
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 هنية: قدمنا مبادرات إيجابية لدفع المصالحة وال يمكن تجاوز الضفة
دخال المساعدات اتفاق فلسطيني لتحييد مخيم اليرموك بدمشق حماس: خراج المسلحين وا   وا 
 بـ"إسرائيل"مس ال ينوي أو من يمس   يهدد كل  نتنياهو 

  ليبرمان: نعم لتسوي ة مع تبادل لألراضي والسكان وال لعودة الجئ واحد
 عا  قضوا جو  أربعةبينهم  ةفي سوري الجئين فلسطينيين تسعةاستشهاد "مجموعة العمل": 

ع ــل ل ــا   فــتو وحمــاس تتف ــان
ـــ  وضـــع خطـــة  ـــة عل ـــزل هني بمن

  لتطبيق اتفاق المصالحة
 

4... ص   

 4024 01/2/2104اإلثنين 



 
 
 

 

 

           2ص                                    4024العدد:     01/2/2104 اإلثنين التاريخ:

  السلطة:
 5 هنية: قدمنا مبادرات إيجابية لدفع المصالحة وال يمكن تجاوز الضفة  2

 6  خريشة يعبر عن تحمسه لتعيين نائل لعباس بصالحيات  3

 7 سكة حديد يربط مصر ب طاع غزة  انئ وخط  يكشف عن خطة إلقامة مطارات ومو  نبيل الضميدي  4

 7 : حماس تنشر الهوية الظالمية في غزةفي رام هللاث افة الوزير   5

 9  المجلس الوطني الفلسطيني: لن ن بل بأي طروحات تنت ص من ح وقنا الوطنية الثابتة  6

 9 حريرالسلطة تعت ل العشرات من حزل التأجهزة أمن   7

  
  الم اومة:

 9 األحمدعزام ن عليه عادوا بطلل من ووالمحسوب ..أبو مرزوق: ال اتصاالت مع دحالن  8

خراج اتفاق فلسطيني لتحييد مخيم اليرموك بدمشق حماس:  9 دخال المساعدات وا   01 المسلحين وا 

 00 مشاكل فتو الداخلية ومتفائلون بالمصالحة : جئنا لحل  "معا"شعث لـ  01

 00 غزة: نجاة أحد قادة "ألوية صالح الدين" من محاولة اغتيال نفذها الجيش اإلسرائيلي  00

 02  ترتيبات اللجنة السداسية لفتو قد تطيو بدحالن وأنصاره"ال دس العربي":   02

 03 عباس يثير تجاذبات في مركزية فتو "خالفة"كرسي "العرل اليوم":   03

 04 حماس تطالل مصر بوقف حمالت التشويه اإلعالمي للم اومة  04

 04 دين عمليات التعذيل بحق المعت لين لدى أمن السلطةحماس ت  05

 05 حامد يهدد بخطوات تصعيدية إذا استمر عزله األسير ال سامي إبراهيم  06

  
  :اإلسرائيليالكيان 

 05 بـ"إسرائيل"مس ال يينو  أو من يمس   يهدد كل  نتنياهو   07

 05  ليبرمان: نعم لتسوي ة مع تبادل لألراضي والسكان وال لعودة الجئ واحد  08

 06 كـ"دولة يهودية "إسرائيلـ"ليفني تلمو إل  استعداد السلطة لالعتراف ب  09

 07 الضفةبال انون اإلسرائيلي عل  كافة المستوطنات  تطبيق ال انونية بالكنيست تناقش لشؤونالجنة   21

 07 مشروع قانون يكرس جهاز التعليم لتعزيز "يهودية إسرائيل" اللجنة الوزارية اإلسرائيلية ت ر    20

 07 " بإقامة منشأة للتجسس عل  منط ة في ال دسNSA" مريكيةألمن اتسمو لوكالة األ "إسرائيل"  22

 08 الضفةبارتفاع عمليات الم اومة  ظل  بتبدو واقعية  حال فشل المفاوضاتباندالع انتفاضة معاريف:   23

 08 هآرتس: سياسة االغتياالت عادت من البال الخلفي  24

 08 لتصريحات يعلون البنا  االستيطاني عل  األراضي الفلسطينية الخاصة يتواصل خالفا  هآرتس:   25

 09 "إسرائيلـ"كشدان".. مهندس عالقات الخليج السرية ببروس "  26

 21 "إسرائيل"جريو سوري عولجوا في  011ت رير:   27

 21  يستعد الحتمالية انسحال أحادي من الضفة إلسرائيليصحيفة "وورلد تريبيون": الجيش ا  28

 20 مواقع النفطالحدود والموانئ و حماية ل غير مأهولةة نتج سفينة حربي  ت   اإلسرائيليةالصناعات البحرية   29

  
  



 
 
 

 

 

           4ص                                    4024العدد:     01/2/2104 اإلثنين التاريخ:

  األرض، الشعل:
 20  قضوا جوعا   أربعةبينهم  ةفي سوري الجئين فلسطينيين تسعةاستشهاد "مجموعة العمل":   31

 22 في قطاع غزةا  فلسطيني 01التهدئة الهشة.. استشهاد  في ظل    30

 22 األقص المسجد  باحات ي تحمون مستوطنون متطرفون  32

 23 في م برة المزيرعة قضا  الرملة قبرا   01جماعات يهودية تحطم نحو  مؤسسة األقص :  33

 23 بالعبرية مدينة يافا االحتالل يستبدل األسما  العربية لشوارع  34

 23 شجرة زيتون  111 الضفة: مستوطنون ي تلعون  35

 23  سنة 02حمد الف يه بعد احتجاز دام أاالحتالل يسلم جثمان الشهيد   36

 24 دون تهمة أو محاكمةا  فلسطيني 091: االحتالل يعت ل نادي األسير  37

 24 تدهور الوضع الصحي لعدد من األسرى في "عوفر" و"الن ل" و"عس الن" :نادي األسير  38

 24 مجموعة العمل: فلسطينيو سورية يناشدون معالجة أوضاعهم ال انونية في تركيا  39

 25 األونروالة غزة: خيمة اعتصام ثابتة احتجاجا  عل  ت ليصات وكا  41

 25 شجرة 011 "العربية لحماية الطبيعة" تزود قرية "عين حجلة" في األغوار الفلسطينية بـ  40

 26 في جامعة النجاح تنظم وقفة تضامنية حاشدة مع مخيم اليرموك اإلسالمية"الكتلة نابلس: "  42

 26 صور لمدينة ال دس أقدمر متحف "السميثسونيان" ينش    43

  

  : اقتصاد

عد   أسعار الوقود في فلسطينت رير:   44  ُ  26 األغل  عربيا   ت 

  

  : صحة

 27 ن السلطة الفلسطينيةبسبل ديو فلسطينبمزمنة  بأمراضكارثة صحية تهدد مئات المصابين   45

 28 مليون لاير 2.4مشاريع طبية بال دس بتكلفة فاقت  ثالثةنفذ الهالل األحمر ي    46

  

  : مصر

 28 زوجته فلسطينية أنيعيل عل  باسم يوسف  منصورمرتض  مصر:   47

  

  األردن: 

 28 : قيام الدولة الفلسطينية يح ق معادلة األمن المف ودة في المنط ةاألردني رئيس النوال  48

 29 األقص المسجد  فياالعتدا ات اإلسرائيلية  لجنة فلسطين النيابية تدعو لموقف حازم ضد  عم ان:   49

 29 نفي تخصيص مخيم األزرق لالجئين الفلسطينييناألردن ي  51

 29 نين من أصل فلسطينيمواطلحكومة األردنية بالتمسك بح وق الاطالل ي اإلسالمي"العمل "  50

 29 لفلسطينيترانسفير جديد للشعل ا "الدولة اليهودية": األردني الوحدة الشعبيةحزل   52

 31 تطالل بمنع دخول المنتجات الزراعية اإلسرائيلية األردنية "مجابهة التطبيع"  53

  

  



 
 
 

 

 

           4ص                                    4024العدد:     01/2/2104 اإلثنين التاريخ:

  لبنان: 

 31 "إسرائيلـ"يَمكن لبنان من التصدي ل نوعيا   : طلبت من هوالند سالحا  الرئيس اللبناني  54

 31 مع سورية في موقع العدا  للبنان "إسرائيل": نرفض وضع اللبناني وزير الخارجية  55

  

  عربي، إسالمي:

 31 .. ونعمل عل  رفع الحصار عن غزةوتركيا عل  وشك تطبيع العالقات بينهما "إسرائيل"أوغلو:   56

 30 إيران قدمت أكثر من ملياري دوالر لحماس وتواصل ت ديم الدعم للجهاد سنويا  "ال دس العربي":   57

 32 بغزة لعائالت فلسطينية متضررة من الفيضاناتاإلمارات: الهالل األحمر ي دم مليوني درهم   58

  

  دولي:

عداد ورقته المنتظرة يواجه صعوبات  ..يري يسع  لتمديد المفاوضات حت  نهاية العامك"األيام":   59  32 وا 

 33 "حملة م اطعة إسرائيل" إل لمعاقبة الجامعات المنضمة  أمريكي مشروع قانون  61

  
  :ت ارير

 33 ات السياسي ة والعسكري ة المصرية وأثرها عل  "إسرائيل"ن اشات صهيونية متواصلة حول التطور   60

  
  حوارات وم االت:

 35 مرزوق الحلبي .التاريخية! ..يدفعون بلغة التسوية وي بضون بلغة المصالحة   62

 37 الباري عطوان عبد .كيري! ..ارفضوا مبادرة  إذاأتخشون الوطن البديل؟   63

 38 أمنون لورد... كل شي  ينهار حول الفلسطينيين  64

  
 41 :كاريكاتير

*** 
 
 

 لتطبيق اتفاق المصالحة  خطةع ل ل ا  بمنزل هنية عل  وضع  انفتو وحماس تتف  1
عقاب اجتماع دام ألكثر من ساعتين بين وفدين قيااديين أشرف الهور: أعلنت حركتا فتح وحماس في أ - غزة

ماان الحااركتين التقيااا بمناازل هسااماعيل حنياا  رااايس حكوماا  حماااس وأحااد قااادة حماااس بم اايم الشاااط   علاا  
 .االنقسامفي عقد اللقاءات فيما بينهما إلنهاء  واالستمراراستعدادحما لتطبيق اتفاق المصالح   

تمر صاحافي عقادب برفقا  الادكتور نبيال شاعا عقاب انتهااء اللقااء أنا  جار  وقال الدكتور  ليل الحيا  فاي ما  
 فيما بينهم عل  استمرار اللقاءات من أجل بحا "تحسين المصالح  ووضع  ط  لتنفذحا". االتفاق

 االقتاارا و اا ل حديثاا  أكااد الحياا  أن حركاا  حماااس ال تسااع  إليجاااد أي اتفاااق جديااد  مشاايرا هلاا  أناا  جاار  
 .االنقسامءات بين الطرفين حت  الوصول هل  " ط  كامل  وواضح "  تنهي باستمرار اللقا
بين الحركتين وفق ما جر  التوقيع علي  في القاحرة وفي الدوح  أن يشامل تشاكيل حكوما   االتفاقومن شأن 

 .االنت اباتعل  موعد إلجراء  واالتفاقوحدة وطني  
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فيااذ المصااالح  الفلسااطيني   وكشااف عاان قيااام الاادكتور الاادكتور الحياا  أكااد كااذلو علاا  وجااود " طاا  جاااحزة" لتن
شعا بتسليم حني  كشفا يضم أسماء قيادات من حرك  فتح ترغب بالعودة هل  قطاع غزة للعيش في   وكانت 

  وقاال هن حمااس وافقات علا  األمار. كاذلو أكاد الحيا  علا  حياديا  حركا  حمااس االنقساامقد  رجت عقاب 
  وقاال "لايس لاادينا أي تاد ل بالشاأن الادا لي ألي دولا  عربيا  و اصا  مصاار تجااب القضاايا العربيا  الدا ليا 

 الشقيق ".
حذا وأكد شعا الذي وصف اللقاء بالجيد وجود اتفاق كامل عل  "الشراك  والعودة من   ل مصاالح  كاملا  

 وانت ابات تشريعي  ورااسي ".
  حلاول قابلا  للتنفياذ علا  األره تنهااي وأكاد أن وفادي الحاركتين سايعقدون اجتماعاا ليلياا بهادف التوصال هلا

 .االنقسام
يجابيا  لتطبياق المصاالح  وتنفياذ ماا تام   االتفااقوأوضح شعا أنا  سايتم فاي األياام القادما  تحركاات جديادة وا 

علي  في اتفاقات المصالح . وقال هن عزام األحمد راايس وفاد حركا  فاتح فاي حاوارات المصاالح  جااحز باأي 
 ل واستاناف جهود المصالح .وقت لزيارة غزة الستكما

 01/2/2104، ال دس العربي، لندن
 

 مبادرات إيجابية لدفع المصالحة وال يمكن تجاوز الضفة قدمناهنية:  2
أكد رايس الوزراء الفلسطيني هسماعيل حني  أن المصالح  الفلسطيني  حي قرار استراتيجي للحكوم  : غزة

 الفلسطيني  ولحرك  المقاوم  اإلس مي  حماس.
وأشار حني    ل لقاءب وفًدا من حرك  فتح اليوم األحد  هل  أن الحكوم  الفلسطيني  قدمت العديد من 

 القرارات والمبادرات اإليجابي  من أجل  لق أجواء من الواام والتقارب الفلسطيني.
ماس  وتحدا عن األوضاع الميداني  في الضف  الغربي  المحتل    اص  األوضاع التي تعيشها حرك  ح

معرًبا عن استغراب  مما يحدا من اعتقاالت وم حقات واستدعاءات ألبناء الحرك  والمقاوم  وتنسيق أمني 
مع االحت ل الصهيوني  الفًتا هل  أن كل ذلو يشّكل ضغًطا عل  صناع القرار في حرك  حماس 

مان  للتسوي  ب صوص المصالح   عل  اعتبار أن قواعد الحرك  وكوادرحا و اص  بالضف  غير مط
 الدا لي .

وحّمل حني  وفد حرك  فتح رسال  هل  رايس السلط  محمود عباس تضمنت ضرورة وجود  طوات ل لق 
منا ات هيجابي  بالضف   م كًدا أن الحكوم  وحرك  حماس ال يمكن لهما أن تتجاوزا األوضاع وما يجري 

 في الضف  المحتل  من م حق  واستهداف مباشر.
م  الفلسطيني  وفد "فتح" قاام  أسماء المسمو  لهم بالعودة هل  قطاع غزة ضمن المبادرات وسّلمت الحكو 

االيجابي   الفًتا هل  أن الحكوم  تقوم بتلو ال طوات لقناعتها بضرورة تهيا  األجواء للمصالح   مضيًفا: 
 مصداقيتنا"."رغم أننا ال نجد  طوات في المقابل  وأننا ال ننتظر مقايضات  وحذا تأكيد عل  

كما تحدا حني  عن الوضع السياسي والمفاوضات مع االحت ل الصهيوني  م كًدا رفه الحكوم  وحرك  
حماس  ط  "كيري"  مبيًنا: "أن حذا الطريق ال يمكن أن يوصل شعبنا هل  حقوق  المسلوب  التي انتزعت 

 من  بالقتل واإلرحاب".
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زاز السياسي  وأضاف: "ن كد عل  تمسكنا في الحكوم  وشدد عل  رفه كل الضغوطات التي تهدف ل بت
ننا نعبر عن ارتياحنا ألي موقف فلسطيني ي كد تمسك   الفلسطيني  وحرك  حماس بالثوابت الوطني   وا 

 بالثوابت الفلسطيني ".
نهاء االنقسام من جه   وأشار حني  هل  أن الحكوم  والحرك  تسيران ب طين متوازيين وحما المصالح  وا 

 فه المفاوضات ورفه  ط  كيري من جه  أ ر .ور 
وب صوص الع ق  مع مصر  قال: "هننا ن كد عل  ثوابتنا السياسي  بعدم التد ل في شاون الدول األ ر   
ننا نقف عل  مساف   ننا نقول هن  ليس لنا أي دور في الساح  المصري  ونعتبر مصر عمق فلسطين  وا  وا 

 ن".واحدة تجاب كاف  أشقاانا المصريي
وعبر عن عدم ارتيا  الفلسطينيين البت  من "الحمل  اإلع مي  الظالم  التي تمس الفلسطينيين والمقاوم "  
مطالًبا كل من ل  ع ق  بذلو "بالعمل عل  وقف حذب الحمل  ضد شعبنا الفلسطيني الذي يتعره هل  الظلم 

 الحقيقي"
 9/2/2112، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 عن تحمسه لتعيين نائل لعباس بصالحيات عبريخريشة  3

القدس "قال الدكتور حسن  ريش  النااب الثاني لرايس المجلس التشريعي أمس األحد لا عوه: وليد-رام هللا 
الفقرة الثاني  يقول  هذا شغر مركز رايس  72  هن القانون األساسي للسلط  الفلسطيني  في المادة رقم "العربي

  فقدان األحلي ( يتول  رايس المجلس التشريعي مهام االستقال أي من الحاالت )الوفاة   السلط  الوطني  في
رااس  السلط  م قتا لمدة ال تزيد عن ستين يوما تجري   لها انت ابات حرة ومباشرة النت اب رايس جديد 

 ياسر عرفات.الفلسطيني وحذا ما حصل عند وفاة الرايس الفلسطيني الراحل  االنت اباتوفقا لقانون 
رغم أني من المتحمسين لفكرة أن يكون حناو نااب "وفيما عبر  ريش  عن تحمس  لتعيين نااب لعباس  قال 

للرايس بص حيات  كذلو أنا من المطالبين بأن يكون حناو نااب للرايس في اللجن  التنفيذي  لمنظم  
مرجعي  الشعب الفلسطيني وحي منظم  التحرير الفلسطيني   وما ينطبق عل  السلط  يجب أن ينطبق عل  

التحرير  وحت  نحقق الشفافي  والنزاح  ونجسد الديمقراطي  ال بد من أن يكون ذلو وفقا للقانون األساسي 
  ويكون حدف الدعوة واضح وحو تعديل القانون األساسي ل نعقادوحذا يتطلب  دعوة المجلس التشريعي 

يد ص حيات  والتصويت علي  بثلثي أعضاء المجلس التشريعي الستحداا منصب نااب رايس السلط  وتحد
 .7002كما حصل عند استحداا منصب رايس الوزراء في العام 

للقانون الذي ارتضيناب جميعا كأساس إلدارة الع قات  االحتكامفاألصل "  "القدس العربي"وتابع قاا  لا
ذا لم نستطع فلنقبل بما احتكمنا هلي  سابق من يكون ناابا للرايس  المهم أن  اسما  فليس مهما الدا لي   وا 

  معبرا عن عدم قانوني  تشكيل "نلتزم بالقواعد الدستوري  والقانوني  واأل  قي  التي تحكم تولي حذا المنصب
 لجن  من مركزي  فتح لبحا قانوني  تعيين نااب لعباس.

تبر ذلو م الفا للقانون الفلسطيني  مشددا هال أن المحامي الم تص بالقضايا الدستوري  داوود درعاوي اع
عل  أن حناو نتااج تترتب عل  مثل حذب ال طوة وتمس بالقانون األساسي الذي ال يجوز تعديل  بمعزل عن 
المجلس التشريعي  ما ينذر بتحول النظام السياسي الفلسطيني من النظام النيابي ال  الرااسي المطلق الذي 

 طاء مزيد من السلطات لم سس  الرااس .يمس بحكم الشعب  مقابل هع
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عل  ما حو علي   االنقسام سيبق -لعباستعيين نااب  –وبين درعاوي األحد أن القرار في حال ات اذب 
 وسيعمق   بحيا تحكم حماس من قبضتها عل  القطاع وفتح عل  الضف .

 11/2/2112ال دس العربي، لندن، 
 

 سكة حديد يربط مصر ب طاع غزة ت وموانئ وخط  يكشف عن خطة إلقامة مطارا الضميدينبيل  2
 إلقام عن  ط  تعدحا الوزارة  كشف وزير النقل والمواص ت نبيل الضميدي :معا  اص-بيت لحم 

 مطارات وموان  و ط سك  حديد يربط مصر بقطاع غزة.
في اتصال والضميدي يشغل رايس المجلس االعل  لل طوط الجوي  الفلسطيني  يتواجد في القاحرة واوضح 

لوكال  معا "ان الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع سلط  الطيران المدني المصري بهدف زيادة التعاون بين 
وأوضح ان البروتوكول يتمثل باالستفادة من ال برات المصري  في مجال الطيران  وايفاد  براء  البلدين".

