
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 "شهداء" من غزة  مصر توجه لوائح اتهام بحق  وزارة الداخلية في غزة: 
 أبو مرزوق: نخشى توقيع عباس على اتفاق اإلطار

 نازل خطير ال يعدو بالنسبة إلينا كونه موقفًا شخصيًا ال يلزم أحداً ت: موقف عباس "الشعبية"
 نفتالي بينيت: لماذا نتخلى عن األرض والدول العربية حولنا تنهار؟

 وقتلت المتظاهرين؟ المصرية هل فتحت حماس السجون تقرير:

 أمااان "إساااارائيل" نتنيااااهو: إذا انهااااار
الساااااااااالطة و فسااااااااااتنهار التسااااااااااوية 

لمقاطعة معاداة دعوات او  الفلسطينية
  للسامية
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 لمقاطعة معاداة للساميةدعوات او الفلسطينية السلطة و فستنهار التسوية  أمن "إسرائيل" إذا انهار نتنياهو: ,
بنيامين نتنياهو جدد التأكيد على مواقفه  ليرئيس الوزراء اإلسرائي، أن 81/2/2184، 41عرب ذكرت 

السياسية المتنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني، معتبرا أن إسرائيل هي دولة التوراة، واصفا الدعوات لمقاطعة 
يهودية كشرط اساسي  على مطلب إسرائيل باالعتراف بإسرئيل كدولة "، مشدداإسرائيل بأنها "معاداة للسامية

 عالميا.للتسوية. وعبر عن خيبة أمله مما اسماه "احتضان إيران" 
وقال نتنياهو في كلمة ألقاها في مؤتمر المنظمات اليهودية األمريكية المنعقد في القدس، مساء أمس: إن 

الذين يعملون األوان للعمل على نزع شرعية هؤالء  فضحية، آن أوروبا هوإسرائيل في  عن مقاطعةالحديث 
 على نزع شرعيتنا، والكشف عن وجههم الحقيقي".

العسكرية وفشلوا، يحاولون اآلن استخدام سالح من نوع  إخضاعنا بالوسائلوأضاف: " بعد أن حاولوا 
. في الماضي دعوا لمقاطعة اليهود واليوم يدعون لمقاطعة دولة اليهود. من يدعون إلى المقاطعة-جديد

 أعداء السامية بلباس متحضر".مقاطعة إسرائيل هم 
وكان نتنياهو يشير إلى حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل التي يرعاها 

شرعية  مثقفون وناشطون مؤيدون للفلسطينيين وتدعو إلى مقاطعة شاملة لكل السلع اإلسرائيلية وتشكك في
إن رؤساء  بصناعة األمن االلكتروني اإلسرائيلية وقال إسرائيل.  لكن نتنياهو استشهد على وجه الخصوص
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شركات التكنولوجيا المتطورة العالمية الذين التقى بهم "كلهم يريدون نفس األشياء الثالثة: التكنولوجيا 
اإلسرائيلة والتكنولوجيا اإلسرائيلية والتكنولوجيا اإلسرائيلية."وأضاف "القدرة على االبتكار هي كنز ثمين من 

 يمة االقتصادية العظيمة في عالم اليوم. وهذا شيء أكبر مما يمكن أن يتصدى له كل هؤالء المقاطعين."الق
وعن محادثات التسوية، قال: "قريبا سنعرف إذا ما كان هناك شريك للسالم في الجانب الفلسطيني"، وبعد 

على قاعدة  غزة حصلنا أن أشاد بجهود وزير الخارجية األمريكي جون كيري، قال: "بعد االنفصال عن
متقدمة إليران بآالف الصواريخ التي تهددنا، ما الذي يمنع حصول ذلك مرة أخرى، يجب أن نتأكد أن 

 السالم سيكون حقيقيا".
واضاف: "السالم سيكون حقيقيا حينما يعترفون بإسرائيل بشكل حقيقي. يتوقعون منا االعتراف بدولة للشعب 

دم االعتراف بالدولة اليهودية؟ أال يعرفون أنها دولة التوراة؟ هي الدولة الفلسطيني، كيف يجرؤون على ع
التي تعرفنا، كنا هنا طوال سنوات طويلة؟ وكون القيادة الفلسطينية ترفض قبول ذلك يثير التساؤالت، هل هم 

إلى نحن بحاجة  الكراهية، لهذامعنيون بسالم حقيقي". مضيفا: "ال ضمان بأن يتوقف التحريض وثقافة 
ترتيبات أمنية، إسرائيل لن تعتمد على قوات أجنبية بما فيها الناتو أو قوات أمريكية نحن قادرون على الدفاع 

 عن أنفسنا، وهكذا سنواصل".
وعن المحادثات بين إيران والدول الكبرى قال إن إيران تواصل تطوير الصواريخ بعيدة المدى التي يمكنها 

دة. معتبرا أن هدف المحادثات يجب أن يكون منع إيران من تطوير سالح تهديد أوروبا والواليات المتح
نووي.  وانتقد نتنياهو تخفيف العقوبات على إيران مع أنها برايه "لم تعط شيئا ولكنها حصلت على مكانة 

االبتسامات التي توزعها. لهذا يجب  إيران بسببوقال: "الجميع يحتضنون  جديدة في العالم وشرعية".
 عن حقيقتها ومنعها من الوصول إلى القدرة إلنتاج سالح نووي ". الكشف

رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي حّذر من أن انهيار األمن ، أن 81/2/2184، فلسطين أون الينوأضافت 
"سيتبعه انهيار لعملية التسوية السلمية وللسلطة الفلسطينية ولجهات أخرى في المنطقة"، وصفها بـ " إسرائيل"لـ

بدورها؛ أوضحت مصادر سياسية إسرائيلية مسؤولة أن موقف نتنياهو يرفض حق العودة و  "المهمة".
 لالجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه يطالب بإلغائه في أي تسوية سياسية مستقبلية مع الطرف الفلسطيني. 

 
  في غزة تنتقد تصريحات عباس الحكومة 2

الرئيس الفلسطيني  تصريحات في غزة، إيهاب الغصين سم الحكومةالناطق با : انتقدرام هللا: كفاح زبون
القدس هي »إن وقال الغصين،  في كلمة بمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في القدس أمس عباس،محمود 

عاصمة فلسطين، وال تقبل القسمة على اثنين أو أي شكل من أشكال التقسيم التي يسعى إليها االحتالل، 
 «.أو مكانياسواء كان زمانيا 

نما تنتزع انتزاعا»، قائال: «عنف»وصف عباس المقاومة بأنها  الغصينواستنكر  ، «إن الحقوق ال توهب، وا 
 «.حق عودة الالجئين ثابت ال يقبل النقاش»مشددا على أن 

 5/2/21,2,الشرق االوسط، لندن، 
 
 

 تتناغم مع مطالب نتنياهوحماس مواقف  :عريقات 3
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رد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، على حركة حماس، قائال إن مواقفها : كفاح زبون-رام هللا 
 تتناغم مع مطالب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 «.ما يصدر عن حركة حماس سيء جدا»وأضاف عريقات لإلذاعة الرسمية أن 
نية، وجرى االتفاق على أنه في المفاوضات شأن من شؤون منظمة التحرير الفلسطي»وأوضح عريقات أن 

وانتقد عريقات تحديدا تهديدات حماس «. حال التوصل إلى اتفاق سالم، فسيجري عرضه الستفتاء شعبي
بالتعامل بالقوة مع احتمال نشر قوات دولية، عند انسحاب إسرائيل من األراضي الفلسطينية، قائال إنه 

م سيستغل من قبل نتنياهو لرفض وجود طرف ثالث على هذا كال»وتابع أن «. موقف ال يخدم إال نتنياهو»
 «.أرض فلسطين، وهو ما يعني االستمرار في االحتالل

 5/2/21,2,الشرق االوسط، لندن، 
 

 فريقيا الوسطىإومسلمي  للمسجد األقصىوقفة نصرة األوقاف في غزة تنظم  وزارة 2
االثنين، وقفة تضامنية في ساحة الجندي نّظمت وزارة األوقاف والشؤون الدينية، اليوم : غيث جمال-غزة

المجهول بمدينة غزة، نصرة للمسجد األقصى المبارك وللمسلمين الذين يتعرضون لمجازر وحشية في 
 جمهورية أفريقيا الوسطى.

وشارك في الوقفة كل من النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر ووزير األوقاف 
وأرجع بحر  تور إسماعيل رضوان، وعدد من النواب والعلماء وشخصيات اعتبارية.والشؤون الدينية الدك

أسباب ما يتعرض له المسلمين في أفريقيا من مجازر النتخابهم رئيًسا مسلًما كي يمثلهم وهذا ما أثار 
يقاف مشاركتها سفك دماء  غضب الغرب عليهم. ودعا بحر االتحاد األوروبي إلى الضغط على فرنسا وا 

رسال الم سلمين وانتهاك حقوق اإلنسان، مطالًبا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، بالقيام بواجبه وا 
وفي  قوات دولية وأممية إلنقاذ المسلمين من الجرائم التي تمارس بحقهم تحت مرأي ومسمع من العالم أجمع.

السيادة اإلسرائيلية على المسجد سياق آخر، أكد بحر أن نية سلطات االحتالل اإلسرائيلي مناقشة بسط 
األقصى، الستهتار )إسرائيل( باألمتين العربية واإلسالمية، ولعدم وجود حراك فعلي يجبر االحتالل على 

 التوقف عن جرائمه بحق القدس واألقصى.
قل وشكر بحر مطالبة البرلمان األردني بطرد السفير اإلسرائيلي من عمان رًدا على المقترح اإلسرائيلي بن

السيادة األردنية عن القدس لالحتالل، داعًيا إلى إطالق يد المقاومة في الضفة الغربية كي ترد على الجرائم 
وشدد على ضرورة إنهاء النقسام السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية على أساس الثوابت  اإلسرائيلية.

 الفلسطينية والمقاومة ووحدة الشعب الفلسطيني.
 

 تهويد ممنهج
ه، أكد وزير األوقاف والشؤون الدينية، أن المسجد األقصى يتعرض لمؤامرات حقيقية وخطيرة، محذًرا من بدور 

 محاولة إشعال حرب في المنطقة من خالل االعتداءات على األقصى واستبدال السيادة األردنية عنه.
ألقصى وبناء ما يسمى وقال رضوان: "ننظر بخطورة بالغة إزاء هذه المحاوالت التي تمثل طريًقا لهدم ا

الفًتا إلى أن قرار بسط السيادة اإلسرائيلية على المسجد "سيجابه بانتفاضة  "،الهيكل المزعوم على أنقاضه
 شعبية حقيقية عارمة من قبل أبناء شعبنا".
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وأضاف: "لم يتجرأ االحتالل على اتخاذ مثل هذا القرار إال بعد اللقاءات المتواصلة معه )من قبل السلطة 
 في رام هللا( واستمرار المفاوضات العبثية والتنسيق األمني الذي يخدم االحتالل".

وشدد رضوان، على ضرورة الرباط داخل المسجد األقصى، ومصاطب العلم إلفشال المخططات اإلسرائيلية 
 في المنطقة، داعًيا المقاومة إلى أن تكون على جهوزية للرد على أي عدوان يستهدف القدس.

س السياق، حمل وزير األوقاف، فرنسا والحكومة األفريقية المسؤولية الكاملة عما يجري من تطهير وفي نف
متسائاًل عن دور حقوق اإلنسان وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي  هناك،عرقي للمسلمين 

 تجاه ما يجري للمسلمين هناك.
 1/2/21,2,، فلسطين أون الين

 
 "شهداء" من غزة مصر توجه لوائح اتهام بحق  غزة:  الداخلية في وزارة 8

قالت وزارة الداخلية بحكومة حماس اليوم االثنين إن مصر وجهت لوائح اتهام بحق غزيين، بينهم  :غزة
 في سجون االحتالل، واشخاص متوفون. وأسرىشهداء قضوا قبل اندالع الثورة في مصر، 

اماًل" لجميع األسماء الواردة في الئحة االتهام، وتبين أن من واوضحت الوزارة أنها أجرت "فحصًا دقيقًا وش
( وهما )حسام 8000و 8002بين الواردة أسماؤهم في الالئحة شهيدين قضيا على يد االحتالل في عامي )

( أي قبل اندالع 8002و 8002عبد هللا إبراهيم الصانع وتيسير أبو سنيمة(، واثنين متوفين منذ عامي )
 ة وهما )محمد سمير أبو لبدة ومحمد خليل أبو شاويش(.الثورة المصري

، والمحكوم 0991واضافت الوزارة: من بين األسماء الواردة ايضا األسير حسن سالمة المعتقل منذ عام 
 بالمؤبد في سجون االحتالل.

ابر اسمًا( لم ُيسجل لهم أي حركة سفر عبر مع 33وبحسب الوزارة، فان حوالي نصف األسماء المذكورة )
أسماء في الالئحة ال وجود لها في السجل المدني  2قطاع غزة، ولم يخرجوا من القطاع، كما ظهرت 

 الفلسطيني.
حملة التحريض  في "سياقواعتبرت الوزارة أن الئحة االتهام لم تستند إلى أي معلومات صحيحة، وأنها تأتي 

 ت المصرية لوقف "التحريض المبتذل".المتواصلة ضد الفلسطينيين" خاصًة في قطاع غزة داعية السلطا
 5/2/21,2,القدس، القدس، 

 
 على المسجد األقصى إلى "إسرائيل"السيادة تدين موافقة الكنيست على بحث قضية نقل  السلطة 6

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة موافقة رئاسة الكنيست "اإلسرائيلية" على بحث قضية نقل : )وكاالت(
سجد األقصى المبارك إلى الكيان، في محاولة لشرعنة بسط السيادة "اإلسرائيلية" عليه. السيادة على الم

واعتبرت الوزارة هذا التوجه بمثابة اللعب بالنار، ومحاولة لتقويض المفاوضات الجارية بين الطرفين 
 الفلسطيني و"اإلسرائيلي"، وتفجير األوضاع في المنطقة برمتها.

221,/5/2,الخليج، الشارقة،   
 

 حماس تآمرت مع اإلخوان على وأد القضية الفلسطينية :عبد الرحيمالطيب  1
في حوار مع جريدة عام الرئاسة بالسلطة الفلسطينية  الرحيم، امينكشف الطيب عبد  :يخالد األصمع

تشرح فيه اسباب فشل مهمة  عن خطاب بعثت به السلطة للرئيس االمريكي باراك اوباما،االهرام المصرية، 
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 ىواشار الطيب ال كيري، رغم الجوالت المكوكية التي قام بها بين تل أبيب ورام هللا، خارجيته، جونر وزي
 امد المفاوضات للتسويف وتصدير الذرائع. إلطالةتعنت اليمين المتشدد بقيادة نتانياهو الذي يسعي 

النفق المظلم الذي  نحن نعتبر ما حدث في مصر معجزة بكل المقاييس انقذت الشعوب العربية منوقال 
كانت تريد اإلدارة االمريكية وقوي أخري إدخالنا فيه تحت مسمي الشرق األوسط الجديد، ونعتبر ما حدث 
في مصر تحوال استراتيجيا ليس بغريب عن شعبها الرائد وجيشها العظيم، وعالقة السلطة الفلسطينية بمصر 

هتزت في فترة حكم اإلخوان المسلمين الذين االن في ابهي صورها وعالقة توصف بالوطيدة بعد ان ا 
جزء من  اقتطاع ىاختصروا فلسطين بكاملها في فصيلهم وجناحهم المسلح حركة حماس، واتفقا معا عل

 سيناء لوأد القضية الفلسطينية وانهاء الصراع لمصلحة إسرائيل.
سطينية في الصميم القومي المصري ألنه ضرب للقضية الفل باألمنوندين ما تقوم به حماس من مس 

وضرب لألمن القومي العربي، وحماس جزء من حركة اإلخوان فليس لديها محرمات وال خطوط حمراء، 
ويرفض الشعب الفلسطيني وقيادته بشدة اي تدخل في الشأن المصري سواء من حماس او غيرها، الن 

رأسها  ىضاياه الرئيسية وعلمصر دولة محورية في المنطقة واي مساس بأمنها هو مساس باألمن العربي وق
 القضية الفلسطينية.

 5/2/21,2,األهرام، القاهرة، 
 

 قراقع يطالب بعقد جلسة خاصة باألمم المتحدة لبحث إهمال األسرى المرضى عيسى 5
عيسى قراقع، جامعة الدول العربية بالتحرك لطلب  الفلسطينيطالب وزير شئون األسرى والمحررين : أ ش أ

المتعمد بحق األسرى المرضى، وأن تكشف  الطبيمم المتحدة للحديث عن اإلهمال األ فيجلسة خاصة 
لجنة تقصى الحقائق البرلمانية األوروبية القادمة الشهر المقبل فضائح دولة إسرائيل وجرائمها داخل 

 الطبيعقد أمس االثنين برام هللا تحت عنوان "سياسة اإلهمال  صحفيمؤتمر  فيجاء ذلك  السجون.
 .رى المضربين عن الطعام"واألس

 5/2/21,2,الشعب، مصر، 
 

 غزة تطالب الحكومة اللبنانية الجديدة بتخفيف معاناة الالجئين الفلسطينيينفي  حكومةال 1
أعربت الحكومة الفلسطينية في غزة عن ارتياحها الكبير لوصول اللبنانيين إلى التوافق على تشكيل  :غزة

ر باسم نعيم مستشار رئيس الحكومة للشؤون الخارجية في تصريح مكتوب وهنأ الدكتو  حكومة لبنانية جديدة.
 له؛ تمام سالم رئيس الحكومة بهذا التوافق الوطني، متمنيًا له كل التوفيق في مهمته وتجاوز التحديات.
لوب وطالب الحكومة اللبنانية الجديدة بااللتفات إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان وايالئها االهتمام المط

وتوفير الحماية الالزمة لهم واتخاذ اجراءات عملية للتخفيف من معاناتهم، السيما في ظل األزمات التي 
 تعيشها المنطقة ويدفع فيها الالجئون الفلسطينيون الثمن األكبر.

ودعا نعيم الحكومة اللبنانية الجديدة الى ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في صراعه مع االحتالل حتى ينال 
قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.  حقوقه بالحرية واالستقالل وا 

وأعرب عن امله ان تتمكن الحكومة اللبنانية من إعادة االستقرار والرخاء إلى لبنان، واللحمة والتماسك 
 للشعب اللبناني.

