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يران ةريال أعداء لشعبنا في مصر وسو ل.. هنية: الشعب الفلسطيني متجه لحسم الصراع مع االحتال  1  وا 
قال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن الشعب الفلسطيني متجه نحو حسم صراعه مع : غزة

يران.  االحتالل الصهيوني، مؤكدًا أنه ال أعداء لشعبنا في مصر وسوريا وا 
ي وقال هنية خالل خطبة الجمعة في مسجد أم المساكين بمخيم الزوايدة وسط قطاع غزة: "الشعب الفلسطين

يمتلك من عناصر القوة المتمثلة باإليمان والساعد والسالح ما يؤهله لالنتصار على االحتالل"، مؤكدا 
"النصر لنا, والشعب هو صانع لألحداث على الساحة الفلسطينية؛ ألنه في أرض الرباط وأكناف بيت 

 أس الحربة فيه".المقدس, وهو محور االرتكاز وهو نقطة البداية والنهاية, وهو نقطة التحرير ور 
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وأشار رئيس الوزراء إلى استهداف االحتالل لركائز المشروع الحضاري للقضية الفلسطينية، مبينًا أن الصراع 
ومن  اإلنسان والمقدسات وهوية الشعب. معه ليس مجرد صراع حدود وأرض بل أبعد من ذلك يستهدف به

"ليس لنا معركة مع  :وجد عداوة بينهم، قائالً عب وال يجانب آخر، أكد هنية عدم وجود صراع مع أبناء الش
أحد من أبناء شعبنا، هناك خالف نعم, وهناك مشاريع سياسية مختلفة, ووجدنا أنفسنا مضطرين في واقع 

 االنقسام الطارئ على الشعب الفلسطيني".
يران، مضيفًا: "با لحكمة وفي سياق منفصل، لفت هنية إلى عدم وجود أعداء للشعب في مصر وسوريا وا 
ل الذي نعالج قضايانا الداخلية وبالصبر نعالج مواقفنا مع الدول العربية، وصراعنا األزلي والوحيد مع االحتال

وتساءل كيف يمكن أن تتحول فلسطين وغزة لعدو ونحن أمامنا عدو صهيوني  ينتهك األرض والمقدسات".
ننسى ما فعله العدوان الصهيوني وحيد لألمة؟، وكيف يمكن أن نقف ضد أهل مصر؟، وكيف يمكننا أن 

ضد مصر من قتله لألسرى وقصفه المدارس وقناة السويس؟، وشدد هنية على أن مصر ستبقى الشقيقة 
 لفلسطين وال غنى عنها فهي قدمت الكثير ألجل فلسطين. 

 11/2/2311المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 ي حول السالمترفض معظم بنود وثيقة كير  الفلسطينية : السلطة"الحياة" 2
كشفت مصادر إعالمية إسرائيلية قائمة البنود في وثيقة وزير الخارجية : امال شحادة -القدس المحتلة 

االميركي جون كيري، والتي أبلغت السلطة الفلسطينية رفضها لها، وفق النص الذي تتضمنه الوثيقة، على 
 حد ما نشره موقع "والال" االخباري، التابع لصحيفة "هآرتس".

ونقل الموقع االسرائيلي عن مسؤولين فلسطينيين ان السلطة الفلسطينية ترفض الوثيقة بصيغتها الحالية، 
كونها تتجاوب مع جميع المطالب االسرائيلية من دون أن تتطرق لمطالب الفلسطينيين. وبينها ما يتعلق 

غور األردن، فيما تشكل القدس  بمسألة الحدود والمستوطنات والتأكيد على نشر قوات الجيش اإلسرائيلي في
المشكلة األكبر، إذ ذكر في الوثيقة أن العاصمة الفلسطينية تكون في القدس، من دون تفصيل أو رسم 

وأشار الموقع للبنود التي يرفضها الفلسطينيون، وفق ما  مة ومساحتها وما تشمله من مناطق.خريطة للعاص
 وردت في وثيقة كيري:

 ينية تكون في القدس.: العاصمة الفلسطالقدس
ستكون أساس اتفاق سالم بين الطرفين، مع حساب التغيرات التي تمت في المنطقة  6791: حدود الحدود

 منذ تلك الفترة.
 : استمرار السيطرة اإلسرائيلية على المعابر الحدودية مع األردن.المعابر الحدودية

نطقة، وقدرة عمل قوات األمن الفلسطينية ستحدد : استمرار الوجود العسكري االسرائيلي في المغور األردن
 بقاء أو سحب القوات االسرائيلية.

: يستطيع الالجئون الفلسطينيون العودة أو البقاء في أماكن اللجوء الحالية. وستكون هناك عودة الالجئون
 فع تعويضات.مقلقة كحسن نوايا إنسانية بناء على موافقة إسرائيلية، أما إسرائيل فال تتحمل مسؤولية د

 الدولة: قيام دولتين دولة قومية للشعب الفلسطيني وأخرى للشعب اليهودي
 االمن: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها بنفسها.

 : لن يكون هناك إخالء مكثف للمستوطنين.المستوطنات
 11/2/2311الحياة، لندن، 



 
 
 

 

 

           1ص                                    3523العدد:     51/2/2152 السبت التاريخ:

 
 عادل عبر توقيع اتفاق "سرائيل"إالنزاع مع  بإنهاءفونداك: عباس جاد  0

النزاع مع اسرائيل عبر توقيع اتفاق  بإنهاءقال د. رون فونداك ان الرئيس محمود عباس جاد  : رام هللا
 عادل.

يذكر ان فونداك هو المدير العام السابق لمركز بيريس للسالم، ولعب دورا حاسما في إيجاد المسار السري 
وفد اإلسرائيلي الرسمي المفاوض اثناء تولي لمفاوضات أوسلو غير الرسمية وعمل نتيجة لذلك عضوا في ال

 اسحاق رابين رئاسة الحكومة االسرائيلية. 
وأضاف فونداك في مقال نشره في صحيفة "هآرتس" أمس: "أبو مازن هو الشخص الذي يكرر طلبه أن 

 يكون االتفاق بين اسرائيل وفلسطين نهاية للصراع وأن يفضي الى انهاء المطالب". 
فحص بموضوعية أقوال أبو مازن المعلنة والتي قيلت في الغرف المغلقة وعن نشاطه يخلص وتابع: "الذي ي

الى استنتاج أنه ال يوجد زعيم عربي اكثر اهتماما منه بالتوصل الى سالم مع اسرائيل مع أخذ في الحسبان 
 لحاجاتها ومصالحها الحقيقية". 

نت وما زالت واضحة وهي انهاء الصراع واتفاق وقال: "االستنتاج بسيط وهو أن صيغة سالم أبو مازن كا
دائم يفضي الى سالم وتطبيع عالقات بين اسرائيل وكل الدول العربية واالسالمية ايضا كما يبدو وهو 

مع تعديالت  6719مشروط بموافقة اسرائيل على األمور التالية: انشاء دولة فلسطينية على اساس حدود 
؛ وعاصمتين في القدس؛ وسيادة فلسطينية حقيقية دون قوات 6: 6 حدودية مضيقة وتبادل اراض بنسبة

عسكرية اسرائيلية في المناطق ومع كون فلسطين منزوعة السالح، وصيغة محكمة متفق عليها بشأن 
 الالجئين".

 11/2/2310الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 الفلسطينية غير قانوني محمد فرج الغول: قرار إلغاء تحديد الديانة من بطاقة الهوية الشخصية 1
وصف رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، قرار رئيس : نبيل سنونو -غزة

السلطة محمود عباس "بإلغاء تحديد الديانة من بطاقة الهوية الشخصية الفلسطينية"، بأنه "جريمة بحق أبناء 
 واليته". الشعب الفلسطيني"، مؤكًدا أن "عباس انتهت

وكانت وزارة الداخلية في حكومة رام هللا، قد أعلنت، الخميس، إلغاء تحديد الديانة من بطاقة الهوية 
بمنع أي تمييز في العرق "يتماشى مع القانون األساسي  الشخصية بقرار من رئيس السلطة، معتبرًة أن ذلك

يهيئ ألجواء )يهودية الدولة( وعدم كتابة وقال الغول في تصريحات خاصة بـ"فلسطين":" إن عباس  والدين".
الديانة ليخلط الحابل بالنابل، وهذه جريمة بحق أبناء شعبنا، رغم أن هذا تاريخ وقانون وُعرف مأخوذ به في 

 كل الدول العربية واإلسالمية، أن يتم كتابة الديانة لكل إنسان".
اتخاذ أي إجراء لتغيير أي شيء، ألنه فاقد  "إن حذف الديانة خارج إطار القانون، وال يحق لعباس وتابع:

 للقانونية، وفاقد الشيء ال يعطيه، وما ُبني على الباطل فهو باطل".
"إن عباس يستخدم القانون األساسي وقتما شاء، وال يستخدمه وقتما شاء، والقانون األساسي يقول  وأضاف:

ق الشعب الفلسطيني، ويسير في إجراءات غير إن عباس انتهت واليته"، معتبًرا أن األخير "يرتكب جرائم بح
 قانونية خارج إطار القانون والقضاء ومصلحة الشعب الفلسطيني".

 11/2/2311فلسطين أون الين، 
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عادة تنظيم لالحتالل 1  تيسير خالد: ورقة كيري تقود لدولة معازل وا 

ة تيسير خالد عن بنود ورقة كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني  :وكاالت -رام هللا
 "اتفاق اإلطار" التي يتم حاليا مناقشتها، والتي ستوضع على جدول أعمال المفاوضات قريبا.

وقال خالد في تصريحات صحفية أمس إن اتفاق اإلطار ما يزال في طور البحث، فيما أي تعديالت فيه لن 
 لموقف "إسرائيل". تزيل شيئا من الرؤية والمصالح اإلسرائيلية، وهو إطار بحت

للدولة الفلسطينية، لكن التدقيق  19وأضاف" االتفاق يغّلف قضايا األمن والحدود في عبارة حدود الـ
 بالمقترحات يكشف أن هذه لن تكون إال دولة معازل".

ع وقال" وفق الورقة فإنه يجرى ربط أجزاء الدولة الفلسطينية بأنفاق وجسور، فهي تأخذ بعين االعتبار الوقائ
سنوات وهي وقائع سبق وأن دعا الرئيس األسبق جورج بوش في رسالة له  61التي نشأت على األرض منذ 

 رئيس الوزراء األسبق أريئيل شارون بتبنيها".
موقعا استيطانيا في ترسيم  441و بّين خالد أنه يجب أن يؤخذ في أي تسوية نهائية عين االعتبار بوجود 

 حدود الدولة الفلسطينية.
بؤرة داخل حدود  71مستوطنة اسرائيلية و 644ضاف إن هذه المواقع مقسمة في الورقة كالتالي: وا

 44خارج حدود المستوطنات، لكنها تشكل جزءا من المجال الحيوي لها، إضافة إلى  617المستوطنات و
 قاعدة عسكرية للجيش اإلسرائيلي. 44موقعا أمنيا في الضفة و

ة اإلطار الذي يجرى بحثه، فإننا سنكون داخل دولة معازل، وبقاء المواقع وشدد خالد على أنه ووفق ورق
 المذكورة يفسر بشكل كبير تأكيدات بنيامين نتنياهو المتكررة بعدم نيته االنسحاب من أي مستوطنة بالضفة.

لالحتالل وأكد على أن ورقة االتفاق ال يوجد فيها أي انسحاب إسرائيلي من الضفة، قائاًل "هي عملية تنظيم 
 وليس انسحاب".

 11/2/2311الغد، عمان، 
 

 تزداد تباعدا عن مواقفنا  "سرائيل"إعريقات: االميركيون لم يقدموا اقتراحات مكتوبة ومواقف  6
اكد كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات ان الفلسطينيين لن يقبلوا  : ماهر عثمان -لندن 

"لدقيقة واحدة" بعد التاريخ المحدد النتهائها، خصوصًا وان اسرائيل استغلت  بتمديد المفاوضات مع اسرائيل
آالف وحدة سكنية استيطانية في االراضي  61فترة التفاوض لمواصلة البناء االستيطاني وبناء اكثر من 

كبير الفلسطينية المحتلة منذ بدء المفاوضات من دون ان يلوح في االفق حتى اآلن اي شيء ايجابي. واثنى 
المفاوضين الفلسطينيين على الموقف العربي الموحد من القضية الفلسطينية والذي يتم تنسيقه من خالل 
لجنة المتابعة العربية. وقال في لقاء مع ممثلين للجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة حضرته القدس ان 

وان ما يطرحه االسرائيليون هو  3164بر( تشرين الثاني )نوفم 5المفاوضات توقفت عمليًا بين الجانبين في 
"دولة بنظامين وليس حاًل على اساس دولتين"، واضاف: "كلما تكلمنا )في المحادثات(، كلما تباعدنا )في 

 المواقف(".
واكد عريقات ان االميركيين لم يقدموا للفلسطينيين حتى اآلن اي افكار او اقتراحات مكتوبة وان سلوكهم 

طالق بالونات اختبار "وهم ال يقدمون اي شيء على الورق، وقلنا لهم: عندما يكون يمكن وصفه بانه ا
 عندكم شيء اعطونا اياه".
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 4واشار عريقات الى ان الرئيس محمود عباس بعث برسالة مكتوبة الى الرئيس االميركي باراك اوباما في 
شياط  4يري ايضًا رسالًة يوم وانه سلم وزير الخارجية االميركي جون ك 3164كانون االول )ديسمبر( 

و"نقلت منه رسائل ايضًا عندما حضرت مؤتمر االمن في ميونيخ )مطلع الشهر الجاري(  3164)فبراير( 
الى كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ومسؤولة السياسة الخارجية لالتحاد االوروبي كاثرين 

لسالم في الشرق االوسط، وهي رسائل اوضح فيها آشتون وروبرت سيري منسق االمم المتحدة لعملية ا
 الرئيس عباس ما الذي ال يستطيع ان يقبل به".

واوضح عريقات: "اكد الرئيس عباس في تلك الرسائل كلها ثالثة امور : اواًل، ان ال معنى لدولة فلسطينية 
لي على ارض فلسطين من دون ان تكون القدس الشرقية عاصمتها. ثانيًا، ال يمكن قبول وجود اي اسرائي

فور استكمال انسحاب الجيش االسرائيلي، ولن نقبل باي اسرائيلي عسكريًا كان ام مدنيًا في فلسطين سواء 
في ميناء او معبر او سماء او اي مكان. ونحن نوافق على نشر قوات دولية تشرف على تنفيذ االتفاق. 

