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 القسام "مخٍز" ويمس أشرف ظاهرة بالتاريخ  الزهار: القرار بحقّ  .0

 المسففتلة ة ووصففا القيففايي ففف  حمففاا محمففوي الزهففار القففرار الففاي أصففيرته مح مففة القففاهرة ل مففور
 أنففه م ففز وملففين ل قسففام التفف  صففميه وانتصففره  ، تائففا القسففام من"مففة يإرها يففةي والففاي عففييه فيففه

يومفا  20ورفله رأا األمة ف  المواةلاه مع الليو اإلسرائي   وآ رها الليوان األ ير الفاي اسفتمر 
 ع ى قطاع غزة.

مي ففون وأضففاا الزهففار ففف  مقا  ففة مففع الةزيففرة أن المسفف ولين المصففريين  عففن م ففا غففزة لففم ي ونففوا ي ح 
 ما يةري ف  مصر.ة عحماا أي مس ولي
أ ي مصير مس ول ف   تائا القسام ل ةزيرة أن قرار مح مة القاهرة ل مور من ةلة أ رى 

المستلة ة  اعت ار ال تائا من"مة إرها ية يث ه أن الس طاه المصرية الحالية لم ت ن وسيطا نزيلا 
 ل قة  القضية الف سطينية.ف  أي من الم فاه المت
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وأضفففاا المصفففير ل ةزيفففرة أن القفففاهرة تضفففع نفسفففلا فففف   انفففة اللفففيا  ل شفففلا الف سفففطين  ول مقاومفففة 
م  يا أن مصر لييلا ال ثير مما ت سره ف  قطاع غزة  لفي قفرار اعت فار  تل يره،الف سطينية، ع ى حي 

 القسام يمن"مة إرها يةي.
 0/2/2102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ضمن المنظمات اإلرهابية ال قيمة له من الناحية القانونية "القسام"قرار إدراج  :بحر .2

أ ي رئيا المة ا التشريل  الف سطين   اإلنا ة أحمي  حر، أن قرار مح مة القاهرة ل مور : غزة
المستلة ة  إيراج  تائا القسام ضمن المن"ماه اإلرها ية، ال قيمة له من الناحية القانونية، 

 لا أل سط قواعي القانون اليول .وم ا
(، ت قى يالمر ز الف سطين  لإلعالمي نس ًة عنه، إن القرار 2-0وقال  حر ف  تصريٍح، اليوم األحي )

انتلاك ألح ام القانون اليول  الت  تشرع ل شلوا المحت ة مقاومة االحتالل، وم الفة صريحة لقواعي 
 مقاومة حق مشروع ل شلوا المحت ة.القانون اليول  اإلنسان ، الاي يلت ر أن ال

واعت ر  حر أن القرار سياس   امتياز، ويتنافى مع أ سط القوانين المصرية ومع  ل الشرائع والقوانين 
المصرية،  -اليولية، ياعيا الس طاه المصرية إلى إلغائه فورًا،  ونه يس   إلى اللالقاه الف سطينية

 وي ثر ةوهريًا ع ى مستق ل اللالقاه.
شار  حر إلى أن هاا القرار يتساوق مع ر ى وم ططاه االحتالل الصليون ، الاي شني حرو ًا وأ

مسلورة طي ة السنواه الماضية ا تغا  محاصرة وتيمير  تائا القسام والمقاومة الف سطينية، م  يًا 
القسام  أن هاا القرار لن ي ثر مط قًا ع ى إراية الةلاي والمقاومة وروح النضال واالستشلاي ليى

 والمقاومة الف سطينية حتى تحقيق النصر ويحر االحتالل.
ولفه  حر إلى أن زجي  تائا القسام والمقاومة الف سطينية ف  الشأن المصري اليا   ، ال يل ر عن 
ح مة قومية ف  مواةلة األزماه الت  تلصا  الوضع المصري اليا   ، مشييًا ع ى ضرورة إ يا  

امل ل تائا القسام والمقاومة الف سطينية، ليورها الفاعل ف  إطار مقاومة االحترام والتقيير ال 
نةاز الحرية واالستقالل لشل نا الف سطين ، ومواةلة المشروع الصليون  الاي يستليا  االحتالل وا 

 األمة ةملا .
ويعا  حر الس طاه المصرية إلى االلتفاه إلى الةرائم الصليونية الت  ترت ا  حق شل نا 

سطين ، واللمل ع ى إيانتلا ومواةلتلا   ل الوسائل المم نة، ويعم التوةلاه والسياساه الرامية الف 
إلى محا مة قاية االحتالل أمام المحا م اليولية، و صوصًا ف  "ل ةرائم الحرا الت  ارت  لا 
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ئا القسام االحتالل  الل حرا اللصا المأ ول م  رًا،  ياًل من توةيه االتلاماه المف ر ة إلى  تا
يراةلا ضمن المن"ماه اإلرها ية.  والمقاومة الف سطينية وا 

وأضاا  حر، إنه ال يم ن  حال مقارنة  تائا القسام والمقاومة الف سطينية الت  تقاوم االحتالل، 
وتيافع عن شرا و رامة األمة ةملا ،  االحتالل الصليون  الاي يرت ا المةازر، ويمارا القتل 

 ص اح مسا .
 0/2/2102، ز الفلسطيني لإلعالمالمرك

 
 الحمد هللا: الحكومة ماضية في بناء ما يهدمه االحتالل والوصول بخدماتها لكافة المناطق .3

رام هللا: أ ي رئيا الوزرا  ي. رام  الحمي هللا ع ى ان الح ومة والقياية الف سطينية وع ى رأسلا 
طين  ف   افة أما ن تواةيه،  اصة الرئيا محموي ع اا ست قى الى ةانا أ نا  الشلا الف س

المناطق الملمشة والمليية  المصايرة واالستيطان، لمواةلة م ططاه الترحيل والتلةير ومحاواله 
 اقتالع التاريخ واللوية.

ع ى ان الح ومة ماضية  ،وشيي رئيا الوزرا   الل تفقيه ل تةملاه ال يوية ف  مسافر وريا يطا
ل افة المناطق، وتنفيا اللييي من المشاريع رغم  افة المليقاه ومصرة ع ى الوصول   يماتلا 

اإلسرائي ية، وستلمر وت ن   ل ما يليمه االحتالل وهو النلج الاي لن يحاي عنه، وست قى إراية 
 الشلا الت  ال تن سر موحيا ل ةميع، وموةلا للمل وتي اله الح ومة.

 2/2/2102األيام، رام هللا، 
 
 ة: سنحيل الملف االستيطاني إلى "الجنائية الدولية"الخارجية الفلسطيني .4

وحية  421رام هللا: قاله وزارة الش ون ال ارةية إن إعالن إسرائيل عن عطا اه ل نا  أ ثر من 
سيفرض ع ينا حث ال طى  اتةاه الط ا من »استيطانية ةييية ف  أرض يولة ف سطين المحت ة، 

االستيطان  قضية  ام ة، عنيما تي ل عضوية يولة المح مة الةنائية اليولية ل ن"ر ف  م ا 
 «.ف سطين حيز التنفيا ف  األول من نيسان المق ل

ف   يان صحاف ، أما، القراراه اإلسرائي ية ال اصة  االستيطان تحييًا سافرًا « ال ارةية»واعت ره 
 م االحتالل.ل مةتمع اليول ، والشرعية اليولية، واستلتارًا  ةم ة اإلياناه اليولية لةرائ

 2/2/2102األيام، رام هللا، 
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 تدين جريمة اغتيال قوات االحتالل للشهيد أحمد النجار الفلسطينية الخارجية .5
اإلسرائي ية ل شليي  يانه وزارة ال ارةية الف سطينية  شية ةريمة االغتيال حميان: منتصر-هللارام 

 س ة الةرائم الت  تمارسلا قواه ملت رة قت ه ةريمة تضاا إلى س عامًا(، 01أحمي النةار )
 االحتالل.

وشييه الوزارة ع ى ضرورة ملاق ة االحتالل ع ى ةرائمه مش  ة ف  عقم التحقيقاه والمحا م 
 والقت ة.ياإلسرائي يةي، وعقم أي آمال قي ت نى ع يلا لتحقيق الليالة ومحا مة المةرمين 

اإلسرائي يةي المزعومة حول مةزرة رفح الت  وقاله، يإن أ  ر يليل ع ى الك هو إغالق التحقيقاه ي
لحاق يمار هائل  الميينة،  ما أع ن موقع ين 021راح ضحيتلا أ ثر من ) ي وة ( ف سطينيًا، وا 

 عس ري.ياإلسرائي  ي، والك تحه حةة عيم وةوي أي أ طا  و التال  لن تتم محاس ة أي 
 2/2/2102الخليج، الشارقة، 

 
 سد للسيطرة على مخيم اليرموكتعاون بين عباس واألتقرير:  .6

تناق ه وسائل إعالم ل نانية وسورية وصفحاه التواصل االةتماع  تقارير : عز اليين أحمي- يروه 
تتحيث عن قيام الن"ام السوري  تش يل لوا  عس ري من المقات ين الف سطينيين، ملمته اقتحام م يم 

السيطرة ع يه، ف  "ل حصار مشيي  اليرموك لالةئين الف سطينيين ةنوا يمشق تملييا ل سط
 تفرضه ع يه قواه الن"ام منا نحو عام ونصا.

ي، فإن التش يل اللس ري الاي أسسه الن"ام 20و حسا ناشطين وا عالميين ف سطينيين تحيثوا لفيعر  
السوري يحمل اسم يلوا  اليرموكي، ويضم مقات ين من م ت ا القوى الف سطينية الموالية ل ن"ام 

القياية اللامة، وحر ة فتح االنتفاضة، وة لة النضال، - الة لة الشل ية لتحرير ف سطينالسوري، 
إضافة إلى من يتم تةنييهم اة اريا من الف سطينيين ف  إطار يةيش التحرير الف سطين ي التا ع 

 لمن"مة التحرير.
 
 تشكيالت مسلحة للقتال 

لن"ام السوري م  را، حيث يسلى إلى إنشا  وأ ي الناشطون أن هاه ال طوة امتياي لما يرج ع يه ا
تش ياله مس حة ل قتال ف   يئاه ومناطق ينتم  للا المقات ون لتق يل ال سائر ف  صفوا قواته، 

 ولملرفة المس حين ال يئاه الت  يقات ون  لا أ ثر من غيرهم.
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ا واضحا ويل ق الناشط اإلعالم  يحايفة المقيس ي ع ى هاا الموضوع قائال إن يهناك م طط
لضرا الف سطينيين   لضلم، تحه إشراا الن"ام السوري، والةملورية االيرانية ومي يشياه حزا 

 هللاي.
ي الفصائل الم يية ل ن"ام السوري المس ولية، وقال: يل سا 20وحمل يالمقيس ي ف  حييث لفيعر  

ع ى إنلا  الوةوي مرة أ رى تث ه الفصائل الف سطينية الموالية ل ن"ام السوري، انلا حريصة 
الف سطين  ف  سوريا، فتارة ت ون شري ة له ف  الحصار واستلياا واغتيال أ نا  الشلا الف سطين ، 

 وتارة  تةويع أه ه ع ر منع المساعياه من الي ول إليهي. 
 

 فتح والسلطة تدخالن على الخط
ن  ان الفتا-ويقول الناشطون عن هاا التطور  الط يل   ح م سل   إلى أنه ف  يأت  إطاره -وا 

الن"ام السوري إلى ايةاي منافا ف سطين  ل مةموعاه المس حة ف  الم يم وف  مقيمتلا ة لة 
النصرة وأ ناا  يه المقيا، إال أن التطور األ طر ف  هاا الم ا حسا الناشطين هو ف  يعم 

رير للاا التش يل وتأييي حر ة فتح والس طة الف سطينية والفصائل المنضوية تحه م" ة من"مة التح
 المس ح.

وف  هاا السياق يقول اإلعالم  الف سطين  يوسا الل اوي إن من"مة التحرير والس طة ي انه  
رين يا ل الم يمي. ل اسلا ل محاص   تسلى إلى رفع تلمة الحصار عن الن"ام وا 

ة وقي و حسا يالل اويي فإن حر ة فتح يتراهن ع ى استرياي ممت  اتلا من حر ة فتح االنتفاض
 نةحه ف  هاا  ش ل   ير، و الك إلى احتالل الفراغ الاي تر ته حر ة حماا  مغايرتلا يمشقي.

ويضيا أن وفي من"مة التحرير يقيم ال ثير من ال يماه السياسية ل ن"ام، وحاول الي ول إلى 
ثمان، من الم يم إغاثيًا ومييانيًا، و ا ه محاوالته  الفشل، حتى حانه ال ح"ة المناس ة ليفع األ

  الل المشار ة اللس رية  اقتحام الم يمي.
 

