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*** 
 
 آخر تبوء بالفشلويقتلونه في القدس ومحاولة الختطاف مستوطنون يختطفون فتى  يديعوت: .0

الفتى محمد حسين من القدس المحتلة، أن ، 7/2/7041وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، قالت 
األبرع اء ع د خطفه وحبرقه على يد مستوطنين متطبرفين اليوم صعاح  عاًما( استشهد27أعو خضيبر )

 في علدة ش فاط قضاء القدس المحتلة.
ت مصادبر محلية أن "الفتى أعو خضيبر خطف من أمام مسجد في ش فاط أثناء توجهه لصالة وذكبر 

 مستوطنين متطبرفين عخطفه". 3الفجبر، حيث قام 
وأوضحت أن مواجهات عنيفة عين شعان وقوات االحتالل اندل ت في علدة ش فاط ع د تلقي نعأ 

 استشهاد الفتى أعوخضيبر على يد المستوطنين.
اإلسبرائيلية ال امة إنه "عثبر على جثة شاب عبرعي صعاح اليوم مقتواًل وعليها عالمات وقالت اإلذاعة 

وذكبرت أن الشبرطة كانت تلقت عالًغا من شخص قال إنه "شاهد  عنف، فيما لم ت برف هويته ع د".
مجهولين يدخلون شخًصا آخبر عنوة إلى سيابرة في حي عيت حنينا عشمال القدس، ثم تلقت عالًغا من 

 اعنائها". أحد ائالت عاختفاء آثابر احدى ال
كما أكدت صحيفة "يدي وت أحبرنوت" ال عبرية أن الفتى أعو خضيبر وجد مقتواًل وتم إحبراقه قبرب ديبر 

 ياسين "مستوطنة جيف ات شاؤول" قضاء القدس.
ع د مقتل  انتقاميةأن توق ات شبرطة االحتالل عأن "تكون هذه الحادثة هي عملية وقالت الصحيفة، 

 مستوطنين في مدينة الخليل خالل األيام الماضية". ثالثة
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في مواجهات  وامن الفلسطينيين أصيع اً عددبرام هللا، أن ، 7/2/7041دنيا الوطن، غزة، وأضافت 
اندل ت مع قوات االحتالل في ضاحية ش فاط في القدس ع د اختطاف وقتل فتى فلسطيني على يد 

 ن المصاعين صحافيين اثنين.مستوطنين، وقالت مصادبر في القدس أن من عي
واندل ت المواجهات ع د أن اعتدت قوات االحتالل على الشعان الذين تجم وا ع د اإلعالن عن خعبر 
وفاة الفتى الفلسطيني الذي اختطف فجبر اليوم على يد مستوطنين، وأطلقت قوات االحتالل قناعل 

 المتظاهبرين الغاضعين.الغاز والقناعل الصوتية وال يابرات المطاطية عكثافة لتفبريق 
وقالت مصادبر محلية ان الصحافيين المصاعين هما علي ياسين وهو مصوبر وصحفي مقدسي، 

 .وكبريستين بريناوي مبراسلة تلفزيون فلسطين
أهالي حي ش فاط وسط مدينة القدس المحتلة من برام هللا، ان ، 7/2/7041البيان، دبي، وجاء في 

دخاله إلى فجبر أمس من تخليص طفل من أيد واتمكن ي مستوطن يهودي، كان حاول اختطافه وا 
وقال شهود عيان، إنه تم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي ال الج، فيما وصلت قوة من  سيابرته عالقوة.

 شبرطة االحتالل إلى المنطقة وسط حالة من التوتبر الشديد.
 
 في غزة وظائفهم إلى 41/6/7002المعينين ما قبل  الموظفينتقرر إعادة  حكومةال .2

حزيبران/ يونيو عام  24قبربرت حكومة الوفاق الوطني، اليوم، إعادة كافة الموظفين الم ينين قعل 
إلى وظائفهم في قطاع غزة، وتكليف اللجنة اإلدابرية القانونية التي تم تشكيلها ع قد  2007

 المذكوبر. اجتماعات مكثفة لدبراسة ملفات الموظفين المفصولين، والذين تم ت يينهم ع د التابريخ
كما قبربرت الحكومة عحسب ما جاء في عيانها الذي أصدبرته عقب اجتماعها األسعوعي في برام هللا 
وغزة ععبر )الفيديو كونفبرس(، توبريد الوقود لمحطة توليد الكهبرعاء في قطاع غزة عدون ضبريعة "العلو" 

 ة جعاية شبركة على السوالبر الصناعي خالل شهبر برمضان، مشددة في ذات الوقت على ضبروبرة متاع
كهبرعاء غزة لتحصيل "عدل الكهبرعاء" من المواطنين وتحويلها لوزابرة المالية؛ لتتمكن من التسديد للموبرد 

 مليون شيكل شهبريًا ثمنًا لكهبرعاء غزة. 60اإلسبرائيلي، والتي تعلغ ما يقابرب 
ية المستمبرة ضد وأدانت الحكومة التص يد اإلسبرائيلي على قطاع غزة، والهجمة ال سكبرية اإلسبرائيل

الفلسطينيين ال زل في الضفة الغبرعية منذ حادثة اختفاء المستوطنين الثالثة، مؤكدة أن بردود الف ل 
اإلسبرائيلية على الحادثة تسلط الضوء من جديد على السياسات واإلجبراءات اإلسبرائيلية القم ية في 

آخبرين، إلى  200وجبرح أكثبر من مواطنًا  22األبرض الفلسطينية المحتلة، والتي أدت إلى استشهاد 
 جانب إجبراءات ال قاب الجماعي ضد المواطنين.
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ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجبراءات جادة لوقف ممابرسات )إسبرائيل( غيبر القانونية، مطالعًة 
مجلس األمن الدولي والدول األطبراف السامية المت اقدة في اتفاقية جنيف البراع ة إلى االضطالع 

 ها، واتخاذ قبرابرات حاسمة ضد االنتهاكات اإلسبرائيلية الفظي ة لحقوق اإلنسان.عمسؤوليات
 4/2/7041، فلسطين أون الين

 
 ولة عن رواتب الموظفين ما بعد يونيو الماضيؤ مس نفسها تعدأبو شهال: حكومة التوافق  .3

قطبرية قال وزيبر ال مل مأمون أعو شهال، إن الجانب القطبري برفض إبرسال الحوالة ال خاص:-غزة
 معاشبرة إلى غزة لصبرف برواتب موظفي غزة عل ععبر حكومة التوافق الوطني.

وشدد أعو شهال في تصبريح لـ"البرأي" مساء الثالثاء، على أن الحكومة ال تعدي أي ت ابرض أو برفض 
في إبرسال قطبر لألموال معاشبرة إلى غزة وأن تتكفل حبركة حماس و الحكومة الساعقة عصبرفها ععبر 

 " لما ال تتكفل أيضًا عصبرف كافة المستحقات الساعقة للموظفين".ًا:مضيفمصادبرها، 
وأكد أن حكومة التوافق ت تعبر نفسها مسئولة عن برواتب الموظفين ما ع د شهبر يونيو الماضي، وما 
قعل ذلك هو مهمة الحكومة الساعقة، موضحًا أن الحكومة تأخذ ع ين االعتعابر حل المشكلة عأقبرب 

 ش وبر عم اناة الموظفين وتحسس ظبروفهم.وقت ممكن من عاب ال
وهي المتكفلة عهم وال زالت تنتظبر  2/6وعّين أن الحكومة مسئولة عن الموظفين في غزة ع د تابريخ 

توصيات اللجنة اإلدابرية القانونية المنعثقة عن "اتفاق القاهبرة" و "اتفاق الشاطئ" التي ستنظبر في 
 الموضوع، حسب حديثه.
وجهت لها تحذيبرات من المانحين ع دم صبرف وتحويل برواتب لموظفي  ولفت إلى أن الحكومة

الحكومة الساعقة ألن حكومة التوافق تسيبر وفق القانون وليس مسئوليتها دفع التزامات حكومة غزة 
الساعقة، قائاًل: "الحكومة ال تستطيع أن تحول أموال لصبرف برواتب موظفي غزة عسعب تحذيبرات 

 حولتم أموال لموظفي حماس فإنكم ستت برضون ل قوعات". كما قال.الدول المانحة عأنكم إذا 
وفيما يت لق عصبروف برواتب الموظفين من أموال األعمابر قال أعو شهال أن العث عالقبرابر مت لق 

مليون دوالبر الذي تكفل عه  20عاألخوة القطبريين، مشيبرًا إلى أن األموال الموجودة تزيد عن معلغ الـ 
 برواتب الموظفين. شهوبر لصبرف 3قطبر على 

وأوضح أعو شهال أن برئيس الوزبراء د. برامي الحمد هللا وخالد مش ل أجبريا اتصاالت عديدة مع 
 الجانب القطبري من أجل حل المشكلة وال زال الموضوع قيد العحث.

 7/2/7041، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 بسيسو: صرف الرواتب مرهون بتحويل أموال المقاصة .4

قال المتحدث عاسم حكومة الوفاق الوطني د. ايهاب عسيسو، إن اسبرائيل لم تحول اموال  :برام هللا
المقاصة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية عن الشهبر الماضي، مشيبرا إلى ان صبرف برواتب الموظفين 

 مبرهون عتحويل هذه االموال.
ثالثاء( وهو ما لم وأكد عسيسو في تصبريح صحفي "كان يفتبرض تحويل هذه االموال اليوم )ال

 400عـ يحصل، عمجبرد تحويلها سنصبرف البرواتب كالم تاد". وأضاف " قيمة أموال المقاصة تقدبر 
مليون شيقل، وحتى اللحظة لم تحولها الحكومة االسبرائيلية"، م برعًا عن تخوفه من أن تقوم الحكومة 

 االسبرائيلية عحجزها.
ى االنتعاه ألي إجبراء قد تتخذه الحكومة االسبرائيلية ودعا المتحدث عاسم الحكومة المجتمع الدولي ال

 عحجز أموال الضبرائب مما ين كس على صبرف برواتب الموظفين.
 7/2/7041الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الداخلي الفلسطيني والحفاظ على المصالحة وعدم المساس بها الوضعأبو يوسف: يجب ترتيب  .5

نة التنفيذية لمنظمة التحبريبر واصل أعو يوسف ضبروبرة أوضح عضو اللج: س د الدين نادية -عمان
"تبرتيب الوضع الداخلي الفلسطيني والحفاظ على المصالحة وعدم المّس عها، وتحقيق الوحدة الوطنية 

 لمواجهة ال دوان اإلسبرائيلي".
ه وقال، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "تص يد عدوان االحتالل يتطلب تكثيف التحبرك للجّم عدوان

 وحماية الش ب الفلسطيني من االحتالل".
وأضاف أن "كافة االحتماالت مفتوحة أمام سياسة "ال قاب الجماعي" التي تنفذها سلطات االحتالل 
ضد الفلسطينيين، حيث تستغل ما تصفه عالبرد على قتل المستوطنين من أجل اإلم ان في جبرائمها 

 وعدوانها وانتهاكاتها في األبراضي المحتلة".
 7/2/7041غد، عمان، ال
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 ليل خال مصطفى البرغوثي: "إسرائيل" لم تقدم أي دليل على مسؤولية أي فلسطيني عن عملية .6

قال الدكتوبر مصطفى العبرغوثي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية لـ : برام هللا
خطف عملية فلسطيني عن حتى اآلن لم تقدم إسبرائيل أي دليل على مسؤولية أي »، إنه «الحياة»

إسبرائيل "وأضاف أن «. لكنها تستخدمها ذبري ة لتعبريبر عدوانها على الش ب الفلسطيني ،المستوطنين
 ."شنت حملة عقوعات جماعية واس ة على الش ب الفلسطيني من دون وجود ما يثعت المسؤول عنها

مصالحة، مشيبرًا إلى أن إسبرائيل وقال العبرغوثي إن الهدف البرئيسي من وبراء الحملة اإلسبرائيلية هو ال
عحجة أن األخيبرة  "حماس"تحاول فبرض شبروط على السلطة الفلسطينية عوقف تطعيق اتفاقها مع 

 مسؤولة عن هذه عملية خطف المستوطنين.
 7/2/7041الحياة، لندن، 

 
 العدوان اإلسرائيلي غزة تعلن االستنفار في ظلّ في داخلية ال .7

ألمن الوطني في غزة أن كافة قوات الشبرطة واألجهزة األمنية في حالة أكدت وزابرة الداخلية وا: غزة
استنفابر لتأمين الجعهة الداخلية في ظل ال دوان اإلسبرائيلي، وذلك في أعقاب سلسلة من الغابرات 
ال نيفة لطائبرات االحتالل فجبر اليوم الثالثاء، في حين دعت المواطنين الى اتعاع اجبراءات السالمة 

 خالل القصف.
وطالعت الوزابرة على لسان المتحدث عاسمها إياد العزم في تصبريح صحفي المواطنين اتعاع ما يصدبر 

 عن وزابرة الداخلية والتواصل على األبرقام المجانية للوزابرة في حال الحاجة للمساعدة.
لي وأشاد العزم عـ "حالة الصمود والثعات التي يتمتع عها الش ب الفلسطيني أمام اإلجبرام اإلسبرائي

 المتواصل.
كما دعت وزابرة الداخلية المواطنين في قطاع غزة إلى اتخاذ اإلجبراءات الالزمة في حاالت القصف 
والغابرات اإلسبرائيلية، وذلك من خالل عدد من الخطوات التي تساهم في تقليل نسعة الخطبر داخل 

 المنزل وخابرجه.
المعاني خالل عمليات القصف  وشبرحت الوزابرة عالتفصيل كيف يمكن اخذ إجبراءات السالمة في

 لتقليل األخطابر.
 7/2/7041قدس برس، 
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 تتوعد االحتاللغارة جوية على قطاع غزة ضد مواقع المقاومة وحماس  00 تنفذ "إسرائيل" .8
قطـاع غـزة، وقصـفت عشـبرات  علـى عشـن أكثـبر مـن ثالثـين غـابرةشبرعت إسبرائيل : أشبرف الهوبر –غزة 

 اإلصاعات الخطبرة في صفوف السكان.المواقع األبرضية، موق ة ال ديد من 
وقــال الطعيــب أشــبرف القــدوة النــاطق عاســم وزابرة الصــحة عغــزة أن الغــابرات أوق ــت أبرعــع إصــاعات عيــنهم 
برجـــل عحالـــة خطـــبرة، وأعلـــن عـــن اســـتنفابر كافـــة الطـــواقم الطعيـــة الفلســـطينية والمســـ فين، للت امـــل مـــع 

 التطوبرات الميدانية.
تهديــدات برئــيس الحكومــة اإلســبرائيلية طق عاســم حبركــة حمــاس علــى برد الــدكتوبر ســامي أعــو زهــبري، النــا

 عالقول في تصبريح صحافي "االحتالل يتحمل المسؤولية عن التص يد". عنيامين نتنياهو،
وشــدد علــى أن نتنيــاهو يحــاول "قلــب الصــوبرة وعليــه أن يــدبرك أن تهديداتــه ال تخيــف حمــاس وأنــه إذا 

 تفتح عليه".أقدم على حبرب على غزة فإن أعواب جهنم س
وحسب مصادبر فلسطينية وشهود عيان فإن الغابرات الجويـة اسـتهدفت منطقـة غـبرب مدينـة خـانيونس، 
كانت مقبرا ألحـد المسـتوطنات اإلسـبرائيلية قعـل االنسـحاب عثالثـة صـوابريخ، كـذلك اسـتهدفت موق ـا فـي 

خ، كمـا دمـبرت صـوابري 20مدينة برفح ي ود لنشطاء كتائب القسام الجناح المسـلح لحبركـة حمـاس عنحـو 
 صابروخا. 21موق ا آخبر للنشطاء عأكثبر من 

وشــنت تلــك الطــائبرات غــابرات علــى مواقــع لنشــطاء المقاومــة الشــ عية، وســبرايا القــدس الجنــاح المســلح 
لحبركــة الجهــاد اإلســالمي. كمــا شــنت غــابرات علــى مواقــع لنشــطاء القســام فــي علــدة عيــت الهيــا شــمال 

المنــازل المجــاوبرة، عــالوة علــى تــدميبر كافــة المواقــع  قطــاع غــزة، وأدى القصــف إلــى تضــبربر واجهــات
 عشكل كامل، وأحدثت فيها خبراعا كعيبرا.

 7/2/7041، القدس العربي، لندن
 
 في الضفة الغربية  قياديًا وكادرًا من حماس 10جيش االحتالل يعتقل  .9

قياديا  40حو اعتقل جيش االحتالل اإلسبرائيلي، فجبر اليوم األبرع اء، ن: وكاالت - فلسطين أون الين
 وناشطا من حبركة حماس في مناطق مختلفة من الضفة الغبرعية المحتلة.

