
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  
  
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 إطاراتفاق  إيجادفي  اآلنفشلت حتى  األمريكيةعباس من باريس: الدبلوماسية 
 وزير الداخلية اإلسرائيلي: المستوطنون سيبقون في منطقة األغوار ألجيال قادمة

 يهوديتها مع الفلسطينيين يقر   ا  يرجح اتفاق "إسرائيلـ"السفير األمريكي ب
 العودة حق   عن مقبول: ال يحق ألبي مازن وال للقيادة الفلسطينية التنازلأمين 

 األغوار" على أراضي قرية عاطوف ب4نشطاء يقيمون "عودة 

ـــــــاريف" : مستشـــــــاران ســـــــابقان "مع
لنتنيـــايو ياعـــدان خطتـــين النســـحا  

 حدودالالضفة وترسيم أحادي من 
 

 3... ص 
 

 3236 22/2/2024 السبت



 
 
 

 

 

           2ص                                    3036العدد:     22/2/2104 سبتال التاريخ:

  السلطة:
 4 إطاراتفاق  إيجادفي  اآلنفشلت حتى  األمريكيةعباس من باريس: الدبلوماسية   .2

 5 ينية يهنئ نظيره اللبناني بتشكيل الحكومة  .3

 5 ة في قطاع غزةعباس يوصي بمتابعة القضايا اإلدارية العالق  .4

 5 تيسير خالد: تصريحات "كيري" حول المستوطنات استفزازية  .5

 6 "إسرائيل" مستمرة في انتهاك القانون الدولي: السفير منصور  .6

 6 رفاق اإلطاكيري لم يطرح أي مسودة الت: سفير فلسطين في باريس  .7

 6 للنائ  نزار رمضان اإلداريجدد االعتقال االحتالل ي  .8

ل بانتزاع حقوق الفلسطينيين وثوابتهمال  .9  7 نائ  ناصر عبد الجواد: عباس غير مخو 

  
  المقاومة:

 7 العودة حق   عن ألبي مازن وال للقيادة الفلسطينية التنازلمقبول: ال يحق أمين   .01

 7 عادل لالجئين تقدم تنازالت مجانية حول حديثها عن حل  الفلسطينية زير: القيادة جميل م  .00

 8 عيات األزمة السوريةعن تدا في لبنان على تحييد المخيمات الفلسطينية: حريصون حماس  .02

 8 ا الوسطىفريقيإمسلمي  تطال  األمم المتحدة بوقف المجازر بحق   اإلسالمي الجهادحركة   .03

 8 التحقيق مع الناطق السابق باسمها أيمن طه لـ"استغالل النفوذ" تعلن أن حماس  .04

  
  :لياإلسرائيالكيان 
 8 وزير الداخلية اإلسرائيلي: المستوطنون سيبقون في منطقة األغوار ألجيال قادمة  .05

 9 ديون الكهرباء الفلسطينية مليون دوالر 370شركة الكهرباء اإلسرائيلية:   .06

 9 اإلسرائيليون ينقلون مزارعهم إلى األردن ..ا المتطورةبعد النسيج والتكنولوجي  .07

 01 في موقع استراتيجي لجسر بري بين البحر المتوسط والدول العربية "إسرائيل": يآرتس  .08
  

  األرض، الشع :
 00 غوار" على أراضي قرية عاطوف باأل4نشطاء يقيمون "عودة   .09

 02 شهيدان فلسطينيان بسورية واستمرار قصف المخيمات  .21

 02 غزةعشرات اإلصابات خالل مواجهات عنيفة مع االحتالل في مناطق بالضفة و   .20

 03 بعد صالة الجمعة ينيينفلسطمواجهات محدودة في األقصى واالحتالل يعتقل   .22

 03 جامعة "أريئيل".. وسيلة إلغراق وسط الضفة بالمستوطنين  .23

 04 بال رقي  ألف قطعة تهر  سنويا   مئة"مافيا" سرقة آثار فلسطين..   .24

 04 راضي الخضرأن من شتلة زيتو 211مستوطنون يقتلعون   .25

 05 على أراضي المزارعين الفلسطينيين واقتالعهم منها لالستيالءوصفة إسرائيلية " المحميات الطبيعية"  .26

 06 لقاء شبابي لـ"المكت  الطالبي في فتح"عين الحلوة:   .27

 
  



 
 
 

 

 

           3ص                                    3036العدد:     22/2/2104 سبتال التاريخ:

  : اقتصاد

 06 كومة تقترح خصخصة إدارة المعابر... والحاشتداد المعاناة االقتصادية في غزة  .28

  

  : ثقافة

 08 للمخرج سامح الزعبي لفلسطيني "رجل بال موبايل"افيلم ال  .29

  

  األردن: 

 08 يدين محاوالت إثارة فتنة داخلية جراء جوالت كيرياألردن المسلمين في  ورى اإلخوانمجلس ش  .31

  

  عربي، إسالمي:

 09 أسبانالمغر : تفريق وقفة احتجاجية تندد بمعرض لصور يهود   .30

  

  دولي:

 09 يهوديتها قر  مع الفلسطينيين ي ا  يرجح اتفاق "إسرائيلـ"السفير األمريكي ب  .32

 09 "عائما  "وعباس  "راضيا  " نتنيايوكيون يريدون اتفاقا  يبقي ياألمر "الحياة":   .33

 21 كيةيلمسار السالم وللجهود األمر فرنسا جدد دعم ي يوالند  .34

 21 ائيليين في الدول التي ال توجد بها سفارة لبالديمتعرض مساعدتها لإلسر  ألمانيا  .35

 21 زيارة السفير اإلسرائيلي كوبنهاجن: مظايرة ضد    .36

 20 تستطيع حماس ضبطها : يدنة غزة الهشة مهددة بخروقات ال"ارديانجال"  .37

  
  حوارات ومقاالت:

 20 عدنان أبو عامر... حماس تعيق تحليق الطيران اإلسرائيلي في غزة  .38

 23 غازي العريضي"... إسرائيل"و "كيري"خطة   .39

 26 الّشيخ ماجد... اإلسرائيلي يل يفج ر مفاوضات جون كيري؟ - الفلسطيني "اتفاق اإلطار"  .41

 28 برهوم جرايسي... "القلق" من انصهار يهود العالم  .40

... بسورية سد وحز   هلل وانشغال الجهادييناليوم بعد ارتباك إيران وضعف األ "إسرائيل"ال خوف على   .42
 اليكس فيشمان

29 

  
 33 :كاريكاتير

*** 
 
 
 حدودال: مستشاران سابقان لنتنيايو ياعدان خطتين النسحا  أحادي من الضفة وترسيم "معاريف" .0

ذكرت معاريف أمس، أن اثنين من مستشاري رئيس الوزراء اإلسرائيلي : حسن مواسي -القدس المحتلة 
أراضي  الجانب منلبلورة خطة انسحاب أحادي  بنيامين نتنياهو السابقين، يعكفان على اإلعداد بشكل منفرد
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الضفة الغربية تستثني االستيطان، وتمكن إسرائيل من تقويض إي جدوى من توجه الفلسطينيين للمؤسسات 
 الدولية في حال أقدموا على مثل هذه الخطوة.

بطبيعة الخطة  وقالت الصحيفة ان هذا اإلجراء يتم من دون التنسيق مع نتنياهو، وانه ال علم ألي منهما
التي يعدها اآلخر، وأنهما قاما بهذه المبادرة بمبادرة ذاتية بعدما توصال إلى قناعة بأن مهمة وزير الخارجية 

 األميركي جون كيري ستفشل، بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاق دائم مع الفلسطينيين.
ز اإلعالم الحكومي في مكتب وكشفت الصحيفة عن احد االمستشارين هو يوعاز هندل الرئيس السابق لجها

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي، وأوضحت أنه يعمل على خطته بالتعاون مع احد السياسيين األميركيين.
وأشارت إلى أن ذلك ما زال في مراحله األولى، األمر الذي يمنع الكشف عنه حاليًا خوفًا من الفشل، إال 

راء سياسي، وان ال تنجر وراء الفلسطينيين أو غيرهم من إنهما يعتقدان أنه يجب على إسرائيل أن تبادر إلج
 الالعبين الدوليين.

ووفقًا لما أوردته معاريف فإن الخطتين ترتكزان على ضرورة القيام بانسحاب ملموس للجيش اإلسرائيلي من 
الخطتين  الضفة الغربية، مع االحتفاظ بالمناطق الحيوية والضرورية ألمن إسرائيل، وان ما يجمع بين هاتين

 هو عدم الحديث عن حل، بل عن إجراء تبادر له إسرائيل لتحديد حدودها بحسب احتياجاتها.
وأشارت الصحيفة إلى وجود اختالف بين الخطتين، يتعلق بالنظرة لمستقبل المستوطنات. ففي الوقت الذي 

الخطة الثانية ما زالت  ال يرى فيه هندل ضرورة إخالء إي من المستوطنات في إطار اإلجراء األحادي، فان
 غامضة بهذا الخصوص.

يجاد انفصال على األرض"ونقلت عن هندل تأكيده أن الهدف من هذه الخطوة هو  ، "وضع البدائل القومية وا 
 ."إجراء من هذا النوع سوف يدفع االتحاد األوروبي للتخفيف من سياسته المعادية إلسرائيل"وأنه يرى أن 

شار الثاني الذي يعمل على خطة حول ذات القضية، ورغم انه يرفض الكشف ووفقًا للصحيفة فإن المست
، "االنسحاب األحادي وفقًا الحتياجات إسرائيل ورؤاها"عن خطته، إال أنه يأمل بتنفيذ مثل هذا اإلجراء 

فإن الفلسطينيين حتى لو توجهوا  "حال حدوث االنسحاب األحادي"ويقول بإنه وفي مثل هذه الحالة 
 األمم المتحدة فإنهم سيفشلون. لمؤسسات

 22/2/2104، المستقبل، بيروت
 
 إطاراتفاق  إيجادفي  اآلنفشلت حتى  األمريكية الدبلوماسيةعباس من باريس:  .2

فشلت  األميركيةالدبلوماسية  أنالرئيس محمود عباس، يوم الجمعة، في باريس  : أكدوكاالت - 44عرب 
 .اإلسرائيلي -النزاع الفلسطيني  إنهاء إلىرمي ي إطار -"حتى اللحظة" في انجاز اتفاق 

جون كيري الذي  األميركيوالخميس مع وزير الخارجية  األربعاءوكان الرئيس عباس عقد لقاءين في باريس 
" في محاولة للدفع قدما إطار -على "اتفاق  واإلسرائيليينتفاهم بين الفلسطينيين  إيجاد إلى أشهريسعى منذ 

 بعملية السالم.
 
 
 

وقال عباس اثر لقاء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند في قصر الرئاسة الفرنسية "حتى اللحظة لم يتمكن 
 الجهود المبذولة جدية جدا". أنرغم  األفكارلهذه  إطارمن وضع  األميركيون
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ر كيري والوزي أوباماباراك  األميركيعباس انه ابلغ مضيفه الفرنسي بالجهود التي يبذلها الرئيس  وأوضح
 والفلسطينيين". اإلسرائيليين"لتقريب وجهات النظر بين 

 20/2/2104، 48عر 
 
 اللبناني بتشكيل الحكومة نظيرهينية يهنئ  .3

إسماعيل هنية اتصاال هاتفيا مع نظيره اللبناني تمام  في قطاع غزة أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني: غزة
 بنان.سالم، هنأه خالله بتشكيل الحكومة الجديدة في ل

وقال مكتب رئيس الوزراء إن هنية تمنى لنظيره اللبناني، التوفيق في مهمة الحكومة الوطنية والقومية، مشيدا 
بدور لبنان الشقيق في دعم القضية واحتضان المخيمات الفلسطينية، وثمن المشاركة اللبنانية للشعب 

معبرا عن أمله في بقاء لبنان موحدًا قادرًا الفلسطيني في معاناته وصموده ومقاومته خالل العقود الماضية، 
 على تجاوز المنعطفات الصعبة.

وأكد رئيس الوزراء أن الشعب الفلسطيني في لبنان سيبقى وفيًا للبلد الذي احتضنه ولجميع مكوناته، 
 وحريصا على أمنه واستقراره وقدسية دماء أبنائه.

عن شكره لنظيره الفلسطيني على التهنئة، مؤكدًا  ،حسب البيان ،من جانبه، عبر رئيس الوزراء اللبناني
وأشار سالم إلى متابعته لمعاناة  تمسك لبنان بموقفه الداعم للقضية الفلسطينية، واصفا إياها بـ"أم القضايا".

أهالي قطاع غزة، الفتا إلى أن لبنان ورغم ظروفه الخاصة سيظل متابعا وداعما ومتبنيا لهموم الشعب 
 الفلسطيني.

 20/2/2104كز الفلسطيني لإلعالم، المر 
 
 عباس يوصي بمتابعة القضايا اإلدارية العالقة في قطاع غزة .4

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليمات : رام هللا
وأسر الشهداء  2002العالقة في قطاع غزة والتي تتمثل في "تفريغات  اإلداريةبمتابعة كافة القضايا 

 والجرحى والمقطوعة رواتبهم من موظفي السلطة الوطنية".
ونقل القسم اإلعالمي لحركة "فتح" عن المدني تأكيده أن الرئيس عباس أوصى بضرورة متابعة كل تلك 

 القضايا وحلها على وجه السرعة من خالل لجنة شكلتها اللجنة المركزية خالل اجتماعها األخير.
عضاء المركزية لغزة قال المدني: "إن هناك زيارات ستكون لقطاع غزة من أجل متابعة وحول زيارات أ 

 أوضاع حركة "فتح" والقضايا اإلدارية العالقة"، لكنه لم يحدد موعد تلك الزيارات.
 20/2/2104قدس برس، 

 
 تيسير خالد: تصريحات "كيري" حول المستوطنات استفزازية .5

ظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، تصريحات وزير الخارجية األمريكية اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمن
 جون كيري بشأن المستوطنات اإلسرائيلية، "استفزازية".

