
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 عريقات: لن نمدد المفاوضات... ولن نعترف بيهودية "إسرائيل" 
 "معاريف": كيري وافق على تضمين خطته االعتراف بـ"يهودية إسرائيل" وباألمر الواقع

 بموافقة حماس على موعد لالنتخابات مرهون المصالحة الفلسطينية عزام األحمد: تحقيق
لغاء حق  و  "إسرائيلـ"من لاألوضمان االعتراف بالدولة اليهودية  نتنياهو سيؤكد مطالبه ألوباما:  العودة ا 

 وتركيا تنهيان أزمة "مافي مرمرة" : "إسرائيل"نيةالثا اإلسرائيليةالقناة 

ــوم ــص  خصــي"العــرا الي ــري يبل ات ": كي
عربيــــة أن البــــديل لحــــق العــــودة هــــو 

أمــاكن ودــودهم بتــوطين الفلســطينيين 
 مع منح بعضهم دنسيات أخرى 
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أماكن ودودهم بطين الفلسطينيين : كيري يبلص  خصيات عربية أن البديل لحق العودة هو تو ""العرا اليوم 5
 مع منح بعضهم دنسيات أخرى 

كشفت مصادر مطلعة تفصيالت أساسية بصورة مركزية أكثر للمالمح األساسية التجاهات وزير الخارجية 
 من عاصمة عربية. أكثراألمريكي جون كيري، التي برزت عبر اتصاالته ومشاوراته مع 

ة واإلمارات بأن ملف الالجئين هو العنوان األبرز للتسوية، التي شخصيات عربية في السعودي كيري أبلغو 
يسعى للتفكير فيها على أساس عدم وجود "مكان" قانوني وواقعي إلنجاز حق العودة، وبالتالي سيكون البديل 

أوروبا وأمريكا توطين الفلسطينيين في أماكن وجودهم مع منح بعضهم جنسيات دول خليجية واقامات في 
وتوفير آليات "تواصل" حيوية بينهم في األردن وعبره. خطة كيري تركز على توفير أموال دولية وكندا، 

كريمة لبند "التعويض"، على ان تتالزم التعويضات التي تمنح لالجئين الفلسطينيين مع تعويضات مماثلة 
دية ودول الخليج هذا ستمنح لليهود العرب الذين غادروا الدول العربية. هنا حصريا يفترض ان تمول السعو 

إدارية في أحد أحياء مدينة  السياق. كما تتعرض المقترحات لحل واقعي يمكن الفلسطينيين من عاصمة
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قد  وبنسبةالقدس مع موافقة العرب على مبدأ" يهودية إسرائيل" وعلى أساس هذا المبدأ يتم تبادل األراضي 
 كما يريد بنيامين نتنياهو. % 41تصل لـ 

ما يؤخر تفعيل المقترحات األمريكية هو حصريا سعي اإلدارة األمريكية ألن تكون صفقة  وفقا لمصادر
 السوري.السالم مع الفلسطينيين ختاما للصفقة الكبرى المعنية بالملف  اتفاقيهودية إسرائيل وترتيبات 

 55/2/2152العرا اليوم، عمان، 
 

 "وتأسيس حماس نان مسودي عن اإلخوانعد ذكريات د. إلى الموادهة..عرض كتاا لـ"الزيتونة": " 2
عــن مركــز الزيتونــة للدراســات واالستشــارات كتــاب "إلــى المواجهــة.. ذكريــات د. عــدنان مســودي عــن  صــدر

اإلخــوان المســلمين فــي الضــفة الأربيــة وتأســيس حمـــاس"، مــن تحريــر الكاتــب بــالل محمــد، وتقــديم د. عـــزام 
المؤسسـين لحركـة المقاومـة اإلسـالمية سحمـاسا فـي الضـفة والدكتور عدنان مسودي هو أحد القـادة  التميمي.

وكــان لــه دور رئيســي ومــؤثر فــي تأســيس المحاضــن األولــى  .2011وتــوفي ســنة  1444الأربيــة، ولــد ســنة 
 للخاليا العسكرية لحركة حماس في الضفة الأربية قبل تأسيسها.

، حيث خاض تجربـة 1445حتى سنة  الكتاب يتناول مذكرات شخصية، أو أحداثا عايشها الكاتب منذ والدته
 اإلبعاد الشهيرة في مرج الزهور.. وفيه سبعة فصول وثالثة مالحق: شهادة، ووثائق، وتقارير.

 
 الفصل األول

عــن طفولتــه فــي مدينــة الخليــل ، ا1431-1444عنــوان "البدايــة" سالــذي هــو تحــت الفصــل األول فــي يتحــدث 
، ومـــن الجملـــة األولـــى يؤكـــد عضـــوية والـــده فـــي اإلخـــوان 1441ومدارســـها، ومشـــاهدته نكبـــة الالجئـــين ســـنة 

المسلمين فـي تلـا الفتـرة، وهـي شـهادة لـيس فقـط علـى وجـود اإلخـوان فـي فلسـطين، بـل علـى انتشـار دعوتهـا 
 هناا.

 
 الفصل الثاني

ا، يتحـــدث لـــيس فقـــط عـــن مشـــاهدته 1412-1431فـــي الفصـــل الثـــاني، "فـــي صـــفوف اإلخـــوان المســـلمين" س
انخراطـه فـي نشـاطات وفعاليـات اإلخــوان فـي تلـا الفتـرة، والتـدريب العسـكري واإلعـداد مــن لإلخـوان، بـل عـن 

 أجل معركة التحرير القادمة. وفيه بعض مذكرات الدعوة في منطقة الخليل.
 

 الفصل الثالث
في الفصل الثالث، تبدأ بذور الفكر الجهادي تظهر لدى الكاتب، ولدى أبنـاء جيلـه. فتحـت عنـوان "فـي طلـب 

 ا، يتناول الكاتب حياته في سوريا حيث توّجه للدراسة.1490-1412طب" سال
ويســــتفيد المتتبــــع للعمــــل التنظيمــــي لإلخــــوان المســــلمين مــــن هــــذا الفصــــل مــــن نــــاحيتين: األولــــى أن العالقــــة 
التنظيميــة بــين اإلخــوان فــي األقطــار وثيقــة وسلســة، حيــث انــتظم الكاتــب فــي صــفوف اإلخــوان المســلمين فــي 

 وصيةا بمجرد انتقاله إليها، وتشّرب فكرهم وعايش أنشطتهم وساهم في فعالياتهم.سوريا سبت
وتجربته دليل حسـي علـى هـذا األمـر. والثانيـة بدايـة تسـرب أفكـار سـيد قطـب إلـى اإلخـوان فـي خـارج مصـر، 

 واعتماد المناهج التربوية التي استطاع تهريبها أحد السجناء السوريين من مصر إلى سوريا.
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 الرابعالفصل 
لعــّل الفصــل الرابــع هــو األهــم فــي حيــاة مســودي بعــد فصــل تأســيس حمــاس، وهــو المؤســس للفكــر الجهــادي 

ا، حيـث عـاد 1491-1490الثوري في حركة اإلخوان المسلمين في الضفة الأربية، بعنوان "انقالب قطبي" س
تشــفيرها، والتــي تقــوم علــى  مســودي إلــى الخليــل مناديــا بتطبيــق المنــاهج التربويــة التــي حملهــا مــن ســوريا بعــد

تشــكيل النـــواة الصـــلبة للعمـــل التنظيمــي الجهـــادي، ويســـرد فيهـــا حواراتـــه مــع "حكمـــاء" اإلخـــوان المســـلمين فـــي 
الضــفة، الــذين انقســم رأيهــم إزاء أفكــاره، حيــث واجــه انقســاما بيــنهم، وقــرر تأســيس األســرة األولــى مــن الشــباب 

 المتحمس لهذا العمل.
ت كتلته، والتقت مع الشيخ رائد صالح والشيخ كمال الخطيب اللذين كانا طالبين في وفي هذه المرحلة توسع

 الكلية الشرعية في الخليل، وغيرهما ممن أصبحوا من قادة العمل اإلسالمي.
وكبرت هذه الكتلة وصارت وازنة، مما جعلها تـدخل فـي حـوارات مـع التنظـيم المركـزي، حيـث انتظمـوا جميعـا 

الفكر الجهــادي للمــنهج، وابتعــد عّمــا فيــه مــن فكــر االنعــزال عــن المجتمــع، وتحــول مــن فيــه واحــتفظ مســودي بــ
"معالم قطب" سأي كتاب "معالم في الطريق" لسيد قطبا إلى "دعاة الهضيبي" سكتاب "دعاة ال قضاة" لمرشـد 

 اإلخوان حسن الهضيبيا.
 

 الفصل الخامس
خــوان المســلمين والنظــام فــي ســوريا، وقــد عــاد فــي الفصــل الخــامس بــدأت تظهــر بقــوة معــالم الحــرب بــين اإل

ا، فاضـطر للخـروج مـن البلـد هاربـا بعـد القـانون 1410-1493الكاتب إلى سوريا بعنوان "للطـب مـن جديـد" س
 الذي قضى بإعدام كل من ينتمي لإلخوان المسلمين. 1410لسنة  44
 

 الفصل السادس
هـــو الفصـــل الســـادس وعنوانـــه "نحـــو حمـــاس"  الفصـــل األهـــم علـــى الصـــعيد العـــام، واألكثـــر تفـــردا وحصـــرية،

ا، فقــد واكــب تأســيس حمــاس وانفجــار االنتفاضــة األولــى، فقــدم قــراءة موازيــة لتأســيس حمــاس 1414-1411س
من منظـار اإلخـوان المسـلمين فـي الضـفة الأربيـة، علمـا أن الضـفة وغـزة كانتـا فـي مكتـب إداري واحـد يرأسـه 

 القيادي عبد الفتاح دخان.
كل الروايات بـال اسـتثناء تتحـدث عـن تأسـيس حمـاس فـي قطـاع غـزة عبـر اجتمـاع المجموعـة  فبعد أن كانت

األول سقيـــل إنهـــم ســـتة وقيـــل ســـبعة وقيـــل ثمانيـــة، واختلـــف األمـــر بســـبب صـــفة الحضـــور كعضـــو أصـــيل أو 
، بعد يوم واحد من حادثة المقطورة التي دهسـت العمـال العائـدين 4/12/1419مراقبا، وكان اجتماعهم في 

 لى غزة من الداخل الفلسطيني.إ
 

 الفصل السابع
-1442السؤال المطروح هو لمـاذا خـتم الكاتـب مذكراتـه بالفصـل السـابع بعنـوان "ذكريـات فـي مـرج الزهـور" س

ا؟ وهو تجربـة إجباريـة ال يسـتطيع المشـاركون فيهـا أن يأفلوهـا، وفيـه حكايـة اإلبعـاد، وبعـض الحـديث 1445
 و لم يحدث اإلبعاد، ربما توقف قبل هذا التاريخ أيضا.عن يومياته الخاصة فيه... ول
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 في الخالصة، تكمن أهمية الكتاب في نواح عدة، نختصرها في التالي:
 شخصية لبدايات الوجود اإلخواني بين أبناء فلسطين، وليس الوافدين. شهادة-1
 ر.وسالسة العالقة التنظيمية للمنتقلين من أعضاء التنظيم بين األقطا سهولة-2
 سيد قطب على فكر الجيل المؤسس للمقاومة في فلسطين. تأثير-5
طــالق  إضــاءته-4 الجديــدة والفريــدة علــى القــرار اإلخــواني فــي فلســطين بالعمــل الجهــادي، وتأســيس حمــاس وا 

 اسمها، ودور الضفة في هذا القرار.
دارتها الميدانية ليوميات االنتفاضـ كشفه-3 ة، والعالقـة مـع الفصـائل عن وجهة نظر حماس من االنتفاضة وا 

 األخرى فيها.
2/2/2114الدزيرة نت، الدوحة،   

 
 عريقات: لن نمدد المفاوضات... ولن تعترف بيهودية "إسرائيل" 3

رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب ، أن نقاًل عن الوكاالت 55/2/2152الخليج، ال ارقة،  ذكرت
"إسرائيل"، وأشار إلى أنهم اعترفوا ب"إسرائيل" على حدود  عريقات أكد أن الفلسطينيين لن يعترفوا بيهودية

وتم تبادل أوراق االعتراف بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس  4411فلسطين المحتلة عام 
 .4441الوزراء "اإلسرائيلي" إسحاق رابين في العام 

"اإلسرائيلي" في  رئيسة طاقم المفاوضين وقال عريقات أمس لإلذاعة الفلسطينية "قلت للوزيرة تسيبي ليفني
ميونيخ مؤخرًا لن نأير تاريخنا وحضارتنا وديننا ولن نعترف بإسرائيل دولة يهودية". ولفت عريقات إلى أن 

 .المفاوضات المباشرة متوقفة وكل ما يجري مفاوضات
اوضات التي من وأشار إلى أن "كيري لم يقدم أي مقترح حتى الساعة. ونفى عريقات أي تمديد للمف

 إبريل/نيسان المقبل. 94المفترض أن تنتهي في 
عضو  أن ،عوض الرجوب نقاًل عن مراسلها الخليل من 55/2/2152الدزيرة نت، الدوحة،  وأضافت

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة نفى بشدة وجود أي مفاجآت من الجانب الفلسطيني، 
فلسطينيا واضحا أرسل إلى وزير الخارجية األميركي جون كيري والرئيس األميركي  وقال إن هناا موقفا

باراا أوباما، وأعلمت به ليفني وغيرها من المسؤولين اإلسرائيليين، يقول لن يكون هناا اعتراف بيهودية 
 الدولة، وأن االعتراف تم وسبق، ولن يكون هناا اعتراف آخر.

ذا قدم كيري اتفاق إطار يتضمن اعترافا فلسطينيا بيهودية الدولة قال وبشأن الموقف الفلسطيني فيما إ
ذا ما أدرج  المسؤول الفلسطيني "الحديث ليس اتفاق إطار، بل أفكار غير ملزمة أو يمكن االعتماد عليها، وا 

 موضع الدولة في مقترحات كيري فسيسجل الجانب الفلسطيني اعتراضه".
، طلب خلف كواليس عملية عباس  الرئيس الفلسطينيأن  55/2/2152العرا اليوم، عمان،  وأوردت

 اإلطارالتفاوض الجارية، عبر فريق وزير الخارجية األمريكي جون كيري، تأجيل أمد التفاوض على اتفاقية 
التي تثير الكثير من الجدل حتى شهر نيسان المقبل، بهدف كسب المزيد من الوقت وترتيب األوراق 

المتعلقة بمقترحات تعيين "نائب للرئيس"، وهو أمر ليس بعيدا عن المطبخ  الداخلية، خصوصا تلا
 األمريكي.
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اجل قليال االهتمام بملف القضية الفلسطينية، لكن انطباع الخبراء  9لقاء جنيف  بأجندةاالنشأال االمريكي 
التي ستحددها  ملف التسوية الفلسطيني على هامش الترتيبات النهائية، إلنجازان الفرصة متاحة مجددا 

 جنيف، وفقا لقواعد تالزم المسارات مجددا.
 

 "لوبي برلماني دولي" لعزل االحتالل إلىبحر يدعو  2
بحر، اليوم االثنين، بالتوصيات الصادرة عن برلمان  د. أحمدرّحب النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 

لفلسطينيين، داعًيا إلى تشكيل لوبي دولة جنوب أفريقيا بخصوص القضية والوضع الفلسطيني بما يخدم ا
 برلماني دولي لعزل الكيان العبري.

وأشاد بحر بالتوصيات الصادرة عن برلمان دولة جنوب إفريقيا بخصوص دعم القضية الفلسطينية 
والمصالحة الفلسطينية الداخلية، وتفعيل مقاطعة منتجات المستوطنات، واستقدام الطلبة الفلسطينيين، 

 حملة الجواز الفلسطيني إلى جنوب إفريقيا.وتسهيل دخول 
ورأى أن التوصيات الصادرة عن البرلمان الجنوب إفريقي التي جاءت في ختام المؤتمر التضامني مع 
الشعب الفلسطيني تعبر عن عمق العالقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والجنوب إفريقي، وتؤكد مدى 

 قوق والثوابت الوطنية الفلسطينية. عدالة القضية الفلسطينية، ومشروعية الح
 51/2/2152فلسطين أون الين، 

 
 " قد تكون "دولتان ل عبين"اإلطارتيسير خالد: مفادأة "اتفاق  1

توقع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، أن تكون المفاجأة التي يحملها "اتفاق 
ألمريكي جون كيري، على الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، "دولتان " الذي سيقدمه وزير الخارجية ااإلطار

وأوضح خالد في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل االجتماعي "فيسبوا"،  لشعبين".
وأشار  أن كيري وفريقه إلى المفاوضات يعمل بدأب على بلورة ما يراه حلوال للمواقف التفاوضية المتباعدة.

صريحات رئيسة الوفد اإلسرائيلي للتفاوض تسيبي ليفني في جلسة اللجنة الوزارية االسرائيلية للدستور إلى ت
والقانون، التي ردت فيها على أقوال الوزير االسرائيلي أوري أورباخ من حزب سالبيت اليهوديا المتطرف: 

عب اليهودي، والتي ردت فيها عليه إن الفلسطينيين لن يقبلوا أبدا االعتراف بـسإسرائيلا كدولة قومية للش
 بالقول: "انتظر ستفاجأ".

وأضاف خالد: "ما فرقت كتير، واللي مش عاجبه الحل يسجل تحفظ، وهكذا يكون جون كيري قد نجح في 
ذا ما سارت سياسة جسر الفجوات على هذا النحو، فسوف نكون أمام "اتفاق إطار" مليء  جسر الفجوة. وا 

أن واحد. الفجوات هنا طبعا للفلسطينيين والجسور لإلسرائيليين لتساعدهم على بالفجوات وبالجسور في 
 العبور نحو الهدف".