 1/2/21,2,قدس برس، 
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 صالحةنائب فلسطيني: عزام األحمد ال يستحق أن يكون رئيس وفد "فتح" للم 1,

انتقد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني فتحي القرعاوي، التصريحات األخيرة لرئيس وفد : طولكرم
حركة "فتح" للمصالحة الداخلية مع حركة "حماس" عزام األحمد، مؤكدًا أن "أي مصالحة تنفذ في شٍق واحٍد 

 من الوطن بمعزل عن بقية أرجائه ستكون مرفوضة".
حافظة طولكرم في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه: "إن من يروج للمصالحة وقال النائب عن م

    "،المجزوءة ال يستحق وال ينبغي له أن يكون رئيس لجنة مصالحة
وأشار القرعاوي إلى أن كثيرًا من المراقبين شككوا في إمكانية نجاح المصالحة أو تقدم عجلتها، منذ اللحظة 

األحمد لوفد حركة فتح في المصالحة واإلعالن عن زيارة غزة، "وذلك يرجع لما  التي أُعلن فيها عن ترؤس
 عرف عن عزام األحمد كشخصية توتيرية وانفعالية".

وأردف النائب الفلسطيني القول "إن األحمد هو من الذين حرضوا حكومة االنقالب في مصر ضد حماس 
 على ظهر دبابة مصرية".وغزة حيث صرح في حينه أنه ال مانع لديه من دخول غزة 

 5/2/21,2,قدس برس، 
 

 مرزوق: نخشى توقيع عباس على اتفاق اإلطار أبو 88
نفـــى الـــدكتور موســـى أبـــو مـــرزوق عضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس، أن تكـــون : هنيـــة محمـــود-غـــزة

ت الرســمية السـلطات المصــرية قـد طلبــت منــه مغـادرة الــبالد، مؤكـدا انــه ال يــزال موجـوًدا فــي القـاهرة، و"الجهــا
 تعلم زيف االتهامات ضد الحركة".

أن الحملــة اإلعالميــة التــي  إلــىوشــدد أبــو مــرزوق علــى حــرص حمــاس علــى األمــن القــومي المصــري، الفتــا 
 تشن ضد حركته ليس لها أدنى عالقة بأمن البالد كما يزعم المحرضون.

تطيع القفــز عنــه وال يوجــد لنــا وقــال أبــو مــرزوق" فــي حــديث خــاص بـــ"الرسالة نــت": مصــر قــدرنا الــذي ال نســ
 التعامل معها واالعتماد عليها، ألنها المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم". إالخيار 

وأعرب عن أسفه لتورط بعض "المنظمات الفلسطينية في تغذية االتهامات والتحريض ضد الحركة بمزيد مـن 
 مع حماس"، وفق تعبيره. الكذب واالفتراءات بانتهازية رخيصة نتيجة للخالف السياسي

وبّين تواصل حركته مع دول وأطراف عربية الطالعها على حقيقة االتهامات ضد حركته، مؤكًدا أن حمـاس 
 لن تترك بابا إال وتطرقه لتوضيح موقفها.

 
 المصالحة الوطنية

الطــرف  وفـي ســياق آخــر، قــال القيـادي أبــو مــرزوق إن فــتح تريـد المصــالحة علــى قاعــدة أنهـم الشــرعية وعلــى
 االخر االلتحاق بهذه الشرعية، وأال نتائج مترتبة على االنتخابات السابقة.

وأكــّد أبــو مــرزوق أن المصــالحة مــع فــتح ال تحتــاج إلــى حــوارات جديــدة، بعــدما نوقشــت كــل الملفــات، لكنهــا 
 بحاجة إلى توفر النوايا الحسنة والتطبيق األمين.
ة السياســية والتوافــق الــوطني وعــدم التفــرد بالشــأن الفلســطيني، وطالــب فــتح بضــرورة االقتنــاع بأهميــة الشــراك

 واالعتراف باآلخر.
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وحــول تفعيــل منظمــة التحريــر، عقــب أبــو مــرزوق بــالقول "اعتقــد أن المضــي قــدمًا فــي إعــادة بنــاء )م.ت.ف( 
صالح برنامجها السياسي، أمر صعب ويحتاج قرارا استراتيجيا من فتح؛ فهو سيعطي المنظمة في نسخت ها وا 

 الجديدة وضعًا غير ما كانت عليه في العقود الخمسة الماضية".
 

 استمرار االعتقاالت
وفي سياق متصل، أدان أبو مرزوق استمرار االعتقال السياسـي وقمـع عناصـر حمـاس، مؤكـًدا أنـه لـن يخـدم 

ة هــذا محــذًرا مــن خطــور  المصــالحة،وأضــاف: إن الســلوك األمنــي منعــزل عــن مســار مبــادرات  اال االحــتالل.
وبـرغم ذلـك، فقـد أكـّد علـى أهميـة المصـالحة، ألن االنقسـام انعكـس سـلًبا  السلوك على مسار الوحدة الوطنية.

 على الفلسطينيين في مواجهة االحتالل والخالص منه.
 

 اتفاق اإلطار
وفــي غضــون ذلــك، حــذر أبــو مــرزوق مــن خطــورة إقــدام الســلطة علــى توقيــع اتفــاق اإلطــار الــذي أعــده وزيــر 

وقال "أعتقد أن من ذهب للتفاوض رغمـًا عـن الفصـائل واللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة  جية أمريكا جون كيري.خار 
وأكـّد أن  التحرير والكثيـرين مـن أعضـاء حركـة فـتح لـن تكـون لديـه الخشـية مـن التوقيـع رغمـًا مـن كـل هـؤالء".

 نهائي.االتفاق جًدا خطير، كونه يهدف إلى تصفية القضية من خالل قضايا الحل ال
وجــدد دعوتــه للحــراك الشــعبي الــرافض لخطــة كيــري فــي كــل أمــاكن تواجــد الشــعب الفلســطيني، مشــدًدا علــى 

وتــابع "إذا كــان  ضــرورة مواجهــة هــذا االتفــاق "فــال الحالــة العربيــة تســمح وال الحالــة الوطنيــة تســمح أيًضــا بــه".
لعـالم العربـي منشـغل بنفسـه، وعالقاتـه هناك انسداد في وجه السلطة فإن هناك معوقات في وجه المقاومـة، وا

 البينية هشة وضعيفة "، معرًبا عن خشيته أن تؤدي المفاوضات بحالتها الراهنة إلى ضياع الحقوق الوطنيـة.
بمنزلـــة انحيـــاز واضـــح لالحـــتالل، منوًهـــا إلـــى خطـــورة  اإلطـــارواعتبـــر ان مـــا يرشـــح مـــن أســـرار حـــول خطـــة 

الل بقـوات أطلسـية علـى نهـر األردن، عـاًدا ذلـك األمـر غايـة فـي مقترحات عباس بشأن اسـتبدال قـوات االحـت
وبّرر موقف حركته بالقول "المجتمع الـدولي يعطيـك الحـق فـي مقاومـة االحـتالل ولكـن حينمـا نـأتي  الخطورة.

 بقوات من عدة دول، فماذا تفعل وأرضك ال زالت تحت االحتالل؟!".
 

 كيري والعرب
ج بــدول عربيــة كمرجعيــة للتنــازل عــن قضــية القــدس والمقدســات وتبــادل أبــو مــرزوق بــّين ســعى كيــري إلــى الــز 

دخال بعض الدول األوروبية كدول مانحة في الوقت الحاضر بغرض االبتعـاد  األراضي والحدود والالجئين وا 
 عن الضغط على )إسرائيل(.

لــى رفــض المشــروع وأكــد أن الخيــارات المتاحــة لــدى الســلطة ورئيســها محمــود عبــاس، ال تــوفر لديــه المقــدرة ع
ورأى أبـو  المطروح امريكًيا، مرجعا السبب الى ان عباس ضيق خياراته السياسـية وحصـرها فـي المفاوضـات.

 مرزوق أن خيار التوجه لدى األمم المتحدة ومؤسساتها قد تكون خطوة أفضل من الذهاب للمفاوضات.
 

 تصفية العودة
من ضغوط في لبنان وسوريا واألردن، بغـرض اجبـارهم ونوه أبو مرزوق إلى خطورة ما يتعرض له الالجئون 

على التنازل عن حقهم، مشيًرا إلى خطـورة تصـريحات أدلـى بهـا عبـاس لمسـئولين لبنـانيين بـالقول" ال تتوقعـوا 
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عودة الالجئين وعليكم انتظار ضغوط خارجية لتسوية أوضاعهم!"، منوًها إلى خطورة لقائه األخير بمفوضية 
 مة الكندية.الالجئين في الحكو 

وأوضــح أن قضــية العــودة تتعــرض لتصــفية حقيقيــة، وذلــك بســبب عــدم تحمــل " المســؤولية الوطنيــة والقوميــة 
 والشرعية لهذه القضية حيث يقتضي ذلك حتمًا الوقوف مع هؤالء الالجئين حتى عودتهم لديارهم".

غيـر اإلنسـانية"، كـون بعضـها ووصف أبو مـرزوق سياسـات الحكومـات العربيـة بحـق الفلسـطينيين بــ"الجائرة و 
وقـال "نعلـم أن هـذه  يحظر على الفلسطينيين ممارسة أغلب األعمال ومنعه من حريـة التنقـل والسـفر والعمـل.

 بعيــدة ليهــاجرواالسياســيات أجبــرت اآلالف مــن الفلســطينيين للبحــث عــن جنســيات أخــرى يحملونهــا أو بــالد 
 إليها".

تـراح متعلـق بصـيل العالقـة بـين الدولـة وغيرهـا، سـيبقى مـؤجاًل إلـى وفي السياق، اعتبـر أبـو مـرزوق أن أي اق
 حين وجود هذه الدولة.

 
 األزمة السورية

ــا بشــدة االتهامــات المزمعــة ضــد  وتطــرق أبــو ـــ"الرسالة نــت" إلــى األزمــة الســورية، نافًي مــرزوق خــالل حديثــه ل
هــو الــذي طالبــت بــه الحركــة منــذ  حركتــه بــالتورط فــي األحــداث الجاريــة بــالبالد، موضــًحا أن الحــل السياســي

وأضاف "لقد شوه موقـف الحركـة واتهمـت بنكـران الجميـل ولكـن اليـوم نـرى أن مـا طرحتـه الحركـة مـن  البداية.
 مطالبة بالحل السياسي كان هو المخرج الوحيد لألزمة".

أعـاد لألذهـان وأشار أبو مرزوق إلى الحصار الخانق الذي تعرض له مخيم اليرموك، قائاًل إن هذا الحصـار 
كـل صــور اإلرهــاب بحــق شـعبنا مــن قــاطني المخيمــات عبـر تــاريخ الهجــرة الطويــل، وثمـن يدفعــه شــعبنا علــى 

 طريق العودة".
ورأى أن تدويل المشكلة السـورية جعـل الحـل بيـد الكبـار ليحققـوا مصـالحهم والعـرب اليـوم مشـغولون بأنفسـهم، 

 الموقف الفلسطيني وبرنامج وطني جامع مقاوم". واليرموك حلقة في مسلسل ليس له نهاية إال وحدة
 

 الملف العربي والدولي
وقال: هناك بعض الفتور في العالقة ونحن نحـاول  الخليج،وأخيًرا، أكّد أبو مرزوق على أهمية عالقته بدول 

وأضاف "عمقنا العربي ال غنى عنه بأي حـال وهنـاك عشـرات اآلالف مـن أبنـاء شـعبنا يعملـون  تجاوز ذلك".
 في هذه األقطار، وال بد من أخذ ذلك بعين االعتبار".

وفي سياق آخر، أشار إلى تواصل جهود حركته من أجل رفع اسمها عما تسمى بــ"قائمة االرهـاب"، موضـًحا 
أن األمـر بحاجــة إلــى جهـود مكثفــة ومعقــدة للغايـة، ال ســيما أن أمريكــا مـا زالــت تصــنف منظمـة التحريــر كمــا 

 القائمة.في هذه صنفت مانديال سابًقا 
 81/2/2184، الرسالة، فلسطين

 
 تنازل خطير ال يعدو بالنسبة إلينا كونه موقفًا شخصيًا ال يلزم أحداً : موقف عباس "الشعبية" 82

طالــب  200نــددت "الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين" بتصــريحات الــرئيس محمــود عبــاس أمــام حــوالى : غــزة
صــريحات عبـاس "تتنــاقض مــع حقــوق الشــعب الفلســطيني وبرنــامج واعتبــرت "الشــعبية" فــي بيــان أن ت يهـودي.

وقرارات اإلجماع الوطني"، وقالت إن قضية الالجئـين تمثـل "حقـًا وطنيـًا وشخصـيًا"، معربـة عـن رفضـها "كـل 



 
 
 

 

 

           82ص                                    1812العدد:     81/2/2184 الثالثاء التاريخ:

ــم تــأتا إال بمزيــد مــن التطــرف فــي المجتمــع  أشــكال التطبيــع الــذي تقــع فــي نطاقــه مثــل هــذه اللقــاءات التــي ل
 اعتبرت موقف عباس "تنازاًل خطيرًا ال يعدو بالنسبة إلينا كونه موقفًا شخصيًا ال يلزم أحدًا". اإلسرائيلي". كما

ورأت أن تصــريحات عبــاس "تعنــي أن التنــازل فــي شــأنها وقــع فــي محادثاتــه مــع )وزيــر الخارجيــة األميركــي 
لى أخذ قرار من الجمعية جون( كيري، وكذلك في ما يتعلق بيهودية الدولة )عندما( أشار إلى دعوة إسرائيل إ

 العامة لألمم المتحدة وسننصاع له".
ودعت "الشعبية" اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلسـطينية وفصـائل العمـل الـوطني وكـل قطاعـات الشـعب 
الفلســطيني إلــى "الوقــوف بجديــة أمــام خطــورة هــذا الموقــف، ومــا يمكــن أن يشــكله مــن أســاس إلطــار أو خطــة 

 التي هدفها فرض حل على الشعب الفلسطيني يتناقض كليًا مع حقوقه الجوهرية له".كيري المرتقبة 
 81/2/2184، الحياة، لندن

 
 بأن "فلسطين ملك لليهود" تصريحات عباس تعطي انطباعاً حماس:  81

وصفت حركة حماس تصريحات عباس حول الالجئـين الفلسـطينيين بــ"األمر الخطيـر". : زبون كفاح- رام هللا
يادي في الحركة إسماعيل األشقر، إن تصريحات عباس تعطي انطباعا بأن "فلسـطين ملـك لليهـود". وقال الق

كما أكد األشقر رفض حركته وجود طرف ثالث في األراضي الفلسطينية، قائال إنهم سيتعاملون مع أي قوات 
 دولية ستأتي إلى المنطقة على أنهم "محتلون"؛ وعبر "البندقية" فقط.

منتقــدا مواقــف عبــاس، إن "القــدس هــي عاصــمة فلســطين، وال تقبــل القســمة علــى اثنــين أو أي ، األشــقروقــال 
 شكل من أشكال التقسيم التي يسعى إليها االحتالل، سواء كان زمانيا أو مكانيا".

نمــا تنتــزع انتزاعــا"،  واســتنكر النــاطق وصــف عبــاس المقاومــة بأنهــا "عنــف"، قــائال: "إن الحقــوق ال توهــب، وا 
 ى أن "حق عودة الالجئين ثابت ال يقبل النقاش".مشددا عل

 81/2/2184، الشرق األوسط، لندن
 

 بالتخلص من أبو مازن "إسرائيل"فتح: تصريحات حماس متسقة مع تهديدات قادة  84
رام هللا )أ.ش.أ(: قـــال المتحـــدث باســـم حركـــة فـــتح أســـامة القواســـمي، إن تصـــريحات القيـــادي بحركـــة حمـــاس 

متســقة مــع تهديــدات إســرائيل لقائــد ورئــيس الشــعب الفلســطيني محمــود عبــاس. وأشــار إســماعيل األشــقر تــأتى 
القواســـمي، فـــي تصـــريحات صـــحفية اليـــوم األحـــد إلـــى أن "هـــذا الحقـــد األعمـــى علـــى الـــرئيس محمـــود عبـــاس 
يتطـابق وينسـجم بقصــد مـع تهديـدات قــادة إسـرائيل، الـذين أعلنــوا نوايـاهم بـالتخلص مــن أبـو مـازن". وأضــاف: 

لمســنا فــي كــل مناســبة تتعــاظم فيهــا الضــغوط والتهديــدات اإلســرائيلية علــى القيــادة الفلســطينية، مســاهمة "لقــد 
فعالــة مــن قيــادات مــن حمــاس، تتنــاغم مــع الهجــوم اإلســرائيلي، مــا يــدفعنا العتبارهــا خــدمات مجانيــة لحكومــة 

ال ستعت بنيامين نتنياهو". بر فـتح هـذه التصـريحات وطالب القواسمي حركة حماس بموقف واضح وصريح، وا 
بمثابة تعبير عن الموقف الرسمي مـن حمـاس بحـق قائـد الحركـة ورئيسـها ورئـيس الشـعب الفلسـطيني، مشـدًدا 
على استطاعة وقدرة فتح على اتخاذ المواقف التي تجعـل مـن هـؤالء شـيًئا ال يـذكر علـى قارعـة طريـق العمـل 

 السياسي الفلسطيني، ال يلتفت إليهم أحد أبًدا".
 86/2/2184وم السابع، مصر، الي

 
 أبو زهري: ما أعلنته فتح بترقبها ردًا من حماس حول المصالحة "توصيف غير دقيق" 83
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حركة حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، أنها بانتظـار إجابـات مـن  تأعلن الفي: رائد-غزة 
ه األخيــرة بترقبهــا ردًا مــن حمــاس حركــة فــتح حــول بعــض المفــاهيم، إلنجــاز المصــالحة، وقالــت إن مــا أعلنتــ

"توصــيف غيــر دقيــق". وقــال إن اللقــاء األخيــر الــذي جمــع بــين قيــادة حمــاس ووفــد فــتح الــذي زار غــزة جــرى 
 خاللــه التباحــث فــي كــل ملــف المصــالحة وتــم توجيــه أســئلة محــددة لفــتح بخصــوص بعــض النقــاط والقضــايا.

يل أبو ردينة، قـال فـي وقـت متـأخر مـن مسـاء األحـد، إن وكان الناطق باسم اللجنة المركزية لحركة "فتح"، نب
نجاز المصالحة.  فتح "ملتزمة بما تم االتفاق عليه في القاهرة والدوحة إلنهاء االنقسام وا 

 81/2/2184، الخليج، الشارقة
 

 عدنان: الدافع لالعتقاالت السياسية هو العقيدة األمنية التي تحملها األجهزة األمنية خضر 86
القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ خضر عدنان إلى وقف التنسيق األمنـي مـع االحـتالل دعا : جنين

نهـاء االعتقـاالت السياسـية فـي الضـفة الغربيـة المحتلـة، مطالبـا ضـباط وعناصـر األمـن  ومالحقة المقاومـة، وا 
 بعدم االنصياع ألوامر االعتقال السياسي.