وقال خالد في حديث مع وسائل إعالمية، اليوم، "ليست قليلة تصريحات كيري بقدر ما هي غريبة 
ئيس السلطة محمود عباس للعاصمة الفرنسية بقصد واستفزازية"، مشيًرا إلى أنها جاءت بالتزامن مع زيارة ر 

 وأضاف أن "كيري كان كريًما للغاية، ولكن كرمه على حساب  لقائه هناك وبحث اتفاق اإلطار.
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من التعاطي والقبول  اً الفلسطينيين"، مشدًدا على ضرورة رفض السلطة االعتراف بـ"يهودية الدولة"، ومحذر 
 ي التوصل إليه عبر الضغط على الجانب الفلسطيني للموافقة عليه.بـ"اتفاق اإلطار" الذي يحاول كير 

 20/2/2104، فلسطين أون الين
 
 "إسرائيل" مستمرة في انتهاك القانون الدولي: السفير منصور .6

أبلغ المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، كاًل من : )وفا(
مم المتحدة، ورئيس مجلس األمن )ليتوانيا(، ورئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية، األمين العام لأل

 باالضطرابات المستمرة وتدهور األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة.
المسؤولين الدوليين الثالثة، إلى أن "إسرائيل" كسلطة احتالل مستمرة  إلىولفت منصور في رسائل بعث بها 

نتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، من بينها قتل وجرح المدنيين الفلسطينيين عن طريق في ارتكاب اال
استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل، وشن الغارات العسكرية واالعتقاالت وهدم المنازل والممتلكات 

 الفلسطينية.
 22/2/2104الخليج، الشارقة، 

 
 رسودة التفاق اإلطاكيري لم يطرح أي م: في باريس فلسطينسفير  .7

وزير الخارجية  الرسمية، أن "صوت فلسطين"أعلن سفير فلسطين في باريس هايل الفاهوم في حديث إلذاعة 
. وأشار "المهم"عباس بـمع الرئيس محمود  ، واصفًا لقاءه"لم يطرح أي مسودة التفاق اإلطار"كيري  األمريكي

وفق الرؤية الفلسطينية للحل، والتي تستند إلى قرارات طرح كل المواقف الفلسطينية بوضوح "إلى أن عباس 
 ."الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السالم العربية

 22/2/2104الحياة، لندن، 
 
 للنائ  نزار رمضان اإلداري االعتقالجدد االحتالل ي .8

ار رمضان وهو نائب نز  لألسيرقررت سلطات االحتالل اليوم الجمعة تجديد االعتقال اإلداري  :بيت لحم
 ، وذلك للمرة الثانية على التوالي.أشهرعن حركة "حماس" من مدينة الخليل لمدة ستة 

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن المحكمة العسكرية في سجن )عوفر( كانت أصدرت قبل عّدة أيام قرارًا 
عليه، وقامت  اإلسرائيليةة باإلفراج عن النائب رمضان، ثم تراجعت عن قرارها بسبب اعتراض النيابة العام

من مرة وأمضى  أكثرالنائب رمضان اعتقل  أن إلىيشار  بتمديد االعتقال اإلداري لفترة ستة أشهر إضافية.
 من عشر سنوات في سجون االحتالل. أكثر

 20/2/2104القدس، القدس، 
 
 
ل بانتزاع حقوق الفلسطينيين وثوابتهمال .9  نائ  ناصر عبد الجواد: عباس غير مخو 

اعتبر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، ناصر عبد الجواد، أن رئاسة محمود عباس للسلطة "ال : رام هللا
تخّوله بأي شكل من األشكال بالتنازل عن حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وال عن أي من 

 الحقوق والثوابت الوطنية"، كما قال.
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(، "إن عودة الالجئين 22/2"قدس برس" أدلى بها الجمعة )وقال عبد الجواد في تصريحات خاصة لـ
ن تصريحات  الفلسطينيين إلى بالدهم حق فردي وجماعي، ال يجوز ألي أحد التنازل عنه مهما كان، وا 

(، تؤّكد أنه لم يعد 44عباس األخيرة حول عدم أحقيته بالعودة إلى مسقط رأسه بلدة صفد )داخل أراضي الـ 
قشة عودة الالجئين، فضاًل عن كونه غير مخّول بأخذ قرار في هذه القضية"، وفق يحمل أي توكيل بمنا

 رأيه.
وأضاف "والية عباس انتهت وهو اآلن رئيس للضرورة، والضرورة تقّدر بقدرها؛ فإذا كان رئيس السلطة ال 

حق الالجئين يملك الحق في طرد أي مواطن فلسطيني من بيته وأرضه، فإنه ال يملك الحق أيضًا في انتزاع 
 بالعودة إلى أراضيهم وبيوتهم التي هجروا عنها قسرًا ظلمًا وعدوانًا".

 20/2/2104قدس برس، 
 

 العودة : ال يحق ألبي مازن وال للقيادة الفلسطينية التنازل عن حق  مقبولأمين  .01
األمريكية لم إلى أن "اإلدارة  ،أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول شارأ :نبيل سنونو - غزة

تستطع حتى اآلن الوصول إلى مقترحات التفاق اإلطار، فال تزال الهوة واسعة بين المواقف الفلسطينية 
هذا الحق ثابت ومؤكد وال يحق ألبي مازن ، واعتبر أن ""أنه ال تنازل عن حق العودة"مؤكدًا واإلسرائيلية". 

 )محمود عباس( وال للقيادة الفلسطينية التنازل عنه".
م، عاصمتها شرقي 2661على أن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود مقبول وشدد 

القدس، وحق عودة الالجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض وجود االستيطان واإلسرائيليين في 
طالق سراح األسرى، تمثل الخطوط الحمر بالنسبة للفلسطينيين، وال  مجال للتنازل األراضي الفلسطينية، وا 

تمم بأنه "يمكن أن تكون هناك مرونة في بعض القضايا، ولكن هذه المرونة ال  هأو التراجع عنها". غير أن
 تمس بالمبادئ والخطوط الحمراء"؛ وفق قوله.

 22/2/2104، فلسطين أون الين
 

 جئينعادل لال تقدم تنازالت مجانية حول حديثها عن حل  الفلسطينية : القيادة مزيرجميل  .00
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول فرعها في قطاع غزة جميل مزهر : غزة

عندما تتحدث عما ُيسمى  إلسرائيليبأن القيادة الفلسطينية المتنفذة ما زالت تقدم تنازالت مجانية لالحتالل ا
ي أو بقاء البؤر االستيطانية الكبرى، أو وجود بـ"الحل العادل لقضية الالجئين"، أو تؤيد عملية تبادل لألراض

 قوات دولية في األراضي الفلسطينية.
 20/2/2104، قدس برس

 
 
 

 عن تداعيات األزمة السورية في لبنان على تحييد المخيمات الفلسطينية: حريصون حماس .02
راره وتحييد عضو قيادة لبنان في حركة حماس رأفت مره، "حرص حركة حماس على أمن لبنان واستق أعلن

المخيمات الفلسطينية فيه عن تداعيات األزمة السورية"، الفتا الى "ان التنسيق قائم على قدم وساق بين 
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ن تورط بعض الفلسطينيين أ" االجهزة االمنية اللبنانية والتنظيمات الفلسطينية التي تبدي كل تعاون"، موضحاً 
 مة، إنما حاالت فردية متفرقة".بأعمال إرهابية مدانة، ال يمّثل حالة فلسطينية عا

سمير أبي اللمع من "مغبة  هانقيبجاء ذلك خالل زيارة لوفد من حركة حماس للرابطة المارونية التي حذر 
تورط المخيمات الفلسطينية في الصراع القائم على خلفية األزمة السورية وتداعياتها على لبنان"، وشدد على 

ارات الدولية ذات الصلة، انطالقا من الثوابت الميثاقية التي تضع رفض "التمسك بحق العودة، والتزام القر 
 التوطين في مقدم الءات الدستور اللبناني".

 22/2/2104، السفير، بيروت
 

 ا الوسطىفريقيإتطال  األمم المتحدة بوقف المجازر بحق مسلمي  اإلسالمي الجهادحركة  .03
لجهاد اإلسالمي أحمد المدلل األمم المتحدة والعالم الحر طالب القيادي في حركة ا :ربيع أبو نقيرة - رفح

ومجالس حقوق اإلنسان والدول التي تدعي الديمقراطية وخاصة فرنسا بالوقوف عند مسئولياتهم ووقف نزيف 
األمة العربية  ه،في الوقت ذات ،طالبو الدماء والمجازر المرتكبة بحق المسلمين في أفريقيا الوسطى. 

ستفيق وتحشد طاقاتها من أجل نصرة المسلمين هناك ووقف سفك دمائهم والمجازر بحقهم. واإلسالمية أن ت
جاء ذلك خالل وقفة تضامنية مع مسلمي أفريقا الوسطى والمسلمين المضطهدين في أنحاء العالم، وقد 

 حركة، الجمعة، في ميدان الشهداء بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.النظمتها 
 22/2/2104، فلسطين أون الين

 
 التحقيق مع الناطق السابق باسمها أيمن طه لـ"استغالل النفوذ"تعلن أن  حماس .04

ن الناطق السابق باسمها أيمن طه يخضع لتحقيق داخلي حول "سلوكه واستغالل إقالت حركة حماس، : غزة
نب أمنية النفوذ والتربح بدون وجه حق وعدم حفظ األمانة". ونفت، في بيان، أن تكون لطه أي عالقة بجوا

 مع "الجهات المعادية".
 22/2/2104، القدس، القدس

 
 ر ألجيال قادمةاغو األوزير الداخلية اإلسرائيلي: المستوطنون سيبقون في منطقة  .05

عدد من الوزراء اإلسرائيليون، بينهم وزير ، أن برهوم جرايسي، عن 22/2/2104، الغد، عم انذكرت 
يرة استفزازية في منطقة غور األردن، بمشاركة آالف من ، أمس، في مسواالداخلية غدعون ساعر قاد

 عناصر اليمين، لإلعالن عن تمسكهم بهذه المنطقة المحتلة.
وطافت المسيرة مستوطنات الغور، الواقعة على تخوم البلدات الفلسطينية، وقال الوزير ساعر في خطاب له 

ن أمام المستعمرين المتظاهرين، "إننا هنا، مع مقولة بسيطة وو  اضحة، غور األردن منطقة إسرائيلية، وا 
المشاركين في المسيرة جاؤوا ليدعموا االستيطان في غور األردن، الذي عليه أن يتطور ويزدهر لصالح 

 األجيال المقبلة".
وقال ساعرا، إن أمن إسرائيل يلزم بوجود عمق استراتيجي، وال يمكن التفكير باالنسحاب وجعلها منطقة 

يل، كما علينا أن نعرف أنه ال يمكن القبول بوجود عسكري إسرائيلي من دون استيطان خارج حدود إسرائ
إسرائيلي في المكان، فحيثما يوجد استيطان يوجد جيش، وحيث ال يوجد استيطان، فال يوجد أمن بل يوجد 

 إرهاب".
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في غور  ساعر قال إن "المستوطنين سيبقون، أن األناضول، عن 22/2/2104، الحياة، لندنوأضافت 
 ألجيال قادمة". "شرقي الضفة الغربية"األردن 

وأفادت إذاعة الجيش اإلسرائيلي بأن "اليمين اإلسرائيلي نظم مسيرة اليوم تحت شعار "غور األردن سيبقى 
 تحت السيادة اإلسرائيلية الكاملة".

أن نبني ونواصل  وقال عضو الكنيست من حزب "الليكود" ياريف ليفين، المشارك في المسيرة: "من حقنا
البناء في غور األردن وفي أنحاء ارض إسرائيل، نحن مصممون ونعلم أن الحقيقة ستنتصر، نحن أقوى من 

 أي محاوالت القتالعنا من أرضنا".
أما عضو الكنيست من حزب "البيت اليهودي")يمين( اوريت ستروك فأشار إلى أن " وجود وزير الداخلية 

 األردن مسألة إسرائيلية داخلية وان التنازل عنه ليس على جدول األعمال". هنا هو للتأكيد على أن غور
 

 ديون الكهرباء الفلسطينية  مليون دوالر 370اإلسرائيلية:  الكهرباءشركة  .06
األناضول: كشفت شركة الكهرباء اإلسرائيلية أن ديون الكهرباء المستحقة على الجانب الفلسطيني  - رام هللا
 مليون دوالر(. 312مليار شيكل ) 2.3جديد لتالمس حاجز إلى مستوى  ارتفعت

وقالت شركة الكهرباء في بيان صحافي مساء الخميس انها ستعاود الدخول في نقاشات مع الحكومة 
اإلسرائيلية، للبدء بفصل التيار الكهربائي عن المدن والمناطق الفلسطينية خالل األيام القادمة، إذا لم تحل 

وعقد رون تال، مدير عام الشركة اإلسرائيلية التي تزود الفلسطينيين  بشكل جذري.المشكلة المتكررة 
بالكهرباء، عدة لقاءات سابقة مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو لدراسة موضوع فصل التيار 

مليون  342مليار دوالر ) 2.2الكهربائي عن الضفة الغربية، حينما كان إجمالي الديون يقترب من حاجز 
 دوالر(.

اإلسرائيلية الصادرة الجمعة عن تال قوله أنه سيباشر بإجراءات رفع دعوى قضائية  "كلكسيت"ونقلت مجلة 
ال تقوم بدورها الضاغط على السلطة الفلسطينية لتحصيل أموال الكهرباء "بحق حكومة إسرائيل ألنها 
 ."المستحقة، واآلخذة باإلرتفاع

 22/2/2104، القدس العربي، لندن
 

 اإلسرائيليون ينقلون مزارعهم إلى األردن ..والتكنولوجيا المتطورة النسيجبعد  .07
زهير أندراوس: كشفت إذاعة الجيش اإلسرائيلي في تقرير لها الجمعة النقاب عن هروب  - الناصرة

الباهظة  المزارعين اإلسرائيليين في منطقة األغوار للزراعة في الجانب األردني بسبب العقبات والتكاليف
المفروضة عليهم في الجانب الذي تسيطر عليه الدولة العبرية. وأوضحت أن المزارعين في منطقة األغوار 
يواجهون عقبات عديدة كأغلب المزارعين في إسرائيل مما يعيق توفير الخضراوات ومنتجات أخرى إلى 

ى األردن حيث تكلفتها المادية أقل السوق المحلية والدولية، والحل الذي توصلوا إليه هو نقل مزارعهم إل
وأشارت اإلذاعة إلى أن مساعي أعضاء الكنيست  بكثير من إسرائيل، فضال عن تطابق مناخ الجانبين.

الممثلين عن المزارعين باءت بالفشل، وليس بوسعهم اآلن إال مشاهدة الحقول التي تم تطويرها في إسرائيل 
 ي النسيج والتكنولوجيا المتقدمة.تنتقل إلى الشرق، كما هو الحال في مجال

 2ونقلت اإلذاعة عن درور كاديش، أحد المزارعين قوله إن ما ننفقه على األيدي العاملة في األردن يساوي 
مما ننفقه في إسرائيل، وال توجد ضريبة على المشغلين، ومؤسسات الدولة ال تالحقنا في األردن.  4على 
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طانيا وأزرع الشمام والفلفل، واألردن أقرب إلي من أي قرية زراعية وأضاف: أصدر أغلب المنتجات إلى بري
 إسرائيلية.

ومن جهتها عقبت وزارة الزراعة اإلسرائيلية، قائلة إنه خالل العام الماضي تمت زيادة كميات المياه 
ألف  22المخصصة وتم تطبيق آلية دفع ميسرة، وكذلك زيادة عدد العمال في المجال حيث بلغ عددهم 

امل، وبالمقابل قال المزارعون إن الظروف المهيأة على الطرف اآلخر من الحدود داخل األراضي األردنية ع
 أفضل بكثير مما هي في إسرائيل.

جدير بالذكر أن شركات النسيج والمالبس اإلسرائيلية قامت بترحيل مصانعها إلى مصر واألردن طمعا في 
وقد أعلنت إثنتان  لبضائع الصينية التي تغمر األسواق العالمية. األيدي العاملة الرخيصة، ولمواجهة سيل ا

من كبرى شركات النسيج اإلسرائيلية )دلتا( و)كيتان( عن تقليص مشاغلهما في إسرائيل واألردن ونقلها إلى 
مصر، على ضوء مطالبة المستهلكين في العالم بتخفيض األسعار مقابل المنتجات الصينية ذات األسعار 

وأفادت دلتا أنها فصلت المئات من العاملين لديها في كل من إسرائيل واألردن بعد  ة نسبيا.المنخفض
 عمليات فصل جرت في العامين الماضيين، في إطار ما وصفته الشركة بخطة لتحسين العمل واإلنتاج.

 24ين شركة نسيج فيما تم إغالق عشر شركات وتسريح مئات العمال من ب 22وتوجد في إسرائيل حاليا 
ألف عامل وعاملة معظمهم من المواطنين العرب. وبلغ حجم صادرات هذه الشركات أكثر من مليار دوالر، 

 مليار دوالر. 2.22فيما بيع إلى السوق المحلية ما قيمته 
 22/2/2104، القدس العربي، لندن

 
 بيةفي موقع استراتيجي لجسر بري بين البحر المتوسط والدول العر  "إسرائيل": يآرتس .08

أوردت صحيفة )هآرتس( اإلسرائيلية أنه في أعقاب الحرب األهلية في سورية  زهير أندراوس: - الناصرة
تحولت إسرائيل إلى قناة مركزية للتصدير واالستيراد اإلقليمي، مشيرة إلى قوافل شاحنات تركية وأردنية تعمل 

 إلى األردن والعراق.تحت حراسة الشرطة على خط ميناء حيفا األردن لنقل بضائع تركية 
إلسرائيل، والذي يمكن  االستراتيجيوأشارت إلى أن خبراء في المواصالت يكثرون من الحديث عن الموقع 

أْن يجعلها جسرا بريا بين البحر المتوسط والدول العربية، وأن إغالق الطريق على البحر المتوسط من 
 سورية سيسهل تنفيذ هذا المخطط.