 51/2/2152فلسطين أون الين، 
 

  ريك أساسي وموضوعي في العملية السلمية األردنعبد ربه:  6
ن شريا أساسي قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إن "األرد :عمان

 وموضوعي في العملية السلمية، إزاء ملفات يجب أن يكون شريكًا فيها، مثل قضية الالجئين الفلسطينيين".
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ذاعة أجيال الفلسطينية عبر الهاتف أمس من فلسطين المحتلة، إنه  وأضاف، خالل حديث مشترا لـ"الأد" وا 
ة، باعتباره شريكًا أساسيًا وموضوعيًا فيها، وهي "ال يمكن ألي عاقل تجاهل دور األردن في العملية السياسي

 ليست تفضاًل أو منـّة من أحد".
فلسطيني"، مضيفًا بأن "بحث  الجئوأكد "التوافق الفلسطيني واألردني على حق العودة والتعويض لكل 

الف الصيأة لذلا سيتم التفاهم حولها مع األشقاء في األردن، ودول اللجوء األخرى، فهي ليست نقطة خ
 أبدًا"، وذلا "عند نضوج تلا القضية على طاولة التفاوض".

وقال إن "الجانبين الفلسطيني واألردني متفقان على أن منظمة التحرير هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
 الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن "األردن يساند ذلا ويدعمه بكل الثقل والقوة".

نضجت فيها أي قضية من ملفات الوضع النهائي على طاولة  وزاد "لم نصل حتى اآلن إلى مرحلة
 المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي"، بينما "اتفاق اإلطار" صيأة أميركية للمفاوضات فيما بعد.
 55/2/2152الغد، عمان، 

 
 "األونروا" بـ"غسل أدمغة الطلبة" وكالة تتهم غزةالحكومة في  7

حكومة غزة مساء اليوم االثنين وكالة غوث وتشأيل الالجئين  اتهمت وزارة التربية والتعليم في: غزة
الفلسطينيين "األونروا" بإقرار مناهج غير مرخصة في مدارسها وصفتها بأنها تهدف لـ"غسل دماغ الطالب 

 الفلسطيني"، لكن الوكالة الدولية نفت ذلا.
هذه المناهج وسحب الكتب من  وقالت الوزارة أنها أرسلت رسالة شديدة اللهجة لألونروا إليقاف تدريس

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنها ستدرس اتخاذ إجراءات بهذا الصدد خاصًة أنه تمت طباعة  المدارس.
وتوزيع المناهج في المدارس دون علم الوزارة أو موافقتها، معتبرة المناهج المقررة ال تنسجم مع ثقافة 

دماغ الطالب الفلسطيني وجعله يتقبل االحتالل اإلسرائيلي في المجتمع الفلسطيني وتهدف لما وصفته "غسل 
ظل استمرار العدوان والقتل وتصعيد االحتالل إلجراءاته القمعية وتهويد المدينة المقدسة وبناء الجدار 

 الفاصل".
 55/2/2152القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل"مع  "التخابر"لفلسطيني بتهمة  عاما   51غزة: السدن  8

عامًا  41حكمت محكمة عسكرية تابعة لحركة "حماس"، اليوم، على فلسطيني بالسجن  :ف ب أ-غزة 
وأفادت "وكالة الرأي لإلعالم" التابعة للحركة بأن "المحكمة العسكرية في  بعدما دين بـ"التخابر" مع إسرائيل.

ى أن المحكوم عامًا على متخابر مع االحتالل"، مشيرة إل 41غزة أصدرت صباح اإلثنين، حكمًا بالسجن 
الذي عرفته باألحرف األولى من اسمه "م. س" اعتقل قبل سنوات "بتهمة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي 

 واالرتباط به، واإلبالغ عن أماكن وأشخاص لهم عمل مع المقاومة"
 55/2/2152الحياة، لندن، 

 
 وعد لالنتخاباتبموافقة حماس على م مرهون المصالحة الفلسطينية تحقيقعزام األحمد:  9

عضو اللجنة المركزيـة لحركـة ، أن غزةو رام هللا، ، وعن وكاالت من 11/2/2114، االتحاد، أبو ظبيذكرت 
ومسؤول ملف الحـوار الـوطني فيهـا عـزام األحمـد أعلـن أمـس أن تحقيـق المصـالحة الوطنيـة الفلسـطينية  "فتح"
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مرهــون بموافقتهــا علــى  2009تصــف عــام المســيطرة علــى قطــاع غــزة منــذ من "حمــاس"مرهــون بموافقــة حركــة 
موعـــد إجـــراء االنتخابـــات العامـــة والرئاســـية فلســـطينية جديـــدة. وقـــال األحمـــد لإلذاعـــة الفلســـطينية إنـــه مســـتعد 
للوصول إلى غزة لالتفاق على تنفيذ المصالحة فور إبالغـه مـن حمـاس بأنهـا جـاهزة إلعـالن تشـكيل حكومـة 

 ات.فلسطينية موحدة وتحديد موعد االنتخاب
طلبت من فتح مهلة لبحث اقتراحها األخير بشأن تشكيل حكومة انتقالية وتحديـد موعـد  "حماس"وأوضح أن  

نأمـل فـي أن نتلقـى جوابـا "أشـهر، ولـم تقـدم ردا رسـميا حتـى اآلن. وأضـاف  1لالنتخابات في فترة ال تتجـاوز 
وعـد االنتخابـات، ألن األوضـاع من حركة حماس حتى نعلن تشكيل حكومة التوافق الوطني واالتفـاق حـول م

فــي األراضــي الفلســطينية ال تحتمــل المزيــد مــن التأجيــل فــي تحقيــق المصــالحة خصوصــًا   فــي ظــل التعنــت 
 ."اإلسرائيلي
مســـؤول ملـــف المصـــالحة الوطنيـــة عـــزام ، مـــن رام هللا، أن 11/2/2114الحيـــاة الدديـــدة، رام هللا، وأضـــافت 
معـــه الخمـــيس  أجـــراهإســـماعيل هنيـــة طلـــب فـــي آخـــر اتصـــال [ ]رئـــيس الحكومـــة فـــي غـــزة كشـــف ان ،األحمـــد

الماضــي، المزيــد مــن الوقــت لتــتمكن حمــاس مــن بلــورة موقفهــا النهــائي مــن موضــوع المصــالحة وتنفيــذ مــا تــم 
جـــراءاالتفـــاق عليـــه بخصـــوص تشـــكيل حكومـــة كفـــاءات وطنيـــة  انتخابـــات رئاســـية وتشـــريعية يقـــرر الـــرئيس  وا 

 محمود عباس موعدها بمرسوم.
 

 زيارة األحمد تنفيذية وليست تفاوضية.. موافقتها على ت كيل حكومة انتقالية أبلغتناعث: حماس   11
أكد عضو اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح نبيـل شـعث، الـذي يـزور غـزة منـذ عـدة أيـام، : هللا التركماني عبد-غزة

إلـى أن الزيـارة المرتقبـة لـرئيس أن حركة حماس أبلأت موافقتها على البدء بتشكيل الحكومة االنتقالية، مشـيرًا 
 وفد حركة فتح في ملف المصالحة وعضو لجنتها المركزية عزام األحمد، "ليست تفاوضية بل تنفيذية".

وأوضــح شــعث خــالل لقائــه بالصــحفيين أمــس فــي غــزة، نظمــه "بيــت الصــحافة"، أن األحمــد ســيأتي إلــى غــزة 
ود تــم وضـعها وشـرحها فــي اتفاقيـات المصــالحة لـيس مـن أجــل التفـاوض حـول بنــود المصـالحة كــون هـذه البنـ

السابقة، بل من أجل تنفيذ ما جاء في هذه البنود، مشيرًا إلى أن حمـاس أبلأـت وفـد فـتح موافقتهـا علـى البـدء 
 بتشكيل حكومة انتقالية يرأسها رئيس السلطة في رام هللا محمود عباس.

ي تـولي ملـف إعمـار غـزة وتوحيـد المؤسسـات، أشـهر ومهمتهـا هـ 1ولفت النظـر إلـى أن هـذه الحكومـة مـدتها 
والتمهيد لالنتخابات الرئاسية والتشريعية والوطنية، منوهًا إلى أن اللجان المالية واألمنية والسياسية تجتمع في 

 الوقت الراهن من أجل وضع برامج تنفيذية لما تم االتفاق عليه في ملف المصالحة.
قية من قبل الحركتي "فـتح وحمـاس" لبـدء "سـالم إعالمـي" يتوقـف من ناحية أخرى، أكد شعث وجود رغبة حقي

عنــده كيــل االتهامــات وتراشــقها بـــين الطــرفين فــي وســائل اإلعــالم المختلفـــة، مــن أجــل تهيئــة المنــاخ إلنهـــاء 
 االنقسام الداخلي.

 
 مفاوضات

قبـــل بـــالمطلق وفـــي ســـياق المفاوضـــات الـــدائرة بـــين الســـلطة وسإســـرائيلا، أكـــد شـــعث أن حركتـــه والســـلطة ال ت
 من سكانها مسـلمون ومسـيحيون". %21بيهودية الكيان اإلسرائيلي، وقال: "ال يمكن أن نقبل بيهودية دولة، 

وأضاف: "فـي حـال اعترفنـا بيهوديـة الدولـة فـإن هـذا المصـطلح ينطبـق علـى الضـفة، حيـث يوجـد فيهـا بعـض 
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ــــان، وبا ــــة، وهــــذا ســــيجعلها ضــــمن هــــذا الكي ــــة اليهودي ــــار التاريخي ــــالي مــــن المســــتحيل االعتــــراف بهــــذا اآلث لت
 المصطلح، وهذا كالم مرفوض تمامًا لدينا".

وشدد شعث على أن رئيس السلطة "لن يتخلى عن الثوابت الفلسطينية وال عن حق العودة أو القدس عاصمة 
 للدولة الفلسطينية المرتقبة أو فصل غزة عن الجسم الفلسطيني".

لحـل مشـكلة الكهربـاء فـي غـزة، وقـال: "ال يجـوز تأجيـل أي مشـروع  كما أشار شعث إلى جدية تحرا السلطة
موجــه لأـــزة بحجـــة االنقســـام واالنفصــال أو االحـــتالل، لـــذلا نحـــن جـــادون فــي حـــل مشـــكلة الكهربـــاء ونســـعى 

 لحلها".
وشــــدد علــــى أن حركتــــه تــــرفض كافــــة األفكــــار اإلســــرائيلية "الأريبــــة" التــــي تــــم تــــداولها ســــابقًا، حــــول تســــكين 

ين في غزة بجزء من سيناء على أن تعوض مصر بمنطقة في النقب، الفتًا النظر إلـى أن االنقسـام الفلسطيني
 الفلسطيني يقف خلف تدهور األوضاع بمجملها في األراضي الفلسطينية.

وبــّين أن تفاؤلــه بتحســن األوضــاع السياســية واالقتصــادية للفلســطينيين، ينبــع مــن بقــاء وجــود إرادة فلســطينية 
 حرير، وأكمل: "بإمكاننا حل بعض مشاكلنا الملحة ولكن الحل الحقيقي يكمن بإنهاء االحتالل".حقيقية للت

 
 م كالت

، وقضـــية مــــوظفي الســــلطة 2012، و2001وحـــول موضــــوع عـــدم صــــرف مســـتحقات أهــــالي شـــهداء حربــــي 
ة بالـدفع لكافـة المقطوعة رواتبهم، اكتفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بالقول: "السلطة الفلسطينية ملتزم

ن شاء هللا سيتم حل مشكالتهم جميعا".  هذه الشرائح، وا 
وفيما يتعلق بمشاكل حركة فتح الداخلية، قال: "أطمئنـوا علـى فـتح، فهـي عصـية علـى االنكسـار، ومـن انشـق 
 منها انتهى إلى مزبلة التاريخ، ألننا مشروع وطني وسنبقى متماسكين وسنعمل على حل مشاكلنا الداخلية".

بـــّين القيـــادي فـــي حركـــة فـــتح أن األوضـــاع الداخليـــة لحركـــة فـــتح تتخللهـــا بعـــض الصـــعوبات التـــي تتعلـــق و 
باألشــخاص ال بالمبــاد  أو المفــاهيم، وأضــاف: "ال يوجــد حلــول جذريــة لمشــكالت فــتح الداخليــة، ونرجــو أن 

 تقوم االنتخابات الداخلية بحل كافة هذه المشكالت".
عضوها المفصول محمد دحالن، أكد شعث أنه من غير الممكن أن يشكل وفي موضوع الخالفات بين فتح و 

األخيــر ســببًا لتــوتير العالقــات بــين فــتح ومصــر، مشــيرًا إلــى أن حركتــه "حريصــة علــى العالقــة مــع مصــر وال 
 يمكن أن نقبل بصراع أو خالف بين فلسطين ومصر".

 11/2/2114، فلسطين أون الين
 

 نداز المصالحةالنموذج التونسي إل  حماس تدعو فتح إلى االستفادة من 11
أكــد القيــادي فــي حركــة حمــاس الــدكتور صــالح البردويــل أن وفــد اللجنــة المركزيــة : غــزة ـ رام هللا سفلســطينا

لحركــة فــتح اســتمع إلــى رد "حمــاس" حــول الموقــف مــن تنفيــذ اتفاقــات المصــالحة، وأنهــم فــي انتظــار أن تقــدم 
نهاء االنقسام."فتح" على خطوات جدية تسهم في تهيئة م  ناخ المصالحة وا 

ا أن حمـاس أبلأـت وفـد حركـة فـتح 2|10وأفاد البردويل في تصريحات خاصة لــ "قـدس بـرس" اليـوم االثنـين س
استعدادها لالستمرار في مشوار المصالحة، وأنها "تريد يدا ممدودة  من أجل ذلـا"، وقـال: "لقـد أبلأـت حركـة 

ال يســـتقيم الحـــديث عـــن المصـــالحة مـــع اســـتمرار االعتقـــاالت  حمـــاس وفـــد فـــتح الـــذي يـــزور قطـــاع غـــزة، أنـــه
السياسية والمالحقات األمنية للطالب وقطع أرزاق النـاس فـي الضـفة الأربيـة بتهمـة االنتمـاء لحمـاس، ولـذلا 
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طالبنا بضرورة وقف االعتقاالت السياسية واالفراج عن المعتقلـين السياسـيين ووقـف مالحقـة الطـالب وتفعيـل 
 ادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهذه كلها نقاط ننتظر موقفا رسميا بشأنها من حركة فتح".اإلطار القي

ا عن مسؤول ملف المصـالحة مـع "حمـاس" فـي 2|10واستأرب البردويل التصريحات الصادرة اليوم االثنين س
س" بشـــأن حركـــة "فـــتح" عـــزام األحمـــد التـــي أكـــد فيهـــا أنـــه ال يـــزال فـــي انتظـــار موقـــف مـــن نهـــائي مـــن "حمـــا

 المصالحة.
ودعا البردويل حركة "فتح" إلى االسـتفادة مـن النمـوذج التـوافقي فـي تـونس "الـذي جـنح فيـه الجميـع إلـى السـلم 
والتوافق تأليبا للمصلحة الوطنية العليا وبعيدا عن منهج المأالبة الذي ال يفيد أحدا ..  نحـن بقـدر مـا نشـعر 

مــل مــن اإلخــوة فــي حركــة "فــتح" ان يســتفيدوا مــن التجربــة التونســية بــاالعتزاز ونبــارا للتونســيين تــوافقهم، نأ
 التوافقية"، على حد تعبيره.

 11/2/2114قدس برس، 
 

 قبها: فتح ترمم بيتها بغزة ومعاول سلطتها تهدم حماس بالضفةوصفي  12
صـراره: جنين ا علـى أدان الوزير السابق المهندس وصفي قبها بشـدة تأـّول سـلطة فـتح فـي الضـفة الأربيـة، وا 

االســتمرار فــي إجراءاتهــا االستئصــالية لكــل مــا يمــت لحركــة "حمــاس" بصــلة، وتركيزهــا علــى مالحقــة واعتقــال 
طـــالب الجامعـــات والمعاهـــد العلميـــة واألســـرى المحـــررين، حيـــث ازدادت هـــذه الـــوتيرة بعـــد المواقـــف الوطنيـــة 

 األصيلة ومن طرف واحد التي قامت بها الحكومة و"حماس" في غزة.
فـتح  ا إنـه وفـي ظـل تواصـل اللقـاءات فـي غـزة بـين حركتـي2-10بها في بيان صـحفي اليـوم اإلثنـين سوقال ق

وحمــاس ســعيًا لــدفع عجلــة المصــالحة تقــوم أجهــزة الســلطة فــي الضــفة الأربيــة باعتقــال خمســة واســتدعاء ســتة 
مفارجة من بيـت  آخرين للتحقيق خالل األربع والعشرين ساعة الماضية، وتقتحم منزل األسير المحرر نجيب

 لقيا.
وتساءل الوزير السابق قبها "كيف ت قبُل سلطة فتح لنفسها وطنيًا وأخالقيًا أن ُتعِمـل  معـاول هـدمها فـي كينونـة 
حماس في الضفة، بينما تقوم لجنة من أعضاء مركزيتها بترميم بيتها الفتحاوي ورأب الصدع الداخلي عنـدها 

 في غزة؟".
 11/2/2114 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تسلم هنية مبادرة إلنهاء االنقسام الفلسطيني الديمقراطيةالدبهة  15

سـلمت الجبهـة الديمقراطيـة أمـس االثنـين، رئـيس الحكومـة الفلسـطينية المقالـة إسـماعيل هنيـة : .آيا يـو. بـيس
 مبادرة إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.

