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نريددد القدددس مدينددة و الجئددين بماليددين ال "إسددرائيل": ال نريددد إغددرا  رام هللايين فددي إسددرائيلعبدداس لطددالب  1
 مفتوحة
الرئيس محمود عباس )أبو ، أن محمد يونس، عن مراسلها ام هللامن ر ، 71/2/2174، الحياة، لندن ذكرت

ي، قائاًل إن الجانب الفلسطيني قدم ثالثة تنازالت رئيسة سرائيلمازن( وجه أمس رسائل طمأنة الى الشارع اإل
لحدود واالمن والالجئين، مؤكدًا انه ال يطالب بعودة جميع الالجئين ي في مواضيع اسرائيلالى الجانب اإل

 .إسرائيلالفلسطينيين البالغ عددهم خمسة ماليين الجئ الى 
يين زاروه في مقر الرئاسة في رام هللا برفقة إسرائيلشاب وشابه  200وقال عباس خالل لقاء نادر مع نحو 

ية( سرائيلالدعاية )اإل"حيلك بار:  "الكنيست"الدولتين في ، رئيس كتلة حل "العمل"عضو الكنيست من حزب 
تقول ان ابو مازن يريد أن يعيد خمسة ماليين الجئ، لم يحصل هذا الكالم اطالقًا، كل الذي قلناه: تعالوا 

 ."نضع الملف على الطاولة ألن الالجئين قضية ال بد ان تحل من اجل انهاء الصراع
بالماليين لتغيير طبيعتها، لكني أقول، على األقل، يجب ان  إسرائيلق انا ال اعمل على إغرا"وأضاف: 

مبادرة السالم العربية، وهي أهم مبادرة ". وتابع: "نضع الملف على الطاولة ونحله بواسطة الحلول الخالقة
، طالبت بحل عادل متفق عليه لقضية الالجئين، والحل هذا يأتي بالتفاهم واالتفاق 7441سالم منذ عام 

 ."يين. وعندما نقول حل بالتوافق يعني ان الطرفين يجب ان يكونا راضيينسرائيلبين الفلسطينيين واإل
وقال عباس ان التنازلْين اآلخرين الذين قدمهما الفلسطينيون هما قبولهم بإجراء تبادل اراض من اجل رسم 

 قوات حلف األطلسي )ناتو(. الحدود، وقبول وجود طرف ثالث لحماية االمن في االراضي الفلسطينية، هو
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قلقة من المستقبل ومن التطرف، اذًا  إسرائيلتجاه االمن،  إسرائيلنقدر حساسية "وعن االمن، قال عباس: 
 ."لنأتي بطرف ثالث يجلس في ارضنا لحماية االمن لنا ولهم، والطرف الثالث هو ناتو، حليفكم

لى استمرار االحتالل واالستيطان، ومن اصابة ي من النتائج المترتبة عسرائيلوحذر عباس الشباب اإل
ان انام  أخشى"االجيال الشابة الفلسطينية باليأس من حل الدولتين وتوجهها الى حل الدولة الواحدة. وقال: 

 ."ليلة ألصحو على وجود بؤرة استيطانية في قلب مقر المقاطعة )الرئاسة( في رام هللا
سأل اين ستقام الدولة الفلسطينية في ظل استمرار التوسع االستيطاني وقال ان االجيال الفلسطينية الجديدة ت

بدأت تطالب بحل الدولة الواحدة لتعّذر تطبيق حل الدولتين نتيجة استمرار االستيطان في  وأنهاالواسع، 
 ارض الدولة الفلسطينية.

ان عدم حدوث تقدم ربما نيسان )أبريل( المقبل، و  24وأضاف ان الجولة الراهنة من المفاوضات ستنتهي في 
 ."ضعوا انفسكم مكاننا، وقولوا لنا ماذا نفعل"يؤدي الى حدوث عنف، رغم انه يعارض ذلك. وأضاف: 

واعترف عباس بوجود تحريض في وسائل االعالم والمدارس، لكنه قال ان هناك تحريضًا في وسائل االعالم 
لمعالجة مشاكل  يةإسرائيل- فلسطينية-ثية اميركية ية، مجددًا مطالبته بتشكيل لجنة ثالسرائيلوالمدارس اإل

. وطالب بأن تكون القدس مدينة إسرائيلالتحريض ووقفه في الجانبين، وليس في جانب واحد كما تطالب 
ية والثانية فلسطينية، فيما يقام جسم تنسيقي بين البلديتين، معتبرًا إسرائيلمفتوحة تقام فيها بلديتان، واحدة 

 بين الشعبين. "تعايش الحقيقيبداية ال"ذلك 
يين، مشيرًا الى ان المستوطن سرائيلوقال إن هناك تمييزًا فادحًا في حصص المياه بين الفلسطينيين واإل

 ضعفًا لما يحصل عليه الفلسطيني. 72يحصل على حصة من المياه تساوي 
ب الى االمم المتحدة وتغير ان تذه إسرائيلدولة يهودية، قائاًل ان على  إسرائيلوجدد رفضه االعتراف ب

 هويتها بداًل من ان تطالب الفلسطينيين االعتراف بها دولة يهودية.
ية بأنه ال يعترف بالمحرقة، وقال انه يؤمن بأن ماليين اليهود قتلوا في المحرقة إسرائيلونفى ادعاءات 

 النازية.
ي الذي شكلتها القيادة سرائيلع اإلوجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تعقدها لجنة التواصل مع المجتم

 ودفعه الى تبني مشروع حل الدولتين.  إسرائيلالفلسطينية لمخاطبة الرأي العام في 
ي محمد المدني ان سرائيل، رئيس لجنة التواصل مع المجتمع اإل"فتح"وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 

 .إسرائيلهدف تعزيز معسكر السالم في اللجنة ماضية في عقد المزيد من اللقاءات بين الجانبين ب
صحيفة "معاريف" العبرية قالت مساء اليوم ، أن خاصة ترجمة، 77/2/2174، القدس، القدس وأضافت

يين الذين زاروا المقاطعة اليوم، أن حماس ستوافق على سرائيلأمام الطلبة اإل أكد“عباس االحد، بأن الرئيس 
فة آساف غبور، الذي حضر اللقاء في المقاطعة، عن الرئيس ونقل مراسل الصحي أي اتفاق مستقبلي".

 إسرائيلعباس قوله "لقد حصلنا على انطباع من قيادة حماس، أنه في حال توصلنا التفاق مستقبلي مع 
 فإنها سوف توافق عليه، وأن أي اتفاق سيشمل قطاع غزة".

 
 إيهاب الغصين: اتصاالت دولية إللزام االحتالل ببنود التهدئة 2

كشف الناطق باسم الحكومة المقالة في غزة إيهاب الغصين، إنها تجري اتصاالت غير مباشرة : وكاالت()
ية" التفاق التهدئة الذي أبرم سرائيلمع الوسيط المصري واالتحاد األوروبي لوضعهم بصورة االنتهاكات "اإل



 
 
 

 

 

           7ص                                    1717العدد:     71/2/2174 اإلثنين التاريخ:

وسيط المصري أو االتحاد وقال الغصين "إن هناك اتصاالت مع الجهات كافة سواء ال .2072في نوفمبر 
نهاء التفاقية التهدئة   ".األوروبي بشكل غير مباشر لوضعه في صورة ما يقوم به االحتالل من قصف دائم وا 

 71/2/2174، الخليج، الشارقة
 

 قطاعالي وجود لتنظيم القاعدة في أرفض : نوكيل وزارة الخارجية في غزة 1
: "نحن لن نقبل ان تكون أمسخارجية في حكومة غزة قال غازي حمد وكيل وزارة ال: يوسف حماد-غزة 

هناك جماعات للقاعدة في غزة ألن فكرنا وعقيدتنا ورؤيتنا االسالمية تتناقض مع ما تطرحه القاعدة التي 
 تشوه االسالم السمح وتقدح في صورته الحقيقية وال تلبي طموحات شعبنا الفلسطيني".

حمل فكر تنظيم القاعدة العالمي التي خرجت مؤخرا بشريط وحول ظهور جماعات أصولية في قطاع غزة ت
فيديو مسجل تحت اسم " رجاالت التوحيد في اكناف بيت المقدس"، قال حمد: "اعتقد ان هذا الكالم غير 
صحيح، هناك عمليات تشويه وتضخيم عن وجود جماعات للقاعدة، او اخرى اصولية في قطاع غزة". 

ة تجربة فاشلة بالعمل االسالمي، مشددا على ان افكار القاعدة ال تلبي وشدد حمد على ان تنظيم القاعد
واضاف "دليل ذلك انظر الى تجربة القاعدة في كل مكان هي غير ناجحة  طموحات الشعب الفلسطيني.

وأدت الى كثير من المواجهات والكثير من الدماء واالوضاع المأساوية التي ال تخدم االسالم والمسلمين ابدا 
 البالد المجاورة".في 

قال: "هناك اتصاالت مع الجانب المصري ونحن ال نخشى اي انتقاد  مصر،وعلى صعيد عالقة حماس مع 
لمصر حتى ترد علينا، هناك اتصاالت وتواصل مستمر مع االخوة في مصر بشأن معبر رفح، وقضايا 

مور مع مصر، بالعكس نحن وقال: "هناك تبادل لآلراء مع مصر ونحن لسنا معنيين بتصعيد اال اخرى".
 معنيين ان تكون االمور هادئة وطبيعية حتى نحل كافة االمور العالقة بالقنوات المعروفة".

 75/2/2174، وكالة قدس نت
 

 المساس بالمقدسات لعب بالنار و السلطة: ال سيادة على المسجد األقصى لغير الفلسطينيين  4
ة الفلسطيني محمود الهباش على أنه ال سيادة على المسجد شدد وزير األوقاف والشؤون الديني: )وكاالت(

األقصى واألماكن الدينية اإلسالمية والمسيحية المقدسة كافة، لغير الفلسطينيين، وهي حق خالص للعرب 
 تتحقق." بتقسيم األقصى لن إسرائيلوالمسلمين والمسيحيين، وأحالم "

رعنة اقتحامات المسجد األقصى هي ادعاءات باطلة ية لشسرائيلوقال الهباش "إن محاوالت الكنيست اإل
نه ال سالم دون عودة القدس كاملة وغير منقوصة للسيادة الفلسطينية، وفي القلب منها  وغير مقبولة، وا 

وشدد على ضرورة التصدي لهذه ". المسجد األقصى المبارك الذي ال يحق لغير المسلمين الصالة فيه
 ستبوءة وغير القانونية، و"أن كل المحاوالت لاللتفاف على المقدسات الممارسات العنصرية غير الشرعي

بالفشل، ألن الفلسطينيين سيعملون بكل ما لديهم للحفاظ عليها، ألنها تمثل هويتهم وحضارتهم الدينية 
وقال الهباش "إن حماية األماكن المقدسة في فلسطين ال تقع على عاتق الفلسطينيين  ".والسياسية والوطنية

حدهم، بل هو بحاجة إلى دعم ومساندة أبناء العالمين العربي واإلسالمي والشرفاء في جميع أنحاء العالم و 
كافة، من أجل تحمل مسؤولياتهم تجاه األماكن المقدسة، والعمل على وضع برنامج عملي على أرض الواقع 

 ".لمواجهة هذه الهجمة المسعورة
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يس الفلسطيني لشؤون مدينة القدس المحتلة أن المساس بالقدس من جانبه أكد أحمد الرويضي مستشار الرئ
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية على تنسيق يومي مع األردن ومصر والعرب وكل األطراف  بالنار.لعب 

ي يطلق بالونات اختبار لقياس ردة سرائيلوقال إن "اليمين اإل وحمايتها.ذات العالقة للدفاع عن المقدسات 
تعلم أن المساس  إسرائيللسطينية والعربية تجاه المقدسات في مدينة القدس المحتلة"، الفتًا إلى أن الفعل الف

" شاهدت ردة الفعل إسرائيلوأضاف أن " المحتلة.بالمقدسات لعب بالنار وتأثيره يتخطى األراضي الفلسطينية 
حيث اندلعت  2000س في العام ي األسبق آرئيل شارون لمدينة القدسرائيلعلى اقتحام رئيس الوزراء اإل

  وقتها.انتفاضة األقصى 
 71/2/2174، الخليج، الشارقة

 
 المدلل: تسهيالت مرتقبة للوكاالت األجنبية بغزة 5

أكدت الناطقة باسم وزارة اإلعالم باللغة اإلنجليزية إسراء المدلل مواصلة مساعيها لتذليل العقبات أمام عمل 
جاء ذلك خالل لقاء المدلل بمدير مكتب اإلقامات وشئون  ي قطاع غزة.الوكاالت األجنبية والمراسلين ف

 على العراقيل التي تواجه الوكاالت بغزة. الطالعهاألجانب نبيل سمور 
وأشارت المدلل إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن تسهيل عملية دخول األجانب، وحصولهم على تراخيص 

سيتم إنشاء برنامج أرشيفي خاص بمعلومات األجانب وبينت أنه  عبر معبر بيت حانون شمال القطاع.
عملية تصميم البرنامج وتعبئة الطلبات إلكترونًيا سيتم العمل  انتهاءوالمراسلين للوكاالت، موضحًة أنه بعد 

 به.
من جانبه، أكد سمور على أهمية هذه الخطوة، مثنيا عليها لما لها من أثر كبير في تعامالت األجانب 

 للقطاع. وسهولة دخولهم
 77/2/2174، فلسطين أون الين

 
 قريبا  بغزة فضائية ناطقة باسم الحكومة الفلسطينية : إيهاب الغصين 7

كشف رئيس المكتب اإلعالمي في الحكومة الفلسطينية المهندس إيهاب الغصين، عن : اللبابيدي أحمد-غزة
ى أنه جاٍر إنهاء كافة الترتيبات عزم حكومته إطالق فضائية ناطقة باسمها في القريب العاجل، مشيًرا إل

وقال الغصين في تصريح خاص بـ"فلسطين": "إن مجلس الوزراء قد اتخذ قراًرا  واإلجراءات الالزمة إلطالقها.
بإنشاء الفضائية في إطار رؤيته لتطوير الوسائل اإلعالمية التابعة للحكومة"، مشيًرا إلى أن وزارة اإلعالم 

 وزاري إلى واقع يخترق الفضاء ليراه العالم كله".عاكفة على تحويل القرار ال
 77/2/2174، فلسطين أون الين

 
 
 

 الخضري: االحتالل ينفذ مخططاته لتهويد القدس بغطاء أمريكي 1
أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن قوات االحتالل تنفذ : غزة

والمسجد األقصى بغطاء أمريكي، مستغلة في الوقت ذاته االنقسام مخططاتها التهويدية في القدس المحتلة 
 الفلسطيني والضعف واالنشغال العربي واإلسالمي بأمور داخلية.
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( تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة منه، "إن الهجمة 2-71وقال الخضري في بياٍن اليوم األحد )
االحتالل  خاللها قواتااًل جديدة، تفرض من الصهيونية ضد القدس تتصاعد بشكل يومي وتأخذ أشك

 حقائق، وترسم على أرض الواقع الخرائط التي رسمتها في رؤيتها البتالع القدس والسيطرة على األقصى".
وأضاف إن قوات االحتالل ال تخفي نواياها لتهويد القدس، وتعمل لتنفيذ مخططاتها بشكل علني عبر 

قتحامات اليومية، ومؤخرًا دعوات أعضاء كنيست إلقرار قانون يسحب االستيطان والتهجير والحفريات واال
 السيادة األردنية على األقصى ويفرض السيادة الصهيونية.

وشدد الخضري على أن الكل الفلسطيني مستهدف، وال مفر إال ذلك بالتوحد السريع، والعمل الستنهاض 
 ".إسرائيللى "األمتين العربية واإلسالمية، والحراك الدولي والضغط ع

 77/2/2174، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ال يوجد موعد محدد لطرح اتفا  اإلطار": الشر  األوسط" 2
إنه ال يوجد موعد محدد لطرح اتفاق اإلطار  "الشرق األوسط"قالت مصادر فلسطينية لـ: كفاح زبون- رام هللا

ت توزيع مسودة االتفاق على الفلسطينيين أو لزيارة وزير الخارجية األميركي جون كيري للمنطقة. ورجح
  يين بداية الشهر المقبل، تمهيدا لطرحه.سرائيلواإل

ي الحاكم إن اتفاق اإلطار أخذ بالتبلور وسيعرض خالل أسابيع سرائيلوقال مسؤول في حزب الليكود اإل
 قليلة. 

اه االتفاق. وأضاف تجهز تحفظاتها التي ستعلنها تج إسرائيلوأكد عضو الكنيست تساحي هنغبي أن 
بعد ذلك فإن المفاوضات حول االتفاق الرئيس ستستمر حتى نهاية العام الحالي على "ية: سرائيللإلذاعة اإل

وقلل هنغبي من احتمال تفكك حزب الليكود في حال الموافقة على اتفاق اإلطار، لكنه قال إن  ."األقل
 .إسرائيلاالتفاق سيؤدي إلى وضع دراماتيكي في 

تصريحات هنغبي بعد ساعات من إعالن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن القيادة  وجاءت
ي لدقيقة واحدة بعد الموعد المحدد النتهائها سرائيلالفلسطينية لن تقبل تمديد المفاوضات مع الجانب اإل

نية في لندن أن األميركيين المقرر في أبريل )نيسان( المقبل. وأكد خالل لقاء مع ممثلين عن الجالية الفلسطي
 ."لم يقدموا للجانب الفلسطيني حتى اآلن أي أفكار أو اقتراحات مكتوبة"

 71/2/2174، الشر  األوسط، لندن
 

 هناك بعض المخالفاتو طه اعتقل مؤخرا  : أيمنأحمد بحر 9
إن قال  أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة،، أن لندن من، 71/2/74، رأي اليوم، لندن ذكرت
وبشكل مقتضب وهو يتحدث عن الواقعة قال خالل مقابلة  قد اعتقل مؤخرا. ،طه القيادي في حماس أيمن

وسيحاسب على  إنه يعامل، وقال ”بعض المخالفات“تلفزيونية أن أيمن طه اعتقل وانه يحقق معه الرتكابه 
تحقيق معه يتم بمعرفة كتائب علمت أن ملف اعتقال أيمن طه وال” رأي اليوم“ ”.كأي مواطن عادي“ذلك 

 القسام، وأن األمر محاط بسرية كبيرة.
في مكتب أحمد بحر اليوم، أكد  مسؤوالً ، أن أ ف ب، عن غزةمن  ،71/2/2174، الحياة، لندن وأضافت

أن "ما ذكره الدكتور أحمد بحر لتلفزيون الغد العربي اليوم صحيح حول التحقيق مع أيمن طه حول 
قال في مقابلة مع تلفزيون الغد العربي الذي يبث من لندن في رٍد على سؤال حول حر قد كان بو  مخالفات".
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طه "هذا خلل ويحدث مع أي فرد من أفراد المجتمع الفلسطيني، وبالنسبة أليمن طه هناك بعض  اعتقال
 المخالفات واألخوة يحققون وسيحاسب على ذلك كأي مواطن عادي".