 ثالثًا، لن اقبل باسرائيل كدولة يهودية".
 11/2/2311س، القدس، القد

 
 للحكومة مليون دوالر بموازنة العام الحالي 033رامي الحمد هللا: اإلنفاق االستثماري يبلغ  7

قال رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية دكتور رامي الحمد هللا، : محمد خبيصة -األناضول -رام هللا 
مليون دوالر أميركي على  411حو تتضمن انفاق ن 3164اليوم الخميس، إن موازنة بالده للعام الحالي 

 االستثمارات.
ويعتمد ذلك على “مليون دوالر،  451وأضاف في تصريحات لمراسل األناضول إن هذا الرقم قد يرتفع إلى
 ”.حجم المساعدات والمنح المالية للحكومة والموازنة خالل العام الجاري

مليار دوالر  4.36من إجمالي نفقات تبلغ وبحسب الحمد هللا، فإن بنود الموازنة للعام الجاري تتكون 
 مليون دوالر عن العام الماضي. 136أمريكي، بارتفاع 

 11/2/2311رأي اليوم، لندن، 
 

 اجتماع الجامعة العربية األربعاء لبحث وضع األسرىبركات الفرا:  8
، إنه تقرر عقد قال سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها لدى الجامعة العربية بركات الفرا: )وكاالت(

اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين األربعاء المقبل، في القاهرة، لبحث سبل دعم 
 األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل "اإلسرائيلي" .

 وقال الفرا إن االجتماع يعقد بناء على طلب فلسطين، وسيشارك فيه وزير األسرى والمحررين عيسى قراقع،
ليضع المندوبين وممثلي الدول العربية ومسؤولي الجامعة في صورة األوضاع المأساوية التي يعيشها 

 األسرى في سجون االحتالل. 
 11/2/2311الخليج، الشارقة، 

 
 : سنتعامل مع أي قوة دولية تدخل غزة كاحتاللفي مهرجان لحماس في رفح زهريأبو  3
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حركة حماس الدكتور سامي أبو زهري، أن حركته "لـن تسـمح بتمريـر أكد الناطق باسم : ربيع أبو نقيرة -رفح
أي اتفاق يمكن أن يمس حقوقنا وثوابتنا"، مضيفًا أن "هذه رسالتنا للسلطة واالحتالل وجون كيري وما يسـمى 

 بالمجتمع الدولي"، داعيًا رئيس السلطة محمود عباس إلى االنسحاب من المفاوضات "قبل فوات األوان".
ـــم إعـــدادها بـــين األمريكـــان واالحـــتالل اإلســـرائيلي "لتصـــفية مـــا تبقـــى مـــن حقـــوق وأوضـــح أ ن خطـــة كيـــري ت

فلسطينية، وبكل أسف قبل المفاوض )في رام هللا( الجلوس على طاولة المفاوضات والتورط فيها وهـو يعـرف 
جــنش شــعبنا منهــا إال الحقيقــة تمامــا أنهــا ال تعيــد حقوقــا، وقــد جربناهــا عشــرين عاًمــا بعــد اتفاقيــة أوســلو ولــم ي

 السراب تلو السراب".
جاء ذلك خالل مهرجـان نظمتـه حركـة "حمـاس" بمحافظـة رفـح جنـوب قطـاع غـزة، الجمعـة، شـارك فيـه آالف 
ـــين الســـلطة واالحـــتالل، ونصـــرة للمســـجد األقصـــى الـــذي يتعـــرض  المـــواطنين، رفضـــا لمفاوضـــات التســـوية ب

نطلقــت حشــود المشــاركين فــي المهرجــان مــن أمــام مســاجد القتحامــات يوميــة مــن قبــل المســتوطنين اليهــود. وا
مدينة رفح بعد صالة العشاء، سـيًرا علـى األقـدام، تتقـدمهم قيـادات مـن "حمـاس" فـي المحافظـة، واسـتقرت فـي 

 ميدان العودة، حيث مكان المهرجان الخطابي.
المفاوضــات تفرقنــا، لــيعلم ورفــع المشــاركون تتقــدمهم فــرق الكشــافة الفتــات مكتوًبــا عليهــا: "فلســطين تجمعنــا و 

المفـــاوض أن مـــا أخـــذ بـــالقوة ال يســـترد إال بـــالقوة، فلســـطين ليســـت للبيـــع وحقوقنـــا ال تقبـــل المســـاومة، دماؤنـــا 
سقاط الثوابت  وأرواحنا فداك يا أقصى، أقصانا ال هيكلهم مسرانا ال معبدهم، خطة كيري = تصفية القضية وا 

 وضياع القدس".
 االنسحاب من المفاوضات

ضـــاف أبـــو زهـــري: "تخـــرج مدينـــة رفـــح وأهلهـــا وحمـــاس، ليقولـــوا كلمـــتهم مـــن جديـــد ومـــرة تلـــو األخـــرى، ال وأ
للمفاوضات"، معتبًرا أن ما يجري "تصفية حقيقية لما تبقى من حقوقنا وثوابتنا". وتابع: "كل شروط المفاوض 

غدغـة مشـاعر شـعبنا وتمريـر الفلسطيني شعارات فارغة نسمعها مرة تلو األخرى، ونحن ندرك أنهـا محاولـة لد
المفاوضــات، ولــذلك نحــن نقــول بــأن شــعبنا الفلســطيني لــن يتــأثر ولــن ينخــدع بتلــك الشــعارات وتلــك األقاويــل، 

 فالمؤامرة واضحة، فهم أعداء شعبنا ويريدون تمرير هذا المشروع الخطير".
ــيكم أن تصــارحوا شــعبنا بمــا يحــدث.. لألســف  وخاطــب المفــاوض الفلســطيني بــالقول: "إن كنــتم صــادقين عل

نسمع عروًضا فردية بين الحين واآلخر وآخرها أن المفاوضين يقبلون بـأن يكـون هنـاك قـوات دوليـة بـدال مـن 
االحتالل إذا ما انسـحب، ونحـن نقـول مـن الـذي فـوض عبـاس بهـذا األمـر؟، ونعلـن أن مثـل هـذه القـوات هـي 

ى كيـري وعلـى مـا يسـمى بـالمجتمع الـدولي مراجعـة بالنسبة لنا قوات احتالل نتعامل معها مثله"، مضيفا: "عل
مواقفهم جيدا ونحن لـم نفـوض ولـن نفـوض أحـدا للتفـاوض علـى حقوقنـا وهـذا موقفنـا الـذي ضـحينا وسنسـتمر 

 بالتضحية من أجله".
وحول موضوع المصالحة أكد أبو زهري أن حماس قدمت الخطوة تلو الخطوة إلنجازها وبدال من مقابلـة هـذه 

يجابيـة بخطــوات إيجابيـة مماثلــة، فإنـه فــي المقابـل تــزداد خطـوات القمــع فـي الضــفة الغربيـة ضــد الخطـوات اإل
 أنصار حماس وضد المقاومين من كل الفصائل الفلسطينية.

وتابع: "يتحدثون ) حركـة فـتح( عـن المصـالحة وأنهـم حريصـون عليهـا كـل الحـرص، ونحـن نقـول إنهـا ليسـت 
ن تبرهنوا على صدق أقـاويلكم وشـعاراتكم.. الـذي يريـد المصـالحة لمـاذا شعارات بل فعل ومصداقية، وعليكم أ

يســتمر فــي حمــالت االعتقــال ومالحقــة كــوادر العمــل الطالبــي وأبنــاء حمــاس ويســتمر فــي حمــالت التعــذيب 
 والتنسيق األمني مع االحتالل".
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ملعبهــا وعليهــا أن تبــرهن وزاد فــي حديثــه قــائاًل: "إذا أرادت الســلطة وحركــة فــتح مصــالحة حقيقيــة فــالكرة فــي 
 صدق ذلك وعليها أن تتوقف عن الشعارات، وشعبنا يعرف الحقيقة ويعرف من يقدم إيجابا ومن يقدم سلبا".

 51/2/2152، فلسطين أون الين
 

 الفصائل الفلسطينية تبحث المفاوضات والمصالحة في غزة 51
غزة مساء الخميس، اجتماعا لها بحضور عقدت الفصائل الفلسطينية بقطاع : كامل إبراهيم -القدس المحتلة 

حركتي فتح وحماس لمناقشة ملفي المفاوضـات والمصـالحة.وأكد المجتمعـون علـى ضـرورة مواجهـة المخـاطر 
 جون كيري. األمريكيالناجمة عن خطة وزير الخارجية 

ووضــع النائــب عــن حــزب الشــعب الفلســطيني بســام الصــالحي الــذي حضــر االجتمــاع الفصــائل فــي صــورة  
سـرائيلتيجة المفاوضات بـين السـلطة الفلسـطينية ن ال للفصـائل فحـوى رسـالة وجههـا الـرئيس الفلسـطيني ق، نـاوا 

 محمود عباس للرئيس االمريكي باراك اوباما .
الدولــة الفلســطينية  إقامــةالســلطة علــى  إصــرارالرســالة تناولــت ســتة ثوابــت بمــا فيهــا  أن إلــىالصــالحي  وأشــار

وعاصمتها القـدس الشـرقية، ورفـض اي تواجـد عسـكري اسـرائيلي علـى  76ان عام على حدود الرابع من حزير 
االرض الفلسطينية، وضرورة االفراج عن كافة االسرى الفلسطينيين من سجون االحتالل وضمان حل قضية 

 الالجئين ضمن القرارت الدولية.
ة الشعبية واالستعانة بخطة ودعا المشاركون في االجتماع الى ضرورة مواجهة خطة كيري من خالل المقاوم

سياسـية تشـارك فيهـا اطـراف دوليــة اخـري اضـافة الـي تشـجيع المقاطعــة االوربيـة السـرائيل واتمـام المصــالحة. 
مــن جانبــه اكــد فــايز ابــو عيطــة النــاطق باســم حركــة فــتح اجمــاع الحاضــرين علــى ضــرورة انجــاز المصــالحة 

ادرة التـي تقـدم بهـا الـرئيس  عبـاس والتـي تشـمل التوافـق الفلسطينية، مطالبا حركـة حمـاس بالموافقـة علـى المبـ
 على حكومة وحدة وطنية لستة اشهر واجراء االنتخابات النهاء االنقسام وتحقيق الوحدة.

 51/2/2152، الرأي، عّمان
 

 الصالحي يؤكد أهمية رفض خطة كيري وضرورة إنهاء االنقسام 55
باإلجمـــاع  أكـــدتســـام الصـــالحي ان الفصـــائل الفلســـطينية العـــام لحـــزب الشـــعب النائـــب ب األمـــينقـــال : رام هللا

" الذي يطرحه كيري، ورفض الضـغوط السياسـية التـي تمـارس ضـد القيـادة اإلطاررفضها ما يتضمنه " اتفاق 
الدولـة الفلسـطينية  أراضـيالفلسطينية من اجل القبول به وتمريره، والتمسك بإنهاء االحـتالل بشـكل كامـل مـن 

 سطين.وان القدس عاصمة فل
وقــال الصــالحي فــي تصــريح عقــب حضــوره اجتمــاع الفصــائل بغــزة، مســاء الخمــيس الماضــي، انــه تــم تشــكيل 

الفلســطينية  األراضــيفــي  إســرائيليةموقــف موحــد مــن الفصــائل الوطنيــة واإلســالمية لــرفض أي تواجــد لقــوات 
فلســطينية وكــل المســائل ورفــض االعتــراف بيهوديــة الدولــة، والتمســك بحــق العــودة، والقــدس عاصــمة للدولــة ال

 إلـىاألخرى التي يتبناهـا وزيـر الخارجيـة األميركـي جـون كيـري فـي خطـة "اتفـاق االطـار ". وأشـار الصـالحي 
الفصائل اتفقـت فيمـا بينهـا علـى مواصـلة االجتماعـات لوضـع برنـامج مشـترك لـرفض الضـغوط التـي تقـوم  أن

 . اإلطاريات المتحدة األميركية لفرض اتفاق البها الو 
نهـاءانجـاز المصـالحة  أهمية أيضاالصالحي أن االجتماع أكد  وأضاف االنقسـام، بشـكل فـوري معتبـرا ذلـك  وا 

، ودعا الجميع لإلسراع بانجاز المصالحة من اإلطاريصب في إحباط مساعي كيري وضغوطه لفرض اتفاق 
لـذلك تشـكيل حكومـة وحـدة خالل تطبيق ما تم االتفاق عليه باتفاقات المصالحة السابقة، وأن" اقصـر الطـرق 
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القيــادي  اإلطــار" تــم االتفــاق علــى أهميــة تفعيــل  وأضــافوطنيــة وتحديــد تــاريخ إلجــراء انتخابــات فلســطينية". 
المـذكورة إلنهـاء االنقسـام  األسـسموافقة جميع الفصـائل علـى العمـل ضـمن هـذه  إلىلمنظمة التحرير، مشيرا 

." 
ضــي، عبــر معبــر بيــت حــانون شــمال قطــاع غــزة، فــي زيــارة الما األربعــاءوكــان الصــالحي وصــل غــزة، مســاء 

للقطاع اسـتقبل خاللهـا عـددًا مـن الفصـائل والشخصـيات الوطنيـة التـي وفـدت لمقـر حـزب الشـعب للتهنئـة فـي 
ذكرى إعادة تأسيسه كمـا زار الصـالحي يرافقـه وفـد مـن الحـزب جمعيـة بسـمة أمـل لمرضـى السـرطان فـي غـزة 

مـا تقدمـه مـن خدمـة للمرضـى وبحـث سـبل التعـاون والمسـاعدة الممكنـة فـي لالطالع علـى أوضـاع الجمعيـة و 
هـــذا المجـــال، كمـــا عقـــد خـــالل زيارتـــه هـــذه سلســـلة مـــن االجتماعـــات للهيئـــات القياديـــة لحـــزب الشـــعب لبحـــث 

الداخليــة فــي الحــزب وســبل تطويرهـا عــالوة لإلطــالع علــى القضــايا الحياتيـة لشــعبنا فــي قطــاع غــزة  األوضـاع
 تحقيقها في ظل هذه الظروف الصعبة.وسبل العمل ل

 51/2/2152، الحياة الجديدة، رام هللا
 

  "إسرائيل"صاروخين من غزة على  إطالق 52
مســاء أمــس مــن قطــاع غــزة  أطلقــاجــيش االحــتالل فــي بيــان ان صــاروخين  أفــاد :أ.ف.ب -القــدس المحتلــة
 .أضرارامن دون ان يخلفا ضحايا أو  إسرائيلسقطا جنوب 

 .2006الصواريخ منذ سيطرت على قطاع غزة في  إطالقحركة حماس مسؤولية  إسرائيلوتحمل 
الصـواريخ مــن  إطــالقوحمـاس مــع تصـاعد وتيـرة  إســرائيلوتـزداد المخـاوف مــن مواجهـة عســكرية جديـدة بـين 

 .األخيرةردا على ذلك والحوادث الحدودية في األسابيع  اإلسرائيليةقطاع غزة والغارات 
 51/2/2152، هللاالحياة الجديدة، رام 

 
 مصدر في حماس: لن نسمح أن تكون المصالحة جسرًا لتمرير المفاوضات وتصفية القضية 53

حماس من أن محـوالت قيـادات السـلطة الفلسـطينية التواصـل  حذر مصدر مسؤول في حركة: غزة )فلسطين(
ها فـي انجـاز المصـالحة، مع بعض القيادات السياسية العربية واإلسالمية المقربة من المقاومة لطلب مساعدت

لــيس إال جــزءا مــن ســيناريو للهــروب مــن مواجهــة االســتحقاقات الحقيقيــة للمصــالحة الموجــودة فــي االتفاقيــات 
 التي تم التوقيع عليها في القاهرة والدوحة.