غـون، عقـب لقـاء جمـع وفـدًا مـن الجبهـة وهنيـة بأـزة، إنـه جـرى وقال عضو المكتب السياسـي للجبهـة زيـاد جر 
خـالل اللقــاء تــداول ملــف المصــالحة وســبل الخــروج مـن االنقســام. وأضــاف أن وفــد الجبهــة، ســلم هنيــة مبــادرة 
للخروج من حالة االنقسام الفلسطيني. وأشـار إلـى أن المبـادرة تـنص علـى تقـديم هنيـة اسـتقالة حكومتـه، يليهـا 

سـه أو الـذي يليـه تقـديم رامـي الحمـد هللا اسـتقالة حكومتـه أيضـًا سحكومـة الضـفةا، علـى أن يجـري في اليوم نف
تشــكيل حكومــة توافــق وطنــي، ويلــي ذلــا انعقــاد اإلطــار القيــادي المؤقــت لمنظمــة التحريــر الفلســطينية إلقــرار 

وطني وفــق مبــدأ التمثيــل حكومــة التوافــق واالتفــاق علــى مواعيــد االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية والمجلــس الــ
 النسبي الكامل. وأضاف أن هنية وعد بدراسة المبادرة واستمرار الجهود إلتمام المصالحة الوطنية. 
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 11/2/2114، الخليج، ال ارقة

 
 على أساس التمسك بالثوابت المفاوضات بحماس تتعهد بدعم عباس : المصريمنيا  14

جمـع الشخصـيات الفلسـطينية المسـتقلة لــ"القدس العربـي"، ـ وليـد عـوض: أكـد منيـب المصـري، رئـيس ت رام هللا
االثنــين أن حركــة حمــاس أبــدت موافقتهــا علــى دعــم عبــاس فــي مســار المفاوضــات الجاريــة مــع إســرائيل علــى 

، وحـل ملــف الالجئــين 1419أسـاس التمســا بالثوابـت الوطنيــة إلقامــة دولـة فلســطين علــى أسـاس حــدود عــام 
 الدولي الذي ينص على حق العودة لالجئين. 144بية وقرار على أساس مبادرة السالم العر 

هنية نائب رئيس المكتب السياسي  إسماعيلوأوضح المصري الذي زار قطاع غزة حيث التقى رئيس الوزراء 
لحمــاس بــأن دعــم حمــاس لمســار المفاوضــات الــذي يقــوده عبــاس سيســير بــالتوازي مــع مســاعي حركتــي فــتح 

للمصــالحة علــى أرض الواقــع، مشــيرا الــى أن األســابيع القادمــة ستشــهد خطــوات  وحمــاس لتنفيــذ اتفــاق القــاهرة
 ملموسة للشروع بتحقيق المصالحة.

وشدد في حديثه مع "القدس العربي" أمس اإلثنين على أنه لمس خالل زيارته لأزة ولقاء هنية األحـد أن لـدى 
مــور تســير نحــو انفــراج حقيقــي علــى الــداخلي، منوهــا الــى أن األ االنقســامحمــاس توجــه حقيقــي إلنهــاء ملــف 

 الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية. االنقسامصعيد إنهاء 
يـدعم موقـف األخ أبـو مـازن ـ الـرئيس محمـود عبـاس ـ مـن المفاوضـات التـي  االنقسـام"إنهـاء  المصـريوتابع 

فــي نهايــة تمــوز أجبــر علــى أن يــدخلها"، وذلــا فــي إشــارة للمفاوضــات التــي جــرى اســتئنافها برعايــة أمريكيــة 
 الماضي.

، فـنحن بحثنـا نأبـو مـاز وتابع قائال "وفهمنا مـنهم ـ قـادة حمـاس ـ بـأن مـوقفهم سـيكون موقفـا إيجابيـا مـن األخ 
وموقفهم من دعـم األخ أبـو مـازن وكـانوا متجـاوبين فـي الموضـوعين، إنهـاء  االنقساممعهم موضوعين، إنهاء 

ه بمســار المفاوضــات"، مضــيفا "األخــوة فــي حمــاس يعتقــدون والتجــاوب مــع األخ أبــو مــازن فــي دعمــ االنقســام
 ".19بأن أبو مازن لم ولن يتنازل عن الثوابت الفلسطينية المتفق عليها على أساس حدود عام الـ

لـــ"القدس العربــي" االثنــين "هنـــاا  االنقســامقالــت مصــادر فلســطينية مطلعــة علــى المســاعي الجاريـــة إلنهــاء و 
لكــواليس تقــوم علــى أســاس تقــديم حمــاس الــدعم للمفاوضــات مــع إســرائيل علــى صــفقة مقايضــة تتبلــور خلــف ا

فـــي حـــين يـــتم التحـــرا بشـــكل جـــدي نحـــو تحقيـــق المصـــالحة  1419أســـاس حـــدود الرابـــع مـــن حزيـــران لعـــام 
نهاء  خراج حماس من ورطتها بعد إغالق البوابـة المصـرية فـي وجههـا وقطـع  االنقسامالفلسطينية وا  الداخلي وا 

 رانية عنها".األموال اإلي
وأكد طاهر النونو أحد قادة حماس في غزة مسـاندة حركتـه والحكومـة فـي غـزة لعبـاس فـي طريـق المفاوضـات 
طالما بقي متماسـكًا أمـام كافـة الضـأوط التـي تواجهـه للتنـازل عـن الحقـوق الفلسـطينية، مضـيفا عبـر فضـائية 

للتنـــازل فـــإن حركـــة حمـــاس ستســـانده "القـــدس" طالمـــا بقـــي الـــرئيس عبـــاس رافضـــًا ألي ضـــأوط تمـــارس عليـــه 
ــــى حبــــل  ــــات المتحــــدة عل ــــد الجبهــــة الفلســــطينية، ولكــــي ال تلعــــب إســــرائيل والوالي ــــي موقفــــه لتوحي وتدعمــــه ف

 التناقضات".
 11/2/2114، القدس العربي، لندن

 
 كدولة يهودية "إسرائيلـ"ليفني ب أن اعتراف الفلسطينيين مستقبال ب عث ينفي ما أعلنته  13
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قــــال نبيــــل شــــعث عضــــو اللجنــــة المركزيــــة لحركــــة فــــتح إن الفلســــطينيين ال يمكــــنهم مطلقــــا  :ةالقــــدس المحتلــــ
االعتــراف بإســرائيل كدولــة يهوديــة. ونفــى شــعث خــالل لقــاء مــع الصــحفيين فــي غــزة، صــحة مــا أعلنتــه ليفنــي 

نــي كــذب مــا تقولــه ليف"بشــأن اعتــراف الفلســطينيين مســتقبال بإســرائيل كدولــة يهوديــة. وقــال شــعث بهــذا الصــدد 
وهراء وهي تناقض نفسها، قبل أيام هددت الرئيس عباس بدفع الثمن لرفضـه االعتـراف بيهوديـة الدولـة واآلن 

. وكانت ليفني ألمحت األحد إلى مفاجأة بشأن اعتراف الفلسطينيين "تقول إننا سنعترف، هذا ال صحة له أبدا
 اإلسرائيلية في موقعها اإللكتروني. "حرونوتيديعوت ا"بإسرائيل كدولة يهودية، وفق ما نقلت عنها صحيفة 

 11/2/2114، الدستور، عم ان
 

 تحركات دحالن: لم تعد له عالقة بفتح ويعمل لدى اإلمارات على عث يرد  12
أشــرف الهــور: لــم يبــق الــدكتور نبيــل شــعث السياســي الفلســطيني المخضــرم، وعضــو اللجنــة المركزيــة -غــزة 

العالقة بـين قيـادة السـلطة وتحديـدا الـرئيس محمـود عبـاس وبـين المشـير لحركة فتح أي مجال للتشكيا بتوتر 
عبد الفتاح السيسي وزيـر الـدفاع المصـري، علـى خلفيـة لقـاء األخيـر لخصـم الـرئيس محمـد دحـالن، وقـال إن 
الرجــل سدحــالنا لــم يعــد يعمــل فــي فــتح، وأنــه اآلن يعمــل لــدى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ويتلقــى منهــا 

ات لمكتبه في دبي، وكشف أن أبو مازن سيوفد خالل أيام لأزة عزام األحمد رئيس وفد فتح للمصالحة، موازن
 مع حركة حماس. االنقساملـ"وضع برنامج تنفيذي" إلنهاء 

القيادي الفتحاوي خالل حديثه في لقاء مع عـدد مـن الصـحافيين نظمتـه مؤسسـة "بيـت الصـحافة" بأـزة تهـرب 
تسـاؤالت حـول ملـف تنظـيم فـتح الـداخلي، وهـي المهمـة األساسـية التـي قـدم مـن أجلهـا كثيرا من اإلجابة على 

وفد حركة فتح لأزة، لكنه حين سئل عن ملـف النائـب محمـد دحـالن، قـال إنـه لـم يعـد عضـوا فـي فـتح أو فـي 
 اللجنة المركزية.

 
 دحالن لن يكون سببا في خالف مع مصر

قاءه مـع المشـير عبـد الفتـاح السيسـي، قـد أثـرت علـى العالقـات ونفى أن تكون زيارة دحالن األخيرة لمصر ول
الفلسـطينية المصــرية، خاصــة وأنهــا فهمــت علـى أنهــا تــدل علــى رضــى مصـر علــى الرجــل الــذي لــه خصــومة 
كبيرة مع الرئيس عباس، وقال "لن نقبل أن يكون موضوع دحالن سببا في الخالف مع مصر"، وكـان شـعث 

ومــا شــابه مــن تحلــيالت حــول نشــوب خــالف بــين أبــو مــازن والسيســي  حاســما جــدا حــين تحــدث عــن الملــف
 بسبب زيارة دحالن بالقول "ال محمد دحالن وال غيره ممكن أن يعمل مشاكل بيننا وبين مصر".

وعاد شعث وأكد أن دحالن اآلن ال يعمل بصـفته مسـؤوال فلسـطينيا، وأن زيارتـه لمصـر ولبنـان تـتم علـى هـذا 
إلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، ولديـــه مكتـــب فـــي دبـــي تحـــت إمـــرة مشـــايخ باإلمـــارات، األمـــر، وأنـــه يعمـــل لـــدى ا

ويضــيف "عنــدما يســافر سدحــالنا لمصــر ولبنــان، يكــون بصــفته اإلماراتيــة، ويرافــق رئــيس األركــان اإلمــاراتي 
 وميزانيته من اإلمارات".

التـي حـدثت  االنشـقاقات " وأن كـلاالنشـقاقوجدد شعث تصريحاته التي أكد فيها أن حركة فتح "عصية على 
نهـاء  1412بعد العام  كان مصيرها "مزابـل التـاريخ"، وأكـد علـى أن الحركـة تعمـل علـى تصـويب أوضـاعها وا 

 الخالفات الداخلية.
ووصل وفد من اللجنة المركزية لفتح الجمعة الماضية من الضفة لأزة يضم إلى جانب شـعث كـل مـن جمـال 

نضــم إلــيهم مــن غــزة عضــوا المركزيــة زكريــا األغــا وآمــال حمــد، محيســن ومحمــد المــدني وصــخر بسيســو، وا
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وعقدوا سلسلة لقاءت مع أطر فتح، لبحث ملف التنظيم فـي غـزة بهـدف وضـع خطـط للنهـوض بواقـع الحركـة 
 بناء على قرار من اللجنة المركزية.

 11/2/2114، القدس العربي، لندن

 
 لسلطة تقديم ضمانات لحماس.. بسبا رفض ا": ال تقدم ب أن المصالحة25عربي"موقع  17

" أنـه علـى الـرغم مـن التفـاؤل الـذي عبـر عنـه مسـؤولون فـي حكومـة 21علمت "عربي : النعامي صالح-غزة 
غــزة وأعضــاء فــي اللجنــة المركزيــة لحركــة "فــتح" بشــأن فــرص إنجــاز المصــالحة، إال أنــه لــم يحــدث أي تقــدم 

 حقيقي يضمن تحقيق اختراق في هذا الشأن.
"، أن اللقــاءات التــي أجراهــا وفــد اللجنــة المركزيــة لحركــة 21طيني واســع االطــالع لـــ "عربــي وأكــد مصــدر فلســ

ــم تســفر عــن أي تفــاهم حــول الخطــوات  "فــتح" مــع قيــادات حركــة حمــاس خــالل زيارتــه الحاليــة لقطــاع غــزة ل
 الضامنة لتحقيق المصالحة.

السـلطة الفلسـطينية تقـديم التـزام لحركـة ونوه إلى أن أحد أهم معيقات تحقيق المصالحة تتمثل في رفض قيادة 
حمـــاس، بعـــدم مواصـــلة اســـتهداف قياداتهـــا وعناصـــرها فـــي الضـــفة الأربيـــة، وهـــو مـــا حـــدا بقيـــادات كبيـــرة فـــي 

 الحركة في الضفة الأربية، إلى إعالن رفضها أي توجه إلبرام تفاهم مصالحة بدون تقديم هذا االلتزام.
وقـــف التعـــاون األمنـــي مـــع ســـلطات االحـــتالل، وهـــو مـــا يعنـــي وأوضـــح المصـــدر أن قيـــادة الســـلطة تـــرفض  

مواصــلة تعــرض نشــطاء الحركــة وقيادتهــا ونشــطاء المقاومــة بشــكل عــام لحمــالت االعتقــال مــن قبــل األجهــزة 
 األمنية التابعة للسلطة.

وأكــد أن أحــد المشــاكل التــي تعتــرض تحقيــق اختــراق فــي جهــود المصــالحة تتمثــل فــي الخــالف حــول البرنــامج 
 سياسي الذي ستحتكم إليه الحكومة الفلسطينية التي ستشكل بعد تحقيق المصالحة.ال

وأشـار المصـدر إلــى أن حركـة حمــاس تخشـى أن يوظــف رئـيس الســلطة الفلسـطينية محمــود عبـاس أي اتفــاق 
مصالحة في إضفاء شرعية على اتفاق تسوية مع "إسرائيل" يتضمن تنازالت كبيرة، منوهًا إلى أن قيادات فـي 

ركــة حمــاس وقفــت مليــًا أمــام التصــريحات التــي أدلــت بهــا وزيــرة القضــاء "اإلســرائيلي" تســيفي ليفنــي بــاألمس ح
 ساألحدا، والتي أكدت أن السلطة الفلسطينية ستفاجئ الجميع وتعلن اعترافها بإسرائيل كدولة يهودية.

ـــديم أيـــة التزامـــات بشـــأن الخطـــوط ا لعامـــة لتوجهاتهـــا إزاء حـــل وأكـــد أن قيـــادة الســـلطة الفلســـطينية تـــرفض تق
 الصراع، وهو ما يجعل حركة حماس تخشى أن يتم توظيفها كـ "شاهد زور" على االتفاق.

ونوه المصدر إلى أن حركة حماس مستاءة جدًا من رفض قيادة السلطة الرد بخطـوات مماثلـة علـى إجـراءات 
حركـة "فـتح" التـي فـرت مـن قطـاع غـزة  بناء الثقة التي أقدمت عليها حكومة هنية، مثل السماح بعودة قيادات

 ، والذي قاد إلى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.2009في أعقاب الحسم العسكري في يونيو 
 11/2/2114"، 21"عربي

 
 في غزة في حال تطبيق المصالحةموظف ألف  33على مستقبل نحو  قلقة حماس"األيام":  14

التي تسيطر على قطاع غزة منذ سـنوات ناقشـت  اسقالت مصادر سياسية موثوقة إن حركة حم حسن جبر:
 مع وفد اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يزور غزة، مستقبل موظفيها في القطاع حال إجراء المصالحة.

موظـف غـالبيتهم السـاحقة مـن  ألـف 33وأكدت هذه المصادر لـ "األيـام" ان "حمـاس" قلقـة علـى مسـتقبل نحـو 
 المصالحة.من وجودهم في أجهزة السلطة الوطنية بعد إنهاء إجراءات أنصارها وكوادرها وتريد ان تض
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ونوهــت إلــى ان وفــد "فــتح" لــم يعــط أيــة وعــود لهــذه القضــية التــي تثيــر كثيــرا مــن األســئلة خاصــة فيمــا يتعلــق 
بالموقف من الجناح العسكري لحماس سكتائب الشهيد عز الدين القساما الفتة إلى ان اجتماع فتح و"حماس" 

 اقش الموضوع السياسي بل تركز على المصالحة وما يتعلق بها.لم ين
وكشــفت المصــادر ان حمــاس تفاجــأت بموافقــة الــرئيس محمــود عبــاس علــى اقتــراح قدمتــه إلجــراء االنتخابــات 
بعد ستة اشهر وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، الفتة إلى أنها طلبت أيامًا لبلـورة موقـف نهـائي داخلـي بشـأن 

 المصالحة.
 11/2/2114، يام، رام هللااأل
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وقالــت اإلذاعــة  ســقطت قذيفــة صــاروخية ظهــر اليــوم علــى عســقالن فــي جنــوب إســرائيل.: يــو بــي آي -غــزة 
اإلســرائيلية إن "صــاروخًا أطلــق مــن قطــاع غــزة بعــد ظهــر اليــوم ســقط فــي منطقــة المجلــس اإلقليمــي حــوف 

سعسقالنا المحاذي لشمال قطاع غزة". وأضافت أن القذيفـة سـقطت فـي أرض خـالء مـن دون وقـوع أشكلون 
 إصابات أو أضرار.

  11/2/2114الحياة، لندن، 
 

 بدء انسحاا مسلحي النصرة من مخيم اليرموك: األحد بتحييده أبرمالتفاق  تطبيقا   21
طينيين بجنــوب دمشــق ببــدء انســـحاب أفــادت مصــادر للجزيــرة نــت مــن داخــل مخـــيم اليرمــوا لالجئــين الفلســ

مســلحي جبهــة النصــرة مــن المخــيم وحلــول مســلحين فلســطينيين مكــانهم تنفيــذا التفــاق تــم التوصــل إليــه أمــس 
 بتحييد المخيم الذي شهد مؤخرا وفاة العشرات جوعا جراء حصار استمر ألشهر.
المخــيم إلزالــة  إلــىمتفجــرات وأضــافت المصــادر أنــه طبقــا لالتفــاق أيضــا دخلــت لجنــة هندســية مــن خبــراء ال

خــراج الحــاالت  األلأــام تمهيــدا لعــودة األهــالي، ومــن المقــرر أن يبــدأ غــدا الثالثــاء إدخــال مســاعدات غذائيــة وا 
 المرضية الحرجة لتلقي العالج بالخارج.

مـس وكان قـادة الكتائـب الفلسـطينية فـي المخـيم وممثلـون عـن الجبهـة الشـعبية القيـادة العامـة توصـلوا التفـاق أ
 األحد على تحييد المخيم بحضور وفد المصالحة الفلسطينية.