  مطار ثاني بتكلف  قليل  في المناطق مصريين ال  الضف  الغربي  من اجل البحا عن مكان يمكن اقام
التي تصنف "ج"  الفتا في الوقت ذات  ان حذا المطار سيكون ال  جانب المطار اال ر في شرق اريحا 

 الذي جهزت التصاميم االولي  ل .
وكشف وزير النقل عن اعداد  ط  طيران فلسطيني  حديث  تتماش  مع االنظم  والقوانين الدولي   واالستعان  

  برات المصريين في حذا السياق.ب
وكشف عن  ط  لربط مصر مع قطاع غزة بسك  حديد  الفتا ال  ان ا ر نقط  لسك  الحديد المصري  في 

كلم عن قطاع غزة  وابد  المصربون تفهمهم لهذب ال ط  وستحتوي ال ط   20بار العبد ال تبعد سو  
 االستراتيجي  لدول  فلسطين لربط السك  بقطاع غزة.

وفي السياق ذات   لفت الضميدي ان اتفاقي  ا ر  في مجال النقل ستوقع بين فلسطين ومصر ويجري حاليا 
 التحضير لها.

 11/2/2112، وكالة معا  اإلخبارية
 

 : حماس تنشر الهوية الظالمية في غزةفي رام هللاث افة الوزير  5
جات كوزير  "األحرام"في حوار مع جريدة  ش الدكتور أنور أبوعي وزير الثقاف  الفلسطيني: قال أيمن السيس 

حام  ومطلقا رساال وح  ان مصر مصرنا وفلسطين فلسطينكم والتعبير عن اسف وألم  فلسطينيثقاف  
تمثل   الذيلما تعرضت ل  مصر.. وان رغب  منظم  التحرير الفلسطيني  وكل الشعب  الفلسطينيالشعب 

  .والداام الحقيقياألمن لمصر بمعناب  حي
ضد السلط  الفلسطيني  ظهر واقع جديد. أحم  7002في غزة عام  الحمساويعندما حدا االنق ب وقال 

م مح  أن أوجد أول وآ ر منطق  في العالم يحكم فيها اال وان المسلمون وحذا الواقع لألسف شتت جهود 
ن مع مصر والدول الشعب الفلسطيني وعقد أمورب وا ر قضيت  بشكل كبير وتحاول منظم  التحرير اال

يفرقنا. ولكن  الذيوغير المقبول  الطبيعيالعربي  الوصول ال  مصالحات لرأب الصدع وتعديل الوضع غير 
من الواضح جدا ان مصالح فا  السلط  المتحكم  في أمور قطاع غزة ت  ر عمليات المصالح  وتعقد 

فضون مطلبنا اآلن في االحتكام ال  األمور في جميع االتجاحات وكل الوقااع تثبت ذلو بدليل انهم ير 
 صندوق االنت ابات حت  ي كد حقيق  حجم كل طرف.
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 به اآلن؟ أنتمتطالبون  الذيولكنهم ي ولون انهم جا وا من خالل هذا الصندوق 
صحيح جاءوا بالصندوق ولكن عن طريق استغ ل مشاعر الناس ا كما حدا في مصر ا لم تكن الناس قد 

انقلبوا  "مارقون"سنوات. وقتها كانت الظروف السياسي  ت تلف وحم اآلن  ثمانيا قبل جربتهم بعد وكان حذ
عل  مبادئ دول  القانون وحذا لم يعد مقبوال واحتياج الشعب الفلسطيني ي كد ضرورة العودة معا ال  دول  

 القانون وأول عناصرحا االنت ابات.
 

 لماذا يرفضون ذلك؟
 التيء جماع  اال وان في أماكن أ ر  لكونهم السلط  اال واني  الوحيدة ألنهم مدعومون من أقرانهم أعضا

امتيازات حققها لهم  أيتتحكم في مكان ما عل  األره فض  عن المصالح االقتصادي  لفا  لم يكن لها 
 مليون دوالر سنويا. 000الوضع الشاذ والم لم في غزة ودر عليها أكثر من 

 
 غزة نفسها؟بلمعترف بها دوليا وعربيا ومن قبل الشعل الفلسطيني حت  ولكن أين السلطة الفلسطينية ا

المنظم  مساول  عن  دم  شعبها الفلسطيني في كل مكان في العالم وكذلو السلط  الفلسطيني  وأكثر من 
من ميزاني  السلط  تذحب إلحياء غزة. سواء في قطاعات الصح  والوقود وعناصر الطاق  ومرتبات  00%

ولكن عدم وجود اتصال جغرافي بين الضف  والقطاع يعقد األمور ولألسف حماس جعلت البنادق موظفينا  
الفلسطيني  توج  ال  صدور الشعب الفلسطيني وحو ما حرصت منظم  التحرير الفلسطيني  منذ نشأتها عل  

لمقال  عل  تفادي  ومنع االقتتال الدا لي. ولكن يبق  الشعب في غزة قادرا عل  اجبار حكوم  حماس ا
 االحتكام هل  صندوق االنت ابات.

 
 هل هناك تحركات لذلك؟

نعم  حناو تحركات متواصل  ويومي  إلجراء المصالح  وذلو يتطلب رضوخ حماس للموافق  عل  االنت ابات 
ومن يرفه الذحاب ال  الصندوق حو انسان غير واثق من نفس  وال يستطيع ان يتحدا عن تمثيل  للشعب 

 ن يتوقف عن حذا االدعاء.أو علي  أ
 

 وهل هناك تأثير لما حدث في مصر عل  العالقات الفلسطينية؟
وصل فيها اال وان في مصر ال  الحكم وجدت حماس لها حليفا قويا  التيبالتأكيد ألن الفترة السابق  

في  أصبحيساعدحا في استمرار مشروعها االنق بي. مما زاد من غطرستهم وغيهم ولكن الحال االن 
 مصلح  القضي  نفسها.

 
 وطهران؟ "تورا بورا"من أفكار  غزة لحماية ث افة وهوية الشعل الفلسطينيبكوزير ث افة ماذا قدمتم 

نعم حناو محاوالت تغيير في البني  الجذري  للهوي  الفلسطيني . فحماس تحاول نشر حوي  اس مي  ظ مي  
س م وحو جزء من حرك  اال وان المسلمين. وتحاول لإل الظ ميبتفسير  اص بها حو التفسير الثقافي 

متطرف  عل  المجتمع  وحيفره معاييرحا اإلس مي  الظ مي  المتشددة عل  سكان غزة الذين يرفضوحا 
الدبك  "فأغلقوا عشرات المراكز الثقافي  وألغوا ترا يصها ومنعوا فرق الفنون الشعبي  من تقديم رقص  
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رجل يد امرأة في أثناء الرقص  وحو معيار ظ م  مقيت لتفسير الدين  ومن  حت  ال يمسو "الفلسطيني 
 الطريف ان من يسم  وزير الثقاف  في غزة أراد منع عره أف م السينما.

 
 الحالة الث افية في الضفة؟ هيوكيف 

وذينا من  عل  لدينا حري  ثقافي  كامل  ومطلق  حت  ولو حملت انتقادات حادة للنظام وحو ما نقبل  حت  هن أ
كسلط  نلجأ للقضاء ونتعسف ضدب  فمث  لدينا برنامجا تليفزيونيا سا را لم يترو أحدا هال  الشعبيالمستو  

وس ر من  سواء وزراء أو مساولين حت  الرايس أبو مازن محمود عباس ووصل ب  األمر ال  استفزاز 
 البعه من المساولين.

 6/2/2112األهرام، ال اهرة، 
 

 الوطني الفلسطيني: لن ن بل بأي طروحات تنت ص من ح وقنا الوطنية الثابتةالمجلس  6
أكاااااد راااااايس وفاااااد المجلاااااس الاااااوطني الفلساااااطيني تيساااااير قبعااااا  هلااااا  اجتماعاااااات الجمعيااااا  البرلمانيااااا  عماااااان: 

الموقااف الفلسااطيني بعاادم القبااول  (  علاا 7|9األورومتوسااطي  المنعقاادة فااي العاصاام  األردنياا  اليااوم األحااد )
   دول  هسراايل أبدا  وعدم قبول أي  طروحات تنتقص من الحقوق الوطني  الفلسطيني  الثابت .بيهودي

وأكد قبع  أن الفلسطينيين مع السا م والمفاوضاات وجهاود وزيار ال ارجيا  األمريكيا  جاون كياري  وقاال: "هن 
مثل بإنهاء احت لها لاألره هسراايل كما تتابعون وتشاحدون أفعالها بدال من التزامها بهدف المفاوضات والمت

  فإنهااااا تسااااع  لتكااااريس حااااذا االحاااات ل ماااان  اااا ل تكثيااااف عمليااااات 7992الفلسااااطيني  المحتلاااا  منااااذ عااااام 
 االستيطان وطر  المشاريع والمناقصات االستيطاني   والممارسات المجحف  بحق المواطنين واألسر ".

 9/2/2112قدس برس، 
 

 ر بالضفةزل التحريالسلطة تعت ل العشرات من حأمن  أجهزة 7
اكدت مصادر في حزب التحرير االس مي بالضف  الغربي  امس ان االجهزة االمني  : القدس المحتل 

الفلسطيني  شنت حمل  اعتقاالت   ل االيام الماضي  طالت العشرات من افراد الحزب عقب اصدارب بيانا 
 انتقد في  الرايس الفلسطيني محمود عباس.

مي لحزب التحرير في فلسطين امس اعتقال العشرات من عناصرب وأنصارب في أنحاء واكد المكتب اإلع 
الضف  الغربي   عل   لفي  توزيع بيان للحزب كان شديد اللهج  ينتقد في  تصريحات عباس لصحيف  

 .نيويورو تايمز
 11/2/2112العرل اليوم، عمان، 

 
 األحمدعزام وا بطلل من أبو مرزوق: ال اتصاالت مع دحالن والمحسوبين عليه عاد 1

عضو المكتب السياسي لحرك  حماس  موس  أبو مرزوق  وجود أي اتصااالت  كوم: نف دوت  القدس-غزة
 مع القيادي المفصول من حرك  فتح محمد دح ن.

وقال ابو مرزوق فاي تصاريح لا  عبار صافحت  علا  شابك  التواصال االجتمااعي "فايس باوو"  فاي اشاارة منا  
قطاع غزة "ان  هل زايدة وع ء ياغي المقربين من دح ن  أبوفتح ماجد ابو شمال  وسفيان  ال  زيارة قيادات

كانت حناو هجراءات في غزة يصب معظمها لصالح تيار دح ن فكل تلو المطالب "تمت االستجاب  لها في 
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ح ت صااها وأكااد أن األوضاااع الدا لياا  لحركاا  فاات غاازة بناااء علاا  طلااب رااايس وفااد المصااالح  عاازام األحمااد".
وحاادحا  مشاايرا لزيااارة وفااد اللجناا  المركزياا  لغاازة والااذي دعاااب علاا  حااامش الزيااارة للنظاار فااي الملفااات الوطنياا  
 العالقااا  و اصاااً  عقاااب المباااادرات اإليجابيااا  التاااي قااادمتها حمااااس مااا  را دفعاااا للمصاااالح  وإلنهااااء االنقساااام.

ات  و طااا  كياااري  ومساااتقبل القضاااي  "أبااارز الملفاااات المطروحااا  للحاااوار ماااع فاااتح حاااي المفاوضااا أن وأوضاااح
الفلسااطيني   باإلضاااف  لملااف المصااالح  واسااتاناف الحااوار  لتطبيااق مااا تاام االتفاااق علياا  ووقااف اإلجااراءات 
األمني  في الضاف  بحاق حمااس وم ياديها  وملاف اساتمرار فاتح ورموزحاا فاي تحاريه صاحفيها علا  حمااس 

منفتح  حول كل النقاط وعسا  أن يكاون اللقااء بوابا  لغلاق ورحب أبو مرزوق بالوفد  قاا : "اللقاءات  بغزة".
بقاء ملف الوطن مفتوحا  فهو بحاج  هل  كل الجهود والطاقات".  كل الملفات وا 

 01/2/2104، ال دس، ال دس
 

دخال المساعدات اتفاق فلسطيني لتحييد مخيم اليرموك بدمشق حماس: 9 خراج المسلحين وا   وا 
مصاادر للجزيارة أفاادت بتوصال قاادة الكتاااب الفلساطيني     أن9/2/2104، الجزيـرة نـت، الدوحـة ذكر موقع

بحضااور وفااد -فااي م اايم اليرمااوو ل جاااين الفلسااطينيين بدمشااق وممثلااين عاان الجبهاا  الشااعبي  القيااادة العاماا 
 علاا  تحييااد الم اايم الااذي شااهد ماا  را وفاااة العشاارات جوعااا نتيجاا  لحصااار امتااد ألشااهر. التفاااق-المصااالح 

جبهااا  النصااارة مااان الم ااايم واسااات م المقااااتلين الفلساااطينيين  بانساااحاب-المصاااادربحساااب -فااااق ويقضاااي االت
 مقراتها  مشيرة هل  أن لجن  للكشف عن األلغام ستد ل غدا ال  الم يم تمهيدا لفتح الطريق وعودة األحالي.

جاااء نتيجااا  وقااال عضااو المكتااب السياسااي لحركااا  المقاوماا  اإلساا مي  )حماااس( أساااام  حماادان هن االتفاااق 
لسلساال  ماان الجهااود اسااتمرت لشااهرين لحاال مشااكل  م اايم اليرمااوو الااذي شااهد وفاااة العشاارات باآلوناا  األ ياارة 

 جراء الحصار الذي امتد ألكثر من عشرة أشهر.
وذكر في مقابل  مع الجزيرة أن االتفاق يقضي بتحييد الم ايم وا  اراج المسالحين أو تساوي  أوضااعهم دا لا   

 المساعدات اإلنساني  في . وفتح الطريق أمام
وردا عل  س ال بشأن ضمانات االتفاق  قال هن بعضها يتعلق باإلجراءات  مشيرا هل  أن األولوي  اآلن حي 

غاث  السكان.  لوقف القتال وا 
عضااو المكتااب السياسااي لحركاا  حماااس  أن دمشااق  ماان 9/2/2104، المركــز الفلســطيني لإلعــالموأضاااف 

الااذي تاام أمااس فااي م اايم اليرمااوو ل ااروج المساالحين  طااوة أولاا  فااي االتجاااب  هن االتفاااق قااال عاازت الرشااق
وشدد الرشق "أن االتفاق هنما حو ثمرة جهود مضاني  باذلناحا  الصحيح إل راج الم يم من الصراع في سوريا.

 في حرك  حماس بالتعاون مع الفصاال األ ر  واألطراف المعني  بهدف وضع حد لمأساة أحلنا في الم يم".
أضاف: "هننا نأمل أن تستكمل ال طوات دون عوااق بناء عل  مبادرة الفصاال الفلسطيني   لتتواصل أعمال و 

وكااان قاادة الكتاااب الفلسااطيني  دا ال م اايم اليرماوو اتفقااوا  اإلغاثا  وفاو الحصااار بالكامال وعااودة الناازحين".
لح  علاا  الباادء بتطبيااق بنااود تحييااد أمااس األحااد مااع ممثلااين عاان الجبهاا  الشااعبي  القيااادة العاماا  ووفااد المصااا

وأفادت صفح  "م ايم اليرماوو نياوز" علا  الفايس باوو المعنيا  بأ باار  الم يم عن الصراع الداار في سوريا.
الم اايم  بااأن اجتماااع األطااراف المااذكورة الاااذي انعقااد فااي شااارع رامااا باااالم يم انتهاا  بعااد ظهاار أمااس واتفاااق 

الم يم بعد انسحاب مقاتلي جبه  النصرة والمقاتلين غير الفلسطينيين الجانبان عل  البدء بتطبيق بنود تحييد 
 من  وتسليم مقراتهم.

 لجن  لكشف األلغام هل  دا ل الم يم اليوم االثنين. بإد ال-الصفح بحسب –ويقضي االتفاق 
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 : جئنا لحل مشاكل فتو الداخلية ومتفائلون بالمصالحة"معا"شعث لـ 01

ضااو اللجناا  المركزياا  لحركاا  فااتح أن وفااد اللجناا  المركزياا  لقطاااع غاازة جاااء أكااد الاادكتور نبياال شااعا ع: غاازة
 لدراس  متطلبات دعم وتطوير الحرك .

وقااال شااعا فااي حااديا لااا معااا هن اللجناا  السداسااي  مشااكل  ماان أعضاااء اللجناا  المركزياا   ومطلااوب أن ناادرس 
صاحب  ومس ول  المشروع الاوطني بعناي  بالغ  ما حو المطلوب عمل  لدعم وتطوير تنظيم حرك  فتح راادة و 

 الفلسطيني في أوقات صعب .
وأضاااف شااعا "مهمتنااا تتعلااق بااالتنظيم لكاان لكااي يصاابح التنظاايم قااادرا علاا  هنقاااذ غاازة وعلاا  تحقيااق الوحاادة 

وحول لقاءات مع حماس  أكد وجود لقاء الياوم يضام وفاد مركزيا  فاتح ماع راايس الحكوما   الوطني  في غزة".
ني  في منزل  باإلضاف  هلا  قياادات مان حركا  حمااس لمناقشا  المصاالح   وقاال: "سانبذل المقال  هسماعيل ح

كااال الجهاااد لوضاااع حنيااا  فاااي صاااورة أحميااا  الوصاااول لمصاااالح  بأسااارع وقااات ممكااان"  مضااايفا "هنناااا متفااااالون 
ووصااف عضاو اللجناا  المركزياا  لحركا  فااتح أوضاااع غازة بالصااعب   م كاادا علا  ضاارورة هنهاااء  بالمصاالح ".

سااام  وقااال: "وضااع غاازة ال ماااء وال كهرباااء وال ميناااء وال ماارور وال حركاا   وضااع ال يمكاان الصاابر علياا  االنق
وتااابع: "ال  ونحاان بحاجاا  هلاا  وحاادة وطنياا  وحكوماا   وتنظاايم حركاا  فااتح قااوي يقاادر أن يتحماال مساا وليات ".

البحاااار ومااااوظفي  2112وحااااول مشاااااكل تفريغااااات  شاااايء يقلقنااااا وحااااذب الحركاااا  عصااااي  علاااا  كاااال انشااااقاق".
والمقطوع  رواتابهم وعااا ت الشاهداء  قاال شاعا هن حاذب الملفاات كلهاا مهما  جادا وحاي ملفاات ماليا  وعلا  

 ميزاني  الدول  وليس من حرك  فتح.
 وأكد أن الحرك  تسع  لحل كل مشاكل غزة ولكن نحتاج هل  المال  عل  حد قول .

ضااااد ماااان حااااو فلسااااطيني لكاااان المصااااالح  وأكااااد اسااااتمرار االتصاااااالت مااااع مصاااار لوقااااف الحملاااا  اإلع مياااا  
 الفلسطيني  تحل كل المشاكل.

 9/2/2104، وكالة معا  اإلخبارية
 

 غزة: نجاة أحد قادة "ألوية صالح الدين" من محاولة اغتيال نفذها الجيش اإلسرائيلي 00
طااااارة نجاااا أحاااد قاااادة "ألويااا  الناصااار صااا   الااادين" مااان محاولااا  اغتياااال نفاااذتها  "ال لااايج": -غااازة  رام هللا 

"هسااراايلي "  وتسااببت بإصااابت  بجاارو   طياارة  وتوعاادت بااالرد  وحاادد رااايس الااوزراء "اإلسااراايلي" ووزياار حرباا  
ب"تاادفيع" ماان يمااس أماان الكيااان ثمنااًا باحظااًا  فااي وقاات واصاالت قااوات االحاات ل والمسااتوطنون العرباادة فااي 

شاجرة زيتاون مثمارة شامال  011وا الضف  الغربي   حياا حااول المساتوطنون تادنيس المساجد األقصا   واقتلعا
 رام هللا  وشن جنود االحت ل عمليات دحم عل  بلدات واعتقلوا فلسطينيين بينهم طفل .

