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 بينيت يطالبه باالعتذار و  "ه سمعة "إسرائيليتشو ب لبرلمان األوروبيرئيس ا تهمنتنياهو ي 1
رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنياامين نتنياا و انتقاد الناصرة، أن  من 31/2/2134، الغد، عّمان ذكرت

بشاادة تصااريحات رئاايس البرلمااان ااوروبااي مااارتين شااولتي التااي مالهااا فااي خلابااا أمااا  الكنيساات  البرلمااان  
لتاراا  33وانتقد نتنيا و في تصريحات نشرتها اإلذاعة العبرية تصريحات شاولتي با ن  ناا    سرائيلي أمس.اإل

 لترا من الماء لكل إسرائيلي . 30من الماء لكل فلسليني بالمقارنة مع 
وأضاف أن  شولتي تلقى  ذه المعليات خالل جولتا في را  هللا، ولكن حتى المعليات الرسمية لسللة 

 ه الفلسلينية تؤكد أن  ذه المعليات غير صحيحة .الميا
 نا يكرر تصريحات تشوه سمعة  إسرائيل  دون فحص المعليات. واته  نتنيا و رئيس البرلمان ااوروبي ب

وكان شولتي  اج  السياسات االستيلانية بشدة خالل كلمة لا ألقا ا أمس على منبر الكنيست، مؤكدا أن 
 سوية في المنلقة.االستيلان يضر بعملية الت

الكنيست اإلسرائيلي شهدت أمس تالسناا بين ، أن أسعد تلحمي، عن 31/2/2134، الحياة، لندنوأضافت 
الذين غادروا ماعة   البيت اليهودي رئيس االتحاد ااوروبي مارتين شولتس ونواب حيب المستولنين 

تمييي ضد  التي يبثها حول   عاية الكاذبةالد الكنيست لدى إلقاء شولتس كلمتا احتجاجاا على ما وصفوه با 
ورغ  إعالن شولتس وموفا إلى  . الفلسلينيين في كميات المياه المخصصة له  والحصار على ملاع غية

جانب إسرائيل ضد مقالعتها، إال أن حيب المستولنين، مدعوماا ب صوات أخرى من معسكر اليمين، ل  
 لتضليل.يتردد في شن  جو  منفلت عليا واتهاما با

بياناا جاء فيا أن أعضاء الكتلة خرجوا أثناء خلاب رئيس البرلمان ااوروبي   البيت اليهودي وأصدر 
. وتابع  احتجاجاا على كذبا باللغة االمانية بش ن النقص في المياه للفلسلينيين والحصار على القلاع 

لغاية، وأن حيبا يلالب رئيس االتحاد البيان أن رئيس الحيب الويير بينيت يعتبر  ذا الكال  خليراا ل
. ورأى بينيت ان  على الكذبتين في خلابا، اللتين يوده الفلسلينيون بهما ااوروبي باالعتذار إلسرائيل 

. وأضاف في صفحتا  السكوت على الدعاية الكاذبة يعني منح الشرعية لنشال مناوئ لموالني إسرائيل 
ل  يصحح لرئيس االتحاد ااوروبي. لن نقبل بالوعظ الكاذب من أحد مؤسف أن أحداا منا  على الفايسبو : 
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وبينما لقي تصرف نواب  . ضد الشعب اإلسرائيلي وفي الكنيست اإلسرائيلية، وتحديداا ليس باللغة االمانية
الت ييد من نظرائه  من اليمين، استنكر نواب من حيب العمل المعارض سلو  نظرائه  من   البيت اليهودي 
ودعوا رئيس الكنيست إلى دعوته  إلى لجنة سلوكية لتوبيخه ، مشيرين إلى أن سلوكه   ذا   لبيت اليهوديا 

 ال يخد  إسرائيل ومكانتها الدولية.
عند سماع كذبتا  ل: ام ويير االمتصاد نفتالي بينيت، إلى أن 31/2/2134، األخبار، بيروتوأشارت 

. وتوجا بينيت إلى  ذبة الثانية، ل  أكن مادراا على التحّمل بعدااولى، التيمت الصمت. لكن عند سماع الك
نرضى باالنتقاد، لكننا ال  رئيس الويراء بنيامين نتنيا و كي يللب من شولتي تقدي  االعتذار. وأضاف: 

  .نرضى بالكذب
 
 من الدرجة الوسطى القدسيمنح سفير مصر وسام نجمة  عباس 2

مود عباس، سفير جمهورية مصر العربية ياسر عثمان، وسا  نجمة منح رئيس دولة فلسلين مح: را  هللا
 . الدرجة الوسلى  القدس

، للسفير عثمان، بمقر الرئاسة في مدينة را  هللا، لمناسبة انتهاء مها  عملا عباسجاء ذل  خالل استقبال 
ه في تعييي ، السفير المصري، وسا  نجمة القدس، تقديرا لجهودعباسومنح  في ااراضي الفلسلينية.

 .المصرية أثناء فترة خدمتا سفيراا لبالده لدى دولة فلسلين-العالمات ااخوية الفلسلينية

 32/2/2134، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 غزة الحكومة في غزة تثمن موقف أردوغان المطالب برفع الحصار عن 1
بيل  لرئيس الويراء التركي رجب ليب أردوغان غية: ثمنت الحكومة الفلسلينية في غية  المومف الن
 بخصوص تجديد ملالبتا بضرورة رفع الحصار عن غية.

 مدس برس  ااربعاء  واعتبرت الحكومة في تصريح مكتوب للنالق باسمها ايهاب الغصين، تلقتا
غية والذي  أن المجتمع الدولي  يفتقد لمثل  ذه الموامف الجريئة تجاه الحصار الظال  على ملاع  2|32 

 يستمر للعا  الثامن على التوالي دون أن يحر  أحد ساكنا .
ومال إن  مومف أردوغان  و مومف مقدر وعجي عن االمتداء با كثير من اليعماء العرب، وفي  ذا االتجاه 
فإن الحكومة الفلسلينية تجدد دعوتها للعال  الحر بالوموف عند مسئولياتا وكسر الحصار عن غية . 

الغصين:  يجب أن يفه  العال  كلا أن شعبنا الفلسليني ال يمكن أن يتنايل عن الثوابت والحقوق وأضاف 
الفلسلينية، وأنا سيواصل مقاومتا المشروعة حتى نيل حريتا كاملة وتحرير أرضا ومقدساتا من االحتالل 

 المجر  .
ض الجهات الرسمية وغير وأعربت الحكومة عن استغرابها الشديد من الصمت الملبق الذي تلتيما بع

الرسمية تجاه ما يتعرض لا ملاع غية من حصار ظال . كما وثمنت الحكومة موامف الدول التي ومفت إلى 
جانب الشعب الفلسليني ومضيتا العادلة، مثل دولة ملر التي أخذت على عاتقها مشروع إعادة إعمار 

 ملاع غية الذي دمره االحتالل.
 31/2/2134قدس برس، 
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 بين الفلسطينيين و"إسرائيل" قات يدعو كيري لاللتزام بالقانون الدولي في مقترحاته للتسويةعري 4
دعا كبير المفاوضين الفلسلينيين صائب عريقات أمس، ويير الخارجية اامريكي جون كيري :  وكاالت 

  .لإلى االلتيا  بالقانون الدولي في مقترحاتا من أجل التسوية بين الفلسلينيين و إسرائي
فريقيا وروسيا واام   ومال عريقات في تصريحات أمس،  ل  نتلق من كيري أي شيء ولكن نحن والعرب وا 
المتحدة وأوروبا ندعو إلى أن تتركي أي أفكار يلرحها الويير اامريكي على القانون الدولي والشرعية 

التسوية  المتمثلة بدولتين على وشدد عريقات على وجوب االلتيا  بالمرجعيات المحددة لعملية  الدولية . 
وانسحاب  إسرائيل  الكامل من جميع ااراضي المحتلة والقدس عاصمة وعودة الالجئين  3693حدود عا  

   .واإلفراج عن ااسرى الفلسلينيين
 31/2/2134الخليج، الشارقة، 

 
 "لن يتم تمديد المفاوضات إاّل إذا وصلنا لحل".. وعباس في خطر حياةشعث:  5

أكد عضو اللجناة المركيياة لحركاة فاتح نبيال شاعح، أن حيااة الارئيس الفلساليني محماود عبااس فاي : وموسك
 المتصاعدة ضده. اإلسرائيليةخلر في ظل التهديدات 

جاادياا علااى حياااة الاارئيس بعااد تهدياادات  ومااال شااعح فااي حااديح لوكالااة  نوفوسااتي  الروسااية إن   نااا  خلااراا 
 ووييارة العادل اإلسارائيلية تسايبي  ليفناي، فاي ظال تمسا  عبااس بحقاوق  رئيسة لام  المفاوضات اإلسارائيلية

 عباس  مؤمن باهلل وبحركتا وشعبا وصامد ولن يقد  أي تنايل من أ دافنا الولنية . أنشعبا ، مؤكدا 
وحااول خيااارات السااللة الفلساالينية فااي حااال فشاال المفاوضااات، أكااد شااعح علااى مومااف عباااس ب نااا  لاان ياات  

 ت إاّل إذا وصلنا لحل .تمديد المفاوضا
فاي  إسارائيليدولاة يهودياة وجاي   اإلسارائيليينوأضاف شعح: إذا وصلنا لشهر نيسان  أبريال  وكال ملالاب 

واستيلان، لن نمدد ليو  واحد ، مؤكداا استعداد القيادة الفلسلينية لعملية سال  حقيقية مائمة على  ااردننهر 
 الشرعية الدولية والحقوق الفلسلينية.

ذا ل  يت  ذل  فإننا سنعود إلى الحرا  والنضال الدولي والشعبي بخاصة أن  نا  دوال تقف بجاناب و  تابع:  وا 
القيااادة مثاال روساايا وأوروبااا وغير ااا ماان الاادول علااى رغاا  الوضااع العربااي الضااعيف النااات  عاان ااوضاااع فااي 

  .اإلملي 
 31/2/2134، الحياة، لندن

 
 لوجود شعار "دولة فلسطين"القدس الضفة و بج لعالامرضى غزة من  تمنع "إسرائيل" 6

اتخذت سللات االحتالل، أمس، بشكل مفاجئ مراراا يقضي بمنع مرضى ملاع : الشيخ خليل-عونفايي أبو 
غية من التوجا للعالج في مستشفيات القدس أو الضفة الغربية أو إسرائيل عبر معبر بيت حانون  ايريي ، 

 لى ترويسة تحويلة العالج.بحجة وجود كلمة  دولة فلسلين  ع
وأوضح مدير العالمات العامة واإلعال  في ويارة الصحة عمر النصر أن الويارة تجري اتصاالتها مع كافة 

 االراف الدولية إللغاء القرار الذي يهدد ويعرض حياة آالف المرضى في القلاع لخلر الموت.
مريضاا معظمه   90بيت حانون منعت، أمس، وأضاف النصر لا اايا  ، إن سللات االحتالل على حاجي 

في سيارات إسعاف لعد  مدرته  على التحر  من التوجا إلى المستشفيات اإلسرائيلية داخل الخل ااخضر 
 ومستشفيات الضفة الغربية، مشيراا إلى أنا ت كد بالفعل من القرار، بعد سلسلة من االتصاالت.
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من التنقل إلى الضفة الغربية للعالج في  منع المرضىواعتبر أنا ليس من حق إسرائيل أو غير ا 
مستشفيات الولن الواحد تحت أي ذريعة كانت، السيما وأن  ذه التحويالت التي تحمل مثل  ذه الترويسات 
معمول بها منذ فترة من اليمن، كما أنها تذ ب في ااساس إلى المستشفيات وليس انشلة سياسية، وأنا 

 تصريح حسب الحالة المرضية وليس أي شيء آخر.المفروض أن يصدروا ال
 31/2/2134األيام، رام هللا، 

 
 "وأردنيا   أتشرف بأن أكون بدويا  "عريقات لإلسرائيليين  3

الهور: في رّد مقتضب على ما نشرتا إحدى الصحف اإلسرائيلية يشير إلى أنا من أصول  أشرف-غية 
أتشرف  ليني المخضر  الذي يرأس لام  المفاوضات كتب الدكتور صائب عريقات السياسي الفلس أردنية،

يرد على   فيسبو   االجتماعيعلى صفحتا على مومع التواصل  وكتب عريقات . أن أكون بدويا وأردنيا
لكن رغ  ذل  أكد عريقات أنا من أصول  . أتشرف أن أكون بدويا وأردنيا الكاتب اإلسرائيلي رؤوبين باركو 

 ي  اإلسرائيلي.فلسلينية، رادا على التشك
لدي شعور خاص أنني أشعر أن  عريقات نشر على صفحتا أيضا مقابلة صحافية أجريت معا مال فيها 

هللا سبحانا وتعالى مد شرفني وأعلاني منحة أشكره عليها أنني مد خلقت فلسلينيا، انني ل  أولد فلسلينيا 
حتى نتمكن من استعادة فلسلين وعاصمتها  إال منة و بة من هللا سبحانا وتعالى، إننا خلقنا فلسلينيين

 . القدس الشرمية
وردا على ما نشر حول ما تعرض لا من اتهامات ب نها ت تي في سياق تشويا صورتا، في إلار عملية 
المفاوضات، خاصة وأنا اته  في السابق بإمامة عالمات حميمة مع مسؤولة ملف المفاوضات اإلسرائيلية 

 ذا سلو  تفاوضي إسرائيلي والجميع يدر  تماما حج  ما  ات و و يرد على ذل  عريق ليفني، فقالتسيبي 
 . أتعرض لا شخصيا وعائلتي من تشويا وأكاذيب

 31/2/2134القدس العربي، لندن، 
 

 رياضيا   "إسرائيل"حملة فلسطينية لمقاطعة  :رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم 8
فلسليني لكرة القد  اللواء جبريل الرجوب أمس، أن االتحاد أعلن رئيس االتحاد ال: ف ب أ-را  هللا 

الفلسليني بدأ حملة لمقالعة إسرائيل رياضياا على الصعيد الدولي، احتجاجاا على معومات تضعها إسرائيل 
وأعلن الرجوب في مؤتمر صحافي في را  هللا أمس، أن رئيس االتحاد الدولي  أما  الرياضة الفلسلينية.

سرائيل في نيسان  أبريل  المقبل للبحح في  بالتر سري جوييف فيفا  السوي سييور ااراضي الفلسلينية وا 
  ذا الملف.

ومال الرجوب: إن االتحاد الفلسليني سيلرح  ذا الموضوع في اجتماع كونغرس الفيفا الذي سيعقد في 
 . براييليةحييران  يونيو  المقبل على  ام  انلالق نهائيات ك س العال  في سان باولو ال

بات لدينا ماعدة بيانات عن االنتهاكات كافة التي تمارسها إسرائيل بحق الرياضة  وأضاف الرجوب: 
 . الفلسلينية، وسيت  تيويد االتحادات العالمية بها

 31/2/2134الحياة، لندن، 
 

 "أمنية"ت عباس يناور مع المعارضة السورية وأوفد الرجوب وفرج إليران لتسليم ملفا: القدس العربي 3
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التي أجرا ا في عمان الرئيس الفلسليني محمود عباس مع  واالتصاالتاللقاءات : بسا  البدارين -عمان
شخصيات في المعارضة السورية أوال والحقا مع دوائر في لهران تهدف تكتيكيا إلعادة ترسي  دور جديد في 

فرض إيقاعها على نحو أو آخر على المنلقة خارج المظلة السعودية والمصرية وااردنية التي بدأت ت
 المومف التكتيكي لسللة را  هللا والرئيس عباس.

بعد لقاء جمعا برئيس اإلئتالف السوري المعارض أحمد الجربا في العاصمة ااردنية وآخر بمعارضين 
 خاص أوفد الرئيس عباس اللواء جبريل الرجوب إلى لهران مع مدير المخابرات  أمني مستقلين بترتيب 

 الفلسليني ماجد فرج.
التواصل الفلسليني مع إيران التي ال توجد بينها وبين السللة عالمة رسمية من أي نوع إكتسب شرعية 

ااخير للجنة المركيية لحركة  االجتماعرسمية من خالل وضع ييارة الرجوب على جدول أعمال النقا  في 
 السؤال لماذا يفعل عباس ذل ؟.… تا التكتيكيةفتح مما يعني أن الرئيس عباس يحاول التنويع في خيارا

في إلار الجهد الجماعي لمكافحة اإلر اب وتحديدا   دور فلسليني من جهة يحاول اإليحاء بإمكانية وجود 
  فلسلينية بسوريا مما يفسر تركيي مبعوثي عباس للهران على تسلي  اإليرانيين ملفا أمنيا يتضمن معلومات 

 ت ااصولية في سوريا. ذه المرة عن الجماعا
سياسيا ب ن الخلوة تكتيكية  االنلباعالملف اامني سل  فعال لكن لهران تعاملت معا ببرود مما كرس 

 تماما وتسعى إلعادة التموضع في ظل اإلفتقار للحماس العربي لخلة ويير الخارجية اامريكي جون كيري.
ها محاولة من وراء الظهر للمياحمة على حصة السعودية ل  تعجبها الخلوة الفلسلينية وعمان رأت في

بإيران محاولة للتقارب  االستعانةتكتيكية في مضايا المنلقة لكن أوسال مقربة من عباس ف شارت إلى أن 
 بخصو  شرسين لعباس داخل االر الحركية لفتح.  االتصال مع حيب هللا الذي يحاول بدوره لبنانيا 
ن التقارب والتحالف السياسي بين الدول وسللة عباس تحاول التقد  الملفات اامنية أصبحت من عناوي

بحصتها في  ذا السياق كغير ا تحت يافلة التواصل مع إيران والمشاركة عبر لقاءات مع المعارضة 
السورية رتبها مدير المخابرات ماجد فرج في إيجاد الحلول السياسية أو حتى الظهور إلى جانب اللاولة 

 تبحح في مستقبل سوريا اآلن وليس فيما يجري فيها.الدولية التي 
عباس يكي مبعوح الرئيس عباس ااول واابري لنظا  دمشق حتى اللحظة تحدح عن مدرات فلسلينية 
على التواصل ميدانيا مع بعض االراف المسلحة اغراض إغالق ملف مخي  اليرمو  الذي يتظا ر بعد 

 ألراف  ي المتلرفين ااصوليين والنظا  السوري وسللة را  هللا.حاالت الموت جوعا ااخيرة ضد ثالثة 
عباس مع لهران تحاول  فاتصاالتلكن دائرة تنويع الخيارات الفلسلينية ال تبري على  ذا ااساس فقل 

من جون كيري مع ااردن  باالس تحري  الجمود في العالمات بين السللة والسعودية التي للبها عباس 
 ال اي تسوية يمكن أن تفرض على دول المنلقة.كغلاء عربي فع

جون كيري وعندما يار إحدى عواص  الخلي  مؤخرا أبلغ أنا شخصيا سيتولى مساعدة عباس في تدبير 
اإللار التي يسعى لتوميعها ملوحا ب ن كيري يستليع وينبغي أن يستليع التوميع  التفاميةالغلاء العربي 

شخصيا يعتبر  ذه مهمتا  آلناعلى الدول العربية أن تساعده بذل  مشيرا  الجديد المقترح وأن االتفاقعلى 
 المركيية.