ويقضــي االتفــاق بانســحاب جبهــة النصــرة مــن المخــيم واســتالم المقــاتلين الفلســطينيين مقراتهــا، وتضــمن أيضــا 
 دخول لجنة للكشف عن األلأام اليوم االثنين تمهيدا لفتح الطريق وعودة األهالي.

حمـــاس أســـامة حمـــدان إن االتفـــاق جـــاء نتيجـــة لسلســـلة مـــن الجهـــود وقـــال عضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة 
 استمرت شهرين لحل األزمة اإلنسانية بمخيم اليرموا.

خـراج المسـلحين أو تسـوية أوضـاعهم داخلـه،  وذكر في مقابلة مع الجزيرة أن االتفاق يقضي بتحييد المخـيم وا 
 وفتح الطريق أمام المساعدات اإلنسانية فيه.

بشأن ضمانات االتفاق، قال إن بعضها يتعلق باإلجراءات، مشيرا إلى أن األولوية اآلن هي وردا على سؤال 
غاثة السكان.  لوقف القتال وا 

 11/2/2114، الدزيرة نت، الدوحة
 

 اإلرهاا مركزية فتح: نقف بكل إصرار مع ال عا المصري ودي ه بحربهم ضد   21
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صــرار إلــى جانــب الشــعب  اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح أن وفــا: أكــدت –رام هللا  الحركــة تقــف بكــل وعــي وا 
المصري ومؤسساته الشرعية وجيشه الوطني الباسل في حربهم ضد اإلرهاب ومن أجل تنفيذ خارطة الطريـق 

 في موعدها المحدد.
، عـــن تقـــديرها البـــالغ لإلنجـــازات الكبـــرى التـــي تحققـــت فـــي ظـــل القيـــادة أمـــسوأعربـــت فـــي تصـــريح أصـــدرته 

التاريخيـة  المصـرية-الفلسـطينيةكما أكدت اللجنة المركزية "اعتزازها الكبير بعمق العالقـات المصرية الحالية. 
المعمدة بدماء الشعبين المصري والفلسطيني التي سالت من أجل الدفاع عن فلسطين خـالل عشـرات السـنين 

 من النضال والتضحيات المشتركة".
شعث، ما تداولته بعض وسائل اإلعالم من تسريبات  من جانبه، نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل

على لسانه تسيء لمصر وقيادتها. وأكد شعث أنه ال أساس وال صحة إطالقا لهذه التسريبات، وموقفه ينبثـق 
 من موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية.

ين لتضـحياتها التاريخيـة وقال "نقف مع مصر وشعبها وجيشها، ونحن متفقون على أهمية دور مصر، ومقدر 
 من أجل شعبنا".

 11/2/2114، الحياة الدديدة، رام هللا
 

 "حزا التحرير" أمن السلطة ي ن حملة واسعة بسلفيت ضد  "الضفة الغربية":  22
ا حملـة مـداهمات واسـعة فـي قريـة بـديا 2-10شنت األجهزة األمنية الفلسطينية مسـاء أمـس االثنـين س: سلفيت

ال الضــفة الأربيــة المحتلــة، اســتهدفت منــازل كــوادر فــي حــزب التحريــر علــى خلفيــة قضــاء مدينــة ســلفيت شــم
 توزيع بيان ينتقد تصريحات رئيس سلطة رام هللا محمود عباس حول القبول بقوات الناتو بفلسطين.

إّن "قــوات مـــن أجهــزة الســـلطة قامـــت  الماضـــية،وقــال المكتـــب اإلعالمــي لحـــزب التحريــر فـــي بيــان لـــه الليلــة 
ألحــد بـــ"خلع أبــواب البيــوت واقتحامهــا علــى نســاء وأطفــال شــباب حــزب التحريــر فــي بلــدة بــديا قضــاء عصــر ا

 سلفيت، في محاولة منها العتقال قائمة من المطلوبين لديها".
وأشــار البيــان إلــى أن "الحملــة جــاءت علــى إثــر توزيــع البيــان الكفــاحي ضــد تصــريحات عبــاس حــول تواجــد 

، مشـــيرا إلـــى أنهـــا: "قامـــت باختطـــاف اثنـــين مـــن أبنـــائهم واعتقـــالهم ليفرجـــوا عـــن القـــوات الدوليـــة فـــي فلســـطين"
 أحدهما بعد حين وبقي اآلخر".

 11/2/2114، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فتح إلى وقف التدخالت األدنبية في ال أن الفلسطيني دعوي نزيه أبو عون 25
ى إيقاف ما وصـفه بــ "التـدخالت الخارجيـة فـي دعا قيادي في حركة حماس، حركة فتح إل: رام هللا سفلسطينا

 الشأن الفتحاوي أوال، وفي الشأن الفلسطيني ثانيا، واإللتفات إلى المصالحة بشكل حقيقي وفعال".
ا علـى أن هنـاا عشـرات 2|10وأكد الشـيخ نزيـه أبـو عـون، فـي تصـريح صـحفي تلقتـه "قـدس بـرس" االثنـين س

صفوف اعضاء ومؤيدين لــ "حمـاس" شـهدتها مختلـف منـاطق الضـفة الحاالت التي تم توثيقها العتقاالت في 
الأربية المحتلة في األسابيع المنصرمة، نفذتها األجهزة األمنية التابعـة للسـلطة الفلسـطينية، "وكـذلا اسـتئناف 
عمليات التعذيب واالهانة للمعتقلين، في الوقت الذي يجري فريق فتح الضفة مباحثاتـه فـي غـزة مـع الحكومـة 

 فيذ بنود المصالحة بين فتح وحماس".لتن
 11/2/2114قدس برس، 
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لغاء حق  و  "إسرائيلـ"من لاألوضمان االعتراف بالدولة اليهودية ألوباما: مطالبهنتنياهو سيؤكد  24   العودة ا 
"األيام": أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو انـه سـيبلغ الـرئيس األميركـي بـاراا أوبامـا فـي -القدس

قائهمــا بدايــة آذار المقبــل فــي البيــت األبــيض فــي واشــنطن إصــراره علــى اعتــراف الفلســطينيين بإســرائيل دولــة ل
لأــاء حـــق العــودة لالجئـــين الفلســطينيين وضـــمان تــدابير أمنيـــة إلســرائيل. وقـــال: ســأناقش موضـــوع  يهوديــة وا 

ود أن أوضـح بـأن مصـالحنا واضـحة، العملية السلمية، إننا نواصل الجهود الرامية إلى دفع العملية السـلمية وأ
أواًل، نحن نصّر على حقنا التاريخي على وطن الشعب اليهودي، نصّر على إنهاء هذا الصراع بشكل حقيقي 
لأاء ما يسمى بـ "حق العودة"، وبـالطبع  وعلى االعتراف بالدولة القومية للشعب اليهودي وهي دولة إسرائيل وا 

لمواطنين والدولة مستقبال، هذه هي مطالـب ومصـالح واضـحة فـي هـذه نصّر على تدابير أمنية تضمن أمن ا
ولفـت نتنيـاهو، فـي بيـان وزعـه مكتبـه ووصـلت نسـخة منـه لــ"األيام"، إلـى انـه  المرحلة وفـي أي مرحلـة كانـت.

تهـدف دولـة إسـرائيل إلـى منـع إيـران مـن القـدرة علـى  سيبحث أيضا الملف اإليراني وقال: أوال وقبل كل شـيء
ألســلحة النوويــة. ومــن المهــم التــذكير بــأن إيــران لــم تأيــر شــيئا فــي سياســاتها: إنهــا تســتمر فــي إعــدام إنتــاج ا

األبريـــاء وتقمـــع حقـــوق اإلنســـان وتســـاند وتـــنّظم المجـــازر التـــي يرتكبهـــا نظـــام األســـد. إنهـــا تـــزود المنظمـــات 
الهدف الثالث من وراء الزيـارة وأشار نتنياهو إلى أن ". اإلرهابية باألسلحة وتعمل ضد دول كثيرة في المنطقة

دفع االقتصاد اإلسرائيلي، أوال في المجال التكنولـوجي. وأنـوي أن أواصـل مـا قمنـا بـه فـي دافـوس مـن تشـجيع 
الشركات الجديدة والكبـرى التـي تعمـل فـي مـرج السـيليكون وأيضـا الـدول العظمـى علـى الوصـول إلـى إسـرائيل 

كمـــا ذكـــر نتنيـــاهو أن "الهـــدف الرابـــع هـــو تشـــجيع الســـياحة إلـــى  ".واالســـتثمار فيهـــا والقيـــام بمشـــاريع مشـــتركة
 إسرائيل. وسأشارا في الواليات المتحدة في عرض فيلم عن السياحة إلسرائيل أنتح بمساعدة وزارة السـياحة".
وأثناء وجوده في واشنطن، سيشارا نتنياهو أيضـا فـي االجتمـاع السـنوي للـوبي المؤيـد إلسـرائيل فـي الواليـات 

 حدة سايبااا.المت
 11/2/2114، األيام، رام هللا

 حملة ال مئة مليون  يكل لصد  : نتنياهو يستثني لبيد وليفني من مناق ات المقاطعة األوروبية 23
تبحث الحكومة اإلسـرائيلية إطـالق حملـة لمواجهـة ظـاهرة المقاطعـة اآلخـذة فـي االزديـاد : زبون كفاح- رام هللا

ـــد المجلـــس األمنـــي خصوصـــا مـــن المؤسســـات األوروبيـــة، ضـــ د التعامـــل مـــع المســـتوطنات اإلســـرائيلية. وعق
اإلســرائيلي المصـــأر اجتماعــا اســـتثنائيا فـــي وقــت متـــأخر مـــن مســاء أول مـــن أمـــس ساألحــدا، برئاســـة رئـــيس 
 الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدراسة سبل مواجهة المقاطعة التي تثير إشكاليات داخل إسرائيل نفسها.

لسة وسط تكتم شديد ودون اإلفصاح عن أي نتـائج، بحضـور وزراء اليمـين وهـم أفيأـدور ليبرمـان وعقدت الج
وزيــر الخارجيــة ورئــيس حــزب إســرائيل بيتنــا، ونفتــالي بينيــت وزيــر االقتصــاد ورئــيس حــزب البيــت اليهــودي، 

لضــفة الأربيــة ويوفــال شــتايتنز وزيــر الشــؤون االســتراتيجية عــن الليكــود، إضــافة إلــى منســقي العمليــات فــي ا
ورؤسـاء الشــاباا والموســاد، فيمــا اسـتبعد عــن عمــد وزراء الوســط واليســار ومـنهم وزيــرة القضــاء ورئيســة حــزب 

 " يائير البيد، ووزراء آخرون.هناا مستقبل"الحركة تسيفي ليفني، ووزير المالية ورئيس حزب 
يل عن الجلسـة والقـرارات التـي أخـذت وامتنع الوزراء اإلسرائيليون، الذين حضروا االجتماع، عن إعطاء تفاص

 .فيها، وكذلا األسباب التي دعتهم إلى استثناء ليفني والبيد وآخرين
وكشــفت وســائل إعــالم إســرائيلية أن مــن بــين االقتراحــات، التــي وضــعت علــى الطاولــة فــي اجتمــاع أول مــن 

، الـذي يـدير "اطعـة إسـرائيلحملـة مق"أمس، فكرة رفع دعـوى قضـائية فـي أوروبـا وأميركـا الشـمالية ضـد تنظـيم 
حملة المقاطعة ضد المسـتوطنات، وتفعيـل ضـأط اللـوبي اإلسـرائيلي فـي الواليـات المتحـدة لتعزيـز التشـريعات 
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في الكونأرس األميركي ضد المقاطعة، إضافة إلى متابعة المنظمات المشجعة للمقاطعـة اسـتخباراتيا، وجمـع 
 معلومات عنها الستخدامها ضدها.

تنز مواجهـــة دعـــوات المقاطعـــة األوروبيـــة بـــإطالق حملـــة إعالميـــة شـــديدة ضـــد الظـــاهرة، وطلـــب واقتـــرح شـــتاي
مليون شيقل إسرائيلي، فيما طلب ليبرمان االكتفاء بحملة دبلوماسية هادئة، حتـى  100ميزانية إضافية بقيمة 

س المصـأر الفصـل ال تأخذ حمالت المقاطعة زخما أكبر. وكان هذا رأي وزارة العلـوم التـي طلبـت مـن المجلـ
 بين المقاطعة االقتصادية واألكاديمية، وقالت إنها ستواجه المقاطعة األكاديمية بهدوء.

 11/2/2114، ال رق األوسط، لندن
 

 44الـ ذلك الالدئين وعرافي بما الفلسطينيين المستقلة الحل القومي لدميع  الفلسطينية الدولة:ليفني 22
ــــر-الناصــــرة  ــــرة زهي ــــدراوس: ألمحــــت وزي ــــإجراء المفاوضــــات مــــع الســــلطة  أن ــــة ب القضــــاء اإلســــرائيلية والمكلف

الفلسطينية تسيبي ليفني، أن السلطة الفلسطينية على استعداد لإلعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، موضحة أن 
بحســب صــحيفة ، األيــام القادمــة ستكشــف العديــد مــن المفاجئــات فــي جانــب المفاوضــات، علــى حــد تعبيرهــا

 . ، الصادرة أمس االثنينسهآرتسا العبرية
ومضت قائلة إنها ما زالت تأمل في التوصل إلى اتفاق إطار مع الفلسطينيين خـالل األشـهر الثالثـة المتبقيـة 
للمفاوضات رغم من مشاعر التشاؤم السائدة في المجتمع اإلسرائيلي بهذا الشأن. وتابعت أن دور القيادة هـو 

لرأي، الشعب سيؤمن عندما يكون هناا اتفـاق علـى الطاولـة، علـى خلق الحقائق وليس التأثر باستطالعات ا
 حد قولها. 

وأضافت الوزيرة ليفني إن طلب إقامـة دولـة مسـتقلة للفلسـطينيين هـو طلـب ممكـن أن ينفـذ وينتهـي عنـدما يـتم 
ينيين إقامـة الدولـة المسـتقلة التـي تكـون الحـل القـومي لجميـع الفلسـطينيين، مشـدًدة علـى أنـه لـيس حـاًل للفلســط

في الضفة الأربية وقطاع غزة فقط، إنما هو حل للفلسطينيين في مخيمـات الالجئـين وكـل للفلسـطينيين الـذي 
يعيشون معنا كمواطنين متساوي الحقوق والذين، سيكون الحل القومي لهم في الدولة الفلسـطينية، وهـي بـذلا 

 تقصد الفلسطينيون الذين يعيشون داخل ما ُيسمى بالخط األخضر. 
ومضت ليفني تقول: إن كل الذين يؤيدون فكرة الدولة الفلسطينية ال يستطيعون اإلمساا بالعصا من جانبيها 
مــن جهــة العمــل ضــد دولــة إســرائيل يهوديــة، يعملــون مــن الــداخل وفــي المقابــل يعملــون إلقامــة دولــة للشــعب 

شـعب علـى انفـراد فـي أرض  الفلسطيني. وخلصت إلى القول: إن الحل القـومي للشـعبين هـو إقامـة دولـة لكـل
 منفصلة، على حد قولها.

 11/2/2114، القدس العربي، لندن
 

 إلى حضيض دديد في الوقاحة والعنصرية انتنحدر  وحكومتهاليفني بركة: محمد  27
أنــدراوس: قــال عضــو الكنيســت محمــد بركــة رئــيس الجبهــة الديمقراطيــة للســالم والمســاواة، إن  زهيــر-الناصــرة 
لينفي، تنحدر إلى حضيض جديد وهي وحكومتها، في الوقاحة والعنصرية، وكما يظهر فإنها لم تتعلم تسيبي 

درس التاريخ والحاضر. وقال بركة في بيانه، على ما يبدو فإنه حتى ما كان يسـمى بـاليمين المعتـدل أصـبح 
ومتهـا، عـادت إلـى أصـلها أكثر تطرفا من اليمين المتطرف، وبالذات ليفني التي لعبـت دور المتلـونين فـي حك

ـــين عقليتـــه وعقليـــة اليمـــين  ـــم فـــي جهـــاز سالموســـادا اإلســـتخباراتي، حيـــث نشـــأت، وهـــي اآلن تتـــأرجح ب المظل
عامـا، حـين كانـت فـي جهـاز الموسـاد  20المتطرف. وتابع بركة قائال، على ما يبـدو أن ليفنـي لـم تـتعلم قبـل 
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لسطينيون ولدنا في وطـن اآلبـاء واألجـداد، ولـم نهـاجر درسا هاما في التاريخ وفي حاضرنا، وهو أننا نحن الف
نما إسرائيل هي التي هاجرت إلينا. وأكد بركة، أن تصريحات الحكومة  إلى وطننا من أي مكان في العالم، وا 
اإلســرائيلية العنصــرية والمتزمتـــة، التــي لــم تتوقـــف فــي أي يــوم فـــي الفتــرة األخيــرة، إنمـــا تؤكــد أن وجهــة هـــذه 

نما تسعى إلى انفجار كبير.الحكومة ليس إ قليمي وا   لى أي انفراج سياسي وا 

 
 11/2/2114، القدس العربي، لندن

 
 الديش يغذي عصابات الدريمة بالعبوات الناسفة : اإلسرائيليةالمدير العام ل رطة  24

قتـل كشف المدير العام لشرطة االحتالل الجنرال "يوحنان دانينـو"، أن الجـيش هـو المأـذي الرئيسـي لوسـائل ال
 التي تستخدمها عصابات الجريمة الصهيونية في تنفيذ العمليات الجنائية السيما العبوات الناسفة.