وقالت "ألوي  الناصر ص   الدين لواء التوحيد" في بياان  هن طااارة اساتط ع "هساراايلي " أطلقات صاارو ين 
 العا ج.هصابت  هصاب   طارة ونقال لتلقاي  هل ن  ما أد  باتجاب دراج  ناري  كان يستقلها أحد قادتها الميداني

وحددت بأن "العدو سيدفع ثمن جراام  بحق أبناء شاعبنا واساتهداف مجاحادي ألويا  الناصار" وقالات "لان نادع 
وأعلان جايش  اإلساراايلي ".بجرو  جراء الغارة " أصيبوكان أحد المارة قد  ".حذب الجريم  تمر من دون عقاب

 ستهدف "الناشط" عبدهللا ال رطي من تنظيم لجان المقاوم  الشعبي  في قطاع غزة. االحت ل أن  ا
 01/2/2104، الخليج، الشارقة
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 ترتيبات اللجنة السداسية لفتو قد تطيو بدحالن وأنصاره "ال دس العربي":  02
هلاا   التااي وصاالت-قااد تطاايح التوصاايات التااي تعكااف قيااادات فااتح ماان اللجناا  المركزياا   أشاارف الهااور:- غاازة

  بحسااب مااا علماات "القاادس العربااي" بش صاايات قيادياا  تتبااع النااااب محمااد -قطاااع غاازة لبحااا ملااف التنظاايم
دحاا ن  المفصااول ماان حركاا  فااتح  كحاال لإلشااكاليات التااي تعيااق تقاادم عماال الحركاا    اصاا  وأن التغيياارات 

وذلاو مان  ا ل تشاكيل قياادة السنوي  للهياات القيادي  العليا لم تثمر عن أي نتااج طوال السنوات الماضي   
وتقول مصادر في الحرك  لا "القدس العربي" أن القيادة السداسي  من اللجن  المركزي  التي تجتمع فاي  جديدة.

من غزة(  بين يديها تشاجيع وت ويال  2قدموا من الضف  الغربي  و 4غزة في حذب األيام لبحا ملف الحرك  )
عباس تحديدا  بات ااذ أي قارار مان شاأن  أن يسااحم فاي هنهااء ملاف من اللجن  المركزي  ومن الرايس محمود 

أزمات الحرك  فاي القطااع  فاي سابيل الوصاول هلا  عمال تنظيماي بعياد عان ال  فاات الدا ليا  التاي نجمات 
 عقب فصل دح ن من فتح.

ن وجود كثيرون من المناواين لدح ن وفريق  الذي ينشط في قطاع غزة بصورة الفت    اص  بعد الحديا ع
تقاااارب مااان الرجااال )دحااا ن( وحركااا  حمااااس  تمثااال ذلاااو جلياااا بوصاااول نااااابين مااان المقاااربين منااا  لغااازة قبااال 
أسبوعين  يرون أن حذب التحركات التي يصاحبها في كثير من األحيان تشكيل )لجاان عمال موازيا ( حاي ماا 

 ة في األقاليم.تعيق عمل التنظيم  وتست دم "عمليات تجييش" بعيدة عن حياكل الحرك  المعتمد
ويشتكي ح الء من أن تد  ت "تيار دح ن" أفشلت الهياتين السابقتين لفتح األول  بقيادة نبيل شعا عضو 
اللجناا  المركزياا   وأحااد أعضاااء اللجناا  السداسااي   والثانياا  الحالياا  التااي قاادمت اسااتقالتها ماا  را  وينتظاار أن 

ا اآلغا  عضو اللجن  المركزي  وأحد أعضاء اللجن  السداسي  تشكل حيا  بدال منها قريبا  بقيادة الدكتور زكري
 أيضا  التي تبحا ملف التنظيم.

وفي غزة يقول مطلعون عل  ملف تنظيم فاتح أن "تياار دحا ن"  يتمتاع بنفاوذ فاي كثيار مان األقااليم  بعاد أن 
بااااقي الفصااااال    عبااار "لجنااا  التكافااال"  التاااي تضااام قياااادات ماااناالجتمااااعيعاااادوا بنشااااط للعمااال مااان البااااب 

 الفلسطيني  بما فيها حماس.
شااااب  عااا وة علااا   221ونظمااات اللجنااا  حفااا ت "زفااااف جمااااعي" تكفلااات   لهاااا بااادفع تكااااليف األفااارا  لاااا 

 مساعدتها في دفع تكاليف دراسي  لجموع من الط ب.
نظايم  ويشاكل فاي ويقول مناواو حذا التوج  هن "تيار دح ن" يحشد فاي األقااليم  وأحياناا يتاد ل فاي عمال الت

  2100بعه األوقات أجساما موازن . وال يزال دح ن الذي فصل بقرار من اللجن  المركزي  لفتح فاي العاام 
وصااادق علياا  الاارايس عباااس والمجلااس الثااوري للحركاا   ياارفه قاارار طااردب ماان التنظاايم األول فااي منظماا  

صا  فاي ظال فشال كال محااوالت الصالح التحرير  وفي كثيار مان األحياان يوجا  انتقاادات للارايس عبااس   ا
 بينهما التي توسطت فيها ش صيات عربي  كبيرة.

ويقاايم دحاا ن منااذ أن جاار  فصاال  ماان فااتح فااي دولاا  اإلمااارات العربياا  المتحاادة  ولاا  ع قاا  وثيقاا  بحكامهااا  
 ومنهم من توسط في حل ال  ف بين  وبين أبو مازن.
العرباي" أن توصاي "اللجنا  السداساي " التاي تجتماع فاي  ومن المرجح بحساب معلوماات قويا  وصالت لاا"القدس

غزة بوقف نشاط حذا التيار  من   ل التوصي  بتجمياد كاوادر كثيارة مان الحركا  تنتماي لاا"تيار دحا ن"  ماع 
 فصل قيادات أ ر .

وتضام اللجناا  السداسااي  كاال مان الاادكتور شااعا  والاادكتور جمااال محيسان  ومحمااد الماادني  وصاا ر بسيسااو  
 قدموا من الضف  الغربي   ومن غزة تضم كل من الدكتور زكريا اآلغا  وآمال حمد.  وجميعهم
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نبيل شعا عضو اللجن  المركزي  لفتح لم ي ف المشكل  التي تواجههاا فاتح  وقاال هنا  يعمال علا  "شاق فاتح 
رو ماع ونقل عن شعا القول هن دح ن لم يعد عضوًا في حركا  فاتح  وأنا  رغام ذلاو "ال زال يتحا ووحدتها".

 أعوان ل   يقولون هنهم من حرك  فتح وحذب مسأل  سنتغلب عليها قريبا".
يقلااق الاارايس  هن ماااشااعا الااذي سااال هن كاناات فااتح ت شاا  ماان التقااارب بااين دحاا ن وحماااس فااي غاازة  قااال 

 عباس حي "محاوالت شق وحدة حرك  فتح"  ملمحا بذلو هل  أن دح ن يعمل عل  حذا الوتر.
دا ااال  االنشاااقاقاتأن حركتااا  ستتصاااد  ألي محاولااا  مااان حاااذا القبيااال  باعتباااار أن كااال  ويعاااود للتأكياااد علااا 

الحركا  كاناات تنتهاي هلاا  "مزبلاا  التااريا"  متابعااا "كال الااذين انشااقوا فاي النهاياا  اضاطروا أن يصاابحوا عماا ء 
ظاار هلا  وفي سياق الترتيبات المنوي ات اذحا لتصويب وضع أطر التنظيم فاي غازة  تتجا  األن لدول أ ر ".

تشكيل لجن  ربما تكون ث ثي  من أعضااء فاي اللجنا  المركزيا   سايكونون باألغلاب مان أعضااء اللجنا  التاي 
 تزور غزة  لإلشراف عل  وضع التنظيم.

مااا تااوفر ماان المعلومااات ي كااد أنهااا ستضاام كاا  ماان نبياال شااعا  وزكريااا اآلغااا هضاااف  لعضااو ثالااا لاام يحاادد 
 بعد.

 01/2/2104، ال دس العربي، لندن
 

 عباس يثير تجاذبات في مركزية فتو "خالفة"كرسي "العرل اليوم":  04
سلسل  بالونات اال تبار التي زرعتها فاي المنطقا   طا  وزيار ال ارجيا  األمريكاي جاون : العرب اليوم  اص

 كيري  نجحت عمليا في؛ أوال: تسويق حذب ال ط  التي مازالت سري  بالتفاصيل األساسي  وسط الجمهور.
نيااا: فااي تبيااان وتوضاايح مواقااف المجموعااات السياسااي  النشااط  سااواء فااي فلسااطين أو فااي األردن    فااا وثا

 بطبيع  الحال للكشف عن المواقف الرسمي .
 حصريا في حذب النقط  تغرق الساحات في التزاحم عل  األدوار التي تستعد ن بويا للمرحل  الجديدة.

اش الادا لي بعناوان "  فا " الارايس محماود عبااس  حياا في فلساطين ساارعت  طا  كياري فاي تصاعيد النقا
باارز مجااددا مياال أعضاااء بااارزين فااي اللجناا  المركزياا  لحركاا  فااتح لاادفع عباااس ال تيااار "نااااب لاا "  قااد تكااون 

 للمرحل  االنتقالي . استعداداوظيفت  الحفاظ عل  ما تبق  من الم سس  الفلسطيني   
وعبااااس يبااادو ميااااال لتسااامي  ناااااب راااايس بتزكيااا  مااان اللجنااا  الصااا ب يتفاعااال بنشااااط دا ااال مركزيااا  فاااتح  

المركزي   لهدف يتيم  يتمثل في هبعاد  صم  الحركاي األبارز القياادي محماد دحا ن عان مسااح  "ال  فا "  
دحا ن  ماا  ارتكبهاا صوصا بعد ما قررت السلطات القضااي  عدم وجود م الفات  يحاسب عليها القانون  

 سياسيا بامتياز. هبعادب استمراريجعل 
ال وف من تقدم دح ن للصفوف يبدو أن  يشاكل منطقا  جاذب مشاترك  لعبااس وألعضااء آ ارين فاي اللجنا  
المركزياا   حيااا تااتقلص فاارص وجااود نااااب م حاال لعباااس وتنحصاار المنافساا  بااين ش صاايات محاادودة جاادا  

 .دربها غير مزروع  بالورود كما أكد لا "العرب اليوم" مصدر فلسطيني مطلع
اللواء جبريل الرجوب الذي يتمتع بثقال فاي الضاف  الغربيا   بادأ يميال للتحادا ما  را بلغا  الزعاما  السياساي   
ودحاا ن ماادعوم بقااوة ماان اإلمااارات وحكااام مصاار الجاادد  وحاادف العديااد ماان األطااراف هبعااادب ألكباار مساااف  

قمااا  وتبعااد ا ااار  عاان كااال ممكناا  فااي حاااذب المرحلاا  التي قاااد تقااود فيهاااا  طاا  كيااري المزعومااا  ش صاايات لل
 األضواء .
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بعيدا عن الصراعات الدا لي  في الن ب  الفلسطيني   يمكن القول بأن جول  الس م التي يترقبها الجمياع علا  
شكل "تساونامي" باسام الاوزير كياري  سااحمت فاي تغييار م ماح ال ريطا  القياديا   وبارزت علا  شاكل موجا  

 عاتي  ينبغي أن يستعد لها الجميع.
 01/2/2104، عرل اليوم، عم انال

 
 حماس تطالل مصر بوقف حمالت التشويه اإلعالمي للم اومة 04

دعا الناطق الرسمي باسم حرك  حماس سامي أبو زحري السلطات المصري  هل  عدم السما  باستمرار : غزة
والتااادقيق فاااي "الحملااا  اإلع ميااا  التوتيريااا " ضاااد المقاومااا   التاااي وصااافها باااا "الم لمااا " للشاااعب الفلساااطيني  

 المعلومات التي تنشرحا بعه وساال اإلع م المصري  قبل التعامل معها.
وأعاارب أبااو زحااري فااي تصااريحات صااحفي   عاان أسااف حركاا  حماااس السااتمرار الحملاا  اإلع مياا  فااي بعااه 
وساال اإلع م المصري  ضد "حماس"  وقال: "حرك  حماس الزالت تنظر بأسف الستمرار الحمل  اإلع مي  

تي تتورط فيها بعه وساال اإلع م المصري  ضد المقاوما  "اعتمااًدا علا  بعاه الفبركاات التاي ال أسااس ال
لهااا ماان الصااح   والحركاا  تواجاا  ذلااو باالكتفاااء بالتوضاايح والتفنيااد ألننااا فااي جميااع األحااوال حريصااون علاا  

لفلسااطيني متمسااكون الع قا  مااع مصاار  ومهمااا حاادا ماان تااوتير فااي حااذب الع قاا  فحركاا  "حماااس" والشااعب ا
 بالع ق  التاري ي  وحريصون عل  حذا العمق االستراتيجي".

وأضاف: حماس تدعو الجهات المس ول  في مصار هلا  هعاادة النظار فاي موقفهاا تجااب المقاوما  وقطااع غازة 
 انط قا من الدور القومي لمصر تجاب القضي  الفلسطيني , وحفاظا عل  التراا التاري ي بين الشعبي".

 تم بالقول "الحرك  لديها اتصاالت جيدة مع عدد وافر من األحزاب المصري  لوضعها باساتمرار فاي صاورة و 
 مواقف الحرك  وتفنيد االدعاءات التي تنشرحا بعه وساال اإلع م المصري "  عل  حد تعبيرب.
 9/2/2104، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ى أمن السلطةالمعت لين لد دين عمليات التعذيل بحق  حماس ت 01

أداناااات حركاااا  حماااااس سياساااا  التعااااذيب الشااااديد وتعمااااد اإلحاناااا  واإلذالل التااااي يتعااااره لهااااا بعااااه : الدوحاااا 
 المعتقلين السياسيين في سجون أجهزة السلط  الفلسطيني .

وقااال الناااطق باساام الحركاا  حسااام باادران هن األجهاازة التااي تقااوم بتلااو الممارسااات تهاادم جهااود المصااالح  وال 
 ها  مطالبًا بوقف تلو الممارسات بحق المعتقلين السياسيين.تحترم شعب

واستغرب بدران تلو األفعال المشين  والجراام المعيب  التي تقوم بها أجهزة أمن السلط   بحق مواطنيها وطلب  
الجامعاات فاي ظال وجاود راايس حكوما  كاان راايس أكبار جامعاات الضاف  الغربيا  وحاو الادكتور راماي الحمااد 

ا لجاااان الحرياااات وم سساااات حقاااوق اإلنساااان للتحااارو وأ اااذ موقاااف واضاااح تجااااب تلاااو الممارساااات  هللا  ودعااا
 والتد ل لوقف االنتهاكات بحق شباب فلسطين وطلب  الجامعات في الضف  المحتل .

 9/2/2104، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حامد يهدد بخطوات تصعيدية إذا استمر عزله األسير ال سامي إبراهيم 00
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أكد القيادي في كتااب القسام األسير هبراحيم حامد هن  سيد ل في  طوات تصعيدي  فاي التاساع مان : رام هللا
نيسان القادم في حاال تام تجدياد العازل االنفارادي لا   مشاددا علا  أن  طاوات نضاالي  سايت ذحا فاي حاال لام 

 ي رج من العزل.
ي كياادار"  هن هدارة السااجن تتعمااد وضااع وأضاااف  اا ل زيااارة نااادي األسااير لاا  اليااوم األحااد فااي عاازل "أوحلاا

 العراقيل أمام المحامين الذين يطلبون زيارت  بهدف عزل  بالكامل حت  عن المحامين.
وأضااف هن ظاروف عزلاا  بالغا  السااوء؛ فعازل سااجن "اوحلاي كياادار" ذو الغارف القديماا   يعاّد ماان أساوأ غاارف 

نا  يعااني مان ألام فاي الظهار  ال يسااعدب فاي العزل في الزنازين عل  مساتو  م تلاف الساجون  وأشاار هلا  أ
 الكتاب  لفترات طويل   كما يعاني من مشكل  تمزق األربط  في الركب .

 9/2/2104، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 بـ"إسرائيل"مس ال ينوي أو من يمس   كل يهددنتنياهو  07
أمس  بتنفيذ مزيد من عمليات  حدد بنيامين نتنياحو رايس الوزراء اإلسراايلي : كفا  زبون - رام هللا

سياس  هسراايل الحازم  ضد اإلرحاب مبني  عل  مبدأ بسيط  وحو أن كل "االغتيال في قطاع غزة. وقال هن 
 ."من يمس بنا أو مس بنا أو ينوي المس بنا  فسيشرب من الكأس نفسها  وذنب  عل  جنب 

عسكري في القطاع  قالت هسراايل هن  مس ول وكان نتنياحو يعقب عل  استهداف طاارات هسراايلي  لمس ول 
 عن هط ق صواريا عل  مستوطنات في المحيط.

هسراايل تتابع عن كثب ما يجري في جنوب هسراايل وفي منطق  هي ت. وبالنسب  لنا فإن "وقال نتنياحو: 
 ."حرك  حماس تتحمل المس ولي  عما يصدر من القطاع باعتبارحا الجه  الحاكم  حناو

جم نتنياحو  قبل جلس  الحكوم  اإلسراايلي   هيران. وقال هنها تواصل تزويد الفصاال الفلسطيني  في كما حا
ت فيف العقوبات عنها لم ي ّد هل  الحد من سياستها العدواني  بل بالعكس.. هنها "غزة باألسلح . وعّد أن 

مذابح في سوريا  بل هنها ترسل تواصل تزويد المنظمات اإلرحابي  باألسلح   وكذلو تواصل الضلوع في ال
. "سفنا حربي  هل  المحيط األطلسي  ك طوة استفزازي  ضد الواليات المتحدة لتقول لها هنها ليست  ااف  منها

 ."هرسال السفن الحربي  للمحيط األطلسي دليل عل  فشل نظام العقوبات"وتابع: 
ال ارجي  اإليراني محمد جواد ظريف وأمين  وأشار نتنياحو هل  اجتماع عقد في طهران قبل أيام بين وزير

استمرار هيران بدعم المنظم  "عام منظم  الجهاد اإلس مي رمضان عبد هللا شلح  اتفقا   ل  عل  
تقديم أسلح  متطورة لمنظم  الجهاد اإلرحابي  وغيرحا  أمر ال يمكن إلسراايل ". وعّد نتنياحو أن "بالس  

 ".السكوت عن 
 01/2/2104، لندنالشرق األوسط، 

 
 لتسوي ة مع تبادل لألراضي والسكان وال لعودة الجئ واحد  نعمليبرمان:  01

وزير ال ارجّي  اإلسراايلّي وزعيم حزب   أن زحير أندراوس  عن 01/2/2104، ال دس العربي، لندنذكرت 
حت ل اإلسراايلّي هّن  أفيغدور ليبرمان قال في مقابل  أدل  بها أمس األحد إلذاع  جيش اإل "يسراايل بيتينو"

ي ّيد التوّصل لتسوي  سياسي  مع الجانب الفلسطيني  تشتمل عل  تبادل أراه وسكان بين الجانبين  مشيًرا 
بالضف  الغربّي  المحتّل   هذا ما تّم   هل  أّن  عل  استعداد للت لي عن منزل  الكاان في مستوطن  نوكديم

ر األشد عنصرّي  في حكوم  بنيامين نتنياحو في معره رّدب عل  توقيع اتفاق داام حقيقي. وأضاف الوزي
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س ال اإلذاع  هّن  يجب أْن ندافع وبقوة عن وزير ال ارجي  األمريكّي جون كيري الذي طالما دافع عن 
 هسراايل في كل المحافل الدولّي . 

توافق هسراايل عليها وبنوًدا ع وة عل  ذلو  أشار ليبرمان هل  أّن حناو بنودًا في وثيق  كيري المرتقب  س
 أ ر  مثل البند ال اص بتواجد عسكري أجنبّي لن توافق هسراايل عليها. 

وأضاف ليبرمان   ل حديث  قااً  هّن  يدعم أي تسوي  سياسي  تشتمل عل  تبادل لألراضي والسكان  معرًبا 
نما بشكل واقعي لما يج ري عل  أره الواقع  كما أشار عن عدم اعتقادب بأّن  ال يعمل بشكل تصالحي وا 

هل  أّن حناو فرقا جوحريا بين تصريحات  تلو وبين تصريحات كان قد أدل  بها وزير اإلقتصاد وزعيم حزب 
 البيت اليهودّي نفتالي بينيت.