ـــة الضـــغط علـــى المقاومـــة  ــــ "قـــدس بـــرس" وطلـــب االحتفـــاظ باســـمه، مـــن أهمي ـــذي تحـــدث ل وقلـــل المصـــدر ال
سالمية وطلب مساعدتها في انهاء االنقسام، وقال: "مناخ المصالحة و"حماس" بالذها ب إلى قيادات عربية وا 

هو فلسطين، وأرضيتها اتفاقات القاهرة والدوحة مجتمعة، أما ذهاب بعـض قيـادات "فـتح" إلـى طهـران وتـونس 
هـدف مـن هـذه وأخذ صور مع قيـادات إسـالمية مرموقـة، فهـي عمليـة ال تتجـاوز مسـتوى المجاملـة، ذلـك أن ال

الصــور هــو محاولــة اإليحــاء بــأن كــرة المصــالحة فــي ملعــب "حمــاس" والحقيقــة غيــر ذلــك تمامــا، ثــم التمهيــد 
 لتمرير مشروع المفاوضات وتصفية القضية الفلسطينية من خالل مصالحة مكذوبة".

نهــاء االنقســـام تتعلــق بسياســـة اســتراتيجية لـــدى "حمــاس"،  لكنهـــا لـــن وأضــاف المصـــدر: "مســألة المصـــالحة وا 
تســمح أن تكــون هــذه المصــالحة جســرا لتمريــر المفاوضــات وتصــفية القضــية الفلســطينية، وال مســحوقا لغســل 

 له لتصفية الحقوق الفلسطينية"، على حد تعبير المصدر. اإلعدادمشروع يجري 
 52/2/2152قدس برس، 



 
 
 

 

 

           55ص                                    3523العدد:     51/2/2152 السبت التاريخ:

 
 الحكومي نتنياهو ضم حزب العمل والحريديم الى االئتالفتقترح على  ليفني: معاريف 52

ذكرت صحيفة "معاريف" أمس ان وزيرة القضاء االسرائيلية المسؤولة عن ملف المفاوضات، : القدس المحتلة
وقالت  اقترحت على رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو ضم حزب العمل والحريديم الى االئتالف الحكومي.

نتنياهو ونفتالي بينيت رئيس "البيت الصحيفة ان اقتراح ليفني جاء خالل األزمة القصيرة التي سادت بين 
اليهودي" على خلفية تصريحات نتنياهو المتعلقة ببقاء مستوطنين في نطاق الدولة الفلسطينية، وانذار 

 لم يعتذر عن تصريحاته. إذانتنياهو لبينيت بفصله من الحكومة 
ما اخذت  إذائيلي، واضافت: "األزمة المذكورة كانت مؤشرا لما قد يصيب االئتالف الحكومي االسرا

المفاوضات مع الفلسطينيين منحى جديا، وفتحت الباب أمام التفكير ببدائل للبيت اليهودي في حال قام 
ونقلت "معاريف" عن ليفني المعروفة بعلمانيتها وعدائها للحريديم قولها لنتنياهو،  باالنسحاب من االئتالف".

 ة الوبر التي يلبسها الحريديم( ألجل السالم.انها على استعداد للبس " الشطرايميل" )وهي قبع
 51/2/2152، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "يهودية الدولة" من اختراع نتنياهو وترك المستوطنين بالدولة الفلسطينية وصفة لحرب جديدة:بريغمان 51

ل ندوة نظمتها له أكد اللواء المتقاعد واألكاديمي االسرائيلي اهرون بريغمان خال معا:-العزأبو  أمجد-لندن
 كلية لندن لالقتصاد في بريطانيا "ان الظروف السياسية في المنطقة غير مواتية لنجاح عملية السالم". 

واضاف ان نجاح المفاوضات الحالية يتطلب إطالق انتفاضة شعبية فلسطينية غير مسلحة ضد اسرائيل 
ى الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، على الرضوخ لمتطلبات السالم، وممارسة ضغط دولي عل إلجبارها

 ووجود حكومة يمينية في اسرائيل تكون قادرة على تقديم "تنازالت". 
وقال ان وزير الخارجية األميركي جون كيري يحاول الحفاظ على سمعته ودعم الرئيس األميركي باراك 

 اوباما له، لكن االسرائيليين سيفشلون خطته. 
سرائيل من اختراع نتنياهو لوضع العراقيل أمام أي اتفاق مع الفلسطينيين، وان وأكد ان فكرة يهودية دولة ا

ترك المستوطنين في اراضي الدولة الفلسطينية التي يجري التفاوض على اقامتها هو وصفة لحرب جديدة 
 واستمرار للصراع، متوقعا نقل هؤالء المستوطنين الى المستوطنات الكبيرة. 

ي قال اهرون "ان ما يمر به الفلسطينيون من صراع داخلي واقتتال مرت به اسرائيل وحول االنقسام الفلسطين
وغيرها من المنظمات االسرائيلية حول آلية اقامة  الهاغانامثال الصراع بين منظمة  وأبرزقبل انشاء الدولة 

بريطانيين مثال على الدولة والموقف من االنتداب البريطاني واالعتداء على فندق الملك داود وقتل الجنود ال
 ذلك الخالف". 

وانتقد األكاديمي االسرائيلي تهميش اسرائيل لمواطنيها العرب خاصة ان هناك عددا كبيرا من القرى العربية 
 في اسرائيل ما زالت غير مشبوكة بالكهرباء وال تتمتع ببنية تحتية.

 51/2/2152، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ض ضد األوقاف اإلسالمية بالقدسرئيس "الكنيست" يحرّ  نائب 56

شّن نائب رئيس "الكنيست" اإلسرائيلي موشيه فيجلين، هجومًا الذعًا ضد دائرة : اللبابيدي أحمد -غزة
وبعث  األوقاف اإلسالمية الفلسطينية على ضوء قيامها بأعمال ترميم وصيانة في المسجد األقصى المبارك.
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حكومة االحتالل يتسحاق أهارونوفيتش، مطالبًا إياه بتفعيل كافة  فيجلين برسالة لوزير "األمن الداخلي" في
الجهود الالزمة من أجل إيقاف ما وصفها بـ"أعمال العبث والتخريب" في المسجد األقصى المبارك، زاعمًا 

وجاء في رسالة فيجلين: "إن دائرة األوقاف تعكف خالل الفترة األخيرة على القيام  "حق اليهود الكامل فيه".
بأعمال تخريب في جبل الهيكل دون أن نحرك ساكنًا، حيث قامت بتركيب عشرات الحاويات الحديدية 

وأضاف فيجلين أن "األوقاف تقوم بنصب دعائم  للقمامة في جميع أنحائه وحفرت في األرض لزرعها".
خفاء خشبية في الجهة الجنوبية الشرقية من جيل الهيكل، فضاًل عن تفكيك الحجارة التاريخية ه ناك وا 

 الموجودات األثرية ذات التاريخ العريق داخل غرفة في الجهة الغربية"، على حد زعمه.
كما احّتج النائب اليميني المتطّرف على تواجد األطفال المقدسيين ولهوهم في باحات المسجد األقصى 

 وفق ادعاءاته.المبارك، معتبرًا ذلك "استهتارًا بالمكان األقدس على األرض بالنسبة لليهود"، 
 51/2/2152، فلسطين أون الين

 
 ثر تزايد األعمال المعادية للسامية في بالدهإسرائيلية تستدعي سفير المجر وزارة الخارجية اإل 57

استدعت وزارة الخارجية االسرائيلية أمس سفير المجر في اسرائيل وطلبت منه  أ.ف.ب:-المحتلةالقدس 
 ادية للسامية في بالده. ايضاحات حول سبب تزايد الحوادث المع

 إثروقال المتحدث باسم الخارجية االسرائيلية ييغال بالمور لفرانس برس ان "السفير اندور ناجي استدعي 
واضاف المتحدث ان مساعد المدير العام  سلسلة طويلة من الحوادث المعادية للسامية حدثت في المجر".

ى تصريحات سياسية صدرت في المجر يطالب بعضها للوزارة لشؤون اوروبا رافي شوتز اشار خصوصا ال
بـ "اعادة كتابة تاريخ" المجر خالل الحرب العالمية الثانية مع التقليل من أهمية تعاون حكومة ميكلوس 

 هورتي مع النازيين في ترحيل مئات آالف اليهود المجريين خالل الحرب العالمية الثانية.
لحزب جديد مرتبط بالحزب النازي الجديد في اليونان بالمشاركة في كما عبر شوتز عن "قلقه ازاء السماح" 

 االنتخابات التشريعية المجرية رغم "ايديولوجيته العنصرية والمعادية للسامية".
ألف وهم يتهمون الحكومة بالسعي الى تبرئة ساحة المجر واخالء  520ويبلغ عدد اليهود في المجر نحو 

 رض لها اليهود خالل الحكم النازي.مسؤوليتها في المجازر التي تع
 51/2/2152، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 توصية إسرائيلية بتطبيق قانون التجنيد اإللزامّي على العرب المسيحيين في الداخل 58

( اإلخباري العبرّي أمس، تقريًرا حصرًيا ألول مرة كشف من WALLAزهير أندراوس: نشر موقع )- الناصرة
نيست المتطّرف من حزب الليكود ونائب وزير األمن داني دانون يعمل منذ أشهر على خالله أن عضو الك

 تطوير فكرة تجنيد شباب من الطائفة المسيحية في صفوف الجيش اإلسرائيلي. 
ووفًقا لما جاء في تقرير الموقع العبرّي فإّن دانون، وبعد موافقة كبار رجال الطائفة المسيحية، على حّد 

، وفحص االجتماعيةصاالت عدة مع كبار الضباط والمسؤولين في الجيش وشعبة األمن قوله، أجرى ات
 جاهزية جهاز األمن لزيادة استيعاب الشباب المسيحيين في وحدات الجيش المختلفة. 

وقال داني دانون في سياق حديثه للموقع العبرّي إّنه سيقوم قريًبا بتقديم توصية للحكومة لتطبيق قانون 
عسكرية اإللزامية ألبناء الطائفة المسيحية، مشّدًدا على أّن هذه الخطوة ستساهم في ارتفاع نسبة الخدمة ال

 المتجندين، وستساعد بشجب المتطرفين والمحرضين ضد التجنيد في صفوف الجيش اإلسرائيلي. 
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شاًبا  30ي ما يقارب وأشار الموقع العبرّي في تقريره إلى أّنه تجند للجيش اإلسرائيلي منذ بداية العام الحال
 مجند. 200مسيحًيا، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد ويتضاعف نسبة للسنة الفائتة ليصل إلى 

 512/2152، القدس العربي، لندن
 

 بر "اإلدارة المدنية" التابعة لجيش االحتالل يبني بيته على أرض فلسطينية خاصة البناءمراقب  53

شفت صحيفة "هآرتس" أمس عن قيام مسؤول كبير في اإلدارة ك: وكاالت- أسامة العيسة- محافظات
المدنية التابعة لجيش االحتالل في الضفة ببناء بيته وتوسيعه على مدار عشرين عاما على أرض فلسطينية 

 خاصة داخل مستوطنة عوفرة القريبة من رام هللا.
ة المدنية، حيث قام مراقبو البناء وقالت الصحيفة إن المسؤول يدعى يغال روتم وهو من كبار مشرفي اإلدار 

بالتجاوز عن بيته وعدم تسليمه أمرا بالهدم في كل مرة يحضرون فيها إلى المنطقة وذلك على الرغم من أن 
وعلقت وحدة تنسيق نشاطات الحكومة اإلسرائيلية في الضفة  أوامر البناء مكدسة بالمئات وال يتم تطبيقها.

روف لها وقالت إن هذا البناء مشيد منذ سنوات داخل مستوطنة أقيمت الغربية بالقول إن هذا األمر مع
 بمصادقة الحكومة اإلسرائيلية.

 51/2/2152، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 سرائيلي من القيام بتسميم المياهإتخوف  21

ليين تبحث جهات اسرائيلية في كيفية التصدي لسيناريو عمليات ضد االسرائي: امال شحادة-القدس المحتلة 
وقال الخبير اسحق  عبر تسميم المياه. وحذر مسؤولون وخبراء من ان تنفيذ عمليات كهذه باتت مسألة وقت.

ميدان ان الجهات المعادية إلسرائيل تختلق كل الوسائل حتى تلحق االذى والضرر بإسرائيل واالسرائيليين، 
وفي رأي  ع استخدامها قريبًا ضد اسرائيل.العمليات المتوق أكثروبأن عمليات تسميم المياه باتت واحدة من 

الخبير االسرائيلي، فإن الشخص الذي يمكن أن ينفذ مثل هذه العمليات من السهل ان يتخفى قبل وقت كبير 
وأن يلقي فيها مواد سامة  أكثرمن الشعور بتأثير العملية، فمثاًل يستطيع ان يصل الى بركة مياه أو 

ن يسافر الى الخارج أو ان يتجاوز الحدود وفي الصباح نستيقظ على واالنصراف من المكان ويستطيع أ
 كارثة".

 51/2/2152، الحياة، لندن
 

 من "هجرة أدمغة" للضباط إلى شركات "الهايتك" بسبب تدني الرواتب إسرائيليقلق  25
 كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية في عنوانها الرئيس أمس أن عدد: "الحياة" –الناصرة 

"الضباط من الوحدات القتالية النخبوية والتكنولوجية" في الجيش اإلسرائيلي الذين خلعوا الزي العسكري بعد 
انتهاء خدمتهم اإللزامية وانتقلوا إلى العمل المدني في شركات "هايتك"، تضاعف مرتين خالل العامين 

زامية ال يواصلون مشوارهم في الجيش في المئة من الضباط المتفوقين خالل خدمتهم اإلل 40األخيرين، وأن 
النظامي بسبب تدني الرواتب في مقابل اإلغراءات المالية التي تقترحها عليهم شركات "الهايتك". ووصفت 

 الصحيفة هذه الظاهرة بـ "هجرة األدمغة العسكرية"، محذرًة من انعكاساتها على مستقبل الجيش ومستواه.
السياسي بتجاهل احتياجات الجيش وأفراده، وبعدم "التساوي في على صلة، اتهم ضباط كبار المستوى 

العبء" بين جميع الشبان اليهود مع بلوغهم الثامنة عشرة، في إشارة إلى إعفاء اليهود المتزمتين دينيًا من 
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الخدمة اإللزامية، ومنحهم في اآلن ذاته امتيازات مالية تحت طائل التحاقهم بالمعاهد الدينية التعليمية. 
وسخر المشتكون من التغييرات المقترحة في قانون التجنيد )قانون طال( لجهة إلزام "الحرديم" بالخدمة 
العسكرية، ورأوا أن التعديالت ليست سوى شكلية "وسيتواصل تمييز الشبان الحرديم على سائر أبناء جيلهم 

ه مقيموه، وأن العبء ما زال من اليهود". ورأى أحد الضباط أن الجيش لم يعد "جيش الشعب" كما أراد ل
 محصورًا في فئات من دون أخرى.

