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 فقط  %3 ضم   على توافقطة السلو من الضفة  %05 بضم  تطالب  "إسرائيل"موقع "وال ":  .1

ي بنيامين سرائيلية أمس اقتراحا تقدم به طاقم خاص أقامه رئيس الوزراء اإلإسرائيلكشفت صحافة  :الناصرة
الحل النهائي،  إطاربالمائة من مساحة الضفة الفلسطينية في  20بضم  إسرائيلنتنياهو يقضي بأن تطالب 

وبحسب الخريطة التي نشرت أمس،  من حزب الليكود الحاكم.ي ونواب سرائيلاألمر الذي رفضه اليمين اإل
 ".إسرائيلي "جزء من سرائيلفإن هذه النسبة ال تشمل القدس المحتلة، التي هي في حسابات االحتالل اإل

ية أمس، عن هذا المقترح. وقال سرائيلوكشف موقع "واال" االخباري، الذي يعد من أكبر مواقع االنترنت اإل
 ية مطلعة على سير المفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسطيني.إسرائيلمصادر  إلىما ينشر إنه يستند في 

في هذه المفاوضات بحسب الموقع اإللكتروني بقاء تجمعات استيطانية تحت سيطرتها  إسرائيلوطرحت 
ئيف"، المباشرة وهي "غوش عتسيون" )غرب بيت لحم(، و"معاليه ادوميم" شرق القدس المحتلة، و"غفعات ز 

شمال القدس المحتلة، و"أريئيل". ومستوطنات كدوميم وكارني شمرون ومعاليه شمرون، وكلها جنوب منطقة 
 عدد كبير من المستوطنات القريبة من الخط األخضر. إلىنابلس المحتلة، اضافة 

ولكن ونقل الموقع عن مصدر أميركي مطلع على سير المفاوضات أنه لم يتم طرح نسب لتبادل األراضي، 
، % 22و % 20بقاء هذه التجمعات االستيطانية تحت سيطرتها بمساحة تتراوح بين  إسرائيلما طرحته 

فقط من مناطق الضفة  % 1األمر الذي رفضه الجانب الفلسطيني، حيث أبدى استعداده لمبادلة 
 الفلسطينية.
رام هللا، ألمد طويل، كما استئجار األراضي المقامة عليها مستوطنة "بيت غيل" شرقي  إسرائيلوطلبت 

 تطالب ببقاء عصابات مستوطنيها في مدينة الخليل.
حول بقاء هذه التجمعات االستيطانية تحت سيطرتها الكاملة في  إسرائيلأن ما تطرحه  إلىوأشار الموقع 

وقف ية الكاملة"، وحتى المسرائيلمن المستوطنين تحت ما يسمى بـ "السيادة اإل % 00الحل النهائي يبقي 
من المستوطنين تحت السيطرة  % 70فقد يبقي ما يقارب  % 1الفلسطيني الذي يقبل فقط بمبادلة 

 ية.سرائيلاإل
مهاجمة االقتراح، حيث قال نائب وزير الحرب داني دنون، الذي يشغل  إلىوسارع نواب من حزب الليكود 

يدون بقاء كل المستوطنات في بالمائة في حزب الليكود يؤ  200منصب رئيس مؤتمر حزب الليكود، "إن 
"يهودا والسامرة" )الضفة الفلسطينية(. وقد رأينا في الماضي ما هي نتائج األخطاء االستراتيجية، حينما يتم 

خالء   يين".إسرائيلتسليم اراض وا 
دنون في مهاجمة االقتراح النائبان من نفس الحزب، ميري ريغيف وموشيه فيغلين، فيما حذر  إلىوانضم 
 مجلس المستوطنات السابق داني ديان من االقدام على مخطط كهذا، معتبرا األمر "خطأ استراتيجيا".رئيس 

7/2/2504، الغد، عم ان  
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 هنية: سنواصل السير في خطوات المصالحة إلنهاء االنقسام .2
ة أكد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، على مواصلتهم السير في خطوات المصالح: غزة

نهاء نتائج االنقسام الداخلي، وتحقيق الوحدة الوطنية.  في مجاالتها المختلفة وا 
( عدد من رؤساء الغرف التجارية الفلسطينية في الضفة 2|5جاء ذلك خالل لقاء هنية مساء األربعاء )

 الغربية في مكتبه بغزة.
ن الضفة الغربية وقطاع غزة، وشدد هنية على ضرورة تطوير االقتصاد الوطني والتكامل في االقتصاد بي

 وعلى أهمية وضرورة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة.
 6/2/2112قدس برس، 

 
 األردنية من تصفية قضية ال جئين الفلسطينيين التخوفاترزقة: نحن مع  .3

ة المطروح لتصفي األمريكيغزة: أشادت الحكومة الفلسطينية في غزة بموقف األردن، حول تخوفه من الحل 
قضية الالجئين، مطالباها والدول العربية بتطوير هذا الموقف لرفض التنازالت، ودعم مطالب الشعب 

 الفلسطيني بالعودة.
وقال الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة في غزة لـ "قدس برس" إن "التاريخ والمنطق 

نطلب منه ومن غيره من الدول العربية رفض ال يقبل من األردن التخوف والتنصل والتحذير فحسب، بل 
 وطنهم". إلىالتنازالت، ودعم مطالب الشعب والالجئين في حقهم في العودة 

ي، ونشعر بأن تنازالت سرائيلواضاف: "نحن مع التخوفات األردنية، ونخشى من تداعيات الحل األمريكي اإل
ملة، ولكن بإمكان األردن أن يكشف ما ال غير مقبولة تجري في الخفاء من خالل القنوات السرية المحت

نستطيع كشفه، وأن يقف على الحقيقة، ألن مجرد التنصل والتخوف والتحذير ال يكفي من دولة لها ثقلها في 
ي سرائيلمواقف إيجابية تمنع التنازالت، وتتصدى للحل اإل إلىالملف الفلسطيني، فنحن في حاجة 

  ".األمريكي
 6/2/2112قدس برس، 

 
 عدد محدود من المنظمات الدولية إلىفلسطينية لما بعد فشل المفاوضات تتضمن االنضمام خطة  .2

المنظمات التابعة لألمم المتحدة  إلىأعّدت طواقم فنية فلسطينية خططًا لالنضمام : محمد يونس –رام هللا 
عضها يستغرق ، بأميركيةبرعاية  إسرائيلعلى مراحل، في حال فشل الجولة الراهنة من المفاوضات مع 

 تنفيذه الكثير من الوقت.
بعض المنظمات والوكاالت المتخصصة، والتوقيع على  إلىوتظهر الخطط وجود سهولة في االنضمام 

بعض المواثيق بصورة فورية بعد انتهاء المفاوضات، لكن في الوقت نفسه هناك عقبات مالية وسياسية في 
 منظمة ووكالة. 36االت البالغ عددها الكثير من المنظمات والوك إلىطريق االنضمام 

منظمة أو ميثاقًا او اتفاقًا من منظمات ومواثيق واتفاقات  22 إلىوبّينت الخطط ان هناك فرصة لالنضمام 
تؤثر في  أميركيةعقوبات مالية  إلىاألمم المتحدة في المرحلة االولى، من دون ان تتعرض تلك المنظمات 

 أعمالها.
منظمة الصحة  إلىنستطيع االنضمام "ن في األمم المتحدة الدكتور رياض منصور: وقال رئيس بعثة فلسطي

تزيد عن  أميركيةالعالمية وبرنامج الغذاء العالمي فورًا، لكن هاتين المنظمتين تتلقيان مخصصات مالية 
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إن تلك عقوبات، ف إلىنصف بليون دوالر سنويًا تستفيد منها الدول االفريقية الفقيرة، وفي حال تعرضتا 
لهذا األمر، "وأضاف:  ."جانب فلسطين، ستتضرر بصورة كبيرة إلىالدول، وهي دول صديقة تصّوت دائمًا 

 ."علينا دراسة الخطوة بعناية
ومن المنظمات، الوكاالت التي ستعمل فلسطين على االنضمام اليها في المرحلة االولى، ايضًا اتحاد البريد 

. وثمة منظمات دولية ال يمتلك الفلسطينيون مقومات االنضمام اليها، مثل الدولي واتحاد االتصاالت الدولية
 منظمة التجارة العالمية ألن السلطة الفلسطينية ال تمتلك عملة وال تسيطر على معابرها.

. ويعزو خبراء القانون إسرائيلالمنظمات الدولية قلقًا واسعًا في  إلىوتثير رغبة الفلسطينيين في االنضمام 
يين على خلفية ارتكاب جرائم إسرائيلعوامل عدة، منها الخشية من مقاضاة مسؤولين  إلىي هذا القلق الدول

حرب، والعمل على تطبيق اتفاقات جنيف على الشعب الفلسطيني، وتعزيز مكانة فلسطين كدولة في 
 المؤسسات الدولية.

 7/2/2112الحياة، لندن، 
 
 عباستبدال ي لبحث اسإسرائيل مسؤولدح ن ينفي لقاء  .5

نفى القيادي الفلسطيني محمد دحالن بصورة قاطعة ان يكون قد التقى مستشار رئيس الحكومة  :االمارات
 ية إسحاق مولخو في اي مكان او زمان سواء بصورة خاصة او شخصية او سياسية.سرائيلاإل

يستهدف تحقيق  ية ان تلك اللقاءات محض خيالسرائيلواضاف في رد على ما نشرته صحيفة معاريف اإل
 المرتعشين من القائمين على االمر الفلسطيني. واإلرباك لدىالمزيد من الضعف 

واضاف دحالن " لم التق بالسيد مولخو منذ ان كنا مفاوضين رسميين كل يمثل جانبه أواخر التسعينات 
ية إسرائيلة كخصمين تجمعها طاولة المفاوضات، وان تطلبت قضية الشعب الفلسطيني ان التقي أية شخصي

الخفاء كما  والتآمر في وبعقلية الدسائسفي محاضرة او مؤتمر او مناسبة فاني لست ممن يفعلون ذلك سرا 
ي القاتل الذي فرض على زعيمنا الراحل ياسر سرائيلفعل البعض ذلك خالل الفترة االخيرة من الحصار اإل

 عرفات.
 من؟معاريف عن لعبة البدائل قائال " بديل عن مما ذكرته  "المقاطعة"وسخر دحالن من هلع البعض في 

ذاوباي غرض،  كانت القيادة الرسمية غير قادرة على قبول ما هو معروض عليها، فكيف الحال مع من  وا 
 ما يجري بقلق وطني بالغ لهول اقترابه من حدود التفريط. إلىهم مثلي ممن يرون وينظرون 
شوف في التالعب بأعصاب الضعفاء عبر وسائل الدعاية ي قديم ومكإسرائيلواضاف دحالن، هذا أسلوب 

 ي لن يتغير ولن يتوقف وسنقرأ ونرى منه المزيد".سرائيلالسياسية النفسية، وهذا األسلوب اإل
 6/2/2112، وكالة معا  اإلخبارية

 
 
 حصتها في رأسمال صندوقي القدس واألقصى كامل: السعودية سددت السلطة .6

رئاسة الفلسطينية، أمس، عن بالغ تقديرها وشكرها للمملكة العربية السعودية بقيادة أعربت ال :الرياض-هللارام 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن عبد العزيز على كل ما تقدمه من دعم مخلص للقضية 

 الفلسطينية وللشعب الفلسطيني طوال مراحل نضاله. 
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أن السعودية أوفت بكامل التزاماتها لدعم الشعب الفلسطيني  وأكدت الرئاسة وفقا لوكالة األنباء الفلسطينية،
وفق مقررات القمم العربية وبما في ذلك تجاه دعم صندوقي القدس واألقصى، وأفادت بأن المملكة العربية 

سددت كامل حصتها في رأسمال الصندوقين، ونفذت عددا كبيرا من المشروعات بإدارة اللجنة "السعودية 
وقين، ومنها في القدس وفي سائر المدن الفلسطينية وفي الشتات، وما زالت تؤدي رسالتها اإلدارية للصند
إن المملكة قد التزمت بقرار القمة العربية بالوفاء بحصتها في ". وقالت الرئاسة الفلسطينية: "بكل مسؤولية

وتقوم بسدادها بكل  شبكة األمان المالية، بل وقدمت دعما إضافيا بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين،
 ."مسؤولية وانتظام

 7/2/2112الشرق األوسط، لندن، 
 
 المصرية هدفها زج غزة بمشاكل ال ع قة لها بها االتهامات الجراح:اللواء جمال  .7

أكد قائد قوات األمن الوطني الفلسطيني اللواء جمال الجراح )أبو عبيدة(، أن الهدف من حمالت اإلعالم 
هو محاولة زج القطاع في أتون مشاكل مصرية بحتة ليس للقطاع عالقة فيها على المصري ضد قطاع غزة 

 اإلطالق.
وقال الجراح خالل حديث خص به "فلسطين":" الشعب الفلسطيني له عدو واحد ومشكلته واحدة وهي مع 

ن الواقع ي، فمهما حاول اإلعالم المصري زج قطاع غزة في أتون هذه المشاكل لن يستطيع ألسرائيلالعدو اإل
يكذب ذلك، فالجيش المصري موجود بمئات اآلالف وال يستطيع أي إنسان من قطاع غزة الدخول لقلب 

 مصر في ظل التواجد المكثف للجيش وأجهزة المخابرات".
وأضاف الجراح: "من جانب آخر، فنحن في األمن الوطني الفلسطيني لن نسمح على اإلطالق ألي كان 

منه بأن يشكل ضررا على أمن القطاع ومصر، ألننا نعتبر الضرر يعود على  دخول قطاع غزة أو الخروج
 الجهتين".

ونفى ادعاءات النيابة المصرية بأن جيبات دفع رباعي دخلت مصر من غزة، وقال: "ال يمكن أن يحدث 
ي على ذلك على اإلطالق فالحدود مغلقة بالجدار واألسالك الشائكة وكذلك مغلقة بتواجد قوات األمن المصر 

طول الحدود وداخل األراضي المصرية"، مضيفا: "هذا شيء ال يتصوره عاقل بأن تستطيع أي قوة من 
 الجانب المصري وهذا ليس في نهج قطاع غزة أن نتدخل في مصر أو غيرها". إلىالقطاع الدخول 

 6/2/2112فلسطين أون الين، 
 

 "إسرائيلمع " ابروبالمؤبد على آخر بتهمة التخ فلسطينيحكم باإلعدام على  .8
حكمت محكمة عسكرية في قطاع غزة أمس الخميس باإلعدام على فلسطيني، وبالسجن المؤبد : )وكاالت(

". وبموجب القانون الفلسطيني، فإن األشخاص الذين يدانون بالتعامل إسرائيلعلى آخر بتهمة "التخابر" مع "
 اإلعدام." والقتل واالتجار بالمخدرات يواجهون عقوبة إسرائيلمع "

7/2/2112الخليج، الشارقة،   
 
 ( بعالعضفةاألونروااتفاق ينهي إضراب العاملين في ) :المجدالنيحمد أوزير العمل  .9
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اتفاق بين اتحاد العاملين في  إلىأعلن وزير العمل الفلسطيني احمد المجدالني عن التوصل  :)بترا( -رام هللا
( مع إدارة الوكالة، أمس، ينهي إضرابا استمر أكثر من ونروااألوكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )

 يوما.  35
تم االتفاق على مبدأ التعويض عن أيام اإلضراب بدل الخصم، "وقال مجدالني في بيان صحفي انه 

 . "وصياغة اتفاق على التعويض بساعات عمل إضافية او خصم من إجازات العاملين
7/2/2112الدستور، عم ان،   

 

 عباسللرئيس شكلت لجنة لتهيئة األوضاع قانونيا لتعيين نائب  : مركزية فتحالعالول محمود .05
أمـــس  "القــدس العربــي"ـــ وليــد عـــوض: كشــف محمــود العـــالول عضــو اللجنــة المركزيـــة لحركــة فــتح لــــ  رام هللا

مشــددا الخمــيس أنــه تــم تشــكيل لجنــة لدراســة الوضــع الفلســطيني قانونيــا لتعيــين نائــب للــرئيس محمــود عبــاس، 
 على أنه ليس بالضرورة أن يكون نائب الرئيس من حركة فتح.