البرجـوب وأحمـد القيـق وجمـال حسـين عـواوة  مـن برزقوعبرف مـن عـين الم تقلـين، عحسـب الشـهود، كـل 
مــن علـــدة دوبرا قـــبرب الخليـــل، كمـــا اعتقـــل كـــل مــن فتحـــي الجـــوالني ومنـــذبر الج عـــة وبرائـــدالكبركي وعـــالل 

 ينة الخليل.المحتسب من مد
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وفي ناعلس اعتقل االحتالل القيادي في حبركـة حمـاس احمـد دولـة، كمـا اعتقـل ععـد هللا ال كـبر، وعنـان 
يهاب أعو زيد، وعمبر خاطبر، عمبر أعو خميس عمبر ميادمة.  عوشكابر، وا 
فـؤاد الخفـش  الطويـل، عحسـبوفي مدينة العيبرة اعتقـل االحـتالل اعنـة القيـادي فـي حبركـة حمـاس جمـال 

 ز أحبرابر لدبراسات األسبرى وحقوق اإلنسان "غيبر حكومي".مديبر مبرك
وأوضح الخفش أن القيادي في حبركة حماس جمال الطويل م تقل إدابريا منذ عدة أشهبر، وكان يشغل 
منصـــب برئـــيس علديـــة العيـــبرة وفـــي محافظـــة برام هللا اعتقـــل الجـــيش كـــل مـــن مســـلم العبرغـــوثي ونـــاهض 

 مبر، صاعبر شفيقـ اسيد قدح.العبرغوثي، خالد غيطان، يوسف موسى، خليل عا
وحسب شهود عيان اعتقل جيش االحتالل القياديين في حبركة حماس من مدينة سلفيت عزيز الفتـاش 

 .وشادي شاهين
وداهمــت قــوة عســكبرية لجــيش االحــتالل منــزل النائــب عــن حبركــة حمــاس احمــد الحــاج علــي، ودمــبرت 

 محتوياته، وطالعت عائلته عتسليم نفسه للجيش اإلسبرائيلي.
 يبرفض الحاج علي تسليم نفسه منذ عدة أيام، حيث كانت اقتحمت قوات عسكبرية منزله العتقاله.و 

 7/2/7041، ون الينأفلسطين 
 
 لمصالحةل تجاوزاً  وتعّده المستنكفينالموظفين عودة التوافق  حكومةقرار  حماس ترفض .01

زهبري، الناطق عاسـم  الدكتوبر سامي أعو، أن غزة، من 4/2/7041المركز الفلسطيني لإلعالم، ذكبر 
حبركة حماس، عّد قبرابر حكومة التوافق ع ودة الموظفين المستنكفين في غزة إلى وظائفهم عشكل فوبري 

 عأنه "انتهاك وتجاوز التفاق المصالحة".
وأوضــــح أعــــو زهــــبري، فــــي عيــــان صــــحفي تلقــــى "المبركــــز الفلســــطيني ل عــــالم" نســــخة عنــــه أن اتفــــاق 

علــى أنــه "ويكـون عــودة المــوظفين وفــق اآلليــة التــي ستوصــي عهــا المصـالحة يــنص فــي العنــد "خامســًا" 
اللجنــة اإلدابريــة المشــكلة"، مشــيبًرا إلــى أنــه "حتــى اللحظــة لــم يــتم التوافــق علــى تشــكيلة اللجنــة القانونيــة 
أصــاًل، كمــا أن اللجنــة القانونيـــة التــي شــكلتها الحكومـــة برغــم برفضــنا لهــا ال زالـــت لــم تبرفــع توصـــياتها 

 ثيبر االستغبراب حول هذه الخطوة".النهائية، مما ي
وأضاف إن قبرابر حكومة التوافق هو "خضوع إلمالءات حبركة فتح على حساب التوافق وهو ما يط ن 

 عمصداقية هذه الحكومة ويؤكد أنها عدأت تفقد الثقة التي منحت لها من خالل التوافق".
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قـــة الفوضـــوية هـــو محاولـــة مـــن وبرأى أعـــو زهـــبري أن "الـــدعوة ل ـــودة المـــوظفين المســـتنكفين عهـــذه الطبري
حكومــة التوافــق للتهــبرب مــن مســؤولياتها تجــاه مشــكلة البرواتــب وغيبرهــا مــن المشــاكل التــي عــات ي ــاني 

 منها كل مواطن فلسطيني".

الـدكتوبر صـالح العبردويـل القيـادي فـي حبركـة ، مـن غـزة، أن 7/2/7041الرسالة.نت، وأضاف موقـع 
كفين دون العــت فــي برواتــب مــوظفي قطــاع غــزة هــو قــبرابر أن قــبرابر الحكومــة ع ــودة المســتن أكــد حمــاس،

 سياسي محض.
وقال العبردويل في عيان وصل "البرسالة نـت" صـعاح األبرع ـاء، إن قـبرابر عـودة المسـتنكفين قـبرابر سياسـي 
يمابرسه البرئيس محمود ععاس وحبركة فتح من خالله عملية تصفية حساعات مع حبركة حماس وقطاع 

 غزة.
ـــبرابر  ـــل هـــذه الق ـــل "اإلســـبرائيلي" فـــي هـــذا وأوضـــح أن مث ات تـــأتي فـــي مســـاندة واضـــحة عـــإجبراءات المحت

التوقيت، وما يقومون عـه مـن اسـتفزازات هـو مخـالف لنصـوص وبروح المصـالحة وال يمكـن قعولـه علـى 
 اإلطالق وال يمكن السماح عتمبريبره.

عهـذا وأضاف العبردويل: "الحكومة هـي حكومـة توافـق وليسـت حكومـة ععـاس أو برام هللا حتـى تتصـبرف 
 التمييز الحزعي المقيت".

لـى التـزام التوافـق فـي كـل  ودعا العبردويل، البرئيس ععاس إلى التبراجع عن هـذه الخطـوات االسـتفزازية وا 
 خطوة وبرفع الحصابر عن موظفي قطاع غزة، واالنحياز إلى جانب الش ب الفلسطيني.

 

 "إسرائيل"حماس تتخذ احتياطات أمنية بعد تهديدات  .00
حـــذبرت حبركــة حمـــاس إســـبرائيل مــن مغعـــة اختعــابر صـــعبرها فــي خطـــاب يحـــاكي : حفتحـــي صــّعا -غــزة 

 الجهاد اإلسالمي" عالدفاع عن "ش عنا".‘خطاعًا إسبرائيليًا مماثاًل، فيما ت هدت حبركة 
وقالت حبركة حماس فـي تصـبريح صـحافي مقتضـب جـدًا أمـس إن "علـى االحـتالل عـدم اختعـابر صـعبر 

 حماس طوياًل".
يدات االحتالل عاستهداف قادة الحبركة ال تخيف القادة وال ش عنا الفلسطيني". واعتعبرت الحبركة أن "تهد

وت هـدت فـي حـال إذا "فبرضــت" أي م بركـة علـى الحبركـة والشــ ب الفلسـطيني "سيكتشـف الجميـع مــدى 
 هشاشة ال دو اإلسبرائيلي".

ـــة "فـــبرانس عـــبرس" إن "حمـــاس تأخـــذ تهديـــدات االحـــ تالل وقـــال عاســـم ن ـــيم القيـــادي فـــي "حمـــاس" لوكال
اإلسبرائيلي على محمل الجد. والحبركة ال تأمن الغدبر من االحتالل". وأوضـح ن ـيم انـه ع ـد التهديـدات 
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اإلســبرائيلية "يــتم اتخــاذ االحتياطــات األمنيــة الالزمــة لحمايــة أعنــاء شــ عنا ومقدبراتــه ال نهمــل التهديــدات 
 خوف". اإلسبرائيلية واالحتياطات الالزمة التي تتعع تتم من دون أي إبرعاك أو

من جهته قال غازي حمد القيادي في حماس أيضًا إن "كل االحتمـاالت وابردة وحمـاس تت امـل عجديـة 
مع تهديدات إسبرائيل"، لكنه شدد على أن "حمـاس غيـبر م نيـة عتصـ يد األمـوبر، الوضـع متوقـف علـى 

 الطبرف اآلخبر" اإلسبرائيلي.
برائيل وأظهبرهـا فاشـلة وعـاجزة اسـتخعابريًا واعتعبر حمد أن "ال ثوبر على المفقودين جثثًا شكل صدمة إلسـ

 لذا هم يبريدوا االنتقام وتدفيع حماس الثمن كونها برأس حبرعة المقاومة عغض النظبر عن المسؤولية".
وكشــف أيضـــًا وهــو وكيـــل وزابرة الشـــؤون الخابرجيــة أن حبركتـــه "تجــبري اتصـــاالت مـــع جهــات عـــدة )لـــم 

 يذكبرها( حول الوضع".
ذكبر اسمه إن "اتصـاالت مكثفـة تجبريهـا حمـاس مـع مصـبر وتبركيـا  ويقول مسؤول فلسطيني طلب عدم

 وقطبر الحتواء الموقف وضمان عدم التص يد اإلسبرائيلي على غزة".
 7/2/7041، الحياة، لندن

 
سالمي ودولي لوقف التصعيد اإلسرائيليحماس ت .02  دعو إلى تحرك فلسطيني وعربي وا 

أســـامة حمـــدان أن المقاومـــة الفلســـطينية أكـــد مســـؤول ال القـــات الخابرجيـــة فـــي حبركـــة حمـــاس  عيـــبروت:
ستتصــدى لل ــدوان اإلســبرائيلي المســتمبر علــى الشــ ب الفلســطيني فــي الضــفة والقطــاع، ودعــا القيـــادة 
الفلسطينية وجام ة الدول ال برعية وال الم اإلسالمي والمجتمع الدولي إلى الضغط كل من جانعه لوقف 

 ينية ألصحاعها.هذا ال دوان والمساهمة في إعادة الحقوق الفلسط
عـــن  ونفـــى حمـــدان فـــي تصـــبريحات خاصـــة لــــ "قـــدس عـــبرس" وجـــود أي م لومـــات لـــدى حبركـــة حمـــاس

 المختطفين الثالثة، وأكد أن البرواية الوحيدة هي الصادبرة من االحتالل، وقال: "نحن في حبركة حماس
لومــات ليســت لــدينا م لومــات حــول مســألة اختطــاف المســتوطنين الثالثــة، وكــل مــا هــو موجــود مــن م 

 هي برواية االحتالل".
وبرأى حمـــدان أن ال ـــدوان علـــى غـــزة تحـــت يافطـــة هـــذه البروايـــة غيـــبر معـــبربر، وقـــال: "هنـــاك ثالثـــة مـــن 
المستوطنين هم وفق القانون الدولي م تدون وهم جنـود ضـمن جـيش االحـتالل اختفـوا، ال أحـد ي ـبرف 

 كامل".كيفية اختفائهم، هذا ال يعبربر عدوانا على ش ب عأكمله طيلة أسعوع 
سالمي ودولي لوقف ال دوان على الفلسطينيين، وقال: "ال  ودعا حمدان إلى تحبرك فلسطيني وعبرعي وا 
شــك أن مــا يجــبري فــي غــزة والضــفة هــو تصــ يد صــهيوني ي عــبر عــن فشــل االحــتالل فــي الت امــل مــع 
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نحــن قضــية المســتوطنين المختفــين، حكومــة االحــتالل تحــاول تعبريــبر موقفهــا داخليــا عضــبرب المقاومــة. 
فـــي حبركـــة "حمـــاس" سنتصـــدى لهـــذا ال ـــدوان وفـــي ج عتنـــا مـــا نقدمـــه ومـــا يـــؤذي عـــدونا. لكـــن هنـــاك 
سالمية ودولية، فالمطلوب فلسطينيا أن تتحبرك القيادة الفلسطينية لوقف  مسؤوليات فلسطينية وعبرعية وا 

ضامن عين كـل هذا ال دوان، وأن ال يتم الت امل مع ال دوان كأمبر واقع، وهو جهد يمكن أن يكون عالت
ذ أدبرك االحتالل أننا متحدون فلن يكون ل دوانه أية آفاق".  القوى الفلسطينية، وا 

وأضاف: "عبرعيا المطلوب هو موقف عبرعي قوي وذلـك ععـبر لقـاء عاجـل للجام ـة ال برعيـة لعحـث سـعل 
التصدي لل دوان الصهيوني على االحتالل، والمطلوب أيضا خطوات عملية لبرفع الحصابر عن ودعم 

سـالمي ال عــد مــن حـبراك سياســي وشــ عي يوصـل برســالة إلــى الواليــات ا لشـ ب الفلســطيني والمقاومــة، وا 
المتحدة األمبريكية عأن دعمها لالحتالل لـن يخـدم مصـالحها فـي المنطقـة. ودوليـا فأعتقـد أن مـا يجـبري 

القــانون هــو امتحــان للقــيم التــي طالمــا نــادى عهــا المجتمــع الــدولي، فاختفــاء ثالثــة مســتوطنين هــم وفــق 
الـــدولي م تـــدون وجنـــود فـــي جـــيش االحـــتالل ال يعـــبربر ال ـــدوان علـــى شـــ ب عأكملـــه والمجتمـــع الـــدولي 
صامت ال يتكلم، فهذا ي ني أن هذه القيم التي نادى عها خاصة عطعقة عشبرية دون غيبرها، أم أنها قيم 

نهاء االحتالل"، على حد ت ع  يبره.  إنسانية وعالتالي يتم التحبرك لوقف هذا ال دوان وا 
 4/2/7041قدس برس، 

 
 "الجهاد" تتعهد بالتصدي للعدوان اإلسرائيلي على غزة  .03

جــددت "الجهــاد" ت هــدها الــدفاع عــن الشــ ب الفلســطيني. وشــددت الحبركــة فــي : فتحــي صــّعاح -غــزة 
عيان أمس أنها غيبر م نية عالتص يد الميداني، "لكننا نؤكد عأنه إذا ما استمبر ال دوان واتس ت دائبرته، 

 إننا سنقوم عدوبرنا وواجعنا لحماية أعناء ش عنا والدفاع عنه عكل ما لدينا من إمكانات وقدبرات".ف
وقالت الحبركة إن "البرهان علـى أن شـ ب المقاومـة والجهـاد سينكسـبر أو يستسـلم تحـت وقـع التهديـدات 

خيــبر  وقصــف الطيــبران وهــدم العيــوت، برهــان خاســبر، وتجبرعــة المواجهــات والجــوالت الماضــية للمقاومــة
 دليل على ذلك".

وأضـــافت أن "ال ـــدوان سياســـة قائمـــة ومســـتمبرة لـــدى كيـــان االحـــتالل المجـــبرم الـــذي يعحـــث عـــن ذبرائـــع 
ويمـــابرس قادتـــه ومجبرمـــو حبرعـــه اســـت براض ال ضـــالت لحفـــظ مـــاء وجـــوههم وتحســـين صـــوبرة المؤسســـة 

حيــاء ع ــد ثالثــة ال ســكبرية واألمنيــة التــي اهتــزت ع ــد الفشــل الــذبريع فــي ال ثــوبر علــى الجنــود الثالثــة أ
 أساعيع من العحث المكثف".
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واعتعـــبرت الحبركـــة أن "االســـتيطان عـــدوان مســـتمبر علـــى شـــ عنا وأبرضـــنا، ومـــن حقنـــا وواجعنـــا مقاومتـــه 
ومواجهـة المســتوطنين والتصــدي لهـم دفاعــًا عــن أنفسـنا وحمايــة للمســاجد والمـزابرع والحقــول وممتلكــات 

 ات دفع الثمن وغيبرها".المواطنين، التي تت برض يوميًا العتداءات عصاع
 7/2/7041، الحياة، لندن

 
 تعلن إطالق صاروخين على النقب كتائب المقاومة الوطنية .04

أعلنــت كتائــب المقاومــة الوطنيــة الــذبراع ال ســكبرية المســلحة للجعهــة الديمقبراطيــة  كتــب عيســى ســ د هللا:
 عـي صـعاح أمـس.علـى النقـب الغبر  207لتحبريبر فلسطين مسؤوليتها عن إطالق صابروخين مـن طـبراز 

وقالــت الكتائــب فــي عيــان حصــلت "األيــام" علــى نســخة عنــه إن هــذا القصــف يــأتي بردًا علــى التصــ يد 
اإلســبرائيلي واســتهداف طــائبرات االحــتالل للموقــع ال ســكبري التــاعع لكتائــب المقاومــة الوطنيــة، متوعــدة 

 عمزيد من عمليات القصف ضد هذه المستوطنات.
 7/2/7041، األيام، رام هللا

 
 لحركة حماس "ضربة قاتلة"على توجيه  "إسرائيل" بين قياداتإجماع  .05

الحكومة األمنية المصغبرة في إسبرائيل ، أن أس د تلحمي، عن 7/2/7041، الحياة، لندنذكبرت 
التأمت من جديد مساء أمس للنظبر في سعل البرد على مقتل المستوطنين الثالثة الذين عثبر على 

ء أول من أمس، وسط شعه إجماع عين سدنة الدولة ال عبرية عوجوب جثثهم شمال الخليل المحتلة مسا
على قادتها  "حبرب عال هوادة"من خالل شن  "تصفية الحساب"و لحبركة حماس "ضبرعة قاتلة"توجيه 

وعنيتها التحتية في الضفة الغبرعية وقطاع غزة، لكنهم اختلفوا حول ما إذا وَجب اإلعالن أيضًا عن 
 ، اقتصاصًا من الفلسطينيين.2667مستوطنات في أبراضي عام مشابريع عناء جديدة في ال

حبرب "وقالت اإلذاعة ال امة إنه لم يتخذ قبرابرات واضحة، لكنه شهد نقاشًا عين وزبراء متشددين طالعوا عـ
عمليات غيبر منضعطة تفقد إسبرائيل ت اطف ال الم "ضد حبركة حماس وآخبرين حذبروا من  "إعادة
اقتبرحوا تدميبر معاٍن غيبر مأهولة في قطاع غزة، مشيبرًة إلى أنه تم  . وأضافت إن قادة الجيش"م ها
 غابرة جوية على القطاع. 34تنفيذ 

قلوب اإلسبرائيليين تنزف دمًا والش ب "وأعلن برئيس الحكومة عنيامين نتنياهو في نهاية االجتماع أن 
يدي حيوانات عأشكال الفتية خطفوا واغتيلوا عدم عابرد عأ"، مضيفًا أن "كله يعكي مع أسبر الضحايا

 ."وهي ستدفع الثمن". وحّمل حبركة حماس المسؤولية عن اختطاف الفتية "عشبر
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وأضاف إن الحادث يؤكد أهمية عقاء إسبرائيل مسيطبرة على الضفة الغبرعية ونهبر األبردن فتبرة طويلة 
وأبردف  ."لضمان أمن إسبرائيل وسالمة مواطنيها"جدًا في إطابر أي اتفاق مستقعلي مع الفلسطينيين 

تعقي الدولة الفلسطينية خاض ة اقتصاديًا وسياسيًا للسيطبرة "أن إسبرائيل مصبرة على اتخاذ خطوات 
 ."األمنية اإلسبرائيلية

 وقال وزيبر الدفاع موشيه ي لون إن إسبرائيل، التي يلف الحزن ش عها عأسبره، إذ تحّمل حبركة حماس
كيف تصفي حساعها م ها... وسنواصل ست برف "المسؤولية عن اختطاف الشعان الثالثة وقتلهم، 

، "ع قل ال عالمشاعبر" . وأضاف أنه ينعغي ال مل"مالحقة القتلة ولن نستكين حتى نلقي القعض عليهم
 فيما أشابر وزيبر برفيع آخبر إلى وجوب الحذبر من تص يد أمني واسع.