 ماذا تستفيد فتح؟
وعن الةييي الت  تضيفه مشار ة الس طة، وحر ة فتح  ش ل م اشر ف  الصراع يرى الل اوي أن 
يالفصائل الف سطينية الموالية ل ن"ام لم تستطع طوال سنتين حسم ملر ة الم يم، من  الل المشار ة 

ةلل مشار ة قواه ف سطينية تا لة لمن"مة التحرير أمرًا ضروريًا، و صوصًا أن الم اشرة، مما 
عنصرًا، ويضيا قوة ةييية من  ارج  01حر ة فتح لييلا ي تي ة القراعيني يا ل الم يم وقواملا 

 الم يم ويا  ه إلى الفصائل الت  ستقتحم الم يمي.
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عالمي في سوريا  غطاء سياسي وا 

ن من"مة التحرير تحتاج إلى غطا  سياس  وا عالم  ف  سوريا، تواله أنور وي فه يالل اويي إلى أ
ع ياللايي، ميير م تا فاروق القيوم ، حين رفع من ن رته ضي ال تائا الموةوية ف  الم يم، 

 يوانتلز الفرصة ليتلم حر ة حماا  أنلا تقوي هاه ال تائا وترفض تحييي الم يمي.
ةرى ا تياع مسمى لوا  اليرموك، أسوة  تةر ة لوا  القيا ف  وي شا الل اوي أنه ومن أةل الك ي

الم يماه األ رى ع ى أن ي ون  قياية حر ة فتح، ومشار ة القياية اللامة، فتح االنتفاضة، ة لة 
 النضال، الصاعقة، وغيرهمي.

من ويشير إلى أنه وف  هاا السياق يةرى التواصل مع ي تي ة القراعيني ل تنسيق ف  موعي اللةوم 
اليا ل وال ارج، وأرس ه إليلم األموال ففوةئوا  رفض  لض أعضا  قياية ال تي ة للاه ال طة، وع ى 
 رأسلم ع   الحةة وأ و أحمي طيراوية، ال اين تمه تصفيتلم ةسييًا الحقًا لتنفيا الم طط المرسومي.

 
 ساعة الصفر المؤجلة

قتحام الم يم، حييه ف  ال اما عشر ويشير الناشطون إلى أن ساعة الصفر الت   انه مقررة ال
من الشلر الماض ، غير أن اعتقال مس ح  الملارضة ألحي الناشطين اللام ين ع ى تةنيي 

 اللناصر ل تي ة القراعين، و شفه عن مل وماه  شأن اللةوم أةل التنفيا إلشلار آ ر.
يةري  ين الحين وف  هاا الصيي ي  ي الصحف  ف  م يم اليرموك يأحمي عوضي، أنه  الفلل 

واآل ر مالح"ة تحر اه عس رية وتغييراه ف  الوضع األمن  المحيط  الم يم، مشيرا إلة أن يحزا 
 هللا ييير ويشرا ع ى ملارك وحصار م يم اليرموكي.

ي أن الن"ام السوري وح فا ه لةأوا إلى هاه ال طوة ألنلم 20ويرى يعوضي ف  حييثه لفيعر  
يم اليرموك و اصة األ ناا ه   تائا من"مة ومير ة   الا الةيش ييير ون أن ال تائا ف  م 

 الحر اللشوائ ي.
وي  ص إلى أن هاا األمر )تش يل ال وا ( ييتماش  مع مشروع سفارة ف سطين والن"ام ف  تش يل 
مةموعاه مس حة يا ل الم يم ت ون منافسة ل  ناا وة لة النصرةي، محارا ف  ااه الوقه من أن 

يأثاره م اوا الالةئين ف  الم يم من أن ت يي إلى استمرار الحصار ومفاقمة الملاناة  هاه ال طوة
 األزمة اإلنسانية الت  يليشونلاي.

 0/2/2102، 20عربي 
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 مساعدون لدحالن: غالبية القيادات الفلسطينية تحمل جنسيات أخرى .7
ن حصوله ع ى الةنسية رام هللا: يافع مقر ون من القيايي السا ق ف  حر ة فتح محمي يحالن ع

 الصر ية وعائ ته، وعيوا الك أمرا ط يليا وليسه له أي أ لاي. 
وتسا ل القيايي ف  حر ة فتح الي تور سفيان أ و زايية عن الغرا ة ف  منح صر يا الةنسية ل نائا 
محمي يحالن، ولمااا إثارة هاه الزو لة. وقال أ و زايية، وهو مقرا من يحالن، ع ى صفحته ع ى 

أين الةريمة  منح صر يا ةنسيتلا ليحالن؟ ولمااا لم يتم تس يط الضو  ع ى غير «: »فيا  وك»
أين الةريمة »وأضاا «. يحالن من الاين يم  ون ةنسياه ل  يان  ثيرة وهم متنفاون ف  الس طة؟

 أقترح ع ى المواقع الصحافية أن تلمل  ش ل ملن »وتا ع «. ف  الك، أو  األحرى أين المش  ة؟
وتةري تحقيقا صحافيا ملنيا حول عيي المس ولين من أ  ر واحي إلى أصغر واحي، هم وعائالتلم 

 «.الاين يحم ون ةوازاه سفر غير الةواز الف سطين 
 0/2/2102الشرق األوسط، لندن، 

 
 محافظ نابلس: لن نسمح بسالح غير شرعي ولم نقتحم شقة النائب الطيراوي .8

لزة األمن أما الق ض ع ى ستة مط و ين لييلا ع ى امة قضايا القه أة : شار يراغمة –نا  ا
طالق النار ومحاولة تةاوز القانون.  م ت فة تتل ق  األمن وا 

وأ ي ال وا  أ رم رةوا، محاف" نا  ا لفيالحياة الةيييةي ان الموضوع ال يتل ق  حم ة أمنية، وانما 
يي ع ى أن األةلزة األمنية مستمرة ف   نشاط يائم لقوى األمن الف سطينية لتط يق القانون، وش

 مواص ة نشاطلا الط يل  وترفض  أي ش ل من األش ال ال روج عن القانون من أي طرا.
وأوضح الرةوا ان النشاط األمن  لي ة أما األول هيا  ش ل أساس  إلى مالحقة مط ق  النار 

 واهر الس  ية.ف  األفراح وغيرها من المناس اه، و الك المتس  ين ف  عيي من ال"
ونفى الرةوا ما تريي عن اقتحام قواه األمن لشقة النائا ةمال الطيراوي، وأ ي أن األمن ي حث 
عن مط و ين يليشون ف  اللمارة الس نية الت  يس ن فيلا الطيراوي وهم أ نا  شقيقه، وتم تفتيش عيي 

 من المنازل ولم ي ن  ينلا شقة النائا نفسه.
زة األمنية تحترم الحصانة الممنوحة  موةا القانون ل نائا الطيراوي وأوضح الرةوا ان األةل

ومنزله وع ى هاا األساا لم تي ل شقته. واضاا: يل ن ال يم ن للاه الحصانة أن ت ون ل ل 
 الس ان ف  عمارة س نية   ل شققلاي.

 2/2/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 لحكومة القبرصية بشأن الفلسطينيين الالجئينالتوصل التفاق مع ا :دائرة شؤون المغتربين .9
رام هللا: توص ه الةالية الف سطينية ف  ق رص إلى اتفاق نلائ  مع مس ول  الح ومة الق رصية، 

 أما، لحل مش  ة الالةئين ف  م يم اإليوا  المقام  القرا من اللاصمة الق رصية، نيقوسيا.
ر، إلى أن أحي ممث   الةالية ني وال  طاا أ ي من وأشاره يائرة ش ون المغتر ين ف  من"مة التحري

يا ل م يم اإليوا  ف  اتصال مللا، أن ممث   الةالية وأ نا  الم يم توص وا إلى حل نلائ  يرض  
 افة األطراا، وي    الحيوي الملقولة من المطالا، وف  مقيمتلا ضمان حياة  ريمة لالةئين الاين 

 ورية إلى ال روج من م يم اليرموك المحاصر.يفلتلم "روا الصراع اليائر ف  س
 2/2/2102األيام، رام هللا، 

 
 "القسام" القوى الوطنية واإلسالمية تجري اتصاالتها مع القاهرة حول تداعيات الحكم على .01

ع ره القوى الوطنية واإلسالمية عن صيمتلا واستلةانلا لقرار مح مة األمور المستلة ة ف  القاهرة 
  تائا القسامي الةناح اللس ري لحر ة حماا،  اعت اره من"مة يإرها يةي.الاي صير  حق ي

وتوقفه القوى الوطنية واإلسالمية ف  قطاع غزة فف  اةتماعلفا اليفوم األحفي، عنفي القفرار  ونفه يصفير 
  حق اراع مقاوم ي وض ملر ة التحرير والتصيي لالحتالل ع ى ارض ف سطين.

ا  االةتمففاع: يتففراهن القففوى الوطنيففة واإلسففالمية ففف  قطففاع غففزة وقالففه القففوى ففف   يففان للففا عقففا انتلفف
ع ففففى يور مصففففر وشففففل لا ففففف  ملر ففففة تحريففففر األرض الف سففففطينية المحت ففففة واسففففتلايتلا مففففن اللففففيو 

 الصليون ي.
وأ ففيه القففوى ع ففى قففوة ومتانففة اللالقففة التاري يففة  ففين الشففل ين الف سففطين  والمصففري والتفف  تففر طلم 

 والقومية واإلسالم. عالقة المصاهرة والنسا
وأضففافه: يففف  الوقففه الففاي نتقففيم فيففه  ففاللزا  لمصففر وشففل لا  شففليا  الةففيش المصففري مل ففرين عففن 
أم نفا  اسففتقرار مصفر وحقففن يمففا  أ نا هفا فإننففا سففنلمل ع فى ت ثيففا االتصففااله مفع ةملوريففة مصففر 

 تائففا   شففأن القففاهرة اللر يففة مففن اةففل ملالةففة التففياعياه السفف  ية لقففرار مح مففة األمففور المسففتلة ة 
القسففام  مففا يحففاف" ع ففى م انففة المقاومففة الف سففطينية  حر ففة تحففرر وطنفف  وةلتلففا مقاومففة االحففتالل 
الصليون  فقط آم ين  الك وقا الحم ة اإلعالمية من  لض وسائل اإلعالم الت  تليا إلى تفأةيج 

 ي.الت ايناه وتسلى إلى ت ريا اللالقاه  ين الشل ين الف سطين  والمصري
 0/2/2102، فلسطين أون الين
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 تصنيف "القسام" منظمة إرهابيةلمعالجة تداعيات قرار  تدعو فصائل في منظمة التحرير .00
يعفه  مسفة فصفائل فف  من"مفة التحريفر الف سفطينية اليفوم األحفي إلفى اللمفل مفع : و فااله -الةزيرة 

ة، يفوم أمفا، تصفنيا  تائفا المس ولين المصريين لملالةة تفياعياه قفرار مح مفة مصفرية فف  القفاهر 
 عز اليين القسام الةناح اللس ري لحر ة حماا، من"مة إرها ية.

ع فى ضففرورة ملالةفة قفرار المح مفة المصففرية  مفا يحفاف" ع ففى  -فف   يففان مشفترك-وأ فيه الفصفائل 
 م انة المقاومة الف سطينية  وصفلا حر ة تحرر وطن ، وةلتلا الوحيية مقاومة االحتالل اإلسرائي  .
وأصير ال يفان  فل مفن الة لفة الشفل ية لتحريفر ف سفطين والة لفة الييمقراطيفة لتحريفر ف سفطين وحفزا 

 الشلا والم ايرة الوطنية الف سطينية وحر ة يفياي، عقا اةتماع مشترك ف  غزة.
يانة أي  وأ يه الفصائل يحرص القوى الف سطينية ع ى أفضل اللالقاه مع الشقيقة مصر، ورفض وا 

 ن مصر اليا  ية من أي ةلة  انهي.تي ل ف  ش و 
 0/2/2102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 على حماس هو االحتالل ةالفلسطينيالبردويل: المستفيد الوحيد من تحريض مصر والسلطة  .02

انتقيه حر فة حمفاا  شفية إلصفيار مح مفة القفاهرة ل مفور المسفتلة ة أمفا السف ه : غزة )ف سطين(
 تائا القسامي ع ى  انة يالتن"يماه اإلرها يةي.(، أمرًا قضائيًا  إيراج ي 0|30)

القيففايي ففف  يحمففااي الففي تور صففالح ال ريويففل ففف  تصففريحاه  اصففة لففف يقففيا  ففراي: يحالففة وقففال 
التحففريض المصفففرية المسفففتمرة ضففي قطفففاع غفففزة والمقاومففة الف سفففطينية، وقفففرار مح مففة القفففاهرة ل مفففور 

ةيا يفتح ال اا ع فى  فل االحتمفااله، ال سفيما أن المستلة ة، الاي صير  حالة انفلال وهياج   ير 
اإلعفففالم الصفففليون  يمةفففي هفففاه ال طفففواه، ولفففالك فاالحتمفففااله مفتوحفففة. قفففي ال نصفففيق أن الةفففيش 

 المصري قي يغزو غزة، ل ن هاا القرار يفتح ال اا ع ى  ل االحتماالهي.
، نحفن نحفزن أن وأضاا: ينحن ال ن شى من مصر وال ن فاا أحفيا، ففنحن ال نلفرا ال فوا أصفال

تتحففول يولففة عر يففة  حةففم مصففر إلففى يولففة و"يفيففة ت ففيم ف ففرة أمنيففة ت طلففا إسففرائيل، هففاا هففو الففاي 
يحزننففا، ونحفففن ع فففى قناعفففة تامففة  فففأن مفففن يلفففايي القضفففية الف سففطينية هفففو ال اسفففر فففف  النلايفففة، وأن 

 الشلا المصري ليا مةملا ع ى ملاياة المقاومة ألنه مساا  مقياي.
ويل من أن أي يمتلور يف ر  اللةوم ع ى غزة سي سر  ثيرا ولن ير ح شيئا، وقال: ينحن وحار ال ري

مففا يةل نففا قففايرين ع ففى  واإلم انففاهففف   ففالي مقيسففة ونففيافع عففن قضففية مقيسففة ولففيينا مففن الطاقففاه 
 مواةلة أية م امرةي.
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  قطففاع غففزة، وقففال ال ريويففل: يالسفف طة التفف  يقويهففا ع ففاا هفف  المحففرض األساسفف  ع ففى المقاومففة ففف
 وه  تلمل من أةل استلاية السيطرة ع ى غزة   ل وسائل القمار السياس  ي.

