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  المقاومة بغزة

رية، التي قامت في شهر أندراوس: أكدت األجهزة اإلستخبارية اإلسرائيلية أن الحكومة المص زهير-الناصرة
تموز/ يوليو من العام الفائت بعزل الرئيس المصري محمد مرسي، أسهمت إلى حد كبير جًدا في تعزيز 
األمن القومي اإلسرائيلي من خالل حربها على الحركات اإلسالمية داخل مصر وتشديدها الخناق على 

 حركات المقاومة في قطاع غزة.
يشاي تفاصيل جديدة عن مضامين التقدير اإلستراتيجي حول األوضاع وعرض المعلق العسكري رون بن 
، الذي قدمته األجهزة اإلستخبارية لمجلس الوزراء اإلسرائيلي 1024اإلستراتيجية إلسرائيل خالل عام 

 المصغر لشؤون األمن في اإلجتماع الذي ُعقد في مقر جهاز الموساد، وسط إسرائيل.
لكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت نوه بن يشاي إلى أن قادة األجهزة وفي تقرير نشره في الموقع اإل

اإلستخباراتية اإلسرائيلية امتدحوا بشكل كبير التحول الكبير الذي طرأ على سياسة الجيش المصري بعد عزل 
 مرسي، وخصوًصا فيما يتعلق بتشديد الحصار على المقاومة في غزة.

ا من المنظومة األمنية في الدولة العبرية، إلى أن السياسة التي ونوه التقرير، بحسب المحلل المقرب جدً 
يتبعها النظام اإلنتقالي الجديد، الذي عزل مرسي عن الحكم في مصر ضد المقاومة الفلسطينية في غزة 

 قلصت من قدرتها على فتح مواجهة مع إسرائيل.
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جااًل للشك أن قيام الجيش المصري عالوة على ذلك، أشار المحلل إلى أن التقرير أوضح بشكل ال يترك م
بتدمير األنفاق أسهم في منع المقاومة في غزة من التزود بالسالح، مما دفعها لإلعتماد على جهودها في 

 تصنيع قذائف صاروخية الستخدامها في حال اندلعت مواجهة مع دولة اإلحتالل.
استراتيجي إلسرائيل -ى أن الوضع الجيوباإلضافة إلى ذلك، أشار المحلل بن يشاي إلى أن التقرير أكد عل

قد تحسن كثيًرا بفعل اإلنقالب في مصر والتحوالت في سوريا، حيث انشغل أكبر جيشين في العالم العربي 
في مواجهة األوضاع الداخلية والتصدي لخصوم داخليين. وتوقع التقرير أن يواصل الجيشان اإلنشغال بقمع 

م، مما يعني عدم التفرغ لتعزيز القوة العسكرية للبلدين، األمر الذي الخصوم السياسيين في العام القاد
سيكرس ميل موازين القوى اإلستراتيجية لصالح إسرائيل. ونوه التقرير إلى أن التقاء المصالح بين إسرائيل 

لفت كما  والسعودية والدول الخليجية يمثل تحواًل ُيسهم في تمكين تل أبيب من تحقيق الكثير من أهدافها.
التقرير إلى دول الخليج والحكومة اإلنتقالية في مصر تتقاسم مع إسرائيل تبعات مشاكل إستراتيجية، على 
رأسها: الحركات اإلسالمية، وتراجع مكانة الواليات المتحدة األمريكية في منطقة الشرق األوسط، وتعزيز 

 مكانة إيران اإلقليمية المتوقعة.
ظام الرئيس السوري بشار األسد بتفكيك مخزون سوريا من السالح الكيميائي وشدد التقرير على أن التزام ن

 يعتبر إحدى التحوالت اإليجابية جًدا على األمن القومي اإلسرائيلي.
وأشاد التقرير أيًضا بالتعاون وبالتنسيق األمني الذي تقوم به السلطة الفلسطينية في مدينة رام هللا بالضفة 

أسهم في تقليص قدرة المقاومة الفلسطينية للعمل، وتحديًدا في الضفة الغربية، على  الغربية المحتلة، والذي
 حد تعبيره.

 7/2/8104، القدس العربي، لندن
 

 استفتاء يشمل جميع الفلسطينيين في العالم دون اتفاق أي: لن يمر عباس .2
عنها أهم، ولن يمر أي  أكد الرئيس محمود عباس ان المفاوضات مهمة لكن النتائج التي تصدر :رام هللا

 .اتفاق دون استفتاء يشمل جميع الفلسطينيين في العالم
ونفى الرئيس في كلمة أمام الشبيبة الفتحاوية في الجامعات الفلسطينية، بمقر الرئاسة في رام هللا، مساء تسلم 

ات اليوم )أمس( اننا القيادة الفلسطينية "اتفاق االطار" من قبل الجانب األميركي. وقال: "كانت آخر اإلشاع
استلمنا إطار العمل، نشر في الصحافة والحقيقة إننا لم نستلم شيئا، ومع ذلك نحن سرنا في هذه 

 ."المفاوضات وسنسير بها معتمدين على هللا أوال ومن ثم على إرادة هذا الشعب
وا لنا شهور مضت، وصار في استحقاق، صار الحديث اآلن عن اتفاق إطار، طيب أحضر  8واضاف: "

اإلطار، ونحن ال نقول نرفض شيئا غيبيا بل أعطيني حتى أرى، يعني ليس عنادا وكفرا، لحد اآلن ما 
أعطانا شيء، لذلك قلت لهم ولغيرهم إن ثوابتنا القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وال نمانع أن تبقى 

"عندما نوقع على االتفاق ينسحب  القدس مفتوحة ويكون تنسيق بينهم، ولكن كل واحد يعرف ما له. وتابع:
 ."اإلسرائيليون انسحابا تدريجيا، بعد المدة المحددة ال يبقى إسرائيلي واحد

: "طبعا إن المفاوضات ليست محبوبة، لذلك هناك أصوات كثيرة في كل مكان، ومنكم ومن عباسوقال 
ذهبنا إلى المفاوضات ونحن الخارج ضد المفاوضات، لكن نحن رأينا أن عندنا خيارات نسير بها، ونحن 

 ."نعرف ماذا نريد من هذه المفاوضات، بالضبط ماذا نريد
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واضاف: "هذا مضيعة للوقت، ماشي، هذه مفاوضات عبثية، ماشي، البعض يقول هذه تنازالت، وأنا أريد 
 ."8988أن أقف دقيقة عند كلمة تنازالت، أنا أتحدى أي إنسان أن يقول إننا تنازلنا عن شيء منذ عام 

 ."هو غير شرعي وال نعترف به 8991وبشأن المستوطنات قال: "كل بيت وكل حجر وضع في الضفة بعد 
من هذا  99دفعات، الدفعة الرابعة المفروض أن يطلق سراحها في  3وبشأن األسرى قال: "اطلق سراح 

تبرها مشكلة ألنهم من وهذه بالنسبة إلى إسرائيل تع 88الشهر ونحن ننتظر، طبعا فيهم كثير من إخوتنا من 
حيث القانون هم مواطنون في إسرائيل، فكيف يفترض على إسرائيل أن تطلق سراح مواطنين من عندها 
لذلك أجلوا كل هؤالء إلى الدفعة الرابعة، وهنا ستكون المشكلة، يعني قد تحصل مشكلة، ولكن نحن جهزنا 

 .وديةأنفسنا جيدا". وجدد الرئيس رفضه لالعتراف بالدولة اليه
وبشأن المصالحة قال: "أنا مستعد لتحقيق المصالحة ألن وحدة الوطن هي األساس، واريد ان احمي وحدة 
الشعب واألرض، وقلت اكثر من مرة ان حماس هي جزء من الشعب الفلسطيني، وليس من سياستنا اإلبعاد 

بعثت  وأمسنهم حظروا حماس، أو اإلقصاء أو غيره، ال، وأمس )األول( طلع قرار من اخواننا المصريين با
 ويرولهم تعالوا اآلن وانا مستعد للمصالحة، القرار إخواننا المصريين احرار هم ضد االخوان المسلمين، 

 مع المصالحةحماس جزءا منهم، وهم أحرار، وما زال موقفنا 
سنا للمجتمع وبشأن التواصل مع اإلسرائيليين قال "نحن قائمون به لمصلحتنا ألننا نريد ان نقدم أنف

 ."اإلسرائيلي، عندما ظهرت المبادرة العربية للسالم، وارجوا ان تقرؤوها جميعكم
1/3/2162(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا  

 
 غزةدخول  اا دولي اا نسائي اا تندد بمنع مصر وفد غزةفي الحكومة  .3

الوفد النسائي الدولي التضامني من نددت الحكومة الفلسطينية في غزة بمنع السلطات المصرية دخول 
 إلى غزة واحتجازهن في مطار القاهرة الدولي ومن ثم ترحيلهن إلى بلدانهن. حرائر العالم،

ناشطة الوصول إلى قطاع غزة بعدما  83وكانت السلطات المصرية قد منعت وفًدا نسائًيا دولًيا يضم نحو 
طينيات احتفالهن بيوم المرأة العالمي، وقامت بترحيلهن حطوا في مطار القاهرة وذلك لمشاركة النساء الفلس

عادتهن إلى البلدان التي قدموا منها.  وا 
وقال وزير الشباب والرياضة والثقافة في غزة الدكتور محمد المدهون في تصريح مكتوب: "ال يجوز منع وفد 

فيلًما سينمائًيا لنضالها، ومن أجل نسوي ومناضلة بقيمة الثائرة والمناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد التي أنتج 
 التضامن مع المحاصرين في غزة في يوم التضامن العالمي مع المرأة".

وأضاف: "أن قوافل كسر الحصار عن غزة، والتي تكون في طليعتها النساء ستعود لتكون شريان الحياة، 
كون وتبقى عنوان الحرية وشريان األمل لغزة المحاصرة من أجل أن تكون جسًرا لتحرير فلسطين، وأن ت

 والكرامة لألمتين العربية واإلسالمية".
وأشار إلى أن المرأة الفلسطينية قدمت الشهداء واألسرى والجرحى، ومنهن من أستشهدن، معرًبا عن أمله أن 

 تقف مصر إلى جانب الشعب الفلسطيني في رفع الحصار عنه، وتسهيل قوافل االغاثة القادمة لها.
1/3/2162، ينفلسطين أون ال  

 
 األمن الوقائي من جهاز أبو شباك يدعو أتباعه لحمل السالح لد السلطة بعد وقف دفع رواتب العشرات .2
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انتقد اللواء رشيد أبو شباك قائد األمن الوقائي السابق وأحد المقربين من دحالن، : أشرف الهور -غزة 
رواتب العشرات من ضباط جهازه السابق  بعد وقف دفع، والذي دعا لحمل السالح ضد السلطة الفلسطينية

 ."تيار دحالن"على خلفية عملهم ضمن ما بات يعرف بـ
، مؤكدًا أن من "المجزرة"وصف أبو شباك في تصريحات نقلتها مواقع مقربة من دحالن قطع الرواتب بـو 

 قطعت رواتبهم كلهم من جهاز األمن الوقائي ومنتسبيه في غزة ومصر.
هذا ، بينهم أيضا أبو شباك األمن الوقائي، من أوقفت رواتبهم، وغالبيتهم من جهازونشرت مواقع كشوفات 

حالة االنقسام الفلسطيني ويأتي لتمرير خطة )جون( كيري "وقال أبو شباك إن قطع الرواتب يأتي في ظل 
 على حد تعبيره. "التي اعتبرت غزة مرحلة ثانية

، "حمل السالح"ب أبو شباك كل من شمله القرار إلى وفي دعوة هي األعنف على قرار وقف الرواتب طال
إن من حق من تعرض لهذا الظلم الذي سيطال أبناءه وحليب أطفاله، أن  "وأضاف ."حقًا له"واعتبر ذلك 

يخرج من بيته شاهرًا سالحه، فكفى استهتارًا بالرجال، وكفى حقدًا على من كانوا حماة الحلم، إال إذا كانت 
 ."الفلسطينيين أحالمهم غير أحالم

7/3/2162القدس العربي، لندن،   
 

 الجاري تحديث سجل الناخبين في اللفة وغزة 61تبدأ في  الفلسطينية المركزيةلجنة االنتخابات  .5
آذار  89قررت لجنة االنتخابات المركزية بدء عملية تحديث سجل الناخبين السنوية في : سما –غزة رام هللا،

افظات ولمدة خمسة أيام متتالية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة في )مارس( الحالي في جميع المح
وستقوم اللجنة خالل فترة تحديث السجل باستهداف طالب الثانوية العامة الذين  الضفة الغربية وقطاع غزة.

ة، في ألف طالب وطالب 98 بحواليعامًا فأكثر( والذين يقدر عددهم  81بلغوا السن القانونية للتسجيل )
مدرسة ثانوية  839شكل مباشر لتسجيلهم ميدانيًا على مقاعد الدراسة في المدارس الملتحقين بها، وعددها 

 حكومية وخاصة في جميع محافظات الضفة والقطاع.
7/3/2162الحياة، لندن،   

 
 المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم لألقص  بحماية الشرطة: الفلسطينيةالسلطة  .1

طة الفلسطينية أن سلطات االحتالل بكافة أذرعها التشريعية والعسكرية واألمنية والقانونية القدس: قالت السل
واإلعالمية تواصل التخطيط والعمل الستمرار حمالت اقتحام المسجد األقصى المبارك من أجل السيطرة 

السالم الدولية  عليه، وتقسيمه كما حدث في الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل، بعنصرية رافضة إلرادة
 واألميركية، والقانون الدولي، وباستهتار واضح بالدول العربية واإلسالمية.

أدانت وزارة الخارجية في هذا الصدد قرار لجنة الداخلية في الكنيست تشكيل لجنة فرعية خاصة لتنفيذ 
راف على ترتيب قرارات الحكومة اإلسرائيلية بخصوص ما أسموه "صعود اليهود إلى جبل الهيكل" واإلش

 اقتحامات وصلوات اليهود داخل المسجد.
كما أدانت التحضيرات اإلسرائيلية الجارية لتنظيم اقتحامات جماعية للمسجد خالل عيد الفصح العبري الذي 

 .نيسان المقبل 81و88يصادف 
أوراقها وفقًا واعتبرت ما يجري بهذا الشأن "محاوالت مستمرة لتفجير األوضاع في المنطقة، وا عادة ترتيب 

 لالنتماءات الدينية والطائفية.
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7/3/2162األيام، رام هللا،   
 

 مغادرة الطلب من أبو مرزوق مع مصر قائم بعد قرار حظر حماس ولم ي   االتصالالبردويل:  .7
" بـين االتصـالالهور: كشـف مسـؤول كبيـر فـي حركـة حمـاس لــ "القـدس العربـي" عـن بقـاء "قنـاة  أشرف-غزة 

غـالق الحركة ومصر و  المتمثل في جهاز المخابرات العامة بعـد قـرار محكمـة مصـرية بحظـر نشـاط الحركـة وا 
مقراتها فـي القـاهرة، وأكـد أن أحـدا فـي مصـر لـم يطلـب مـن الـدكتور موسـى أبـو مـرزوق نائـب رئـيس المكتـب 

 السياسي للحركة الخروج.
لــ "القــدس العربــي" إن "قنــاة وقـال الــدكتور صــالح البردويـل القيــادي فــي حركــة حمـاس فــي تصــريحات خاصــة 

" بــين حركتــه والســلطات المصــرية المتمثلــة فــي جهــاز المخــابرات العامــة ظلــت قائمــة حتــى بعــد قــرار االتصــال
وأشــار إلــى أن اتصــاالت بيــنهم فــي حمــاس وبــين المخــابرات المصــرية أجريــت بعــد قــرار  المحكمــة المصــرية.

وأكـد  ودة منـذ عهـد الـرئيس حسـني مبـارك "سـتظل قائمـة".المحكمة، مشيرا إلى أن هذه القناة التـي كانـت موجـ
البردويــل أن المخــابرات المصــرية "تعــرف أنــه ال توجــد أي مشــكلة بــين حركــة حمــاس ومصــر"، وأضــاف "هــم 
يعرفون أنه ليس لدينا أي تدخل في شؤون مصر"، وقال إن ما يتخـذ مـن قـرارات "سياسـية" ضـد حمـاس "يـراد 

 مصر تحارب اإلرهاب".من ورائها الظهور للعالم أن 
وقال إن هناك من يريـد أن يقـدم حمـاس علـى أنهـا "كـبش فـداء"، نافيـا باألصـل أن تكـون هنـاك قضـية قـدمت 

 للمحكمة المصرية ليتم البت فيها.
القيادي في حماس نفى أيضا أن تكون هناك أي خصومة بين حركته وبين المحامي المصري سمير صبري 

غــالق مقراتهــا، الــذي رفــع قضــية ضــد الحركــة، و  قضــت محكمــة مصــرية فــي أعقابهــا بحظــر نشــاط حمــاس وا 
وتساءل البردويـل "مـا الـذي الحظـه علـى حمـاس )يقصـد المحـامي( ومـن الـذين مثلـوا حمـاس أمـام المحكمـة"، 

 حيث قال أن أيا من أعضاء الحركة لم يحضر المحاكمة التي وصفها بـ"الهزلية".
كتور البردويــل عـن مصـير الـدكتور أبــو مـرزوق نائـب رئـيس المكتــب إلـى ذلـك فقـد ســألت "القـدس العربـي" الـد

السياسي لحماس المقيم في العاصمة المصرية القاهرة، خاصة بعد قرار المحكمة المصرية فقال "الدكتور أبو 
 مرزوق باق فـي مصـر، ولـم يطلـب أحـد منـه الخـروج"، مشـيرا إلـى أنـه سـيترك القـاهرة إذا مـا طلـب منـه ذلـك.

 يقيم في بيت مستأجر، وليس له باألساس مكتب في مصر".وأضاف "هو 
وفــي ســياق تــوتر العالقــات بــين كــل مــن القــاهرة وحركــة حمــاس ســألت "القــدس العربــي" البردويــل عــن توقــع 
الحركة لما تحملـه األيـام القادمـة، خاصـة فـي ظـل تقـارير مصـرية تحـدثت عـن نيـة السـلطات سـحب الجنسـية 

حركــة حمــاس، التــي حصــلوا عليهــا كــونهم مــن أمهــات مصــريات، وفــق  المصــرية مــن كــل قيــادات وأعضــاء
الشــديد لمعاقبــة الشــعب الفلســطيني ككــل"، وأضــاف "اليــوم  االنــدفاعالقــانون المصــري فقــال "هنــاك حالــة مــن 

يقولون حماس وغدا الجهاد وبعـدها الجبهـة الشـعبية". ورأى أن اإلجـراءات المصـرية الجديـدة المتبعـة مـع غـزة 
معاقبة الكل الفلسطيني"، الفتا إلى قرارات سابقة اتخذتها السلطات المصرية ضد منظمة التحرير تهدف إلى "

 الفلسطينية في فترة السبعينيات من القرن الماضي.
وأشار إلى أن تلك القرارات اتخذت ضد المنظمـة الممثـل الشـرعي للشـعب الفلسـطيني، وأضـاف "قـرارات اليـوم 

 ت الشعب الفلسطيني، وعند معاقبتها يتم معاقبة الشعب".تتخذ ضد حركة حماس أحد مكونا
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وأضاف "األخوان المسلمين تم حظرهم هـل سـتقوم السـلطات المصـرية بسـحب الجنسـيات مـنهم". ومنـذ أن تـم 
عزل الرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو من العام الماضي، دخلـت السـلطات المصـرية الجديـدة فـي خـالف 

 اع غزة.مع حركة حماس التي تحكم قط
 7/2/8104، القدس العربي، لندن

 
 دور رعاية مصر للقلية الفلسطينية  في غزة تراجعاا لالمتوجه  يئاسالنّ  الوفدحماس: منع  .2

قطـــاع غـــزة واعتبرتـــه  إلـــىاســـتنكرت حركـــة حمـــاس، منـــع الســـلطات المصـــرية دخـــول الوفـــد النســـائي الـــدولي 
 )إجحاف بحق غزة(.