أنَّ اعتـداءات االحـتالل ومسـتوطنيه علـى  "،الفلسطيني لإلعـالموأوضح عدنان في مقابلة خاصة مع "المركز 
المسـجد األقصــى المبــارك ومســاجد الضـفة الغربيــة، باإلضــافة إلــى التغـول االســتيطاني المتســارع، ربمــا يكــون 

 شرارة النتفاضة قريبة قادمة.
وصـا االسـتدعاءات، وأكد القيـادي الفلسـطيني أن االعتقـاالت السياسـية تجـاوزت اللـون الحزبـي والجـنس، خص

وقال: إن "االعتقاالت السياسية تجاوزت موضوع االتهامات بين طرفي االنقسام، حيث إنهـا لـم تقتصـر علـى 
حمــاس فحســب، بــل هنــاك معتقلــون سياســيون مــن حــزب التحريــر واليســار والجهــاد اإلســالمي واســتدعاءات 

 ذلك".لنساء وزوجات أسرى، واعتقاالت لكبار وصغار وطلبة جامعات وغير 
 وأضاف: "يبدو أن الدافع لالعتقاالت السياسية هو العقيدة األمنية التي تحملها األجهزة األمنية".

وقــال القيــادي فــي حركــة الجهــاد اإلســالمي: "عنــدما نــتكلم عــن المقاومــة فــي الضــفة فــإن هنــاك مــن يرفضــها 
 ويحاربها كما يحاربون كل متحدث باسم المقاومة".

فلســطين لــن يكـون إال بالمقاومــة، فمــن تعــب فليســترح جانبـا، فالتــاريخ لــم يــذكر أن شــعبا لكنـه أكــد أنَّ "تحريــر 
 تعرض لالحتالل دون أن يقاومه".

وطالــب الشــيخ خضــر عــدنان قيــادة الســلطة الفلســطينية بــإدارة الظهــر لالشــتراطات واإلمــالءات الصــهيونية، 
 وتوجيه كل الجهود الفلسطينية لرفض ومقاومة هذا المحتل.

"الضــفة الغربيــة تعــيش حالــة تصــاعد لــوتيرة أعمــال المقاومــة، مــن خــالل أبســط األســلحة وهــو د علــى أن وأكــ
 الحجارة، فشعبنا معطاء وهذه أرض واّلدة، ومقاومة المحتل في دماء شبابنا".

 81/2/2184، المركز الفلسطيني لإلعالم
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جمـال محيسـن عضـو اللجنـة المركزيـة لفـتح، للقـدس العربـي، االثنـين، بـان حركتـه  أكـدرام هللا ـ وليـد عـوض: 
القيـادي المفصــول منهــا محمــد دحــالن لصـفوف الحركــة، متمنيــا علــى الــدول  إلعــادةجهــود عربيــة  أيــةتـرفض 

تلــك  ألســماءن ذلــك التــدخل رافضــا التطــرق العربيــة التــي تحــاول التــدخل بالشــأن الــداخلي للحركــة بــالتوقف عــ
 الدول.
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مصــالحة مــا بــين القيــادي  إلجــراءمحليــة  أطــرافمــا هنــاك جهــود مصــالحة تقودهــا دول عربيــة او  إذاوفيمــا 
ـــاس، قـــال محيســـن لــــ"القدس  الســـابق المفصـــول مـــن الحركـــة محمـــد دحـــالن والـــرئيس الفلســـطيني محمـــود عب

القضاء، وهذا شأن داخلي غير مسموح  أمام مطروحةوقضية دحالن  غير وارد بالمطلق، أمرالعربي": "هذا 
 جهة عربية ان تتدخل فيه". ألية

ال  أنوتابع محيسن قائال"اي شخص يستقوي على الحركة من خارجها سـينتهي، واتمنـى علـى الـدول العربيـة 
يكــون هنــاك تــدخل  تتــدخل بالشــأن الــداخلي لحركــة فــتح"، رافضــا تســمية تلــك الــدول، وقــال "نحــن نتمنــى ان ال

 عربي بشأننا الداخلي، كما نحن ال نتدخل باي شأن عربي داخلي".
لـبعض المـوالين  إشـارةوشدد محيسن على ان الحركة ستقضي على ظاهرة" التجنح "داخل الحركة، وذلك فـي 

ـــدحالن مـــن  ـــىالمجلـــس الثـــوري والتشـــريعي الفلســـطيني، مشـــيرا  أعضـــاءل ـــة شـــكلت فـــي  أن إل اللجنـــة المركزي
 الحركة.تماعها الذي عقدته ليلة االثنين لجنة لبحث من "يتجنح" في اج

وعنــد ســؤاله بمــا هــو مقصــود بكلمــة "تجــنح" قــال محيســن "اي واحــد يعمــل تكــتال داخــل الحركــة لصــالح نــاس 
 ، وفق النظام الداخلي للحركة".إجراءداخل الحركة او خارجها سيتخذ ضده 

خـارج الحركـة  أصـبحلموالين لدحالن قال محيسن "محمد دحالن ا األشخاصما يقصد بالتجنح هم  إذاوحول 
الحركة او يذهب عند محمد  إطاريكون داخل  أن فإماواحد يعمل مع الدحالن ستشكل له لجنة تحقيق،  وأي

وتابع محيسن "اي شخص سيعمل لصالح دحـالن سـيتم طـرده مـن الحركـة بعـد التحقيـق معـه بشـكل  دحالن".
مــن حركــة فــتح يعملــون فــي قطــاع غــزة لصــالح دحــالن بيــنهم  األفــراداك بعــض هنــ أن إلــىمفصــل"، مشــيرا 

انــه شــدد علــى ان القاعــدة "الفتحاويــة"  إالبــالمجلس التشــريعي،  وأعضــاءفــي المجلــس الثــوري للحركــة  أعضــاء
 اختراق فيها. أحداثبغزة سليمة ولم ينجح دحالن في 

رادعـة بحـق  إجـراءاتسـيتم اتخـاذ  أن إلـى"، مشـيرا وليسـوا مجموعـات كبيـرة  أفرادوتابع "هم عبارة عن بعض 
 كل من يتجنح لصالح دحالن داخل الحركة.

 81/2/2184، القدس العربي، لندن
 

 : اللجنة المركزية لفتح ناقشت أوضاع غزة وتقرير "اللجنة السداسية"ردينةأبو  81
اس، حيـث قـال النـاطق الرسـمي رام هللا ـ وليد عوض: عقدت مركزية فتح اجتماع لها ليلـة االثنـين برئاسـة عبـ

باســم الحركــة وعضــو لجنتهــا المركزيــة، نبيــل أبــو ردينــة، إن الجــزء األكبــر مــن االجتمــاع خصــص "لمناقشــة 
أوضاع أهلنا في قطاع غزة، واالستماع إلى تقرير اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء اللجنة المركزية التي 

ة" والتــي ضــمت نبيــل شــعث وجمــال محيســن ومحمــد المــدني تواجــدت فــي غــزة خــالل الفتــرة القريبــة الماضــي
 وصخر بسيسو.

ردينـة، أن اللجنــة السداسـية أطلعــت أعضـاء مركزيــة فـتح علــى تقريـر مفصــل حـول االجتماعــات  أبــووأضـاف 
المكثفــة التــي عقــدتها مــع كافــة األطــر التنظيميــة فــي قطــاع غــزة مــن الهيئــة القياديــة العليــا واللجــان التنظيميــة 

والمتابعة واألقـاليم وفصـائل العمـل الـوطني وعـائالت الشـهداء واألسـرى للخـروج برؤيـة شـاملة حـول  واإلشراف
 أوضاع أهلنا في القطاع، ومعالجة مشاكلهم الحياتية، وترتيب البيت الداخلي الفتحاوي في غزة.

عــد اســتبعاد الـــذين وأشــار أبــو ردينــة إلــى أن اللجنــة المركزيــة قــررت اســـتمرار عمــل اللجنــة القياديــة الحاليــة ب
تركوها، في مهمات خارجية واسـتمرار عمـل اللجنـة السداسـية حتـى اسـتكمال مهمتهـا المتمثلـة فـي بنـاء تنظـيم 
 حركة فتح وتطويره، كما تقرر إعادة النظر في لجان اإلشراف بعد إنهاء عمل اللجنة العليا لمتابعة التنظيم.
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نهائــه داخــل حركــة فــتح وفــي اقاليمهــا كافــة، واتخــاذ وقــررت اللجنــة المركزيــة تشــكيل لجنــة لمواجهــة الت جــنح وا 
 اإلجراءات التنظيمية الكفيلة بتحقيق ذلك، وتأكيد وحدة الحركة والتزام أعضائها بالشرعية التنظيمية.

 81/2/2184، القدس العربي، لندن
 

    ربمسيرة األمن واالستقرا ويؤكد على االلتزام الحسيني يلتقي الرئيس حماسوفد  :لبنان 81
وفد من حركة "حماس" ضم المسـؤول السياسـي رأفـت مـرة وعضـو اللجنـة السياسـية أحمـد الحـاج، الـرئيس زار 

 وكان عرض لألوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. ،حسين الحسيني في مكتبه في عين التينة
ســــك الشــــعب وقــــال مــــرة بعــــد اللقاء:"وضــــعنا الــــرئيس الحســــيني فــــي صــــورة التطــــورات الفلســــطينية وأكــــدنا تم

الفلسطيني بالمقاومة حتى التحرير والعودة ورفضنا لمسيرة التسوية التي يقودها جون كيري والتـي أعلـن عنهـا 
باألمس الرئيس محمود عباس عن تنازل جديد عـن حـق العـودة، فأكـدنا تمسـكنا بحـق العـودة ورفضـنا الكامـل 

 لمسيرة التسوية ولكل النتائج المترتبة عليها. 
في العالقات الفلسطينية اللبنانية وأكـدنا رفـض الفلسـطينيين بالكامـل لموجـة العنـف التـي تسـتهدف  كما تداولنا

المجتمـــع اللبنـــاني بكـــل فئاتـــه ومناطقـــه وقـــواه، والتزامنـــا بمســـيرة األمـــن واالســـتقرار، ورفضـــنا لتـــوتير العالقـــات 
لتي تعصف بالفلسطينيين واللبنانيين الفلسطينية اللبنانية. ودعونا إلى إيجاد حل جذري لكل هذه اإلشكاليات ا

ـــة والتحـــريض الطـــائفي،  ـــة المذهبي ـــرة مـــن خـــالل التمســـك بوحـــدة األمـــة اإلســـالمية ورفـــض الفتن فـــي هـــذه الفت
واشتراكنا جميعـًا فـي مسـيرة السـلم واألمـن واالسـتقرار التـي تحفـظ العالقـات الفلسـطينية اللبنانيـة وتؤكـد توجهنـا 

 لمقاومة بكل عناوينه في المنطقة".نحو تحرير فلسطين ودعم مشروع ا
 81/2/2184، المستقبل، بيروت

 
 رئيس السلطة الفلسطينيةيحدد الشروط الواجب توفرها في نائب  الرجوب 21

اعتبــر جبريــل الرجــوب نائــب أمــين ســر اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح أن مناصــب : دوت كــوم القــدس-هللارام 
لهــا، فــي  إسـرائيلي إخــراجاقـع محصــنة، وال يمكــن السـماح بــأي الـرئيس ونائــب الــرئيس ورئاسـة الــوزراء هــي مو 
إزاء مـــا يتعلـــق بمنصـــب نائـــب الـــرئيس الـــذي كثـــر  اإلســـرائيليةإشـــارة إلـــى التســـريبات الصـــادرة عـــن الصـــحافة 

 األخيرة. اآلونةالحديث عنه في 
نائــب  وقــال الرجــوب خــالل برنــامج حــواري علــى تلفزيــون فلســطين إن أول مــن طــرح فكــرة اســتحداث منصــب

الـرئيس هـو عضـو اللجنـة المركزيـة للحركـة توفيـق الطيـراوي قبـل نحـو ثالثـة أشـهر، وقـد ُشـكلت لجنـة قانونيــة 
 لدراسة المقترح.

 81/2/2184، القدس، القدس
 

 نابلس: االحتالل يفرج عن قيادي في حماس 28
القيـادي  األسـيرن أفرجت سلطات االحتالل، مساء اليـوم االثنـين، عـ سعادة: عماد-كومالقدس دوت -نابلس 

عاما( من قرية سالم، شـرقي مدينـة نـابلس، بعـد اعتقـال دام  44في حركة "حماس"، عوض هللا جميل اشتية )
، ان قـــوات االحـــتالل كانـــت اعتقلـــت اشـــتيه اإلنســـانوقـــال الباحـــث فـــي مؤسســـة التضـــامن لحقـــوق  شـــهرا. 82

 40تحقيــق الجلمـة ومكـث هنـاك قرابــة )مـن منزلـه فـي قريــة سـالم، واقتادتـه إلـى مركـز  2081-1-81بتـاريخ 
سـنوات فـي الحـبس  1سنوات، منها  80ولفت إلى أن اشتيه أمضى في سجون االحتالل ما يزيد عن  يوما(.

 اإلداري.
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 81/2/2184، القدس، القدس
 

 فصائل منظمة التحرير تبحث أوضاع المخيمات في لبنان 22
مة التحرير الفلسطينية في لبنان األوضاع اإلنسانية بحثت قيادة فصائل منظ :وفا –مخيم عين الحلوة)لبنان( 

 واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى المخيمات الفلسطينية.
ورحبت الفصائل عقب اجتماعها الدوري في مقر حركة "فتح" في مخيم عين الحلـوة القريـب مـن مدينـة صـيدا 

برئاسـة تمـام سـالم، وأعربـت عـن أملهـا بـأن يسـاهم تشـكيلها فـي  ، بتشكيل الحكومة اللبنانيةأمسجنوب لبنان 
وشدد البيان على الثوابت السياسية الفلسطينية بعدم التدخل في الشؤون  .اللبنانية-الفلسطينيةتعزيز العالقات 

 الداخلية اللبنانية، وضرورة تحييد المخيمات من أتون الصراع القائم في المنطقة.
اريع التـــوطين والتهجيـــر، و"أن بوصـــلة الشـــعب الفلســـطيني هـــي فلســـطين، وحـــق وأكـــد المجتمعـــون رفـــض مشـــ

العودة هو حق أساسي في صلب أولويات القيادة الفلسطينية، التي مـا زالـت تمـارس الضـغوط عليهـا وال تـزال 
وتطرقوا إلى آخر المستجدات في الوضع األمني لمخـيم عـين الحلـوة، مؤكـدين أن "الوضـع مسـتقر،  صامدة".
 تكاتف جهود جميع القوى والفصائل على قاعدة تحسين وضع المخيم، والحفاظ على االستقرار". بفضل

 81/2/2184، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 "إسرائيل": الحكومة ستصوت على اإلفراج عن معتقلين عرب من نتنياهو 21
ة صادرة عن ديوانه االثنين، تعهَّد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسال: األناضول –القدس 

 بعرض اإلفراج عن أسرى من فلسطينيي "عرب إسرائيل" على الحكومة للبت فيه.
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية، "تعهد ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة طرح أي اقتراح 

راء للبت فيه إذا تم طرحه خالل باإلفراج عن سجناء أمنيين عرب من مواطني إسرائيل على مجلس الوز 
 المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين".

وأضافت اإلذاعة "جاء هذا التعهد في رسالة بعث بها ديوان رئيس الوزراء إلى والدي الجندي موشيه تمام 
ن رًدا على رسالة بعثا بها إلى نتنياهو احتجاًجا على إطالق سراح قاتلي ابنهما في إطار عملية اإلفراج ع

 فلسطينيين".
 81/2/2184، "28موقع "عربي 

 
 نفتالي بينيت: لماذا نتخلى عن األرض والدول العربية حولنا تنهار؟ 24

 "البيت اليهودي"زعيم حزب  نفتالي بينت، أن كفاح زبون، عن 81/2/2184، الشرق األوسط، لندنذكرت 
سالم الحالية، متسائال في كلمة ووزير االقتصاد في الحكومة اإلسرائيلية، شن هجوما على مفاوضات ال

حينما نشاهد دوال عربية من حولنا تنهار، لماذا "بمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في القدس أمس، بقوله: 
التخلي عن المزيد من األراضي؟! لسنا بحاجة لذلك لنعرف ماذا سيجري حين تقام دولة فلسطينية على بعد 

إسرائيل ليست محتلة ليهودا والسامرة )الضفة الغربية(، فإنه من " وأضاف بينت أن ."عشر دقائق من القدس
غير الممكن أن تحتل بيتك. كل شخص يستطيع أن يفتح التوراة ليرى أن بيت إيل )قرب رام هللا(، ونابلس 

 وقال ."كانتا قبل آالف السنين، هي بيتنا، اليهود في يهودا والسامرة لن يغادروا إلى أي مكان، وكذلك العرب
بينت، الذي يعد زعيم اليمين في الحكومة اإلسرائيلية، إن انسحابا من الضفة الغربية سيفضي إلى نتائج 
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األطفال اإلسرائيليين هم الذين سيدفعون "مشابهة لنتائج االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، مضيفا أن 
  ."الثمن

إن "الصداقة مع الواليات المتحدة رئيس حزب البيت اليهودي قال ، أن 81/2/2184، 41عرب وأضافت 
بفرض  أن التهديداتأن تكون هناك خالفات معها."  من جهة اخرى قال  ذلك يمكنصداقة استراتيجية، مع 

: "يجوز توجيه انتقادات الى اسرائيل اال ان فرض "، مضيفاالمقاطعة على اسرائيل هي "الالسامية الجديدة
يهود."  وزعم بأن "إسرائيل ال تتصف بالكمال ولكنها منارة في قلب المقاطعة عليها ما هو إال عمل معاد لل

 العاصفة التي تشهدها المنطقة".
  

 : العالم ينفذ صبره ونتائج المقاطعة ستكون كارثيةلبيد 23
قال وزير المالية اإلسرائيلي يائير لبيد أن هناك مؤشرات على أن العالم وعلى رأسه الواليات المتحدة بدأ 

 إلسرائيل وينفذ صبره منها، مؤكدا أن المقاطعة ستعود بنتائج كارثية. يسحب تأييده
وقال البيد في خطاب ألقاه في مؤتمر المنظمات اليهودية األمريكية المنعقد في القدس إن "إسرائيل ال 

مليون فلسطيني". مضيفا: "إذا أردنا أن نعيش في دولة يهودية علينا االنفصال  4يمكنها أن تضم إليها 
منطقة  األمن فيعلى  بكثير الحفاظ أسهلعن حدود متفق عليها  الدفاع-األمنية هم. كما أن من الناحية عن

أنه مدرك بأن "االتفاق سينطوي على ثمن مؤلم يتعين على إسرائيل دفعه". مضيفا أنه  وأكد لبيد مختلطة.
من أجل التوصل إلى تسوية مع واضاف لبيد:  يأمل أن "يجد نتنياهو الشجاعة التاريخية المطلوبة لذلك".