في الوامع ألمح مستشار عباس عيا  ااحمد على  ام  إحدى الجلسات في العاصمة ااردنية إلى أن 
والسللة حتى اللحظة ال تعرف ما إذا كانت السعودية ستسا     سعودية عباس ل  يحصل على أي مساعدة 
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في توفير الغلاء المللوب ان ردة الفعل ل  تصدر عنها وأبواب الحوار معها فلسلينيا ليست مفتوحة تماما 
 للتفا   اإلستراتيجي على أي نقلة.

اإلنلباع يتيايد ب ن دولة مثل اإلمارات ترفض استقبال عباس ولديها مشكلة مع حليفا الخليجي اابري دولة 
الحاجة لغلاء عربي رغ  أن كيري للب ذل  شخصيا من أبو ظبي في  ملر تمتنع  ي ااخرى عن تغذية

 لقائا مع الشيخ محمد بن يايد.
وعلى  ذا ااساس خلل عباس لمنامشات مفصلة تحدد سقف الغلاء العربي عبر لجنة المتابعة العربية 

ندما يتعلق التي تعتبر السعودية عضوا فيها مع مصر وااردن لكن اللجنة تميل إلى الصمت الملبق ع
 اامر بخلة كيري الميعومة التي كانت وبقيت غامضة.

عندما يتعلق اامر بخلة كيري، اامر الذي ملص من   مصالحنا أوال ااردن رفع في وجا عباس شعار 
 وام  التحالف اإلعالمي والسياسي بين را  هللا وعمان ودفع العالمات الثنائية إلختبار ماس عنوانا السؤال 

محذرا من خديعة   القنوات السرية  حا علنا رئيس الويراء ااردني ااسبق معروف البخيت عن الذي لر 
 .2أوسلو
يعني أردنيا ببسالة ووضوح أن عمان ستلعب وحد ا في مضمار كيري وستوفر   مصالحنا أوال شعار 

غير  ااردني  الغلاء لعباس بقدر ما تتللبا مصالحها ااساسية والحيوية خصوصا وأن الوسل السياسي
للمجريات و ي مس لة يفترض أن تخضع لإلستكشاف في الييارة الهامة التي بدأ ا العا ل ااردني   مرتاح

 المل  عبدهلل الثاني أمس ااول لواشنلن.
أما مصر فال ت تي على ذكر إتفامية كيري وال تبدي إ تماما رغ  أن كيري للب من ويير خارجيتها نبيل 

ر المساعدة والغلاء للرئيس عباس فيما تجا لت القا رة بقرار من مكتب الجنرال عبد فهمي مباشرة توفي
 الفتاح السيسي اامر.

 31/2/2134القدس العربي، لندن، 
 

 : حماس مستعدة لدعم عباس لمواجهة خطة كيريالعلميعماد  31
س الساااللة أكاااد عمااااد العلماااي عضاااو المكتاااب السياساااي لحركاااة حمااااس أن حركتاااا مساااتعدة لااادع  رئاااي: غاااية

الفلسلينية محمود عباس في مواجهة خلة ويير الخارجياة اامريكاي جاون كياري، مجاددا اساتعداد ا للشاروع 
 في حوار ولني شامل يض  جميع القوى الفلسلينية في الداخل والخارج في الومت الرا ن.

ين  بمديناااة غاااية مسااااء وماااال العلماااي خاااالل اللقااااء السياساااي الاااذي نظمتاااا  رابلاااة الكتّااااب واادبااااء الفلساااليني
 :  إن خلة كيري خليرة و دفها ااساسي تصفية القضاية الفلسالينية، وبالتاالي فاإن حمااس 2|32ااربعاء  

 جا ية لدع  رئيس السللة محمود عباس ليقول ال لتنفيذ ا .
ساليني، واعتبر المفاوضات الجارية بين السللة واالحتالل من أخلر المعيقات التي تواجا وحدة الصف الفل

وتحقياااق المصاااالحة، داعياااا الفصاااائل والقاااوى الفلسااالينية إلاااى التوحاااد واإلجمااااع علاااى موماااف واحاااد لمواجهاااة 
ا في ظل المرحلة الحالية غير المستقرة في العال  .  مخالر المفاوضات مع االحتالل،  خصوصا

نين علاى ضاعف وشدد على أن توجا حركتا للمصالحة جااء مان موماف ماوة ولايس مان ضاعف، داعيااا المارا 
موماااف  حمااااس  فاااي الومااات الحاااالي إلاااى مراجعاااة أنفساااه ، وماااال:  حمااااس تعرضااات إلاااى العدياااد مااان المحااان 

 والمآيق والحصار إال أنها استلاعت الخروج منها بفضل هللا ث  بقوة وصمود الشعب الفلسليني بغية .
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ركاة فاتح عايا  ااحمااد ورحاب عضاو المكتاب السياساي لحركاة  حمااس  بيياارة مساائول ملاف المصاالحة فاي ح
المرتقبة إلى ملاع غية، معتبراا أنها خلوة إيجابية تعيي من فارص تحقياق المصاالحة فاي أمارب ومات، وجادد 
ا أن ماا يحتاجاا الشاعب الفلساليني  حرص حركتا على تنفيذ جميع بناود اتفاماات المصاالحة الساابقة، موضاحا

  و تنفيذ مرارات المصالحة وليس منامشتها من جديد.
ال العلمي:  إنهاء االنقسا  يحتاج إلى فه  مشتر  بين حركتي حماس وفتح من أجل تنفيذ ا على اارض وم

 وليس فقل عقد اللقاءات ومنامشة البنود .
 32/2/2134، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 التحديات واألفق السياسي المغلق الرئيس بسبباستحداث منصب نائب بفتح تفكر العالول:  33

تواصاال لجنااة مانونيااة شااكئلها الاارئيس الفلسااليني محمااود عباااس  أبااو ماااين ، ويرأسااها يبااون: كفاااح - را  هللا
رئااايس المجلاااس الاااولني الفلساااليني سااالي  اليعناااون، بحاااح إمكانياااة اساااتحداح منصاااب نائاااب الااارئيس خاااالل 

 ااشهر القليلة المقبلة.
صااين المومااع. وأضااافت:  ليساات كاال ومالاات مصااادر فلساالينية مللعااة لااا الشرق ااوساال  إن فااتح أرادت تح

 ااسباب دنيوية وحسب ، في إشارة إلى تقد  الرئيس في السن.
لكن محمود العالول، عضو اللجنة المركيياة لحركاة فاتح وأحاد كباار مسااعدي عبااس، ماال لاا الشرق ااوسال  

البياات الااداخلي  إن  كاا ئ التحااديات أصاابح أكباار بكثياار وعلااى درجااة عاليااة ماان الصااعوبة، وبحاجااة إلااى ترتيااب
بشااكل أفضاال لمواجهااة  ااذه التحااديات، إضااافة إلااى أن الاارئيس يحماال أعباااء كبياارة وال بااد ماان أحااد يساااعده . 
وأوضااح:  فااي الحقيقااة الموضااوع ملااروح ماان فتاارة لويلااة، لكاان عناادما لرحاات الفكاارة اآلن ارت ينااا باختصااار 

 شديد الت كد أوال إذا كانت ممكنة أو غير ممكنة .
ال حاااول لبيعاااة التحاااديات، ماااال العاااالول إن  التهديااادات اإلسااارائيلية جااايء منهاااا وليسااات كلهاااا . وردا علاااى ساااؤ 

 وأشار إلى أن  حالة االنغالق في اافق السياسي وعد  وجود أمل سيفرضان تحديات جديدة .
ن حركاة ويرى العالول أن  وسائل اإلعال   ولت مان الخلاوة وأسابابها وحولتهاا إلاى باايار للتفسايرات . وأكاد أ

 فتح ل  تنام  أسماء أو مواصفات الشخص الذي يمكن أن يتسل  منصب نائب الرئيس.
وحااذر متخصصااون فااي القااانون ماان اإلماادا  علااى تعااديل القااانون ااساسااي الفلسااليني بمعاايل عاان المجلااس 

 التشريعي، ومالوا إن ذل  من ش نا المس بالنظا  النيابي وتحويلا إلى رئاسي مللق.
بالقول:  نحن نرياد أن نعارف أوال كياف يمكان تكيياف القاانون ماع المساا لة؟ مان يمكان أن يقار  وعقب العالول

 ذل ؟  ل عبر المجلس المركيي أو الولني أو اللجنة التنفيذية؟ ولذل  ننتظر أوال الرأي القانوني .
السااحة  وعد المحلل السياسي لالل عوكال اساتحداح المنصاب بمثاباة  اساتحقاق مادي  جدياد تفرضاا أوضااع

 الفلسلينية .
ومال عوكل لا الشرق ااوسل :   نا  تهديدات ال تخفاى علاى أحاد، وعملياة ساال  يمكان أن تانجح أو تفشال، 
وربما يفكر الرئيس أنا ال يريد الوصول إلى انتخابات مقبلة . وأضاف:  التهديادات اإلسارائيلية واالساتحقامات 

 امر .الداخلية  ي التي أجبرت فتح على التفكير با
 31/2/2134، الشرق األوسط، لندن

 
 زيارة وفد فتح إلى غزة لم تسفر عن تحسن العالقة مع حماس"الحياة":  32
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صّباح: اختات  وفاد حركاة  فاتح  ييارتاا ملااع غاية مان دون إحاداح اختاراق يماذكر فاي المصاالحة  فتحي-غية 
 مّس  الشعب الفلسليني. والعالمة مع حركة  حماس  يضع حداا لالنقسا  العمودي واافقي الذي

وعلاااى رغااا  أن الحاااركتين لااا  تتباااادال االتهاماااات، كماااا فاااي جاااوالت ساااابقة مااان الحاااوارات والنقاشاااات، وساااادت 
 الرصاانة والعقالنيااة والااود  تصااريحات مااادة الحااركتين، إال أن تبايناات واضااحة ظهاارت فااي خلابيهمااا، وأثناااء 

 اللقاءات التي جمعتهما.
لقااءات، بخاصاة اللقااء اا ا  الاذي جماع ماادة  فاتح  ااربعاة الوافادين إلاى غاية وجل ما تمخضات عناا  اذه ال

نبياال شااعح ومحمااد الماادني وصااخر بسيسااو وجمااال محيساان مااع رئاايس حكومااة  حماااس  نائااب رئاايس مكتبهااا 
السياسي إساماعيل  نياة وعادد مان مادتهاا،  او االتفااق علاى عقاد ميياد مان اللقااءات، ماا جعال شاعاع اامال 

 فوس الفلسلينيين الذي شعروا ب ن اللرفين غير جا يين للمصالحة بعد.يخبو في ن
ومالاات مصااادر فلساالينية مللعااة علااى الحااوارات التااي جاارت لااا  الحياااة  إنااا علااى رغاا  االتفاااق بااين الحااركتين 
علاااى تشاااكيل حكوماااة التوافاااق الاااولني برئاساااة الااارئيس محماااود عبااااس، إال أناااا لااا  يااات  االتفااااق علاااى موعاااد 

 تشكيلها.
ولااا  يعلااان اللرفاااان أي موعاااد محااادد لتشاااكيل الحكوماااة ماااا يعناااي عاااد  وجاااود موعاااد محااادد وواضاااح لتنظاااي  
االنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الولني لمنظمة التحريار الفلسالينية، أو إعاادة إعماار ملااع 

تشااكال خااالل الساانوات  غااية، أو إعااادة توحيااد الجهاااي الحكااومي البيرومرالااي، بخاصااة أن جهااايين حكااوميين
 السبع الماضية من عمر االنقسا .

وركي ماادة الحاركتين فاي تصاريحاته  خاالل أياا  اليياارة علاى التوافاق علاى تشاكيل الحكوماة، مان دون تحدياد 
 موعد، وتنظي  االنتخابات بعد ستة أشهر من تشكيلها.

فاااون الاااذين تشاااغله  حكوماااة وتجا ااال اللرفاااان نقاااال الخاااالف التاااي ظهااارت خاااالل المفاوضاااات، و اااي الموظ
ألاف موظاف يعملاون فاي الساللة الفلسالينية فاي  30 حوالي حماس  منذ سبع سنوات في أعقاب  استنكاف  

 ألف موظف. 00ويبلغ عدد موظفي حكومة  حماس  نحو  القلاع، جله  من مؤيدي  فتح .
نه ، مان خاالل دمجها  فاي ألفااا ما 10وأشارت المصادر الاى أن  نياة للاب مان  ربااعي فاتح  أن تات  تساوية 

  ياكل السللة الفلسلينية، لكن  فتح  مالت إن ذل  يتللب فحص كل حال على حدة.
وفي نهاية اامر  انتيعت  حركة  حماس  مان  فاتح  موافقاة علاى تشاكيل لجناة مهمتهاا العمال علاى اساتيعاب 

 ودم  موظفي  حماس  في  ياكل السللة بعد تشكيل الحكومة.
اجااا للباااا صااعباا آخاار لااا  حماااس  و ااو إبقاااء أجهيتهااا اامنيااة علااى حالهااا وتحاات إماارة ويياار لكاان وفااد  فااتح  و 

 الداخلية الحالي في حكومتها فتحي حماد.
وأبلغاات  حماااس  الوفااد الرباااعي باا ن الحركااة تواجااا ضااغولاا  ائلااة ماان مياداتهااا وكوادر ااا فااي الضاافة الغربيااة 

لااالق بعااد  تقاادي  أي مبااادرات حساان نيااة ان مبادرات هااا ماان مبياال السااماح لااا  فااتح  بالعماال بحريااة فااي غااية وا 
معتقلااين والسااماح بعااودة كوادر ااا ماان الخااارج ال تقابلااا إجااراءات مماثلااة ماان السااللة إياء  حماااس  فااي الضاافة 

 الغربية.
 كما أن  حماس  لالبت بإصالح ااجهية اامنية في الضفة وومف التنسيق اامني مع إسرائيل.

حكومااة يواجااا اللرفااان مشااكلة ااجنحااة المساالحة التابعااة للفصااائل، بخاصااة  كتائااب القسااا   وبعااد تشااكيل ال
وفاي نهاياة المشااورات اتفقات  الذراع العساكرية لحركاة  حمااس  ودور اا فاي ماا بعاد المصاالحة وفاي المساتقبل.
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ر الهااوة بااين الحركتاان علااى أخااذ مييااد ماان الومات إلجااراء مشاااورات داخليااة واإلجابااة عان أساائلة جو ريااة تجساا
 اللرفين.

وتومعات مصااادر عااد  ييااارة عضااو اللجنااة المركييااة لحركاة  فااتح  مسااؤول ملااف المصااالحة عاايا  ااحمااد الااى 
غية إال في حال كان لدى اللرفين إجابات شافية عن كثير من ااسئلة والقضايا التي تعترض لريق تشكيل 

نجااااي مهماتهاااا الاااثالح المتمثلاااة فاااي تنظاااي  االنتخاباااات العاماااة وتوحياااد مؤسساااات  حكوماااة التوافاااق الاااولني وا 
عادة إعمار ملاع غية.  السللة وا 

 31/2/2134، الحياة، لندن
 

 البردويل: ال وجود لعناصر "متطرفة" في غزة 31
نشرت منتديات جهادية تابعة لتنظي  القاعدة، أمس الثالثاء، مقلاع : خاصة با القدس دوت كو  متابعة-غية 

تتبع لجماعات سلفية جهادية في غية تقو  بمناصرة ومبايعة تنظي  الدولة اإلساالمية  إنا لعناصرفيديو مالت 
 في العراق والشا  المختصر باس   داع  .

وأكااد ميااادي فااي الجماعااات الساالفية الجهاديااة فااي ملاااع غااية لااا القاادس دوت كااو ، صااحة الفيااديو، مبينااا أن 
بل    من صلب ميادات الجماعات السلفية الجهادية  المسلحين الذين ظهروا في الفيديو ليسوا جماعة جديدة

في ملاع غية، وأن الهدف من إصدار الفيديو النصرة للجماعة المستضعفة في سوريا والعراق وليس ت سايس 
 مجموعة جديدة تابعة لها أو باسمها. وفق مولا.

عناصار وصافها باا  من جهتا ماال القياادي فاي حركاة حمااس، صاالح البردويال، أن ملااع غاية يخلاو مان أياة
  المتلرفة ، ذات عالمة بتنظي  القاعدة أو ما يعرف بدولة العراق والشا   داع  .