وحســب العــالول فــإن هنــاك لجنــة مشــكلة مــن أعضــاء مركزيــة فــتح تعكــف حاليــا علــى دراســة الوضــع القــانوني 
المســـألة مطروحـــة، وهنـــاك لجنـــة شـــكلت مـــن أجـــل دراســـة األمـــر، "لتعيـــين نائـــب للـــرئيس الفلســـطيني، وقـــال 

 ."دراسة المسألة قانونيا أي قانونيا،وتطويعه 
ومــــن المعلــــوم أن تعيــــين نائــــب لــــرئيس الســــلطة الفلســــطينية يحتــــاج إلحــــداث تغييــــر فــــي القــــانون األساســــي 
الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور، وذلك من خالل المجلس التشـريعي الفلسـطيني، إال أنـه بسـبب تعطـل 

القضايا الوطنية المطروحة في ظل تعطـل المجلـس عمل التشريعي لجأ عباس إلصدار مراسيم رئاسية بشأن 
 .2007الذي تسيطر عليه حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 

وفيما لم يكشف العالول عن أسماء اللجنة أنه ليس بالضرورة أن يكون نائب الرئيس من حركـة فـتح، وقـال لــ 
الفلســطينية، ولــيس بالضــرورة أن يكــون مــن حركــة نحــن نتحــدث عــن نائــب رئــيس للســلطة ": "القــدس العربــي"

 . "فتح
ويأتي التحرك داخل فتح لتعيين نائب لعباس في ظل وجود اعتقاد فلسطيني بأن العام الجاري سيكون حاسما 
في مصير القضية الفلسطينية، خاصة وأن هناك مشروعا أمريكيا يعتزم وزير الخارجية األمريكي جون كيري 

ية علـى أرض الواقـع ال تبشـر سـرائيلبالمنطقـة علـى أساسـه، فـي حـين أن المعطيـات اإل طرحه لتحقيـق السـالم
بإمكانية إحداث اختراق على صعيد العملية السلمية، األمر الذي يدفع الجانب الفلسطيني لدراسة خياراته فـي 

نيسـان/ابريل  حال فشل المفاوضات السـلمية التـي جـرى اسـتئنافها بنهايـة تمـوز الماضـي وتسـتمر لغايـة نهايـة
 القادم.

وفي ظل التحسب الفلسطيني لفشل المفاوضـات شـدد العـالول علـى أن التحـرك الفلسـطيني بالمسـار السياسـي 
جانب المقاومة الشعبية السلمية كونهـا الخيـار المـواتي للمرحلـة القادمـة، إذا  إلىنحو األمم المتحدة سيستمر، 

 ما فشلت جهود كيري وخطته المرتقبة.
منتظــر فلســطينيا مــن وزيــر الخارجيــة األمريكــي جــون كيــري وخطتــه المرتقبــة لتكــون أساســا للوصــول وبشــأن ال

بغض النظر عما سيقدمه كيـري، نحـن أبلغنـاه سـلفا بالقضـايا التـي مـن الممكـن أن "، قال: إسرائيلللسالم مع 
على اإلطالق أن نقبل أفكـارا ال نقبلها، وأبلغناه بالنقاط التي ال يمكن قبولها ، وقلنا له بوضوح بأننا ال يمكن 

تشــتمل علــى أن القــدس الشــرقية عاصــمة الدولــة الفلســطينية، وال يمكــن أبــدا أن نقبــل أن األغــوار ليســت جــزءا 
، وال يمكـن أن نقبـل أفكـارا إسرائيلمن األراضي الفلسطينية ، وال يمكن لنا أن نقبل بأفكار لها عالقة بيهودية 
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ــي ن الفلســطينيين حســب قــرارات الشــرعية الدوليــة، وال يمكــن أن نقبــل أفكــارا ال تشــتمل علــى حــق عــودة الالجئ
 ."ي بالبقاء على أرض الدولة الفلسطينيةإسرائيلتعطي الحق ألي جندي 

 7/2/2504، القدس العربي، لندن
 

 ي ضد عباس وتخشى تكرار تجربة عرفاتسرائيلمن خطورة التحريض اإل تحذ رفتح  .00
قـــال النـــاطق باســـم حركـــة فـــتح أحمـــد عّســـاف، ليونايتـــد بـــرس انترناشـــونال  ي(:)يـــو بـــي ا -هللا رام-أبيـــبتـــل 

أن  إلــى، وأشــار "ي بحــق الــرئيس عبــاس بخطــورة بالغــةســرائيلالتهديــدات والتحــريض اإل إلــىننظــر "الخمــيس، 
، "حد التلويح بالمس بحياة الـرئيس بشـكل شخصـي إلىهذه التهديدات تصاعدت في اآلونة األخيرة ووصلت "

 ."اليمين إلىية مختلفة من اليسار إسرائيلتأتي من جهات "أن هذه التهديدات  إلى الفتاً 
رفــــض االحــــتالل للســــالم وعــــدم الجاهزيــــة لــــدفع اســــتحقاقات "ية تــــدلل علــــى ســــرائيلورأى أن هــــذه المواقــــف اإل

 ."تنازالتالحملة تتصاعد بهدف الضغط على الرئيس والنيل من عزيمته ودفعه لتقديم ال"، معتبرًا أن "السالم
مبعــوث  إســرائيلية الخمــيس عــن إيفــاد ســرائيلورفــض عّســاف التعليــق علــى مــا ورد فــي صــحيفة )معــاريف( اإل

لمقابلة القيـادي المفصـول مـن حركـة فـتح محمـد دحـالن، المقـيم فـي اإلمـارات، فـي إطـار سـعيها إليجـاد بـديل 
 ."يةإسرائيلال أعّلق على وسائل إعالم "عن عباس، قائاًل 

الرئيس الفلسطيني يمثل اإلجماع الفلسطيني ويحظى بتأييد جـارف، وهـو قائـد "ّساف شّدد على أن غير أن ع
 حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وأي تصعيد بحقه لن يقبله الشعب الفلسطيني

 7/2/2504، القدس العربي، لندن
 

 صلحة للطرفينويؤكد: الس م م يسرائيلاإليلتقي ناشطين من حزب العمل  قيادي في فتح .02
محمـد  يسـرائيلاإلالتقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس لجنـة التواصـل مـع المجتمـع : وفا –رام هللا 

، مــع نائــب رئــيس الكنيســت، رئــيس األربعــاءبالقــدس الغربيــة مســاء  يســرائيلاإل المــدني، فــي مقــر حــزب العمــل
حيلــك بــار،  يســرائيلاإلالصــراع الفلســطيني  إلنهــاءن المؤيــدين لحــل الــدولتي يينســرائيلاإلمجموعــة البرلمــانيين 

 حزب العمل. وأعضاءبحضور مجموعة من ناشطي 
ـــتخلص  أنالمـــدني، ضـــرورة  وأكـــد ـــى  يونســـرائيلاإلي ـــدة الخـــوف، مشـــددا عل الســـالم هـــو مصـــلحة  أنمـــن عق

يني واالطمئنــــان للشــــعبين الفلســـــط األمــــنكمــــا هــــو مصـــــلحة فلســــطينية، وبالســــالم يمكــــن تحقيـــــق  يةإســــرائيل
 .يسرائيلواإل

عنـدما قبلـت بمبـدأ حـل  2800القرار التاريخي الذي اتخذته القيادة الفلسطينية عـام  أهمية إلىوتطرق المدني 
مـا زالـت تـراوت حتـى  إسـرائيل، لكـن 2897المحتلـة عـام  األراضـيالدولتين، وان تقـام الدولـة الفلسـطينية علـى 

 .األرضعن السالم، وال تعمل شيئا لتحقيقه على  اآلن في اعتماد حل الدولتين، وتكثر من الحديث
التي وجههـا الحضـور وركـزت غالبيتهـا علـى مسـألة يهوديـة الدولـة، معبـرين عـن  األسئلةالمدني على  وأجاب

 أوضــحبســبب المطالبــة الفلســطينية بحــق العــودة، حيــث  إســرائيلمخــاوفهم مــن انــدثار العنصــر اليهــودي فــي 
 األميركـيطيني تعتمد على مبادرة السالم العربية والنقاط التي طرحهـا الـرئيس حقيقة الموقف الفلس أنالمدني 
الحاليـــة التـــي ال تريـــد حـــل  يةســـرائيلاإلالحكومـــة  أن إال، يينســـرائيلاإلبيـــل كلينتـــون لتبديـــد مخـــاوف  األســـبق

 ىإلـمـن هـذه القضـية حتـى تتهـرب مـن الوصـول  يينسـرائيلاإلالدولتين، وتسـعى وتعمـل علـى تعميـق مخـاوف 
 اتفاق سالم مع الفلسطينيين.
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 7/2/2504، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 من المفاوضات االنسحابعلى  السلطةتحرك جماهيري إلجبار "الشعبية" تطالب ب .03
تحـرك "طالـب عضـو المكتـب السياسـي للجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين جميـل مزهـر بــ  غزة ـ أشـرف الهـور:

مـن المفاوضـات، وإلفشــال  االنســحابلقيـادة الفلســطينية المتنفـذة علـى جمـاهيري حاشـد علــى األرض إلجبـار ا
 ."خطة كيري التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

بـين القـوى  "تنسـيق أعلـى"نسخة منها على ضرورة أن يكـون هنـاك  "القدس العربي"وأكد في تصريحات تلقت 
 اصة وأن هناك إجماعا وطنيا على رفضها.الرافضة للمفاوضات والتسوية في مواجهة الخطة األمريكية، خ

، لمواصــلة بنــاء المســتوطنات "العبثيــة والضــارة"يســتغل المفاوضــات التــي وصــفها بـــ االحــتاللوأكــد مزهــر أن 
والتهويـــد فـــي القـــدس، وفـــرض الوقـــائع علـــى األرض، فـــي ظـــل محـــاوالت أمريكيـــة لتمريـــر خطـــة كيـــري التـــي 

يجاد حل"  ."واالحتالليخدم أمن دولة اإلرهاب  تستهدف القضية وشطب حق العودة وا 
الفـوري مـن هـذه المفاوضـات، وعـدم إعطـاء هـذا  االنسـحاب"وجدد مزهر دعوتـه للقيـادة الفلسـطينية المتنفـذة بــ 

الغطــاء لتحــتالل لمواصــلة جرائمــه، وا عطــاء األولويــة إلنهــاء اإلنقســام واســتعادة الوحــدة، وصــوت اســتراتيجية 
 ."لوطنية موحدة لمواجهة اإلحتال

عـــن بعـــض األســـرى، رفـــض مزهـــر  االحـــتاللوحـــول ربـــط الســـلطة موضـــوع اســـتمرارها بالمفاوضـــات بـــإفراج 
ناضــلوا مــن أجــل "مقايضـة الحقــوق الفلســطينية بــاإلفراج عـن عــدد محــدود مــن هـؤالء األســرى الــذين قــال إنهـم 

تقـديم تنـازالت تمــس "تهم بــ ، الفتـًا أنهـم ال يقبلـون أن تتقـايض حـري"الحريـة والدولـة والعـودة وقـدموا التضـحيات
 ."الحقوق والثوابت الفلسطينية، داعيًا لمواصلة النضال بكل الوسائل واألشكال من أجل اإلفراج عنهم

 7/2/2504، القدس العربي، لندن
 

 فيسبوك يغلق صفحة "سرايا القدس" للمرة الثالثة .04
وقـع فيسـبوك بـاغالق صـفحته الرسـمية اتهم الجناح العسكري لحركة الجهاد االسالمي الخميس ادارة م -غزة 

 للمرة الثالثة.
وقالت سـرايا القـدس فـي تصـريح صـحافي نشـرته علـى موقعهـا االلكترونـي بـان ادارة فيسـبوك قامـت "االربعـاء 

 باغالق الصفحة تعسفيا دون اي مبررات او سابق انذار في انتهاك واضح وصريح للحريات".
التي تقدم فيها ادارة الفيسبوك على اغالق صفحة االعالم الحربي التي  وبحسب السرايا فان هذه "المرة الثالثة

تعنــى بنشــر الصــورة المشــرقة للمقاومــة الفلســطينية وفضــح جــرائم العــدو الصــهيوني ضــمن رؤيــة ممنهجــة ال 
 تتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها في الفيسبوك".

كل واضـح للكيـان الصـهيوني وتسـعى الخمـاد صـوت كـل واكدت سـرايا القـدس بـان ادارة الفيسـبوك "تنحـاز بشـ
 من ينشر او يحرض على المقاومة".

 7/2/2504، الغد، عم ان
 

 يسرائيلالكيان اإلصواريخ من قطاع غزة على جنوب  ث ثة إط ق .00
الخمـيس، مـن دون ان تسـفر  إسـرائيلثالثة صـواريخ مـن قطـاع غـزة علـى جنـوب  أطلقت :القدس ـ )أ ف ب(
 .يسرائيلاإلمادية جسيمة، كما اعلن الجيش  أضرارية او عن خسائر بشر 
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 انفجرا في مناطق خالية في جنوب البالد. األولينوقال الجيش ان الصاروخين 
 الصاروخ الثالث سقط مساء في منطقة أشكول. أن وأضاف

دة للصـواريخ المضـا "القبـة الحديديـة"منظومـة  أنمحلية خالل النهـار مـن  إعالمونفى الجيش ما نقلته وسائل 
نجحت في اعتراض احد هذه الصواريخ الثالثة، وتحديدا الصاروخ الثاني الذي كان يستهدف مدينـة عسـقالن 

 الجنوبية.
 مادية جسيمة. أضرار أوخسائر بشرية  أيالصواريخ الثالثة لم تسفر عن  أنالجيش  وأكد

 7/2/2504، الوطن، مصر
 

 سلطة مع إيران فهو يدعم صمود شعبنا: غير منزعجين من تقارب الاإلس ميالجهاد  .06
أكــد القيـــادي فــي حركـــة الجهــاد اإلســـالمي فــي فلســـطين خضــر حبيـــب، أن الحركــة غيـــر منزعجــة مـــن : غــزة

التقـــارب الـــذي حصـــل بـــين الســـلطة الفلســــطينية والجمهوريـــة اإلســـالمية اإليرانيـــة، مشـــددًا علـــى أّن عالقتهــــا 
أنهـــا دولـــة إســـالمية  إلـــىإلطـــالق، الفتـــًا فـــي الوقـــت ذاتـــه بفلســـطين اســـتراتيجية، وال يمكـــن أن تنفصـــل علـــى ا

تحرص دومًا على إقامة عالقات طيبة مع كل المجموع الفلسطيني واألطياف الفلسطينية في الساحة. واعتبر 
حبيب، في حديث مع مراسل النشرة فـي فلسـطين، أن هـذا األمـر ال يضـرنا، بـل علـى العكـس مـن ذلـك يـدعم 

 ي.سرائيلاإل االحتاللفي مواجهة صمود شعبنا الفلسطيني 
المصـرية، وتشـديد الرقابـة علـى الحـدود  -وردًا على سؤال حول تأثير إغالق األنفاق علـى الحـدود الفلسـطينية