ن األردن محاط بحدود برية من جميع الجهات، وليس لديه أي منفذ سوى عن طريق وأشارت الصحيفة إلى أ
لى  العقبة الذي يبعد كثيرا على غالبية مناطق المملكة، ولذلك فإن غالبية حركة البضائع التجارية من وا 

 األردن تتم عن طريق البر.
في ميناء طرطوس الجنوبي، حيث وكانت السفن القادمة من أوروبا وتركيا ترسو في موانئ سورية، وخاصة 

يتم إنزال الشحنات، لتنقلها شاحنات إلى األردن والعراق، بيد أن الحرب األهلية في سورية عرقلت هذا 
المسار. وتابعت الصحيفة أن النظام السوري رفع بداية الرسوم على استخدام األراضي السورية، وبعد ذلك 

قين وسالمة البضائع. وبالتالي فإن التجار من تركيا واألردن بحثوا فقد النظام القدرة على تأمين سالمة السائ
عن بدائل مختلفة، بما في ذلك العبور من تركيا مباشرة إلى العراق، ومن هناك إلى األردن، بيد أن الطرق 
غير الصالحة وغياب األمن في المناطق الكردية العراقية في الشمال، وشرق تركيا، جعلت الممر أكثر 

 ا.تعقيد
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وتابعت )هآرتس( أنه بعد تجربة كافة الطرق االلتفافية والمعقدة، توجه األردن إلى المكتب للتعاون اإلقليمي 
في إسرائيل. وبعد عدة أيام توجهت تركيا بطلب استخدام إسرائيل كممر تجاري، ويضمن ذلك نقل شاحنات 

إلى أن الرد اإلسرائيلي لم يكن سهال، تحمل األوكسجين الطبي إلى المستشفيات األردنية. ولفتت الصحيفة 
حيث أن )الشاباك( كان قلقا من قلة المعلومات المتوفرة لديه عن سائقي الشاحنات وأصحابها، خالفا 
للشاحنات الفلسطينية التي تدخل الخط األخضر. وبعد مباحثات مطولة، وبضغط من الوزير سيلفان شالوم، 

 دنية، ارتفع عددها مع مرور الوقت.تمت المصادقة على دخول بضعة شاحنات أر 
وبحسب الصحيفة فإن الشاحنات تدخل إسرائيل عن طريق جسر الشيخ حسين، وتتجه مباشرة إلى ميناء 

كيلومترا، وتخضع لفحص أمني شامل. كما تتحرك الشاحنات بقوافل تصل  40حيفا بمسار يصل طوله إلى 
ضا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن السماح شاحنات وبمرافقة الشرطة. ونقلت الصحيفة أي 20إلى 

للشاحنات األردنية بالسفر في إسرائيل هو تعاون مهم ويقرب بين الدولتين. كما أن ما بدا على أنه بادرة 
إسرائيلية حسنة تجاه األردن وتركيا، من الممكن أن يتحول مستقبال إلى مصدر ربح، حيث أنه من الممكن 

اصالت مليون شيكل سنويا من رسوم الميناء والوقود ورسوم لوزارة المو  200الوصول إلى أرباح تقدر بـ
 الربح الحقيقي هو تحسين العالقات مع األردن. والتأمين، مؤكدا على أن

 22/2/2104، القدس العربي، لندن
 

 " على أراضي قرية عاطوف باألغوار4نشطاء يقيمون "عودة  .09
(، فعاليـة تضـامنية مـع المـواطنين، الـذين صـادر 2-22جمعـة )نظم مئات النشطاء الفلسـطينيين بعـد ظهـر ال

"، فيمــا 4االحــتالل أراضــيهم فــي منطقــة عــاطوف فــي األغــوار الشــمالية، وأطلقــوا علــى فعــاليتهم اســم "العــودة 
 قامت قوات االحتالل بقمعها بالرصاص المطاطي، والقنابل المسيلة للدموع.

إن الفعالية بدأت بأداء صالة الجمعة، في سهل البقيعـة الزراعـي، وقال مراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم": "
ـــر خطيـــب الجمعـــة:  200بالمئـــة مـــن مســـاحته البالغـــة  40الـــذي صـــادر االحـــتالل  ألـــف دونـــم"، حيـــث اعتب

"التسمك باألرض جزء من التمسك بالدين"، مطالبًا: "الجميع، بالعمـل بشـتى السـبل، إلعـادة األرض المسـلوبة 
 من االحتالل".

بدوره قال بسام مسلماني الناطق باسم حملة "أنقذوا األغوار" لمراسلنا: "إننا جئنا اليـوم، لـنعلن رفضـنا لسياسـة 
االحــتالل فــي األغــوار، وضــد بنــاء الجــدار الفاصــل فــي هــذا المكــان، والــذي ســيحرم الفلســطينيين مــن زراعــة 

 أراضيهم، لصالح استمالكها من قبل المستوطنين".
"، وسيظل صوتنا عاليًا في هذا المكان، فهو جزء مـن 6" و"عودة 2نه "سيكون هناك "عودة وأكد مسلماني أ 

 األرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".
 20/2/2104، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 

 واستمرار قصف المخيمات بسوريةشهيدان فلسطينيان  .21
تشـــهاد اثنـــين مـــن الالجئـــين الفلســـطينيين، أعلنـــت "مجموعـــة العمـــل مـــن أجـــل فلســـطينيي ســـورية" اس: دمشـــق

ـــة جـــراء الحصـــار  ـــة الطبي ـــر نقـــص التغذيـــة والرعاي ـــذي قضـــى إث ـــدعى أحمـــد إســـماعيل الروبـــة، وال أحـــدهما ي
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المفروض على مخيم اليرموك، فيما استشهد الالجئ محمد علي أبو شلة من أبناء مخيم درعا تحت التعذيب 
 في سجون األمن السوري.

تزال معاناة األهالي مستمرة وذلك بسبب فقدان معظم المواد الطبية والتموينيـة مـن داخـل  وفي مخيم درعا، ال
 المخيم. إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من شهر بشكل متواصل.

كما تعرض مخيم حندرات في حلب إلى قصف بالبراميل المتفجرة مخلفًا دمارًا في األبنيـة الواقعـة بـين منطقـة 
ر ومنطقة المشروع، فيما سجل وقوع عدد من الجرحى. إضافة ألنباء عن وقوع ضحايا لم يتسن التأكد الشاه

 من أسمائهم وعددهم.
مــن جهــة أخــرى، أكــدت المجموعــة أنــه تــم أمــس اســتئناف خــروج عــدد مــن الحــاالت المرضــية واإلنســانية مــن 

فـي مستشـفيات دمشـق، حيـث إن معظـم  مخيم اليرموك؛ وذلك للحصول على العالج والرعاية الطبيـة الالزمـة
 مستشفيات المخيم قد توقفت عن العمل بسبب نفاد المواد الطبية الناجم عن استمرار حصار المخيم.

 20/2/2104، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 غزةعشرات اإلصابات خالل مواجهات عنيفة مع االحتالل في مناطق بالضفة و  .20
ت المـواطنين بالرصـاص الحـي والمطـاطي وباالختنـاق خـالل مواجهـات اصيب، امس، عشرا مندوبو "األيام":

 عنيفة مع قوات االحتالل في عدة مناطق بالضفة وفي شرق جباليا بقطاع غزة.
مواطنـًا بجـروح والعشـرات باالختنـاق واعتقـل خمسـة شـبان، أمـس، خـالل قمـع قـوات  22ففي الخليـل، أصـيب 

شـــارع الشـــهداء، الـــذي يتوســـط مدينـــة الخليـــل وتغلقـــه ســـلطات  االحـــتالل تظـــاهرة ســـلمية مطالبـــة بإعـــادة فـــتح
 .2664االحتالل منذ العام 

 .2664ونظمت التظاهرة لمناسبة الذكرى العشرين للمذبحة المروعة في الحرم اإلبراهيمي عام 
ــدة تقــوع، إلــى الشــرق مــن بيــت لحــم. أصــيب الشــاب محمــد جمــال صــباح، أمــس، برصاصــة معدنيــة  وفــي بل

 .قوات االحتالل عند المدخل الشرقيط في عينه خالل مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان و مغلفة بالمطا
أصــيب أربعــة شــبان بــاألعيرة المعدنيــة المغلفــة  ،وقــرب مــدخل مخــيم الجلــزون إلــى الشــمال مــن مدينــة البيــرة

سـيرة منــددة بالمطـاط، والعشـرات بحـاالت اختنـاق بالغـاز المسـيل للــدموع، أمـس، خـالل قمـع قـوات االحـتالل م
 باالحتالل.

كما قمعت قوات االحتالل المشاركين في مسيرة قريـة النبـي صـالح األسـبوعية السـلمية المناهضـة لالسـتيطان 
ومصـــادرة األراضـــي، شـــمال مدينـــة رام هللا، مـــا أدى إلـــى إصـــابة عشـــرات المـــواطنين والمتضـــامنين األجانـــب 

 بحاالت اختناق، أمس.
، أصــيب مواطنــان بجــروح والعشــرات باالختنــاق خــالل قمــع قــوات االحــتالل، وفــي قريــة بلعــين غربــي رام هللا

 أمس، المسيرة السلمية األسبوعية.
غمـاء خـالل قمـع قـوات  كما أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب، أمس، بحاالت اختناق شـديد وا 

اهضـة لالسـتيطان والمطالبـة بفــتح االحـتالل مسـيرة بلـدة كفـر قـدوم، بمحافظـة قلقيليــة، األسـبوعية السـلمية المن
 شارع البلدة الرئيس المغلق منذ أكثر من ثالثة عشر عامًا.

وفــي طوبــاس، أصــيب، أمــس، عشــرات المــواطنين بحــاالت اختنــاق بالغــاز المســيل للــدموع، خــالل مواجهــات 
لـى اندلعت مع قـوات االحـتالل قـرب خنـدق الفصـل العنصـري فـي قريـة عـاطوف شـرق المحافظـة ، المطلـة ع

 األغوار الشمالية.
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مواطنًا بجروح بينهم طفل في العاشرة من عمره بجروح بليغـة وصـحافي بعـد أن  24أصيب  ،وفي قطاع غزة
عنــد  فتحــت قــوات االحــتالل نيرانهــا علــى عشــرات المــواطنين الــذين خرجــوا فــي تظــاهرتين منفصــلتين، أمــس،

 الحتالل بحق سكان المنطقة الحدودية.السياج الحدودي شرق بلدة جباليا، احتجاجًا على ممارسات ا
 22/2/2104، األيام، رام  هلل

 
 بعد صالة الجمعة فلسطينيينمواجهات محدودة في األقصى واالحتالل يعتقل  .22

شهد المسجد االقصى عقب صالة الجمعة مواجهات محدودة بين الشبان  :عيسى الشرباتي -القدس المحتلة 
 وجنود االحتالل قرب باب المغاربة.

فيمــا حطــم آخــرون كــاميرات مراقبــة لمركــز شــرطة االحــتالل  ،ألقــى عــدد مــن الشــبان الحجــارة باتجــاه الجنــودو 
 الواقع في ساحة قبة الصخرة.

واكد مدير نادي االسير في القدس ناصر قوس اعتقال االحتالل عددا من الشبان اثناء خـروجهم مـن بوابـات 
 المسجد االقصى فور انتهاء صالة الجمعة.

 22/2/2104، ة الجديدة، رام  هللالحيا
 

 إلغراق وسط الضفة بالمستوطنين وسيلةجامعة "أريئيل"..  .23
أكــد رئــيس دائــرة الخــرائط فــي بيــت الشــرق خليــل التفكجــي فــي بيــان لــه. أن ســلطات االحــتالل تســعى : ســلفيت

حـاجز زعتـرة، إلغراق الضفة بالمستوطنين، ومن بينها محافظة سـلفيت وسـط الضـفة الغربيـة، التـي تمتـد مـن 
 .44شرق سلفيت حتى كفر قاسم في األراضي المحتلة عام 

ألــف  400آالف. واليــوم أصــبح عــددهم يقتــرب مــن  202هــو  2662ويقــول: "كــان عــدد المســتوطنين عــام 
(، تعــــد ثــــاني أكبــــر 2614-4-21مســــتوطن فــــي الضــــفة لوحــــدها، ومســــتوطنة "أريئيــــل" التــــي أنشــــئت فــــي )

 يوجد فيها ربع مليون مستوطن".مستوطنة؛ عدا عن القدس التي 
وتعــد جامعــة مســتوطنة "أريئيــل" الجامعــة الوحيــدة فــي الضــفة الغربيــة، حيــث يؤكــد الباحــث خالــد معــالي أنهــا 

ـــة فـــي عـــام  ـــدأت كلي ـــار ايـــالن"، وفـــي ســـنة  2642ب شـــراف جامعـــة "ب ـــة وا  ـــر الحـــرب  2020برعاي ـــن وزي أعل
 الصهيوني "أيهود باراك" االعتراف بها كمركز جامعي.

والحقا، أقّر ما يسمى بـ"مجلس التعليم العالي في الضـفة الغربيـة" وفـي خطـوة غيـر مسـبوقة االعتـراف بالكليـة 
األكاديمية في مستوطنة "أريئيل" كجامعة كاملة الحقوق والواجبات في الكيان الصهيوني بما يخـالف القـوانين 

 الدولية المتعارف عليها.
 24لجامعة الصهيونية الثامنة في الكيان، وفيها كليات عديدة وتمنح وأضاف: "جامعة مستوطنة أريئيل تعد ا

، وقد يصـل الـرقم إلـى 2022طالب عام  24000من درجات البكالوريوس والماجستير، ووصل عدد طلبتها 
 .2024طالب مع العام الحالي  20000

 20/2/2104، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 

 بال رقي  قطعة تهر  سنويا   ألف مئة.. فلسطين"مافيا" سرقة آثار  .24
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عـن  2661لم تتوقـف سـلطات االحـتالل الصـهيوني منـذ احتاللهـا للضـفة والقطـاع فـي العـام : الضفة الغربية
سياساتها الرامية إلى سرقة اآلثار الفلسطينية ومحاوالت تهويدها، حيث يبلغ عدد المواقع األثرية الرئيسية في 

موقعا أثريـا رئيسـيا فيمـا يصـل عـدد المعـالم  644اآلثار الفلسطينية،  الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب دائرة
 60نواة لمدينـة وقريـة تاريخيـة تضـم مـا يزيـد عـن  320آالف معلم أثري وهناك ما يزيد عن  20األثرية إلى 

 ألف مبنى تاريخي.
ن التاريخيــة يؤكـد خبيــر اآلثـار الــدكتور حمـدان طــه لمراسـلنا. أنــه فــي كـل نصــف كيلـومتر مــن مسـاحة فلســطي

يوجد موقـع أثـري ذو داللـة علـى الهويـة الحقيقيـة لفلسـطين، وأن سـلطات االحـتالل ترتكـب أكبـر جريمـة بحـق 
 اآلثار في التاريخ.

موقعـا  210ونوه إلى أن بناء جدار الفصل العنصـري فـي الضـفة الغربيـة أدى إلـى ضـم مـا يزيـد عـن حـوالي 
ي، إلـى جانـب عشـرات المواقـع األثريـة التـي دمـرت فـي مسـار معلـم أثـري وتـاريخ 2000أثريا رئيسا، وحوالي 

 الجدار.
وأردف. تعـد "إســرائيل" نموذجــا خاصـا مــن االحــتالل عبـر التــاريخ يقــوم علـى تغييــر وتزييــف التـاريخ مــن أجــل 

 صيرورته وفرض مقولة يهودية الدولة بقوة االحتالل
 2200موقـع أثـري وأكثـر مـن  200مـا يزيـد عـن وتشير دائرة اآلثار والتراث الثقافي الفلسـطينية إلـى تعـرض 

معلــم أثــري فرعــي فــي الضــفة للســرقة والتــدمير مــن قبــل لصــوص اآلثــار المــدعومين مــن قبــل االحــتالل، إلــى 
 جانب تعرض عدد من مراكز القرى التاريخية ألعمال التدمير الكلي أو الجزئي.