 االجتماعيشقيق أيمن طه في شريط مصور ُنشر على مواقع التواصل في المقابل، ندد حسن محمد طه 
ب"ما يتعرض له أيمن من تشهير وتجريح" مضيفًا "لم نجد أحدًا في حماس يرد على ذلك، أيمن بشر ربما 
له أخطاء ولكن ليس بحجم ما يشاع"، متابعًا "أشيع هذه األيام أن أيمن محتجز عند حماس في مكان سري 

 اصل مع أهله للتغطية على هذا األمر، وهذا غير صحيح وغير منطقي".وأنه تم التو 
 

 ألف ناخب جديد سيجري تسجيلهم في سجل الناخبين 71"االنتخابات المركزية" لد "االيام":  71
أعلنت لجنة االنتخابات المركزية أنه سيتم خالل الشهر الجاري البدء باإلجراءات العملية  فايز أبو عون:

 اخبين السنوي المزمع إجراؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل شهر آذار المقبل.لتحديث سجل الن
وقال المتحدث باسم لجنة االنتخابات المركزية فريد طعم هللا لـ"األيام"، إنه وبعد أن أعرب مسؤولو الحكومة 

خالل اجتماعات المقالة في قطاع غزة عن استعدادهم للتعاون مع اللجنة في انجاز هذه العملية، وذلك 
ألف طالب وطالبة بلغوا سن  11عقدت معهم لمناقشة هذا الغرض، سيجري اآلن التحضير لتسجيل نحو 

 السابعة عشرة من عمرهم في محافظات الضفة وغزة.
وأوضح طعم هللا أن عملية تسجيل الناخبين ستجرى من خالل طواقم ميدانية متنقلة على كافة المدارس 

عامًا فما فوق، نافيًا في الوقت نفسه أن تكون هذه العملية  71الب ممن بلغت أعمارهم الثانوية لتسجيل الط
نما تسجيل من لم يسجلوا.  هي تحديث السجل االنتخابي كما جرى في العام الماضي، وا 

وذكر طعم هللا أنه وحسب قانون االنتخابات، فإن لجنة االنتخابات المركزية تكون جاهزة دائمًا إلجراء أية 
يومًا من االنتهاء من تحديث السجل  40نتخابات عامة رئاسية أو تشريعية أو مجلس وطني أو محلية بعد ا

االنتخابي، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون هذا الحديث متعلقًا بإجراء أو عدم إجراء االنتخابات العامة 
، بدأ في الحادي عشر من 2071ُيذكر أن تحديث السجل االنتخابي الذي جرى العام الماضي  المقبلة.

مركزًا للتسجيل في الضفة  111وانتهى في العشرين من الشهر نفسه وذلك في  2071شباط من العام 
 مركزًا في قطاع غزة. 251الغربية، و

وكان الدكتور ناصر قال في حينه إن العدد الكلي لطلبات التسجيل المقدمة خالل عملية التسجيل، بلغ 
 ألفا في القطاع. 157ألف طلب في الضفة و 700( ألف طلب منها 457)

 71/2/2174، األيام، رام هللا
 

 أجهزة السلطة تحشد لعملية واسعة تستهدف مخيمات الضفة: المركز الفلسطيني لإلعالم 77
تستعد أجهزة أمن السلطة لشن عملية واسعة تستهدف مخيمات الضفة الغربية بعد تصاعد : الضفة الغربية

د االحتالل الصهيوني، إضافة إلى شعور هذه األجهزة باإلهانة بعد التصدي لها أكثر عمليات المقاومة ض
من مرة ومنعها من اعتقال المقاومين، وتندرج أيضا في سعي السلطة الدؤوب لشيطنة المخيمات واعتبارها 

 السبب في تردي األوضاع بالضفة الغربية. 
قواته في مدينة أريحا للمشاركة في تدريبات  وأكدت مصادر مطلعة لمراسلنا، أن أمن السلطة حشد 

( عنصر من أمن الرئاسة، من النخبة األفضل 500وتجهيزات استعدادا لتلك العملية. وقالت المصادر إن )
وتتلقى تعليمات وتوجيهات وتهيئة حول اقتحام  تقريبا،تدريبا تم تجميعها في مدينة أريحا منذ نحو شهر 
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خاصة داخله بدعم من باقي تشكيالت أمن السلطة. وأشارت المصادر إلى أن والقيام بعمليات  المخيمات،
في حين يدعمها اآلالف من باقي قوى األمن مثل  االقتحام،القوة من أمن الرئاسة ستكون رأس حربة في 

 الوقائي والمخابرات واألمن الوطني واالستخبارات العسكرية.
ار القوة العسكرية في أريحا وأبلغها بأن أية أوامر وأضافت المصادر أن رئيس السلطة محمود عباس ز 

يتلقونها من قيادتهم ليست نابعة منهم بل هي أوامر مباشرة منه، وبالتالي عليهم تنفيذها وهم يشعرون أنهم 
مدعومون مباشرة من طرفه. وبحسب المصادر، فإن هناك حملة تحريض عالية ضد المخيمات في الضفة 

ئم والتجاوزات التي تحدث فيها من أجل تهيئة الرأي العام لتلك العمليات التي ومحاولة إلصاق كل الجرا
 تستهدف بالدرجة األولى جمع السالح.

 71/2/2174، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 إلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية ينفذ بالضفة ومؤجل في غزة قرارفي رام هللا:  "الداخلية" 72
من وليد عوض: شرعت وزارة الداخلية الفلسطينية بأوامر مباشرة من الرئيس  "بيالقدس العر "رام هللا ـ 

 الفلسطيني محمود عباس بإلغاء خانة الديانة في بطاقات الهوية الشخصية للمواطنين الفلسطينيين.
في  األحد بأن قرار إلغاء خانة الديانة "القدس العربي"وأكد وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية حسن علوي لـ

 بطاقات الهوية الشخصية للفلسطينيين جاء بهدف المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن ديانتهم.
ي منذ عام سرائيلاإل االحتاللبأن إلغاء خانة الديانة كان مدار مفاوضات مع  "القدس العربي"وأوضح علوي لـ

بطاقات الهوية للمواطنين الفلسطينيين كانت تعارض إلغاء خانة الديانة في  إسرائيل، منوها الى أن 7445
وأشار علوي الى أن إزالة الديانة من الهوية جاءت ، بهدف التمييز بينهم حسب الديانة في الهوية الشخصية

 بقرار استثنائي من عباس.
وقال الناطق باسم حكومتها في غزة إيهاب  هللا،هذا وعبرت حركة حماس عن معارضتها لقرار السلطة برام 

هذه الخطوة غير قانونية وليست من صالحيات عباس وال وزارة الداخلية في رام هللا، فهناك أطر "ن الغصي
 ."قانونية تقر مثل هذا األمر أو تمنعه، كالمجلس التشريعي والقانون الفلسطيني

 71/2/2174، القدس العربي، لندن
 

 يةلسرائيالرجوب: أبو مازن زعيمنا وضمانتنا ودحالن مرشح الصحافة اإل 71
أكد اللواء جبريل الرجوب نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" أن الرئيس ابو مازن هو زعيم : رام هللا

هذه المرحلة والشعب الفلسطيني، وعلى اولوية العالقة مع المحيط القومي العربي، وأن العالقة مع طهران 
ن النص الوطني وفصل من الحركة لن لن تكون على حساب مصالحنا بالخليج، وأن دحالن الذي خرج ع

 ية.سرائيليعود اليها، ووصفه بمرشح الصحافة اإل
وقال الرجوب خالل لقاء في برنامج دائرة الحدث الذي تقدمه االعالمية اميرة حنانيا لتلفزيون فلسطين: 

ن وزعيمنا أبو مازن ضما تريده،( ال إسرائيل"الرئيس ابو مازن زعيم هذه المرحلة والشعب الفلسطيني و)
وقائدنا، وهو مقتنع أن نائبه سيحمل معه حمال، أو قد يقوض نضاله، نحن نريد تحصين الرئيس ومشروع 

 الدولة، ودور فتح في تاريخ الشعب الفلسطينية والقضية، ومنصب النائب يجب أن يخضع لهذه المسألة. 
بالفكرة فقال: "أنا مع فكرة  وأضاف مؤكدا: "نحن ال نلهث وراء منصب غير موجود"، معبرا عن قناعته

النائب، لكن يجب توفر المواصفات التالية: أوال أال يكون ضد مشروع فتح من حيث مشروع الدولة وحرية 
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وحقوق اإلنسان، واالنفتاح وفصل الدين عن السياسة وحقوق المرأة، والتنوع من علمانيين ومتدينين وليبراليين 
 يكون لديه سجل محترم وجذور بالتاريخ.ومسيحيين ومسلمين، والشرط اآلخر أن 

 أنا“مستدركا:  لنا،( ومصدر قلق لها، وهو مصدر قوة إسرائيلوشدد الرجوب على أن أبو مازن يحاصر )
 سنة". 50لن أكون في الحكم ال اليوم وال بعد 

تساءل ية حول ترتيبات للمجيء بمحمد دحالن نائبًا للرئيس، سرائيلوفي رد حول ما نشرته الصحافة اإل
ية، فدحالن ال يستطيع دخول الضفة سرائيلالرجوب: "دحالن مرشح من؟!"، واجاب: "هو مرشح الصحافة اإل

وال غزة". واضاف: "هو طامع في السلطة وهذا حقه، لكن الطامع في السلطة يأتي من خالل الشارع وليس 
 ودحالن اآلن خارج حركة فتح ولن يعود إلى حركة فتح". الخارج،من 

الرجوب عن كيفية خروج دحالن عن أساسيات العمل الفتحاوي والوطني فقال: "اتفقت انا ودحالن وكشف 
مبادئ: عدم الطمع بالسلطة، والمبدأ الثاني العمل  1عندما كنا المسؤولين عن التنظيم في الضفة وغزة على 

ال.. لكنه خرج هذه وفق مشروع حركة فتح، اما الثالث واألخير، فان نقف مع ياسر عرفات في كل األحو 
المبادئ والنص وهذا التحالف أيضا"... مشددا القول: "لن يكون هناك تحالف بيني وبينه ال في السر وال في 
العلن... فدحالن انتهى بالنسبة لي ولفتح، فمشروعي فلسطين وفتح وال يوجد عندي موضوع شخصي، أنا 

 م".أريد دولة وفلسطين ومشروع فتح ولن أكون جزءا من الحك
 طهران .. ولكن األولوية لتحالفاتنا العربية

ممكنة لكنها مرتبطة باعترافهم بالدولة  إليرانوحول زيارة الرئيس ابو مازن لطهران أجاب: "زيارة الرئيس 
تحفظات على حل الدولتين، وأنا طلبت منهم أن يطوروا مواقفهم  لإليرانيينالفلسطينية"، موضحا أن 
رعية الدولية التي تقر بدولة فلسطينية"... مضيفا: "لدينا رغبة في تطوير عالقات وبضرورة باالعتراف بالش

ثنائية مع إيران قاعدتها مصلحتنا الوطنية، رغم أقوال في الشارع يرون انهم )االيرانيين( قد شوهوا فتح 
م أن يشجعوا وصورة عرفات.. فانا لم اتحدث عن عالقة حماس مع إيران ال سلبًا وال إيجابًا، ونحن نريده

 حماس على االعتراف بقرارات الشرعية الدولية". 
وكشف الرجوب ان وزير الخارجية االيراني قال: "نحن مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واختيار 

 قيادته، فإيران مع فلسطين وكل فلسطين وتحدث بإيجابية عالية عن فتح وأبو مازن".
ل الرجوب: "الوطنية هي الحل في فلسطين، وعلى حماس اجراء مراجعة وفيما يتعلق بموضوع المصالحة قا

فالمشكلة ليست لدى فتح بل لدى أخوتنا في حماس، نريد موافقتهم على تشكيل الحكومة وبرنامج سياسي 
للحكومة له عالقة بمبادرة السالم العربية، وعمل انتخابات، ونحن ال نستغل ضعفهم، آمل ان يدركوا المفهوم 

قي الوطني". معبرا عن قناعته بفشل المشروع االخواني السياسي في المنطقة، حيث قال: "على األخال
أخوتنا في حماس االقرار بسقوط مشروعهم السياسي، فنحن لسنا أميين، نحن وطنيون، وأخوتنا في حماس 

 أخطأوا أنهم تواجدوا في الجغرافية السياسية التي ال تريد دولة فلسطينية".
 71/2/2174، جديدة، رام هللاالحياة ال

 
د  بالتخابر معه مرسيالرئيس تستنكر اتهام  حماس 74 ع   ُ  "مذكرة" ضد "اإلعالم المصري"ا وت 

حركة حماس استنكرت محاكمة الرئيس ، أن وكاالتوعن ، 71/2/2174، العرب اليوم، عم انذكرت 
 المصري المعزول محمد مرسي بتهمة "التخابر" معها.
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ل، المتحــدث باســم حمــاس، فــي تصــريح لمراســل وكالــة "األناضــول" ل نبــاء األحــد: إن وقــال صــالح البردويــ
"حمـــاس ال تتـــدخل فـــي الشـــأن الـــداخلي المصـــري، لكـــن مـــا يهمهـــا هـــو اعتبـــار الحكومـــة المصـــرية المقاومـــة 

 الفلسطينية عدوًا".
ومــــة وأضــــاف البردويــــل: "كيــــف يجــــرؤ قضــــاء مصــــر، وكيــــف تجــــرؤ حكومــــة مصــــرية علــــى أن تعتبــــر المقا

 الفلسطينية عدوا وكيانا معاديا؟".
وأوضح أن اتهام مرسي بالتخابر مع حمـاس يتقـاطع مـع سياسـة إسـرائيل، التـي تعتبـر مـن الحركـة عـدوا لهـا، 

 داعيًا القضاء المصري إلى التراجع عن هذا االتهام فورا.
، أن  ولاألناضــــ وعــــن وكالــــةغــــزة مــــن مصــــطفى حبــــوش ، عــــن 71/2/2174، رأي اليددددوم، لندددددنوأضــــافت 
، تعـــد "مـــذكرة" ضـــد "اإلعـــالم "أن "حمـــاس فـــي حـــوار مـــع مراســـل وكالـــة األناضـــول ل نبـــاء،، أعلـــنالبردويـــل 
 المصري".

وقـــال:" نعـــد مـــذكرة ضـــد اإلعـــالم المصـــري، وضـــد مـــا جـــاء فـــي جلســـة مـــن جلســـات القضـــاء المصـــري التـــي 
 وفلسطينيين قتلوا قبل سنوات". استخدم ادعاءات ال منطقية وغير حقيقية ضد أسرى معتقلين لدى إسرائيل،

وأضاف:" هذه المذكرة سنقدمها إلى أطراف عربيـة أو إسـالمية، ونـدعو لتشـكيل لجنـة عربيـة أو إسـالمية ليـتم 
 طرح مظلمة حركة حماس عليها".

 كما استنكر البردويل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة "التخابر" مع حركته.
دخل في الشأن الداخلي المصري، لكن مـا يهمهـا هـو اعتبـار الحكومـة المصـرية المقاومـة وقال :"حماس ال تت
 الفلسطينية عدوًا".

وأضــــاف البردويــــل: "كيــــف يجــــرؤ قضــــاء مصــــر، وكيــــف تجــــرؤ حكومــــة مصــــرية علــــى أن تعتبــــر المقاومــــة 
 الفلسطينية عدوا وكيانا معاديا؟".

 
 مع االحتالل من صور التطبيع صورة هللا إسرائيليين في رام لقاء عباس مع :حماس 75

أدانت حركة حماس لقاء رئيس السلطة محمود عباس بعشرات من الصهاينة في مقر المقاطعـة فـي رام : غزة
واعتبـرت الحركـة فـي تصـريحات للنـاطق باسـمها الـدكتور سـامي أبـو زهـري هـذا اللقـاء "صـورة مـن صــور  هللا.

تهم أمام الرأي العام"، ودعا أبو زهري "لوقف هذه اللقاءات التي التطبيع مع اإلسرائيليين القتلة، وتلميعًا لصور 
 تعكس حالة االنهيار الخطير في المواقف السياسية للسلطة في رام هللا".

 77/2/2174، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس في تراجع بسبب النقص في الميزانيات والسالح قوة: معاريف 77
نهــا تــرى أن حركــة حمــاس الفلســطينية هــي المســؤولة األولــى عــن اســتمرار رام هللا: قالــت مصــادر إســرائيلية إ

سقوط صواريخ على إسرائيل مـن قطـاع غـزة. واتهمـت الحركـة، التـي تحكـم القطـاع، بأنهـا "ال تراقـب عمليـات 
 إطالق النار كما يجب".

صواريخ من غزة، وترى األجهزة األمنية اإلسرائيلية أن حركة حماس غير متورطة بشكل مباشر في إطالق ال
 ولكنها ال تطبق شروط التهدئة بشكل جدي.