 51/2/2152، الحياة، لندن
 

 يقترح االعتراف بشهادة الجامعات الفلسطينية اسرائيلينائب  22
أعلن النائب عمرام متسناع، رئيس لجنة المعارف في الكنيست االسرائيلي، إّنه سيتوجه إلى مجلس  :القدس

ل من أجل إيجاد حل ومخرج يضمن االعتراف بشهادة التربية من الجامعات التعليم العالي في اسرائي
الفلسطينية، وذلك من أجل تمكين خريجي سلك التربية من العمل في المؤسسات التربوية والتعليمية في 

عترف النائب متسناع خالل جلسة خاصة عقدت في الكنيست اإلسرائيلي، بالنقص الكبير ا و  القدس الشرقية.
ط الدوام المنتظم، واألخصائيين النفسيين والمستشارين المهنيين، ما يؤدي إلى نسبة تسّرب عالية في ضبا

 من الطالب الفلسطينيين. %59تصل إلى 
تقرير قدمته جمعية "عير عميم" على مجمل نسبة التسرب في مدارس القدس الشرقية والذي يصل  أشارو 

-و %2.7سرب في المدارس اليهودية تصل إلى من مجمل الطالب، في حين أن نسبة الت %59إلى 
في المدارس العربية. النسبة التراكمية تؤدي إلى نتاج وضع ال تحمد عقباه حيث تصل نسبة  4.7%

 .%97الطالب الذين ال ينهون صفوف الثانية عشرة إلى 
 51/2/2152، وكالة معًا اإلخبارية

 
 سرائيلي تدرب الجيش الهندي بكشميرإ كوماندوسو  الموساد تسوق السالح اإلسرائيلي: بوست جيروزاليم 23

مصدرا للسالح في إسرائيل، ولفتت  7674زهير أندراوس: كشف النقاب الجمعة عن وجود - الناصرة
صحيفة )هآرتس( إلى أن هذا المعطى، ورد في رٍد على التماس إداري طالب بالكشف عن أسماء 

 ، والتراخيص التي منحت لهم من قبل وزارة األمن. األشخاص والشركات المسجلة في سجل التصدير األمني
يوسي ميلمان، أن إسرائيل تهدف من وراء بيع األسلحة الى تحقيق  االستراتيجيةورأى المحلل للشؤون 

بالمئة من تجارة السالح في العالم  50األرباح والعالقات الدبلوماسية مع دول العالم الثالث، وبحسبه فإن 
العبرية، مشيًرا إلى أنها تحصد أرباًحا مالية هائلًة من صفقات السالح، لكنها ال تأخذ تسيطر عليها الدولة 

في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها بعدما باتت تعرف بعالقاتها مع أنظمة استبدادية تنتهك 
لدول كثيرة  حقوق اإلنسان بفظاظة، على حد تعبيره. وأضاف إن تل أبيب تفضل إبرام صفقات بيع السالح

شركة في محاولة  220في إفريقيا وأمريكا الالتينية بشكل غير مباشر وبواسطة شركات خاصة تبلغ نحو 
 إلعفاء ذاتها من مسؤولية استخدام هذا السالح في جرائم ضد البشرية في حال وقوعها.
ة السالح عالمًيا، طمعا ونقل عن مصادر في تل أبيب تأكيدها على أن إسرائيل باتت الدولة الرابعة في تجار 

 في األرباح المالية رغم عدم أخالقيتها ومخاطرها.
أما المحلل في صحيفة )يديعوت أحرونوت( سيفر بلوتسكر فقال إن هناك عالقة قوية بين السياسة الخارجية 

ابع أنه في للدولة العبرية في عهد حكومة بنيامين نتنياهو وبين بيع األسلحة اإلسرائيلية إلى دول العالم، وت
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عهد الحكومة الحالية فإن خسارة صناعة السالح اإلسرائيلية ستصل إلى عشرات المليارات، ولكن في 
المقابل فإن هذه الخسارة لن تؤدي إلى زحزحة الدولة العبرية من مكانها، إذ أنها ستبقى رابع دولة مصدرة 

 لألسلحة في العالم، أْي قبل بريطانيا.
صحيفة )معاريف( الجمعة النقاب عن أن الهند تعتبر من أكثر الدول التي تقوم في السياق ذاته، كشفت 

وطيدة والهند بإبرام صفقات أسلحة مع الدولة العبرية، ولكن باإلضافة إلى ذلك، فإن العالقات بين إسرائيل 
يلية عن في النزاع مع باكستان حول إقليم كشمير، فقد كشفت مصادر إسرائ إسرائيل للهندأكثر بسبب دعم 

إجراء جنرال إسرائيلي محادثات مع الحكومة الهندية من أجل تدريب قوات بالجيش الهندي لَقمع الحركات 
اإلرهابية في الجزء الذي تحتله الهند من إقليم كشمير، وقالت صحيفة )جيروزاليم بوست( اإلسرائيلية إن قائد 

كشمير ليفحص عن َكَثب التحديات التي تواجهها  القوات البرية الجنرال آفي مزراحي قام بزيارة إلى إقليم
الهند في قتالها مع المسلمين، وأضافت الصحيفة إن مزراحي كان في الهند لعقد اجتماعات على مدى ثالثة 
أيام مع القادة العسكريين في البالد، لمناقشة خطة يضع الجيش اإلسرائيلي مسودة لها كي يقوم )كوماندوز( 

ت هندية لقمع المقاومة في كشمير، وبموجب اإلتفاق المقترح، سترسل إسرائيل إسرائيلي بتدريب قوا
)كوماندوز( ذا تدريب عالي المستوى ليدربوا جنود في الجيش الهندي على تكتيكات مكافحة ما يسمى 
اإلرهاب، والقتال داخل المدن. ومن الواضح أن إسرائيل تسعي لترجيح كفة الصراع في كشمير لصالح 

في الحد األدنى استمرار النزاع بين الهند وباكستان لكي تستفيد من توتر األوضاع في آسيا الهند، و 
الوسطي، ولتضمن سوقا لمنتجاتها العسكرية وتكنولوجيتها الحربية وتمنع باكستان من التقدم والتطور ولعب 

دير بالذكر أنه منذ دور محوري في الصراع العربي اإلسرائيلي، وأن تأخذ دورها في األمة اإلسالمية. ج
سنوات عديدة قامت وزارة األمن اإلسرائيلية بتأسيس شبكة لتسويق السالح على مستوى عالمي، وأطلقت 
على تلك الشبكة اسم )حود حهنيت( وترجمتها إلى العربية رأس الرمح، وبحسب المصادر األمنية في تل 

 رجال دين، وسماسرة، ومقاولون.أبيب فإن عناصر الشبكة هم جنراالت في الجيش والمخابرات، و 
وقال ضابط الجيش المتقاعد، إيلي شاحال، للصحيفة اإلسرائيلية إن جهاز الموساد )اإلستخبارات الخارجية( 

دولة(  10تمكن من تشكيل مجموعة من الشبكات السرية تتولى تسويق السالح اإلسرائيلي إلى أكثر من )
االستراتيجي المبرم بين تل  لالتفاقن السالح اإلسرائيلي، وطبًقا على رأسها أمريكا التي تشتري عدة أنواع م

 أبيب وواشنطن، على حد قوله.
 51/2/2152، القدس العربي، لندن

 
 الصناعات العسكرية اإلسرائيلية تعاني كسادًا والسبب... اإلدارة األميركية!: معاريف 22

تواجه اعات العسكرية اإلسرائيلية بحسب تقرير نشرته صحيفة "معاريف" أمس، فإن الصن: محمد بدير
تتمحور حول أمرين اثنين: تراجع سوَقي التصدير األوروبي واألميركي لمصلحة السوق اآلسيوية، تحديات 

والمنافسة الشرسة التي أصبحت الصناعات العسكرية األميركية تمارسها في اقتطاع حصص من هذه 
 السوق على حساب نظيرتها اإلسرائيلية.

ر الصحيفة، فإن المثال األحدث على هذه المنافسة هو تدخل وزير الخارجية األميركي، جون وبحسب تقري
كيري، شخصيا، مدعوما بمسؤولين آخرين في اإلدارة األميركية لعرقلة صفقة بين تل أبيب ونيودلهي، لشراء 

بصواريخ أميركية من  األخيرة "كمية ضخمة" من صواريخ "سبايك" اإلسرائيلية المضادة للدبابات، واستبدالها
طراز "جبلين"، بل إن األميركيين قدموا إلى الهنود وعدا مغريًا في إطار سعيهم إلى االستئثار بالعقد، وهو 
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ذ أشارت الصحيفة إلى أن هذا  إشراكهم في تطوير الجيل المقبل من الصواريخ األميركية المضادة للدروع، وا 
قة، مرّده إلى سعي واشنطن إلى فعل كل ما وسعها لتوفير التدخل القيادي األميركي للحصول على الصف

فرص عمل للصناعات العسكرية األميركية، في ضوء التقليصات التي طاولت موازنة وزارة الدفاع، فإنها 
لفتت إلى أن هذا الدافع بالضبط هو ما يحرك المسؤولين اإلسرائيليين في سعيهم نحو تعزيز حصتهم من 

صا في ضوء التقليص الكبير لطلبات الجيش اإلسرائيلي من شركات التصنيع السوق اآلسيوية، وخصو 
الحربي المحلية. وللتدليل على مبلغ القلق اإلسرائيلي على هذا الصعيد، أشارت الصحيفة إلى أن واحدة من 
 7أهم أربع شركات إسرائيلية للصناعات العسكرية، شركة "ألبيت"، صرفت خالل العام الماضي فقط نحو 

ألفا، علما أن موجة الصرف مستمرة وتضرب هذه األيام شركة أخرى، هي  57ف عامل من أصل آال
"رفائيل". وفي ضوء هذه المعطيات، تصبح مليارات الدوالرات، التي يمكن سوق األسلحة اآلسيوية أن تدّرها 

 على الخزينة اإلسرائيلية، أكثر من حيوية لالقتصاد واألمن اإلسرائيليين.
حيفة العالقة بين تصدير السالح اإلسرائيلي، من جهة، واالقتصاد واألمن، من جهة أخرى، وتوضح الص

مشيرة إلى أن التصدير يتيح على نحو عام تمويل كلفة التطوير الهائلة للصناعات العسكرية في إسرائيل، 
التي يجري تطويرها، وخصوصًا أن الجيش اإلسرائيلي ـــ كزبون ـــ ال يمكن أن يستوعب كل الوسائل القتالية 

حتى إن بعض مشاريع التطوير تجري بالتعاون مع دول أجنبية صديقة لتغطية أكالفها. وعلى هذا األساس، 
فإن إبقاء األسواق مفتوحة أمام الصناعات العسكرية اإلسرائيلية يشبه هواء التنفس بالنسبة إلى هذه 

 الصناعات.
لصعيد، تلفت "معاريف" إلى أن صادرات األسلحة اإلسرائيلية وفي إطار شرح األزمة اإلسرائيلية على هذا ا

توزعت حتى ما قبل بضع سنوات على ثالثة أسواق متساوية: الواليات المتحدة، أوروبا، وباقي العالم. لكن 
طقة في األعوام األخيرة، التي شهدت طفرة في هذه الصادرات، تركزت المبيعات على نحو أساسي في من

جنوب شرق آسيا وبعض الدول السوفياتية السابقة، إضافة إلى فيتنام، التي ُتعد سوقا ذات آفاق واعدة. إال 
 أن الهند بقيت ُتعد خالل هذه الفترة الزبون األكبر للصادرات العسكرية اإلسرائيلية.

سرائيلية، أن االتجاه ويؤكد شيرلي بن شطريت، نائب المدير العام للتسويق في شركة الصناعات الجوية اإل
لنمو سوق األسلحة اآلسيوية سيتعاظم في المستقبل، ويوضح أن التقديرات في شركته تبين أن موازنات 

، فيما موازنات الدفاع في 2052في المئة مقارنة بعام  19أعلى بمعدل  2020الدفاع في آسيا ستكون عام 
 .2052مقارنة بما كانت عليه عام  في المئة 20الواليات المتحدة وأوروبا ستكون أقل بـ 

ووفقا لبن شطريت، تعود أسباب هذه التغيرات إلى تحوالت اقتصادية وجغراسياسية، "فاالقتصادات في 
الشرق تتفجر بينما اسواق الغرب تنطفئ، ودول حلف الناتو باتت تعبة من الحروب، وتعاني فائض عتاد 

سيا آخذ في السخونة فقط. فالنزاع الهندي الباكستاني ساخن بعد الخروج من العراق وافغانستان الوضع في آ
من أي وقت مضى، وكذلك النزاعات على جزر ومناطق سيطرة في بحر الصين، حيث اكُتشفت في  أكثر

السنوات االخيرة مخزونات هائلة من الطاقة". وبناء على ذلك، يعتقد بن شطريت أن "هذه األوضاع ستؤثر 
كهدف سلسلة من الدول في الشرق االقصى، بما فيها اليابان، التي تنفتح على في كل آسيا، وقد حددنا 

السوق االسرائيلية، وكذلك الفلبين، التي قررت على نحو مفاجئ زيادة سنوية لموازنة التسلح الخاصة بها، 
" مع مليار دوالر". كذلك أشارت "معاريف" إلى عالقات تجارية عسكرية "ال يمكن الكشف عنها 5.7قيمتها 

 دول آسيوية، ملمحة إلى أن سنغافورة بين هذه الدول.
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ويبدو أن إسرائيل ال تزال متفائلة بالنسبة إلى مستقبل صفقاتها التسليحية مع الهند "برغم الجهود األميركية 
إلحباط صفقة سبايك". وفي هذا السياق، قالت الصحيفة إن تل أبيب تتوقع إبرام عدة عقود جديدة مع 

د االنتخابات التي ستجرى في حزيران هناك، كما كشفت "معاريف" أن الجانبين يتشاركان حاليا نيودلهي بع
 مشروع "ركيع" لتطوير عربة قتالية مستقبلية يفترض أن تحل مكان دبابة "ميركافا" في العقد القادم.

رة، ووصل الحجم يشار إلى أن حجم الصادرات العسكرية اإلسرائيلية نما على نحو كبير خالل العقد األخي
السنوي إلى سبعة مليارات دوالر، أي إلى نحو ربع إجمالي الصادرات التكنولوجية اإلسرائيلية، كما أن نسبة 

بالمئة، فيما يستهلك  70ما يجري تصديره من منتجات الشركات اإلسرائيلية الكبرى في هذا الحقل تتجاوز 
لمعطيات وسائل الحماية والدفاع ذات الطابع المدني، وال الجيش اإلسرائيلي النسبة الباقية. وال تشمل هذه ا

 منتجات صناعة "السايبر" اإلسرائيلية التي تقع على الحافة المشتركة بين ما هو مدني وما هو أمني.
 51/2/2152، األخبار، بيروت

 
 األقصى وتحويلها إلى اإلسرائيلية المسجدسحب الوالية األردنية عن مساع لاألقصى:  مؤسسة 21

قال المتحـدث الرسـمي باسـم "مؤسسـة األقصـى للوقـف والتـراث" محمـود أبـو عطـا، أن : تغريد الرشق -مان ع
الموقع اإللكتروني الرسمي للكنيست اإلسرائيلي، تحدث عن نقاش سيجري فـي القاعـة العامـة بالكنيسـت، يـوم 

الســـيادة  إلـــىى وتحويلهـــا الثالثـــاء المقبـــل، تحـــت بنـــد "ســـحب الواليـــة والســـيادة األردنيـــة عـــن المســـجد األقصـــ
 اإلسرائيلية".