أنها أثرت على الدعم اللوجستي الذي كان يـأتي للمقاومـة، لكنـه  إلىمن قبل السلطات المصرية، لفت حبيب 
لتفاجئ العدو بأمور جديدة في كل مواجهـة. وفيمـا  إمكانياتهاودائمًا تطور  اعتبر أن المقاومة لديها ما يكفيها

يتعلق بمباحثات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، أكد أنـه ال يمكـن أن تتحقـق إال بجهـد يبـذل مـن طرفـي 
رفــي أواًل، ومــن الكــل الفلســطيني ثانيــًا، مشــددًا علــى أنــه فــي تقــديرنا أن الجهــد المبــذول مــن قبــل ط االنقســام
 غير كاف.  االنقسام

  7/2/2504، القدس العربي، لندن

 
 يةسرائيلفتح: الدولة الفلسطينية ستكون خالية من المستوطنات اإل .07

أحمـــد  "فـــتح"أكـــد المتحـــدث باســـم حركـــة  :عـــالء المشـــهراوي، عبـــد الـــرحيم الريمـــاوي، وكـــاالت )غـــزة، رام هللا(
ي سـرائيلمـن المسـتوطنات اليهوديـة، وأن االسـتيطان اإل أن الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة سـتكون خاليـة"عساف 

 بكل أشكاله غير شرعي وباطل وال يعترف بشرعيته أحد في العالم، ومرفوض فلسطينيًا جملة وتفصياًل.
ســرائيلإن الموقــف الفلســطيني صــلب وقــوي علــى طاولــة المفاوضــات، و "وقــال، فــي تصــريح صــحفي أمــس،   ا 
االســـتيطان يلحـــق الضـــرر المباشـــر بالشـــعب ". وأضـــاف "ل واالســـتيطاناليـــوم معزولـــة دوليـــا بســـبب االحـــتال

ثمنــًا ب باهظـــا ألفعالهــا، واالســتيطان علــى الصـــعيد  إســرائيلالفلســطيني، ولكنــه لــن يطــول وســـينتهي وســتدفع 
فــي االتحــاد  إســرائيلالسياســي والقــانوني مرفــوض دوليــا وال يعتــرف بشــرعيته أحــد. واقتصــاديًا، فــأقرب حلفــاء 

ية والبنــوك التــي تتعامــل مــع ســرائيل، يقــاطعون الشــركات اإلميركيــةوحتــى فــي الواليــات المتحــدة األ األوروبــي
 ."المستوطنات

يون ســرائيلية مـن وراء االســتيطان مكشـوفة لـدينا وللعـالم، فاإلسـرائيلإن األهـداف اإل"القــول إلـىوخلـص عسـاف 
اهية، ولكن هدفهم الرئيسي هو االستيالء يقيمون المستوطنات تحت حجج ومبررات أمنية واقتصادية ودينية و 
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، والتـي هـي أراضـي الدولـة الفلسـطينية، وهـذه األفعـال تؤكـد 2897على األرض الفلسطينية التي احتلت عـام 
ية غير جادة وال تؤمن بالسالم وال بمبدأ حل الدولتين، وهو أمـر بـات مكشـوفا لـدى دول سرائيلأن الحكومة اإل

 ."العالم كافة
 7/2/2504، و ظبياالتحاد، أب

 
 ية تسابق الزمن لتهويد األراضي الفلسطينية وتهويد القدسسرائيلاإل الحكومة"الديموقراطية":  .04

ية الحاليــة ســرائيلقــيس عبــد الكــريم إن الحكومــة اإل "الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلسـطين"نائــب أمــين عــام  قـال
ن بها وتهجير أصحابها من بيوتهم. وأضاف، في تسابق الزمن لتهويد األراضي الفلسطينية وتكثيف االستيطا

وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي  550بيــان أصــدره فــي رام هللا أن مصــادقة ســلطات االحــتالل علــى خطــة لبنــاء 
تطبيقهـــا علـــى األرض  إلـــىالقـــدس الشـــرقية تعبـــر عـــن أجنـــدتها وأهـــدافها االســـتيطانية التوســـعية التـــي تســـعى 

ألرض الفلســطينية للمصــلحة المســتوطنات غيــر الشــرعية المقامــة علــى وجهــدها المتواصــل لنهــب المزيــد مــن ا
 األراضي المحتلة.

ية على األرض لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة مشواره نحو سرائيلوأوضح أن ممارسات الحكومة اإل
قامة الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس. وشدد على ضـر  ورة تصـعيد الحرية واالستقالل وا 

المقاومة الشعبية في وجهه االحتالل إلفشال كل مخططات حكومة االحتالل في سـائر األراضـي الفلسـطينية 
 المحتلة، سواء توسيع االستيطان أو عمليات التهجير التي باتت تمارس بشكل يومي.

 7/2/2504، االتحاد، أبو ظبي
 

 في لبنان  جئين الفلسطينيين" لا  واجتماعي ا  وطني ا  "برنامجتعرض  "الديموقراطية" .09
عرضــت "الجبهــة الديموقراطيــة لتحريــر فلســطين" فــي مــؤتمر صــحافي، فــي نقابــة الصــحافة اللبنانيــة، "برنــامج 

 النضال الوطني واالجتماعي للفلسطينيين في لبنان".
نـان. عرض عضو قيادة الجبهة ومسؤولها في لبنان، علي فيصل، "واقع الحرمان" للشـعب الفلسـطيني فـي لبو 

وقـــّدم مقترحـــات تنطلـــق مـــن ضـــرورة معالجـــة الملـــف الفلســـطيني قانونيـــًا وسياســـيًا واقتصـــاديًا وعبـــر تشـــريعات 
، ومن ضمنها حق العمل والضمانات االجتماعية والتملك، وا عمار البارد، والتعاطي اإلنسانيةتضمن الحقوق 

 مع مشكلة المهجرين الفلسطينيين من سوريا بشكل انساني.
على ضرورة احترام جميع األطراف في لبنان، خيار الشعب الفلسطيني في البقاء خارج الصراع  وشدد فيصل

بعادهــا عــن تــداعيات األزمــات المحليــة واإلقليميــة تتطلــب  المحلــي واإلقليمــي، مؤكــدًا أن تحصــين المخيمــات وا 
 عماًل رسميًا وحزبيًا مشتركًا وفلسطينيًا.

 7/2/2504، المستقبل، بيروت
 

 اتهامات حماس لإلع م المصري: شفاف ونزيه وسامي وال يمارس التضليل علىرد تفتح  .25
إن اإلعـــالم المصـــري يتعامـــل  فـــتح،قـــال الـــدكتور جهـــاد الحـــرازين، القيـــادي فـــي حركـــة : صـــالح الـــدين حســـن

 اإلعالميـةالمصـري ، برسـالته  اإلعـالمبشفافية ونزاهة، وال يمارس التضليل أو التحريض ضـد أحـد ، إليمـان 
 امية وهي نقل الحقائق ، ولذلك.الس



 
 

 

 

 

           03ص                                    3020العدد:     7/2/2504 الجمعة التاريخ:

وذلــك ردا علــى االتهامــات التــي تشــنها حركــة حمــاس، والتــي تــدعي أن اإلعــالم المصــري يشــن حربــًا عليهــا، 
 دون أدلة حقيقية على تورطها في العنف داخل البالد.

امــات المصـري أو يـروج لـه مـن اته اإلعـالموأضـاف الحـرازين فـي تصـريحات لـــ" الـوطن": كـل مـا يقـال حـول 
المصــري عنــدما يتحــدث فــي كــل قضــية يكــون لديــه المســتندات فيهــا علــى  اإلعــالمباطلــة وغيــر حقيقيــة ألن 

 .األقاويلالمصري بالتحريض فهم الذين ال يملكون دالئل لدحض هذه  اإلعالمعكس من يتهمون 
ثـورة الحقيقيـة ونقـل المصري في كـل مواقفـه التـي جسـد مـن خاللهـا ال اإلعالموتابع "الحرازين" : نشد على يد 

الواقع لكـل المـواطنين ولكـن البـد لتعـالم المصـري فـي هـذه الفتـرة الحرجـة التـي تمـر بهـا القضـية الفلسـطينية 
المصـري  اإلعـالموالضغوطات الخارجية التي تمارس على القيـادة وعلـى الـرئيس "أبـو مـازن" نتمنـى أن يقـف 

وأن يكـون لـه دور فـي توجيـه  سـرائيلإل األمريكـيحيـاز بجانبنا في فضح ممارسات االحتالل الصـهيوني واالن
 الــرأي العــام نحــو االلتفــاف حــول القيــادة الفلســطينية لمؤازرتهــا فــي معكرتهــا السياســية مــع االحــتالل وهــذا مــا

 عهدناه من مصر وا عالمه الراقي والقوي والمؤثر في كافة مراحل القضية الفلسطينية
  7/2/2504، الوطن، مصر

 
 يزعمون تأييدهم للس م منافقونلحكومة ليفني: في ا .20

ية تسيبي ليفني انه يوجد سرائيلقالت وزيرة القضاء اإل: وكاالت -الحياة الجديدة -القدس المحتلة  -واشنطن
ية منافقون يدعون بأنهم يؤيدون السالم ولكنهم يستغلون اعتبارات أمنية لتمويه سرائيلفي الحكومة اإل

اتفاق سالم. واضافت ليفني في كلمة القتها بمؤتمر عقد في جامعة بار  لىإايديولوجيا معارضة للتوصل 
ايالن أمس ان المعارضين التفاق سالم ال يقولون الحق ويواصلون في الوقت نفسه اقامة المزيد من 

ية إسرائيلورفضت ليفني التفوهات التي ادلت بها شخصيات  نقطة الالرجعة. إلىالمستوطنات حتى الوصول 
 في الحلبة الدولية. يةسرائيلاإلالدفاع عن المصالح  إلىضد كيري قائلة انه كان األول الذي سارع مختلفة 

7/2/2504، الحياة الجديدة، رام هللا  
 

 إلخراج حزب لبيد من االئت ف الحكومي يدعو"أوري أرئيل"  .22

مجاريها بين رئيس  إلىفي أعقاب توسط وزير البناء واإلسكان "أوري أرئيل" لعودة األمور  :عكا أون الين
ي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب البيت اليهودي "نفتالي بينيت"، بعد هجوم األخير على سرائيلالوزراء اإل

سياسة نتنياهو حول بقاء المستوطنين تحت سيطرة الدولة الفلسطينية، وجه انتقادات شديدة اللهجة ضد وزير 
 ، ويفتح شهية الجانب الفلسطيني".إسرائيليد إضعاف الخارجية األمريكي "جون كيري"،قائاًل "إنه ير 

نما يمكن أن يؤدي   إلىوأضاف "أرئيل" "إن تصرفات وزير الخارجية كيري لن تقرب األطراف المتنازعة، وا 
ية "يائير لبيد" واصفًا إيه سرائيللتجديد أعمال العنف"، كما وجه انتقاد آخر طال وزير المالية في الحكومة اإل

ياسي الصعب جدًا، قائاًل "إنه قام بتأسيس حزبه في مستوطنة أرئيل، وفي المقابل يريد أن بالخصم الس
 يشوش حياة سكانها"، على حد تعبيره.

أن حزب لبيد "يش عتيد" سيخرج في نهاية األمر من االئتالف الحكومي وسيدخل مكانه األحزاب  إلىولفت 
أن لبيد عمل على تقليص ميزانية المجالس الدينية  إلى المتدينة المتزمتة، وسأعمل على تطبيق ذلك، مشيراً 

 .بصورة وحشية
6/2/2504، عكا اون الين  
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 " ضد تجنيد أبنائهم في الجيشإسرائيليتظاهرون في " الحريديماآلالف من  .23

ية احتجاجًا على آلية إسرائيلتظاهر اآلالف من اليهود المتدينين "الحريديم" في عدة مدن : عكا أون الين
يد المتدينين من أبناء المدارس الدينية، وتأتي هذه المظاهرات قبل أيام قليلة تفصلنا عن بداية التصويت تجن

 في لجنة "شيكد" على قانون التجنيد للمتدينين.

وشهدت مداخل مدينة القدس الليلة الماضية المظاهرة المركزية بمشاركة عشرات اآلالف من المتدينين 
خروج المئات في كل من مدينة "بني باراك" ومدينة "مودعين عيليت" وكذلك في  إلىيين، إضافة سرائيلاإل

 أسدود وبيت شيميش.

ية، في سرائيلكما شهدت المظاهرات أعمال عنف ومواجهات قوية بين المتظاهرين وقوات من الشرطة اإل
لى األوضاع، إال السيطرة ع إلىضبط النفس في محاولة منهم  إلىحين دعا منظمو المظاهرات المتظاهرين 
 أن المتظاهرين لم يستجيبوا لقادة التظاهر.

 7/2/2504، عكا اون الين

 
 "نفتالي بينت": سياسة واشنطن في المنطقة تسببت في سيطرة حماس على غزة .24

ية "نفتالي بينت" سرائيلوجه رئيس حزب البيت اليهودي ووزير االقتصاد في الحكومة اإل :عكا أون الين
ة األمريكية السابقة اتهمها باتخاذ ما وصفه بالقرارات الخاطئة تجاه الفلسطينيين، األمر الذي انتقادًا لتدار 

زيادة في سقوط المزيد من الصواريخ في  إلىسبب بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، األمر الذي أدى 
 ية المحاذية للقطاع.سرائيلالمدن اإل

سابقة على إجراء انتخابات برلمانية في المناطق الفلسطينية وأضاف بينيت "إن إصرار اإلدارة األمريكية ال
يين"، على حد سرائيلسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، والبدء في إرهاب الصواريخ تجاه اإل إلىأفضى 
 .تعبيره

 6/2/2504، عكا اون الين

 
 يين ينتقد جهود كيري لتحقيق الس مإسرائيل لمستوطنينفيديو ساخر  .20

السخرية النتقاد وزير الخارجية األمريكي جون  إلى إسرائيللجأ يمينيون متطرفون في  :القدس )رويترز(
 كيري وسخروا في لقطات فيديو من جهوده المتعثرة لتحقيق السالم مع الفلسطينيين.

ويظهر في الفيديو الذي عرضه موقع يوتيوب ومدته دقيقتان ممثل يقوم بدور كيري بشكل ساخر وهو 
الشرقية والضفة الغربية المحتلة التي يريدها الفلسطينيون جزءا من دولة لهم بينما يرى يتجول في القدس 

 يون حقا توراتيا ومنطقة أمنية عازلة.سرائيلفيها اإل
الساخر  الفيديووقال ييجال ديلموني نائب رئيس مجلس المستوطنات اليهودية )ييشع( الذي ساهم في رعاية 

وأضاف ديلموني  رئيس األمريكي باراك( أوباما في الشرق األوسط.""لقد فشل كل ما فعله كيري و)ال
مستخدما االسم التوراتي للضفة الغربية "ال نريد أن يصبح كيري الفشل المقبل وال نريد بالطبع طرد اليهود 

 بسببه من يهودا والسامرة مهد الشعب اليهودي."



 
 

 

 

 

           00ص                                    3020العدد:     7/2/2504 الجمعة التاريخ:

قال كيري في حديث مع  إسرائيلومواطنين في وتعليقا على تصاعد االنتقادات الموجهة اليه من مسؤولين 
قناة )سي.إن.إن( التلفزيونية يوم االربعاء "تعرضت لهجوم من قبل من أناس يستخدمون الرصاص الحي 

 ما تعرض له أثناء مشاركته في حرب فيتنام. إلىوليس كلمات. هذا لن يخيفني" في إشارة 
6/2/2504، وكالة رويترز لألنباء  

 
 جراء قصف بالبراميل المتفجرةبسورية  أطفال فلسطينيين ث ثة استشهاد :"مجموعة العمل" .26

استشــهد ثالثــة أطفــال فلســطينيين، الخمــيس، جــراء قصــف بالبراميــل المتفجــرة علــى المــزارع المحيطــة : دمشــق
 .ةبمخيم "خان الشيخ" في سوري

هـم: الطفـالن الشـقيقان  وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في بيـان وصـل )صـفا( إن الشـهداء
 قصي ويامن رياض نهار، والطفل محمد أحمد خليفة.