الفلسطينيين يتعين على رئيس الحكومة أن يقرر إذا ما كان يذهب للمحادثات من أجل المحادثات ذاتها أم 
وعن التحذيرات من مقاطعة إسرائيل قال لبيد إن "المقاطعة ستعود بنتائج كارثية  من أجل التوصل التفاق".

 على رفاهية المواطن".
 تجاهل المجتمعوالواليات المتحدة، وقال إن " جانب أوروباعلى فقدان إسرائيل للتأييد من  ويرى لبيد مؤشرات

الدولي لتحذيراتنا الخطيرة من المشروع النووي اإليراني يشير إلى أن العالم وعلى رأسه الواليات المتحدة ال 
ضرورة إلسرائيل من عالقتها مع يفقد تأييده لنا فحسب بل ينفذ صبره علينا ايضا". معتبرا أن "ال شيء أكثر 

 الواليات المتحدة".

 81/2/2184، 41عرب 
 

 األقصى"المسجد اإلسرائيلي يلغي النقاش حول نزع السيادة األردنية على " الكنيست 26
رئيس الكنيست اإلسرائيلي يولي ادلشتاين تراجع عن قراره إجراء ، أن 81/2/2184، األيام، رام هللاذكرت 

ت اإلسرائيلي حول نقل السيادة على المسجد األقصى المبارك في القدس من األردن إلى مداوالت في الكنيس
وكان عضو الكنيست اإلسرائيلي من حزب "الليكود" موشيه  إسرائيل وذلك بعد احتجاجات أردنية ودولية.

من األردن  فيغلين اقترح إجراء مداوالت في الكنيست اإلسرائيلي بكامل هيئته حول نقل السيادة في المسجد
وأعلنت رئاسة الكنيست انه" اتخذ قرار إلغاء  إلى إسرائيل، حيث كان من المقرر إجراء النقاش اليوم الثالثاء.

 النقاش على خلفية استياء الحكومة األردنية وجهات دولية من هذا الموضوع".
 "جبل الهيكل"ما سماه لق على هذا االلغاء بانه نقل عفيغلين ، أن 81/2/2184، الدستور، عم انوأضافت 

 .أمسالى السيادة االردنية من الناحية العملية حسب ما ذكرت االذاعة االسرائيلية العامة مساء 
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 في السالم يريز: عباس جاد  ب 21
أشاد الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز بتصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمام وفد ضم 

لجامعات اإلسرائيلية بمقر المقاطعة في رام هللا قبل يومين، ال سيما فيما نحو مائتين وسبعين من طلبة ا
وقال بيريز خالل استقباله في القدس رئيس  .41الـ يتعلق بتأكيده على عدم عودة الالجئين إلى أراضي 

فدًا بيرو أويانتا أوماال، مساء اإلثنين:" إن ما قاله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خالل لقائه و 
طالبيًا إسرائيليًا في رام هلل يدل على جدية نواياه في التوصل إلى اتفاق سالم"، على حد تعبيره. مؤكًدا في 

 الوقت ذاته أن "القرار الحاسم لم يتخذ بعد وأنه صعب".
 81/2/2184، فلسطين أون الين

 
 فيهامستوطنة منعزلة امتيازات لتشجيع االستيطان  13اإلسرائيلية تمنح الحكومة  21

مستوطنة "صغيرة ونائية" في انحاء  14أقرت حكومة االحتالل اإلسرائيلي منح : جرايسي برهوم-الناصرة
مختلفة من الضفة الفلسطينية، امتيازات ضريبية واسعة، لغرض تشجيع االستيطان فيها، رغم انها 

ا تقع "خلف" جدار الحل الدائم، كونه إطارمستوطنات، بحسب ما تدعيه إسرائيل، مرشحة لإلخالء في 
ويتضح من قائمة  االحتالل، إال أن هذه االمتيازات ستساعد على تدفق المزيد من المستوطنين عليها.

المستوطنات، أنها تقع غربي منطقة نابلس وغور األردن، وجنوب منطقة الخليل، إذ تشمل القائمة البؤرة 
 آالف مستوطن. 80لتي يستوطن فيها قرابة االستيطانية في مدينة الخليل، ومستوطنات "كريات أربع"، ا

وتبنت الحكومة بذلك توصية وزارة المالية ووزيرها يائير لبيد، التي أعدت قائمة طويلة بأسماء بلدات 
 ومستوطنات إسرائيلية تندرج ضمن تعريف ما يسمى "ذات أفضلية وطنية".

 81/2/2184، الغد، عم ان
 

 لفشل المفاوضات مع الفلسطينيين؟ سرائيلية بديلةإخطة  :سرائيليةإدراسة  21
تسعى جهات رسمية واكاديمية اسرائيلية بالدفع نحو تنفيذ خطة اسرائيلية بديلة : العرب اليوم –القدس المحتلة 

لفشل المفاوضات، وتقضي باالنفصال عن الفلسطينيين وفق الرؤية المناسبة السرائيل، وذلك بغطاء 
 امريكي.

ة االسرائيلية البديلة باتت موضع نقاش اسرائيليا وتلقى رواجا وقبوال بين وحسب مصادر دراسية فان الخط
األوساط األكاديمية والكثير من السياسيين والكتاب، ال سيما الذين ال ينتمون لتيار اليمين المتطرف، وتقوم 

كل من  خطتهم البديلة بشكل أو بآخر على انفصال تدريجي منسق مع أمريكا ومع السلطة الفلسطينية ومع
يقبل بها كمبادرة بديلة لفشل المفاوضات، وقد خلص الى ذلك معهد بحوث األمن القومي في تناوله 

 التي تواجهها إسرائيل. 2084لتحديات عام 
للدراسات االسرائيلية، االثنين، صدور دراسة قبل ايام تحمل العنوان "اسرائيل والمسيرة  أطلسورصد مركز 

ب، وما بينهما" دراسة مشتركة ألودي ديكل وعنات كورتس وجلعاد شير،  الخطة أ، والخطة –السلمية 
 وثالثتهم باحثون كبار في معهد بحوث االمن القومي.

 وحسب الدراسة فان العوامل والمعطيات التي تقف خلف إعداد الخطط البديلة "ب" تستند إلى:
ت والتوقيع على نهاية النزاع ونهاية عدم وجود شريك فلسطيني قادر ولديه رغبة، ومستعد لتقديم تنازال -

 المطالب الفلسطينية.
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 السلطة الفلسطينية ال تمثل رأي الغالبية من الشعب الفلسطيني. -
 أبو مازن يقود خط إقامة الدولة الفلسطينية عبر شرعية المؤسسات الدولية. -
 غياب الثقة بين القيادتين. -
 طرف اآلخر ال تالمس الحد األدنى لمطالب الطرف اآلخر.التنازالت التي يستطيع كل طرف تقديمها لل -
استمرار الوضع القائم سيؤدي عمليا على االرض إلى تقويض فرص حل الدولتين، وربما إلى انفجارات  -

لى تعزيز مسيرة عزل إسرائيل.  أمنية، وا 
درة السياسية بيد إسرائيل كدولة قوية عليها أن تخطط لمستقبلها، وأن تبادر، وأال تجعل زمام المبا -

 اآلخرين.
في حال فشل المفاوضات وغياب خطة بديلة ستتحمل إسرائيل نصيبا كبيرا من تهمة السبب في الفشل،  -

 وسيعزز تجاوب العالم مع نظرة الفلسطينيين إلسرائيل باعتبارها تريد تخليد احتاللها للضفة.
 التغيرات في العالم العربي. -

تتلخص في السعي إلى ضمان تحقيق الهدف االسرائيلي األكبر، هدف ضمان أما أهداف الخطط البديلة ف
إقامة وبقاء دولة اسرائيل كدولة الشعب اليهودي القومية التي تعيش في حدود آمنة ومعترف بها، وذلك عبر 
خطوات توقف ما يسمى بقطع الطريق على فرصة حل الدولتين، كما أن من أهدافها تخفيف أي أضرار قد 

إسرائيل في حال فشل المفاوضات، ويقول واضعو الخطة إن تطبيقها بالتنسيق مع األطراف ذات تلحق ب
الصلة من شأنه أن يشكل تحديا لمسيرة نزع الشرعية، ويعزز مكانة اسرائيل ويقدمها كدولة راغبة في إحالل 

لسلطة وما سينطوي عليه السالم ومستعدة لدفع الثمن، عالوة على أن التنفيذ التدريجي والحذر والمنسق مع ا
من تشجيع لالستثمار، وبناء المشروعات الكبرى في الضفة، وتقديم مجموعة كبيرة من التسهيالت للسلطة 

إلى خلق أجواء من الثقة بين القيادتين، وهو ما  –حسب زعمهم  –في مختلف المجاالت؛ سيؤدي كل ذلك 
يعزز الحقا المزيد من تعميق التعاون والتنسيق بين تفتقده المفاوضات، حيث تغيب عنها أجواء الثقة، بما س

القيادتين، وسيجعل الفلسطينيين يفكرون في جدوى خطتهم البديلة التي يهددون بها، وهى خطة الذهاب 
 للمؤسسات الدولية.

الخطة البديلة التي يقترحها ديكل وشركاه ليست مجرد خطة انفصال وتحديد حدود مؤقتة قد تتحول الى 
حال استمرار الصراع وفشل المفاوضات مستقبال؛ بل تتناول جوانب تعزيز سلطات السلطة  دائمة في

الفلسطينية، بما فيها إجراء تغييرات على اتفاق باريس االقتصادي، يأخذ بعين االعتبار االنتقادات والمطالب 
الخريجين وأصحاب الفلسطينية المتعلقة باالتفاق، وخطته تدعو إلى تعزيز دور الطبقة الوسطى والنخب 

القطاع الخاص، وخلق مصالح وحوافز فلسطينية مرتبطة بالخطة تؤدي الى نجاحها وعدم تكرار نتائج 
 االنسحاب من القطاع.

أما على مستوى المستوطنات المعزولة في العمق الفلسطيني التي ستبقى خلف الحدود التي ترسمها الخطة؛ 
ستوى القانوني، حيث تدعو لسن قانون التعويض مقابل اإلخالء، فتقدم عالجا بمستويات مختلفة، أولها الم

وعلى مستوى اقتصادي واسكاني، حيث تقترح أن يقدم لهم بدائل مناسبة، ولمن يريد البقاء ويرفض االخالء 
 تقترح منحه إقامة فلسطينية أو تحويل المستوطنة الى جيب اسرائيلي مؤقت.

 81/2/2184، العرب اليوم، عم ان
 

  خطة إسرائيلية الستثمار مليارات الدوالرات لتعزيز الهوية اليهودية ليهود الشتات اليم بوست:جيروز  11
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َفت تفاصيل من كبار المسئولين لصحيفة "ذا جيروزاليم بوست" عن خطة الحكومة : ترجمات –المجد  ُكشا
 دية ليهود الشتات.الستثمار المليارات من الدوالرات على مدى العقدين المقبلين لتعزيز الهوية اليهو 

وقال وزير شؤون القدس والشتات "نفتالي بينيت" في العام الماضي عندما تم كشف النقاب ألول مرٍة عن 
خطته: "في الكيان، نحن عادًة ننظر إلى العالم باعتباره مصدرًا للهجرة ومحفظًة كبيرًة". ويعّبر هذا الجهد 

 عن النهج الصهيوني الجديد في مسألة الشتات.
علن "بينيت" في جمع من المسئولين الحكوميين وقادة الشتات في القدس في تشرين الثاني/نوفمبر وأ 

الماضي، عن مبادرة هي األولى من نوعها، حيث أفاد أن "الكيان" يعتزم صياغة "برامج الصندوق" بالتعاون 
 مع الجاليات اليهودية في الخارج.

ن التعليق بشكل مباشر حول حجم المال الذي تتوقع دولة وعلى الرغم من إحجام المسئولين الحكوميين ع
( والمشاركين في الشتات إلى أن JAFIالكيان استثماره، أشارت وثيقة أرسلت إلى الوكالة اليهودية للكيان )

م، وبشكٍل سنوٍي 2084مليون دوالر في عام  100مليون دوالر إلى 10"القصد من ذلك هو بناء مبادرة من 
وفقًا لما صرح به "دفير كاهانا"، المدير العام لوزارة القدس وشؤون الشتات، فإن  وات".في غضون خمس سن

عامًا. وهذا قد يعني أنَّ ثمة استثماٌر طويل األجل  20الحكومة تبحث موضوع الشتات في خط زمني مدته 
 ألكثر من مليار دوالر ونصف من الخزينة الصهيونية.

وغيرها من مثل هذه التجربة في البرامج  الطبيعي،حق الكيان  "،إسرائيلوبعد نجاح برنامج "تاغلت بيرزريت 
المكثفة التاريخية والثقافية، يتم تحديد الدولة الستخدام االتصال بدولة الكيان كأداة لمكافحة زيادة مستويات 

 رة في جميع أنحاء العالم.هاالستيعاب والمصا
ه "تم تصميم المبادرة لجلب يهود العالم إلى دولة الكيان وأوضحت وثيقة الوكالة اليهودية في البداية، أن

وتقديم دولة الكيان ليهود العالم"، مشيرًة إلى أن الهدف من تحديد أفضل السبل لـ"إعادة الكيان كحجر الزاوية 
 في الهوية اليهودية للجيل الصاعد".

 86/2/2184، المجد االمني
 

 دمغة العسكرية في الجيشمن هجرة األ إسرائيلي قلقيديعوت أحرونوت:  18
قالت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية إن قلقًا متزايدًا لدى الجيش بعد تخلي عدد من ترجمات: -المجد

ضباط الوحدات القتالية االستخبارية والتكنلوجيا النخبوية عن العمل في الجيش لحساب العمل في شركات 
 تكنولوجية خاصة.

حبين من الجيش تضاعف مرتين خالل العامين الماضيين، موضحًة وأشارت الصحيفة إلى إن عدد المنس
من الضباط المميزين والمتفوقين ال يواصلون العمل في الجيش بسبب تدني الرواتب في الجيش  %40أن 

وأشارت الصحيفة إلى أن ظاهرة هجرة األدمغة العسكرية مقلقة جدًا، ما  مقابل ما يجنوه في تلك الشركات.
 على مستقبل الجيش ومستواه. يهدد باالنعكاس

 1200وبينت أن أكثر الوحدات تضررًا نتيجة هجرة العقول هي شعبة االستخبارات العسكرية "أمان" ووحدة 
 المتخصصة بالسايبر، إضافًة لعدد من الوحدات القتالية األخرى.

ش يعود للراتب وبحسب الصحيفة إن الضباط العاملين في المجال التكنولوجي يبررون العمل خارج الجي
 القليل الذي ال يلبي االحتياجات المعيشية من شراء شقة وسيارة وضمان مستقبل جيد لألبناء.
 81/2/2184، المجد االمني
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 اإلسرائيليأليكس فيشمان: تجنيد المتدينين اليهود خطر على الجيش  12

قال المحلل العسكري الصهيوني أليكس فيشمان، خالل مقال له بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن 
 تجنيد المتدينين اليهود بالجيش الصهيوني سيؤدى إلى مخاطر شديدة تهدد الجيش.

وأضاف فيشمان أن كل محاولة لتحديد حجم الجيش النظامي بعد ثالث سنوات، بواسطة القانون، هي 
"، فكل من شارك ذات مرة في خطط بناء القوة العسكرية يعرف أن كل قرار ينص على تقصير فترة "شعوذة

 الخدمة، بعد ثالث سنوات، يشبه التوقيع على الثلج، فهذا لم يحدث سابقا ولن يحدث مستقبال.
كرية وأوضح الكاتب الصهيوني أن توصيات لجنة "برودت" التي فحصت ميزانية األمن ومبنى القوة العس 

 ذابت خالل عامين، وكذلك األمر بالنسبة لكل الخطط الخماسية التي أعدها الجيش.
وقال فيشمان: "يجب القول بصوت عال، إن الجيش ال يريد وال يمكنه التعايش مع تجنيد مكثف للمتدينين  

نما في أطر مستقلة كبيرة، وهى األطر الوحيدة التي يمكن لهؤالء الخدمة فيها، وهذا ليس ألسبا ب مالية، وا 
ألن الجيش يتخوف من أن وجود إطار مستقل يضم عددا كبيرا من الجنود الذين يتمتعون بقيم تتعارض 

 وتتحدى نظم القيم المتواجدة في أساس كل جيش، من شأنها أن تغير األخالق العسكرية والجيش".
 81/2/2184، الشعب، مصر 

 
 

 : االقتصاد اإلسرائيلي يبقى المستفيد األكبر"فايبر"اليابانية تخسر بشراء  "ركوتين"شركة  11
اإلسرائيلية، بخسائر فادحة  "فايبر"اليابانية، التي اشترت مؤخرا شركة  "ركوتين"منيت شركة : حلمي موسى

 8,1في المئة من قيمته وفقدت الشركة حوالي  80في بورصة طوكيو حيث تعرض سهم الشركة لخسارة 
. ولكن كما يقول المثل، مصائب قوم عند قوم فوائد، حيث أّن االقتصاد مليار دوالر من قيمتها السوقية

اإلسرائيلي هو المستفيد األكبر من هذه الصفقة. وتتسم هذه الصفقة ومثيالتها بأهمية فائقة لالقتصاد 
اإلسرائيلي في هذا الوقت بالذات حيث كانت الحكومة ستضطر لفرض المزيد من الضرائب لكن عائدات 

 لصفقات تقلل الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.مثل هذه ا
وقد أشارت معطيات االقتصاد اإلسرائيلي، التي نشرت أمس األول، إلى استمرار حالة الركود حيث لم 

في المئة. وتعتبر هذه هي نسبة النمو  2,1سوى نسبة نمو تبلل  2081تسجل في النصف الثاني من العام 
حين ما بدأت تظهر أبعاد األزمة االقتصادية العالمية وتم تسجيل  2001األدنى في إسرائيل منذ مطلع العام 

نمو سلبي. وتشهد معطيات السنوات األربع األخيرة على استمرار تراجع نسب النمو في االقتصاد اإلسرائيلي 
في المئة في العام  4-1إلى  2088في المئة في العام  4-4إلى  2080في المئة في العام  6-4من 

. وكانت الحكومة اإلسرائيلية قد قررت فرض المزيد من 2081في المئة في العام  1أقل من  إلى 2082
الضرائب إال أنها امتنعت عن ذلك ألسباب انتخابية واجتماعية. وساعدها على القرار وجود عائدات كبيرة 

. ومعروف "ايبرف"و "لفيتان"جراء ضريبة األرباح المفروضة على صفقات بيع الشركات وآخرها صفقتا حقل 
في المئة من الصفقة، وهو ما أدخل إلى  10في المئة إلى  24أّن ضريبة األرباح تتراوح في إسرائيل ما بين 

 الخزينة مئات ماليين الدوالرات.
 81/2/2184، السفير، بيروت
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 "إسرائيل"بيد  "غوغل"من أ 14
المرحلة من التطور التكنولوجي. بعد األمن على اإلنترنت هو أحد العناوين الحساسة في هذه : حسن شقراني

المصائب التي ُكشفت عن نشاط األميركيين االستخباري في هذا المجال، وفي ظّل االستغالل التجاري 
والجرمي للمعلومات الضخمة، يسعى الجميع إلى حماية بضاعته. ولعل التطّور األخير في هذا المجال 

سرائيلية المختصة بالحماية األمنية على اإلنترنت، على الشركة اإل "غوغل"تمّثل في استحواذ شركة 
SlickLogin .  