ر تــدار مــن قبــل مجموعــات شــبه منظمــة، يشــير الباحــث محمــد الجمــل لمراســلنا إلــى أن ظــاهرة ســرقة اآلثــاو 
تتفاوت من أناس بسطاء يتم اسـتغالل فقـرهم ومحتـرفين يقومـون بعمليـات التنقيـب غيـر القانونيـة، وطبقـة مـن 

 التجار الوسطاء وفئة من كبار التجار التي ترتبط في عملها بمراكز مخابراتية صهيونية ودولية.
يصـــل إلـــى مئـــة ألـــف قطعـــة ســـنويا، معظمهـــا يتســـرب إلـــى وأردف: "تشـــير اإلحصـــائيات بـــأن حجـــم التـــداول 

 الخارج. كما انتعشت عمليات التهريب واإلتجار غير القانوني بالممتلكات الثقافية على المستوى اإلقليمي".
 20/2/2104، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 راضي الخضرأشتلة زيتون من  211مستوطنون يقتلعون  .25

شـتلة زيتــون  200مـن المســتوطنين بعـد ظهــر اليـوم الجمعــة علـى اقــتالع  أقـدم عــدد :نجيـب فــراج–بيـت لحــم 
كانــت مزروعــة فــي اراض تعــود ملكيتهــا لعائلــة المــواطن ابــو طلحــة درويــش الواقعــة فــي خلــة ام الفحــم ضــمن 

 اراضي بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم.
 20/2/2104، القدس، القدس

 
 
 

 على أراضي المزارعين الفلسطينيين واقتالعهم منها ءلالستيالإسرائيلية  وصفة" المحميات الطبيعية" .26
وليد عوض: لم تترك سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي أي وسيلة إال واتبعتها في سبيل السـيطرة علـى  -الناصرة 

أراضــي المــواطنين الفلســطينيين ومصــادرتها ســواء تحــت اســم منــاطق عســكرية مغلقــة يحظــر علــى المــواطنين 
الل إعــالن تلــك المنــاطق محميــات طبيعيــة، تكــون مقدمــة لإلســتيالء عليهــا تمهيــدا الــدخول إليهــا، أو مــن خــ
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لإلسـتيالء علـى المزيـد " محميات طبيعيـة"وعلى صعيد استخدام سلطات اإلحتالل مصطلح  لإلستيطان فيها.
، "معا"من أراضي المواطنين، سلط الخبير البيئي جورج كرزم، مدير وحدة األبحاث في مركز العمل التنموي 

 الضوء على ما تخطط له سلطات اإلحتالل من خالل ما يسمى باإلدارة المدنية اإلسرائيلية وسلطة الطبيعة.
وأشار الى أن سلطات اإلحتالل تالحق المزارعين الفلسطينيين الجتثاثهم من أرضهم تحت مسمى المحميات 

ـــة، مشـــيرا إلـــى ســـعي ســـلطة الطبيعـــة اإلســـرائيلية الجتثـــاث أشـــجار ا لزيتـــون التـــي زرعهـــا المزارعـــون الطبيعي
 الفلسطينيون في وادي قانا بمنطقة سلفيت شمال الضفة الغربية.

وأشار كرزم إلى تصعيد اإلحتالل مـؤخرا، لتحركـه باتجـاه اجتثـاث األشـجار الفلسـطينية فـي الـوادي، إثـر قـرار 
دارة المدنيـة، علمـا بـأن وادي المحكمة العليا اإلسرائيلية، التي لجـأ إليهـا بعـض أهـالي قريـة ديـر اسـتيا ضـد اإل

قانا يعتبر امتدادا ألراضي تلك القرية. واصطفت المحكمـة، إلـى جانـب اإلدارة المدنيـة اإلسـرائيلية وقـررت أن 
اإلدارة بــاقتالع آالف أشــجار الزيتــون  األخيــرة يحــق لهــا اجتثــاث األشــجار فــي وادي قانــا، وذلــك تثبيتــا لقــرار

وظفيها وسموا األشجار المقرر اجتثاثها، بذريعـة أن الفلسـطينيين زرعوهـا فـي الفلسطينية في الوادي. بل إن م
 منطقة تعتبر محمية طبيعية.

وبهــــدف حرمــــان المــــزارعين الفلســــطينيين مــــن زراعــــة أراضــــيهم فــــي وادي قانــــا ونهبهــــا مــــنهم، أعلــــن الجانــــب 
 ."محمية طبيعية"عن الوادي باعتباره  2643اإلسرائيلي عام 

حمايــة "ة ســريعة بــين العــدوان اإلســرائيلي علــى المــزارعين الفلســطينيين وأراضــيهم بذريعــة ولــدى إجــراء مقارنــ
ـــــات ـــــي ذات "المحمي المزعومـــــة، نجـــــد أن اإلحـــــتالل يســـــتخدم ذريعـــــة  "المحميـــــات"، والنشـــــاط اإلســـــتعماري ف

ى مــا واألحــراج كــأداة لنهــب األراضــي واقــتالع أصــحابها الفلســطينيين منهــا وضــمها إلــ "المحميــات الطبيعيــة"
الـذي يبـادر  "مجلـس اإلسـتيطان األعلـى"، أو تأجيرهـا لمـا يسـمى "إحـراج إسـرائيل"أو  "سـلطة الطبيعـة"يسـمى 

إلى اقتالع األشجار وبنـاء الوحـدات اإلسـتيطانية. فحاليـا، يوجـد نحـو ثالثـين محميـة طبيعيـة معلـن عنهـا مـن 
ساحة الضـفة الغربيـة اإلجماليـة. علمـا أن قبل اإلحتالل أو منذ عهد اإلحتالل البريطاني، تشغل نحو ُعْشر م

الكائنـة فـي الضـفة، بمـا فـي ذلـك  "المحميـات"المسـتوطنين يزرعـون مسـاحات كبيـرة فـي قلـب العديـد مـن تلـك 
 مناطق األغوار.

فعلـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، ســـمحت اإلدارة المدنيـــة اإلســـرائيلية، للمســـتوطنين، بـــأن يزرعـــوا فـــي محميـــة 
 "أم الريحــان محميــة". كمــا وافــق اإلحــتالل علــى إنشــاء حظــائر إســرائيلية للــدجاج فــي حمامــات وادي المــالح

 شمال الضفة قرب جنين.
علـى محميـة جبـل أبـو غنـيم الطبيعيـة قـرب  "هـار حومـا"ووحسب كرزم، أنشأت سلطات اإلحتالل، مستوطنة 

جبـل الكبيـر شـرقي  يـةالقدس. عـالوة علـى ممارسـة المسـتعمرين نشـاطات إسـتيطانية زراعيـة فـي أراضـي محم
 نابلس.

 22/2/2104، القدس العربي، لندن
 

 لـ"المكت  الطالبي في فتح" شبابيعين الحلوة: لقاء  .27
يعــاني الشــباب فــي مخيمــات لبنــان وال ســيما مخــيم عــين الحلــوة هــذه األيــام حــااًل مــن الضــياع : محمــد صــالح

لفلسطيني في عين الحلوة وجدوا أنفسهم بعد وتشير مصادر شبابية فلسطينية إلى أّن "معظم الشباب ا والقلق.
التخرج من المدارس والجامعات في مرحلة من انعدام التوازن في ظل انسداد آفاق المستقبل وتفشـي البطالـة، 

 وندرة فرص العمل وضيق مساحة المخيمات".
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ر األمنيــــة تضــــيف هــــذه المصــــادر: "لقــــد زاد الهــــم األمنــــي الــــذي يالحــــق الفلســــطيني أينمــــا حــــل، بعــــد التقــــاري
والتحقيقات التي أجريت مع عدد من الموقوفين بقضـايا اإلرهـاب والسـيارات المفخخـة التـي انفجـرت فـي لبنـان 
وضلوع فلسطينيين من المخيمات بهـا، زاد مـن حراجـة األوضـاع األمنيـة واالجتماعيـة فـي عـين الحلـوة وكأنـه 

 على فوهة بركان".
إلـى المسـؤولين الفلسـطينيين فـي المخيمـات عـن بوصـلة الشـباب  هذه الحالة دفعت بالشباب إلى توجيـه أسـئلة

الفلسطيني هذه األيام وما هي أولويات المرحلة، وما هي آفاق المستقبل للبقاء ضمن أسـوار مخيمـات لبنـان  
وقــد عمــد بعــض الشــبان إلــى تنظــيم مســيرات فــي المخيمــات تطالــب بــالهجرة وحتــى أن بعضــهم طــرق أبــواب 

 تأشيرة إلى أية دولة عربية أو أجنبية. السفارات طلبًا ألي
كل هذه الحاالت واالنفعاالت الشبابية دفعت بالمكتب الطالبي في "حركة فتح" بصيدا إلى تنظيم لقاء شبابي 
فــي قاعــة الشــهيد زيــاد األطــرش فــي عــين الحلــوة، مــع قيــادة الحركــة وفصــائل "منظمــة التحريــر الفلســطينية"، 

 ، إضافة إلى أفق عملية السالم، وكيفية وصولها إلى طريق مسدود.نوقشت فيه أسئلة شباب المخيم
أمــين ســر فصــائل المنظمــة و"فــتح" فــي صــيدا العميــد مــاهر شــبايطة أكــد أن "هــدفنا فــي لبنــان كــان وســيبقى 
قامــة الدولــة وتثبيــت الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، وعلينــا الصــبر والتحمــل مهمــا ضــاقت  فلســطين وا 

 تم التحامل علينا".علينا الظروف و 
وأشــار إلــى "أننــا رفضــنا كــل مشــاريع التــوطين والتهجيــر ألنــه لــو قبلنــا ذلــك ألصــبحنا مــن دون هــدف وقضــية 
وشـعبًا لقيطـًا ال أصـل لــه وال تـاريخ وال وطـن. لــذا فالمخيمـات الفلسـطينية لـن تكــون إال عامـل اسـتقرار بــالرغم 

ة المقصودة التـي تحـاول تسـليط الضـوء علـى المخـيم من بعض اإلشكاالت التي تحدث وبعض الهزات األمني
 من البوابة األمنية فحسب".

 22/2/2104، السفير، بيروت
 

 كومة تقترح خصخصة إدارة المعابر ... والحفي غزة االقتصاديةاشتداد المعاناة  .28
ا اآلن اعتاد أهل غزة على أصوات عمال البناء وضـجيج أدواتهـم فـي شـوارع غـزة. أمـ :نضال المغربي -غزة 

تقف هياكل ضخمة من مبان غير مكتملة البناء في صمت مريب وأصبح العمال عاطلين عن العمـل ال هـم 
 لهم سوى التفكير في تدبير قوت يومهم.

أدى حصار مصري إسـرائيلي علـى قطـاع غـزة الـذي تـديره حركـة حمـاس االسـالمية إلـى شـح المـوارد الالزمـة 
واشتدت حدة  لى مستويات مذهلة وزاد من معاناة سكان القطاع الفقراء.للصناعة والبناء ودفع معدل البطالة إ

المشكلة بعد حملة بدأتها الحكومة المصرية المدعومة من الجيش في يوليو تموز الغالق انفاق التهريب بين 
 سيناء وغزة والتي تستخدم لتزويد القطاع بالسلع االساسية من غذاء ووقود ومواد بناء.

فـــي المئـــة فـــي نهايـــة العـــام  34.2ركـــزي لالحصـــاء الفلســـطيني إن معـــدل البطالـــة قفـــز إلـــى وقـــال الجهـــاز الم
 في المئة في الربع الثالث. 32الماضي من 

 ودفع هذا الوضع بحركة حماس التي تعتبرها كثير من الدول الغربية حركة ارهابية إلى أزمة مالية وسياسية.
ات العربيــة التــي أســفرت عــن تــولي االخــوان المســلمين وكــان الــدعم الــذي تلقتــه حركــة حمــاس مــن االنتفاضــ

الحكم في القاهرة سببا في إعراض حماس عن داعميها السابقين فـي ايـران وسـوريا. لكـن عنـدما عـزل الجـيش 
 المصري الحكومة االسالمية في يوليو تموز الماضي أصبحت حماس في عزلة.
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فـي العـالم الغربـي اضـطرت حمـاس إلـى استكشـاف وفي ضوء تشـبثها باالسـلحة التـي جعلتهـا منظمـة ارهابيـة 
 امكانية اجراء اصالحات اقتصادية بما في ذلك الخصخصة على أمل التخفيف من حدة المشاكل الكثيرة.

 
 خصخصة المعابر؟

واعتادت البضائع الواردة من إسرائيل أن تمثل بـين ثلـث ونصـف واردات القطـاع ويصـل البـاقي عبـر االنفـاق 
 ية.على الحدود المصر 

وعلــى مــدى األشــهر الســتة األخيــرة دمــرت مصــر العديــد مــن االنفــاق التــي كانــت شــريان حيــاة لســكان القطــاع 
 مليون نسمة. 2.4البالغ عددهم 

وتتهم مصر حماس بدعم مجموعات متشددة على صـلة بتنظـيم القاعـدة صـعدت هجماتهـا علـى قـوات االمـن 
الماضـية. وامتـد العنـف إلـى القـاهرة ومـدن أخرى.وينفـي  المصرية في شبه جزيرة سـيناء خـالل االشـهر القليلـة

 قادة حماس ذلك ويقولون إن أسلحتهم موجهة نحو العدو اإلسرائيلي.
وقال زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء في حكومة حماس لرويترز إن الحركة التي تتطلع لتخفيف حدة التـوتر 

ســرائيل اقترحــت نقــل الســيطرة علــى المعــابر ال رئيســية مــع البلــدين إلــى رجــال أعمــال مــن القطــاع مــع مصــر وا 
 الخاص في غزة.

وستحتاج مثل هذه الخطوة للتنسيق مع أطراف عديدة منها الرئيس الفلسطيني وما من سبيل لضمان الموافقة 
 عليها.

وقال الظاظا الذي يشغل أيضا منصب وزيـر الماليـة إن رجـال االعمـال يدرسـون االقتـراح االن وأضـاف "قلنـا 
 اذهبوا واجروا مناقشاتكم مع إسرائيل ومصر." لهم

وقال الخبير االقتصادي ماهر الطباع الذي يشـغل أيضـا منصـب مـدير العالقـات العامـة بغرفـة غـزة التجاريـة 
 إن االقتراح يعكس تقدير حماس لمدى سوء الوضع. لكنه تساءل عن كيفية تنفيذه.

حـل ألزمـة الحكومـة ال مخرجـا عمليـا مـن الوضـع الصـعب وقال الطباع إنه يرى أن االقتراح "محاولة اليجـاد 
 الحالي."

 
 استغناءات

واستطاع سكان غزة االلتفاف على القيود اإلسرائيلية باالستفادة من االنفاق مما سـمح لالقتصـاد بـالنمو بنحـو 
ثـة . وقال الظاظا إن النمو في العام الماضـي بلـغ ثال2022وسبعة في المئة عام  2022في المئة عام  22

 في المئة وان الركود يلوح في االفق.
وقد  ومع النمو السكاني بنسبة ثالثة في المئة سنويا تقريبا يمثل مستوى النمو في العام الماضي ركودا فعليا.

 توقف العديد من المصانع في غزة وخفضت مصانع أخرى انتاجها أو استغنت عن عمال.
فــي القطــاع إن القيــود التجاريــة واغــالق االنفــاق زادت  وقــال نعــيم السكســك صــاحب أكبــر مصــنع للبالســتيك

الضغوط على أعماله التي قدر قيمتها بنحو خمسة ماليين دوالر وتنتج أكثر مـن نصـف احتياجـات غـزة مـن 
وتــــابع  وأضــــاف أن االنتــــاج االجمــــالي انخفــــض بنحــــو النصــــف خــــالل الســــبعة أشــــهر االخيــــرة. البالســــتيك.