 0/2/2102قدس برس، 
 
 إعمار غزةتحّث األمم المتحدة على عدم التخلي عن إعادة الفلسطينية القوى  .03

حثيففه القففوى الوطنيففة واإلسففالمية ففف  قطففاع غففزة األمففم المتحففية ع ففى عففيم الت  فف  عففن  حسففن ة ففر:
ليتلا والتزاماتلا تةاه عم ية إعاية اإلعمار ف  قطاع غزة م  ية أن األمم المتحية شريك أساس  مس و 

 ورئيا يةا أال تت  ى عن يورها.
وأشاره القوى والفصائل  الل اةتماعلا مع  اسم ال اليي المستشار السياسف  لمنسفق عم يفة السفالم 

 ميينة غفزة، إلفى أن الو الفة ليسفه وسفيط فف  ف  األمم المتحية رو ره سيري ف  مقر األمم المتحية 
 المائفففة مفففن سففف ان قطفففاع غفففزة الفففاين يمث فففون الالةئفففين  71 صففففتلا مسفففئولة عفففن  اإلعمفففارعم يفففة 

 الف سطينيين.
وقفففال محمفففوي   فففا عضفففو ال ةنفففة المر زيفففة ل ة لفففة الييمقراطيفففة إن القفففوى أ  غفففه ال الفففيي  طفففورة 

ا ال يففوه المليمففة م  ففيًا أن القففوى حففاره مففن تصففريح رو ففره سففيري رفضففه يفففع األمففوال ألصففحا
ت لاه هاا القرار الاي يلن  عوية أصحاا ال يوه المليمة إلى الميارا أو الشارع مما يلن  توقفا 

 اللم ية التل يمية ف  عيي   ير من الميارا.
ة وأشفار   فا ل األيفام إلفى أن الفصفائل طال فه األمفم المتحفية  فالل االةتمفاع  سفرعة ملالةفة قضففي
 إعاية اإلعمار وتطوير  طة سيري ألن التةر ة السا قة أث ته  ط  هاه ال طة ف  إعاية اإلعمار.

وقال   ا، إن ال اليي ا  غه أن سيري الموةوي اآلن ف  مصر من اةل حث المسف ولين المصفريين 
الففيول  ع ففى مفف تمر إعففاية اإلعمففار ل تحففرك اللاةففل والمسففاعية ففف  أن تففف  أشففرفواوالنففرويةيين الففاين 

  التزاماتلا وتللياتلا  الل الم تمر.
ألفففا أسففففرة ت قفففه تلويضففففاه مفففن األمففففم المتحفففية ةففففرا   66وأشفففار إلفففى أن ال الففففيي ا  ففف  القففففوى أن 
 األضرار الةزئية الت  أصا ه منازللم.

 ففيوره، أ ففي  سففام حسففونة ممثففل حففزا فففيا أن الفصففائل أعر ففه عففن إيانتلففا ورفضففلا ألي اعتففيا  ع ففى 
ليولية ل نلا ت  ي ع ى حق الشلا الف سطين  ف  الت"اهر الس م  ضي ال ط  ف  عم ية الم سساه ا

 إعاية اإلعمار.
ممثفل األمفم المتحفية ا  ف  الفصفائل وةفوي لف ا فف  التصفريحاه  ي إنوقال حسونة ف  حييث لفف ياأليفام

ا  ففان التفف  صففيره حففول قففرار وقففا المسففاعياه المقيمففة ألصففحاا ال يففوه المليمففة وان اللففيا منلفف
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فقط حث اليول الت  تلليه لتمويل عم ية إعفاية اإلعمفار اإليففا   التزاماتلفا منوهفا إلفى أن مفا وصفل 
 م يون يوالر. 032من أموال المتلليين فقط 

 2/2/2102، األيام، رام هللا
 
 قيادي أسير بحركة الجهاد اإلسالميتعتقل شقيق في الضفة الغربية مخابرات السلطة  .04

(، محمففوي قلففيان شففقيق القيففايي ففف  حر ففة 2-0ز الم ففا راه، مسففا  اليففوم األحففي )اعتقففل ةلففا: ةنففين
الةلففاي اإلسففالم  طففارق قلففيان وشففقيق األسففيرة منففى قلففيان،  ففالل وةففويه ففف  مستشفففى الففرازي ففف  

والملتقل محمفوي قلفيان هفو أسفير محفرر مفن سفةون االحفتالل مفن اعتقفال يام لمفا يزيفي عفن  الميينة.
 أر لة أعوام ونصا.

 0/2/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 يتظاهرون في غزة احتجاجًا على قطع رواتبهم في السلطة ينتمون لفتح موظفون .05
ت"ففاهر عشففراه المففو"فين ممففن طففاللم قففرار السفف طة الف سففطينية  قطففع الرواتففا أمففام  غففزة رائففي الففف :

 ة صففرا رواتفف لم الشففلرية.مقففر األمففم المتحففية ففف  ميينففة غففزة، مطففال ين الففرئيا محمففوي ع ففاا إعففاي
وقفال رئفيا ال ةنفة المط  يفة ألصفحاا الرواتفا المقطوعفة فف  قطفاع غفزة مفازن شفاهين، إنفه تفم قطففع 

 رواتا عشراه المو"فين  ش ل تلسف  ومن يون أي قرار مس ق من الس طة.
عن مو"فًا من أ نا  حر ة يفتحي ف  قطاع غزة، فضاًل  221وقطله الس طة الف سطينية رواتا نحو 

 غزة.ش صًا من وةلا  وم اتير  031قطع رواتا نحو 
 2/2/2102، الخليج، الشارقة

 

 اشتية: المسار السياسي مغلق وندرس إلغاء التنسيق األمني مع االحتالل نهائياً محمد  .06
قال عضو ال ةنة المر زية ف  حر ة فتح محمي اشتية إن يالقياية الف سطينية تيرا  :نايية سلي اليين

نسيق األمن  مع س طاه االحتالل اإلسفرائي    شف ل نلفائ  و  ف ي، ضفمن سفياق اسفتراتيةية إلغا  الت
 وطنية لمواةلة سياسته الليوانية.

وأضفففاا، لففففيالغيي مفففن ف سفففطين المحت فففة، أن أ فففرز ر فففائز ت فففك االسفففتراتيةية تتمثفففل فففف  ي حفففث إلغفففا  
ة  لففرض مقاطلفة حقيقيفة ضفي التنسيق األمن  مع االحفتالل، وتفيويل الصفراع، وتحفرك يا  ف  و فار 

 االحتالل ورفع ت  فتهي.
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وأوضح أن يالةانا الف سطين  يسلى ل سر صيغة األمفر الواقفع الفاي يحفاول االحفتالل فرضفلا، مفن 
 فالل وةفوي سفف طة  فال سف طة، وأرض منقففوص منلفا ألفف  يونففم، مفع زيفاية عففيي المسفتوطنين ضففمنلا 

 لما يقارا ألف  مستوطني.
لى الف سطين  ل سر الواقع المحتل تةسي ع ر الاهاا إلى األمم المتحية، غير وتحيث عن أن يالمس

أن مة ا األمن فشل ف  تحقيق السالم واألمن ف  ف سطيني، والك ليى عيم حصول مشفروع القفرار 
قامة اليولة المستق ة ع ى األصواه التسلة المط و ة لتمريره.  الف سطين  اللر   إلنلا  االحتالل وا 

نما ييولةي تحتل األراض  الف سطينية،  مفا ففرض وأ ي أن  يالةانا اإلسرائي   ليا شري ًا وال ح يفًا، وا 
 (.0113ثالثة أش ال من اللالقاه، السياسية واألمنية واالقتصايية، الت  أفرزها اتفاق أوس وي )

 سفف ا ولفففه إلففى أن يالمسففار السياسفف   ففاه مغ قففًا،  لففي فشففل الوصففول إلففى حففل إلنلففا  االحففتالل، 
 التلنه اإلسرائي  ي،  ينما ييلي المسار االقتصايي طريقًا  اتةاه واحيي.

م يار يوالر سنويًا من ال ضائع  4،0و ين أن يالةانا اإلسرائي   يصير ل ةانا الف سطين  ما قيمته 
 م يففون يوالر سففنويًا إليففه، مففا 321والسفف ع،  ينمففا ال يسففمح ل ةانففا الف سففطين  إال  تصففيير مففا قيمتففه 

 ي  ق   اًل ف  الميزان التةاري لصالح االحتالل  ش ل مط قي.
، ومفففا تفففزال ت رقفففه 2112وأففففاي  فففأن يسففف طاه االحفففتالل  رقفففه موضفففوع التنسفففيق األمنففف  منفففا اللفففام 

يوميًا، ع ر اقتحام قواتلا لمناطق الس طة، ما يفع القياية الف سطينية إلى وضله تحفه عالمفة تسفا ل 
 ل نلائ  و   ي.  يرة ويراسة إلغائه  ش 

وأشار إلى أن يهناك نلةًا يت  ور حاليًا  مقاطلة حقيقيفة ل  ضفائع اإلسفرائي ية يا فل األراضف  المحت فة 
 و ارةلا،  ينما يتم ال حث ف  تيويل الصراع، ع ر المح مة الةنائية اليولية واألمم المتحيةي.

يففر ع ففى تشفف يل وفففي مففن وحففول موضففوع المصففالحةا أ ففي اشففتية يحففرص ةميففع فصففائل من"مففة التحر 
المن"مة ل اهاا إلى قطاع غزة وال حث مع حر ة يحمااي حول س ل تنفيا االتفاقياه الموقلفة ولفيا 

 فتح حواراه ةيييةي.
واعت ر أن ياآللية إلعاية اإلعمار التف  وضفلتلا األمفم المتحفية  التنسفيق مفع االحفتالل ووافقفه ع يلفا 

 ير قايرة ع ى إعاية إعمار قطاع غزةي.األطراا الف سطينية آلية أث ته أنلا غ
 2/2/2102، الغد، عّمان

 

 ؟تجاربها الصاروخية مؤخراً في غزة لماذا كثفت المقاومة "المجد األمني":  .07
 21الحففرا األ يففرة ع ففى غففزة، و انتلففا شففلور  لففي  6صففاروت تةري فف   ففالل : مئففة  ففاص –المةففي 

 اومة تتم  ش ل م ثا و  ير.صاروت  الل يومين، يلن  أن التةارا الصارو ية ل مق
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التةفففارا الصفففارو ية ل مقاومفففة طي فففة الفتفففرة السفففا قة  انفففه تفففتم  صفففاروت واحفففي أو اثنفففين، أمفففا  فففالل 
األسفف وع األ يففر فالتةففارا الصففارو ية ل مقاومففة تففتم  ففيفلاه مففن الصففواريخ، وهففاا مففا تففم رصففيه مففن 

  الل وسائل إعالم مح ية وع رية.
صفارو ا  03ا هاه التةارا، فف  تةر ة أ يرة قامه المقاومة  تةريا اإلعالم الل ري يتا ع عن  ث

يفلة واحية حسا رصي الةيش الصليون  للاه التةارا، وهاا يلزز اليالئل ع ى أن عة ة التطوير 
 الصارو   ف   تائا القسام تسير  ش ل سريع ةيا.

وأ  فر يفلفة صفارو ية   الل الحرا الماضية أط قه الصواريخ ع ى ميينة حيففا صفارو ا صفارو ا،
أط قففه ع ففى تففل أ يففا هفف  أر لففة صففواريخ يفلففة واحففية، ويقففة اللففيا  انففه  نسفف ة ملينففة،  ففل هففاه 
اإلم انيففاه ي قففى  ففاا التطففوير للففا متاحففا، ممففا يم ففن المقاومففة مففن ضففرا حيفففا  ففيفلاه، وتففل أ يففا 

 . يفلاه أ  ر ف  المرة الواحية، وتطوير يقة إصا ة هاه الصواريخ ألهيافلا
المتفا ع لحر ففة و ثافففة إطففالق الصففواريخ التةري يففة يلفف   شفف ل  ففييل  أن  ففل صففاروت تةري فف  تط قففه 

 انط اعفففاً المقاومفففة يل فففر عفففن تطفففوير ملفففين ع فففى المن"ومفففة الصفففارو ية ال اصفففة  لفففا، وهفففاا يلطففف  
ها لما سي ون ع يه مشلي المين الصليونية المحت فة  فالل أي مواةلفة قايمفة مفع غفزة قفي ي فيأ  اً واضح

الحصفففار والتضفففييق وعفففيم  اسفففتمرار، أو أنلفففا قفففي تنفففتج عفففن انفةفففار قطفففاع غفففزة فففف  وةفففه االحفففتالل
 اإلعمار.