واعتبر البردويل في تصريحات اعالمياة، أن الحاديح عان وجاود مثال  اذه الجماعاات فاي غاية  دفاا اساتعداء 
  حماس  والمقاومة وتشويهها ليس إال. وفق مولا.

رة ال تتساع لنشا ة جماعاات متلرفاة ذات عالماة بالقاعادة، وفيهاا حكوماة وأضاف  إن ملاع غية منلقاة صاغي
لها أجهية أمنية، وفيهاا مقاوماة متفا ماة وموحادة ميادانيا ، معتبارا أن ماا يات  تداولاا بهاذا الخصاوص  مصاص 
مفبركة  ادفها إلصااق حمااس والمقاوماة بالقاعادة وبالتاالي اإلر ااب، ولكان ال أحاد يساتليع إنكاار أن فصاائل 

 مقاومة  دفها دحر االحتالل .ال
 31/2/2134، القدس، القدس

 
 عالقتنا مع قطر طبيعية وحماس تنأى عن لعبة المحاور  الرشق: 34

على لبيعة العالماات باين دولاة  أكد عيت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس:  نية محمود- غية
  .ملر وحركة حماس، وأنها لن تت ثر ب ي اتها   نا أو تحريض  نا

واعتبر أن ما يثار من بعض وسائل اإلعال  عن خالفات بين اللرفين، ي تي في سياق حملاة لتشاويا سامعة 
الحركة ورفع وتيرة الضاغل عليهاا بعاد أن اختاارت االنحيااي لخياار الشاعوب فاي الحرياة والديمقرالياة والعدالاة 

 االجتماعية.
لحركاة باالخروج مان أراضايها ب ناا محض ووصف ما رّوجت لا بعض وسائل اإلعال  حاول للاب ملار مان ا

كذب وأخبار عارية عن الصحة تماماا ، معربااا عان شاكره لدولاة ملار أمياراا وحكوماة علاى ماا تقدماا مان دعا  
سناد للقضية الفلسلينية.  وا 
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ومال أن  دف تحرير فلسلين  و محور وجود حماس و و الناظ  لعالماة الحركاة بالادول المختلفاة. وأكئاد أّن 
 ن ى بنفسها عن لعبة المحاور، وأنها لن تكون مع لرف ضد لرف آخر، ولن تكون تبعاا احد.حماس ت

وأعلان رفااض حركتاا أيئ امتااراح يفارّلل فااي الحقاوق والثواباات الولنياة واصاافاا تلا  االمتراحااات ب نهاا  غياار مابلااة 
ا لالحاتالل ، منّو ااا إلاى أنئ  أيئ تسااوق معهاا والقباول بهاا مان  للحياة . وخلة كيري با  المنحاية انحيااياا واضاحا

 ش نا أن يؤدي إلى تصفية القضية الفلسلينية.

 31/2/2134، الشرق، الدوحة
 

 حماس: التصعيد اإلسرائيلي بغزة هدفه تغيير قواعد التهدئة مستغال  االنقسام والمفاوضات  35
تبال بين التصعيد على القيادي في حركة حماس مشير المصري إنا ليس ثمة ار  : مالالكحلوت ضياء-غية 

 مااااع-فلساااالينيمنفااااردة ودون إجماااااع -القلاااااع والمفاوضااااات التااااي تجريهااااا السااااللة الفلساااالينية فااااي را  هللا 
 إسرائيل.

التصعيد على غية محاولة مان  العادو الصاهيوني لتغييار مواعاد  أن-نتفي حديح للجييرة -واعتبر المصري 
فلسليني والمفاوضات ، مشيراا إلى أن المقاومة باتت تتعامل مع التهدئة مستغالا االنشغال العربي واالنقسا  ال

 التصعيد بحكمة، وأن حرصها على التهدئة نابع من مواصلة التجهي وليس الضعف.
وأوضح المصري أن المقاومة في غية جا ية للذ اب بعياداا فاي خياراتهاا إن شانت إسارائيل حربااا عليهاا، غيار 

قب عايل الجاي  للارئيس المصاري محماد مرساي الاذي شاكل عاماا الوحياد أنا أمر بانكشاف ظهر المقاومة ع
 في الحك  سنداا لفلسلين كلها.

ولالااب القيااادي فااي حماااس الراعااي المصااري، الااذي توساال إلباارا  التهدئااة، بتحماال مسااؤولياتا تجاااه الخااروق 
ليا   العدو  بومفها، مؤكداا في الومت ذاتا أن أي تصعيد إسرائيلي ع لى غية يجب أن يصب في اإلسرائيلية وا 

 اتجاه المصالحة وليس العكس. 
 32/2/2134الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 "الجهاد": االحتالل يصّعد في غزة من أجل تصدير أزماته ومشاكله الداخلية  36

أكاد القيااادي فاي حركاة الجهااد اإلساالمي خضاار حبياب أن  العادو الصاهيوني دائماااا : الكحلاوت ضاياء-غاية  
اكلا الداخليااة والخارجيااة إلااى ساااحات الخااارج، وخاصااة غااية التااي ينظاار إليهااا علااى أنهااا يصاادر أيماتااا ومشاا
 الحلقة ااضعف .

إسرائيل تصعد في غية وربما تصاعد أكثار وصاوالا لحارب أوساع، لكان ذلا   أن-نتفي حديح للجييرة -ورأى 
اسااوأ إن دخلاات فااي حاارب ال يمكاان أن يماار علااى المقاومااة وموا ااا الحيااة، مؤكااداا أن علااى إساارائيل  انتظااار ا

واسااتبعد حبيااب أن تقااد  إساارائيل علااى ضاارب غااية للهااروب ماان خلااة كيااري التااي مااال إنهااا تلبااي  علااى غااية .
جميااع اللموحااات والملالبااات اإلساارائيلية علااى حساااب الشااعب الفلسااليني، مقااراا كااذل  باا ن انكشاااف ظهاار 

 مثيل.المقاومة في  ذه الفترة جراء التغيرات اإلمليمية ل  يمر لا 
 32/2/2134، الدوحة، تالجزيرة. ن

 
 ال نرضى به كفلسطينيينمسؤول حماس في صيدا: أي تفجير في لبنان هو عمل مستنكر  33
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انشااغلت القااوى السياسااية واامنيااة فااي صاايدا، أمااس، بعمليااة رصااد ميااداني لمخااي  عااين الحلااوة : محمااد صااالح
ات المتلرفاة رداا علاى اعتقاال الجاي  لنعاي  ومنلقة صيدا الحتواء أي ردة فعل يمكن أن تصدر عن الجماع

وتؤكد المصادر اامنية أن مخابرات الجي  في منلقة صيدا كانت تقو  بعملية مرامبة حثيثة لعباس  عباس.
 بين مخي  عين الحلوة والمنالق التي كان يتردد إليها إلى حين اعتقالا أمس.

يدا أباو أحماد فضال، بعاد لقائاا علاى رأس وفاد ذل ، أكد المسؤول السياسي لحركة حمااس فاي منلقاة صا إلى
من  حماس  النائبة بهية الحريري في مجدليون، أمس، إنا  إذا كان  نا  شخص من مخاي  عاين الحلاوة ماا  
بااا ي عمااال مخااالّل بااااامن فهاااو يتحمااال مساااؤولية نفساااا، وأي حااادح أمناااي أو أي تفجيااار فاااي لبناااان  اااو عمااال 

وكان وفد من  منظمة التحرير الفلسلينية  ض  أمين  لغلاء عنا .مستنكر وال نرضى با كفلسلينيين ونرفع ا
سر ا في صيدا ومخيماتها ما ر شبايلة مد التقى، أمس، رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البايري فاي 

وشاادد شاابايلة بعااد اللقاااء علااى  التاايا  الفصااائل الفلساالينية عااد  االنجاارار فااي ااحااداح  منيلااا فااي المدينااة.
ة اللبنانية . ورأى البيري أن  النيات اللبنانية والفلسالينية صاادمة فاي ضابل التجااويات ووأد الفتناة فاي الداخلي
 مهد ا .

  31/2/2134، السفير، بيروت
 

 البدء بتنفيذ اتفاق تحييد مخيم اليرموك بعد انسحاب مسلحي "جبهة النصرة"مجدالني:  38
ة لمنظماة التحريار الفلسالينية احماد مجادالني ان خلاوات أكاد عضاو اللجناة التنفيذيا: را  هللا ا أحماد رمضاان

انهاء م ساة مخي  اليرمو  تسير حسب ما اتفق علياا، وان المجموعاات المسالحة ماد اساتكملت انساحابها مان 
 المخي ، فيما مال نشلاء في المخي  أنا بوشر تنفيذ اتفاق تحييد المخي .

ة للتحقق من عملية االنسحاب  ذه مد دخلت الى  ان لجنة خاص أمسواوضح في تصريح صحافي ادلى با 
المخي  و ي تقو  بعملية التحقق  ذه لضمان انسحاب مسلحي جبهة النصرة واحرار الشا  وابان تمياا وغير اا 

 من الجماعات ومن جميع المسلحين الذين جاءوا للمخي  من الخارج .
ة دخولها وانتشار ا في المخاي  بجمياع واضاف مجدالني ان مجموعات فلسلينية متفق عليها ستستكمل عملي

لااا لضاامان عااد  عااودة مساالحين للمخااي  وضاامان حياديتااا فااي الصااراع الاادائر فااي  المجاااورة وااحياااءاجيائااا 
 االغاااا وماااال مجااادالني ان فااارق  ندسااايا مااان المفتااارض ان تااادخل الاااى المخاااي  بهااادف البحاااح عااان  ساااوريا.

يالتهاالمشبو ة،  وااجسا والمتفجرات   المخي  وضمان عد  المس بحياته . إلىودة السكان مبل ع وا 
 31/2/2134، المستقبل، بيروت

 
 
 

 "القيادة العامة": عناصر من "الدولة اإلسالمية" تداهم منازل في مخيم اليرموك   33
العامة  أنور رجاا  إن مجموعاات  القيادة-مال المسؤول االعالمي لا  الجبهة الشعبية لتحرير فلسلين : دمشق

 ]أول ماان أمااس   2|33تتبااع لتنظااي  الدولااة اإلسااالمية فااي العااراق والشااا ، ماماات ليلااة أمااس الثالثاااء  مساالحة 
عادداا مان ا االي المخاي ، ماا أدى إلاى تاوتير  واعتقلاتملب مخاي  اليرماو ، ودا مات عادة مناايل  إلىبالدخول 

 إلااى  2|32  ااربعااءلياو  ااجاواء اامنياة وتعليال دخاول الوفاد الشاعبي الاذي كاان مقارراا أن يادخل صاباح ا
 المسلحين الغرباء خارج المخي  . انسحابمن  السلمية والت كدمخي  اليرمو  لمتابعة تنفيذ المبادرة 

 32/2/2134قدس برس، 
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 حماس من وسط رام هللا كوادر قوة إسرائيلية خاصة تعتقل أحد 21

إن ماااوات خاصاااة  الباااي لحركاااة حمااااس،مالااات مصاااادر فاااي  الكتلاااة اإلساااالمية  الاااذراع الل: را  هللا  فلسااالين 
 ، أحاد نشالائها مان وسال مديناة را  32/2تابعة لجاي  االحاتالل اإلسارائيلي اعتقلات، ظهار الياو  ااربعااء  

وأوضااحت المصااادر فااي تصااريح لااا  ماادس باارس  أن وحاادات  المسااتعربين  اختلفاات القيااادي السااابق فااي  هللا.
 عملا في شارع القدس بمدينة را  هللا، وسل الضفة الغربية. عاماا ، من مكان 24الكتلة، موسى الشوعاني  

 32/2/2134قدس برس، 
 

 النظر بالوضع االجتماعي الحرج للمخيمات  لبنانعلى : "الشبابي اللبناني الفلسطيني" 23
يار وفد من  اللقاء الشبابي اللبناني الفلسليني  برئاسة احماد الشااوي ، مساؤول منظماة التحريار وحركاة فاتح 

 إلاىالعاردات  جمياع الفلسالينيين  أباوودعاا  الفلسالينية. السفارةالعردات، في مكتبا، في  أبولبنان فتحي في 
التمس  بحق العودة، وتوحيد الصفوف، وعد  الرضوخ لسياساة ومخلال التهجيار ، شااكرا  الجهاود التاي يقاو  

المبااادرة والجهااود التااي تقااو  بهااا الشاااوي  علااى   أثنااىماان جهتااا،  بهااا اللقاااء الشاابابي اللبناااني الفلسااليني .
منظمة التحريار والسافارة الفلسالينية لادع  صامود الشاعب والقضاية الفلسالينية ، متمنياا علاى  الدولاة اللبنانياة 

 النظر بالوضع االجتماعي الحرج للمخيمات في لبنان .
 31/2/2134، المستقبل، بيروت

 
 لعالقاتنتنياهو يرفض شرط تركيا فك حصار غزة مقابل تطبيع ا 22

مال مسئولون في مكتب رئيس الويراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيا و،  :خاصة ترجمة-كو دوت  القدس-غية
مساء اليو  ااربعاء، إن إسرائيل ترفض بشكل كامل للب رئيس الويراء التركي رجب ليب أردوغان رفع 

ونقلت وسائل إعال   ل أبيب.الحصار وخاصةا البحري عن ملاع غية كشرل إلعادة العالمات بين أنقرة وت
عبرية عن المسئولين موله :  إن  ذا غير وارد على اإللالق من مبل إسرائيل، وأنا لن يت  تقدي  أي وثيقة 

 رسمية لتركيا بذل  .
 32/2/2134، القدس، القدس

 
 
 

 سن قانون يفرض الخدمة اإللزامية على الفلسطينيين المسيحيين يجبدانون:  21
من عرب الداخل في   تجنيد المسيحيين تؤكد تصريحات مسؤولين إسرائيليين أن فكرة  الحياة: –الناصرة 

ل  تعد مجرد فكرة أللقها كا ن من مدينة الناصرة يدعى   خدمة ولنية الجي  اإلسرائيلي أو دمجه  في 
جبرائيل نداف، إنما  ي فكرة درستها المؤسسة اامنية التي وجدت في نداف ومجموعة من الشباب 

وبعد الدع  الذي أعلنا رئيس الحكومة بنيامين نتانيا و للكا ن  الستعداد لتلبيقها على أرض الوامع.ا
أمس أن   ليكود من شهر، أوضحت تصريحات نائب ويير الدفاع داني دانون  أكثرومجموعتا، مبل 

ى المسلمين، إذ المخلل ااشمل  و سلخ الفلسلينيين المسيحيين عن أبناء مجتمعه ، من خالل ت ليبه  عل
أعلن أنا يعتي  تقدي  امتراح للحكومة بسن مانون يقضي بفرض الخدمة اإلليامية على الموالنين العرب من 

 المسيحيين.
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ليشرع في إجراء   حصل على الضوء ااخضر من ميادات مسيحية اإلخباري فإن دانون   والّ  ولبقاا لمومع 
تيعاب المسيحيين في الخدمة العسكرية، لكن المومع ل  يشر اتصاالت مع ميادة المؤسسة اامنية بهدف اس

علماا ب ن القيادات الروحية العليا لللوائف المسيحية أعلنت رفضها المخلل. وتابع   القيادات إلى  وية  ذه 
،  كبح المتلرفين الذين يحرضون ضد التجنيد للجي  دانون ان من ش ن تجنيد المسيحيين أن يسه  في 

لمؤسسة اامنية تستعين بضبال مسيحيين يخدمون في الجي  ليقوموا بحض الشباب على مضيفاا أن ا
أن يدفع نحو دم   االلتحاق بالخدمة العسكرية. ورأى دانون أن من ش ن تشريع مانون لتجنيد المسيحيين 

 . المسيحيين في المجتمع اإلسرائيلي
 31/2/2134، الحياة، لندن

 
 مواطنين متساوين في الحقوق مع اإلسرائيلييننناضل لنكون  زلناالطيبي: ما  24

 أمسلالب العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي الدكتور احمد الليبي : العرب اليو  –المحتلة القدس 
بالمساواة مع اإلسرائيليين، والحصول على ابسل الحقوق االنسانية لبعض العرب داخل االراضي المحتلة 

ة يالذين ما يالوا بال ماء وال وكهرباء، مشددا على ان الملالبة اإلسرائيل، وخاصة ا الي النقب 3641عا  
للفلسلينيين باالعتراف بيهودية إسرائيل، الهدف منها ممارسة المييد من التمييي العنصري ضد من  و غير 

لدولة  ي ومال الليبي الذي يرأس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست، إن يهودية ا يهودي.
 ت كيد على التمييي ضد العرب، والمكانة المتدنية لألملية العربية.