وفي المقابل  عينها قال ليبرمان إلذاع  الجيش هّن حناو أعضاء كنيست عرب يمثلون جماعات هرحابي   
اء  طابات تحريضي  ضد هسراايل  زاعًما أّنهم يرغبون في تقويه الدول  العبرّي  من الدا ل ويقومون بإلق

 عل  أْن يكونوا مواطنين فيها  عل  حّد تعبيرب. 
مليون يهودي هل   4.2وقال أيًضا في سياق المقابل  اإلذاعّي  هّن التحدي األكبر أمام هسراايل حو استج ب 

قال ليبرمان: هّن أي اقترا  بديل من األسرة  هسراايلي-فلسطينيرحات كيري التفاق الدول  العبرّي . وحول مقت
الدولي  سيكون أسوأ مما يطرح  كيري. ممتدحًا الجهود التي يقوم بها كيري  اص  فيما يتعلق بالترتيبات 

ان في حديث  عل  األمني  في المناطق الفلسطيني  واإلعتراف الفلسطيني بيهودي  الدول  العبري . وأكد ليبرم
أحمي  وضرورة التعاون الكامل بين هسراايل والواليات المتحدة األمريكّي   وأّن دول  اإلحت ل يجب أْن تبني 

 سياستها ال ارجي  عل  أساس حذا التعاون. 
وأبد  ليبرمان دعم  التفاق شامل وحقيقي  عل  الرغم من الشكوو التي تراودب بهذا ال صوص  وقال هّن 

ا مع الفلسطينيين مهم جًدا  حت  ولو لم يكن حناو اتفاق بين الجانبين  معرًبا عن اعتقادب أّن الحدي
الطرفين يدركان أّن الطريق صعب  وطويل  للوصول هل  مثل حذا اإلتفاق  عل  حّد تعبيرب. وجّدد ليبرمان 

دول  فلسطيني  فعليها أْن  رفض  لحق العودة حت  ولو ل ج  واحد هل  هسراايل  موضًحا أّن  في حال قيام
 تستوعب آالف الفلسطينيين من سوريا ولبنان.

ليبرمان سارع أمس هل  "التوضيح" بأن  لم   أن برحوم جرايسي  عن 0/2/2104، الغد، عم انوأضافت 
 يتنازل عن مواقف  وأفكارب المتشددة  رافضا وصف أقوال  بأنها "تميل ل عتدال".

اذاعيتين لقناة جيش االحت ل  والقناة اال باري  العام   "ال اعتقد أنني أعمل وقال ليبرمان في مقابلتين 
بشكل معتدل ومتسامح  بل أتعامل مع األمور بشكل واقعي وعملي  وال يوجد حنا ما حو جديد"  مشددا عل  

ي"  أن  ما يزال متمسكا بمواقف  من شكل حل الصراع  وبتركيز  اص عل  ما يسم  با "التبادل السكان
من منطق  "المثلا"   40ألف من فلسطينيي  411بمعن  تعديل الحدود مع الدول  الفلسطيني   بشكل يضم 

 عل  أن يبقي االحت ل كامل مستوطنات الضف  الفلسطيني  تحت سلطت .
 

 كـ"دولة يهودية "إسرائيلـ"استعداد السلطة لالعتراف ب إل ليفني تلمو  09
  ومس ول  ملف المفاوضات  تسيبي ليفني هل  أن السلط  الفلسطيني  عل  المحت وزيرة القضاء اإلسراايلي 

استعداد ل عتراف بإسراايل كا "دول  قومي  للشعب اليهودي"    وقالت ردا عل  مدا ل  ألحد الوزراء  قال 
 فيها هن السلط  الفلسطيني  ترفه االعتراف بيهودي : "سيكون حناو مفاجآت".
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الوزاري  للدستور والقانون  حيا قال الوزير أوري أورباخ)البيت اليهودي( هن جاء ذلو في جلس  للجن  
الفلسطينيين لن يقبلوا أبدا باالعتراف بإسراايل كدول  للشعب اليهودي  فردت علي  ليفني بالقول: "انتظر  

حقوق ال جاين والعتراف الفلسطينيين بإسراايل كدول  للشعب اليهودي تداعيات كثيرة   عل  رأسها  ستفاجأ".
. وتصر هسراايل عل  اشتراط  التسوي  بهذا االعتراف لكي تحظ  40الفلسطينيين  وحقوق فلسطينيي ال

 بشرعي  تار ي  لوجودحا الذي تأسس عل  نكب  الشعب الفلسطيني.

 9/2/2104، 41عرل 
 

 الضفةبوطنات ال انون اإلسرائيلي عل  كافة المستتطبيق ال انونية بالكنيست تناقش  لشؤونالجنة  21
أندراوس: ناقشت اللجن  الوزاري  للش ون القانوني  التابع  للكنيست  أمس األحد اقترا  قانون  زحير-الناصرة

يقضي بتطبيق القانون اإلسراايلي عل  كاف  المستوطنات الواقع  في مناطق الضف  الغربي  المحتل . 
)ريشيت بيت(  التي أوردت ال بر عل  موقعها  وبحسب اإلذاع  اإلسراايلّي  الرسمّي  باللغ  العبرّي 

اإللكتروني  فإّن  من المقرر أن تشهد المناقش  تلو بروتوكواًل لمناقشتها أمام الكنيست ومن ثم عرضها عل  
الجمهور اإلسراايلي  مشيرة هل  أن عدة جمعيات تعمل دا ل المستوطنات طالبت اللجن  بدعم حذا 

 اإلقترا .
 01/2/2104، نال دس العربي، لند

 
 مشروع قانون يكرس جهاز التعليم لتعزيز "يهودية إسرائيل" اإلسرائيلية ت ر   الوزاريةاللجنة  20

صادقت اللجن  الوزاري  اإلسراايلي  للتشريع اليوم عل  مشروع قانون عنصري ينص عل  أن حدف جهاز 
ودي  وقال المبادر للقانون هن "الدول  التعليم في هسراايل حو "التربي  عل  تعزيز هسراايل كدول  للشعب اليه

قدم مشروع القانون عضو الكنيست شمعون أحيون "يسراايل بيتينو"  وقال بعد  حي لشعب هسراايل فقط".
موافق  اللجن : "آن األوان لكي نربي الجيل الحالي واألجيال القادم  عل  أن دول  هسراايل حي الدول  القومي  

بها منذ ألفي سن   وحا نحن نشهد اليوم تحققها  وحي تتبع لشعب هسراايل  للشعب اليهودي  التي حلموا
وطالبت  التمهيدي  يوم األربعاء القادم. وسيطر  مشروع القانون عل  الكنيست للتصويت علي  بالقراءة. فقط"

دول  الشعب  هسراايل بأنها ت يد تعريفالوزيرة تسيبي بإدراج تعريف لليهودي  في مشروع القانون  وقالت هنها 
 اليهودي  لكن ينبغي أن نقف عند معني اصط   "يهودي " هذ يجب تعريفها عل  أنها قومي  ال ديني .

 9/2/2104، 41عرل 
 

 " بإقامة منشأة للتجسس عل  منط ة في ال دسNSA" مريكيةمن األلوكالة األ تسمو "إسرائيل" 22
ن الم تص في ش ون االست بارات أن الهور: كشف الصحافي اإلسراايلي رونين بيرغما أشرف-غزة 

بإقام  منشأة است باري  كبيرة في مدين  القدس.  "NSA" اسراايل سمحت لوكال  األمن القومي األمريكي  
رصد اإلشارات من األقمار "الصحافي قال هن المنشأة حذب سمح   لها ألمريكا بتركيب حواايات تست دم لا 

أن الموقع الجغرافي لمدين  القدس يتيح التقاط اإلشارات من عدد من . وأشار حذا الصحافي هل  "الصناعي 
 أحم األقمار الصناعي  الم صص  ل تصاالت في العالم.

 01/2/2104، ال دس العربي، لندن
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 الضفةبظل ارتفاع عمليات الم اومة بتبدو واقعية  حال فشل المفاوضاتبانتفاضة  اندالعمعاريف:  24
   أن نشاطات المقاوم  الفلسطيني  في تصاعد في الضف  الغربي  المحتل   أفادت مصادر هع مي  عبري

 مشيرًة هل  استعدادات حرك  حماس لحرب "غير عادي ".
وقالت صحيف  "معاريف" العبري  في تقرير ُنشر عل  موقعها اإللكتروني  هن "تصريحات المس ولين 

فشل المفاوضات  قد تبدو واقعي  في ظل ارتفاع  الفلسطينيين حول همكاني  اندالع انتفاض  ثالث  في حال
عدد عمليات المقاوم  في الضف  الغربي    ل العام الماضي"  مشيرًة هل  "تزايد أنشط  الفصاال الفلسطيني  
تحت السطح  التي تحاول في الوقت ذات  الحفاظ عل  الهدوء النسبي في انتظار أن تعج المنطق  بالحمم 

 البركاني ".
الصحيف   بازدحار تجارة الس   في الضف  الغربي  المحتل   زاعم  وجود ترسان  من األسلح  تحتفظ وأفادت 

بها الفصاال الفلسطيني  التي تحصل عليها بطرق متنوع  عبر تجار الس   وعن طريق الحدود مع 
ي  في م حق  وفي السياق ذات   أشاد التقرير بدور أجهزة أمن السلط  الفلسطين األردن  وفق زعمها.

 عناصر المقاوم  في الضف  الغربي  المحتل  وتجريدحم من أسلحتهم.
 9/2/2104، فلسطين أون الين

 
 االغتياالت عادت من البال الخلفي سياسةهآرتس:  24

أن سياس  االغتياالت التي كانت تنفذحا  حرايل  هل  لص تقرير للمعلق العسكري لصحيف  حآرتس عاموس 
 رسمي  ويعتبرهع ن  ما  ودونالماضي ضد ناشطي المقاوم  الفلسطي  عادت بوتيرة سلطات االحت ل في 

 "عودة االغتياالت من الباب ال لفي". اليوم تعكسأن محاول  االغتيال التي نفذت 
بين المحاوالت  أسبوعين  والمشترومحاول  االغتيال التي نفذت اليوم حي الثالث    ل  حرايل هنويقول 

ناشطين منظمين في   يا مستقل  نسبيا تنشط في هطار  أنها استهدفته  االستهداف حيا الث ث  حو ج
مجموعات صغيرة ال ت ضع لحرك  حماس  أو مجموعات انسحبت من تنظيمات كبيرة. ويقول حرايل أن 

ها أجهزة الم ابرات اإلسراايلي  تطلق عل  حذب المجموعات اسم "المجموعات المتمردة" ويقول هن قسما من
 لدي  ع قات مع منظمات الجهاد العالمي.

 9/2/2104، 41عرل 
 

 لتصريحات يعلون االستيطاني عل  األراضي الفلسطينية الخاصة يتواصل خالفا   البنا هآرتس:  21
كتبت صحيف  "حآرتس"  اليوم االثنين  أن البناء االستيطاني يتواصل عل  نطاق واسع في : ارب40عاا

غ وزير األمن موشي يعلون  قبل عدة أسابيع  بأن  سيعمل عل  فره القانون عل  الضف  الغربي   رغم هب 
 ما يسم  با"البناء غير القانوني عل  األراضي الفلسطيني  ال اص ".

وفي ردب الذي كان ضمن رد الدول  عل  المحكم  العليا بشأن التماس إل  ء منازل في مستوطن  "عمونا"  
 اص   كان قد ادع  يعلون أن  أصدر تعليمات بالعمل عل  فره القانوني المقام  عل  أراه فلسطيني  

ورغم تعهدات يعلون  فقد تم توثيق أعمال "بناء غير قانوني" عل   الجنااي بشأن "البناء غير القانوني".
نطاق واسع في الضف  الغربي  تبدأ من مستوطن  "متسبي عشهيل" جنوب جبال ال ليل  وحت  "هيتمار" 

وتجري أعمال بناء استيطاني في الب ر االستيطاني  "حفات يااير" و"نوفي نحميا"  لضف  الغربي .شمال ا
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و"رحليم" و"غفعات حأفوت"  وفي مستوطن  "تكوع". ورغم هصدار مراقبي ما تسم  با"اإلدارة المدني " أوامر 
 حدم  هال أن ذلو يبق  حبرا عل  ورق  فمن النادر أن تهدم مبان.

 01/2/2104، 41عرل  
 

 "إسرائيلـ"".. مهندس عالقات الخليج السرية بكشدانبروس " 20
عل  الرغم من تعدد قنوات االتصال السري  وتشعبها بين "هسراايل" ودول ال ليج  هال : النعامي صالح-غزة 

 أن  يتبين أن أكثر القنوات أحمي  وحيوي  حي تلو التي يديرحا الدبلوماسي الصامت بروس كشدان.
غم من أن  تجاوز سن التقاعد  هال أن وزارة ال ارجي  اإلسراايلي  ترفه الت لي عن  دمات وعل  الر 
الذي يطلق علي  في تل أبيب "السفير فوق العادة في ال ليج"  مما حدا بوزير ال ارجي  أفيغدور  كشدان 

 ليبرمان أن يصر عل  تجديد العقد مع .
"معاريف" فإن  بفضل الجهود التي يبذلها كشدان  فإن وحسب هيلي بردشتاين  المعلق السياسي لصحيف  

الع قات بين "هسراايل" والدول ال ليجي  جعلت رايس الوزراء بنيامين نتنياحو يجاحر بالقول هن دول ال ليج 
 ال تر  في "هسراايل دول  عدو  بل دول  صديق ".

هل  أن كشدان كان ل  الدور  وفي تحقيق موسع  نشرب موقع الصحيف  الجمع  الماضي  أشار بردشتاين
األبرز في هرساء تحالف "المصالح المشترك " مع دول ال ليج  مشيرًا هل  أن  برع داامًا في جعل حذب 

 الع قات في سري  تام   باستثناء فترات تجرأت فيها دول ال ليج عل  الكشف عنها.
تويات سياسي  وأمني  تنفيذي  في كل ونوب بردشتاين هل  دور كشدان في تنسيق لقاءات واجتماعات بين مس

من دول ال ليج و"هسراايل"  بغره التنسيق والتعاون في مجاالت م تلف   سيما في كل ما يتعلق بقضايا 
األمن اإلقليمي الم تلف  والطاق   موضحًا أن كشدان لعب دورًا في التوسط بين الصناعات العسكري  

دول ال ليج التي تبدي حماسًا لشراء منظومات قتالي  وأجهزة وشركات التقني  المتقدم  في "هسراايل" و 
 حساس  من "هسراايل".

وأشار بردشتاين هل  أن كشدان احترم رغب  ممثلي دول ال ليج في هقام  ع قات منفردة مع كل دول  
 أل ر . ليجي  عل  حدب  بحيا ال يتم اط ع أي دول  عل  طابع الع ق  بين "هسراايل" والدول ال ليجي  ا

ونوب بردشتاين هل  أن كشدان حو المس ول عن تنظيم الزيارات السري  والعلني  التي يقوم بها مس ولون 
"هسراايليون"  لدول ال ليج  مشيرًا هل  أن كشدان حو الذي نسق الزيارة التي قام بها م  رًا هسحاق مول و 

ا تم البحا   ل اللقاء في مرحل  ما بعد المبعوا ال اص لنتيناحو إلمارة دبي ولقاا  بمحمد دح ن  حي
 أبو مازن ودور دح ن المحتمل فيها.

وكان الصحفي اإلسراايلي بن كسبيت أول من تطرق للدور الذي يلعب  كشدان في تعزيز الع قات ال ليجي  
ض  "اإلسراايلي "  حيا نشر في آذار/ مارس الماضي مقااًل وصف في  كشدان بأن : "كاتم أسرار فعال ق

 سنوات في الرح ت البطولي  بين همارات ال ليج  ويعرف السعوديين جيدًا". 01أكثر من 
 2101وأشار كاسبيت هل  أن برقيات سري  لوزارة ال ارجي  األمريكي  تم تسريبها لموقع "ويكليكس" في عام 

 كشفت أيضًا أن كشدان كان مس وال أيضًا عن الع قات بين هسراايل والبحرين.
جاء أن وزير  ارجي  البحرين في حين  محمد  2112كاسبيت أن  في برقي  صدرت في أغسطس  وأضاف

بن مبارو آل  ليف  أبلغ نااب السفير األمريكي في المنام  أن  التق  مع السفير الجوال إلسراايل "بروس 
سراايل".كشدان"  وأشار آل  ليف  هل  أن  "يوجد منذ وقت طويل ع قات مهم  وحادا  بين البحري  ن وا 
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  قال وزير  ارجي  البحرين في حين   الد بن 2112وأردف كاسبيت أن  في برقي  أ ر  صدرت في أبريل 
أحمد آل  ليف  للسفير األمريكي بالمنام  هن  تلق  مكالم  حاتفي  من المبعوا اإلسراايلي لد  ال ليج 

 ل بشكل هيجابي."بروس كشدان"  والذي حنأب عل  الحوار الذي تطرق في  إلسرااي

 01/2/2104، 20موقع عربي 
 

 "إسرائيل"جريو سوري عولجوا في  011ت رير:  27
 011ذكر تقرير هسراايلي نشر في "معهد واشنطن" أن الجيش االسراايلي نقل : شحادة آمال-المحتل القدس 

محلي  في جريح سوري للع ج في مستشفيات هسراايل  وذلو بالتنسيق والتواصل مع مليشيات الثوار ال
 سوري .

وجاء في التقرير الذي نشرب  ال بير في الش ون السياسي  اإلسراايلي  هيهود يعاري  تحت عنوان "دور 
هسراايل المتنامي في جنوب سوري "  أن هسراايل تواصل تحركاتها  ولكن في أغلب األحيان  بتردد نحو لعب 

راايل قد تشعر أنها مضطرة الت اذ تدابير غير دور في الحرب األحلي  في سوري . وأضاف التقرير أن "هس
معلن  تهدف هل  منع تحرو ح الء المقاتلين هل  أراضي جنوب دمشق أو حت  هبطاء تحرو ح الء  الذين 

 يمثلون فروع تنظيم القاعدة مثل جبه  النصرة والدول  اإلس مي  في العراق والشام".
االسراايلي  تشير هل  أن قوة "الدول  اإلس مي  في العراق  وبحسب معد التقرير فإن التقديرات االست باري 

مقاتل  وح الء هذا قرروا  41111والشام" و"جبه  النصرة" قد زادت كثيرًا  ويبلغ هجمالي عدد مقاتليهما 
االنتشار بشكل أكبر نحو جنوب سوري  فسيمثلون ا تبارًا كبيرًا للمليشيات المحلي   التي لم تواج  تحديات 

 حت  اآلن. صعب 
وفي حال تحقق حذا السيناريو  سيتوجب عل  "هسراايل أن تقرر فيما هذا كانت ستجلس مكتوف  األيدي في 
الوقت الذي تت ندق في  القاعدة عل  طول حدودحما أم ال"  كما جاء في التقرير االسراايلي  الذي أضاف 

لمتطرف  نحو الجنوب يحظ  بأولوي  أن  "في ظل حذب الم اوف  بات منع توسع الجماعات اإلس مي  ا
أكبر في تناول المشكل  السوري  برمتها. فإذا أمسكت فروع القاعدة بزمام المناطق المتا م  إلسراايل  فسوف 

 تنشأ تهديدات هرحابي  جديدة  وربما تمتد أنهار الدماء الساال  في سوري  هل  جيرانها".
يم "القاعدة" حري  في التصرف في منطق  شاسع  تمتد من وأشار هل  أن  مثل حذا التطور سوف يعطي تنظ

غرب بغداد حت  جنوب سوري   وبمعن  آ ر  ي تتم التقرير اإلسراايلي بالقول "سوف يصل حذا التنظيم هل  
 حدف  الذي ظل يسع  وراءب مدة طويل   وحو:  لق جبه  مع هسراايل".