ًا، عاتهام الجيش وبرد وزبراء اليمين المتشدد على أقوال ي لون ووزبراء آخبرين دعوا إلى دبرس البرد جيد
، وتنافسوا في ما عينهم في إطالق الوعيد "خفيف على نحو يمس عهيعة البردع اإلسبرائيلية"عبرد ف ل 

تدميبر العنية "و "ال ودة إلى سياسة االغتياالت"إلى  "حبرب واس ة على القطاع"للفلسطينيين من 
. "الضفة الغبرعية إلى القطاعتبرحيل كعابر الناشطين من "، و"التحتية المدنية والمالية لحبركة حماس

 وأجم وا على وجوب إطالق مشابريع عناء استيطانية جديدة في أنحاء الضفة الغبرعية.
القضاء على اإلبرهاب واإلبرهاعيين عبرشهم عالمعيدات وليس "ودعا نائب وزيبر الدفاع داني دانون إلى 

عشكل كامل. مهمتنا لن  لن نتوقف إال عند تدميبر حماس". وأضاف مهددًا: "فقط تنظيف اإلسطعالت
تكتمل إال عبردع كل المنظمات اإلبرهاعية عن قتل اإلسبرائيليين وعأن تكون النهاية التبراجيدية لحادث 

 ."جعاية ثمن عاهظ من القيادة الفلسطينية كلها". ودعا إلى "االختطاف نهاية حبركة حماس
تطعيق حكم اإلعدام على القتلة،  يجب"وقال برئيس لجنة الخابرجية واألمن العبرلمانية زئيف ألكين إنه 

 ."وتحويل عيوتهم أنقاضًا ع د أن ثعت أن هذا القصاص ناجع في بردع المخبرعين
أقسى ما يتصوبره أحد. وال أدبري كم من "وتوعد نائب وزيبر الخابرجية تساحي هنغعي عأن يكون البرد 

 ."قادة حماس سيعقون على قيد الحياة
ت الم ابرض الحاخام أبريه دبرعي أن حزعه يمنح برئيس الديني المتزم "شاس"وأعلن زعيم حزب 

ممنوع "، وأضاف أنه أعلغ برئيس الحكومة أنه "كل الدعم المطلوب لمحاسعة القتلة ومبرسليهم"الحكومة 
 ."أن تمبر إسبرائيل مبروبر الكبرام على قتل أوالد عدم عابرد

العيت "االقتصاد زعيم وبرأت وزيبرة القضاء زعيمة حزب الحبركة تسيعي ليفني أن دعوة نظيبرها وزيبر 
المتطبرف نفتالي عينيت إلى اعتعابر البرئيس الفلسطيني محمود ععاس عدوًا، وضم المناطق  "اليهودي
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ستج ل من حادث قتل الفتية، وهو "إلى إسبرائيل وا عالن مشابريع عناء جديدة في المستوطنات  "سي"
 ."ة ضبرب حماسحادث قومي يوحد اإلسبرائيليين، حدثًا حزعيًا ويفقد إسبرائيل شبرعي

ال أن "من جهته دعا زعيم الم ابرضة اسحاق هبرتسوغ الحكومة إلى التحلي عالمسؤولية في بردها، 
. وقال ل ذاعة ال امة إنه يجدبر عالحكومة أن تتبرك للجيش "تطلق ال نان لش وبر االنتقام من القتل

الفلسطينية ومصبر  لكن ثمة الععين آخبرين مثل السلطة"القيام عمهمة البرد عهدف دحبر اإلبرهاب، 
، مضيفًا أن "واألبردن، الذين يجب أن نأخذهم في حساعاتنا. ينعغي اتخاذ القبرابرات التي تخدم إسبرائيل

القيام عتوسيع االستيطان سيفقد إسبرائيل الشبرعية الدولية التي تحظى عها اآلن في بردها على حماس. 
الذي أثعت قدبرات على الصمود في " ودعا الحكومة إلى ال مل على ت زيز مكانة البرئيس الفلسطيني

 على خلفية تصبريحاته التي نددت عاالختطاف. "وجه االنتقادات التي وجهها إليه أعناء ش عه
جبريمة حبرب ال تغتفبر "اليسابرية زهافه غالؤون اختطاف الفتية وقتلهم  "ميبرتس"واعتعبرت زعيمة 

ز عين المسؤولين عن ال مل اإلجبرامي يجب التميي"، مضيفًة أنه "تستوجب إنزال أشد عقوعة عمنفذيها
 . "وعين الجهات الفلسطينية وعلى برأسها برئيس السلطة محمود ععاس التي نددت عه

األصوات ت الت في الحكومة ، أن عبرهوم جبرايسي، عن 7/2/7041، الغد، عّمانونشبرت 
عينها عدوان  اإلسبرائيلية المطالعة عبرد قاس وواسع النطاق على عملية مقتل ثالثة مستوطنين، من

ع اد قادة  جوي وحتى اجتياح لقطاع غزة، واستئناف وتكثيف جبرائم اغتياالت الناشطين الفلسطينيين، وا 
 حبركة حماس في الضفة الى قطاع غزة.

ودعا برئيس حزب المستوطنين "العيت اليهودي" نفتالي عينيت، الى برد واسع النطاق، وا عالن اسبرائيل 
 عتسيون" غبرعي عيت لحم، الى "السيادة اإلسبرائيلية". عن ضم التكتل االستيطاني "غوش

لى تشديد الخناق على األسبرى من حبركة إ من جهته دعا الوزيبر من حزب الليكود غل اد أبردان،
 حماس، وتكثيف االستيطان في منطقة الخليل المحتلة.

لقطاع غزة،  وكان وزيبر الخابرجية أفيغدوبر ليعبرمان قد دعا من أوبروعا، إلى اجتياح واسع النطاق
 وتوجيه ضبرعة قاصمة لحبركة حماس.

وزيبر الحبرب موشيه ي لون، اعتبرض على عدوان عبري واسع النطاق، ودعا الى شن عمليات محدودة 
 ومبركزة.

وزيبر اإلسكان أوبري أبرئيل قبرع، ، أن أشبرف الهوبر، عن 7/2/7041، القدس العربي، لندنوأضافت 
من ناحية ضبرب المخبرعين دون برحمة، وتوفيبر برد  الحبرب هي الحبرب يجب"طعول الحبرب، حين قال 

  ".مناسب
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 الخليل وضرب حماس الوصول لمنفذي عملية " أهمهاإسرائيل"أمام  مهماتنتنياهو: هناك ثالث  .06

في مؤتمبر صحفي عقد مساء اليوم، الثالثاء، أكد كل من برئيس الحكومة اإلسبرائيلية : ـبرب44عــ
ن إسبرائيل ستواصل ضبرب حبركة حماس في الضفة الغبرعية ووزيبر األمن وبرئيس أبركان الجيش على أ

وقطاع غزة، كما ستواصل األجهزة األمنية عملية العحث عن منفذي عملية الخليل، والتي اختطف 
 خاللها ثالثة مستوطنين، عثبر على جثثهم يوم أمس.

لى كل من وقال نتنياهو إن هناك ثالثة مهمات أمام إسبرائيل، أولها الوصول إلى منفذي ال ملية ، وا 
 ت اون م هم.

أما المهمة الثانية، عحسب نتنياهو، فهي مواصلة ضبرب حبركة حماس وعناها التحتية في الضفة 
 الغبرعية، مشيبرا إلى أن أجهزة أمن االحتالل أغلقت مؤسسات وهدمت منازل في الضفة.

قطاع غزة. وعن المهمة الثالثة، قال نتنياهو إن إسبرائيل ستواصل ال مل ضد حبركة حماس في 
وأضاف أن حماس تواصل تشجيع عمليات االختطاف، وأنها مسؤولة عن إطالق الصوابريخ عاتجاه 
المستوطنات في الجنوب، مضيفا أن الجيش ي مل في األيام األخيبرة ضد أهداف لحبركة حماس في 

 قطاع غزة.
وأنها ستدفع  وقال نتنياهو إن إسبرائيل ستوسع الم بركة ضد حبركة حماس في حال اقتضت الضبروبرة،

 الثمن، وتواصل دفع الثمن.
وتحدث وزيبر األمن موشي ي لون في المؤتمبر الصحفي، وشكبر عداية الجيش وقيادته والشبرطة 
والشاعاك الذين عملوا في األيام األخيبرة في العحث عن المستوطنين، وال يزالون يعحثون عن منفذي 

 ل ملية من اإلعالن عن مسؤوليتهم.وعحسب ي لون فإن عمل الشاعاك منع منفذي ا ال ملية.
وعدوبره قال إن الجيش سيواصل ضبرب حبركة حماس، عالتزامن مع عذل الجهود االستخعابرية على 

 نطاق واسع للوصول إلى منفذي ال ملية.
وأشابر في هذا السياق إلى اعتقال المئات من عناصبر حبركة حماس في الضفة الغبرعية، مؤكدا على 

 اصل ال مل ضد الحبركة في كل زمان ومكان، وأنها ستدفع الثمن.أن األجهزة األمنية ستو 
وفي حديثه عن إطالق الصوابريخ من قطاع غزة، قال ي لون إن الجيش سيواصل استهداف كل من 
يشوش مجبرى الحياة في المستوطنات المحيطة عقطاع غزة، على حد ت عيبره. ودعا إلى االعتماد على 

 "تقوم ع مل جيد". الجيش وأجهزة األمن عاعتعابر أنها
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من جهته أشابر برئيس أبركان الجيش عني غنتس إلى عمليات العحث عن المستوطنين في األساعيع 
 األخيبرة، الفتا إلى أن عمليات العحث عن منفذي ال ملية ال تزال متواصلة وعلى نطاق واسع.

في الضفة الغبرعية  وقال إن مبرحلة انتهت عال ثوبر على جثث المستوطنين الثالثة، وأن ال مل يتواصل
 ضد حبركة حماس وناشطيها وعناها التحتية.

كما أشابر إلى قيام جيش االحتالل ع شبرات الهجمات على قطاع غزة، مضيفا أنه وعالتنسيق مع 
 المستوى السياسي، فإن الجيش يواصل ال مل المطلوب منه في كل ساحة، وعكل القوة المطلوعة.

 4/2/7041، 18عرب 
 
 استيطاني ومستوطنة جديدة تحمل أسماء المستوطنين الثالثة بناءموجة  نتنياهو ويعلون: .07

خالل المناقشات في المجلس الوزابري المصغبر اإلسبرائيلي، حول بردود الف ل اإلسبرائيلية : ـبرب44عــ
على مقتل المستوطنين الثالثة، اقتبراح وزيبر األمن موشي ي لون، وبرئيس الحكومة عنيامين نتنياهو أن 

 موجة عناء في المستوطنات، تشمل إقامة مستوطنة جديدة تحمل أسماء المستوطنين. يتضمن البرد
جاء ذلك على لسان مسؤول إسبرائيلي كعيبر، وصف، عحسب "هآبرتس"، عأنه مطلع على تفاصيل 

وأضاف المسؤول نفسه أن ي لون عبرض خطة أعدت من قعل ما يسمى عـ"اإلدابرة المدنية"  الجلسة.
التخطيط ونشبر مناقصات عناء  عإجبراءاتـ"ت زيز االستيطان". وتشمل الدفع تشتمل عمليات ممكنة ل

 آلالف الوحدات السكنية الجديدة في الكتل االستيطانية.
 4/2/7041، 18عرب 

 
 في قطاع غزة "7السور الواقي " عمليةليبرمان يدعو لشن  .08

عملية عسكبرية موس ة في دعا وزيبر الخابرجية اإلسبرائيلي افيغدوبر ليعبرمان إلى شن : عالء البريماوي
التي قادها برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي البراحل ابرئيل شابرون في  "لسوبر الواقي"قطاع غزة مشاعهة ل ملية 

 .2002الضفة الغبرعية عام 
ينعغي علينا القيام عتنفيذ "وقال ليعبرمان في تصبريحات له نقلتها اإلذاعة اإلسبرائيلية اليوم الثالثاء، 

 ".، ولكن هذه المبرة في قطاع غزة، يجب علينا أال ندفن برؤوسنا في البرمال"2 السوبر الواقي"عملية 
هناك عالقة عين جبريمة قتل الشعان )المستوطنين( الثالثة وتصاعد االعتداءات " واعتعبر ليعبرمان أن

الصابروخية المنطلقة من القطاع، والتي تتمثل عمحاولة حبركة حماس االستيالء على السلطة 
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ضفة الغبرعية كخطوة أخبرى، ع د إقامة حكومة الوفاق الداخلي الفلسطينية التي تم الفلسطينية وال
 على حد قوله." تشكيلها عالتوافق مع حبركة حماس

 القتل،حبركة حماس كانت وال تزال منظمة ابرهاعية يتمحوبر نشاطها على عمليات "وقال ليعبرمان إن 
الساحة وهذا ي ني ضبرب عنيتها التحتية وعليه يجب من ها عسكبريا وعشكل حازم من االستيالء على 

 ".وقدبراتها ال سكبرية
 4/2/7041، رأي اليوم، لندن

 
 ليبرمان بتهمة التحريض على قتلها  زعبي تقدم شكوى ضدّ حنين  .09

قدمت عضو الكنيست عن التجمع الوطني الديمقبراطي حنين زععي  :الحياة الجديدة –القدس المحتلة 
ضد وزيبر الخابرجية اإلسبرائيلي أفيغدوبر ليعبرمان، ع د تحبريضه ، شكوى في مبركز شبرطة القدس أمس

 على قتلها في تصبريحات له للصحافة وعلى شعكات التواصل االجتماعي.
وقام ليعبرمان مساء االثنين عاإلدالء عتصبريح للصحافة ونشبره على صفحته في "فيسعوك" ع د ال ثوبر 

زععي، مطالعا عأن ي املوها م املة على جثث المستوطنين الثالثة، يحبرض فيه على النائعة 
الخاطفين وأن تلقى نفس مصيبرهم، وقام عتحميلها ود.عزمي عشابرة مسؤولية ما حدث، واصًفا إياهما 
عالمحبرضين األساسيين على أعمال ال نف والقتل ضد اإلسبرائيليين، وأنها وعشابرة ال دو برقم واحد 

 ل العالد، وفق ت عيبر ليعبرمان.إلسبرائيل وال يجوز عقاؤها في الكنيست وال حتى داخ
 7/2/7041، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 تل أبيب والقدس بصواريخ يمنع العمليات العسكرية على غزة  قصف": الخوف من يديعوت" .21

نشبرت صحيفة يدي وت أحبرونوت ال عبرية تقبريبرًا يتضمن األسعاب البرئيسية لما : الوكاالت –العيان 
سبرائيلي على الدخول ع ملية عسكبرية في قطاع غزة واالقتصابر على وصفته عدم اقدام الجيش اال

 ."عنك أهداف"
 أغلب أعضاء المجلس الوزابري المصغبر ال يؤيدون الخطوة.