أن  إلــىأن األطفــال استشــهدوا أثنــاء جمعهــم الحطــب للتدفئــة فــي ظــل أجــواء البــرد القــارس، الفتــة  إلــىوأشــار 
افة سكان المخيم يعانون من أزمات معيشية خانقة بسبب نفاد معظم المواد الغذائية والخضار والدقيق، باإلض

 نقص حاد في األدوية والمستلزمات والكوادر الطبية. إلى
7/2/2504، )صفا(، ةوكالة الصحافة الفلسطيني  

 
 " يشاركون بحصار اليرموكأبي فضل العباسالعامة" و"حزب هللا" و"لواء  القيادة" :القدس العربي .27

عسكرية محكمـة علـى أحيـاء منذ أكثر من عام، قامت قوات النظام السوري بهجمة : أحمد كم الماز -دمشق 
 لالجئــين الفلســطينيين، اليرمــوك مخــيم دمشــق الجنوبيــة، وتحديــدًا بعــد ان أغــارت طائراتــه الحربيــة علــى حــي

، ومنذ ذلك التاريخ كانت قد قطعت عن الحي جميع سـبل الحيـاة مـن "كهربـاء، ومـاء، 29/22/2022بتاريخ 
لدخول إليه، بحيث تمـت محاصـرة األهـالي والمـدنيين فـي واتصاالت" كما منعت المواد الغذائية واألدوية من ا

ـــاء الحـــي األصـــليين مـــن ســـوريين  ـــة ألـــف شـــخص، مـــن أبن ـــة المليـــون وثالثمئ الحـــي الـــذين كـــانوا حينهـــا قراب
مخـيم التحاصـر قـوات النظـام السـوري وحلفـاؤه و  وفلسطينيين إضـافة لالجئـين مـن األحيـاء المنكوبـة المجـاورة.

 يومًا. 250منذ أكثر من 
أنـه فضـاًل عـن السـبب الرئيسـي بانتهــاج  ،يرمـوكلمخـيم المـن المكتـب اإلعالمـي  وأفـاد اإلعالمـي رامـي السـيد

النظام السـوري لسياسـة الحصـار والتجويـع علـى الحـي، للضـغط علـى فصـائل المعارضـة المسـلحة هنـاك مـن 
ل حليفة للنظام السوري، أجل الخروج منه، والرافضة لألمر حتى اآلن، فإن من يقوم بالحصار هم عّدة فصائ

من فصائل القيادة العامة لجبهة تحرير فلسطين بزعامة "أحمد جبريل" والتي قامت بإطالق النار على القافلة 
العراقـي، اللـذان يتوليـان  "بحسب إفادة "السيد" وعناصر من "حزب هللا" اللبناني ومـن لـواء "أبـي فضـل العبـاس

نـاك، وثبـت ذلـك بعـد أن تـم اختـراق العديـد مـن األوامـر المرسـلة عبـر بشكل كامـل إدارة العمليـات العسـكرية ه
أجهــزة الالســلكي لألفــراد، والتــي تبــّين أنهــا تصــدر مــن قيــادات تــتكلم بنبــرة اآلمــر العســكري بــاللهجتين اللبنانيــة 

يش والعراقيــة، وتصــدر أوامرهــا للعناصــر المختلفــة مــن الفصــيلين إضــافة لعناصــر القيــادة العامــة للجبهــة، ولجــ
الــدفاع الــوطني والمكّونــة عناصــره هنــاك مــن شــارع "نســرين" الشــهير، وهــذا مــا يؤكــد العديــد مــن التقــارير التــي 
وردت بخصـــوص توليـــة النظـــام الســـوري ألعمالـــه العســـكرية فـــي جنـــوب دمشـــق لفصـــائل ذات طـــابع عقائـــدي 

 حماية المقدسات الدينية. و"ذي الفقار" العراقي أيضًا، بحجة "معين أمثال "حزب هللا" و"أبي فضل العباس
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، والـذي نوفلسـطينييكل ذلك في ظـل غيـاب تـام لـدعم المجتمـع الـدولي لقضـية محاصـري الحـي مـن سـوريين 
أشار لها "رامي" بأن ال أحد على الصعيد الدولي قد أقدم على تقديم أي نوع مـن المسـاعدات، خاّصـًا بالـذكر 

عبر وسائل اإلعالم فقط، والذي استفاد منها النظام السوري السلطة الفلسطينية التي توّجهت لمساندة القضية 
رسالًة لألمم المتحدة إلرسـال المسـاعدات والتـي  "بشكل كامل، بعد أن وجه الرئيس الفلسطيني "محمود عباس

شــارع "نســرين" األفضــل حــااًل  إلــىدخلــت حقــًا للحــي، ولكنهــا لــم تــوّزع علــى محتاجيهــا فــي الحــي، بــل ذهبــت 
 ظام السوري. بفضل دعمه للن

7/2/2504القدس العربي، لندن،   
 
 األقصىالمسجد مستوطنين اقتحام ال محاوالت يحبطونالمرابطون  .24

أحبط المرابطون في المسجد األقصى أمس الخميس محاوالت المستوطنين اقتحـام  كاالت:و  -غزة  - رام هللا
 إلىواضطرت قوات االحتالل  ت منزاًل.المسجد األقصى، فيما اعتقلت قوات االحتالل شبابًا فلسطينيين وهدم

وقــال شــهود عيــان إن المئــات مــن  تــأمين إعــادة المســتوطنين بعــد احتشــاد المــرابطين عنــد بوابــات األقصــى.
المـــرابطين وطلبـــة مصـــاطب العلـــم تمكنـــوا مـــن الوصـــول والـــدخول واالعتكـــاف داخـــل المســـجد األقصـــى منـــذ 

ي المســقوف وفــي محــيط مســجد قبــة الصــخرة اســتعدادًا ســاعات الفجــر واحتشــدوا علــى بوابــات المســجد القبلــ
 الحتمال اقتحام مئات المستوطنين ساحات المسجد.

المســجد األقصــى أغلــق بوجــه  إلــىوقــال مــدير األوقــاف اإلســالمية عــزام الخطيــب إن بــاب المغاربــة المفضــي 
مسـؤولين فـي حكومـة أن اتصاالت أردنية على أعلى مستوى جرت الليلـة الماضـية مـع  إلىالمدنسين. وأشار 

االحتالل إلغالق باب المغاربة ومنع المستوطنين من تنفيـذ مخططهـم القتحـام األقصـى ورفـع علـم االحـتالل 
 في باحاته.

7/2/2504الخليج، الشارقة،   

 
 باألغواراالحت ل لقرية عين حجلة  إخ ءخ ل  صاباتاإلعشرات  .29

ـــود وعـــدد مـــن الصـــحف الفلســـطينيينالعشـــرات مـــن  أصـــيب :أريحـــا يين بجـــراح، عقـــب اقتحـــام المئـــات مـــن جن
جبارهم، واالعتداء عليهم بشكل وحشي أيام سبعةالنشطاء قبل  أقامهااالحتالل لقرية عين حجلة التي  على  وا 

 المغادرة.
القريبــة لقريــة عــين  واألحــراشصــباحا( عمليــات المطــاردة للنشــطاء فــي الجبــال  2310وتســتمر حتــى اآلن ))

 (."80" االستيطاني رقم حجلة وعلى طول الشارع
وبدأ الهجوم في تمام الساعة الواحدة صباحا عقب احتشاد المئـات مـن جنـود االحـتالل المـدججين بـالهروات، 

 حيث أطلقوا القنابل الضوئية والصوتية والغازية ومن ثم شرعوا بسحب النشطاء بالقوة.
نظـرا السـتمرار  اآلنحتـى  إعـدادهم للمكـان لنقـل الجرحـى الـذين لـم تعـرف اإلسـعافوهرعـت عشـرات سـيارات 

 المطاردات من قبل جيش االحتالل.
 من بينهم قادة سياسيون. ناشطا 220نحو  يسرائيلاإلوكان يرابط في القرية لحظة اقتحامها من قبل الجيش 
علـى أراضـي ديـر حجلـة فـي األغــوار  2024-2-12وكانـت القريـة الوليـدة "عـين حجلـة" اقيمـت يـوم الجمعـة 

 عليها النشطاء اسم "ملح األرض". أطلق ضمن حملة
7/2/2504القدس، القدس،   
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 شمال أريحا شجرة نخيل 025و تون في وادي فوكينشتلة زي 355قتلع ي االحت لالضفة:  .35

شتلة زيتون من  100اقتلعت قرابة  ،يسرائيلاإلجرافات االحتالل أن ، 7/2/2504المستقبل، بيروت،  ذكرت
 ي فوكين غرب بيت لحم.أراضي زراعية في قرية واد

وقال رئيس مجلس قروي وادي فوكين أحمد سكر، إن جرافات االحتالل قامـت بتجريـف اراضـي زراعيـة تقـدر 
قتعلتمساحتها بخمسة دونمات،   .باألراضيشتلة زيتون، وهدمت الجدران الحجرية المحيطة  100 وا 

طات االحـتالل أقـدمت، أمـس، علـى اقـتالع سـلنقاًل عن مندوبيها، أن ، 7/2/2504األيام، رام هللا، وأضافت 
 وتجريف أشجار نخيل المجول المزروعة في بلدة الزبيدات، شمال أريحا.

وقال صاحب األرض حسن الجرمي: إن جرافـات االحـتالل حاصـرت المنطقـة منـذ سـاعات الصـباح، وقامـت 
 المسماة "ج".شجرة نخيل من نوع "المجول"، بحجة أنها تقع في المنطقة  220بتجريف واقتالع 

 
 األسرى يعلنون عن خطوات تضامنية مع زم ئهم المضربين عن الطعاموزارة األسرى:  .30

رام هللا: أعلن األسرى في سجون االحتالل، أمس، أنهم سيبدؤون بإرجاع وجبات الطعام بشكل متدرج، ابتداًء 
للضــغط علــى إدارة الســجون مــن الثالثــاء المقبــل، تضــامنا مــع زمالئهــم الســتة المضــربين عــن الطعــام، وذلــك 

وحّمــل األســرى فــي بيــان صــحافي وصــل وزارة شــؤون األســرى، إدارة ســجون االحــتالل  لالســتجابة لمطــالبهم.
وأجهزتهــا األمنيــة المســؤولية عــن حيــاة األســرى المضــربين، بعــدم تجاوبهــا مــع مطــالبهم والمماطلــة فــي ذلــك، 

ــيهم، وأن ذلــك ســي ــذين ســوف محــذرين مــن أيــة تــداعيات صــحية تحصــل عل عكس نفســه علــى كــل األســرى ال
 يصعدون من خطواتهم في األسابيع المقبلة.

، 2022أيـــار مـــن  25واعتبــر األســـرى أن إدارة الســجون تنصـــلت مــن كافـــة التزاماتهــا التـــي تعهــدت بهـــا فــي 
عادة األوضاع   ما قبل أسر الجندي جلعاد شاليت. إلىعندما وافقت على تحسين شروط الحياة لألسرى وا 

7/2/2504يام، رام هللا، األ  
 

 على مخطط إقامة مبنى يتصل بع"البراق" ا  اعتراض" يقدم 44في الع اإلس ميالمجلس " .32
( اعتراضــا مفصــال علــى مخطــط المركــز اليهــودي فــي 40قــدم المجلــس اإلســالمي األعلــى داخــل )أراضــي الـــ 

لجنة اللوائيـة " فـي القـدس جلسـة حي سلوان، والذي تحركه جهات استيطانية في القدس، وأقرت ما يسمى بـ"ال
وشـــرح  (.27-2لســـماع اعتـــراض المجلـــس اإلســـالمي وبـــاقي االعتراضـــات التـــي قـــدمت ضـــد المخطـــط يـــوم )

إقامــة مبنــى ضــخم متعــدد الطوابــق  إلــىالمحــامي قــيس ناصــر حيثيــات القضــية بقولــه: إن "المخطــط يهــدف 
 سب المخطط بساحة البراق".واألقسام من الجهة الجنوبية للحرم القدسي الشريف, وسيتصل ح

وأضاف في بيان صحفي، اليوم:" يندرج المخطط في إطار طمس الوجود العربي واآلثار العربيـة واإلسـالمية 
 في المنطقة".

6/2/2504، فلسطين أون الين  
 

 وغزةالضفة بحاالت وفاة غير طبيعية واستمرار تعذيب المعتقلين  عشرة": المظالم"ديوان  .33
"الهيئــة المســـتقلة لحقــوق االنســـان" )ديــوان المظـــالم( وقــوع عشـــر حــاالت وفـــاة غيــر طبيعيـــة، أعلنــت : رام هللا

واستمرار التعذيب وسوء معاملة المعتقلين في الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة. وذكـرت الهيئـة فـي تقريـر لهـا عـن 
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الت وفـاة غيـر حا 7انها سجلت وقوع  أمسفي كانون الثاني )يناير( الماضي نشر  اإلنسانانتهاكات حقوق 
حــاالت فــي الضــفة، تنوعـت بــين فوضــى وســوء اســتخدام الســالح والفلتــان األمنــي  1طبيعيـة فــي قطــاع غــزة و

والثأر العائلي وغيرهـا. وأوضـحت ان حـاالت التعـذيب وسـوء المعاملـة أثنـاء االحتجـاز سـجلت ارتفاعـًا الشـهر 
 في الضفة. 28في قطاع غزة ومنها  19شكوى في هذا الصدد،  59انها تلقت  إلىالماضي، مشيرة 

7/2/2504الحياة، لندن،   
 

 المتواصل منذ شهرين اإلضرابينتهي بموجبه  اتفاق ا مع موظفيهاتوقع  األونرواالضفة:  .34
وقعت وكالة غوث وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين "األونـروا" اتفاقًـا أولًيـا مـع موظفيهـا ينتهـي بموجبـه : رام هللا

منـــذ نحـــو شـــهرين علـــى أن توقـــع مـــذكرة تفـــاهم بـــين الطـــرفين خـــالل الســـاعات  اضـــراب المـــوظفين المتواصـــل
 المقبلة.

تعليـق المـوظفين اضـرابهم عـن العمـل فـي المقابـل يـتم  إلـىويقضي االتفاق وفق ما علمت القدس دوت كوم، 
 ."األونروامن إجمالي موظفي " %55" فقط، الذين يشكلون األونروامن قبل معلمي " اإلضراب أيامتعويض 

وينص االتفاق على أن يتم خصم يومي عمل من شهر شباط، أحدهما تخصمه الوكالة وآخر من المـوظفين 
 فيها منذ بداية الشهر. اإلضرابحيث سيتم التبرع بها لمخيم اليرموك وهي األيام التي تم 

تضمنت توحيد  ، التي2020وينص االتفاق أيضا أن تطبق "األونروا" اتفاقية سابقة وقعتها مع موظفيها عام 
دخالسلم الرواتب بين الضفة وغزة   فرق العملة في الراتب األساسي. وا 

6/2/2504القدس، القدس،   
 

 في غزة بسبب الحصار متوقفةالمشاريع المليون دوالر قيمة  055الخضري:  .30
ط" باتبــاع سياســة "التنقـــي إســرائيلاللجنـــة الشــعبية لمواجهــة الحصــار علــى غـــزة  اتهمــتالهــور:  أشــرف-غــزة 

للســكان المحاصــرين، ودعــا رئــيس المحــددة ورفــض ادخــال البــاقي  القائمــة علــى الســماح بــدخول بعــض الســلع
اللجنة النائب جمال الخضري األمين العام لألمم المتحدة للتدخل إلنهاء الحصار، الذي تكبد بخسـائر قيمتهـا 

ة علـى الحـدود الشـرقية لجنـوب عمليـة توغـل بريـ االحـتاللمليون دوالر للمشاريع، في وقت شنت قـوات  500
 قطاع غزة.