وأضافت المصـادر: "حمـاس راغبـة بالتهدئـة، لكنهـا ال تنفـذ عمليـات اعتقـال وال تضـع قـوات أمـن عنـد منـاطق 
 إطالق الصواريخ".
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ونشــرت صــحيفة "معــاريف" اإلســرائيلية تقريــرا، أمــس، قالــت فيــه إنــه بســبب الــنقص فــي الميزانيــات والســالح، 
الــذي حــدث بعــد ســد األنفــاق فــي جنــوب القطــاع مــن قبــل الجــيش المصــري، فقــدت حمــاس جــزءا مــن قوتهــا 
وتوقف أفرادها عن التدريب بالنيران الحية واستعاضوا عن ذلك بأسلحة ليـزر طورتهـا خصيصـا لـذلك. ويقـول 

 اإلسرائيليون إن األزمة المالية جعلت قبضة حماس أقل قوة من ذي قبل.
 71/2/2174لندن،  الشر  األوسط،

 
 وجود لتنظيم "داعش" في غزة أي حماس تنفي  71

أي وجـود لتنظـيم )الدولـة اإلسـالمية فـي العـراق والشـام( المعروفـة باسـم  نفـت حركـة حمـاساألناضـول: -غزة 
 "داعش" في قطاع غزة.

لتنظـــيم  وقـــال القيـــادي فـــي الحركـــة صـــالح البردويـــل، لمراســـل وكالـــة األناضـــول ل نبـــاء فـــي غـــزة:" ال وجـــود
وأضـاف:" كافـة التنظيمـات الموجـودة فـي  "داعش" أو غيره من التنظيمات المتهمة باإلرهـاب فـي قطـاع غـزة".

وأشـار إلـى أن الهـدف مـن االدعـاء  غزة ال هدف لها سوى مواجهة إسرائيل والـدفاع عـن الشـعب الفلسـطيني".
في أتون الخالفات الفكرية والعربية  بوجود تنظيمات توصف باإلرهابية في غزة هو "الزج في حماس والقطاع

 والدولية".
 71/2/2174، الشر ، الدوحة

 
 : خطة كيري "وصفة للتكيف مع االحتالل"وجرارالصالحي  72

عـام حـزب الشـعب الفلسـطيني، وخالـدة جـرار  أمـينالنائبـان بسـام الصـالحي،  كوم: هاجمدوت  القدس-الخليل
امريكيـة مـن اجـل التكيـف مـع  سياسـيةي واعتبرهـا وصـفة ، خطـة كيـر الشـعبيةعضو المكتب السياسي للجبهة 
 .                                                          الفلسطينية األرضعلى  اإلسرائيليالوقائع التي يفرضها االحتالل 

 ثانيــةالفــي الخليــل بمناســبة الــذكرى  األحــدالصــالحي خــالل نــدوة نظمهــا حــزب الشــعب الفلســطيني اليــوم  وأكــد
لخطــة كيــري، ومــا يســمى  الفلســطينية السياســيةوالثالثــين إلعــادة تأسيســه، علــى رفــض حــزب الشــعب والقــوى 

للشـــعب  المشـــروعةالوطنيـــة  األهـــدافعنـــه، معتبـــرا مـــا جـــاء فيهـــا يتعـــارض مـــع  أعلـــنالـــذي  اإلطـــارباتفـــاق 
ضـــــمان حـــــق الالجئـــــين ، و الفلســـــطينيةالدولـــــة  أراضـــــيالفـــــوري الحـــــتالل  اإلنهـــــاءفـــــي  المتمثلـــــةالفلســـــطيني 

 .                                     744المتحدة رقم  األممالفلسطينيين بالعودة وفقا لقرار 
نهــاء االنقســـام،  أن إلــىوأشــار  الطريــق إلنهـــاء االحــتالل يتمثــل فـــي بنــاء جبهــة موحــده للمقاومـــة الشــعبية، وا 

واالقتصـــادية واالجتماعيـــة كأولويـــات  ســـيةالسياوتعزيـــز صـــمود الشـــعب الفلســـطيني، وحمايـــة وصـــون حقوقـــه 
جانــب العمــل الجــاد لكســر الرعايــة  إلــىوحكوماتهــا ومؤسســاتها،  الفلســطينية الوطنيــةلبــرامج وســلوك الســلطة 

المنفـردة للمفاوضـات، والتوجـه ل مـم المتحـدة ومؤسسـاتها مـن اجـل تنفيـذ قراراتهـا الخاصـة بالقضـية  األمريكية
                                      .       الفلسطينية الوطنية

تعزيـز الفعـل الشــعبي الفلسـطيني الواســع، وعقـد مـؤتمرات وطنيــه وشـعبيه داخــل  إلــىمـن جانبهـا دعــت جـرار، 
وحمايتهـا ووقـف كافـة اشـكال التنسـيق  المقاومـةالوطن وفي الشتات لـرفض هـذه الخطـة، والعمـل علـى تعزيـز 

وتوفير قوات حماية دوليه مؤقتة للشعب الفلسـطيني، ورفـض أي تواجـد مع سلطة االحتالل،  األمنيوالتعاون 
 وجيرانها وأشقائها من الدول العربية. الفلسطينيةالدولة  أراضيلقوات من الناتو على الحدود بين 

 77/2/2174، القدس، القدس
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 رموك: انسحاب غالبية مقاتلي المعارضة من مخيم اليالسياسية بمنظمة التحرير الدائرةمدير  79
للوكالـة  يعبـد الهـاد أنـورمدير الدائرة السياسية فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية  ب: قالأ ف وكالة -دمشق 

إن غالبية المسلحين انسحبوا مـن مخـيم اليرمـوك لالجئـين الفلسـطينيين الـذي يعـاني حصـارًا خانقـًا منـذ ثمانيـة 
 أشهر.

فــرض  إثــر، 2071ة منــذ حزيــران )يونيــو( شــخص، وســط ظــروف مأســوي ألــف 20ويقــيم فــي اليرمــوك قرابــة 
القــوات النظاميــة حصــارًا علــى المخــيم الــذي يســيطر المقــاتلون المعارضــون لنظــام الــرئيس بشــار األســد علــى 

 .أحيائهغالبية 
شخصـًا فـي  11وفـاة  إلـىحصيلة للمرصد السوري لحقوق اإلنسان، أدى نقـص الغـذاء واألدويـة  أحدثووفق 

 ضية.المخيم خالل األشهر الما
المخــيم لمنــع دخــول أي مســلح  أطــرافأن "المســلحين الفلســطينيين انتشــروا علــى  يعبــد الهــاد أنــوروأضــاف 

 غريب ريثما تتم تسوية أوضاعهم وتسليم أسلحتهم وفق مبادرة وقعوا عليها".
 من طريق لجنة المصـالحة الشـعبية مـع مقـاتلي 2071اتفاق أواخر كانون األول )ديسمبر(  إلىوتم التوصل 

عـدد  إجالءسمح بموجبه  74المعارضة في داخل المخيم، وحظي بإجماع الفصائل الفلسطينية البالغ عددها 
دخال المساعدات الغذائية   المخيم. إلىمن الحاالت اإلنسانية وا 

من خمسين شخصية على رأسهم ممثلـو الفصـائل الفلسـطينية  أكثران "وفدًا شعبيًا يضم  يعبد الهادوأوضح 
 أنس )الســبت( فــي المخـيم للتأكــد مــن خلـوه مــن المسـلحين"، الفتــًا إلــى أن "المؤشـرات تــدل علــى جـال يــوم أمـ

 غالبية المسلحين انسحبوا من المخيم".
 وأشار الى ان الوفد سيقوم بجولة ثانية على الجزء الشرقي من المخيم "ليتم التأكد من خلوه من المسلحين".

اتجهــوا نحـو منطقــة الحجـر األســود ومنطقـة التضــامن" المتاخمــة أن "يكــون المسـلحون قــد  يعبــد الهـادورجـح 
 للمخيم.

ســاعة للكشــف عــن وجــود متفجــرات أو  24وأضــاف المســؤول الفلســطيني "ســيتم إدخــال فريــق هندســي خــالل 
جـراء األعمـال الالزمـة  إدخالفي المخيم لكي يتم التعامل معها قبل  ألغام ورشـات الصـيانة إلزالـة األنقـاض وا 

 ".إليهعودة األهالي تمهيدًا ل
"المسـاعدات اإلنسـانية ستسـتأنف فـور اسـتكمال هـذه العمليـات وعـودة مؤسسـات الدولـة  أن يعبـد الهـادوذكر 

"، معتبرًا أن "عند حدوث ذلك قد ال يكون من هناك لحاجة للمساعدات ألن األهالي سيتمكنون إليه)السورية( 
 حينها من التجول بحرية".

 71/2/2174، الحياة، لندن
 

 لمؤتمر عربي إلسناد البرنامج الوطني الفلسطيني تحضرفتح  21
منظمــة التحريــر الفلســطينية  إلسـنادحزبــا عربيــا  750وجهــت حركـة فــتح الفلســطينية دعــوة لــ : سـامي محاســنة

 .اإلسرائيليفي ظل الظروف التي تمر بها عملية السالم من حالة استعصاء سياسي من الجانب 
عضو اللجنة المركزية لحركـة فـتح ومفـوض العالقـات  أوفدلفلسطيني محمود عباس زعيم حركة فتح الرئيس ا

، حيث زار رئـيس مجلـس النـواب واألردنيةالعربية  واألحزابالعربية عباس زكي الستمزاج بعض الشخصيات 
 األعيـــانالـــدغمي ورئـــيس مجلـــس  معبـــد الكـــريالمجـــالي ورئـــيس مجلـــس النـــواب الســـابق  يعبـــد الهـــاد األســـبق
 طاهر المصري. السابق
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جــاء فــي ســياق برنــامج لــدى حركــة فــتح لوضــع هــذه الشخصــيات  األردنيــةحـديث زكــي للشخصــيات السياســية 
بصـــــورة المفاوضـــــات والمصـــــالحة الوطنيـــــة الفلســـــطينية والبرنـــــامج الـــــوطني الفلســـــطيني لمواجهـــــة الضـــــغوط 

 والتحديات الدولية.
ـــ"العرب اليــوم" ان حركــة فــتح لــديها برنــامج عمــل  فراعنــةوقــال مستشــار اللجنــة التحضــيرية للمــؤتمر حمــاده  ل

والشخصـــيات العربيـــة الداعمـــة لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية. وحســـب  ل حـــزابسياســـي لعقـــد مـــؤتمر عربـــي 
مــن الــداعمين للبرنــامج الــوطني  أردنيــاحزبــا  71حزبــا عربيــا مــن بينهــا  750فقــد تــم توجيــه الــدعوة لـــ  الفراعنــة

 الفلسطيني.
مر ومكـــان انعقـــاده لـــم يـــتم التوصـــل التفـــاق إليـــه بعـــد رغـــم وجـــود رغبـــة مـــن ثـــالث دول عربيـــة جغرافيـــا المـــؤت

آذار مـارس  10الحتضانه وهـي مصـر والمملكـة المغربيـة ولبنـان، اال انـه تـم التوافـق علـى عقـد المـؤتمر فـي 
انه لـم  الفراعنةقال  األردنعقد المؤتمر في  إمكانية. وعن األرضالمقبل الذي يصادف الذكرى السنوية ليوم 

 األردنرغبــة رســمية او حزبيــة باستضــافة المــؤتمر رغــم ان  أو إشــاراتيصــل اللجنــة التحضــيرية للمــؤتمر ايــة 
 رغبتها في استضافته. أبدتيمتلك مقومات غير موجودة في الدول العربية الثالث التي 

مــن  األردنلقــرب  فراعنــةقــال  وعــن المقومــات التــي تفضــلها حركــة فــتح ليكــون االردن مكانــا النعقــاد المــؤتمر
 بلد مفتوح ويمكن استضافة الجميع بدون تحفظات. وألنهفلسطين والعالقة التاريخية بين الشعبين 

يجـادالقضـية الفلسـطينية  إلسـنادالعربيـة  األحـزابالمؤتمر المنوي عقده سيكون بمثابة مـؤتمر  ظهيـر عربـي  وا 
فاعلــة بمشــكالتها وازماتهــا الداخليــة، حيــث ســيتم تشــكيل خاصــة فــي ظــل انشــغال الكثيــر مــن الــدول العربيــة ال

شخصية حزبية وسياسية عربيه تكـون مسـؤوليتهم التحضـير  25 إلى 20مكونة من  األحزابعامة من  أمانة
 لعقد المؤتمر المتوقع ان يكون سنويا.

ماضـي رئـيس وكان عباس زكي عضو اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح مفـوض العالقـات العربيـة التقـى الشـهر ال
 معروف البخيت. األعيانوالنائب الثاني لرئيس مجلس  الروابدة فعبد الرؤو مجلس االعيان 

 71/2/2174، العرب اليوم، عم ان
 

 "القدس": تقرير فتح حول وضعها بغزة جاهزلدمصادر  27
علمــت القــدس دوت كــوم مــن مصــادر قياديــة فــي حركــة فــتح بغــزة صــباح : بـــ القــدس دوت كــوم خــاص-غــزة 
وم األحـد أن اللجنـة السداســية المشـكلة مـن اللجنــة المركزيـة للحركـة لدراسـة الوضــع التنظيمـي فـي القطــاع، اليـ

 غزة والذي ستقدمه خالل ايام. التنظيمية فيأنهت تقريرها   بشأن االوضاع 
التـي  ووفقا للمصادر التي تحدثت لــ القـدس دوت كـوم، فـإن اللجنـة سـتقدم تقريرهـا وتوصـياتها للجنـة المركزيـة

ســتجتمع خــالل أيــام لبحــث العديــد مــن القضــايا التــي مــن أهمهــا ملــف الوضــع التنظيمــي فــي غــزة، مبينــًة أن 
اللجنة المركزية التـي يرأسـها الـرئيس محمـود عبـاس ستسـتمع للوفـد وستتسـلم التقريـر والتوصـيات منـه وسـتقوم 

 بدراستها بشكل معمق بحثا عن حل للخروج من األزمة التنظيمية بغزة.
وحسب المصادر ذاتها فإن اللجنة ستبحث في أسماء من المتوقع أن تكون في منظومة العمـل المقبـل للهيئـة 

 البارزة.القيادية العليا للحركة بغزة، مبينًة أنها ستشمل قيادات من كتائب األقصى ومن الوجوه الشابة 
بوضـــع هيكليـــة جديـــدة لقيـــادة تتوصـــل اللجنـــة المركزيـــة والـــرئيس عبـــاس لقـــرار نهـــائي  المصـــادر انوتوقعـــت 

 التنظيم بغزة بحلول اذار المقبل.
 71/2/2174، القدس، القدس
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 بحماس يقتحم يعبد ويعتقل قياديا   جيش االحتالل 22

، بلــدتي يعبــد وبرطعــة الشــرقية جنــوب جنــين، االثنــيناالحــتالل الصــهيوني فجــر اليــوم  : اقتحمــت قــواتجنــين
وقالــت مؤسســة  ت منــزل أســير وقامــت بعمليــات تمشــيط واســعة.واعتقلــت قياديــا فــي حركــة حمــاس، كمــا داهمــ

التضامن لحقوق اإلنسان إن قوات االحتالل اعتقلت ليلة االثنين األسير المحرر عدنان حمارشة وزوجته من 
 مدينة جنين.

 71/2/2174، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 منها فجر نفسه بمصر حماس تنفي أن يكون قياديا   21
نفت حركة حماس، مساء اليوم األحد، األنبـاء التـي نسـبها موقـع "مصـراوي" لمصـادر  :ومدوت ك القدس-غزة

 أمنية مصرية بالعثور على جثة انتحاري من قيادات حماس في منطقة مزارع العاشر.
وقال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، فـي تصـريح صـحفي لـه: "هـذه أكاذيـب ال أسـاس لهـا مـن 

أي حالة وفاة ألي من عناصر أو قيادات حماس في مصر، ونتحدى هـذه الجهـات أن الصحة، وليس هناك 
 تعلن اسم القتيل".

وأضاف: "هذه األكاذيـب هـي اسـتمرار لمسلسـل األكاذيـب التـي الزالـت تتـورط فيهـا بعـض الجهـات اإلعالميـة 
 المصرية ضد المقاومة الفلسطينية".

 77/2/2174، القدس، القدس
 

 األقصى المسجد ف السلطة الهزيلة تشجع االحتالل لتهويد: مواقاألحرارحركة  24
رأت حركــة األحـــرار الفلســـطينية أن مواقـــف الســـلطة التـــي وصــفتها بالهزيلـــة شـــجعت ســـلطات االحـــتالل علـــى 

 مناقشة فرض السيطرة على المسجد األقصى المبارك.
 محمود الهباش، الذي رحب وذكرت حركة األحرار أن التصريحات السابقة لوزير األوقاف في حكومة رام هللا

بصالة اليهود في األقصى تحت السيادة الفلسطينية، إضافة إلى حملـة التحـريض المصـرية ضـد قطـاع غـزة  
جــرأت االحــتالل علــى اقتــراح مناقشــة فــرض الســيطرة علــى المســجد األقصــى بــداًل مــن الوصــاية األردنيــة، فــي 

 خطوة تعد تمهيدًا لتقسيمه زمانّيًا ومكانّيًا.
 77/2/2174، سطين أون الينفل

 
 من قضايا الصراع  موقف السلطةطالعهم على طالب إسرائيلي إل 111التقى  عباس: فتح 25

قال محمد المـدني عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة التحريـر الفلسـطينية )فـتح( ورئـيس : صادق ميرفت-رام هللا 
امعي إســرائيلي التقــوا الــرئيس عبــاس طالــب جــ 100"لجنــة التواصــل مــع المجتمــع اإلســرائيلي"، إن أكثــر مــن 

 بحضور قيادات في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح.
اللقاء هدف إلى "إطالعهـم علـى الموقـف الفلسـطيني مـن قضـايا  أن-نتفي حديث للجزيرة -وأوضح المدني 

ـــة" ـــادتهم المتطرف ـــه مـــن قي ـــذي يتعرضـــون ل ـــا للتضـــليل ال ـــه ال ينـــدرج ضـــمن العمليـــة الصـــراع خالف ، مؤكـــدا أن
التفاوضية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ولكنه يسعى للتواصل مع المجتمع اإلسرائيلي المعبأ بمواقف سلبية 

 تجاه الفلسطينيين.