 لم ت لن مسؤوليتها عن قتل المستوطنين الثالثة. سحبركة حما
 أي عدوان على غزة سينظبر إليه ال الم عأنه عقاب جماعي غيبر معبربر.

 قد يصل تل أعيب وهبرتسيليا والقدس.البرد على ال ملية 
 ال ملية ست قد ال القة مع مصبر وستوبرط إسبرائيل أمنيا وعسكبريا وسياسيا.
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 حبركة الجهاد اإلسالمي ستتخذ دوبر حماس عدعم من إيبران.
 سيتواصل إطالق الصوابريخ على إسبرائيل عال توقف وستمتد ال مليات سنوات.

 7/2/7041، البيان، دبي
 
 على العرب في القدس واعتداءاتالثالثة دفن المستوطنين  .20

شابرك آالف اإلسبرائيليين، ع د ظهبر اليوم الثالثاء، في مبراسم تشييع المستوطنين الثالثة : ـبرب44عــ
 يوما في مستوطنة "مودي ين". 26الذين قتلوا في عملية الخليل، ع د اختطافهم قعل 

اهو، إن "هذا اليوم هو يوم حداد وطني"، وفي كلمته قال برئيس الحكومة اإلسبرائيلية عنيامين نتني
مدعيا أن "فجوة أخالقية واس ة وعميقة تفصل عيننا وعين أعدائنا، فهم يقدسون الموت، ونحن نقدس 

 الحياة، وهم يقدسون القسوة، ونحن نقدس البرحمة".
ع إن "إسبرائيل سوف تضبرب عيد من حديد حتى تقتليز من جهته قال البرئيس اإلسبرائيلي شم ون عيبر 

 اإلبرهاب من جذوبره"، على حد ت عيبره.
يتمابر عن  يذكبر في هذا السياق أن المئات من عناصبر اليمين المتطبرف، عقيادة ميخائيل عن آبري وا 
غفيبر، أغلقوا مداخل القدس في الساعات األخيبرة، وهم يهتفون عش ابرات عنصبرية ضد ال برب. وكانوا 

 كافة أنحاء القدس.قد نفذوا موجة اعتداءات ضد ال برب، يوم أمس، في 
وتوجه عناصبر اليمين عاتجاه "محانيه يهودا" وهم يعحثون عن عبرب عاعبري سعيل. وتم تسجيل حادثة 

 اعتداء واحدة على األقل على شاب فلسطيني في وسط الشابرع.
 وعلم أن الشبرطة من ت مجموعة أخبرى من عناصبر اليمين من الدخول إلى العلدة ال تيقة في القدس.

 4/2/7041، 18عرب  
 
 إقامة أربع مستوطنات لليهود وبلدة عربية بالنقب علىصادق االحتالل ي .22

قوعل قبرابر المجلس القطبري للتخطيط والعناء عالمصادقة على مخطط إقامة خمس : توفيق ععد الفتاح
مستوطنات وتجم ات سكنية لليهود عالمقاعل إقامة علدة عبرعية  4علدات في النقب، والذي يشمل إقامة 

ة لل برب العدو محاذية لمستوطنة يبروحام، عتحفظ من جانب أهالي النقب، مشددين على أن واحد
 المطلوب من السلطات االعتبراف عالقبرى القائمة.
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وأوصى مجلس التخطيط الحكومة اإلسبرائيلية عإقامة علدة عبرعية جديدة محاذية لمستوطنة يبروحام، 
،" وأدعى المجلس أن القبرابر جاء ع د أن "اقتنع عدعوى "تجميع السكان ال برب القاطنين عضواحي عبراد

 عإيجاد الحل للسكان ال برب المنتشبرين عالمنطقة وتجمي هم في علدة جديدة".
المذكبرة التي أعدتها ما يسمى عهذا ومن المقبربر أن تعحث الحكومة قبريعا هذه التوصيات، إذ جاء 

منطقة مستوطنة عموق ا 26على مواطن عبرعي موزعين  410"سلطة توطين العدو عالنقب" أن هناك 
 "يبروحام".

 44وأعدى برئيس مجلس القبرى غيبر الم تبرف عها في النقب، عطية األعسم، في حديثه ل برب 
الموافقة المعدئية على قبرابر مجلس التخطيط عإقامة علدة عبرعية عالنقب، قائال: "معدئيا نحن ال ن ابرض 

حن نبرحب عاإلعتبراف عجميع القبرى غيبر الم تبرف إقامة العلدة المذكوبرة في حال قعل السكان ذلك، ون
 عها. نطالب عالعناء وتوسيع مخططات ومسطحات النفوذ".

4/2/7041، 18عرب   
 
 تالل في المسجد األقصى.. وحصار للمسجد القبليحإصابات في مواجهات مع اال .23

ي المسجد اندل ت صعاح الثالثاء اشتعاكات عاأليدي عين المصلين وقوات االحتالل اإلسبرائيلي ف
األقصى المعابرك، ما أدى إلصاعة عدًدا من المصلين، في حين فبرضت الشبرطة قيوًدا على دخول 

 المصلين إلى المسجد، ومن ت جميع النساء من دخوله.
وتحاصبر القوات الخاصة وضعاط من الشبرطة في هذه األثناء عشبرات الشعان الم تكفين داخل 

لمداخل األمامية للجامع، وسط حالة من التوتبر الشديد الجامع القعلي المسقوف، كما تقف على ا
 تشهدها عاحات األقصى.

أن اشتعاكات وتدافع عاأليدي  وقال الناشط اإلعالم في مؤسسة األقصى للوقف والتبراث أنس غنايم
وق ت عين المصلين وقوات االحتالل، ما أدى إلصاعة عدًدا منهم، الفتًا إلى أن أعداًدا من المصلين 

 ون داخل األقصى في ظل انتشابر مكثف لقوات وضعاط االحتالل في ساحاته.يتواجد
مستوطًنا اقتحموا األقصى منذ الصعاح من جهة عاب المغابرعة وسط حبراسة مشددة  23وأفاد أن نحو 

 من قعل القوات الخاصة، وتجولوا في أنحاء مختلفة من عاحاته.
4/2/7041مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
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 في القدس "حوش الشهابي"على  االحتاللتحذير مقدسي من سيطرة  .24

حذبر برئيس قسم المخطوطات والتبراث  في المسجد  :وكاالتإعبراهيم، كامل  -القدس المحتلة 
االقصى المعابرك برضوان عمبرو من وضع االحتالل موضع  قدم في برعاط الكبرد ) حوش الشهاعي ( 

احية جنوب المسجد االقصى )عاب المغابرعة( وحتى شماله )عاب ما يسبرع ع جلة التهويد القائمة من ن
المجلس( وعالتالي يكون االحتالل سواء تحت االبرض او فوق االبرض حصل على اتصال كامل ما 

 عين عؤبره االستيطانية التهويدية.
أن العاب المفضي لبرعاط الكبرد ) حوش شهاعي ( عاب الحديد  في خطبر دائم " البراي" ـوقال عمبرو ل

 كثيبر من األوقات وفي فتبرة األعياد اليهودية يغلق عشكل على مدابر السنة عأمبر من شبرطة االحتاللف
 .حتى يتسنى للمستوطنين الصالة خابرج العاب

ويضيف حتى ال يكون برعاط الكبرد أو جدابره وساحته ساحة عبراق أخبرى وحتى ال يكون عاب الحديد 
ملية إعادة إعمابر وتبرميم لجدابر البرعاط ويتطلب وقفة عاب مغابرعة آخبر يتطلب الوقوف وقفة قانونية وع

إعالمية عحجم هذا المكان ومكانته التابريخية داعيا الى ضبروبرة تقديم الدعم المالي والم نوي لتثعيت 
ال ائالت المقيمة في برعاط الكبرد لبردع األطماع الصهيونية التي تحدق عالعلدة القديمة ومحيط المسجد 

 األقصى.
7/2/7041الرأي، عمان،   

 
 مستوطنون يستولون على أراٍض إلقامة حي استيطاني شرقي مدينة القدس .25

قامت مجموعة من مستوطني مستوطنة "م الي أدوميم"، أمس، شبرقي مدينة القدس عنصب : )وفا(
في محاولة للسيطبرة عليه، ووصل إلى الموقع برئيس ما يسمى علدية المستوطنة  E1خيام في منطقة 

عين السلطات "اإلسبرائيلية" ععناء حي استيطاني في المنطقة وفقا لما نشبره موقع ، مطالشلايرعني ك
 اإلذاعة ال عبرية "بريشت عيت".

وأضاف الموقع عأن المستوطنين طالعوا الحكومة "اإلسبرائيلية" عالبرد على قتل المستوطنين عالعناء 
يق المؤدي إلى مدينة شبرقي مدينة القدس وتقع قبريعا من الطبر  E1االستيطاني، خاصة في منطقة 

أبريحا، كذلك قامت مجموعة المستوطنين عاالستيالء على منطقة "جف ات عوز" القبريعة من التجمع 
 االستيطاني "جوش عتصيون" جنوب مدينة عيت لحم.

7/2/7041الخليج، الشارقة،   
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 "أونروا": مخيم "اليرموك" بال مساعدات منذ شهر .26

ين الفلسطينيين "أونبروا" التاع ة لألمم المتحدة، من أن حذبرت وكالة غوث وتشغيل الالجئ: جنيف
مخيم اليبرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب ال اصمة السوبرية دمشق، عال مساعدات منذ ما يقبرب 

 الشهبر.
وقال كبريس غانيس المتحدث عاسم الوكالة، في تصبريحات نشبرت على موقع المنظمة، يوم الثالثاء 

لوا محاصبرين، وي انون من ظبروف قاسية"، مؤكدا في الوقت نفسه ألف مدني الزا 24(، أن "7|2)
عدم استطاعت المنظمة توصيل المساعدات اإلنسانية للمخيم عسعب األوضاع األمنية، وقال "برغم 
التقابريبر التي تحدثت عن هدنة عين الحكومة السوبرية والجماعات المسلحة داخل مخيم اليبرموك، إال 

 اعدات".أننا ال نستطيع توصيل المس
الوقت الذي أكد فيه يوأوضح المسؤول أن آخبر توزيع للمساعدات داخل المخيم كان منذ شهبر، 

است داد الوكالة "لتنفيذ استجاعة إنسانية سبري ة للوفاء عاالحتياجات الفوبرية والطويلة األجل للمدنيين 
 في اليبرموك.

4/2/7041قدس برس،   
 
 خمخيم خان الشيعلى بالبراميل المتفجرة  إثر القصف فلسطيني"مجموعة العمل": شهيد  .27

استشهد الجئ فلسطيني أمس الثالثاء جبراء تجدد القصف الذي تنفذه قوات النظام السوبري : دمشق
 الفلسطينيين في ال اصمة السوبرية دمشق. الالجئينعلى مخيمات 

عيسى  وقالت مجموعة ال مل من أجل فلسطينيي سوبريا في عيان وصل "صفا" األبرع اء إن خليل
قضى إثبر القصف عالعبراميل المتفجبرة الذي استهدف مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين عبريف 

 دمشق.
وذكبرت أن مخيم خان الشيح ت برض لقصف عنيف عالعبراميل المتفجبرة من قعل الطائبرات الحبرعية التي 

م في حالة استهدفت شابرع المخفبر وسط المخيم مما أسفبر عن وقوع ضحية وعدد من الجبرحى ع ضه
 خطبرة، إضافة إلى دمابر كعيبر أصاب منازل وممتلكات المدنيين.

7/2/7041وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
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 ضابط باروخ مزراحيالمتهم بقتل ال عواد زياد هدم منزل عائلة تقرالعليا اإلسرائيلية المحكمة  .28

اد المتهم عقتل ضاعط الشبرطة عابروخ أقبرت المحكمة اإلسبرائيلية ال ليا أمس، هدم منزل عائلة زياد عو 
قضاة إسبرائيليين، االلتماس الذي تقدم عه شقيق  3وبرفض  مزبراحي في أعبريل الماضي قبرب الخليل.

، ضد «أطعاء لحقوق اإلنسان»ومنظمة « لجنة مكافحة الت ذيب»، و«مبركز خدمة الفبرد»المتهم و
قبرية إذنا، عقب اتهام عواد عقتل مزبراحي. قبرابر األجهزة األمنية اإلسبرائيلية عهدم منزل ال ائلة في 

هدم المنزل ضبروبري من أجل بردع آخبرين عن تنفيذ عمليات »وقالت النياعة ال سكبرية اإلسبرائيلية، إن 
 «.خطيبرة أخبرى

7/2/7041االتحاد، أبو ظبي،   
 
 7041 سنةأمرًا إداريًا بحق األسرى منذ بداية  171االحتالل أصدر نادي األسير:  .29

األسيبر" الفلسطيني في تقبريبر نصفي سنوي يوم الثالثاء، عأن سلطات االحتالل أصدبرت أفاد "نادي 
وأوضح التقبريبر الذي نشبر اليوم الثالثاء، أنه  أمبرا إدابريا عحق األسبرى. 424منذ عداية ال ام الجابري 

أمبرا إدابريا، وفي شهبر شعاط/ فعبرايبر  34في شهبر كانون ثاني/ ينايبر الماضي كان عدد األوامبر 
، 16أمبرا، وفي شهبر نيسان/ أعبريل علغ  34، عينما علغ عدد األوامبر في آذابر/ مابرس 10لماضي ا

، وكان شهبر حزيبران/ يونيو المنصبرم قد شهد ابرتفاعًا كعيبرًا في أعداد الم تقلين 42وفي أيابر/ مايو 
 .202وتحديدا ع د النصف األول منه، حيث علغ عدد األوامبر 

، عدد منهم صدبرت عحقه أوامبر 364أن عدد األسبرى اإلدابريين علغ وأكد نادي األسيبر في تقبريبر 
األحداث  ونقل العيان عن برئيس "نادي األسيبر" قدوبرة فابرس قوله: "إن ابرتعاط إدابرية ألكثبر من مبرة.

التي تجبري فيها مؤشبر واضح على أن هذه األوامبر اإلدابرية هي ععابرة عن قبرابرات سياسية وعقاب 
ن هذه اإلجبراءات ال عالقة لها عأمن إسبرائيل".  جماعي ممنهج عحق الش ب الفلسطيني؛ وا 

4/2/7041، فلسطين أون الين  
 
 إلى ثالثة آالف طفل فلسطيني ما بين ألفين 7040منذ عام حتجز ": االحتالل ياألورومتوسطي" .31

ما عين ألفين إلى ثالثة  2020منذ عام تحتجز أكد تقبريبر حقوقي أن سلطات االحتالل اإلسبرائيلي 
 عامًا. 21و 22تتبراوح أعمابرهم عين  400آالف طفل فلسطيني، عينهم 
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سخة وتضمن التقبريبر الذي نشبره المبرصد األوبرومتوسطي لحقوق اإلنسان وحصلت الجزيبرة نت على ن
 .2024منه، عشبرات الشهادات الموثقة عالفيديو ألطفال اعتقلوا خالل األشهبر األولى من ال ام 

من األطفال الذين تحتجزهم إسبرائيل  %71وتشيبر إحصاءات دولية اعتمد عليها التقبريبر إلى أن 
 منهم إلى المحاكمة ال سكبرية. %21يت برضون للت ذيب الجسدي، ويقدَّم 

إن تقبريبره يسلط الضوء على انتهاكات االحتالل  -ومقبره في جنيف-متوسطي وقال المبرصد األوبرو 
اإلسبرائيلي عحق األطفال الفلسطينيين الذين ي تقلهم منذ لحظة االحتجاز إلى االستجواب والتحقيق 

 وصوال إلى المحاكمة.
تبراف جبرائم، وعبرض التقبريبر عشكٍل تفصيلي م اناة األطفال من انتهاكات كثيبرة تعدأ عاعتقالهم دون اق

 .2662مما يخل عاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها إسبرائيل عام 
4/2/7041الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 التشريعات الفلسطينية في ظل االنقسام.. رؤية مستقبلية"ورشة عمل لـ"لميزان": " .30

لفلسطينية إلى دعا حقوقيون ومحامون وقضاة وممثلو منظمات أهلية السلطة القضائية ا فايز أعوعون:
إنشاء المحكمة الدستوبرية ال ليا من أجل حسم مدى دستوبرية القوانين والقبرابرات عقوانين التي صدبرت 

 في غزة والضفة الغبرعية خالل فتبرة االنقسام.
وشددوا على أهمية عبرض كافة القبرابرات عقانون الصادبرة عن البرئيس محمود ععاس على المجلس 

وعالتالي تطعيقها عقب ذلك في كامل األبراضي الفلسطينية، وعبرض  التشبري ي إلقبرابرها أو برفضها،
القوانين التي صدبرت في غزة من قعل كتلة التغييبر واإلصالح العبرلمانية على لجان مختصة 
لمناقشتها وصياغتها على أن يتم إقبرابرها فيما ع د من قعل المجلس التشبري ي حتى تصعح سابرية 

 المف ول في الضفة وغزة.
قوقيون ضبروبرة حماية المبراكز القانونية الناشئة عن فتبرة االنقسام عما ال يمس األصول وأكد الح

والقواعد القانونية، مشددين على أهمية تقديم برؤية مستقعلية عالحلول المناسعة التي تضمن التخلص 
 من تداعيات االنقسام على منظومة التشبري ات الفلسطينية، وعما تساهم في حسم مصيبر التشبري ات

 وتوحيد القوانين وعدم المساس عالمبراكز القانونية.
جاء ذلك خالل وبرشة عمل نظمها مبركز الميزان لحقوق اإلنسان ع نوان "التشبري ات الفلسطينية في 
ظل االنقسام.. برؤية مستقعلية"، وذلك في قاعة فندق الكومودوبر عغزة عحضوبر مختصين في 
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شبري ي، وممثلين عن الجام ات ومؤسسات المجتمع التشبري ات، وقانونيين، ونواب في المجلس الت
 المدني، عاإلضافة للمهتمين واإلعالميين.