في المئـة فـي  20لمئة من عمالنا المئة وخمسين وخفض المرتبات بنسبة في ا 22"اضطررنا لالستغناء عن 
 محاولة لمعالجة االزمة لكن الوضع يزداد سوءا طول الوقت."



 
 
 

 

 

           08ص                                    3036العدد:     22/2/2104 سبتال التاريخ:

وال تقتصر مشاكل الصناعة في غزة علـى قيـود االسـتيراد فـنقص الكهربـاء الـذي أجبـر السـكان علـى التعـايش 
ألف دوالر شـهريا علـى الوقـود  200كسك انفاق أكثر من مع انقطاع الكهرباء ثماني ساعات يوميا يعني للس

 الخاص بمولداته.
وفــي محاولــة لزيــادة الكفــاءة قــال الظاظــا إن حمــاس مســتعدة أيضــا لتقبــل خصخصــة توزيــع الكهربــاء فــي غــزة 
 وانهــا علــى اتصــال بكبــار رجــال االعمــال رغــم أنــه لــيس مــن المتوقــع التوصــل لحــل ســريع فــي هــذا الصــدد.

 وأضاف "ال أدعي أن الوضع وردي. لكننا نبحث بكل الوسائل لمنح شعبنا حياة كريمة."
 20/2/2104، وكالة رويترز لألنباء

 
 للمخرج سامح الزعبي بال موبايل" رجللفلسطيني "افيلم ال .29

 يحمــل الفــيلم الفلســطيني "رجــل بــال موبايــل" للمخــرج ســامح الزعبــي رســالة تقــارب بــين: توفيــق عابــد - عّمــان
ــين: األول يمثلــه األب المتجــذرة أقدامــه فــي األرض ويخــوض صــراع البقــاء، والثــاني جيــل الشــباب الــذي  جيل

وعــرض الفــيلم  انخــرط فــي إغــراءات الحيــاة اإلســرائيلية ويحتــاج إلــى فهــم أعمــق لجــذوره لتفــادي ضــياع الهويــة.
فــالم وســط العاصــمة األردنيــة دقيقــة( مســاء الخمــيس فــي الهيئــة الملكيــة األردنيــة لأل 222الروائــي الطويــل )

عّمـــان، وتـــم تصـــويره فـــي قريـــة "إكســـال" قـــرب مدينـــة الناصـــرة، ويرصـــد واقـــع أهـــالي القريـــة ويســـجل يوميـــات 
 الفلسطينيين تحت هيمنة االحتالل من خالل مواقف كوميدية سوداء في مواجهة توتر سياسي يعايشونه.

 20/2/2104، الجزيرة نت، الدوحة 
 

 يدين محاوالت إثارة فتنة داخلية جراء جوالت كيري المسلمين في األردن مجلس شورى اإلخوان .31
دان مجلس شورى جماعة اإلخوان المسلمين ما قال إنه "محاوالت مشبوهة إلثارة فتنة داخلية بين : عمان

ت على الجدل الدائر بشأن جوال أبناء الوطن"، محذرا من "الوقوع في فخ االختراق الصهيوني"، وذلك تعليقاً 
وزير الخارجية األميركي جون كيري إلى المنطقة. وأكد "بدهيات الصراع مع المشروع الصهيوني المتربص 

 باألردن وفلسطين، والمتطلع إلقامة مشروعه الكبير من الفرات إلى النيل".
 22/2/2104، الغد، عم ان

 
 
 
 

 أسبانتندد بمعرض لصور يهود  احتجاجيةالمغر : تفريق وقفة  .30
قت الشرطة المغربية بمدينة طنجة وقفة احتجاجية كانت تندد بتنظيم معهد اسباني معرضا لصور الرباط: فر 

يهود إسبانيا الذين كانوا يعيشون بشمالي المغرب، فيما شوهد العشرات من اليهود القاطنين بمدينة طنجة 
 وهم يتوافدون على المعرض في أول أيامه، والذي سيمتد نحو أسبوعين.

األمن تفريق المحتجين قبل تجمعهم، حتى تسهل عملية تفريقهم، لكنها لم تفلح في ذلك، إذ وحاولت قوات 
مع الكيان  "التطبيع"سرعان ما تجمع الغاضبون من عرض صور اليهود، ورفعوا الفتات تستنكر ما وصفوه بـ

االحتجاجية، واستنكرت تنسيقية الهيئات المناهضة للتطبيع التدخل األمني لتفريق الوقفة  الصهيوني.
 ، بينما قالت سلطات المدينة إن الوقفة غير مرخصة."السلمية"وصفوها بـ
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 22/2/2104القدس العربي، لندن، 
 

 يهوديتها مع الفلسطينيين يقر  ا  يرجح اتفاق "إسرائيلـ"ب األمريكيالسفير  .32
اق اإلطار للمحادثات رجح السفير األمريكي في إسرائيل، دان شابيرو، أن يتضمن اتف: قنا –القدس المحتلة 

ونسبت إذاعة إسرائيل، إلى شابيرو قوله،  بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية".
 "إن الواليات المتحدة كانت تقول دائما إن إسرائيل هي دولة يهودية ويجب أن تبقى كذلك".

قرارات لم يتخذوها بعد، وأن يناقشا، من بين  وأضاف السفير األمريكي، أنه يجب على الطرفين أن يتخذا
جملة من القضايا، مصير المستوطنين الذين سيبقون في الجانب الثاني من الحدود.. وأشار إلى إمكانيات 

وقال شابيرو، إن اإلدارة األمريكية تدرك أنه يوجد  كثيرة في هذا الخصوص، ولكنه لم يصرح بأية تفاصيل.
والكنيست من يعارض فكرة "حل الدولتين"، إال أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الحكومة اإلسرائيلية 

 قال إنه ملتزم بهذا الحل وأنه يلقى قبوال من الجمهور اإلسرائيلي.
 22/2/2104الشرق، الدوحة، 

 
 "عائما  "وعباس  "راضيا  " نتنيايويريدون اتفاقا  يبقي  كيونياألمر "الحياة":  .33

في العلن، يقول المسؤولون األميركيون إنهم يسعون إلى اتفاق سالم بين الفلسطينيين : نسمحمد يو  –رام هللا 
 نتنياهوواإلسرائيليين، وفي اللقاءات الخاصة يبحثون عن معادلة تبقي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

 ."عائماً "والرئيس محمود عباس )أبو مازن(  "راضياً "
وا في اللقاءات األخيرة مع فريق وزير الخارجية األميركي جون كيري، وبحسب مسؤولين فلسطينيين شارك

يشكل أساسًا لعملية « اتفاق إطار»فإن األخير يسعى إلى عملية سياسية ليس لديه ثقة بنهايتها، وتتمثل في 
 مفاوضات جديدة يصعب أن تنتهي إلى اتفاق سالم.

قادرًا  نتنياهوال يغرق، ويبقي  "عائماً "يبقي عباس يتسم بالعمومية ل "اتفاق إطار"لكن كيري الذي بحث عن 
على البقاء مع تحالفه اليميني مستقرًا في الحكم، فشل حتى اللحظة في العثور على أرضية مشتركة بين 

يريد إقرارًا فلسطينيًا بأن إسرائيل دولة يهودية، وحاًل ال  فنتنياهو الجانبين الواقفْين على طرفْي نقيض.
، وال يشمل القدس الشرقية، ويبقي األمن في الدولة الفلسطينية المقبلة بيد 2661م يتضمن حدود عا

 إسرائيل.
 22/2/2104الحياة، لندن، 

 
 

 كيةيلمسار السالم وللجهود األمر فرنسا جدد دعم ي يوالند .34
ى ما زالت عل"تفيد مصادر متعددة في باريس بأن المسائل الخالفية األساسية : ميشال أبو نجم - باريس
 -لألفكار التي طرحها كيري والتي يريد أن يتكون منها االتفاق  "غير مرتاح"، وأن الطرف الفلسطيني "حالها

 –اإلطار الموعود. ويؤكد الطرف الفلسطيني أن الجانب األميركي ما زال بعيدا عن بلورة بنود االتفاق 
رى ما إذا كانت هناك إمكانية للتقريب اإلطار، وأنه مستمر في طرح األفكار وانتظار ردود الفعل عليها لي

 في ما بين المواقف الفلسطينية واإلسرائيلية.
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. مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند في قصر اإلليزيهوكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اجتمع 
، "األميركيةجدد دعم بالده لمسار السالم وللجهود »وأصدر قصر اإلليزيه بيانا جاء فيه أن الرئيس هوالند 

أبريل  26للتوصل إلى إطار للتفاوض متفق عليه ضمن المهل المحددة أي  "الحاجة الملحة"وأنه شدد على 
)نيسان( وعلى قاعدة المحددات األوروبية والدولية المعروفة منذ زمن طويل. وأشار البيان إلى أن هوالند 

الفلسطينية من أجل دعم مسارها السياسي  عبر عن استعداد باريس للدعوة لمؤتمر ثان للمانحين للدولة
إبان رئاسة نيكوال  2001ديسمبر )كانون األول( عام  21واالقتصادي. وكانت فرنسا قد نظمت في 

بلدا ومنظمة، وأتاح توفير مساعدات وقروضا  41للمانحين، والذي شارك فيه  "2باريس "ساركوزي مؤتمر 
 مليار دوالر. 1.1قيمتها 

ذات سيادة وقابلة »أفاد البيان بأن هوالند كرر التزام فرنسا لصالح قيام دولة فلسطينية  وفي السياق عينه،
 وعزمه على االستمرار في مساعدتها لبناء مؤسساتها« للحياة

 22/2/2104األخبار، بيروت، 
 

 في الدول التي ال توجد بها سفارة لبالديم مساعدتها لإلسرائيليين تعرض ألمانيا .35
في الدول التي ال يوجد  لإلسرائيليينتقديم مساعدة قنصلية  ألمانياعرضت : أحمد حسن ،دلدينا عا - برلين

بها تمثيل دبلوماسي رسمي إلسرائيل مثل اندونيسيا وماليزيا وذلك بموجب اتفاق جديد ستوقعه المستشارة 
 ميركل حين تزور القدس األسبوع القادم. إنجيال

ويبرز أهمية  ألمانياهاداس هاندلسمان إن العرض "رسالة خاصة" من ياكوف  ألمانيافي  إسرائيلوقال سفير 
القدس يوم االثنين بصحبة وفد من حكومتها إلجراء مشاورات بين  إلىوتتوجه ميركل  العالقات بين البلدين.

بسبب محارق النازي ضد  إسرائيلتأكيد شعورها بالمسؤولية عن أمن  إلىجاهدة  ألمانياوتسعى  الحكومتين.
 .هود في الحرب العالمية الثانيةالي

 22/2/2104وكالة رويترز لألنباء، 
 

 : مظايرة ضد زيارة السفير اإلسرائيليكوبنهاجن .36
وسط  - الدنمركيةبالتعاون مع جمعية الصداقة الفلسطينية  دنمركيةنظم نشطاء وجمعيات  :كوبنهاجن

 إسرائيلمحاضرة حول  إللقاء اإلسرائيليسفير يوالند، وقفة احتجاجية أمام كلية الحقوق والقانون، لدعوتها ال
 .األوسطوالشرق 

 اإلسرائيليتتم دعوة السفير  أنوليد ظاهر إنه من المخجل  الدنمركيةوقال رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية 
 محاضرة في كلية الحقوق والقانون لجامعة مدينة اورهوس. إللقاء

 اإلسرائيليةاعتراضي على الحكومة  إنماشخص السفير، وأضاف: "اقول ذلك ليس النه لدي اعتراض على 
، ما زالت األوسطحل سلمي للصراع في الشرق  إليجادالتي يمثلها، بالرغم من المحاوالت الدولية العديدة 

 .ترفض ابرام اتفاقية سالم مع الفلسطينيين" اإلسرائيليةالحكومة 
 22/2/2104الحياة الجديدة، رام  هلل، 

 
 تستطيع حماس ضبطها يدنة غزة الهشة مهددة بخروقات ال: "ارديانجال" .37
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تناولت صحيفة الغارديان بواسطة مراسلها أيان بالك الهدنة في قطاع غزة تحت : وكاالت – 44عرب 
تستطيع حماس ضبطها". ويقول بالك إن  ال يعنوان "وقف إطالق النار الهش في غزة مهدد بالخروقات الت

يجريها بين السلطة الوطنية والحكومة اإلسرائيلية  يل مفاوضات السالم التأبعدها كيري عن ك يحماس الت
 تتعرض لتحديات كثيرة داخل القطاع من قبل اإلسالميين.

كانت  يويوضح بلك إن األزمة نتجت عن ضعف أصاب حماس نتيجة إغالق الحدود وتدمير االنفاق الت
 تربط القطاع مع مصر.

من إسرائيل وحماس يحاوالن تجنب التصعيد حاليا موضحا وجهة نظر  وينهي بالك موضوعه مؤكدا أن كال
إسرائيل على لسان أحد المسؤولين الذي قال له إن حركة حماس ليست واهمة وتعرف أن خرق وقف إطالق 
النار له تبعات وعواقب ستتحملها لكن بالك يختم قائال إن "أبو سعد ورفاقه لهم وجودهم على الساحة أيضا 

 نون أقل اهتماما بالعواقب".وربما يكو 
 20/2/2104، 48عر 

 
 حماس تعيق تحليق الطيران اإلسرائيلي في غزة .38

 عدنان أبو عامر
يعترف الفلسطينيون في غزة أن سالح الجو اإلسرائيلي شكل لهم معضلة في المواجهات العسكرية السابقة، 

باغتيال نشطائهم وقصف مواقع دون أن يجدوا له حاًل، في ضوء أنه يحقق إلسرائيل أكبر األهداف 
أسلحتهم، عبر أقل التكاليف، ودون أن يتعرض الجنود اإلسرائيليون ألدنى خطر على حياتهم، وهو ما 

 .2022، وتكرر في حرب عمود السحاب 2004حصل في حرب الرصاص المصبوب 
منذ  2266أصل  فلسطينيًا من 622وهو ما أكده مركز الميزان لحقوق اإلنسان في غزة حين أحصى مقتل 

وحتى كتابة هذه السطور، بواسطة الطيران اإلسرائيلي، سقط معظمهم في حرب  2004مطلع العام 
 .212فلسطينيًا من أصل  243، فقتل 2022، أما في خالل حرب 2004-2006

ومن خالل تغطية كاتب السطور للحربين اإلسرائيليتين األخيرتين على غزة، فقد بدا له أن العناصر 
سطينية المسلحة حاولوا التغلب على تقنيات الطيران اإلسرائيلي الذي يترصدهم بأخذ أقصى درجات الفل

الحيطة والحذر في تنقالتهم، والتقنين باستخدام وسائل االتصال السلكية والالسلكية التي قد تكون أحد أهم 
ا حصل في الكثير من األسباب لمعرفة أماكنهم للتحكم، والوصول إليهم عبر تحليل شيفرة صوتهم كم

 عمليات االغتيال، وهو ما تحدث عنه "المونيتور" في تقرير سابق مؤخرا.
وتبين "للمونيتور" أن هناك عرفًا فلسطينيًا متبعًا منذ أشهر، يتمثل بلجوء المسلحين الفلسطينيين لتغطية 

ن، في لحظات الطلعات الجوية الشوارع الفرعية والضيقة بقطع القماش الطويلة والبطانيات والشوادر والنايلو 
اإلسرائيلية لحجب الرؤية عن طائرات االستكشاف، حتى ال تتمكن من متابعة أماكن تواجدهم وأنشطتهم 

 الميدانية، إلفشال عملية رصدهم وتحركاتهم والتقليل من احتماالت اإلصابة.
 