 0/2/2102األمني، المجد 
 

 القسام_مقاومة" يجتاح مواقع التواصل االجتماعي# /القسام_مش_إرهابهشتاق"# .08
لنفففففوان:ي أط فففففق نشفففففطا  ع فففففى موقفففففع التواصفففففل االةتمفففففاع  ففففففيا  فففففوك هشفففففتاق  : غفففففزة )ف سفففففطين(

القسففففامإمقاومةي، والففففك ريا ع ففففى إصففففيار مح مففففة مصففففرية ح ففففم  اعت ففففار القسففففامإمشإإرهاا | ##
 ي تائا القسامي، الاراع اللس ري لحر ة حماا تن"يما إرها يا.

وشارك اآلالا من النشفطا   تغريفياه أ فيه ع فى يعملفا وتأييفيها ل تائفا القسفام و  فك إشفايتلا  لفا 
 وفيييوهاه ل تائا القسام. أناشييري، ونشر صور وملاةمتلا ل ن"ام المص

وتنوعففففه هففففاه التغريففففياه مففففا  ففففين مسففففئولين وش صففففياه عر يففففة ملروفففففة مففففن  افففففة الففففيول اللر يففففة 
 واإلسالمية.

وقالففه اإلعالميففة  ييةففة  ففن قنففه ففف  تغريففية للففا: أنشففوية الةلففاي مففش إرهففاا ريًا ع ففى اتلففام قضففا  
 رهاا.االنقالا المصري ل تائا القسام  اإل
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 رأا) تائففا القسففام( أ طففاال  ففل هففم هفف ال  اإلسففالم  طففارق سففوييان فقففال: نحففن نلت ففر  أمففا الياعيففة
 الحر ة ف  الصراع مع عيونا الصليون .

لفففرئيا الفففوزرا  الف سفففطين  السفففا ق إسفففماعيل هنيفففة قفففائال:  اإلعالمففف وغفففري طفففاهر النونفففو المستشفففار 
يم فر  لفا فلف   أوويرعلا الحام  ال يضرها من ي الفلا  ل مةي تائا القسام تاج فوق الة ين وف ر 

عففن  اإلق ففيمقفير هللا النافففا وسفلما ففف   نانفة الحففق ال ت سفره النوائففا وال المف امراه وال تحرفففه متاهفاه 
  وص ته تةاه القياي.

 0/2/2102قدس برس، 
 
 ية حزب هللانتنياهو ينتقد األمم المتحدة لعدم توجيهها اتهامات إليران بالوقوف وراء عمل .09

األناضول: انتقي رئيا الوزرا  اإلسرائي    نيامين نتنياهو، موقا األمم المتحية من عيم توةيه 
، ف  إشارة لمقتل يأصا ع االتلام إلى إيران الت  تقا ورا  اللم ية الت  وقله ع ى الحيوي الشماليةي

 ي ية األر لا .ةنييين ف  اللةوم الاي نفاه حزا هللا عني الحيوي ضي يورية إسرائ
ةا  الك  الل اتصال هاتف  مع األمين اللام ل مم المتحية،  ان    مون، مسا  األحي،  حسا 

  يان لم تا نتنياهو وصل األناضول نس ة منه.
حتى اآلن لم يوةه المةتمع اليول  إص ع االتلام إلى إيران الت  تقا ورا  اللم ية يوقال نتنياهو: 

لشمالية، وورا  المحاولة إلقامة  نية تحتية لإلرهاا، ف  هض ة الةوالن الت  وقله ع ى الحيوي ا
 .يضي إسرائيل،  ما أن إيران تقا ورا  ممارسة اإلرهاا ف   ل أنحا  اللالم

( الاي أنلى حرا تموز )يوليو 0710ال يةري تنفيا قرار مة ا األمن )يوأضاا نتنياهو: 
ف  ل نان )يونيفيل( ال ت    عن تلريا السالح إلى  (، وأن قوة األمم المتحية لحف" السالم2116

وعن مقتل ةنيي اليونيفيل اإلس ان ، فرانسيس و  افيير تولييو، ف  قصا ل ةيش  .يةنوا ل نان
لقي اتفقه مع رئيا الوزرا  اإلس ان  ماريانو را وي ع ى إةرا  تحقيق مشترك ف  ياإلسرائي  ، قال: 

التوةه الف سطين  إلى المح مة الةنائية ين ، أوضح نتنياهو أن وحول الم ا الف سطي .يهاه القضية
 .ياليولية ف  الهاي يش ل  طوة  طيرة قي تزعزع االستقرار ف  المنطقة

 2/2/2102، القدس العربي، لندن

 
 نتنياهو برئاسة "المعسكر الصهيوني"و "ليكود"حكومة وحدة وطنية بين ليبرمان:  .21

اليمين  المتطرا وزير ال ارةية أفيغيور  يإسرائيل  يتنايزا وضع زعيم ح: الحياة  –الناصرة 
 يالملس ر الصليون يلي رمان حيًا ألن ا  عن احتمال أن ي ون حز ه شري ًا ف  ح ومة  رئاسة زعيم 
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 زعامة هرتسوغ،  يح ومة يساريةيالوسط  إسحاق هرتسوغ  إعالنه أما أنه لن ي ون شري ًا ف  
يومًا، ح ومة  43ت ون الح ومة الت  تفرزها نتائج االنت ا اه المق  ة،  لي متوقلًا ف  الوقه ااته أن 

رئيا الح ومة الحالية  يلي ويي رئاسة زعيم  يالملس ر الصليون يو يلي وييتحالفية  ين  يوحية وطنيةي
  نيامين نتنياهو.

فه اليمينية  ي ًا اإل  اري،  أن حز ه لم ي ييل مواق يواينهيوت اهى لي رمان، ف  مقا  ة مع موقع 
 رفض االنسحاا من ال  يل مرورًا  رفض االنفصال عن قطاع غزة وانتلا   أنه لن ي ون شري ًا ف  

 اليساري. يميرتايح ومة يسارية إلى ةانا حزا 
ورأى لي رمان أن ثمة احتمالين واقليين سينشآن  لي االنت ا اه، إما ح ومة يمينية أو ح ومة وحية 

ي ف  الحالين يقوي نتنياهو الح ومة المق  ة أيضًا. وأضاا أن نتنياهو وهرتسوغ  قياية اليمين، أ
 ع ى رغم حييثلما عن أنلما ال يرييانلا. يح ومة وحيةييفضالن 

وأضاا أن الةيل الحقيق  وال يار الحقيق  ف  هاه االنت ا اه هو عيم الحزم من ةلة وعيم القيرة 
من يقوي الح ومة، هرتسوغ أو نتنياهو فاألول سااج والثان  ع ى الحسم من ةلة أ رى. وهنا ال يلم 

 شل وي.
واشترط يعمه ت  يا نتنياهو  تش يل الح ومة المق  ة  أن ت ون ال طوط اللريضة للا مق ولة ع ى 

لن يتم التقيم ف  عم ية السالم من يون ي، مضيفًا أنه يوهل ستتضمن القضا  ع ى حماايحز ه، 
 .يف سطينية محموي ع اا( أ و مازن والقضا  ع ى حمااإطاحة )رئيا الس طة ال

 2/2/2102، الحياة، لندن
 
 حزب هللا وعملية رابعة في غزة حتميتان ليبرمان: حرب ثالثة ضدّ  .20

افيغيور لي رمان اما, ان حر ا ثالثة  اإلسرائي  قال وزير ال ارةية  :الحياة الةييية -القيا المحت ة
 لة ف  قطاع غزة حتميتان, والك  س ا ما اعت ره لي رمان التريي ضي حزا هللا وعم ية عس رية را

 الماض . األر لا ف  الري ع ى هةوم حزا هللا ف  مزارع ش لا  اإلسرائي  
ف   طر  لي هةوم حزا  اإلسرائي  ان الريع  اإلل ترون وقال لي رمان لموقع ييييلوه احرونوهي 

 غير  ااي. إسرائي  وما ت له يري  اإلسرائي يين هللا الاي   ا قتي ين وس لة ةرحى من الةنوي
وقال لي رمان يال تةل لم يروون لنا القصص عن ان حماا تستةيي وانلم ع ى ر  لم. لقي رأينا 

 يا يلييون  نا   أس وعالماض . نحن نرى  ل  األس وعف  عرض ال حر  أط قهعشرة صواريخ 
 ل  نري،وفق ما فرضه حزا هللا ع ينا نحن ال  يال شك ان قواعي ال ل ة تغيره وأضااترسانتلمي. 
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ةرأة وتصميما وأ ثر استفزازيا.  أ ثراعتقي ان الك غير م رر تماما. حزا هللا  الحايث،نقرر احتوا  
 افتقارنا ل ريي. أوهاه سا قة حيث ان  ل واحي يتا ع رينا 

 2/2/2102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 وفلسطين "إسرائيل"إلنهاء النزاع بين : المجتمع الدولي سيتدخل غانتز .22

، زالةنرال  ين  غانت رئيا األر ان اإلسرائي  ، أن إف  عن، 2/2/2102، الحياة، لندنا ره 
حاير اليوم )األحي(، من أن المةتمع اليول  قي ي ون م ة رًا ل تي ل إلنلا  النزاع  ين إسرائيل 

   رفيع.وف سطين، والك ف  تصريح غير شائع لمس ول إسرائي 
، الاي يترك منص ه ف  غضون أس وعين،  الل نيوة ف  م سسة أ اييمية شمال  تل زوقال غانت

 لحلي النزاع. يالمةتمع اليول  ال يم نه السماح لنفسه  ليم التي ليا يا: 
مح ية أن رئيا األر ان اإلسرائي   أشار إلى أن  اليه ستلثر ع ى طريقة من  أعالموا ره وسائل 

 يم ف  عم ية السالم، يون إعطا  مزيي من التفاصيل.أةل التق
نن  أرتيي الزي يوأوضح  إننا ف  فترة حساسة ل غاية فيما يتل ق  الوضع السياس  ف  إسرائيل، وا 
، منوهًا أنه ال يم نه إ يا  المزيي  س ا منص ه اللس ري الاي يمنله من اإليال   تل يقاه يالرسم 
 سياسية.
ة مشاريع ف  هاا الشأن، ل ن األمر ةوهري لنا، وآمل ف  إم ان إيةاي ال يم نن  صياغيوقال 

 ، ف  إشارة إلى عم ية السالم  ين اإلسرائي يين والف سطينيين.يالس يل ل تقيم
واست لي المس ول ن"رية أن النزاع  ين اإلسرائي يين والف سطينيين  ان الس ا ف  وةوي   ر نزاعاه 

 .يليا سوى حةة استراتيةيةيموضحًا أنه أ رى ف  اللالم، مثل اللراق، 
وأشار أيضًا إلى الوضع ف  الحيوي الشمالية إلسرائيل، عقا ت ايل إطالق النار أ يرًا مع حزا هللا، 

 ما أسفر عن مقتل ةنيي إس ان  عضو ف  قواه األمم المتحية الموقتة ف  ل نان )يونيفيل(.
 .يالشمال  تر ة  ص ة ألنشطة إرها ية ضينا ال يم ننا السماح  وضع ي ون فيه القطاعيوأضاا 
إننا نليش فترة حساسة ةيا من ناحية الواقع يقال،  زغانت، أن 0/2/2102، 41عرب وأضافه 

 .يل ن ال شك  أن هاا الموضوع )المفاوضاه( هام ةيا …السياس  اإلسرائي  
  م تمر ف  هرتس يا ق ل أس وعين من مغايرته منص ه و الل مشار ته ص اح اليوم ف زوقال غانت

 ا رى رحيل رئيا هيئة األر ان السا ق، أمنون شاحاك، إنه يتوقع أن األطراا ستةي وسي ة لتةييي 
 المفاوضاه.
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قوله إن رئيا الس طة الف سطينية محموي ع اا ييلراي  زونق ه اإلااعة اللامة اإلسرائي ية عن غانت
 انليام ل مس ولية، حسا تل يره.من المفاوضاه، ملت رًا هاا األمر شييي ال طيرة و 

قرار إغالق مطار  ن غوريون  الل الليوان األ ير ع ى غزة، وقال إنه لم ي ن أي  زوهاةم غانت
نما القرار ةا  ف  أعقاا قرار س طة الطيران األمير ية  منع الطائراه األمير ية من  ياع لالك، وا 

ة مستق  ية سي ون أ  ر   ثير مقارنة  ما وقال إن ما سيحصل ف  ةواله قتالي الل وط ف  المطار.
حصل  الل الليوان األ يرة ع ى غزة، الفتا إلى أن حزا هللا يم ك  مية   يرة من القاائا 

 الصارو ية الت  ال تم  لا اللييي من اليول ف  اللالم.

 
 شيكل على الكحول من المال العام ألف مئةليفني: نتنياهو ينفق  .23

 شا مان  نفتال  المي ر السا ق لمقر رئيا ح ومة  :ترةمة  اصة -م القيا يوه  و  -رام هللا
وزوةته سارة ع ى ال حول، وصل  الل السنتين  األ ير نيامين نتنياهو ان ما انفقه  إسرائيل

ونق ه صحيفة ييييلوه احرونوهي ف  عييها الصاير اليوم  الا شي ل، 011حوال   إلى األ يرتين
الفا ر  ان  األحمران الن يا  إلى وأشاريشتري  نفسه الن يا ل مقر، ، عن نفتال  انه  ان األحي

 اللايي ل ضيوا. األ يضي صص لسارة نتنياهو، ف  حين  ان يتم تقييم الن يا 
وتل يقا ع ى هاه التقارير، قاله تسي   ليفن  من الملس ر الصليون  يان نتنياهو يصرا ع ى 

 2411يتقاضون  إسرائيلع ما ان م يون عامل ف   شي ل من المال اللام، ألا 011ال حولياه 
 شي ل شلرياي.