وذكــر ابــو عطــا، لـــ"الغد"، أن هــذا البنــد، مقتــرح قدمــه نائــب رئــيس الكنيســت موشــي فيجلــين، وهــو مــن قيــادات 
حزب "الليكود بيتنا"، مشيرا إلى أن الجدول اليومي للكنيست المنشور باللغة العبرية، يبين أن النقاش سيجري 

 ثاء المقبل.الساعة الرابعة عصر الثال
ووصف أبو عطا البند المطروح علـى الكنيسـت اإلسـرائيلي، بــ"األمر الخطيـر، علـى مسـتوى العـالم اإلسـالمي 

 بأسره، وعلى مستوى األردن بشكل خاص".
وقال إن "سحب السيادة األردنية عن المسجد األقصى يمس األردن بشـكل مباشـر، ولـذلك نتوقـع تحركـا علـى 

 المخطط االحتاللي غير المسبوق". مستوى واسع للتصدي لهذا
بدوره، اعتبر نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الـداخل الفلسـطيني الشـيخ كمـال خطيـب طـرح هـذا البنـد علـى 
الكنيست "تصعيدا إسرائيليا على المسجد األقصى المبـارك، تجـاوز حـدود نشـاطات لجماعـات دينيـة متطرفـة، 

 كل األحزاب الصهيونية الموجودة تحت مظلة البرلمان اإلسرائيلي". وأصبح اليوم هو النشاط الذي قد تقوم به
51/2/2152الغد، عمان،   

 
 المطران حنا: نحن عرب فلسطينيون ولن يكون انتماؤنا إال لشعبنا وقضايا شعبنا 26

زهيــر أنــدراوس: قــال المطــران عطــا هللا حنــا رئــيس أســاقفة سبســطية للــروم األرثــوذكس إنّنــا نــرفض  - الناصــرة
جنيــد فــي الجــيش اإلســرائيلّي جملــًة وتفصــياًل وذلــك العتبــارات إيمانيــة وأخالقيــة والعتبــارات وطنيــة أيًضــا، الت

وأضــاف ســيادته أننــا ال نريــد ألبنائنــا أْن يحملــوا الســالح فإيماننــا يــدعونا إلــى نبــذ العنــف بكافــة إشــكاله وألوانــه 
خاء.وبدل من أْن يحمل شبابنا السالح نريدهم أْن يحملوا غصن ال  زيتون، لكي يكونوا دعاة سالم ومحبة وا 

وأضاف: نحن عرب فلسطينيون شاء من شاء وأبى من أبى ولن يكون انتماؤنا إال لشـعبنا وقضـايا شـعبنا وال 
توجـد عنـدنا أزمـة هويــة كمـا يظـن الــبعض فهويتنـا واضـحة المعــالم لمـن يـرى وينظــر، نحـن مسـيحيون وعــرب 
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نحــاز لقضــايا األّمــة وفــي مقــدمتها قضــية شــعبنا الفلســطيني، وعلينــا أْن فلســطينيون فــي آن. مــن واجبنــا أْن ن
نــدافع عــن وجودنــا وتاريخنــا وتراثنــا المســيحي المشــرقي باألســاليب الســلمّية وغيــر العنيفــة، وقــد جــاءت كلمــات 
المطران لدى استقباله عددا من الطالب العرب المسـيحيين فـي الجامعـة العبريـة فـي القـدس لمناقشـة موضـوع 

 جنيد المسيحيين في الجيش اإلسرائيلّي.ت
51/2/2152القدس العربي، لندن،   

 
 األقصى لتهجيرهمالمسجد تقطع المياه عن الفلسطينيين المحيطين ب : "إسرائيل"القدس العربي 27

أسلوب قطع المياه عن الفلسطينيين في البلدة  إلىاإلسرائيلي  االحتاللوليد عوض: لجأت سلطات  -رام هللا 
ة مــن القــدس، وذلــك فــي إطــار ممارســة المزيــد مــن الضــغط علــيهم لــدفعهم للهجــرة عــن المدينــة وتركهــا القديمــ

 فريسة سهلة أمام غول التهويد اإلسرائيلي الذي يتواصل على مدار الساعة في المدينة المقدسة.
مـة بـال ميـاه وأكدت مصادر فلسطينية في القدس الجمعة أن هنـاك عشـرات العـائالت التـي تعـيش بالبلـدة القدي

 اإلسرائيلي على قطعها عنهم. االحتاللمنذ أيام جراء إقدام سلطات 
قطعت المياه عن عشرات المنازل بالبلدة القديمة  االحتاللوأوضحت، لـ"القدس العربي"، الجمعة بأن سلطات 

للهجـرة  للتضييق على المـواطنين بهـدف دفعهـم إسرائيليةمن القدس خالل األيام الماضية، وذلك ضمن خطة 
 وتسهيل مهمة تهويد المنطقة المحيطة بالمسجد األقصى التي يسكنها الفلسطينيون.

51/2/2152القدس العربي، لندن،   
 
 
 

 اإلصابات خالل مواجهات مع قوات االحتالل في عدة مناطق بالضفة وشرق جباليا عشرات 28
ختنــــاق جــــراء قمــــع االحــــتالل ، عشــــرات المــــواطنين بالرصــــاص وباالأمــــس، أصــــيب منــــدويو "األيــــام"، "وفــــا":

مواطنــًا بجــروح  56وفــي غــزة، أصــيب الغربيــة.  التــي نظمــت فــي عــدة منــاطق بالضــفة األســبوعيةللمســيرات 
مختلفة خالل قمع قوات االحتالل المشاركين في تظاهرة، شرق بلدة جباليـا، مسـاء أمـس، منـددة بإقامـة قـوات 

 االحتالل مناطق عازلة قرب خط التحديد.
51/2/2152م هللا، األيام، را  

 
 نبش قبرًا إسالميًا جنوب الخليلي االحتالل 23

دهمت قـوات االحـتالل اإلسـرائيلية، اليـوم الجمعـة، بلـدة بيـت أمـر جنـوب مدينـة الخليـل : قدس برس -الخليل 
 جنوب الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت المقبرة اإلسالمية في البلدة وقامت بنبش أحد قبورها.

جنة الشعبية لمقاومة االستيطان" في بيت أمر، محمد عوض، أن قـوات مـن جـيش االحـتالل وذكر منسق "الل
اإلســرائيلي دهمــت البلــدة صــباح اليــوم، وقامــت بــإغالق أحــد شــوارعها بالمكعبــات اإلســمنتية لمنــع المــواطنين 

منطقـة المقبـرة وأضافت أن القوات ذاتها انتقلت إلـى  راعية.الفلسطينيين من الوصول إلى منطقة األراضي الز 
اإلســالمية علــى أطــراف بلــدة بيــت أمــر، واقتحمتهــا وقامــت بنــبش قبــر لطفــل فلســطيني دون معرفــة األســباب 

 الكامنة وراء هذا العمل.
51/2/2152الشرق، الدوحة،   
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 قصىمسجد األتحرر عشرات المخالفات لمركبات الُمصلين بالشرطة االحتالل:  31

عشـرات المخالفـات الماليـة لمركبـات الُمصـلين فـي المنطقـة  إلسـرائيلياحّررت شرطة االحتالل  :وفا –القدس 
 المبارك. األقصىالممتدة من باب الساهرة وحتى باب األسباط خالل فترة صالة الجمعة بالمسجد 

شـيقل  100وأعرب المصلون بعد خروجهم مـن المسـجد األقصـى عـن صـدمتهم لوجـود مخالفـات ماليـة بقيمـة 
ادوا ركنها في هـذه المنطقـة خـالل فتـرة صـالة الجمعـة، بـزعم وقـوف السـيارات بأمـاكن على مركباتهم التي اعت

 ممنوعة.
51/2/2152الحياة الجديدة، رام هللا،   

 

 الخليل ةمدين وأحياءتركيب نظام كاميرات مراقبة متطور في شوارع الضفة:  35
نة الخليـل بتركيـب نظـام كـاميرات الفلسطينية، بدأت مدي األراضيفي سابقة لم تشهدها  :مهند العدم - الخليل

مـن  األولوسيسـمح النظـام الـذي يعتبـر  لمدينـة، لحمايـة سـالمة المـواطنين.ا وأحيـاءمراقبة متطور في شـوارع 
المدينة، من خالل غرفة عمليات متطورة يشرف عليها ضباط  أنحاءنوعه في الضفة الغربية بمراقبة مختلف 

واوضـح حميـد  حميد في حـديث مـع القـدس دوت كـوم. الخليل كامل، كما قال محافظ الفلسطينيةمن الشرطة 
، نظــرا التســاع مســاحة المحافظــة األمنيــةان نشــر الكــاميرات جــاء بقــراٍر شخصــٍي منــه لتســهيل عمــل القــوى 

فــي بعــض المنــاطق بســبب تواجــد المســتوطنين وقــوات  األمنيــةوارتفــاع عــدد ســكانها، وصــعوبة تحــرك القــوى 
"هـذا النظـام سيسـهل علينـا حمايـة المـواطن،  أن إلـىللمدينة، مشـيرا  األمنيةالتقسيمات ، و اإلسرائيلياالحتالل 

 وتنظيم حركة المرور ومعالجة التجاوزات، ومكافحة السرقات والجريمة".
51/2/2152القدس، القدس،   

 
 أكسل سيلفاتوري سينز" للمخرج الفرنسي شباب اليرموك" وثائقيفيلم  32

هــي ، مخــرج الفرنســي أكســل ســيلفاتوري ســينز"، للشــباب اليرمــوك" ة فــي فــيلمليســت القضــي: صــادق أبــو حامــد
الفقر والحاجة إلى المتطلبات المادية األولية، كما هي الصورة المعتادة عن المخيمـات الفلسـطينية، فـاليرموك 
ذا كــان أشــبه بمدينــة مــن الالجئــين، اقتصــاده حيــوي، وشــوارعه عــامرة بــالمحالت التجاريــة. الفلســطيني فــي هــ

الوثائقي يلتصق بإنسانيته التي غالبًا ما تنزعها عنه األفالم والروايات. ليس الفلسطيني هنا بطاًل خالصًا، وال 
 مجرد ضحية، وقضيته ال تختزل في مجموعة من الشعارات السياسية، واألجوبة النهائية. 

هم الصــغيرة والكبيــرة. وكــأن الفــيلم حكايــة الفــيلم يرويهــا شــباب اليرمــوك بنهــاراتهم وليــاليهم، بدردشــاتهم وهمــوم
 .يترجم تفاصيل وجودهم بحيادية

 51/2/2152القدس العربي، لندن، 
 

 "سحب السيادة األردنية عن األقصى" أي قرار إسرائيلي تحت بند واجهتس األردن حكومة :"الغد" 33
حـول توجـه  األخبار أكد مصدر دبلوماسي رفيع أن "األردن يتابع عن كثب ما تناقلته :تغريد الرشق - عمان

الكنيســـت اإلســـرائيلي لعقـــد جلســـة الثالثـــاء المقبـــل تحـــت بنـــد "ســـحب الواليـــة والســـيادة األردنيـــة عـــن المســـجد 
 األقصى وتحويلها إلى السيادة اإلسرائيلية".
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ـــ"الغد" أمــس أن "الحكومــة تنتظــر تفــاعالت هــذا األمــر، وســتتخذ القــرار  وشــدد المصــدر فــي تصــريح خــاص ل
 وقت المناسب".المناسب في ال

51/2/2152الغد، عمان،   

 

 حول السالم مع "إسرائيل" مسيرات ووقفات احتجاجية تندد بمشروع كيري :عمان 32
نفــذ نشــطاء مســيرًة مــن : أمــين معايطــة، رامــي عصــفور، ســمير المرايــات ورفــاد عياصــرة -عمــان، محافظــات 

فضا لمشـروع وزيـر الخارجيـة األمريكـي باتجاه ساحة النخيل ر  أمسأمام المسجد الحسيني بعد صالة الجمعة 
 الفلسطينية والمقدسات. األراضيجون كيري، منددين بخطة كيري وأية مشاريع تستهدف استباحة 

وشارك في المسيرة الحراك الشبابي والشعبي والحراك اإلسالمي وحراك أبناء البادية الجنوبية وحركة الالجئين 
 ن الناشطين في حراك الطفيلة. من أجل العودة وحراك شباب ذيبان وعدد م

وانطلقــت بعــد صــالة ظهــر امــس مســيرة احتجاجيــة ســلمية رفضــا لمشــروع كيــري والمطالبــة باإلصــالحات مــن 
ضـــمت  "بـــراءة مـــن اتفاقيـــات كيـــري"أمـــام مســـجد ابـــو عبيـــدة فـــي بلـــدة ســـاكب غـــرب محافظـــة جـــرش بعنـــوان 

 ح والتغير.العشرات من أبناء البلدة بتنظيم من ائتالف تجمع جرش لإلصال
وفــي الطفيلــة، جابــت مســيرة شــعبية نظمهــا الحــراك الشــعبي فــي الطفيلــة الشــارع الــرئيس فــي المدينــة، طالــب 
المشاركون فيها بالوقوف بوجه المؤامرات األمريكية اليهودية، مؤكدين على الوحدة الوطنية، وضرورة الوقوف 

 ساد والمفسدين.صفا واحدا للمحافظة على مستقبل وأمن األردن، ومحاربة الف
51/2/2152الدستور، عمان،   

 
 تبحث قضية األسرى الفلسطينيين في اجتماع طارئ العربيةالجامعة  31

يعقـــد مجلــس الجامعـــة العربيــة اجتماعــا طارئـــا علــى مســـتوى المنــدوبين الـــدائمين : العــال ســيد عبـــد - القــاهرة
 ن في سجون االحتالل اإلسرائيلي.بالقاهرة، يوم األربعاء المقبل؛ لبحث سبل دعم األسرى الفلسطينيي

ــدائم لدولــة فلســطين لــدى الجامعــة العربيــة وســفيرها فــي مصــر، أمــس،  وقــال الســفير بركــات الفــرا المنــدوب ال
هذا االجتماع يعقد بناء على طلب فلسطين، وسيشـارك فيـه وزيـر األسـرى والمحـررين الفلسـطيني "للصحفيين 

العربيـــة ومســــؤولي الجامعـــة العربيـــة فــــي صـــورة األوضــــاع  عيســـى قراقـــع، ليضــــع المنـــدوبين وممثلـــي الــــدول
المأساوية التي يعيشها األسرى الفلسطينيون، والوضع الصعب والخطيـر فـي سـجون االحـتالل والمعاملـة الـال 