، في تأكيد لهدفها تسهيل عملية تسجيل الدخول اآلمن "الولوج السلس"حرفيًا، يعني اسم الشركة اإلسرائيلية 
"Secure Login" لكن كلفة هذه السالسة قد تكون باهظة على المستخدمين، وخصوصًا أولئك الذين .

 ن خطرًا على جيش الدفاع اإلسرائيلي!ُيشّكلو 
 بداية، ما هو المنتج الثوري الذي طّورته هذه الشركة الحديثة الوالدة الذي شّد غوغل لالنقضاض عليها؟

والهاتف الذكي في إطار  "High Frequency Sounds"إنها تقنية تستخدم اإلشارات الصوتية العالية الترّدد 
لكن من هم القّيمون تحديدًا على هذه الشركة  ات المختلفة على اإلنترنت.تسهيل الولوج اآلمن إلى الخدم

في تل أبيب مقرًا لها؟ وماذا يعني تحديدًا للمستخدمين في  "إلكترا"اإلسرائيلية التي تّتخذ من البرج التجاري 
 لبنان أن تولد هذه الشراكة في مجال األمن السيبراني؟

متخرجون جدد من "الخبراء الثالثة المؤسسين للشركة اإلسرائيلية هم المعطى األكثر حساسية هنا، هو أّن 
، حسبما يشرح الموقع اإللكتروني للشركة. "وحدة األمن السيبراني النخبوية لدى جيش الدفاع اإلسرائيلي

 ."سنوات يعملون في مشاريع خاصة باألمن المعلوماتي عن أرفع المستويات 6أمضوا أكثر من "هؤالء 
 81/2/2184، بيروتاألخبار، 

 
 والسلطة المحليةاإلسرائيلية انفجار وأصابع االتهام توجه إلى الحكومة بفلسطينيين  خمسةمقتل : عكا 13

فجر أمس بحادث مأسوي أودى بحياة خمسة أشخاص  "شمال إسرائيل"فجعت مدينة عكا : الحياة –الناصرة 
سة من عمرها، وذلك في أعقاب انفجار بالون فلسطينيين يقطنون في البلدة القديمة، بينهم طفلة في الساد

غاز أو ربما مواد تفجير تحت مبنى من ثالث طبقات سّواها باألرض لشدة االنفجار. كما أصيب في 
وعّم الحزن المدينة، بسكانها العرب واليهود، وعلت تكبيرات  أشخاص بإصابات متفاوتة. 80االنفجار 

ت الحياة في أعقاب إعالن إضراب عام في مدارس المدينة المساجد وقرعت أجراس الكنيسة حزنًا وشلّ 
وتحقق الشرطة اإلسرائيلية في ظروف الحادث، وتستبعد أن يكون نجم عن عطل، بل أنه  ومحالها التجارية.

من فعل فاعل خلفيته جنائية مردها نزاع بين الجيران وصاحب المبنى على نصب هوائيات لشركات خليوية 
نه، وادعاء المعارضين بأنها تسببت بمرض خبيث لسكان الحي. وأشارت الشرطة إلى أن في الطبقة الثالثة م

وبغض النظر عما ستسفر عنه تحقيقات الشرطة، اتهم أهالي  محاوالت حرق الهوائيات وقعت في الماضي.
بإهمال  المدينة العرب الشرطة بتقاعسها في ردع المجرمين، وفي اآلن ذاته الحكومة وتحتها السلطة المحلية

 البلدة القديمة وعدم صرف األموال الالزمة لترميمها. 
جريمة خلفها مجرمون نعرف بعضهم ونجهل "وقال النائب جمال زحالقة في بيان أصدره، إن ما وقع 
. وأضاف أن الحكومة تقوم بترميم المباني في "بعضهم، لكن الذين نعرفهم بالتأكيد هم السلطة محليًا وقطرياً 

لكن في عكا السلطة ال تقوم بواجبها بترميم البيوت لمصلحة سكانها، ال بل "ديمة وتقويتها، البلدات الق
 ."تمنعهم من تقوية بيوتهم
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 81/2/2184، الحياة، لندن
 

 قائمة التراث اليهوديلاألقصى المسجد  مخطط إسرائيلي لضم   ":اإلسالمية المسيحية الهيئة" 16
حية لنصــرة القــدس والمقدســات أن ســلطات االحــتالل تســعى لضــم كشــفت الهيئــة اإلســالمية المســي: )وكــاالت(

المسجد األقصى إلى قائمة التراث اليهودي، وحذرت السلطة الوطنيـة الفلسـطينية مـن أن مخطـط تهويـد أولـى 
وأكـدت الهيئـة اإلســالمية المسـيحية لنصـرة القـدس والمقدســات  الفبلتـين وثالـث الحـرمين "دخـل مرحلــة خطيـرة".

االثنـين، أن قـرار سـلطات االحـتالل "اإلسـرائيلي" بضـم المسـجد األقصـى لواليتهـا يقـع  أمـس هأصـدرتفي بيان 
ضمن مخطـط وسلسـلة قـرارات اتبعتهـا بضـم أراضـي الجـوالن واألغـوار والحـرم اإلبراهيمـي فـي الخليـل وغيرهـا 

قامــة دولــة الكثيــر، لتكــريس سياســة األمــر الواقــع وتحويــل األرض المحتلــة إلــى جــزر معزولــة يصــعب معهــا إ
 فلسطينية متواصلة جغرافيًا.

81/2/2184الخليج، الشارقة،   
 

  األقصىوالطيبي يشيدان بالدور األردني في حماية ورعاية المسجد  الخطيب 11
أكـد مـدير عـام األوقـاف اإلسـالمية فـي القـدس الشـيخ عـزام الخطيـب : وكـاالتبتـرا، -رام هللا  ،القدس المحتلـة

دعــــوة النائــــب الليكــــودي  إفشــــال إلــــىالتــــي يقودهــــا الملــــك عبــــد هللا الثــــاني أدت  الحثيثــــة األردنيــــةالجهــــود  أن
علــى المســجد  اإلســرائيليةالســيادة  إحــالللمناقشــة موضــوع  اإلســرائيليالمتطــرف موشــيه فــيغلن فــي الكنيســت 

عبـد . وقـال الشـيخ الخطيـب إن مـا قامـت بـه الحكومـة االردنيـة برئاسـة الـدكتور األردنيـةبدل السيادة  األقصى
 أسـهمالنسور ومجلس النواب وكذلك دائرة االوقاف االسالمية بالقدس من اتصـاالت مـع جميـع االطـراف،  هللا

 بإفشال تلك الدعوة.
هذه الجلسـة للكنيسـت  إلغاءاحمد الطيبي لمراسل )بترا(: إن  اإلسرائيليبدوره قال النائب العربي في الكنيست 

وتـــداعيات هـــذه الـــدعوة فـــي حـــال تـــم فرضـــها علـــى  إرهاصـــاتمـــن  اإلســـرائيليينتـــأتي مـــن تخـــوف  اإلســـرائيلي
 تجاه ذلك. األردنيةبخاصة ردة الفعل  األقصى

 األقصـىعـن المسـجد  أولسـيبقون خـط دفـاع  اإلسـرائيليالنواب العرب في الكنيست  أنوبين النائب الطيبي 
 المبارك وعدم المساس به من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة.

المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنـا عيسـى فـي حـديث خـاص  اإلسالميةعام الهيئة  أمين من جهته، أكد
 تواالعتـداءاالمناقشة بحـد ذاتهـا هـي نصـر للحـق و للمسـلمين علـى الباطـل  إلغاء أنلمراسل بترا في رام هللا 

المبـارك بشـكل  األقصـىواالنتهاكات والمخططات االحتالليـة واالسـتيطانية بحـق القـدس بشـكل عـام والمسـجد 
 خاص.

81/2/2184الدستور، عمان،   
 

 يقتحمون المسجد األقصى.. واالحتالل يهدم منشآت سكنية في القدس مستوطنون 11
مســتوطنا وطالبــا وطالبــة مــن معاهــد دينيــة يهوديــة متطرفــة  40اقــتحم أكثــر مــن : وكــاالت –القــدس المحتلــة 

دينة القدس المحتلة بحراسات معززة من الوحـدات أمس باحات المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بم
منشـــآت ســـكنية  خمســـةأمـــس  اإلســـرائيليوهـــدمت جرافـــات االحـــتالل  .اإلســـرائيليالخاصـــة بشـــرطة االحـــتالل 
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جــدار الضـــم والتوســع العنصــري فـــي  إلقامــةوتجاريــة فــي بلـــدة العيزريــة شــرق مدينـــة القــدس المحتلــة تمهيـــدا 
 المنطقة.

81/2/4218الدستور، عمان،   

 
ل عمليات "س: السلطة قراقع 11  سجون االحتاللب" للسجناء الفلسطينيين أنابيب أطفالتمو 

الفلســطينيين عيســى قراقــع لـــ"القدس العربــي" االثنــين بــأن الســلطة  األســرىرام هللا ـ وليــد عــوض: كشــف وزيــر 
الـذين مـا زالـوا داخـل "الـراغبين"، سـواء  األسـرى" بالمجـان لجميـع األنابيـبعمليات زراعة "اطفـال  إجراءقررت 

 .أطفالالمحررين، وذلك من باب حقهم بان يكون لديهم  أوسجون االحتالل 
ـــوا قيـــد  آوالفلســـطينيين ســـواء المحـــررين  لألســـرىوجـــاء قـــرار الســـلطة بـــإجراء عمليـــات الزراعـــة  ـــذين مـــا زال ال

مـن  –كل سـري بشـ–مـن تهريـب "نطفهـم"  األسرىاالعتقال في سجون االحتالل على ضوء نجاح العديد من 
داخــل ســجون االحــتالل لتــزرع فــي زوجــاتهم ضــمن عمليــة التخصــيب االصــطناعي حيــث رزق العديــد مــنهم 

 –حيواناتــه المنويــة  -"ةيســتطيع تهريــب "نطفــ أســير أيقراقــع " وأضــاف بــأوالد، وهــم داخــل ســجون االحــتالل.
، موضحا بان مجانية عمليات الزراعة ستوفر وزارة الصحة الفلسطينية كل التكاليف المالية لعملية الزراعة له"

 سراحهم. أطلقالمحررين الذين  األسرىالفلسطينيين تشمل كذلك  لألسرى
وكانــــت وزارة الصــــحة الفلســــطينية عقــــدت اجتماعــــا مــــع وزارة األســــرى واتحــــاد المستشــــفيات والمراكــــز الطبيــــة 

لـدى األسـرى المحـررين، ابتـداء مـن  سـتعالج حـاالت العقـم أنهاالفلسطينية األهلية والخاصة وتم االتفاق على 
 األسبوع المقبل.

81/2/2184القدس العربي، لندن،   
 

 "نفحة"الفئران تنهش أذن أسير في و  في "الرملة".. أسرى ألربعة صحيتدهور نادي األسير:  41
، مدير الوحدة القانونية فـي نـادي األسـير جـواد بـولس، من رام هللا، أن 81/2/2184القدس، القدس، ذكرت 

إداريـين مضـربين عـن الطعـام مـن "عيـادة سـجن الرملـة" إلـى مستشـفيات  أسـرى 4ال يوم االثنين إنه تم نقـل ق
وأضــاف بــولس، فــي بيــان، أنــه تــم نقــل األســيرين المضــربين أكــرم  مدنيــة بســبب تــدهور شــديد فــي صــحتهم.

شـفى "وولسـتون"، كمـا الفسيسي، ومعمر بنات، إلى مستشفى "كابالن"، ونقل األسير وحيد أبـو ماريـا إلـى مست
 نقل األسير أمير الشماس إلى مستشفى "تل هاشومير".

 10أن  ،نـادي األسـير كشـف، أن توفيـق عبـد الفتـاح، نقاًل عن مراسـله 81/2/2184، 41موقع عرب وأورد 
أســيرًا يقبعــون فــي القســم الثالــث مــن ســجن "نفحــة" اإلســرائيلي بصــحراء النقــب يشــكون مــن ســوء وضــع القســم 

والتقـى محـامي نـادي األسـير عـددًا  شر فيه الحشرات والفئران، والتي نهشت مؤخرًا أذن أحد األسـرى.الذي تنت
من األسرى في سجن نفحة، وأكدوا له أن القسم يفتقـر ألدنـى متطلبـات الحيـاة الصـحية والسـليمة؛ فهـو ملـيء 

قريــب مــن منطقــة كــالب بالحشــرات والفئــران التــي نهشــت أذن أحــد األســرى قبــل عــدة أيــام، إضــافة إلــى أنــه 
 الحراسة، مما يؤدي إلى زيادة انتشار الحشرات.

 
 81الا القرن بأمريكا ب: وضع الفلسطينيين تحت االحتالل يشبه وضع العبيد السود "هآرتس" 48

كشــفت دراســة إســرائيلية جديــدة وفريــدة مــن نوعهــا، النقــاب عــن أن نظريــة حديثــة  :زهيــر أنــدراوس-الناصــرة 
ســرائيلي تؤكــد بــأن وضــع الســكان الفلســطينيين الــذين يرزحــون تحــت نيــر االحــتالل يشــبه لتحليــل االحــتالل اإل
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، وأن اإلســــرائيليين المأســـورين فــــي نظريــــة التوســــع 81الـــــ كثيـــرا وضــــع العبيــــد الســـود فــــي أمريكــــا فــــي القـــرن 
لــوز، التــي االســتيطاني ليســوا علــى اســتعداد لالعتــراف بــذلك، كمــا قالــت عالمــة االجتمــاع اإلســرائيلية إيفــا إي

 أعدت الدراسة ونشرتها في ملحق صحيفة )هآرتس( العبرية. 
وســاقت قائلــة إن اإلســرائيليين يتعــاملون مــع الفلســطينيين مــن منطلقــات عســكرية فقــط: إنهــم جنــود، هــم أعــداء 
ويجب هزيمتهم، ليسوا مواطنين عاديين، إنهم يشكلون خطرا على اإلسرائيليين ويملكون الوسائل لذلك، يجـب 

تعبادهم بـــــالقوة، ويجـــــب االنتصــــار علـــــيهم بالضـــــربة القاضــــية، ألن غيـــــر ذلـــــك، ســــيكون بمثابـــــة هزيمـــــة اســــ
وجاء أيضا أن النزاع الذي بدأ بصبغة عسكرية، يخفي حقيقة مهمة جدا أن النـزاع تحـول بسـبب  لإلسرائيليين.

م كثيــرا إلــى ظــروف االحــتالل إلــى شــكل مــن أشــكال الســيطرة علــى الفلســطينيين، الســيطرة التــي تقتــرب اليــو 
وأودت الدراســـة معطيـــات مفزعـــة عـــن االعتقـــاالت التـــي ينفـــذها جـــيش االحـــتالل، مشـــددة علـــى أن  العبوديـــة.

يعيش في حالة خـوف دائـم وتحـت تهديـد االعتقـال،  8161الفلسطيني الذي لم يعتقل منذ االحتالل في العام 
رائيلية مـع المعتقلـين تتنـاقض جوهريـا مـع جميـع مشيرة إلى أن أساليب التحقيق التي تمارسـها المخـابرات اإلسـ

 القوانين والمواثيق الدولية.
عالوة على عنف الجيش، قالت الدراسة، فإن الفلسطينيين يتعرضون بشكل دائم لعنف من قبل المستوطنين، 

هـدفها  وقالت أيضا إن الحواجز التي يضعها االحتالل. قدمون للمحاكمة، إال في حاالت نادرة جداالذين ال يُ 
 .ليس فقط إعاقة تحرك الفلسطينيين، إنما إلفهامهم من هو السيد ومن هو العبد

باإلضافة إلى ذلك، فإن سلطات االحتالل، قالت الدراسة، تقوم بفرض أوامر وتعليمات لمنع الفلسطينيين من 
نيين ومنـع الـزوج كمـا أن االحـتالل، يسـتخدم قـانون لـم الشـمل لإلمعـان فـي احتقـار الفلسـطي. تطوير االقتصاد

من لقاء زوجته، بسبب القانون الذي يحظر على الفلسطينيين الزواج من فلسطينيين يعيشـون فـي إسـرائيل أو 
وأكــدت الدراســة علــى أن المســتوطنين، الــذين كــانوا حتــى قبــل عشــرين عامــا علــى هــامش المجتمــع  .بــالعكس

القرار، وأن أفكارهم تتماشى مع أفكـار مؤيـدي اإلسرائيلي، باتوا اليوم يقررون السياسة ويسيطرون على صنع 
 .81الـ العبودية في أمريكا في القرن 

ونوهت الدراسة إلى أن االعتقاد السائد لدى اليهود بأنهم يتفقون على العرب الدونيين ينتشر فـي جميـع روافـد 
ن بالضــفة الغربيــة. المجتمــع فــي إســرائيل، ولكــن هــذا االعتقــاد يصــبح أكثــر فجــورا فــي التعامــل مــع الفلســطينيي

اإلسرائيليون، تقول الدراسة، يرون أنفسهم األكثر أخالقية، مثقفون، ومتطورون أكثـر مـن الناحيـة االقتصـادية 
والتكنولوجية مقارنة بالعرب الدونيين، وهي نفس النظرة التي كان يتبناها البيض في أمريكـا فـي زمـن عبوديـة 

 في أمريكا أن الرجل األسود هو دوني ويشبهون الحيوانات. السود، تماما كما كان يعتقد الرجل األبيض
، 81الــ أما بالنسبة للمستوطنين، فقالت الدراسة، إنهم يقدسون األرض، تماما مثـل البـيض بأمريكـا فـي القـرن 

ويقومــون بإضــفاء مقــوالت مــن التــوراة علــى ذلــك، ويــرون فــي أنفســهم أســياد األرض، الــذي يســيطرون علــى 
بيــد طاعــة ألمــر هللا، وبالتــالي فــإن مواقــف النــواب المتشــددين مــن اليمــين مثــل ميــري ريغيــف، الفلســطينيين الع

 .داني دانون، نفتالي بينيت وياريف لفين، هي مواقف لينة مقارنة بمواقف المستوطنين
81/2/2184القدس العربي، لندن،   
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مسـؤولون وأعضـاء نقاًل عن مراسلها من رام هللا، محمـد عبـد هللا، أن ، 81/2/2184القدس، القدس،  نشرت
مليـون شـيكل، لمواجهـة  800أن تخصـيص إسـرائيل مبلـل علـى  وا(، أجمعBDSفي حركة مقاطعة إسرائيل )
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لن في مواجهة الحملة، و  عجزها المقاطعة األوروبية للمستوطنات )منتجات وخدمات واستثمارات(، دليل على
يكون إال حجر عثرة صغير أمام كـرة ثلـج المقاطعـة اآلخـذة بالتضـخم والسـرعة، مـع توسـع دائـرة شـمولها دول 

 االتحاد االتحاد األوروبي.
، فـي األراضـي الفلسـطينية، تضـم 2004(، وهي حركـة أنشـئت عـام BDSوتتعرض حركة مقاطعة إسرائيل )

سسة فلسطينية، ولها نشاطات فـي دول االتحـاد األوروبيـة، وحققـت نجاحـات فـي مؤ  810في عضويتها نحو 
ــًا، إلــى ضــغوطات مــن داخــل إســرائيل، ومــن اللــوبي الصــهيوني فــي  حملــة المقاطعــة األوروبيــة الجاريــة حالي

 الكونغرس األمريكي.
وسياســـيين  وقـــال عضـــو الحركـــة وأمـــين عـــام المبـــادرة الفلســـطينية، د مصـــطفى البرغـــوثي، أن رجـــال أعمـــال

(، بهدف دفعهـم إلـى التراجـع عـن BDSإسرائيليين، بدأوا تنفيذ مالحقة قانونية وأمنية لنشاء حركة المقاطعة )
 نشاطاتهم التي ازدادت خالل الفترة الحالية خاصة في دول االتحاد األوروبي وبعض دول العالم األخرى.