 0/2/2102، القدس، القدس
 
 يدلين: حكومة نتنياهو دهورت العالقات مع الواليات المتحدة إلى حضيض خطير .24

اتلم الرئيا األس ق لالست  اراه اللس رية اإلسرائي ية )أمان( عاموا ييلين، رئيا : 40عرا 
 اهو  أنه يهور اللالقاه مع الوالياه المتحية إلى اليرك األسفل.الح ومة  نيامين نتني

اللالقاه مع الوالياه  روحميل ييلين، وهو مرشح الملس ر الصليون  لوزارة األمن، مس ولية تيهو 
وتطرق  المتحية لرئيا الح ومة  نيامين نتنياهو ولوزير االقتصاي رئيا ال يه اليلويي نفتال   ينيه.

ع انت ا   اليوم إلى نية نتنياهو إلقا   طاا أمام ال ونغرا واألزمة الت  رافقته، ييلين ف  اةتما
وقال: 'ح ومة نتنياهو  ينيه يهوره اللالقاه مع الوالياه المتحية إلى حضيض  طير. نتنياهو لن 

ع   نا  عالقة ثقة وثيقة م  ل-ال ونغراينتصر ع ى إيران  ال طا اه االنفلالية و التقاط الصور ف  
 رئيا الوالياه المتحية'.
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وأضاا أن األمر يتط ا ' سياسة ح يمة و طواه عمالنية  القة. يم ننا وقا النووي اإليران  
 التلقل و تلاضي يمج الوسائل اللمالنية والسياسية، والتلاون مع الوالياه المتحية أمر مصيري من 

 أةل تحقيق الك'.
 0/2/2102، 41عرب 

 
 استأنفت دعمها العسكري والمالي لـحماس مسؤول إسرائيلي: إيران .25

األةلزة األمنية اإلسرائي ية تتا ع يأع ن مس ول رفيع المستوى ف  وزارة اليفاع إسرائي ية، أن : القيا
عن  ثا، عوية اللالقة  ين إيران وحر ة حماا، ال سيما ف  ما يتل ق  إعاية  نا  الةناح اللس ري 

 .يل حر ة، إثر حرا الصيا الماض 
، يالةرا الصاميي لي وقه قصير من انتلا  حم ة ينق ه إااعة الةيش عن المس ول قوله إنه: و 

سا ق عليها، ومع الك  لي عامين من  إلىوطلران، تلوي تيريةيًا  يحمااي يأه اللالقاه  ين 
االنفصال التام  ين الطرفين، والاي طرأ،  س ا اللالقة اليافئة  ين حماا ون"ام الرئيا المصري 

 .يالملزول محمي مرس 
إن هناك تيفقًا ل موال ع ى حر ة حماا، وهاه ليسه األموال الت  تحوللا قطر يوقال المس ول 

من  الل المساعياه المالية، يسلى اإليرانيون يأنه  إلى، مشيرًا يل حر ة، ول نلا أموال الفتة ل ن"ر
تس يح  حماا ع ىاإليران  يساعي  المالي، وموضحًا أن يإلى تقوية الة لة الةنو ية ضي إسرائيل

 .يقواتلا  أس حة متطورة، ع ى ضو  المصاعا الت  تفرضلا مصر ع ى الحر ة
أن حماا تةي صلو ة ف  تس يح عناصرها  أس حة عالية يوف  هاا السياق رأى هاا المس ول 

يين، النوعية، حيث وسله مصر المنطقة األمنية الفاص ة ع ى طول محور فياليلفيا ف صالح ال
السويان، المحطة ال وةستية لشحناه السالح، ال ي إلى، مشيرًا يوتلمل ع ى تيمير األنفاق  ل يوم

 .ييساعيهم  ما  ان ف  السا ق
تصنيع األس حة  نفسه و صوصًا الصواريخ،  إلىالةناح اللس ري لحر ة حماا عاي يإلى أن  وأشار

ر، عالوة ع ى شحناه األس حة الت  تصل  ما ازيايه وتيرة التةارا الت  يةريلا  اتةاه ال ح
أن حماا عايه تصنيع الصواريخ،  وتيرة أع ى مما  انه ع يه ف  يوأوضح  .يالقطاع  تمويل إيران 

إةرا  التةارا ع ى هاه الصواريخ  استمرار،  إلىالماض ، ول ن عناصر  تائا القسام تضطر 
إنلم يط قونلا  اتةاه ال حر لتةر تلا، يمضيفًا ، يةيية، وال مواي نوعية إنتاجألنلا ال تست يم  طوط 

 .يو الك ل  ق نوع من الريع إلسرائيل، لي"لروا أن لييلم قوة  نوها  ليو 

 2/2/2102، المستقبل، بيروت
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 مسؤول إسرائيلي: نتنياهو أحرق أوراقه في البيت األبيض .26

   نيامين نتنياهو أحرق أع ن مس ول إسرائي     ير أن رئيا الوزرا: الشرق األوسط - تل أ يا
أوراقه ف  ال يه األ يض، وأن عالقاه  اليه مع الوالياه المتحية تيهوره وتيمره ف  عليه إلى 
أينى مستوى للا ف  التاريخ المن"ور، مضيفا أنه أص ح يشلر وزمال ه يا ل إسرائيل والوالياه 

ا إلسرائيل،  صوصا أن المتحية  أن الغضا ع ى نتنياهو ف  ال يه األ يض  اه يش ل تلييي
الصفقة يرئيا الح ومة ال يزال يواصل تحييه لإليارة األمير ية، واألسوأ من الك أنه لم ي تا  ف

 يمحروقايالت  ط  لا مع قياية الحزا الةملوري ف  ال ونغرا، والت  أص ح نتنياهو  س  لا  يالقارة
  ف  المستوطناه ف  الضفة الغر ية، ليى أو اما، وقي تزامن  ل الك مع نشر ال طة الةييية ل  نا

 واألسرة اليولية ع ى نتنياهو. األمري انمما ضاعا من غضا 
ع ى لسان مس ول إسرائي   تحيث ف  األيام األ يرة مع مس ولين أمير يين  يهآرتايونق ه صحيفة 

مارا  07 التلا ير القوية الت  سمللا ضي نتنياهو أقنلته  أنه حتى لو تم انت اا األ ير ف يأن 
)آاار( لوالية ةييية، فإن أو اما لن يوافق ع ى مقا  ته حتى  روةه من ال يه األ يض  لي أقل من 
عامين.. وأن الش ص الثان  الاي )أحرق( نتنياهو، حاليا ع ى األقل، هو وزير ال ارةية األمير   

نتنياهو ف  اللالم، ةون  يري. فقي  ان  يري  الل اللامين األ يرين الميافع األول عن ح ومة 
وف   ل مرة يةي نتنياهو نفسه متورطا  س ا سياسة ح ومته  ان يسارع إلى ط ا مساعية  يري. 

القشة الت  يل ن  طوة نتنياهو ف  موضوع ال طاا ف  ال ونغرا  انه، حس ما ةا  ف  الصحيفة 
التقا  نتنياهو  ألن  يري أص ح يشلر  اإلهانة الش صية. و يانه حول رفضه يقصمه "لر ال لير

 الل زيارته إلى واشنطن ر ما  ان أ ثر أهمية من  يان الرئيا. ف يى أو اما هاه مسألة مفلومة 
 ضمنا، ل ن ليى  يري فإن هاا التصرا ييل ع ى شرت حقيق  ف  تلام ه مع نتنياهو. 

ساعياه األمنية، وأ ي هاا الوزير اإلسرائي   أنه من غير المتوقع قيام األمير يين  إلحاق ضرر  الم
ليا ف  ال ياية ع ى األقل. ومن المتوقع أن يواصل أو اما التلاون اللس ري واالست  ارات  و أن 
قصا  نحو نتنياهو،  ما لو أنه ال يوةي أي تلاون أمن   نتنياهو غير قائم، وسي"لر  روية وا 

الميافع السياس  مارا، قي يةي نتنياهو نفسه من يون  00واست  ارات . وهاا يلن  أنه  لي 
األمير   الاي  يمه ةيا طوال سه سنواه. ويم ن لالك أن ينل ا ع ى المحاولة الف سطينية ش ه 
الم  ية إلعاية طرح قرار  شأن إقامة يولة ف سطينية ف  مة ا األمن اليول   لي االنت ا اه ف  

نه إاا لم ي ن نص القرار إسرائيل. ويلتقي مس ول إسرائي   ضالع ف  اللالقة  ين القيا وواشنطن أ
شييي ال لةة، و ان نتنياهو ال يزال ية ا ف  م تا رئيا الوزرا ، فإن أو اما لن يست يم حق 
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النقض ضي القرار. وف  المقياا ااته يم ن ل مير يين وقا المساعياه الت  يقيمونلا إلى إسرائيل، 
ا ييفلون اليول األورو ية إلى زياية مع تحرك الف سطينيين ف  المح مة الةنائية اليولية،  ل ور م

الضغط ع ى إسرائيل، وفرض مزيي من اللقو اه ع ى المستوطناه ف  الضفة الغر ية والقيا 
 الشرقية.

 2/2/2102، الشرق األوسط، لندن
 
 الفلسطينية مواصلة تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة": حكومة نتنياهو تقرر يسرائيل هيوم" .27

أع ن رئيا ح ومة االحتالل  نيامين نتنياهو، قرار : ي ا ا - امل ا راهيم  -ية الف سطين األراض 
مواص ة تةميي تحويل أموال الضرائا ل س طة الف سطينية، والت  تحتةزها منا نلاية اللام الماض ، 

   طوة عقا ية ريًا ع ى توةيللا لمح مة الةناياه اليولية ف  الهاي.
 027الل رية،  أنه  اإلضافة إلى م    نصا م يار شي ل )أ ثر من  ييسرائيل هيوميوأفايه صحيفة 

ره احتةاز م     م يون  011م يون يوالر( الت  احتةزتلا ح ومة االحتالل الشلر الماض ، فقي قري
تةاوز يع ى  إسرائي  يوالر من اللائياه الضري ية ل س طة هاا الشلر، والك إلى حين   ورة ري 

 قراره التوةه إلى مح مة الةناياه اليولية ف  الهاي  ش وى ضي  يرمحموي ع اا ل  ط األحم
 .يارت اا ةرائم حراياالحتالل لقيامه  ف

 2/2/2102، الرأي، عّمان

 
 يشّن حملة مضادة إلنقاذ نفسه من مسلسل فضائح تطارد نتنياهو "الليكود" .28

ة مضاية ع ى ملس ر حم  يال ي وييوييع عواوية: شني الحزا الحا م ف  إسرائيل   –الناصرة 
الملارضة وع ى أوساط الصحافة و لض الةملياه اليسارية واتلملا  التحالا السري إلسقاطه من 

 الح م من  الل اللةوم الش ص  ع ى رئيا الوزرا   نيامين نتنياهو وزوةته سارة.
أما وعقي عيي من قاية الحزا، و حضور محام  عائ ة نتنياهو يافيي شومرون، م تمرا صحافيا 

تشارك  قوة ف  محاواله إسقاط  ي02ف  يو يصوه واحييايعوا فيه أن هناك ةملياه يسارية منلا 
نتنياهو من رئاسة الح ومة  شيطنته والتحريض ع يه و إنفاق أموال طائ ة مصايرها غري ة ليسه 

 إسرائي ية  طريقة غير ييمقراطية و تنسيق  امل مع الملارضة.
أيضا  التماا ل ةنة االنت ا اه المر زية لوقا حماله يعائية ل ةملياه  يشار إلى أن ال ي وي توةه

من و  الما ورة  ونلا ت يم مصالح أحزاا الملارضة  ارج نطاق اليعاية االنت ا ية المسموح  لا.
المقر ة من نتنياهو ش صيا ل يفاع عنه وتصير صفحتلا  ييسرائيل هيوميةلتلا ان ره صحيفة 
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، مشيرة إلى نشاط ةملياه ةييية "لره ف  األسا يع األ يرة يإسقاط نتنياهوالليا يعنوان  األولى
ف  إسرائيل  غية تحقيق هيا واحي هو إسقاط ح ومة ال ي وي والمساعية ع ى تحقيق انتصار 

 لملس ر اليسار.
 2/2/2102، القدس العربي، لندن

 

 نتخابات المقبلةيتهم إدارة أوباما بإرسال خبراء إلسقاط نتنياهو في اال  "الليكود" .29
عناصر متنفاة ف  اإليارة ياتلم حزا ال ي وي الحا م ف  إسرائيل : ن"ير مة   - تل أ يا
،  إرسال عيي من   را  الحماله االنت ا ية  غرض المساهمة ف  الةلوي الت  ي اللا ياألمير ية

مارا )آاار(  07ة ف  اليسار إلسقاط زعيم الحزا  نيامين نتنياهو، عن الح م ف  االنت ا اه القري 
 المق ل.

