلي، لذلك حتى اقتراح السلطة بوجود 
قوات من حلف الناتو في منطقة غور األردن ترفضه إسرائيل رفضا  مطلقا  وتصر على وجود قوات إسرائيلية 

 في هذه المنطقة.
ما تخطط له إسرائيل َقَدرا ! ولكن شريطة مجابهة الفلسطينيين والجماهير العربية لهذا  بالطبع ليس كل

المخطط، ولألطماع اإلسرائيلية في احتالل ومزيٍد من السيطرة على أراٍض عربية أخرى، لذلك فقد طرح 
طينيين باعترافهم يناير/حزيران( أن ترتبط التسوية مع الفلس 00أفيغدور ليبرمان منذ يومين اثنين )الخميس 

بأن هضبة الجوالن العربية السورية هي أرض إسرائيلية، واالعتراف بضمها إلى إسرائيل. بالطبع المخطط 
أكبر من أن تفشله جهة فلسطينية أو عربية منفردة ، بل يقتضي عمال  مشتركا ، ومشروع مجابهة مشتركا 

ربي ثانيا ، وهذا يقتضي جعل الموقف الفلسطيني وطنيا فلسطينيا أساسا ، اعتمادا  على البعد القومي الع
 والعربي أكثر صالبة.

6/2/2500القدس العربي، لندن،   
 

 "إطار كيري" سيصبح بذرة إر اب إذا أضعفت السلطة الوطنية .59
 صالح القالب
خالفا لكل ما قيل وأثار كل هذه الضجة، التي استغلها بعض المشاغبين عن بعد وبعض الذين دأبوا على 

طياد في المياه العكـرة لتشويه صورة هذه القيادة الفلسطينية التي على رأسها محمود عباس )أبو مازن(، االص
فإن ما يمكن تأكيده، وبصورة حاسمة وقاطعة مانعة، أن  -وتأليب الرأي العام الفلسطيني والعربي عليها 

لفلسطينيين وال لإلسرائيليين، وأن كل وزير خارجية الواليات المتحدة، جون كيري، لم يقدم شيئا مكتوبا؛ ال ل
ما قيل بالنسبة لما يسمى اتفاقية "اإلطار" هو مجرد أفكار عامة، ربما جرى تداول بعضها مع الرئيس 
الفلسطيني وبعض مساعديه ومع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض وزرائه، لكنه غير مكتوب 

 وال بصورة نهائية رسمية.
أن كيري، الذي كان اشترط على الفلسطينيين وعلى اإلسرائيليين منذ بداية مهمة التسعة أشهر أال والمعروف 

يتحدثوا بأي شيء عما دار ويدور بينه وبينهم، قد التزم الصمت بدوره، وذلك خالفا لمساعده في هذه المهمة 
صورا وفكرة بأن تعترف العسيرة مارتن إنديك الذي أطلق تصريحات غير مسؤولة قال فيها: "إن هناك ت

منظمة التحرير وتعترف إسرائيل بأن تكون هناك دولة قومية يهودية للشعب اإلسرائيلي مقابل دولة قومية 
فلسطينية للشعب الفلسطيني"، ويبدو أن هذا هو ما جعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يسارع إلى رفض 

 االعتراف بدولة قومية إسرائيلية.
األمر هو واقع الحال، ولكن بعض المعلومات، المنسوبة إلى أوساط أوروبية مسؤولة، إن هذا في حقيقة 

تتحدث عن أن جون كيري سيعود إلى الشرق األوسط قبل نهاية فبراير )شباط( الحالي وهو يحمل معه 
تصورا جاهزا وسيصر على أنه يجب أن يكون ملزما للفلسطينيين واإلسرائيليين ويجب أن يكون بمثابة 

 رطة طريق للمفاوضات المنتظرة.خا
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وحسب األوساط األوروبية، فإن "إطار" جون كيري ربما يتضمن النقاط التالية، التي لم يجر تبليغها مكتوبة 
 وبصورة رسمية ال للفلسطينيين وال لإلسرائيليين:

ين بدولة "قومية" * اعتراف الفلسطينيين بدولة يهودية )وهذا رفضه أبو مازن سلفا( مقابل اعتراف اإلسرائيلي
 مستقلة للشعب الفلسطيني.

* الدولة الفلسطينية التي يجب أن يعترف بها اإلسرائيليون ستكون على حدود الرابع من يونيو )حزيران( 
2262. 