وأشار إلى أن  ذا الموضوع يعني إلغاء الموالنة لمئات اآلالف من العرب في إسرائيل، في حين 'نحن 
نتعامل بجدية مع ولنيتنا كفلسلينيين ومع موالنتنا في إسرائيل، ونريد أن نكون موالنين متساوين في 
الحقوق مع اإلسرائيليين، إال أننا ال نعامل بالعدالة في الدولة التي تدعي الديمقرالية، وما يلنا نناضل من 

 شرات اآلالف المنوي ترحليه '.الوا بال ماء وال وكهرباء من أ لنا في النقب، عأجل أولئ  الذين ما ي 
 31/2/2134، العرب اليوم، عّمان

 
 ون يعرقل التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيينعلى مشروع قان يصادق"الكنيست"  25

الناصرة: صادق  الكنيست  اإلسرائيلي بالقراءة ااولى على مشروع مانون يهدف في أساسا إلى منع التوصل 
إلى تسوية سلمية مع الجانب الفلسليني، بحسب مقدميا، والذي يملي  الحكومة بإجراء استفتاء شعبي على 

 يت  التوصل إليا مع الجانب الفلسليني. أي اتفاق تسوية مستقبلي مد
فقد أمرت لجنة مشتركة للجنتي  الكنيست  و الدستور والقانون والقضاء  البرلمانيتين على مشروع القانون 
ااساسي، الذي ينص على إجراء  استفتاء شعبي  حول أي اتفاق يتضمن  التنايل  عن أراض تخضع 

 غلبية ثمانين عضو كنيست. للسيلرة اإلسرائيلية ما ل  يحصل على أ 
وسيت  لرح مشروع القانون على  الكنيست  في منتصف الشهر المقبل  آذار/ مارس  للتصويت عليا 
بالقراءتين الثانية والثالثة، وذل  في الومت الذي تتواصل فيا الجهود اامريكية للتوصل إلى تسوية سلمية 

 بين الجانبين الفلسليني واإلسرائيلي.
 32/2/2134قدس برس، 

 
 2134خالل  %1,4سيبلغ  "إسرائيل"صندوق النقد: النمو االقتصادي في  26
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عند  2034تومع صندوق النقد الدولي أن يبقى نمو اإلمتصاد اإلسرائيلي مستقراا في العا  : ف ب أ-القدس 
 اء.في المئة، لكنا أشار الى حج  التفاوت اإلجتماعي الكبير، وذل  في تقرير سنوي نشر ااربع 1,4

س اإلمتصاد اإلسرائيلي ستبقى موية، ونمو إجمالي النات  الداخلي متين،  ومال الصندوق في التقرير أن  أسم
في المئة ، مضيفاا أن  القلاع المالي في  1الى  3والبلالة ضعيفة والتضخ  يبقى ضمن السلة المتومعة من 

 حالة جيدة .
 2031ئة  ذه السنة، أي المستوى نفسا للنمو المقدر للعا  في الم 1,4وتوّمع صندوق النقد الدولي نمواا من 

جل في  في المئة من اليد  9,3، وسترتفع البلالة بشكل لفيف جداا  ذه السنة لتالمس 2032وللذي سم
 في المئة العا  الماضي. 9,4العاملة الفعلية مقابل 

بليوناا العا   12ن يورو  مقابل بليو  92بليون دوالر   10ومد تصل ميمة إحتيال العمالت ااجنبية الى 
الماضي. وفي  ذا اإللار اإليجابي، يلفت صندوق النقد الدولي مع ذل  الى أن مستوى الدين العا  يبقى 
مرتفعاا، ويكشف عن الييادة الكبيرة جداا في أسعار المساكن التي يمكن إذا استمرت أن  تشكل خلراا على 

 اإلستقرار المالي .
ق النقد الدولي ايضاا الى معدل البلالة القوي والى  الفوارق في اإلنتاجية  بين السكان ويشير تقرير صندو 

الى حد   في المئة 20 والعرب اإلسرائيليين   في المئة من عدد السكان 1نحو  اليهود عموماا والمتشددين 
و نا  مس  كبير أنها إذا  ما تواصلت يمكن أن تضعف النمو اإلمتصادي المحتمل على المدى اللويل ، 

 من المتشددين اليهود ال يعملون للتفرغ للدراسات الدينية.
ألف فلسليني بقوا في أراضيه  بعد إمامة دولة إسرائيل في  390أما العرب اإلسرائيليون المتحدرون من 

 ، فإنه  يعانون من التمييي وال سيما في مجال العمل والسكن والتربية والتمويالت العامة.3641
يشير تقرير صندوق النقد الدولي الى مخالر المقالعة اإلمتصادية، وخصوصاا من جانب اإلتحاد وال 

ااوروبي الذي يستوعب ثلح الصادرات اإلسرائيلية، في حال فشل المفاوضات السلمية مع الفلسلينيين 
 برعاية الواليات المتحدة.

 31/2/2134، الحياة، لندن
 
 
 

 ل الغربية سن قوانين تمنع مقاطعتها إقتصاديا  تطالب الدو "إسرائيلمعاريف: " 23
، ان حكومة إسرائيل أمسذكرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية في عدد ا الصادر  بترا:-المحتلةالقدس 

برئاسة بنيامين نتنيا و تستعد لما بعد فشل المفاوضات مع الفلسلينيين ومواجهة شبح المقالعة والعيلة، 
 الستعانة ب صدمائها لسن موانين في دوله  تحظر مقالعة إسرائيل.وذل  بالشروع بخلوات عملية وا

ومالت معاريف إن حكومة نتنيا و تستعد لتوجيا للبات للدول الغربية الصديقة بالمبادرة إلى سن موانين 
تحظر مقالعة إسرائيل امتصاديا، مشيرة إلى أن  ذا القرار اتخذ في جلسة سرية عقدت مللع االسبوع 

يعارضون فرض اي مقالعة على  سة نتنيا و، وجاءت في ظل تصريحات لقادة اوروبيين ب نه  الحالي برئا
   إسرائيل مع انه  ينتقدون سياستها.

 31/2/2134، الرأي، عّمان
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 للتحقق من هجوم على صحافيين في غزة إسرائيليةلجنة  28
تشرين  31خصوص  جو  في أعلن الجي  اإلسرائيلي ااربعاء عن إنشاء لجنة  تحقق  ب: ف ب أ-القدس 

وومع  ، أصيب فيا ثمانية عناصر من لام  تلفييوني فلسليني في ملاع غية.2032الثاني  نوفمبر  
الهجو  في أثناء حملة عسكرية إسرائيلية على ملاع غية إستهدف عناصر في مناة القدس الفضائية المقربة 

ثمانية في إنفجار صاروخ في المبنى الذي يض  من حركة  حماس  الحاكمة في غية. واصيب أفراد اللام  ال
 مقر تلفييونه  في غية.

شبال  فبراير  مهمتها التحقق  30ومال متحدح بإس  الجي  لوكالة  فرانس برس  انا  ت  تشكيل لجنة في 
 من الشكاوى المرفوعة بخصوص أحداح جرت في أثناء عملية عمود السحاب. والتحقق جار .

 31/2/2134، الحياة، لندن
 

 ق المياه مسألة وقتيعن طر  "إسرائيل": عملية ضد إسرائيلي خبير 23
، أن تنفيذ عمليات تستهدف  إسرائيل مدر  يتسحاق ميدان  مهندس وخبير مائي في  :عكا أون الين

 عن لريق المياه أصبحت مس لة ومت.  إسرائيل 
يقصد  راا فمن يريدون مصلحتنا ومال الخبير في حديح مع صحيفة معاريف اليو  ااربعاء أن  ذا ليس س

يشغلون عقوله  من أجل العثور على أفكار خالمة حول كيف يمكنه  الحاق الضرر بنا من   الفلسلينيين
 كافة الجبهات والجوانب .

وأضاف:  أحد االحتماالت بالت كيد  و تسمي  المياه ودائما عندما اذكر  ذا الموضوع يللبون مني أن ال 
ل ان ال اعلي افكارا ل  يريد ان يلحق بنا االضرار ولكن  ذه نظرة النعامة: اذا ل  اضخ  االمور من اج

 نتحدح فان  ذا لن يحدح  على حد مولا.
عن   االر اب وتابع بقولا:  حسب رأيي فان العكس  و الصحيح فه  فكروا في ذل  ونحن ال ، وعمليات 

مياه الشرب او تفجير انابيب المياه وبالذات  لريق الماء يمكن القيا  بها على عدة أوجا ومنها تسمي 
 الرئيسية منها والتي من السهل اكتشافها .

 32/2/2134، عكا اون الين
 
 

 سرائيليلجيش اإلل.. الطائرة المستقبلية "هيرونسوبر " 11
كشفت الصناعات الجوية الصهيونية عن اللائرة الجديدة سوبر  يرون، و ي نسخة أكثر خاص: -المجد

جاعةا من لائرة  يرون العاملة في سالح الجو منذ بداية العقد الماضي تحت اإلس  الصهيوني تلوراا ون
اللائرة كمشفت في معرض ااسلحة بسنغافورة وعمرضت كذل  بشكل موايي في مصنع الصناعات   شوفال .

تها الثقيلة ساعة بصور  24الجوية القريب من ملار بن غريون، وبإمكان اللائرة التحليق في الجو ما بين 
 ساعة بصورتها الخفيفة. 41ومابين 

 32/2/2134، المجد االمني
 

  غزةب الناشطينغتيال باستخدام بصمة الصوت إل إسرائيلياعتراف  13
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ة صهيونية أن ما تعرف با البصمة الصوتية  للمسلحين الفلسلينيين  ي التقنية الجديدة دت محافل أمنيّ أكّ 
ة ، عبر تتبع تحركاته  في ملاع غية من خالل سياسة  التصفية الجسديّ التي يستخدمها سالح الجو لتنفيذ 

ة لتتبع حركة ستخبارات الصهيونيّ الوسيلة اانجع لإلمعتبراا أّن ااجهية المحمولة تمعد الهواتف المحمولة، 
وأشارت المحافل إلى أّن ااجنحة العسكرّية الفلسلينّية في غية عممت على عناصر ا من  المسلحين.

ستخدا  التصفية الومائع تشير لتوجا  إسرائيل  إل انّ ستويات ميادّية محددة بعد  استخدا  الموبايل، م
ا يمكن من خالل الجوال التقال جميع مؤّكدةا أنّ  الجسدية بهذه اللريقة في المرحلة المقبلة من أي مواجهة،

ل بلامة، حيح تتحول  ذه الهواتف المحادثات الجارية في محيل أي جهاي نقال، ولو كان مغلقاا وال يحم
  اجهية بح من خالل السيلرة على الكود المشفر لها.

 32/2/2134، 1131التقرير المعلوماتي 
 

 : تركيب كاميرات تصوير على مركبات المستوطنينمعاريف 12
كشفت صحيفة  معاريف  عن ظا رة جديدة تعكس اإلحساس بعد  اامان  لدى المستولنين، فقد ذكرت أن 

لكثير منه  ماموا بالفترة ااخيرة بتركيب أجهية مرامبة على مركباته  تقو  بتصوير ما يدور على جانبي ا
ومالت الصحيفة أن  ذه ااجهية  سا مت في التعرف على شبان فلسلينيين  ألقوا  اللريق خالل سفر  .

الصور التي التقلتها الحجارة على مركبات للمستولنين، وذكرت أن سللات االحتالل تعرفت من خالل 
ول  توضح الصحيفة  ركبات لمستولنين بالحجارة.معلى مجموعة فتيان من مرية عيون مرب ملقيلية رشقوا 

حج  انتشار  ذه الكاميرات، لكنها نقلت عن ضابل في جي  االحتالل مولا إنا بفضل  ذه الكاميرات 
 تعرفنا على منفذي رشق الحجارة وت  اعتقاله .

 31/2/2134، 48عرب 
 

 اليرموكفي مخيم استشهاد فلسطيني برصاص قناص  :العمل مجموعة 11
 .ةاستشهد الجئ فلسليني، ااربعاء، جراء القصف المتواصال علاى المخيماات الفلسالينية فاي ساوري: دمشق

  فاي بياان تلقات  صافا  نساخة عناا إن الفلساليني لاالل ةومالت مجموعاة  العمال مان أجال فلسالينيي ساوري
ا  مضاى برصااص منااص أثنااء مياماا بقلاف ااعشااب فاي البسااتين الخلفياة لحاي الايين فاي عاما 40عواد  

 مخي  اليرمو .
وفاااي ذات الساااياق، أشاااارت المجموعاااة إلاااى أن أجاااواءا إيجابياااة خيمااات علاااى حاااارات وشاااوارع مخاااي  اليرماااو  

الشااوارع ماان مباال  تجساادت بااإغالق كافااة مااداخل المخااي  بالسااواتر الترابيااة مااع المنااالق المجاااورة لااا وتنظيااف
 الهيئات اا لية، ضمن تنفيذ اتفاق تحييد المخي  وتمهيداا إلدخال المساعدات الغذائية.

32/2/2134وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 

 بالقدس حي الشيخ جراح االحتالل تصادق على إقامة معهد ديني يهودي عمالق في بلدية 14
بعاد ظهار ااربعااء علاى بنااء مدرساة دينياة فاي حاي الشايخ جاراح صادمت لجناة التخلايل والبنااء اإلسارائيلية 

بمديناااة القااادس المحتلاااة، وذلااا  علاااى الااارغ  مااان توصااايات الجهاااات اإلدارياااة بااا ن المبناااى لااان يخاااد  الساااكان 
 المحليين.
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لوابااق فااوق اارض، إضااافة إلااى ثالثااة تحتهااا  6وذكاارت صااحيفة   ااآرتس  العبريااة أن المبنااى ساايتكون ماان 
 جالسمان  ويشمل مدرسة دينية وسكن داخلي للالب المدرسة ومرافق أخرى. ويسمى  كامبوس

ويعماات أن  مكااان البناااء يعتباار ماان أمااال  الدولااة فااي غالبيتااا وامتلااع ماان سااللة  أراضااي إساارائيل  لجمعيااة 
 أور سااميح  االسااتيلانية، حيااح أياادت البلديااة البناااء فااي الحااي رغاا  ماان أن المخلاال الهيكلااي للمكااان معااد 

 ة ملعب للمؤسسات التعليمية في الحي المقدسي .إلمام
ومالت الصحيفة إنا  ماد تا  تقادي  للاب للجناة البنااء ماؤخراا مان مبال الجمعياة اليهودياة للمصاادمة علاى تشاييد 

 متر مربع . 61930المبنى في ساحة تقع خلف محلة الومود في الحي على مساحة تقدر ب 
32/2/2134 مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،  

 
 تحّذر: المشاريع التهويدية والحدائق التلمودية تمأل القدس مقدسيةهيئة  15

حااذرت  يئااة مقدسااية ماان مشااروع بناااء مدرسااة يهوديااة ضااخمة فااي حااي الشاايخ جااراح بالبلاادة : القاادس المحتلااة
والحاادائق  القديمااة ماان مدينااة القاادس المحتلااة علااى مساااحة أربعااة دونمااات، مشاايرةا إلااى أن المشاااريع التهويديااة

 التلمودية  باتت تمأل كافة مناحي ومعال  المدينة المقدسة .
ودعااات الهيئاااة اإلساااالمية المسااايحية لنصااارة القااادس والمقدساااات مؤسساااات المجتماااع الااادولي الخاصاااة باااالتراح 
والحضااارات وعلاااى رأسااها منظماااة  يونسااكو  إلاااى التااادخل الفااوري والساااريع  إلنقاااذ البلااادة القديمااة مااان المديناااة 

 المقدسة من براثن التهويد والتدمير .
فاااي بياااان صاااحفي تلقااات  مااادس بااارس  نساااخة عناااا إلاااى أن ساااللات  وأشاااار ااماااين العاااا  للهيئاااة حناااا عيساااى

االحتالل اإلسرائيلي  عملت منذ احتاللها للمدينة المقدسة على تيييف تاريخها وسرمة حضارتها العربية، وما 
 ااذه المشاااريع والماادارس االسااتيلانية إال اللمسااات النهائيااة لتهويااد مدنيااة القاادس وتحويلهااا إلااى مدينااة يهوديااة 

 لليهود دون غير   .بحتا 
32/2/2134، قدس برس  

 
 منها داّ فر  381المياه عن عدة منازل في القدس ويحرم  يقطعاالحتالل  16

كشااف مركااي مقدسااي عاان ميااا  شااركة المياااه اإلساارائيلية  جيحااون  بخلااع عاادادات مياااه عاان : القاادس المحتلااة
دس المحتلاااة بذريعاااة  تاااراك  الاااديون مناااايل وجمعياااة فاااي حاااارات البلااادة القديماااة، وبلااادة سااالوان، فاااي مديناااة القااا

 المفروضة عليه  لعد  تسديد   فواتير المياه .
 ، أن 2|32سلوان ، في بيان تلقت  مدس برس  نسخة عنا، ااربعااء   -وأوضح مركي معلومات  وادي حلوة

الثالثااء   ياو لوام  الشركة اليهودية استكملت حملة خلع وملع المياه عن منايل المقدسيين بعد أن بدأت بهاا 
 33|2.  

 فرداا من المقدسيين، معظمه  ألفال، بدون ماء. 310وأشار المركي إلى أن الشركة تركت أكثر من 
32/2/2134، قدس برس  

 
 عائلة فلسطينية في األغوار الشمالية 38يهجر  االحتالل 13
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ة عااائالت تقلاان فااي   بتهجياار مجموعاا2|32ماماات مااوات االحااتالل اإلساارائيلية ظهاار يااو  ااربعاااء  : را  هللا
در عادد العاائالت  خربة ابييق  عن منايله ، في منلقة ااغاوار الشامالية أمصاى شارق فلسالين المحتلاة. ومما

 عائلة، تركوا في العراء وألفاله . 31التي  جرت عن منايلها با
بما أفااد وت تي عملية التهجير بحجة تدريبات عسكريا يقو  بها جي  االحتالل باين مضااربه  وخايمه ، وحسا

دبابة ومجنيرة إلى  خربة بييق   300شهود عيان في ومت سابق من اليو ، فقد توجهت موة عسكرية تقدر با 
 والمنالق المحيلة بها في ااغوار الشمالية.

32/2/2134قدس برس،   
 

 ونروا يشكالن لجنة لدراسة المناهج غير المرخصةاأل التعليم و  وزارة غزة: 18
ية والتعلي  في حكومة حماس بغية، مساء اليو  ااربعاء عن تشاكيل لجناة مشاتركة ماع أعلنت ويارة الترب: غية

دائااارة التعلاااي  فاااي وكالاااة غاااوح وتشاااغيل الالجئاااين الفلسااالينيين  أوناااروا  لدراساااة المناااا   التاااي تقاااو  ااوناااروا 
 بتدريسها دون ترخيصها.