 ."إنسانية التي يتلقونها
51/2/2152عكاظ، جدة،   
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فــي صــيدا مســاعدات علــى النــازحين الفلســطينيين والســوريين فــي محلــة  "االســتجابة اللبنانيــة"عــت جمعيــة وزّ 
 في الكويت. اإلسالمي"إحياء التراث "تعمير عين الحلوة، تبرعت بها جمعية 

 وأكد رئيس الجمعية الشيخ نديم حجازي أنهم تسلموا قبل أسبوع قافلة من المساعدات التي تبرعت بها جمعيـة
شـاكرا دولـة الكويـت حكومـة " ،لتوزيعها على النازحين من أجل التخفيف من معاناتهم اإلسالميإحياء التراث 

 ."وشعبا ومؤسسات
51/2/2152المستقبل، بيروت،   
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 هضبة الجوالن ل" إسرائيليتظاهرون في ذكرى ضم " سوريون 37
لمالبـس التقليديـة وملـوحين بـاألعالم خرج السوريون في مرتفعات الجوالن في مسيرة أمـس، مرتـدين ا :رويترز

وشـدد المحتجـون علـى رفضـهم  عامـًا. 99السورية في ذكرى ضم االحتالل "اإلسرائيلي" هضـبة الجـوالن قبـل 
 .ألي قرارات "إسرائيلية" في المنطقة
 .5375قبل ضمها عام  5376واحتلت "إسرائيل" الجوالن عام ،

51/2/2152الخليج، الشارقة،   
 

 لتنظيم مؤتمر جديد للمانحين في باريس من أجل الدولة الفلسطينيةفرنسا مستعدة  38
رنــاؤوط: جـددت فرنسـا، علــى لسـان وزيــر الخارجيـة الفرنسـي لــوران فـابيوس، "اســتعداد أالقـدس ـ عبــد الـرؤوف 

النـاطق باسـم وزارة  أكـدفرنسا لتنظـيم مـؤتمر جديـد للمـانحين فـي بـاريس مـن أجـل الدولـة الفلسـطينية"، حسـبما 
 ون الخارجية الفرنسية رومان نادال في تصريح وزعته القنصلية الفرنسية العامة في القدس.الشؤ 

حيث نجح المؤتمر بتجنيد  2006وكانت فرنسا نظمت مؤتمر باريس لدعم الدولة الفلسطينية في نهاية العام 
 سطينية.مليارات دوالر لدعم الميزانية الفلسطينية وبناء مؤسسات الدولة الفل 6ما يزيد على 

وكان وزير الخارجية الفرنسي فابيوس بحث الموضوع مع وزير الشؤون الخارجية د. رياض المالكي في مقر 
 .أمسوزارة الخارجية الفرنسية في العاصمة الفرنسية باريس 

وقـــال النـــاطق الفرنســـي"ذّكر وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة بمســـاندة فرنســـا لجهـــود اســـتئناف مســـيرة الســـالم. وأشـــاد 
 الرئيس عباس للبقاء منخرطًا بشكل تام في المفاوضات، وذّكر بموقفنا الثابت حول االستيطان، غير بعزيمة

المشروع بنظر القانون الدولي. كما شدد على أن االتحاد األوروبي كان قد أعلـن عـن إقامـة شـراكة متميـزة ال 
 سابق لها مع الطرفين في حال التوصل إلى اتفاق سالم".

 مـع المـالكي أمـسفـابيوس الـذي تباحـث صـباح  إنوزارة الخارجية الفرنسية رومـان نـادال:  وقال الناطق باسم
"نوه بعزم الـرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس علـى البقـاء ملتزمـا تمامـا بالمفاوضـات وذكـر بموقفنـا الثابـت مـن 

 االستيطان غير الشرعي في نظر القانون الدولي".
الصـحافيين: انـه تنـاول خـالل اللقـاء  أمـامغدور ليبرمان، قـال فـابيوس فيأ اإلسرائيليعقب محادثاته مع نظيره 
فيهــا تمامــا وزيــر الخارجيــة  أشــاركوالفلســطينيين وقــال "لفتــت نظــري عبــارة  إســرائيلموضــوع المفاوضــات بــين 

 تقول ان هناك فرصة يجب اغتنامها".
بة لـي انـا الـذي التقيـت هـذا المفاوضـات صـعبة، ونعـرف مختلـف النقـاط لكـن بالنسـ أن أكيـدفابيوس " وأضاف

ضـرورة  أهميـة، اقـدر إسـرائيلالصباح وزير خارجية السلطة الفلسطينية والتقي في هذا اللحظـة وزيـر خارجيـة 
 اغتنام هذه الفرصة".
 األمـامفرنسا تحت التصرف لمحاولة الدفع بهذا الحل الذي سيكون خطوة كبيرة جـدا الـى  أنوتابع "قلت لهما 

 زها، وتتطلب تضحيات وتنازالت من كال الطرفين".ليس من السهل انجا
مــع الفلســطينيين وســورية ولبنــان وفــي  األوســطالشــرق  أزمــاتوشــكر ليبرمــان فرنســا علــى "التزامهــا" بتســوية 

 حول الملف النووي. إيرانالمفاوضات مع 
وقة مـع الطـرفين انـه سـيقيم شـراكة مميـزة غيـر مسـب أعلـن األوروبـي"االتحـاد  أن أيضـاواستذكر لوران فـابيوس 

 اتفاق سالم" وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية. إلىتوصال  إذا
 51/2/2152، األيام، رام هللا
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 بطائرات آلية إسرائيلية قرب أولمبياد سوتشي تستعينروسيا  33

اإلسرائيلية التي تعمـل بـدون طيـار،  Searcher-2أجرت روسيا مجموعة تجارب على طائرات  :سما- موسكو
وأفـادت صـحيفة "ديفـنس  بمهـام أمنيـة قـرب دورة األلعـاب األولمبيـة الشـتوية المقامـة حاليـًا فـي سوتشـي.للقيـام 

اندستري" األميركية بهذا الخصوص بأن تلك الطائرات خضعت الختبارات أواخر الشهر الماضي مـن جانـب 
ن المثير لالهتمام مشاهدة وتابعت الصحيفة حديثها بالقول "وسيكون م السلطات اإلقليمية في منطقة األورال.

كمـا  عدد الطائرات اإلسرائيلية األخرى التـي تمتلكهـا روسـيا وتصـل إلـى سوتشـي خـالل الفتـرة القليلـة المقبلـة".
ـــة  ـــاج الطـــائرات اآللي ـــدأت كـــذلك المســـاهمة فـــي انت ـــى أن روســـيا ب لفتـــت الصـــحيفة، الواقعـــة فـــي واشـــنطن، إل

الـــــدفاع الروســـــية تعاونـــــت فـــــي انتـــــاج وتجميـــــع طـــــائرات  اإلســـــرائيلية. وأوضـــــحت مصـــــادر دفاعيـــــة أن وزارة
Searcher-2 .ـــار ـــت المصـــادر إن تلـــك الطـــائرة، التـــي طّورتهـــا شـــركة  اإلســـرائيلية التـــي تعمـــل بـــدون طي وقال

، هي جزء من اتفاق خاص بالصـناعة Outpostإسرائيل لصناعات الطيران والفضاء وأطلق عليها أيضًا اسم 
وشـكلل التعــاون األول مـن نوعــه بـين موســكو  2050والر تـم التوقيــع عليـه عــام مليــون د 400الدفاعيـة قيمتـه 

 وتل أبيب.
 51/2/2152، وكالة سما اإلخبارية
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 عدنان أبو عامر
م المسيرة كانت المرة األكثر وضوحًا التي يهدد فيها الفلسطينيون بحل السلطة الفلسطينية ردًا على تأز 

، قائاًل: "إذا لم يحصل 2052السياسية مع إسرائيل، ما ورد على لسان رئيسها محمود عباس في ديسمبر 
تقدم في المفاوضات، سأتصل هاتفيا برئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" وأقول له: صديقي العزيز أدعوك 

 ستكون المسئول عن الفلسطينيين"!مكاني، استلم المفاتيح، و  اجلسللمقاطعة مقر الرئاسة برام هللا، 
ومنذ ذلك التاريخ، دخل الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي في ماراثون تفاوضي مكثف برعاية أمريكية، لكن 
التشاؤم الفلسطيني يسود الشارع وسط التسريبات الصادرة عن انسداد في أفق المباحثات، واحتمال الوصول 

 األمريكي من أجواء متفائلة.لمرحلة فشلها، رغم ما يصدره الراعي 
وفي قراءة سياسية للنتيجة المتوقعة لفشل المفاوضات، ممثلة بانهيار السلطة الفلسطينية أو حلها، أصدر 

" دراسة تفصيلية القت أصداء كبيرة في دوائر صنع PCPSR"المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية 
سرائيل، وحملت عنوان  "مبادرة اليوم التالي النهيار السلطة الفلسطينية"، بالتعاون مع القرار في السلطة وا 

 ".NOREF" و"المركز النرويجي لمصادر بناء السالم USMEP"مشروع الشرق األوسط للواليات المتحدة 
واعتمدت الدراسة على أوراق بحثية أعدها خبراء في عدة مجاالت، وورش العمل ومقابالت شخصية، 

خبراء وأكاديميين وكبار رجال األعمال،  9فرق يتألف كل منها من  50هر، بتشكيل أش 7واستغرق إعدادها 
قطاعات مختلفة، ونوقشت  50ورقات تتناول  50ووزراء سابقين وحاليين وشخصيات عامة، وأعدت الفرق 

 شخصا من الشخصيات السياسية واألكاديمية. 551ورشة عمل شارك فيها  52في 
لمحاور األساسية لبحث تطورات األوضاع إذا ما استيقظ الفلسطينيون على واقع وناقشت الدراسة عددًا من ا

انهيار السلطة أو حلها، ومن أهمها: التداعيات االقتصادية والتعليمية والصحية، والتأثيرات على القضاء 
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اسية مع والمحاكم والبنى التحتية، والجوانب المتعلقة بالواقع األمني والسياسي، ومستقبل التسوية السي
 إسرائيل.

واكتسبت الدراسة أهميتها ألن معظم من شارك فيها وزراء ومسئولون فلسطينيون بارزون، مثل: نعيم أبو 
الحمص وزير التعليم السابق، فتحي أبو مغلي وزير الصحة، مشهور أبو دقة وزير االتصاالت، أحمد قريع 

 الجامعات الفلسطينية.رئيس الوزراء األسبق، بجانب أكاديميين لهم باع طويل في 
 

 الوحدة الجغرافية
دارية وسياسية على السلطة الفلسطينية، أو يستنتج  تتوقع الدراسة أن تقوم إسرائيل بفرض عقوبات مالية وا 
الفلسطينيون بأن حل الدولتين ليس ممكنًا، وأن وجود السلطة لم يعد ضروريًا، وقد تتفاقم األزمة المالية 

ويتبعها إضرابات ومظاهرات شعبية ضد السلطة، مما قد يضعفها، وقد تعود والسياسية الفلسطينية، 
 المجموعات المسلحة للظهور علنًا مما قد يؤدي إلضعافها، وال تستطيع القيام بوظائفها المتوقعة منها.

وقد حصل في سنوات سابقة، أن عمت المظاهرات الضفة الغربية بسبب غالء المعيشة، وارتفاع األسعار، 
 .2052األزمة المالية للسلطة، السيما أواخر العام  بسبب

المركز الذي أصدر الدراسة، متواجد بمدينة رام هللا وسط الضفة الغربية، ويترأسه د. خليل الشقاقي، قال في 
بيان وصل "المونيتور" نسخة منه، أن هناك قناعة سائدة لدى معظم الفلسطينيين بأن إسرائيل تنظر للسلطة 

عب دورين مهمين: تعفي إسرائيل من مسؤولية رعاية من يعيشون تحت سيطرتها، وفي نفس على أنها تل
 الوقت تحميها من التهديد الديموغرافي المتجسد في واقع الدولة الواحدة الحالي.

ورغم هذا فإن إسرائيل قد تلجأ لفرض عقوبات من شأنها أن تؤدي، عن قصد أو عن غير قصد، إلى انهيار 
طينية، وهو ما تبدى مؤخرًا في تهديد إسرائيل بقطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين في السلطة الفلس

 الضفة الغربية بسبب تراكم الديون المالية عليهم.
وأضاف بيان المركز: عدد ضئيل من الفلسطينيين يعتقد أن على السلطة أن تحل نفسها إلجبار إسرائيل 

لة، وفي حال انهارت السلطة أو تم حلها، فقد يشكل ضربة مدوية على تحمل مسؤوليتها الكاملة كقوة محت
لجهود الفلسطينيين الرامية لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، السيما إذا خضعت األولى الحتالل إسرائيلي 

 كامل، وكسبت األخيرة المزيد من االستقالل وسمات الدولة.
تح في نزاعها مع إسرائيل، مقابل اكتساب حماس كما سيوجه انهيار السلطة ضربة قاصمة لنهج حركة ف

مصداقية أكبر، مع رفض السلطة لمخطط أمريكي إسرائيلي إلقامة دولة في الضفة، واستمرار انفصال غزة 
 عنها.

 
 سيناريوهات قاسية

ة من أبرز المحاور التي تناولتها الدراسة البعد االقتصادي، متوقعًا أن أسوأ السيناريوهات النهيار السلط
مليارات دوالر من اإلنفاق العام، وتوجيه ضربة قاسية للقطاع الخاص، وتراجع واسع للخدمات في  9تالشي 

ألف موظف فلسطيني لفقدان مصادر  500قطاعات الصحة والتعليم واالتصاالت والمياه والطاقة، وتعرض 
وجه الفلسطينيين للهجرة ، وتزايد ت%40دخلهم، مما سيرفع معدل البطالة لمستويات غير مسبوقة بنسبة 

 لبلدان أخرى، وسيشهد األردن تدفقًا ملحوظًا لسكان الضفة.
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فيما حذرت الدراسة من ارتفاع معدالت الفقر والجريمة والخروج عن القانون بشكل خطير، وأن تلجأ 
-ةوفلسطينيالميلشيات المسلحة لتطبيق القانون بأيديها، مما سيعزز من فرص وقوع أحداث عنف داخلية 

، معتبرًا أن ما أسماه "التفكيك المنظم" للسلطة سيمكن من السيطرة على الفوضى المسلحة المتوقعة، إسرائيلية
لكن ذلك ال يلغي فرضية انهيار األمن الداخلي، السيما في ضوء الشكاوى األخيرة من بروز مجموعات 

 مسلحة تتحدى السلطة في مدن الضفة.
نتفاضة الثالثة قد يصبح أمرًا ال مفر منه، ومع انهيار التنسيق األمني بين ولفتت الدراسة إلى أن اندالع اال

األجهزة األمنية الفلسطينية واإلسرائيلية، سيواجه الجيش اإلسرائيلي والمستوطنون تهديدات جديدة، عبر 
أكيد تنافس حركتي فتح وحماس الكتساب مزيد من الشعبية بتنفيذ العمليات الفدائية ضد إسرائيل، رغم ت

رئيس السلطة الفلسطينية أواخر يناير الماضي على استمرار التعاون األمني مع إسرائيل، لمالحقة 
 المجموعات المسلحة.