"إن منـع السـلطات المصـرية القائمـة لوفـد الناشـطات  مها فـوزي برهـوم:وقالـت الحركـة علـى لسـان النـاطق باسـ
األجنبيــات مــن الوصــول إلــى غــزة واحتجــازهن فــي مطــار القــاهرة والبــدء فــي إجــراءات تــرحيلهن إجحــاف بحــق 
حكـــام حصـــارها وتراجـــع كبيـــر عـــن دور مصـــر فـــي رعايـــة  معـــان فـــي عـــزل غـــزة وا  غـــزة والمتضـــامنين معهـــا وا 

 شكل عام وقضية غزة بشكل خاص".القضية الفلسطينية ب
أن هذا المنع والتضييق مدعاة لتشكيل أكبر حالة تضامن إقليمـي ودولـي مـع غـزة والوصـول إليهـا  إلىوأشار 

نهاء معاناة   .أهلهابرا وبحرا والضغط على كل صناع القرار في العالم والمحاصرين لغزة لفك حصارها وا 

 7/2/8104، الشعب، مصر
 

 فتح" سيناقش المفاولات في ظل تعّنت "إسرائيل" قبيل سفر عباس لواشنطن ثوريالزعارير: " .9
نقـــل عـــن نائـــب أمـــين ســـر المجلـــس الثـــوري لحركـــة "فـــتح" فهمـــي الزعـــارير قولـــه، إن : عبـــد هللا ري ـــان -رام هللا

مــازن( إلــى واشــنطن، لمناقشــة  "المجلــس الثــوري ســينعقد قبيــل توجــه الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس )أبــو
ع السياســي، ومــا آلــت إليــه المفاوضــات فــي ظــل تعنــت االحــتالل اإلســرائيلي فــي إطــار سياســته الراميــة الوضــ

الستغالل الوقت، لتشريع احتالله وتغيير الوقائع على األرض، عبر زيادة االستيطان وتعديات المستوطنين"، 
ب إعـالن الفشـل، إلـى تحقيـق مؤكدًا أن اتفاق اإلطار المقترح يجـب أن يتجـاوز غايـة تمديـد المفاوضـات لتجنـ

 هدف المفاوضات المتمثل في إنهاء االحتالل وتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني.

 7/2/8104، البيان، دبي
 

 االحتالل حول سفينة األسلحة محاولة لتشديد الحصار مزاعم: "القسام" .01
بط سـفينة أسـلحة نفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس صحة المزاعم الصـهيونية عـن ضـ: غزة

 كانت في طريقها إلى غزة، معتبرة ذلك محاولة لتجنيد المزيد من الدعم لجريمة حصار غزة.
تلقـــى "المركــــز الفلســـطيني لإلعـــالم" نســـخًة منــــه، ]أمـــس  ( 3-6وقالـــت الكتائـــب فـــي بيـــان اليــــوم الخمـــيس )

ة"، :"ادعــاءات العــدو بــأن  هــذه الســفينة كانــت فــي طريقهــا إلــى غــزة، هــي اد عــاءات  ال أســاس لهــا مــن الصــح 
مشـــددة علـــى أنـــه "ال عالقـــة للمقاومـــة الفلســـطينية مـــن قريـــب أو بعيـــد بالســـفينة التـــي زعـــم االحـــتالل الســـيطرة 

وأكدت أن  هذا الزعم الصهيوني هو محاولة جديدة للتحريض على غزة، ودعاية مسبقة لنوايا عدوانية  عليها".
 دعم لجريمة حصار غزة وتجويع شعبنا واستباحة الدم الفلسطيني.تجاه غزة، في محاولة لتجنيد المزيد من ال

وفـي نفـس الوقـت، شـددت الكتائـب علـى  حـق المقاومــة الفلسـطينية، أن تمتلـك مـا تسـتطيع مـن وسـائل قتاليــة 
وأســـلحة مختلفـــةج مـــن أجـــل الـــدفاع عـــن شـــعبها وأرضـــها المحتلـــة، ومـــن أجـــل التصـــدي للعـــدوان الصـــهيوني 
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قالـــت إنهـــا "ســـتظل الـــدرع الـــواقي لشـــعبنا والحصـــن الـــذي تتكســـر علـــى أعتابـــه كـــل المتواصـــل ضـــد شـــعبنا. و 
 مؤامرات العدو وعمالئه وأعوانه".

 6/2/8104، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : السفير المصري محل ترحيب وتقدير وما صدر بحقه من حماس معيبفتح .00
إن السـفير المصـري الجديـد هـو محـل ترحيـب قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسـمي، : وفا –رام هللا 

ن االتهامـات المغرضــة  وتقـدير عـاليين مــن قبـل حركــة فـتح والقيــادة الفلسـطينية وجمــوع الشـعب الفلســطيني، وا 
وأضـاف القواسـمي فـي تصـريح  التي صدرت على لسان المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري أمـر معيـب.

فير جمهوريــة مصــر العربيــة أمــر مرفــوض، وال يليــق بــأي صــحفي اليــوم الخمــيس، إن هــذا التطــاول علــى ســ
معانا من حماس على معاداتها للشقيقة مصر.  فلسطيني، ونعتبره إصرارا وا 

 6/2/8104، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 واألمن من ثوابتنا الوطنية وال تنازل عنها والالجئوناألحمد: القدس  .08
المركزية لحركة فتح عزام األحمد، إن القدس والالجئين واألمن من ثوابتنـا الوطنيـة  قال عضو اللجنة: رام هللا

 وال تنازل عنها.
ــة فلســطين لــدى مملكــة  جــاء ذلــك خــالل مــؤتمر صــحفي عقــده األحمــد، اليــوم الخمــيس، فــي مقــر ســفارة دول

ركــة فــتح صــخر البحــرين، بمشــاركة الســفير خالــد عــارف، علــى هــامش مشــاركته، وعضــو اللجنــة المركزيــة لح
 بسيسو، في الجلسة الثالثة لدور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي األول للبرلمان العربي.

وشدد األحمد على تمسك القيادة والشعب الفلسطيني بعروبة القدس، وأن القـدس الشـرقية هـي عاصـمة للدولـة 
 الفلسطينية المستقلة. 

مود عبـاس والقيـادة الفلسـطينية، بـأحر التعـازي، لقيـادة وشـعب وتقدم األحمد والسفير عارف، باسم الرئيس مح
البحـــرين الشـــقيق وعلـــى رأســـها العاهـــل البحرينـــي الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وألســـر ضـــحايا التفجيـــر 
اإلرهابي الذي وقع قبل أيام قليلة في قرية الدية، وأودى بحياة ثالثة من رجـال الشـرطة، وأعربـا عـن تعازيهمـا 

 وي الضحايا، وعن تمنياتهما للجرحى بالشفاء العاجل.الحارة لذ
كمــا أعــرب األحمــد عــن فخــره بعمــق العالقــات الفلســطينية البحرينيــة التــي تمتــد منــذ القــدم، معربــا عــن شــكره 

 العميق، باسم والقيادة والشعب الفلسطيني، لما تقدمه، مملكة من دعم لشعبنا.
مشــــيرا إلــــى أن حركــــة فــــتح وقعــــت علــــى كافــــة اتفاقــــات واســــتعرض ملــــف المصــــالحة الوطنيــــة الفلســــطينية، 

المصــالحة منــذ اتفــاق مكــة المكرمــة مــرورا باتفــاق القــاهرة ومــن ثــم الدوحــة، إال أنــه وفــي كــل مــرة كانــت حركــة 
 حماس هي من تتراجع عن تنفيذ بنود االتفاقات ألسباب مختلفة.

ـــذي يح ـــاط بشـــأن الحكـــم القضـــائي المصـــري أمـــس األول، ال ـــى ونفـــى أي ارتب ظـــر أنشـــطة حركـــة حمـــاس عل
األراضي المصرية، وبين ما يروج أن هذا الحكم جاء للضغط على حماس للرضوخ للمصـالحة، موضـحا أنـه 
نما تمـارس اتصـاالتها مـن خـالل مكاتـب  ال يوجد لحركة حماس أي تواجد رسمي على األراضي المصرية، وا 

 اإلخوان المسلمين هناك.
ه إلــى غــزة "إذا كانــت حمــاس جــاهزة إلعــالن حكومــة الوحــدة الوطنيــة وأضــاف أنــه كــان مــن المقــرر أن يتوجــ

وتحديــد موعــد االنتخابــات"، مضــيفا أنــه "كلمــا حاولنــا اللقــاء يكــون ردهــم فــي حمــاس انتظــروا... أعطونــا وقتــا 
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أكثر لنهيئ األجواء، وفي اعتقادنا أن التهيئة ال تأخذ هذا الوقت الطويل، لكننا نشعر بعـدم الجديـة ومـع ذلـك 
 فاألبواب مفتوحة ونحن في حركة فتح ننتظر ردهم لنذهب إلى غزة، لتسوية الخالف الموجـود بـين الطـرفين".
وحول تحرك البرلمان األردني ردا على مقترح إسرائيلي بشأن نقل سلطة اإلشـراف علـى المقدسـات اإلسـالمية 

لطة الوطنيـة الفلسـطينية والمملكـة والمسيحية في القدس إلى إسرائيل، أوضـح األحمـد أن هنـاك اتفاقـا بـين السـ
األردنيــة الهاشــمية بــأن تتــولى األخيــرة اإلشــراف علــى األمــاكن المقدســة فــي القــدس، مؤكــدا أن القــدس كانــت 

 وستبقى فلسطينية عربية، وال تنازل عنها لتكون عاصمة الدولة المستقلة.
د إلــى أن القيــادة الفلســطينية ومنــذ وحــول أوضــاع الالجئــين الفلســطينيين فــي المخيمــات الســورية، أشــار األحمــ

بدايــة األزمــة حاولــت وبشــتى الوســائل تحييــد المخيمــات، "لكــن تطــورات األحــداث الســريعة لــم تســعفنا، فانتقــل 
 جزء من الصراع إلى المخيمات ما ساهم في تهجير عشرات اآلالف من ساكنيها".

ع الالجئـــين، وتـــم تشـــكيل لجـــان مـــن وأضـــاف أن القيـــادة كانـــت ومنـــذ تفجـــر األزمـــة الســـورية علـــى تواصـــل مـــ
مختلف فصائل منظمة التحريـر للمتابعـة، موضـحا أن هنـاك قوافـل مـن المسـاعدات تنطلـق مـن فلسـطين إلـى 

لى النـازحين مـن مخيمـات سـوريا للمخيمـات فـي لبنـان، مشـيرا إلـى أن ذلـك ال يشـكل   %5مخيمات سورية، وا 
 األمـم المتحـدة وأطـراف عربيـة لتحييـد الالجئـين ودعمهـم. من احتياجـاتهم الحقيقيـة، رغـم الجهـود المبذولـة مـع

وأشار إلى دور القيادة الفلسطينية في االتفاق الذي تم بموجبه إنهاء حصار مخيم اليرموك في دمشق، والذي 
خـالء المرضـى والمصـابين، إال أن  دخال المساعدات الطبية والغذائيـة وا  يشمل إخراج المسلحين من المخيم وا 

 حموا المخيم أمس األول وحاولوا إفشال إتمام االتفاق.مسلحين اقت

 6/2/8104، وكالة سما اإلخبارية
 

 " تدعو مصر إلعادة النظر بقرار حظر حماسالنلال"جبهة  .02
أعربت جبهة النضال الوطني الفلسطيني عن أسفها واستغرابها لقـرار القضـاء المصـري بـالحظر علـى أنشـطة 

جبهة في قطاع غزة جمال البطـراوي فـي تصـريح مكتـوب، الحكومـة ودعا مسؤول ال حركة حماس في مصر.
 المصرية إلعادة النظر في هذا القرار.

"أن إسرائيل ما زالت تستغل مثل هذه القرارات للتغول سلًبا ضد القضية الفلسطينية، والمضي  :البطراوي وقال
 ".الفلسطينية وتصفيتها رب المقاومةومحاوالتها ض، قدًما في تدنيس وتهويد المقدسات اإلسالمية

هـذا القـرار  أنودعا مسؤول الجبهة إلى التروي وعدم التضخيم اإلعالمي أو التعامل بـردة فعـل سـلبية، حيـث 
قضائي ومؤقت وقابل لالستئناف. كما وناشد البطراوي بإعادة ترتيب العالقـة بـين الطـرفين فيمـا يخـدم صـالح 

 الشعبين الفلسطيني والمصري.
 6/2/8104، نفلسطين أون الي

 
 اتفاق سالم ال يلبي احتياجاتنا األمنية سنرفض أي نتنياهو: .04

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إنه سيرفض أي اتفاق سالم لن يلبي صفا: -المحتلةالقدس 
 حاول البعض فرضه عليها. إذااحتياجات "اسرائيل" ويعرض أمنها للخطر حتى 

 أعربلتزم للرئيس االميركي براك اوباما بتجميد اعمال البناء في المستوطنات. كما وأوضح نتنياهو انه لم ي
عن اعتقاده بأن الوثيقة التي يسعى وزير الخارجية االميركي جون كيري الى بلورتها لن تؤدي الى زعزعة 

ة التي تعيده وردا على سؤال لمراسل صوت "اسرائيل" بالعبرية على متن الطائر  استقرار االئتالف الحكومي.
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من الواليات المتحدة الى "اسرائيل" حول احتمال قيام اسرائيل بانسحاب احادي الجانب في مناطق بالضفة 
واشار  الغربية في حال فشل المفاوضات. قال نتنياهو: "انه كان يفضل عدم الوصول الى مثل هذه الحالة".

 توفر السرائيل االستقرار واألمن. الى ان االنسحابات االحادية لم تبرر نفسها حتى اآلن ولم
 7/2/8104، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 ابنتنياهو إليران: سنكشف وجهكم الحقيقي وسنرى من هو الكذّ  .05

تعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، بعدم السماح إليران بامتالك : األناضول –القدس 
 ارته لمتحف التسامح في مدينة لوس أنجلوس في والية كاليفورنيا األمريكية.السالح النووي، وذلك خالل زي

وتعرض في متحف التسامح وثائق تقول أن "ستة ماليين يهودي وثقافة يهودية مفعمة بالحيوية تم تدميرهم 
 في المحرقة النازية )الهولوكوست(".

حملة باألسلحة"، وأنها احتجزتها وهي في طريقها وبشأن السفينة التي قالت إسرائيل األربعاء، إنها "إيرانية وم
، قال نتنياهو: "الحكومة اإليرانية تقول إن هذا ليس إال أكذوبة، وخالل 1007لقطاع غزة المحاصر منذ 

 عدة أيام ستصل السفينة إلى ميناء إيالت، وسنرى من هو الكذاب".
ام كل العالم، سنكشف النقاب عنهم وتابع رئيس الوزراء اإلسرائيلي "سنكشف وجه إيران الحقيقي أم

وسنكافحهم وسننتصر عليهم، وهنا في متحف التسامح أود أن أقول إننا ال نستطيع أن نتسامح مع غير 
وقال نتنياهو في تصريحات وزع نصها مكتبه: "عرضوا أمامي اآلن رسالة خطية تعود إلى  المتسامحين".

لف هتلر"، مضيفا: "لقد دعا هتلر آنذاك إلى إبادة اليهود، ، وتحمل توقيع الزعيم األلماني أدو 2323العام 
 واليوم إيران هي التي تدعو إلى إبادة إسرائيل".

ومضى قائال: "في وقت هتلر، كان هناك من رفض أن يصدق هذا الكالم، ودفعنا ثمنا باهظا ألن القوى 
نسمح إليران بالتسلح بالقدرة  العظمى لم تأخذ تصريحات الزعيم األلماني على محمل الجد"، مضيفا: "لن

نتنياهو تابع قوله: "الفرق بين أيام هتلر واليوم، هو أننا نملك اآلن القوة والقدرة على الدفاع  على تدميرنا".
عن أنفسنا، ونأخذ التصريحات التي تدعو إلى إبادتنا على محمل الجد"، وأردف: "عندما يقول أحد أنه سيبيد 

ذ كلماته على محمل الجد ويجب القيام باالستعدادات الالزمة ويجب تحذير اليهود، فإننا يجب أن نأخ
 العالم".

 7/2/8104، "80موقع "عربي 
 

 االجتماعي في شبكات التواصل "إسرائيل"الجامعات لترويج طلبة د نتنياهو يجنّ  .06
ل عنصرية، أندراوس: في محاولة منه لتغيير وجهة نظر اآلخر في إسرائيل، كدولة احتال زهير- الناصرة

قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إنشاء وحدة ترويج إعالمي، لتسويق إسرائيل وتغيير وجهة 
 نظر العالم منها في شبكات التواصل االجتماعي واإلعالمي.

تمد اإلخباري العبري إن هذه الخطة ستع "WALLA"وقال ديوان رئاسة الوزراء اإلسرائيلية، كما أفاد موقع 
على وحدات غير مترابطة، وتكون الوحدة مؤلفة من طالب جامعات يعملون فيها مقابل منح جامعية، كما 

ألف دوالر سنويا، توزع على الطالب الجامعيين المعنيين  000ذكر ديوان ننتنياهو أنه تم رصد لهذا األمر 
لحديث يجري عن طاقم وحسب الخطة، فإن ا كمنح، على أن يظل المشروع دون تعريف حكومي رسمي.

 طالبا جامعيا، من متحدثي لغات أجنبية، في الجامعات اإلسرائيلية الرسمية السبع.  550يضم 



 
 
 

 

 
           02ص                                    2049العدد:     7/2/8104 الجمعة التاريخ:

 7/2/8104، القدس العربي، لندن
 

 دون اتفاق مع السلطة الفلسطينية ليبرمان يدعو إل  استمرار المفاولات .07
اوضات مع السلطة الفلسطينية حتى لو لم يتم دعا وزير خارجية االحتالل أفيغدور ليبرمان إلى مواصلة المف

 التوصل إلى اتفاق، حسبما ذكر الموقع االلكتروني لشبكة االذاعة االسرائيلية "ريشت بيت".
ودعا ليبرمان الذي كان يتحدث صباح اليوم قبيل مغادرته إلى روما في زيارة رسمية، ليجتمع مع نظيره 

 "مهمة للجانبين حتى ولو لم يتم التوصل الى اتفاق".االيطالي، إلى استمرار المفاوضات ألنها 
وحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية فشل المفاوضات لوضعهم شروطا الستئنافها، مؤكدًا رفض )إسرائيل( 

 للشروط الفلسطينية.
 6/2/8104، فلسطين أون الين

 
 طينيين بسبب تصريحاته العنصرية لد الفلس زحالقة يطالب بفصل نائب رئيس بلدية حيفا .02

الناصرة: طالب النائب العربي في "الكنيست" اإلسرائيلي جمال زحالقة بفصل نائب رئيس بلدية حيفا في 
أعقاب تصريحاتها العنصرية حول الفلسطينيين ورفع األذان من مساجد حيفا )شمال فلسطين المحتلة عام 

2340.) 
لى رئيس بلدي ة حيفا طالبه من خاللها بفصل وبعث النائب زحالقة رئيس كتلة التجم ع البرلماني ة رسالة ا

وذلك على خلفي ة تصريحاتها العنصري ة التي تفو هت بها في معرض حديثها  نائبته عن حزب "يسرائيل بيتنا"،
عن "انزعاج المواطنين من صوت المؤذن" ووصفته بأنه "أكثر إزعاجًا للمواطنين من أصوات الخنازير البرية 

 في بعض أحياء حيفا".
 6/2/8104قدس برس، 

 
 إسرائيلية: العالم مل خطاب نتنياهو صحف .09

انتقدت نخب إسرائيلية مواقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام : صالح النعامي
 منظمة "أيباك" أول أمس الثالثاء، مشيرة إلى أن الخط الدعائي الذي يتبعه لم يعد يقنع أحدا.