 01/2/2104، الحياة، لندن
 

 يستعد الحتمالية انسحال أحادي من الضفة  إلسرائيليالجيش اتريبيون":  وورلدصحيفة " 21
وقعها اإللكتروني  اليوم األحد  أن "الجيش ذكرت صحيف  "وورلد تريبيون" األمريكي   في تقرير عل  م

اإلسراايلي يستعد الحتمالي  االنسحاب من معظم مناطق الضف  الغربي  المحتل   موضح  أن "معهد 
واشنطن لسياسات الشرق األدن   أشار في تقرير ل  عن تقييم االستراتيجي  األمريكي  للمفاوضات 

تنياحو تسع  لتلطيف األجواء مع الواليات المتحدة  باللجوء هل    حكوم  بنيامين ناإلسراايلي -الفلسطيني 
 ال ط  البديل  ب  بشأن محادثات الس م مع الفلسطينيين.
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ومن الممكن أن تبدأ الواليات المتحدة الترتيب مع هسراايل بشأن ال ط ". ونقلت الصحيف  عن مدير المعهد  
حاب أحادي الجانب من الضف   تم استعراض    ل روبرت ساتلوف  قول  هن "الدعم اإلسراايلي ل نس

تقرير للمعهد صدر في يناير الماضي"  مضيفا أن "ال ط  ب تعكس نجا  الحمل  التي يقودحا وزير 
ال ارجي  األمريكي جون كيري  إلقام  دول  فلسطيني  في الضف  الغربي   وحقن مثل حذب األفكار في عملي  

ي  التي سيتكبدحا الفلسطينيون هذا رفضوا أ ذ  طوات لألمام أثناء الس م  يبرز التكاليف الحقيق
 المفاوضات"  عل  حد قول .

 01/2/2104، الشعل، مصر
 

 مواقع النفطالحدود والموانئ و حماية ل غير مأهولةة نتج سفينة حربي  ت   سرائيلةاإل البحريةالصناعات  29

  سفين  حربيّ عبارة عن "  وحو KATANAباسم "  عن هنتاجها األ ير   الصهيونيّ كشفت الصناعات البحريّ 
   ومحطات   اليومي  الهادف  لحماي  الحدود والمواقع والموان  البحريّ ست دم في أعمال الدوريّ غير مأحول  تُ 

. المياب العميق  في التنقيب عن النفط والغاز وأنابيب نقل النفط وغيرحا  سواء أكانت قريب  من الساحل أو
تتمتع بنظام تشغيل ثنااي  عبر منظوم  سيطرة عن بعد بنظام أوتوماتيكي غير السفين   وأشارت هل  أنّ 

مكن لها أن تقوم بمهام الرصد وتش يص أحداف قريب  مأحول  أو تشغيلها كسفين  حربي  مأحول  عادي   ويُ 
توجي  أوتوماتيكي بنظام ولفتت هل  أّن السفين  حظيت  أو بعيدة والتحذير منها والتعامل معها  واعتراضها.

او نها من االتصال ضمن مد  الر ي  مكّ حديا لمنع االصطدام  ومنظوم  سيطرة متطورة واتصاالت تُ 
مكنها حمل ذ اار  اص  ومحددة األحداف من م تلف   ورادار ومنظومات تسليح عديدة  ويُ  ارجها

حتملين  وتلبي  زباان المُ ال  رغبات نها من تلبيمكّ األنواع  ويسمح تصميمها المعياري بمرون  عملي  قصو  تُ 
 الميداني . ماحتياجاته

 1/2/2104، 4101الت رير المعلوماتي 
 

 قضوا جوعا   أربعةبينهم  ةفي سوري الجئين فلسطينيين تسعةاستشهاد ": العمل"مجموعة  41
ار السابت  جاراء اساتمر  ياوم  وااستشاهد فلساطينيين   أن  مسا غازةمان  9/2/2104ال دس، ال دس، أوردت 

 . الهجمات والحصار عل  م يمات ال جاين الفلسطينيين في سوري
  باستشهاد حمد رديف  جراء القصف الجوي الذي تعره  وأفادت مجموع  العمل من أجل فلسطينيي سوري

ل  طريق السد المجاور لم يم درعا ل جاين القريب من الحدود األردني   فيما استشهد هبراحيم دبادوب   ا ل 
ت اندلعت بين الجماعات المسلح  وعناصار القياادة العاما  فاي م ايم اليرماوو ماا مناع اساتمرار تادفق اشتباكا

 المساعدات للسكان أمس.
 وزحيار الااوزيروأُعلان فااي م ايم اليرمااوو عان استشااهاد كال ماان المسان  حربياا  حلوانيا   والمساان محماد صااامد 

بسبب الحصار المشدد عل  م ايم اليرماوو للياوم نتيج  الجفاف وسوء التغذي  ونقص الرعاي  الطبي  ال زم  
201. 

من دمشق  أن اربع  الجاين فلساطينيين استشاهدوا  ،01/2/2104وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، ونشرت 
 يوم أمس األحد بينهم الج  قض  نتيج  الجفاف وقل  العناي  الطبي  في م يم اليرموو المحاصر.
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سااطينيي سااوريا فااي بيااان وصاال "الاارأي" نساا   عناا  االثنااين  باستشااهاد وأفااادت مجموعاا  العماال ماان أجاال فل
الشاب أحمد جمع   اان نتيجا  هصاابت  بالجفااف وقلا  العنايا  الطبيا   و الاد عباد الحلايم وك حماا مان م ايم 

 ( أش اص.012اليرموو  مما رفع عدد ضحايا الجوع والحصار هل  )
فادي عبويني جراء االشتباكات التي جرت فاي ساجن حلاب وفي م يم النيرب  ارتق  ال جاين يامن حرب  و 

 المركزي.
 

 في قطاع غزةا  فلسطيني 01في ظل التهدئة الهشة.. استشهاد  40
حال  الحسنات: استشهد ثماني  عشار فلساطينًيا وأصايب واعتقال العشارات مناذ بادء ساريان التهداا  التاي -غزة 

بااين المقاوماا  الفلسااطيني  واالحاات ل برعاياا   2102أبرماات فااي الحااادي والعشاارين ماان تشاارين ثاااني )نااوفمبر( 
 مصري   وحو اليوم الذي توقف في  العدوان عل  غزة والذي استمر ثماني  أيام متتالي .

ط ق نار وكاذلو  وسقط الشهداء والجرح  في سلس  ال روقات اإلسراايلي  المتواصل  التي شملت توغ ت وا 
لت الصيادين الفلسطينيين في عره البحار  حياا تام اعتقاال قصف جوي ومدفعي اضاف  هل  اعتداءات طا

صاب  قراب    صياًدا وتفجير ومصادرة عدد من قوارب الصيد في عره بحر غزة. 01وا 
وجاء هبرام التهدا  بعد العملي  العسكري  االسراايلي  الجوي  عل  قطاع غازة والتاي بادأت فاي الراباع عشار مان 

تيال ناااب القاااد العاام لكتاااب القساام الاذراع العساكري لحركا  المقاوما  عقب اغ 2102تشرين ثاني )نوفمبر( 
أحمااد الجعبااري فااي قصااف ساايارت  بغاازة  واسااتمرت حتاا  الحااادي والعشاارين ماان نفااس  ″حماااس“اإلساا مي  

جريًحاااا وتاام حااادم عاادد كبيااار مااان  0211شاااهيًدا وأصاايب قرابااا   091الشااهر حياااا سااقط  ااا ل حاااذب العملياا  
ودور العبااادة  فااي حااين ردت المقاوماا  الفلسااطيني  بااإط ق الماااات ماان الصااواريا التااي  سسااات المنااازل والم

صاااب  العشاارات ماان 0902وصاالت هلاا  القاادس وتاال ابيااب ألول ماارة منااذ حاارب عااام  م  حيااا سااجل مقتاال وا 
 االسراايليين.

شاااهيًدا  00فإنااا  قاااد ساااقط مناااذ هبااارام التهداااا  قبااال أكثااار مااان عاااام ” رأي الياااوم“وبحساااب احصاااااي   اصااا  باااا 
فلسااطينًيا فااي قطاااع غاازة  وذلااو حتاا  نهاياا  شااهر كااانون ثاااني )يناااير( المنصاارم الااذي يعتباار أكثاار االشااهر 

 دموي  منذ بدء سريان التهدا  حيا سقط في  ست  شهداء.
9/2/2104رأي اليوم، لندن،   

 
 األقص المسجد  باحات ي تحمون متطرفونمستوطنون  42

باحاات  أماسمساتوطنون متطرفاون بقياادة حا اماات هساراايليين صابا   مهباراحيم: اقاتح كامل-القدس المحتل  
المسااجد األقصاا  المبااارو ماان جهاا  باااب المغارباا  وسااط حراساا  مشااددة ماان قباال شاارط  االحاات ل ال اصاا   

 والتي اعتقلت أحد ط ب مصاطب العلم.
مساتوطًنا اقتحماوا  04هن نحاو "وقال المنساق اإلع ماي لم سسا  األقصا  للوقاف والتاراا محماود أباو العطاا 

المسجد األقص   ونظموا جول  في أنحاء متفرقا  مان باحاتا  بقياادة الحا اماات الاذين يقادمون لهام شاروحات 
 ."عن الهيكل المزعوم

01/2/2104الرأي، عمان،   
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 في م برة المزيرعة قضا  الرملة قبرا   51جماعات يهودية تحطم نحو  :األقص مؤسسة  33
هن أيااد يهوديا  آثما   9/2/2104 األحادف والتاراا" فاي بياان لهاا بعاد ظهار ياوم قالت "م سس  األقص  للوق

قبارا  02وحطمات  -قضااء الرملا  -0940ارتكبت يوم السبت جريم  بحق مقبرة قري  المزيرع  المهجارة عاام 
 فيها بشكل كامل  بعد نبشها وت ريبها وتحطيم شواحدحا بشكل كبير   وأشار بياان الم سسا  الا  انهاا علمات
باألمر بداي  بعد معلومات أوردحا مندوبها اثار زياارة دوريا  لا  فاي المقبارة والمقدساات المحاذيا  لهاا  علماًا أن 
زيارة المنادوب األ يارة تّمات عصار ياوم أماس  فاي حاين قاام وفاد مان الم سسا  بزياارة ميدانيا  ل طا ع علا  

 حجم الجريم   حيا ذحلوا من حولها.
9/2/2104، أم الفحم، مؤسسة األقص  للوقف والتراث  

 
 مدينة يافا بالعبرية األسما  العربية لشوارع يستبدلاالحتالل  44

 همااام أوضااحالمتواصاال لتهويااد كاال مااا فااي فلسااطين التاري ياا    اإلسااراايليالسااعي  هطااارفااي : القاادس المحتلاا 
ووفاق  ا بالعبريا .شوارع المدينا  العربيا  واساتبدلته أسماءعل  تغيير  أقدمتمسجد يافا بان سلطات االحت ل 

هماام مديناا  يافااا الشاايا سااليمان سااطل  أزالاات طااواقم بلدياا  االحاات ل اإلسااراايلي فااي المديناا  المحتلاا  منااذ عااام 
 الفتات األسماء العربي  لشوارع العديد من أحياء المدين  وأعادت تسميتها هل  أسماء عبري . 40

دياا  عبريا  علا  شاوارع العدياد مان األحيااء فااي "هن البلديا  أعاادت وضاع أساماء يهو ساليمان: واضااف الشايا 
المدين   وأزالت األسماء العربي  التي قام نشطاء م  ًرا بوضاعها". وأوضاح أن األساماء العربيا  التاي وضاعها 
النشطاء حي لش صيات عربي  منها "ناجي العلي  ونجياب محفاوظ  وليناا النابلساي وغيارحم". وباّين أن بلديا  

ماء ماااأ وذة مااان التاااوراة أو لزعماااء يهاااود  منهاااا "أقبااااط هساااراايل" و"يفييااات" و"بااان االحاات ل أعاااادت وضاااع أسااا
غريااون" و"شاايفتي يسااراايل" وغيرحااا ماان األسااماء التااي تااأتي فااي هطااار هضاافاء الطااابع اليهااودي علاا  المديناا  

 وشوارعها.
01/2/2104العرل اليوم، عمان،   

 
 شجرة زيتون  111 ي تلعون مستوطنونالضفة:  41

قااال رااايس بلدياا  ساانجل أيااوب سااويد هن مجموعاا  ماان المسااتوطنين اقتحمااوا القرياا  فااي شاامال : هللا رام- غاازة
شااجرة زيتااون  011مدينا  رام هللا وسااط الضاف  الغربياا   فاي ساااعات الفجاار األولا  واقتلعااوا ودماروا مااا يقاارب 

راضاي التاي وأشاار هلا  أن األ دونماًا. 421في أراه زراعي  تم استص حها ضمن مشروع تشجير استهدف 
 تم االعتداء عليها تقع عل  مقرب  من مستوطن  قفعات حراايل.

01/2/2104الخليج، الشارقة،   

 
  سنة 02حمد الف يه بعد احتجاز دام أاالحتالل يسلم جثمان الشهيد  40

الحمل  الوطني  السترداد جثامين الشهداء المحتجازة والكشاف عان مصاير المفقاودين أن جايش  أعلنت :رام هللا
الضغوط الشعبي  والقانوني  التي قامات  هثربتسليم جثمان الشهيد احمد عايد الفقي    أمسحت ل قام مساء اال

  بعاد أن أعلان الجايش أنا  لان يسالم  لسابب أرجعا  هلا  ظارف أماسالحمل  بهاا  ا ل سااعات ماا بعاد ظهار 
د تساليم جثماان الشاهيد   اص للضابط المس ول عن عملي  التسليم  هال أن  اشترط عدم وجود اي حشاود عنا

 وأال يتواجد عند الحاجز سو  عاالت  فحسب.
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وناشدت الحمل  جماوع أبنااء وبناات فلساطين المشاارك  فاي تشاييع جناازة الشاهيد احماد الفقيا  فاي مساقط رأسا  
 وكااان الشااهيد. وبلدياا  دورا "الحملاا  الوطنياا "بمديناا  دورا وفقااا للبرنااامج الااذي تاام اإلعاا ن عناا  سااابقا ماان قباال 

المقاماا  علاا  أراضااي بلاادة السااموع  جنااوب محافظاا   "عتنااياال"أحمااد الفقياا  قضاا  علاا  مقرباا  ماان مسااتوطن  
 .22/02/2112ال ليل  بتاريا 

 01/2/2104، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 دون تهمة أو محاكمةا  فلسطيني 091يعت ل  االحتالل: نادي األسير 47
ي  ُتعن  بش ون األسر  في سجون االحت ل  النقاب عن وجود كشفت معطيات نشرتها حيا  فلسطين: رام هللا

 ما يزيد عن ماا  و مس  وتسعين مواطًنا فلسطينًيا معتقلين في سجون االحت ل دون تهم  أو محاكم .
فقد أفاد "ناادي األساير" أن حنااو حملا  اعتقااالت واساع  قامات بهاا قاوات االحات ل فاي الفتارة األ يارة  وعلا  

 ( أسير.092(  هل  )002رتفع عدد األسر  المعتقلين هداريًا  دون تهم  أو مسّوغ قانوني  من )هثرحا فقد ا
وأفاد محامي نادي األساير  الاذي زار األسايرات القابعاات فاي ساجن "حشاارون" االحت لاي  أن عاددحن ارتفاع 

 ( أسيرة  بعد اعتقال )رسمي  ب ون ( من م يم طولكرم.00هل  )
9/2/2104قدس برس،   

 
 تدهور الوضع الصحي لعدد من األسرى في "عوفر" و"الن ل" و"عس الن" :نادي األسير 41

رام هللا: أفاااد محااامي نااادي األسااير الااذي زار عااددًا ماان األساار  فااي سااجن "عااوفر" العسااكري  غاارب رام هللا  
الشاوبكي  األساير فا اد و  عاماًا(  22ولياد حساسان  ) عاماًا(  24عازام الشاويكي)لألسار   بأن الوضع الصحي

 .عامًا( 24)
وأوضااح محااامي النااادي  الااذي زار عاادد ماان األساار  فااي سااجني "النقااب" و"عسااق ن"  بااأن الوضااع الصااحي 

 .طبيالحمال اإلللكثير من األسر  في تدحور شديد  هزاء ما يواجهون  من سياس  
ساتقرار  ال تازال نقل محامي نادي األسير عن األسار  فاي ساجن "ريماون"  أماس  أن حالا  التاوتر وعادم االو 

 .تسود السجن  في ظل استمرار عملي  نقل األسر  بين األقسام  بذريع  تفريغها من الكاميرات
ونقل المحاامي عان األسار  فاي ساجن "النقاب"  أن هدارة الساجن تقاوم بحملا  تفتيشاات اساتفزازي  بشاكل دااام  

  وأن اإلدارة تتعمد التفتيش المهاين أثنااء مشيرًا هل  أن األسر  اشتكوا من مدير السجن  الذي يعاملهم بعنف
 فترة النوم ليً .

01/2/2104األيام، رام هللا،   
 

 سورية يناشدون معالجة أوضاعهم ال انونية في تركيا فلسطينيو :مجموعة العمل 49
لنااادن: أفاااادت حياااا  حقوقيااا  ُتعنااا  بمتابعااا  شااا ون فلساااطينيي ساااوري  أن مشاااك ت قانونيااا  تواجااا  ال جااااين 

ينيين ماان سااوري  فااي تركيااا  والااذين يقااّدر عااددحم بحسااب وكالاا  غااوا وتشااغيل ال جاااين الفلسااطينيين الفلسااط
 الج . 0011"أونروا" في تركيا بنحو 

وذكاارت "مجموعاا  العماال ماان أجاال فلسااطينيي سااوري "  فااي تقرياار لهااا تلقاات "قاادس باارس" نساا   عناا  يواجاا  
تتعلاق بالوضاع القاانوني إلقاامتهم فاي تركياا  مشايرة  ال جاون الفلسطينيون من سوري  في تركيا من مشك ت

هل  أن  وبسبب األوضاع المأساوي  التاي تعااني منهاا المنطقا  الشامالي  فاي ساوري ؛ فقاد تام الساما  للعشارات 
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من ال جاين الفلسطينيين السوريين بالد ول دون تأشيرة ودون أن ت تم جوازاتهم ب تم الد ول التركاي األمار 
من الحصول عل  أي ميزة في تركيا كون د ولهم هليها تم بطريق  غير قانوني   ف  يستطيعون الذي يمنعهم 

 الحصول عل  هقام  أو الحصول عل  الع ج أو هذن عمل.
وأضافت أن من استطاع الحصاول علا  تأشايرة د اول بغاره الساياح  مان أحاد السافارات التركيا  فاي لبناان 

 الحصول عل  هقام .أو اإلمارات  فيعاني من مشك ت في 
وطالااب ال جاااون الفلسااطينيون فااي تركيااا "أونااروا" والساافارة الفلسااطيني  فااي أنقاارة ومنظماا  التحرياار الفلسااطيني  
بسرع  التحرو لمعالج  أوضاعهم القانوني  في تركيا  كما طالب األحالي بالسما  لذويهم بالد ول هل  تركياا 

 ا يتعلق باإلقامات وتأشيرات الد ول وأذون العمل.دون تأشيرة ومعاملتهم أسوة بالسوريين فيم
9/2/2104قدس برس،   

 
 األونرواثابتة احتجاجا  عل  ت ليصات وكالة  اعتصامغزة: خيمة  41

تصاااعدت يااوم أمااس  احتجاجااات ال جاااين الفلسااطينيين فااي قطاااع غاازة علاا  التقليصااات التااي  حساان جباار:
ل  الوكالا  رفاه االساتماع هلا  مطالاب ال جااين  بينماا أجرتها وكال  الغوا "أوناروا" بحقهام  فاي ظال مواصا

 ت طط اللجان الشعبي  ل جاين لمتابع  االحتجاجات إلجبار الوكال  عل  التراجع عن قراراتها.
وأقاماات اللجناا  الشااعبي  ل جاااين فااي م اايم النصاايرات  أمااس   يماا  احتجاااج ثابتاا  أمااام مركااز المساااعدات 

عاالااا  فاااي  2011يزياااد علااا   ن الااارفه المتواصااال لسياساااتها التاااي طالااات مااااالغذاايااا  التاااابع للوكالااا  إلعااا 
األياام" أن ال يما  ستتواصال هلا  أن تساتمع الوكالا  هلا  مطاالبهم  "لا  الد السراج رايس اللجن   وأكد الم يم.