ات أوناروا  روبارت تيرنار  خاالل لقااء جمعهماا ووفقا لبيان الويارة، فإن الويير أسامة المييناي أبلاغ مادير عمليا
بضاارورة ومااف تاادريس وسااحب المنااا   المقااررة غياار المرخصااة، والعماال معااا علااى صااياغة منااا   مشااتركة 

 تتماشي مع القي  وااعراف الفلسلينية.
ر وحذر المييني خالل اللقاء من استمرار وجود الكتب باين أيادي الللباة، والاذي مان شا نا أن ياؤدي إلاى أماو 

 لن يرضى عنها الجميع.
ووفقا لبيان الويارة فإن  تيرنر  وعد ببحح اامر مع المسئولين في ااونروا وخالل مدة حددتها الويارة ال تييد 

 عن ااحد المقبل.
وكانت ويارة التربية والتعلي  بغية اتهمات الوكالاة الدولياة بلباعاة وتويياع مناا   فاي مدارساها دون علا  ودون 

 ارة بما ال ينسج  أيضا مع ثقافة المجتمع وبهدف غسل دماغ اللالب وجعلا يتقبل االحتالل.موافقة الوي 
31/2/2134القدس، القدس،   

 

 منهم ربعينأآالف فلسطيني في ليلة باردة وتسبب بوفاة  ثالثة"هآرتس": شارون طرد  13
لتادوين  إسارائيلية اداتإفابعاض تفاصايل  اإلسارائيليةكشفت صحيفة   اارتس  : شحادة آمال -القدس المحتلة 

السيرة الذاتية لرئيس الحكومة السابق آرييل شارون، مشايرة إلاى ان واحادة مان اباري جرائماا الوحشاية ماا  بهاا 
، عندما امر بلرد ثالثة آالف شخص مانه  فاي ليلاة بارد ماارس، 3632عا   في النقب تجاه الموالنين البدو

 ء وااللفال.وتسبب بوفاة اربعين منه ، غالبيته  من النسا
ونفاذ شااارون، الااذي شااغل انااذا  منصااب مائااد منلقااة الجناوب، جريمتااا  ااذه مباال اسااابيع ماان تاادريب عسااكري 

أي موة ، وحاكى سيناريو اجتياي كتيبة مدرعة عائقاا مائيااا كبياراا، فاي    سري، نفذه الجي  تحت عنوان  عوي
 نقل الحرب الى ااراضي المصرية.حال اضلر الجي  خالل حرب مع مصر، الى اجتياي مناة السويس و 

باادوي ماان  فلسااليني ووفااق الصااحيفة، فااإن شااارون أماار مباال أسااابيع ماان اجااراء التاادريب، بااا لرد ثالثااة آالف
المنلقة ، التي أعد ا للتدريب، من دون ان يسامح لها ، حتاى باالساتعداد لمواجهاة موجاة البارد القاارس، التاي 

 ، خصوصاااا االفااال وااوالد والمساانين، اذ اضاالر  ااؤالء الااى سااادت حينهااا، مااا تساابب بوفاااة العشاارات ماانه
 . شمال سيناء  السير مسافة عشرات الكيلومترات، حتى استقر به  اامر الى الجنوب من جبل حالل
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عامااا، حتاى بعاد  42وفي التقرير الذي اعدتا الصحيفة االسارائيلية، أكادت اناا لا  تكشاف  اذه القضاية لاوال 
 بها ومياما بإعادة البدو الى بيوته . معرفة مائد ااركان

ووثقت تفاصيل الجريمة في تقرير كتبا الباحح في الحضارة البدوية اسحق بايلي، ووثقا بحديح شهود عيان 
 من البدو.

وفي التقرير رواية الحد الشيوخ من عشيرة اللرابين، مال فيها ان  عملية اللارد نفاذت علاى مادار ثالثاة لياال 
، وفاااي احااادى المااارات، التاااي رفاااض فيهاااا البااادو اخاااالء 3632هر كاااانون الثااااني  ينااااير  علاااى اامااال، فاااي شااا

واضالر البادو الاى الساير علاى اامادا  فاي  خيامه ، أللاق الجاي  الناار فاي الهاواء وبادأ فاي اماتالع الخياا  .
 حلكة الليل، وفي البرد القارس.

الى درجة الصفر، وحالة االنها  وغيااب  ويستدل من افادات جمعها بايلي، انا بسبب شدة البرد الذي وصل
شخصاا مصرعه ، وما  البادو  40م وى يلج  اليا البدو على لول المسافة التي ملعو ا، لقي ما ال يقل عن 

 بدفنه  في اللريق.
31/2/2134الحياة، لندن،   

 
 2111 سنةاالحتالل قتل واعتقل المئات من الصيادين منذ  بغزة: الصياديننقابة  41

شااارات مااان الفلسااالينيين والمسااائولين والنقاااابيين ياااو  ااربعااااء، فاااي ومفاااة تضاااامنية ماااع الصاااياديين شاااار  الع
في عرض البحر، وذل  في مرف  الصايادين علاى شاالئ  اإلسرائيليةالفلسلينيين الذين يتعرضوا لالعتداءات 

 بحر غية بدعوة من اللجنة الولنية العليا لكسر الحصار ونقابة الصيادين.
س نقاباااة الصااايادين الفلسااالينيين نااايار عياااا  وساااائل اإلعاااال  المحلياااة والعربياااة والدولياااة بفضاااح ولالاااب رئاااي

 االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة بشكل يومي بحق الصيادين الفلسلينيين.
وحااول وامااع الصاايادين، بااين عيااا  باا ن سياسااة االحااتالل الممنهجااة بحااق الصاايادين أدت إلااى ارتفاااع نساابة 

فاي المائاة مان  00في المائة، مشيرا ب ن ملاع ا لصيد البحاري يعمال فياا حالياا  10ته  إلى الفقر بين عائال
 صياد. 4000إجمالي الصيادين البالغ عدد   

صاياداا، فضاال عان اعتقاال ماا يقاارب  32 ب ن آال  الصيادين رسمتها اايا  ب يدي االحتالل فاستشهد  ومال:
صاايادين معتقلااين لديااا بااته ، ملفقااة ،  3االحااتالل عاانه  وتبقااى حتااى اآلن أفاارج  2000صااياد منااذ عااا   400

 صيادين في السجون المصري محكو  عليه  لمدة عا . 0الفتا إلى وجود 
32/2/2134فلسطين أون الين،   

 
 48الـسيارات إسرائيلّية بتواطؤ مع الشرطة ترفض التعامل مع فلسطينيي  استئجارشركات  43

البرلمانية في جلسة لها أمس، ويارة القضاء إلى إجراء تحقياق  االمتصادجنة الناصرة ا ي ير أندراوس: دعت ل
غبارية، ومد جرى البحح بمبادرة النائبين  جدي في منع شركة ت جير سيارات تقدي  خدماتها لعائلتي جبارين وا 

 محمد بركة وجمال يحالقة، وبحضور عدد من النواب العرب.
الديمقرالياة للساال  والمسااواة، فاي عرضاا للقضاية علاى اللجناة، إنناا ومال النائب محماد بركاة، رئايس الجبهاة 

أما  مضية يت  معالجتها من خالل مركي  عدالة  الحقومي، إذ تباين أّن شاركة  كاال أوتاو ، وكماا يبادو ليسات 
 .وحد ا، ترفض ت جير سيارات اشخاص بسبب انتمائه ، و ذه المّرة النتمائه  العائلي
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يحالقااة، رئاايس كتلااة التجمااع الااولني الااديمقرالي البرلمانيااة، إن الحااادح لاايس عرضااياا  ومااال النائااب د. جمااال
وأن الموالنين العرب يواجهون توجهات وسياسات عنصرية في الكثير مان المؤسساات والمرافاق، لكان تجاري 

حتها علاااى الااادوا  محاولاااة للتغلياااة والتموياااا، و اااذه المااارة لااا  تحااااول الشاااركة التغلياااة علاااى عنصااارّيتها وفضااا
بنفسها، وفضحت كذل  توالاؤ الشارلة ماع  اذه العنصارية، مان خاالل تقادي  معلوماات عان عاائالت عربياة، 

وماال إن الشارلة ال تساتليع أن تكاون ال مبالياة، وأن تكتفاي  كما اعترفت الشركة فاي رساالتها لمركاي عدالاة.
 بالنفي، ان اسمها يظهر بوضوح في المراسالت بين مركي  عدالة  والشركة.

وباادوره، أكااد ممثاال مركااي  عدالااة ، النااالق بلسااان المركااي صااالح محساان، أن  عدالااة  تلقاات رداا رساامياا ماان 
المستشارة القضائية لشركة  كال أوتو ، التي أشارت فاي رساالتها بوضاوح، أن مائماة الممناوعين مان اساتئجار 

الشاارلة المتخصصااة بساارمة الساايارات ياات  إعااداد ا بناااء علااى معلومااات ماان عاادة مصااادر، ماان بينهااا وحاادة 
غبارياة تضامان  السيارات  إيتغار . ألفاا فاي  20ألاف ماوالن، مان بيانه   13وأشار إلاى أن عاائلتي جباارين وا 

مدينة أ  الفح  وحاد ا، ولهاذا فاإّن اإلمصااء الجاارف يماس بعشارات آالف الماوالنين، و اذا يضااعف خلاورة 
 القضية

31/2/2134القدس العربي، لندن،   
 

 2131خالل  في الضفة %38معدل البطالة في غزة و %13": الفلسطينيء ا"اإلحص 42
رويتري: أظهرت إحصاءات رسامية فلسالينية أماس ااربعااء تفاوتاا كبيارا فاي معادالت البلالاة باين  –را  هللا 

 الضفة الغربية وملاع غية في الربع ااخير من العا  الماضي.
فااي  16بلااغ نحااو  2031البلالااة فااي الربااع الرابااع ماان  ومااال جهاااي اإلحصاااء الفلسااليني فااي بيااان ان معاادل

 في المئة في الضفة الغربية. 31المئة في ملاع غية، وحوالي 
ألااف شااخص فااي الربااع  390وذكاار البيااان أن عاادد العاااللين عاان العماال فااي ملاااع غااية إرتفااع إلااى حااوالي 

 ألفا. 340ألفا من  342 ألفا في الربع الثالح، بينما انخفض العدد في الضفة إلى 310الرابع، من 
في المئة من العاملين في ااراضي الفلسلينية يعملاون فاي القلااع الحكاومي، بواماع  21 أنوجاء في البيان 

 في المئة في الضفة الغربية. 39في المئة في ملاع غية و 40
 ي الربع الرابع.آالف عامل ف 300وذكر البيان أن عدد العاملين الفلسلينيين في إسرائيل والمستولنات بلغ 

الفلسالينية انخفاض  ااراضايساتولنات اإلسارائيلية المقاماة علاى لمومال إن عادد العااملين الفلسالينيين فاي ا
 ألفا في الربع الثالح. 20ألفا في الربع الرابع من  36إلى 

31/2/2134القدس العربي، لندن،   
 

 : كامب ديفيد ودعم غزة أطاحتا بمرسيصهيونيةدراسة  41
اتهمت دراسة صهيونية حديثة الرئيس المصري المختلف محمد مرسي بالتخليل إللغاء بعات: متا-المجد

 اتفامية  كامب ديفيد  بين مصر ودولة الكيان.
ويعمت الدراسة، التي جاءت بعنوان   اإلخوان المسلمون وتحدي السال  بين مصر والكيان الصهيوني  ، إن 

تعد اارضية التخاذ مرار التخلص من   كامب ديفيد   عبر اتها  مرسي ومادة   اإلخوان   اتبعوا تكتيكات 
 دولة الكيان بعد  احترا  بنود االتفامية.
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 ، التابع لجامعة  بار إيالن  إلى  االستراتيجيةوأشارت الدراسة الصادرة عن   مركي بيغن السادات للدراسات 
الدولي من خالل ت كيده على احترا  مرسي مامت من جانب على مراعاة مومف المجتمع  استراتيجيةإن 

االتفامات الدولية التي ومعتها مصر، ومن جانب آخر السماح لمستشاريا بتقدي  كل المسوغات التي تبرر 
 التنصل من  ذه االتفامية.

وشددت الدراسة، التي صدرت بعد عيل مرسي، والتي أعد ا البرفسور ليعاد بورات على إن مرسي انللق 
لوجي وديني، مشيرة إلى إن الرئيس المعيول حرص بعناد على يو دولة الكيان من عداء أد في موامفا تجاه

 ترسيخ انلباع في الوعي الجمعي للمصريين بإن دولة الكيان  لرف عدو .
ونو ت الدراسة إلى التحول الذي لرأ على مومف مصر تحت حك  مرسي من المقاومة الفلسلينية، مشيرة 

سليني ضد االحتالل الصهيوني كان أبري مالمح السياسة الخارجية لمصر في إلى إن دع  النضال الفل
 عهد مرسي.

وأكدت الدراسة على الدور الكبير الذي لعبا مرسي في دع  المقاومة الفلسلينية خالل حملة  عمود 
، وتسخير مكانة مصر في التوصل 2032السحاب  التي شنتها دولة الكيان على ملاع غية في نوفمبر 

 فاق تهدئة يعيي من مومف المقاومة الفلسلينية.الت
وسللت الدراسة ااضواء على دور مرشد اإلخوان المسلمين محمد بديع في التحريض على دولة الكيان، 
من خالل دعوتا لتحرير فلسلين وااماكن المقدسة عبر الجهاد والتضحية، وليس عبر التوجا لألم  

إن بديع لعب دوراا مركيياا في تكريس االنلباع ب ن الصهيونية  وأوضحت الدراسة المتحدة والمفاوضات.
والكيان  ال تفهمان إال لغة القوة  في مسعى منا لتبرير تبني خيار  الجهاد  في مواجهة الكيان الصهيوني، 

 وتوظيف كل الوسائل لضمان  ييمتها.
تحرير أراضي فلسلين، بل الحح  وخلصت الدراسة إلى إن بديع ل  يكتف في رسائلا ااسبوعية بالدعوة إلى

على تحرير كل ااراضي العربية، وضمن ذل  جنوب لبنان و ضبة الجوالن، باعتبار ا  أراضي إسالمية 
 روتها دماء المسلمين على مدى أجيال .

واستنتجت الدراسة إن موامف مرسي تجاه دولة الكيان التي عبر عنها بشكل غير مباشر انللقت من القاعدة 
 وجية التي عبر عنها بديع بشكل مباشر وعلني.اايدل

وتومعت الدراسة إنا لو استمر حك  اإلخوان النللقت سياسة مصر تجاه الكيان الصهيوني من اإلرح 
 لوجي الذي عبر عنا بديع.يو اايد

ولفتت الدراسة اانظار إلى إن جماعة اإلخوان المسلمين اعتبرت أن الربيع العربي وفر أرضية أفضل 
وع في مشروع تحرير فلسلين، على اعتبار إن تحرر الشعوب من الخوف من اانظمة االستبدادية للشر 

 يمثل متللباا أساسياا لخوض  ذا المشروع.
وحول العالمة مع حركة حماس، نو ت الدراسة إلى إن اإلخوان حرصوا على ت ييد الحركة   أيدلوجياا 

 فإن االخوان سينتقلون إلى دع  الحركة بشكل عملي.ومعنوياا  ، متومعة إنا لو ظل مرسي في الحك  
وادعت الدراسة إن حرص اإلخوان المسلمين على تعييي نفوذ   في الدولة بعد فوي مرسي ي تي من أجل 

 تحسين مدرته  على النضال ضد دولة الكيان مستقبالا.
تقدي  مساعدات عسكرية وحذرت الدراسة من إنا لو تواصل حك  اإلخوان لمصر النتقلوا بشكل عاجل إلى 

مباشرة لحركة حماس بيع  إن  ذه الخلوة جاءت لدواع الدفاع عن النفس، إلى جانب تدخل مصري 
 عسكري غير مباشر للضغل على دولة الكيان.
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من ناحيتا دعا كاتب صهيوني العال  لالستنفار من أجل عد  السماح بعودة اإلخوان المسلمين للحك  في 
ي مومع   ولال   اإلخباري بعنوان   فليبعد اإلخوان المسلمين من موامع النفوذ ، وفي مقال نشر ف مصر.

اعتبر دان مرغليت إن ضمان إبعاد اإلخوان المسلمين عن الحك  مستقبالا يتللب تقدي  دع  امتصادي غير 
 محدود لالمتصاد المصري.

 33/2/2134األمني، المجد 
 

 سيناء  في يالسيس تقدر جهود "إسرائيل": صهيونيكاتب  44
أكد كاتب  إسرائيلي  باري أن ويير الدفاع في حكومة االنقالب عبد الفتاح السيسي دشن حلفاا مع  إسرائيل  
منو اا إلى أن تل أبيب مّدرت كثيراا الحملة اامنية التي شنتها مواتا ضد أعضاء التنظيمات الجهادية في 

 سيناء.
النسخة العبرية لمومع  ذي بوست  أن  إسرائيل  سمحت  وأوضح جاكي حوكي في مقال نشره ااربعاء في

دخال الكثير من القوات، وضمن ذل  لائرات  للسيسي بتجاوي الملحق اامني في اتفامية  كامب ديفيد  وا 
وشدد على حقيقة أن  سالح الجو، مشيراا إلى أن الحمالت اامنية التي نفذ ا السيسي أدت إلى نتائ  مهمة.