سي لصحيفة "هارتس" آرييه شافيت إن العالم "قد مل من تشديد نتنياهو على حق إسرائيل وقال المعلق السيا
باالعتراف بها كدولة يهودية وتضخيمه خطر البرنامج النووي اإليراني"، مشيرا إلى أن أحدا خارج قاعة 

 االجتماعات لم يبد اهتماما بما جاء في الخطاب.
يوم أن ركائز الخطاب الدعائي لنتنياهو بـ"القديمة والبالية وال واعتبر المعلق في مقال نشرته الصحيفة ال

 تنتمي لمفردات الخطاب التي يتعاطى معها العالم".
وأوضح أن نتنياهو لم يفقد مصداقيته لدى الرأي العام العالمي فحسب، "بل إن الشباب اليهودي األميركي لم 

 ر إلى الرئيس باراك أوباما منه إلى نتنياهو".يعد مقتنعا بالرسائل التي يعبر عنها، وبات أقرب بكثي
في السياق، ذكر الكاتب عكيفا إلدار في مقاله نشرته اليوم النسخة العبرية لموقع "المونتور" أن أوباما و 

أوضح لنتنياهو أنه ضاق ذرعا بالمواجهات التي تخوضها إدارته مع األوروبيين من أجل إسرائيل وتصديها 
لس األمن الدولي، منددة باالستيطان اليهودي في الضفة الغربية، واضطرارها لمشاريع قرارات في مج

وأضاف أنه "حتى مستشارة ألمانيا أنجيال ميركل، التي تعد أهم خط  الستخدام حق النقض الفيتو إلحباطها.
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دفاع عن مصالح إسرائيل في أوروبا باتت تشكك في مدى جدية وصدق توجهات نتنياهو بشأن تسوية 
وأشار إلدار إلى "التناقض في خطاب نتنياهو، الذي يدعي من جهة حرصه على  ع مع الفلسطينيين".الصرا 

وتساءل إلدار  تحقيق السالم، ومن جهة أخرى يؤكد أن القدس الموحدة ستبقى عاصمة إسرائيل األبدية".
ينص على نقل "هل يوجد زعيم فلسطيني واحد يمكن أن يوقع على اتفاق تسوية مع إسرائيل في حال لم 

السيادة على القدس الشرقية للدولة الفلسطينية؟، وهل هناك زعيم عربي واحد ال يرى في المشاريع 
 االستيطانية التي تبنيها إسرائيل في قلب القدس صفعة مدوية لمبادرة السالم العربية"؟

 6/2/8104، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ي سفينة األسلحة الملبوطةتؤكد أن لديها ما يثبت للوع طهران ف "إسرائيل" .81
قالت إنها ستكشف مزيدا من  إسرائيل ، أنكفاح زبون، عن 7/2/8104، الشرق األوسط، لندنذكرت 

التي ضبطتها قرب ميناء بورتسودان  "كلوس سي"التفاصيل التي تثبت وقوف إيران وراء سفينة األسلحة 
يئة االستخبارات العسكرية الميجور جنرال أول من أمس. وقال رئيس ه اإلريترية-على الحدود السودانية 

أفيف كوخافي، إن لدى إسرائيل أدلة تثبت ضلوع إيران في تهريب األسلحة إلى قطاع غزة على ظهر 
 السفينة التي جرى اعتراضها.

هذه األدلة تشير بشكل قاطع إلى وقوف الحرس الثوري اإليراني، أو باألحرى قوة "وأضاف كوخافي أن 
له، وراء عملية التهريب األخيرة. والقضية تثبت أن النظام اإليراني يواصل العمل على  القدس التابعة

اإلخالل باالستقرار اإلقليمي، كما أنه يدعم العناصر اإلرهابية في مناطق مختلفة، ومنها لبنان وسوريا 
ذي يحظر على إيران ال 2747والعراق والبحرين واليمن وليبيا وقطاع غزة، منتهكا قرار مجلس األمن الدولي 

 ."االتجار بالسالح أو تهريبه بأي شكل من األشكال
لدينا ما "وأكد ذلك الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي العميد موتي ألموز، إلذاعة الجيش اإلسرائيلي قائال: 

حاولت إيران التنصل، لكن بصماتها ". وأضاف: "يثبت أن إيران هي من يقف وراء شحنة السالح إلى غزة
 ."اضحة، وذلك أيضا في كل ما يتعلق بنقل السالح من سوريا إلى إيرانو 

ووعدت إسرائيل بتوفير معلومات إضافية بخصوص العملية التي استولت من خاللها على السفينة، التي 
 كان من المتوقع أن تصل أمس أو اليوم إلى ميناء إيالت اإلسرائيلي. 

أعلنت أن سلطات األمن لديها  ، أن إسرائيلأشرف الهورن ، ع7/2/8104، القدس العربي، لندنوأضافت 
تواصل التحقيق مع أفراد طاقم سفينة األسلحة التي تم اعتراضها في عرض البحر األحمر فجر األربعاء، 

وتتم عملية االستجواب األولية من قبل ضباط األمن  وزعمت تل أبيب أنها مرسلة من إيران إلى قطاع غزة.
 متن السفينة التي ما زالت تبحر إلى ميناء إيالت اإلسرائيلي. اإلسرائيليين على

 
 كرانية  و تتخذ "ال موقف" من األزمة األ  "إسرائيلهآرتس: " .80

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم عن إن الواليات المتحدة األمريكية ضغطت على إسرائيل التخاذ 
بيان مقتضب يعبر عن "ال موقف"، مشيرة إلى أن موقف من األزمة األوكرانية، األمر الذي دفعها إلصدار 

 إسرائيل الرسمية امتنعت عن اإلدالء بتصريحات تظهر موقفها من تلك األزمة.
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وأصدرت حكومة االحتالل، المتهمة دوليا بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، بيانا عبرت فيه عن 
ث في أوكرانيا، وتأمل أال تنزلق إلى حد يؤدي إلى حرصها على حياة البشر.. وقالت"إنها ترقب بقلق األحدا

 فقدان حياة بشر" بحسب البيان.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول في الخارجية اإلسرائيلية قوله "تزايد الضغط في األيام األخيرة على 

مع نظيره  إسرائيل إلصدار بيان رسمي حول األزمة وكلما اقترب موعد لقاء وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان
األمريكي جون كيري، ارتفعت وتيرة الضغط، وقبل ساعات من توجه ليبرمان إلى إيطاليا صدر هذا البيان 
المقتضب، وال ندري إذا كان هذا البيان المقتضب والذي يتعامل بحذر في عدم المس باحترام روسيا 

 والرئيس بوتين، يكفي األمريكيين".
 6/2/8104، 42عرب 

 
 مخططاا استيطانياا في مناطق "ج" باللفة 09توّجهات لتنفيذ  :يةالعبر اإلذاعة  .88

مخطط استيطاني جديد تعتزم السلطات اإلسرائيلية  23الناصرة: كشفت مصادر إعالمية عبرية، النقاب عن 
داريًا لسيطرة  تنفيذها على األراضي الفلسطينية الواقعة ضمن المناطق المصن فة "ج" الخاضعة أمنيًا وا 

(، نقاًل عن رئيس 3|6. وبحسب ما أوردته اإلذاعة العبرية على موقعها اإللكتروني، اليوم الخميس )االحتالل
جهاز "اإلدارة المدنية" التابع لالحتالل يوآف مردخاي، فإن وزير "األمن الداخلي" اإلسرائيلي موشيه يعالون 

يل هذه المخططات ومواقع مخططًا للبناء داخل مناطق "ج"، دون أن يتم الكشف عن تفاص 23دفع بـ 
 تنفيذها.

 6/2/8104قدس برس، 
 

 8102القدس خالل بشرقي  فلسطينياا  892 دشر و  منزالا  565هدم  هيئة أممية: االحتالل .82
األمـم المتحــدة ـ عبــد الحميــد صــيام: حــول اإلجــراءات واالنتهاكــات اإلســرائيلية فــي القــدس الشــرقية وخصوصــا 

األمــم المتحــدة المعنيــة بممارســة الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غيــر فــي محــيط الحــرم الشــريف، أصــدرت لجنــة 
اإلسـرائيلية التـي تقـوم بهـا عناصـر  االنتهاكـاتالقابلة للتصرف بيانـا أعربـت فيـه عـن عميـق قلقهـا حـول تزايـد 

متطرفـــة وزعمـــاء سياســـيون بمـــن فـــيهم مســـؤولون حكوميـــون لمنطقـــة المســـجد األقصـــى، ممـــا يثيـــر أعصـــاب 
إلـــى المواجهـــات التـــي تنتهـــي باعتقـــاالت ووقـــوع إصـــابات فـــي صـــفوف المـــدنيين نتيجـــة  الفلســـطينيين ويـــؤدي

 استخدام الغازات المسيلة للدموع.
إن تلـــك اإلجـــراءات تشـــير إلـــى أن هنـــاك إســـتراتيجية تهـــدف إلـــى تغييـــر الطبيعـــة القانونيـــة ‘وجـــاء فـــي البيـــان 

كمــا ’. جــراءات محظــورة حســب القــانون الــدوليوالديموغرافيــة والماديــة والثقافيــة للقــدس الشــرقية. وكــل هــذه اإل
تأخذ اللجنة علما بتصاعد عمليات هدم البيوت وطرد السكان من بيوتهم ومصادرة األراضي وسحب بطاقات 

 اإلقامة من سكان القدس الفلسطينيين.
تشريد مما أدى إلى  1023منزال في القدس الشرقية خالل عام  565وجاء في البيان أن إسرائيل قامت بهدم 

ثلـث  2367فلسطينيا من بينهم نسـاء وأطفـال. لقـد صـادرت إسـرائيل منـذ احتاللهـا للقـدس الشـرقية عـام  130
بالمئـة مـن األراضـي  24ما يملكه الفلسطينيون من أراض في االقدس الشرقية وال تسمح لهـم بالبنـاء إال علـى 

 التي يملكونها.
7/2/8104القدس العربي، لندن،   
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 من ميزانيتها للقدس %0تخّصص  الفلسطينية السلطة :القدسبوالوطني  لياألههيئة العمل  .84

ات هم عضو "هيئة العمل األهلي والوطني في القدس" راسم عبيدات، قيادة السلطة فـي رام هللا : القدس المحتلة
ه بإهمــال مدينــة القــدس المحتلــة وعــدم إعطائهــا األولويــة واالهتمــام الكــافي لنصــرتها ودعــم صــمودها فــي وجــ

ص مبلغ  اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي. مليون شـيكل )أي مـا يعـادل  51وأفاد بأن السلطة الفلسطينية تخص 
مليون دوالر أمريكي( للقدس المحتلـة، وهـو مـا يعـادل نسـبة واحـد فـي المائـة مـن ميزانيتهـا العامـة، مقابـل  24

صة ألجهزتها األمنية. 37نسبة   في المائة من ميزانيتها المخص 
ـص وأ مليــون دوالر  213مليــون شـيكل )أكثــر مـن  450شـار عبيـدات، إلــى أن بلديـة القــدس االحتالليـة تخص 

أمريكــي( مــن ميزانيتهــا الســنوية لصــالح مشــاريع تهويــد القــدس، باإلضــافة إلــى مبلــغ يتــراوح بــين مليــارين إلــى 
صــة مــن قبــل الح 062إلــى  574ثالثــة مليــارات شــيكل )مــن  كومــة اإلســرائيلية مليــون دوالر أمريكــي( مخص 

ــص ســـنويًا  لمشــاريع االســتيطان والتهويــد فــي مدينــة القــدس المحتلـــة، كمــا أن أحــد المليــارديرات اليهــود يخص 
 ملياري دوالر من أمواله لدعم االستيطان في القدس المحتلة.

6/2/8104، قدس برس  
 

 فلسطينيينللري الموجه االجتماعي اإلسرائيلية مشحونة بالكالم القذر العنص التواصل اتشبك: هآرتس .85
العبريـــة تصـــاعدا ملحوظـــا للعنصـــرية والتحـــريض ضـــد  رصـــدت صـــحيفة هـــآرتس: الناصـــرة ـ زهيـــر أنـــدراوس

الفلســـطينيين فـــي المجتمـــع اإلســـرائيلي خـــالل األعـــوام األخيـــرة، وذلـــك مـــن خـــالل متابعتهـــا لشـــبكات التواصـــل 
ات الرسـمية فـي الدولـة العبريـة لهـذه الظـاهرة. االجتماعي اإلسرائيلية، الفتة فـي الوقـت ذاتـه إلـى تجاهـل الجهـ

وقالــت الصــحيفة تحــت عنــوان )إعجــاب كبيــر بالفاشــية(، إن شــبكة التواصــل االجتمــاعي اإلســرائيلية مشــحونة 
بالكالم القذر العنصري الموجه إلى العرب الفلسطينيين وال تعمل الشرطة وال المجتمـع اإلسـرائيليان علـى منـع 

 ذلك.
فتــت الصــحيفة إلــى أنــه نشــر علــى صــفحة مــن صــفحات التواصــل االجتمــاعي قبــل زمــن عــالوة علــى ذلــك، ل

قصـــير، وهـــي صـــفحة لليمـــين اإلســـرائيلي المتطـــرف، صـــورة تبـــين جنـــود الجـــيش اإلســـرائيلي يمســـكون ببنتـــين 
رد تشــهيري، بعضــها  200نشــر أكثــر مــن  فلســطينيتين بــاكيتين فــي حــين قيــدت أمهــم. وتحــت هــذه الصــورة،

 البنتين وأخرى تطالب بإطالق رصاصة في الرأس وفي معظم الردود ورد ألفاظ نابية. يطالب باغتصاب
وجــاء فــي تقريــر الصــحيفة العبريــة أنــه تنشــأ تحــت أنــف مجتمــع وشــرطة غيــر مكتــرثين مئــات مــن الصــفحات 

 العنصرية والقومية والعنيفة الهوجاء يجذب بعضها عشرات آالف المؤيدين. 
7/2/1048القدس العربي، لندن،   

 
 

 8111 سنةمنذ  فلسطينيةألف  اعتقلقراقع: االحتالل  .86
رام هللا: قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، أمس، إن مجموع حاالت اعتقـال االحـتالل للنسـاء 

بلغت حاالت االعتقال في صفوف النساء  1023حالة، وأنه في عام  2000بلغ ما يقارب  1000منذ العام 
إلـــى أن اعتقـــاالت النســـاء شـــملت كبيـــرات الســـن والقاصـــرات  ،عشـــية يـــوم المـــرأة العـــالمي ،وأشـــار حالـــة. 75



 
 
 

 

 
           07ص                                    2049العدد:     7/2/8104 الجمعة التاريخ:

أســيرة مــا زلــن يقــبعن فــي ســجن "الشــارون" اإلســرائيلي، أقــدمهن األســيرة لينــا جربــوني مــن  12واألمهــات، وأن 
 عاما. 21سنة أمضت منها  27عرابة في الداخل المحكومة بالسجن 

أشـهر  0ه لعائلـة األسـيرة رنـا جميـل أبـو كويـك مـن رام هللا المحكومـة بالسـجن جاءت أقـوال قراقـع خـالل زيارتـ
 أبناء، رافقه فيها وفد من الوزارة واألسرى المحررين، حيث التقى زوجها وأبناءها. 4وتعيل 

7/2/8104األيام، رام هللا،   
 

 المرأة في فلسطين يستعرض فيه أولاع يصدر بياناا  "الفلسطيني اإلحصاء" .87
 06/03/1024الفلسـطيني، يـوم الخمـيس  لإلحصـاءالسيدة عال عـوض، رئـيس الجهـاز المركـزي  استعرضت

علــى النحــو  ،00/03/1024المــرأة الفلســطينية عشــية يــوم المــرأة العــالمي الــذي يصــادف يــوم الســبت  أوضــاع
 االتي:

 
 نصف المجتمع الفلسطيني من النساء

مليــون ذكـــر بنســـبة  1910مليــون فـــردج مـــنهم  4943حـــوالي  1023بلــغ عـــدد الســكان المقـــدر فـــي نهايــة عـــام 
 .20391، فيما وصلت نسبة الجنس %4391مليون أنثى بنسبة  1912و 5090%

 
 سنة فأكثر 05النساء المتزوجات تشكل ما يزيد عن نصف النساء في العمر 

جن لـم يتـزو  %3391، و1023فـي العـام  %5693سـنة فـأكثر  25بلغت نسـبة اإلنـاث المتزوجـات فـي العمـر 
، فيما كانت نسبة اللواتي عقدن قـرانهن ألول مـرة %296، ونسبة المطلقات %590أبدا، وبلغت نسبة األرامل 

 منفصالت. %093و 191%
 

 استمرار تقدم النساء في مجال معرفة القراءة والكتابة
اال  %20والي رغم التقدم في واقع معرفة القراءة والكتابـة لـدى اإلنـاث خـالل العقـد الماضـي والتـي ارتفعـت حـ

أن الفجوة بين الذكور واإلناث في معـدالت معرفـة القـراءة والكتابـة مـا زالـت لصـالح الـذكور بفـارق بلـغ حـوالي 
4%. 
 