 * عاصمة الدولة الفلسطينية ستكون: "في القدس"!!
طينية مع السماح لبعض األعداد * عودة من أراد العودة من الالجئين الفلسطينيين ستكون إلى الدولة الفلس

التي يتم االتفاق عليها بالعودة "إلى إسرائيل"، ولكن بشروط وبمواصفات سيجري تحديدها، ومع ضرورة 
 .224تطبيق قرار مجلس األمن الدولي رقم 

ة، * بالنسبة للحدود الفلسطينية على الشاطئ الغربي لنهر األردن، فإنها ستكون تحت سيادة الدولة الفلسطيني
مع ضرورة أن تكون خاضعة لوحدات مراقبة من الجيش اإلسرائيلي وعلى أن تستغل زراعيا وصناعيا ولمدة 

 عشرة أعوام من قبل اإلسرائيليين.
لى الدولة الفلسطينية، للجيش اإلسرائيلي،  * يجب أن تكون مهمة الرقابة على نقاط الخروج والدخول، من وا 

ودة بتقنيات متقدمة على رؤوس جبال الضفة الغربية المطلة على نهر ويجب أن تكون هناك نقاط مراقبة مز 
األردن والمقابلة للمرتفعات األردنية من الجهة الشرقية. إن هذه هي المالمح العامة لما تضمنه "إطار" جون 

 كيري، وهنا فإن هناك من ينقل عن بعض األوساط المسؤولة والمعنية في القيادة الفلسطينية ما يلي:
نها خطوة متقدمة جدا أن يكون هناك اعتراف أميركي بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو * إ

، ومن ضمنها القدس، ولكننا نريد أن نعرف سلفا كم من الزمن سيستغرق قيام هذه الدولة.. إننا نريد 2262
 سقف زمني واضح.أمورا محددة ومتفقا عليها سلفا وال نريد تصورات فضفاضة غير محكومة ومحددٍة ب

* إننا نصر على أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة هي القدس الشرقية )العربية(، فكلمة "في 
 القدس" قد تفسر الحقا على أنها ستكون في "أبو ديس" أو "العزيرية" أو بيت حنينا أو العيساوية.

ة ما لم يكن في إطار قوات دولية أو قوات * إنه ال يمكن القبول بجندي إسرائيلي على األراضي الفلسطيني
 أميركية أو قوات من حلف شمالي األطلسي.

لى الدولة الفلسطينية  * إنه ال يمكن القبول بوجود جنود إسرائيليين على نقاط الخروج والدخول من وا 
نه باإلمكان االتفاق على صيغة كالصيغة التي اتبعت على معبر رفح بين قطاع غزة  ومصر المستقلة. وا 

قبل أن تقوم حركة حماس بانقالبها الشهير وينسحب المراقبون األوروبيون من هذا المعبر وتنتهي األمور 
 إلى ما انتهت إليه.

ولذلك، فإن ما يجب أخذه بعين االعتبار هو أن القيادة الفلسطينية ستواجه وضعا في غاية الصعوبة، إذ 
ال على القبول وال على الرفض لهذا "اإلطار"، وهذا في حقيقة إنها، ونظرا لعوامل كثيرة، ستكون غير قادرة؛ 

األمر سيجعلها تواجه مأزقا قاتال في ظل هذه الظروف العربية البائسة وفي ظل انشغال الواليات المتحدة 
واالتحاد األوروبي وأيضا روسيا االتحادية؛ أوال بالقضية السورية المتفاقمة، وثانيا بقضية النووي اإليراني 

 لتي ال تزال غير محسومة بصورة نهائية.ا
زاء هذا كله، فإن هناك من يرى، ومن بين هؤالء بعض األوروبيين، أنه ال ضرورة التفاقية اإلطار  ولهذا وا 
هذه نهائيا، وأنه من األفضل، لتجنب خضات قد تؤدي إلى إضعاف القيادة الفلسطينية )منظمة التحرير 
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المفاوضات الرئيسة مباشرة، ومع التجديد لهذه المفاوضات لسنة كاملة والسلطة الوطنية(، االنتقال إلى 
وبحيث يكون األميركيون أكثر حزما مع اإلسرائيليين، الذين تدل تصريحاتهم على أنهم ال يريدون إال ما 
يجدد شكل احتاللهم للضفة الغربية وبحيث تكون الدولة الفلسطينية التي يجري الحديث عنها مجرد غطاء 