 
 حماس..المستفيد األكبر

رغم أن الدراسة أكاديمية بحتة، وقام على إعدادها خبراء فنيون ليس لديهم والءات لحركة حماس وال تعاطفًا 
الرابح األكبر من سيناريو انهيار السلطة أو حلها هي حماس، ألنها ستعيد تنظيم معها، لكنها أظهرت أن 

نفسها وتجديد أنشطتها في الضفة الغربية، وستتمكن من بناء قوتها العسكرية بسرعة، وتصعيد مقاومتها 
سرائيل كما أوضح ذلك "المونيتور" في تحليل  المسلحة ضد إسرائيل، بعد مالحقتها المتواصلة من السلطة وا 

 سابق.
لكن األمر المثير لالنتباه أن الدراسة تتوقع بأن تحافظ حماس على الهدوء في قطاع غزة، وعدم تنفيذ 
عمليات مسلحة ضد إسرائيل، لتثبيت سلطتها هناك، لكن عدم تلقي عشرات آالف الموظفين هناك لرواتبهم 

 ، السيما على الصعيد المعيشي واالقتصادي.من السلطة المنهارة، سيفاقم من التحديات الماثلة أمام الحركة
ومع التخوف من حالة انفالت أمني وفوضى مسلحة، توصي الدراسة السلطة بحماية أسلحة أجهزتها 
األمنية، وتخزينها في مناطق خارج المنشآت العسكرية المعروفة، خشية من وقوعها بأيدي ميليشيات 

نشاء مؤسس ات محلية مستقلة في مختلف القطاعات، مما قد يساهم مسلحة، وتشكيل حكومة في المنفى، وا 
 في بلورة هيئات تنظيمية بديلة عند غياب السلطة الفلسطينية.

 52/2/2152المونيتور، 
 

  وماذا بعد "شيطنة" حماس؟ 25
 صالح بديوي

يناير/كانون الثاني  27طالعتنا صحيفة األخبار القومية الصادرة في العاصمة المصرية القاهرة يوم 
ماضي، بخبر يشير إلى أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قامت بإرسال كتائب بقيادة "المجاهد" أحمد ال

 يناير المجيدة. 21الجعبري إلى مصر لتخريب احتفاالت الذكرى الثالثة لثورة 
 من الممكن كان-المصريوالتي من المفترض أنها مملوكة للشعب -وهذا الخبر الذي نشرته تلك الصحيفة 

أن يصدقه العامة في مصر، لوال أن القائد الحمساوي المشار إليه كان قد استشهد في نوفمبر/تشرين الثاني 
 عندما قصفت طائرة آباتشي "إسرائيلية" سيارته التي كان يستقلها في قطاع غزة. 2052عام 



 
 
 

 

 

           21ص                                    3523العدد:     51/2/2152 السبت التاريخ:

يناير جاء ضمن  21لثورة اتهام إعالم الكراهية أحمد الجعبري "بتخريب احتفاالت المصريين بالذكرى الثالثة 
سلسلة أخبار وتقارير كاذبة بدأت فضائيات وصحف االنقالب بمصر تبثها على نطاق واسع فور وصول 

 اإلخوان للسلطة.
وكانت تلك األخبار تشير إلى أن الرئيس محمد مرسي سيترك شبه جزيرة سيناء ألهل غزة، ويبيع قناة 

ان، وكل ذلك كان يتم وفق مخطط شحن معنوي للعامة السويس لدولة قطر، ويتنازل عن حاليب للسود
قامت به ما تسمى بدولة مبارك العميقة، مستخدمة وسائل إعالم وصحفا يقودها رجال أعمال الرئيس 

، وما أفرزته من شرعية وعملية 2055يناير/كانون الثاني  21المخلوع حسنى مبارك، وذلك لالنتقام من ثورة 
 خطط بإحكام وعناية فائقين لكي يحقق األهداف المرجوة من ورائه.سياسية، وتم إعداد هذا الم

 
 إعالم الكراهية

وبعد أن نجح إعالم رجال أعمال مبارك في دعم االنقالب على الشرعية في مصر، لعب اإلعالم دور رأس 
الحربة لتنفيذ مخطط شحن المصريين وتحريضهم على كراهية حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" على 

 تبار أن الحركة امتداد لجماعة اإلخوان المسلمين.اع
وكان هذا اإلعالم رّوج معلومات كاذبة تشير إلى أن حماس تقوم بقتل جنود الشرطة والجيش المصريين في 

 21سيناء ولها مطامع في أرضها، وأنها تدخلت في الشأن المصري، واقتحمت السجون إبان أحداث ثورة 
 .2055يناير/كانون الثاني 

وكل ذلك الشحن ضد حركة "حماس" كان يتم من قبل االنقالبين وا عالمهم ال لشيء إال لكسب دعم وود 
إسرائيل وواشنطن تجاه االنقالب من جهة، وتشويه صورة اإلخوان المسلمين لدى العامة بمصر من جهة 

 .؟أخرى
شية وضحاها جماعة إرهابية، ومن األمور الملفتة لالنتباه هنا، أن جماعة اإلخوان المسلمين أصبحت بين ع

رئيسيا في المعادلة السياسية  مكونا-مضىإلى وقت قريب -وكل قادتها إرهابيون، قادتها الذين كانوا 
الوطنية، بل وقادة لدولة مصر، وذلك قبيل أن تنقلب المؤسسة العسكرية عليهم وتقصيهم عن السلطة التي 

االستحقاقات أشرفت عليها القوات المسلحة نفسها، وشهدت  وصلوا إليها بناء على استحقاقات انتخابية، تلك
 لها منظمات دولية وشهد لها العالم كله بالنزاهة والشفافية.

وعلى الرغم من ذلك فإن هؤالء القادة من اإلخوان الذين انتخبهم الشعب اعتبرتهم قيادة القوات المسلحة 
، ولألسف يحدث ذلك من أجل إرضاء إرهابيين-فاقهور متمثلة في الفريق أول عبد الفتاح السيسي -المصرية 

 من-شرعيةولو بصورة غير -أجندات خارجية من جهة، وطموحات بعض هؤالء القادة في الوصول للسلطة 
 الجهة األخرى، كما يشير إلى ذلك بوضوح الواقع الراهن بمصر.

 
 القضاء يدخل على الخط

لقضاء الذي يعتبره أنصار الشرعية شريكا إستراتيجيا والقضاء من جهته هو اآلخر دخل أيضا على الخط، ا
في االنقالب على الشرعية، دخل على خط تشويه صورة "حماس"، حيث تفوقت النيابة العامة خالل جلسة 

في معرض تالوتها قرار -محاكمة الرئيس محمد مرسي األخيرة على صحيفة األخبار، وذلك عندما أوردت 
المنتخب من قبل شعبه محمد مرسي، واتهامات وجهتها إلى أسماء معلومات ضد الرئيس  -االتهام

شخصيات تنتمي لحركة "حماس"، وزعمت أن تلك األسماء جرى تهريبها من داخل سجن وادي النطرون 
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، إال أن حركة حماس ردت على قرار االتهام الذي تلته 2055يناير/كانون الثاني  21إبان أحداث ثورة 
، مشيرة إلى أن االدعاءات التي ذكرتها النيابة العامة المصرية ضد حركة حماس النيابة العامة المصرية

 سياسية محضة، واّدعاءات باطلة جملة وتفصيال.
كاألسير حسن سالمة المحكوم عليه بعدد من -ويعتبر إدراجها أسماء أسرى يقبعون في سجون االحتالل 

بسنوات كالشهيد  2055يناير/كانون الثاني  21، وأسماء شهداء قضوا قبل ثورة 5337المؤبدات منذ عام 
، والشهيد تيسير أبو سنيمة الذي استشهد عام 2007حسام الصانع الذي استشهد خالل حرب الفرقان عام 

الئحة االتهامات األخيرة يكشف بوضوح وبصورة أقرب إلى الفضيحة زيف هذه االّدعاءات  في-2003
 لتهم المعلبة.وبطالنها، وأّنها قائمة على الفبركة وا

وما جاء في الئحة االتهام التي وجهتها النيابة لبعض الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين خالل جلسة محاكمة 
يناير/كانون الثاني الماضي، جعل تلك الجهة القضائية  23الرئيس محمد مرسي ورفاقه يوم الخميس 

تواصل االجتماعي "فيسبوك" و"توتير", ليس فقط على مواقع ال المصري،ُعرضة للسخرية من قبل الشباب 
 بل امتدت السخرية إلى الشارع المصري.

وتناول الشباب بشكل ساخر ما نسبته النيابة إلى الشهيد أحمد الجعبري بأنه يدير غرفة عمليات من قبره 
لذي مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات العصرية, وفي هذه الغرفة يجلس الجعبري مع الشهيد حسام الصانع ا

يتولى عمليات التشفير، والشهيد تيسير أبو سنيمة الذي يتولى العالقات العامة، أما األسير حسن سالمة 
فيتولى حراسة غرفة العمليات من برج محصن, كما أن الشهيد أحمد الجعبري يمتلك أجهزة تجسس عالية 

ينقل هذه المعلومات لجهات المستوى ويراقب عن كثب كل ما يجري في أروقة الفلول والعسكريين بمصر، و 
 أجنبية, والشهيد أحمد الجعبري أيضا يرسل العديد من اإلشارات الماسونية من خالل أجهزة التحكم عن بعد.

وبالطبع، فإن سخرية الشباب المصري من الجهات القضائية لها تأثيرها الخطير على هيبة القضاء 
 مما يهدد األمن والسلم المجتمعي في مصر. المصري،

 
 حماس وأمن مصر

 غزة،وربما إلقاء الضوء على حقيقة العالقات بين السلطات المصرية اآلن وحركة "حماس" التي تحكم 
يكشف لنا بوضوح أن أهل االنقالب يفتعلون األزمات مع الحركة لخدمة أجندة إسرائيلية، ولكي يضمنوا 

 ة".تواصل دعم واشنطن وتل أبيب لتلك الجريمة "االنقالب على الشرعي
ومنذ وقت قريب جمعني لقاء مع مسؤول بارز ينتمي إلى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وخالل هذا 
اللقاء أكد هذا المسؤول أن السلطة الحالية بالقاهرة متأكدة تماما من أن حركة "حماس" ليس لها أي دور من 

وأن أجندة "حماس" الرئيسية قريب أو بعيد في الشأن الداخلي لمصر أو أي شأن داخلي عربي آخر، 
 تنحصر في العمل من أجل تحرير فلسطين، وأن رصاص "حماس" لن يوجه إال نحو غزاة فلسطين.

وشدد على أن حماس مهما كانت خالفاتها مع "القاهرة" فإنها ترى األمن القومي المصري والفلسطيني أيد 
ي فال مصلحة لـ"حماس" على اإلطالق في واحدة والتنسيق بين الطرفين لم يتوقف لحظة واحدة، وبالتال

 االنحياز إلى أي جانب من أطراف األزمة المصرية.
وعلى خالف ما يشاع في بعض وسائل اإلعالم التي تبث من العاصمة المصرية القاهرة، فإنه ال يوجد 

 عنصر واحد من حماس في سيناء، ولم ترسل الحركة أي عناصر إلى داخل األرض المصرية.
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المهم اإلشارة إلى أن أجواء هذا اللقاء الذي جمعني بالمسؤول الفلسطيني عكست شعور أهلنا في  ولعله من
غزة بالمرارة حيال بعض القوى السياسية ووسائل اإلعالم في القاهرة التي تصر على أن تزج باسم "حماس" 

 في األزمة المصرية على سبيل تصفية خالفاتها مع اإلخوان ال أكثر.
للتنسيق األمني اإلسرائيلي مع االنقالبين في مصر ودوره في تدهور عالقات القاهرة مع  وهذا يقودنا

"حماس"، ويكشف التقرير الذي تقدم به مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي لدوائر صنع القرار في تل 
المصري،  عمق التعاون اإلسرائيلي مع الجيش عن-بأسبوعوذلك بعد االنقالب الذي حدث في مصر -أبيب 

ومواصلة تل أبيب السماح للجيش المصري باستخدام القوات في سيناء، بحجم أكبر مما تسمح به اتفاقية 
 كامب ديفيد للجيش المصري في بنودها بالتحرك في سيناء.
لكي يواجه الشبكات الجهادية التي  المصري،ويعتبر ذلك استثناء من قبل الكيان الصهيوني للجيش 

في المقام األول واألخير، مثل شبكات تهريب الوسائل القتالية إلى قطاع غزة، وقد تستهدف إسرائيل 
وذلك ضمن ما  السالم،استجابت إسرائيل لطلبات مصرية باستخدام قوات ووسائل تتجاوز قيود ملحق اتفاق 

 وصف بالحرب على اإلرهاب.
يق فوق غزة ضمن الدور وفي هذا اإلطار، سمحت إسرائيل من قبل لطائرات مصرية مروحية بالتحل

الذي زعم البعض أنه قادم من غزة، ولإلشراف على تدمير أنفاق بين مصر  "،المصري لمحاربة "اإلرهاب
والقطاع، وهي أنفاق يقاوم من خاللها أهل غزة الحصار المفروض عليهم، وهي المرة األولى منذ كارثة 

 م التي يسمح فيها بذلك.5376الخامس من يونيو/حزيران 
بق هذا تنسيق أمني في عملية حماية مطار إيالت أعلنته "إسرائيل" صراحة، وقالت إن مصر أبلغتها وس

بمعلومات عن اعتزام جهاديين إطالق صواريخ على مطار إيالت، وأنه لهذا الغرض تم إغالق المطار عدة 
 أيام ثم تم فتحه بعد رصد هذه المجموعات الستهدافها.

 
 الحرب على غزة

يرى خبراء وساسة في القاهرة أن  -التي يشنها اإلعالم المصري ضد "حماس"-الهجمة الشرسة وأمام تلك 
هناك مخططا يجري تجهيزه من أجل إسقاط نظام حكم حركة "حماس" في غزة، وهذا المخطط يمهد له 
اإلعالم المصري عبر أخطر عملية لتشويه سمعة حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" وتلويث كل من 

 23اطف معها في مصر. وربما يكشف البيان الذي أصدرته حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بتاريخ يتع
يناير/كانون الثاني الماضي حقيقة األزمة بين حماس وسلطات االنقالب في القاهرة، وما يترتب على ذلك 

 من مؤامرة صهيونية ضد المقاومة الفلسطينية.
وجز مضمونه وتكشف أبعاد المؤامرة التي تتعرض لها "حماس"، حيث وربما السطور األولى من البيان ت

يقول البيان: "في تزامن مريب تتقاطع فيه التهديدات الصهيونية بضرب قطاع غزة وتشديد حصاره، وما 
يحاك للقضية من تصفية عبر خطة كيري "الصهيوأميركية" مع هذا الكم الهائل المتصاعد من االتهامات 

ة حماس والمقاومة الفلسطينية بالتدخل في الشأن المصري واختالق أحداث وأسماء ال الموّجهة ضد حرك
حقيقة لها على أرض الواقع، وانتقال حّمى شيطنة حماس في مصر واعتبارها عدوا من اإلعالم إلى 

 القضاء".
 ولألسف، وعلى الرغم من وضوح مواقف وتصريحات قادة حماس وحرصهم على الشفافية الشديدة خالل
تعاملهم مع الشأن المصري، فإن سلطات االنقالب في القاهرة تعطيهم ظهرها وال تستمع إال لصوت قادة تل 
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أبيب، وتتخذ من حركة حماس قربانا تحاول أن تقدمه إلسرائيل لكي تساعدها في الضغط على الواليات 
 المتحدة لتقف مساندة وداعمة لالنقالب العسكري في مصر.