 فجوة في معدل األجرة اليومية بين النساء والرجال
 1023مــن مجمــل اإلنــاث فــي ســن العمــل فــي العــام  %2793بلغــت نســبة مشــاركة اإلنــاث فــي القــوى العاملــة 

أضــعاف مشــاركة اإلنــاث، مــع  4. ومــا زالــت مشــاركة الــذكور تزيــد بحــوالي 1002فــي العــام  %2093ل مقابــ
 0291وجـود فجـوة فــي معـدالت األجــرة اليوميـة بــين اإلنـاث والــذكور، حيـث بلــغ معـدل األجــر اليـومي لإلنــاث 

 .1023شيقل في العام  20092شيقل وعند الذكور 
 

 اإلناث معدل البطالة عند
في المقابـل بلغـت هـذه  1002العام  %2390في حين كان  1023في العام  %3590بطالة عند بلغ معدل ال

 .1023عند الذكور في العام  %1096النسبة 
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 النساء والفقر
تزيد نسبة األسر الفقيرة التي ترأسها أنثى في قطاع غزة عن نسبة األسر الفقيرة التي ترأسها أنثى فـي الضـفة 

 .1022لى التوالي للعام ع %1195و %1397الغربيةج 
  

 ارتفاع في عدد أحداث القتل لد النساء
أنثـــى تعرضـــت للقتـــل فـــي فلســـطين خـــالل عـــام  17وفقـــًا لمركـــز المـــرأة لإلرشـــاد القـــانوني واالجتمـــاعي فهنـــاك 

 على خلفيات مختلفة. 1023
 

 القطاع الصحي
 ذكور. %0694ابل من األطباء البشريين المسجلين في نقابة األطباء من اإلناث، مق 2396%
 ذكور. %7197من أطباء األسنان المسجلين في النقابة إناث مقارنة بـ  1793%

 
 النساء الفلسطينيات في الحياة العامة

، 1021ذكـور فـي العـام  %7390من أعضاء الهيئات المحليـة هـن إنـاث فـي الضـفة الغربيـة مقابـل  1290%
ذكـور  %7391سطينية في فلسطين هن إناث مقابـل من أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات الفل %1690و

. كمـا 1021ذكور خالل عـام  %7390من الصحفيين في فلسطين إناث مقابل  %1691. و1022في العام 
مـن المـوظفين  %4096للسـفراء، وهنـاك  %3597مقارنـة مـع  %493لم تزد نسبة السفيرات فـي فلسـطين عـن 

 .1021ل عام ذكور خال %5394في القطاع العام إناث مقابل 
 

 8102سنة فأكثر حسب الجنس والنشاط االقتصادي،  05التوزيع النسبي للعاملين 
علــى  %1093و %5393يعتبــر قطــاعي الخــدمات والزراعــة المشــغل الرئيســي للنســاء العــامالت وبمــا نســبته 

 التوالي.
6/2/8104، الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي   

 
 اإلهمال الطبي سياسة بسبب المرل  سرىلأل تدهور الولع الصحيوزارة األسرى:  .82

رام هللا: أكد محامو وزارة شؤون األسرى تدهور الوضع الصحي لعدد من األسرى في سجون االحتالل بسبب 
همالهم صحيا.  عدم تقديم العالجات الالزمة لهم وا 

، النقـبمـن سـجن وأوضح المحامون بعد زيارتهم لألسرى المرضى واالطالع على حالتهم المأسـاوية فـي كـل 
، تتعمـد اسـتخدام سياسـة اإلهمـال الطبـي ة"، سـجن الرملـة، أن إدارة مصـلحة السـجون اإلسـرائيليسجن "هـداريم

بحق األسرى المرضى بهـدف زيـادة معانـاتهم الصـحية وبالتـالي، ممارسـة الضـغط علـيهم لثنـيهم عـن المضـي 
االعتصـامات ومقـاطعتهم لعيـادات الســجون بمقـاومتهم السـلمية مـن خـالل اإلضـرابات الجماعيــة األسـبوعية، و 
 وغيرها من السبل التي من شأنها أن تضغط على إدارة االحتالل.

7/2/8104األيام، رام هللا،   
 

 ويسلم إخطارات بز"وقف البناء" فلسطينيين ثمانيةاالحتالل يعتقل اللفة:  .89
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وسـلمت ، يطـا والخليـل وجنـين  مواطنين من محـافظتي ثمانية، أمسالخليل، جنين: اعتقلت قوات االحتالل، 
 إخطارات جديدة بوقف البناء في بلدة إذنا.

مــن جهـــة ثانيـــة، ســـلم ضـــباط مـــن "اإلدارة المدنيـــة" اإلســـرائيلية كـــانوا برفقـــة قـــوة مـــن جـــيش االحـــتالل، أمـــس، 
زل فـي بلـدة إذنـا غـرب المدينـة، وذلـك بحجـة إقامتهـا دون الحصـول علـى اإخطارات تقضي بـ"وقف البناء" لمن

 رخيص مسبق.ت
7/2/8104األيام، رام هللا،   

 
 شباط/ فبرايرسياسي في  حالة اعتقال 21بينها .. رام هللابمن األجهزة ألاعتداء  878 تقرير: .21

قالــت "لجنــة أهــالي المعتقلــين السياســيين" فــي الضــفة الغربيــة المحتلــة، إن شــهر شــباط/ فبرايــر المنصــرم شــهد 
التابعـة للسـلطة الفلسـطينية علـى أنصـار وأعضـاء فـي حركتـي "حمـاس" اعتداًء من قبل األجهزة األمنيـة  171

، وذكرت اللجنة في تقريرهـا الـدوري الشـهري يـوم الخمـيس والجهاد اإلسالمي" في مختلف مدن الضفة وقراها.
حالــة بحــق  30حالــة، منهــا  00أن حــاالت االعتقــال السياســي التــي ســجلت خــالل الشــهر المرصــود، كانــت 

حاالت  خمسوأشارت اللجنة إلى أن  سبق لهم أن اعتقلوا لدى أجهزة السلطة. 43بينهم  أسرى محررين، من
حاالت  أربعاعتقال تمت ألسرى بشكل مباشر عقب اإلفراج عنهم من داخل معتقالت االحتالل، فيما سجلت 

 .عاماً  55اعتقال ألشخاص فاقت أعمارهم 
6/2/8104، فلسطين أون الين  

 
 "إليكساالمنخفض الجوي " قيمة خسائرمليون دوالر  72: وزارة الزراعة برام هللا .20

وليـــد عســـاف إن وزارتـــه باشـــرت منـــذ يـــومين بتعـــويض  فـــي الحكومـــة فـــي رام هللا، قـــال وزيـــر الزراعـــة: رام هللا
المــزارعين عينيــا عــن الخســائر التــي ألمــت بهــم نتيجــة المــنخفض الثلجــي اإليكســاا، وتصــل قيمــة التعويضــات 

وأضـاف اوصـلت قيمـة الخسـائر الناجمـة عـن المـنخفض  مليـون دوالر. 2697لحـوالي وهي تعويضـات عينيـة 
مليـون  13مليون دوالر خسائر غير مباشرة و 55إلى  1023والذي ضرب فلسطين خالل كانون األول عام 

وأوضــــح عســــاف فــــي مــــؤتمر صــــحفي عقــــده يــــوم الخمــــيس بمقــــر منظمــــة التحريــــر  دوالر خســــائر مباشــــرةا.
هللا، ضمن برنامج واجـه الصـحافة المـنظم مـن وزارة اإلعـالم، أن حجـم التعويضـات يصـل  الفلسطينية في رام

مــن قيمــة الخســائر المباشــرة، وهــو رقــم أعلــى مــن الــرقم المعيــاري العــالمي لتعــويض الكــوارث  %60لحــوالي 
 من حجم الخسائر. %30الطبيعية والمقدر بـ

قل خســائر، وكثيــر مــن المنشــآت لــم تعــد للعمــل وأردف اكــل يــوم يتوقــف فيــه اإلنتــاج يكلــف نصــف مليــون شــي
عفـــاء األعـــالف مـــن  مـــن قيمـــة  %50حتـــى اآلن، والحكومـــة تنـــاقش فـــي إعـــادة العمـــل بالرديـــات الضـــريبية وا 

 الضريبة المفروضة عليهاا.
6/2/8104وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا،   

 
 

 لصوت الفلسطيني المقاِومترِجم اهارموت فاندريش: أردت أن أ   األلمانيالمترجم  .28
سـواء مـن خـالل زياراتـه ، عـرف العـالم العربـي، المستشـرق العربـي، األلمـاني هـارموت فانـدريش: سارة ضاهر

رة إلــى لبنــان ومصــر ودول عربيــة أخــرى، أو مــن خــالل إلــى اللغــة  التــي ترجمهــا روايــة عربيــة 60الـــ  المتكــر 
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مــن األدب وت، وفــي حديثـه عــن فلســطين، قـال فانــدريش: وفــي حــوار أجرتـه معــه "الســفير" فـي بيــر  .األلمانيـة
إلــــى السياســــة. أنــــتم تعلمــــون أن  القضــــية األســــاس فــــي العــــالم العربــــي هــــي الصــــراع الفلســــطيني اإلســــرائيلي. 

ميـل حبيـب، كـان مـن وأضاف،  عندما ترجمت أعمـال فلسـطينية لـروائيين مثـل غسـان كنفـاني، سـحر خليفـة وا 
بـــات، ألن  النـــاس لـــم يكونـــوا يريـــدون عـــرض هـــذه المؤلفـــات فـــي األســـواق الصـــعب بيـــع هـــذه الكتـــب فـــي المكت

األلمانيــة. فالحكومــة األلمانيــة لهــا موقــف خــاص ومعلقــن فــي هــذه القضــي ة، وهــم ال يســتطيعون أن يتقبلــوا أن 
إسـرائيل هــي مشـكلة، وهــذا هـو الموقــف الرسـمي. ولكــن، يبـرز فــي المقابـل الموقــف الشـعبي الحــديث. إذ نجــد 

ت واســعة للوضــع الفلســطيني اإلســرائيلي. وهــذا تحــو ل كبيــر منــذ ثالثــين ســنة إلــى اليــوم. الــرأي العــام انتقــادا
تــرجم الصــوت الفلســطيني أحــاول أن أكنــت وقــال،  الثابــت قــد تغي ــر ســواء علــى صــعيد الموقــف أو المنظــور.

 لكي يسمعه ويراه العالم أجمع. المقاِوم
7/2/8104السفير، بيروت،   

 
 المصرية: الناشطات الفرنسيات م نعن من الدخول لعدم اتباعهن القوانين ةالخارجيوزارة  .22

أزمة الناشطات المعتصمات بمطار القاهرة الدولي، انتهت أن  ،7/2/8104، المصري اليوم، القاهرةذكرت 
 بمغادرة ما بقي منهن على الرحالت الصباحية المختلفة التي أقلعت من مطار القاهرة، فقد غادر جزء منهن
على خطوط مصر للطيران المتجهة إلى باريس والخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول ومصر للطيران 

قالت مصادر من جهات أمنية عليا بمطار القاهرة الدولي، إنه وفًقا للمعلومات التي و  المتجهة إلى لندن.
ة، بل هن مدفوعات بعض هؤالء السيدات ليس لهن نشاطات أو اهتمامات سياسي»وردت من الخارج، فإن 

من أشخاص تابعين إلحدى السفارات، ومن التنظيم الدولي لجماعة اإلخوان، رًدا على منع الناشطة )ميديا 
 ، حسب قوله.«كذبًا أنها تعرضت للضرب في مطار القاهرة ادعتبنجامين( من دخول البالد، والتي 

الخارجية المصرية،  أي، أنـ يو بي من القاهرة عن وكالة  ،7/2/8104، القدس العربي، لندنوأضافت 
الخميس، إن السلطات المعنية رفضت عبور مجموعة من الناشطات الفرنسيات إلى قطاع غزة،  أمسقالت 

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد  لعدم اتباعهن القوانين واللوائح المعمول بها.
ة الناشطات كانت قد تقدمت بطلب للسفارة المصرية في باريس منسقة مجموع‘العاطي، للصحافيين، إن 

لزيارة المجموعة لقطاع غزة والدخول من منفذ رفح، وتم الرد عليها بعدم مالءمة توقيت الزيارة واستحالة 
إتمامها في الوقت الراهن نظرًا للظروف األمنية االستثنائية الحالية في شمال سيناء وصعوبة توفير التأمين 

زم لمجموعة الناشطات حتى وصولهن إلى منفذ رفح والعودة منه إلى القاهرة، خاصة وأن عددهن يصل الال
رغم إبالغ المجموعة بضرورة تأجيل الزيارة، فإن ‘وأضاف عبد العاطي أنه  ’.ناشطة 200إلى حوالي 

المجموعة المنسقة ذكرت آنذاك أنه بغض النظر عن عدم الحصول على موافقة الحكومة المصرية، فإن 
، نافيًا أن تكون الناشطات قد حصلن على تصريح مسبق من ’ُتصر على العبور إلى غزة من معبر رفح

 الحكومة المصرية لدخول قطاع غزة عبر معبر رفح.
 

 ألف فلسطيني 02مصر تبحث سحب الجنسية من : "السابع"اليوم  .24
فلسطينيا، معظمهم  23757مع تحرياتها عن علم "اليوم السابع" أن األجهزة األمنية تجالراضي: محمود عبد 

من حركة حماس، حصلوا على الجنسية المصرية أثناء حكم اإلخوان لمصر، وذلك بعد صدور حكم من 
 محكمة األمور المستعجلة بحظر نشاط حركة حماس بمصر، والتحفظ على مقارها وأموالها.
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خاص الحمساويين الذين حصلوا عليها وكشفت المصادر، أن هناك نية لسحب الجنسية المصرية من األش
من الرئيس السابق محمد مرسى باعتبارهم ينتمون لحركة حماس المنبثقة من رحم جماعة اإلخوان اإلرهابية 

ينتمى إليها الرئيس المعزول، وأن األجهزة األمنية تجمع معلومات عن هؤالء األشخاص وأماكن إقامتهم  التي
أعمال إرهابية من عدمه، لتقديم هذه المعلومات للجهات المعنية، حيث  فيبمصر وعما إذا كانوا متورطين 

إنه من المقرر أن يتم سحب الجنسية المصرية منهم بعد قرار المحكمة بحظر حركة حماس، خاصة أن 
طالما أيقن بأن هؤالء األشخاص يمثلون  المصرييمتلكه رئيس الوزراء  سياديقرار سحب الجنسية أمر 

دون  سياديالعام فله الحق بإصدار قرار بسحب الجنسية المصرية منهم بموجب قرار  خطرا على األمن
وأفادت التقارير األمنية بأن عدًدا من األشخاص الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية  اللجوء للمحكمة.

عدة عمليات إرهابية بعد سقوط اإلخوان والقبض على عدد من  فيعهد مرسى، متورطون  فيالمصرية 
رهابية  مصر ردًا للجميل، بعدما منحهم  فيقيادات الجماعة، وأن هؤالء األشخاص ارتكبوا جرائم جنائية وا 

وكانت تسريبات قد خرجت تؤكد أنه تم اكتشاف وجود عدة أسماء ألشخاص  مرسى الجنسيات المصرية.
عهد مرسى بقوائم االنتخابات، وهو األمر المخالف للقانون،  فيالجنسية المصرية  فلسطينيين حصلوا على

كما قالت التسريبات إن عددا من الفلسطينيين الذين تسللوا إلى مصر أثناء حكم الرئيس المعزول محمد 
 وهيواستخراج شهادات ميالد لهم، خاصة فى سيناء،  القوميسرقة ماكينات الرقم  فيمرسى، نجحوا 

ووفقا لبيانات وزارة  نفتها األجهزة المعنية بالرغم من تأكيد البعض على أنها وقائع حقيقية. التيلتسريبات ا
حين تم رفض عدد آخر من الحاالت، وفقا  فيألفا،  23الداخلية فإن أعداد الحاصلين على الجنسية قرابة 

 الجريدة الرسمية. فيألسباب أمنية وتم اإلعالن عنهم 
 6/2/8104، ع، مصراليوم الساب

 
 مواقف الفصائل الفلسطينية من حماس معروفة وال تحتاج إل  تحريض بز"رام هللا": مصرسفارة  .25

أكدت السفارة المصرية في "رام هللا" أن مواقف الفصائل الفلسطينية المختلفة من حركة "حماس" : أ.ش.أ 
االبتعاد عن التصعيد الكالمي غير معروفة وال تحتاج الى تحريض، داعية الحركة إلى تحري األمانة و 

جاء ذلك تعليقا على ما ورد على لسان سامي أبو  المبرر والتركيز على تحقيق المصالحة الفلسطينية.
زهري، الناطق باسم "حماس"، في بيان صحفي وزعه على االعالم أمس، والذي زعم فيه قيام السفير وائل 

لسلطة في رام هللا بإجراء اتصاالت مع الفصائل الفلسطينية نصر الدين عطية السفير المصري الجديد لدى ا
 لتأليبها ضد الحركة وربط ذلك بقرار محكمة القاهرة لألمور المستعجلة حظر أنشطتها في مصر.

وأعرب مصدر في السفارة المصرية في رام هللا، في تصريح لوكالة أنباء الشرق األوسط اليوم، عن 
وضحا "أن نصر الدين وصل منذ أيام معدودة ولم يشرع بعد في ممارسة االندهاش من هذه االدعاءات، م

جراء االتصاالت، بل لم ينته بعد من فك حقائب سفره".  مهامه الرسمية وا 
وأضاف أنه لو لم يكن لحماس أنشطة في مصر كما تؤكد عالنية، فإن قرار المحكمة ال يضرها في شيء، 

ختلفة من "حماس" معروف وال يحتاج الى تأليب، داعيا إياها فضال عن أن موقف الفصائل الفلسطينية الم
 إلى التركيز على تحقيق المصالحة والمصلحة الفلسطينية.

 6/2/8104، الوطن، مصر
 

 : لم نتسلم حكم حظر حماس كجماعة إرهابية"الوطن"وزير العدل لز .26
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ى اآلن حكم محكمة القاهرة قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن الوزارة لم تتلق حت: أحمد ربيع
لألمور المستعجلة، والخاص بحظر نشاط حركة حماس الفلسطينية، والتحفظ على ممتلكاتها ومقراتها داخل 

أن األحكام ومتابعة تنفيذها ترتبط بإجراءات قضائية، الفتًا إلى أنه إذا « الوطن»لـ« عثمان»مصر، وأوضح 
التحفظ عليها لقيادات حماس فسيكون للجنة حصر األموال  أموال أو أيتطرق تنفيذ الحكم إلى استرداد 

 تنفيذه.  فيالمشكلة بالوزارة دور 
 6/2/8104، الوطن، مصر

 
 الجماعة اإلسالمية تستنكر حظر أنشطة حماس بمصرالقاهرة:  .27

تنكرت الجماعة اإلسالمية الحكم الصادر من محكمة األمور المستعجلة بحظر أنشطة اس سعيد حجازي:
 بصدقيةمؤكدين أن الحكم يعصف  القومي،اس والتحفظ على مقراتها باعتبارها تهديد لألمن حركة حم
وقالت الجماعة في بيانها: من الخطأ الفادح اعتبار حماس مصدر تهديد  مصر، حسب قولهم. فيالعدالة 
حماس كان يدرك فيه الجميع بمن فيهم نظام مبارك األسبق أن  الذيالوقت  في المصري القوميلألمن 

غادر، هكذا كانت حماس وهكذا  إسرائيلياجتياح  أيتمثل خط الدفاع المتقدم عن حدود مصر الشرقية ضد 
 يجب أن تستمر.