 التحدي الجديد
تف من نوع "ستريال" مضادة للطائرات في صواريخ ك 20إسرائيل من جهتها، اعترفت بتعرض طائراتها لـ

الحرب األخيرة على غزة، بمعدل صاروخ يوميًا، باعتباره مفاجأة وتحديًا جديدًا أمامها، رغم عدم إلحاق 
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ضرر بطائراتها، لكنه يشكل تعزيزًا كبيرًا لقدرات حماس العسكرية، التي التزمت الصمت دون اعتراف أو 
 نفي.

ونيتور" علم من أوساط عسكرية مطلعة في غزة، أن تجربة قام بها مسلحون الجديد في األمر، أن "الم
بإطالق صاروخ مضاد للطيران ضد طائرة إسرائيلية تحوم في أجواء حدود  2024فلسطينيون أوائل يناير 

غزة الشرقية، لكنه أخطأ الطائرة، ولم يصبها، وهو خبر لم يحظ بتغطية إعالمية إسرائيلية.  أشارت وسائل 
الم إسرائيلية أن إسرائيل قد تقدمت بشكوى رسمية إلى األمم المتحدة احتجاجًا على الصواريخ التي إع

انطلقت من غزة بعد انتهاء جنازة ارييل شارون، والتي اعتبرتها مصادر عسكرية في غزة اختبارا على 
 صاروخ مضاد للطائرات.

ر المضادات األرضية والصورايخ المضادة كتائب القسام من جهتها، أعلنت أكثر من مرة أنها حققت عب
سقاط طائرة تجسس مقاتلة، دون  جبارها على الهبوط، وا  للطيران مفاجآت تمثلت بإصابة مروحية إسرائيلية وا 

 اإلشارة لتواريخ هذه األحداث، مما سيؤثر على تحليق الطائرات الهجومية في أي حرب قادمة على غزة.
" في غزة، خالل 1كها الصواريخ المضادة للطائرات من نوع "سام وكشفت الكتائب ألول مرة عن امتال

، بجانب أسلحة رشاشة خفيفة، بينها بنادق قنص، 2023عرض عسكري حضره "المونيتور" أواسط سبتمبر 
 وقذائف "آر بي جي" المضادة للدروع، وأسلحة ثقيلة ثبتت على عربات ذات دفع رباعي.

قضية، ناقاًل عن أوساط عسكرية إسرائيلية أن استخدام الصواريخ "المونيتور" سبق له أن ناقش هذه ال
المضادة للطيران يشير لتغييرات تشهدها المنطقة، مرجعة السبب إلى انهيار نظام القذافي في ليبيا، الذي 
ساهم بوصول كميات هائلة من األسلحة المتطورة لتنظيمات فلسطينية، وصلت غزة، يصل تعدادها ألف 

خزونات العسكرية، ورغم محاوالت القوات األمريكية تحديد مواقعها، لكنها وجدت فقط بضع صاروخ من الم
 مئات منها.

 
 الدفاع الجوي

وخالل إعداد هذا التحقيق، اطلع "المونيتور" على وثيقة عسكرية لدى ما يسمى "وحدة الدفاع الجوي" لدى 
يلي ساهم بصورة كبيرة باستهداف العشرات من أحد األجنحة المسلحة في غزة، جاء فيها أن الطيران اإلسرائ

عناصرها، بقدرته على رصد تحركاتهم، وأفشل الكثير من المخططات التي أعدها في الحربين السابقتين، 
عبر مالحقة مطلقي الصواريخ باتجاه المستوطنات اإلسرائيلية، أو اغتيال العناصر المتقدمة على حدود غزة 

 الشرقية.
تي توزع على نطاق ضيق لدى أفراد هذه الوحدة، التي باتت ضمن هيكلية جميع الفصائل وأضافت الوثيقة ال

الفلسطينية، أنها اجتهدت السنوات الماضية بإعداد خطط عسكرية لمواجهة اجتياح إسرائيلي لغزة، ونجحت 
على حدود مدينة غزة  2004أحيانًا بصد هذا التوغل البري الميداني، مستذكرة ما حصل في حرب 

الجنوبية، لكن الطيران اإلسرائيلي كان بالمرصاد ألوائل المسلحين الذين شكلوا رأس الحربة لمواجهة الجيش، 
كاشفًا أن الهدف األساسي القتناء الفلسطينيين هذه المضادات الجوية هو إصابة سالح الجو اإلسرائيلي 

حة في غزة وصعوبة الحصول على بالشلل. ولكن ال يزال يشكل ذلك تحديا نظرا الى صغر عدد هذه األسل
 أعداد اضافية بعد تدمير األنفاق المخصصة للتهريب.
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وختمت الوثيقة بالقول: طالما أن الطيران اإلسرائيلي يتكفل بإفشال جميع الخطط الفلسطينية لحماية غزة من 
حباط طلعاته الجوية، ووضع حد للتحليق الم كثف على مدار أي اجتياح بري ميداني، فالبد من مواجهته، وا 

 الساعة في األجواء الفلسطينية.
وقد أكدت كتائب القسام أن "وحدة الدفاع الجوي"، بدأت بإمكانات بسيطة من رشاشات متوسطة وثقيلة، 
لكنها استطاعت خالل فترة وجيزة أن تشكل تهديدًا جديًا للطائرات اإلسرائيلية، ومعيقًا لها في عملها، 

 جنوب وشمال غزة، دون تحديد تواريخ لذلك. مناطيد تجسس 3ونجحت بإسقاط 
قائد عسكري ميداني كبير في غزة، قال "للمونيتور" خالل لقائه بأحد مزارع غزة الشرقية: من حق المقاومة 
امتالك مختلف أنواع األسلحة التي تساعدها في التصدي آللة الحرب اإلسرائيلية، بعد أن تحولت غزة "حقل 

يخ والقذائف الفوسفورية والفراغية والصوتية التي يطلقها الطيران اإلسرائيلي، تجارب" لشتى صنوف الصوار 
نها لن تمنحه الفرصة ألن يكرر ذلك بأي مواجهات قادمة.  وا 

ولدى سؤال "المونيتور" له عن عدد تقريبي للصواريخ المضادة للطائرات المتوفرة في غزة، قال: إنها باتت 
، ولم يعد حكرًا على أحد، لكني يمكنني القول أن الزمن الذي يمتلك فيه متوفرة لدى جميع األجنحة المسلحة

سالح الجو اإلسرائيلي زمام المبادرة، وشعوره بأن أجواء قطاع غزة مستباحة أمامه، ليفسح المجال لطائرات 
 ن يعود!"، للتحليق عبرها شمااًل وجنوبًا، زمن فات وانقضى، ول26المختلفة "االستطالع والهليوكبتر واإلف 

 09/2/2104، المونيتور
 

 "إسرائيل"و "كيري"خطة  .39
 غازي العريضي
تسعى اإلدارة األميركية إلى تحقيق خرق ما في المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية للوصول إلى اتفاق إطار، 

ستفادة من تمدّد على أساسه فترة التفاوض لالنتقال إلى المرحلة النهائية. يبدي أركان اإلدارة حرصًا على اال
الظروف اإلقليمية والدولية المواكبة للمفاوضات ولما تحقق حتى اآلن، مؤكدين التمسك بأمن إسرائيل وتوفير 

 كل الضمانات لها.
إن الدبلوماسية األميركية تدعم اإلسرائيليين والفلسطينيين في الوقت ": "حالة االتحاد"أوباما قال في خطاب 

ولكنها ضرورية إلنهاء النزاع هناك، إلنجاز الكرامة ودولة مستقلة  الذي يطلقون فيه محادثات صعبة،
. "للفلسطينيين، وسالم دائم وأمن لدولة إسرائيل، دولة يهودية تعرف أن أميركا ستكون دومًا إلى جانبها

 واضح هنا التأكيد على يهودية الدولة اإلسرائيلية، والتي باتت أمرًا ثابتًا في الموقف األميركي وفي كل
 "مارتن إنديك"الخطط والمبادرات التي قدمت حتى اآلن للفلسطينيين. مبعوث اإلدارة األميركية للمفاوضات 
المرتقبة  "كيري"قال خالل لقاء مع قادة يهود منذ أيام وفي محاولة لتطمينهم واستباق زيارة وزير الخارجية 

 إلى إسرائيل إن بنود اتفاق اإلطار تتضمن:
لشعب اليهودي. مع ما يعني ذلك من انعكاس على العرب وحقوقهم الموجودين داخل إسرائيل دولة ل - 2

 هذه الدولة، وعلى الرؤية اإلستراتيجية للفلسطينيين وحقهم في أرضهم التي اغتصبها اآلخرون.
لكن األمر ليس  61فلسطين، دولة للشعب الفلسطيني. ولكن أي فلسطين وأي حدود  العنوان حدود الـ  - 2

 ًا حتى اآلن.محسوم
ترتيبات أمنية مفصلة في غور األردن. سياج جديد، مجسّات وطائرات من دون طيّار، وهذا األمر ال  - 3

يمكن بّته إال بموافقة األردن الذي يشهد وضعه الداخلي نقاشًا حادًا حول المفاوضات، وما يمكن أن تتركه 
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جنسيات ألبناء األمهات األردنيات واستنفار من انعكاس على الوضع الداخلي السيما في ظل اقتراح منح 
رجال الحرس القديم في البالد رافضين األمر معتبرين أنه يؤدي إلى التوطين وصواًل إلى الحديث عن 
تغييرات واستعدادات لمرحلة جديدة ستؤدي إلى دور أساسي للمتحدرين من أصل فلسطيني. وقد عقدت 

وز وقيادات أردنية لعبت أدوارًا بارزة في مراحل مختلفة، تمحورت اجتماعات مكثفة في األردن شارك فيها رم
 كلها حول التحذير من المساس بالمصالح العليا لألردن في هذه المرحلة بالذات.

تعويض الالجئين الفلسطينيين. إذًا ليس ثمة حق عودة. وبالتالي سيبقى الفلسطينيون حيث هم أو يعاد  - 4
 توزيعهم.

ن اليهود. وهذا المصطلح الجديد الذي تم اختراعه منذ مدة وتناولناه في أكثر من تعويض الالجئي - 2
مقالة، وحسب اإلحصاءات اإلسرائيلية فإن عدد هؤالء يفوق عدد الالجئين الفلسطينيين، وبالتالي وكما ذكرنا 

ير تمارسه أكثر من مرة سيكون إلسرائيل في ذمتنا مال وسنكون أمام مرحلة استنزاف كبيرة وابتزاز خط
 إسرائيل علينا كعرب من هذا الباب.

من المستوطنين يبقون تحت السيادة اإلسرائيلية ويمكن للباقين أن يكونوا تحت  %40المستوطنات:  - 6
السيادة الفلسطينية، هذا األمر لم يحسم ألنه أثار عاصفة من المواقف داخل إسرائيل، بل داخل الحكومة 

هذا االقتراح ليس أخالقيًا وهو يضع عالمة استفهام "قال:  "نفتالي بينت"قتصاد اإلسرائيلية نفسها. وزير اال
عام من الحنين وانتظار العودة إلى أرض  2000على وجودنا في تل أبيب. من يؤمن به فاقد للقيم. بعد 

تهديد . ووجه كالمه إلى نتنياهو ثم اعتذر بعد "، هذا مناف للعقل"أبومازن"إسرائيل، لن نعيش تحت حكم 
 رئيس الوزراء له بطرده من الحكومة.

إن أحدًا اليعتقد بوجود إمكانية لبقاء مستوطنين داخل حدود الدولة "قال : « سيلفان شالوم»وزير الطاقة 
 ."الفلسطينية المستقبلية

فير ال أتمنى ألّلد أعدائي أن يعيش تحت حكم الفلسطينيين، ال يمكن تو "نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي قال: 
الفكرة خيالية وفيها "نائب وزير في مكتب الحكومة قال :  "أوفير أكونيس". "األمن لمواطنينا من دون الجيش

الكثير من الهذيان. هي وهم. ال يمكن ترك مئات اآلالف من المواطنين اإلسرائيليين تحت رحمة من ارتكبوا 
 "عملية الفتك في رام هللا

 ."الفكرة خطيرة وليست أخالقية"واصالت: نائبة وزير الم "تسيبي حوطوبيلي"
طرحت الفكرة إلحراج جماعة السلطة. هم يرفضون نتهمهم "رّد مكتب نتنياهو على كل ذلك بالقول: 

كما كان قد  61! لكن هذا األمر يعني عودة البحث بتبادل األراضي، وبالتالي تعديل حدود إلى  "بالعرقلة
 سابقًا. "جورج ميتشل"طرحه 

، ثمة ضبابية حولها. موضوع معقّد. ويقع هنا تناقض. تسريبات سابقة تحدثت عن القدس القدس - 1
الشرقية عاصمة لفلسطين، مقابل فكرة إسرائيلية تقول: اختاروا مكانًا آخر سموه القدس، وما شئتم واعتبروه 

 عاصمة للدولة الفلسطينية!
السالم، داعيًا الدول الكبرى المعنية إلى التدخل إلى المصاريف العالية التي يتطلبها اتفاق  "إنديك"وأشار 

عادة توزيع الالجئين في فلسطين الجديدة.  لدعم االقتصاد الفلسطيني وا 
في مؤتمر ميونيخ لألمن الذي عقد منذ أيام، التقى ممثلو االتحاد األوروبي، وأميركا وروسيا واألمم المتحدة 

بلير لمناقشة خطة كيري، الذي دعا إسرائيل إلى اتخاذ ورئيس اللجنة الرباعية لمفاوضات السالم توني 
أمن إسرائيل الحالي مؤقت ويتبّدد إذا فشلت المفاوضات. هناك "خطوات للوصول إلى اتفاق اإلطار وقال: 
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اتخاذ كل اإلجراءات »، مؤكدًا «معركة متصاعدة لنزع الشرعية عن إسرائيل. وثمة من يتحدث عن المقاطعة
 ."اإلستراتيجيةالتي تضمن مصالحنا 

كيري دخل في هذا الموضوع منذ البداية بهدف "أحد رموز إدارة بوش االبن السابقة قال:  "إليوت إبرامز"
التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي. األمر مستحيل. قد يكون لديه أرنب في قبعته )ساخرًا(، لكن أشك في 

 ."ذلك
نحن أمام فرصة. وعلى اإلسرائيليين "ذ أيام: دبلوماسي أوروبي مواكب لسير المفاوضات قال لي من

التقاطها. تعرفون أننا ملتزمون بأمنها ومصالحها، ونحن في األساس ضد اإلرهاب الذي تحّذر إسرائيل من 
خطره وتمّدده. وقدمنا لها كل الضمانات، ولكن ال نستطيع تجاهل حق الشعب الفلسطيني. ثمة مقاطعة من 

قتصاد اإلسرائيلي والمشكلة تكبر. أميركا تبذل جهودًا صادقة. وتطلعنا على قبل شركات أوروبية كبرى لال
كل شيء. وأعداء إسرائيل في مأزق. السلطة الفلسطينية تريد االتفاق ولكن ليس أي اتفاق. تريد اتفاقًا يمكنها 

العربي من  مأزومة في الداخل والخارج نظرًا للمتغيرات التي يعيشها الوضع "حماس"تسويقه أمام شعبها. 
، إلى غرق هذا األخير في الحرب السورية "حزب هللا"سورية وخروجها منها إلى اهتزاز عالقتها بإيران و

وانفتاح إيران على الغرب وا عطائها األولوية لالتفاق النووي والمحافظة على دورها في سورية، مرورًا بمصر 
 رهاب الفلسطيني.وما تقوم به في مواجهة اإلرهاب في سيناء وبالتحديد اإل

مأزومة بأنفاقها التي تدّمر وبإنفاقها المالي. العرب مشغولون إما بدولهم في الداخل أو باألزمة  "حماس"
السورية أو بالمواجهة مع إيران التي بات يعتبرها بعضهم العدو األول. وهذا البعض تتالقى مصالحه 