 
 
 

 

 

           71ص                                    1717العدد:     71/2/2174 اإلثنين التاريخ:

حسـب -وكشف عن لقاءات عديدة نظمت بين قيادات فلسطينية وفئات إسرائيلية مختلفة، لكنها المـرة األولـى 
لتقي شـباب إسـرائيليون بهـذا العـدد بـرأس الهـرم السياسـي الفلسـطيني مباشـرة، حيـث تحـدث لهـم عـن ي أن-قوله

 سير المفاوضات والموقف الفلسطيني من كل القضايا التي يجري التفاوض عليها مثل القدس والالجئين.
 77/2/2174الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 نيةيرحب بتشكيل الحكومة اللبنا ةالقوى الفلسطيني تحالف 27

رحبت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سالم، وأعربت : بيروت
نهاء حالة  واالستقرارعن أملها في أن تتمكن من تحقيق األمن   السياسي والمذهبي. االنقساموا 

خة منـه لــ "قـدس بـرس"، اسـتعداد ( أرسـل نسـ2|71وأعلـن تحـالف القـوى الفلسـطينية فـي بيـان لـه اليـوم األحـد )
الفصـــائل الفلســــطينية فــــي لبنـــان للشــــروع فــــي حــــوار شـــامل مــــع الحكومــــة اللبنانيـــة الجديــــدة لمعالجــــة الملــــف 

والقانونية كرزمة واحـدة بمـا يحقـق  واالجتماعيةالفلسطيني في لبنان بكل جوانبه السياسية واألمنية واإلنسانية 
 .مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني

وجددت حرصها على أمن المخيمات الفلسطينية واسـتقرارها وعلـى السـلم األهلـي فـي لبنـان ونـرفض محـاوالت 
الزج بالفلسطينيين في أتون الفتنة المذهبيـة ونؤكـد أن مشـروعنا سـيبقى العـودة إلـى فلسـطين ورفضـها مشـاريع 

 التوطين والتهجير.
الصـــهيوني فـــي القـــدس  االحـــتاللت الـــذي يكـــرس وجـــدد التحـــالف رفضـــه لخطـــة كيـــري واتفـــاق اإلطـــار المؤقـــ

بقاء  من المستوطنات الصهيونية  %15والضفة الغربية المحتلة ويشمل شطب حق العودة وتبادل األراضي وا 
 في الضفة الغربية.

وأدان اســتمرار الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة واســتنكر التهديــدات الصــهيونية بشــن عــدوان جديــد علــى 
معــة الــدول العربيــة ومنظمــة التعــاون اإلســالمي بالعمــل لكســر الحصــار ودعــم صــمود قطــاع غــزة وطالــب جا

 الفلسطينيين في القطاع.
ورحب التحـالف بنجـاح الجهـود إلنهـاء معانـاة الالجئـين الفلسـطينيين فـي مخـيم اليرمـوك وأكـدت علـى ضـرورة 

ــــاك ــــي ســــورية عــــن الصــــراع الــــدائر هن ــــد المخــــيم وســــائر المخيمــــات الفلســــطينية ف ، وأكــــدت ان معركــــة تحيي
 الفلسطينيين الوحيدة ستبقى مع الكيان الصهيوني الغاصب، على حد تعبير البيان.

 77/2/2174قدس برس، 
 

  كشف سياستها العدوانية وتفكيك قدرتها على التخصيبتجاه إيران ا "سرائيل"إ سياسة: نتنياهو 21
يامين نتنياهو، أن اسرائيل ستكثف سياستها أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بن: شحادة آمال-القدس المحتلة 

تجاه إيران وفق محورين أساسيين، األول كشف النقاب عن سياسة إيران العدوانية وغير المتغيرة والثاني 
 المطالبة بتفكيك القدرة اإليرانية على التخصيب.

كزي واحد من اجل طرد مر  الى جهازتضلل المجتمع الدولي فهي ال تحتاج حتى  إيرانوقال نتنياهو إن "
وكان نتنياهو قد استهل جلسة حكومته االسبوعية بالتطرق الى  إنتاج الطاقة النووية ل غراض المدنية".

 . إيرانالملف النووي االيراني، عشية استئناف المحادثات التي تجريها الدول العظمى مع 
 71/2/2174، الحياة، لندن

 



 
 
 

 

 

           72ص                                    1717العدد:     71/2/2174 اإلثنين التاريخ:

  "جباية الثمن" كإرهابيين تعريف المستوطنين المعتديناإلسرائيلي يقضي بعدم  ئيالقضاالمستشار  22
أندراوس: كشفت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر أمس األحد النقاب عن أن  زهير-الناصرة 

المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية المحامي يهودا فاينشطاين، سمح لحكومة بنيامين نتنياهو بعدم 
ين الذين ينفذون اإلعتداءات ضد الفلسطينيين وأمالكهم ومقدساتهم والتي باتت تعريف المستوطنين المتطرف

 بأنهم تنظيم إرهابي واإلكتفاء بتعريفهم بأنهم تنظيم غير مسموح به. "جباية الثمن"معروفة باسم 
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيسة حزب ميرتس المحسوب على ما ُيسمى باليسار الصهيوني عضو الكنيست 

لئون، توجهت إلى فاينشطاين وطالبته بإصدار تعليمات للحكومة اإلسرائيلية تقضي بتعريف منفذي زهافا غ
 عمليات جباية الثمن بأنهم تنظيم إرهابي.

 71/2/2174، القدس العربي، لندن
 

 وحدة استيطانية جديدة في القدس 151بناء ": سلطات األراضي وبلدية القدس تقرران إسرائيل" 29
ذكــــرت القنـــاة العبريــــة الســــابعة، مســــاء اليــــوم األحــــد، أن "ســــلطات  :خاصــــة ترجمــــة-ومكــــدوت  القــــدس-غـــزة

 وحدة استيطانية في المدينة. 150األراضي" وبالتنسيق مع بلدية القدس قررت بناء 
ووفقا للقناة االسرائيلية، فإنه سيتم بنـاء الوحـدات االسـتيطانية الجديـدة فـي مسـتوطنة "تلبيـوت"، مشـيرًة إلـى أن 

 لخطوة تأتي في إطار مشروع لتوسعة البناء في المستوطنة ذاتها.هذه ا

 77/2/2174، القدس، القدس
 
 

 : حماس ال تطب  اتفا  الهدنة"سرائيلإ" 11
ذكرت مصادر عسكرية اسرائيلية ان "الجيش يكثف نشاطه على طول الحدود : شحادة آمال-القدس المحتلة 

ه في تنفيذ عمليات اوزرع متفجرات تستهدف دوريات نفاق الستخدامأالجنوبية، تجاه غزة، لمنع حفر 
 الجيش".

وفي اعقاب استمرار سقوط صواريخ من غزة على بلدات الجنوب االسرائيلية، خالل فترات زمنية قصيرة، 
نقل عن تقرير الجهزة االمن االسرائيلية تحميل حركة "حماس"، المسؤولية، على رغم تأكيد اسرائيل ان 

وذكرت مصادر امنية اسرائيلية ان "عدم تنفيذ  الصواريخ وبانها تريد الهدوء. إطالق الحركة ال تتدخل في
حركة "حماس" االعتقاالت او نشر قوات لها في المناطق التي تطلق منها الصواريخ، يجعلها المسؤولة عن 

الحفاظ على كانت حماس تريد  إذا“االسرائيلية ونقل عن المصادر االمنية  أي صاروخ يطلق على اسرائيل".
ض الهدوء. وحل مشاكل الفلسطينيين ر تفاهمات "عامود السحاب" فانه يتحتم عليها اثبات ذلك من خالل ف

 الداخلية لوحدهم".
 71/2/2174، الحياة، لندن

 
 لى مقاطعة المستوطناتإقانون يعاقب من يدعو  التماسات ضد  ب سرائيلية تنهي النظرالمحكمة العليا اإل 17

عقدت المحكمة العليا االسرائيلية االحد اخر جلساتها للنظر في عدد من االلتماسات  :أ ف ب()-القدس 
ضد قانون اقرته الكنيست يتيح فرض عقوبات على كل من يطالب بمقاطعة المستوطنات او بضائع 
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ولم تعلن المحكمة عن موعد النطق بقرارها، وهي عقدت عدة جلسات حتى االن منذ العام  المستوطنات.
 .2072كانت آخر جلسة في الخامس من كانون االول/ديسمبر و  2077

قانون "ونظرت هيئة المحكمة المكونة من تسعة قضاة االحد في اربعة التماسات ضد ما بات يعرف بـ
وقدم هذه االلتماسات عدد من منظات معسكر السالم االسرائيلي، ولجنة المتابعة العربية وهي  ."المقاطعة

و الكنيست احمد الطيبي بعد ان اقرت الكنيست هذا القانون في في تموز/يوليو عربية اسرائيلية، وعض
ويتيح قانون المقاطعة هذا تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء  .2077

 منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تقام داخلها.
ير المالية فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن كما يخول القانون وز 
 مشاركته بالمقاطعة.

 71/2/2174، رأي اليوم، لندن
 

 وتعرض المساعدة على مصرعلى الحدود تستنفر قواتها  "إسرائيل" 12
اه منفذ طابا البري االناضول: قالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي إن الجيش استنفر قواته باتج –ف ب  أ-القاهرة

 مع سيناء وعلى الحدود المصرية اإلسرائيلية. عقب انفجار حافلة سياحية بشبه جزيرة سيناء المصرية.
ومن جهتها قالت القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي إن إسرائيل عرضت المساعدة على مصر، عقب الحادث 

صابة  1الذي أسفر عن مقتل  ن سيارات اإلسعاف74وا  تتجه إلى الجانب اإلسرائيلي من المنفذ وتنتظر  ، وا 
إسرائيل على "السماح لها بالدخول لنقل جرحى من المكان. أما الشرطة اإلسرائيلية فقالت في بيان لها إن 

ن إجراءات قد اتخذت لتمكين ذلك ، "استعداد الستقبال المصابين للمعالجة في المستشفيات اإلسرائيلية وا 
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن األمن اإلسرائيلي أوقف أي  ."إسرائيليون داخل الحافلةال يوجد "موضحة أنه 

 حركة للمرور على الحدود مع مصر عبر منفذ طابا في أعقاب هذا الحادث.
 71/2/2174، القدس العربي، لندن

 
  "حزب هللا"مع  "مواجهة برية طاحنة"ستعد لدي اإلسرائيليالجيش  11

مســاء الســبت أّن الجــيش اإلســرائيلي يجــري فــي الفتــرة األخيــرة تــدريبات مكثفــة  "والــال"موقــع  المســتقبل: ذكــر
، ونقـل الموقـع عـن "حـزب هللا"وخاصة على الجبهـة الشـمالية لمواجهـة وصـد أي هجـوم بـري مـن قبـل مقـاتلي 

يـة القـوات تتـدرب علـى مسـتوى عـال جـدا وتتحضـر ألي مواجهـة بر "ضابط كبير في كتيبة المظليين قوله إّن 
الجنــود يتـــدربون بـــين "، موضـــحا أّن "علـــى الحــدود الشـــمالية "حـــزب هللا"قــد تحصـــل فــي أي حـــرب مقبلـــة مــع 

 . "حــزب هللا"الجبــال وفــي ظــروف وعوامــل قاســية للتجهيــز جيــدا ألي حــرب قــد يخوضــها الجــيش مــع عناصــر 
حـزب "ن المعركـة القادمـة مـع إ"بدوره، صّرح قائد المنطقة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي يائير جوالن قـائال: 

مختلفة هـذه المـرة حيـث هـدد األمـين العـام للحـزب حسـن نصـر هللا بـأّن مقاتليـه سيسـيطرون علـى الجليـل  "هللا
نصــر هللا يرســل آالف المقــاتلين إلــى ســوريا للقتــال إلــى جانــب الجــيش "قــال جــوالن: و  ."فــي أي حــرب مقبلــة

بحــوزتهم، مؤكــدا فــي هــذا  "إضــافة إلــى وجــود أســلحة متطــورةالســوري وهــذا مــا ُيكســب المقــاتلين خبــرة رهيبــة 
. وفي معرض "ستكون معقدة وطويلة، ال أحد يعلم متى ستبدأ وأين "حزب هللا"الحرب المقبلة مع "السياق أّن 

علينـــا التجهـــز وكســـب الوقـــت لتـــدريب جنودنـــا علـــى "، قـــال: "ســـريعة"تشـــديده علـــى وجـــوب أن تكـــون الحـــرب 
لـى الجـيش اإلسـرائيلي المحافظـة علـى قوتـه وتوازنـه بغـض النظـر عـن التقليصـات فـي المواجهة الطاحنـة، وع
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 "الجندي اإلسرائيلي بأن يثق بنفسه، خالًفا لما جرى في حرب لبنان الثانية"، مطالبا في هذا اإلطار "الميزانية
 . 2001عام 

 71/2/2174، المستقبل، بيروت
 

 لقوات المدرعة السورية باتت أكثر تدريبا  في الجيش اإلسرائيلي: ا المدرعاتقائد سالح  14
المتخصص في شؤون األمن، قال قائد سالح المدرعات  "Israel defense"في مقابلة مع موقع : محمد بدير

نعلم أن سالح المدرعات السوري أكثر تدريبًا اليوم ألنه يحارب. "في الجيش اإلسرائيلي شموئيل أولنسكي: 
ب األهلية، لكن مع ذلك، ثمة تآكل لديه مردُّه القتال المتواصل، إال أنه ال فهو في حال احتكاك داخل الحر 

ال أعلم كم عدد الدبابات التي خسرها الجيش السوري في الحرب األهلية، فهو يقاتل ". وأضاف: "يزال قائماً 
. منذ عامين ونصف عام، لكن من جهة أخرى، أنت تدرك أن القتال يجعل األفراد أكثر تدريبًا وقوة

المدرعات السورية هي بالتأكيد العب جدي في الشرق األوسط، وال حاجة الى المسارعة إلى نعي الفرق 
 ."المدرعة وقدرة المناورة البرية للجيش السوري

وردًا على سؤال عن دور المدرعات في حرب الصواريخ ضد العمق اإلسرائيلي، أشار أولنسكي إلى أن 
أغلق وحدات مدرعة "هلية، مياًل نحو نمط الحرب الصاروخية. فهو الجيش السوري شهد، قبل الحرب األ

وبنى مكانها وحدات كوماندو، كما أنه تزّود بصواريخ مضادة للدروع وبقدرات هندسية، كذلك فقد بنى 
منظومة صاروخية مهمة جدًا. وهذا الميل ال يخص فقط المنظمات شبه العسكرية. لقد شاهدناه السوريون 

 ."مدربة 12في الجيش السوري، لكن مع ذلك، ال يزال تعمل فرق وألوية مدرعة مع دبابات تي 
 71/2/2174، األخبار، بيروت

 
 طابا أمام عودة اإلسرائيليين معبرفتح  15

ذكرت مصادر عبرية، مساء اليوم األحد، أن الجيش اإلسرائيلي  :صةخا ترجمة-كومدوت  القدس-غزة
وبالتنسيق مع السلطات المصرية، أعاد فتح معبر طابا في اتجاه واحد فقط، كي يسمح بعودة اإلسرائيليين 

ووفقا لوسائل إعالم عبرية، فإن مئات اإلسرائيليين يريدون العودة  المتواجدين في سيناء إلى إيالت.
 ، عقب الهجوم الذي استهدف حافلة لسياح أجانب في طابا اليوم االحد.إلسرائيل

 77/2/2174، القدس، القدس
 

 إقرار إسرائيلي بفشل مخطط تهويد القدس 17
في الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية األميركي جون كيري لطرح خطته للتسوية، حذر : صالح النعامي

 دينة القدس في حال لم يسارعوا القتسامها مع الفلسطينيين.باحث إسرائيلي من مخاطر خسارة اليهود م
وفي مقال نشره أمس السبت في النسخة العبرية لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أوضح موشيه عميراف 
رئيس قسم السياسات في كلية "بيت بيرل"، أن إسرائيل أخفقت في تحقيق أهدافها في القدس، منوهًا إلى أن 

ون لتحقيق تفوق ديموغرافي في المدينة، على الرغم من مشاريع التهويد واالستيطان في الفلسطينيين يتجه
 قلب المدينة ومحيطها.

-عنهالذي سبق له أن شغل منصب رئيس فرع الشباب في حزب الليكود الحاكم ثم انشق -ونوه عميراف 
من السكان، حتى تضمن  %40أن إسرائيل وضعت لها هدفًا يتمثل في رفع نسبة اليهود في القدس إلى  إلى
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تحول القدس إلى مدينة يهودية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تفشل فقط في تحقيق هذا الهدف، بل إنها تبتعد 
 على األقل من السكان. %40عن تحقيقه في ظل حقيقة أن الفلسطينيين باتوا يشكلون 

ى كل المنطقة التي تمثل القدس وأوضح عميراف أن إسرائيل أخفقت في مخططها الهادف إلى السيطرة عل
الشرقية، مشيرًا إلى أن اليهود ينتشرون على ثلث مساحة المنطقة فقط، رغم االستثمار الكبير في االستيطان 

وأكد عميراف أن إسرائيل فشلت في دفع الفلسطينيين لإلقرار بسيطرتها على القدس، عالوة على  بالمنطقة.
 باألمر الواقع في القدس. أنها لم تنجح في تأمين اعتراف دولي

وأشار إلى إن إسرائيل حاولت "أسرلة" فلسطينيي القدس عبر إغرائهم بالحصول على الجنسية اإلسرائيلية، 
منوهًا إلى أنه من أصل ثالثمائة ألف فلسطيني يعيشون في القدس لم يتقدم للحصول على الهوية اإلسرائيلية 

 إال عشرة آالف فقط.
معلق الشؤون العربية آفي سيخاروف أن أخطر بنود خطة كيري بالنسبة  وفي سياق متصل، أوضح

 للفلسطينيين هو البند المتعلق بمستقبل القدس.
وفي مقال نشره في النسخة العبرية لموقع صحيفة "جيروزاليم بوست"، نوه سيخاروف إلى أن األميركيين 

 صاغوا هذا البند لكي يتوافق مع الموقف اإلسرائيلي من القدس.
وأشار إلى أن خطة كيري تنص على أن تكون العاصمة الفلسطينية في منطقة القدس، دون أن يتم توصيف 
حدودها بالضبط، منوهًا إلى أن هذا يمكن أن يعني تدشين العاصمة في إحدى البلدات المحيطة بالقدس، 

 مثل شعفاط أو العيساوية، وليس في القدس الشرقية، كما يطالب الفلسطينيون.
ضح سيخاروف أن كيري صاغ مجمل بنود خطته بحيث يمنح اإلسرائيليين هامش مناورة كبير في وأو 

وأكد أن خطة كيري تبنت تقريبًا الموقف اإلسرائيلي من قضايا الحدود  تفسيرها بما يتالءم مع مصالحهم.
س الوزراء والقدس والمستوطنات والالجئين، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية األميركي تبنى مطلب رئي

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية، فضاًل عن منحه الجيش اإلسرائيلي 
 الحق في التواجد في غور األردن واستمرار إسرائيل في السيطرة على المعابر الحدودية مع األردن.