 6/2/8104، الوطن، مصر
 

 تتاجر بالقلية الفلسطينية المصرية: حماسالوطنية  الحركةحزب  .22
لكم القضاء بمصادرة مقرات حركة أكد حزب الوحدة الوطنية المصرية في بيان له اليوم تأييده : هدى محمد

حماس واعتبارها حركة ارهابية، ومنع انشطتها داخل مصر، واضاف البيان ان الحكم بداية لتحقيق العدالة 
 اغتالتهم حماس االرهابية في وقائع اقتحام السجون المصرية، والعساكر اللذينلشهداء مصر من الضباط 

، والحزب يتطلع لمزيد من احكام القضاء ضد كل من لفلسطينيةة حماس تتاجر بالقضية ا: حركوتابع قائال
المصرية بالتعاون مع جماعة االخوان االرهابية في قتل واستباحة الدماء ،ونطالب بسرعة  األراضياستباح 

 صدور الحكم المنتظر بمنع دخول افراد حماس الي االراضي المصرية
 6/2/8104، الوطن، مصر

 
 

  أعلنت الحرب عل  جيش مصر وقتلت جنودنا ولن نترك ثأرهم: حماس مصري عسكريخبير  .29
درويش الخبير العسكري المصري أن هناك ثأرا بين مصر  عبد النافعأكد اللواء  :عوض هللا محسن-القاهرة

وحركة حماس لتور طها في قتل جنود على الحدود برفح في رمضان قبل الماضي، مشد دا على أن مصر لن 
في تعليقه على حكم محكمة القاهرة بحظر أنشطة ” العرب”وقال درويش لـ حق جنودها.تترك ثأرها وستأخذ ب

إن حماس أعلنت الحرب على الجيش المصري ويجب محاكمتها “حماس في مصر والتحفظ على مقر اتها 
وأشار الخبير العسكري المصري إلى أن حماس تنظيم مسلح تابع لجماعة اإلخوان  ”.بعد هذا الحكم

يأتمر بأوامر التنظيم الدولي المعادي لمصر ويهد د األمن القومي المصري، مشيرا إلى أن من حق المسلمين 
 األراضيمصر القيام بعمليات مخابراتية داخل قطاع غزة واختطاف المتهمين بقتل جنودها لمحاكمتهم داخل 

لف المصالحة وحول تأثير هذا القرار القضائي على دور مصر في م المصرية أو قتلهم داخل غزة.
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الفلسطينية وعملية السالم في الشرق األوسط، قال الخبير العسكري أن مصر تتعامل مع السلطة الفلسطينية 
واعتبرت حركة حماس الحكم  إرهابية.الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وال تتعامل مع حركات 

 له وال قيمة.الصادر عن محكمة القاهرة لألمور المستعجلة سياسيا وال معنى 
 7/2/8104العرب، لندن، 

 
 تعمل لد مصر وهي متورطة سواء صدر الحكم أو لم يصدر حماسمؤسس حركة الجهاد بمصر:  .41

اعتبر نبيل نعيم مؤسس حركة الجهاد بمصر أن حماس تور طت في الشأن  :عوض هللا محسن-القاهرة
ر الفلسطيني وأبت إال أن يكون  وقال نعيم في  والؤها لإلخوان.المصري وانصرفت عن قضية التحر 

بحوزتهم أسلحة ومتفجرات، ” حمساوي“ 300إن الحكومة المصرية ضبطت أكثر من ” العرب”تصريحات لـ
واختتم  مؤكدا على أنهم اعترفوا خالل التحقيقات بتلقيهم تدريبات في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس.

سطينية بأوامر من التنظيم الدولي لإلخوان الفتا أن نعيم تصريحاته، معلنا أن حماس رفضت المصالحة الفل
 الحركة تعمل ضد  مصر والقضية الفلسطينية وهي متور طة ومدانة سواء صدر الحكم أو لم يصدر
 7/2/8104العرب، لندن، 

 
 للنظام المصري الجديد ارتياحاا  يبديانو هأوباما ونتنيا .40

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن ارتياحهما  تحدث الرئيس األمريكي باراك أوباما ورئيس: واشنطن
النظام الشرعي" إلى مصر من جديد، بعد سنوات من األحداث "الخطيرة" في مصر، التي “أسموه لعودة ما 

 كانت تشكل خطرًا على أمن البلدين، طبقًا لكالم أوباما.
ين الماضي: "سيكون لدينا فرصة العمل في البيت األبيض يوم االثن نتنياهووقال أوباما في لقاء جمعه مع 

الذي نقوم به في مكافحة اإلرهاب، والعمل الذي سنستمر فيه، محاولة إحداث استقرار في محيط كان قد 
 .أصبح خطيرا جدا من أوجه عديدة"

وأردف أوباما "سوف يكون لدينا فرصة أيضا للتحدث عن مصر، ومن الواضح أنها دولة ذات أهمية  
ف "لدينا الفرصة فيما أعتقد لنتحرك فيما وراء األحداث األخيرة خالل األعوام العديدة وأضا، حيوية"

الماضية، إلى أن وصلنا لنقطة حيث يوجد مرة أخرى مسار شرعي نحو انتقال سياسي داخل مصر، وهذا 
 .هام ألمن إسرائيل كما أنه مهم ألمن أمريكا"

 7/2/8104، "80موقع "عربي 

 
 "أناديكم أشد عل  أياديكم"مطار القاهرة يغنين:  في المحتجزاتالناشطات  .48

في محاولة منهن للفت االنتباه واألنظار إلى موقفهن المتأزم، وبرغم صعوبة اللغة العربية عليهن، : القاهرة
قامت العديد من الناشطات القادمات من الدول األوروبية إلى مصر، في طريقهن إلى غزة، بالغناء باللغة 

مطار القاهرة الدولي  " فيطع غنائي مشهور للفنان أحمد قعبور "أناديكم.. أشد على أياديكمالعربية لمق
وكان مقررا أن تتجه مجموعة الناشطات إلى قطاع غزة، في حملة للتعاطف مع المرأة  المحتجزات به.

 الفلسطينية، عبر معبر رفح المغلق.
 7/2/8104، "80موقع "عربي 
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 مصر تحارب حماس لتقوية فتحمونيتور:  ساينسكريستيان  .42
ذكرت الكاتبة ويتني إيوليش أن الحكم القضائي الصادر مؤخًرا بحظر كل أنشطة حركة المقاومة : وكاالت

 اإلسالمية حماس، يعتبر خطوة في سعي مصر إلضعاف الحركة اإلسالمية لصالح حركة فتح.
ور" األمريكية: إن العالقات مع حماس وقالت الكاتبة في مقالها على موقع مجلة "كريستيان ساينس مونيت

تبدلت بشدة بعد انقالب الجيش على محمد مرسي الرئيس المنتخب المنتمي لجماعة اإلخوان المسلمين في 
 يوليو الماضي، وذكرت الكاتبة أن مصر دمرت نحو ألف نفق تستخدم في ادخال الغذاء ومواد البناء،

الجديد  -ا بسجن مرسي "تارًكا حماس تواجه العدو القديم وتقول: إن "شهر العسل" مع غزة انقضى سريعً 
شهًرا مبهجة"، مضيفة أن عداء الجيش لحماس وصل لدرجة أن إحدى التهم الموجهة للرئيس  21بعد 

 .1022مرسي هي االتصال بحماس أثناء هروبه من السجن عام 
إياه بأنه "حكم مسيس ضد  وأشارت إلى رفض القيادي بحماس عزت الرشق لحكم القضاء المصري واصًفا

لى قول قياديين آخرين بأن الحركة تتعرض في مصر لحملة تحريض وتشويه  مقاومة الشعب الفلسطيني"، وا 
 سمعة سياسية وا عالمية.

 6/2/8104، فلسطين أون الين
 

 رالي الفلسطينية من المسيحيينشدد عل  لرورة عدم السماح بتفريغ األ ي النسورعبد هللا  .22
هللا النسور في مكتبه أمس بطريرك الالتين في  عبداألردني استقبل رئيس الوزراء  ة بترا:وكال – عمان

مارون اللحام ورئيس المحكمة الكنسية جهاد ردن األراضي المقدسة واألردن فؤاد الطوال ومطران الالتين باأل
 شويحات ومساعد رئيس المحكمة الكنسية شوقي بطريان.

ية عادلة مثل القضية الفلسطينية ولكنها لم تحظ بحل عادل. وشدد على نه ال يوجد قضأوأكد النسور 
 صيل من حضارتها.أضرورة عدم السماح بتفريغ االراضي الفلسطينية من المسيحيين الذين هم جزء 

 7/3/2162، الغد، عّمان
 
 

 للتجسس فوق لبنان إسرائيليمنطاد  .25
فوق البساتين الواقعة بين مستعمرتي مسكافعام قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح أمس، منطادًا  أطلقت

، ويحمل هذا المنطقاد كاميرات مراقبة واجهزة على الحدود مع لبنان والمطلة المقابلة لبلدتي العديسة وكفركال
 تنصت.

 7/3/2162، المستقبل، بيروت
 

 "إسرائيل"عالقته بسفينة أسلحة احتجزتها  ينفيالسودان  .46
الرسمي باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، أنه ال عالقة لبالده أعلن الناطق : قنا –الخرطوم

 بالسفينة التي زعمت إسرائيل أنها اعترضتها داخل المياه اإلقليمية للسودان.
وقال في تصريحات لصحيفة "السوداني" الصادرة اليوم الخميس: "ال توجد أية سفن حربية إليران أو سوريا 

وأوضح أن "السفينة التي اعترضها  ميال". 10اإلقليمية السودانية التي تمتد نحو المياه  إلىوصلت 
اإلسرائيليون كانت قبالة المياه اإلقليمية السودانية فقط وليس داخلها، وهو أمر ليس للسودان طرف فيه وال 
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داني الموجود وأضاف العقيد الصوارمي أنه أجرى اتصاال هاتفيا مع وزير الدفاع السو  يخصه بأية صورة".
حاليا بوالية البحر األحمر، والذي أكد له أنه لم يرصد أية سفن حربية في المياه السودانية، وجدد التزام 

 السودان بتعزيز السالم العالمي.
 7/2/8104، الشرق، الدوحة

 
 "السيادة عل  األقص " يسرائيلالكنيست اإللمناقشة  دوليةإدانة  .47

مجموعات إقليمية في األمم المتحدة، من بينها منظمة التعاون ت عبر : مسة(محمد خير دقا -)بترا -نيويورك
غير القانونية في القدس الشريف، ال  اإلسرائيليةاإلسالمي، عن الغضب والقلق المتزايد إزاء الممارسات 

ى سيما بدء نقاش في البرلمان اإلسرائيلي "الكنيست" حول استصدار قانون يفرض السيادة اإلسرائيلية عل
واجتمعت تلك المجموعات برئاسة منظمة المؤتمر اإلسالمي في األمم المتحدة  األماكن المقدسة في القدس.

الليلة قبل الماضية للنظر في التصرفات االسرائيلية في القدس المحتلة بناء على طلب عواصم عربية 
اء أجهزة األمم المتحدة، حيث واسالمية من مندوبيها في األمم المتحدة لبحث هذا الموضوع الخطير مع رؤس

 شارك في االجتماع ممثلو مجموعة دول عدم االنحياز والجامعة العربية.
المتحدة،  لألمموبعثت المجموعات برسائل مماثلة بهذا الخصوص الى رئيسي مجلس االمن والجمعية العامة 

 زية.الى األمين العام تطالب بوضع حد للتصرفات االسرائيلية االستفزا باإلضافة
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  57وقال المامي توريه باسم منظمة التعاون اإلسالمي "إن الدول 

تدين جميع أعمال العدوان والتحريض تلك والتي تمثل استفزازا مباشرا للعالم اإلسالمي"، معتبرا مواصلة 
ق معاناة الشعب الفلسطيني وتقويض االنتهاكات اإلسرائيلية ستزيد من زعزعة االستقرار ومن شأنها تعمي

ورفض السفير االيراني، بصفته ممثال لمجموعة دول عدم االنحياز، تغيير مالمح االماكن  عملية السالم.
وطالب السفراء المتحدثون  المقدسة والتخريب في القدس، ال سيما في الحرم الشريف والمسجد االقصى.

فلت االمور، مشيرين الى ان افعال اسرائيل ان لم يتم لجمها قبل أن ت بمسؤولياتهمجلس االمن االضطالع 
ان اهانة االقصى هي اهانة لألمة االسالمية  وأكدوا ستثير غضبا شعبيا عارما في عموم البالد االسالمية.

قاطبة "فالقدس خط أحمر بالنسبة للعالم االسالمي"، معتبرين وصول المجموعات المتدينة اليهودية الى 
 قصى للصالة بحماية من الشرطة االسرائيلية أفعاال استفزازية.المسجد اال

 7/2/8104، الغد، عّمان
 

 "مزاعم صهيونية"وتؤكد أنها  سفينة األسلحةإيران تنفي صلتها ب .42
ونقل عن مساعد وزير ، نفت إيران أن يكون لها ضلع في تهريب أسلحة الى قطاع غزة :غزة ـ أشرف الهور

غير ‘، وقال إنها ’مزاعم الكيان الصهيوني‘مير عبد هللا نفيه ما وصفها بـ الخارجية اإليراني حسين أ
وكان ناطق إسرائيلي قال إن سفينة األسلحة التي تم اعتراضها في عرض البحر األحمر فجر  ’.صحيحة

األربعاء، أبحرت من إيران إلى العراق ومنه إلى ميناء بور سودان السوداني، حيث استولت عليها إحدى 
 دات الخاصة لسالح البحرية على الحدود بين اريتريا والسودان.الوح

 7/2/8104، القدس العربي، لندن
 

 اتفاق اإلطار األمريكي يجّهز بيت حنينا عاصمة للفلسطينيين: سّموها القدس لو شئتم!: القدس العربي .49
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قية اإلطار التي سلمها الخميس أن اتفا أمس "نيويورك تايمز" افتتاحيةالحميد صيام: جاء في  عبد-نيويورك
الواقعة شمال ’ بيت حنينا‘بلدة  اختيارالرئيس األمريكي باراك أوباما لرئيس الوزراء اإلسرائيلي تتضمن 

 القدس لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية ويمكن للفلسطينيين أن يسموها القدس إذا شاءوا. 
محمود عباس الذي سيصل واشنطن يوم  ومن المتوقع أن يطلب الرئيس األمريكي من الرئيس الفلسطيني

نيسان/أبريل القادم وهو الموعد الذي حدده  30آذار/مارس الموافقة على تمديد المفاوضات إلى ما بعد  27
وزير الخارجية األمريكي لالنتهاء من جولة المفاوضات الحالية والتوصل إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني ـ 

 ’.القدس العربي‘لمدة تسعة شهور أخرى كما علمت اإلسرائيلي. وقد يكون التمديد 
الذي أعده وزير الخارجية جون كيري ساعده على إنجازه مجموعة من غالة ’ اإلطار اتفاق’ أنيذكر 

المؤيدين إلسرائيل وعلى رأسهم سفير الواليات المتحدة السابق إلى إسرائيل، مارتن إنديك ومساعداه 
في القدس  استيطانيةمكوفسكي الذي كلف بمهمة إعداد خرائط لعشر كتل  األساسيان فرانك لوينستين وديفيد

وقد  الشرقية والضفة الغربية بحيث تبقى تحت السيادة اإلسرائيلية بعد البدء بتنفيذ اتفاقية السالم النهائية.
كي وصل كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات الى واشنطن والتقى وزير الخارجية األمري

جون كيري لتسلم مسودة من اتفاق اإلطار، حسب مصادر مطلعة في واشنطن، كتلك التي تسلمها نتنياهو 
وقت مبكر من اليوم ذاته، وذلك إلعطاء الطرفين فرصة متساوية لتأمل  في’ أوبامامن الرئيس األمريكي 

عداد المالحظات عليها.  االتفاقية وا 
 7/2/8104، القدس العربي، لندن

 
 شريكة استراتيجية "إسرائيل" دّ " يصادق عل  مشروع قانون يعاألمريكيب "النوا .51

مجلس النواب األمريكي بأغلبية ساحقة، الليلة الماضية، على مشروع قانون يعتبر  : صادق)بترا(-واشنطن
ادقة ويحتاج القانون إلى مص إسرائيل "شريكة استراتيجية مركزية للواليات المتحدة", م ا يمنحها مكانة خاصة.

 مجلس الشيوخ عليه.
سرائيل  يذكر ان الغرض من القانون توفير االرضية القانونية الالزمة لتوثيق التعاون بين الواليات المتحدة وا 

 في مختلف المجاالت، بما في ذلك األمن واألمن الداخلي والطاقة والزراعة والتجارة.
عفاء اإلسرائيليين من ضرورة التزود بتأشيرة وكان النص األصلي لمشروع القانون اشتمل على بند يقضي بإ

دخول لزيارة الواليات المتحدة، ولكنه تم شطب هذا البند بسبب معارضة بعض اعضاء مجلس النواب له 
 بحجة أن إسرائيل تتصرف بصرامة مع مواطنين أمريكيين من أصل عربي يرغبون بزيارتها.

 7/2/8104، الغد، عّمان
 

 الفلسطينيون يحتلنون اإلرهابو  "إسرائيلز"اما الرئيس األشد عداء ل: أوبيدعيسناتور جمهوري  .50
العامة األمريكية اإلسرائيلية" في واشنطن، وفي مقابلة  الشؤونلجنة  –على هامش المؤتمر السنوي لـ"إيباك 

مع صحيفة "هآرتس" قال السناتور األمريكي الجمهوري تيد كروز من تكساس إن الرئيس باراك أوباما هو 
 رئيس األمريكي األكثر معاداة إلسرائيل في العصر الحديث.ال

وقال كروز أيضا إن أوباما يمس باألمن القومي إلسرائيل، ويزعزع عالقاتها الخاصة مع الواليات المتحدة، 
في حين أن سياسته التصالحية تجاه إيران تهيئ األرضية لذبح ماليين اإلسرائيليين أو ماليين األمريكيين. 

وقال إن تهديدات أوباما إلسرائيل بالعزلة الدولية، والتلميح بوقف الدعم األمريكي إلسرائيل  تعبيره.على حد 
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مضلل وخطير بالنسبة إلسرائيل والواليات المتحدة. كما ادعى أن أوباما يصرخ بوجه رئيس الحكومة 
بليونة مع الرئيس الروسي اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو، بينما يتملق الرئيس اإليران روحاني، ويتحدث 

 فالديمير بوتين.
وقال أيضا إن دور الواليات المتحدة هو "المساعدة في تحقيق السالم"، ولكن "ليس ممارسة الضغوط وابتزاز 
تنازالت ال تتماشى مع أمن إسرائيل القومي. وطالما أن الفلسطينيين يحتضنون اإلرهاب ويرفضون االعتراف 

ن يتحقق السالم". وأضاف أن كل مراقب عاقل معني بالحفاظ على العالقات مع بإسرائيل كدولة يهودية ل
إسرائيل وتعزيزها ال يستطيع أال يصل إلى نتيجة أن أوباما والديمقراطيين يقودون عمليات تضرب أمن 

 إسرائيل.
 6/2/8104، 42عرب 

 
 القدسشرقي إدانة أممية لالنتهاكات اإلسرائيلية ب .58

ميد صيام: أصدرت لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الح عبد-المتحدةاألمم 
اإلسرائيلية التي تقوم بها  االنتهاكاتغير القابلة للتصرف بيانا أعربت فيه عن عميق قلقها حول تزايد 

عناصر متطرفة وزعماء سياسيون بمن فيهم مسؤولون حكوميون لمنطقة المسجد األقصى، مما يثير 
صاب الفلسطينيين ويؤدي إلى المواجهات التي تنتهي باعتقاالت ووقوع إصابات في صفوف المدنيين أع

 استراتيجيةإن تلك اإلجراءات تشير إلى أن هناك ‘وجاء في البيان  نتيجة استخدام الغازات المسيلة للدموع.
س الشرقية. وكل هذه اإلجراءات تهدف إلى تغيير الطبيعة القانونية والديموغرافية والمادية والثقافية للقد

كما تأخذ اللجنة علما بتصاعد عمليات هدم البيوت وطرد السكان من ’. محظورة حسب القانون الدولي
 بيوتهم ومصادرة األراضي وسحب بطاقات اإلقامة من سكان القدس الفلسطينيين.