7/2/7041األيام، رام هللا،   
 
 مليون شيكل سنوياً  700بقيمة السرقة والديون تتكبد الشركة خسائر : كهرباء القدسشركة  .32

لديات والمجلس القبروية برام هللا: عحثت شبركة كهبرعاء محافظة القدس، أمس، مع برؤساء وممثلي الع
 200والمحلية في محافظة برام هللا والعيبرة، كيفية الحد من السبرقة والديون، حيث تتكعد الشبركة نحو 

 مليون شيكل سنويًا خسائبر من السبرقات.
وأشابر برئيس مجلس إدابرة "كهبرعاء القدس" يوسف الدجاني، خالل اللقاء، إلى أن ديون الشبركة الحالية 

ا لكهبرعاء إسبرائيل علغت مليابر شيكل خالل السنوات الثالث األخيبرة، وأن الشبركة والمتبراكمة عليه
، حيث كانت عحثت مع الحكومة الساعقة موضوع 2022عدأت ت اني من أزمتها منذ منتصف ال ام 

الديون المتبراكمة على المشتبركين والمؤسسات البرسمية وغيبر البرسمية والمخيمات، وآلية محابرعة 
 الجتها من خالل األجهزة التنفيذية والقضائية والتشبري ية الم مول عها ضمن السبرقات وطبرق م

من ديون المخيمات وجدولتها، ولكن  %10القانون، حيث تقوم الحكومة عموجب هذا االتفاق عدفع 
 مع كل أسف هذا االتفاق لم يطعق على أبرض الواقع.

الشبركة عالتفاقم مع كهبرعاء إسبرائيل، حيث وأوضح الدجاني أنه منذ تلك الفتبرة عدأت أزمة الديون لدى 
قامت األخيبرة عبرفع قضية على كهبرعاء القدس والحجز على الحساعات العنكية وال قابرات الخاصة 
عالشبركة إلى حين تسديد كامل المعالغ المتبراكمة على الشبركة للمزود اإلسبرائيلي، والتهديد عوضع "قّيم" 

 لمتكبربرة عقطع التيابر الكهبرعائي عن مناطق امتياز الشبركة.إسبرائيلي على الشبركة، عدا التهديدات ا
7/2/7041األيام، رام هللا،   

 
 للدكتور محمد حتاملة "ندلس وفلسطيناليهود في األ صدور كتاب " .33

أصدبر االستاذ في قسم التابريخ عكلية االداب في الجام ة االبردنية الدكتوبر محمد ععده  ن:عما
وي د «. مقابرنة عين تابريخين-اليهود في االندلس وفلسطين»ان حتاملة، اخيبرا مؤلفه الجديد ع نو 

الكتاب الجديد االول من نوعه الذي يقدم مقابرنة تابريخية الوضاع اليهود في االندلس قعل الحكم 
االسالمي وخالل الفتبرة االسالمية، ويوضح كذلك اماكن انتشابرهم في عالد االندلس وكيف ت امل 

 ما لمسه اليهود من عدل الم املة االسالمية المعنية على قعول االخبر.المسلمون م هم خالل الفتح و 
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صفحة من القطع المتوسط والصوبر المختلفة، للخعبر التابريخي وغدبر  400ويوثق الكتاب من خالل 
اليهود عالمسلمين ع د ان تطاولوا على االسالم وحاولوا اقامة دولة لهم في االندلس وما تبركه هذا 

عية على ثقة المسلمين عهم. كما است برض الكتاب دوبر اليهود في الدولة ال ثمانية الغدبر من اثابر سل
التي استقعلتهم عال طف والتبرحيب اثبر تهجيبرهم من اسعانيا والعبرتغال، فيما تناول كذلك الحبركة 

ودوبرهما في احتالل فلسطين، وعبرض كذلك لدوبر المنظمات « الدونمة« الصهيونية ويهود االندلس
 .2616وحتى عام  2636والمجازبر التي ابرتكعها اليهود ضد المسلمين وال برب منذ عام  االبرهاعية

7/2/7041الدستور، عمان،   
 

 البريطانية: موافقة مصر شرط الستيراد الغاز اإلسرائيلي لمصنع بإدكو" بي جيمجموعة " .34
مصبر إن  قال متحدث عاسم مجموعة عبريتيش جاز )عي جي( العبريطانية في األناضول: - القاهبرة

اتجاه المجموعة الستيبراد الغاز من إسبرائيل لمحطة الغاز الطعي ي المسال التاع ة للمجموعة في 
مصبر، هو أحد الحلول ال ديدة التي تقوم عي جي عدبراستها لت ويض نقص إمداد الغاز لمصنع إسالة 

 ) شمال مصبر(. "عإدكو"الغاز 
للغاز الطعي ي يوم األحد إنهم وق وا خطاب نوايا اإلسبرائيلي ال مالق  "لوثيان"وقال شبركاء في حقل 

العبريطانية لتصديبر غاز لمحطة الغاز الطعي ي المسال التاع ة  "عي. جي"غيبر ملزم مع مجموعة 
 ."عإدكو"للمجموعة في مصبر 

، في إفادة ععبر العبريد االلكتبروني لمبراسل وكالة األناضول، أن "عي. جي"وأضاف المتحدث عاسم 
ال في عداياتها مع هؤالء الشبركاء، وأي اتفاق نهائي ال عد أن يخضع لموافقة الحكومة المعاحثات التز 

 المصبرية والسلطات الم نية.
وقال الشبركاء عحقل الغاز اإلسبرائيلي في عيان صحفي اليوم األحد، إن المفاوضات الجابرية تهدف 

عاما ععبر خط  21لمدة سع ة مليابرات متبر مك ب من الغاز سنويا  "لوثيان"لالتفاق على توبريد 
 اناعيب عحبري.
في قطاع الطاقة في تل اعيب، وفق تصبريحات صحفية اليوم، إن قيمة االتفاق قد تصل  وقال مصدبر

 مليابر دوالبر. 30نحو  إلى
في اتصال هاتفي مع وكالة  –طلب عدم ذكبر اسمه  –وقال مسئول في وزابرة العتبرول المصبرية 

انية تضغط على مصبر من خالل توقيع خطاب نوايا غيبر العبريط” عي. جي“األناضول، إن شبركة 
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اإلسبرائيلي للغاز في العحبر المتوسط لتصديبره  "لوثيان"ملزم مع مجموعة الشبركات المطوبرة لحقل 
 لمحطة الغاز الطعي ي المسال التاع ة للمجموعة في مصبر عإدكو.

 79/6/7041رأي اليوم، لندن، 
 
 "إسرائيل" هاديين ضدّ هجمات للج ستالمتهم بالتجسس منع مصر:  .35

كشفت تحقيقات نياعة أمن الدولة مع سالمة عبريكات المتهم عالتجسس لمصلحة  "الخليج": -القاهبرة 
هجمات للجهاديين ضد  6جهاز المخاعبرات ال سكبرية "إلسبرائيلية"، أن المتهم كان وبراء منع أكثبر من 

من قادة ألوية الناصبر صالح الدين  "إسبرائيل" ععبر سيناء، كما أمد "إسبرائيل" ععيانات وأسماء عدد
وكتائب أعو علي مصطفى التي تتواجد داخل غزة، إلى جانب أنه عضو في خلية ت مل داخل 
مصبر، وتكثف أجهزة األمن جهودها للكشف عن عاقي األعضاء، ويقود هذه الخلية شلومو سافيبر 

 تصال الخاص عالمتهم.ضاعط المخاعبرات "اإلسبرائيلية" ال سكبرية "أمان"، الذي كان مسؤول اال
 7/2/7041الخليج، الشارقة، 

 
 مصر: دعوى تطالب "إسرائيل" بالتعويض عن فترة احتاللها لسيناء .36

أيلول المقعل لنظبر  سعتمعبر/ 2حددت محكمة القضاء اإلدابري عمجلس الدولة يوم  "الخليج": -القاهبرة 
ن فتبرة احتاللها لسيناء، دعوى تطالب عإصدابر حكم قضائي عمطالعة "إسبرائيل" عت ويض مصبر ع

واستغاللها آلعابر العتبرول ومناجم الفحم في سيناء، ومطالعتها عإعادة اآلثابر المصبرية التي نهعتها من 
سيناء طوال فتبرة االحتالل، وعدفع ت ويضات لمصبر عن قتل األسبرى والمدنيين المصبريين أثناء 

اهدات واالتفاقيات الدولية، . واستندت الدعوى إلى مضامين ونصوص الم 2667و 2616حبرعي،
وحقوق اإلنسان، التي ت تعبر ما قامت عه "إسبرائيل" تجاه األسبرى من الجبرائم، التي ال تنتهي عالتقادم 

 وتوجب الت ويض.
 7/2/7041الخليج، الشارقة، 

 
 في عّمان حماسلإعادة فتح مكتب رفض ي الثاني عبد هللا " اللبنانية:البناء" .37

سبرعت مصادبر أبردنية مطل ة أن الملك ععد هللا الثاني، قال عأن : وسيمحمد شبريف الجي –عّمان 
أبردنية، وأن "جعهة ال مل اإلسالمي" هي الغطاء الشبرعي  –جماعة اإلخوان تثيبر فتنة فلسطينية 

 والبروحي لكل الجماعات التكفيبرية في األبردن.
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ل لقاء الملك األبردني وقالت المصادبر التي سبرعت عحسب شعكة "الوقائع" اإلخعابرية، ما جبرى خال
ع شائبر الكبرك خالل زيابرته لها، أن الموضوع السوبري تصدبر مواضيع الحديث. وأضافت أن الملك 
أعبرب عن قلقه من الوضع الذي تمبر عه العالد عسعب األزمة السوبرية التي ستنتهي ع د عام. وأنه 

عّمان عبرئاسة محمد برفض طلعًا من أميبر قطبر تميم عن حمد، إلعادة فتح مكتب حبركة حماس في 
 نزال عداًل من خالد مش ل، فغضب األميبر.

ونقلت المصادبر عن الملك قوله: "إن المصبريين سحعوا من القيادي في حماس موسى أعو مبرزوق 
اإلقامة ع دما عبرضوا عليه وثائق تثعت توبرط حماس في عمليات ضد الجيش المصبري". وتأكيده أن 

 قوية في غزة". "الجيش المصبري لن يبرتاح عوجود حماس
 7/2/7041 ،بيروت البناء،

 
 : ال يجوز للمحتل تغيير الواقع على األرضالجدارعلى  رداً  ةاألردنيالحكومة  .38

أنه ال يجوز للدولة المحتلة أن تغيبر واقع أبردني أكد مصدبر حكومي : نادية س د الدين - عّمان
هويته، أن الدولة الفلسطينية  وعين المصدبر، الذي طلب عدم الكشف عن الحال في األبرض المحتلة.

 ما تزال تحت االحتالل وعالتالي، فـ"من غيبر المقعول عناء الجدابر األمني".
وأضاف المصدبر، في برده على طلب مكتب برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي عنيامين نتنياهو تسبريع عناء 

وفلسطين،  جدابر أمني على طول الحدود مع األبردن، أن هذا التوجه يت ابرض مع مصالح األبردن
وأكد أن في التوجه اإلسبرائيلي  تأكيد األبردن على برفض أي تواجد إسبرائيلي في غوبر األبردن. مجدداً 
وم اهدة السالم األبردنية اإلسبرائيلية، وعلى القانون  242على الشبرعية الدولية وعلى القبرابر  "تجاوزاً 

 اإلنساني الدولي".
 7/2/7041 ،الغد، عّمان

 
 ستبقى بوصلة األمة وميزان التزام المبادئ فيها والقدس الحوت: فلسطينالنائب  .39

 –نظمت "هيئة نصبرة األقصى" في "الجماعة اإلسالمية" إفطابرها في مجمع السهول السياحي 
عماد الحوت كلمة أشابر فيها إلى أن "فلسطين والقدس ستعقى عوصلة  اللعناني الخيابرة، وألقى النائب
 ".فيها المعادئاألمة وميزان التزام 

 7/2/7041 ،النهار، بيروت
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 تحذر من خطورة العدوان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينيةالعربية الجامعة  .41
حذبرت الجام ة ال برعية، أمس، من خطوبرة ال دوان "اإلسبرائيلي" المتصاعد في  الخليج: -القاهبرة 

لضفة الغبرعية وقطاع األبراضي الفلسطينية، وحملت السلطات "اإلسبرائيلية" مسؤولية التص يد في ا
 غزة.

وقال األمين ال ام المساعد لدى الجام ة ال برعية لشؤون فلسطين واألبراضي ال برعية المحتلة محمد 
صعيح إن "إسبرائيل" هي المسؤولة عن كل هذا التوتبر، من خالل حملة االعتقاالت المتواصلة في 

طالق المستوطنين لتخبريب األماكن الدينية  األبراضي والهجوم الخطبر على المسجد األقصى، وا 
وانتهاك المساكن والعيوت، الفتًا إلى الضغط الهائل الذي تقوم عه السلطات "اإلسبرائيلية" ضد الش ب 

 الفلسطيني وحبرعها المفتوحة في كل مكان.
 7/6/7041الخليج، الشارقة، 

 
 للدولة الكردية "إسرائيل"بدعم ة يرحب المجلس الوطني الكردستاني في سوري .40

برحب برئيس المجلس الوطني الكبردستاني في سوبريا شيبركو ععاس عدعم : وديع عواودة -حيفا 
نهم المحبرك للديمقبراطية في  إسبرائيل للدولة الكبردية، وقال إن "األكبراد لم يناصعوا يوما ال داء لها، وا 

 الشبرق األوسط".
فين، م تعبرا أن "دعم وقال ععاس لموقع "ميدا" اإلسبرائيلي أمس إن تابريخا ومآسي مشتبركة تجمع الطبر 

 إسبرائيل لألكبراد سيساهم في عناء حدود آمنة لها".
ويساهم ععاس في تفسيبر الدعم اإلسبرائيلي السبري وال لني المتزايد لألكبراد عتحذيبره إسبرائيل من التبردد 
 في دعم األكبراد أو االنتظابر، داعيا إياها إلى اغتنام الفبرصة "لتحويل سوبريا وال براق إلى كنفدبراليات

 من خالل مد يد ال ون لألكبراد".
 7/2/7041الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 يراني في لبنان يحذر من مؤامرات لتصفية المقاومة الفلسطينيةالسفير اإل .42

موقف الجمهوبرية اإلسالمية في إيبران »اكد السفيبر االيبراني في لعنان فتح علي أن : الحياة -عيبروت 
 «.ة والش ب الفلسطينيثاعت ومعدئي في دعم القضية الفلسطيني

والتقى وفد من لجــنة دعم المقاومة في فلسطين عبرئاسة أمين سبر اللجنة النائب الساعق حسن حب هللا 
 السفيبر االيبراني في حضوبر مستشابر الســـفابرة لشؤون فلسطين ناصبري زادة.
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عنانية في اللجنة، ونّوه حب هللا عاسم الوفد الذي ضم مسؤولي فصائل المقاومة الفلسطينية والقوى الل
الفاعل في دعم القضية الفلسطينية وبرفع م اناة الش ب الفلسطيني ععبر المساعدات التي " إيبرانعدوبر 

إيبران ستعقى حصنًا مني ًا »، مؤكدًا أن «قدمتها وتقدمها للش ب الفلسطيني داخل المخيمات في لعنان
 ."للمقاومة ضد االحتالل الصهيوني

، «تمبر عت قيدات خطبرة ومؤامبرات تهدف إلى تصفية المقاومة الفلسطينية المنطقة"وحذبر علي من أن 
، «مزيد من الوعي إلدبراك ما يجول من حولنا"داعيًا الفصائل الفلسطينية والش ب الفلسطيني إلى 

 ."ضبروبرة تبرسيخ فكبر المقاومة ونهجها لمواجهة أي عدوان"ومؤكدًا 
مل عدأب على دعم كل المشابريع غيبر الشبرعية في هذا الكيان غيبر المشبروع ي "وأشابر علي إلى أن 