ور االعتبارات المتعلقة باستقرار االئتالف وفي ذات السياق، شدد المعلق اإلسرائيلي ران إيدليست على د
 الحاكم في إسرائيل في الحيلولة دون التوصل لتسوية سياسية.

 77/2/2174، الجزيرة نت، الدوحة
 

 272ة.. واستمرار حصار اليرموك لليوم ن فلسطينيين بسورييالجئ دالعمل: استشهامجموعة  11
الهجمات والحصار على المخيمات الفلسـطينية فـي  استشهد الجئان فلسطينيان، األحد، جراء تواصل: دمشق
 .ةسوري

وقالــت مجموعــة "العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســوريا" فــي بيــان تلقــت "صــفا" نســخة عنــه إن الشــقيقين محمــود 
-70-5الســعد، ومحمــد الســعد، مــن أبنــاء مخــيم الرمــل قضــيا أثنــاء اختطافهمــا مــن أحــد أحيــاء الالذقيــة منــذ 

2072. 
ما زال األهالي ينتظرون تنفيذ بنود المبادرة لفك الحصار وعودة األهالي إليه، الفتة إلى وفي مخيم اليرموك، 

أن السكان يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة نتيجة استمرار الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي عليه لليوم 
 على التوالي والذي أدى إلى نفاد معظم المواد األساسية فيه. 271

71/2/2174فلسطينية، )صفا(، وكالة الصحافة ال  
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 األقصىعن المسجد  األردنيةالرعاية  مقدسية ت حذر من نزع إسالميةهيئات  12

العليـــا ومجلـــس  اإلســـالميةالهيئـــة ، ان 77/2/2174مؤسسدددة األقصدددى للوقدددف والتدددراث، أم الفحدددم، ذكـــرت 
ـــراح الـــذي قدمـــه  وارفضـــ االوقـــاف والشـــؤون االســـالمية ودار اإلفتـــاء فـــي القـــدس نائـــب رئـــيس الكنيســـت االقت

 عليه. يةسرائيلاإلوفرض السيادة  األقصىعن المسجد  األردنيةموشي فيلن بنزع الرعاية  يسرائيلاإل
المسجد األقصى بكل ساحاته وقبابه وأروقته "باطنة وأعاله" مسجد إسـالمي  أنوقال بيان صادر عن الهيئة "

وطالـب البيـان الحكومـة  ال يشـاركهم فيـه احـد".مقّدس وليس ألحد أن ينازع فيه، وهي حـق خـالص للمسـلمين 
العملية التي تحـول دون تنفيـذ  اإلجراءاتتتخذ كافة  أن األقصىصاحبة الوالية الدينية على المسجد  األردنية

 هذه المخططات العدوانية بحق المسجد.
الشـيخ عـزام وط، أن نقاًل عنت مراسلها في القدس عبد الرؤوف ارنـاؤ  ،71/2/2174في األيام رام هللا، وجاء 

الخطيــب، مــدير أوقــاف القــدس، أكــد لـــ "األيــام" علــى أن إدارة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس تنظــر بخطــورة 
ي بحث نقل السـيادة علـى المسـجد األقصـى المبـارك سرائيلي عن نية الكنيست اإلسرائيلبالغة إلى اإلعالن اإل

  تحمد عقباها".وقال" من شأن ذلك أن يؤدي إلى أمور ال إسرائيلإلى 
فــي ســابقة هــي األولــى منــذ ، أنــه القــدس المحتلــة، مــن 77/22/2174، المركددز الفلسددطيني لإلعددالمونشــر 

احتالل القدس  اجتمع بعد ظهر يوم األحد مساعد وزير الخارجية األمريكية لشؤون األديان شـون كيسـي فـي 
ألوقـاف اإلسـالمية فـي القـدس والشـيخ المسجد األقصى المبارك مع الشيخ عبد العظيم سـلهب رئـيس مجلـس ا

عزام الخطيب مدير عام األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األقصـى المبـارك والـدكتور يوسـف النتشـة مـدير 
 السياحة واآلثار في األوقاف اإلسالمية، وذلك بحضور مساعدة القنصل العام األمريكي.

حملنـــا مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة األمريكـــي رســـالة  وقــال الشـــيخ الخطيـــب بعـــد االجتمـــاع لمراســـل "المركـــز" "لقـــد
واضــحة لــإلدارة األمريكيــة تحــذر مــن أي مــس أو تغييــر فــي وضــع المســجد األقصــى المبــارك القــائم منــذ عــام 

عام حتى يومنا هذا"، مشيرًا إلى أن هذه الرعايـة  700الذي هو تحت الرعاية األردنية، منذ أكثر من  7411
 ات الدولية واتفاقيات السالم التي وقعت برعاية اإلدارة األمريكية.األردنية مثبتة في االتفاقي

بــدوره  قــال مســاعد وزيــر الخارجيــة األمريكيــة نريــد أن تكــون مدينــة القــدس فــي أمــن وأمــان واســتقرار، وســأنقل 
 بأمانة كل ما سمعته منكم إلى وزير الخارجية األمريكي جون كيري.

 
 ويد التعليم في القدس المحتلةته يخوضون معركة وجود ضد   المقدسيون 19

ألـــف طالـــب مقدســـّي الجتيـــاز الحـــواجز العســـكرية يوميـــًا مـــن أجـــل  20يضـــطر : ســـعد الـــدين ناديـــة-عمـــان 
 40ي، مع زهاء سرائيلااللتحاق بمدارسهم في الجانب اآلخر من مدينتهم المحتلة، بعدما طردهم االحتالل اإل

 ألف فلسطيني، خارج جدار الفصل العنصري.
فترة ماضية كـان عـدد هـؤالء الطلبـة مخيفـًا، إال أن سياسـة االحـتالل فـي تعميـق المتغيـرات القائمـة أدت وقبل 

ألفــا مــنهم فــي مــدارس "المقــاوالت" التــي بناهــا االحــتالل فــي المنــاطق الواقعــة خــارج  72إلــى اســتيعاب نحــو 
 هجرة معاكسة من داخل المدينة المقدسة إلى خارجها. إليجادالجدار، 
ألــف  41آالف طالــب مقدســي عــن الدراســة، مــن إجمــالي  70عــدت سياســة االحــتالل العنصــرية نحــو فقــد أق

مــنهم لاللتحــاق  % 40طالــب يتلقــون تعلــيمهم فــي مــدارس شــرق القــدس، وأنهــت مســار التعلــيم الثــانوي لنحــو 
 الفقر.ألف طفل مقدسي تحت خط  45مبكرًا بسوق العمل إزاء الوضع االقتصادي الخانق، الذي أوجد نحو 
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وقــال رئــيس قســم االرشــاد والتربيــة الخاصــة فــي مكتــب تربيــة القــدس التــابع لــدائرة األوقــاف اإلســالمية ســمير 
الطرمــان لـــ"الغد" مــن فلســطين المحتلــة، إن "سياســة االحــتالل العدوانيــة انعكســت ســلبًا فــي انخفــاض منســوب 

ي، وضــعف اإلمكانيــات الالزمــة لتــوفير االلتحــاق ومســتوى التحصــيل التعليمــي، وارتفــاع نســبة التســرب الدراســ
 فيما حّد الجدار العنصري من حركة تنقل المعلمين والطلبة". المدرسية،األبنية واألدوات 

مدرسة تابعة لدائرة األوقاف اإلسالمية، وتضـم نحـو  42وتوقف عند مشكلة تعدد المرجعيات، في ظل وجود 
الطلبــة تقريبــًا، مقابــل المــدارس الخاصــة، ومنهــا مــن  % 72مــن الكــادر التعليمــي، وتســتوعب  100 – 100

 % 20الكنســية واألوقــاف الشــرعية والجمعيــات وغيرهــا، والتــي تعــود إلــى الملكيــة الفلســطينية وتســتوعب قرابــة 
 من الطلبة المقدسيين.

 مدارس تابعة لها، بينما تسعى 1ي في سرائيلوأشار إلى أن "سلطات االحتالل تمكنت من تطبيق المنهاج اإل
دخـــال  مـــن خـــالل تقـــديم المســـاعدات الماليـــة للمـــدارس الخاصـــة إلـــى التغلغـــل فـــي جـــوهر الفلســـفة التعليميـــة وا 

 مفاهيمها العنصرية بين ثنايا المناهج نفسها".
مـن أراضـيها فـي حـال اسـتكمال بنـاء الجـدار  % 40وتفيد المعطيات الفلسطينية بأن "محافظـة القـدس سـتفقد 

موقعـًا مقدسـًا وأثـرًا حضـاريًا عـن  171لطـوق االسـتيطاني حـول المدينـة، وعـزل العنصري، فيما سـيتم اكمـال ا
 محيطها العربي واإلسالمي"، وفق مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.

قرية وبلدة فلسطينية عن المدينـة المحتلـة، رغـم  71ويتسبب الجدار، بحسب المركز ومقره بيروت، في "عزل 
ألـف مـواطن  40القدس وارتباطهـا االقتصـادي واالجتمـاعي بهـا، وطـرد أكثـر مـن امتدادها الطبيعي لمحافظة 

مقدســــي خــــارج الجــــدار، مهــــددين بســــحب هويــــاتهم ومحــــرومين مــــن الوصــــول إلــــى مــــدينتهم وأمــــاكن عملهــــم 
 ودراستهم".
ألف فلسطيني في ثمانية تجمعات من كل الجوانب، بما سـيؤدي إلـى فصـل عـائالت بأكملهـا  21وسيحاصر 

ربهم وتــأخير طــالب المـــدارس والجامعــات عــن دراســتهم فــي القـــدس، وعرقلــة الوصــول إلــى األمـــاكن عــن أقــا
 الدينية المقدسة.

71/2/2174الغد، عمان،   
 

 إداري إجراء"الديانة" من البطاقة الشخصية مجرد  : حذفدينية فلسطينية هيئات 41
نــة فــي بطاقــات الهويــة الشخصــية الــذي أثــار قــرار حــذف الخانــة التــي تشــير للديا :الــريشأبــو  محمــد- رام هللا

 .ورجال الدين ومؤسسات المجتمع المدني األوساطصدر مؤخرا، نقاشًا وجدال بين العديد من 
للديانـــة مـــن البطاقـــة  اإلشـــارةحـــذف  أنوحظـــي القـــرار بترحيـــب مـــن رجـــال ديـــن مســـلمين ومســـيحين، رأوا فيـــه 

ال يمــس بالمعتقــدات  إداريــا إجــراءيتعــدى كونــه  ال راألمــالشخصــية ال يــؤثر علــى االعتقــاد الــديني للفــرد، وان 
 الدينية.

للديانـة مـن البطاقـة  اإلشـارةقـرار حـذف  إنوقال قاضي قضاة فلسطين يوسف دعـيس، لــ القـدس دوت كـوم: "
العقـود وغيرهـا مـن المعـامالت  بـإبرامالشخصية، لن يؤثر على المعـامالت الرسـمية فـي المحـاكم، فيمـا يتعلـق 

 على البينة". اإلسالميةمنذ عهد الدولة  أساسيالديانة، الن المحاكم تعتمد بشكل  ثباتإلالتي تحتاج 
حذف خانة الديانة من البطاقـة الشخصـية  أن إلىمفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين  وأشار

 هو "أمر إداري وليس له عالقة بالتشريع )الحالل والحرام(. 
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ن المسيحي عما سلف حيث وصف المطران عطا هللا حنا في حديث مع القدس ولم يختلف موقف رجال الدي
قـرار حـذف خانـة الديانـة مـن البطاقـات الشخصـية أمـر حكـيم، ونحـن  إندوت كوم، القرار بـ "الحكـيم" وقـال: "

 .نؤيده
77/2/2174القدس، القدس،   

 
 األغوار وبركسات في  يهدم خياما   االحتالل 47

حتالل منذ ساعات الصباح عمليات الهـدم لخيـام وبركسـات المـواطنين فـي خربـة تواصل جرافات اال :االغوار
 يرزا باالغوار الشمالية.

وقــال عــارف دراغمــة رئــيس مجلــس قــروي المــالح والمضــارب الرعويــة فــي اتصــال مــع القــدس دوت كــوم، إن 
زراعيـا يعـود  خيام وبركسات، كمـا صـادرت جـرارا خمسةصباحا(  1220جرافات االحتالل هدمت حتى اآلن )

 للمواطن مثقال فايز راغمة.
صباح  وأقدموأضاف دراغمة أن االحتالل أخطر العائالت بضرورة وقف بناء الخيام المقامة منذ نحو السنة، 

 اليوم على هدمها، متوقعا أن تطال عمليات الهدم خياما وبركسات أخرى.
71/2/2174القدس، القدس،   

 
دخال بضائع إلى غزة يفتح معبر كرم أبو سالماالحتالل  42  لتصدير وا 

ي فتح معبر كرم أبو سالم، جنوب شرقي قطاع غـزة، لتصـدير شـاحنات محملـة سرائيلأعاد الجيش اإل: رام هللا
 بالزهور والطماطم والتوابل الخضراء إلى أوروبا.

شـاحنة  200وقال رائد فتوح، رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع لقطاع غزة، إنه تقرر أيضا السـماح بإدخـال 
محملــة بالبضــائع إلـــى قطــاع غــزة إضـــافة إلــى ضــخ كميـــات مــن الســوالر الصـــناعي لمحطــة توليــد الكهربـــاء 

 وكميات من البنزين وسوالر المواصالت وغاز الطهي.
71/2/2174الشر  األوسط، لندن،   

 
 يتمناه الفلسطينيون هو العودة إلى وطنهمبعد مجازر اليرموك.. ما ": اإليكونومستمجلة " 41

قالت مجلة "اإليكونومست" البريطانيـة اليـوم، إن مخـيم "اليرمـوك" لالجئـين الفلسـطينيين، تـم إنشـاؤه منـذ  ندن:ل
، وقـد منحـت 7441مخيما يعود تاريخهـا إلـى عـام  54ستة عقود، ليصبح أكبر تجمع لهم، حيث يضم قرابة 

هم، كمـا أن السـوريين الـذين انتقلـوا السلطات السورية حقوقـا لالجئيـين متسـاوية بالسـوريين مـع االحتفـاظ بهـويت
 للعيش بجوار المخيم التقطوا اللهجة الفلسطينية.

وأضــافت المجلــة أنــه حــين انــدلعت الحــرب األهليــة الســورية كــان موقــف اليرمــوك محايــدا، ولكــن ســرعان مــا 
ي حــين تغيــرت األمــور وانجــرف رغمــا عنــه للصــراع، حيــث يعتقــد المتمــردون أنــه البوابــة الجنوبيــة لدمشــق، فــ

 تعتبره القوات الحكومية حصنا منيعا لها، واآلن يتم معاملة الالجئين على أنهم ضيوف غير مرغوب فيهم.
ولفتت المجلة إلى أن الفلسطينيين ينظرون إلى سوريا على أنها مفتاح الحياة، بعدما عانوا المجازر في لبنان 

 تمناه الفلسطينيون هو العودة إلى وطنهم.وطردوا من العراق والكويت، ولكن اآلن الظروف سيئة، وما ي
71/2/2174رأي اليوم، لندن،   
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 في الضفة قاصرين خمسةفلسطينيين بينهم  ثمانيةيعتقل  االحتالل 44
اعتقلـــت قـــوات االحـــتالل أربعـــة فلســـطينيين خـــالل حملـــة دهـــم فجـــر األحـــد، فـــي الضـــفة الغربيـــة، بـــزعم انهـــم 

أنحـاء مختلفـة بمدينـة القـدس المحتلـة، واقتـادتهم جميعـًا إلـى  كما اعتقلت فجرًا خمسـة قاصـرين مـن مطلوبون.
 مراكز التوقيف والتحقيق التابعة لها.

71/2/2174الخليج، الشارقة،   
 

 بمقر رئاسته في رام هللا يينسرائيلالستقبال عباس مئات اإل فلسطينيغضب  45
ي إســرائيلطالــب جــامعي  100اســتقبل الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس أكثــر مــن : صــادق ميرفــت- رام هللا

فــي مقــر الرئاســة بمدينــة رام هللا ظهــر اليــوم األحــد، وســط تصــاعد أصــوات فلســطينية غاضــبة اعتبــرت اللقــاء 
 دوليا. إسرائيلتطبيعا مع االحتالل وضربة لحمالت مقاطعة 

، وكـان عـدد يون في حافالت تواكبها حراسة أمنية مشددة إلى مقر الرئاسة في رام هللاسرائيلوحضر الطلبة اإل
 كبير منهم يرتدي القلنسوة التي يتخذها اليهود رمزا دينيا لهم.

وكان المناهضون للقاء يهتفون خارج مقر الرئاسة ضد الرئيس عباس واتهموا منظمي اللقـاء والمشـاركين فيـه 
 طيتها.بـ"الخيانة"، بينما حاولت قوات كبيرة من الشرطة الفلسطينية فض المظاهرة ومنع الصحفيين من تغ

يين الذين حضروا إلـى رام هللا سرائيلوقال سكرتير لجنة الدفاع عن حق العودة في رام هللا عمر عساف إن اإل
 .ليسوا مجرد أشخاص غير مرغوب فيهم ولكنهم أعداء

وفرض العقوبات عليها زيد الشـعيبي اللقـاء بأنـه "ضـربة  إسرائيلووصف الناشط في الحملة الوطنية لمقاطعة 
 .لنجاح الذي تحققه حركة المقاطعة الدوليةكبيرة" ل

77/2/2174الجزيرة نت، الدوحة،   
 

 عدة دول بسبب تضييعها الحقو  الفلسطينية فلسطينيون يرفعون دعوى ضد   الجئونمصر:  47
، والمهدرة المحبطةفي واقعة فريدة من نوعها، وبعد يأس من المفاوضات  :خاص القدس دوت كوم –القاهرة 

الفلسطينيين برفع دعوى أمام المحاكم المصرية، على كـل  الالجئيننية، تقدمت مجموعة من للحقوق الفلسطي
دوليـة لهـذه البلـدان التـي تسـببت فـي ضـياع  بإدانـةمن المملكة المتحدة البريطانية، وألمانيـا، وأمريكـا للمطالبـة 

وتسببت فـي  الفلسطينية. األراضيفي إنشاء كيان لها على  إسرائيلالحقوق واألراضي الفلسطينية، وساعدت 
 تشريد الماليين من أصحاب األرض الحقيقيين.