قيمـة المشـروعات  ارتفـاع "وأعلن الخضري في مؤتمر صحافي عقده على مقرية من معبر بيت حانون "إيـرز
 إلــىي ضـد قطـاع غـزة ومنــع دخـول مـواد البنـاء للشـهر الرابـع علـى التـوالي سـرائيلالمتوقفـة بسـبب الحصـار اإل

 مليون دوالر. 500
غزة وتتعامـل وفـق سياسـة "التنقـيط" القائمـة علـى السـماح  إلىتمنع دخول مئات السلع  ئيلإسراأن  إلىوأشار 

 بدخول بعض السلع في حين تمنع مئات السلع المهمة والضرورية.
مــن  %5أن كــل مــا يــتم إدخالــه ال يلبــي  إلــىوقــال إن "اإلحصــائيات الدوليــة والمحليــة واللجنــة الشــعبية تشــير 

 لمشروعات التي يجب أن يصل لها مواد بناء".حاجة السوق الفلسطيني وا
 إلـىمن المصانع متوقفة بشكل كامل أو جزئي لتصبح المصانع عبارة عـن هياكـل حديـد،  %00وأوضح أن 

 جانب القطاع الخاص. إلىجانب توقف العديد من المشروعات التعليمية واإلنسانية والصحية، 
مــواطن يعتمــدون علــى المســاعدات، ومعــدل دخــل الفــرد  ، وأن مليــونيأن الوضــع اإلنســاني كــارث إلــىوأشــار 
 دوالر. 2اليومي 
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7/2/2504القدس العربي، لندن،   
 

 عاما مصابون بالسكري 45من ال جئين الفلسطينيين فوق  %0014األونروا:  .36
( أمـس التقريـر الخـاص األونـرواأطلقت دائرة الصحة في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسـطينيين ) :عمان
 ائج الدراسة المسحية لمرض السكري من الالجئين الفلسطينيين.بنت

عامــا مــن  40بالمائــة بــين الــذين تجــاوزت اعمــارهم  2214وبــين التقريــر ان نســبة المصــابين بمــرض الســكري 
 واألردن لبنـان خمسة ماليين الجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة في مناطق عملياتهـا الخمـس وهـي: أصل

 ربية وقطاع غزة.وسوريا والضفة الغ
المســـح لعينـــة مـــن  إجـــراءمصـــابا، وقـــد تـــم  ألـــف 224وبحســـب التقريـــر فـــإن هـــذه النســـبة تعـــادل مـــا مجموعـــه 

 أيلــول إلــىخــالل الفتــرة مــن نيســان  لألونــرواالمصــابين بمــرض الســكري والمــراجعين للمراكــز الصــحية التابعــة 
واالتحاد  األونرواذا المسح ثمرة للتعاون بين الفلسطينية المحتلة، وكان ه واألراضيولبنان  األردنفي  2022

 العالمي لمرض السكري.
7/2/2504الدستور، عمان،   

 

 شرقي القدس بناء وحدات استيطانية جديدة "إسرائيل"قرار  رالمصرية تستنك الخارجيةوزارة  .73
، أمس، عن أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي :وكاالت-عبد الرؤوف ارناؤوط 

 بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية. إسرائيلاستنكار بالده البالغ لقرار 
على خرق القانون الدولي والقرارات  إسرائيلي "يمثل استمرارًا إلصرار سرائيلواعتبر المتحدث أن القرار اإل

 بموجب تلك القرارات". يلإسرائالدولية ذات الصلة، وعدم احترام االلتزامات التي تقع على حكومة 
وأضاف: إن "اإلصرار على مثل تلك الممارسات في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد استئناف مفاوضات 

يين ال يسهم على اإلطالق في توفير المناخ اإليجابي الذي ينبغي أن يسود سرائيلالسالم بين الفلسطينيين واإل
 خاللها".

فرض أمر واقع، للتأثير على نتيجة المفاوضات،  إلىصوره إنما يسعى وأوضح أن "التوسع االستيطاني بكل 
من كافة  إسرائيلالوصول لتسوية سلمية، تقوم على حل الدولتين من خالل انسحاب  إلىالتي تهدف 

قامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران  ، 7691األراضي الفلسطينية المحتلة، وا 
رقية، اتساقًا مع المبادئ التي أقرتها الشرعية الدولية، وتضمنتها مبادرة السالم العربية". وعاصمتها القدس الش

 عرض مستقبل القدس عاصمًة لدولتين للخطر
 3/2/2102األيام، رام هللا، 

 
  أخرىمصر مرة  إلىالمدارس اليهودية بوجوب العودة  ت ميذتلقين ": إسرائيل" .75

يلى" اليهودية المتطرفة مقطع فيديو على "اليوتيوب" لمجموعة من نشرت صفحة الحاخام "الياهو يسرائ
"ياشافا"، وهم يقومون بطقوس إلحياء ذكرى عيد  األطفال اليهود التالميذ بإحدى المدارس اليهودية المتدينة

 يحتفلون فيه بذكرى الخروج من مصر.  الذيالفصح 
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رية واقعة على بحيرة طبرية تم إنشاءها لتكون ق إلىرحلة  فيويوضح مقطع الفيديو خروج األطفال الصغار 
اليم وحتى  فيمصر، منذ أن ألقت أم موسى "كليم هللا "  في إسرائيل يكان يعيشها بن التينموذجا للحياة 

 من مصر.  إسرائيل يخروج بن
 الذيقيام األطفال بتالوة بعض الفقرات من سفير الخروج أحد أسفار التوراة المحرفة  إلىويشير الفيديو 
 مصر.  إلىإشارة  فيكاملة، حيث يستخدم لفظ "بيت العبودية "  إسرائيل ييروى قصص بن

خالل عصر  إسرائيل وعانها بن التي"الياشافا"، مدى المعاناة  فيويعرض على األطفال خالل دراستهم 
 سيناء.  فيالتيه سنوات  إلىفرعون، والمعجزات اإللهية فيما يعرف بالتوراة بـ"الضربات العشر"، باإلضافة 

هذه الفيديو على ترسيخ كره مصر والمصريين وأنها كانت  فيية المتطرفة سرائيلوتسعى المدارس اليهودية اإل
 .دينيمصر مرة أخرى ألنه واجب  إلىأرض عبوديتهم، ويجب على اليهود العودة 

 6/2/2102الشعب، مصر، 
 
 االستيطانعلى وقف  "إسرائيل" تطالب بإجبار اإلنسانلحقوق  الدائمةاللجنة العربية  .73

أكدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان، أن مدينة القدس الشريف جزء ال يتجزأ : فتحي مراد-القاهرة 
 من الوطن الفلسطيني المغتصب، وهي عاصمة فلسطين األبدية، وتأمين حرية العبادة فيها.

الدولي بالتحرك  المجتمع-العربيةالخميس، بالجامعة ، اليوم 53في ختام اجتماعات الدورة - وطالبت اللجنة
االستيطانية  أنشطتهاي على وقف جميع سرائيلالفوري والعاجل، من أجل إجبار حكومة االحتالل اإل

زالة المستوطنات اإل ية من تلك األراضي والتي سرائيلباألراضي الفلسطينية وخاصة في القدس الشرقية، وا 
 ن الدولي اإلنساني.تشكل جريمة حرب وفق القانو 

وأدانت اللجنة، األعمال التي تقوم بها سلطات االحتالل من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين وترحيل 
لزام دولة  العديد منهم في منطقة األغوار الفلسطينية والتي تعتبر تطهير عرقي للمواطنين، والبد من إيقاف وا 

 ينيين.بوقف جميع هذه الممارسات ضد الفلسط إسرائيل
وأوصت اللجنة بضرورة دعوة المجموعة العربية في مجلس حقوق اإلنسان، من اجل استمرار التنسيق مع 

بإلغاء البند السابع "أوضاع  إسرائيلمجموعة الدول اإلسالمية ومجموعة عدم االنحياز للتصدي لمحاوالت 
ئم على أجندة مجلس حقوق حقوق اإلنسان في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى"، كبند دا

 اإلنسان.
 3/2/2102الشرق، الدوحة، 

 
 وحدة استيطانية في القدس 555" تدين المصادقة على بناء اإلس مي"التعاون  .21

أدان األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، إياد أمين مدني، قرار سلطات االحتالل : برس قدس-جدة 
 ة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.وحد 335ي المصادقة على بناء سرائيلاإل

واعتبر مدني أن مشاريع التوسع االستيطاني في األراضي الفلسطينية "عدوانًا سافرًا على حقوق الشعب 
الفلسطيني، وتمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وتهديدًا لفرص تحقيق تقدم في عملية السالم 

 ورؤية حل الدولتين".

 6/2/2102س برس، قد
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 ية: لن تخيفني وسأواصل جهود إح ل الس مسرائيلشأن االنتقادات اإل منكيري يقلل  .20
جون كيري من شأن االنتقادات  األميركيهّون وزير الخارجية : سما - أ ف ب - واشنطن- القدس المحتلة
ومؤكدًا انه سيواصل جهوده من  ،"لن تخيفه" أنها، معتبرًا إليه يةسرائيلاإلفي الحكومة  أعضاءالتي وجهها 

 .يينسرائيلواإلالسالم بين الفلسطينيين  إحاللجل أ
يستخدمون رصاصًا  أناسلقد هوجمت في السابق من "بلهجة حازمة:  ميركيةاأل "سي ان ان"وقال لشبكة 

في  أوباما عن القيام بما تعهد به الرئيس )باراك( أتخلىلن ". وأكد: "حقيقيًا وليس كلمات، وهذا لن يخيفني
وفلسطين  إسرائيلفي  األشخاصلألسف، بعض ". وأضاف: األوسط"صنع السالم في الشرق  إلىالسعي 

، مؤكدًا ان غالبية الناس "والعالم العربي والعالم ال يحتمل عملية السالم... وال يحتمل )فكرة( الدولتين تحديداً 
في تموز  يينسرائيلواإلة بين الفلسطينيين المفاوضات المباشر  إحياءتريد السالم. وكان كيري نجح في 

المقبلة للمحادثات لم يكشف  لألشهر إطارالجانبين بنص اتفاق  إقناع، وهو يحاول أشهر)يوليو( لمدة تسعة 
 مضمونه.

لن يمضي الكثير من الوقع في "كيري  إنجينيفر بساكي قالت  ميركيةاأللكن الناطقة باسم وزارة الخارجية 
تأثيرها المحتمل على  أوهمه األكبر هو تأثير التصريحات " أن. وأضافت "وله الناس ضدهاالهتمام بما يق

 ."العملية. التصريحات ليست هجومًا ضده بل في الواقع ضد عملية السالم بحد ذاتها
ضد  إسرائيلالقومي سوزان رايس صرحت االثنين بأن الهجمات في  لألمن األبيضوكانت مستشارة البيت 

 ."مقبولةغير "كيري 
 3/2/2102الحياة، لندن، 

 
 

 آشتون: قرار بناء وحدات استيطانية جديدة يعرض مستقبل القدس عاصمة  لدولتين للخطر .22
اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي كاثرين  وكاالت: -عبد الرؤوف ارناؤوط 

دة في مستوطنات مقامة على أراضي القدس وحدة استيطانية جدي 335إقامة  إسرائيلآشتون أن قرار 
 إلىية سرائيلالشرقية من شأنه أن "يعرض للخطر مستقبل القدس كعاصمة لدولتين، داعية السلطات اإل

 التراجع عن هذا القرار.
ية؛ ما سرائيلوهذه هي المرة األولى التي تستخدم فيها آشتون هذا التعبير إلدانة النشاطات االستيطانية اإل

إلدانة مضاعفة، علمًا أن مجلس االتحاد األوروبي كان أعلن مرارًا في السنوات األخيرة الماضية أن يجعل ا
 الحل يجب أن يتضمن القدس عاصمة مشتركة للدولتين.

وقالت آشتون، في بيان، وصل "األيام": "يساورني قلق بالغ إزاء ما أعلنته السلطات البلدية في القدس عن 
وحدة جديدة في القدس الشرقية، في )هار حوما(، والنبي يعقوب و)بسجات  335المصادقة على بناء 

زئيف(، هذه الخطط يمكن أن تعرض للخطر مستقبل القدس كعاصمة لدولتين، وعلى وجه الخصوص، 
 التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وجنوب الضفة الغربية".

ًا وتكرارًا من أن أي إجراء من جانب واحد يحكم وأضافت: "حذر االتحاد األوروبي والمجتمع الدولي مرار 
الوضع النهائي للقدس يهدد مفاوضات السالم الحالية، وبالنتيجة، حل الدولتين. يجب  مسبقًا على قرار بناء

 تجنب أي تطورات من هذا القبيل بأي ثمن".
 ول عن قرارها".ية على إعادة النظر في خططها والعدسرائيلوتابعت آشتون: "إنني أحث السلطات اإل
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 3/2/2102األيام، رام هللا، 
 
 "غير قانوني" يسرائيلاإل االستيطانفرنسا:  .27

بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات القدس  إسرائيل: أدانت فرنسا قرار وكاالت-عبد الرؤوف ارناؤوط 
ت وزارة الخارجية الشرقية الذي أعلن عنه األربعاء، وذّكرت بأن االستيطان "غير قانوني"، على ما أفاد

 الفرنسية، أمس.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال بأن "فرنسا تدين القرار الذي اتخذته السلطات 

وحدة سكنية في مستوطنات )هار حوما(  335شباط، بمنح تراخيص بناء ألكثر من  3ية، في سرائيلاإل
 شرقية".والنبي يعقوب و)بيسغات زئيف( في القدس ال

وتابع في بيان: إن باريس "تذّكر بأن االستيطان غير قانوني في نظر القانون الدولي ويضر بالثقة الالزمة 
يين والفلسطينيين، التي يحث عليها منذ ستة أشهر وزير سرائيلمن أجل مواصلة مفاوضات" السالم بين اإل

 الخارجية األميركي جون كيري.
أن  إلىذه المفاوضات التي يفترض أن تختتم في أواخر نيسان، مشيرًا وشدد المتحدث على دعم فرنسا ه

حل  إلىنتيجة يعني إحجام الطرفين عن أي بادرة تشكل عقبة أمام سالم عادل يستند  إلى"ضمان وصولها 
 بدولتين".

 3/2/2102األيام، رام هللا، 
 
 

 كيري آخر فرصة للس م مبادرةبريطانيا:  .22
اني وليم هيغ في مقابلة أمس مع إذاعة "بي بي سي" ان المفاوضات تعد آخر قال وزير الخارجية البريط

فرص السالم. وتساءل هيغ "إذا فشل جون كيري مع كامل الثقل األميركي في تحقيق اتفاق بين الطرفين.. 
 إذا من سينجح بهذه المهمة؟".