واستند مدير عام شرطة االحتالل في معطياته علـى تقـارير رسـمية أجريـت مـن أجـل التعـرف علـى مالبسـات 
ســـفة والتـــي شـــهدها الكيـــان العمليـــات الجنائيـــة مـــن أجـــل مواجهـــة ظـــاهرة االغتيـــاالت المتفاقمـــة بـــالعبوات النا

 الصهيوني مؤخرًا.
وأدلــى "دانينــو" بهــذه التصــريحات خــالل زيــارة لمركــز شــرطة االحــتالل فــي مدينــة عكــا، مضــيفًا: أن الشــرطة 
تنظــر بخطــورة بالأــة لحجــم التفجيــرات المتزايــد علــى خلفيــة جنائيــة وتعتبــره خطــرًا كبيــرًا، وتعتقــد أنــه نــاتج عــن 

وقـال "دانينـو"، أن  يلحق ضرر بالغ في الشعور باألمن في الشارع الصهيوني. تسيب كبير لدى الجيش وهو
المجــرمين حينمــا أدركــوا أن الخطــر النــاتج عــن إصــابتهم خــالل زرع العبــوة الناســفة ضــئيل، مشــيرًا إلــى جــودة 
العبـــوات التـــي يحصـــلون عليهـــا مـــن مخـــازن الجـــيش، جعلـــتهم يفضـــلون هـــذه الطريقـــة فـــي تصـــفية الحســـابات 

 لية لعصابات الجريمة.الداخ

 11/2/2114، ال عا، مصر
 

 اإلطار بات داهزا  ومقبوال  لدى السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" اتفاقنا ط سالم إسرائيلي:  29
يؤكـــد مصـــدر اســـرائيلي ناشـــط مـــن أجـــل الســـالم، يشـــارا الفلســـطينيين فـــي مقـــاومتهم : ريـــان عبـــدهللا-هللارام 

عن مصدر يعمل في مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن  نقال "البيان"الشعبية، في حديثه لـ 
 االتفاق الذي يريده وزير الخارجية األميركي كيري بات جاهزا ومقبوال لدى الطرفين المفاوضين.

هــو اتفــاق مرحلــي او مؤقــت او إطــار ال يهــم اســمه، بقــدر أنــه "ويضـيف المصــدر، طالبــا عــدم كشــف هويتــه، 
المفاوضــــات لســــنة أو عــــدة ســــنوات أخــــرى، ولكــــن المشــــكلة اآلن فــــي تســــويقه فــــي الشــــارع يضــــمن اســــتمرار 

 ."اإلسرائيلي والفلسطيني معا
ويشير إلى أن االطراف الثالثة األميركية والفلسطينية واإلسرائيلية تحاول التوصل إلى صيأة مقبولة لضـمان 

وروبيا ودوليـا لهـذا االتفـاق، ألن طرفـي الصـراع اكبر تأييد شعبي ورسمي ممكن فلسطينيا واسرائيليا وأميركا وأ
والوســــيط االميركــــي كــــل مــــنهم بحاجــــة ماســــة لهــــذا االتفــــاق لترتيــــب بيتــــه الــــداخلي الــــذي يعــــاني الكثيــــر مــــن 

 التصدعات، على حد قول المصدر.
 11/2/2114، البيان، دبي

 
 لكن الخوف مما هو آت  كاديمية غير مددية لكنيست: المقاطعة األ لمركز البحوث والمعلومات التابع  51
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زعــــم تقريــــر صــــادر عــــن مركــــز البحــــوث والمعلومــــات التــــابع  :ترجمــــة خاصــــة -دوت كــــوم  القــــدس-رام هللا 
للكنيسـت ان المقاطعـة االكاديميــة المفروضـة علـى بعــض المؤسسـات االكاديميـة االســرائيلية لـم ُتحـدث ضــررًا 

اكثـــر، وذلـــا حســـب مـــا ذكـــره موقـــع "والـــال" فعليـــًا ضـــد اســـرائيل، اال ان التخـــوف مـــن القـــادم هـــو مـــا يخيـــف 
تـــدميري علـــى المؤسســـات  أثـــرواضـــاف التقريـــر "ان المقاطعـــة لـــم ُتحـــدث لأايـــة اآلن اي  االخبـــاري العبـــري.

االكاديمية في اسرائيل، ولكن هناا تبعات اخرى تندرج على جدول االعمال وهي التي تسبب القلـق الحقيقـي 
يميـة السـرائيل بـين دول العـالم"، والثانيـة "ازديـاد عـدد االصـوات الداعيـة واولهما الحاق الضرر بالصورة االكاد
 لمقاطعة اسرائيل والمس بشرعيتها".

 11/2/2114، القدس، القدس
 

 مليون يهودي بإمكانهم الحصول على المواطنة اإلسبانية  5.3يديعوت أحرونوت:  51
ـــ ون ملجــأ" أشــار تقريــر نشــرته صــحيفة تحــت عنــوان "االنــدفاع نحــو جــواز الســفر األوروبــي: يعــد: ـــرب41عـ

"يــديعوت أحرونــوت"، اليــوم االثنــين، إلــى أن الحكومــة اإلســبانية صــادقت علــى قــانون يســمح ألنســال اليهــود 
بالحصول على المواطنة اإلسبانية بدون  "سقوط األندلس وطرد العرب" 1442الذين طردوا من األندلس عام 

 فيها.التنازل عن مواطنة الدولة التي يقيمون 
وفي تقديمها للتقرير كتبـت الصـحيفة أن القـانون اإلسـباني "يسـمح آلالف اإلسـرائيليين بـأن يحلمـوا أيضـا بأنـه 

 في حال حصول انهيار اقتصادي وأمني يوجد مكان للجوء إليه".
ـــى  5.3وبحســـب التقريـــر فـــإن التقـــديرات تشـــير إلـــى أن الحـــديث عـــن  مليـــون يهـــودي بإمكـــانهم الحصـــول عل

اإلســبانية. ويضــيف أن آالف اإلســرائيليين بحثــوا عــن أســمائهم ضــمن قــوائم األســماء التــي نشــرتها المواطنــة 
إسـبانيا، متســائلة "لمـاذا تــدرس بجديــة إمكانيـة الهجــرة مــن الـبالد؟ ومــا هـي أســباب اللهــاث خلـف جــواز الســفر 

 األوروبي؟".
 11/2/2114، 44عرا 

 
 في ذكرى اغتيال مغنية داتها األمنية والسياسيةتعزز الحراسة على قيا "إسرائيلموقع "والال": " 52

ــه  تعليمــات برفــع درجــة  األمنيــة أصــدرت إن القيــادةنقــل موقــع "واال" العبــري عــن مســؤول أمنــي إســرائيلي قول
الحيطة والحذر وتكثيف الحراسة على الشخصيات األمنية والسياسـية والعسـكرية تحسـبا مـن النتقـام حـزب هللا 

ــم يتوقــف عــن الســعي  كري فــي حــزب هللا.الغتيــال أكبــر مســؤول عســ وقــال المســؤول األمنــي إن حــزب هللا ل
فــي التفاصــيل قــال المســؤول إن إنــه تــم إحبــاط عمليــات فــي  ودون الخــوضوهــو يبحــث عــن فــرص.  لالنتقــام،

 الماضي، وأخرى خرجت لحيز التنفيذ". مؤكدا أن التعليمات صدرت بزيادة الحذر واليقظة واالنتباه.

 11/2/2114، 44عرا 
 

 تدعم رفع نسبة الحسم وتغيير قانون فائض األصواتالكنيست ب الدستور للدنةورقة موقف "إسرائيل":  55
ـــ قــدم البروفيســور ســاي ســموحا مــن جامعــة حيفــا، اليــوم االثنــين، ورقــة موقــف إلــى لجنــة الدســتور : ـــرب41عـ

ا يــدعم تأييــر قــانون اتفاقيــة ، كمــ%3وحتــى  %5والقــانون والقضــاء يؤكــد فيهــا دعمــه لرفــع نســبة الحســم إلــى 
كليـة العلـوم السياسـية  غـانم مـنونقلت "معاريف" النبأ مشيرة إلـى أن د. أسـعد  فائض األصوات القائمة اليوم.

فــي جامعــة حيفــا، ود. نهــاد علــي مــن كليــة علــم االجتمــاع فــي كليــة الجليــل الأربــي، شــاركا فــي إعــداد ورقــة 
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ســــبة الحســــم يفــــرض علــــى العــــرب توحيــــد صــــفوفهم وخــــوض وبحســــب الورقــــة المقدمــــة فــــإن رفــــع ن. الموقــــف
 االنتخابات بقائمة مشتركة.

ويقــول معــدو الورقــة إن االســتطالعات التــي أجروهــا فــي وســط النــاخبين العــرب فــي الســنوات العشــر األخيــرة 
تظهر غالبية واضحة تؤيد خوض االنتخابات البرلمانية ضـمن قائمـة مشـتركة، كمـا ترتفـع نسـبة الـذين ينـوون 

 لتصويت للكنيست.ا
، باعتبــار أن ذلــا لــن يمــس %3وحتــى  %5ويلخــص معــدو الورقــة مــواقفهم بتأييــدهم لرفــع نســبة الحســم إلــى 

نما العكـس، وتأييـد تأييـر بنـد اتفـاق فـائض األصـوات بحيـث يمكـن احتسـاب  بالتمثيل العربي في الكنيست، وا 
قتراحين من شأنه أن يرفع من نسبة تصـويت أصوات القوائم التي لم تجتز نسبة الحسم، وأن تطبيق هذين اال

 العرب ويزيد من تمثيلهم في الكنيست.

 11/2/2114، 44عرا 
 

 دور األاحتدادا  على خفض  في القدس "هداسا"اإلضراا ي ل  مست فى  54
آالف موظـــف فـــي مستشـــفى هداســـا فـــي القـــدس إضـــرابا مفتوحـــًا  1بـــدأ أكثـــر مـــن : ف ب أ-القـــدس المحتلـــة 

 أجورهم ما أدى إلى وقف كل الخدمات الصحية غير الطارئة. احتجاجًا على خفض
وقال مـدير المستشـفى أفيأـدور كـابالن اإلثنـين أمـام لجنـة برلمانيـة إن المؤسسـة الخاصـة الشـهيرة التـي تعـالج 

 مليون يوروا. 290بليون شيكل س 1.5نحو مليون مريض سنويًا تراكمت ديونها حتى بلأت 
 11/2/2114، الحياة، لندن

 
 األقصى المسدد داهزة على بعد أمتار من "الهيكل"بناء  أدواتؤسسة األقصى: م 53

قــال المنســق اإلعالمــي فــي مؤسســة األقصــى للوقــف والتــراث أن كــل أدوات الهيكــل جــاهزة، وقســم كبيــر منهــا 
موجود علـى بعـد أمتـار قليلـة مـن المسـجد األقصـى المبـارا، مبينـا أن االحـتالل جهـز مراسـم للكهنـة وللمـذبح 

 وألدواته أيضا.
، أنــه بـــات واضــحا جــدا أن أذرع االحـــتالل األمنيــة والسياســـية "ُهنــا القـــدس"وأضــاف أبــو العطـــا فــي حـــديث لـــ

 والمدعومة حكوميا تدعم وتجهز لبناء الهيكل المزعوم مكان األقصى المبارا.
م المسـجد األقصـى وبنـاء نشـرت مـؤخرا تقريـرا يبـين تجهيـزات االحـتالل لهـد "اإلسـرائيلية"وكانت القنـاة العاشـرة 

هـيكلهم مكانـه، حيـث جـاء بـالتقرير بعـض مقـابالت مـع مسـتوطنين يقومـون بجمـع الحجـارة مـن البحـر الميــت 
وتنظيفهـــا وتجهيزهــــا لبنــــاء مــــذبح الهيكـــل الــــذي ســــتذبح بــــه رؤوس المواشـــي التــــي جمعهــــا المســــتوطنون فــــي 

 ببناء الهيكل. لحم احتفاالمستوطنات بيت 
11/2/2114ف والتراث، أم الفحم، مؤسسة األقصى للوق  

 
 "األقصى"للخطوة القادمة بتدمير يمه د للرأي العام العالمي  االحتالل": اإلسالمية المسيحية" 52

اعتبرت الهيئـة اإلسـالمية المسـيحية لنصـرة القـدس والمقدسـات التقريـر الـذي بثتـه : وكاالتاس- القدس المحتلة
قيام متطرفين يهود بجمع حجارة من على شاطئ البحر الميت وتجميع القناة العاشرة اإلسرائيلية والذي يظهر 

إعالنـــا واضـــحا وصـــريحا للنوايــــا "والمـــاعز مـــن اجـــل تجهيزهــــا فـــي المـــذبح الـــذي ســـيتم فــــي القـــدس  األغنـــام
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اإلسرائيلية وأطماعها في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وتمهيدًا للـرأي العـام العـالمي للخطـوة القادمـة 
قامةدمير المسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة بت  .أنقاضه"الهيكل المزعوم على  وا 

اقتراب اللحظات المهولة بتدمير مسـرى رسـول هللا محمـد عليـه الصـالة "وحذرت الهيئة في بيان لها أمس من 
ن حضـــارة والســـالم إذا لـــم تتـــوفر الحمايـــة االســـالمية والعربيـــة والدوليـــة للمســـجد األقصـــى إلنقـــاذ مـــا تبقـــى مـــ

 ."إسالمية عريقة
11/2/2114الدستور، عمان،   

 
 حارة المعاليق واالستيالء على المنازل في عكا القديمة لتهويد ممخطط ضخ": 44"عرا  57

ـرب أنه تـم حتـى اآلن االسـتيالء علـى عـدد كبيـر مـن المنـازل العربيـة فـي 41علم موقع عــ: توفيق عبد الفتاح
ينة عكا، في إطار مخطط كبير بدأ العمل فيه منذ عـدة سـنوات حيـث أقيمـت حي المعاليق بالبلدة القديمة لمد

بدايــة "قريــة طالبيــة" لليهــود المتــدينين تحــت اســم جمعيــة "أيــاليم" برعايــة وزارة تطــوير النقــب والجليــل وبتمويــل 
 "الوكالة اليهودية" وشركة "تطوير عكا" وشركة "عميدار".

ــاليم"، ويســكنها طــالب يهــود يــدعون أنهــم يقومــون بفعاليــات وأصــبحت أربعــة مبــان عربيــة بملكيــة جمعيــة  "أي
ودورات للطالب في الحي. ومـن المعـروف عـن الجمعيـة أنهـا تعمـل علـى تهويـد األحيـاء فـي الجليـل، وتـدعو 

 للسكن في الجليل.
ن مـن وقال أحمد عـودة عضـو البلديـة سـابقا: "لمـاذا لـم تـرمم هـذه المبـاني لـألزواج الشـابة العـرب الـذين يعـانو 

 230المحتاجـة فـي البلـدة؟ فمـن المعـروف أن هنـاا أكثـر مـن  وللعـائالت الفقيـرةصعوبة امـتالا منـازل لهـم، 
 عقارا بيع لليهود من قبل شركة "عميدار" والسكان العرب".

وأضــاف عــودة "قســم كبيــر مــن العقــارات التــي تــم االســتيالء عليهــا مــن قبــل أصــحاب رؤوس األمــوال اليهــود 
 بملكية يهودية". أصبحتسيفاجأ المواطن العربي بعد عدة سنوات أن البلدة القديمة مألق حاليا، و 

وأشار إلى أن الهدف واضح فالمخطط كبير من أجل تهويد المدينـة ومحـو اآلثـار والطـابع العربـي للبلـدة كمـا 
لمدينة إلنقاذ مـا تبقـى تم القيام بذلا في يافا واللد والرملة، متسائال "هل سيستيقظ السكان العرب والقيادة في ا

 قبل فوات األوان؟".
11/2/2114، 44عرا   

 
 قراقع: إصرار حكومة االحتالل على احتداز األسرى يعزلها دوليا   54

 األسـرىعيسى قراقـع، أمـس، إن اسـتمرار حكومـة االحـتالل باحتجـاز آالف  األسرىقال وزير شؤون : رام هللا
ل اليومية يضعها تحت قنبلة إنسانية وأخالقيـة سـوف تنفجـر واألسيرات في سجونها واستمرار حمالت االعتقا

في وجهها في أي لحظة، ألن بقاء أسرى في السجون واسـتمرار االنتهاكـات بحقهـم يسـبب لهـا العزلـة الدوليـة 
 والفضائح القانونية بسبب استمرار تعاملها مع مسائل حقوق اإلنسان كدولة فوق القانون.

هـــي مـــن اكبـــر القضـــايا التـــي تشـــير إلـــى التـــدهور األخالقـــي واإلنســـاني فـــي وأشـــار قراقـــع أن قضـــية االســـرى 
المجتمع اإلسرائيلي، حيث تحولت دولة إسرائيل إلى دولة بوليسية ومخابراتية ودولة سجون وقمع، وتبتعد كل 

 يوم من أن تكون دولة مدنية ككل دول العالم.
 .ن في قرية بيت فجار قضاء بيت لحمالمحرري األسرىأقوال قراقع جاءت خالل استقباله عددا من 

11/2/2114األيام، رام هللا،   
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 لألسرى المرضى في عيادة الرملة تزداد سوءا   الصحيةاألوضاع  :األسرى وزارة 59

المرضى القابعين في عيادة  األسرىحنان الخطيب التي زارت عددا من  األسرىرام هللا: أفادت محامية وزارة 
 صحي لهم يزداد تدهورًا وسوءًا.سسجن الرملةا بأن الوضع ال

من األسرى وضعهم الصحي فـي تـدهور خطيـر، نظـرا  خمسة، أن أمسوأوضحت الوزارة في بيان صحافي، 
لإلهمــال الطبــي الـــذي يمــارس بحقهــم، مشـــيرة بــذلا إلــى األســـير معتصــم رداد، وريــاض العمـــور، ومــراد أبـــو 

 معليق، وخالد الشاويش، وناهض األقرع.
أسرى مضربين عن الطعام قد تم نقلهـم إلـى مستشـفى الرملـة وهـم: وحيـد  أربعةالخطيب: إن وقالت المحامية 

 أبو ماريا وأكرم الفسيسي ومعّمر بنات وعبد المجيد خضيرات، وتم منع المحامين من لقاءهم.
11/2/2114األيام، رام هللا،   

 
 أسيرا   22محاكم االحتالل تمدد اعتقال نادي األسير:  41

أســـيرا، بذريعـــة اســـتكمال  12، أن محـــاكم االحـــتالل مـــددت اعتقـــال أمـــسأفـــاد نـــادي األســـير  :وفـــا –رام هللا 
 القضائية. واإلجراءاتالتحقيق 

وأضـاف أن محكمـة االحـتالل فــي اســيرًا،  14 وأوضـح النـادي أن محكمـة االحـتالل فــي "سـالم" مـددت اعتقـال
 في "عوفر" و"المسكوبية" تم تمديد اعتقال وفي محكمتي االحتالل، األسرى من 13 "بتاح تكفا" مددت اعتقال

 أسيرًا فلسطينيًا. 11 وتابع النادي أن محكمتي االحتالل في عسقالن والجلمة، مددتا اعتقالأسيرًا،  19
 الحياة الدديدة، رام هللا، 2114/2/11

 
 الضفةبفلسطينيا   12ويعتقل  يهدم منزال   االحتاللو سلوان ب سيارة 51مستوطنون يخربون  41

فلســطينيًا خــالل حملــة دهــم فجــر أمــس  12هــدمت قــوات االحــتالل منــزاًل شــرقي القــدس، واعتقلــت االت: وكــ
ســـيارة لفلســـطينيين، وســـقطت قذيفـــة  50االثنـــين فـــي الضـــفة. وأقـــدم مســـتوطنون علـــى إعطـــاب إطـــارات نحـــو 
 صاروخية ظهر أمس االثنين على عسقالن بجنوب فلسطين المحتلة.