تملـك لمـن ال يسـتحق".  ورفعت الدعوى باسم " الحملة الشعبية لمقاضاة المملكة المتحـدة علـى إعطائهـا مـا ال
والتي تشكلت مـن مجموعـة ناشـطين، وعلـى رأسـهم رافـع الـدعوى عـوني سـليم الهـابط، وهـو دكتـور فـي العلـوم 

 .2074-1-71حيث حددت المحكمة المصرية موعدًا للجلسة يوم  ، ويقيم حاليًا في القاهرة،اسيةالسي
77/2/2174القدس، القدس،   

 
 بسبب تراكم الديون بالضفة تتوقف عن تزويد مركبات األجهزة األمنية بالوقود المحروقاتمحطات  41

األجهزة األمنية بالوقود، وذلك بسبب تراكم  توقفت محطات الوقود بالضفة الغربية عن تزويد مركبات: رام هللا
 الديون وعدم اإليفاء بها منذ ستة شهور.
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وأكـــد نـــزار الجعبـــري، نائـــب نقيـــب أصـــحاب محطـــات المحروقـــات فـــي تصـــريح لــــ "قـــدس بـــرس" توقـــف تزويـــد 
ة الماليــة الســبت "بســبب عــدم إيفــاء وزار  يــومالمركبــات العســكرية التابعــة ل جهــزة األمنيــة بــالوقود اعتبــاًرا مــن 

 مليون شيكل(". 55بالتزاماتها اتجاه محطات المحروقات منذ ستة شهور حيث تجاوزت الديون مبلغ )
77/2/2174، قدس برس  

 
 "إسرائيل"عاما  لفلسطيني بتهمة التخابر مع  75 السجنغزة:  42

 "لتخــابرا"عامـًا بحـق فلســطيني بتهمـة  75، أمـس بالســجن بغـزةحكومــة لقضـت محكمــة عسـكرية تابعـة ل: غـزة
عامـًا علـى متخـابر  75المحكمة العسـكرية بغـزة أصـدرت حكمـًا بالسـجن "إن  الرأيوقالت وكالة  .إسرائيلمع 

بحـــق فلســـطيني  باإلعـــدامحكومـــة ل. ومطلـــع الشـــهر الجـــاري، قضـــت محكمـــة عســـكرية تابعـــة ل"مـــع االحـــتالل
 . إسرائيلمع  "التخابر"وبالسجن المؤبد على آخر بتهمة 

71/2/2174ي، اإلتحاد، أبو ظب  
 

 قدر بنحو مليون دوالر يوميا  خسائر قطاع الصناعات اإلنشائية ت  بغزة:  الصناعاتاتحاد  49
ســرائيلمنــذ أربعـــة أشــهر، و  :حســن دوحــان تمنـــع إدخــال مــواد البنـــاء إلــى قطــاع غـــزة، فقــررت بالتــالي خنـــق  ا 

مليـون دوالر،  720 عامـل، ولتخسـر حتـى اآلن 5500مصانع الباطون والطوب، فاضطرت األخيرة لتسـريح 
 بمعدل مليون دوالر يوميا، و"الحبل على الجرار".

وتعتمد مصانع الباطون والطوب والبالط والقلل علـى مـواد البنـاء التـي يـتم توريـدها عبـر معبـر كـرم أبـو سـالم 
مــن تلــك المصــانع علــى  %70بعــد إغــالق األنفــاق علــى الحــدود الفلســطينية المصــرية، فــي حــين تعمــل نحــو 

لبناء التي يتم توريدها سـواء عبـر معبـر رفـح البـري للمشـاريع القطريـة أو معبـر كـرم أبـو سـالم للمشـاريع مواد ا
 الدولية.

ي إلى سرائيل: "أدى عدم إدخال مواد البناء من الجانب اإلعطا هللاويقول صاحب مصنع طوب في غزة بسام 
علـــى مـــا يـــتم توريـــده مـــن الجانـــب  ت الصـــناعية، والبقيـــة تعتمـــدآمـــن المنشـــ %40توقـــف الحـــال تمامـــا لـــدى 

 المصري من مواد بناء للمشاريع القطرية وما يتم توريده عبر معبر كرم أبو سالم للمشاريع الدولية".
طـن اسـمنت، وعشـرة  4000الحايك أن قطاع غزة بحاجـة إلـى  علييؤكد رئيس اتحاد الصناعات اإلنشائية و 

اج األزمـــة القائمـــة فـــي قطـــاع غـــزة وعـــودة الحيـــاة آالف طـــن حصـــمة، وألـــف طـــن حديـــد يوميـــا مـــن اجـــل انفـــر 
 للمصانع اإلنشائية.

مصنعا مكونة من خمسة قطاعات  410يشير مدير اتحاد الصناعات اإلنشائية فريد زقوت إلى توقف نحو و 
اآلالف عامل انضم  1000صناعة الباطون والبالط والطوب والقلل الخزف، ويقدر عدد العاملين فيها بنحو 

 ي.سرائيلعامل لطوابير البطالة الطويلة في قطاع غزة نتيجة الحصار اإل 5500ي غالبيتهم أ
ويوضــح زقــوت أن خســائر قطــاع الصــناعات اإلنشــائية وحــده تقــدر بنحــو مليــون دوالر يوميــا، ووصــلت إلــى 

 إدخال مواد البناء قبل أربعة شهور. إسرائيلمليون دوالر منذ منع  720
71/2/2174الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 ي عن غزةسرائيلنبيل فهمي يبحث مع روبرت سيري رفع الحصار اإل 
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بحث وزير الخارجية المصري نبيل فهمي مع ُمنسق اأُلمم الُمتحدة الخاص بعملية (: أ ب د) – القاهرة
السالم في الشرق األوسط روبرت سري تطورات القضية الفلسطينية. وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة 

أن اللقاء ركز على تطورات القضية الفلسطينية. واألوضاع في قطاع  يالمصري بدر عبد العاطالخارجية 
 ي. سرائيلغزة وأهمية رفع الحصار اإل

 //البيان، دبي، 
 
 إلقامة منطقة عازلة على حدود غزة وأنفاقا  ر منازل المصري يدم   الجيش"األيام":  

 األنفاق، حملة عسكرية مكبرة بمنطقة أمسالمصري،  شنت قوات حرس الحدود (:وكاالت)- القاهرة
 الحدودية على حدود غزة برفح وضبطت عشرة أنفاق.
بينها سبعة داخل منازل في مناطق البراهمة  أنفاقوقالت مصادر أمنية مصرية انه تم ضبط عشرة 

ذلك  أن أوضحتو وتدمير ونسف المنازل.  األنفاقوالصرصورية وصالح الدين والحلوات وزعرب وتم تفجير 
 منطقة عازلة بين مصر وقطاع غزة برفح بعمق  إلقامة أيضاً خطة الجيش المصري  إطاريأتي في 

 متر بالمناطق الخالء. ق ممتر بالمناطق السكنية وبع
 //الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "األخبار": الرئيس مرسي خطط لتوصيل مياه النيل إلى قطاع غزة 

 ىخطة الرئيس محمد مرسي لتوصيل مياه النيل إل "األخبار"كشفت وثيقة حصلت عليها : العلى حسام عبد
وزير الري في  مرسيقطاع غزة.. وتوفير كميات كبيرة لخدمة االستثمارات القطرية في سيناء. وقد كلف 

 تحقيق هذين الهدفين. علىعهده بالعمل 
 ىء الدين أحمد وزير الري األسبق في عهد مرسي إلالوثيقة عبارة عن خطاب موجه من الدكتور محمد بها

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.. تتضمن التوجيه بعمل الالزم وبصفة عاجلة بناء علي 
تعليمات الرئيس محمد مرسي وتكليفات رئيس وزرائه د. هشام قنديل بعمل الالزم وبصفة عاجلة لتحديد 

لخدمة مناطق االستثمارات القطرية بوسط سيناء والمشار  "الشيخ جابر"السالم  امتداد مسار ترعة إمكانية
.. كما طلب الخطاب //و بتاريخ  و رقم  بكتابنا-بالمستندكما جاء -إليها سلفا 

أشقائنا  إلىسرعة تجهيز الخرائط الجيوديسيا والطبوغرافيا والدراسات الخاصة بشأن توصيل المياه 
 .ينيين بقطاع غزةالفلسط

 //األخبار، القاهرة، 
 
 : سفيرنا زارنا في عهد مرسي ولم نره بعدهافي سجون االحتالل المصريوناألسرى  

اتهم األسرى المصريون في سجون االحتالل، حكومة بالدهم الحالية بإهمال قضيتهم واالفتراء على زمالئهم 
 وفق مركز أسرى فلسطين للدراسات. الفلسطينيين الذين يقاسمونهم معاناة األسر،

وقال مدير المركز، األسير أسامة شاهين: "إن بعض األسرى المصريين أصروا عليه أن يرفع صوتهم إلى 
أهليهم وذويهم وكل الشعب المصري"، واصفين حكومة االنقالب في مصر بـ"حكومة الكذب والدجل"، عازين 

  سير حسن سالمة.ذلك إلى االدعاءات المصرية الكاذبة على األ
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، أن السفير المصري في عهد ونقل عن األسير المصري )م(، من شمال سيناء، والمعتقل منذ عام 
مرة، وتلقوا منه رسائل عدة، في حين أنه لم يزرهم منذ  الرئيس المنتخب محمد مرسي زارهم أكثر من 

 االنقالب العسكري وال مرة.
وشعبي: إن أهلكم في فلسطين، وما يتعرضون له من حصار وألم، هم وناشد الشعب المصري قائال: "أهلي 

خط الدفاع األول عنكم، فال تنجروا خلف المتساقطين الذين يلهثون خلف حفنة من األموال، واعلموا أن هللا 
ء وطالب األسير شاهين السفارة المصرية لدى السلطة برام هللا، بالقيام بواجبها تجاه أبنا كاشفهم ومعذبهم".

 شعبها وخاصة المعتقلين في سجون االحتالل، والعمل على تلبية احتياجاتهم واإلفراج العاجل عنهم.
 //فلسطين أون الين، 

 
 
 
 

لغاء وادي عربة "إسرائيل"النيابية" تطالب بطرد سفير  فلسطين"عم ان:  45  وا 
لجنة فلسطين النيابية  ، أنسيجهاد المن ،عّمان، نقاًل عن مراسلها في 11/2/2115، الغد، عم اننشرت 

ي من عّمان، وا غالق سفارته، باإلضافة سرائيل، الحكومة بـ"طرد السفير اإل61/2 طالبت يوم األحداألردنية 
إلى إغالق سفارة المملكة في تل أبيب، والتقدم بمشروع قانون وبصفة االستعجال يقضي بإبطال معاهدة 

ية الوحشية على القدس واقتحام المسجد سرائيلالعتداءات اإلعلى ا "، وذلك رداً إسرائيلوادي عربة مع 
 األقصى، والتهديد بسحب السيادة األردنية على المقدسات.
من اعتداءات  إسرائيلن ما تقوم به إقالت فيه: " وأصدرت اللجنة، في مؤتمر صحفي بمجلس النواب بياناً 

لى تقسيم المسجد األقصى وسحب إليصلوا وحشية واقتحام على المسجد األقصى ما هو اال نهج ومقدمات 
حدهم وهو أي عبر سرائيلن ما يقوم به بعض اعضاء الكنيسيت اإلا  الوصاية الهاشمية عن المقدسات و 

ي على المسجد األقصى سرائيلالمتطرف موشي فيجلين والذي تقدم بقانون يقضي بفرض سيادة االحتالل اإل
ية واالحتاللية على المسجد األقصى وشرعية سرائيلسيادة اإلمر الواقع وهو الوالذي يهدفون منه فرض األ

 اقتحاماتهم الوحشية والهمجية وصوال الى اقامة صلواتهم التلمودية في األقصى".
ن أي فرض لهذه السيادة االحتاللية عبر الكنيست أو غيره ستكون هي المسمار أوجاء في البيان "نرى 

حمر عند العرب والمسلمين أن القدس والمسجد األقصى خط أل "إسرائيلاألخير في نعش ما يسمى "دولة 
 في كل بقاع العالم".

غالبية  ، أنمحمد النجار، عّمان، نقاًل عن مراسله في 11/2/2115، الجزيرة نت، الدوحةوأضاف موقع 
 يسرائيلقبيل مناقشة متوقعة للكنيست اإل "إسرائيل"أعضاء مجلس النواب األردني صعدت من لهجتها ضد 

للتصويت لرفع الوصاية الهاشمية األردنية عن القدس، وهو ما يتناقض مع ما نصت عليه المعاهدة بأن 
 الوصاية األردنية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية بالمدينة المقدسة. "إسرائيل"تحترم 

، ذهب آخرون حد ية الموقعة قبل نحو عقدينسرائيلوبينما طالب نواب بإلغاء معاهدة السالم األردنية اإل
ية الخطيرة سرائيلعلى اإلجراءات اإل ي رداً سرائيلالتلويح بطرح الثقة بالحكومة في حال لم تقم بطرد السفير اإل

 بالقدس.
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 مناقشة الوصاية الدينية على المسجد األقصى أمر خطيرلالنسور: دعوة الكنيست  44
 إلجراءن دعوة أعضاء من الكنيست إنسور عبد هللا الاألردني قال رئيس الوزراء  :األمير ماجد-عّمان 

مر خطير بطبيعة الحال، ولكنه استدرك أاألقصى  المسجد مناقشة حول موضوع الوصاية الدينية على
ن كثرة البيانات من الحكومة، تفقد البيانات أعتقد أ نه لم يصدر قرار من الكنيست حتى نرد عليه، و إبالقول 

 .سترد الحكومة فوراً ذا خرج من الكنيست شيء فا  معناها، و 
معاهدة السالم ملزمة بجميع بنودها وال تستطيع  إن النسور، خالل جلس لمجلس النواب األردني، وقال

 االنتقاء منها كما تشاء وما يتعلق بالقدس منصوص عليه صراحة. "إسرائيل"
 11/2/2115، الرأي، عم ان

 
 
 

 ر المنطقةحمر وسيفجأ األقصى خط  األردني: المسجد  األوقافوزير  41
 ية على المسجد األقصى بدالً سرائيلفرض ما يسمى بـ"السيادة اإل األردنية اعتبرت الحكومة :سامي محاسنة

هايل الداود  .وقال وزير األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية د سيفجر المنطقة. اً حمر أ من األردنية" خطاً 
اون بخصوص السيادة والوصاية على المقدسات حمر وال تهأ"القدس خط  لـ"العرب اليوم" بنبرة حاسمه
ن المنطقة كلها ستتفجر وليس الموقف األردني إيون ما يمسها فسرائيلن فعل اإلا  االسالمية والمسيحية فيها، و 

سبق رائف نجم للمقاومة المسلحة وقتل اليهود لثنيهم واجبارهم على ودعا الوزير األ و الفلسطيني فقط".أ
 تفاقيات.احترام المعاهدات واال

 11/2/2115، العرب اليوم، عم ان
 

 ية تسعيان لتصفية القضية الفلسطينيةسرائيلن األمريكية واإلا: اإلدارتهللا نصر 41
اإلدارتين "إن  ،حدمساء األ ،نصر هللامين العام لحزب هللا السيد حسن األ قالالياس:  سعد- بيروت

ن العالم العربي واالسالمي غائب وكل دولة طينية ألتسعيان لتصفية القضية الفلس ةيسرائيلواإلاألمريكية 
عدو لمن نسي في لبنان والمشكلة في لبنان كانت دائمًا  إسرائيلن أيجب التذكير " :وقال ."مشغولة بحالها

ن االنقسام الحاد في لبنان والوضع في المنطقة أي يعتبر سرائيلاإل"ورأى أن ."، في تشخيص هذا العدو..
كبر على ننا الخطر األألينا على إالمقاومة وهو يشن حربًا نفسية شرسة علينا وينظرون فرصة للهجوم على 

المقاومة تزداد قوة لمواجهة استحقاقات أصعب رغم الشهداء الذين يسقطون لها في "، الفتًا الى أن "إسرائيل
يري وهو يوازي الخطر الثاني الذي يهّدد كل دول المنطقة هو خطر االرهاب التكف" : إنوقال ."سورية

 ."يسرائيلالخطر اإل
 11/2/2115، القدس العربي، لندن

 
 الالجئين واألمن والقدس عقباتفي تخطي  رئيسيا   خطة كيري تعتمد األردن العبا  "القدس العربي":  

لبحث عالقة األردن  "منعطفا جديدا"عوض: دخلت خطة وزير الخارجية األمريكي جون كيري  وليد-رام هللا 
ية مع دولة فلسطين المنتظرة، وذلك تمهيدا لطرح تلك الخطة خالل األسابيع القادمة على أن تستمر المستقبل

 ي والفلسطيني لمدة عام على أساسها.سرائيلالمفاوضات ما بين الجانبين اإل
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األحد من مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس األمريكي باراك أوباما بحث خالل  "القدس العربي"وعلمت 
ع له الجمعة بالملك األردني عبد هللا الثاني الدور األردني في حل القضية الفلسطينية، والعالقة اجتما

أن واشنطن ترى في األردن العبا رئيسيا  إلىوألمحت المصادر  المستقبلية ما بين دولتي األردن وفلسطين.
العالقة المستقبلية ما بين أن شكل  إلىللتغلب على عدة عقد تعترض طريق المفاوضات المستقبلية، مشيرة 

، على حد إسرائيلاألردن وفلسطين سيساهم في حل عقدة ملفات األمن والالجئين والقدس، من وجهة نظر 
أن تحديد شكل العالقة األردنية الفلسطينية المنتظرة سيساهم في  إلىوأشارت المصادر  قول المصادر.