 3/2/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 تحسين مكافحتها لغسيل األموال إلى "إسرائيل"يدعو  أوروبامجلس  .25

)مونيفال( في تقرير  "لجنة مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب األوروبية"دعت : أ ف ب -ستراسبورت 
تحسين نظام مكافحة غسيل األموال، على سبيل المثال عن طريق " إلى إسرائيلنشر في ستراسبورت أمس، 

ية مثل المحامين والموثقين والمحاسبين ومدققي الحسابات توسيع نطاقه ليشمل الشركات والمهن غير المال
 ."ومستشاري الضرائب ووكالء العقارات أو تجار الحجارة الكريمة والمعادن الثمينة

 "النقص يثير القلق، خصوصًا في ما يتعلق بصناعة الماس المهمة اقتصادياً "ووفق الخبراء، فإن هذا 
على "ية سرائيلدرة سلطة مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب اإل. ورحبوا بزيادة قإسرائيل إلىبالنسبة 
، لكنها "1577كمية أكبر من المعلومات مقارنة بوقت التقويم األخير للجنة مونيفال عام  إلىالوصول 
 ."بعض أوجه القصور"وجود  إلىأشارت 

 3/2/2102الحياة، لندن، 
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 ساوية" ومستمرون بتقديم المساعدات: أوضاع مخيم اليرموك "مأاألوروبيةحملة الوفاء  .26

وصف منّسق "حملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية" أمين أبو راشد أوضاع : قدس برس -دمشق 
أن  إلىالالجئين الفلسطينيين داخل مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق بأنها "مأساوية"، وأشار 

 ول فترة الحصار التي عرفها المخيم، على حد وصفه.ما يشبه األشباح جراء ط إلىأجسامهم تحولت 

وأكد أبو راشد، المتواجد في مخيم اليرموك حالًيا، في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن إجراءات إيصال 
( دخلنا اليوم 1|9المساعدات اإلغاثية لمخيم اليرموك تجري حتى اآلن بسالسة، وقال: "نحن اليوم الخميس )

مساعدات اإلنسانية على الجئي مخيم اليرموك مثلما االتفاق على ذلك، وقد تمكنا من الثامن في توزيع ال
ما يقارب ستة آالف الجئ، وهي عبارة عن طرود غذائية وحليب أطفال ومياه،  إلىإيصال المساعدات 

شح وحول طبيعة المساعدات، قال أبو راشد: "هناك  والطريق ال تزال مفتوحة على الرغم من أنها بطيئة".
في المساعدات، بعض األطراف المساعدة تريد تثبيت نفسها ضمن المساهمين لكننا ال نستطيع ذلك بفعل 
األوضاع اإلنسانية واألمنية، ونريد أن تكون المساعدات المقدمة خالصة من أجل إنقاذ المواطنين 

 الفلسطينيين من الموت، وهذا ما نسعى إلقناع الداعمين به"، على حد تعبيره.
 6/2/2102س برس، قد

 
 "إسرائيل"في رام هللا وغزة تثير غضب  الدنمركيالبرلمان  لرئيسزيارة مرتقبة  .23

تثير زيارة رئيس البرلمان الدينماركي "موغنس اليكتوف" المرتقبة في األسبوع القادم لرام هللا وقطاع غزة دون 
ي حسب ما نقله، اليوم رائيلسية غضب وسخط المستوى الدبلوماسي اإلإسرائيلان يلتقي مع أي شخصية 

 ية.سرائيلالخميس، الموقع االلكتروني للقناة العاشرة اإل
ان  إاليولي ادلشتاين،  يسرائيلاإلء نظيره ابموعد الزيارة وطلب لق يةسرائيلاإلوكان موغنس قد ابلغ الخارجية 

اريخ بديلة للزيارة، اال ان االخيرة ابلغتها بانشغال ادلشتاين بمواعيد اخرى في اليوم المذكور واقترحت تو 
الضيف الدنماركي اصر على القيام بزيارتع في موعدها ووافق االلتقاء بمستويات اقل من رئيس الكنيست، 

ي يولي اديلشتيين سرائيلونقل الموقع أن رئيس الكنيست اإل ية.سرائيلاالمر الذي جوبه بمعارضة الخارجية اإل
وتاتي هذه الخطوة  انه سيقاطعه. وأعلننس لزيارتع لغزة ورام هللا سيقاطع وشن عليه هجوما عنيفا على موغ

 ية لتعاملها مع المستوطنات.إسرائيلالبنوك الدنماركية عن مقاطعة بنوك وشركات اقتصادية  أكبر إعالنبعد 
 6/2/2102، 25عرب

 
 ئم"األسلحة التي عثر عليها في سفارة فلسطين ببراغ لم تستخدم في "جرا: الشرطة التشيكية .25

أعلنت الشرطة التشيكية، اليوم الخميس، أن األسلحة التي عثر عليها في مقر : الشرق –وكاالت  -برات 
إقامة سفير السلطة الفلسطينية في برات جمال الجمال، الذي لقي حتفه يوم رأس السنة نتيجة انفجار، تعود 

 شف مالبساتها".سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ولم "تستخدم في جرائم لم تك إلى
وجاء في بيان للشرطة أن "خبراء األسلحة البالستية استبعدوا وجود أي تطابق مع األسلحة التي ضبطت في 

وكانت الشرطة أعلنت الشهر الماضي إنها عثرت في  جرائم لم تكشف مالبساتها في الجمهورية التشيكية".
 اشات ومسدسات.مقر إقامة السفير الفلسطيني على اثني عشر سالحا منها رش

 3/2/2102الشرق، الدوحة، 
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 شلل األطفال في اليرموك تلقيح ضد   حملةونروا" تبدأ األ " .23
أعلنت وكالة )اونروا( أنها بدأت حملة تلقيح على نطاق واسع ضد شلل األطفال في : يو بي أي -األردن 

يس غينيس: "يسعدنا أن نعلن وقال المتحدث باسم الوكالة كر  مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق.
مخيم اليرموك  إلىآالف وحدة من لقاحات شلل األطفال  75أن األونروا حصلت على ترخيص رسمي لنقل 

وأضاف أن "هذه العملية أنجزت من دون وقوع حوادث"، مؤكدًا أنه "يجري اآلن تطعيم آالف  في دمشق".
اهموا في نجاح هذه الخطوة، معتبرًا أن "هذا وأعرب غينيس عن شكره لجميع من س األطفال في المخيم".
اليرموك وجميع المدنيين في سورية يمكن أن يستمر"، وقال: "يمكن لألمم المتحدة،  إلىيظهر أن الوصول 

مع توفر الفرصة، أن تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة األشخاص، الرّضع واألطفال والنساء والمرضى وكبار 
 وا معاناة ال يمكن تصورها بسبب هذه الحرب القاسية".السن، والمنازعين الذين تحمل

 3/2/2102الحياة، لندن، 
 

 "فوبيا" حماس في أوروبا ت حق "إسرائيل" .05
 عدنان أبو عامر

جمعيتبْين أوروبيتين  12/22/2021ي موشي يعلون بتاريخ سرائيلبدون مقدمات، حظر وزير الجيش اإل
( في بلجيكا، CEPRجلس العالقات الفلسطينية األوروبية )باعتبارهما مقربتين من حركة حماس، وهما: م

 إسرائيلوالحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة في النرويج، لتصبحا خارجتبْين عن القانون، وبإمكان 
 مصادرة أموالهما ومحاكمة أعضائهما.

 
 مبررات افتراضية
الن كـ"لوبي ضاغط" لحماس في ي زعم أن من دوافع القرار أن المنظمتين تعمإسرائيلمصدر عسكري 

االتحاد األوروبي، ومن أكبر الجهات الداعمة لها هناك، وتقومان بنشاطاتهما تحت غطاء التعاطف مع 
 الفلسطينيين، ويقف على رأسهما نشطاء كبار في الحركة.

االتحاد ي، كونهما مسجلتين ضمن المؤسسات العاملة بسرائيللكن المنظمتين المحظورتين رفضتا القرار اإل
يجاد حل عادل للنزاع الفلسطيني  األوروبي، وتعمالن لتطوير الحوار بين أوروبا والعالم العربي، وا 

 ي.سرائيلاإل
كما أن من بين أعضاء مجلس أمنائهما عددا من النواب األوروبيين، وقامتا بتنظيم زيارات لهم لألراضي 

ر ونشطاء وصحفيين وأكاديميين، لالطالع على الفلسطينية في الضفة وغزة، ضّمت برلمانيين وصّناع قرا
 األحوال السياسية واالقتصادية، وحالة حقوق اإلنسان فيها.

ي ربما ليس مرتبطا بحماس بصورة مباشرة، ولكن بسبب الجهد الذي تمارسه سرائيلولذلك فإن القرار اإل
اس كقوة سياسية فازت في المنظمات، واحتكاكها عن قرب بالقوى السياسية الفلسطينية، والتقائها بحم

 االنتخابات التشريعية، بعد أن وضعت حواجز أمام التواصل معها.
ما بدأه األوروبيون عبر هذه المنظمات من االستماع لرواية سياسية  إلىي واضح أنه مستند سرائيلالقرار اإل

بشرعية المنظمات، ، مما أغضبها كثيرا، وهي ال تملك قرائن تطعن إسرائيلمن حماس مختلفة عما تروجه 
ال لتوجهت للمؤسسات القضائية األوروبية، ألن ساحة عملها هي القارة األوروبية بشكل مباشر، وستقوم  وا 
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ي قضائيا، واتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة لوقف أية تبعات له، ولو كانت سرائيلبمتابعة القرار اإل
 هامشية.

أنهم ناشطون في صناديق التبّرع ونقل المساعدات المالية أعضاء هذه المنظمات ب إسرائيلوقد اتهمت 
لحماس، ومحسوبون بآرائهم على جماعة اإلخوان المسلمين، فيما تنظر حماس لهذه الزيارات على أنها 
تحمل مضامين وأهدافا تتجاوز البعد اإلنساني، كونها تصطحب معها شخصيات سياسية أوروبية تخترق 

 ، وترفع عنها العزلة السياسية.الجدار المفروض على الحركة
وقد دأبت حكومة حماس في غزة على تنظيم جوالت ميدانية لهذه المنظمات، ولقاءات سياسية مع وزرائها، 

 بالتأكيد. إسرائيلوعلى رأسهم رئيسها إسماعيل هنية، لنقل روايتها للرأي العام األوروبي، مما أزعج 
بتلقي أموال من حماس، فقد أصدر مجلس  إسرائيلتتهمها  أما فيما يتعلق بتمويل هذه المنظمات التي

العالقات األوروبية الفلسطينية بيانا جاء فيه أنه يتلقى أمواال من التبرعات الفردية من أنحاء العالم، وفقا 
 للمتطلبات القانونية في أوروبا، وال يقبل أمواال من األفراد والهيئات التي ترفع شعارات معادية لقيم السالم
والعدالة، ما يعني أن هذه المنظمات ال تتلقى أمواال أو تبرعات من حركة حماس، ألن الكشوف المالية 

 للمجلس معروضة أمام الجهات الرقابية في االتحاد األوروبي.
 
 

 المقاطعة األوروبية
ا بدعوى مؤسسات فلسطينية في أوروب إسرائيلالجدير بالذكر، أنها ليست المرة األولى التي تحظر فيها 

( في لندن قبل ثالثة أعوام، باعتباره مؤسسة PRCانتمائها لحركة حماس، ومنها مركز العودة الفلسطيني )
للدعاية المناهضة لها، ومحسوبة على حماس، ويرسل مسؤولوه قوافل من السفن وغيرها لغزة، ونقل األموال 

 لها.
ت جاء بعد مطالبة األخيرة بإيجاد وسيلة ضغط بحظر تلك المنظما إسرائيلوبالتالي، فمن الواضح أن قرار 

فعالة على األولى إللزامها بالقانون الدولي، وعدم استمرارها في انتهاكات حقوق الفلسطينيين دون عقوبة 
رادعة، عبر جهود تمثلت في تنظيم زيارات للبرلمانيين والمسؤولين األوروبيين لفلسطين ليشاهدوا الوضع عن 

 تسويقها في الساحة األوروبية. إسرائيلمن قريب أو بعيد، وهي اتهامات حاولت كثب، دون صلة بحماس 
قرارها بعد نجاح المنظمات في ضرب روايتها عن األحداث، خاصة حصار غزة، مما  إسرائيلوقد أصدرت 

بيين أوجد "لوبي ضاغط" في القارة األوروبية مناصرا للقضية الفلسطينية، ولذلك أرادت من القرار منع األورو 
من زيارة فلسطين، ليتعرفوا على الحقائق كما هي، ويلتقوا بجميع األطراف، ومنها حماس، وهذا ما ال تريده 

 ، بعد أن اتضح لصناع القرار في االتحاد األوروبي خطأ قرار عزل الحركة عن العملية السياسية.إسرائيل
أبيب بالمرصاد ألي نشاط لحركة حماس ي يكشف النقاب عن وقوف تل سرائيلأكثر من ذلك، فإن القرار اإل

لزام الدول األوروبية بوقف تقديم تسهيالت سياسية  في أوروبا، لقطع الطريق أمام استمرار العالقات، وا 
ن جرى بعضها خلف الكواليس بسرية تامة.  لحماس، وهذا ما تم فعال، فتوقفت اللقاءات الرسمية، وا 

وبيا حماس"، وتعتبر أي نشاط معاد لها مرتبطا بالضرورة مع مصابة بـ"ف إسرائيلوهو ما يمكن وصفه بأن 
 إلىالحركة، واألمر ليس كذلك، ألنها ال ترتبط من قريب أو بعيد بالمنظمتين المحظورتين، فوفودهما تأتي 

 قطاع غزة والضفة الغربية، وتلتقي بممثلين عن حماس وباقي القوى الفلسطينية.
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يعبر عن "تخبط" لمواجهة المد الفلسطيني داخل أوروبا، وتنامي المقاطعة ي سرائيلوبالتالي، فإن القرار اإل
، بعد أن رحبت حماس قبل أيام بقرارات إسرائيلالتي تقوم بها دول وجهات غير حكومية أوروبية ضد 

 أوروبية لمقاطعة تل أبيب، بسبب دعمها وتمويلها االستيطان في فلسطين.
 

 حوارات الغرب
دخلت  -خاصة االتحاد األوروبي-ا يفتح النقاش واسعا على أن المنظومة الغربية ي هذسرائيلالقرار اإل

"مضطرة" إلجراء الحوار مع حماس، بعد أعوام على إدراج مكتبها السياسي ضمن الئحة اإلرهاب، رغم 
 ية كبيرة إلتمام التبعات المترتبة على قراره، بأن يواصل اتخاذ اإلجراءات العمليةإسرائيلوجود ضغوط 

 الميدانية لترجمته، بحق حركة تحظى بثقل شعبي ووجود سياسي، ليس باإلمكان تجاهله أو التغاضي عنه.
ولم تأت جوالت الحوارات السرية في معظمها بين قادة حماس أو مقربين منها ورموز غربية في عواصم 

مدد الشعبي الذي أوروبية أو شرق أوسطية، حبا في سواد عيون قادة حماس وكوادرها، بل في ضوء الت
تحققه يوما بعد يوم، على جميع األصعدة السياسية والعسكرية واإلغاثية، رغم قرار الحصار المفروض على 

 غزة التي تسيطر عليها الحركة.
ولذلك، ال عجب إذا الحظنا خالل السنوات األخيرة تكثيف الزيارات التي يقوم بها القناصل والمسؤولون 

 لقدس وتل أبيب للمؤسسات المقربة من حماس في فلسطين.الغربيون القادمون من ا
وبغض النظر عما يدور من مناقشات مطولة بين حماس والمسؤولين الدوليين سرا وعلنا، فإن هناك العديد 

 من الحوافز والدوافع التي تجعل المجتمع الدولي يسعى إلجراء هذه الحوارات معها.
حالي بإجراء مراجعة شاملة لسياساته تجاه الحركات اإلسالمية ذات ومن أهم هذه الدوافع، التوجه الغربي ال

التوجهات "المعتدلة" في المنطقة العربية، انطالقا من إدراكهم قوتها وتأثيرها في الرأي العام داخل 
مجتمعاتها، والرغبة الدولية في معرفة المزيد من مواقف حماس تجاه عدد من القضايا السياسية واالجتماعية 

 فكرية.وال
المتسم بالعديد -وتأكد ذلك بعد أن ثبت لديهم أن هناك مسافة كبيرة بين الفكر اإلخواني الذي تحمله الحركة 

المدارس الفكرية األخرى في حقل العمل  وبين-اآلخرمن سمات االعتدال والوسطية واالنفتاح على 
 اإلسالمي كتنظيم القاعدة والتيارات السلفية الجهادية.