مما أدى إلى تشريد  1023عام منزال في القدس الشرقية خالل  565وجاء في البيان أن إسرائيل قامت بهدم 
ثلث  2367فلسطينيا من بينهم نساء وأطفال. لقد صادرت إسرائيل منذ احتاللها للقدس الشرقية عام  130

بالمئة من األراضي  24الشرقية وال تسمح لهم بالبناء إال على  القدسما يملكه الفلسطينيون من أراض في 
 التي يملكونها.
أن تؤكد مرة أخرى أن القدس الشرقية هي جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية تود اللجنة ‘وأضاف البيان 

الذي ينص على: يجب على قوة االحتالل  43جنيف الرابعة وخاصة البند  اتفاقيةالمحتلة وخاضعة ألحكام 
 .’أال تقوم بطرد السكان األصليين أو نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى األراضي الخاضعة لالحتالل

 7/2/8104، القدس العربي، لندن
 

 وعن مواقفها من العالم العربي "إسرائيلن "األمل  لتسويق الروايات الكاذبة ع السالحاإلعالم العبري  .52
زهير أندراوس: ال يوجد أدنى شك أن اإلعالم العبري في إسرائيل يلعب دورا مركزيا في صناعة  -لناصرة ا

مسمى اإلجماع القومي الصهيوني، ويبرز دوره الفعال عندما تقوم دولة الرأي العام في الدولة العبرية تحت 
اإلحتالل بشن عدوان ضد العرب أو الفلسطينيين، حيث يتحول إلى كتيبة قتالية في الخطوط األمامية، في 
حين أنه يعمل بدون كلل أو ملل على تأليب الرأي العام اإلسرائيلي، المؤلب أصال، ضد الناطقين بالضاد، 

كرس األفكار المسبقة السلبية عن العرب والمسلمين، ويصفهم بأنهم من المتخلفين والقتلة والمغتصبين، وي
وما إلى ذلك من أوصاف سلبية، تقود جميع روافد المجتمع اليهودي في الدولة المارقة بامتياز إلى زيادة 
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يجب على هذه الصحيفة أن "ل: كراهيتهم لكل من هو ليس يهوديا. وفي هذا السياق ال بد من اقتباس هرتس
، هذا بعض ما كتبه ثيودور "تكون درعا وسالحا للشعب اليهودي، سالحا يستخدم ضد أعداء الشعب

هرتسل، مؤسس الحركة الصهيونية، في افتتاحية العدد األول من أسبوعية الحركة الصهيونية )دي وولت(، 
التئام المؤتمر الصهيوني األول. وقد أكد  وذلك عشية 2037في الثالث من حزيران )يونيو( من العام 

هرتسل، الذي كان يعمل صحافيا، في كتابه )دولة اليهود(، على دور الصحافة في تطور المشروع 
 الصهيوني. 

ومن هنا يمكن القول إن إدراك مؤسسي الحركة الصهيونية األوائل المبكر للدور الذي تلعبه الصحافة في 
داية إلى إقناع أصحاب الصحف اليهودية سواء في فلسطين أو انحاء العالم خدمة مشروعهم دفعهم منذ الب

للتجن د من أجل العمل لخدمة أهداف الحركة الصهيونية، ويدل تاريخ الصحافة في إسرائيل على أن الصحف 
العبرية في فلسطين قبل قيام الدولة العبرية، وافقت على تبني هذا المبدأ، وبعد ذلك تجندت بشكل كبير 

 لخدمة الحركة الصهيونية، بل أنها وضعت نفسها في خدمتها بشكل مطلق.
وفي أيامنا، يالحظ المتتبع للشأن اإلسرائيلي أن التطورات المتالحقة في العالم العربي دفعت وسائل اإلعالم 

 شأنها.اإلسرائيلية لإلستعانة بعدد كبير من المستشرقين اليهود لشرحها وتبيان دالالتها وتقديم توصيات ب
وتحرص الصحف الرئيسية والمواقع اإلخبارية الرائدة على استكتاب مستشرقين للتعليق بشكل خاص على 
األحداث المتالحقة في مصر وسوريا وغيرها من مناطق التوتر في العالم العربي. وتحتفظ كل صحيفة 

كتب صحيفة )يسرائيل وموقع إخباري بمجموعة من المستشرقين الذين يكتبون لهما بشكل خاص، حيث تست
هايوم( وهي أوسع الصحف اإلسرائيلية انتشارا، عددا من المستشرقين على رأسهم البروفيسور إيال زيسير، 
المختص بالشأن السوري، على وجه التحديد، ورؤفين بيركو، في حين تستكتب صحيفة )معاريف( إيلي 

م لفترة طويلة في شعبة اإلستخبارات فيدار، ممثل إسرائيل السابق في قطر، ومئير جلبوع، الذي خد
العسكرية )أمان( وغيرهم، وبينما يكتب لصحيفة )يديعوت أحرونوت( عدد من المستشرقين على رأسهم 
البروفيسور يورام ميتال، في حين تستكتب صحيفة )هآرتس( المستشرق د. تسفي بارئيل. ويحتفظ المستشرق 

)يديعوت أحرونوت( على اإلنترنت، والذي يعتبر من أهم يارون فريدمان بزاوية ثابتة في موقع صحيفة 
 المواقع اإلخبارية اإلسرائيلية. 

وقد استوعبت قنوات التلفزة الرائدة في إسرائيل عددا من المستشرقين بصفتهم معلقين على الشؤون العربية، 
كئيلي في القناة العاشرة، مثل إيهود يعاري في القناة الثانية، وعوديد غرانوت في القناة األولى، وتسفي يحز 

والذي كان يخدم في جهاز األمن العام )الشاباك اإلسرائيلي(. ويستحوذ بحث التحوالت في العالم العربي 
على معظم إنتاج مراكز األبحاث الرائدة في إسرائيل، السيما مركز أبحاث األمن القومي التابع لجامعة تل 

راتيجية التابع لجامعة بار إيالن، ومركز يروشليم لدراسة أبيب، ومركز بيغن السادات للدراسات اإلست
المجتمع الدولي، حيث يتصدى المستشرقون إلعداد الدراسات وأوراق تقدير الموقف التي يتم نشرها على 
 مواقع هذه المراكز وتحظى عادة باهتمام كبير، وتؤثر بشكل أو بأخر على صناع القرار في تل أبيب.

الخلفيات اإلستخبارية والعسكرية دورا رئيسيا في التعليق على تطورات العالم العربي  ويلعب المستشرقون ذوو
في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وغني عن القول إن األغلبية الساحقة من المستشرقين تتبنى مواقف يمينية 

التي ال تخلو من عنصرية من العرب، وهو ما يجد تعبيره في تعليقاتهم على التحوالت في العالم العربي، 
اإلستهزاء واإلزدراء، كما يعكف السواد األعظم منهم على محاولة تكريس انطباع مفاده أنه ال يمكن لعملية 
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التحول الديمقراطي في العالم العربي أن تنجح بفعل الموروث الديني والثقافي والقيمي للعرب الذي يتناقض 
 مع الديمقراطية، على حد زعمهم.

هؤالء المستشرقين حماسهم الشديد لإلنقالب في مصر، وهو ما وجد تعبيره في التوصيات ويتضح من نتاج 
التي قدمها عدد كبير منهم لدوائر صنع القرار في تل أبيب بشأن أشكال الدعم الذي يتوجب تقديمه من أجل 

دولة ومركز إنجاح اإلنقالب. وقد شملت دراسات أعدها مستشرقون في مركز يروشليم لدراسات المجتمع وال
أبحاث األمن القومي ومركز بيغن السادات توصيات صريحة لحكومة بنيامين نتنياهو بشأن أنماط التحرك 
الدبلوماسي والسياسي واإلقتصادي، الذي يمكن إلسرائيل أن تقوم به من أجل تحسين فرص اإلنقالب في 

ة كتابات المستشرقين المتعلقة البقاء. وتحرص الصحف والمواقع اإلخبارية ومراكز األبحاث على ترجم
بالتحوالت في العالم العربي، والتي تأخذ الطابع التحريضي على الحركات اإلسالمية باللغة اإلنجليزية. ومن 

 نوافل القول إن الصحافة العبرية تستثني العرب، وال تسمح لهم إال لماما بالتعبير عن رأيهم بشكل حر.
 2063ايخونير أكد في اجتماع سري نظمه اليهود في مدينة براغ سنة بقي أن نذكر أن الحاخام اليهودي ر 

بقوله: إذا كان الذهب هو القوة األولى فإن الصحافة هي القوة الثانية، ولكن الثانية ال تعمل من غير 
األولى، وعلينا بواسطة الذهب أن نستولي على الصحافة، وحينما نستولي عليها نسعى جاهدين لتحطيم 

 ائلية واألخالق والدين والفضائل، على حد تعبيره.الحياة الع
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 عيسى الشعبي
لــم يفــاجئ قــرار المحكمــة المصــرية المســتعجل، بحظــر أنشــطة حركــة "حمــاس" ووقــف التعامــل معهــا، أيــًا مــن 

لـــك قـــادة الحركـــة اإلســـالمية أنفســـهم، الممنوعـــون مـــن المخـــاطبين بهـــذا الحكـــم القضـــائي المؤقـــت، بمـــن فـــي ذ
اجتياز عتبة معبر رفح الحدودي منذ نحو مئتي يوم، كانت كل الشواهد خاللها تُنذر بما هو أفدح من إغالق 
مقـــرات ال وجـــود لهـــا، وحظـــر أمـــوال غيـــر مودعـــة فـــي بنـــوك ممنوعـــة أصـــاًل مـــن التعامـــل مـــع قطـــاع غـــزة 

لســلطة االنتقاليــة فــي مصــر وفــرع التنظــيم الــدولي لإلخــوان المســلمين فــي ذلــك أن القطيعــة بــين ا المحاصــر.
غزة، كانت تتفاقم باطراد، وتشي بأن "ديناميـات" األزمـة ومسـارها ينـتقالن مـن طـور إلـى طـور أعلـى بتسـارعج 
فيما كبحت المتاعب الداخلية المصـرية مـن جهـة، والحسـابات السياسـية المعقـدة لـدى الجـانبين معـا مـن جهـة 

نيــة، حــدوث هــذه االنعطافــة المفصــلية فــي وقــت مبكــر، ناهيــك عــن تخفيضــها إلــى درجــة أدنــى مــن وصــم ثا
 "حماس" بأنها منظمة إرهابية.

ولســـوء الحـــظ، ليســـت هنـــاك اليـــوم عاصـــمة عربيـــة علـــى عالقـــة حســـنة بـــالطرفين، يمكـــن لهـــا أن تقـــوم بـــدور 
ــــد مــــن االشــــتعال واال ــــران األزمــــة المرشــــحة لمزي ــــد ني نتشــــار، بفعــــل ردود األفعــــال العصــــبية، وســــاطة، وتبري

واالتهامات المتبادلة، بين طرفين ممتلئـين بـالهواجس المتقابلـة، والشـكوك بالنوايـا المبيتـة لـدى كـل جانـب إزاء 
والحق أن الحديث عن طرفين في هذه األزمة هـو حـديث فيـه شـيء مـن المبالغـةج إذ ال يسـتوي حجـم  اآلخر.

دة، مـع وضـعية تنظـيم مـتهم ومعـزول، يحكـم بقـوة األمـر الواقـع شـريطًا مـن مصر ووزنها اإلقليمي الـراجح بشـ
األرض يتــنفس عبــر الرئــة المصــرية. األمــر الــذي ينبغــي معــه وضــع األمــور فــي ســياقها الحقيقــي، وتبســيطها 
على نحو يفي بـالغرض مـن هـذه المطالعـة التـي تحـاول استشـراف مـآالت هـذه القطيعـة المؤلمـة لجانـب واحـد 

م، تعدى األمر مسألة حملة إعالمية مغرضة وفق خطاب "حماس" الرائج، وتجاوز حدود التحريض اليو  فقط.
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لرأي عام مصري عاتب، اسـتفزه التـدخل الخـارجي فـي شـؤون بيتـه الداخليـةج وذلـك بعـد أن انتقلـت االتهامـات 
ر التحقيــق مــن فضــاء اإلعــالم ومــداخالت ضــباط متقاعــدين ومثقفــين وفنــانين، إلــى حيــز القضــاء الــذي باشــ

واالستماع للشهود، واالطالع على وثائق استخبارية، تشير إلى ما هو أكثر من شبهة واحدة بوقـوع تجـاوزات 
 ماسة باألمن والسيادة المصريين.

وعليه، فنحن اليوم أمام مشهد تقف فيـه "حمـاس" وحيـدةج مجـردة مـن كـل أوراقهـا الصـالحة للمرافعـة أمـام هـذه 
ا الخطاب االنفعـالي القـائم علـى الخلـط التعسـفي بـين الحكومـة المقالـة وبـين قطـاع الضائقة الشديدة، سوى هذ

غزة والشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. فيما تبدي القاهرة، أكثر من ذي قبل، تمييـزا بـين "حمـاس" كمكـون 
ــيهم، ويقــدم خ دمــة إخــواني معــاد لهــا، وبــين كــل مــن تــدعي الحركــة اإلســالمية أن الحكــم القضــائي يجــور عل

 مجانية ألعدى أعدائهم.
ولعل السؤال األجدر بالطرح في هذه اآلونة، هو: ما السبيل المتاح اآلن لعبور برزخ هذه األزمة المتدحرجة، 
مـــن غيـــر قيـــام "حمـــاس" بـــإجراء مراجعـــة اســـتراتيجية شـــاملة ومعمقـــة، لـــيس فقـــط لمفـــردات الخطـــاب المتـــدثر 

ة ليست على جدول أعمال أحد، أو االستثمار في معاناة شعب بمقاومة لم تعد تقاوم، أو البكاء على مصالح
نما لتموضعاتها على الخريطة السياسية الفلسطينية الراهنة؟  محاصر زادت "حماس" من آالمه، وا 

قد تتمنى "حماس" حدوث تهور عسكري مصري يرد لها مظلوميتها، ويعيـد إنتاجهـا فـي صـورة الضـحية. وقـد 
وب إلـى األمـام، عبـر افتعـال مواجهـة محسـوبة مـع إسـرائيل السـترجاع أمجادهـا تسعى الحركة اإلسالمية للهر 

السابقة. غير أن هذه البدائل لن تقدم حاًل ابتكاريا ألزمة حركة أوقعت نفسها في مثلث عداء محكـم )مصـر، 
سرائيل، والسلطة الفلسطينية(، بال أنفاق وآفاق، وال حلفاء إقليميـين، وال حاضـنة شـعبية حقيقيـة، وال أي مـن  وا 

 عوامل الرفع الذاتية.
هذه ليست لحظة الترفع عن الواقع والتنكـر للحقـائق، إن لـم نقـل إنهـا لحظـة "حمـاس" السياسـية المواتيـة لقلـب 
الطاولـــة فـــي وجـــه جميـــع األعـــداء والخصـــوم، وذلـــك باالنســـحاب مـــن واجهـــة المشـــهد السياســـي الفلســـطيني، 

بالنفس عن أعباء إدارة سلطوية فاشلة. ومن ثم إعـادة األمـر إلـى واالبتعاد عن مغانم سلطة محاصرة، والنأي 
نصــابه الســابقج أي التمســك بالصــفة األساســية التــي وجــدت مــن أجلهــا، كحركــة مقاومــة وطنيــة ذات مرجعيــة 

 إسالمية، متعففة عن إغراءات السلطة، ومعفاة من دفع استحقاقاتها السياسية.
 7/2/8104، الغد، عّمان
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 نبيل عمرو
تجهد حركة حماس نفسها في محاججات ال لـزوم لهـا، منهـا مـثال.. هـل القـرارات القضـائية المصـرية ضـدها، 

 قرارات سياسية؟
 وهل موقف السلطة في مصر، موجه ضد المقاومة، وضد غزة وبالتالي ضد فلسطين والفلسطينيين؟

ضــد حمــاس، يجــرد الدولــة المصــرية مــن دورهــا  وهــل مضــي الســلطات المصــرية قــدما فــي إجراءاتهــا القاســية
 المركزي في معالجة االنقسام الفلسطيني؟

أسئلة تطرحها حماس، وتجد في مصر من يجيب عنها، وغالبا ما تكون اإلجابات المصرية يقينية، ليس من 
نمـا مـن حيـث التصـميم علـى اعتبـار حركـة حمـاس حركـة معاديـة لمصـر علـى نحـ و حيث الدالئل والقـرائن، وا 

تحتـل فيــه األدلــة الجنائيــة مرتبــة ثانيـة بعــد الــدليل األساســي الــذي قدمتـه حمــاس بنفســها، وعلــى نحــو يســتحيل 
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التنصـــل منـــه، حـــين أعلـــن قادتهـــا مـــرات كثيـــرة بـــأن حركـــة حمـــاس هـــي جـــزء ال يتجـــزأ مـــن جماعـــة اإلخـــوان 
 يوم. المسلمين، أي أنها شريك في المغنم إن وجد، وفي المغرم الذي يتضاعف يوما بعد

محاججات حماس، ومرافعات الناطقين باسمها، تبدو كما لو أنها نوع من مطاردة الظالل بعيدا عن مالمسـة 
جوهر الموضوع، والظالل هنا هي بالضبط وصف القرارات والمواقف، أما جـوهر الموضـوع فهـو وجـود أزمـة 

فمـا الـذي يمكـن  حلول فعالة لهـا. متصاعدة، ال تحتاج حماس إلى تفسير مواقفها منها بقدر احتياجها إليجاد
أن تصل إليه حماس، حين تحاول إيجاد خط فاصل بين القضائي والسياسي في مصر، وما الـذي يمكـن أن 
تكسبه، حين ترفع في وجه مصر يافطة المقاومة، مع أن مصر وحدها بل وال أحد غيرها من يمتلك الملفات 

ــــين الشــــع ــــرق ب ــــة، والف ــــة للمقاومــــة والمهادن ــــادة حمــــاس ال الحقيقي ــــى األرض. إن ق ــــه عل ار ومصــــداقية تطبيق
يستطيعون نفي حقيقة أن مصر هي من قام بالتوسط من أجل وقف إطـالق النـار، وأن مرسـي ولـيس مبـارك 
من دعـا إلـى التوقـف عـن األعمـال العدائيـة بـين الطـرفين، أي أن المقاومـة بمنطـق حمـاس صـارت علـى قـدم 

ل، وبالتــالي فــال فائـــدة مــن اســتخدام مصــطلح المقاومـــة والعــداء لهــا مـــع المســاواة مــع العــدوان بمنطـــق إســرائي
 مصر، ومع جهاز المخابرات العامة بالذات.

أما حكاية أن سياسـة مصـر تجـاه حمـاس هـي، علـى نحـو تلقـائي، سياسـة ضـد غـزة وفلسـطين والفلسـطينيين، 
ة العالقــة مــع مصــر مــن فهــذه مســألة صــارت بحاجــة إلــى تــدقيق، إذا مــا كــان لــدى حمــاس رغبــة فــي معالجــ

ويبــدو لــي هنــا أن مصــر تتجــه إلــى وقــف التعامــل مــع حمــاس بالقطعــة، بمعنــى وقــف التعامــل مــع  أساســها.
المعابر واألنفاق والتسهيالت كما لو أنهـا مواضـيع قائمـة بـذاتها، فمصـر الدولـة المتوغلـة فـي صـراع ال هـوادة 

ســة فــي ســيناء، وفــي أمــاكن كثيــرة مــن أراضــيها فيــه مــع اإلســالم السياســي بكافــة فصــائله، وتخــوض حربــا شر 
الواسـعة، سـئمت التعامـل الموضـعي مـع األزمـات، فلقـد تميــل إلـى وضـع أسـاس سياسـي للعالقـة مـع فلســطين 
وغزة، ومـع الفلسـطينيين باإلجمـال، ولعلهـا ولـيس لـدي  غيـر االسـتنتاج هنـا، تفكـر فـي مـع مـن تتعامـل رسـميا 

دة، مــع شــرعيتين أم مــع شــرعية واحــدة، مــع الســلطة الوطنيــة ومنظمــة وفعليــاج مــع ســلطتين أم مــع ســلطة واحــ
 التحرير أم مع حكومة غزة وحكومة الضفة؟

إن حمـاس بحاجــة إلــى االنتبــاه لهــذا المنحنـى المحتمــل فــي مصــر، وبالتــالي، فـإن مــن غيــر المجــدي اســتمرار 
. وال أخـــال هـــذا ممكنـــا المحاججـــات آنفـــة الـــذكر.. ألن المجـــدي وحـــده، هـــو حـــل المشـــكلة جـــذريا مـــع مصـــر.