وقي  رةه مصاير من ال ي وي  حم ة هةوم  اسح ع ى أو اما،  اشفة أن أحي   ار المس ولين ف  
، ةيرم   يري، يقوي الحم ة اليوم إلسقاط نتنياهو. وصيره 2102حم ته االنت ا ية األ يرة سنة 

 ا  اص حول الموضوع، ت شا فيه ، الت  تلت ر ناطقة   سان نتنياهو،  م«يسرائيل هيوم»صحيفة 
أن مس ولين ف  ال ونغرا األمير    يأوا يلتمون  لاا النشاط وينتقيون أو اما ع يه. وتوةه حزا 
ال ي وي رسميا إلى القاض  س يم ة ران، رئيا لةنة االنت ا اه المر زية ف  إسرائيل، طال ا تي  ه 

ما إاا  ان  صما نتنياهو، يتسحاق هيرتسوغ لوقا الحم ة وملاق ة أصحا لا اإلسرائي يين، وفحص 
 وتسي   ليفن ، شري ين فيلا أم ال.

 2/2/2102، الشرق األوسط، لندن
 
 في إسقاط الليكود اإلسهاممبادرة لتشجيع فلسطينيي الداخل على  .31

يستلي وفي من ر سا  الس طاه المح ية اللر ية ف  إسرائيل لزيارة الوالياه : وييع عواوية -الناصرة 
لمتحية ، لي غي األر لا ، ف  زيارة ش ه رسمية  ليا االطالع ع ى تةر ة األق ياه وس و لا ا

سرائي ية وف سطينية مح ية.  االنت ا   وفق األهياا المل نة ل زيارة الت  ترعاها ةلاه أمري ية وا 
ر لا  وسيشارك نحو أر لين من ر سا  الح م المح   اللر   ف  زيارة واشنطن ونيويورك، يوم  األ

وال ميا المق  ين، ع ى نفقة مت رعين أمري يين، وهناك سيزورون م سساه وأق ياه أمري ية 
 وسي تقون  الةالياه اليلويية واإلسالمية.

و  يةفلاه ح ي ةيو  يمساواةييلويية مثل ةملية  –وتن"م الزيارة ةملياه عر ية وةملياه عر ية 
 يصوه واحييياسيين. وترت ط هاه الم ايرة  ةملية  مشار ة ناشطين س يصنيوق إسرائيل الةيييةي



 
 
 
 

 

           22ص                                     3476 العدد:    2/2/2102 اإلثنين التاريخ:

اإلسرائي ية والميعومة من ةلاه أمري ية وتسلى لتغيير ن"ام الح م ف  إسرائيل  لية مشاريع منلا 
. وتر ز هاه الةلاه ع ى رفع نس ة التصويه ليى ثالثة أوساط ف  إسرائيل يم يون يييمشروع 

 را والمتيينون األصوليون )الحريييم( والملاةرون الروا.تتميز  تين  نس ة التصويه فيلا وه  الل
ع ى  اطالعلموف  اةتماع لليي   ير من الر سا  اللرا ف  السفارة األمري ية ف  تل أ يا تم 

تفاصيل الزيارة الت  ستستغرق أس وعا.  ما أوضح القيمون ع ى الزيارة أن الليا منلا إطالع 
رهم من األق ياه ف  مةال الحقوق وممارسة الحق الر سا  اللرا ع ى تةر ة السوي وغي

هناك هيا غير مل ن أيضا ل قيمين ع ى الزيارة ويتمثل  تشةيع ف سطيني  اليا ل ع ى  الييمقراط .
المشار ة ف  ممارسة حقلم  التصويه ورفع نس ة االقتراع من أةل المساهمة ف  إسقاط ح م ال ي وي 

  قياية  نيامين نتنياهو. 

إن ةلاه يلويية أمري ية منلا مارك  يالقيا اللر  يمط ع ف  الح م المح   اللر   لف  وقال مصير
 ينزول وأيرون  اك ميير عام صنيوق فوري سا قا قي زارا إسرائيل ف  الشلر الماض  والتقيا  لض 
ممث   الةملياه والناشطين السياسيين اللرا مرتين ف  الناصرة وحيفا  ليا التلاون ف  مسألة 

 مواطنين اللرا واالنت ا اه اللشرين ل  نيسه.ال

وأشار المصير إلى أن ةلاه يلويية ف  الوالياه المتحية مقر ة من الحزا الييمقراط  ت رعه  
 لشرة ماليين يوالر لتشةيع  لض األوساط ف  إسرائيل لرفع نس ة تصويتلا والترويج ألحزاا 

يوالر ل حم ة ال اصة  المواطنين اللرا الملارضة، منوها إلى أن الحم ة قي  صصه م يون  
إلى  2103 االنت ا اه  %26و ليا تشةيللم ع ى التصويه    ترتفع نس ة تصويتلم من 

 فما فوق مما ي يم احتمااله فوز الملارضة  الح م. 62%
شارك ف  حم ة مشا لة  الماض  إن ةلاه أمري ية مقر ة من « وقال مصير آ ر لف القيا اللر  

 يض تنشط  قوة إلسقاط ح ومة نتنياهو الصطياي عصفورين  حةر واحي، فلاا ي يم رغ ة ال يه األ
الرئيا أو اما الراغا  االنتقام من نتنياهو الاي تي ل  االنت ا اه األمري ية لصالح الحزا 

 الةملوري ومرشحيه وألنلم يلتقيون أن است يال نتنياهو مفيي إلسرائيل ف  اللالم.
 2/2/2102، دنالقدس العربي، لن

 
 المقبلةاإلسرائيلية قد يحسما هوية رئيس الحكومة  "كلنا"و "إسرائيل بيتنا"حزبا  .30

 يالملس ر الصليون يو يلي وييط قًا ل ل االستطالعاه فإن ميزان القوى  ين : الحياة  –الناصرة 
وزير ال ارةية ة ي  زعامإسرائيل  يتنايواألحزاا الت  أع نه يعملا ل ل منلما متساو، ما يمنح حز   
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ف   ي يضة الق اني زعامة الوزير السا ق موشيه  ح ون، وزنًا   يرًا لي ونا  ي  نايأفيغيور لي رمان و
 حسم هوية رئيا الح ومة المق  ة.

ورةيح  لض األوساط احتمال انضمام لي رمان أو  ح ون أو   يلما إلى ح ومة  رئاسة هرتسوغ ع ى 
يمينية، والك ع ى   فية عالقة  ل منلما السيئة مع نتنياهو. وصرح رغم أن قواعيهما االنت ا ية 

 زعامة هرتسوغ، ويلزز احتمال أن يحاو  يح ومة يساريةيلي رمان أما أنه لن ي ون شري ًا ف  
 ح ون حاوه ويل ن مع اقتراا موعي االنت ا اه أنه لن ييعم ح ومة  رئاسة هرتسوغ الاي يلريفه 

 ي.قاموا اليمين  أنه يسار 
مقاعي  لي أن تراةله  6-2مقاعي، وفوز لي رمان  ف  01-0وتتوقع استطالعاه الرأي فوز  ح ون  ف 

 شل ية حز ه إلى النصا ف  أعقاا فضائح فساي طاوله عييًا من أقطا ه. 
 وسي ون للاا الليي من المقاعي ل حز ين الوزن الحاسم ف  تحييي هوية رئيا الح ومة المق  ة. 

 2/2/2102 ،الحياة، لندن
 
 يخفف من وزن عتاد جنوده بعد حرب غزة سرائيليجيش اإلالقناة الثانية: ال .32

 شفه القناة الل رية الثانية األحي عن  ي  شل ة الت نولوةيا ف  سالح المشاة : و االه – المةي
الصليونية    ق ح ول لمش  ة الوزن الزائي الاي يحم ه الةنوي ف  ساحة الملر ة والك  ةز  من 

 .2104لل ر المست  صة من حرا غزة األ يرة ف  يوليو وأغسطا ا
وقاله القناة إن ال ثير من قاية وةنوي الةيش اشت وا من األوزان ال  يرة الت  اضطروا لحم لا أثنا  
الليوان ال ري األ ير والت  تشتمل ع ى عتاي عس ري موزع ما  ين ا ائر وقوااا صواريخ ما 

 المناورة.من مةال  صلا من حر تلم هناك وق ل
 غم حيث ةرى  01وأضافه أن إحيى الح ول تمث ه ف  ت فيا وزن قاافاه الصواريخ الت  تزن 

  غم. 7تطوير قااا ةييي  وزن 
م م  2,26ف  حين ةرى التق يل من وزن الط قة النارية ل س حة الرشاشة ال فيفة ل ط قاه من عيار 

غم وةرى ت فيا  02و يتفوري حيث تزن  ل ط قة  06والمست يمة ف  رشاشاه ينيغياي و نايق م 
 ما يق ل حمل الةنيي   ي و ونصا ال ي و. %31وزنلا  نس ة 

ومن المتوقع  ي  تصنيع  مياه ض مة من هاه الوسائل  الل السنواه القايمة والك  ناً  ع ى 
 الميزانياه المتاحة.
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ائر ال فيفة ف  شل ة الت نولوةيا التا لة وف  السياق تحيث ال ولونيل يستاا تش يناي رئيا قسم الا 
وقال  لسالح المشاة أن مش  ة األوزان الزائية واةله الةنوي أ ثر  الل الحرا ال رية ع ى غزة.

 م شرًا الةنوي أنلم سيتم نون من حمل أوزان أ ا مستق اًل و لي إي ال هاه التليياله حيز التنفيا.

 0/2/2102األمني، المجد 

 

 لنتنياهو: جهات أجنبية مولت رحالته للخارج فضيحة جديدة  .33
تتوالى فضائح رئيا الح ومة اإلسرائي ية،  نيامين نتنياهو، ف لي  :الحياة الةييية -القيا المحت ة

ال شا عن المصروفاه اللائ ة ع ى المشرو اه ال حولية، وفضيحة يالزةاةاه الفارغةي لزوةته، 
للام أن ةلاه أةن ية موله رحاله نتنياهو وعائ ته إلى  شفه مسوية تقرير ل مراقا اإلسرائي   ا

  ارج ال الي  م ال  طائ ة و ش ل يثير ش لاه   رق القانون وملايير النزاهة والشفافية.
و شا المل ق ف  القناة اللاشرة، رافيا يرو ير، ف  ميونته، أن مسوية تقرير المراقا اللام، الت  

ن ةلاه أةن ية موله رحاله نتنياهو وعائ ته  الل توليه ستنشر  لي االنت ا اه، تشير إلى أ
ت ق  يمنصا وزير المالية ف  ح ومة شارون. وأشار المراقا ف  التقرير إلى أن الحييث ييور عن 

 هيايا  ش ل م الا ل قانون ويما  نزاهة الملايير والشفافيةي. 
 2/2/2102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 تواجه أزمة كبيرة والحكومة عاجزة المستشفيات اإلسرائيلية .34

ا ره تقارير صحفية، اليوم االثنين، أن غرا الطوارئ ف  مل"م المستشفياه : 40عرا 
اإلسرائي ية ا ت"ه  المرضى، أما، ووصل عيي المتوةلين إلى  لض المستشفياه إلى أضلاا 

إلى الح ومة  مضاعفة من قيرة المستشفياه ع ى استق ال المرضى، فيما وةله أصا ع اتلام
 اإلسرائي ية  س ا عةزها عن حل هاه األزمة المتفاقمة.

، فإن نس ة المرضى الاي توةلوا إلى غرفة الطوارئ ف  مستشفى يتل اإلل ترون ووفقا لموقع يوالالي 
أ ثر من قيرة هاا المستشفى، األ  ر ف  إسرائيل،  %321هشوميري ف  ميينة رماه غان،   غه 

وقاله  ف  مستشفى يرم امي ف  ميينة حيفا. %211،  ينما   غه هاه النس ة ع ى استيلاا المرضى
نائ ة ميير مستشفى يتل هشوميري، الي تورة يوريه تا ا مانو ا، يمااا ع  ي أن أقول ل ناا؟ ااه وا 

 وموتوا ف   يوت م ألن يولة إسرائيل ليسه قايرة ع ى ملالةت م؟ي.
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ت"ا" ليا أمرا ةيييا ل نه يتفاقم من عام إلى آ ر ومن شلر ووصفه الي تورة تا ا مانو ا أن ياال 
إلى آ ري. وأضافه أن وزارة الصحة ال تستةيا إلى مطالا المستشفياه  زياية عيي القوى اللام ة 

 واألسرة.
 2/2/2102، 41عرب 

 
 "تاوصفقة بيع "صواريخ سبب ب مقتل مندوب شركة إسرائيلية في السعودية"األخبار":  .35

اإلسرائي ية،  يال يهيالفرع األمير   لشر ة  ي ولسمانيوالالهي الل ري أن منيوا شر ة ا ر موقع ي
أن "روا  إلى ريستوفر  ريمر، قتل ف  "روا غامضة ف  ميينة ت وك السلويية. ولفه الموقع 

، تقول  أن ييي    يسهيو يفو ا نيوزيمقت ه غامضة، رغم أن التقارير ف  الش  اه األمير ية 
، ل ن عائ ته وأصيقا ه يلتقيون  أنه قتل  س ا يسلرة م ارمي ريمر قفز من نافاة غرفته ف  فنيق 

 يوره ف  صفقة  يع صواريخ يتاوي.
من"ومة الصواريخ ي، و أن يالمش  ة  انه مع الز ونيونقل الموقع عن محام  اللائ ة، اعتقايه  أن 

وأنه تم إرساله من أةل إث اه أنلم ال  يأنلا ال تلملتم  يللا لشر ة سلويية، وهم اشت وا  
  يست يمونلا  ما ين غ .