 مشيرا هل  أن اللجن  ستتسلم شكاو  ال جاين المتضررين لمتابعتها لد  الجهات المعني .
01/2/2104م هللا، األيام، را  

 
 شجرة 011 "العربية لحماية الطبيعة" تزود قرية "عين حجلة" في األغوار الفلسطينية بـ 40

ضاامن برنااامج زراعاا  المليااون شااجرة الثاااني فااي فلسااطين  الااذي يهاادف هلاا  دعاام صاامود الماازارعين :  اااص
 021  التنسيقي  للمقاوم  الشعبي  باالعربي  لحماي  الطبيع   م  رًا  باتزويد اللجنالمنظم  الفلسطينيين  قامت 

 شااجرة  لزراعتهااا فااي قرياا  "عااين حجلاا "  فااي األغااوار الفلسااطيني   وذلااو عاان طريااق جمعياا  التنمياا  الزراعياا 
حذا وقد حاجم ماات من جنود االحات ل  فجار ياوم الجمعا  الماضاي  القريا    الفلسطيني  )اإلغاث  الزراعي (.
ألطفااال  وأجبااروحم علاا  مغااادرة القرياا   بعااد أن قااام نشااطاء  ولجااان المقاوماا  واعتادوا علاا  الرجااال والنساااء وا

  علا  أراضاي ديار حجلا   ضامن حملا  2104كاانون ثااني )ينااير(  40الشعبي   بترميم القري   يوم الجمع  
 أطلق عليها النشطاء اسم "ملح األره".

01/2/2104العرل اليوم، عمان،   
 
 

 جامعة النجاح تنظم وقفة تضامنية حاشدة مع مخيم اليرموك في "اإلسالميةالكتلة نابلس: " 42
(  وقفااا  2-9ظهااار ياااوم األحاااد )فاااي ناااابلس  نظمااات الكتلااا  اإلسااا مي  فاااي جامعااا  النجاااا  الوطنيااا  : ناااابلس

بعناااوان:  تضاااامني  و طابيااا  ماااع الفلساااطينيين المنكاااوبين فاااي م ااايم اليرماااوو فاااي العاصااام  الساااوري  دمشاااق 
وقال مراسل "المركز الفلسطيني لإلع م": "هن حشًدا كبيرًا من الطلب  هضاف  لقيادات  )أنقذوا م يم اليرموو(.
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مااع سااكان م اايم اليرمااوو ماان الحركاا  اإلساا مي  ونااواب ماان المجلااس التشااريعي حضااروا الوقفاا  التضااامني   
تلااا  وقاااد تضااامنت الوقفااا   كلمااا  للكتلااا  اإلسااا مي  ألقاحاااا عضاااو مجلاااس اتحااااد الطلبااا  عااان الك المحاصااارين.

اإلس مي  الطالب أمير اشتي   قال فيهاا: "هن ماا يتعاره لا  م ايم اليرماوو الياوم  ماا حاو هال مأسااة هنسااني  
فاقت حد االحتمال البشري  فأصبحت كارث  هنساني  غير مسبوق   حيا الحصار المطبق منذ أكثر من ست  

 .شهيد بس   الجوع" 011حصد أكثر من  قدأشهر 
 9/2/2104إلعالم، المركز الفلسطيني ل

 
 صور لمدينة ال دس أقدمر " ينش  السميثسونيانمتحف " 44

سلسال  مان   جمع للمتاحف في العالمأبرز وأكبر مُ    الذي ُيعدواشنطننشر متحف السميثسونيان ب :بيت لحم
صور  أول  تحتوي عل  0044و 0040 أعوامالمتوسط يعود تاري ها بين  األبيهمنطق  البحر الصور من 

 توثيقي  لمدين  القدس.
علاا  موقعاا  االلكترونااي  أساابوعينالصااور للمديناا  المقدساا  قباال  أقاادمونشاار المتحااف حااذب الصااور التااي تعااد 

 المناطق المتنازع عليها في العالم. أكثر ألحدليعطي منظورا جديدا 
9/2/2104وكالة معا  اإلخبارية،   

 
عد   الوقود في فلسطين أسعارت رير:  44  ُ  األغل  عربيا   ت 

دوالر(  بينماااا  2شاايكل ) 2قراباا    يصاال سااعر ليتاار البناازين فااي األراضااي الفلسااطيني  األناضااول: –رام هللا 
ر الوقاود فاي دوالر(  حياا تارتبط األساعار بشاكل رايساي بأساعا 0.0شايكل ) 0.40يصل سعر ليتار الساوالر 

 هسراايل.
ماان الحااد األدناا  لألجااور الرساامي  فااي األراضااي الفلسااطيني  البااالغ  %20دوالرا قراباا   002ويشااكل مبلااغ الااا

دوالر  حيا تعد أسعار الوقود في الضف  الغربي  والقدس الشرقي   والتي يتم تحديثها مطلاع كال شاهر   404
 من أعل  األسعار في المناطق العربي  المجاورة.

وتعااد أسااعار الوقااود فااي فلسااطين أعلاا  منهااا فااي دول عربياا  مجاااورة  فقااد بلااغ سااعر ليتاار البناازين فااي األردن 
 دوالر(. 1.9قرشًا ) 02دوالر(  فيما بلغ سعر ليتر السوالر نحو  0.4مطلع الشهر الجاري دينارًا واحدًا )

ليارة  0441ا يبلاغ ساعر ليتار الساوالر دوالر(  فيما 0.2ليارة ) 0091أما في لبناان فقاد بلاغ ساعر ليتار البنازين 
 سنتا أمريكيًا(. 01لبناني  )

وكان تقرير صدر حديثًا عن مجل  )أريبياان بيازنيس( أشاار هلا  أن الساعودي  تعتبار ثااني دولا  علا  مساتو  
 سنتًا(. 41لاير ) 0.0العالم  من حيا هن فاه أسعار الوقود بعد فنزويً   حيا يصل سعر الليتر الواحد 

  حيااا 0994تملااو الحكوماا  الفلسااطيني  مصاادرا غياار هسااراايل إلسااتيراد مشااتقات الاانفط منهااا  منااذ العااام وال 
 4يبلغ سعر ليتر البنازين الاذي تشاتري  الهياا  العاما  للبتارول فاي وزارة الماليا   مان الجاناب اإلساراايلي قرابا  

 شيكل.
شاايكل عاان كاال ليتاار  وضااريب   4بقيماا   "البلااو"ويضاااف هلاا  حااذا المبلااغ نوعااان ماان الضاارااب  حمااا ضااريب  

شيكل(  يضاف هل  ذلو نسب  ربح لمحطات الوقود بقيم   0.10" )أي نحو 00القيم  المضاف  والتي تعادل 
 دوالر(. 2.2شيكل ) 2.20شيكل  ليبلغ هجمالي سعر ليتر البنزين  1.20

http://www.masress.com/city?name=%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
http://www.masress.com/city?name=%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
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جانااب اإلسااراايلي يبيااع الوقااود  اا ل اتصااال أن ال فااي جامعاا  النجااا   نافااذ أبااو بكاار  االقتصااادوقااال أسااتاذ 
وبحساب دراساات فاإن ال زينا  اإلساراايلي  تحصال علا  مبلاغ يتجااوز "بسعر أعل   وبنسب ضارااب مرتفعا   

 ."مليون دوالر( شهريًا بسبب بيعهم الوقود للفلسطينيين 22مليون شيكل ) 211
01/2/2104ال دس العربي، لندن،   

 
 بسبل ديون السلطة الفلسطينية فلسطينبمزمنة  بأمراضكارثة صحية تهدد مئات المصابين  41

تهااادد األراضاااي الفلساااطيني   تاااداعيات كارثااا  صاااحي   باااات عااادد مااان المصاااابين : دوت كاااوم القااادس-هللارام 
 األدوياا بااأمراه مزمناا  فااي القلااب منهااا  وذلااو نتيجاا  عاادم قاادرة اتحاااد مااوردي األدوياا  علاا  مواصاال  توريااد 

عا ج السارطان واألمااراه  أدويا ستشافيات الفلساطيني  الحكومياا   بماا فيهاا الطبيا  للم والمساتلزماتواألجهازة 
 المزمن  مثل التصلب اللويحي.

ملياون دوالر علا  االقال ل تحااد  حتا   21تاد لت الحكوما   ودفعات  هذاهال  األزما ولن تتبادد م ااطر حاذب 
مهناد حابش فاي  األدويا اد ماوردي يتمكن من ابقاء شركات  "علا  قياد الحيااة"  كماا قاال المادير التنفياذي التحا

 حديا لا القدس دوت كوم.
لاام تاادفع الحكومااا  أمااواال كافياا  لشااركات االتحاااد  ااا ل االيااام الث ثاا  المقبلاا   لاان يكاااون  هذاوقااال حاابش: " 

 بإمكاننا توريد األدوي  واألجهزة والمستلزمات الطبي  للمستشفيات الحكومي   ألننا نعاني من أزم   انق ".
ملياااون دوالر )حتااا  الشاااهر  24لاااديون المتراكمااا  علااا  السااالط  الفلساااطيني  التحااااد الماااوردين حاااوالي وتبلاااغ ا

 تقريبا من احتياجات الحكوم  من األدوي  والمستلزمات الطبي . %01الحالي(  ويورد االتحاد ما نسبت  
عااام الحااالي  وقااال:" ويتوقااع حاابش أن ترتفااع المديونياا  المسااتحق  علاا  الساالط  الوطنياا  الفلسااطيني   اا ل ال

 م يين 9و  2102مليونا مع د ولنا العام  00مليون دوالر  وارتفعت  22بمديوني  بلغت  2100د لنا عام 
 ".2104مليونا مع د ولنا العام الجاري  41  و 2104مع د ولنا العام 

 يااين دوالر م 4وي كااد حاابش أن ارتفاااع حجاام المديونياا  علاا  الساالط  تساابب ب ساااار ساانوي  تقاادر بحااوالي 
لشاركات اتحااد ماوردي االدوياا   مشايرا هلا  أن اساتمرار ذلااو يهادد ماوردي األدويا  "بشااكل قاد ياد ل البلاد فااي 

 كارث  صحي ".
وقااال عبااد الكاااريم حمادناا  مااادير الشاا ون الماليااا  فااي وزارة الصاااح  فااي حاااديا مااع القااادس دوت كااوم: "عااادم 

ياااد االدويااا  تسااابب فاااي الااانقص الحاصااال فاااي بعاااه تحويااال وزارة الماليااا  الم صصاااات الماليااا  لشاااركات تور 
ملياون شايقل  وان آ ار  011االدوي  من عيادات الصح "  مشيرا ال  ان ديون الاوزارة المتراكما  بلغات نحاو 

 مليون شيقل. 01مبلغ حولت  وزارة المالي  كان في كانون االول من العام الماضي وبلغ 
مقار وزارة الصاح  فاي مدينا  رام هللا  احتجاجاا علا  عادم  واعتصم يوم االحد  مرض  التصلب اللوحي  امام

 توفر ع جهم في عيادات الصح   وطالبو الوزارة بتوفير دواء "األفونكس".
 411الناااطق باساام وزارة الصااح  الاادكتور عماار النصاار فااي حااديا مااع القاادس دوت كااوم  الاا  وجااود  وأشااار

 00حقناا  شااهريا  بتكلفاا  تبلااغ  0211وعاا  مااريه مصااابين بمااره التصاالب اللااوحي  وحاام بحاجاا  لمااا مجم
مليون سنويا  مشيرا ال  ان حناو نقص في حذا الصنف للعجاز الماالي الاذي تعااني منا  الاوزارة لعادم تحويال 

 وزارة المالي  الميزاني  الم صص  للصح .
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يقل تذحب ش مليون 421ومليون شيقل من ميزاني  وزارة الصح  البالغ  مليار  011وقال الدكتور النصر ان 
ملياااون شااايقل  وانهاااا )وزارة  411مليوناااا مصااااريف التشاااغيل  وماااا وصااال منهاااا يقااال عااان  211للرواتاااب  و 

 بالتزاماتها الشهري . للوفاءمليون  21الصح (  بحاج  ال  
01/2/2104ال دس، ال دس،   

 
 مليون لاير 2.4مشاريع طبية بال دس بتكلفة فاقت  ثالثة نفذي  الهالل األحمر  40

نفااذ الهاا ل األحماار القطااري ث ثاا  مشاااريع جدياادة بمستشااف  جمعياا  الهاا ل األحماار الفلسااطيني فااي  الدوحاا :
 ألف لاير. 411مليون و 2القدس الشريف بتكلف  هجمالي  فاقت 

نشااء شابك  هطفااء ونظاام هناذار  وتضمنت المشروعات تارميم وتأحيال قسام ماا بعاد الاوالدة واألطفاال ال ادج  وا 
 ااق  وشراء وتجهيز مركبات هسعاف ذات حجم  اص.مبكر للوقاي  من الحر 

وبهذب المناسب  ُنظم احتفال فاي مقاّر جمعيا  الها ل األحمار الفلساطيني فاي القادس حضارب كال مان المهنادس 
عاادنان الحساايني وزياار شاا ون القاادس  ود.عنااان المصااري  وكياال وزارة الصااح   ود.يااونس ال طيااب  رااايس 

القادس   فارع-.عبد هللا صبري رايس الهيا  اإلدارّي  لله ل الفلساطيني جمعي  اله ل األحمر الفلسطيني  ود
 والمهندس  من  غنام مدير المكتب التمثيلي لله ل األحمر القطري بالضف  الغربي .

01/2/2104الراية، الدوحة،   
 
 زوجته فلسطينية أنيعيل عل  باسم يوسف  منصورمرتض  مصر:  

 األول المصري باسم يوسف بعد تقديم  لحلقت   اإلع ميرتض  منصور حّدد المحامي المستشار م :القاحرة
ام بي سي "سيمنع  من الظهور عل   بأن وحدد مرتض  منصور باسم يوسف  ."ام بي سي مصر"عل  قناة 

منصور حجوما عل  يوسف واتهم  بان زوجت  فلسطيني    وشنّ  ."سي بي سي"كما منع  عل  الا "مصر
 ضد زوجت  الفلسطيني  وباسم يوسف. وألفاظمطلقا تصريحات 

 //ال دس العربي، لندن، 
 

 : قيام الدولة الفلسطينية يح ق معادلة األمن المف ودة في المنط ةاألردني رئيس النوال 24
ن ال مجال أن من ب نننا في األردهعاطف الطراون   .م األردني قال رايس مجلس النواب :بترا – عمان

ال من   ل التوصل التفاق س م بين الفلسطينيين هقليم االستقرار في المنطق  واإللتوفير مظل  االمن و 
ساس حل الدولتين واع ن قيام دول  فلسطيني  مستقل  ذات سيادة كامل  وعاصمتها أوعل   نواإلسراايليي

 القدس الشرقي  مع حفظ الحقوق التاري ي  للشعب الفلسطيني.
وروبي الذي عقدب اع مجموع  حزب الشعب االوروبي في البرلمان األواضاف الطراون    ل رعاي  اجتم

الحزب مساء أمس في منطق  البحر الميت بتنظيم من م سس  كونراد اديناور وبحضور رايس المجموع   
حي التي ستحقق  "دول  هسراايل"ل  جانب هن اع ن قيام الدول  الفلسطيني  القابل  للحياة أجوزيف دول  

 ن المفقودة في المنطق .معادل  االم
 11/2/2112، الدستور، عم ان

 
 األقص المسجد  فياالعتدا ات اإلسرائيلية  النيابية تدعو لموقف حازم ضد   فلسطينلجنة عم ان:  29
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عبرت لجن  فلسطين النيابي  عن قلقها الشديد لما يتعره ل  المسجد االقص  من اعتداءات  :بترا –عمان 
 حا االعتداء اإلجرامي األ ير يوم الجمع .هسراايلي   والتي كان آ ر 

 الصراع مع اليهود الصهاين  حو صراع عقيدة وليس صراع تراب ووطن"."ن ه :وقالت اللجن   في بيان أمس
وطالبت اللجن  الدول العربي  واإلس مي  بوجوب ات اذ موقف حازم وواضح للدفاع عن أول  القبلتين وثالا 

حل  المرابطين. كما طالبت المجتمع الدولي ومجلس األمن بالضغط عل  الحرمين الشريفين ومناصرة أ 
 لوقف حذب االعتداءات واالنتهاكات. "هسراايل"

 11/2/2112، الغد، عم ان
  
 مخيم األزرق لالجئين الفلسطينيين تخصيصنفي األردن ي 51

م يم األزرق الذي  أكد مدير هدارة ش ون ال جاين السوريين في األردن العميد وضا  الحمود أن :عمان
  ل اجتماع لجن  الش ون ال ارجي    يجري العمل عل  هنشاا  م صص ل جاين السوريين. ونف  الحمود

في مجلس النواب برااس  النااب حازم قشوع  أن يكون الم يم م صص الستقبال ل جاين الفلسطينيين كما 
ل جاين السوريين من أصول فلسطيني  يبلغ ُأثير في بعه وساال اإلع م  مشيرا هل  أن العدد الرسمي 

 فقط موجودين في م يم سايبر ستي. الجااً  799
 11/2/2112، الدستور، عم ان

 
 نين من أصل فلسطينيمواطلحكومة األردنية بالتمسك بح وق الاطالل ي "اإلسالميالعمل " 51

بالتمسو بالحقوق الثابت    األردني عل  مطالبت  للحكوم األردني كد حزب جبه  العمل اإلس مي أ :عمان
 نأللشعب األردني  وأال تفرط بحق األردنيين من أصل فلسطيني في العودة هل  ديارحم التي أ رجوا منها  و 

ال تتنازل عن السيادة الكامل  عل  القدس  وأن ال تقبل بحال بدول  يهودي   أو بتوطين ال جاين  ارج 
 ديارحم التي حجروا منها.

قتحامات اإلسراايلي  المتكررة للمسجد األقص   وحيا أحرار القدس وحراارحا المدافعين عن وأدان الحزب اال
 المسجد األقص  المبارو.

كما دعا السلط  الفلسطيني  هل  الكف عن م حق  رجال المقاوم  وعن التنسيق األمني مع العدو وأن تحشد 
 جهود الشعب الفلسطيني لحماي  مقدسات  ووطن .

 11/2/2112، م انالدستور، ع
 

 ترانسفير جديد للشعل الفلسطيني "الدولة اليهودية": األردني الشعبيةالوحدة حزل  52
والوجود الصهيوني عل   "الدول  اليهودي "أكد حزب الوحدة الشعبي  الديمقراطي األردني رفض  لفكرة  :عمان

 ط  كيري "كيري تحت شعار الحمل  الوطني  لمواجه   ط      ل هط ق  واعتبر الحزب أره فلسطين.
تنفيذ ترانسفير قسري جديد للشعب الفلسطيني   "يهودي  الدول "  "لن تمر.. نعم لحق العودة.. ال للتوطين

 حمي  تطبيق حق العودة ورفه التوطين والتهجير والتعويه.أ عل   مشدداً 
قام  دولت  الديمق راطي  عل  كامل تراب ودعا ال  التمسو بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرب وا 

ن الوحدة والمقاوم  حما أ م كداً  ال  هنهاء االنقسام الفلسطيني  فلسطين التاري ي  وعاصمتها القدس  داعياً 
سقاط  ط  كيري ودحر االحت ل  .الكفيلتان بهزيم  وا 
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 11/2/2112، الدستور، عم ان
  
 اإلسرائيلية تطالل بمنع دخول المنتجات الزراعية األردنية "مجابهة التطبيع" 53

عبرت اللجن  التنفيذي  العليا لحماي  الوطن ومجابه  التطبيع عن أملها في أن تطور وزارة الزراع   :عمان
 من هجراءاتها وموقفها هزاء المنتجات الزراعي  القادم  من "هسراايل"  وذلو بمنع د ولها هل  السوق األردني .