نطقة، والتغلب على عقدة ملف الالجئين كون األردن المساعي األمريكية للوصول التفاق سالم بالم إنجاح
جانب الوالية األردنية الدينية واإلدارية على المقدسات  إلىيضم أكبر كتلة من الالجئين الفلسطينيين، وذلك 

والمسيحية في القدس الشرقية، إضافة العتبار األردن من أكثر الدول العربية حدودا مع فلسطين،  اإلسالمية
 .ة الغربية تتبع لها قبل احتاللها عام وكانت الضف

من الناحية األمنية  إسرائيلوواشنطن تريدان جعل األردن هو جار  إسرائيلأن  إلىوأشارت المصادر 
ن كانت هناك دولة فلسطين شكليا بالضفة الغربية وقطاع غزة، كون تلك الدولة ستكون  والعملية حتى وا 

اسية واألمنية بغض النظر عن االسم الذي سيتم إطالقه على األردن جزءا من األردن وضمن واليتها السي
وفلسطين مجتمعتين في كيان واحد. ووفق ما يدور خلف الكواليس فإن لقاء أوباما مع عبد هللا الثاني يعتبر 

ية سرائيلمن أهم اللقاءات التي عقدت لبحث كيفية إنجاح خطة كيري المرتقبة والحد من التحفظات اإل
طينية عليها، كون واشنطن ترى في تحديد العالقة المستقبلية ما بين األردن وفلسطين مسألة هامة والفلس

ولم تستبعد مصادر فلسطينية مطلعة بأن تشمل خطة كيري  ية.سرائيلللحد من تلك التحفظات وخاصة اإل
المزيد من  ائيلإسر المنتظرة بنودا سرية تتعلق بالعالقة ما بين دولة فلسطين واألردن في إطار منح 

عليها في أي اتفاق  االتفاقالتطمينات بشأن إمكانية أن يكون هناك دور أردني في أي ترتيبات أمنية يجري 
 ي للضفة الغربية.سرائيلاإل االحتاللمستقبلي بشأن إنهاء 

وأوضحت المصادر بأن األردن حاضر بشكل رئيس في خطة كيري المنتظرة التي ستطرح خالل األسابيع 
ية على أساسها لمدة عام إضافي، ينتهي بإقامة دولة سرائيلقبلة على أن يجري تمديد المفاوضات اإلالم

فلسطين التي ستقوم بالتوقيع على اتحاد مع األردن بغض النظر عن التسمية سواء كانت المملكة األردنية 
 لى حد قول تلك المصادر.الفلسطينية الهاشمية، أو اتحاد فدرالي بحكومتين شرقي النهر وغربي النهر، ع

أن القسم المعلن عنه من خطة كيري سيكون أسس الحل، إال أن المالحق السرية  إلىوألمحت المصادر 
ستحدد شكل العالقة المستقبلية ما بين األردن وفلسطين، والدور األردني الذي يمكن لعمان أن تلعبه للحد 

بمنطقة األغوار التي تعتبرها  االحتفاظعلى  إسرائيلر ية األمنية، وخاصة بشأن إصراسرائيلمن المخاوف اإل
ي في تلك إسرائيلحدودها الشرقية مع األردن، في حين يصر الجانب الفلسطيني على رفض أي وجود 

 المنطقة بوصفها الحدود الشرقية لدولة فلسطين.
لقاء  االتجاهلك مع األردن، حيث جرى في ذ "مفاوضات ترتيبية"أن واشنطن تجري  إلىوأشارت المصادر 

أوباما بعبد هللا الثاني الجمعة لبحث الملف الفلسطيني إضافة طبعا للملف السوري، على أن يجتمع الرئيس 
ي مطلع الشهر المقبل خالل زيارة األخير ألمريكا للمشاركة في سرائيلاألمريكي مع رئيس الوزراء اإل

 ."يباك"إية سرائيلاجتماعات مؤتمر لجنة الشؤون األمريكية اإل
 //القدس العربي، لندن، 
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 إنسانيةتنظر لغزة نظرة  أنونريدها  األمنيةنروا: نتفهم مشاكل مصر و العام لل  المفوض 
 فهمينروا انه ناقش مع وزير الخارجية نبيل و فليبو جراندي المفوض العام لوكالة األ (: أعلنسما)- القاهرة

نروا لالجئين في و والدعم المصري للخدمات التي تقدمها األفي المنطقة  نالفلسطينيي نالالجئيأوضاع 
زيارة له بصفته المفوض العام  آخر في-مصر  إلىوقال عقب لقائه بوزير الخارجية اليوم انه جاء  المنطقة.
نروا ليس فقط في مصر بل في و بالشكر للحكومة المصرية للدعم والتأييد الذي قدمته ل  ليتقدم-ل ونروا

 ي نيويورك وداخل المحافل الدولية.المنطقة وف
نروا في العالم و تظل مصر كما كانت دائمًا داعم قوي سياسيا ل  أننروا تريد و األ أنجراندي  وأضاف

 العربي والمجتمع الدولي.
تنظر مصر  أن أيضاً والمشاكل األمنية في مصر ولكننا نأمل  األوضاع"نتفهم جيدا  إنناوواصل كالمه قائال 

 ظرة إنسانية وقد تحدثت في ذلك مع الوزير نبيل فهمي.غزة بن إلى
الوضع هناك  إنفي سوريا وخاصة في مخيم اليرموك، قال جراندي  نالفلسطينييجئين ال"وحول أوضاع ال

استطاعوا الوصول لهم في نهاية  أنهم ال يستطيعون الوصول لالجئين، موضحاً  أنهمغير مقبول خاصة 
األمنية وعدم االتفاق بين األطراف  األوضاعنروا توقفت من جديد بسبب و األعمليات  أن إاليناير الماضي 

 إليهانروا قريبا استئناف مساعدتنا التي في حاجة ماسة و تستطيع األ أنوأعرب عن أمله  المتصارعة.
 أنهم إالفلسطيني مسجلين بسوريا،  الجئ ألف ونروا لديها األ أن وأوضحداخل اليرموك  نالالجئي
في العالم ومنها  أخرىأماكن  إلىقد غادروا  ألف  أنمضيفا  من نصفهم قد نزحوا. أكثر أنون يعتقد

فقط..  ألف ما تبقي حاليا هو  أن أيضاولكننا نتوقع  ألف وقال " لدينا داخل اليرموك  مصر.
 مؤكدة. أرقامنروا ليس لدينا و األ أنوأنهم ال يستطيعون التحرك والمغادرة "، مؤكدا 

تنا اعامل فلسطيني يديرون المدارس ومراكز الصحة التابعة لهم ونشاط هناك  أنجراندي  وأضاف
عامال  وهناك أشخاص أرواحهم خالل القتال الدائر في البالد  في سوريا قد فقد منهم  اإلنسانية

 شيئا عنهم. وال يعرفوناختفوا وفقدوا االتصال بهم 
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 يةسرائيلاإلمنتجات التنامي رفض األوروبيين لشراء ألمانية:  صحيفة 

ية مصنعة في األراضي إسرائيلأفاد تقرير لصحيفة ألمانية بتنامي رفض األوروبيين لشراء منتجات 
 األلمانية إن ناطقة باسم سلسلة "فرانكفورتر الغماينه زونتاجس تسايتونغ"وقالت صحيفة  الفلسطينية المحتلة.

منتجات واردة من الضفة الغربية  محالت كايزرس تنجيلمان األلمانية صرحت بأنه ال يوجد منذ عام 
ية سرائيلعلى قائمة المعروضات بالسلسلة. ونقلت الصحيفة عن مدير إلحدى شركات تصدير الفواكه اإل

 ضفةقوله إن سلسلة محالت تجارية ألمانية ألزمته كتابيًا بعدم توريد فواكه من ال
 //البيان، دبي، 

 
 والخيارات الصعبة "إسرائيل"لحظة التفاوض الحاسمة مع  77

 حلمي موسى
اليوم وأكثر من أي وقت آخر تبدو القضية الفلسطينية في مرحلة بالغة الحساسية. فمن ناحية توجد كل 

االنقسامات والتطرف األمة العربية في حالة انشغال داخلي عميق حيث الثورات واالنقالبات والتقلبات و 
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والحروب األهلية والبحث عن السبيل. ومن ناحية أخرى هناك اإلصرار األميركي على استغالل الوضع 
لى جانب ذلك هناك الهبة التي تشهدها  القائم من أجل فرض حل ال ينسجم مع أبسط الحقوق الفلسطينية. وا 

تصادية واألكاديمية رفضا لغطرسة إسرائيل على وجه الخصوص دول االتحاد األوروبي بشكل المقاطعة االق
 في سياستها االستيطانية.

ومن المعطيات المتوفرة حتى اآلن يتضح أن وزير الخارجية األميركي جون كيري، في سعيه للتوصل إلى 
اتفاق إطار، يميل أكثر إلى إقناع اإلسرائيليين بأنه يعمل لمصلحتهم وأنه يحاول جهد استطاعته تحقيق 

عبر المزيد من الضغط على الفلسطينيين. ورغم أن أميركا تملك، منفردة، أكثر أوراق الضغط على مطالبهم 
الدولة العبرية إال انها تعمد للتلميح بين الفينة واألخرى بأنها تحول دون اآلخرين وممارسة الضغط على 

لمحافل الدولية لتشجيع إسرائيل إسرائيل. وغالبا ما حاولت اإلدارات األميركية المتعاقبة استغالل قوتها في ا
على تقديم "تنازالت" للفلسطينيين لكن ال يعرف البتة أن أيا من هذه اإلدارات مارست بشكل مباشر أوراق 
الضغط التي تملكها من أجل "إقناع" إسرائيل بتقديم هكذا تنازالت. ولهذا السبب تحدث كيري مؤخرا عن أن 

 لحملة مقاطعات دولية ليست هي بحاجة لها. فشل المفاوضات يمكن أن يعرض إسرائيل
ولكن الضغوط التي تمارسها اإلدارة األميركية على السلطة الفلسطينية ورئيسها لم تكن في أي يوم غير 
مباشرة. يكفي أن نشير مثال للدور الذي يلعبه الكونغرس في إطالق التهديدات المباشرة للسلطة الفلسطينية 

مساعدات إلى فرض عقوبات. وطوال المفاوضات كانت هذه التهديدات في كل حين سواء من قطع ال
والعقوبات سيفا مصلتا على رقاب المسؤولين في السلطة الفلسطينية الذين تتقلص قدرتهم على رفض 
التهديدات كلما بدا أن الظهير العربي والدولي الداعم غير موجود. ومن الجائز أنه في ظل الظروف العربية 

صت جدا مشاعر الركون إلى هذا الظهير. وبقيت هناك تلميحات إلى أن ما تبقى هو اآلمال الراهنة تقل
المعقودة على الدور األوروبي. لكن كثيرين يحذرون من أن ذلك يمكن أن يكون وهما نظرا لمظاهر التبعية 

لسلطة الفلسطينية األوروبية ألميركا في السياسة الدولية عموما وفي الشرق األوسط عموما. وعدا ذلك فإن ا
وبديهي أن  ال ترى في األفق قوى دولية يمكنها أن تشكل داعما جديا لها في المعركة السياسية القائمة حاليا.

بين المفاوضين الفلسطينيين من يؤمنون أن بالوسع قلب الطاولة واإلصرار على كلمة ال من خالل تحميل 
ينشأ. لكن هناك من يعتبر مثل هذا التهديد نوعا من إسرائيل وأميركا واآلخرين مسؤولية الوضع الذي س

ن كانت تتضمن احتمال الربح تنطوي أيضا وربما بمعدالت أكبر على احتماالت الخسارة.  المقامرة التي وا 
نما عن سياسات تعالج اللحظة. وقد سمع كثيرون عن  وبديهي أن الحديث ال يدور عن برامج بعيدة المدى وا 

سرائيليون سواء لالنسحاب من طرف واحد من المناطق المأهولة في الضفة وترك الخطط التي يدرسها اإل
الفلسطينيين هناك بين سندان األردن ومطرقة إسرائيل أو اإلعالن عن ضم مناطق وفرض أمر واقع. 
وتدعي إسرائيل أنها ال تخشى خيار حل السلطة الفلسطينية وأنها جاهزة لمواجهة كل الخيارات. وبالمقابل 

ن السلطة الفلسطينية، العتبارات كثيرة، ال تستطيع االدعاء أنها جاهزة لمواجهة كل االحتماالت. فالوضع فإ
وأمام  الفلسطيني الداخلي ليس في أفضل أحواله، وكما سلف فإن الوضع العربي عموما غير مطمئن حاليا.

مقاطعة إسرائيل، على أهمية هذا هذا الواقع يصعب جدا الركون إلى أن خيار المؤسسات الدولية والتهديد ب
الخيار، كفيل بإيجاد هذا الحل. فالسؤال األهم هو مدى استعداد أميركا للذهاب مع األوروبيين نحو الضغط 
على إسرائيل. وال يقل أهمية عن ذلك السؤال أصال عن الحدود التي يمكن ألوروبا أن تصل إليها في 

إلى ما وصلت إليه في مقاطعتها نظام األبرتهايد في جنوب مقاطعتها إلسرائيل، وهل حقا يمكن أن تصل 
 أفريقيا؟
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الواضح أن اإلجابة عن هذه األسئلة تقديرية وليس بالوسع تقديم ردود مضمونة. لكن مما ال ريب فيه أن 
جانبا ال يستهان به من الرد المحتمل يعتمد أساسا على صورة الفلسطيني لدى هذه القوى. فهل صورة 

المنقسم على ذاته تشجع العالم على التعامل مع إسرائيل بالطريقة التي تعامل بها مع نظام الفلسطيني 
التفرقة العنصرية؟ من المؤكد أن أي عاقل ال يمكنه أن يقول ان االنقسام الفلسطيني يشجع أحدا على 

ر بالحسبان عندما يناضل بدال منا من أجل حقوقنا. ومن المؤكد أكثر أن إسرائيل ال تأخذ الفلسطينيين أكث
 يكونن منقسمين. وبداهة أن الفلسطينيين أنفسهم ال يشعرون بقوة أكبر وهم منقسمون.

لذلك فإن النظرة لمعطيات الحل الذي تعرضه أميركا حاليا توحي بأن الوضع خطير سواء اتجهت األمور 
ماد على واقع التطرف نحو القبول بالحل األميركي أو نحو رفضه. وفي هذا السياق ال يمكن فقط االعت

اإلسرائيلي وأن حكومة نتنياهو هي من سيعرقل الحل ويمنع حدوثه وبالتالي تجنب الفلسطينيين خطر 
التعرض لعقوبات أميركية. الشيء المؤكد، كما سبق وحدث في كامب ديفيد، أن أميركا ال يمكنها أن تتهم 

. أميركا عودتنا أن بوسعها اتهام الفلسطينيين إسرائيل وحدها حتى لو كانت متأكدة من أنها من أعاق الحل
ولو جزافا إذا كان في ذلك مصلحة لها خصوصا أنها تعتبر مصلحة إسرائيل جزء هاما من مصالحها في 

 المنطقة.
 71/2/2174، السفير، بيروت
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 عبد الباري عطوان
ثاني بزيارة الى واشنطن، اي قبل الحرب االمريكية قام الملك عبد هللا ال 2002في كانون االول )ديسمبر( 

تقريبا، في طريقه الى العاصمة االمريكية عرج الملك عبد هللا على باريس والتقى  أشهرعلى العراق بثالثة 
صديقه جاك شيراك الرئيس الفرنسي في حينها، واتفق االثنان، اي الملك االردني ومضيفه الفرنسي، على 

كية المقبلة ليس على العراق فقط، وانما على المنطقة العربية باسرها من حيث توسيع خطورة الحرب االمري
 دائرة "االرهاب" وجماعاته وزعزعة االستقرار في منطقة ال تعرفه اصال.

الملك عبد هللا الثاني عند ما التقى الرئيس االمريكي في البيت االبيض، وقد روى لي القصة اثناء لقاء لي 
 أليمباشرة، لم يتردد في نقل مخاوفه الى الرئيس جورج بوش، والتحذير من النتائج الكارثية  معه بعد عودته

غزو امريكي للعراق، ولكن االخير لم يستمع للنصيحة، وبدا غاضبا طوال اللقاء، واكد انه بصدد "ركل 
 صدام حسين في مؤخرته"

I will kick his ass كثر بذاءة ودموية. امريكا خسرت وهو تعبير بذيء غير مستغرب من صاحبه اال
الحرب في العراق، وانسحبت مهزومة ذليلة بفعل ضربات المقاومة القوية، ورفض الشعب العراقي الحتاللها، 
 وتعلمت درسا لن تنساه وهو ان االنتصار العسكري شيء، والحفاظ عليه وحصد نتائجه سياسيا شيء آخر.

 
*** 

للملك عبد هللا الى واشنطن،  أمسع تطورات الزيارة االخيرة التي انتهت اتذكر هذه الزيارة جيدا، وانا اتاب
ولقاءه الودي والمطول مع الرئيس االمريكي باراك اوباما الذي يعكس "توافقا كيميائيا" بين الرجلين المتقاربين 

 ارب.في السن والثقافة وهذان عامالن مهمان على اي حال الى جوانب عوامل اخرى في بلورة هذا التق
" حول سورية، 2توقيت الزيارة على درجة كبيرة من االهمية، من حيث تزامنها، اوال مع انهيار "مؤتمر جنيف
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وتحميل امريكا وبريطانيا وفرنسا مسؤولية هذا الفشل للنظام السوري، وما قد يترتب على ذلك من تبعات 
لمنطقة، لعرض تصوره النهائي التفاق سياسية وعسكرية، وقرب زيارة جون كيري وزير الخارجية االمريكي ل

 الذي سيحدد هوية ومضمون التسوية االمريكية للصراع العربي االسرائيلي ثانيا. اإلطار
الرئيس اوباما يرى ويريد دورا اردنيا قويا وفاعال في الملفين الفلسطيني والسوري، مثلما كان هناك دور 

. ولهذا لم يتردد في تقديم مليار دوالر 2001عام مماثل، وغير معلن، لالردن في الحرب على العراق 
والمتصاص اية خسائر قد يتعرض لها، ومن المحتم انه يريد مقابال لهذا  ،كضمانات قروض لالردن "مكافأة"

 الكرم المفاجئ ما يمكن اختصاره كالتالي:
حق العودة نهائيا،  *الملف الفلسطيني: دور االردن سيتلخص في توطين الالجئين الفلسطينيين واغالق ملف

والقبول بقوات من حلف الناتو واسرائيل على حدود الدولة الفلسطينية المزعومة مع االردن، ووجود عسكري 
اسرائيلي طويل في منطقة االغوار الفلسطينية، والقبول، او عدم معارضة، االعتراف الفلسطيني باسرائيل 

لمحتلة موحدة وعاصمة لدولة اسرائيل واقامة عاصمة كدولة يهودية بل تشجيعه، واالقرار ببقاء القدس ا
 فلسطينية رمزية في شعفاط او ابو ديس مع استمرار الرعاية الهاشمية للمسجد االقصى والكنائس المسيحية.