 وحتى اآلن. 2262لي لالحتالل المستمر منذ عام تجمي
وحقيقة، وهذا يجب أن يقف عنده األميركيون واألوروبيون ويفهموه جيدا، أنه إذا انهارت السلطة الوطنية أو 
ضعفت تحت ضغط جون كيري لفرض "إطاره" على الفلسطينيين، فإن البديل الجاهز سيكون هذا اإلرهاب 

كل هذا العنف. وهنا، ليكن معروفا، وهذا يتحدث به بعض األوروبيين، أنه إذا الذي يضرب المنطقة كلها وب
عاد وزير الخارجية األميركي وهو شاهر سيفه ليملي على )أبو مازن( والقيادة الفلسطينية "إطارا" جائرا، فإن 

لبديل عن هذه المنطقة ستتحول إلى كتلة كبيرة من اللهب وستكون هناك موجة هائلة من العنف، وسيكون ا
السلطة الوطنية، إن هي ضعفت أو انهارت، بؤرة إرهابية أشد خطورة من البؤر اإلرهابية التي برزت في 
الشرق األوسط بعد االحتالل األميركي للعراق وبعد انفجار األزمة السورية التي بدأت متواضعة ومعقولة، 

أرنبة أنفه. إن على األميركيين تحديدا أن وكان يجب أن تكون مقبولة لو أن نظام بشار األسد يرى أبعد من 
يدركوا أنهم سيرتكبون خطأ، ليس فادحا فقط، بل قاتل، إن هم لن يأخذوا بعين االعتبار أن هذه المنطقة 
ما قبوله  ن هم حاولوا وضع القيادة الفلسطينية أمام: إما رفض "إطار كيري"، وا  أصبحت كرة نار ملتهبة، وا 

بت الشعب الفلسطيني؛ وفي مقدمتها الدولة المستقلة على حدود الرابع من على كل ما فيه من مس بثوا
وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة لالجئين على أساس قرار مجلس األمن الدولي  2262يونيو عام 

 ، وعدم االعتراف بإسرائيل دولة يهودية غير معروفة الحدود.224رقم 
من بينها التنظيمات التي يقاتلها الجيش المصري في سيناء والتي  ربما كيري ال يعرف أن هناك قوى كثيرة،

تزرع الرعب والموت في مصر كلها، ومن بينها أيضا حزب هللا و"داعش" و"القاعدة" بكل أشكالها وألوانها، 
تنتظر اللحظة التي تضعف فيها السلطة الوطنية أو تنهار لتحول هذا "اإلطار"، إذا صحت كل هذه 

سرائيل المعلومات ال تي تقال حوله، إلى بذرة إرهابية ستنمو بسرعة البرق وستحول الضفة الغربية وغزة وا 
الشرقي من سوريا،  -أيضا إلى ما هو عليه الوضع في أفغانستان وفي العراق وفي الجزء الشمالي 

 باإلضافة إلى اليمن.
6/2/2500، الشرق ايوسط، لندن  
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 تسفي برئيل
من غير الواضح تماما  متى اشترينا تذاكر لهذا العرض. ربما كان ذلك مبادرة من لجنة العمال وربما كان 
امتيازا  منحته لنا شركة بطاقات االعتماد، لكن من الواضح أن شخصا ما وفر علينا. العرض الذي دفعنا 

. واعتقدنا أنه سيعرض على المسرح الوطني، فلبسنا لباسا إليه يسمى "مسيرة السالم" أو "التفاوض السياسي"
 يالئم ذلك، لكن تبين أن ذلك عرض "فارغ" آخر، وأسوأ من ذلك أنه مسرح وحيد بلغة انجليزية أميركية.