الوقوع في شرو  ما أسمت   استيراد الغاز بشكل مباشر من  وفي سياق آ ر  حذرت اللجن  في بيان أمس 
أو غير مباشر من "هسراايل"  في ضوء ما نشرت  تقارير صحفي  تتحدا عن همكاني  استيراد الغاز الذي 

 يست رج  العدو من البحر األبيه المتوسط.
هزاء الصلف  وبشأن الحديا عن مطار هي ت في  ليج العقب   طالبت اللجن  الحكوم  "بموقف حازم

 الصهيوني  وانتهاو الحقوق األردني "  عل  حد تعبيرب.
 11/2/2112، الغد، عم ان

 
 "إسرائيلـ"يَمكن لبنان من التصدي ل نوعيا   : طلبت من هوالند سالحا  الرئيس اللبناني 52

 األناضول: كشف الرايس اللبناني ميشال سليمان األحد أن  طلب من الرايس الفرنسي فرنسوا - بيروت
 ."هسراايلا"يمكن لبنان من التصدي ل نوعياً  حوالند س حاً 

 11/2/2112، ال دس العربي، لندن
 

 مع سورية في موقع العدا  للبنان "إسرائيل": نرفض وضع اللبناني وزير الخارجية 55
مع  "هسراايل"وضع  عمال اللبناني  عدنان منصور رفه وزير ال ارجي  في حكوم  تصريف األ :بيروت
 ي موقع العداء للبنان.سوري  ف

وشدد منصور في تصريح هذاعي عل  ضرورة "أن يكون للبنان جيش قوي يحقق التوازن وقادر عل  صد 
مع سوري  في موقع أعداء لبنان  مشيرًا هل  "ان ما يحصل  "هسراايل"اي عدوان هسراايلي"  رافضًا وضع 

 التاريا".عل  الحدود مع سوري  موّقت وليس كما مع هسراايل عل  مد  
 11/2/2112، الحياة، لندن

 
 .. ونعمل عل  رفع الحصار عن غزةوتركيا عل  وشك تطبيع العالقات بينهما "إسرائيل"أوغلو:  

قال وزير ال ارجي  التركي  أحمد داوود أوغلو  أمس األحد  هن هسراايل وتركيا قريبتان جدا من تطبيع 
لبحري  اإلسراايلي  الدموي عل  سفين  مرمرة في أيار/ الع قات بينهما  التي تضررت في أعقاب حجوم ا

 .مايو من العام 
واقتبست صحيف  "حريت" عن أوغلو قول  في مقابل  تلفزيوني  هن حناو توجها جديدا في المحادثات بشأن 

رة  التعويضات  وأن  يستطيع القول هن غالبي  ال  فات قد تم التوصل هل  حلول لها في المباحثات األ ي
 مشيرا هل  أن حناو "تطورات هيجابي " في المحادثات حول التعويضات وأن حناو تقدما ملموسا.

وفي حين لم يتطرق هل  حجم التعويضات التي ستدفع لذوي القتل  والمصابين في الهجوم عل  مرمرة  قال 
 أوغلو هن الطرفين عل  وشو التوصل هل  اتفاق بشأن المبلغ.
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وم  التركي  سوف يلتقون قريبا ذوي الضحايا األتراو إلط عهم عل  نتااج االتفاق وأضاف أن ممثلي الحك
 مع هسراايل.

وقال أوغلو أيضا هن ب دب تعمل عل  هزال  الحصار اإلسراايلي المفروه عل  قطاع غزة  وأن قضي  
 الحصار قد طرحت   ل المحادثات.

كي هل  تل أبيب  هال أن  قال هن التمثيل الدبلوماسي ولم يشر الوزير التركي هل  موعد هعادة السفير التر 
التركي في هسراايل سيكون "ملموسا" من أجل متابع  نقل المساعدات اإلنساني  هل  سكان قطاع غزة عن 

 كثب.
 //، عرل

 
 إيران قدمت أكثر من ملياري دوالر لحماس وتواصل ت ديم الدعم للجهاد سنويا  "ال دس العربي":  

عوه: كشفت مصادر أمس األحد أن مجمل األموال التي قدمتها هيران لحرك  حماس منذ  وليد -هللا رام 
لحرك  الجهاد  السنويأن طهران ما زالت تواصل تقديم الدعم المالي  هل هنشااها بلغ مليار دوالر  مشيرة 

 اإلس مي.
يران بحال  فتور جراء موقف الحرك   الرافه لدعم النظام السوري في وج  وفيما تمر الع ق  بين حماس وا 

الثورة السوري   كشف مدير مركز الدراسات اإليراني  في لندن علي نوري زادة أن حماس منذ نشأتها حت  
 اآلن تلقت دعما ماليا بلغ أكثر من ملياري دوالر من هيران  فيما تتلق  حرك  الجهاد اإلس مي من 

تمر  ولم تتلق منظم  التحرير والسلط  الفلسطيني  قرشا واحدا منذ مليون دوالر سنويا وبشكل مس  هل 
 قيام الثورة اإليراني  حت  اآلن.

المحلي  التي تبا من  "راي "عل  أثير هذاع   "ستون دقيق  في السياس "وبين زادة في حديا  اص لبرنامج 
مليون دوالر  ط كان منها الضف  الغربي   أن حماس تلقت مبلغ الملياري دوالر وأكثر عل  شكل أقسا

مليون دوالر عبر حزب هللا وعل  دفعات لمدة ث ث  أشهر   عند زيارة القيادي محمود الزحار إليران و
أما حرك  الجهاد فيتم تزويدحا سنويا عبر حزب هللا أو عبر بنوو الصادرات اإليراني  في بيروت أو البنوو 

 اإليراني  في مالطا.
دفعت كثيرا لتقوي  ع قتها مع حماس الست دامها كورق  لكنها لم تنجح ألن األ يرة لديها  هيران"وقال زادة 

ع قات جيدة مع قطر والسعودي  والدول العربي  الم تلف  ولم تعد هيران المصدر الرايسي لتمويل حماس 
 ."لذلو أصبحت هيران تنظر لحماس باعتبارحا ورق  غير ناجح 

لجهاد اإلس مي  كشف زادة أن الع ق  عضوي  ومميزة وجميع مقاتلي الجهاد وعن ع ق  هيران بحرك  ا
تلقوا تدريباتهم وأسلحتهم من هيران وحزب هللا لعب دورا مهما في ذلو  بينما مجموع من تدرب من حماس 

 ش ص. في هيران ال يتجاوز 
فتح جبريل الرجوب إليران  وعل  صعيد السلط  وحرك  فتح أكد أن زيارة عضو اللجن  المركزي  لحرك 

أنها  هل بين هيران والسلط  الفلسطيني  شب  منقطع   مشيرا  االتصاالتم  را  مهم  جدا في وقت كانت 
أتت بعد تلقي السلط  هشارات هيجابي  من هيران تفيد باستعداد األ يرة لفتح صفح  جديدة مع السلط  األمر 

التي جرت بين الطرفين في زيارة وزير  ارجي  هيران  االتصاالتل الذي أدركت  القيادة الفلسطيني  جيدا   
 جواد ظريف لألردن ولبنان. 
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أن النظام اإليراني أصبح يدرو أن  ليس بإمكان هيران التي تسع  للعب دور هقليمي  أن تنكر  هل وأشار 
لو معظم اإليرانيين يعتبرون القيادة الفلسطيني  برام هللا هن أرادت التد ل عل  صعيد القضي  الفلسطيني   كذ

أبو مازن قاادا حقيقيا للشعب الفلسطيني أما فيما يتعلق بحماس فإيران تعلمت من الحرب السوري  درسا 
عل  حماس كحرك  باعتبارحا منظم  بتحالف استراتيجي مع هيران  عل  حد  االعتمادقاسيا بأن  ال يمكن 

 قول .
 //ال دس العربي، لندن، 

 
 بغزة لعائالت فلسطينية متضررة من الفيضاناتي دم مليوني درهم  األحمررات: الهالل اإلما 

بدأ مكتب حيا  اله ل األحمر اإلماراتي  في قطاع غزة توزيع آالف الس ل الغذااي  بقيم  نحو : )وام(
لسطيني  مليوني درحم عل  العاا ت الفلسطيني  التي تضررت من الفيضانات التي اجتاحت األراضي الف

 م  رًا.
لبن مدير مكتب اله ل األحمر في حفل أقيم بمناسب  بدء عملي  توزيع المساعدات  هن  قال عماد أبو

 مس  آالف عاال  فلسطيني  متضررة تستفيد من عملي  توزيع المساعدات  التي تستمر لمدة أسبوع  
ب  مدرسي  وأغطي   هضاف  هل  درحمًا  تشتمل عل  حقي وستحصل كل أسرة عل  سل  غذااي  بقيم  

 المواد الغذااي  األساسي .
 //الخليج، الشارقة، 

 
عداد ورقته المنتظرة يواجه صعوبات  ..لتمديد المفاوضات حت  نهاية العام يسع كيري "األيام":    وا 

ن كيري ما زال قال مصدر دبلوماسي غربي لا"األيام"  هن وزير ال ارجي  األميركي جو  عبد الر وف أرنا وط:
يواج  صعوبات في التوصل هل  ورق  مقبول  من الجانبين الفلسطيني واإلسراايلي ومع ذلو فإن االتجاب 

حت  نهاي  العام الجاري بغره التوصل هل  اتفاق  اإلسراايلي -السااد حو تمديد المفاوضات الفلسطيني  
 .هسراايلي-فلسطيني 

فق بل ويطالب بتمديد المفاوضات حت  نهاي  العام الجاري ولكن وذكر المصدر أن الجانب اإلسراايلي وا
الجانب الفلسطيني يتمسو بموعد التاسع والعشرين من شهر نيسان المقبل كموعد النتهاء المفاوضات ولذلو 

 فإن كيري يسع  من اجل هيجاد ما يشجع الجانب الفلسطيني عل  تمديد المفاوضات.
  اإلسراايلي  عل  تجميد االستيطان في األراضي الفلسطيني  من اجل واستبعد المصدر أن توافق الحكوم

هقناع الجانب الفلسطيني بتمديد المفاوضات الفتا هل  أن اإلجراءات المحتمل القيام بها تشمل اإلفراج عن 
أ أسر  وجداول زمني  محددة للمفاوضات وتقديم مساعدات مالي  للسلط  الفلسطيني  التي من المتوقع أن تبد

   ل الشهرين المقبلين مواجه  صعوبات مالي  ما لم تأت مساعدات مالي  من الدول العربي .
كأساس  وبحسب المصدر فإن  عل  األرجح ان يسجل الجانب اإلسراايلي تحفظات  عل  بند حدود 

حفظات  عل  للمفاوضات وأي هشارة لحق العودة ل جاين الفلسطينيين فيما أن الجانب الفلسطيني سيسجل ت
ما يشير هل  أن هسراايل دول  يهودي  وعل  الترتيبات األمني  في غور األردن وأيضا ما يتعلق بالغموه 

 بشأن القدس الشرقي  عاصم  للدول  الفلسطيني .
وأشار المصدر الغربي هل  أن الفترة حت  نهاي  شهر آذار المقبل وحو موعد اإلفراج عن الدفع  الرابع  من 

 لفلسطينيين ستكون حاسم  للتحرو األميركي والدولي.األسر  ا
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 //األيام، رام هللا، 
 
 "حملة م اطعة إسرائيل" إل لمعاقبة الجامعات المنضمة  أمريكي مشروع قانون 

تقدم عضو الكونغرس األميركي الديمقراطي  بيتر روستمان بمشروع قانون يدعو لوقف الدعم المالي 
 تي تدعم حمل  المقاطع  إلسراايل.للم سسات التعليمي  ال

تعبر عن دعمها لحمل  المقاطع   أو  تَصر  أو تتصرف أكاديمي م سس   أيوينص القانون عل  معاقب  
التعامل معها. ويذكر أن الط ب لن  هيقاف هل  هضاف إلسراايل  بإيقاف الدعم المالي واالقتصادي عنها 

 ت التعليمي  بشكل عام.يطالهم حذا القرار بل سيقتصر عل  الم سسا
وروستمان حو نااب عن الينوي في الكونغرس األميركي. والق  مشروع  دعمًا من النااب الديمقراطي عن 

 الوالي  ذاتها دانييل البنسكي  استعدادا لمناقشت  والتصويت علي  في الكونغرس األميركي
 //الحياة، لندن، 

 
 ت السياسي ة والعسكري ة المصرية وأثرها عل  "إسرائيل"ن اشات صهيونية متواصلة حول التطورا 00

أبد  عدد من الباحثين والجنراالت الصهاين   وفهم من : ترجم  مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفّي 
في مصر  وحذروا من التداعيات ال طيرة لفشل  في هدارة ش ون مصر  وعدم قدرتهم  االنق بعدم استقرار 

 .االنق باألمنّي   ألن "هسراايل" ستتأثر سلبًا أو هيجابًا بمد  نجا   عل  ضبط األوضاع
في مصر  االنق بفي حذا السياق  أوضح نااب رايس معهد أبحاا األمن القومي "هفرايم كام" أّن استقرار 

لا"هسراايل"  مشددًا عل  عمق المصالح المشترك  بينهما  بما في ذلو مظاحر  استراتيجي يمثل مصلح  
غير المسبوق الذي يتواصل حاليًا بينهما. وأشاد "كام" بالحم ت األمنّي  الجادة  واالست باريالتعاون األمني 

والقوّي  التي يشنها حاليًا الجيش المصري ضد معاقل الجهاديين في سيناء  مشيرًا هل  أّن "هسراايل" تستفيد 
اس  ويراحا تهديدًا ل   ومن العوااد اإليجابي  عليها تجاب حرك  حم االنق بكثيرًا من العداء الذي يعبر عن  

من اإلجراءات العقابي  الكبيرة التي نفذت ضد حماس في غزة  وأحمها تدمير األنفاق  عل  اعتبار أن مثل 
لا"هسراايل". ولفت هل  أّن تدمير األنفاق أسهم بتجفيف منابع  االستراتيجي حذب اإلجراءات حسنت البيا  

  التسليح  وسيقلص قدرتها عل  شن حجمات عل  العمق الصهيوني  م ّكدًا أّن نقط  حماس من ناحي
للتدحور الحالي في مصر حي عزل اإل وان المسلمين عن الحكم من قبل الجيش  في ظل  االنط ق

التعاون مع المعسكر الليبرالي ودعم م يين المصريين  ألنهم ملوا الفوض  الدا لي  التي سادت مصر في 
  القانون والنظام واألمن الش صي  و شوا أن يستغل اإل وان حكمهم إلد ال مضامين االقتصاداالت مج

تمامًا  ارج ساح  الحكم  وترو الجيش  االنق بهس مّي  لم سسات الدول   ونمط الحياة فيها  حيا دفعهم 
 كعنصر سااد في الساح  السياسّي .

أديرت معهم اتصاالت بهدف هشراكهم في الحكم  لكن ك عب وكشف "كام" أن  بعد هسقاط حكم اإل وان  
ثانوي  غير أّن المحاول  فشلت في مهدحا ألنهم رفضوا التسليم بعزلهم عن الحكم بعد أن حظوا بثق  أغلبي  
الشعب في انت ابات ديمقراطي  للبرلمان وللرااس   وكان طلبهم هعادة الرايس "محمد مرسي" لمنصب  وا عادة 

 لذي أعد في فترة حكمهم.الدستور ا
 

 محاربة اإلخوان المسلمين



 
 
 

 

 

           44ص                                    4024العدد:     01/2/2104 اإلثنين التاريخ:

في الحكم الجديد أد  لمواجه   االن راطمن ناحيت   قال الجنرال المتقاعد "شلومو بروم" هّن رفه اإل وان 
شّدد الطرفان  طواتهما: فقد بدأ اإل وان وم يدوحم في  2104مباشرة مع الجيش وقوات األمن  ومنذ صيف 

لف  ضد حكم الجيش  فيما تمارس قوات األمن القوة لقمعهم  واعتقل الجيش معظم مظاحرات بمدن م ت
زعمااهم ونشطااهم البارزين  وأ رج المنظم  عن القانون  وأعلنها منظم  "هرحابي "  حذب ال طوات  رفعت 

نفيذ الطرفين لمسار من المواجه  يتواجدان في  اآلن. وزعم "بروم" هل  أّن اإل وان ال يشاركون في ت
العملّيات المسلح  ضد الجيش واألمن فقط  بل يشاركونهم ماات عديدة من البدو الذين يعملون أساسًا في 
سيناء وميليشيات جهادي  سلفّي   ومقاتلون هس ميون جاءوا من العراق واليمن  باإلضاف  هل  مجموعات 

 الكبر  في ليبيا. ترتبط با"القاعدة"  وتستعين كلها بالس   المهرب من م ازن الس  
وتساءل  أين ست دي حذب المواجه  بمصر؟ في حذب المرحل  من الصعب أن نر  نهاي  للتدحور  ألن  ال 
يوجد اليوم أي بداي  لحوار حقيقي بين الطرفين عل  وقف العنف  وتوافق عل  تسوي  سياسّي   فاإل وان 

 لي عن مطلب عادل في العودة لمواقع الحكم في الحكم  الذي يعني في نظرحم الت االن راطيترددون بين 
التي اكتسبوحا عن حق  وبين الصراع الشامل الذي يتهمون في  في نظر أغلبي  الشعب بتدحور مصر 
للفوض . وأوضح "بروم" أّن  في حذب األثناء تجدحم ي تارون طريقًا وسط لصراع محدود  يجد تعبيرب أساسًا 

تقربهم من حدفهم  ومن جه  أ ر   يمكن للا"سيسي" أن يكون زعيمًا في العمليات والمظاحرات  التي ال 
قويًا  يتمتع بتأييد الجيش وقسم كبير من الجمهور  لكن سيكون من الصعب عل  حكم  أن يتغلب ويقمع 

 بالقوة منظم  كبيرة  ثابت  التنظيم  ذات جذور ودوافع عالّي  كاإل وان.
  سيتعين عل  الحكم أن يتنازل  ويعطي جوابا االنتفاض لقمع  ومن أجل وقف التدحور  هذا فشلت الجهود

شراكهم في الحكم  وطالما ال يجد الحكم سبيً  للحوار معهم  سيستمر العنف  جزاّيًا عل  مطالب اإل وان  وا 
 والعمليات  دون أن تتدحور المواجه  بين الطرفين لحرب أحلّي  كما سوريا.

النظام  باستقرارمعني  بمظاحر العنف والعملّيات في مصر ألنها تمس وأضاف "بروم" أّن "هسراايل" غير 
األحم بالنسب  لها  ناحيو عن أّن العملّيات قد تنتقل ألراضيها عبر سيناء  وال ريب أّن النظام العسكري 

 أفضل لا"هسراايل" بكثير من نظام اإل وان  رغم أنهم لم يحاولوا المس بقاعدة ع قاتهم معها.
ر نبع من اضطراريات الواقع الصعب الذي توجد في  مصر  فيما عل  المستو  األيديولوجي لكن األم

يرفضون حق وجودحا  ولذلو فإن لا"هسراايل" مصالح مشترك  مع النظام الحالي في مصر بقدر أكبر  عمليًا 
في حماس تهديدًا ازداد التعاون األمني مع   السيما حول الوضع في سيناء ومنع العملّيات منها  وحو ير  

 وقد شدد مساعي  إلغ ق الحدود بين سيناء وقطاع غزة  بما في ذلو حدم األنفاق.
 
 

 سينا  وغزة
من جهت   أّكد  بير التسلح العسكري في الشرق األوسط "يورام شفيتسر" أّن "هسراايل" استفادت من نظرة 

همت حذب النظرة بدفع تشديد هجراءات  لحرك  حماس كذراع من أذرع اإل وان المسلمين  حيا أس االنق ب
ضد حماس  موضحًا أن  من   ل الحمل  الدعااّي  التي شنها ضد حماس تحاول هدان  جماع  اإل وان 
المسلمين في مصر ذاتها  وتسع  لتبرير نزع الشرعّي  عنها  السيما في الوقت الذي تواصل في  الجماع  

حي بذلو تحاول هضعاف التأييد الجماحيري لجماع  اإل وان   و االنق بتنظيم المظاحرات الكبيرة ضد 
 المسلمين من   ل شيطن  حرك  حماس.
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وأوضح "شفيتسر" أّن  عل  الرغم من الجهد الكبير الذي تبذل  في مواجه  التنظيمات اإلس مي  الجهادّي  
معلن  معتبرًا أّن أّي العامل  بسيناء وحماس  فإن  يتوجب عل  "هسراايل" عدم هبداء أي تد ل ظاحري و 

تد ل علني من قبلها سيجعل الحم ت األمنّي  التي يقوم بها الجيش المصري تبدو وكأنها تتم من أجل 
بأن  االنق بينمصالح "هسراايل"  وبناًء عل  رغبتها. وشّدد عل  ضرورة أن تحرص عل  السما  لسلط  

دي  دون تد ل معلن  موصّيًا صناع القرار في "تل تواصل الحرب الكبيرة التي تشنها عل  التنظيمات الجها
أبيب" عل  هبداء المرون  المطلق  التي يسمح بها الملحق األمني في اتفاقي  "كامب ديفيد" لتمكين الجيش 
المصري من مواصل  عمليات  ضد الجهاديين  السيما عل  صعيد هد ال القوات والعتاد الحربي. ورجح أّن 

أطلقت من سيناء واستهدفت "هي ت"  وبعه الصواريا التي أطلقت من غزة هط ق الصواريا التي 
 واستهدفت عمق "هسراايل"  جاءت ردًا عل  الحمل  التي يشنها الجيش المصري ضد المنظمات الجهادي .