 ول مجموعة من الضبال المصريين، الذين ل  يشاركوا في أية حرب ضد  إسرائيل .السيسي جاء ضمن أ
واستدر  حوكي مائال إن السيسي يعي أن التحالف مع  إسرائيل  ال يكفي لضمان استقرار نظاما، و و ما 
 جعلا يوثق تحالفا مع السعودية التي تناصب جماعة  اإلخوان المسلمين  العداء، و ذا ما جعل الرياض

 امتصاد ا من االنهيار. إلنقاذتسارع لمد مصر بمليارات الدوالرات 
واعتبر أن ما وصفا با  مثلح القا رة تل أبيب الرياض  عيي من موة السيسي ودفعا لمواصلة ضرب 

 التنظيمات اإلسالمية، حتى بعدما انتقل الجهاديون لضرب أ داف داخل مصر نفسها.
السيسي وجمال عبد الناصر، مشيراا إلى أن  ؤالء يتجا لون حقيقة أن ويسخر حوكي من الذين يقارنون بين 

وأوضح أنا ل  يحدح في تاريخ مصر أن ما  نظا  الحك   السيسي  و المعني ب ن تت  مقارنتا بعبد الناصر.
 بممارسة القمع ضد معارضيا، كما يفعل السيسي في  ذه اايا .

 32/2/2134، الشعب، مصر
 

 "بوالق الدكرور"في قضية خلية  من حماس عناصر خمسةحبس : تزعم الخليج" 45
أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس، بحبس أعضاء خلية ت  ضبلها مؤخراا في منلقة  القا رة:

فلسلينيين كشفت التحقيقات أنه  ينتمون إلى حركة  حماس   0يوماا، وتتكون من  30بوالق الدكرور، لمدة 
أحمد عويضة، ومحمد حامد أبو وردة، وعبد الرحمن إبرا ي  الغلبان، وعتمان و   موسى أحمد موسى، و 

وكانت ااجهية اامنية تمكنت من ضبل المتهمين في مسكن المته  ااول في شارع عاشور. حلمي 
ووجهت إليه  النيابة ته  ارتكاب جرائ   شهرين.الدرديري التابع لقس  بوالق الدكرور، وكان است جره مبل 

 ية.إر اب
 31/2/2134، الخليج، الشارقة

 
 أنفاق جديدة بمدينة رفح عشرةالحدود تدمر  حرسقوات  46
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أن موات حرس الحدود بنلاق  ،أعلن المتحدح العسكري العقيد أ. ح. أحمد محمد علي  شا  عبدالحفيظ:
جديدة الجي  الثاني الميداني تمكنت بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من توجيا ضربة 

 أنفاق بمدينة رفح. 30الحدود مع ملاع غية حيح ت  تدمير  علىللمهربين 
 31/2/2134، الجمهورية )مصر(

 
 معاريف: تجميد جزء من المعونة األمريكية لمصر وراء التقارب المصري الروسي 43

ة المصرية مالت صحيفة  معاريف  اإلسرائيلية، في تقرير لها، اليو ، إن العالمات الروسي: محمد الليثي
تقاربت في القترة ااخيرة في أعقاب تد ور العالمات بين القا رة وواشنلن، بعد القرار اامريكي بش ن تجميد 

ا بعد التقارير التي أفادت بانخفاض المعونة   .االمتصاديةجيء من مساعداتها لمصر، وأيضا
 رة، في ومت سابق، بالييارة ووصفت معاريف ييارة ويير الخارجية الروسي  سيرجي الفروف  إلى القا

مع عقد اتفامية  3636التاريخية بين اللرفين المصري والروسي، مشيرة إلى أن العالمات انقلعت عا  
 السال  مع إسرائيل، وتوميع المعا دة اامنية بين مصر والواليات المتحدة اامريكية.

 32/2/2134، الوطن، مصر
 

 نية تعزز أمن واستقرار المنطقة: إقامة الدولة الفلسطينيداألر  الملك 84
رئيس مجلس النواب ااميركي جون ، خالل لقائا هللا الثاني عبد ااردني مال المل  :بتراوكالة  –واشنلن 

إن إمامة الدولة الفلسلينية التي تعي  ب من وسال  إلى  ،بينر، وميادات الحيب الجمهوري في المجلس
إلى حل  مية لتحقيق السال  وتعييي أمن واستقرار المنلقة، استناداا ،  ي مصلحة إمليمية وعال إسرائيل جانب 

 الدولتين ومرارات الشرعية الدولية ومبادرة السال  العربية.
 11/2/2118، الغد، عّمان

  
 األقصىالمسجد األردن يطلق قريب ا "دليل الحرم القدسي" لتفنيد الدعاية الصهيونية عن  84

ردنية، باعتبار ا صاحبة الوصاية على مدينة القدس والمقدسات، إللالق تستعد ويارة ااوماف اا :عّمان
  دليل الحر  القدسي  السياحي، والذي يهدف إلى  تفنيد الدعاية الصهيونية عن المسجد اامصى المبار  .
هدف ومالت الويارة إنا تمت الموافقة لتنفيذ دليل الحر  القدسي الشريف إلصداره خالل الشهرين القادمين  ب

رشاد   وتفنيد الدعاية الصهيونية عن المسجد االمصى الذي يسمونا بجبل الهيكل .  توجيا السياح وا 
 12/2/2118قدس برس، 

 
 ليبرمان حول الجوالن استهتار بالقرارات الدولية تصريحاتدمشق:  51

برمان التي دعا اعتبرت الحكومة السورية، أمس، تصريحات ويير الخارجية  اإلسرائيلي  افيغدور لي:  كونا 
  -الفلسلينيةفيها إلى تسوية سيادة  إسرائيل  في مرتفعات الجوالن السوري المحتل في إلار المفاوضات 

 الدولية.  استهتاراا بكل مرارات الشرعية اإلسرائيلية
 31/2/2134، الخليج، الشارقة

 
 "إسرائيل"للمعركة الحاسمة ضد الواليات المتحدة و مستعدونطهران:  53
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إيران أمس أنها مستعدة للمعركة الحاسمة ضد الواليات المتحدة   : أعلنتسعيد، وكاالت  عواص أحمد 
سرائيل، ووصفت التصريحات ااميركية حول الخيار العسكري في حال فشل المفاوضات النووية التي  وا 

 .  خدعة سياسية فبراير في فيينا، ب نها  31تست نف يو  
ة للقوات المسلحة اإليرانية الجنرال حسن فيروي آبادي أمس، إن إيران جا ية ومال رئيس  يئة ااركان العام

. وأضاف في تصريح نقلتا وكالة فارس اإليرانية  للمعركة الحاسمة ضد الواليات المتحدة والكيان الصهيوني 
كن نحذر في حال تعرضت مواتنا لهجو  من منلقة ما، ستتعرض كل موامعها للهجو ، ال ن لألنباء أمس 

العداء اي من دول المنلقة، ولكن إذا تعرضنا لهجو  من القواعد ااميركية في المنلقة، فسنستهدفها 
 . ونهاجمها

 31/2/2134، االتحاد، ابوظبي
 

 اإلسرائيلياألوروبي مصدوم ويشعر باإلهانة بعد كلمة ألقاها في الكنيست  البرلمانرئيس  52
رئيس البرلمان ااوروبي مارتن شولتي عن بترا، أن  المحتلةالقدس  من، 31/2/2134، الرأي، عّمان ذكرت

ااربعاء بعد كلمة ألقا ا في الكنيست االسرائيلي دفعت  أمسواجا عاصفة  وجاء ، الذي ييور إسرائيل
صحيفة معاريف االسرائيلية في عدد ا الصادر  وأشارت رئيس الويراء بنيامين نتنيا و إلى توبيخا علنا.

، الذي بدأ، الثالثاء، ييارة الى تل أبيب ورا  يرئيس البرلمان االوروبي مارتين شولتلت تصريحاإلى ، أمس
االتحاد ااوروبي ل  ولن يلج  إلى فرض أي مقالعة امتصادية على إسرائيل  هللا، حيح نقلت عنا القول ان 

 . سرائيليةدون أن يستبعد إمدا  دول غير أعضاء في االتحاد مثل النروي  على مقالعة منتجات إ
االتحاد ااوروبي لن يتدخل في المفاوضات اإلسرائيلية الفلسلينية   الصحيفة أن، بحسب يوأضاف شولت

الجارية حالياا، معتبراا أنا يجب تمكين ويير الخارجية ااميركي جون كيري من ممارسة عملا سعياا إلمناع 
س السياق ذكرت االذاعة االسرائيلية ان نتنيا و، وفي نف . لرفْي النياع بالتوافق على نقال االلتقاء بينهما

ومالت إن  وويير خارجيتا، أفيغدور ليبرمان، تهربا، الثالثاء، من لقاء رئيس االتحاد ااوروبي شولت.
االخير للب لقاء نتنيا و وليبرمان، لكن دون تحديد موعد للقاء، حيح رفض مكتب نتنيا و التعليق على 

 وألمحت . جدول مواعيد غير مناسب  أسمتاة الخارجية عد  إجراء اللقاء لما الموضوع، فيما عللت ويار 
سببا موامف االتحاد ااوروبي من  ياإلذاعة اإلسرائيلية إلى أن رفض نتنيا و وليبرمان لقاء شولت

، تلرق شولتي في خلابا الى الحصار أمسالمفاوضات واالستيلان. ووفقا لصحيفة معاريف اإلسرائيلية 
فرضا اسرائيل على ملاع غية، والذي أدى الى خلق وضع امتصادي صعب، ومال ان االسرائيليين الذي ت

 يمسمح له  باستخدا  المياه بكميات أكبر من الفلسلينيين.
معروف لديك  ان البرلمان ااوروبي مثل اام  المتحدة، أعرب عن   وفيما يتعلق بالمستولنات مال شولتي:

حجر  ت شرمي القدس المحتلة، والضفة الغربية، ولالب بتجميد ا؛ انها تشكلمعارضتا لبناء المستولنا
كيف ال   ا شولتي:  عضو الكنيست موتي يوغاف ومال ل. وردا على ذل  ماعثرة نحو تحقيق حل الدولتين 

يخجل ابن الشعب االماني من امتباس أموال كاذبة حول كميات المياه المسموح باستخدامها، لقد خرجت 
 30ائيل منذ يمن من غية، وت ييدك  للفلسلينيين على ابادة اسرائيل من على منصة الكنيست بعد مرور اسر 

وعلى الفور من ذل  خرج غالبية أعضاء كتلة  . عاما على الكارثة النايية  ي مرفوضة ومثيرة للغضب 
 وعلى رأسه  ويير االمتصاد نفتالي بينيت وغادروا القاعة.  اليهودي البيت 
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فوجئ وغضب  من ردود “إنا رئيس البرلمان ااوروبي، مال  أن، 31/2/2134، 48عرب  اف مومعوأض
  مصدو  ويشعر باإل انة . إن شولتيأوروبي  فيما مال مسؤولالفعل العاصفة على خلابا، 

ومال شولتي في حديح لمحلة تلفية ألمانية:  فوجئت وغضبت من ردود الفعل العاصفة لخلابي المؤيد 
:   ؤالء الذين  اجموني    أعضاء في حيب متلرف  من أ مية الحدح محاوال التقليلئيل . واضاف إلسرا

اعتادوا على الرد بهذه الصورة على أي نقد. كما وجهوا انتقادات لويير الخارجية اامريكي جون كيري، لكن 
 بخلابي . الحكومة رحبوابالمقابل فإن أعضاء أحياب أخرى وممثلو 

ردود الفعل على  واإل انة بسبباال العبري عن مسؤول أوروبي مولا إن شولتي شعر بالصدمة ونقل مومع و 
وصفا ب نا  صديق إلسرائيل  مد  إلسرائيل لكي يعبر عن رأيا  شولتي الذيخلابا في الكنيست، ومال إن 

 رضين إلسرائيل .المعارض للمقالعة وللتعبير عن دعما لها ومساندتها، معتبرا أن ردود الفعل  تشجع المعا
 ، من جانبها وصفت صحيفة  آرتس االحتجاجات على خلاب شولتي بالكنيست ب نا  عرض صبياني

للخجل . وانتقدت مداخالت أعضاء  التفا ة المثيرةأن ردود الفعل  حلمت اارما  القياسية في  واعتبرت
كومي وتصرف كا  عضو في البيت اليهودي نفتالي بينيت نسي أنا مسؤول ح أن رئيسالحكومة معتبرة 

 حركة شبيبة .
 

 ؟"سرائيل"إ" عن يهودية اإلطارفي "اتفاق  وردماذا ": القدس" 51
علمت القدس دوت كو  أن ويير الخارجية االميركي  :عريقات سعيد-باالقدس دوت كو   خاص-واشنلن 

يهودية دولة   تشير الى اعتراف الفلسلينيين باإللارجون كيري أكمل صياغة نص عبارة في  اتفاق 
وبحسب مصدر مللع، فقد جاء في العبارة التي تشير الى ذل   إن  ذا االتفاق يشكل اعتراف  اسرائيل.

 إسرائيل بفلسلين كدولة مومية للشعب الفلسليني، واعتراف فلسلين بإسرائيل كدولة مومية للشعب اليهودي .
سلينيين بيهودية دولة إسرائيل مقتبس من ويعتبر مرامبون أن  ذه العبارة في شقها الخاص باعتراف الفل

نص وعد بلفور الذي يتعهد  بخلق ولن مومي لليهود في فلسلين ، دون المساس بحقوق الجاليات غير 
 اليهودية الدينية والمدنية  في فلسلين .

مع  تبادل  3693وأكد المصدر لا القدس دوت كو  أن وثيقة اتفاق اإللار تقو  على أساس خلول عا  
راضي ومراعاة التغييرات الديمغرافية التي حدثت على اارض خالل العقود الماضية ، في إشارة إلى لأل

 اإلبقاء على معظ  المستولنات بالضفة خاصة منلقة القدس المحتلة تحت السيلرة اإلسرائيلية.
وضرورة االستجابة ويشير اتفاق اإللار  إلى حساسية االحتياجات اامنية اإلسرائيلية في منلقة ااغوار، 

كما  لهذه االحتياجات وفق اتفامات متبادلة بين اللرفين والتشاور مع ااردن ومساعدة الواليات المتحدة .
تتضمن وثيقة  اتفاق اإللار  التيا  اللرفين الفلسليني واإلسرائيلي بإتما  كافة المباحثات والتوصل إلى 

 .2039أي نيسان اتفاق سال  نهائي بعد مرور عامين على إعالنا 
 31/2/2134، القدس، القدس

 
 تقّدم في المفاوضات إحرازواشنطن تؤكد  54

أكدت الواليات المتحدة اامريكية، على لسان سفير ا لدى االحتالل اإلسرائيلي دان شابيرو، إحراي تقّد  في 
لفلسليني رفضا لما المفاوضات بين الجانبين الفلسليني واإلسرائيلي، وذل  في الومت الذي يمعلن الجانب ا

ومال السفير  جاء في خلة ويير الخارجية اامريكي جون كيري، ال سيما االعتراف با  يهودية إسرائيل .
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،  إن تقدما مد أمحري خالل 2034-2-32شابيرو، في تصريحات أدلى بها لإلذاعة العبرية ااربعاء 
 المفاوضات بين الجانبين االسرائيلي والفلسليني .

  في ختا  فترة ااشهر التسعة التي حددت للمفاوضات اإللارباا عن أملا في أن يت  لرح  اتفاق وأعرب معر 
 التي تنتهي في شهر نيسان/ إبريل المقبل ، لكي يكون من الممكن مواصلة المباحثات حول مختلف 

 القضايا الجو رية للتسوية الدائمة ، على حد تعبيره.
:  من جهة أخرى عدل سفير واشنلن لدى تل أبيب بالدفاع عن ويير الخارجية اامريكي جون كيري، مائالا

ومن  موامفا، إن من يدعي أن ويير الخارجية اامريكي جون كيري يؤيد المقالعة ضد إسرائيل يشوه 
 السخرية ان تنسب اليا دوافع ال سامية .

إذ أن   ،الفات بين اصدماءولكنا وصفها با  خ الدولتين،ولفت شابيرو إلى وجود خالفات في الرأي بين 
أال و و حل الدولتين  نتنيا و،الجانبين يسعيان معاا للوصول إلى الهدف الذي حدده رئيس الويراء بنيامين 

 للشعبين ، حسب مولا.
 31/2/2134فلسطين اون الين، 

 
 السورية تلقي بظاللها على تسليم المساعدات للفلسطينيين األزمة: ونروااأل  55

مبعوح اام  المتحدة إلى الشرق ااوسل المفوض العا  لوكالة  أونروا  فيليبو غراندي، ليل أكد :  د .ب .أ 
الثالثاء/ااربعاء، أن اايمة السورية التي تركت الماليين من الناس يعتمدون على المساعدات الدولية، 

 تسببت في الحد من ااموال المرسلة لمساعدة الفلسلينيين.
  بعمل أفضل في الحصول على الموارد الاليمة لحاالت اللوارئ في سورية عن ومال غراندي:  نحن نقو 

تل  التي نتلقا ا من أجل غية ، وأضاف للصحفيين في نيويور  أن الوكالة للبت من المانحين أن يتبرعوا 
ع أن أكثر بالمييد من المال لتوفير الغذاء لغية، وكان رد    إن  ذا النوع من الموارد ذ ب إلى سورية ، وتاب

من نصف مليون الجئ فلسليني يقي  داخل ااراضي السورية حصلوا على مساعدات خالل الحرب السورية 
 أمل من السوريين المتضررين من النياع نفسا.

 31/2/2134، الخليج، الشارقة
 

 مشكلة إقامات الالجئين من سورية " تناقش مع "شاهد"األونروامديرة "لبنان:  56
العامة لألونروا في لبنان آن ديسمور ومساعدتها فيرا كنوتسدوتير وفدا من المؤسسة استقبلت المديرة 

الفلسلينية لحقوق اإلنسان  شا د  ض  مدير المؤسسة محمود الحنفي ومنسق العالمات العامة واإلعال  
 محمد الشولي ومسؤول شا د في منلقة صور محمود داوود.

بشكل مفصل العديد من القضايا التي تخص الالجئين الفلسلينيين  ان  اللرفين نامشا لألونرواوأوضح بيان 
 في لبنان والالجئين الفلسلينيين من سورية، وكان أبري ا موضوع إمامات الالجئين الفلسلينيين من سورية .