قليم "، متسائاًل عن «المنطقة إلعطاء صفة الشبرعية لنفسه جدوى البرعط عين ال دو اإلسبرائيلي وا 
 ."كبردستان؟

 7/2/7041الحياة، لندن، 
 
 عطوا أموالكم لغزة فهي أولى منا االعبو الجزائر:  .43

ععي الخضبر ليسوا في حاجة ألموال الفنانين و أن ال الجزائبر،أكد إسالم سليماني العب منتخب 
 .الذين أعلنوا مكافآت مغبرية لالععين في حالة تحقيق إنجاز كعيبر عالمونديال الفنانات،

 22وكانت الفنانة الخليجية أحالم قد أعلنت منحها مكافأة لكل العب يسجل هدف عالمونديال قدبرها 
 .مليون يوبرو

 أحد،" الخضبر ليسوا عحاجة إلى أموال من الجزائبرية:حف وقال سليماني في تصبريح أعبرزته الص
يذكبر أن الجزائبر قد ودعت مونديال العبرازيل ع د أداء ُمَشبرِّف  .أعطوها لغزة فهي في أَمس الحاجة لها

 .26دوبر الـ  في المانيا،أمام منتخب 
 7/2/7041الشعب، مصر، 

 
 مجلس األمن يدين مقتل اإلسرائيليين الثالثة  .44

جثثهم قبرب  علىأدان مجلس األمن الدولي، مقتل الشعان اإلسبرائيليين الثالثة، الذين عثبر : األناضول
 يوما. 20مدينة الخليل، جنوعي الضفة الغبرعية، االثنين الماضي، ع د اختفائهم منذ قبراعة 
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وأعبرب أعضاء المجلس، في عيان صدبر يوم الثالثاء، وصل وكالة األناضول نسخة منه، عن 
لى "لمقل الشعان الثالثة، وقدموا غضعهم الشديد  خالص الت ازي ألسبر ضحايا هذا ال مل الشنيع، وا 

 ."ش عي وحكومتي إسبرائيل والواليات المتحدة األمبريكية
، وحثوا ”ضبروبرة تقديم مبرتكعي هذه األف ال إلى ال دالة"وشدد أعضاء المجلس في عيانهم على 

  ا للقيام عذلك.إسبرائيل والسلطة الفلسطينية على مواصلة ال مل م
كما  ."اتخاذ الخطوات المناسعة لضمان سالمة وبرفاه المدنيين وحمايتهم"وأكدوا مجددا على أهمية 

حث عيان المجلس جميع األطبراف على التقيد عالتزاماتها عموجب القانون الدولي اإلنساني، وطالعوا 
 استقبرابر الوضع.جميع األطبراف عاالمتناع عن الخطوات التي يمكن أن تزيد من زعزعة 

 4/2/7041رأي اليوم، لندن، 
 
 سرائيليين الثالثةسى لمقتل اإلباأل يشعرالتحاد االوروبي ا .45

أعبرب االتحاد االوبروعي عن ش وبره عاالسى لمقتل الشعان االسبرائيليين الثالثة. وذكبر  وكاالت –العيان 
ائيليين الثالثة، ونتقدم عأحبر ندين عشدة قتل الشعان االسبر "االتحاد، في عيان الليلة قعل الماضية، 

. وطالب عضبروبرة جلب الجناة امام القضاء لمحاسعتهم، داعيا جميع "الت ازي والمواساة ألسبر الضحايا
قدبر من ضعط النفس. فيما طالعت جام ة الدول ال برعية األمم المتحدة ومجلس  أكعبراالطبراف الى 

 سبرائيلي.األمن الدولي عحماية الش ب الفلسطيني من التص يد اإل
 7/2/7041البيان، دبي، 

 
 األمم المتحدة تدعو لضبط النفس بعد العثور على جثث اإلسرائيليين الثالثة .46

المتحدة يوم  لألممحث مكتب حقوق االنسان التاعع : برفقي فخبري -أميبرة فهمي  - جيفبري هيلبر
ثة شعان الثالثاء الجميع على ممابرسة "أقصى دبرجات ضعط النفس" ع د ال ثوبر على جثث ثال

 اسبرائيليين قبرب مدينة الخليل عالضفة الغبرعية.
وقالت المتحدثة عاسم مكتب االمم المتحدة لحقوق االنسان برافينا شمداساني في افادة صحفية في 

شخصيا أو عفبرض  يبرتكعونهاجنيف "نحث كل االطبراف على االمتناع عن م اقعة أفبراد على جبرائم لم 
 عقوعات جماعية."

 4/2/7041 وكالة رويترز،
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 ن يتوقف فوراً أيجب  "إسرائيل"العقاب الجماعي الذي تمارسه  :منظمة العفو الدولية .47
قالت منظمة ال فو الدولية )أمنيستي( إن قضية قتل المستوطنين الثالثة تستحق ال دالة، لكن  :جنيف

ة التي تصل إسبرائيل أساءت است مال سلطاتها خالل الليلة الماضية، من خالل الممابرسات المتواصل
إلى مستوى ال قاب الجماعي للفلسطينيين في الضفة الغبرعية، وهو ما يشكل خبرقا للقانون الدولي 

 والقانون الدولي اإلنساني.
وقال مديبر منطقة الشبرق األوسط وشمال إفبريقيا في عبرنامج منظمة ال فو الدولي فيليب لوثبر إنه "ال 

التي ندينها مبرة أخبرى، ويجب تقديم المسؤولين عن  شيء يمكن أن يعبربر عملية االختطاف واالغتيال
سبرائيل تس ى لالنتقام من خالل ال قاب الجماعي أو  ذلك للمحاكمة، لكن ال يمكن أن يتم ذلك، وا 
اقتبرافها خبروقات أخبرى لحقوق الفلسطينيين". وأضاف أنه على السلطات اإلسبرائيلية القيام عتحقيق 

 أولئك المشتعه عمسؤوليتهم من خالل محاكمات عادلة. شامل وم مق وحيادي يقود إلى محاكمة
وقال لوثبر: "إن انتقام برد الف ل السبريع سيزيد من خبروقات حقوق اإلنسان وم اناة الفلسطينيين 

 واإلسبرائيليين وهذا األمبر يجب أن يتوقف فوبرا".
 7/2/7041الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ل الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورياالدولية تنتقد منع لبنان دخو منظمة العفو .48

ا ف ب: انتقدت منظمة ال فو الدولية منع السلطات اللعنانية الالجئين الفلسطينيين  -عيبروت 
تمييزي عشكل »الهابرعين من النزاع في سوبريا المجاوبرة، من دخول العالد، واصفة ذلك عانه عمل 

 ، وذلك في تقبريبر اصدبرته امس الثالثاء.«صابرخ
وضحت المنظمة الناشطة في مجال حقوق االنسان، ان السلطات اللعنانية فبرضت اجبراءات مشددة وا

على الحدود، متحدثة عن أدلة على س ي السلطات الى منع الالجئين الفلسطينيين القادمين من 
سياسات »سوبريا، من دخول لعنان ععبر مطابر عيبروت الدولي. واعتعبرت منظمة ال فو في تقبريبرها ان 

كومة اللعنانية واجبراءاتها تجاه الالجئين الفلسطينيين من سوبريا تسععت عسلسلة من االنتهاكات الح
 «.الجدية لحقوق االنسان

السياسات التي ت امل الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوبريا عطبريقة مختلفة عن "وبرأت ان 
 ."الالجئين اآلخبرين، ت د تمييزية عشكل صابرخ
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، منتقدة عدم قيام "عبء هائل"ان استضافة هذه االعداد وض ت لعنان تحت واقبرت منظمة ال فو 
الم املة المختلفة  "ال يعبربر"المجتمع الدولي عتوفيبر مساعدات اضافية. اال انها قالت ان هذا الواقع 

 التي يالقيها الفلسطينيون الذين يشكلون جزءا محدودا من الالجئين القادمين من سوبريا.
الت لالجئين فلسطينيين يستوفون الشبروط الجديدة التي تفبرضها السلطات اللعنانية، ووثق التقبريبر حا

ومنها اقامة واثعات لوجود اقابرب يقيمون في العالد، اال انهم من وا من ععوبر الحدود برغم ذلك. 
وعبرضت المنظمة لحالة سيدة عادت الى سوبريا لوضع مولودها وتسجيله، اال انها من ت من ال ودة 

 نان حيث تقيم عائلتها.الى لع
 7/2/7041القدس العربي، لندن، 

 
 األونروا تنفي إخالء موظفيها األجانب في قطاع غزة .49

نفى المستشابر اإلعالمي لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين : فتحي صّعاح -غزة 
لية موظفيها عدنان أعو حسنة عشدة أنعاء تحدثت عن إخالء المنظمة الدو « اونبروا»الفلسطينيين 

 األجانب من قطاع غزة عسعب األوضاع األمنية المتوتبرة حاليًا.
أونبروا لم تخلِّ أي من موظفينا الدوليين، ونحن في "وقال أعو حسنة في تصبريح صحافي أمس إن 

لم يحدث يومًا أن ». وشدد على أنه "أوقات الطوابرئ نستدعي موظفينا إلى غزة وال نقوم عإخالئهم
أونبروا عأنها تنوي شن حبرب على غزة، وال علم لدينا عأي نوايا إسبرائيلية، لكننا نأخذ أعلغت إسبرائيل 

في األثناء، س ى كثيبر من الفلسطينيين إلى «. احتياطاتنا دائما ألي طابرئ مثل عقية سكان القطاع
 أخذ التداعيبر الالزمة واالحتياط من احتمال شن اسبرائيل حبرعًا جديدة على القطاع.

 7/2/7041ن، الحياة، لند
 
 حكومة التوافق الفلسطينية على المحك .51

 نعيل السهلي
ع د اعتقال الجيش اإلسبرائيلي لمئات الفلسطينيين في الضفة الغبرعية، عقب خطف ثالثة مستوطنين 
إسبرائيليين قعل فتبرة وجيزة، عبرزت إلى األمام وعقوة أسئلة عديدة حول الفبرص والتحديات التي تواجهها 

 لفلسطينية، وعالتالي مستقعلها.حكومة التوافق ا
حيث يجمع المحللون السياسيون عأن التحدي األهم يكمن عداية في ضبروبرة ال مل من أجل تبرسيخ 
المصالحة الفلسطينية في الميدان وتوحيد المؤسسات وتنشيطها، فضال عن ضم القوى الفلسطينية 
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تمل دوائبر القوة، سواء في إطابر الصامتة إلى الصيغ الجديدة التي سيتم التوافق عليها، حتى تك
السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة، أو في أطبر منظمة التحبريبر الفلسطينية، ودوائبرها 

، خصوصا 2663المت ددة وشعه المشلولة أصال منذ عقد اتفاقات أوسلو في سعتمعبر/أيلول من عام 
له خالل الفتبرة الساعقة، حيث تّم تغييب وأن نظام المحاصصة عين فصائل فلسطينية محددة أثعت فش

 قوى فلسطينية فاعلة على المستويين المجتم ي واالقتصادي في ذات الوقت.
 

 حجم التحديات
الالفت أن فبرص ت زيز المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتوسيع مشابركة القوى الصامتة في اتخاذ 

نكشاف صوبرة إسبرائيل ال نصبرية إزاء القبرابر الوطني الفلسطيني الصائب، عاتت متوفبرة في ظل ا
الش ب الفلسطيني أكثبر من أي وقت مضى، وقد يكون ذلك عمثاعة عوامل قوة كامنة للش ب 
الفلسطيني وقواه الحية الم عبرة عن طموحاته وآماله المختلفة، وعالتالي تحشيد الطاقات عغية مواجهة 

الوطني التي انطلقت من أجله كافة  التحديات الجمة التي ت صف عالقضية الفلسطينية والمشبروع
 األطياف السياسية الفلسطينية.

وفي هذا السياق يؤكد متاع ون عأن ثمة تحديات ستواجهها حكومة التوافق الفلسطينية في المقدمة 
تبرسيخ مصطلح يهودية  -عكافة أذبرعها السياسية وال سكبرية-منها، محاولة المؤسسة اإلسبرائيلية 

يمثل في اآلونة األخيبرة جوهبر ومضمون الغايات األسمى، واألهداف الكعبرى "إسبرائيل"، الذي عات 
إلسبرائيل، حيث تحولت مقولة الدولة اليهودية عصوبرة غيبر مسعوقة وال م هودة إلى القاسم المشتبرك 
عين مختلف التيابرات والكتل واألحزاب واالتجاهات السياسية واالجتماعية والثقافية واألكاديمية في 

 على حد سواء.إسبرائيل 
من التحديات األخبرى التي تواجه الفلسطينيين النشاط االستيطاني، الذي ازدادت وتيبرته في ظل 
حكومة نتنياهو الحالية، حيث تشيبر الم طيات إلى ابرتفاع عدد المستوطنين في األبراضي الفلسطينية 

( 212كزون في )ألفا يتمبر  310، منهم 2024( ألف مستوطن إسبرائيلي عحلول عام 110إلى نحو )
مستوطنة، في مناطق جغبرافية إستبراتيجية في عمق الضفة الغبرعية، ونحو )مائتي( ألف مستوطن في 

 .2667الجزء الشبرقي من القدس المحتل في الخامس من شهبر يونيو/حزيبران من عام 
قسم حول القدس، التي تهدف إلى مصادبرة ال االستبراتيجيةولم تخف المؤسسة اإلسبرائيلية مخططاتها 

األكعبر من مساحتها وعقابراتها ومحالها التجابرية، وج ل ال برب أقلية في مدينتهم، عحيث ال تتجاوز 
 .2020من سكانها، عحلول عام  %22نسعتهم 
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برزمة التحديات المشابر إليها وخاصة مخططات تهويد القدس، تتطلب نعذ المصالح الفلسطينية 
، وتوحيد الخطاب السياسي واإلعالمي لجهة حشد الضيقة لكافة األطياف السياسية ع د المصالحة

 الطاقات ال برعية والفلسطينية واإلسالمية للحد من عاصفة التهويد التي تجتاح المدينة المقدسة.
وقد ي زز من فبرص نجاح المواجهة انضمام فلسطين لل ديد من المنظمات الدولية، وعالتالي المطالعة 

القدس مدينة محتلة من جهة، وعطالن الوقائع اإلسبرائيلية  عتطعيق القبرابرات الدولية التي ت تعبر
 .2667الجغبرافية والديموغبرافية التي فبرضت ععبر النشاطات االستيطانية منذ عام 

 
 االعتراف بإسرائيل

إضافة إلى التحديات المشابر إليها، تواجه حكومة التوافق الوطني الفلسطينية تحديات سياسية خطيبرة 
دمة منها، اعتبراف حكومة الحمد هللا عكافة االتفاقيات التي أعبرمتها السلطة من نوع آخبر، في المق

الفلسطينية، وهو ما ي ني عصوبرة غيبر معاشبرة االعتبراف عإسبرائيل من جانب حبركة المقاومة اإلسالمية 
 حماس، التي وافقت على تشكيلة الحكومة الفلسطينية.
ن عأن تعادبر إسبرائيل عضم المناطق المصنفة ومن المخاطبر أيضا مطالعة ع ض القادة اإلسبرائيليي

عأنها المنطقة )ج( وفق ما تنص عليه اتفاقيه أوسلو الموق ة في الثالث عشبر من سعتمعبر/أيلول من 
 في ال اصمة األميبركية واشنطن. 2663عام 

سبرائيل أحد األسعاب التي تهدد استم برابر كما يمثل استمبرابر الت اون األمني عين السلطة الفلسطينية وا 
حكومة التوافق الفلسطينية، إذ أن المطالب اإلسبرائيلية عاعتقال كوابرد المقاومة لن تتوقف، عل 
تصاعدت ع د اختطاف ثالثة مستوطنين في الخليل قعل فتبرة وجيزة، األمبر الذي سيحبرج الجميع أمام 

مهم في الش ب الفلسطيني وخاصة في الضفة والقطاع، وفي المقدمة منهم حبركة حماس، الطبرف ال
 التوافق حول تشكيل الحكومة.

وقد يكون ذلك من أهم الم وقات التي تواجه أداء حكومة التوافق الفلسطينية، خاصة في ظل 
االختالفات الكعيبرة حول استمبرابر المفاوضات مع إسبرائيل، ناهيك عن محاوالت المؤسسة اإلسبرائيلية 

 فبرض أمبر واقع تهويدي في عمق األبرض الفلسطينية.
 

 حياز األميركياالن
برغم معابركة اإلدابرة األميبركية تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية قعل نحو شهبر، لن يتوقف الضغط 
األميبركي على الفلسطينيين، ويكمن ذلك في عدة أسعاب، في المقدمة منها انزعاج اإلدابرة األميبركية 
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مكانية تبرسيخها فيما ع د، ناهيك عن  االنحياز األميبركي للمواقف من عقد المصالحة الفلسطينية وا 
 والبرؤى اإلسبرائيلية أصال. وستكون العواعة االقتصادية م عبرا للضغوط األميبركية واإلسبرائيلية المتوق ة.