"المطلوبين لجـــيش االحـــتالل فـــي منـــاطق ـة" إن االعتقـــاالت طالـــت مـــن وصـــفتهم بـــوقالـــت اإلذاعـــة "اإلســـرائيلي
 .متفرقة من الضفة الأربية، وجرى تحويلهم للجهات األمنية من أجل التحقيق معهم

11/2/2114الخليج، ال ارقة،   

 
 بيت لحمفي زيتون   تلة 131مستوطنون يقتلعون  42

بلـدة الخضـر جنـوب بيـت  أراضـيشـتال الزيتـون فـي أن اقتلعـت مجموعـة مـن المسـتوطنين عـددا مـ :بيت لحـم
 أنالرسـمية "وفـا"  األنبـاءوقال منسق لجنة مقاومة الجدار واالستيطان في الخضر احمد صالح لوكالـة  لحم.

"ظهـر الزيـاح" قـرب  أراضـيشـتلة زيتـون عمرهـا ثالثـة سـنوات مـن  130عددا من المسـتوطنين قـاموا بـاقتالع 
 .ي بوعز" في المنطقة الواقعة بين عين القسيس ومستوطنة دانيالالبؤرة االستيطانية "سيد

دونمـات تعـود للمـواطن حسـن موسـى  1بوضـع يـده علـى مـا مسـاحته  أمـساحد المسـتوطنين قـام  أن وأوضح
 البلوط والزيتون. بأشجار مزروعةمن بلدة الخضر، 

11/2/2114القدس، القدس،   
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 2115تل بالضفة في : ارتفاع نسبة درائم القالفلسطينية ال رطة 45

الفلســطينية فــي الضــفة  مــدير إدارة البحــوث والتخطــيط والتطــوير فــي الشــرطة: أعلــن حمــدان منتصــر-رام هللا 
ــدين، الأربيــة  ، فــي مــؤتمر صــحفي خصــص للحــديث عــن انجــازات جهــاز أمــسالمقــدم د. محمــود صــالح ال

ســـجلت خـــالل عـــام الفلســـطيني  ا أن نســـبة جـــرائم القتـــل فـــي المجتمـــع2015س الشـــرطة خـــالل العـــام الماضـــي
ا 54ا جريمــة، نتجــت عنهــا س51حيــث بلأــت تلــا الجــرائم س 2012ا مقارنــة مــع عــام %10.9نســبة س 2015

 ا امرأة.11ا ذكرًا، وس25حالة وفاة، منها س
11/2/2114الحياة الدديدة، رام هللا،   

 
 على غالء المعي ة بالضفة احتدادا   دسدهفلسطيني ي عل النار في  44

ــ س رام هللا أشــعل مــواطن فلســطيني النــار فــي جســده مســاء االثنــين وســط نــابلس شــمال الضــفة  :يــو بــي أياـ
 الأربية احتجاجا على غالء المعيشة.

وقالت وسائل إعالم محلية إن شابا في العقد الثالـث مـن عمـره، مـن سـكان مخـيم عسـكر بنـابلس أشـعل النـار 
مكان طواقم اإلسعاف والشرطة وقامـت للوهرعت  ة.في جسده، ما أدى إلصابته بحروق من الدرجة المتوسط

 بنقله إلى أحد المشافي لتلقي العالج.
11/2/2114رأي اليوم، لندن،   

 
 األخير الدوي مليون دوالر لمعالدة خسائر المنخفض 4.2: هللاوزارة االقتصاد في رام  43

ى والقـدس د. جـواد نـاجي، يـوم لصـندوقي االقصـ اإلداريـةعلن وزير االقتصاد الوطني عضو اللجنة : أ رام هللا
ـــع والخمســـين الـــذي عقـــد فـــي مدينـــة جـــدة عـــن  اإلداريـــةاالثنـــين، عـــن تخصـــيص اللجنـــة  فـــي اجتماعهـــا الراب

صـالح الخسـائر التـي لحقـت بالقطـاع  1.2تخصيص ما قيمته  مليون دوالر لمسـاعدة الحكومـة فـي معالجـة وا 
 .األخيرالزراعي والناجمة عن المنخفض 

رئـيس الـوزراء د. رامـي الحمـد ي. حيـث بـين الـوزير نـاجي أنـه سـتتم المباشـرة فـي تنفيـذ  يأتي ذلـا بطلـب مـن
هذه المساعدة خالل الشـهر الجـاري فـي كـل مـن الضـفة وقطـاع غـزة بالتعـاون مـع وزارة الزراعـة. كمـا ناقشـت 

 قطاع غزة.اللجنة في اجتماعها مشروع تطوير وترميم المنازل والبنية التحتية في مخيم دير البلح في 
11/2/2114القدس، القدس،   

 
 عنصرا  من حماس اعتقلوا بسوق التوفيقية في عهد مبارك  :الدمهوريعميد سابق بالحرس  

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس جلساتها السرية الخاصة  عياد: يسميرة عل
مد حسنى مبارا ونجليه جمال وعالء ورجل األعمال إعادة محاكمة الرئيس األسبق مح فيبسماع الشهود 

قضية التحريض على  فيمن مساعديه  وزير الداخلية األسبق و العادليالهارب حسين سالم واللواء حبيب 
 قتل المتظاهرين.
رئيس المحكمة للصحفيين بحضورها لتأطية أقوال  الرشيديسمح المستشار محمود  التيشهدت الجلسة، 
سابقا، رفع المحكمة الجلسة بناء على طلب  الجمهوريرب أيمن محمد قائد قوات الحرس العميد أركان ح
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حد أتم على إثره استدعاء  الذيالشديد واإلرهاق  باإلعياءاليسار واليمين لشعور رئيس المحكمة  عضوي
 عليه. الطبياألطباء لعالجه وتوقيع الكشف 

 أليبعدم التعرض  الجمهوريبق شدد على قوات الحرس شهادته أن الرئيس األس فيوأكد العميد أيمن فهيم 
 .أذى أيمتظاهر حتى لو اقتحم المقر الخاص به، وعدم تعريض المتظاهرين إلى 

رصاصة واحدة على المتظاهرين وأن همه الوحيد  أيوأشار إلى أن مبارا طلب منه صراحة عدم إطالق 
 الشارع. فيأال تسال قطرة دماء واحدة 

القبض على  إلقاءوصلت إليهم معلومات بأنه تم  الجمهوريالحرس  فيجأة بأنهم كضباط وكشف الشاهد مفا
عنصرا من حماس بأعلى سطح عقار بسوق التوفيقية وكانت معهم أسلحة، ونفى علمه بأن لمؤسسة  

 ميدان التحرير. فيالرئاسة كاميرات أو رصد أو متابعة 
 //األهرام، القاهرة، 

 
 

 اني: نحذ ر من محاوالت طمس الهوية العربية للقدسالث عبد هللا 47
في العاصمة األميركية واشنطن عددا من أبرز  أمسالثاني  عبد هللاجاللة الملا  : التقىسبتراا-واشنطن 

قيادات المنظمات العربية واإلسالمية األميركية، وبحث معهم مستجدات األوضاع في الشرق األوسط، 
ت في دعم القضايا العربية واإلسالمية في المجتمع ودوائر صنع القرار إضافة إلى دور هذه القيادا

وحذر، خالل اللقاء، من اإلجراءات االسرائيلية األحادية، خصوصا السياسات االستيطانية،  األميركية.
 ومحاوالت طمس الهوية العربية: اإلسالمية والمسيحية، لمدينة القدس.

 11/2/2114، الدستور، عم ان
 

 الحكومة تحاول "تبريد" القلق ضد م روع كيري األردن: 44
كشفت ادارة مخيمات الالجئين السوريين في المملكة ان مخيم "مخيزن الأربي" : رداد القالب –العرب اليوم 

مخصص لالجئين السوريين، ولم يخصص لالجئين الفلسطينيين، مؤكدة عدم وجود عالقة بينه وبين 
اتفاق سالم بين الفلسطينيين  بشأن كيريجية االمريكية جون المشروعات التي يطرحها وزير الخار 

النسور إلى  عبد هللاعلى لسان رئيس الوزراء د.  تأكيداتواالسرائيليين. ويهدف هذا التأكيد، اضافة الى 
تبريد القلق المتصاعد داخل بعض األوساط الرسمية والشعبية خاصة، ال سيما وأن النسور من المسؤولين 

 ين يحيطون علما بتفاصيل خطة كيري.القالئل الذ
وكان المجلس االعلى للسياسات وهو اعلى مرجعية سياسية أصدر قرارا يقضي بعدم ادخال او تكفيل 
الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية الالجئين الى االردن بسبب مقاومة المملكة لمشروعات الوطن البديل 

 ".األونروافلسطينيين تقع مسؤوليتهم على وكالة "والتهجير للفلسطينيين واعتبارهم الجئين 
وزارة الداخلية وافقت في وقت سابق على منح اعضاء  اليوم" إنوفي السياق ذاته، أكدت مصادر لـ"العرب 

في القيادة الفلسطينية الرخص لشراء اراض وعقارات في منطقة المفرق واالزرق، اضافة الى مستثمرين من 
ولم تؤكد او تنف وزارة الداخلية ودائرة االراضي والمساحة المعلومات المتعلقة  دة.االمارات العربية المتح

كان يثير المخاوف لديهم ام  إذافي القيادة الفلسطينية، وما  ألعضاءبموافقة الوزارة والدائرة على منح رخص 
 ال.
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 11/2/2114، العرا اليوم، عم ان
 

 لسطين واألردن معا  كيري معادية لف خطةنائا أردني لـ "البيان":  49
خطة وزير الخارجية أن اعتبر النائب األردني خميس عطية وفي حوار مع "البيان"، إسكندر: لقمان -عّمان 

األميركي جون كيري "معادية لفلسطين واالردن معا، ألنها ال تعطينا حتى الحد االدنى، ناهيا عن الحديث 
بما فيها القدس  1419يل من جميع االراضي المحتلة عام عن المبادرة العربية. وال تؤدي الى انسحاب اسرائ

الشرقية". ودعا الحكومة األردنية إلى استخدام معاهدة وادي عربة لحماية مصالح االردن القومية العليا، 
قال و  مضيفًا إن هذه المعاهدة قادرة على حماية القدس والضفة الأربية وجميع الثوابت االردنية والفلسطينية.

هناا "اجماعًا نيابيًا على رفض خطة وزير الخارجية األميركي جون كيري، بل إن غالبية كلمات  عطية إن
أعضاء مجلس النواب أثناء مناقشة الخطة، عبروا عن رأيهم بأنهم ضد ما تم تسريبه من هذه الخطة التي 

 خرجت عن المسؤولين االميركيين واالسرائيليين".
 11/2/2114، البيان، دبي

 
 ابية أردنية إلغاثة الدئي مخيم اليرموك في سوريةحملة  ب 31

بدأت مجموعات شبابية طالبية وأردنية أخيرا، بجمع تبرعات عينية غذائية، تضامنا  :الشيخ غادة-عمان 
وتهدف المبادرة إلى خدمة الالجئين الفلسطينيين  مع الالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموا في سورية.

ضو مجموعة الوحدة الطالبية، أحد القائمين على هذه المبادرة خالد أبو خنفر وبين ع بمخيم اليرموا.
لـ"الأد" أن هذه المبادرة جاءت استكماال لنشاطات سابقة ومستمرة، تسعى لتقديم الدعم المعنوي والمادي 

صال ومن المتوقع أن تبدأ خالل الفترة المقبلة ومن خالل "األونروا" عملية إي لالجئين الفلسطينيين.
 المساعدات التي ال ينحصر جمعها على العاصمة عمان، بل تمتد الى مختلف المحافظات.
 11/2/2114، الغد، عم ان

 
 في موقع االعتداء على لبنان مع سوريا "إسرائيل"وزير الخاردية عدنان منصور: ال لوضع  31

ة "صوت لبنان" رفض وزير الخارجية في حكومة تصريف االعمال عدنان منصور، في حديث إلى إذاع
أمس، وضع اسرائيل مع سوريا في موقع االعتداء على لبنان، مشيرًا الى أن "ما يحصل على الحدود مع 

 سوريا موقت، وليس كما مع اسرائيل على مدى التاريخ".
 11/2/2114، المستقبل، بيروت

 
 "فلسطين المحتلة" من المنهاج كلمة بحذف م روطةلبنان: منحة بريطانية  32

استهجنت رابطة المعلمين المسلمين ومكتب المعلمين في الجماعة اإلسالمية في لبنان ما أسمته بـ : بيروت
"التدخل السافر" في السياسة التربوية في لبنان، وذلا عبر اشتراط وزارة التنمية الدولية البريطانية في هبتها 

الهبة لتضمنه كلمة "فلسطين المحتلة" بدال المقدمة إلى وزارة التربية اللبنانية بشطب كتاب الجأرافيا من هذه 
 من "إسرائيل" كما تريد الجهة المانحة.

ا أن تكون الهبة البريطانية مشروطة من حيث المبدأ، 2|10وانتقدت الرابطة في بيان لها اليوم االثنين س
سقاطه وأعربت عن استأرابها لموافقة الحكومة اللبنانية على اشتراط الجهة المانحة باستثناء كتا ب الجأرافيا وا 
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ودعت الرابطة الحكومة اللبنانية ووزارة التربية إلى "رفض المنحة المشروطة  من تأطية هذه المنحة.
الممزوجة بطعم الذل "والتطبيع الثقافي" المرفوض كما رفض التطبيع السياسي وغيره، سيما وأن الحكومة 

 ليست بحاجة لهذه المنحة.
 11/2/2114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المعتقلين   للدفاع عن البرلمانيين الفلسطينيينبتكثيف المساعي  يتعهدرئيس "التأسيسي التونسي"  

أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر تمسا بالده بدعم : برس قدس-تونس 
 لة فلسطين على حدود القضية الفلسطينية على أساس االحتكام إلى الشرعية الدولية واالعتراف بدو 

طالق سراح األسرى الفلسطينيين القابعين في السجون اإلسرائيلية.   ووقف االستيطان وا 
ا في مكتبه بالعاصمة التونسية لعضو /وتعهد بن جعفر في تصريحات له خالل استقباله االثنين س

ألحمد، نشرتها مصادر تونسية اللجنة المركزية لحركة "فتح" عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عزام ا
رسمية، بتكثيف المساعي عبر برلمانات العالم من أجل الضأط على إسرائيل دفاعا عن حقوق البرلمانيين 

وأضاف: "إن مصير القضية  الفلسطينيين المعتقلين في السجون اإلسرائيلية وفي مقدمتهم مروان البرغوثي.
النخبة السياسية على تجاوز الخالفات والتوصل إلى مصالحة  الفلسطينية خالل المرحلة المقبلة رهين قدرة

 جادة"، على حد تعبيره.
 //قدس برس، 

 
 وتركيا تنهيان أزمة "مافي مرمرة" "إسرائيل: "الثانية اإلسرائيليةالقناة  

ن الثانية، مساء االثنين، أن الجانبي اإلسرائيليةذكرت القناة  :خاصة ترجمة-دوت كوم  القدس-غزة 
اإلسرائيلي والتركي توصال التفاق مؤخرا يقضي بإنهاء الخالفات التي نشبت بعد أزمة مهاجمة أسطول 

 مرمرة قبالة سواحل قطاع غزة.
مليون دوالر  التوصل إلى حل وسط بدفع إسرائيل  إنه تمونقلت القناة عن مصادر من البلدين، قولها 

أقل بكثير مما طلبه األتراا في بداية المحادثات بين  كتعويض لعوائل الضحايا، مشيرًة إلى أنه مبلغ
 الجانبين.

وأوضحت أن االتفاق يشمل في المقابل أن تقوم تركيا بإلأاء الدعاوى المرفوعة ضد المسؤولين العسكريين 
من خالل تشريعات البرلمان التركي، وأن ال تعترض أيضا أنقرة على ترقية مكانة إسرائيل في الناتو، مشيرًة 

 لى أنه ال يوجد موعد نهائي واضح لتوقيع االتفاق.إ
 //القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل" على م اريع استيطانية  رقي القدس مصادقةدامعة الدول العربية تدين  

دانت جامعة الدول العربية بشدة اإلجراءات واالنتهاكات "اإلسرائيلية" المستمرة ضد الشعب  :وكاالت
االستيطان والتهويد لألراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت حقوق الشعب الفلسطيني الفلسطيني ومواصلة 

 الشرعية والثابتة وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير وسيادته على أرضه الفلسطينية.



 
 
 

 

 

           29ص                                    5123العدد:     11/2/2114 الثالثاء التاريخ:

وأشار قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في بيان أصدره أمس إلى إعالن "إسرائيل" 
ا وحدة استيطانية جديدة في القدس شباط الجاري المصادقة على إقامة س الخامس من فبراير/ في

 الشرقية المحتلة، واصفًا هذا اإلعالن بأنه يمثل خطوة خطرة.
 //الخليج، ال ارقة، 

 
 السعودية: مصادقة "إسرائيل" على م اريع استيطانية  رقي القدس يعطل دهود السالم 

وحدة استيطانية  دد مجلس الوزراء السعودي أمس بقرار الكيان المصادقة على خطة لبناء ن: وكاالت
 جديدة في القدس الشرقية. 