عبر حواراتهم مع حماس، -لم تكتف الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والرباعية الدولية ومع ذلك، ف
، بل شددوا على ضرورة إسرائيللها بضرورة السير في عملية التسوية مع  بالتلميح-وساطاتمباشرة أو عبر 

عترافا مجزيا، ال سيما أن انتزاع اعتراف فلسطيني جديد بها، متسلح هذه المرة بعباءة دينية إسالمية، ليكون ا 
عقائدية، باعتباره صراع وجود ال نزاع  إسرائيلحماس تنظر في بعض أدبياتها على أن جذور الصراع مع 

 حدود.
لغاء  الستراتيجيتهاورغم التصريحات المعلنة على ألسنة المسؤولين الغربيين حول ضرورة تغيير حماس  وا 

رية، فإنهم لم يتمكنوا من انتزاع موقف منها بالتجاوب مع مطالبهم، ميثاقها، والتعاطي مع عملية التسوية الجا
 وتم إجراء هذه الحوارات بالقفز على تلك المطالب التي بقيت لـ"حفظ ماء الوجه".

هنا بالذات، ترى قطاعات واسعة مقربة من حماس أنه ليس المطلوب منها أن تصم آذانها عما يطرح محليا 
قليميا ودوليا، لكن رغبة ثمنا لهذا الحوار العلني، يستهدف  إسرائيلجميع األطراف بال استثناء أن تعترف ب وا 
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في القضاء عليها عسكريا في ساحات  إسرائيلأمرا ليس بعيدا عن تصفيتها سياسيا وفكريا، بعد أن فشلت 
 المواجهة.

أساسية، منها: في المقابل، ازداد خطاب حماس فهما للحوار مع القوى الدولية، في ظل مجموعة عوامل 
استمرارية منحنى قوتها الصاعد، بما جذبه من اهتمام إعالمي وسياسي دولي تطلب االستجابة له بصورة أو 
بأخرى، واندالع انتفاضة األقصى، وبروزها بقوة على الساحة الفلسطينية، وأداؤها وحضورها في العمل 

فوزها باألغلبية في االنتخابات التشريعية العسكري المقاوم، ووصولها سدة النظام السياسي الفلسطيني ب
، وبقاؤها مسيطرة على غزة رغم الضربات الكبيرة التي أثخنتها خالل السنوات السبع العجاف، فضال 2009

 عن صعود الحركات اإلسالمية عقب الثورات العربية قبيل االنتكاسة التي أعقبت انقالب مصر.
مع معظم الدول األوروبية بـ"التصاعدية البطيئة"، فإنه في وفي حين اتسم الخط البياني لعالقة حماس 

ن كان خطابها السياسي تجاه عالقاتها السياسية  عالقتها مع الواليات المتحدة مال للهبوط السريع رسميا، وا 
التي بدأت بأطروحات سياسية مؤدلجة، تحول لسياسية واقعية، وصوال لوضع المصلحة الفلسطينية العامة 

حظر المنظمات  إسرائيلاجا لها، ما يعني أن الحوارات الغربية مع حماس غير مرتبطة بقرار محددا ومنه
المذكورة، مع كشف النقاب في أكثر من فرصة عن مناقشات مطولة بين الجانبين، بغض النظر عن الفيتو 

 ي.سرائيلاإل
6/2/2504، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 ي؟"الخط األحمر" األوروب "إسرائيل"هل تجتاز  .00

 أسعد عبد ارحمن
تفادي تفاقم الحملة المطالبة بمقاطعة منتجات المستعمرات )المستوطنات( وأنشطتها التي قد  إسرائيلتحاول 
التجاري األول. بل إن نتنياهو عقد جلسة  إسرائيلعقوبات محتملة من االتحاد األوروبي شريك  إلىتؤدي 

من قبل  إسرائيلة تهديد المقاطعات والعقوبات على تباحث خاصة لوزراء حكومته تناولت موضوع زيادة قو 
حكومات وشركات تجارية وجامعات ومؤسسات مجتمع أهلي في الغرب بسبب االحتالل في الضفة الغربية، 
وذلك إثر قرار شركة التقاعد الهولندية الضخمة )بي جي جي إم( سحب استثماراتها من البنوك الخمسة 

 ي اإلنفاق على جهات لها صلة بالبناء في المستوطنات.لمشاركتها ف إسرائيلالكبرى في 
صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت تقريرًا ذّكرت فيه بعشر شركات عامة وخاصة، قطعت عالقاتها مؤخرًا 

 إلىي سرائيلية بسبب مساهمة األخيرة في االستيطان، األمر الذي دعا وزير المالية اإلإسرائيلمع شركات 
حال فشلت المفاوضات مع الفلسطينيين، حيث كشف عن خالصات تقرير وضعته  التحذير من األسوأ في

. وأشار إسرائيلأجهزته حول عواقب مقاطعة جزئية من طرف االتحاد األوروبي الذي يمثل ثلث تبادالت 
مليار يورو( عالوة على تراجع  4,2مليار شيكل سنويًا ) 20أن "الصادرات قد تتراجع بنحو  إلىالتقرير 
لىي الناتج الداخلي بحو إجمال موظف قد يسرحون على الفور". وقال:  8000مليار شيكل سنويًا، وأن  22 ا 

"إننا في مرحلة فاصلة في حركة المقاطعة، علينا التحرك بشكل طارئ"، متحدثًا عن سابقة نظام الفصل 
 العنصري في جنوب أفريقيا.

"، كتب ريتشارد كوهين يقول: "األكثر سرائيلإلمن جانبه، وفي مقال بعنوان "ما تقوله حمالت المقاطعة 
أهمية في حمالت المقاطعة هو ما تمثله من أن هناك عدم تعاطف واسع االنتشار ودائم التزايد تجاه 

القاسي للضفة الغربية يضعها في خط  إسرائيل... ومهما كان السبب تظل الحقيقة أن احتالل إسرائيل
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التي أحبها تصبح موضعًا للكراهية باطراد، وبال توقف". وفي اإلطار  إسرائيلالدفاع". ويختم قائال: "إن 
"، حيث كتب باراك ربيد يقول: "إن التقدير في مجلس األمن سرائيلنفسه، جاء مقال "المقاطعة األوروبية إل

 إلىية هو أن فشل مسار كيري السياسي وتفجير التفاوض سيفضيان سرائيلالقومي وفي وزارة الخارجية اإل
شرعيتها من قبل حكومات في الغرب ومن قبل رجال أعمال في  إسرائيلجة عنيفة من المقاطعات وسلب مو 

أضرارًا  إسرائيلالقطاع الخاص أيضًا". وفي سياق متمم، جاء مقال بعنوان "المقاطعة األوروبية ستلحق ب
 سرائيلالمقاطعات الكاملة إل حقيقية"، قال فيه إيلي بردنشتاين: "يخلق االتحاد األوروبي أجواء وأمزجة تشجع

دولة منبوذة". ويضيف: "السياسة األوروبية تشجع أيضًا دوال  إسرائيلداخل الخط األخضر والتي ستجعل 
مصاعب سياسية  إسرائيلفي أجزاء أخرى من العالم للتصرف بشكل مشابه، ولهذا فمن المتوقع أن تواجه 

ذا لم يطرأ تغيير حقيقي في سياسة بالنسبة للبناء في المستوطنات فإن المقاطعة لن  إسرائيل واقتصادية. وا 
 سيكون حقيقيًا". إسرائيلتتوقف عند الخط األخضر، والضرر الالحق ب
أن "مقاطعة  إلىية "الموالد"، في تقريره الدوري األخير، سرائيلمن جهته، خلص مركز تجديد الديمقراطية اإل

إال أن سياسة نتنياهو الصادمة ألميركا تنذر بالخطر". ونّبه  ال تزال على هامش السياسة الدولية، إسرائيل
أنها بينما هي تعلن االلتزام بسياسة  إلى"، مشيرًا إسرائيل"الشيزوفرينيا التي تعتري سياسة  إلىالتقرير 

الدولتين، نجدها تمارس في الضفة الغربية وقطاع غزة سياسات ال تمت لقبولها بخطة الدولتين". وختم 
ية من حيث اتجاهات الرأي العام العالمي سرائيلالذي يصدر تقارير دورية عن الحالة الدولية اإل المركز،

حل يأخذ في االعتبار بقوة  إلىحول سياساتها، بالقول: "إن الخروج من هذه الشيزوفرينيا يكمن في الوصول 
خيرة بين كيري ونتنياهو، عندما القيم الديمقراطية المستقرة في الغرب". وفي هذا اإلطار جاءت التوترات األ

طعة إذا استمر الصراع والحديث عن المقا إسرائيلالحملة المتصاعدة لنزع الشرعية عن  إلىأشار األول 
 ي.سرائيلـ اإلالفلسطيني 

، تأتي تصريحات سفير االتحاد إسرائيلوفي نطاق سياسة العصا والجزرة التي تمارسها أوروبا تجاه 
من أنها "ستجد  إسرائيلتل أبيب )الرسن فابورغاندرسون(، والذي بدأ عمله بتحذير األوروبي الجديد لدى 

نفسها معزولة في حال فشل التسوية مع الفلسطينيين واستمرارها بالبناء االستيطاني". وأضاف أندرسون: 
 مع 2897يجب أن تعيش بأمان في حدود آمنة على أساس حدود عام  إسرائيل"ثمة إجماع دولي على أن 

جانب دولة فلسطينية، مع ضرورة إيجاد حل مناسب لقضية الالجئين، وعلى أن القدس  إلىتبادل أراض، 
يجب أن تكون عاصمة لدولتين". وتابع السفير قائال: "إن مسألة االعتراف بدولة يهودية ليست مسألة تحظى 

ة، مضيفًا: "ألننا غير متأكدين بإجماع دولي"، موضحًا أن االتحاد األوروبي لم يتخذ موقفًا من هذه المسأل
يين( ماذا تعنون بذلك، وما هي تداعيات مثل هذا االعتراف على قضايا جوهرية أخرى، سرائيل)يا معشر اإل

ي من إدانة االتحاد سرائيللهذا نعتقد أنها قضية يجب أن تبحث بين الطرفين". وردًا على الغضب اإل
ية غير قانونية بحسب القانون سرائيل: "إن المستوطنات اإلاألوروبي للبناء االستيطاني، أوضح أندرسون

الدولي، وتشكل عقبة سياسية أمام التقدم في عملية التسوية. ولهذا السبب تصدر إدانات من االتحاد 
األوروبي للبناء االستيطاني، وليس ألي سبب آخر، ألن بناء جهود بناء المستوطنات ليست قانونية". وختم 

يين أوضحنا بأنه يوجد ثمن سيدفع إذا سرائيلومحددًا "الخط األحمر" األوروبي: "ولت إسرائيلاندرسون محذرًا 
البناء االستيطاني، وانتهت المحادثات من دون نتيجة، أخشى أن  إسرائيلفشلت المحادثات. فإذا ما واصلت 

اإلرادة الشعبية، ومن  نفسها معزولة عن أوروبا، ربما ليس بقرارات حكومية رسمية، بل بسبب إسرائيلتجد 
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سرائيلجانب مؤسسات اقتصادية. إن عالقة االتحاد األوروبي و  مهددة إذا فشلت المحادثات مع  ا 
 الفلسطينيين".

، يقول إسرائيلوفي رده المميز على تهمة الدوافع الالسامية لدى كل من يدين بناء "المستوطنات" أو يقاطع 
يل، وهو خبير بشؤون الفاشية في أوروبا، يقول في مقال نشرته ي المعروف زئيف ستيرنهسرائيلالمؤرخ اإل
": "إن معاداة السامية ليست الدافع وراء حملة مقاطعة المستوطنات التي تتسع في أوروبا"، هآرتسصحيفة "

ويضيف: "إن المقاطعة هي أوال نوع من االنتفاضة على االستعمار والفصل العنصري السائدين في 
ة، معتبرًا أن هذا الرأي يشاطره أفراد من جميع أطياف الساحة السياسية، بما في ذلك األراضي الفلسطيني

 بالكامل". إسرائيلأشخاص يحتقرون معاداة السامية ويدعمون 
7/2/2504، االتحاد، أبو ظبي  

 
 الثالثة االنتفاضة .02

 توماس فريدمان
بمعنى عدم اندالع انتفاضة فلسطينية  ما قبل اآلن تعجبت حول السبب في عدم اندالع انتفاضة ثالثة. لفترة

إعالن اوسلو،  إلىثالثة في الضفة الغربية، حيث أن االنتفاضة األولى ساعدت في تحفيز التوصل 
-الفلسطينيينعمليات انتحارية من جانب  إسرائيلشهدت قوة نيران أكبر من جانب  التي-الثانيةواالنتفاضة 

فقراء للغاية، ومنقسمون  الفلسطينيين: أنهميرات كثيرة من انهيار اوسلو. تحصل على تفس إلىأدت  وقد
في نهاية المطاف، كان ضررها أكبر من نفعها،  االنتفاضات،للغاية، ومنهكون جدا أو أنهم يدركون أن هذه 

خصوصا االنتفاضة الثانية. ولكن من خالل وجودي هنا فإن من الواضح أن االنتفاضة الثالثة هي في 
انتفاضة بالحجارة أو المفجرين  ليست-سواهاأكثر من  إسرائيلتفاضة التي خشيت منها الطريق. وهي االن

 االنتحاريين، ولكنها انتفاضة تعززها المقاومة الالعنفية والمقاطعة االقتصادية.
نما يقودها االتحاد األوروبي في  لكن هذه االنتفاضة الثالثة ال يقودها الفلسطينيون في رام هللا بالفعل. وا 

ي للضفة الغربية في أنحاء العالم. وبغض النظر عن المنشأ، فإنها سرائيلوكسل والمعارضون لالحتالل اإلبر 
 .إسرائيلمع ذلك أصبحت مصدرا حقيقيا للضغط من جانب الفلسطينيين في مفاوضاتهم مع 

نة األخيرة، يين في اآلو سرائيلوقد تعرض وزير الخارجية األميركي جون كيري لتدانة من جانب القادة اإل
ستزداد قوة إذا فشلت محادثات السالم. لكن  إسرائيلألنه حذر علنا من أن المقاطعة والحملة لنزع شرعية 

 كيري على حق.
حل  إلىي يوم االثنين أنه إذا لم يتم التوصل سرائيلي يائير البيد أخبر إذاعة الجيش اإلسرائيلوزير المالية اإل

على التكنولوجيا  إسرائيلي". ويعتمد اقتصاد إسرائيللك سيضرب جيب كل الدولتين مع الفلسطينيين "فإن ذ
أوروبا واالستثمارات األوروبية في صناعات التقنية العالية. وبحسب البيد، فإنه  إلىوالصادرات الزراعية 

ر أكث إسرائيلفي المائة كلفت  20أوروبا بنسبة  إلى إسرائيلحتى المقاطعة المحدودة التي قلصت صادرات 
لن تمارس  إسرائيل"أضاف: مليارات دوالر كل سنة، وآالفا من الوظائف. وهذا هو السبب في أنه  5من 

بأن التهديدات غير موجودة، أو أنها غير جدية، أو أنها ليست  االدعاءالتهديدات. لكن  إلىسياستها استنادا 
 ليست كلها ادعاءات جدية". عيوننا،عملية تحدث أمام 

ية اليومية أن أكبر شركة الستثمار موارد صندوق التقاعد في سرائيلادت صحيفة "هآرتس" اإلومؤخرا فقط، أف
ألن لها فروعا في  إسرائيلهولندا "بي جي جي إم" "قررت سحب كل استثماراتها من أكبر خمسة بنوك في 
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ليم بوست" أن بنك الضفة الغربية| أو ألنها متورطة في تمويل البناء بالمستوطنات". وأفادت صحيفة "جيروزا
ي ألسباب "قانونية وأخالقية" تتعلق سرائيلدانسكي، وهو أكبر بنك دانماركي قرر مقاطعة بنك هبوعاليم اإل

 بنشاطات هبوعاليمم في المستوطنات.
االنتفاضة الثالثة، في رأيي، لديها اإلمكانية األكبر في إحداث تأثيرات بعيدة المدى، على العكس من 

، وهي تتزامن مع العرض الذي تقدم به الرئيس محمود عباس في نطاق تسوية حل ابقتينالساالنتفاضتين 
ية لمدة خمس سنوات ضمن عملية انسحاب مجدولة زمنيا سرائيلالدولتين، من أجل السماح ببقاء القوات اإل

ت استراتيجي لملء أي فرا  أميركيةثم السماح لقوة من حلف الناتو بقيادة  2897حدود  إلىمن الضفة الغربية 
 .إسرائيلبهدف طمأنة 

يين يشعرون باألمن استراتيجيا، ولكن سرائيلاستراتيجية جعل اإل إلىوبعبارة أخرى، فاالنتفاضة الثالثة ترتكز 
 مع انعدام األمن لديهم أخالقيا.