 2/2/2102، األخبار، بيروت

 

 إصابة ثالثة إسرائيليين جراء انفجار سيارة قرب تل أبيب على خلفية جنائية .36
(، ثالثة إسرائي يين  ةراح ةرا  انفةار 0|30أصيا ف  ساعة متأ رة من مسا  الس ه ) :الناصرة

 م، ع ى   فية ةنائية.0140يارة يا ل األراض  المحت ة عام س
وقاله مصاير ع رية أن ثالثة إسرائي يين، أصي وا مسا  أما الس ه،  ةروح ةرا  انفةار سيارة ف  

 م.0140ميينة رحو وه قرا تل أ يا، يا ل األراض  المحت ة عام 
ه األولية تشير إلى أن الحايث وأشاره إلى أن الشرطة فتةه تحقيقا ف  الحايث وأن الم شرا

 .ع ى   فية ةنائية وقع
 0/2/2102قدس برس، 

 
 اإلعالم العبري: العثور على أنفاق أرضية قرب الحدود اللبنانية .37

 شفه مصاير إعالمية ع رية، النقاا عن عثور الةيش اإلسرائي   ع ى أنفاق أرضية : الناصرة
 .ة الحيوي ال  نانيةقرا مستوطنة يزرعيهي اليلويية المقامة  محااا 
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( اإل  اري الل ري، إن المل وماه األولية تشير إلى أن قواه الةيش اإلسرائي   414وقال موقع )
تقوم حاليًا  فحص ط يلة الفةوة الفارغة الت  تم اللثور ع يلا أسفل أراض  المنطقة المحيطة 

صة إلى ي ل ت ك األنفاق،  مستوطنة يزرعيهي، موضحًا أن اللمل ةاٍر  واسطة إي ال  اميراه  ا
وأشار الموقع، إلى أن الةيش  ان قي أع ن  . لي أن انحيره آلة الحفر عميقًا ف  يا ل األرض

 ."عثوره ع ى  لا واسع أسفل مستوطنة يزرعيه
 0/2/2102قدس برس، 

 
 تشييع جثمان الشهيد أحمد النجار في بورين جنوب نابلس .38

عامًا(،  01  ا، أما، ةثمان الشليي أحمي النةار )شيله ةماهير محاف"ة نا«: وفا» -نا  ا 
 إلى مثواه األ ير ف    ية  ورين، ةنوا نا  ا.

وانط ق مو ا التشييع من أمام مستشفى رفيييا الح وم ،  مشار ة عيي من ممث   فصائل اللمل 
 الوطن ، والفلالياه الرسمية والشل ية ف  محاف"ة نا  ا.

 ى الشليي النةار، مسا  أول من أما، عني طريق التفاف   ين وأط قه قواه االحتالل النار ع
 قريت   ورين ومايما،  اريلة محاولته ملاةمة مر  اه إسرائي ية  الزةاةاه الحارقة.

2/2/2102األيام، رام هللا،   
 
 مواطنًا من محافظات الضـفـــة الشهـــر المـاضــي 350اعتقال : نادي األسير .39

مواطنا من محاف"اه الضفة،  الل الشلر  321تق ه قواه االحتالل اع«: األيفام»-رام هللا
 الماض .

وقال نايي األسير، ف  تقرير له، أما، إن محاف"ة ال  يل سة ه أع ى نس ة اعتقااله وص ه إلى 
ملتقال، أما محاف"ة رام هللا وال يرة فقي وصل عيي  61 ف مواطنا، ت تلا محاف"ة القيا  021

مواطنًا، وف   32، وسةل ف  محاف"ة نا  ا اعتقال 30مواطنًا، وف  ةنين  42 الملتق ين فيلا إلى
مواطنًا، فيما  ان عيي الملتق ين  01محاف"ت   يه لحم وق قي ية  ان عيي الملتق ين ف   ل منلما 

 .3وف  س فيه  6، وف  طو اا 0ف  طول رم 
عاما( من   ية  22فيا  يعما ) واشار النايي إلى أنه من ضمن الملتق ين عيي من الفتياه، منلم

عاما(، وتم تسةيل حااله اعتقااله لنسا  وفتياه  27 يه أمر، ول نى مص اح ال طيا من يطا )
 24ف  القيا أفرج عنلن الحقا  شروط، و الك يرتفع عيي األسيراه ف  سةون االحتالل إلى 

 أسيرة.
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لر الماض ، اللييي من حااله و ين أن أ رز ما شليه األسرى يا ل سةون االحتالل  الل الش
مةيو، والنقا، وعوفر، وايشل، »االقتحام والتفتيش ألقسام األسرى وغرفلم، وتر زه ف  سةون 

، إضافة إلى عم ياه النقل الت  ةره ل سرى يا ل السةون، وأنه طرأ ع ى عيي «وريمون، ونفحة
 .مال الط  من األسرى تيهور ع ى أوضاعلم الصحية، ف  "ل استمرار سياسة اإله

 011ولفه إلى أن عيي األسرى الاين أصيره  حقلم أوامر اعتقال إياري الشلر الماض      
أسيرا يقاطلون المحا م اللس رية، وةز    ير منلم ةيي اعتقاله أل ثر من مرة،  02أسرى،  ينلم 

 منلم. %11ومنلم من مر ع ى اعتقاله عية سنواه،  الك ث ه االعتقال اإلياري لف
أسيرا، لفتراه متفاوتة متارعة  است مال  202ضح أن محا م االحتالل مييه الشلر الماض  لف وأو 

التحقيق أو اإلةرا اه القضائية، ورافق الك منع عيي من األسرى من لقا  المحام ، منلم األسير 
ه محمي حماي الاي منع من لقا  محاميه لمية عشرين يوما، ع ما أن هاه التمييياه تشمل الم فا

 القانونية الت  تا للا نايي األسير.
2/2/2102األيام، رام هللا،   

 
 الشهر الماضي طفالً  40بينهم  فلسطينياً  معتقالً  467شهداء و 4": ركز أحرارم .41
 2102طفال  الل  انون الثان   41ملتقال ف سطينيا  ينلم  467شليا  و 4: يأحراري

ف  تقريره اليوري الشلري الاي يرصي فيه  اإلنسانا ر مر ز أحرار ليراساه األسرى وحقوق 
 حق المواطنين الف سطينيين، أن عيي الشليا  الاين ارتقوا  الل  اإلسرائي  انتلا اه قواه االحتالل 
مواطنا  471    أر لة شليا ، ف  حين رصي المر ز اعتقال قرا ة  2102شلر  انون الثان  ل لام 

 زة.ف  م ت ا مين الضفة المحت ة والقيا، وغ
حالة اعتقال لمواطنين  467و النس ة لحااله االعتقال الت  رصيها المر ز، فقي تم تسةيل 

طفال من م ت ا مين الضفة  41ف سطينيين، ومن  ين حااله االعتقال رصي المر ز اعتقال 
 الغر ية، عيي   ير منلم ةرى اعتقاله ف  ميينة القيا.

من ميينة القيا المحت ة،  أغ  لنية، وقي تم اعتقال سيية وفتاة ف سطين 26 ما تم تسةيل اعتقال 
عنلن الحقا  اإلفراجومن ساحاه و وا اه وميا ل المسةي األقصى، وأشار التقرير أنه يةري غال ا 

  لي اعتقاللن واستةوا لن من ق ل شرطة االحتالل.
من مين الضفة  ما أوضح التقرير الشلري أن االحتالل اعتقل  الل الشلر الماض  ثالثة صحفيين 

 الغر ية المحت ة.
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و ين التقرير الشلري أن أ ثر المين الف سطينية الت  سة ه فيلا اعتقااله  الل  انون الثان  
، وت يلا ميينة ال  يل األقلمواطنا ع ى  073ه  ميينة القيا، حيث سةل فيلا اعتقال  2102\

ملتقال،  47ملتقال، و يه لحم  23نا  ا ملتقال، ومن ثم  66ملتقال، وتت للا رام هللا وال يرة  041
حااله  3، وطو اا 6ملتقال، وس فيه  02ملتقال، وطول رم  27ملتقال، وق قي ية  42وةنين 
 اعتقال.

مواطنا ع ى  20ان قطاع غزة شلي اعتقال ” أحرار“وأوضح التقرير الحقوق  الشلري الصاير عن 
رى اعتقاللم ع ى مل ر  يه حانون، أما ال قية األقل، ومن  ين الملتق ين عيي من رةال األعمال ة

فةرى اعتقاللم أثنا  محاولتلم اةتياز األسالك الشائ ة المقامة ع ى حيوي غزة تةاه األراض  
،  ما تم اعتقال عيي من صيايي األسماك أثنا  ممارستلم ملنة الصيي ف  0140المحت ة عام 
 عرض ال حر.

ف اي ال فش أن الشلر المنصرم شلي استمرار  اإلنسان وأوضح ميير مر ز أحرار ل سرى وحقوق
النتلا اه االحتالل  حق المواطنين الف سطينيين، ولفه ل طورة استمرار االحتالل  اعتقال األطفال 

 طفال  الل الشلر الماض  وحيه فقط. 41الف سطينيين، حيث ةرى اعتقال 
0/2/2102، نسانمركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإل   

 
 الخليلب ستوطن يدهس مواطنًا قرب الحرم اإلبراهيمي في البلدة القديمةم .40

يها مستوطن، أما، مواطنًا قرا الحرم اإل راهيم  ف  ال  ية القييمة  ميينة «: األيام» -ال  يل 
وقاله مصاير مح ية وشلوي عيان من المنطقة، إن مستوطنًا يها المواطن  ال  يل، والا  الفرار.

عامًا(، قرا الحرم اإل راهيم  ف  ال  يل، والا  الفرار، مشيرة إلى أنه تم نقل  34ة )رائي أ و رمي 
المواطن أ و رمي ة  سيارة إسلاا تا لة لةملية اللالل األحمر إلى مستشفى ال  يل الح وم  لت ق  

 اللالج.
2/2/2102األيام، رام هللا،   

 
 شرق غزة للمطالبة برفع الحصار الجنود اإلسرائيليون يطلقون النار نحو شبان تظاهروا .42

فتح ةنوي االحتالل اإلسرائي   المتمر زون ع ى الحيوي الشرقية لميينة غزة ق الة  فايز أ و عون:
موقع يناحل عوزي اللس ري، نيران أس حتلم الرشاشة  اتةاه عيي من الش ان الف سطينيين الاين 

وض ع ى القطاع منا ما يزيي ع ى ثمان  حاولوا تن"يم ت"اهرة هناك مطال ين  رفع الحصار المفر 
 سنواه.
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وأ ي شلوي عيان ومصاير مح ية، أنه وفور محاولة عيي من الش ان الغاض ين الوصول إلى السياج 
شلال إطاراه السياراه،  األمن  الفاصل  ين شرق القطاع ق الة ميينة غزة، ويا ل ال ط األ ضر، وا 

الحيوي وف  أ راج المراق ة المنتشرة هناك  فتح النار سارعه قواه االحتالل المتمر زة ع ى طول 
ة ارهم ع ى مغايرة الم ان يون إصا ة أحي منلم.  ع يلم وا 

وأضاا شلوي الليان، إن المت"اهرين ورغم  ثافة النيران نةحوا ف  إشلال إطاراه السياراه ع ى 
سرائيل، حيث شوهيه ألسنة ال لا وأ  عمية الي ان تتصاعي طول الشريط الحيويي مع قطاع غزة وا 

 إلى عنان السما  وتش ل غيمة سويا    يرة ف  سما  المنطقة.
وتا لوا، إن حالة من االستنفار الشييي حيثه  ين ةنوي االحتالل مع وصول عيي   ير من آلياتلم 
اللس رية إلى المنطقة وقاموا  االنتشار ع ى طول الحيوي، فيما  يأ  لض الةنوي  تصوير المشلي 

 راه فوتوغرافية وفيييو، األمر الاي حاا   لض الش ان إلى تغطية وةوهلم.  امي
ي ا ر أن هاه الفلالية الت  يعه إلى تن"ميلا الليئة الوطنية ل سر الحصار ع ى غزة، ه  األولى 
من نوعلا  لي انقطاع ومنع ال ةان الوطنية ل مقاومة الشل ية من تن"يم فلالياه مماث ة منا أ ثر من 

 تقري ًا من ق ل أةلزة أمن وشرطة الح ومة ف  غزة.عامين 
2/2/2102األيام، رام هللا،   

 
 رفــح: إطــالق نــار تجــاه الصـيـاديــن والدبابات تستهدف مزارعي خان يونس .43

محمي الةمل: صليه قواه االحتالل اعتيا اتلا المتواص ة ع ى طول المنطقة الساح ية  -رفح 
الل اليومين الماضيين،  لي أن أط قه زوارق حر ية إسرائي ية منتشرة الواقلة غرا محاف"ة رفح  

ف  مياه ال حر، النار تةاه مرا ا وقوارا الصيايين الف سطينيين، مست يمة الرشاشاه المتوسطة 
 والثقي ة.