وأكد المجلس عقب اجتماعه األسبوعي في بيان أوردته وكالة األنباء السعودية سواسا أن "هذا القرار 
ت "اإلسرائيلي" في تعطيل الجهود الهادفة إلى المخالف للقوانين والقرارات الدولية يدل على استمرار التعن

 إقامة سالم عادل مبني على أساس أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية"
 //الخليج، ال ارقة، 

 
 
 خطته االعتراف بـ"يهودية إسرائيل" وباألمر الواقع تضمين"معاريف": كيري وافق على  

تتضمن  أنجون كيري وافق على  األميركيالخارجية أن وزير  إخباريذكر تقرير  :القدس – أبيبتل 
التسوية الدائمة بين الجانبين  إطارفي  إسرائيلالوثيقة التي يعدها حاليا فكرة االعتراف بيهودية دولة 

 .واإلسرائيليالفلسطيني 
لية بهذا الخصوص ستنطوي على التباد األميركيةصيأة الوثيقة  أنوذكرت صحيفة "معاريف" اليوم الثالثاء 

كدولة قومية للشعب اليهودي بينما تعتبر فلسطين الدولة القومية للشعب الفلسطيني،  إسرائيلبحيث تعتبر 
 .اإلسرائيلية اإلذاعةبحسب 
المفاوضات بين  أن أيضاالوثيقة ستؤكد  أن أميركي أحدهمامصدرين  إلىالصحيفة استنادا  وأضافت
ومراعاة التأييرات  لألراضيمع تبادل  م خطوط عا أساسوالفلسطينيين ستجرى على  إسرائيل

يتلقى رئيس الوزراء  أنومن المتوقع  خالل العقود الماضية. األرضالتي حدثت على  الديموغرافية
 خالل زيارته لواشنطن في مطلع الشهر المقبل. األميركيةبنيامين نتنياهو نسخة عن الوثيقة  اإلسرائيلي

 //القدس، القدس، 
 
 األحمر قرا أريحاللخان  البرلمان األوروبي رئيستلغي زيارة  إسرائيليةت تهديدا 

لأى زيارته التي أقال مصدر محلي إن رئيس الوزراء رامي الحمد هللا  ":القدس دوت كوم"بـ خاص-رام هللا 
كانت مقررة إلى الخان األحمر بصحبة رئيس البرلمان األوروبي مارتين شولز، بسبب تهديدات من قبل 

 .اإلسرائيليلجانب ا
السماح بإنجاح  إمكانيةرسائل "متناقضة" بخصوص  أرسل اإلسرائيليالجانب  أنوأشار المصدر إلى 

على ما يرام" فيما قال للجانب  األموروأن  إشكالالزيارة، حيث أبلغ الجانب الفلسطيني "أن الزيارة ليس فيها 
أراد التدخل في برنامج  اإلسرائيليأن الجانب  المصدر وأضاف إن الزيارة "غير مرغوب بها". األوروبي

 الزيارة. إلأاءها إلى تالزيارة وهو ما رفضته رئاسة الوزراء ما اضطر 
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مدرسة اإلطارات في منطقة الخان األحمر قرب أريحا،  األوروبيوكان رئيس الوزراء سيزور ورئيس البرلمان 
زيارة للمنطقة الواقعة ضمن صالحياتها اإلدارية على ال إسرائيلهناا، قبل أن تعترض  األوضاعليطلع على 

 واألمنية والمسماة حسب اتفاق أوسلو "مناطق ج".
 //القدس، القدس، 

 
 أبيا تتعاونان عسكريا واستخباريا  ضد  إيرانمركز سابان الصهيوني: وا نطن وتل  

طن، إن وسائل اإلعالم أخذت زهير أندراوس: قال حاييم سابان، مدير مركز سسابانا في واشن -الناصرة 
تستمتع في األسابيع األخيرة في الحديث عن شقاق في ظاهر األمر في العالقات بين الواليات المتحدة 

سرائيل في قضية التفاوض النووي مع إيران.  وا 
ون يحددان هدًفا مشترًكا في تصريحات مكررة وهو أنه ال يجوز أن يك ونتنياهووأضاف قائاًل: ما زال أوباما 

، لكن العالقات ونتنياهوإليران سالح نووي. قد يشكو المراقبون من عدم وجود دفء في العالقة بين أوباما 
الدولية ال يفترض أن ُتعبر عن قصص غرام بين القادة، فهذه العالقات تقوم على مصالح مشتركة وقيم 

 مشتركة وعالقة متبادلة.
سرائيل مدة  وهذه هي القاعدة التي مكنت من وجود شراكة ال سنة،  نظير لها بين الواليات المتحدة وا 

إدارة أمريكية. ولفت سابان، وهو صاحب الباع الطويل في اإلدارة األمريكية، إلى أن إسرائيل  فيها 
استضافت في المدة األخيرة قوات أمريكية في إطار سالعمل األزرقا، وهو تدريب عسكري واسع النطاق 

 ئرات الحربية.شاركت فيه عشرات الطا
 واالستمرارفي شأن ما  االتفاقفالحديث عن مثال رائع على قدرة إسرائيل والواليات المتحدة على تنحية عدم 

نهاء الحرب في سوريا ودفع التطور  في العمل مًعا على تقديم المصالح المشتركة وهي مكافحة اإلرهاب وا 
 في الشرق األوسط. واالستقرارالعالمي قدًما 

سرائيل تألب عليها أيًضا القيم المشتركة للديمقراطية وأوضح أ يًضا أن العالقات بين الواليات المتحدة وا 
وحقوق اإلنسان. وأوضح: هاتان الدولتان تنموان في عالم مليء باألسواق المفتوحة والمجتمعات المفتوحة 

 .وهما تطمحان إلى دفع هذه المباد  قدًما في الساحة الدولية، على حد تعبيره
وخلص إلى القول إنه في األشهر القريبة سيكون للتنسيق والمشاورة القوية بين الواليات المتحدة األمريكية 

سرائيل أهمية كبيرة ألجل إحراز نتيجة ايجابية في المحادثات النووية نحو صفقة مع إيران.  وا 
أفعال نتنياهو وأوباما إن خطابة عدسات التصوير يجب أن يحل محلها مباحثات هادئة، مشدًدا على أن 

ُتعبر عن اتفاق بين الطرفين وعن قوة العالقات بين األمتين أكثر من كل عنوان صحافي ُمهيج، على حد 
 تعبيره.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 دوالر أصوال  خاصة من ال رق األوسط تريليون مصارف سويسرا تدير  

 األوسط،تها الرائدة كمالذ آمن للمستثمرين في منطقة الشرق تحافظ سويسرا على مكان": الحياة" –جنيف 
بفضل مجموعة من الميزات التي تتمتع بها، أبرزها سرية الحسابات المصرفية وتنوع المنتجات والخدمات 

 االستثمارية.
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وما زال معظم األصول المسجلة خارجيًا للزبائن في الشرق األوسط يحصل من خالل المؤسسات المالية 
ليدية في سويسرا، كما تشهد سويسرا زيادة في التدفقات المالية من الشرق األوسط. ويزداد اعتماد البنوا التق

السويسرية على إدارة الثروات الخاصة للمستثمرين من منطقة الشرق األوسط، ويتركز معظمها في مدينة 
 تريليون دوالر. االستشارية بنحو  "بوسطن"جنيف، وتقدرها مجموعة 

شهدنا "ويليام سبنسر:  "دبليو تي كابيتال مانجمنت أس أي"ل الخبير في إدارة رؤوس األموال في شركة وقا
زيادة في الطلب على حلول إدارة الثروات في منطقة الشرق األوسط، وسجلنا نموًا في طلبات خدمات حفظ 

، ونتوقع أن عام األصول وحمايتها، والمنتجات المهيكلة المفصلة لتناسب حاجات الزبائن خالل 
تستمر الزيادة في الطلب على الخدمات هذه السنة، إذ نرى أن األسعار التنافسية، والعائدات القوية، والطيف 
الواسع من المنتجات االستثمارية، توفر للمصارف السويسرية مزايا تنافسية مقارنة بمصارف الشرق 

 ."األوسط
، للبحوث عام  "ماكينزي"الخاصة، أجرته مؤسسة وأظهر استطالع رأي عن الخدمات المصرفية 

، فيما انخفض متوسط هامش الكلفة خمس نقاط أساس، ارتفاع الهامش المتوسط لإليرادات عام 
نتيجة تبسيط المصارف، اإلجراءات والعمليات. وعلى رغم أن األصول المسجلة في الخارج ما زالت تستحوذ 

فسة الداخلية تزداد قوة، وما زال الشرق األوسط يمثل سوق نمو جاذبة في المئة، إال أن المنا على 
للخدمات المصرفية الخاصة، وفي وقت تواصل التدفقات ومستويات الربحية مسارها التصاعدي، تزداد حدة 

 المنافسة بين المصارف الخاصة سواء داخل سويسرا أو خارجها.
شرق األوسط أو المسجلة خارجيًا سأوف شورا نمت عام وأشارت تقديرات إلى أن الثروات الموجودة في ال

تريليون دوالر، وُيتوقع أن تصل ثروات كبار األثرياء في الشرق  في المئة لتبلغ  بنسبة  
 .تريليون دوالر بحلول عام  األوسط إلى 

صة في دول مجلس التعاون في المئة من إجمالي الثروات الخا وتستحوذ المملكة العربية السعودية على 
في المئة، بينما لم يطرأ  في المئة، فقطر بـ في المئة، ثم الكويت بـ الخليجي، تليها اإلمارات بـ

، إال أن الطلب على حلول تأّير يذكر على مزيج المنتجات لتخصيص األصول مقارنة بعام 
 اإلقراض المجمعة يشهد نموًا.

والمنتجات المعادلة تستحوذ على النسبة األكبر من تدفقات األصول من الشرق  وأظهرت البيانات أن النقد
في المئة، بينما حافظ الزبائن األثرياء واألكثر ثراًء، على جزء كبير من السيولة في األسواق  األوسط بـ

 المحلية لالستفادة من الفرص االستثمارية في المنطقة، خصوصًا في القطاع العقاري.
 //لندن، الحياة، 

 وقت بأسرعمؤتمر وطني  21
 هاني المصري
لم يتسع المقال السابق الذي انتهى بالدعوة إلى عقد مؤتمر وطني بأسرع وقت ممكن تشارا فيه مختلف 
األطياف ومكونات الحركة الوطنّية؛ لشرح مضمون المؤتمر وأهدافه، وما يمكن أن ينتهي إليه، ما دفع 

مكانّية تحقيقها عمليًّا.العديد من القّراء إلى ا  لتساؤل حول هذه الفكرة وجدّيتها وا 
تقديًرا لصعوبة عقد المؤتمر وتعذر مشاركة كل المعنيين دعوت في ذلا المقال إلى االستعداد لعقد المؤتمر 
بمن حضر، بهدف الضأط على القيادة الفلسطينّية وطرفي االنقسام إلعالء المصلحة الوطنّية العليا على 
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ح الفردّية والفصائلّية، من خالل التوصل إلى وحدة وطنّية قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر المصال
 التي تهدد القضّية الفلسطينّية بالتصفية.

مع اقتراب انتهاء مهلة األشهر التسعة، تتضح أكثر وأكثر معالم "اتفاق اإلطار" الذي يسعى جون كيري 
الوطنّية، مهما كان الشكل الذي سيأخذه ويظهر فيه. فبعد  للتوصل إليه، فهو سينتقص من الحقوق

تصريحات مساعده مارتن أنديا، تحدث كيري بنفسه لصحيفة "الواشنطن بوست" مؤكًدا على أن لحظة 
اتخاذ القرار تقترب، وأن االتفاق سيطبق على مراحل، ويمكن حل الخالف حول الطرف الذي سيكون 

ألغوار باالستعانة بطرف ثالث، مضيًفا: أن بمقدور كل طرف أن يسجل مسؤواًل عن األمن على الحدود وا
 تحفظاته على االتفاق حتى يتمكن الطرفان من مواصلة المفاوضات.

بالرغم من أن االتفاق ال يحظى بموافقة الطرفين على كل نقاطه، إال أن خطورته تكمن في أنه يضمن أواًل 
ن القادم، وما يعنيه ذلا من إضاعة المزيد من الوقت التي استئناف المفاوضات إلى ما بعد نهاية نيسا

تستأله إسرائيل لتعميق االحتالل وتوسيع االستيطان، ولكون تمديد المفاوضات يقطع الطريق على بلورة 
خيارات وبدائل أخرى؛ ويحتوي تداعيات الفشل الذي يخشاه جميع األطراف. وثانًيا يقدم "اتفاق اإلطار" 

عيًدا عن القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، وال يتضمن اتفاًقا فوريًّا على كل القضايا، مرجعّية جديدة ب
ولكنه يشمل نتائج المفاوضات والتنازالت التي قدمها الطرفان، وخصوًصا الجانب الفلسطيني منذ عقد 

مؤتمر أنابوليس" ، مروًرا بـمباحثات "طابا" و"خارطة الطريق" و"2000مؤتمر "كامب ديفيد" في العام 
والمفاوضات في فترة رئاسة أيهود أولمرت، وانتهاء بمفاوضات واشنطن والمباحثات التقريبّية واالستكشافّية. 
فقد تضمنت المفاوضات سلسلة ال تنتهي من التنازالت، ال تبدأ بالموافقة على مبدأ "تبادل األراضي" وتقسيم 

االستيطانّية، والدولة منزوعة السالح والترتيبات األمنّية، وال  الضفة الأربّية، بما فيها القدس، وضم الكتل
تنتهي بالحل المتفق عليه لقضّية الالجئين، الذي يجعلها قضّية تفاوضّية تتحكم بها إسرائيل، وليست حًقا 

 من المفترض التفاوض من أجل تطبيقه ال تصفيته.
نها لم تحرز أي تقدم. ففي الحقيقة قطعت ال يعني انهيار هذه المفاوضات وعدم توصلها إلى اتفاق أ

المفاوضات شوًطا واسًعا، ويحاول كيري أن يوثقه حتى يمكن البناء عليه، وصواًل إلى اتفاق يصفي القضّية 
 الفلسطينّية من جميع جوانبها وأبعادها.

إلدارة هناا خطر متزايد بفرض الحل األميركي اإلسرائيلي، الذي هو حصيلة القواسم المشتركة بين ا
األميركّية والحكومة اإلسرائيلّية، إن لم يكن ممكًنا مرة واحدة فعلى دفعات. وهنا ال يجب أن نأرق في شبر 

اإلسرائيلّية؛ ليس ألن هذه الخالفات غير  -اإلسرائيلّية أو الخالفات األميركّية  -ماء الخالفات اإلسرائيلّية 
ستراتيجّيات فلسطينّية موجودة أو ال يمكن توسيعها، بل ألن شرط االستف ادة منها وتوسيعها هو وجود رؤية وا 

فاعلة مستندة إلى المصالح والحقوق واألهداف القادرة على جذب الشعب الفلسطيني بمختلف قواه وتجمعاته، 
اإلسرائيلّية،  -اإلسرائيلّية أو األميركّية  -ال رسم السياسة الفلسطينّية على هوامش الخالفات اإلسرائيلّية 

حيث يصبح سقفها موقف ليبرمان الذي أصبح بقدرة قادر "حمامة سالم"، والمدافع عن كيري و"اتفاق ب
 اإلطار" الذي يسعى للتوصل إليه.

إن محصلة الموقف اإلسرائيلي، وما يمكن أن تنتهي إليه الخالفات األميركّية اإلسرائيلّية، كما تدل 
والتسريبات المتواترة عما يجري التفاوض عليه؛ ال تلبي الحد  التصريحات المعلنة والمواقف األصلّية والثابتة

األدنى من الحقوق الفلسطينّية، بل ال تلبي أحد هذه الحقوق، وهو حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، 
ن كان يشمل إقامة دولة فلسطينّية ذات سيادة على حدود  وعاصمتها القدس الشرقّية، فأفضل  1419حتى وا 
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يتوصل إليه كيري هو تقاسم الضفة الأربّية، بما فيها القدس، بين إسرائيل التي قامت على  ما يمكن أن
من أرض فلسطين وبين الدولة التي أقصى ما ستحصل عليه "حكم ذاتي" مع السماح لها بأن تسمي  91%

 نفسها "دولة".
نحياز األميركي إلسرائيل ال يمكن أن تقود المفاوضات في ظل االنقسام والضعف الفلسطيني والعربي واال

والنفاق الدولي إلى حل عادل أو متوازن أو مقبول، والحل الذي سيتم تطبيقه في ظل االختالل الفادح في 
موازين القوى سيكون أسوأ بكثير من الحل الذي سيتم التوقيع عليه. لذا على الفلسطينيين، خصوًصا 

لثنائّية برعاية أميركّية ستؤدي إلى حل يلبي حتى قيادتهم، أن تكف عن األوهام بأن طريق المفاوضات ا
 الحد األدنى من الحقوق الفلسطينّية.

سوى الكفاح لبناء بديل عملي  -سواء كانت هناا مفاوضات أم لم تكن  -تأسيًسا على ما سبق، ال بديل 
 سياسّية وكفاحّية. استراتيجياتمن المفاوضات المعتمدة حتى اآلن، يعتمد على عدة 

ل بلورة معالم هذا البديل والتوصل إلى إجماع أو شبه إجماع حوله؛ ال بد من حوار وطني شامل ومن أج
يشارا فيه من هم داخل المنظمة والسلطة ومن هم خارجهما، ألنه ال تستطيع أي مؤسسة أن تدعي أنها 

ة الرسمّية ال تزال المنظمة تملا الحق الموافق عليه وطنيًّا بتمثيل الجميع عملًيا وليس رسمًيا، ألنه من الناحيّ 
 هي الممثل الشرعي والوحيد، وهذا مكسب تاريخي ال يجب التفريط فيه.