منية. االنتفاضتان األوليان فشلتا في النهاية ألنهما لم تشتمال على خريطة حل الدولتين وعلى ترتيبات أ
ية سرائيلوكانتا بشكل أوضح نفثات غير ناضجة من الغضب ضد االحتالل. وال يمكنك تحريك األغلبية اإل

الصامتة عندما تجعلهم يفتقدون لألمن االستراتيجي ويشعرون في الوقت نفسه باألمن األخالقي، وهو ما 
يين اكترثوا من سرائيلئل من اإلبعد انسحابها من غزة، قال سرائيلفعلته حماس من خالل قصفها األحمق إل

ذلك القصف في ذلك الحين. وفي المقابل، فإن الرئيس المصري األسبق أنور السادات حصل على كل ما 
يين آمنين استراتيجيا، ولكن غير آمنين أخالقيا في ما يتعلق باالحتفاظ سرائيليريد من خالل جعل اإل

 بأراضيه.
مانديال والرئيس اإليراني محمود  مهمين: نلسونتمر بمشهد قائدين  االنتفاضة الثالثة تستمد قوتها ألنها

فإن أحمدي نجاد أنكر المحرقة النازية لليهود وتجاهل الجهود الدولية لمنع  سرائيلأحمدي نجاد. وبالنسبة إل
حصول إيران على قنبلة نووية. وكان من الصعب الشعور بالمودة نحوه. واستبدال أحمدي نجاد بحسن 

في إشكالية أكبر. لكن إحساسي  إسرائيل، الودود تجاه المفاوضات والمعترف بالمحرقة، أوقع روحاني
يخبرني بأن موت مانديال جعل الكثيرين من أتباعه يبحثون عن طريقة لتكريم ذكراه ومواصلة إرثه. وقد 

 أن تنهي احتاللها للضفة الغربية. إلى إسرائيلمقاطعة  الحل: وهووجدت بعض الجامعات 
يون محقون في االشتباه بأن بعض المقاطعين يستخدمون ذلك كغطاء لمعاداة السامية، نظرا سرائيلاإل

ألف مستوطن في  150ية السيئة. لكن ذلك ال يعني أن زرع سرائيلالقتصار نشاطهم على الممارسات اإل
سها بغير نف إسرائيلالتي تصفها -الضفة الغربية والتغاضي عن عشرات من المستوطنات المتوحشة

 أو أنه موقف ذكي. إسرائيلفي مصلحة  هو-الشرعية
ذا أرادت  فعال أن تحد من حملة المقاطعة، فيمكنها أن تعلن أنه ما دام كيري يسعى لصياغة  إسرائيلوا 

كل نشاطاتها االستيطانية إلعطاء السالم فرصة. ولكني  إسرائيلاتفاق، وما دام هناك أمل بنجاحه، فستجمد 
يين، إسرائيلالحملة التي ال تتوقف لتشويه جهود كيري من جانب وزراء  مؤكد: هذهأمر واحد  أدرك أن هناك

-لهمفي بناء المستوطنات في استفزاز  إسرائيلمع استمرار -ومطالبتهم الفلسطينيين بوقف كل "التحريض"
 للمقاطعين. أصدقاء في أوروبا أو أميركا. إنه فقط يمنح النشاط والحيوية إسرائيلذلك لن يكسب  كل

5/2/2024نيويورك تايمز،   
6/2/2504، القدس، القدس  
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 في ظل العنف انتخاباتمصر:  .03
 أفرايم كام 

ال يوجد احصاء رسمي لعدد المصابين في مصر منذ اسقاط نظام االخوان المسلمين في اواخر حزيران "
شخص.  21500يقل عن  . ووفقا لحسابات غير رسمية، فقد قتل في االشهر السبعة االخيرة ما ال2021

هذا عدد غير مسبوق في مصر في العقود االخيرة وحتى اندالع الربيع العربي. المصدر االساس للمصابين 
مزدوج: القسم االكبر منهم اصيب في اثناء صدامات العنف بنار قوات االمن ضد المتظاهرين من مؤيدي 

 ظمات اسالمية مختلفة ضد قوات االمن. االخوان وبعضهم االخر اصيب في عمليات ارهابية نفذتها من
نقطة االنطالق للتدهور الحالي في مصر هي عزل االخوان المسلمين عن الحكم من قبل الجيش، في ظل 
التعاون مع المعسكر الليبرالي وبدعم ماليين المصريين. فقد مل هؤالء الفوضى الداخلية التي سادت في 

ام واالمن الشخصي، وخشوا من أن يستغل االخوان حكمهم مصر في مجاالت االقتصاد، القانون والنظ
 إلىمؤسسات الدولة ونمط الحياة فيها. وقد دفع االنقالب االخوان تماما  إلىمضامين اسالمية  إلدخال

خارج ساحة الحكم وترك الجيش كعنصر سائد في الساحة السياسية. قسم هام من المعسكر الليبرالي يواصل 
االنتقاد الذي يوجه اليه عقب تدخله في السياسة واستخدامه القوة ضد االخوان. تأييد حكم الجيش رغم 

احساس قسم كبير من الجمهور هو انه في الظروف التي نشأت في مصر في السنوات الثالثة االخيرة 
رت مطلوب يد قوية وان البديل لذلك حكم االخوان اسوأ بكثير. ينبغي القول انه بعد اسقاط حكم االخوان، ادي

معهم اتصاالت بهدف اشراكهم في الحكم، ولكن كالعب ثانوي. غير ان المحاولة فشلت في مهدها الن 
االخوان رفضوا التسليم بعزلهم عن الحكم بعد ان حظوا بثقة أغلبية الشعب في انتخابات ديمقراطية للبرلمان 

صبه واعادة الدستور الذي اعد في من إلىوللرئاسة. وكان طلبهم بالتالي اعادة الرئيس المعزول محمد مرسي 
 نصاب.  إلىفترة حكمهم 

وعكست مسألة الدستور ميل الحكم الجديد. فوفقا لخريطة الطريق التي نشرتها قوات الجيش فور عزل 
مرسي، أعدت لجنة من خمسين شخصية برئاسة عمرو موسى وزير الخارجية واالمين العام للجامعة العربية 

وشارك في اللجنة مندوبو التيارات المختلفة، بمن فيهم خمسة مندوبين عن جهات سابقا الدستور الجديد. 
 اسالمية بينهم مندوب حزب النور السلفي. اما االخوان فقد رفضوا المشاركة في اللجنة. 

، في عهد حكم االخوان، فان معظم مواد الدستور الجديد جديدة أو 2022الدستور الذي اعد في  ومقابل"
لق التغييرات االساس بمكانة االسالم في الدولة، مكانة الجيش والتشديد على حرية الفرد معدلة. وتتع

وحقوقه. ومع ان االسالم تحدد كدين الدولة مثلما كان في عهد مبارك ايضا وأن مبادىء الشريعة ستكون 
الدستور  وأضعف مصدر التشريع االساس، اال انه تقرر بان مبادىء الشريعة تقررها محكمة الدستور العليا.

مكانة المؤسسات االسالمية وعززت قوة المؤسسات غير المتماثلة مع االسالم السياسي. وقيد الدستور 
صالحيات الرئيس وزاد صالحيات وزير الدفاع والمؤسسة العسكرية بما في ذلك صالحيات محاكمة 

بمن فيهم اولئك الذين ايدوا عزل المدنيين في محاكم عسكرية مما أثار انتقادا شديدا في اوساط الكثيرين 
مرسي. كما أن الدستور يخفف عن رجال حكم مبارك في االنخراط في الحياة السياسية. وفي االستفتاء 

من المقترعين اقرار الدستور، وذلك ضمن امور  80، أيد نحو 2024الشعبي الذي اجري في كانون الثاني 
 اخرى الن االخوان قاطعوا االستفتاء. 

ر الدستور يعتزم الحكم مواصلة تطبيق خريطة الطريق واجراء االنتخابات للرئاسة قريبا ومن ثم مع اقرا
السيسي استقال من منصبه وطرح  عبد الفتاحاالنتخابات للبرلمان. وكما هو متوقع، فان وزير الدفاع 
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ا لفرص نجاحه، وهذا كاد ترشيحه للرئاسة. وشكلت االغلبية الهائلة التي اقر فيها الدستور بالنسبة له اختبار 
ما قاطع االخوان االنتخابات ايضا. ويمكن لتقديم موعد االنتخابات  إذايكون مضمونا مسبقا، وال سيما 

للرئاسة قبل االنتخابات للبرلمان ان يساعد الرئيس الجديد على التأثير على نتائج االنتخابات للبرلمان. 
الجمهور المصري بانه في الوضع الحالي والنعدام البديل وسيكون في صالح السيسي اعتراف قسم كبير من 

زعيم قوي ومصداق يمكنه أن يواجه المشاكل الصعبة التي تواجهها الدولة، وعلى رأسها  إلىهناك حاجة 
نموذج الحكم  إلىالوضع االقتصادي والمواجهة مع االخوان حتى وان كان في ذلك عودة غير مرغوب فيها 

مواجهة  إلىأدى رفض االخوان االنخراط في الحكم الجديد  لقد"الجيش الدولة.  الذي يقود فيه رجل من
شدد الطرفان خطواتهما: فقد بدأ االخوان  2021مباشرة بينهم وبين الجيش وقوات االمن. فمنذ صيف 

ومؤيدوهم في مظاهرات عنف في مدن مختلفة ضد حكم الجيش، فيما تمارس قوات االمن القوة لقمع 
وفضال عن ذلك فقد اعتقل الجيش معظم زعماء االخوان ونشطائهم البارزين، واخرج المنظمة  المظاهرات.

هذه الخطوات، على خلفية احتدام العمليات االرهابية من قبل  "عن القانون وأعلن عنها كمنظمة ارهابية.
 إلىلطرفين داخل المدن المصرية، رفعت ا إلىاالخوان ومنظمات اسالمية اخرى، وانتشارها من سيناء 

مسار من المواجهة يتواجدان فيه االن. ففي تنفيذ العمليات يشارك اليوم ليس فقط االخوان بل وايضا مئات 
عديدة من البدو الذين يعملون اساسا في سيناء، ميليشيات جهادية سلفية، مقاتلون اسالميون جاءوا من 

بان رجال حماس ايضا يشاركون في  العراق واليمن، مجموعات ترتبط بالقاعدة. وتشك قيادة الجيش
العمليات. وتستعين محافل االرهاب هذه، ضمن امور اخرى بالسالح المهرب من مخازن السالح الكبرى 

 التي بناها القذافي في ليبيا. 
اين ستؤدي هذه المواجهة بمصر؟ في هذه المرحلة من الصعب أن نرى نهاية للتدهور، النه ال يوجد  إلى

يترددون  فاإلخوانلحوار حقيقي بين الطرفين على وقف العنف وتوافق على تسوية سياسية.  اليوم اي بداية
مواقع الحكم التي  إلىبين االنخراط في الحكم، الذي يعني في نظرهم التخلي عن مطلب عادل في العودة 

 إلىاكتسبوها عن حق، وبين الصراع الشامل الذي يتهمون فيه في نظر أغلبية الشعب بتدهور مصر 
الفوضى. في هذه االثناء تجدهم يختارون طريقا وسط لصراع محدود، يجد تعبيره اساسا في العمليات وفي 
المظاهرات، التي ال تقربهم من هدفهم. ومن جهة اخرى، يمكن للسيسي ان يكون زعيما قويا، يتمتع بتأييد 

ب ويقمع بالقوة منظمة الجيش وقسم كبير من الجمهور. ولكن سيكون من الصعب على حكمه ان يتغل
ما فشلت الجهود لقمع  إذا. ومن أجل وقف التدهور، كاإلخوانكبيرة، ثابتة التنظيم، ذات جذور ودوافع عالية 

االنتفاضة، سيتعين على الحكم أن يتنازل ويعطي على االقل جوابا جزئيا على مطالب االخوان واشراكهم 
لما ال يجد الحكم سبيال للحوار مع االخوان، سيستمر في الحكم. في هذه االثناء االمر ال يحصل، وطا

حرب اهلية عامة مثلما هو  إلىاال تتدهور المواجهة بين الطرفين  أكثرالعنف والعمليات. ومع ذلك، معقول 
 الوضع في سوريا. 

 : االول مظاهر العنف والعمليات في مصر غير مرغوب فيها بالنسبةسرائيللتهناك معنيان لهذا بالنسبة 
اراضيها عبر  إلىتمس باستقرار النظام االهم بالنسبة لها، ناهيك عن ان العمليات قد تنتقل  ألنها سرائيلإل

بكثير من نظام االخوان. صحيح ان نظام  سرائيلإل أفضلسيناء. والثاني، ال ريب ان النظام العسكري 
الواقع الصعب الذي  اضطرارياتمن ، ولكن االمر نبع إسرائيلاالخوان لم يحاول المس بقاعدة عالقاته مع 

مصالح  سرائيلإل. سرائيلإلتوجد فيه مصر، فيما أنه على المستوى االيديولوجي يرفض االخوان حق الوجود 
مشتركة مع النظام الحالي في مصر بقدر أكبر. عمليا ازداد التعاون االمني معه، وال سيما حول الوضع في 



 
 

 

 

 

           33ص                                    3020العدد:     7/2/2504 الجمعة التاريخ:

الحدود  إلغالقالعسكري يرى في حماس تهديدا وقد شدد جدا مساعيه سيناء ومنع العمليات منها، والنظام 
 بين سيناء وقطاع غزة، بما في ذلك هدم االنفاق.
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