أن حجــم  ،للجنــة الوطنيــة لمقاطعــة إســرائيل أعلنــتامــن رام هللا، أن  ،81/2/2184األيااام، رام هللا، وأضــافت 
، جـــراء سياســـة المقاطعـــة، التـــي حققـــت إنجـــازات عديـــدة فـــي %20خســـائر مســـتوطنات األغـــوار زادت عـــن 

جــاء ذلــك خــالل مــؤتمر  محاصــرة إســرائيل، وزيــادة أعــداد الــدول والشــركات والمؤسســات التــي تنضــم للحملــة.
 للحديث عن إنجازات اللجنة. أمسيرة، صحافي نظمته اللجنة، في قاعة بلدية الب
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ـــل، أمـــس، فـــي تشـــييع رفـــات الشـــهيد محمـــد  ـــل: شـــارك آالف المـــواطنين مـــن بلـــدة دورا ومحافظـــة الخلي الخلي
ي "مركــز شــهداء دورا الثقــافي" حضــره مصــطفى شــاهين إلــى مثــواه األخيــر، وذلــك بعــد مهرجــان تــأبيني أقــيم فــ

محـــافظ الخليـــل كامـــل حميـــد وعضـــو اللجنـــة المركزيـــة فـــي حركـــة فـــتح عبـــاس زكـــي وعضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة 
لمنظمـــة التحريـــر واصـــل أبـــو يوســـف ورئـــيس بلديـــة دورا ســـمير النمـــورة، إلـــى جانـــب حشـــد مـــن ممثلـــي القـــوى 

 والفعاليات الوطنية في المحافظة.
ع المهيـــب لرفـــات الشـــهيد شـــاهين الـــذي تســـلمته عائلتـــه، مســـاء أول أمـــس، علـــى "معبـــر وكـــان موكـــب التشـــيي

 .عامًا من احتجازه من قبل االحتالل في ما تسمى "مقابر األرقام" 82ترقوميا"، بعد 
81/2/2184األيام، رام هللا،   

 
 : منحة الوقود القطرية توشك على النفادُتحذر غزةبالطاقة"  سلطة" 44

ئيس سلطة الطاقة في الحكومة في قطاع غزة فتحي الشيخ خليل: "إن منحة الوقود القطريـة قال نائب ر : غزة
لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع قاربت على النفاد". وأضاف فـي تصـريح أمـس: "أن محطـة التوليـد 

يــون دوالر"، مطالبــًا مل 10 حــواليال تــزال تعمــل بــالوقود المــورد ضــمن المنحــة الماليــة القطريــة البالغــة قيمتهــا 
وزارة المــال فــي حكومــة الســلطة الفلســطينية فــي الضــفة الغربيــة، بإلغــاء الضــرائب التــي تفرضــها علــى الوقــود 

وشدد على أن سلطة الطاقة وشركة الكهرباء لن تستطيعا تحمل تكاليف الوقود في  الخاص بتشغيل المحطة.
 يبة على الوقود.ظل استمرار وزارة المال في حكومة السلطة بفرض الضر 

81/2/2184الحياة، لندن،   
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 األولـىقطاع غزة مؤخرًا، عن أول ظهور ميداني لشركة الحراسـة  إلىكشفت زيارة الفنان محمد عساف  :غزة
 لوجستية. أمنية"سيكيور الند" التي تم تشكيلها في قطاع غزة لتقديم خدمات 

قتصــاد فــي غــزة، كــأول شــركة االداخليــة و الة "ســيكيور النــد" علــى تــرخيص رســمي مــن وزارتــي وحصــلت شــرك
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة بالل العرابيد  فلسطينية في القطاع لتقديم الخدمات األمنية واللوجستية.

أكتـــوبر / أول، بـــأن الشـــركة حصـــلت علـــى التـــرخيص الرســـمي فـــي تشـــرين "القـــدس دوت كـــوم"فـــي تصـــريح لــــ
الماضــي، وأنهــا بــدأت منــذ شــهر تشــرين ثــاني/ نــوفمبر باســتقبال طلبــات العمــل ألول دفعــة مــن الشــبان الــذين 

وأشــار إلــى أن اســتخدام الســالح مــن قبــل عناصــر الشــركة سيقتصــر علــى  بــدأوا االتصــال لالنضــمام للشــركة.
نـوك أو عمليـات نقـل األمـوال أو السالح الخفيف كالمسدسات، ويهدف فـي المقـام األول اسـتخدامه لحمايـة الب

 حماية رجال األعمال والشخصيات التي تطلب حراسة بحماية مسلحة.
81/2/2184القدس، القدس،   

 
 ولم تعلنها حركة "إرهابية" ياسر عثمان: مصر ليست في صدام مع حماس السفير 

انه "ما دامت حركة أكد السفير المصري ياسر عثمان في حديث شامل لـ"األيام"  عبد الرؤوف أرناؤوط:
حماس في مربع احترام مصر وقدر مصر، وما دامت في مربع عدم التدخل في الشؤون الداخلية المصرية 
وما دامت في مربع احترام المصالح المصرية فإن مساحة االتفاق معها والتفاهم معها كبيرة وبال حدود، 

دأ المشكلة، ونقول إن المساحة كبيرة جدا ولكن عندما تمس "حماس" إحدى هذه القواعد الثالث فعندها تب
ورحبة لالتفاق وتطوير العالقات ولكن عند المس بأحد هذه الخطوط فإن مصر ال تسمح بذلك ويكون لها 

وقال السفير عثمان، الذي أنهى مهام منصبه كسفير لمصر لدى السلطة  موقف وموقف قوي فعال".
خارجية المصري لشؤون فلسطين، "أنا أسجل تقديري الفلسطينية ويتولى حاليا منصب مساعد وزير ال

يونيو ألن  حزيران/ واعتزازي بموقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية خاصة بالنسبة لثورة 
الرئيس أبو مازن اظهر شجاعة وحبا لمصر وشعب مصر بشكل، فعال، يثير اإلعجاب والتقدير، وكان من 

ا إلى جانب مصر ودافعوا عن الشعب المصري وخياراته وهو الشيء الذي لن أوائل القادة العرب الذين وقفو 
 تنساه له مصر أبدا ولن ينساه الشعب المصري للرئيس أبو مازن".

وشدد السفير عثمان، الذي سبق واتهمته "حماس" بالتحريض عليها، "نحن نقول دائما إننا لسنا في صدام 
فلسطيني ومكون من الشعب الفلسطيني، وبالتالي فنحن لسنا مع "حماس"، فـ"حماس" هي جزء من الشعب ال

نما نقول، إن لنا موقفا وللشعب  ال نكون في صدام مع جزء من الشعب الفلسطيني، وا  في صدام معها وا 
المصري خياراته وعلى الجميع احترام هذا الموقف وهذه الخيارات، وما دام هذا الطرف يحترم خيارات 

وقال: نحن لم نعلن أن "حماس" حركة  ددات الموقف المصري فأهال به".الشعب المصري ويحترم مح
إرهابية. وقال: ما يتعلق باإلخوان المسلمين هو شأن داخلي مصري، يتعلق باإلخوان المسلمين على األرض 
المصرية، ولم يتم تناول أو ذكر "حماس" وكما قلت فطالما أن "حماس" تحت الغطاء الوطني الفلسطيني 

أن "حماس" تلتزم بالقواعد التي ذكرتها في التعامل مع مصر فنحن نتعامل معها باعتبارها حركة وطالما 
الظروف بالنسبة لموضوع المصالحة  أنورأى السفير عثمان  وطنية فلسطينية وجزءا من الشعب الفلسطيني.

وبالتالي نحن نترك الفلسطينية لم تنضج بعد وقال، "إن الظروف بالنسبة لموضوع المصالحة لم تنضج بعد 
المجال اآلن للتفاعل الداخلي بين األطراف الفلسطينية المختلفة فنرى اآلن لقاءات بين "فتح" و"حماس" ونرى 
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أن هذا التفاعل الداخلي مفيد جدا ونحن نرحب به ألنه يعمل على إنضاج الظروف للتوصل إلى تفاهم حول 
 موضوع المصالحة".

 //األيام، رام هللا، 
 
 "أنصار بيت المقدس" تتبنى تفجير الحافلة في طابا جماعة 

لها نشر على بعض المواقع الجهادية  رسميبيان  فيأعلنت جماعة " أنصار بيت المقدس " : محمد مقلد
مسئوليتها عن استهداف حافلة السياح الكوريين، مشيرًة إلى أن تلك العملية تأتى تحت إطار"سلسلة غارتها 

 كدة أن المؤسسات االقتصادية ستكون هدف لهم خالل الفترة المقبلة.االقتصادية"، مؤ 
بيانها: "قد وفق هللا إخوانكم في جماعة أنصار بيت المقدس بتقديم أحد أبطالها للقيام  فيوقالت الجماعة 

بتفجير الحافلة السياحية المتجهة إلى الكيان الصهيوني، ويأتي هذا ضمن غاراتنا في الحرب االقتصادية 
لى هذا النظام الخائن العميل الذي ينهب ثروات األمة وال يرقب في مؤمٍن إاًل وال ذمة ويستخدم مقدرات ع

المسلمين وأموالهم في قتل األبرياء وأسر النساء وهدم البيوت ونهب الممتلكات وتجريف األراضي على 
اده اليهود وحماية لحدودهم الحدود مع العدو الصهيوني وتهجير أصحابها منها وما ذلك إال إرضاًء ألسي

 المزعومة، في الوقت الذي يقصفون فيه إخواننا المسلمين في فلسطين".
 //الوطن، مصر، 

 
 "يديعوت": مصر تحصن مواقعها على الحدود اإلسرائيلية 

 قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية، إن األشهر األخيرة شهدت للمرة األولى منذ: محمد الليثي
ثمانينات القرن الماضي بناء تعزيزات للجيش المصري على الحدود المصرية اإلسرائيلية بالقرب من السياج 
الحدودي الذي أقامته إسرائيل، الفتة إلى أن ذلك يحدث بالتزامن مع زيادة التهديدات التي يواجهها الجيش 

 المصري في سيناء.
حت عنوان "مصر تعزز حدودها"، أن التعزيزات التي وأضافت الصحيفة اإلسرائيلية، في تقرير نشرته ت

يضعها الجيش المصري من شأنها توفير الحماية الكاملة ضد نيران األسلحة، أو الدبابات، ولجنود حرس 
الحدود المصريين، وهي عبارة عن مواقع مسلحة على طول الحدود، مشيرة إلى أن هذه التعزيزات ستكون 

المصرية المتمركزة على الحدود، وأن الجيش المصري قام بذلك نظًرا بديلة عن بعض معسكرات الجيش 
 لكثرة عدد الضحايا في صفوفه في تبادل إطالق النيران مع المهربين.

وفي سياق آخر أكدت الصحيفة، أنه على الرغم من أن الجدار اإلسرائيلي منع المتسللين، إال أن ظاهرة 
 رفين المصري واإلسرائيلي.تزال تشغل بال الط التهريب لم تختفي وال

 //الوطن، مصر، 
 
 سابق: "الموساد" يقف وراء تفجير طابا مصريلواء  

اتهم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ جنوب سيناء السابق، جهاز : برس قدس-القاهرة 
المصرية أمس، "من  االستخبارات اإلسرائيلي الخارجي "الموساد" بالوقوف وراء تفجير حافلة السياح في طابا

 أجل تنشيط السياحة في إسرائيل وضربها في مصر".



 
 
 

 

 

           21ص                                    1812العدد:     81/2/2184 الثالثاء التاريخ:

وأضاف عبد الفضيل في اتصال هاتفي لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي" المصرية مساء 
 في المائة. األحد أن نسبة السياحة في شرم الشيخ تراجعت أكثر من 

 //قدس برس، 
 
 سابق: تكسير سجن أبو زعبل كان باستخدام أسلحة إسرائيلية رئيس مصلحة السجون ال 

يناير، في حواره لبرنامج "مصر  قال اللواء عاطف شريف، رئيس مصلحة السجون السابق أثناء ثورة 
مصر" مساء اليوم األحد، أن عمليات االقتحام تمت للسجون التي احتوت  اآلن" على فضائية " 

حد قوله. وأشار شريف، إلى انه أثناء اقتحام السجون تم استخدام "اللوادر"  على مسجونين سياسيين، على
لتكسير سجن أبو زعبل وباستخدام أسلحة وذخيرة إسرائيلية. ولفت شريف، إلى أن لهجة من قاموا باقتحام 

 .السجون يوم جمعة الغضب، كانت تغلب عليهم اللهجة البدوية ولكن ليسوا من أهل سيناء. على حد قوله
 //الشعب، مصر، 

 

 أبناء األردنيات" لن يمنح أبناء وأزواج الالجئات المتزوجات بغير الجئين صفة اللجوء حقوق" 
قالت وكالة )األونروا( إن "سياستها في تسجيل اللجوء الجديد، لن تتأثر بقرار : سعد الدين نادية-عمان 

نسانية ألبناء األردنيات  ألف  المتزوجات من غير أردنيين"، في ضوء زهاء الحكومة منح حقوق مدنية وا 
 الجئة مسجلة لديها ضمن تلك الخانة.

وأكدت مصادر مطلعة في "األونروا" لـ"الغد" أن "الوكالة ال عالقة لها بهذا القرار الحكومي وتطبيقاته"، مفيدة 
ها باللجوء، ما لم يكن المعنيون بأن "منح الحقوق المدنية أو السياسية، وا عطاء الجنسية األردنية، ال عالقة ل

 باألمر الجئين فلسطينيين".
وأضافت إن "القرار الحكومي لن يمنح أبناء الالجئات الفلسطينيات المتزوجات من غير الجئين وال أزواجهن 

 صفة اللجوء مطلقًا، برغم أنهن يحملن الجنسية األردنية".
واجهن الجئين، ولن يسجلوا في سجالت األونروا، ولفتت الى أن "كونهن أردنيات، لن يجعل أبناءهن وأز 

 ضمن أعداد الالجئين، خوفًا من التوطين، عدا عن أنه لالجئ شروطه وتعريفه الدقيق".
، ال يسجلون في عداد الالجئين، ما دام آباؤهم وشددت على أن "أبناء الالجئات، المقدرين بنحو 

الجديد، شائكة وطويلة، حيث تتطلب من الشخص  وأوضحت أن "عملية تسجيل اللجوء غير الجئين".
، إلثبات  – المعني، تقديم أوراق ثبوتية أو شاهد أو هوية خالل الفترة الواقعة بين عامي 

 ".اللجوء، بصفتها المرحلة التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد اللجوء ووصلت ذروتها في العام 
ثائق واألوراق الثبوتية الّدالة على اللجوء، والتي من دونها، ال يمكن تسجيل وأشارت إلى ضرورة "إبراز الو 

 أي شخص بأنه الجئ".
 //الغد، عمان، 

 
 األقصىالمسجد على  األردنية إلغاء الوصاية "إسرائيل"اإلفتاء يستنكر محاوالت : مجلس األردن 82

مية عن استنكاره لمحاوالت االحتالل سالفتاء والبحوث والدراسات اإلأعرب مجلس اإل :بترا –عمان 
 لغاء الوصاية األردنية على المسجد االقصى المبارك.إاالسرائيلي 
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مس: إننا في مجلس اإلفتاء نؤكد رفض ما يقوم به أصدره المجلس عقب اجتماعه أوجاء في القرار الذي 
امية إلى تقسيم المسجد العدو الصهيوني الغاشم من استفزاز مشاعر المسلمين بأعماله التصعيدية الر 

ننا نؤكد أن الوصاية على المسجد .. األقصى المبارك وتهويده، والتهديد بسحب الوصاية الهاشمية عليه. وا 
األقصى هي حق للمسلمين ممثلين بالقيادة الهاشمية التي استمدت وصايتها على المقدسات بحكم إرثها 

لسطينية وليس مع سلطات االحتالل التي ال نقر أي التاريخي واتفاقية الوصاية الموقعة مع السلطة الف
 تصرف لها في هذا الموضوع، وال يجوز التفريط بهذه الوالية على المقدسات أو التنازل عنها.