إن المنظمة بحاجة إلى استعادة الدعم الشعبي لها في ظل المأزق الوطني العام الشامل الذي نعيشه جميًعا، 
طريق مسدود، وبعد عدم  وخصوًصا مع عدم تحقيق األهداف الوطنّية، ووصول المفاوضات والمقاومة إلى

صالح أو حتى توسيع في المشاركة من خالل  إجراء انتخابات في المنظمة والسلطة وال إجراء تجديد وا 
 التوافق الوطني.

قادرة على مواجهة التحديات  استراتيجياتيمكن أن يكون جدول أعمال المؤتمر البحث في كيفّية بلورة 
بقاء القضّية حّية، والحف اظ على الحقوق والمكاسب وتقليل األضرار والخسائر، على اعتبار أن والمخاطر، وا 

جبارّية قبل االنتقال إلى مرحلة التقدم إلى األمام، والنضال من أجل االنتصار بدحر  هذه المرحلة ضرورّية وا 
 االحتالل والعودة والحرّية واالستقالل والمساواة.

االنقسام واستعادة الوحدة الوطنّية على أساس كفاحي  هي إنهاء االستراتيجياتالخطوة الثانية بعد وضع 
ووطني وديمقراطي وشراكة حقيقّية تضمن تمثيل ومشاركة كل القوى والتجمعات الفلسطينّية في جميع أماكن 

 تواجدها.
إن البقاء في مربع الدعوة إلى تطبيق اتفاقات المصالحة، وتحميل كل طرف للطرف اآلخر مسؤولّية عدم 

ن دون معالجة الجذور واألسباب والعوامل التي أدت إلى وقوع االنقسام وتعمل على مدار الساعة التطبيق، م
لتعميقه أفقًيا وعمودًيا؛ ال يسمن وال يأني من جوع، ويؤدي إلى تآكل الشرعّية والمكاسب وما تبقى من ثقة 

 بين الشعب وقيادته وفصائله المختلفة.
لمجلس المركزي وال "اإلطار القيادي المؤقت"، عفًوا .. "لجنة تفعيل ال تكفي الدعوات إلى عقد اجتماعات ل

المنظمة"، على أهميتها، وال االختباء وراء الدعوة إلى إجراء االنتخابات بعد ثالثة أو ستة أشهر، أو عندما 
، أو يرى الرئيس أن الوقت بات مالئًما مع أو بعد تشكيل حكومة الوفاق برئاسة الرئيس أو رامي الحمد هللا

غيره من الشخصيات المستقلة. فإذا لم نتفق على ما نريد وكيف سنعمل على تحقيقه ال ينفع أن نتفق على 
جراء االنتخابات.  قواعد العمل واإلجراءات والحصص وتشكيل الحكومة وا 
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االحتالل هناا إمكانّية لالتفاق على قواسم مشتركة بالرغم من كل التباعد والعوامل الداعمة لالنقسام، ألن 
والمخاطر المختلفة يهددان الجميع، وال يوجد في األفق القريب حل يمكن أن يحقق الحد األدني من الحقوق 

 الفلسطينّية.
 11/2/2114، األيام، رام هللا

 
 رسائل حماس المتضاربة 22

 عريب الرنتاوي
حماس سبالذات من غزةا بصرف النظر عن الدوافع الكامنة وراء جملة المبادرات االنفتاحية التي تصدر عن 

حيال المصالحة واستعادة الوحدة، فإن كل مخلص لقضية الشعب الفلسطيني، ال يستطيع إال أن يرحب بهذا 
أمام عاصفة الثالثين من  "انحناءة تكتيكية"التطور المهم في مواقف الحركة، وهو تطور يعتبره البعض 

مراجعات وقراءات في ضوء الدروس المستفادة من يونيو في مصر، فيما يرى البعض اآلخر فيه، تتويجًا ل
ن كّنا  "البعض اآلخر"تجارب الربيع العربي على اختالفها وتنوعها، من جهتنا نتمنى أن يكون  على حق، وا 

 غير متأكدين من ذلا تمامًا.
وفي ظني أنه يتعين مقابلة خطوات حماس بخطوات مماثلة من الجانب اآلخر، أيًا كانت التفسيرات 

تحليالت لدوافع الحركة الخبيئة أو المعلنة، وال يكفي أن تظل الحركتان الرئيستان، فتح وحماس، تتبادالن وال
نهاء االنقسام ... هذا األمر يجب أن  كتب النوايا وتصريحات المجاملة حول الحاجة لتحقيق المصالحة وا 

يات المبرمة، لكي نضع سنوات االنقسام ُيترجم من دون إبطاء إلى برنامج عمل، مجدول زمنيًا، ووفقًا لالتفاق
 السبع العجاف، خلف ظهورنا.

بعض المراقبين يرى أن انأماس السلطة والمنظمة في مفاوضات السالم مع إسرائيل عبر الوسيط األمريكي 
جون كيري، هو العائق الوحيد المتبقي أمام المصالحة، ويفترض هؤالء أن الرئيس عباس يريد إرجاء أية 

ية على هذا الطريق، بانتظار ما ستسفر عنه جولة كيري ... والحقيقة أننا نسمع من مصادر رام خطوات جد
 هللا، ما يشير إلى عكس ذلا، من دون أن نرى خطوات عملية، أو هجومًا تصالحيًا بهدف استعادة الوحدة.

.. سواء قبلت مع أن المصالحة والوحدة، مطلوبتان وضروريتان، سواء أخفق كيري في مسعاه أم نجح .
السلطة بمشروعه حين اكتمال عناصره، أم اضطرت لرفضه ... فال يمكن تسويق مشروع كيري من دون 

العربية، في حال اضُطر الفلسطينيون  –اإلسرائيلي  –مصالحة، وال يمكن مقاومة الضأوط األمريكي 
 لرفض المشروع، من دون مصالحة أيضًا.

التي تشيعها رسائل حماس اإليجابية، نشعر بالقلق لما يتسرب من لكننا ونحن نرحب بمناخات االنفراج 
تعيشها الحركة مع المسؤول الفتحاوي السابق محمد دحالن، فثمة  "حالة حب غير عذري أبداً "معلومات عن 

ما يؤكد وجود قنوات اتصال وتفاعل بين الحركة ودحالن، ورجاالته في المجلس التشريعي وخارجه، عادوا 
ريقهم للعودة إلى القطاع، وكأني بحماس تحاول اللعب على ورقة الصراع والتنافس بين الدحالن أو هم في ط

، أو الرسائل "المناكفات"والقيادة الفلسطينية، وهذه لعبة خطرة، وحّمالة أوجه، وسالح ذو حدين ... مثل هذه 
طنية واإلسالمية الفلسطينية، السلبية المضادة، ال يمكن أن تشيع مناخات من الثقة بين جناحي الحركة الو 

 وستكون لها نتائج معكوسة.
نحن نعرف أن حماس ال تكّن وّدًا للمسؤول الفلسطيني السابق، فهو كان من أكثر الشخصيات الفلسطينية 

بالحصار المصري المضروب عليها في قطاع غزة،  "المخنوقة"كرهًا لحماس وعداًء لها ... بيد أن الحركة 
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حداث االختراق في جدار عالقاتها مع النظام المصري الجديد  "فكفكة" تسعى بكل جهد، لـ أطواق العزلة وا 
...وهي تعرف أن للرجل من موقعه الجديد، كشخصية مقربة من بعض شيوخ وحكام دولة اإلمارات التي 
ر تتمتع بعالقات متميزة مع الحكم المصري الجديد، يمكنه أن يقوم بدور معين في التقريب ما بين مص

لجماعته وأعوانه في قطاع غزة، تمكنه من استعادة مواقعه وخوض  "تسهيالت"وغزة، مقابل حصوله على 
 مع القيادة الفلسطينية. "المناكفة"غمار المنافسة أو 

إن صح هذا التحليل، واألرجح أنه صحيح، فإن حماس تكون قد اختارت الطريق الخطأ للوصول إلى غايتها 
القاهرة... وحتى بفرض نجاح الحركة عبر قناة دحالن، في فكفكة بعض العقد في تطبيع عالقاتها مع 

الصأيرة في عالقاتها مع القاهرة، فإن المراقب يتساءل: ما نفع أن تستعيد حماس عالقات مع القاهرة 
فإن وتخسرها مع رام هللا، اللهم إال إذا كانت الحركة تعتقد بأن دحالن هو رجل الساحة الفلسطينية المقبل، 

 كان الحال كذلا، فإن حماس ستكون قارفت خطأ مزدوجًا.
نحن من جهتنا ال نرغب في أن تظل حماس الطريق، ولكم تمنينا على اإلخوة في الحركة، أال يتساوقوا مع 
أجندة اإلخوان المسلمين في صراعهم الداخلي على السلطة في مصر، وأال يجندوا أجهزة أعالمهم وقنواتهم 

صالح فريق ضد آخر، وأن ينأوا بالحركة والقضية الفلسطينية عن الصراع الدائر في مصر الفضائية، في 
، يرى أن كل هذه التمنيات ذهبت هباًء، وأن الحركة "القدس"... لكن من يتابع إعالم حماس، وتحديدًا قناة 

 في ثنايا األزمة المصرية. "تورطها"ماضية في 
بين  "خط الوساطة"وثمة أطراف عديدة مستعدة للعمل على  وأحسب أن الفرصة لم تفت بعد على حماس،

حماس والقاهرة، لكن نجاح مساٍع من هذا النوع، مشروط بشروع حماس فورًا ومن دون إبطاء، في اعتماد 
عن ملفات مصر الداخلية، وأن تكّف عن مجاراة قطر وتركيا وجماعة اإلخوان  "النأي بالنفس"سياسة 

شعواء ضد العهد المصري الجديد، بصرف النظر عن الموقف مما حصل في المسلمين، في حمالتهم ال
 الثالثين من يونيو والثالث من يوليو، وما إذا كان ثورة مشروعة أم انقالب على الشرعية.

يبدو أن الموقف من مصر، التي كانت وسيطا حصريًا معتمدًا بين الفلسطينيين، قد بات جزءا من المشكلة 
ية، وعقبة إضافية على طريق استعادة المصالحة، وقد آن األوان لتفكيا هذه العقدة الفلسطينية الداخل

الطارئة، وبأسرع وقت، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إتمام استعداداته، لمواجهة ما ينتظره من 
 استحقاقات، تشير كافة الدالئل، إلى أنها ستكون قاسية على الجميع من دون استثناء.

 11/2/2114، نالدستور، عم ا
 

 الفلسطينيين! يحذرصندوق النقد الدولي  25
 حسن احمد الشوبكي
الكل يضأط على الفلسطينيين تحت مسميات االقتصاد والمعيشة والرفاه المفقود. وال تختلف هنا النخبة 
 الفلسطينية المؤمنة بـ"السالم االقتصادي" مع وجهة النظر األميركية التي تسعى إلى إحداث فرق من خالل
ضخ مشاريع جديدة، واللعب على منسوب الثروة في المناطق التي تخضع لسيطرة جيش االحتالل 
اإلسرائيلي. وبينما تنساب كلمات المؤسسات الدولية وتقاريرها ومواقف "المجتمع الدولي" حيال الحالة 

 ل.االقتصادية الفلسطينية الراهنة، ينسى الجميع أو يتناسى أن ثمة كارثة اسمها االحتال
آخر الضأوط ما جاء من تحذيرات في تقرير أصدره صندوق النقد الدولي قبل أيام، وعنوانه األبرز أنه ليس 

اإلسرائيلية "من شأنه اإلخالل باالستقرار -أمام الفلسطينيين فرصة أخرى؛ ففشل المفاوضات الفلسطينية
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لسلطة الفلسطينية". ولم يحذر األمني والسياسي، الذي يتبعه انكماش اقتصادي في األراضي التابعة ل
"الصندوق" وحسب، بل فرش األرض ورودا للفلسطينيين في حال تقدمت مفاوضاتهم مع اإلسرائيليين؛ إذ 

سنويا، متضاعفا أربع مرات عما تحقق العام الماضي، إذ  % 1سيزداد الناتج المحلي الفلسطيني بما يقارب 
 .% 1.3بلغ النمو 
على الفلسطينيين، وأن ال مناص من تحقيق الفائدة من  2015لق بسواد العام بكائيات تتع " قدم"الصندوق

الجهود التي تبذل حاليا سعيا وراء إطالق اقتصاد فلسطيني بأدوات أكثر ارتياحا في الشأن المالي. لكن 
"الصندوق" أيضا لم يذكر حرفا واحدا عن عبء االحتالل الجاثم على صدور الفلسطينيين، وكأن المطلوب 

 من هؤالء تقديم نموذج في قدرة المظلوم على التكيف مع ظلم أطول احتالل عرفه التاريخ المعاصر.
خطة وزير الخارجية األميركي جون كيري، أو ما تسرب منها، في جانبها االقتصادي الهادف إلى جذب 

ألف شقة في  40الفلسطينيين، بدت أقرب إلى السطحية، عبر ضخ نحو أربع مليارات دوالر من خالل بناء 
ألف دوالر؛ وتصدير منتجات قطاع غزة إلى  30-53سعر الواحدة منها بين  يتراوحاألراضي الفلسطينية، 

نشاء مصنع إسمنت فلسطيني، وتقديم رزم سياحية لجذب السياح األجانب  سرائيل؛ وا  الضفة الأربية وا 
المأريات االقتصادية" لن تفعل والعرب إلى فلسطين؛ إضافة إلى تطوير حقل غاز غزة البحري. فهذه "

مجتمعة أي شيء إذا لم ينته االحتالل وفقا للمقررات الشرعية الدولية، في موازاة إزالة المستوطنات وعودة 
 الالجئين.

لم يسبق في التاريخ، بقديمه وجديده، أن احتالال ببشاعة االحتالل االسرائيلي انتهى إلى تسويات اقتصادية 
حقوقه بالكامل! وما يجري حولنا من "تسطيح" بنكهة اقتصادية لقضية بحجم  رديئة مع شعب تم هضم

القضية الفلسطينية، ينطوي على ظلم يفوق في قسوته ظلم االحتالل في بداياته قبل ستة عقود ونصف 
 العقد.

 11/2/2114، الغد، عم ان
 

 بلغت نهايتها المفاوضاتدراما كيري في  24
 حاييم شاين

سنة  130علم بالطريقة القاسية المعوجة والمعقدة أن الصراع الدامي الذي عمره يتبين أن جون كيري يت
بحسب الرواية االولى ساليهود في مواجهة العربا أو الذي عمره آالف السنين بحسب الرواية الثانية 

 ساالسرائيليون في مواجهة الكنعانيينا، ال ُيحل بضربة سيف الحمامة.
في تاريخ البشر أن يفرض السالم على البشر. فالسالم ال يصنع بالقوة وال يمكن كما ثبت مرات كثيرة 

 والحب ال ينسج في الدماغ.
وأعطى الرب سليمان حكمة... وصار سالم بين حيرام وسليمان وعقدا حلفا "جاء في سفر الملوا قوله: 

أن يوجد سالم بين  . فقد أدرا أحكم البشر ملا اليهود أن اتفاقات السالم يجب أن توقع فقط بعد"بينهما
 البشر المتنازعين.

كل من يحاول عقد اتفاق والبحث عن السالم بعد ذلا يقود شعبه الى الهاوية، فلن يكون سالم أبدا والعرب 
الفلسطينيون غير مستعدين لالعتراف بأن دولة اسرائيل دولة يهودية، وللكف عن التحريض والتنبه من حلم 

أبدا ما بقي االسرائيليون يرغبون في الحياة. إن المأساة الكبرى في منطقتنا العودة الذي ال يمكن أن تتحقق 
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هي أن الظالميين بين جيراننا كانوا منذ سنوات كثيرة اكثر تصميما من أبناء النور، وهم ال ُيمكنون من 
 التقدم الى التسليم والسالم.

ع سالم سريع في واليته، يبيح حينما تصدر عن وزير الخارجية االميركي كيري اشارات يأس وعسر صن
حتى افيأدور ليبرمان لنفسه أن يخرج عن طوره وأن يطري تصميمه وشوقه الى السالم اآلن إطراًء مفرطا، 
وحينما سيتبين أن وثيقة كيري هي في الحاصل مجموعة افكار ذات تحفظات، ووثيقة تعلق أمن اسرائيل 

بينيت ايضا الى المنصة في كنيسه ويتلو الصالة  بتقنية متقدمة وجيوش اجنبية، سيصعد حتى نفتالي
 القديمة تكريما للرئيس اوباما وجون كيري.

اليسار االسرائيلي يلف نفسه كما كان دائما بجو كآبة ويبكي على فقدان آخر احتمال للسالم. إن تشاؤم 
ة. وأقترح على زعماء اليسار صاحب يقظة اسرائيل منذ سنوات كثيرة، منذ ايام حلف السالم قبل انشاء الدول

اليسار أال يضيعوا اليأس ألنهم سيحتاجون اليه بعد ذلا. وحينما يندبون في اليسار ويبنون في اليمين فاننا 
 نثق بمستقبل دولة اسرائيل ألجيال كثيرة من اليهود.

لصحيح على إن اكثرية ملحوظة من مواطني اسرائيل تدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اصراره العنيد ا
حق اليهود في األمن في وطنهم القديم فالقيادة تحتاج الى رؤية تاريخية تتجاوز االشتأال الذي ال نهاية له 
باألعباء اليومية الدارة دولة مركبة. إن تحقيق رؤيا بعثة شعب اسرائيل في ارضه أهم ألف مرة من كل 

د اآلن اليهود. وقد عدنا الى الوطن بعد ألفي سنة محاولة لنيل رضا أمم العالم. لن يستأل أحد في العالم بع
كي نمسا بيد محراث الحياة وال نسلمه للأرباء وال سيما االتحاد االوروبي الذي يثبت مرة بعد اخرى قصر 

 نظره وكراهية اسرائيل عند صاغة نهجه.
تجنيد أبناء  إن العالمة الواضحة على نهاية دراما جون كيري هي العودة الى الجدل الساخن في شأن

المدارس الدينية، فحين يخف الضأط الخارجي عن اليهود يعودون فورا الى النزاع بين االخوة. وربما حان 
 الوقت ألن نصرف طاقة الخصام الى سبل االنتاج والبناء، فالسالم بين االخوة يسبق السالم بين األعداء.

 10/2/2014، اليوم إسرائيل
 11/2/2114، الحياة الدديدة، رام هللا
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