تنسيق وأشار البيان الى ان  ديسمور أكدت ب نها والقس  القانوني، لدى ااونروا ما يالوا يبذلون جهدا كبيرا بال
ااوروبي والسفارة الفلسلينية، اال أن موضوع اإلمامات  االتحادمع لجنة الحوار اللبناني الفلسليني، وسفارة 

 و من ش ن الدولة اللبنانية وخصوصا الحكومة، وفي المقابل ت  إبالغ مديرة ااونروا من خالل اامن العا  
أما عن ضرورة تغلية نفقات  ينيين في حال مخالفتا .أنا لن يت  اعتقال أو ترحيل أحد من الالجئين الفلسل

تجديد اإلمامات من مبل ااونروا، ف شارت الى أنا  مكلف ويحتاج الى أربعة ماليين دوالر، و ذه المبالغ 
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ولفت البيان  ليست متوفرة وستكون إن حصلت على حساب التقديمات اإلغاثية واللبية وغير ا لالجئين .
المديرة العامة لألونروا، بإمكانية برمجة الدفعات التي تقدمها ااونروا لالجئين عبر الى ان  الوفد لالب 

 البنو ، وفي  ذا المجال وعدت بإمكانية تحقيق ذل  في اايا  القريبة المقبلة .
 31/2/2134، المستقبل، بيروت

 
 اعتوحيد غزة والضفة يمكن أن يمهد الطريق إليجاد حل دائم للقط إعادةسيري: فقط  53

 : أعرب المنسق الخاص لألم  المتحدة في عملية السال  في الشرق ااوسل روبرت سيري اايا   –القدس 
ومال سيري،  أشعر بالقلق  في تصريح أرسلا لا اايا  ،  عن ملقا إياء الوضع المتد ور في ملاع غية.
ر الذي ت  التوصل إليا في ونحن نشهد المييد والمييد من دالئل على أن التفا   على ومف إلالق النا

يتآكل في كل من احتياجاتا الرئيسية و ي نهاية جميع ااعمال العدائية وفتح  2032تشرين الثاني العا  
كما أشار إلى أن الظروف االجتماعية واالمتصادية في غية آخذة في التد ور  المعابر للناس والبضائع .

 ص، فقد انخفضت الواردات من مواد البناء بشكل كبير.أيضا نتيجة استمرار اإلغالق، وعلى وجا الخصو 
 ومال،  آمل بصدق أن تلتي  السللات اإلسرائيلية تماما بإعادة فتح غية لمواد البناء لمشاريع اام  المتحدة .

لن من اإلسمنت ومواد البناء ااخرى من أجل اإلغاثة من  3000ورأى أن القرار ااخير بالسماح بدخول 
 نات  ي خلوة إيجابية.آثار الفيضا

وخت  سيري  في نهاية الملاف، فقل إعادة توحيد غية والضفة الغربية تحت السللة الفلسلينية الشرعية، 
على أساس التيامات منظمة التحرير الفلسلينية، يمكن أن يمهد اللريق إليجاد حل دائ  لقلاع غية، كجيء 

 من التقد  السياسي نحو السال  .
 31/2/2134، األيام، رام هللا
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 نبيل السهلي
مرت ثالح سنوات على انلالمة الشرارة ااولى للثورات العربية من تونس، وعلى الرغ  من عد  تحقيق 
الثورات أ دافها المباشرة بشكل جلي، فإن مراكي البحح اإلسرائيلية والمؤسسات اإلسرائيلية المختلفة ل  

ومف خالل السنوات الثالح الماضية عن عقد ندوات والوصول إلى استنتاجات عن تداعيات المشهد تت
 العربي على الساحة الداخلية اإلسرائيلية، وبشكل خاص على مناعة إسرائيل اامنية.

ي وفي  ذا السياق كشفت وسائل اإلعال  اإلسرائيلية مبل فترة وجيية عن معليات لجهاي الموساد اإلسرائيل
، ويعود ذل  لسبب أساسي يتمثل 2031تشير إلى أن وضع إسرائيل مد ايداد مناعة خالل العا  المنصر  

في تراجع موة الجي  العرامي وكذل  الحال بالنسبة للجي  السوري،  ذا في ومت ينشغل فيا الجي  
 المصري بمحاربة  منظمة القاعدة .

 
 تذبذب التقديرات األمنية
الربيع العربي التي انللقت مبل ثالثة أعوا ، مد فاج ت إلى حد كبير المؤسسة  من الواضح أن ثورات

اإلسرائيلية، وجعلت جهاي الموساد يتخبل ويتخذ موامف متباينة بين فترة وأخرى إياء تحوالت المشهد العربي، 
 وتداعياتا على الساحة اإلسرائيلية.
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إلى  2031حو  برنياع مد أشار في شهر أبريل/نيسان وفي  ذا السياق، كان كبير المحللين اإلسرائيليين نا
أّن جهاي الموساد اإلسرائيلي يواجا تحديات كبيرة في  ذه اآلونة لعد  مدرتا على تحديد وجهة الجما ير 

 العربية، مع انلالق الموجة الثورية في العال  العربي، ليبدأ فصل جديد في تاريخ الموساد.
لوال العقود الماضية على العمل وفق فرضية أن التصور اامني يرى أّن  ولفت إلى أن جهاي الموساد دأب

 التهديد الرئيسي لا إسرائيل  ي تي من الحدود، وكان الجي   و الحل، والموساد أداة مساعدة في يده.
ي ، وأوضح برنياع أّن رؤساء الموساد أدركوا أّنه  ال يستليعون االكتفاء بإلقاء المعلومات االستخبارية للج

معتبرا أن المسؤولية تبدأ وتنتهي عند الموساد. وأضاف أن الجهاي تحّول من  ميود  إلى  منت  ، بحيح ياد 
 مقدار العمل كثيرا، وتضاعفت المسؤولّية أيضا، وفقا لما ذكر لا رئيس جهاي الموساد.

المجلس  ، إثر جلسة خاصة عقد ا2031وفي مقابل ذل ، تسربت عن جهاي الموساد في نهاية عا  
الوياري اإلسرائيلي المصغر بقيادة أجهية االستخبارات اإلسرائيلية داخل مقر الموساد نفسا، معلومات مفاد ا 

، 2034، وكذل  الحال بالنسبة للعا  الحالي 2031و 2032أن وضع إسرائيل بدأ ييداد موة خالل عامي 
ة الجي  العرامي، مما يجعلا بعيدا عن أي ومرد التقدير االستخباراتي المذكور يكمن في تراجع وتالشي مو 

 حسابات إسرائيلية في المدى المنظور على اامل.
وفيما يتعلق بالجي  السوري، فقد ضعفت مدراتا الكيميائية والبالستية وتراجعت إمكاناتا العسكرية بشكل 

سرائيلي خالل بضع ملحوظ، ولهذا يؤكد بعض القادة العسكريين اإلسرائيليين أنا بإمكان وصول الجي  اإل
ساعات بعد أن كانت المهمة تتللب أكثر من أسبوع مبل عدة أعوا . فضال عن ذل  أصبحت موة الجي  

 المصري مستنيفة في حرب شوارع، فضال عن انشغالا بمحاربة  القاعدة .
باستثناء  2031وترى ااجهية االستخباراتية اإلسرائيلية أن حيب هللا ل  يعيي مدراتا العسكرية خالل عا  

الخبرة القتالية التي حصل عليها مقاتلوه عبر المشاركة في المعار  في سوريا، كما أن الحيب ل  يحصل 
 كثير من سوريا أو من إيران. استراتيجيعلى سالح 

لكن تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن حيب هللا مادر على توجيا ضربة ماسية مقارنة بالحرب السابقة، وفي 
 حيح خسرت إسرائيل عددا كبيرا من الدبابات واآلليات العسكرية. 2009ة إلى حرب يوليو/تموي  ذا إشار 

 
 عين على قطاع غزة

ترافقت الحملة اإلعالمية التي تقو  بها أجهية االنقالب في مصر على حركة حماس، مع عاصفة إعالمية 
ها، بعد عيل الرئيس المنتخب محمد إسرائيلية وأميركية ضد الحركة، وذل  بغية إضعافها واالنقضاض علي

 مرسي.
ولهذا اعتبرت أجهية اامن اإلسرائيلية أن مدرات حركة حماس مد تراجعت إلى حد ال يمكن حدوح حرب 

، نظرا لتومف شريان تسليح الحركة بعد االنقالب 2034إسرائيلية معها في ملاع غية خالل العا  الحالي 
 .2031العا  المنصر   الذي حدح على الشرعية في مصر في صيف

ومد ساعد في ذل  تدمير الجي  المصري لمئات اانفاق الواصلة من سيناء إلى ملاع غية، حيح تعتبر ا 
إسرائيل شريانا أساسيا لتسليح حركة حماس، نا ي  عن كونها بديال امتصاديا للحصول على سلع غذائية 

 من مصر، بعد حصار مديد للقلاع من مبل إسرائيل.
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  الحديح اإلسرائيلي عن تراجع موة حركة حماس في ملاع غية، ل  تتومف االعتداءات اإلسرائيلية لكن رغ
على القلاع، حيح تعتبر ا إسرائيل ضربات استبامية لإلجهاي على موة حماس وغير ا من الفصائل 

 الفلسلينية في القلاع.
 

 الربيع العربي والخطط اإلسرائيلية
ي وارتداده على الساحة الداخلية اإلسرائيلية، من المتومع أن يجري الجي  وتبعا لتحوالت المشهد العرب

، عدة تغيرات في  سياسات القوى البشرية  لديا، مع تقليص 2034اإلسرائيلي، وفق خلتا للسنة الحالية 
 المييانية الخاصة بالدفاع واامن من إجمالي المييانية العامة.

رات مستقبلية في صفوف الجي  اإلسرائيلي، ومن بينها ييادة وأوضحت تقارير إسرائيلية أن ثمة تغي
االستعداد لللوارئ، والحفاظ على جا يية الوحدات، وتوسيع تجنيد المتدينين، والعمل على نقل موامع الجي  

 إلى منلقة النقب في جنوب فلسلين المحتلة.
جنود من الخدمة الدائمة جراء نقل وبسبب التقليص في مييانية اامن، من المتومع أن يت  تسريح آالف ال

 أيضا يقضي بتقليص وحدات الذراع البري وميادة الجبهة الداخلية وسالح الجو. 2030مقترح لخلة عا  
ومن ضمن التغيرات المرتقبة، أن يت  تعييي القوى العاملة في مجال الحرب اإللكترونية وسالح الغواصات 

دية والعصا السحرية، مقابل تقليص وا غالق وحدات أخرى ل  ووحدات االعتراض في منظومات القبة الحدي
 يذكر ا.

وتسعى إسرائيل المتال  جي  إلكتروني موي كذراع مساعد للقوة اإلسرائيلية التي تتمثل في الجي  
 اإلسرائيلي وعتاده اآلخذ بالتلور بشكل دائ .

ت المشهد العربي على مناعة ول  تتومف المؤسسة اإلسرائيلية عند توصيف التداعيات الممكنة لتحوال
ستراتيجية إسرائيل العسكرية، بل ت  رس  صورة إسرائيل في مستويات عدة خالل العا  الحالي   .2034وا 

وعلى الصعيد االمتصادي، أشارت معليات إسرائيلية إلى أن المداخيل والمصروفات وتوفيرات ااسر 
ألف إسرائيلي  00ر، في حين ينتظر انضما  ، وسينخفض متوسل ااجو 2034اإلسرائيلية ستتغير خالل 

إلى دائرة البلالة وسترتفع أمسال القروض السكنية بمائة شيكل، كذل  سيرتفع ثمن السحب اليائد في البنو  
 .%30وكذل  سيرتفع سعر صرف الدوالر مليال، لكن ميمة ااسه  في البورصة سترتفع بنحو 

. %1ية في إسرائيل ارتفاعها لتصل ميمة االرتفاع حوالي وفي مقابل ذل ، ستواصل أسعار الشقق السكن
ووفقا لمحللين امتصاديين، فإن حالة التبالؤ التي يعيشها االمتصاد اإلسرائيلي وموجات فصل العمال ااخيرة 
وانخفاض سعر صرف الدوالر واستمرار الركود االمتصادي في أوروبا، ستلقي بظاللها على جميع 

 .2030عا  القاد  اإلسرائيليين خالل ال
شيكال إسرائيليا،  100، مما يعني انخفاضا با%110وتومع المحللون انخفاض متوسل ااجور في إسرائيل با

كما ستتواصل موجة فصل العمال والموظفين وسترتفع معدالت البلالة، ولهذا سيفقد خالل العا  القاد  
 المختلفة.ألف إسرائيلي أماكن عمله  في ملاعات االمتصاد  00حوالي 

وال يدور الحديح عن خفض حاد في ميمة الشيكل، بل إصالحات لفيفة في محاولة لتحسين وضع الدوالر 
يجارات الشقق السكنية وتكاليف السفر إلى  الذي يؤثر على أسعار السيارات والومود وااجهية الكهربائية وا 

 الخارج وغير ا من مجاالت الحياة اإلسرائيلية.
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على الرغ  من انعقاد عشرات المؤتمرات والندوات السنوية، المتخصصة بجوانب الحياة  ويبقى القول إنا
بقيت  واالستراتيجيةالمختلفة، الديمغرافية واالمتصادية واالجتماعية، فإن مناعة إسرائيل اامنية والعسكرية 

بيع العربي، ان وستبقى الهاجس ااكبر لحكومات إسرائيل المتعامبة، خاصة في ظل استمرار ثورات الر 
 القوة اإلسرائيلية سر بقاء واستمرار إسرائيل وصيرورتها.

 32/2/2134، الجزيرة نت، الدوحة
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 كلوفيس مقصود
ن إن وضع إسرائيل كقّوة احتالل في الضّفة الغربّية والقدس الشرمّية وفرضها شرولا جديدة للسال ، أمرا

في  -أ   ي عقد؟  -يضعان مييداا من العراميل أما  المفاوضات مع الفلسلينّيين. لقد لرأت مسائل كثيرة 
 الفلسليني. -اايا  القليلة الماضية على الملف اإلسرائيلي 

 بدايةا، عقدت اللجنة الرباعّية  االتحاد ااوروبي واام  المتحدة والواليات المتحدة وروسيا  اجتماعا خالل
الفلسلينّية، ال سّيما  إلار  -مؤتمر ميونيخ لألمن، من أجل منامشة التلّورات في المس لة اإلسرائيلّية 

 العمل  الذي يقو  بإعداده ويير الخارجّية ااميركي جون كيري.
ومد حان الومت لنس ل: ما الدور الذي اضللعت با اللجنة الرباعّية حتى اآلن؟ ولماذا أمين عا  اام  

حدة بان كي مون عضو فيها؟ إن اامين العا   و الوصي ااول على كل مرارات اام  المتحدة المتعلقة المت
بحّق الفلسلينّيين في تقرير مصير   الذي نّصت عليا مئات القرارات الصادرة عن الجمعّية العامة لألم  

مة اام  المتحدة. في المتحدة وبعض مرارات مجلس اامن، فضالا عن الوكاالت المتخّصصة في منظو 
رأيي، وجود بان كي مون في الرباعّية يمقّيد سللتا في  ذا المجال. ال يمكن أن يقتصر دوره في  ذه 
المس لة المهّمة والحيوّية على الرباعّية. فتفويضا أوسع نلاماا بكثير ويمعتَبر أكثر موضوعّية، ويجب أن 

 لياماا.تكون تقويماتا وتفسيراتا لهذه القرارات أشّد إ
في  ذا الصدد، ي تي دور لوني بلير كمبعوح خاص للرباعّية ضبابياا في أفضل ااحوال، ويبدو وك نا 
ملحق باإلدارة ااميركّية الحصرّية لا المفاوضات  الجارية. ويّتضح  ذا اامر أكثر ف كثر من خالل التيا  

 يمعَرف با الرباعّية .كيري ااحادي والشديد، وكذل  الدور المحدود وشبا الخفي لما 
ويملرح سؤال إضافي عن دور المبعوح ااميركي الخاص مارتن إندي  في  المفاوضات  التي كان يمفتَرض 
بها عند إلالمها، أن تنتهي بعد نحو تسعة أشهر، والتي باتت ترّكي فقل على  اتفاق اإللار  باعتباره أولوّية 

 تعرضها الواليات المتحدة على اللرَفين.
ول المثل الشائع:  كثرة اللّباخين تفسد اللبخة . ما يحدح من خالل  ذه االجتماعات المتنّوعة يكاد يق

يلمس الحقيقة البديهّية ب نا ال يمكن للمفاوضات أن تقود إلى نتيجة إال إذا أمّرت إسرائيل واعترفت ب نها مّوة 
 .3646مّية جنيف الرابعة لعا  احتالل في الضّفة الغربّية والقدس الشرمّية تخضع احكا  اتفا

لقد أوضحت مسؤولة الشؤون الخارجّية في االتحاد ااوروبي كاثرين أشتون يو  السبت الماضي أن  ذه 
  مرحلة تتلّلب اتخاذ مرارات صعبة وجريئة . إنها محّقة تماماا!