 5/2/21,2,، الرأي، عم ان
 

 محاولة فرض السيادة الصهيونية على المسجد إعالن حرب :الهيئة الشعبية للدفاع عن األقصى 83
اعتبرت الهيئة الشعبية األردنية للدفاع عن المسجد األقصى والمقدسات أن محاولة  :االدستور وبتر -عمان

 فرض السيادة الصهيونية على المسجد األقصى، بمثابة إعالن حرب على الشعب األردني بأكمله.
 رفضا هذا العدوان، لكن هذا الرفض ال األردنيومجلس النواب  األردنية ن الحكومةأضافت في بيان لها أو 

ينبغي أن يبقى في خانة الكالم والبالغة الخالية من المضمون السياسي، وال بد من اتخاذ خطوات فورية، 
وا عالن خطوات الرد التي ستتخذ في حال إصرار الكيان الصهيوني على المضي في فرض سيادته على 

األردن، وتجاهل  مشيرا الى إن مجرد مناقشة الكنيست لموضوع كهذا هو بحد ذاته عدوان على األقصى،
لوجوده حتى على الخريطة، ومثل هذا المنهج من التفكير ال بد أن يقابل بردًّ حازم وصريح قبل أن يترجم 

 إلى فعل، ألن مجرد وجوده هو خطر وجودي على األردن بأسره.
 5/2/21,2,، الدستور، عم ان

 
 أي مساس باألقصى والقدس مقابل "إسرائيل"وضع معاهدة السالم األردنية مع الوسط يطالب بحزب  82

طالب حزب الوسط االسالمي جميع القوى الحية في األمة بالوقوف صفًا واحدًا نصرة  :الدستور وبترا-عمان
لألقصى والقدس الستنهاض األمه في الدفاع عن القدس وفلسطين منعًا لتهويدها وبسط هيمنة العدو 

 الصهيوني عليها وتقسيمها مكانًا وزمانًا.
مس على أن العدو الصهيوني هو العدو الحقيقي لألمة، الفتا الى ضرورة وضع أب في بيان له كد الحز أو 

معاهدة السالم األردنية مع الكيان الصهيوني في مقابل أي مساس باألقصى والقدس لما تمثله من عدوان 
 على الوالية الدينية للهاشميين على المدينة المقدسة.

 5/2/21,2,، الدستور، عم ان
  

 عملية جراحية 51,81, في غزة: الميداني األردني لمستشفىا 88
وصلت عبر معبر بيت حانون الى قطاع غزة أمس قافلة تزويد المستشفى الميداني األردني  :بترا –عمان 
وقال قائد المستشفى العقيد الركن محمد علي الحموري بأن قافلة التزويد للمستشفى والمكونة من  .82 غزة /

مل أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة طبية ومساعدات إنسانية وذلك إلدامة عمل المستشفى سبع شاحنات تح
وبّين مدير  في القطاع وتوفي ما يلزم لأليام الطبية المجانية للمحتاجين في المناطق النائية قد وصلت.
 900على المستشفى العقيد طبيب دعمة محمد الدعمة بأن كوادر وطواقم المستشفى تتعامل مع ما يزيد 

مراجعا منذ وصوله ليصل إجمالي عدد المراجعين منذ إنشاء  02,022مراجع يوميا وأن المستشفى استقبل 
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عملية جراحية كبرى  92مراجعا كما أجرى ما يقارب  0,801,812الى ما يقارب  8009المستشفى عام 
 0داني األردني غزة /ومتوسطة وصغرى ليصل اجمالي العمليات الجراحية منذ بدء عمل المستشفى المي

 عملية جراحية كبرى ومتوسطة وصغرى. 02,029ولغاية هذه اللحظة الى 
 5/2/21,2,، الغد، عم ان

 
 الفلسطينيالمنظمة للشباب  هجرةال يرفضالعودة و  حق  الفلسطيني" يؤكد على -اللبناني  اللقاء" 86

، في في العاصمة اللبنانية بيروت ة االسكوامؤتمرًا صحافيًا في حديق "اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني"عقد 
 حضور ممثل السفارة الفلسطينية في لبنان أحمد أبو زهدي وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية.

على وحدة الصف الفلسطيني وتوحيد الفصائل تحت راية منظمة "بداية، شدد رئيس اللقاء أحمد الشاويش 
لسنا ضد أي شباب فلسطيني أن ". وقال: "لسطيني لتجنب الفتنةالى الحوار الشبابي الف". ودعا "التحرير

يهاجر وهذا من حقه، لكن نرفض الهجرة المنظمة التي تفتك بالصف الفلسطيني وتؤدي الى الخالفات بين 
، وأكد "على شبابنا التفكير مليًا بأي تحرك وليكن تحركنا من أجل العودة"وتحدث أبو زهدي وقال:  ."الشباب

التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والحوار داخل البيت الفلسطيني في كافة  أن منظمة"
 ."األمور التنظيمية والمؤسساتية

 "اللجنة الشبابية لمخيم عين الحلوة"و "التحالف اللبناني الفلسطيني"و "القيادة العامة"كانت كلمات لكل من و 
 يين.أكدت على حق العودة وضد هجرة الفلسطين

 5/2/21,2,، المستقبل، بيروت
 
 بين الفلسطينيين و"إسرائيل"هم خالل أسابيع م: اتفاق إطار "إسرائيل"واشنطن با سفير 

دان شابيرو انه يتعين  إسرائيللدى  األميركيقال السفير  :خاصة ترجمة-دوت كوم  القدس-رام هللا 
هناك نقاطا في االتفاق قد ال يوافق  أنوضحا قبل انتهاء فترة الشهور التسعة، م إطارالتوصل إلى اتفاق 

شابيرو في حديث لصحيفة "يديعوت احرونوت" االثنين عن اعتقاده أن مشروع اتفاق  وأعرب عليها الطرفان.
العملية  أهميةوالفلسطينيين لن يكون حبرا على ورق، "كما يدعي الذين ينتقصون من  إسرائيلبين  اإلطار

 حدة".التي تقودها الواليات المت
سيكون ذا مضمون واقعي وهام، وال يعني ذلك ان كل طرف  اإلطاراتفاق  أنشابيرو "اعتقد  وأضاف

سيوافق على كل كلمة ترد في المشروع؛ حيث سيكون ثمة العديد من المواضيع التي ينبغي معالجتها في 
 المفاوضات التي تعنى بالتوصل التفاق نهائي".

 اإلطاروالفلسطينيين الفرصة للتوصل التفاق  إسرائيل"لدى  أن يبأبفي تل  األميركيالسفير  وأوضح
حددها الجانبان عندما  أنتنتهي مدة الشهور التسعة المخصصة للمفاوضات، والتي سبق  أنالمأمول قبل 

 التوصل للسالم". إلىانطلقت الجهود الحالية الرامية 
كافة القضايا الجوهرية.  إلىمضمونه سيتطرق في  اإلطاروتابع "ولكنني اعتقد اعتقادا راسخا بان اتفاق 

من الطرفين مشكلة مع وثيقة االتفاق الفعلي، فان وجود الوثيقة سيتيح مواصلة  أيحتى ولو كان لدى 
المنطقة منذ مطلع  إلىجون كيري التي خفت وتيرتها  األميركيورغم زيارات وزير الخارجية  المفاوضات".
 له مشاركة يومية في المفاوضات، بحسب ما قال شابيرو. كيري كانت أن إالالعام الجاري، 
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يقوم بها رئيس  أنيتم ذلك بعد الجولة المقرر  أن اللمنطقة، متوقعكيري سيعود قريبا  أنشابيرو  وأعلن
المقبل  آذارولغاية مطلع  اآلنمنذ  وقال المقبل. آذارفي  نواشنط إلىبنيامين نتنياهو  اإلسرائيليالوزراء 
 قبل نهاية نيسان". اإلطارت الكافي لكي ننهي العمل على اتفاق لدينا الوق

 //القدس، القدس، 
 
 "هبوعليم" اإلسرائيلي في القائمة السوداء بنك يضع ألمانيبنك  

أدرج "دوتشي بانك" وهو أكبر بنوك ألمانيا، بنك هبوعاليم اإلسرائيلي في قائمة الشركات  :القدس المحتلة
نظرا لعالقته بالنشاطات االستيطانية. واعتبر مسؤول إسرائيلي هذه الخطوة بالغة الخطورة "غير األخالقية" 

 نظرا لمكانة "دوتشي" العالمية وتأثير ذلك على إسرائيل مستقبال.
ويعرض البنك األلماني برنامج استثمار لعمالئه في أوروبا يطلق عليه "برنامج استثمار أخالقي"، ويستثني 

وأوضح موقع  شركة عالمية يصفها بأنها "غير أخالقية" بينها "بنك هبوعاليم" اإلسرائيلي.  من البرنامج 
القومي"  الدنمركيالبنك استعان بمعهد دنماركي يدعى "معهد البحوث  أن"واال" العبري الذي نقل الخبر 

قائمة السوداء لن لتشكيل القائمة. ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله: "إن إدراج بنك هبوعليم في ال
"دوتشي بنك" يعرض الكثير من برامج االستثمار التي  إن وأضافيكون له تأثير عليه في المدى القريب". 

ال تقاطع بنك هبوعاليم، لكن قد يكون للخطوة التي اتخذها تأثير على المدى البعيد". وتابع: "إن "دوتشي 
المنظومة المالية األوروبية وثمة خشية من أن تكون  بانك" هو أحد أكبر وأهم بنوك أوروبا وله تأثير على

 تلك الخطوة مقدمة لما هو أكبر".
 //الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 األربعاء القادمكيري يلتقي عباس في باريس األمريكية:  الخارجية 

إنه سيلتقي  جون كيري األمريكيقالت متحدثة باسم وزير الخارجية : عمر عماد-علي خفاجي - ظبيأبو 
والفلسطينيين  إسرائيلالمقبل بينما يسعى لدفع  األربعاءبالرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس يوم 

 نحو اتفاق سالم بنهاية ابريل نيسان.
ظبي حيث يلتقي كيري بمسؤولين كبار من أبو جين ساكي في  األمريكيةوقالت المتحدثة باسم الخارجية 

ة "الوزير كيري سيلتقي برئيس السلطة الفلسطينية عباس في باريس بفرنسا يوم العربية المتحد اإلمارات
 ."واإلسرائيليينلمناقشة المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين  األربعاء

 //وكالة رويترز لألنباء، 
 
 توقف دخول المساعدات إلى مخيم اليرموك": األونروا" 

أيام، من إدخال المساعدات  ، إنها لم تتمكن، منذ "األونروا" أفادتاألناضول: - كليش مصطفى- نيويورك
 إلى مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، الواقع تحت الحصار في دمشق.

وطالب بيان صادر عن المتحدث باسم الوكالة، كريس غانس، المسؤولين السوريين وغيرهم من األطراف 
وية وغيرها من االحتياجات الضرورية، للمدنيين في مخيم السورية، بالسماح فورا، بإدخال األغذية واألد

 اليرموك، مؤكدا أن إيصال المساعدات أمر حيوي ومصيري بالنسبة لسكان المخيم.
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وأفاد البيان أنه تم إخبار الوكالة، أن االتفاق الذي توصل إليه المسؤولون السوريون مع المجموعات المسلحة 
حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن األطفال والمدنيين في المخيم ال يمكنهم تحمل في المخيم يحتاج وقتا للدخول في 

ودعا غانس، المجتمع الدولي، إلى تأمين وصول المساعدات إلى المخيم بشكل  إضاعة المزيد من الوقت.
 مستمر وآمن، وبكميات كافية.

 //رأي اليوم، 
 
 جوجل تشتري شركة برمجيات إسرائيلية ناشئة  

ركة برمجيات إسرائيلية تطور برامج لتأمين قواعد البيانات من خالل نظام لتحديد الهوية عبر أكدت ش
 الموجات الصوتية استحواذ شركة خدمات اإلنترنت األمريكية العمالقة جوجل عليها.

تحاول شركة "سليك لوج إن" اإلسرائيلية التي لم تطرح أي منتج على نطاق تجاري حتى اآلن تسهيل التعرف 
على هوية مستخدمي مواقع اإلنترنت من خالل السماح للموقع بتوليد أصوات غير مسموعة يتم التقاطها 

عادة إرسالها عبر أحد تطبيقات الهواتف الذكية.  وا 
ويمكن استخدام التقنية الجديدة كبديل ألنظمة تسجيل الدخول التقليدية إلى المواقع أو استخدامها كنظام 

 ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة. ع اختراق المواقع.تأمين إضافي من أجل من
وقالت الشركة اإلسرائيلية في بيان: "نعلن اليوم انضمام فريق عمل سليك لوج إن إلى جوجل وهي شركة 
تقاسمنا اعتقادنا األساسي بضرورة جعل عملية تسجيل الدخول إلى المواقع سهلة وليست مثيرة لإلحباط وأن 

 لهوية فعالة دون أن تزيد صعوبتها".تكون عملية تحديد ا
 //الشرق، الدوحة، 

 
 "إسرائيل"خالل حفل لدعم  اإلسالمتتهجم على  فرنسيةنائبة  

البرلمان  يف’ النائبةاألناضول(: رفع المجلس اإلسالمي في فرنسا، دعوى ضد )- رحمي غوندوز–باريس 
بارات مسيئة لإلسالم، أثناء حضورها حفل لتوجيهها ع "كالودي غوسغوين"عن حركة االتحاد الشعبي 

 فبراير الحالي. شباط/ عشاء، أقيم دعمًا إلسرائيل في 
موقع انترنت يهودي، نشر على صفحته كالما عن لسان غوسغوين، خالل الحفل، جاء فيه، أنه  وكان

ى تدريس عل بسبب الخوف من ردة فعل الشباب المسلمين الذين تخدر المساجد عقولهم، ما عدنا نجرؤ
الطالب في الثانويات، عن المجازر المرتكبة ضد اليهود في التاريخ. وتسبب كالم النائبة بردود فعل 
 غاضبة من أوساط المسلمين في البالد، اضطر الموقع إثرها لحذف كالم النائبة، بعد فترة قصيرة من نشره.

  نيسان المقبل. نيمس في القضية في ‘ومن المتوقع أن تنظر محكمة 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 بالمزيد من الضربات الدولية "إسرائيل"تعد  المقاطعةحملة  

تعهدت حملة مقاطعة إسرائيل أمس توسيع المقاطعة الدولية للدولة العبرية العام : محمد يونس –رام هللا 
مزيد من البرلمانات والجمعيات الحالي لتشمل دواًل جديدة في القارتين األفريقية واألميركية الالتينية، وال

 األكاديمية والبرلمانات والمؤسسات الحكومية حول العالم.
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أمس في « حملة المقاطعة والعقوبات وسحب االستثمارات»وقال أعضاء في الحملة الدولية التي تحمل اسم 
ن العام الحالي لقاء مع وسائل اإلعالم في رام هللا، إن العام الماضي شهد توسعًا كبيرًا في عمل الحم لة، وا 

 سيشهد المزيد من التوسع.
وقال منسق الحملة عمر البرغوثي: من المتوقع أن تمتد العام الحالي لتشمل برلمانات وجمعيات أكاديمية 

 أن خسائر المستوطنات في األراضي الفلسطينية وصلت إلى "ومؤسسات حكومية حول العالم. وأردف: 
 ."ن نتيجة اتساع المقاطعة في العالمفي المئة في الشهرين األخيري

أن عشرات المؤسسات والجمعيات والفنانين والمثقفين انضموا إلى المقاطعة العام الماضي، ومن "واستطرد: 
، مشيرًا إلى أن العام الماضي اتسم بانضمام مؤسسات حكومية إلى "المتوقع أن يزيد عددهم العام الحالي
في هولندا وألمانيا والنروج. وتابع: أن الحكومة اإلسرائيلية خصصت  المقاطعة، مثل صناديق االستثمار

مليون دوالر لمقاومة حملة المقاطعة، وأنها أعدت لحرب واسعة على الحملة على  أخيرًا أكثر من 
 الصعيدين القانوني واالستخباري.

 //الحياة، لندن، 
 

 فتحت حماس السجون وقتلت المتظاهرين؟ هل تقرير: 64
عتبر حماس المتهم الدائم للسياسيين واالعالميين المؤيدين لالنقالب عند حدوث اي عمل عنيف او تخريبي ت

 اعالمية.نما اتهامات ا  داخل مصر ودائما يأتي االتهام من دون ادلة قاطعة و 
 وببحث صغير على موقع نشر الفيديو "اليوتيوب" حول قضية فتح السجون وسر مقتل اللواء البطران وقتل

المتورط الرئيسي في كل تلك  الثورة انالمتظاهرين يظهر جليا من معظم مقاطع الفيديو المسجلة وقت 
القضايا هي قوات االمن المسجل لها بالصوت والصورة مشاهد لجرائمها بينما عجزت كافة االجهزة عن 

 جريمة لحماس. أليتقديم مشهد كامل 
ت النيابة ان قوات حماس اقتحمت الحدود المصرية في فقد اتهمت حماس في قضية فتح السجون حيث زعم

غفلة للقوات المسلحة التي تحمي الحدود ومرت عبر كل االكمنة الموجودة بسيناء حتى وصلت لقرب القاهرة 
 سجناء االخوان من سجن وادي النطرون.  إلخراج

ن حيث زعم المتحدث كما اتهمت حماس في تورطها بكافة التفجيرات التي تمت منذ االنقالب وحتى اال
 عالعسكري أنه تم العثور على قنابل حمساوية مع المجموعات االرهابية التي تنفذ التفجير دون اي وض

 .العالمة المميزة لقنابل حماس
واتهمت حماس في قضية قتل المتظاهرين والطرف الثالث رغم نفي قوات االمن حتى االن القبض على 

وحتى االن ولم يقدم عضو واحد منتمي  ثورة ينايرظاهرين فمنذ عضو في حماس في قضايا قتل المت
 لحماس للمحاكمة حتى االن باي تهمة من التهم السابقة.

  
 المتظاهرين: الحدود وقتلقضية اقتحام 

وكانت شهادة المشير طنطاوي حاسمة في محاكمة مبارك االولى عندما رد على سؤال بالمحكمة بتاريخ 
ل أي عنصر خارجي لمصر بدون علم القوات المسلحة وأن أي عنصر يدخل حيث نفى دخو  24/1/2088

 يتم القضاء عليه فورا ولم يتواجد عناصر خارجية بموقع التظاهرات.
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 العادلي"وكان السؤال السادس من : 2082-6-2وقال طنطاوي بحسب ما نشرته جريدة االهرام بتاريخ 
ر األنفاق وغيرها، حيث أوضح المشير فى للمشير بخصوص دخول عناصر من حماس وحزب هللا عب

 والليأثناء المظاهرات فقط، لكن من قبلها، وأن هناك مقاومة لهذا " فيإجابته أن ذلك الموضوع ليس 
ونفى أن تكون القوات المسلحة ألقت القبض على عناصر أجنبية وقت الثورة، وشهد بأنه لم  ".ندمره نكتشفه

 يناير عن قرار بقطع االتصاالت. 20دار فى يوم  الذييسفر االجتماع 
حول فقدان القوات المسلحة ذخائر وأسلحة خاصة بها فى الثورة،  لطنطاويسؤاال خامسا  العادليووجه 

فأجاب عليه بقوله: لم نفقد أسلحة، لكن هناك بعض الخسائر فى بعض المعدات، لكن ليس المقصود بها 
ابة المشير طنطاوي انه لو كان دخلت عناصر من ويتضح من اج القوات المسلحة، وقد تم إصالحها.

أسلحة حماس لتم القضاء عليها والقبض على من تبقى منها في نفس اللحظة وأن الجيش لم يفقد أي 
 في تلك الفترة كما نفى القبض على اي عناصر اجنبية وقت الثورة عكس ما يشيعه االعالم. وذخائر

 
 شهادة طنطاوي بالكامل

ق المتحدث باسم حركة حماس إن تقرير لجنة التحقيق التي شكلها المجلس العسكري عزت الرش كما قال
 السابق بقيادة المشير حسين طنطاوي برأت الحركة في قضية فتح السجون المصرية.