إن الممثل على المسرح، وهو جون فالن، يضع على رأسه ُجمة رمادية ملصقة بصورة جيدة لم تعرق فيها 
وهو يسمعنا حوارات ذاتية عن االخطار والتهديدات وعن المقاطعة والحروب وعن أية شعرة من شعرهـ، 

وضع راهن ال يقبله العقل، أو باختصار نصوصا قديمة. وال يؤثرون على هذا النحو في جمهور جّرب 
ة، المحرقة أو رأى على االقل افالما عنها، وال يخيفون على هذا النحو من مر بمتساده أو باالنتفاضة الثاني
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فهذا شعب من ال يقتله ُيقويه. شعب يقوى فقط في مواجهة التهديدات، ويقوى مثل الفوالذ في مواجهة 
المقاطعات، أو بلغة الفيلسوف العسكري بوغي )وال يحتاج الى اسم العائلة ألن سقراط وافالطون وفرجيل 

 وجود السالم.اشتهروا باسمائهم الخاصة(، شعب سيعرف كيف سيرتب اموره ايضا حتى من غير 
من الذي قصده بوغي بالضبط حينما قال "سندبر امورنا"؟ هل قصد فرقة الصراخ تلك التي تكرر مرة بعد 
اخرى السطر الذي منحها المخرج إياه: "لن يجعلنا أي ضغط نتخلى عن مصالح دولة اسرائيل الحيوية وفي 

بما "ال يمكن اجراء تفاوض مع مسدس موجه مقدمتها أمن مواطني اسرائيل"، كما قال بنيامين نتنياهو، أو ر 
الى الصدغ"، كما قال يوفال شتاينيتس شعرا؟ من المؤكد أنه يقصد مواطني اسرائيل البكم الذين يحدقون 
فقط الى هذه المسرحية المموهة وكأنها ال تتعلق بهم. إنهم لم يخرجوا للتظاهر ضد اإلضرار بمستقبلهم، ولم 

بالدول االوروبية، بل إنهم لم يهزوا رؤوسهم حتى حينما دفنا الغاما في  يحتجوا على افساد العالقات
"المناطق" بأفضل ما يدفعون من اموالهم. "سندبر امورنا"، يجيب الجمهور بعد المردد الفرد بوغي ألنه هل 

 العبارة؟اسرائيلية من هذه  أكثريوجد شيء 
ائيله "قبل أن يأتي الفلسطينيون بآالف السنين"، اجل يوجد. إن عند هذا الشعب القديم الذي كانت ارض اسر 

كما قال مؤرخ الجنس اليهودي نفتالي بينيت، جوابا اسرائيليا جديدا. إن المعجزة االقتصادية التي حولت 
المستنقعات العفنة الى روضة ناضرة أنشأت طبقة منتخبة جديدة من العاملين في الهاي تيك، ثرية بعيدة 

هي التي تضع الحقيقة الجديدة في مقدمة الشعب، فقد اجتمع عشرات من رجال عن الجمع المستسلم، و 
االعمال على اعالن واحد تحت صورة نتنياهو وهم يطلبون اليه أن يدفع بمسيرة السالم قدما كي يصد حملة 

ي المقاطعة ضد اسرائيل. وهم اناس أعزاء نواياهم خيرة، ومن مثلهم يعلم أن االقتصاد واالستقرار االمن
 والسياسي توأمان ال ينفصالن.

لكن اليكم المشكلة. فقد "دبروا أمورهم" من غير السالم، ويستطيع اكثرهم االستمرار على "تدبر امورهم". واذا 
جاءت المقاطعة فانهم يستطيعون أن ينقلوا مصانعهم أو دور برمجتهم الى خارج الدولة، وقد فعل عدد منهم 

طيبة من استمرار االحتالل واالشتغال بالسياسة عندهم هواية فقط، وهم ذلك. ويحصد كثير منهم ارباحا 
اآلن الذين يمثلون أكثر من الجميع الشعب ويتحدثون باسم "الشعب"، أو من األصح أن نقول باسم "جيب 

أو  –الشعب". وهم مشاهير السالم الجدد. لكن لنَرهم يعطلون مصانعهم يوما واحدا كي يجرب "الشعب" 
فقط معنى المقاطعة االقتصادية. أو ليكتبوا فقط في مغلفات منتوجاتهم شعار "بيبي وقع على  –الحكومة 

االتفاق" كما ورد في اعالنهم، وليقودوا احتجاجا سياسيا وليقاطعوا الحكومة التي ترى السالم كارثة، وهي في 
 الوقت ذاته تدللهم باالمتيازات. سيكون ذلك عرضا مناسبا للمسرح الوطني.

5/2/2500،  آرتس""  
6/2/2500، اييام، رام هللا  
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 بالقدس منزله الذي هدمه االحتالل في جبل المكبر أنقاضيبكي على  فلسطينيمواطن 

6/2/2500السفير، بيروت،   