بالقطعة أو التجزئة، إنـه ممكـن فـي حالـة واحـدة، أن تثبـت حمـاس قـوال وفعـال أنهـا تنتمـي إلـى شـرعية واحـدة، 
 وجسم سياسي واحد، وساعتئذ يفتح الممر المغلق نحو حلول ممكنة.

 7/2/8104، الشرق األوسط، لندن
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 رحمند. أسعد عبد ال

هـــاجم مســـؤولون إســـرائيليون كبـــار، بقـــوة، وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي )جـــون كيـــري(، وذلـــك بعـــد ســـاعات مـــن 
تصــريحاته التــي لــوح فيهــا باحتمــال مواجهــة إســرائيل مقاطعــة وعزلــة دوليتــين وانعــدام األمــن فيهــا إذا فشــلت 

ء ووزراء خارجيـة أميركيـون إهانـات مفاوضات التسوية الجارية حاليًا. ولم تكن هذه أول مرة يتلقـى فيهـا رؤسـا
مــن إســرائيل. فكلمــا كانــت تشــتد حمــأة المفاوضــات الفلســطينية اإلســرائيلية ويــرفض الفلســطينيون اإلمــالءات 
اإلسرائيلية ويضيق األميركيون بالشروط اإلسرائيلية التعجيزيـة، يبـدأ اليمـين المتطـرف )الغالـب علـى المجتمـع 

ى حامل األفكـار األميركـي بحجـة أنـه جـاء ليسـلب "أرضـهم" ويفـرض علـيهم السياسي اإلسرائيلي( بالهجوم عل
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تقـديم "تنـازالت" مؤلمـة. ونتـذكر هنـا كيـف جـرى اعتبـار الصـهيوني العريـق هنـري كيسـنجر الـذي قـدم خـدمات 
استراتيجية جلية إلسرائيل، "يهوديًا صغيرًا"، في حين تم وصف الرئيس األميركي باراك أوباما بــ"فرعون معـاد 

 .1020للسامية"، وذلك عقب مطالبته بـ"تجميد" "االستيطان" في عام 
لقد تعددت صيغ الهجوم على كيري وتضمنت الكثيـر مـن االتهامـات واالبتـزازاتج فهـو بحسـب وزيـر الشـؤون 
االستخباراتية اإلسرائيلي يوفال شتاينتز، "عدواني، وتصـريحاته مهينـة وال يمكـن احتمالهـا. وهـو كمـن يصـوب 

إلــى رأس إســرائيل". كــذلك لــم يفــوت زعــيم اليمــين المتطــرف فــي الحكومــة اإلســرائيلية، وزيــر االقتصــاد  بندقيــة
نفتــالي بينــت، الفرصــة كــي يهــاجم كيــري حيــث أدلــى بــدلوه قــائال: "األمــن فقــط ســيؤدي إلــى ثبــات اقتصــادي، 

مقاطعـة الـال سـامية ضـد ونحن نتوقـع مـن الـدول الصـديقة لنـا فـي العـالم الوقـوف إلـى جانبنـا أمـام محـاوالت ال
إســرائيل، وأال تكــون بوقــا ألعــداء الســامية". ومــن جهتــه، فــإن وزيــر اإلســكان "أوري آريئيــل" مــن حــزب "البيــت 
اليهـــودي" اليمينـــي المتطـــرف المؤيـــد لالســـتيطان وصـــف كيـــري بأنـــه "لـــيس وســـيطًا نزيهـــًا بحديثـــه عـــن تهديـــد 

الهجوم قبل الجميع على وزير الخارجية األميركـي، فقـد المقاطعة". أما وزير الحرب موشي يعالون، الذي بدأ 
اتهم األخير بأنـه "يتصـرف انطالقـا مـن هـوس فـي غيـر محلـه وحماسـة تبشـيرية"، زاعمـا "جهـل" كيـري، وذلـك 
حين قال: "ال يستطيع أن يعلمني أي شيء عن الصراع مع الفلسطينيين". ورغم تقديم يعالون "اعتذاره" الحقا 

إال أنه لم يتراجع عن مضمون تصريحاته. وقد أثارت جميع هذه التصريحات وغيرهـا تـوترا للوزير األميركي، 
 كبيرا مع الواليات المتحدة.

والنتيجة التي نخلص إليها، بعيدًا عما سيطرحه كيري، خاصة لجهة رفض الفلسـطينيين تلـك التسـريبات التـي 
الهجـوم جـاء لمجـرد أنـه تسـاءل بموضـوعية عـن قيل إنها تتضمن "خطته"، وعلى رأسها "يهودية الدولة"، فإن 

نتائج فشل مفاوضات التسوية حين أعلن: "هل سـيبقى قـادة السـلطة الفلسـطينية الملتزمـون بعمليـة السـالم فـي 
الحكم أم سيحدث المزيـد مـن التطـرف والعنـف؟"، أي أن تعنـت القـادة اإلسـرائيليين يمكـن أن يطـيح باالعتـدال 

شــخوص التــي صــدرت عنهــا هــذه التصــريحات، مــع اخــتالف خلفيــاتهم السياســية، الفلســطيني. وبــالنظر إلــى ال
يتأكد أنها كلها مجرد "أعراض" لـ"مرض مزمن" جوهره مقاومة هـؤالء الساسـة ورفضـهم لعمليـة "السـالم، فضـال 
عــــن أهــــداف حزبيــــة وربمــــا شخصــــية. فـــــ"شتاينتز" مــــثال هــــو صــــوت نتنيــــاهو الــــذي فضــــل اعتمــــاد التجســــير 

عــدم مهاجمــة كيــري بشــكل مباشــر واضــح. أمــا "بينــت" فهــو الــذي يــؤمن بــأن "فكــرة إقامــة دولــة الدبلوماســي و 
فلســطينية فــي )أرض إســرائيل( قــد عفــا عليهــا الــزمن"، معتبــرًا أن "أكبــر مشــكلة نواجههــا اآلن تتمثــل فــي عــدم 

ائيل(". فـي حـين استعداد القيادة اإلسرائيلية للتأكيد بصوت واضح على أن )أرض إسرائيل( تعود )لشـعب إسـر 
أن "يعالون" هو على رأس المنافسين لنتنياهو على أصوات اليمين واليمـين المتطـرف فـي االنتخابـات القادمـة 

 لرئاسة الوزراء.
ورغم ذلك، فثمة تصريحات مغايرة، مع أنها أيضًا تدخل في إطار األهداف الحزبية والشخصية. فعلى سـبيل 

رجيـة اليمينـي أفيغـدور ليبرمـان، وعلـى عكـس العـادة، تسـاعد كيـري، المثال ال الحصر، تصـريحات وزيـر الخا
حـــين قـــال: "أريـــد أن أوضـــح. كيـــري صـــديق حقيقـــي إلســـرائيل.. مـــا الهـــدف مـــن تحويـــل صـــديق إلـــى عـــدو.. 
زمالئــي اليمينيــون يتبــارون فــي اســتعراض قــدراتهم البالغيــة.. مــن يســتطيع أن يكــون أكثــر قــوة وصــخبًا ضــد 

 تفيد. يجب أن نسترخي قليال". لكن هذا كله يدخل في سياق الطموح السياسي، فهـو كيري. هذه الغوغائية ال
يحاول تغيير الصورة المتطرفة، بل الشـاذة، التـي عرفهـا المجتمـع الـدولي عنـه، وهـا هـو اآلن يحـاول الظهـور 

لـى بمظهر السياسي المعتدل، والساعي )لم ال( إلى أن يصبح الزعيم القادم لليمين في إسرائيل بع د نتنياهو وا 
براغماتية ينتهجها بهدف تغيير وضعه كشخص غير مرغوب به على الساحة الدولية، وذلك بعـد إعادتـه إلـى 
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بعد توجيه تهم  1021بعد أن كان قد استقال منه في أواخر عام  1023منصبه كوزير للخارجية في نوفمبر 
لمتحــدث باســم حــزب "البيــت اليهــودي" وقولــه: االحتيــال وخيانــة األمانــة إليــه. فــي هــذا الســياق، جــاء اتهــام ا

في المئة من شعبيته بين الناخبين  70"ليبرمان يخاف من نفتالي بينيت )زعيم الحزب( ويعاني من انخفاض 
 اليمينيين".

إذن، السياســيون البــارزون الحــاكمون فــي إســرائيل يبحثــون عــن مكاســب حزبيــة وشخصــية، وهــذا أمــر طبيعــي 
اختــاروا إدخــال أهــداف فــي شــبكات منافســيهم مــن  –هــذه المــرة–ر أن ساســة إســرائيل عنـد الساســة عمومــًا. غيــ

خـــالل ركـــل الكـــرة المســـتجدة: كيـــري. وكـــان يمكـــن لألمـــر أن يمـــر علـــى نحـــو عـــادي لـــوال أنـــه جـــاء متجـــاوزًا 
 لألعراف المتبعة بين الحلفاء )ومن هنا جـاء رد الفعـل األميركـي قويـًا، لكـن منضـبطًا، وعلـى لسـان أكثـر مـن
مسؤول(. وعلى ما يبدو أن جميع هؤالء السياسيين نسوا، أو تناسوا، أن الواليات المتحدة هي الحليف األقوى 
واألول بـــال منـــازع إلســـرائيل، وأن تـــردي العالقـــات معهـــا لـــه ثمـــن أعلـــى كثيـــرًا مـــن كـــل المكاســـب الحزبيـــة أو 

كمـا االتهامـات آنفـة –ي( أن يحدث لوال أنه الصراعات الداخلية اإلسرائيلية. وما كان لذلك النسيان )أو التناس
مجــرد "أعـــراض" لمـــرض مســـتحكم عنــد قـــوى اليمـــين اإلســرائيلي، ونقصـــد: مـــرض رفـــض  –الــذكر ضـــد كيـــري

السالم وبالتالي التسوية. هذا، مقرونًا بارتفاع منسوب الشهوة للسلطة، وعلى نحو انتهازي فاضح، لدى رموز 
ؤيـــة وأصـــابه بمــرض "قصـــر النظـــر" السياســـي. وهــذا مـــا فطـــن إليـــه يمــين إســـرائيلي متطـــرف أفقــده تطرفـــه الر 

الكاتب األميركي اليهودي الصهيوني لكـن "المعتـدل"، تومـاس فريـدمان، حـين كتـب يقـول: "إن كانـت إسـرائيل 
تريد حقًا إبطاء حملة المقاطعة، فستعلن أنه طالما ظل كيري يحـاول التوصـل إلـى اتفاقيـة وطالمـا ظـل هنـاك 

ح، فستجمد إسرائيل كل نشاطها االستيطاني إلعطاء أفضل فرصة للسـالم. وأعلـم أن هـذا غيـر أمل في النجا
محتمل، لكن شيئًا واحدًا أعلمه جيدًا هو أن هذا الصد المتواصل لكيري من قبل الوزراء اإلسـرائيليين وطلـبهم 

في وجههم، لن يكسـب  أن يوقف الفلسطينيون كل "التحريض" مع استمرار إسرائيل حرة في بناء المستوطنات
 إسرائيل أصدقاء في أوروبا وال في أميركا. فذلك فقط يمد المقاطعين بالقوة".

 7/2/8104، االتحاد، ابوظبي
 

 العالقة من أجل مصلحة الشعبين تصحيحالكويت وفلسطين:  .57
 د. عبد الحميد صيام

تالل الجـيش العراقـي، الـذي بـدأ يـوم تحتفل الكويت هذه األيام بالذكرى الثالثة والعشرين لتحريـر الـبالد مـن احـ
وخلف وراءه بلدا محطما منهوبـا وشـعبه  2332شباط/فبراير  10وانتهى يوم  2330الثاني من آب/أغسطس 

مشــتتا فــي أرجــاء األرض، وفــتح هــذا االحــتالل فرصــة للــدول المعاديــة لألمــة وعلــى رأســها الواليــات المتحــدة 
وقيـد، وتفكيـك الـبالد وتقسـميها ووضـعها تحـت حصـار ظـالم شـرس  وحلفاؤها لتدمير العراق وتكبيله بألف قيـد

ضــعاف كــل  23لــم يمــر مثلــه فــي التــاريخ لمــدة  ســنة، أدى إلــى هــالك مئــات األلــوف وتــدمير البنــى التحتيــة وا 
، الـذي فجـر الغـول الطـائفي وتـرك وراءه بلـدا مـدمرا 1003مقومات الدولة وصوال إلى االحتالل المباشر عـام 

فيه أكثر من علم ويتلى فيه أكثر من نشيد وطني وتقف على رأسـه قيـادة طائفيـة فاسـدة فرطـت مهلهال يرتفع 
في ثروات البالد وسيادتها وحفرت شروخا عميقة بين مكونات شـعبها. األمـر المحيـر أن الجـيش العراقـي هـو 

أحدا، ولكن الذي الذي احتل الكويت بأوامر مباشرة من الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين، الذي لم يستشر 
دفــع الــثمن غاليــا بعــد الشــعب الكــويتي هــو الشــعب الفلســطيني دونمــا ذنــب منــه حتــى لــو وقفــت بعــض رمــوز 
القيــادة الفلســطينية آنــذاك مؤيــدة لصــدام إال أن الشــعب الفلســطيني داخــل الكويــت بغالبيتــه الســاحقة كــان ضــد 
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ف فلســطيني أثنــاء االحــتالل العراقــي ألنهــم االحـتالل ودفــع ثمــن هــذا الموقــف مــرتين: فقــد تشــرد نحــو مئتــي ألــ
رفضــوا أي نــوع مــن التعــاون مــع االحــتالل، وتشــرد الجــزء البــاقي بعــد التحريــر عقابــا لهــم علــى مواقــف بعــض 
رمـوز قيـادة منظمـة التحريــر الفلسـطينية التـي أيــدت الموقـف العراقـي. لقــد عوقبـوا علـى ذنــب لـم يقترفـوه وعلــى 

ن بعد هذه السنين أن تتم المصارحة والمصالحة بين الشعبين وفتح صفحة من موقف لم يتخذوه. لقد آن األوا
 التعاون البناء، لما فيه خير للكويت وفلسطين.
 للحقيقة والتاريخ ـ عالقات راسخة بين الشعبين

دعنا نستعرض بعض الحقائق التاريخية التي قد تعيد تذكير الجميع بعمق العالقة التاريخية بين الفلسـطينيين 
الكويت، ومـدى مـا لقـي الفلسـطينيون مـن ترحيـب واحتـرام وحريـة مقابـل مـا قـدموا للكويـت مـن خـدمات وبنـاء و 

 واحترام وعدم تدخل في شؤونه الداخلية.
، بنـاء علـى طلـب مـن أميـر الكويـت آنـذاك صـباح األحمـد 2336وصل الفلسـطينيون إلـى الكويـت عـام  -أوال

أثنــــاء جولــــة المفتــــي لجمــــع التبرعــــات إلصــــالح المســــجد  2331الــــذي اســــتقبل الحــــاج أمــــين الحســــيني عــــام 
، ووصلت الموجة الثانية 2340األقصى. وقد وصلت موجة كبرى من المهاجرين الفلسطينيين بعد نكبة عام 

 2375، والموجة الثالثة بين عامي 2367بعد حرب حزيران/يونيو 
 االستثمار.بعد ارتفاع أسعار النفط وبداية مرحلة البناء والتوسع و  2301و 

لألمانـــة والتـــاريخ أن الكـــويتيين عـــاملوا الفلســـطينيين بكـــل احتـــرام وتقـــدير وفتحـــوا لهـــم المجـــال للعمـــل  -ثانيـــا
السياسي من أجل فلسطين، ونشأت حركة فتح في الكويـت وكـان أول مجلـس ثـوري لهـا برئاسـة الـدكتور عبـد 

الضــفة ‘، بــل كــان يطلــق علــى النقــرة وحــولي هللا الــدنان فــي الكويــت، ولــم يمنعــوا بقيــة التنظيمــات مــن العمــل
وكــان جمــع التبرعــات لصــالح الثــورة الفلســطينية شـيئا مألوفــا، بــل تشــكلت الفــرق الفنيــة الفلســطينية فــي ’. وغـزة

الكويت للتعبئة والتحريض، وكثير من الفلسطينيين نشروا أولى إبـداعاتهم فـي الكويـت، مثـل الشـهيدين غسـان 
انضم للثورة الفلسطينية عدد من الكويتيين واستشهد بعضهم علـى أرض فلسـطين، كنفاني وناجي العلي. كما 

قــرب  "شــهداء نــابلس"فــي عمليــة  2303يونيــو  4نــذكر مــنهم الشــهيد فــوزي المجــادي، الــذي استشــهد بتــاريخ 
مستوطنة مسكاف. كما أن الشهيد فهد األحمد الذي قتله الجيش العراقـي فـي أول أيـام الغـزو كـان مقـاتال فـي 

 صفوف حركة فتح واسمه الحركي أبو الفهود.
لقد خدم الفلسطينيون الكويت بكل صدق وجدية وكأنهم يخدمون بلدهم وشعبهم. مـنهم المعلـم والمفـتش  -ثالثا

والطبيب والمهندس والكهربـائي وعامـل البنـاء وموظـف البنـك والكاتـب والصـحافي والصـراف والتقنـي وغيـرهم. 
ل لــديهم شــبه معدومــة. لــم يســئيوا ألحــد ولــم يتــدخلوا فــي السياســة ولــم يتعرضــوا كــانوا يعملــون بجــد ألن البــدائ

ألمير أو وزير أو مدير، ولـم يشـاركوا ال مـن قريـب وال مـن بعيـد بأيـة عمليـة إرهابيـة تسـيء ألمـن البلـد. وفـي 
ن مس أحدهم إهانـة أو هضـم حقـه يتبـع الطـرق السـلمية فـي حـل  الوقت نفسه كانوا يحافظون على كرامتهم وا 

اإلشكال أو يقدم استقالته ويترك. ولهذا كان الكويتيون يفضلون بشكل عـام الفلسـطينيين ألنهـم مخلصـون فـي 
ن حــــدث شــــيء مــــن هــــذا القبيــــل يكــــون عمــــال فرديــــا ال ينســــحب علــــى الجاليــــة  عملهــــم وال يســــيئون ألحــــد، وا 

أتحـدى أن تـأتوني بكـويتي ألـف. أنـا  400الفلسطينية التي وصل عددها عشـية الغـزو العراقـي إلـى أكثـر مـن 
واحـــد، فـــوق ســـن الثالثـــين، لـــم يـــدرس علـــى يـــد فلســـطيني أو يعـــالج علـــى يـــد طبيـــب فلســـطيني أو عمـــل مـــع 

 فلسطيني رئيسا أو زميال.
إن القيــادة الفلســطينية انقســمت علــى نفســها حــول احــتالل العــراق للكويــت. فكيــف يمكــن إلنســان مثــل  -رابعــا