وفي هذا السياق، يؤكد اقتصاديون عأن السياسات االقتصادية اإلسبرائيلية أدت إلى عملية برعط قسبري 
ي، ومن ثم اعتماده على المساعدات الدولية ع د لالقتصاد الفلسطيني ع جلة االقتصاد اإلسبرائيل

اتفاقيات أوسلو، األمبر الذي أخضع السلطة الوطنية الفلسطينية العتزاز أميبركي وغبرعي واضح 
 الم الم.

وتع ا لذلك، ستواجه الحكومة الفلسطينية القادمة تحديات اقتصادية مختلفة، خاصة في ظل عدم 
برة إسبرائيل على أهم مفاتيح االقتصاد الفلسطيني، وتاليا على استقاللية االقتصاد الفلسطيني، وسيط

 دينامية واتجاهات التجابرة الخابرجية وقوة ال مل الفلسطينية.
حاجة السلطة الفلسطينية لمساعدات مالية  -وفي مقدمتها األميبركية-وما يزيد الضغوط الخابرجية 

كبرواتب ل املين في الوظائف شهبرية تقدبر عنحو مائة وخمسين مليون دوالبر، جلها يتم صبرفه 
 المختلفة.

في الضفة  %20وهناك تحديات أخبرى، مثل م دالت العطالة المبرتف ة، التي وصلت إلى أكثبر من 
في قطاع غزة عف ل الحصابر المستمبر، فضال عن م دالت الفقبر المبرتف ة،  %60الغبرعية، ونحو 

 ن.التي انتشبرت عين ثلثي المجتمع الفلسطيني في كلتا المنطقتي
التحديات المشابر إليها تتطلب من حكومة التوافق الفلسطينية ال مل على تهيئة الظبروف للقيام 
عاستثمابرات جديدة للحد من م دالت العطالة والفقبر، وقد يكون من عاب أولى إشبراك القوى الصامتة، 

هة من ف اليات اقتصادية وشخصيات وطنية في تلك ال ملية، األمبر الذي ي زز من فبرص مواج
 التحديات االقتصادية ع د احتالل طال كافة مناحي الحياة، وعشكل خاص في مدينة القدس.

وفي الجانب السياسي، ثمة ضبروبرة تحتم موقفا وعبرنامجا موحدا من قعل األطياف السياسية 
الفلسطينية المختلفة إزاء قضية االستيطان اإلسبرائيلي التي ت تعبر جوهبر المشبروع الصهيوني لتهويد 

وطنية  استبراتيجيةزمان والمكان في األبراضي الفلسطينية المحتلة. واألهم من ذلك ضبروبرة برسم ال
شاملة ع د القيام عمبراج ة دقيقة لفتبرة المفاوضات العائسة مع إسبرائيل، عحيث يتم التبركيز على 

على  مبرج يات دولية في حال تمت عملية تفاوضية عالمستقعل، تتمثل عالقبرابرات الدولية التي أكدت
أن الضفة الغبرعية عما فيها القدس أبراض محتلة، فضال عن القبرابرات التي اعتعبرت كافة اإلجبراءات 

 اإلسبرائيلية الجغبرافية والديموغبرافية التهويدية عاطلة في األساس وعشكل خاص في مدينة القدس.
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 خطاب وطني جديد
لتحبريبر الفلسطينية ضبروبرة في جانب المفاوضات مع الطبرف اإلسبرائيلي، يقع على كاهل منظمة ا

ال مل على تحسين شبروط التفاوض مع الطبرف اإلسبرائيلي، ععبر تجميع أوبراق القوة التفاوضية الذاتية 
والموضوعية، وذلك عغية الوصول إلى األهداف الفلسطينية المختلفة، وفي المقدمة منها محاولة فتح 

 جاتهم.الم اعبر الجوية والعحبرية في وجه حبركة الفلسطينيين ومنت
هذا إضافة إلى المطالعة اليومية وفق خطاب فلسطيني مشتبرك عتفكيك أهم م الم االحتالل المتمثلة 
عالمستوطنات الجاثمة على أبراضي الضفة الفلسطينية وكذلك الجدابر ال ازل الذي ي تعبر أكعبر وأخطبر 

فلسطيني ، ألن تحقيق أي هدف فلسطيني ي تعبر عمثاعة نصبر 2644مشبروع استيطاني منذ عام 
 جزئي في إطابر تحقيق أهداف فلسطينية متقدمة.

من التحديات السياسية أيضا إثعات القدبرة الحقيقية في المحافظة على الثواعت الفلسطينية التي كانت 
على الدوام البراعط المشتبرك لكافة شبرائح المجتمع الفلسطيني وقواه السياسية، ويستدعي ذلك قدبرة 

طاء ع د عبرعي للقضايا الجوهبرية المؤجلة إلى مفاوضات الوضع المفاوض الفلسطيني على إع
النهائي، مثل قضية القدس، الالجئين، المستوطنات والحدود، واالبرتكاز في نفس الوقت على 

 اإلجماع الفلسطيني إزاء تلك القضايا.
نجازا هاما يبرى متاع ون عأن انطالقة حكومة التوافق الفلسطينية قعل شهبر تقبريعا، ت تعبر عحد ذاتها إ

، لكن األهم من ذلك، يعقى 2007للحد من التوتبرات التي شهدتها الساحة الفلسطينية منذ صيف عام 
ضبروبرة التأسيس عشكل حقيقي لخطاب مشتبرك يحبرم عودة االقتتال الفلسطيني وطي صفحة االنقسام 

لت عئة القدبرات فلسطينية جام ة،  استبراتيجيةالعغيض دون برج ة، وقد يكون ذلك مقدمة هامة لبرسم 
 في مواجهة التحديات التي ت صف عالقضية الفلسطينية وعالمشبروع الوطني عشكل عام.

ويمكن القول عأن حكومة التوافق الفلسطينية، وكذلك المصالحة الفلسطينية، ستكون في اختعابر 
برة حقيقي خالل األشهبر القادمة، فإما أن يكون عقد المصالحة عين حبركتي فتح وحماس مجبرد إدا

أزمة، أو خطوة حقيقية وصادقة لمواجهة التحديات التي ت صف عالقضية الفلسطينية في ظل ضعاعية 
 المشهد ال برعي.

00/6/7041، الجزيرة نت، الدوحة  
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 نقاط القوة والضعف في الحراك الوطني الفلسطيني .50

 عوني فبرسخ
تاح تكفاه الناشئة وقع صدام فالحي قبرية الخضيبرة مع مستوطني مست مبرة ع 2446في ال ام 

عجوابرهم، على خلفية خسابرة الفالحين ال برب عملهم المتناهي في القدم في األبرض التي عي ت 
للصهاينة على الساحل الفلسطيني، ما اعتعبر عداية اعتماد الممان ة والمقاومة الخيابر االستبراتيجي 

ت مابرية إلقامة كيان لجماهيبر ش ب فلسطين والجماهيبر ال برعية في مواجهة االستبراتيجية االس
صهيوني دخيل يشكل حاجزًا فاصاًل عين جناحي الوطن ال برعي، موظفًا في خدمة المصالح 
االستغاللية األمبريكية واألوبروعية في عموم األبرض ال برعية، وعخاصة مشبرقها الغني عالنفط، شبريان 

 حياة الصناعة الحديثة .
هعات وانتفاضات وثوبرات الش ب ال برعي  وعلى مدى ما يقابرب مئة وثماٍن وعشبرين سنة توالت

التي تصدى فيها ثوابر  2636- 2636الفلسطيني، والتي كانت ذبروتها الثوبرة الكعبرى خالل سنوات 
عبرب فلسطين ومن شابركهم ثوبرتهم من مناضلي المشبرق ال برعي، التصدي لجيش عبريطانيا ال ظمى 

ججين عأحدث األسلحة، على نحو الذي حشد في فلسطين ما جاوز األبرع ين ألف ضاعط وجندي مد
 للثوبرة.غيبر مسعوق منذ الحبرب ال المية األولى، كما شهدت عذلك البرواية "اإلسبرائيلية" البرسمية 

وال يزال، أعبرز نقاط القوة المحفز للحبراك الوطني الفلسطيني، إذ كان  الصهيوني،وكان التحدي 
 ة والمقاومة المتجذبرة في الثقافة ال برعي ال دوان الصهيوني المستفز محبركًا دائمًا إلبرادة الممان

 الم اصبر.اإلسالمية، ما يدل على صحة القول إن الصهيونية أعبرز خمائبر التغييبر في الواقع ال برعي 
فيما كان، وال يزال، عدم توصل الفكبر وال مل الفلسطيني الخاص، كما ال برعي ال ام، لالستبراتيجية 

براع مع الحبركة الصهيونية وبرعاتها على جانعي األطلسي، أعبرز ال امة والشاملة والمستمبرة إلدابرة الص
 الصهيوني.نقاط ض ف الحبراك الوطني الفلسطيني، والتصدي القومي ال برعي للمشبروع ال نصبري 

وما ي نيه ذلك من قصوبر ممتد عن تحديد طعي ة المشبروع االست مابري الصهيوني وابرتعاطه ال ضوي 
 ع ده.ت مابر األوبروعي، واإلمعبريالية األمبريكية من عاستبراتيجية الهيمنة الكونية لالس

وكانت، وما زالت، نقطة الض ف الثانية، ما تبرتب على االفتقابر لالستبراتيجية ال امة الدائمة، 
والشاملة والمستمبرة، والوعي الكامل ل مق ابرتعاط الفكبر وال مل الصهيوني عاالستبراتيجية الكونية لقوى 

وبروعية واألمبريكية، من التطلع غيبر ال قالني، وال الواق ي، لموقف برسمي االست مابر واإلمعبريالية األ
أوبروعي وأمبريكي غيبر كامل االنحياز للحبركة الصهيونية وعدوانها المتواصل على الحقوق ال برعية 
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فضاًل عن عدم التنعه الكافي ل مق وس ة التأثيبر األوبروعي واألمبريكي في  فلسطين.المشبروعة في 
والتزام قيادات الحبراك الوطني الفلسطيني عقبرابرات النظم ال برعية فاقدة  ال برعي.برابر عواصم صناعة الق

فضاًل عن األدوابر المتخاذلة ألصحاب المصالح عين النخعة  القبرابر.حبرية اإلبرادة واستقاللية 
 واشنطن.الفلسطينية، التي عبرفت على الدوام عتعني مواقف األنظمة ال برعية األكثبر تع ية للندن ثم 

في تابريخ الصبراع ال برعي الصهيوني الممتد، أكثبر من حالة خذلت فيها السياسة الخاض ة و 
ل مالءات البرسمية ال برعية، نضاالت الش ب ال برعي الفلسطيني، عل واجهضتها، نذكبر منها على 

 سعيل المثال ال الحصبر:
ين عطلب ملكي ال براق تغلب في أوساط "الهيئة ال برعية ال ليا" لفلسطين برأي القائل 2636ففي خبريف 

مام اليمن وأميبر شبرق األبردن، وقف الثوبرة وفك اإلضبراب الناجحين، قعواًل عالحل ال ادل  والس ودية وا 
وألن الحل العبريطاني تمثل عمشبروع التقسيم  ال ظمى.والمنصف الذي وعدت عه صديقتهم عبريطانيا 
 .2636تي تواصلت حتى ال ام تجددت الثوبرة ال 2637األول لفلسطين الذي طبرحه لوبرد عيل صيف 

وفي أعقاب إجهاضها ضغطت األنظمة ال برعية على القيادة الفلسطينية حتى قعلت ع دم مشابركة 
 2636المفتي الحاج امين الحسيني في مؤتمبر لندن الذي صدبر في أعقاعه "الكتاب األعيض" لسنة ،

لثانية، وزوال الخطبر النازي الذي ولم تلتزم عتنفيذه عبريطانيا ال ظمى ع د انتهاء الحبرب ال المية ا
 الذكبر.حملها على إصدابر "الكتاب األعيض" سالف 

كانت المقاومة الش عية، التي كان يمثلها "الجهاد المقدس" و"جيش اإلنقاذ" قد  2644وفي برعيع ال ام 
 242حققت انتصابرات مبرموقة في م ابركها مع القوات الصهيونية، ما هدد عإلغاء قبرابر التقسيم برقم 

حيث اقتبرح المندوب األمبريكي في مجلس األمن وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية  2647لسنة ،
غيبر أن السياسة البرسمية ال برعية، المتحكم عها عبريطانيا آنذاك، خذلت  التقسيم.ع د ت ذبر تنفيذ قبرابر 

مناضلين المقاومة الش عية عفبرض الحصابر على جميع حدود فلسطين لمنع وصول ال تاد ال سكبري وال
واألدهى من ذلك وأمبّر أن اللجنة السياسية لجام ة الدول ال برعية، حين  ال برعي.من دول الجوابر 

اتخذت وقتذاك قبرابرها عدخول قوات ع ض الدول لفلسطين أصدبرت قبرابراتها عحل جميع التنظيمات 
ول أبرض وطنه، ال سكبرية الش عية، واألحزاب الفلسطينية، ومن ت برئيس الهيئة ال برعية ال ليا من دخ

كما من ت تشكيل إدابرة وطنية فلسطينية تحل محل إدابرة االنتداب ع د إعالن انتهائه في 
في الوقت الذي أشهبرت فيه الوكالة اليهودية دولة "إسبرائيل"، التي كانت قد أقامت  2644/،21/1

 االنتداب.مؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش، زمن 
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زمن االنتداب العبريطاني وفي أعقاعه حتى اليوم عسخاء جماهيبر ولقد عبرف الحبراك الوطني الفلسطيني 
الش ب ع طائها، مقاعل ق ودها على محاسعة القيادات المتوالية على تقصيبرها في إدابرة الصبراع عما 
يتكافأ مع عطاء الش ب واست داده، وعلة نقطة الض ف التابريخية هذه اعتعابر ش ب فلسطين إضفاء 

ليس لها من القدسية نصيب، ما ان كس في محدودية إنجازات الحبراك  قدسية القضية على قيادات
 الممتد.الوطني على مدى تابريخه 

غيبر أن ال نصبرية المتجذبرة في الفكبر وال مل االست مابري الصهيوني شكلت على الدوام تحديًا تابريخيًا 
 والصمود.والمقاومة  متواصاًل إلبرادة الممان ة والمقاومة للش ب صاحب التابريخ ال بريق في الممان ة

وألن ال نصبرية الصهيونية ال ت برف المهادنة كانت ععبر تابريخ الصبراع الممتد عاماًل أساسيًا في تقدم 
وعلى مدى الثماني  القومي.الف ل الفلسطيني المقاوم، والمتناغم مع حبركة المقاومة على الص يد 

الفلسطيني قدبرة دائمة على نهوض وال شبرين سنة التالية لصدام الخضيبرة امتلك الحبراك الوطني 
قيادات جديدة، أكثبر ف الية والتزامًا عالثواعت الوطنية، عن القيادات التي أعياها الصبراع الممتد وأخلت 
المجال لمن هم أكثبر قدبرة على الصمود وال طاء، ما أعقى الحبراك الوطني الفلسطيني دائم الف الية، 

ال دون االستسالم الذي كان، وال يزال، هدفًا استبراتيجيًا، ما ح األيام.عل وج له في تطوبر دائم مع 
ما يغّلب نقاط القوة على نقاط  النضال.للقوى الم ادية الدولية واإلقليمية والمحلية قصيبرة النفس في 
 الص اب.الض ف في حبراك ش ب تمبّرس في الص اب ولم تنل منه 

7/2/7041الخليج، الشارقة،   
 
 ستقالل إقليم كردستان تكمن في التحالف مع دويالت طائفية وعرقيةأسباب الدعم اإلسرائيلي ال .52

 برندة حيدبر
لم يكن مفاجئًا الموقف األخيبر الذي اتخذه برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي عنيامين نتنياهو قعل يومين والذي 

له "ش ب مناضل أثعت التزامه واعتدا عأنهمكبردستان المستقل واصفًا األكبراد  إلقليمفيه دعمه  أعلن
 السياسي".

هذا الموقف هو في الواقع مزيج من نظبرية برئيس الوزبراء االسبرائيلي البراحل ديفيد عن غوبريون القائلة 
عضبروبرة اقامة تحالفات مع األقليات في المنطقة ودول "الطوق الثالث" اي الدول التي ليست لها 

ائق الجيوسياسية التي حدود مشتبركة مع إسبرائيل ولكن تجم ها مصالح مشتبركة م ها، وعين الحق
أفبرزها سقوط نظام صدام حسين والغزو األميبركي لل براق اللذين ج ال الحكم الذاتي في كبردستان أمبرًا 
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واق ًا، والتطوبرات األخيبرة التي شهدها ال براق ونشوء دولة إسالمية في غبرب العالد على مقبرعة من 
 االقليم الكبردي.