 معهد ال دس "أورشليم" للشؤون العامة والدولة
 1/2/2104ية، ، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحف4101الترجمات العبرية 

 
 وي بضون بلغة المصالحة التاريخية! التسويةيدفعون بلغة  02

 مرزوق الحلبي
لماذا تصّر هسراايل في هطار تسوي  مع الفلسطينيين عل  تواجد طويل األمد في غور األردن وعل  اعتراف 

  الفلسطينيين ُتحدد فلسطيني بإسراايل كدول  القومي  اليهودي ؟ اإلجاب  عن حذا الس ال المعضل  بالنسب  ال
الموقف الفلسطيني من اقتراحات وزير ال ارجي  األميركي جون كيري ومن فرص  التفاوه الحالي . وُيمكن 
لإلجاب  الفلسطيني  أال تكون عل  نسق نرفه أو نقبل. من حنا ضرورة تفكيو اللغز هل  عوامل  واقترا  

وال الكافي سياسيًا الرحان عل  الضغط األميركي صيغ  فلسطيني  لتجاوز الراحن  ألن  من غير الصحيح 
 وعل  سيف المقاطع  فوق عنق هسراايل.

المطلبان اإلسراايليان مرتبطان من حيا الهدف الذي يراد تحقيق . فمطلب االعتراف بدول  هسراايل كدول  
ين هل  حدود للشعب اليهودي يهدف هل  تحصيل اعتراف فلسطيني وعربي بأن ال عودة للفلسطينيين ال جا

 هذا-هسراايل المرسوم  في هطار التسوي . بمعن   أن حّل مسأل  ال جاين الفلسطينيين ينبغي أن يحصل 
كل مكان باستثناء هسراايل في حدود التسوي . وحذا يعني أن التسوي  المتداول  تشّكل بالنسب   في-حصل 

  يهودي  ثابت  في هسراايل بمنع العودة إلسراايل ضبط الديموغرافيا الفلسطيني  عل  نحو يضمن غالبي
الفلسطيني  وبتسهيل ال روج الفلسطيني منها في شكل تبادل مناطق أو تشجيع الهجرة. وحي نزع  قد تصل 

 كاحتمال. "الترانسفير"حّد 
أما اإلصرار عل  التواجد في غور األردن فليس أمنيًا بمقدار ما حو مكّمل لإلصرار األول عل  يهودي  

 . فالقصد اإلسراايلي حو التحّكم بحرك  الد ول وال روج هل  الدول  الفلسطيني  المتأتي  عن تسوي   كما الدول
حو الوضع في قطاع غزة. فاتفاق المعابر مع مصر والسلط  الوطني  قبل انق ب حماس وفي هطار اتفاقات 

لقطاع وضبط حرك  الد ول أوسلو يترو إلسراايل الص حيات الكامل  في التحّكم بسجل السكان في ا
وال روج من   واالمر ذات  تريدب هسراايل في ما يتصل بالضف  الغربي . فالوضع القاام اآلن حو تحّكم تام 
ليها. وحو ليس تحكمًا أمنيًا كما ُيّدع  بل تحّكم  للجانب اإلسراايلي بتنّقل الفلسطينيين من الضف  وا 

رافي بين النهر والبحر  يحّول اليهود هل  أقلي  ويشّكل ضغطًا ديموغرافي ُيقصد ب  منع حصول تغيير ديموغ
 حااً  لتغيير حدود التسوي  أو تطبيق حق العودة الفلسطيني  هل  فلسطين التاري ي  ولو جزايًا.
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حذا ما تريدب هسراايل من مطلَبيها المذكورين  وحو ما ينبغي أن ُيفّكر الفلسطينيون في كيفي  التعامل مع  
فه أو القبول. واقتراحنا أن ينبني التوّج  الفلسطيني عل  ر ي  الت وفات اإلسراايلي  شرعي  عكس عبر الر 

 الحلول التي ُتطر  من هسراايل والجانب األميركي.
اإلسراايليون  كما حو واضح في سلوكهم عل  األره وفي سياساتهم  معنيون بأن تكون التسوي  المقترح  

قام  الدولتين حً  نهاايًا للصراع  بمعن  تصريف حق العودة في شكل راحنًا عل  أساس تقاسم األ ره وا 
ُيعفي اإلسراايليين من حذا الملّف نهاايًا. يعني أنهم يريدون للتسوي  أن تكون بمثاب  مصالح  تاري ي  بينهم 

أن يدفعوا وبين الشعب الفلسطيني وعبرب مع المحيط العربي. ويريدون أن يحّصلوا كل عاادات المصالح  و 
أثمان تسوي  محدودة. حنا تكمن الفجوة بينهم وبين الفلسطينيين في حذب الجول  من المفاوضات وما سبقها. 
وعل  الفلسطيني أن يسّد حذب الفجوة بالفصل في التعامل بين التسوي  الممكن  وبين المصالح  التاري ي  

مطلَبين اإلسراايليين ب صوص ضبط الديموغرافيا المأمول   وحما تستدعيان لغتين م تلفتين. تنبغي ر ي  ال
الفلسطيني  ضمن  طاب المصالح  عل  نحو م تلف عن  ضمن  طاب التسوي . الت ّوفات اإلسراايلي  
شرعي  وينبغي التعامل معها  والس ال كيف. التسوي  محدودة بزمن وُيمكن وضع كل نقط  متفق عليها 

كون مرحل  تجريبي  أو مرحل  تمهيدي  أو مقّدم  التفاقات أوسع  من ضمن حدود زمني . فالتسوي  ُيمكن أن ت
حنا أحمي  أال يقبل الفلسطينيون أي مطالب تتجاوز حدود التسوي  مثل مطلب االعتراف بإسراايل دول  
الشعب اليهودي. حنا ُيمكن االكتفاء بحق تقرير المصير لليهود في فلسطين التاري ي  في هطار دول  

ال ُيمكن ضمن التسوي  المحدودة في زمن أو مواضيع  أن يطوي الفلسطينيون ملّف العودة مقابل هسراايل. و 
 هسراايل أو الدول العربي  أو العالم. وحو موضوع متروو بامتياز لحال  المصالح  التاري ي .

  في المساال حذا يعني أن يكون الفلسطينيون كرماء جدًا في االستجاب  لمطالب هسراايلي  في حدود التسوي
من دون أي  لط لألوراق  02األمني  مثً   أو حت  في مسأل  هد ال تعدي ت عل  حدود حزيران )يونيو( 

بين مقتضيات تسوي  محدودة وبين مقتضيات مصالح  تاري ي   بين أثمان يدفعها الفلسطينيون ضمن 
  للمصالح  ألنها تشمل الجاي تسوي   وأثمان يقبضونها ضمن مصالح  تاري ي . فمسأل  ال جاين قضي

ألف فلسطيني في هسراايل يعيشون  ارج قراحم األصلي ( والجاي الشتات. وقبول الفلسطينيين  221الدا ل )
بأنفسهم و/أو بأيٍد هسراايلي  مسأل  ُتحسم في هطار المصالح   ينبغي أن يحصل  ديمغرافيتهمضبط 

 ومطالب ال مكان لها في التسوي  المتداول  اآلن. الفلسطينيون في مقابلها عل  امتيازات وتعويضات
من حنا أحمي  أن يواصل الفلسطينيون التفاوه أو التوّج  هل  حياات األمم المتحدة من   ل التواصل مع 
العالم بلغت  وبإيضا  الفارق بين تسوي  وبين مصالح  تاري ي . ولو ُسالُت اآلن ألشرت عل  المفاوه 

ثق  بالنفس وبقام  مرفوع   صيغ  المصالح  التاري ي  األوسع ألن فيها م رجًا وأفقًا الفلسطيني أن يقتر  ب
للفلسطينيين واإلسراايليين عل  حّد سواء. وقد تكون في ذلو  أيضًا  قيم  مضاف  تتمثل في ت ليص 

 اإلسراايليين من أنفسهم واحت لهم وا عادتهم هل  التاريا.
 9/2/2104، الحياة، لندن

 
 ارفضوا مبادرة كيري! إذاالبديل؟  الوطنأتخشون  04

 عبد الباري عطوان
ان يتعره جون كيري وزير ال ارجي  االمريكي لحمل  حجوم مكثف  من قبل االسراايليين وبعه الكتاب 

الذي يضع لمسات   اإلطاراليهود الموالين لهم  ويتهمون  بال سامي  بسبب مقترحات  التي وردت في اتفاق 
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بفرض  عل  الفلسطينيين واالسراايليين  فهذا ال يعني ان  يحابي الجانب العربي عل  حساب اال يرة ويهدد 
 االسراايلي  وانما الن االسراايليين يريدون ابتزازب وجلب المزيد من التنازالت من الفلسطينيين من   ل .

ضات المقبل  حول الحل حذا الذي سيكون ارضي  المفاو  اإلطارالمصيب  الكبر  ان االحتجاجات عل  اتفاق 
النهااي تاتي من االسراايليين وليس العرب المتضرر االكبر من حذا االتفاق  االمر الذي سيعزز اعتقاد 

 أكبرالوزير االمريكي بان صمتهم  اي العرب  دليل رضا  او عدم الممانع   ما سيدفع   للضغط بشكل 
 وان الوصول ال  "حل وسط".عل  الفلسطينيين في القضايا ال  في  الكبر  تحت عن

*** 
  ومن الم سف انهم حققوا كل ما يريدون االبتزازاالسراايليون وليس نتنياحو فقط  است دموا اسلوبا واحدا في 

عبرب  فقد فرضوا عل  الفلسطينيين والعرب التسليم بشرعي  قيام اسراايل  واالعتراف بها عل  اراه محتل  
وم  واعتبروحا اعماال ارحابي   ونجحوا مرة ا ر  في اجبار منظم  التحرير   وشيطنوا اعمال المقا0940عام 

عل  نبذحا  واجبروا حرك  "حماس" عل  وقف العمليات االستشهادي  من   ل حمل  شيطن  عالمي  وحصر 
الهجمات في دا ل االره المحتل  وعدم نقلها ال  ال ارج  بينما لم تتوقف اسراايل مطلقا عن اغتياالت 

 دة المقاوم  في الدا ل وال ارج معا.قا
الرايس محمود عباس ال يريد الكفا  المسلح ويدين   وال يريد انتفاض  سلمي  او غير سلمي   ويتحدا عن 
العصيان المدني من دون ان يحره علي   ويتنازل عن حق العودة الش صي )ال يريد العودة ال  صفد( 

حاليا عل  وطني  نتنياحو  اي ان يرفه اال ير مقترحات  من  مس  م يين فلسطيني  ويراحن وألكثر
يعطي  ألن كيري المقتر  حو اال طر عل  العرب والفلسطينيين منذ النكب    هطاركيري واطارب. اتفاق 

اسراايل كل ما تريد في المرحل  الراحن  ابتداء من اسقاط حق العودة  ومرورا بالتنازل عن القدس المحتل   
واقع  وانتهاء باالعتراف بيهودي  دول  اسراايل في حدود آمن  محمي  بقوات  كأمرستوطنات والتسليم بالم

 اسراايلي  بم بس حلف الناتو.
يعني توطين نحو ث ث  م يين  ألن مشروع كيري حو ابلغ تعبير عن الوطن البديل للفلسطينيين في االردن  

الردن معا  وتشريع طرد ما يوازي حذا الرقم من فلسطيني عل  ارض  مقابل تعويضات حزيل  ل جاين وا
الضف  وال ط اال ضر  الن الدول  الفلسطيني  "المسا" التي ستقام ال تستطيع استيعاب ح الء او من 

 سيعودون اليها من لبنان وسوري .
نحمد هللا السلطات االردني  تنبهت  وبعد تلك   ال  حذا ال طر  واعلنت "متأ رة" رفضها ليهودي  اسراايل  و 

انها فعلت  ولكن ال يكفي  ويجب تعزيز حذا الرفه وترجمت  من   ل حمل  دبلوماسي  وشعبي  عل  
 المستويين العربي والدولي.

من مليون ونصف المليون عربي دا ل ما يسم  ال ط اال ضر   أكثريهودي  دول  اسراايل ال تعني طرد 
ن باعتبارحم اغراب الن الضف  اره يهودي  في نظر اليهود وانما ترحيل الفلسطينيين من الضف  ال  االرد

اليهودي  حو امر ُمعاٍد للسامي  وصاحب  يقف في  إلسراايل)يهودا والسامرة(  واالحم من ذلو ان اي انتقاد 
  ندق ادولف حتلر.

*** 
ينما يلتزم امر م لم ان يبدأ العالم يتحرو ويتعاط  مع اسراايل كدول  عنصري  ويفره المقاطع  ضدحا ب

 العرب الصمت ويطبعون ع قاتهم معها ويفتحون عواصمهم في وج  مس وليها.
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منهم فالمثلا العربي الذي تصد   وأكثراسراايل تدرو جيدا ان العرب في قم  ضعفهم وتريد انتزاع ما تريد 
  ومصر تقف لها دااما ولمشروعها معطوب  العراق ممزق وسوري  تعيش حربا عل  السلط  ومهددة بالتفكو

 قبال  حاوي  حرب طاافي  وعقاادي  وتزحف بسرع  نحو المجهول الغامه.
صمتنا وسقوطنا في فا التضليل واالعتدال اوقعنا في اوسلو  والجري  لف سراب مبادرة الس م العربي   

ن ياتي وسكوتنا عل  مبادرة كيري يعني التنازل عن كل ما تبق  من فلسطين  ومن دون مقابل ولهذا يجب ا
 الرفه منا لهذب المبادرة واال ننتظر مع عباس ونراحن عل  وطني  نتنياحو.

جديد وحناو اوسلو وقرارات االمم المتحدة ومجلس امنها ومبادرة الس م العربي ؟  هطارِلَم يطر  كيري اتفاق 
يبق شيء  حت  لم إلسراايلتضمن تنازالت عربي   هطاراالجاب  بسيط  وحي ان كل مبادرة او اتفاق 

المقبل سيقدم  وزير ال ارجي  االمريكي القادم وينص عل   اإلطارللفلسطينيين لكي يتنازلوا عن   اتفاق 
 الكبر  من البحر ال  النهر! بإسراايلجمل  واحدة وحي االعتراف 

 01/2/2104، العرل اليوم، عم ان
 

 الفلسطينيين حولكل شي  ينهار  04
 أمنون لورد

  االفكار تجاب االسراايليين والفلسطينيين يتغير من موسم ال  موسم. مرة رام هللا في موض  التش يص لشرط
حي اوشفتس ومرة حنا ومرة حناو. ومرة اسراايل حي عل  االط ق نازي  والفلسطينيون آ ر اليهود. مرة 

الفظيع  احت ل ومرة استغ ل ومرة تطهير عرقي. التطهير العرقي كان في الموض  عندما وقعت المأساة 
لحروب البلقان في العقد اال ير من القرن الماضي. ودااما أبرتهايد. منذ عهود موج  الدعاي  المناحض  
للصهيوني  في االتحاد السوفييتي في نهاي  الستينيات والسبعينيات  ولكن بالطبع بات حذا أكثر التقاطا في 

 العقد اال ير. 
ليزا رايس  فان ش صي  السود البيه اجتازت عملي  ترميم. منذ عهد وزيرة ال ارجي  االمريكي   كوندا

أبرتهايد أقل  سود أكثر في دول الجنوب في العهود اياحا ما قبل حرك  حقوق المواطن. وم  را  يوجد 
. تش يص واحد فقط ينقص: 09احتدام: الفلسطينيون حم مثل العبيد السود في الواليات المتحدة في القرن الا 

ات ومنتجي الصيغ الثقافي  لد  جدنوف وستالين  اللذين أمليا الموضات الثقافي  بين العديد لموزعي الع م
 من المفكرين في الغرب قبل سنوات عديدة.

شيء واحد فقط يصعب عل  رجال شرط  االفكار شرح   او لغره الموضوع نفي : للمثقفين الم يدين 
ا قواعد قوة في اسراايل وفي العالم وللفلسطينيين ورجال للفلسطينيين وللمجموعات السياسي  التي  لقت لنفسه

. لديهم قدرة عل  ان أحددعايتهم توجد قدرة وصول حرة واسع  ال  الرأي العام االسراايلي. حذا لن ينفي  
يد لوا رساالهم بشكل حر من   ل قنوات الراديو  التلفزيون والصحاف  المكتوب . العكس  حذا يميل ال  

. ومع ذلو  فقد فشلوا حت  اليوم في اقناع "الزمن المتساوي"مما يسم  في وساال االع م  أكثرمنحهم 
الجمهور االسراايلي بحججهم. فهم يجدون صعوب  في اقناع الجمهور االسراايلي بتقديم التنازالت ال زم  

   نازيين ومنفذي قتل الشعب. لآل رينكي يكف المثقفون عن ادانتهم بصفتهم مستعبدين 
حناو سببان أساسيان لفشل المدفعي  الم يدة للفلسطينيين. ال اريد أن ادعي بان الفشل الدعااي حذا يفشل 

من الصعب  ألن ايضا التنمي  االجتماعي  الفلسطيني  ويمس بالمصالح االجتماعي  االنساني  االساسي  فيها  
أنفسهم يسعون ال  تحقيق احداف كهذب. أن نر  من ي وه الكفا  الم يد للفلسطينيين وزعماء الفلسطينيين 
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االسباب لماذا ال يقتنع االسراايليون. فهم ي حظون الميل العميق: الحرب المناحض   أحدوبالفعل  فان حذا 
 بإسراايلبكل مستوياتها الدعااي   االرحابي   الدبلوماسي  واالقتصادي  تستهدف قبل كل شيء المس  إلسراايل

 ا؛ وحي ليست موجه  لتحقيق مصالح وطني  حقيقي  للفلسطينيين. ان لم يكن تصفيتها تمام
حو احساس العدل العميق لد  "االوروبي الفلسطيني  إلسراايلالسبب الثاني لفشل الكفا  المناحه 

االسراايليين  وال  جانب  احساس القوة الذي لم يكن موجودا في الماضي. عن روسيا يقال ان مكانتها 
 يسبق أن حدا منذ االمبراطوري  السوفييتي .  تعززت جدا مثلما لم

الواضع معاكس:  إلسراايلولكن في االمور المقررة للمستقبل  روسيا تضعف عل  نحو مستمر. بالنسب  
 فهي احيانا تبا ضعفا ولهذا فانها تستدعي الضغوط. ولكن في االمور المقررة حي أقو  مما في الماضي. 

دول  اسراايل وبالمكان الذي تحتل  في الحقول  بأحمي   يعترف أكثر فأكثر العالم  بقدر ما يوجد شيء كهذا
يتسلون بلوااح اتهام استعماري   توجد  األكاديميون. وبينما ال يزال الفلسطينيون ومساعدوحم لإلنساني الهام  

قاف   في الدولي  في االقتصاد  في العلوم  في الث لألسرةاسراايل بعيدا مما في الماضي. فهي مجدي  
مجاالت االمن واالعتبارات الجغرافي  السياسي . اولاو الذين يقاتلون ضدحا يمثلون  مثلما حو دوما في تاريا 

 الصراعات المناحض  لليهود  نوعا من الرجعي   رفه التقدم والحري .
راايليون يريدون لو كان م يدو الفلسطينيين مثل سفير االتحاد االوروبي في اسراايل او مثقفون وسياسيون اس

رسال  ال لبس فيها: انظروا حولكم. العالم العربي الذي عرفتموب  هليهمحقا مساعدة الفلسطينيين  لكانوا ينقلون 
ينهار عل  سكان . مستقبلكم ورفاحكم يكمنان في توج  التعاون العميق مع اسراايل. وفقط الشراك  والس م 

ا  المناحض  السراايل ستحكم عليكم بالت لف والمعاناة سيضمنان مستقبل ابنااكم. استراتيجي  الكف
 المستمرين.

 9/2/2104معاريف 
 01/2/2104، ال دس العربي، لندن
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