د الغصـين أو أبـو شـاكر النتشـة إال أن يقفـوا مـع الكويـت. خالـد الحسـن خالد الحسن أو هـاني الحسـن أو جويـ
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بالتحديـد كــان يحمــل جـواز ســفر كويتيــا أحمـر ســحب منــه بعـد التحريــر. كمــا أن صـالح خلــف قــرر أن ينشــر 
بيانا ضـد االحـتالل وتـم حجـزه لسـاعات فـي العـراق حتـى اضـطر أن يـذهب ياسـر عرفـات ليخرجـه مـن بغـداد 

 التي كانت تعمل لصالح المخابرات العراقية.’ أبو نضال‘على يد جماعة  وقتل بعدها بيومين
ـــادة فـــي دعـــم الموقـــف العراقـــي أســـاء لمجمـــل القضـــية  -خامســـا ـــه بعـــض رمـــوز القي ـــذي اتخذت إن الموقـــف ال

الفلسطينية فكيف مـن يناضـل ضـد احـتالل بلـده يؤيـد احـتالل بلـد آخـر؟ وكيـف يمكـن مـن الناحيـة البراغماتيـة 
مصـالح أربعمئـة ألـف فلسـطيني فـي الكويـت مقابـل ثالثـين ألفـا فـي العـراق؟ وكيـف مـن يريـد لكـل التخلي عـن 

العرب الوقوف إلى جانب قضيته العادلة يقف مع ابتالع دولة كبيرة لجارتها الصغيرة ومحوها عن الخارطـة؟ 
 هل الوحدة تكون بالقوة؟

وضـع عناصـر مـن جبهـة التحريـر العربيـة التابعـة لقد لعبت القوات العراقية علـى الورقـة الفلسـطينية ب -سادسا
للعراق ومجموعات صغيرة مـن جبهـة التحريـر الفلسـطينية )جماعـة أبـو العبـاس( علـى الحـواجز لتبـدو األمـور 
وكـــأن الفلســـطينيين بشـــكل عـــام يؤيـــدون االحـــتالل. أمـــا الحقيقـــة فـــإن الغالبيـــة الســـاحقة مـــن الفلســـطينيين فـــي 

عبــوا دورا كبيـرا فــي حمايـة الكــويتيين مـن القــوات العراقيـة، وأبقــوا علـى خــدمات الكويـت كـانوا ضــد االحـتالل ول
معلم  3000الماء والكهرباء والصحة والتربية خالل أيام االحتالل. ويكفي أن نعرف أن الجيش العراقي طرد 

التحريـر من وظائفهم ألنهم رفضوا أن يتعاونوا مع االحتالل ويعودوا إلـى وظـائفهم. لقـد رفـض مكتـب منظمـة 
فــي الكويــت تنظــيم مظــاهرة مؤيــدة لالحــتالل العراقــي ووزعــت التنظيمــات الفلســطينية مناشــير ضــد االحــتالل. 
والمظــاهرة اليتيمــة التــي خرجــت فــي الكويــت ضــد االحــتالل العراقــي نظمهــا الفلســطينيون فــي منطقــة حــولي 

بعنوان: منظمة التحرير الفلسطينية  2332أيار/مايو  0ورفعوا صورة األمير كما جاء في مقال شفيق الغبرا )
منهم وأعدموا بعد شهر  25في الكويت(. لقد تعاون بعض الفلسطينيين مع عناصر المقاومة الكويتية واعتقل 

 ووجهت التهمة للسيد على الحسن بتنظيم مقاومة لالحتالل.
 

 اعتذار متأخر واعتذار لم يأت بعد
كـــان  1004ســـلطة الفلســـطينية فـــي كـــانون األول/ديســـمبر إن االعتـــذار الـــذي قدمـــه محمـــود عبـــاس، رئـــيس ال

متأخرا، وكان يمكن أن يكون االعتذار أبكر بكثير ومن الرئيس ياسر عرفات حتى لو لم يكن مقبـوال كخطـوة 
على طريق المصالحة. مطلـوب مـن الكويـت أيضـا أن تقـدم اعتـذارا للشـعب الفلسـطيني البـريء الـذي لـيس لـه 

 40لتحريــر الكويــت قــدر بنحــو  األولــىقــد قتــل عــدد مــن الفلســطينيين فــي األيــام ذنــب فــي أخطــاء القيــادة. ل
فلســطينيا مــن دون وجــه حــق ومــن دون محاكمــات ومــن دون تفريــق بــين مــن أيــد الغــزو ومــن وقــف فــي وجــه 

أن  إلـىعلي الحسن نفسـه تعـرض لمحاولـة اغتيـال وأحـرق بيتـه ممـا دعـا الحكومـة الكويتيـة  إناالحتالل، بل 
راسة عليه لحمايته. لقد طرد الفلسطينيون، نصفهم على يد القوات العراقية أو خوفـا مـنهم، والنصـف تشدد الح

فقط. وفي  30000إلى نحو  400000الثاني على أيدي الكويتيين، وبالتالي انخفض الوجود الفلسطيني من 
يــت بحاجــة ماســة معظمهــم ال يوجــد بلــد يســتقبله، أو ألن الكو  16000انخفــض العــدد إلــى نحــو  2335عــام 

العرقي أصبح كلمة سائغة يستعملها الكويتيون، أفرادا ومسؤولين، مـن دون  لخبراته، بل ان مصطلح التطهير
تحفــظ. لقــد كــان رد الفعــل الكــويتي غيــر عقالنــي فــأوقفوا كافــة المســاعدات التــي كــانوا يقــدمونها للمؤسســات 

لدرجــة أن الرجـــل الطيــب والمناضـــل الفــذ فيصـــل الفلســطينية كالمستشــفيات والجامعـــات والجمعيــات الخيريـــة، 
الحسيني في زيارة للبرلمان الكويتي إلصالح العالقة بين المنظمة والشعب الكويتي تم تقريعه وتعنيفه بطريقة 

. لقــد ســدت 1002أيار/مــايو  32غيــر الئقــة أثــرت نفســيا فيــه، حيــث تــوفي فــي الفنــدق بالســكتة القلبيــة يــوم 



 
 
 

 

 
           26ص                                    2049العدد:     7/2/8104 الجمعة التاريخ:

لسطينية في الكويت من كافـة الجهـات، حتـى لجنـة التعويضـات التابعـة لألمـم المتحـدة المنافذ على الجالية الف
كانت سخية في دفـع األمـوال الطائلـة مـن أمـوال الشـعب العراقـي للمتضـررين إال مـع الفلسـطينيين، فقـد قـدرت 

 فقط. مليون دوالر 233? أي ما قيمته 494مليارا لم يدفع منها إال بنسبة  33خسائر الفلسطينيين بـ 
لقد آن األوان لطي صفحة الماضي، فقد أعادت الكويـت عالقاتهـا شـبه الطبيعيـة مـع العـراق نفسـه ومـع كافـة 
الدول التـي صـوتت ضـد مشـروع قـرار الجامعـة العربيـة إلدانـة االحـتالل العـــــراقي، أو امتنعـت عـن التصـويت 

 إال الشعب الفلسطيني. 2330أغسطس  20يوم 
مــن األردنيــين والفلســطينيين عــادوا للعمــل فــي الكويــت، لكــن المصــالحة حتــى تكــون صــحيح أن أعــدادا كبيــرة 

جذرية تستلزم االنفتاح تماما علـى الشـعب العـادي ومؤسسـاته وجامعاتـه ومدارسـه ومستشـفياته وأسـراه وجرحـاه 
ومنظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني. مطلـــــوب مـــــن الكويـــــت أن توجـــــه دعـــــوات للناشـــــطين الفلســـــطينيين والفنـــــانين 

قتصـاديين واألكـاديميين وجمعيـات المـرأة وغيرهـا الكثيــر، حتـى تكـون المصـالحة علـى مسـتوى الشــعوب ال واال
على مستوى القيادات فحسب. إن دعم الكويت المتزايـد لوكالـة إغاثـة وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين )أونـروا( 

ملـه بغـض النظـر عـن مواقـف أمر جيد لكن ال يشكل بديال عن االنفتاح الشـامل علـى الشـعب الفلسـطيني بكا
 القيادات.

وفي النهاية ال بد من اإلطراء على موقف الكويت من قضية التطبيع ع إسرائيل حيـث انفـردت مـن بـين دول 
شكل من األشـكال ولـم تسـتعمل األبـواب الخلفيـة مثـل بعـض جيرانهـا، بـل إن هنـاك  بأيالخليج بمنع التطبيع 

ف بالمرصــاد لكــل مــن تســول لــه نفســه أي نــوع مــن االنفتــاح. وكــي لجانــا شــعبية تقــاوم التطبيــع وتحرمــه وتقــ
تكتمــل هــذه الصــورة مطلــوب مــن الكويــت أن تعــزز صــمود الشــعب الفلســطيني فــي وطنــه الــذي ال يقبــل عنــه 
بديال مهما تقادم االحتالل وحتى لو كوعت الدول واألحزاب والقيادات العربية بمـن فيهـا قيـادة أوسـلو الكارثيـة 

 ا زالت كل هذه المصائب للشعب الفلسطيني المناضل.التي جلبت وم
 أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

  7/2/8104القدس العربي، لندن، 

 
ال فان بعل  حماس  قلاءلليجب العمل  .52  المستقبلبتنتظرها سنوات صعبة كثيرة  إسرائيلقطاع غزة وا 

 العميد )احتياط( تسفيكا فوغل
مصــــرية سترســــل رســــالة تقــــدير لحكومــــة اســــرائيل والجــــيش االســــرائيلي والجهــــات مــــن المؤكــــد أن الحكومــــة ال

، التي هـي لبنـة مهمـة اخـرى فـي حـرب احبـاط االرهـاب ”سفينة الصواريخ“االستخبارية المختلفة بسبب ضبط 
الذي قد يضر بالدولتين. يعلم المصريون جيدا أنه لو وصلت شحنة السالح المرسلة الى ميناء بورت سودان 

ت عن طريق شبه جزيرة سيناء الى قطاع غزة بواسطة األنفاق الكثيرة. ويقدر المصريون الجرأة والتصميم لنقل
والمخاطرة. أما عندنا فيفضلون توجيه الضربات الى االذرع االمنية في كـل فرصـة وتجاهـل الواقـع الـذي أخـذ 

 يزداد ارهابا فوق االرض وتحتها.
ت االمنية علـى اخـتالف أنواعهـا وأعلـم مبلـغ دقـة المسـافة بـين النجـاح إنني باعتباري كنت مشاركا في العمليا

والفشل، ليس عندي سوى أن أحيـي كـل مـن أمضـى ليـالي وايامـا لضـبط السـفينة االرهابيـة. ويجـب علينـا فـي 
هـذه السـاعات خاصــة، وهـي ســاعات تزايـد الشــعور بـاالمن والــردع أن ننظـر الــى المسـتقبل فــي بيـاض عينيــه 

ة السخرية المضادة لالمن التي يتنافس كثيرون في قيادتها. فاولئك الذين يبحثون بكـل طريقـة وأن نوقف حمل
عن تقليص ميزانية االمن من المؤكد أنهم لم يتساءلوا كم يكلف اعداد مقاتلي وحدة بحرية ورجال اسـتخبارات 
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الى اآلن أهمية النفقة  كم عن حدود الدولة. والذين ال يفهمون 2500ومنظومات كثيرة اخرى تعمل على بعد 
التي تمت لُيعلم بصورة دقيقة ما يحدث هناك في ايران وسوريا، أريد أن اسألهم كم يدفعون من ميزانية الدولة 
الحبـــاط اطـــالق قـــذائف صـــاروخية فتاكـــة قـــد تصـــيب أعـــز مـــن عنـــدنا. ومـــاذا نقـــول لكـــل اصـــدقاء أبـــو مـــازن 

ــوا يشــيعون خدعــة الســالم ــذين مــا زال مفترضــين أن كــل الفصــائل ومنهــا حمــاس باركــت حــوار  االســرائيليين ال
 الصم الذي يجري بيننا وبين الفلسطينيين والرحلة المكوكية التي ال نهاية لها لوزير الخارجية االمريكي؟.

يوجــد عنــد ايــران وســـوريا وحــزب هللا وعــدد مــن كارهينـــا اهتمــام بازديــاد حــدة المواجهـــة بــين اســرائيل وحمـــاس 
االردنــي  –المصــري واالســرائيلي  –دود بــين اســرائيل ومصــر. إن التعــاون االســرائيلي واشــعال نــار علــى الحــ

ن لــم يكــن تامــا دائمــا، ال يالئــم أهــواء قــادة االســالم المتطــرف الــذين يحــاولون  علــى القضــاء علــى االرهــاب وا 
فـي الشـرق ” بيـةالفقاعـة الغر “عزل العلمانيين من الحكم في الدول العربية وأن يفقأوا بصـورة ال تقـل عـن ذلـك 

االوسط، التـي تعتمـد علـى الواليـات المتحـدة. وقـد أدركـوا عنـدنا، بـل أدركـوا فـي مصـر واالردن كمـا يبـدو، أن 
ــة فلســطينية وأنهــا معــا ســتمنع ايــران وتوابعهــا مــن  التعــاون الثالثــي هــذا أهــم للبقــاء االقليمــي مــن تأســيس دول

م يفهموا هذا الـى اآلن فهـم علـى الخصـوص اولئـك الـذين التشويش على حياتنا العادية. أما الوحيدون الذين ل
 يفخرون بصفة أنهم اصدقاؤنا.

إن حماس وحليفها الجهاد االسالمي في غـزة لـم يقفـا سـاكنين لحظـة واحـدة، فهمـا مسـتمران علـى البحـث عـن 
كـــل طريقـــة لتعظـــيم وتضـــخيم مجمـــل قـــدراتهما لضـــربنا وللتشـــويش علـــى حياتنـــا فـــي كـــل مكـــان. وبعـــد ســـقوط 

خوان المسلمين في مصر عادت ايران طليقة حماس لتصـبح العـروس المشـتهاة. حتـى إن مـدى الصـواريخ اال
التي يؤتى بها مـن ايـران وتوجـه الينـا مـن غـزة والصـواريخ مـن لبنـان ال تـدع قطعـة ارض صـغيرة واحـدة غيـر 

نة كانت سـتطلق مـن مهددة. وأدرك من مجرد التفكير في احتمال أن هذه القذائف الصاروخية في بطن السفي
ســيناء علــى ديمونــة ومــا حولهــا، أدرك أنــه لــم يبــق لنــا خيــارات كثيــرة. فــاذا لــم نعمــل اآلن علــى القضــاء علــى 

 علينا في كل نشرة أخبار. إيرانحماس في قطاع غزة فانه تنتظرنا سنوات كثيرة ال نوم فيها تطل فيها 
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، وعــد ابــو مــازن فــي مقــابالت لوســائل االعــالم االســرائيلية فــي الفتــرة االخيـــرة. ’لــن تنــدلع انتفاضــة اخــرى‘ 
وانضم هذا التصريح الى تصريحات اخرى شـدد فيهـا علـى أنـه طالمـا كـان فـي منصـبه فلـن تكـون انتفاضـات 

ون مثل سالم فياض، قدورة فارس وجبريل الرجوب على ان الفلسطينيين اخرى. وشدد زعماء فلسطينيون آخر 
هجروا طريق االرهاب وان المفاوضات هي الطريق االفضل واالكثر نجاعة لحل النزاع بين الشعبين في بالد 
اســرائيل. ولكــن، فــي الفتــرة االخيــرة تشــهد محافــل االمــن تعــاظم اعمــال االرهــاب فــي المنــاطق ومحــاوالت تنفيــذ 

 رهاب داخل الخط االخضر ايضا وفي غالف القدس.اال
عملية ارهابية نفـذت فـي السـنة االخيـرة فـي  29100، اكثر من 1023حسب معطيات المخابرات، في اجمال 

المنـــاطق، ضـــعف الســـنة الماضـــية. فضـــال عـــن ذلـــك، فـــان طبيعـــة االرهـــاب انتقلـــت الـــى خطـــورة اكبـــر وهـــي 
وات والقنابل اليدويـة(، التـي طـرأ فيهـا ايضـا تصـعيد فـي اسـتخدام تتضمن السالح الساخن )اطالق النار، العب

 الفلسطينيين في السنة االخيرة.
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ظاهرا، يبدو ان هناك تناقض بين تصريحات الزعماء الفلسطينيين وبين الواقـع علـى االرض، ولكـن االرتفـاع 
ة، بـل فـي تنظيمـات محليـة في االرهـاب ال يفسـر بالضـرورة كارهـاب مبـادر اليـه ومـنظم مـن القيـادة الفلسـطيني

 صغيرة وعاقة، بينما واصلت القيادة الفلسطينية، برأي محافل االمن، التمسك بالطريق السياسي كحل للنزاع.
، بعــد نحــو شــهرين مــن فشــل محادثـات كامــب ديفيــد بــين ايهــود بــاراك 1000رغـم ذلــك، فانــه فــي نهايــة ايلـول 

التقويمـات االسـتخبارية فـي البدايـة بـان االنتفاضـة انـدلعت  وياسر عرفات، بدأت االنتفاضـة الثانيـة. واعتقـدت
كحــدث مخطــط لــه مســبقا مــن قبــل عرفــات، كــي يبقــي فــي يديــه خيــار االرهــاب وان يــدفع بواســطته المســيرة 
السياســية الــى االمــام، ولكــن فــي وقــت الحــق تبــين بــان الميــدانيين بالــذات مــن التنظيمــات المختلفــة هــم الــذين 

 ضات والقيادة الفلسطينية، وان لم تكن بادرت اليها، فقد انجرت خلفها.بادروا الى االنتفا
فــي ضــوء ذلــك، واضــح جــدا بــان مكانــة النشــطاء الميــدانيين مــن المنظمــات الفلســطينية المختلفــة العاملــة فــي 
المنــاطق اليــوم تتعــاظم. ففــي ضــوء غيــاب النشــاط الكــابح، واحيانــا المبــادر اليــه مــن الســلطة الفلســطينية، فــان 

 خيار اندالع انتفاضة اخرى ال بد قائم، حتى لو لم تكن في السلطة نية كهذه في هذه اللحظة.
ـــر مـــن نصـــف  ـــه جامعـــة النجـــاح فـــي نـــابلس فـــي تشـــرين الثـــاني الماضـــي يتبـــين أن اكث مـــن اســـتطالع اجرت

مسـلحين المستطلعين اعتقدوا انه من المتوقع اندالع انتفاضة ثالثة مع فشل المفاوضات. ومـن شـأن ظهـور ال
الملثمين في االيام االخيرة وهم يطلقون النار من أسلحتهم، دون رد مناسب من السلطة الفلسطينية، بـالتوازي 
مع التحريض في وسائل االعالم الرسمي للسلطة الفلسطينية، نشاط السلطة في المؤسسات الدولية ضد دولة 

تربـة ليـوم االمـر يـوم فشـل المفاوضـات والشـروع اسرائيل وغيرها، قد تفسر بـين الجمهـور الفلسـطيني كتهيئـة ال
بانتفاضــة جديــدة. يحتمــل أال تكــون الســلطة معنيــة بــذلك، وتخــرج االمــور عــن نطــاق الســيطرة، ولكنهــا اذا لــم 
 تعمد اليوم الى كبح جماح المحافل االستفزازية في السلطة الفلسطينية، يحتمل ان يكون غدا قد فات االوان.
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