 
 فتح السجون:

وفي قضية فتح السجون ورغم ارتباطها بقضية اختراق الحدود المصرية وأحتاللها والتوغل فيها حتى موقع 
جون إال انها تعتبر قضية منفصلة كشف فيها العديد من االدلة أنه تم فتح معظمها من الداخل عبر الس

 انسحاب قوات االمن منها كما تم فتح ثالث سجون على االكثر من الخارج.
فالشهادة االولى هي لرئيس مباحث سجن اسيوط المقدم عمرو الدردير الذي ذكر اسماء لوائات تابعين للواء 

وهناك سجنين فقط فتحوا من الخارج وهم المرج وسجن أبو زعبل أما  80العادلي تأمروا لفتح السجون حبيب 
 باقي السجون فقيادات الداخلية هي المتورطة. 

كما أن قضية اللواء محمد البطران تحتوي على حل للغز فتح السجون ومع ذالك اغلقت النيابة التحقيق في 
لعسكري السابق دون مبرر ولم تفتح حتى االن رغم اصرار اهل الشهيد القضية مرتين في عهد المجلس ا

 على اـهام الداخلية بقتله لفتح السجون. 
كما اعترف القيادي بالحزب الوطني مصطفى الفقي ان الفوضى وفتح السجون هي خطة لنظام مبارك لكي 

 نظام مبارك. وباستمراريخاف الشعب على مستقبله ويطالب باالستقرار 
  
 ضية قتل المتظاهرين:ق

حتى  استمرتيناير وما تبعها من مواجهات  24الماليين من المصريين في احداث ثورة  هورغم ما شاهد
الذي يقتل  الوحيداليوم ظهر جليا ان قوات االمن والبلطجية المسلحين الذين يعاونوها هم الطرف 

 ماس يقوم بقتل المتظاهرين.المتظاهرين في كافة المواقع ولم يظهر فيديو واحد لعنصر من ح
 81/2/2184، موقع رصد، القاهرة
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 ماجد كيالي
نما جاؤوا  لم يأتا اإلسرائيليون، هذه المرة، إلى مقر القيادة الفلسطينية في رام هللا بالبّزات العسكرية، وا 

إلى أواخر  2008ا سابقًا )من أواخر كطالب بلباس مدني، ولم يأتوا بالدبابات كي يحاصروه، كما فعلو 
نما دخلوه كـ"زائرين". ولم يكن الرئيس الفلسطيني يعتمر الحّطة، فلقد رحل ياسر عرفات، ورحلت 2004 (، وا 

معه "أسطورته"، ومناوراته، وبات ثمة رئيس بلباس عصري، وهو صريح في طرح آرائه، رغم عدم شعبيتها، 
 ان يحيد عنها، مهما كان الثمن.  يقبلالومستقيم في خياراته إلى درجه أنه 

ليست المشكلة في دعوة مجموعة من اإلسرائيليين من طلبة الجامعات، فهم موجودون كمحتلين، كجيش 
وكمستوطنين، ومن خالل البنى التحتية المشتركة، وفي عمليات البيع والشراء في السوق، وفي المعابر، 

دينة في الضفة، وحتى في العملة الرسمية المتداولة )الشيكل(، ومفترقات الطرق الرئيسة بين كل مدينة وم
 كما أن بعضهم يتواجدون في حقول الزيتون لمساعدة الفلسطينيين وصّد اعتداءات المستوطنين.

المشكلة أن الحركة الوطنية الفلسطينية قّصرت تاريخيًا في التعامل مع المجتمع اإلسرائيلي، في مخاطبته، 
تثمار تناقضاته، وتطوير أشكال عمل مشتركة مع التيارات السياسية والحقوقية، التي واالشتغال على اس

تنتصر للحقيقة والعدالة والحرية، وتدعم حقوق الفلسطينيين، وتتعاطف مع معاناتهم وكفاحهم. والمشكلة، 
فلسطينيين، وال أيضًا، أن "العرض" في مقر "المقاطعة" )األحد الماضي(، ال ينبثق من استراتيجية نضالية لل

من خطة لمخاطبة المجتمع اإلسرائيلي، لزعزعة اقتناعاته بالصهيونية، وتعزيز مكانة التيارات المعادية لها، 
 وللسياسات االستعمارية والعنصرية التي تنتهجها إسرائيل.

 األهم، أن هذا "العرض" كشف قصور القيادة الفلسطينية في التعاطي مع كتلة كبيرة من شعبها، من
، وعدم قدرتها على مد جسور التواصل معها، الستثمار طاقتها في المعركة على الوعي 41فلسطينيي 

 اإلسرائيلي، بدل التعويل على مجرد محاضرة.
محاضرة أبو مازن، رئيس المنظمة والسلطة و"فتح"، فثمة مالحظات عليها، منها، أن ليس  ما يخصأما في 

عالقات دولتهم مع دول اخرى، وبدل التذكير بالتنازالت التي قدمها في من حقه "وعد" اإلسرائيليين بتطبيع 
الحدود وحق العودة والترتيبات األمنية، كان األجدى شرح معاناة الفلسطينيين، جراء السياسات االستعمارية 
ه والعنصرية التي تنتهجها اسرائيل، وبدل شرح أسباب رفض االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية كان يجدر ب

 أن يتحدث عن نكبة الشعب الفلسطيني.
اإلسرائيلية الكاذبة تمّكنت من اختراق وعي القيادة  االدعاءاتقصارى القول، خطاب أبو مازن بّين أن 

الفلسطينية التي بات هّمها، وهي الضحية، مجرد الدفاع عن نفسها، إلى درجة أن أبو مازن وصل به األمر 
الدولة الواحدة، وهذا كالم خطير، وغير الئق، وال يخدم الكفاح الفلسطيني، حّد تحذير اإلسرائيليين من خيار 

 وال يصّب في هدف الصراع على تغيير وعي اإلسرائيليين.
 81/2/2184، النهار، بيروت
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 ساري عرابي
ائلها اإلعالمية التي تظهر انحياًزا يأخذ البعض على حماس "تدخلها" في الشأن المصري من خالل وس

واضًحا إلى جانب مظلومية اإلخوان المسلمين، هذا البعض المقصود في حديثنا هنا ليس منه ذلك الذي 
نما هذا الحديث مقتصر على هؤالء الذين  يتبنى االتهامات المهينة للعقل عن تدخل حماس الميداني، وا 
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ا فقط على ما اعتبروه تدخاًل إعالمًيا في الشأن المصري دون أن قرروا احترام عقولهم، إلى حد ما، وتوقفو 
 يتورطوا في األكاذيب المغرقة في الخرافة عن قدرات حماس الخارقة للطبيعة في "عبثها باألمن المصري".

إال أن منتقدي موقف حماس اإلعالمي من األزمة المصرية )المقصود أداء مؤسساتها اإلعالمية ال 
مية(، على تعدد مقاصدهم، لم ينجحوا تماًما في النأي بأنفسهم عن مواطن المهانة العقلية، تصريحاتها الرس

بما في ذلك هؤالء الذين قدموا نقدهم في مظهر الحريص على تجنيب الحركة الصدام مع النظام االنقالبي 
ًرا بانحياز حماس في مصر، ذلك أنهم أخذوا ما عدوه تدخاًل في الشأن المصري معزواًل عن سياقه، أو مفس

كجماعة إخوانية إلى جانب جماعة اإلخوان المسلمين المصرية، وهذه الطريقة في التناول مضللة، حينما 
تجعل للموضوع طرًفا واحًدا هو حماس، والتي لن تكون بحسب هذه الطريقة إال معتدية أو منحازة ألسباب 

ي براءة السلطات االنقالبية من عدوانها المعلن أيديولوجية عمياء على حساب المصلحة الفلسطينية، ما يعن
على حركة حماس بما تمثله من رأس المشروع المقاوم في فلسطين، وبما يخرج االنقالب في مصر من 

 سياقاته اإلقليمية والدولية وكأنه صراع محلي محض على السلطة!
الموقف اإلعالمي لحماس من  وبصرف النظر عن الدوافع األخالقية والعاطفية واأليديولوجية في تشكيل

الحدث المصري، وهي دوافع معتبرة وليس من السهل تجريد الموقف منها تماًما، فمن الطبيعي أن تتبنى 
الحركة تحلياًل مختلًفا عن ذلك الذي ال يرى في االنقالب وتداعياته أكثر من صراع مصري داخلي على 

ن سياقه المحلي، على نحو تجد الحركة فيه نفسها السلطة، بل أن تراه في سياق إقليمي ودولي أوسع م
مستهدفة ألسباب تتعلق بمشروعها المقاوم أكثر مما تتعلق بصفتها اإلخوانية، وبالتالي ال يمكن إلزام الحركة 

 بمنطلقات اآلخرين في تقييم المشهد المصري. 
ن ناهًضا على معطيات بيد أن الموقف اإلعالمي لحماس لم يكن نتاج تقييم ذهني في الهواء، بل كا

ن  موضوعية تمثلت في استهداف حقيقي ومركز للحركة، وهذا االستهداف المستمر منذ حقبة مبارك، وا 
يناير"  24بصور أخف بكثير مما هو عليه الحال من بعد االنقالب، استمر في الفترة التي تلت "ثورة 

خصيات البارزة، ليتوج ذلك كله ومنذ وسبقت االنقالب، من خالل األدوات اإلعالمية وبعض القوى والش
لحظة االنقالب األولى بتبني رسمي عملي من طرف السلطات االنقالبية لكل الدعاية المعادية لحركة 
حكام الحصار على قطاع غزة، وصواًل إلى اتهام حماس رسمًيا بالتدخل  حماس، ابتداء من تدمير األنفاق وا 

ن كانت تل  ك االتهامات بائسة ومثيرة لسخرية العقالء.األمني والعملياتي في مصر، وا 
 24بات مؤكًدا، إذن، أن كل الدعاية المعادية التي بثت ضد حركة حماس في الفترة الواقعة ما بين "ثورة 

يوليو، كانت بترتيب وتوجيه من األجهزة التي أنجزت االنقالب، وال يقل عن ذلك وضوًحا  1يناير" وانقالب 
االنقالب، والمتمثل في دول خليجية معادية لحماس بصفتيها اإلسالمية والمقاومة، الدور اإلقليمي في هذا 

واألهم من ذلك الحضور الصهيوني الكثيف في تغطية االنقالب وتدبر الدعم الدولي له، فضاًل عن التنسيق 
ت أمنية الظاهر على األقل فيما يتعلق بسيناء وقطاع غزة، وأخيًرا احتضان السلطات االنقالبية لشخصيا

 فلسطينية على عداء مع حركة حماس وتعمل في دول خليجية تقود الثورة المضادة في العالم العربي.
حماس التي اعتادت على كتم ما تتعرض له من اعتداءات مؤذية وقاسية من دول عربية مختلفة، تجنًبا 

ذلك ما كانت تتعرض له في  للتصعيد مع تلك الدول، أو أماًل في معالجة تلك االعتداءات بهدوء، بما في
فترة مبارك، ما كان لها أن تخالف هذه القاعدة في الموضوع المصري، فقط بدافع من العاطفة تجاه جماعة 

 اإلخوان المسلمين.
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كانت حماس تجد نفسها، من بعد أحداث االنقسام في قطاع غزة، متنفًسا لشقاء الوعي المصري الذي يبحث 
ة اصطدام المخيال المصري الهش بالواقع الصلب، ومهرًبا ألزمات الدولة عن سبب خارجي يحمله مسؤولي

المصرية التي ال تجد جاًرا أضعف من غزة تمارس عليه دور الدولة القائد الذي لم يعد موجوًدا، وتصرف 
إليه اهتمام شعبها عن أزماته الحقيقية التي خلقتها هذه الدولة أو عجزت في حلها، وتصرّاف به فائض 

رجسية الوطنية الخطابية التي ال تجد رصيًدا في الواقع، وبهذا كانت حماس ُمقَحمة في هذا الشأن الن
المصري دون رغبة وال إرادة منها، بل رغًما عنها من طرف الدعاية المصرية، ومع ذلك صبرت على ذلك، 

االنقالب المصري ذلك تراعي قهر الجغرافيا، وتتجنب الصدام واألسوأ، وترجو تحسن األوضاع، حتى تجاوز 
كله، إلى تهديد حماس وجودًيا، والعمل على إسقاطها بالحصار، وباألدوات االستخباراتية، وترتيب المكائد 
داخل قطاع غزة، بل والتلويح الجدي بتوجيه ضربة عسكرية إليها، بعد التمهيد لذلك بحملة إعالمية واسعة، 

 .وباتهامها رسمًيا باإلضرار باألمن المصري
نما ل م يكن األمر، إذن، متعلًقا بحماس، التي لم يكن لها أي دور في األحداث التي جرت في مصر، وا 

األمر كله متعلق بالسلطات االنقالبية التي اعتبرت حماس عدًوا لها، وأعلنت صراحة باللفظ والفعل نيتها 
رف حماس تجاه من إسقاط الحركة، وهو األمر الذي ينفي إمكانية وجود موقف إعالمي محايد من ط

يصنفها كعدو، فالقضية لها طرفان، وفهم موقف الطرف اآلخر ضروري جًدا لبناء تصور صحيح عن 
موقف حماس، وموقف الطرف اآلخر هذا )أي موقف سلطات االنقالب( وألنه هو الفاعل األول الذي بنى 

 فيما يسمى "الشأن المصري". القضية كلها، ال يمكن تغييره فقط بتجنيب مؤسسات حماس اإلعالمية الحديث
إال أن األهم، هو دالالت تجنب انتقاد الفاعل المصري الذي صاغ العالقة مع حماس على هذا النحو 
الخطير، وتوجيه النقد للموقف اإلعالمي لحماس حصًرا، دون أخذه في سياقه الطبيعي، ودون قراءته كرد 

السلطات االنقالبية ضد حركة حماس، إذ أن هذا النقد  فعل على اإلجراءات العدائية الصريحة التي اتخذتها
لن يكون إال إمعاًنا في المؤامرة والتحريض على الحركة، مهما حسنت نوايا بعض أصحابه، فهو في النهاية 
يتماهى مع دعاية االنقالب بشكل أو بآخر، ألنه يختصر األزمة في الموقف اإلعالمي لحماس الذي يصوره 

 ه لم يكن أكثر من رد عليها، فاألزمة لها صانع واحد هو سلطات االنقالب المصرية.كبادئ فيها، مع أن
إن الواجب بيان الحقيقة كاملة، على األقل هذا واجب من يدعي الحرص على حماس، فهذا البيان الكامل 
ح ال يتعارض مع ما ينبغي نقده في موقفها اإلعالمي، بل وهذا الواجب تجاه الشعب المصري الذي يرز 

تحت هذا التضليل المدمر، ومن جبن عن بيان الحقيقة، أو كانت لديه حساباته الخاصة فيسعه السكوت، 
 فذلك أضعف اإليمان الذي يحمي صاحبه أن يكون في عداد المجرمين!

 81/2/2184، رأي اليوم، لندن
 

 نشاط الجهاد العالمي في طابا ليست مشكلة مصرية فقط 61
 اليكس فيشمان

ة التفجيرية في حافلة السياح أمس األول في طابا لتنجح في الوصول الى داخل ايالت ألن لم تكن العملي
ترتيبات االمن عند المعبر الحدودي ال ُتمكن من دخول حافالت من مصر الى اسرائيل. فالسياح يعبرون 

حقيقة أن مثلث سيرا على األقدام الى الجانب االسرائيلي ويركبون حافلة اسرائيلية. لكن هذا ال يغير من 
العقبة، الذي يستوعب أكثر من خمسة ماليين سائح كل سنة، هو هدف جذاب  –ايالت  –السياحة طابا 
 للجهاد العالمي.
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ليس الهدف فقط االضرار بصناعة السياحة في المنطقة لضعضعة نظم الحكم الثالثة التي يكرهها الجهاد 
صدى اعالمي بصورة سريعة ورخيصة. ولهذا لم يكن  العالمي. فالعمليات في هذا المثلث ايضا يكون لها

 المس بالسياح من كوريا الجنوبية أمس األول مشكلة مصرية فقط، فهذه الحافلة هي مشكلتنا ايضا.
إن العملية هي جزء من المعركة التي يقوم بها الجيش المصري في مواجهة الجهاد العالمي في سيناء منذ 

عملية كان جزء ال يستهان به منها  200ه المعركة الى اآلن بأكثر من ايلول. وقد مني المصريون في هذ
موجها على قوات االمن وبنى تحتية قومية. وظهرت مؤخرا ايضا مقدمات عمليات ذات أبعاد مختلفة 

العريش وتنال اسرائيل  –النار على سفن في قناة السويس. وينحصر ذلك القتال في منطقة رفح  كإطالق
قذائف  إطالقد حدث ذلك في االشهر االخيرة في منطقة ايالت في األساس على هيئة بعض شظاياه. وق

صاروخية على المدينة فقد وجدت قذيفة صاروخية أطلقت من سيناء قبل بضعة اسابيع على مبعدة عشرات 
 األمتار فقط عن فندق كبير.

ن وجهة نظرها مصلحة عليا. تجد اسرائيل نفسها في شرك ُمخيب لآلمال. إن اتفاق السالم مع مصر هو م
وكل اخالل بالسيادة المصرية يعني المس باتفاقات السالم ولهذا ال تعمل اسرائيل على احباط عمليات في 

واستعمال وسائل دفاعية  أمنىارض سيناء. وخطها الدفاعي الرئيس هو جمع معلومات استخبارية، وتنسيق 
 والحظ في األساس. كمنظومة القبة الحديدية، والكثير من ضبط النفس

ذاوالمصريون من جهتهم عالمون بمسؤوليتهم عن اسرائيل واالردن وعززوا قواتهم في منطقة طابا.  أردنا  وا 
 امتحان النتيجة فان إضرار الجهاد العالمي بجارات مصر في االشهر االخيرة هامشي جدا في الحقيقة.

ر بيت المقدس التي دقت وتدا بين البدو في شمال إن المشتبه فيها الرئيسة في تنفيذ العملية منظمة أنصا
سيناء ولها فروع في غزة ايضا. وهذه المنظمة ايضا جزء من شبكة الجهاد العالمي الكبيرة. وقد تكون 

 –ايالت  –الواقعة أمس األول النذير األول الذي يشير الى تصعيد نشاط هذه الشبكة في منطقة طابا 
 فان الرد الرئيس هو التعاون المصري االسرائيلي االردني.العقبة. فاذا كان االمر كذلك 

 81/2/2184، يديعوت
 81/2/2184، الحياة الجديدة، رام هللا
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