ئيل. الوقت مالئم للوصول إلى اتفاق. ونحن وروسيا موضوعيًا مع إسرائيل. لم يعد ثمة قوة عربية تهدد إسرا
وأميركا ضامنون. االتفاق يوّفر األمن واالستمرار واالستقرار إلسرائيل، يحررها من خطر نزع الشرعية عنها 

 !"الذي ينمو في أوروبا، ويعطي الفلسطينيين حقهم
تقوا مسؤولين سياسيين وأمنيين. هل سمعت شيئًا من هذه العناوين من أصدقاء زاروا العاصمة األميركية وال

 يقنع هذا المنطق إسرائيل  هل تكتفي بما يقّدم لها  هل تتخلى عن أحالمها التوسعية الكبرى 
 ثمة من يقول: ما دام المحيط ال يقلقها، فلماذا تقدم تنازالت وهي خبيرة في االبتزاز وكسب الوقت 

 مقبلــــون على أيام صعبة في فلسطين.في كل الحاالت وأمام كل اإلجابات واالحتماالت، 
 22/2/2104االتحاد، أبوظبي، 

 
 
 

ر مفاوضات جون كيري؟ - الفلسطيني "اتفاق اإلطار" .41  اإلسرائيلي يل يفج 
 ماجد الّشيخ

اإلسرائيلية التي بدأت في أواخر تموز )يوليو( -شهران من اآلن، ويكتمل مولود المفاوضات الفلسطينية
لخارجية األميركي جون كيري. وفي رصد مجمل أو تفاصيل مجرياتها، يتضح أن ما الماضي برعاية وزير ا

لمعطيات ما يجرى اقتراحه أو يخطط له، قد يكون سبب انفجارها، إذ لم يبق  "وضوح فاقع"بدأ يتكشف من 
ما يمكن التكهن في شأنه من قضايا المفاوضات الست. فالمواقف اإلسرائيلية الواضحة والتي تمثل قمة 
الصلف والغرور واإلجحاف بحق الفلسطينيين، لن تترك أي أمل بإنجاز مفاوضات مريحة تصل إلى خواتيم 
ن عمل كيري أكثر لمصلحة الطرف اإلسرائيلي، عبر تبني الكثير  تسوية ممكنة بموافقة الطرفين المعنيين؛ وا 
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يطرحه، على رغم الرفض من مواقفه، مع سعيه الى إرضاء الطرف الفلسطيني عبر استجابات شكلية لما 
اإلسرائيلي القاطع للكثير من مضامين المواقف الفلسطينية وجوهرها، والتي شكلت وتشكل عقد المفاوضات 

 منذ البداية وحتى اللحظة.
أخيرًا وبعد أسابيع من جهود مضنية وكبيرة من وزير الخارجية األميركي جون كيري، لتذليل عقبات 

التي يراد من ورائها  "اتفاق اإلطار"لفلسطينيين، ولالتفاق على ما يسّمى وثيقة التفاوض بين اإلسرائيليين وا
إطالة عمر المفاوضات لعام آخر، على أن يكون االتفاق هو مرجعية التفاوض على ملفات الحل النهائي، 
كشف المبعوث األميركي مارتن إنديك عن الخطوط العريضة لهذه الوثيقة، المنوي طرحها رسميًا في 

 ضون أسابيع قليلة، بعد تسريبات وتوقعات، في مجملها كانت ال تحظى بالقبول الفلسطيني.غ
مع تبادل  61فحوى ما نقله أنديك، أن هذه الوثيقة تنص على إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 

بقاء ما بين  ائيلية، من دون في المئة من المستوطنين تحت السيادة اإلسر  40في المئة إلى  12لألراضي، وا 
يهودية "أن تحدد نسبة التبادل. كذلك تنص على أن يقوم الجانب الفلسطيني بموجب الوثيقة باالعتراف بـ

. وفي المقابل، تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية. بعدها يقوم الجانبان باإلعالن عن إنهاء "دولة إسرائيل
 الصراع بينهما!

الذين فّروا من الدول العربية في الحصول على  "اطنين اليهودالمو "تتطرق الوثيقة كذلك، إلى حق 
تعويضات، كما ستتناول حملة التحريض التي تشّنها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل. كذلك لم تشر إلى 
عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هّجروا منها، واستبدال ذلك بتعويضهم ماديًا. ولم تتناول 

نما اكتفت بذكر الوثيقة، ع مبادئ عامة وطموحات "لى ما روي عن إنديك، ملف مدينة القدس بالتفصيل، وا 
. ولكنها احتوت على موضوع وضع ترتيبات أمنية في منطقة غور األردن، وعلى الحدود "الطرفين في شأنها

التكنولوجية المتطورة  ما بين الدولة الفلسطينية المنشودة واألردن، وتشمل هذه الترتيبات الكثير من الوسائل
 والتي ستكون بإشراف الواليات المتحدة.

، توماس فريدمان قد كشف في التاسع والعشرين من كانون الثاني "نيويورك تايمز"وكان محلل صحيفة 
- إلنهاء الصراع الفلسطيني "اتفاق اإلطار")يناير( الماضي، عن أن كيري سيعلن خالل األيام المقبلة عن 

وستكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية. ونشرت الصحيفة األميركية، ما كشفه اإلسرائيلي، 
فريدمان عن بعض النقاط الواردة في هذه االتفاقية، التي ستقود الى اتفاقية تنهي الصراع، بحيث تنسحب 

عات مع تبادل لألراضي، وسيبقى بعض التجم 2661إسرائيل من الضفة الغربية على أساس حدود عام 
االستيطانية تحت السيطرة اإلسرائيلية، على أن يأخذ الجانب الفلسطيني في مقابلها أراضي في مناطق 

 أخرى.
وأضاف أن القدس الشرقية ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية، على أن يتم االعتراف بدولة إسرائيل كوطن 

من دون أن يجرى توضيح طبيعة  ،44قومي للشعب اليهودي، في حين لن يعود الالجئون الى مناطق عام 
 حل قضيتهم، كذلك سيتم وضع ترتيبات أمنية في منطقة غور االردن التي ستنسحب منها إسرائيل.

ووفقًا لبعض المصادر األميركية، وكذلك اإلسرائيلية المطلعة على المفاوضات، فإن نتانياهو يبدو عليه 
الجانب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته ال يريد ان  . فهو يريد المفاوضات والتوصل الى سالم مع"التمزق"

 يسجل عليه االنسحاب من الضفة الغربية وكذلك القدس الشرقية.
من هنا تلميح نتانياهو إلى أن إسرائيل ستتعامل بانتقائية مع الوثيقة التي يعتزم وزير الخارجية األميركي 

ا يطرحه األميركيون في وثيقة اإلطار. وفي جون كيري طرحها. لذلك، فإّن إسرائيل غير ملزمة قبول كل م
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رّده على تصريحات وزير االقتصاد في حكومته ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت الرافضة فكرة إقامة 
دولة فلسطينية، قال نتانياهو في كلمة ألقاها في مؤتمر معهد دراسات األمن القومي في تل أبيب، إّن 

قريبًا سنعرف ما إذا "نائية القومية. وفي شأن مستقبل المفاوضات، قال: الجمهور اإلسرائيلي يرفض دولة ث
واعترافًا متباداًل  "دولتين قوميتين"كان هناك مجال لدفع المفاوضات مع الفلسطينيين، والحل يجب أن يكون 

دة السلطة ، في إشارة إلى المطلب اإلسرائيلي لالعتراف بيهودية إسرائيل، وهو األمر الذي ترفضه قيا"بينهما
 الفلسطينّية.

 
 منزوعة السالح

وفي إطار الحل الدائم، وفق نتانياهو؛ على الدولة الفلسطينية أن تكون منزوعة السالح. لهذا ستكون بعض 
رموز السيادة محدودة، وعليها أن تعترف بإسرائيل بأّنها دولة يهودّية، لهذا تصر حكومته على االعتراف 

ية للشعب اليهودي، وهذا على حد زعمه، هو لب الصراع، الصراع ليس على بالدولة اليهودية كدولة قوم
 األراضي أو المستوطنات وال حول الدولة الفلسطينية.

وسط لغط المفاوضات، يكرر نتانياهو القول، وتحديدًا ألقطاب حزبه من المعسكر اليميني المتشدد، إن 
إلى اتفاق سالم، كما يشيع وزير الخارجية األميركي  إسرائيل والسلطة الفلسطينية ليستا قريبتين من التوصل

جون كيري، حيث تؤكد تقارير صحافية إسرائيلية تعتمد مصادر مّطلعة على ما يدور في غرف 
المفاوضات، أن واشنطن ومعها االتحاد األوروبي جادان في مساعيهما الى تقريب وجهات النظر بين 

يتضمن مبادئ حل القضايا الجوهرية  "اتفاق إطار"تعتزم حقًا عرض اإلسرائيليين والفلسطينيين، وأن األولى 
للصراع، بينها مطالبة إسرائيل بإخالء المستوطنات التي أنشأتها في غور االردن المحتل تدريجًا، خالل فترة 

 ثالث أو أربع سنوات بهدف تسليم السيطرة على هذه األراضي للدولة الفلسطينية.
ل الدعم األوروبي للوثيقة األميركية، نقل ديبلوماسيون أوروبيون رسالة واضحة وفي خطوة اعتُبرت من قبي

الى الجانب الفلسطيني، وذلك خالل لقاءات مغلقة ُأجريت في مدينة رام هللا خالل األيام الماضية، مفادها 
األمم المتحدة أن دول االتحاد األوروبي لن تقدم الدعم الواسع للجانب الفلسطيني في تحركاته السياسية في 

العبري، فقد نقل الديبلوماسيون األوروبيون هذا  "وااله"في حال رفض مقترحات كيري. ووفق ما نشر موقع 
الموقف الى كبار المسؤولين الفلسطينيين، مؤكدين لهم في هذه االجتماعات المغلقة أنهم مخطئون إذا 

ياسية في حال فشلت المفاوضات، موضحين أن اعتقدوا بأنهم سيجدون دعمًا واسعًا ومباشرًا لخطواتهم الس
الموقف األوروبي يدعم في شكل كامل خطة كيري للسالم في المنطقة، ومن يرد بالسلب على المقترحات 

 التي سيقدمها خالل األيام المقبلة، يعتبر أنه قال ال للدول األوروبية.
لى اتفاق محتمل أو ممكن. فالتباعد في كل األحوال، ليست المفاوضات قاب قوسين أو أدنى من التوصل ا

القائم ال يتيح تذليل العقبات القائمة، وهي أكثر مما يتصور حتى اآلن؛ إذ لن يكون ممكنًا االعتراف 
، وفي المقابل لن يكون ممكنًا االعتراف بفلسطينية دولة هي النقيض التاريخي للوجود "يهودية إسرائيل"بـ

لسطيني باألرض )فلسطين التاريخية( المتنازع عليها بين الحق الواقعي الصهيوني القائم على نفي الحق الف
المشروع من جهة، وذلك الحق المزعوم من جهة أخرى. ذلك هو لب الصراع، وذلك هو السبب الرئيس الذي 

 يمكنه أن يفّجر المفاوضات ويعيدها إلى المربع األول.
 20/2/2104الحياة، لندن، 

 



 
 
 

 

 

           28ص                                    3036العدد:     22/2/2104 سبتال التاريخ:

 لعالميهود ا انصهار"القلق" من  .40
 برهوم جرايسي

دور ليبرمان، في األيام األخيرة، إلى تخصيص مليار دوالر من أجل جدعا وزير الخارجية اإلسرائيلي أفي
مواجهة انصهار يهود العالم في شعوبهم، ومنع خروجهم من اليهودية، بإرادتهم أو بفعل الشريعة؛ وهذا بدال 

نتنياهو. ما يعكس "القلق" المتنامي في الحركة مليون دوالر طلبها رئيس وزرائه بنيامين  200من 
 فقط. % 6.2عاما بنسبة  42الصهيونية من تراجع أعداد اليهود في العالم، والذين زادوا خالل 

وهذه من الحاالت النادرة جدا التي ُيجاهر فيها قادة حكومة إسرائيل بقلقهم من تراجع أعداد اليهود في العالم. 
ة هذا التراجع، التكاثر الطبيعي في إسرائيل، استنادا إلى معطيات الحركة وما ُيعّوض بنسبة محدود

الصهيونية. وهذا القلق نابع من استمرار تراجع رافد الهجرة إلى إسرائيل، والذي يعزز وجود الكيان 
 اإلسرائيلي مستقبال.

مليون  22.63حوالي  2610وحسب آخر معطيات للحركة الصهيونية، كان عدد يهود العالم في العام 
، من % 6.2مليون نسمة، أي بنسبة  23.42، إلى أقل من 2022عاما، في العام  42نسمة، ارتفع بعد 

 ماليين نسمة في إسرائيل. في حين تضاعف عدد سكان العالم خالل ذات الفترة. 6بينهم 
ل، التي ضمنت ونرى في التفاصيل أن أعداد اليهود تتناقص في كل دول العالم سنويا، باستثناء إسرائي

، لن تكفي الزيادة في 2020الزيادة الطبيعية فيها خالل السنوات األخيرة زيادة محدودة. ولكن حتى العام 
 23.21إسرائيل لسد وتجاوز تراجع أعداد اليهود في العالم؛ إذ سيكون عددهم، حسب تقديرات الصهيونية، 

 ألف نسمة عن اليوم. 20مليون نسمة، أي بتراجع بنحو 
سبب األكبر لهذا التحلل واالنصهار، هو الزواج المختلط مع الديانات األخرى. إذ بحسب الشريعة، فإن وال

اليهودي هو من كانت والدته يهودية، بمعنى أن الرجل الذي زوجته ليست يهودية ال يعتبر أبناؤه يهودا، 
تُثبت أبحاث مؤسسات الحركة والعكس بالعكس؛ حين تكون الوالدة يهودية، بمعنى أن زوجها ليس يهوديا. و 

الصهيونية أنه حين ال يتم االعتراف بأبناء اليهودي من زوجة ليست يهودية كيهود، فإن الغالبية الساحقة 
 جدا ممن يولدون ألم يهودية وأب ليس يهوديا، هم ال يعتبرون أنفسهم يهودا.

بالمعدل. وهذه النسبة قائمة  % 42وحسب تقديرات الصهيونية، فإن نسبة زواج اليهود المختلط في العالم 
في الواليات المتحدة، أكبر تجمع لليهود في العالم بعد إسرائيل. بينما ترتفع النسبة في دول االتحاد السوفيتي 

 .% 22السابق إلى أكثر من 
ليس هذا فحسب، بل إن استطالعات عديدة، منها ما ظهر في نهاية العام الماضي، دّلت على أن غالبية 

ء الديانة اليهودية في أوطانهم يبتعدون، أكثر فأكثر، عن المشروع الصهيوني، وال يضعون إسرائيل على أبنا
رأس أولوياتهم، كما يبتعدون عن الديانة اليهودية. فمثال، ثلث الشباب اليهود في الواليات المتحدة يعتبرون 

اجع حاد في جاهزية اليهود للهجرة إلى أنفسهم من دون ديانة. وتفسر الصهيونية هذه المعطيات على أنها تر 
 إسرائيل، التي تراها الصهيونية ضامنا أساسيا للحفاظ على الغالبية اليهودية في كيان إسرائيل.

وتريد إسرائيل من رصد الميزانيات، تشجيع أبناء الديانة اليهودية على االقتراب من المؤسسات اليهودية في 
روع الصهيوني. لكن إسرائيل ومعها الصهيونية، تعرفان أن "كلمة السر" أوطانهم، كمقدمة لتقريبهم من المش
 الُمحفّزة على الهجرة هي االقتصاد،

من يهود العالم يعيشون في أوطان تتمتع بمستوى معيشة أعلى مما هو في إسرائيل. ولهذا، ليس  % 60و
النوعية"، بمعنى استقدام ذوي  صدفة أن ظهرت دعوات في إسرائيل في السنوات األخيرة، للبحث عن "الهجرة
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القدرات المالية، وليس الفقراء الذين يتحولون إلى عبء على الخزينة اإلسرائيلية العامة، ونسبة التكاثر بينهم 
 ضئيلة، وال يضيفون شيئا للعامل الديمغرافي.