االنقالب يخوضون حربا بالوكالة اآلن ضد حماس والمقاومة ولصالح جيش الحرب  ومن الواضح أن قادة
اإلسرائيلي وتلك الحرب يمكن رؤيتها بوضوح من خالل تواصل التحرش اإلعالمي بحماس ومحاصرتها في 

 قطاع غزة والتضييق عليها وهو ما يجعل أهلنا في القطاع يعيشون معاناة حياتية كبيرة.
بيون بالقاهرة تجاه غزة يراه الكثير من الخبراء بمثابة تمهيد لألجواء أمام ضربة عسكرية وما يفعله االنقال

إسرائيلية محتملة ضد أهلنا في قطاع غزة، وذلك ما أدركته حركة حماس الحاكمة بالقطاع وحذرت حكومة 
 تل أبيب مؤخرا من اإلقدام عليه.

إلعالم اإلسرائيلي, وواصلت القناة الثانية مخطط "شيطنة" حماس في اإلعالم المصري حظي بترحاب ا
اإلسرائيلية بّث أغنية "كلنا بنحب السيسي" للمطرب الشعبي المصري "شعبان عبد الرحيم "الذي غناها حبا 
في وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وقد سبق لشعبان عبدالرحيم أن غنى أغنيته الشهيرة "بحب عمرو 

نية التي أثارت غضب إسرائيل, ولم يعد اإلعالم المصري يبثها حاليا, على موسى وبكره إسرائيل" وهى األغ
الرغم من أنها حظيت بقبول كل المصريين، أما أغنية "كلنا بنجب السيسي" فتغنى بها المصريون المؤيدون 

 .استراتيجياللجانب االنقالبي الذي يعتبر إسرائيل شريكا 
 52/2/2152، الجزيرة نت، الدوحة

 
 قة الصواريخ االسرائيلية الى الهندكيري وصف 22

 عمير ربابورت
اعتزمت الهند مؤخرا التوقيع على صفقة كبرى لشراء صواريخ "سبايك" من شركة رفائيل وقد اتفق على كل 
شيء: الصواريخ االسرائيلية، المعروفة في الجيش االسرائيلي بلقب "غيل" اجتازت في الهند سلسلة من 

 عظيم أوشك أن يشتري عددا هائال من صواريخ "سبايك" مقابل ماليين الدوالرات. التجارب والجيش الهندي ال
غير أنه تماما في اللحظة األخيرة طرأت انعطافة مفاجئة: وزير الخارجية األميركي جون كيري، وفي اعقابه 

وا كل االوراق كل القيادة في االدارة األميركية، بدأوا يتدخلون ويمارسون على الهنود ضغطا سياسيا كي يقطع
مع االسرائيليين وبدال من ذلك يشترون صواريخ "جبلين" األميركية. وقدم األميركيون وعدا  أعدوهاالتي 

ما اشتروا "جبلين" من  إذامغريا: اشراك الهنود في تطوير الصاروخ المضاد للدبابات األميركي التالي فقط 
 الجيل الحالي، بدال من "سبايك". 

ة األميركية من التقليص في وزارة الدفاع األميركية. وكنتيجة لذلك، فان االدارة تفعل كل ما وينبع تدخل القياد
 في وسعها كي توفر عمال للصناعات األميركية الكبرى كي ال "تجف" نقصا للرزق. 

كان الهنود سيتراجعون عن الصفقة مع اسرائيل. ولكن القضية  إذافي ضوء هذا التدخل، ليس واضحا بعد 
يكشف النقاب عنها هنا ألول مرة هي مجرد طرف الجبل الجليدي لتغييرات دراماتيكية في عادات  التي

استهالك السالح في العالم. فمئات من كبار رجاالت األمن االسرائيليين، بدءا بوزير الدفاع نفسه، ودونه 
دفيكسبو في نيودلهي  ممن تدفقوا في االسبوع األخير الى المعرضين األمنيين الكبيرين في آسيا، معرض

الهند والصالون الجوي في سنغافورة. يفهمون ما ال يعرفه معظم االسرائيليين: لقرارات دول مثل الهند يوجد 
 تأثير هائل على االقتصاد االسرائيلي وعلى األمن االسرائيلي، وهو من المتوقع ان يزداد أكثر فأكثر. 
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تتخذ في الشرق وبين االقتصاد واألمن االسرائيليين من المهم من أجل فهم العالقة التي بين القرارات التي 
أن نعرف ان نموذج تطوير السالح االسرائيلي يقوم على التصدير. فكجيش لدولة صغيرة، ال يمكن للجيش 
االسرائيلي أن يسمح لنفسه بان يتزود بكل الوسائل القتالية التي ينزع اليها خيال القيادات العسكرية. ومن 

مما يمكن للجيش االسرائيلي ان يسمح لنفسه به، فان مديرية  أكثريتم في اسرائيل تطوير امور أجل ان 
تطوير الوسائل القتالية في وزارة الدفاع "مفات" تطور جزءا من الوسائل بالتعاون مع دول أجنبية ولكن 

ني "سبت". وبشكل عام صديقة. واضافة الى ذلك، فقد اقامت وزارة الدفاع قسما للمساعدة في التصدير األم
تباع للجيش االسرائيلي وسائل  وأحياناتتيح المبيعات للخارج للصناعات األمنية تمويل كلفة التطوير الهائلة )

خاسرة ايضا فقط كي يكون ممكنا ان يقولوا في الخارج ان الجيش االسرائيلي يستخدم هذه الوسائل(.  بأسعار
بية تتزود بوسائل ال يمكن للجيش االسرائيلي ان يسمح لنفسه ولكن تنشأ احيانا اوضاع سخيفة: دول اجن

 بها. 
نحو ربع اجمالي  –مليارات دوالر في السنة  6لقد نما حجم التصدير األمني في العقد األخير لدرجة انه بلغ 

في المئة من انتاج  70من  أكثرتصدير التكنولوجيا االسرائيلية. وحجم التصدير األمني عال لدرجة أن 
صناعات األمنية االسرائيلية االربع )الصناعة الجوية، البيت، رفائي وتعس( مخصص للجيوش االجنبية ال

وليس للجيش االسرائيلي. وال تتضمن المعطيات التصدير الهائل لوسائل الحماية والدفاع التي تعتبر مدنية 
" وأيهم أمنىطع أي منتج هو "ومنتجات صناعة "السايبر" االسرائيلية، وان كان ال يمكن دوما القول بالق

 "مدني". 
حتى قبل بضع سنوات توزع التصدير األمني االسرائيلي الى ثالثة اجزاء متساوية جدا: الواليات المتحدة، 
اوروبا وباقي العالم. ولكن في السنوات األخيرة، والتي حصلت فيها قفزة في التصدير األمني، كان اساس 

ول معينة في االتحاد السوفييتي سابقا. وفيتنام هي االخرى تعتبر من المبيعات الى جنوب شرق آسيا ود
ناحية اسرائيل سوقا باحتماالت كامنة. ولكن من بين كل الدول من آسيا، فان الدولة التي تعتبر الزبون 

 األكبر بشكل خاص للتصدير األمني االسرائيلي هي الهند. 
تسويق في الصناعة الجوية، الذي ترأس في الماضي وعلى حد قول شيرلي بن شطريت، نائب مدير عام ال

مكاتب الشركة في سنغافورة، فان ميل تعزيز السوق األمنية في آسيا سيتعاظم فقط. ومن التقديرات التي 
تبلورت في الصناعة الجوية يتبين أن الميل سيؤدي الى ان تكون ميزانيات الدفاع في آسيا أعلى في العام 

. وفي نفس الوقت فان ميزانيات الدفاع في الواليات 2052ة مقارنة بالعام في المئ 19بمعدل  2020
في المئة مقارنة  20المتحدة وفي اوروبا، والتي تقلصت منذ االن ستكون أدنى بعد ست سنوات بـ 

 . 2052بالميزانيات في تلك الدول في 
القتصادات في الشرق تتفجر بينما وتعود اسباب التغييرات الى اسباب اقتصادية وجغرافية وسياسية ايضا. فا

اسواق الغرب تنطفئ، ودول حلف الناتو باتت تعبة من الحروب وتعاني من فائض عتاد بعد الخروج من 
 أكثرالعراق وافغانستان بينما في آسيا فان الوضع آخذ في السخونة فقط. فالنزاع الهندي الباكستاني ساخن 

مناطق سيطرة في بحر الصين، حيث اكتشفت في السنوات من أي وقت مضى، ولكن النزاعات على جزر و 
األخيرة مقدرات هائلة من الطاقة آخذة فقط بالتعاظم كلما رسخت الصين مكانتها كقوة عظمى عالمية رائدة 

 وتحاول ضم المزيد من المناطق لنفسها.
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االقصى، بما  "الوضع يؤثر على كل آسيا"، يقول بن شطريت. "حددنا كهدف سلسلة من الدول في الشرق
فيها اليابان التي تنفتح على السوق االسرائيلية وحتى الفلبين قررت بشكل مفاجئ ميزانية تعاظم سنوية بمبلغ 

 مليار دوالر.  5.7
ال يمكن كشف كل شيء عن العالقات األمنية مع دول آسيا، ولكن حقيقة أن الهند واسرائيل مثال شريكتان 

 –مشروع "ركيع" الذي سيرث في العقد القادم دبابة المركفا االسطورية  – في تطوير مركبة قتالية مستقبلية
 يتحدث من تلقاء نفسه. 

عند مدخل مصنع "ملم" للصناعة الجوية في بئر السبع )المصنع الذي ينتج ضمن امور اخرى صواريخ 
ن خلفية ذلك دينية من العاملين ليس واثقا من أ أحدحيتس( تعلق يافطة مع آية "اشكروا الرب على الخير". 

أم أنها ترتبط بحقيقة ان "ملم"، مثل الصناعة الجوية كلها تدين بازدهارها لشبه القارة الهندية الهائلة. حتى 
لم تكن على االطالق عالقات دبلوماسية بين اسرائيل والهند، ولكنها اآلن تتنافس على كل  5332العام 

عار الصينيين منخفضة مثلما في كل مجال آخر، وحتى لو لم عطاء للدولة ألي دولة ال تعتبر عدوة لها. اس
تكن النوعية المعة فغير مرة تشكل البضائع الصينية منافسة حقيقية أو على االقل تخفض االسعار 

 العالمية. 
ألف دوالر للفرد، ترى نفسها كجزيرة صغيرة  70في سنغافورة القصة مختلفة فالدولة تزدهر مع ناتج خام 

. أيبدو لكم معروفا؟ ربما، ولكن السنغافوريين لن يتحدثوا أبدا بشكل علني عن عالقاتهم مع عداءباألمحاطة 
 اسرائيل. 

سنغافورة هي دولة صغيرة تتصرف كقوة عظمى. فالتظاهرة التي بدأت في الصالون الجوي هي استعراض 
كان السنغافوريون يستدعون  إذاجل: للقوة والدولة التي تعتبر "دكتاتورية متنورة" يوجد لها سجل مفتوح ويد تس

 شخصية امنية ما الى الصالون الجوي، كاستعراض للقوة الوطنية لديهم، فال احتمال في أن ترفض. 
أن وزير الدفاع موشيه يعلون، مدير عام وزارة الدفاع دان هرئيل، وعشرات آخرين من  إذاال غرو 

ة، بما في ذلك كل قيادة الصناعة األمنية، قضوا هذا الشخصيات االساسية في المؤسسة األمنية االسرائيلي
 االسبوع وقتهم في صالون سنغافورة. 

هل توشك اسرائيل على فقدان االسواق األمنية آلسيا والتي تساهم لها جدا في اقتصادها وأمنها؟ رئيس 
صناعات األمنية الوزراء ال يحث صناعات امنية، ولكن السمعة، وكذا العالقات األمنية والشخصية تحفظ ال

االسرائيلية في الصورة حتى في سلسلة العطاءات الحالية. في اسرائيل يتوقعون التوقيع على عدة صفقات 
صفقة  إلحباطجديدة مع الهند بعد االنتخابات التي ستجرى في حزيران هناك، رغم الجهد األميركي 

 "سبايك".
عندما قلص الجيش االسرائيلي في الخلفية بشكل تهتز  إلسرائيلومع ذلك، فان االرض في السوق األمنية 

كبير الطلبات من الصناعات األمنية. وفي ضوء التقليصات في اسرائيل والدول الغربية، هبط حجم العاملين 
ألف. رفائيل، صناعات اخرى وكذا الجيش االسرائيلي  52ألف الى  57في "البيت" في السنة األخيرة من 

ما تقلص تيار المليارات من الشرق، فان  إذاقاالت هامة. إفي ذروة موجة نفسه يوجد حقا هذه االيام 
 الضربة ستكون أليمة بأضعاف. 

وال يزال، توجد بشائر طيبة ايضا: من محادثات مع جهات هندية يتضح أنهم ال يميلون الى الثقة 
اجة األميركية للسيولة باألميركيين. وهم ال يزالون يتذكرون لهم الحظر الذي ألغي بشكل حاد في ضوء الح

النقدية ويخشون غير قليل من أن يدخل األميركيون لهم "أحصنة طروادة" مع المنتوج العسكري. هذا الخوف 
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ظهر في اعقاب كشف االساليب التي ال تكل وال تمل لوكالة االستخبارات األميركية التي تتجسس بكل 
 وسيلة حتى على كبار اصدقاء الواليات المتحدة. 

 
 
 
 
 
 
 

وعلى حد قول اوريول، فان ما يوجد اآلن على جدول االعمال هو تغيير دراماتيكي في سياسة الهند: ليس 
في ظل التعهد بشراء مقابل بل تنفيذ صفقات سالح بتعاون كامل من الصناعة األمنية  أجنبيشراء منتج 

ليس مطلبا مدحوضا. "فكل الدول الهندية في ظل نقل جزء هام من االنتاج الى الهند. ويقول اوريول إن هذا 
تتخذ اسلوبا مشابها: هكذا يكون لنا منذ سنين سلسلة طويلة من التعاون مع شركات اميركية لتنفيذ مبيعات 

هامة مع شركات  تعاونياتفي الواليات المتحدة. نحن نفهم السياسة األمنية الجديدة. وأقمنا منذ اآلن عدة 
 هندية".

 52/2/2152، معاريف
 51/2/2152، الجديدة، رام هللا الحياة
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