 
 عالقات سرية

سبرائيل الى أيام التمبرد الذي قاده مصطفى عابرازاني عدءًا من  ي ود تابريخ الت اون السبري عين األكبراد وا 
عامًا وقفت إسبرائيل الى جانب األكبراد  22ضد الحكومة ال براقية وجيشها. وطوال  2663عام 

ودعمتهم. وكان لديها وفد من المستشابرين يتغيبر كل ثالثة اشهبر ويضم ممثاُل لـ"الموساد" وضاعط 
ة ومستشابر تقني وطاقم طعي. وكانت مهمة اإلسبرائيليين تدبريب األكبراد على من الفبرق الخاص

أساليب القتال ال صبري وت ليمهم طبريقة الدفاع عن أنفسهم. وكان هذا كله يتم عالت اون والتنسيق 
ينهي الخالف  2671الكامل مع نظام الشاه في إيبران. ولكن عندما عقد ال براق اتفاقًا مع إيبران عام 

توقفت المساعدة اإلسبرائيلية. يومذاك اتهمت إسبرائيل عأن عالقتها عاألكبراد عالقة تقوم على عينهما، 
 المصلحة وعندما تنتفي هذه المصلحة ال تتبردد إسبرائيل في التخلي عنهم كما ف لت.

سبرائيل عمبراحل كثيبرة لت ود وتزدهبر وتتوثق  خالل االعوام التي تلت، مبرت ال القات عين األكبراد وا 
مع الغزو األميبركي لل براق وسقوط نظام صدام حسين. ففي تلك الفتبرة تكاثبرت التقابريبر  2003عام 

عن وجود مستشابرين عسكبريين إسبرائيليين يتولون تدبريب العشمبركة ويقدمون الدعم ال سكبري 
واالستخعابري لألكبراد. وعدأت منذ تلك الفتبرة تظهبر االهمية التي توليها إسبرائيل ألقليم كبردستان في 

 برتها االستبراتيجية الى التطوبرات في دول المنطقة.نظ
سبرائيل، فان الت اون عين الطبرفين ال  وعلى برغم عدم وجود عالقات برسمية عين اقليم كبردستان وا 
يقتصبر على المجالين ال سكبري واالستخعابري، عل عدأ يشمل مع مبروبر الوقت ومع عناء كبردستان 

ى. فقد تحدثت الصحف اإلسبرائيلية ال ام الماضي عن مؤسساته ودولته الت اون في مجاالت عدة أخبر 
زيابرات قامت عها وفود كبردية برسمية إلسبرائيل لدبرس سعل الت اون في المجالين الزبراعي والصناعي 
عين العلدين، وسعل االستفادة من خعبرة الشبركات اإلسبرائيلية في عناء المزابرع النموذجية. وفي االساعيع 

صادي الوثيق عين الجانعين يظهبر الى ال لن مع اقدام إسبرائيل على شبراء األخيبرة عدأ الت اون االقت
 النفط من كبردستان قعل فتبرة قصيبرة وذلك على برغم ابرادة الحكومة ال براقية.

 
 أهمية التحالف اليوم
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ويكتسب الموقف اإلسبرائيلي الداعم الستقالل كبردستان أهمية خاصة في ظل التطوبرات االخيبرة التي 
الشي ي الذي عدأ يفكك  -ق ونشوء "الدولة اإلسالمية" عزعامة "داعش" والصبراع السني يشهدها ال برا

دواًل مثل سوبريا وال براق. فمن هذا المنظوبر، ي د األكبراد عالنسعة الى إسبرائيل حليفًا موثوقًا عه وهي 
اليوم  تستطيع الت ويل على المصالح االقتصادية وال سكبرية المشتبركة عينهما. ناهيك عان كبردستان

عمثاعة جنة استقبرابر في قلب ال براق المضطبرب، واالهم من هذا كله انه يمثل موطىء قدم عالغ 
االهمية لالستخعابرات اإلسبرائيلية في المواجهة الدائبرة مع إيبران على خلفية عبرنامجها النووي، او 

 شدد في ال براق وسوبريا.عالنسعة لمواجهة الخطبر الجديد الذي يمثله الجهاديون واإلسالم البراديكالي المت
يختلف الموقف اإلسبرائيلي ال لني المؤيد الستقالل كبردستان عن الموقف األميبركي الذي ال يزال 
يتحفظ عن هذه الخطوة. ومما يشجع اإلسبرائيليين في الحديث علنًا عن دعمهم لألكبراد، ان دواًل 

 ان.اقليمية مهمة أخبرى مثل تبركيا ال يعدو انها ت ابرض استقالل كبردست
والواقع ان فكبرة تقسيم ال براق دويالت واقاليم طائفية او اتنية تدخل في صلب ال قيدة االستبراتيجية 
المحعذة لنشوء كيانات سياسية اتنية لألقليات يمكن ان تتالقى مصالحها مع المصالح اإلسبرائيلية في 

 المنطقة.
7/2/7041، النهار، بيروت  

 
 المواجهة مع "حماس".. شبه مؤكدة .53

يكس فيشمانال  
الم اقعة وأحاسيس الغضب والثأبر ليست خطة عمل. الهدف األسمى، الذي ينعغي أن يوجه عمل 
الجيش اإلسبرائيلي في األيام القبريعة القادمة، هو ت زيز البردع حيال "حماس" وحيال منظمات 

عة، "اإلبرهاب" عشكل عام. إذًا، ماذا الذي يقصد برئيس الوزبراء عمله حين ي لن: ")حماس( مذن
 )حماس( ستدفع الثمن"؟

على طاولة نتنياهو توجد جملة واس ة جدًا من اإلمكانيات: اعتداء من إعالن الحبرب، كما ف ل 
، وانتهاء عالخطاعات الحماسية التي ال يوجد وبراءها اي ف ل حقيقي. هذا 2006اولمبرت في ال ام 

لفة للجمهوبر ومغامبرة فيقبربر عملية اختعابر زعامة أعلى لنتنياهو. ماذا سيختابر؟ هل ستغبريه خطوة متز 
عسكبرية دبراماتيكية، تعقي الجمهوبر فاغبرًا فاه في األيام األولى، ولكنه مصاب ومحعط على مدى 

 السنين، أم برعما سيختابر خطة تحقق البردع األكثبر نجاعة؟
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هنا محظوبر االمتشاق من العطن. قعل إصدابر األمبر عفتح النابر يجب فحص القدبرات ال سكبرية، 
 ة حجم عنك األهداف ونوعيتها، وينعغي أيضا الحديث مع األميبركيين واألوبروعيين. كله عدا مبراج

السيبر عالبرأس الى الحائط، وعدال من تحقيق البردع إنهاء الخطوة مع "حماس" م ززة تحظى عالت اطف 
 الدولي، مع تقبريبر غولدستون آخبر، ومع عزلة دولية. في هذا الفيلم أيضا سعق أن كنا.

على خلفية اكتشاف الجثث، تبركض إسبرائيل ع يون مفتوحة، على نحو تلقائي تقبريعا، الى جولة اآلن، 
اخبرى عنيفة، كعيبرة، حيال "حماس" في قطاع غزة. وقد عدأ عناء حجة هذا الهجوم قعل أن تكتشف 
الجثث: فقد دعا برؤساء علديات ومجالس في غالف غزة الجيش اإلسبرائيلي لل مل، ونشبر الجيش 

 –صوابريخ التي أطلقت من غزة في السنة األخيبرة، في الشهبر األخيبر، وفي الساعات األخيبرة عدد ال
 هكذا ي د البرأي ال ام وتسخن األجواء، وعالتوازي يجبري إخبراج الخطط ال سكبرية الى الهواء إلن اشها.

عمليا عدأ ما لقد عدأ ال د التنازلي للهجوم على غزة في واقع األمبر ع د يومين من اختطاف الفتيان. و 
أن قبربر المجلس الوزابري األخذ عتوصية جهاز األمن الستغالل الفبرصة وتوسيع حملة التفتيش الى 
حملة قمع لـ"حماس" أيضا. وفي هذه النقطة كانت ثمة حاجة ألن يكون واضحا للوزبراء ان ال نوان 

 الحقيقي إلض اف "حماس" ليس في الضفة، عل في غزة.
قف خلف قتل الفتيان الثالثة. كل قول يتحدث عن خلية محلية، عملت ال شك أن منظمة "حماس" ت

من تلقاء ذاتها، دون صلة عجهات خابرجية برفي ة المستوى في "حماس"، ي عبر عن موقف سياسي، 
ولكن ليس عن الواقع االستخعابري. فـ"حماس" ال سكبرية في الضفة ت مل عصيغة مشاعهة جدا لصيغة 

على ال مل في خاليا صغيبرة سبرية، ال تتلقى األوامبر من الخابرج، عل  منظمة "القاعدة". لديها قدبرة
تستغل الفبرص ال ملياتية. الزعماء يقبربرون السياسة ويساعدون عوسائل العنى التحتية المدنية للدعوة. 

 ولهذا فإن "حماس" مسؤولة. –هذا هو جوهبر المنظمة ال سكبرية الحمساوية 
و على عجل. وعمل الخاطفون ضمن فبرضية أن المطابردة لهم لقد دفن الفتيان الثالثة على ما يعد

عدأت في موعد قبريب جدا من االختطاف. ولهذا فقد التصقوا عاألماكن التي ي برفونها. ودفن الفتيان 
عين مكان االختطاف ومدينة الخليل، المدينة التي تبرعى فيها الخاطفون  –في منتصف الطبريق 

ه في غضون فتبرة زمنية غيبر طويلة "سيبرف ون برؤوسهم" من وي برفونها جيدا. وتقول الفبرضية ان
المخعأ، فيمسك عهم. م ظم أعناء عائالتهم في االعتقال والتحقيق، وهذه براف ة ضغط أخبرى على 

 القتلة. براف ة أخبرى هي هدم منازلهم.
، "برفضت" حماس الت اون مع إسبرائيل. عل ال كس. حتى في إسبرائيل اعتبرفوا عأن أمسحتى أول من 

"حماس" في غزة تجتهد لمنع النابر. فالمصالح السياسية لـ"حماس" هي التي أملت عليها ضعط 
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النفس. فقد علقت "حماس" اآلمال عحكومة المصالحة الفلسطينية، عالتقبرب من الغبرب وال الم ال برعي 
وال سيما مصبر. ولكن عندها جاء االختطاف وسبرق كل أوبراقها. وهي ععساطة أطلقت على نفسها  –

 برصاصة في الساق.
منذ االختطاف تلقت "حماس" الضبرعات: برجالها قتلوا في نفق تفجبر، منشآت المنظمة أصيعت في 
تفجيبرات سالح الجو، وفي عداية األسعوع عادت إسبرائيل الى سياسة اإلحعاطات المبركزة ليس فقط 

 ضد المنظمات الهامشية عل وأيضا ضد برجال "حماس".
ى عض ة أيام عشأن سياسة البرد. اما أول من أمس، أغلب الظن، فقد تبرددت قيادة "حماس" على مد

انتهى التجلد، وعات ممكنا أن نشخص انقالب الميل: "حماس" ليس فقط ال تبريد أن ت طي إسبرائيل 
ذبري ة للهجوم عل انها "تستدعي" إسبرائيل للهجوم عليها في فتبرة برمضان. األجواء في غزة ص عة. 

ألف موظف دولة، لم  43أن تصل من برام هللا لغبرض دفع البرواتب لـ  واألموال التي كان ينعغي
تصل. ولـ "حماس" مصلحة في صبرف االنتعاه عن هذا البرمضان النحيف نحو ال دو األكعبر الذي 

 إسبرائيل. جنازات، دم، وقتلى ست يد لها مكانة الضحية. –دمبر لها ال يد 
اآلن الواحد نحو اآلخبر، وليس هناك من  صابروخ جبراد الحمساوي والم تبرض اإلسبرائيلي يطيبران

 يحبرفهما عن الصدام شعه المؤكد. اآلن ينعغي الصالة من أجل حكمة الزعيم.
 "يديعوت"

7/2/7041، األيام، رام هللا  
 
 فرصة لرد ناجع .54

 غيوبرا آيالند
طالقال ثوبر على جثث الفتيان المخطوفين  ظة الصوابريخ المتواصل في االيام االخيبرة يقبرعان اللح وا 

التي تكون فيها اسبرائيل ملزمة أن تتخذ عمال ذا مغزى أكعبر في غزة. هل عالف ل مثل هذا ال مل 
ذاضبروبري؟   فماذا سيكون هدفه؟ –كان ن م  وا 

ال إسبرائيل وال حماس م نيتان في هذه اللحظة عالتص يد. اسبرائيل غيبر م نية فيه كون مصلحتنا 
كان ممكنا ضمان ذلك دون  إذاحفاظ على هدوء مستمبر. الوحيدة عالنسعة لغزة هي أمنية وغايتها ال
 حملة واس ة، يحتمل أن يكون هذا أفضل.

حماس هي االخبرى غيبر م نية عالتص يد، وال سيما عقب ض فها السياسي. عمليا، حماس عقيت 
 –اليوم دون مؤيدين. سوبريا وحزب هللا يوجدان في الجانب اآلخبر من المتبراس، في المواجهة السنية 
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مصبر ت برف حماس  –مشغولة عما يجبري في ال براق، واالهم  إيبرانشي ية، تبركيا مشغولة عذاتها، ال
 ك دو وت مل عما يتناسب مع ذلك. الداعم الوحيد المتعقي هو قطبر، ولكن تأثيبر هذه صغيبر.

في وضع االموبر هذه، وعالذات في ضوء النهاية المأساوية لحدث االختطاف، توجد امكانية للوصول 
استمبر تعادل النابر وبرغعنا في الخبروج الى حملة  إذاالتهدئة حتى دون حملة كعيبرة. عالمقاعل، الى 

 كعيبرة، سيكون مطلوعا منا ان نحدد الهدف.
هدف الحملة يمكن أن يكون في تبرتيب متصاعد واحد من أبرع ة: الم اقعة على قتل الفتيان، الم اقعة 

توجيه ضبرعة  عاألساسلم اقعة وتحقيق البردع ولكن وكذا خلق البردع المتجدد ضد نابر الصوابريخ؛ ا
 شديدة لمنظومة صوابريخ حماس؛ انهيابر حكم حماس.

برغم الحافز لم اقعة حماس، مشكوك أن تكون عملية الم اقعة في غزة ناج ة. من االفضل ت ميق 
صفقة  الضبرعة لها في يهودا والسامبرة، عما في ذلك هدم منازل القتلة واستمبرابر حعس قسم من محبربري

 شاليط، وهكذا خلق بردع معاشبر حيال الخاطفين المحتملين التالين.
ينعغي االفتبراض عان البردع الذي « عمود السحاب»اكتفينا عالهدف الثاني، مثلما في حالة حملة  إذا

مبرت سنة ونصف(. من الطبرف االخبر، « عمود السحاب»سيتحقق سيصمد لفتبرة محدودة )منذ 
ع من شأنها أن توبرطنا في حملة طويلة، ليس واضحا على االطالق عان محاولة تحقيق الهدف البراع

 الحكم الذي سيص د في غزة في اليوم التالي سيكون أفضل لنا من حماس.
والهدف الثالث عالذات، ذاك الذي يتطلع الى تحقيق ضبرعة طويلة ومستمبرة لتبرسانة الصوابريخ، 

لتين الساعقتين )البرصاص المصعوب وعمود يستحق الفحص عجدية. فهذا الهدف لم يتحدد في الحم
 السحاب( ولكن الظبروف االن تغيبرت جدا.

اوال، هذا التهديد، الذي يتضمن عشبرات الصوابريخ أو أكثبر، والقادبرة على ضبرب تل أعيب، أكثبر 
خطوبرة من ذاك الذي كان م بروفا في الماضي، ولهذا فانه يعبربر عمال أعمق. ثانيا، الواقع السياسي 

السبرائيل. عسعب قتل الفتيان من جهة وما يجبري في سوبريا وفي ال براق من جهة اخبرى،  مبريح أكثبر
 فان احدا في ال الم لن يحاول من نا من تحقيق هذا االنجاز االن.

ثالثا، واالهم، المحوبر الذي يبرعط عين غزة ومصبر مغلق االن من قعل مصبر. وخالفا للماضي، 
تؤدي الى تهبريب متجدد لصوابريخ متطوبرة أكثبر ععبر عندما كانت كل ضبرعة لمخزون سالح حماس 

سيناء، هذه المبرة نجد أن هذا المسابر مغلق. وصحيح انه يوجد لحماس منذ االن علم ذاتي، ولكن 
ضبرعة ذات مغزى للصوابريخ القائمة ومنشآت انتاجها في غزة ستج ل من الص ب عليها جدا 

 االنت اش.
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ن حاجة الى عملية عبرية م ينة، ولكن المخاطبرة التي في م قول أنه من أجل تحقيق هذا الهدف ستكو 
 . وت بريف موزون للهدف هو شبرط حيوي للنجاح.عاإلنجازال ملية ستكون مجدية مقابرنة 

ان الشكل العشع الذي انتهى فيه حدث االختطاف، الى جانب الوضع الص ب لحماس في غزة، 
من طويل. من المفضل أال نعذبرها على يخلقان فبرصة ل ملية تحقق نتيجة استبراتيجية على مدى ز 

 عمل لغبرض البرد والم اقعة فقط.
4/2/7041ديعوت ي  

7/2/7041القدس العربي،   
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