مام واقع تراجع إن الضجة التي أحدثها ليبرمان، شبيهة بزوبعات إسرائيلية أخرى ظهرت في العقد األخير أ
ألف مهاجر سنويا، وبما ال يقاوم الزيادة لدى فلسطينيي  26الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، وهي في حدود 

ألفا من حملة الجنسية  22آالف إلى  20. علما أن إسرائيل ال ُتسقط الجنسية عن ما يقدر عددهم بين 44
كي ال يهتز الميزان الديمغرافي. وحسب التقديرات، اإلسرائيلية، والذين يهاجرون من إسرائيل سنويا، وذلك 

ماليين مسجلين في إسرائيل، هم في الواقع هاجروا من إسرائيل،  6ألف يهودي من أصل  120فإن نحو 
 ومنتشرون في العالم، والسيما الواليات المتحدة.

 22/2/2104الغد، عم ان، 
 

 ألسد وحز   هلل وانشغال الجهاديين بسوريةاليوم بعد ارتباك إيران وضعف ا "إسرائيل"ال خوف على  .42
 اليكس فيشمان
يران وضع على طاولة القيادتين السياسية  حينما بدأت هذا االسبوع المحادثات بين القوى العظمى وا 

. تقول شعبة االستخبارات إن إيران لم تتخل عن حلمها الذري. "أمان"والعسكرية في إسرائيل تقدير ُمحدث لـ
ا بقي النظام الحالي في طهران على حاله ولم يحدث تغيير حاد في الجو الدولي فقد وبعبارة اخرى اذ

 تتوصل الى قنبلة ذرية.
لكن هذا جانب واحد من جانبي قطعة النقد. إن جهات االستخبارات في إسرائيل تعرض ايضا نصف الكأس 

يضا إيران التي غيرت ترتيب المآلن ذلك أن إيران روحاني التي تواصل السباق الى القنبلة الذرية هي ا
أولوياتها الداخلي وجعلت رفاهة المواطن في المركز. ويقولون في إسرائيل إن لهذا التحول آثارا مباشرة على 
قوة المحور المتطرف إليران وحزب هللا وسورية. إن حصة كبيرة من الموارد التي ُأنفقت الى اآلن على نشر 

 ظمات متطرفة توجه اآلن الى داخل إيران.الثورة االسالمية ودعم نظم حكم ومن
كان على روحاني كي ينجح في مسار تحويل الموارد الى االقتصاد اإليراني السيء الحال أن يمس شيئا ما 
بقوة حرس الثورة وكان هذا اجراءا حظي بتأييد من الزعيم الروحاني خامنئي برغم ما في ذلك من العجب. 

المعركة السرية على إسرائيل باستعمال منظمات ارهابية وتهريب كثيف وهكذا فقدت المنظمة التي تتقدم 
للسالح، شيئا من ميزانيتها ومن قوتها ايضا. وقد نجح روحاني ايضا في االشهر الثمانية االخيرة في أن 
يزيح عددا من رجال حرس الثورة عن مناصب رئيسة رفيعة في االقتصاد والجيش واالستخبارات والعالقات 

ية اإليرانية. وكان من نتيجة ذلك أن أخذ يقل الدعم االقتصادي والعسكري الذي تعطيه إيران لسورية الخارج
 وحزب هللا.

إن سورية وحزب هللا بحسب التصور االمني اإليراني هما الخط الدفاعي االمامي في مواجهة إسرائيل. 
قوة إسرائيل. لكن هذه الجبهة  وعملهما أن يصدا ويردعا كل قصد إسرائيلي الى ضرب إيران وأن يضعفا

أخذت تضعف. وهذه بشرى خير بالنسبة إلسرائيل وال سيما على خلفية تهديدات الجهاد العالمي والفوضى 
فرصة ‘االقليمية وعشرات آالف الصواريخ الموجهة عليها والمشروع الذري اإليراني الذي ال ُيصد. وهذه 

ف كوخافي في محاضرة له في معهد بحوث االمن قبل اللواء افي’ أمان‘كما عرفها رئيس ’ تاريخية
 اسبوعين.
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إن المحور المتطرف تؤيده دعامتان أخريان سوى الدعم اإليراني أخذتا تتضعضعان هما: االولى مكانة 
الرئيس االسد، والثانية قوة حزب هللا. إن الجهات االستخبارية في إسرائيل ال تشك في أن االسد لن يبقى في 

ار أي تسوية في سورية. فهذا الرجل بحسب تقديرات االستخبارات في إسرائيل فقد شرعية الحكم في اط
 حكمه لشعبه.

للجبهة المتطرفة هي صورة ازمة ال رجعة عنها، فقد انقسم الجيش  "الدعامة السورية"إن صورة الوضع في 
الحرب االهلية، ألف جندي بعد ثالث سنوات من  400السوري نصفين فبقي من جيش كان فيه نحو من 

ألف شخص فقط. والمعطى األكثر حدة هو مقدار الخسائر التي أصابت الجيش  200بقي نحو من 
من عدد كل المصابين  أكثرألف جريح وهو عدد  60ألف قتيل و 30السوري في هذا القتال التي بلغت 

يصعب تقديره. وما عادوا الذين مني بهم في مواجهاته مع إسرائيل على مر السنين. وأما الضرر المعنوي ف
ن عشرات آالف الجرحى من الجيش السوري  يتحدثون عن عالج منظم للمصابين في المستشفيات، وا 
يعالجون في منشآت مؤقتة وال يوجد ما يكفي من المعدات الطبية ال للجنود وال للمواطنين. إن الناس يموتون 

ساعدة الدولية منها. وقد تجاوز العدد الرسمي للقتلى كالذباب وذلك قبل أن تبدأ األوبئة التي تحذر جهات الم
ماليين  4ألف وأصبح أكثر من  400ألفا. ويقترب عدد الجرحى من  220في سورية من المدنيين والجنود 

 انسان الجئين.
بالمئة من مساحة سورية. وأخذ يقل  12برغم قصص النجاح في معارك محلية، فقد االسد السيطرة على 

والقذائف التي يستطيع اطالقها. إن الروس ينقلون في كل اسبوع مقادير ضخمة من السالح  خيعدد الصوار 
 والذخائر عن طريق ميناء الالذقية لكن هذا المدد ال يستطيع أن يجاري معدل االطالق.

ع إن الجيش السوري ال يهدد إسرائيل في الحقيقة. إن له قدرة نارية بعيدة المدى وله قدرات في مجال الدفا
التي باعه الروس إياها لكن عيني االسد ما  "21إس.إي "الجوي في صورة البطاريات الجديدة من طراز 

القتال في  ألجلعادتا موجهتين الى إسرائيل. وقد أزال جزءا كبيرا من جيشه في هضبة الجوالن وجبل الشيخ 
 داخل المدن السورية.

تحارب سورية، والذي يمكن أن يورط سورية هو إن إسرائيل بحسب وجهة النظر السورية ال تنوي أن 
ن دين السوريين لحزب هللا كبير فاذا اشتعلت الحدود بين لبنان  مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحزب هللا. وا 
سرائيل فسيجب على االسد أن يهب لمساعدة نصر هللا. لكن الرغبة السورية في اشتعال حريق في مواجهة  وا 

 إسرائيل ضئيلة جدا.
 

 ة مرآةصور 
يوضع على طاوالت رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس هيئة االركان مرة في كل ثالثة اشهر تقرير 

:، وهذا التقرير يشرح رؤية العدو إلسرائيل، ويمكن ادخال هذا "صورة مرآة"استخباري سري جدا هو بمثابة 
 ضعنا جيد.. ويتبين هناك أن و "مقياس الردع اإلسرائيلي"التقرير ايضا تحت عنوان 

مني، تصور هذه التقارير القيادة اإلسرائيلية بأنها قيادة مصممة جدا وغير متوقعة جدًا في المجال األ
ن جيراننا في الشمال على يقين من أنه اذا  وتستطيع أن تتخذ قرارات ال تناسب فيها على استعمال النيران. وا 

رائيلي سيزرع في لبنان دمارا أوسع مما كان في أي نشبت ازمة مثال بين إسرائيل وحزب هللا فان الجيش اإلس
وقت مضى. وينبغي أن نفرض أن هذه التقارير فيها تناول العدو لتدريبات الجيش اإلسرائيلي وتسلحه 
ولتصريحات ضباط كبار وقادة إسرائيليين. وال شك في أنه يرد هناك ايضا تطرق الى نشاط الجيش 
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الجارة. وليس من الداحض أن نفرض أن العدو يحاول بمساعدة خبراء اإلسرائيلي الكثيف السري في الدول 
اجانب مثل اإليرانيين مثال أن يدرس هذا النشاط ويشمل ذلك التقنيات ووسائل القتال التي استعملت فيما 

لسالح الجو اإلسرائيلي في سورية. إن القدرات غير المفسرة ’ هجمات غامضة‘يسمى في الصحف االجنبية 
هم العدو دائما. فاذا كان االنجاز المطلوب من جيش هو أن يردع العدو أوال بال حرب فمن ستقلق وت

 الصحيح الى اآلن أن الجيش اإلسرائيلي يفي بذلك بحسب هذه التقارير على األقل.
ويزيد قطرة على نصف الكأس المآلن اجراء التحلل من السالح الكيميائي في سورية برغم تعويقات اخراجه 

عليه خارج حدود الدولة. وقد نبع التعويق الى اآلن من مشكالت لوجستية كالنقص في وسائل النقل  للقضاء
المالئمة وصعوبات تأمين القوافل التي يفترض أن تنقل المواد الى ميناء الالذقية. وحينما ُحلت هذه 

ظلوا يشغلون أنفسهم المشكالت بدأ االسد ينفذ حيل تأخير تسليمه لكسب الوقت ألن نظام حكمه مؤمن ما 
بالسالح الكيميائي. لكنهم في إسرائيل ُيقدرون أن هذه الحيل لن تستمر وقتا طويال وذلك في االساس ألن 

طن من مواد القتال الكيميائية. وُيقدرون في  400الروس يضغطون على االسد. وُينتظر اآلن نقل نحو من 
 لبحر بعد شهرين أو ثالثة.إسرائيل أنها سُتخرج الى مواقع القضاء عليها في ا

 
 جنازات في منتصف الليل

للمحور المتطرف والعدو المركزي للجيش اإلسرائيلي هي حزب هللا. والكأس هنا ايضا  "الدعامة الثالثة"إن 
غير فارغة تماما. فعلى حسب الصورة التي تصور في إسرائيل يمر حزب هللا اآلن بواحدة من أقسى الفترات 

وزراء الى الحكومة الجديدة في لبنان، أخذت مكانته في لبنان  4 بإدخالهانجازه الحالي  في تاريخه. وبرغم
والعالم العربي تضعف. والذي يتابع موقع الشيخ القرضاوي في الشبكة، وهو أعظم الفقهاء المسلمين تأثيرا 

 في العالم، يستطيع أن يشاهد هناك مطر الشتائم التي يمطر حزب هللا بها.
زب هللا في الرأي العام فقط بل ضعف ايضا ألن اإليرانيين أصبحوا يحولون اليه قدرا أقل من لم يضعف ح

المال ومن الوسائل القتالية. واذا لم يكن ذلك كافيا فان االوروبيين انضموا الى االمريكيين وأعلنوا أنه منظمة 
 ارهابية وهو شيء ال يزيده قوة.

مواجهة عسكرية مع إسرائيل  إلمكانيةهو متأهب في جنوب لبنان إن حزب هللا متورط اليوم في جبهتين. ف
ويدير معركة في جنوب بيروت وفي البقاع اللبناني ايضا. وفي مقابل ذلك أرسل الى سورية الى اآلن بين 

 بالمئة من عدد البسي البزات العسكرية في المنظمة. 20آالف مقاتل هم  2آالف الى  3
وتاه الذين قتلوا في الجبهة السورية. وهو يفعل ذلك في الظالم بعيدا عن وفي كل ليلة يدفن حزب هللا م

عدسات التصوير كي يخفف االنتقاد في الداخل. وقد قتل بضع مئات من رجال حزب هللا في السنة ونصف 
بالمئة من القوة  20مقاتل هم  400السنة التي شارك فيها في القتال في سورية. ويتحدث أحد التقديرات عن 

لتي أرسلتها المنظمة الى المعركة. ويحارب نصر هللا الستمرار والية االسد الذي هو دعامته الرئيسة حتى ا
 واضحا أن االسد لن يبقى. أصبحوقد 

إن ما يبدو اليوم طريقا مسدودا ايضا في الساحة الفلسطينية حول مبادرة كيري لن يفضي الى انتفاضة 
معقولية أصبح  أكثريؤمنون بأنه كلما كان الوضع االقتصادي  عامة بالضرورة. فهم في قيادة المركز

احتمال االنفجار العسكري أقل. ولهذا يوصي المستوى العسكري المختص المستوى السياسي بأن يرخي 
الحبل للفلسطينيين شيئا ما في مجال التنقل واعطاء رخص البناء وتطوير المناطق الصناعية وتوسيع 

سطينية في المنطقتين ج و ب. وأصبحت حماس في غزة اآلن على األقل أكثر صالحيات ما للسلطة الفل
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اشتغاال بالصراع على حكمها من السعي الى مواجهة عسكرية مع إسرائيل. والباعث الرئيس عند الغزيين 
ايضا اقتصادي، فقد تركهم اإليرانيون وضعف االتراك وأصبح المصريون يرون غزة عدوا. إن غزة تستطيع 

ري سلعا من إسرائيل لكنها تكلف هنا اضعاف ما تكلفه في مصر. وعند قيادة الجنوب ايضا سلسلة أن تشت
توصيات بتسهيالت في مجال نقل السلع ومواد البناء. إن الجيش يوصي لكن المستوى السياسي هو الذي 

 يجب أن يقرر هل ينتهز هذه الفرص التي ُتمكنه من أن يكسب الهدوء.
 

 الصلة السعودية
ي الوقت الذي تضعف فيه الجبهة المتطرفة أخذ يقوى المحور العربي المعتدل. وفي إسرائيل يعدون اربعة وف

مواضيع مشتركة على األقل لنا مع المحور العربي المعتدل وال سيما السعودية ومصر وهي: محاربة 
قرار الوضع في سورية، وزحزحة قد مي حزب هللا. ويبدو أنه االخوان المسلمين، ومحاربة الجهاد العالمي، وا 

تجري بين إسرائيل والسعودية اتصاالت وتُنقل رسائل بواسطة جهات غير رسمية. ويشترط السعوديون 
شرطين لتنتقل االتصاالت الى سبل أكثر رسمية االول أن تعلن إسرائيل أنها تقبل المبادرة السعودية في 

ذاينيين. ؛ والثاني أن يحدث تقدم ما في التفاوض مع الفلسط2002 لم يكن عند إسرائيل الكثير مما تفعله  وا 
مع الفرصة االستراتيجية التي يعرضها المحور المتطرف فال يجوز لها أن تبقى ساكنة في مواجهة الفرصة 
التي يعرضها عليها المحور المعتدل. فال شك في أن عالقات بين إسرائيل والسعودية هي مرساة استراتيجية 

ا أثمان سياسية في ميادين أقل احراجا مع الفلسطينيين مثال. لكن المسافة ما زالت تستحق أن ُتدفع عنه
 كبيرة بين هذه االقوال والخواطر التي ُتسمع في ديوان رئيس الوزراء ايضا وبين العمل بالفعل.

 
 
 
 

الترويج  إن الجهات االستخبارية تشير للمستوى السياسي الى التهديدات والى الفرص. فأما التهديدات فان
لها أسهل فهي تصنع عناوين صحفية والجيش هو الذي يعالجها آخر االمر. وأما الفرص فال ُتصور دائما 

 والساسة هم الذين يجب عليهم أن يعتنوا بها، فال عجب أن تكون درجة مشاهدتها منخفضة.
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