أحكا  اتفامّية جنيف ال يمكن التوّصل إلى اتفاق مقبول يتمّتع بالمصدامّية ما دامت إسرائيل تنته  كل 
 الرابعة، وترفض القبول ب نها مّوة احتالل في الضّفة الغربّية والقدس الشرمّية.
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كانون الثاني الماضي، أن نحو ثالثة  10يمظهر توّسع المستولنات كما مال إندي  أما  مجموعة يهودّية في 
الحدود اإلسرائيلّية وفقاا للتصّور الذي أرباع المستولنين اليهود في الضّفة الغربّية ستشمله  إعادة ترسي  

ع في إلار مفاوضات السال  المدعومة من الواليات المتحدة، بحسب ما نقلت صحيفة  ذي واشنلن  ومضل
 كانون الثاني الماضي. 13بوست  في 

مّلع مبل عشرين عاماا   اتفاق أوسلو ويتساءل المرء كيف يمكن احكا   ليها التي تكّررت اإلشارة إ -الذي وم
بين رئيس السللة الفلسلينّية ياسر عرفات ورئيس الويراء اإلسرائيلي   كامب ديفيد في اجتماع القمة في 

، أن تسمح إلسرائيل بتنفيذ خللها - 2000إيهود بارا  والرئيس ااميركي بيل كلينتون في العا  
ف ب نها مّوة احتالل؟ أضف إلى االستيلانّية وسياسات ضّ  ااراضي وأن تمعن في رفضها المتعّمد لالعترا

 ذل ، تعامل إسرائيل مع ملاع غّية وك نا كيان عدواني فريد من نوعا.
واليو ، تضيف إسرائيل مييداا من الشرول، إلى العملّية  التفاوضّية  من أجل التعويض على اليهود الذين 

روا من بعض الدول العربّية  . كذل  فإنها تشّدد على -التاريخّية و ذا بحّد ذاتا يع  تدحضا الومائع  - مجّل
أنها ليست دولة يهودّية وحسب، بل  دولة للشعب اليهودي  يريد رئيس الويراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيا و 
فرضها، من أجل اإليحاء وك ن الموالنين العرب في إسرائيل ال ينتمون إلى أرض أجداد  ، ما يييد من 

 الموالنون العرب منذ سنوات.حّدة التمييي الذي يعانيا  ؤالء 
مبل استئناف  المفاوضات ، على الفلسلينّيين أن يبادروا سريعاا إلى عقد مؤتمر تشار  فيا المؤسسات 
ومراكي اابحاح الفلسلينّية المختلفة، فضالا عن المفّكرين والناشلين ورجال الدولة الفلسلينّيين الذين 

لا نقا  صريح وتحليل واضح للخيارات، انا في حال استمّر الوضع  ّمشته  القيادة الحالّية، على أن يتخلّ 
 على ما  و عليا اآلن، فإن الفلسلينيّين سيظّلون محرومين من حقومه  الولنّية واإلنسانّية.

ليس الهدف مما تقّد  أن يكون خلاباا  دراماتيكياا . بل إنا نداء إلجراء مداوالت صريحة بين الفلسلينّيين، 
 لضرورة بين العرب، مبل فوات ااوان!وفي حال ا

   لجريدة  السفير Al MONITORمقالة مترجمة عن  
31/2/2134، السفير، بيروت  
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 أنشل بابر وحامي شيلو
بداعا في تاريخ الجي  االسرائيلي، حيح ت  نقل فرمة مدرعة  كان ذل  واحداا من أ   التدريبات وأكثر ا نفقة وا 

فوق حاجي مائي كبير. تدريب  عوي  مّوى التصور االمني االسرائيلي الذي يرى أنا في حال اندالع حرب 
مع مصر سيسعى الجي  االسرائيلي الى عبور مناة السويس، ونقل القتال الى الجانب المصري. ومد أعدت 

لتدريب من أجل عملية  افيريا ليف   الشجعان  في حرب  يو  الغفران . القيادة العليا في الجي  االسرائيلي ا
نتسانا، وانتقل الى عمق سيناء في  –وبدأ التدريب الذي كان ااكبر حتى ذل  الحين في منلقة كتسعوت 

 حين كانت المرحلة المركيية فيا عبور بحيرة أنشئت بلريقة خاصة في منلقة أبو عقيلة بفتح سد الرئيفة.
واستمر ستة ايا  بسرية شديدة، حضرت رئيسة الويراء، غولدا  3632شبال  20التدريب الذي بدأ في في 

مئير، وويير الدفاع، موشيا ديان، ورئيس  يئة االركان، الفريق دافيد  دادو  اليعاير. الذي ل  يعرفا 
قة الجنوب، ارئيل شارون، الموجهون الكبار وآالف الجنود الذين شاركوا في التدريب الضخ   و أن مائد منل

آالف مدني من أبناء مبيلتين  1الذي ابتدع  عوي  وأشرف عليا، أمر مبل ذل  ب سابيع معدودة باجالء 
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بدويتين كانت خيامه  واراضي رعيه  في منلقة التدريب. ومد أفضى االجالء، الذي ت  في ذروة ضربة برد 
ستليع البدو أخذ متاعه  معه ، إلى سقول عشرات شتائية في الصحراء ونمفذ دون أي انذار ودون أن ي

 حاالت الموت وال سيما من االلفال واالوالد الصغار والشيوخ.
 بإعادةسنة، وحينما عل  بها رئيس  يئة االركان اليعاير ايضاا، الذي أمر  42ل  تمنشر  ذه القضية مدة 

رت تفاصيلها أول مرة في سيرة ذاتية البدو الى بيوته ، ل  يمللب الى أحد أن يقد  كشف حساب، ومد نش
جديدة الرئيل شارون بقل  محرر صحيفة   آرتس  دافيد لنداو صدرت في الشهر الماضي باللغة االنجلييية، 

 3632وستصدر  ذه السنة ايضا في نشرة عبرية. ويجيء  ذا الكشف مت خرا على تقرير كتبا في سنة 
 تور اسحق  كلينتون  بيلي.المستشرق والباحح في الثقافة البدوية الدك

بيلي، و و مهاجر من الواليات المتحدة كان يعي  في تل  الفترة في سديا بوكير، وكان مد خلا خلواتا 
 3632االولى في البحح في حياة البدو في النقب وسيناء، سمع أول مرة عن أمر اللرد في نهاية شبال 

ري . ومد حدثا الشيخ عن أن جماعة كبيرة من أبناء من شيخ من أبناء مبيلة اللرابين التقى معا في الع
القبيلة لردوا من الخيا  واراضي رعيه  في منلقة أبو عقيلة واضلروا الى السير عشرات الكيلومترات والى 
الحلول جنوب جبل حالل.  خرجت الى تل  المنلقة في الجيب خاصتي ، مال بيلي،  ذا االسبوع، لصحيفة 

دون جماعات جماعات في خيا  مرتجلة. ومد اضلروا الى تر  أكثر متاعه  وراء  ،   آرتس ،  ولقيته  يقع
مالوا لي إنا جاء الى خيامه  في منتصف الليل ضبال من الجي  االسرائيلي في سيارات جيب وكان عدد 

، 3632يركبون جماال وأمرو   بالمغادرة فورا . وت  اللرد خالل ثالح ليال على اامل في كانون الثاني 
وفي احدى الحاالت على اامل، ومد رفض البدو المغادرة، أللق جنود الجي  االسرائيلي النار في الهواء، 

 وبدأوا يقتلعون الخيا .
واضلر البدو، الذين ل  يكونوا يملكون عددا كافيا من الجمال لحمل العائالت الى السير ليال في برد بلغ 

بيلي أفضى البرد والتعب وعد  وجود وماء في المنالق التي  صفرا مئويا. وبحسب الشهادات التي جمعها
االنتقال اليها في الليل الى اربعين حالة موت. ومد مادني البدو الى مقبرتين مرتجلتين وثق فيهما  إليه للب 

مبرا صغيرا على اامل.  عدت الى العري  وتحدثت الى عدد من الضبال في االدارة  21بيلي وصور 
قول بيلي.  وأوضحوا لي أن البدو أمجلوا ب مر من مائد المنلقة، ويبدو أن اري  كان مهتماا ب ن العسكرية ، ي

تمستعمل االرض الممخالة الستيلان اسرائيلي . واستقر رأي بيلي و و نفسا ضابل احتيال في االدارة 
ل بعد ذل  الى العسكرية على أن يتوجا في  ذا الش ن الى رئيس االدارة العسكرية  و و منصب سيتحو 

منسق اعمال الحكومة في  المنالق   العميد شلومو غاييت.  مال لي غاييت إنا سيفحص عن ذل  الش ن ، 
 مال،  لكن ل  يحدح أي شيء ول  يسمحوا للبدو بالعودة .

كانت محلة بيلي التالية المراسل القدي  لصحيفة   آرتس  في الجنوب، مردخاي ارتسيالي، الذي كان 
، أال ينشر القضية، ويمش  2004ارون ولضبال كبار آخرين، ومد اختار ارتسيالي، الذي مات في صديقا لش

في أن الرمابة العسكرية كانت ستسمح بذل  على كل حال، لسرية تدريب  عوي . ومع ذل  أبلغ رئيس  يئة 
برئاسة لواء في االركان عما حدح. مبل ذل  ببضعة اسابيع فقل اضلر اليعاير الى أن ي مر بفتح تحقيق 

االحتيال على إثر وامعة اخرى أمر فيها شارون بدع  من ديان باجالء بدو من منلقة بتحات رفيح. ونشرت 
تل  الوامعة في وسائل االعال ، ف ثارت الحكومة، بل إنها بلغت الى المحكمة العليا بفضل نضال اعضاء 

 اعدة جيرانه .كيبوتسات  شومير  تسعير في غرب النقب الذين  بوا الى مس
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بعد تلقي التقرير عن الوامعة الثانية، أسرع اليعاير الى استدعاء بيلي، ومرأ التقرير القصير الذي أعده. وبعد 
ذل  فورا وحينما كان بيلي ما يال موجودا اتصل اليعاير بشارون.  كان دادو متفاجئا مما ملتا لا، ومرأ 

مثيال فقد كانت لهجتا في المكالمة الهاتفية مع شارون باردة التقرير فورا ، مال.: ال أعتقد أن ذل  كان ت
ا ت  ب ن يعيدو   غدا . وس لا شارون كيف عل  فحدثا دادو عني وعن  يعيدو  ؟ورسمية. وس لا: لماذا ل  

التقرير الذي أعددتا . وبعد بضعة ايا  تلقى بيلي دعوة للقاء شارون في مكتبا في ميادة الجنوب في بئر 
عاملني شارون بود كبير، وحدثني عن مبلغ حبا للبدو وعن يياراتا لقبيلة العيايمة. ويع  مائال:  ل  السبع.  

أعل  بما حدح الولئ  البدو ، برغ  أنني علمت أن ذل  كان أمره العسكري، وتبين لي بعد ذل  أنا حاول أن 
لمنعي من الدخول وكان يجب  يعيقني، وأصدر أمرا عسكريا الى جميع مواعد الجي  االسرائيلي في سيناء

 أن أتجا الى دادو كي يلغي االمر .
التقى بيلي، الذي أصبح بعد ذل  مقدما في االدارة المدنية ومستشارا للشؤون العربية لقادة جهاي االمن، مع 

كرا ية . ومال:  كان يش  بي  –شارون عدة مرات بعد ذل ، ونش  بين االثنين ما يسميا بيلي  عالمات حب 
 ئما، لكنا احترمني بصفتي رجل ميدان، وللب أن يرى بحوثا وخرائل أعددتها .دا

ليس واضحا الى اليو  ما  ي الوحدة العسكرية التي لردت البدو، ومد مال عدد من الضبال كانوا يخدمون 
لمون في تل  الفترة في ميادة منلقة الجنوب واالدارة العسكرية في أحاديح الى صحيفة   آرتس  إنه  ال يع

 أو ال يتذكرون الوامعة المذكورة.
ويقول اللواء احتيال شلومو غاييت، الذي كان أول انسان توجا اليا اسحق بيلي في ذل  الش ن، إنا يتذكر 
فقل الوامعة المغلاة اعالميا و ي لرد البدو من منلقة رفح، لكنا ال يتذكر تل  التي ومعت في أبو عقيلة. 

أن أعتني بذل  لكنني ال أتذكر ، مال. ومال:  وجدت تدريبات مختلفة على  لىع من المنلقي أنا كان يجب 
 عبور القناة، لكنني ال أتذكر ذل  التدريب على الخصوص .

وعلى رغ  ذل  الكال  من الواضح أن تل  الوامعة كانت معروفة للضبال في ميادة المنلقة الجنوبية، 
الوامعة بسبب ظروف  بإخفاءن الجي  االسرائيلي كان مهتما ولرئيس  يئة االركان ايضا بعد تدخل بيلي. لك

السرية التي ت  فيها تدريب  عوي  وبسبب الرغبة في اخفاء وامعة محرجة اخرى فيها مس بالسكان البدو 
 مريبة من تل  التي نشرت وأضرت بصورة الجي  االسرائيلي.

أعرف ذل  وليس ذل  أمرا أريد أن أشغل للبت عائلة شارون عد  الرد على ذل ، ومال عمري شارون:  ال 
 نفسي با .

وجاء عن متحدح الجي  االسرائيلي أن القضية موثقة معروفة لقس  التاريخ في شعبة العمليات، لكن لما 
كان الحديح يدور عن وامعة تاريخية ل  يعد كل المشاركين فيها يخدمون في الجي  منذ سنوات كثيرة فان 

 الى ذل .الجي  غير مهت  بالتلرق 
مرت اربعة عقود منذ أول توجا لبيلي في ذل  الش ن الى مراسل صحيفة   آرتس  في الجنوب، الى أن 
استقر رأيا مرة اخرى على نشر القضية حينما توجا الى دافيد لنداو الذي كان يجري تحقيقا استعدادا لكتابة 

 كتابا عن شارون ونشر ذل  االمر اآلن اول مرة.
البدو وعن حاالت الموت ، مال.  ل  أفكر في ذل  آنذا ، فقد  اولئ شف حساب عما حدح  ل  يقد  أحد ك

 أردت فقل أن يرفعوا الظل  وأن يدعو   يعودون الى مضاربه .
 ومد حدح ذل  وفرحت انا حدح لكنني ال أفخر بذل  الحدح بصفتي اسرائيليا.



 
 
 

 

 

           13ص                                    1323العدد:     31/2/2134 الخميس التاريخ:

ائيلي واللواء ارئيل شارون الذي أصبح بعد معار   يجب أن نتذكر الوامع آنذا . ال أحد انتقد الجي  االسر 
االيا  الستة إلها ورجال أكبر من الحياة. كنت باحثا شابا في الثالثين من عمري وكانت معاملة السللات 

كان عربيا، عثرة يائدة  إذاللبدو آنذا  مهينة وكان شارون شخصا رأى كل من ومف في لريقا وال سيما 
 يمكن تليير ا.

أن ينفذ تدريبا الكبير ول  يكن يهما االضرار بمدنيين في اللريق الى ذل . كان يمكن اجالؤ    ومد أراد
بصورة مؤمتة وبصورة انسانية واال تما  بتوفير نقل ووماء له  واعادته  بعد ذل  الى بيوته ، لكن ذل  ل  

 يهما .
 مضية  بتحات رفيح : ديان  أشار  وشارون أجلى

ية في العالمات بين اليسار االسرائيلي والجي  االسرائيلي. ألفت القيادة االمنية بين كانت تل  وامعة مفتاح
تقديرات أمنية وسياسية كي تنفذ سرا اجالءا جماعيا للبدو، ومد ثار اعضاء كيبوتسات في الجنوب بصورة 

 غير متومعة ول  يممكنوا القضية من المرور بهدوء.
فاع، موشيا ديان، الى مائد منلقة الجنوب، ارئيل شارون، تقول إنا  لن بدأ ذل  االجراء باشارة من ويير الد

 أمخليت  بتحات رفيح و ي منلقة م  ولة جنوب ساحل البحر المتوسل في مثلح الحدود بين  إذايكون سيئا  
سيناء وملاع غية وغرب النقب من سكان عرب وأنشئت في تل  المنلقة مستولنات يهودية. وكانت 

عائلة من  3000للرد نحو  3632كانون الثاني  34ية لشارون، الذي أمر بعملية واسعة في االشارة كاف
ألف دون . وبمواياة االجالء  340مبيلة الرميالت اكثر   فالحون غير رحالة، من منلقة بلغت مساحتها نحو 

حيلت المنلقة الذي استمر عدة ايا  بدأت جرافات الجي  االسرائيلي تهد  المباني في تل  المنلقة وأ
 شائكة لمنع عودة السكان. ب سال المخالة 

كيبوتسات من حركة الكيبوتس القلرية في النقب سمعوا  اعضاءوعمرف االخالء الذي بقي سرا أول مرة 
بذل  من رفاق خدموا الخدمة االحتيالية وخرجوا للتجول في تل  المنلقة ليتبينوا  ل التقارير صحيحة أ  

 ال.
رجال الكيبوتسات في سلسلة اعمال احتجاج، وشجعوا رؤساء القبيلة البدوية على تقدي  وبعد ذل  خرج 

استئناف للمحكمة العليا اعتراضا على لرد  ، بل إن أمر االخالء نشر في الصحيفة االسبوعية  أوت  
حت التابعة لحيب العمل، وسبب غضبا كبيرا في الحيب وردا شديدا من ديان؛ لكن في اللحظة التي اصب

 فيها القضية في الخارج ل  تستلع الحكومة أن تتجا لها وبدأت اجراءات لمنح البدو تعويضات.
وبعد مداوالت لويلة استقر رأي المحكمة العليا على مبول مومف ويارة الدفاع بش ن الحاجات االمنية التي 

ما ارضا بد يلة. وأنشئت في االرض سوغت اللرد، وامترح على البدو أن يختاروا إما التعويض المالي وا 
اتفاق السال  مع  إلارالمخالة مدينة يميت ومستولنات بتحات رفيح التي أخليت بعد سنين مليلة في 

 مصر.
لجنة تحقيق داخلية، انش  ا آنذا  رئيس  يئة االركان دافيد اليعاير برئاسة اللواء احتيال ا ارون ياريف، 

شائكة، الذي صدر بغير  ب سال احالة المنلقة الخالة حصرت عنايتها في ااساس في االمر العسكري ب
 موافقة  يئة القيادة العامة، وت  توبيخ ارئيل شارون ونمقل ضابل صغير من منصبا.

32/2/2034،   آرتس   
31/2/2134، األيام، رام هللا  
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