*الملف السوري: مرحلة ما بعد انهيار مؤتمر جنيف تؤشر الى عودة للخيار العسكري، فقد طالب روبرت 
رية ومسؤول ملفها في االدارة من المعارضة السورية تسخين الجبهة الجنوبية فورد سفير امريكا في سو 

السورية اي منطقة درعا السورية المحاذية لالردن، وقالت السيدة ويندي تشيرمان مساعدة وزير الخارجية 
 االمريكي لوفد المعارضة السورية في جنيف ان امريكا لديها "خطة ب" في حال فشل الجولة الثانية من
مفاوضات جنيف، في االطار نفسه كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ان السعودية بصدد تزويد 

 المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات.
قوات خاصة لقتال  إلرسالاالهم من ذلك كله ان صحفا بريطانية تحدثت االحد عن خطة امريكية بريطانية 

 ية على غرار ما فعلت في افغانستان والعراق.الجماعات الجهادية داخل االراضي السور 
غاية في الخطورة، فتسخين الجبهة الجنوبية يعني  بأدواراالردن يقف في مواجهة ضغوط هائلة تطالبه 

مرور المقاتلين واالسلحة عبر حدوده، وارسال قوات امريكية وبريطانية خاصة لقتال الجهاديين يعني الشيء 
 اعدة انطالق اساسية لتحرك عسكري محتمل ضد سورية.نفسه، اي ان االردن سيكون ق

 
*** 

مليار دوالر، والعجز في الميزانية يقدر بثالثة مليارات دوالر، وازمة الالجئين  20ديون االردن تصل الى 
السوريين تتفاقم )وصل عددهم الى مليون(، والدول الغربية، ومعها دول عربية خليجية تتآمر معا لتجويع 

 ، وبسبب الحاجة الملحة، للرضوخ لضغوطها.إلجبارهالرمق االخير االردن حتى 
االردن استطاع، وبذكاء شديد، تجاوز ازمة غزو العراق، مثلما نجح في امتصاص ازمة غزو العراق للكويت 

الخسائر ايضا، ولكن قد يكون من الصعب عليه عبور المرحلة المقبلة من االزمة السورية  وبأقلقبلها 
سها، الن سورية تشكل دائما الملف االكثر خطورة على االمن االردني والسلم االجتماعي في بالسهولة نف

البالد، والملك الراحل الحسين كان يؤكد هذه الحقيقة المرة في كل المناسبات ويضرب مثال بالضرر الكبير 
يات النظام السوري المسلمين وعمل لإلخوانالذي لحق االردن من جراء تبعات مجزرة حماة واحتضان بالده 

 االنتقامية في االردن.
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ايام االردن المقبلة صعبة جدا، وسيجد نفسه في مواجهة صداعين مزمنين، الصداع السوري، والصداع 
االسرائيلي والدور االمريكي في تأجيجهما، وال نعتقد ان كل المسكنات في صيدليات االردن كفيلة بتقليص 

االردن اآلن مقابل فكي رحى، الفك االول اتفاق اطار امريكي يريد  آالمهما ناهيك عن القضاء عليهما.
تصفية قضية العرب االولى.. والثاني عودة الملف السوري الى المربع العسكري االول بعد فشل الحل 

 السياسي في مؤتمر جنيف.. انه حقل الغام شديدة االنفجار في زمن تتقدم فيه المعجزات.
 71/2/2174، العرب اليوم، عم ان
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 نادية سعد الدين
الزمت معادلة "التهجير/ اإلحالل"، المتأصلة في الفكر الصهيوني، مفاعيل السياسة اإلسرائيلية ضّد القدس 

حتى اليوم، غداة استالب شطرها الغربي، تحت مزاعم  7411المحتلة، بشقها الشرقي، منذ عدوان العام 
لة إسرائيل"، بعيدًا عن أي تسوية سلمية تسعى اإلدارة األمريكية للتوصل إليها "العاصمة األبدية والموحدة لدو 

 الحقًا.
ينفذ االحتالل مخططه بأساليب متنوعة، ولكنها متقاطرة حول أّسي التطهير العرقي واإلغراق االستيطاني 

حالل المستوطنين  مكانهم، ومنع إقامة للمدينة المحتلة، بهدف تفريغها تدريجيًا من مواطنيها المقدسيين وا 
 الدولة الفلسطينية المنشودة وعاصمتها القدس.

لم تصّب إجراءات فرض الحقائق المغايرة في القدس المحتلة المكان فقط، بأرضه ومقدساته الدينية وأحيائه 
نما استهدفت البعد اإلنساني أيضًا، بصفته غاية االحتالل النهائية، عبر سياسات تطال حياة  ومنازله، وا 

لمواطنين المعيشية، بهدف تهجيرهم من مدينتهم وخلق واقع سياسي اجتماعي اقتصادي ديمغرافي جديد، ا
اإلسرائيلي الذي يرسم مشهدًا مفترضًا ال يتجاوز عدد المواطنين الفلسطينيين العرب  2020تنفيذًا لمخطط 

يهودي في القدس  ألف، مقابل مليون مستوطن 100، بينما يصل عددهم اليوم إلى نحو %72فيه عن 
 المحتلة، بجانبيها الغربي والشرقي معًا.

 
 إجراءات التمهيد "للسطو"

، ومن ثم إصدار 7411سنّت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، منذ احتالل القدس، بشقها الشرقي، في العام 
الوطني والقانوني  قرار ضّمها، جملة من اإلجراءات السياسية واإلدارية التي تمس بوضع المدينة المقدسة،

 والديمغرافي، وبمعالمها الدينية والتاريخية والحضارية والثقافية.
، على الالجئين من أهالي المدينة 7450فقد أدى تطبيق قانون أمالك الغائبين العنصري، الذي صدر عام 

إلى وضع يّد ألف مقدسي،  10، والمقدر عددهم حينها بأكثر من 7411المقدسة الذين ُهّجروا بفعل عدوان 
االحتالل على جميع األموال المنقولة وغير المنقولة لممتلكاتهم من العقارات واألراضي المقدرة آنذاك بنحو 

10%. 
دونمًا داخل البلدة القديمة وهدم مبانيها وتشريد سكانها مقابل توطين  771فيما سارع االحتالل إلى مصادرة 

ألف دونم من أراضي القدس خالل السنوات الخمس الممتدة  27اليهود مكانهم، تزامنًا مع مصادرة حوالي 
 .7412 7411بين عامي 
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من  %10أعقب ذلك إعالن االحتالل عن مشروع "القدس الكبرى"  عبر توسيع حدود المدينة الستيعاب 
 44دونمًا، يشمل  214941إجمالي عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ضمن مساحة تقدر بنحو 

من  %11، حوالي 7441ة وقرية وسبعة مخيمات لالجئين الفلسطينيين، ومصادرة، قبل حلول عام مدين
خضاع  %70مساحتها ليسكن العرب ضمن  من مساحتها  %4منها للمصادرة، مقابل إبقاء  %1منها وا 

ية التي الخارجة عن يّد االحتالل تحت سطّوة قضايا الصراع المؤجل، وذلك نتيجة معاول التغيير اإلسرائيل
 أحدثتها عبر سنوات لجغرافية المدينة المحتلة.

تزامن ذلك مع قيام سلطات االحتالل بإلغاء القوانين األردنية التي كانت مطبقة في المدينة المحتلة آنذاك، 
لغاء مجلس األوقاف واالستيالء على أمالك األوقاف أيضًا.  وا غالق المحاكم والبنوك العربية، وا 

 
 االستيطان

االستيطان الحلقة الثالثة المتممة لقطبي التهجير والتهويد في مشروع االحتالل اإلسرائيلي للقدس يشكل 
المحتلة، بهدف االستيالء على أكبر قدر من األراضي الفلسطينية بأقل ما يمكن من السكان الفلسطينيين، 

سطينية المحيطة بالمدينة، سواء داخل المدينة أو في محيطها، والحد من التوسع العمراني للتجمعات الفل
 وفصل أحياء عديدة في المدينة عن بعضها.

ألف مستوطن، ممتدة على ثلث مساحة األراضي التي  200مستوطنة كبرى، تضم زهاء  74أقام االحتالل 
بؤر استيطانية في أحياء المدينة المقدسة، تضم ألفي  1، تزامنًا مع إقامة 7411تمت مصادرتها منذ العام 

يتوزعون بين منازل المواطنين المقدسيين، ويعتدون عليهم بدعم من الجمعيات الصهيونية وقوات مستوطن 
االحتالل، ليشكل ذلك عامل ضغط إضافي على المواطنين لدفعهم لبيع عقاراتهم وتهجيرهم خارج المدينة. 

دار العنصري حول ومن شأن ضّم الكتل االستيطانية الكبرى إلى الكيان اإلسرائيلي واستكمال تطويق الج
 القدس المحتلة، أن يفصلها عن الضفة الغربية المحتلة ويعزلها عن محيطها الفلسطيني.

دونمًا  729441، ضمن مساحة 7444"، الذي أعلن عنه في العام E1بينما يقود تنفيذ االحتالل لمشروع "
شرق بشكل كامل ومنع أي من أراضي قرى "أبو ديس، العيزرية، الطور، عناتا"، إلى إغالق القدس من ال

فرص للتوسع المستقبلي للفلسطينيين باتجاهه، وربط جميع المستعمرات الواقعة في المنطقة الشرقية وخارج 
 حدود بلدية االحتالل مع المستعمرات داخلها، ومنع إقامة القدس كعاصمة للفلسطينيين.

 
 سياسة التهجير "القسر ي"

" عبر إجراءات هدم المنازل وسحب الهويات وفرض القيود على تنفذ سلطات االحتالل سياسة "التهجير
رخص البناء، المصحوبة بالتبعية االقتصادية اإلسرائيلية وضرب الحركة التجارية للقدس المحتلة وعزلها عن 

 محيطها.
آالف منزل مقدسي، تضاعف خالل الفترة  1بنحو  7411فقد قدر عدد المنازل المهدمة منذ عدوان العام 

ألف منزل مهدد بالهدم، بما يرافقه من تشريد  75منزاًل، فيما يوجد اآلن  7720بهدم  2000تدة منذ عام المم
 مواطنيها ودفعهم للرحيل خارج مدينتهم.

تزامن ذلك مع فرض سلطات االحتالل قيودًا صارمة على البناء، عبر السماح للفلسطينيين بالبناء على ما 
ى بلدية االحتالل، شريطة نيل الموافقة المسبقة، أما الجزء المتبقي، فقط في حدود ما يسم %71مساحته 

 ، فقد تم تخصيصه ألغراض المستوطنات أو كمناطق أمنية أو مناطق خضراء.%11المقدر بنحو 
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من المساكن  %10فقط، فإن حوالي  %5في ظل ما تخصصه بلدية االحتالل من ميزانية للقدس ال تتعدى 
من شبكة المياه تقريبًا للتأهيل، فضاًل  %50بشبكة الصرف الصحي، بينما تحتاج  الفلسطينية غير مربوطة

عن ما يعتري قطاع الخدمات العامة للمدينة الكثير من النقص. وبسبب سياسة االحتالل الصارمة في 
ألف  20مسألة الحصول على رخص البناء، وسياسة هدم المنازل، فإن المدينة المحتلة بحاجة إلى حوالي 

حدة سكنية لسد العجز المتراكم خالل السنوات السابقة، بينما أسهم ندرة األراضي الناجمة عن المصادرة و 
والسرقة وتفتيت الملكية وشبح حارس أمالك الغائبين، إلى قيام المواطنين ببناء منازلهم بدون ترخيص، 

 فتكون النتيجة الهدم ودفع الغرامات الباهظة.
ّد إجبار المقدسي على هدم منزله بيده أو مراقبته لمشهد تحويل معاول الجرافات قد بلغت جرائم االحتالل ح

 700ألف دوالر لرخصة البناء وقرابة  40البناء إلى أنقاض، فيما يجبي من أهالي المدينة المحتلة أكثر من 
مواطن من ألف لترميمه، بعدما صنف األراضي إلى مسميات "ملّونة"، أي إلى أصفر وأحمر، والتي تمنع ال

البناء في وطنه وأرضه، مما يضطره إما إلى البناء حسب تعليمات االحتالل أو السكن في مناطق قريبة من 
 المدينة المقدسة.

يقضي بحق البلدية في  7415تعزيزًا لعدوانها  أصدرت سلطات االحتالل قرارًا بتفعيل قانون صادر عام 
و االعتراض، أعقبته بتفعيل قانون أمالك الغائبين والعمل على هدم المنازل الفلسطينية دون إبداء األسباب أ

تطويب الحي اليهودي بأسماء يهودية وتقليص الكثافة السكانية داخل البلدة القديمة ورفع الحماية عن 
 المباني والحوانيت للتصرف فيها.

 71/2/2174، السفير، بيروت
 

 حماس تصعد بهدوء لتلفت النظر لمعاناة اقتصادية 74
 ر ربابورت عمي

عندما تختنق حماس اقتصاديا من جانب ما يعتبر في نظرها كحصار اقتصادي اسرائيلي ومصري، فان 
الصواريخ يمكن ايضا ان يكون سبيلها الن تبث احساسا بان "االوضاع ليست  بإطالقسماحها للمنظمات 

 عادية
يخ نحو النقب الغربي، وكذا االحداث الحدودية على طول الجدار الذي يحيط بقطاع غزة، نار الصوار 

" االرتفاع الهادئواالخرى، اصبحت طقوسا تميز "التصعيد  اآلونةهجمات سالح الجو في القطاع بين 
الواضح في حجم االحداث في الجنوب، والتي تقع بعيدا عن انتباه وسائل االعالم والجمهور في اسرائيل. 

 الصواريخ مدينة كبيرة كعسقالن. أحدب ويتناول الجمهور ما يجري في الجنوب فقط عندما يضر 
"قائمة" نهاية االسبوع الماضي ال تختلف بشكل جوهري عن االحداث التي تقع على مدى كل االسابيع 

هم المنظمات التي  2074وبداية  2071النار في نهاية  إطالقاالخيرة. والمسؤولون عن معظم حاالت 
لمتطرفين بين االسالميين. فهم يريدون العودة الى عهود تسمي نفسها "سلفية". ويدور الحديث عن أكثر ا

الخالفة االسالمية العظمى التي جاءت بعد عصر النبي محمد. وهم يتبنون حرب الجهاد ضد كل الكفار 
 اليهود، المسيحيين وكذا المسلمين الذين ال يسيرون في طريقهم.
غزة ايضا يوجد بضع مئات )وهذه الكمية ويتواجد معظم مقاتلي الجهاد السلفيين في سيناء. وفي قطاع 

تمثلها ليس أقل من عشرات المنظمات(. ويرى الجيش المصري في سلفيي قطاع غزة وسيناء العدو رقم 
واحد. اما حماس في قطاع غزة فهي العدو الثاني، سواء بسبب أن القطاع يمنح مأوى للسلفيين الذين 
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العدو االخر حركة االخوان المسلمين التي اخرجت عن يخرجون من أراضيه ام الن المنظمة تتماثل مع 
 القانون في مصر نفسها.

الحرب ضد السلفيين، جفف  إطارالضربة الكبرى بشكل خاص من ناحية حماس في غزة هي أنه في 
الجيش المصري على نحو شبه تام االنفاق التي أتاحت حركة المقاتلين، الى جانب تهريب السالح 

الى قطاع غزة وبالعكس. هذه ضربة اقتصادية وعملياتية: فمنذ عمود السحاب )تشرين  والبضائع، من سيناء
عبر سيناء. وهي  إيران، لم تنجح المنظمة في استئناف تهريب الصواريخ من ليبيا او من 2072الثاني 

أدوات  متعلقة االن فقط بقدرة انتاجها الذاتي )التي باتت تتضمن انتاج صواريخ تصل الى تل أبيب وتطوير
 طائرة غير مأهولة(.

غير أن الوضع في قطاع غزة في هذه اللحظة دينامي واالنتماء التنظيمي ليس قويا. وأحيانا ينتقل نشطاء 
منظمة ما الى منظمة اخرى هم وقساماتهم. وفي القطاع نفسه يوجد اضطراب عقب نشاط ال ينقطع لقوات 

االنفاق على طول الجدار المحيط به. وهذا النشاط هو الجيش االسرائيلي من أجل منع زرع العبوات وحفر 
 مصدر االحتكاك الذي ال ينتهي.

السلفيون ليسوا وحدهم. فلمنظمات كلجان المقاومة الشعبية او الجهاد االسالمي الفلسطيني ايضا توجد 
ذامصلحة بان تطلق بين الحين واالخر صاروخا أو اثنين نحو اسرائيل.  مع  كان االمر يورط حماس وا 
 اسرائيل ايضا، فان رجال هذه المنظمات تضرب عصفورين بحجر واحد.

في السنتين ما بعد حملة عمود السحاب اثبتت حماس قدرة شبه مطلقة على فرض وقف النار مع اسرائيل 
على كل المنظمات الغزية. ومصلحتها االساس في منع االشتعال في الوقت الحالي بقيت على حالها. 

الصواريخ من القطاع ينبع من  إطالقيكون النشاط الواهن الذي تقوم به حماس ضد  ولكن، يحتمل ان
من تضاؤل الدافع. فعندما تختنق حماس اقتصاديا من جانب ما يعتبر في نظرها  أكثرالضعف او معقول 

كحصار اقتصادي اسرائيلي ومصري، فان هذا يمكن ايضا ان يكون سبيلها الن تبث احساسا بان 
 يست عادية"."االوضاع ل

 77/2/2174معاريف 
 71/2/2174، القدس العربي، لندن
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