وأفايه مصاير متليية  أن زوارق إسرائي ية تتمر ز ف  مواقع متقيمة من الشاطئ منا عية أيام، 
نار  ش ل عنيا تةاه قوارا الصيايين الف سطينيين فور ي وللا المياه، ما تس  ه ف  أط قه ال

 إلحاق أضرار متفاوتة ف  عيي من القوارا، ويفع اللييي من الصيايين لمغايرة المياه.
 ما أط ق ةنوي االحتالل المتواةيين ع ى متن الزوارق، قنا ل إنارة ف  اللوا   الل ساعاه ال يل، 

 حالة التوتر ف  ت ك المنطقة. ما زاي من
من ةان لم أ ي صيايون أن الزوارق الحر ية اإلسرائي ية تنتشر  صورة م ثفة ف  مياه ال حر منا عية 
أيام، موضحة أنلا قامه  نشر زوارق مطاطية صغيرة ف  المياه،  اصة ق الة الحيوي المصرية 

 الف سطينية.
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ة  ان يونا، للم ياه قصا متقطلة  الل إلى الك، تلرضه مناطق متفرقة من شرق محاف"
 ساعاه لي ة أول من أما وفةر أما، است يمه  الللا األس حة الرشاشة.

وقال شلوي عيان، إن عم ياه القصا، الت  ت   لا إطالق قاائا ي انية وحارقة، تزامنه مع 
 عم ياه تح يق م ثفة ألنواع عييية من الطائراه اإلسرائي ية.

سلا إلى أن ساعاه الص اح شليه نشر أعياي من الي ا اه وناقاله الةني وأشاره المصاير نف
المصفحة ع ى طول  ط التحييي، و اصة ف  محيط المل ر الما ور، موضحة أن  لض هاه 

 الي ا اه شار ه ف  عم ياه إطالق النار.
2/2/2102األيام، رام هللا،   

 
 جاري منذ بداية العام ال منزالً  77هدمت  "إسرائيل: "هآرتس .44

نشره صحيفة يهآرتاي الل رية، ص اح اليوم االثنين، تقريرا لم تا تنسيق اللم ياه : تل أ يا
 001منزال يقطن  لا  77اإلنسانية ف  األمم المتحية، يشير إلى أن إسرائيل أقيمه ع ى هيم 

 ف سطينيين، نصفلم من األطفال الاين يقطنون ف  المناطق )ج(  الضفة الغر ية.
 انون ثان  المنصرم، هيمه اإليارة المينية  26إلى  01رير، فإنه فقط ما  ين وحسا التق
حيث  ان  2104منزال، وهو رقم مرتفع ل غاية مقارنة  نفا الفترة من اللام ف   40اإلسرائي ية 
منازل  ل أس وع. مشيرا إلى أن من  ين ت ك المنازل تلوي ل  يو من رعاة المشاة ف   1يسةل هيم 
رام هللا وشمال غرا القيا ) يه ا سا( وأريحا وةنوا ال  يل، غال يتلا تم تلميرها  مناطق قرا

نشائلا  يعم أورو  .  منزال. 161، هيمه إسرائيل سقا 2104ولفه التقرير إلى أنه  الل عام  وا 
، وسةل  ش ل عام تيمير 2104منازل ف  القيا الشرقية  الل اللام  210فيما سةل التقرير هيم 

 ف سطينيا. 0077منزال  ما فيلا م ان س نية، تأوي ت ك المنازل  211لف  إسرائيل
ف سطينيا أ ثر من نصفلم من األطفال، و اتوا  ال مأوى  77و الل األيام الثالثة الماضية، تم تشريي 

  لي تيمير منازللم الت  ساهمه األمم المتحية   نائلا.
2/2/2102، القدس، القدس  

 
 ي عامأومة األخير طعنة للموظفين ونسعى لتحويل الملف لقضية ر موظفو غزة: بيان الحك .45

استن ره ال ةنة النقا ية ل يفاع عن حقوق المو"فين  يان ح ومة الوفاق األ ير الاي لم يتطرق : غزة
إلى ا ر مو"ف  قطاع غزة وتلت ره طلنة ف  "لر المو"ا الف سطين  واستمرار ف  سياسة التمييز 

 غزة. م يالين الت  تنتلةلا ح ومة الحمي هللا ضي قطاع  ين المو"فين وال يل 
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وأ يه ال ةنة أن حرا لا النقا   المستمر يوازن  ين الحق المط    والنقا   ل مو"فين و ين مواص ة 
تقييم ال يماه ل ةملور الف سطين  ف   افة المةااله، وأنلا تحرص أن يوةه حرا لا وفلالياتلا 

 لوطن  لتحقيق مطال نا اللايلة.ل ضغط ع ى ح ومة التوافق ا
رفضلا  ل األصواه الت  تسلى إلى شق صا المو"فين ووحيتلم، والت  تيعو  وأوضحه ال ةنة

إلى تنفيا إضرا اه عشوائية وفريية غير منض طة،  ما ويعه المو"فين إلى عيم التلاط  مللا، 
 صة وأن اإلعالن عن أي فلالية وأن يالةسم الوحيي الاي له حق تنفيا الفلالياه ه  النقا اه المر 

 لييًا عن ال ةنة النقا ية غير ملترا  لا ومن يل نلا يتحمل  امل المسئولية األ القية والت لاه 
 القانونية للاي.

أنلا تسلى ع ر الحم ة اإلعالمية ال  يرة إلى تحويل قضية المو"فين ف  قطاع غزة إلى  وأشاره
 ق ع ى المو"فين.قضية رأي عام ووقا تغول ح ومة الوفا

تلمل اآلن ف  ال ةنة النقا ية ع ى تقييم الحراك النقا   وتطوير األيا  واست يام آلياه “إنلا وقاله 
ةييية وتس ير  ل الطاقاه المم نة والمتاحة قانونيا ونقا يا لتوةيه الضغط ع ى الح ومة والتأثير 

 ي.ع ى قرارها  حل مش  ة المو"فين ف  قطاع غزة
ال ةنة النقا ية ل يفاع عن حقوق المو"فين اإلطار الةامع ل لمل النقا   ف  قطاع  أن ما وأ يه 

 غزة.
0/2/2102، وكالة سما اإلخبارية  

 
 انتشار أمراض تنفسية في طولكرم بسبب سموم إسرائيلية .46

 شفه يراسة يولية عن ملاناة س ان عيي   ير من مناطق ميينة ع ي اللايي:  نيفين-عمان 
سطينية من أمراض تنفسية ناتةة عن المواي ال يميائية الضارة الت  تط قلا المصانع طول رم الف 

 .وا غالقلاحم ة يولية ل توقيع ع ى عريضة لمقاطلة هاه الشر اه  إطالقاإلسرائي ية، ونتج عن الك 
ع ى نس ة منه فقي قرعه « اليستور»اليولية وحص ه « آفاز»عن من"مة  أماووفق  يان صير 

عن  طورة ما يحيث ف  ميينتلن، ف   اإلعالنرسة فاطمة الزهرا  ف  طول رم ةرا طال اه مي
صر ة طفولة  إطالقلن"ل ملاناة غال ية الطال اه  الميرسة من أمراض تنفسية، والك من  الل 

األورو   مقاطلة هاه الشر اه وا غالقلا،  االتحايمطال ين  مساعيتلن،  تحرك ي يأ من مناشية 
نقاا أطفال ف   سطين من هاه السموم.وا 
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مصانع ال يماوياه اإلسرائي ية حويله  لض أرةا  ميينة طول رم إلى مناطق  أن إلىولفه ال يان 
اامن و ة وم يئة  األمراض،  االتحاي األورو  ، وهو أ  ر سوق للاه الشر اه،  إغالق  إقناعما تم  وا 

 أ وا ه أماملا، فإنلا لن تتم ن من االستمرار اقتصاييا.  
2/2/2102، الدستور، عّمان  

 
 وحارب وقطعت يده" داعش"انضم إلى  "41 أراضي "فلسطيني من  .47

(، إلى قاف ة الش ان 40تل أ يا: انضم شاا آ ر من المواطنين اللرا ف  إسرائيل )ف سطيني  
ف  سوريا، ع ر الحيوي التر ية وعاي هار ا من هناك، إال أن « ياعش»الاين غرر  لم وانضموا إلى 

عاما(،  سر ييه وعاي إلى أه ه إنسانا آ ر، عاةزا  01شاا الاي ييعى ملران يوسا  اليي )ال
 وملاقا.

وقي  شفه تفاصيل قصته، أما، عنيما قيمه النيا ة اللامة لمح مة الص ح ف  الناصرة، الئحة 
« شياع»اتلام وصفتلا   طيرة، وط  ه تمييي اعتقاله حتى انتلا  محا مته. وحسا روايته، فإن 

 يوالر، وسرحته من ال يمة. 211عن فقيانه ييه  قيمة « تلويضا»يفله له 
شا ا من مواطن  إسرائيل اللرا، الاين غرر  21تةير اإلشارة إلى أن  اليي، هو واحي من نحو 

 . يعوى محار ة الن"ام السوري. وقي قتل ثالثة منلم  الل القتال« ياعش» لم ووص وا إلى 
ان  اليي، أما، يعا وزير ال ارةية أفيغيور لي رمان، إلى محا مة الشيوت وف  أعقاا محا مة ملر 

الاين يروةون ل ف ار المتطرفة الت  تشةع ه ال  الش ان ع ى اإلرهاا وتةمل »وأئمة المساةي 
 «.صورة )ياعش(

0/2/2102، الشرق األوسط، لندن  
 
 في غزة.. حيوانات برية تموت جوعا .48

   الم ثا واللنيا، لمحيط حييقة حيوان يغا ة الةنواي، ف  قطاع حرم القصا اإلسرائي: الس يل
غزة،  الل الحرا اإلسرائي ية األ يرة ع ى قطاع غزة، صيا اللام الماض ، مال لا واللام ين فيلا 
طلاملم، ما أيى إلى نفوق عيي   ير منلا، وت  ي مال لا  من الوصول إليلا، لالعتنا   الحيواناه وا 

 ل سائر فايحة.
المفارقة أن هاه يالفاةلةي، الت  لحقه  مالك الحييقة، تت رر مله ل مرة الثالثة، حيث  سر اللييي و 

 .2102، و2110من الحيواناه،  الل الحر ين ال تين شنتلما إسرائيل ع ى قطاع غزة، عام  
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عام ويقول محمي عويضة، مالك الحييقة لو الة األناضول ل ن ا :ي افتتحه الحييقة  مشروع  اص 
م، لم نستطع 2110م مع  ياية الحصار اإلسرائي   ل قطاع، و الل الحرا األولى عام 2117

الوصول ل حييقة،  فلل القصا اإلسرائي   اللنيا، وماته  ثير من الطيور والحيواناه  اه"ة 
الثمن، ةوعا، و فلل أصواه االنفةاراه والش"ايا الت  تتناثر من الصواريخ ورائحة الي ان 

 اعي  لي القصاي.المتص
م، حيث 2102وأضاا عويضة:ي أعينا افتتاح الحييقة، وأي  نا حيواناه ةييية، لنفاةئ  حرا 

 ماته أيضا ال ثير من الحيواناه والطيور، لنفا الس اي.
، لم يستطع 2104يوما، و يأه ف  يوليو/تموز  20ومع قيوم الحرا األ يرة، الت  استمره 

 أيى لنفوق ال ثير من الحيواناه ةوعا.عويضة الوصول ل حييقة، مما 
 صنفاي. 41صنفا من الحيواناه من أصل  31واستطري عويضة: ينفق حوال  

من  4من طيور النلام، وحييتان، و 2غزالن، و 7وأضاا ملييا  سائره:ي فقيه أسيا، ونمرا، و
قروي،  01، ومن طيور ال شروش 4تماسيح أمري ية، وائ ين، و 4حيواناه النيص، وحيوان الما، و

 وض لاني.ي
ولفه إلى أن محيط الحييقة الواقلة ف  م ان ريف ، تلرض لليي   ير من الغاراه الةوية 

ألا يوالر  021وقير عويضة  سائره،  نحو  اإلسرائي ية، مما منله من الحضور إليلا إلطلاملا.
ير ةيا، ن"را لق ة ولم تقتصر  سائره ع ى الك، حيث تق ص عيي زائري الحييقة  ش ل    أمري  .

 الحيواناه النزي ة فيلا.
ووفًقا إلحصائياه رسمية لوزارة الزراعة الف سطينية، فإن قيمة ال سائر ف  قطاع الثروة الحيوانية، 

 م يون يوالر أمري  . 41 س ا الحرا اإلسرائي ية األ يرة، وص ه إلى 
2/2/2102، السبيل، عّمان  

 
 از إسرائيليتفاوض الستيراد غ السلطات المصرية .49

قال مصير مس ول  وزارة ال ترول المصرية إن وفيا  :نايية الةوي   -ع ي الرحمن عايل  - القاهرة
من شر ة نو ل انرة  االمري ية الت  تيير حقال ل غاز ف  اسرائيل اةتمع يوم األحي  مس ول  

احثاه  شأن تزويي مصر م  إلةرا الشر ة القا ضة ل غازاه الط يلية )ايةاا( التا لة ل وزارة والك 
  الغاز الط يل  من اسرائيل لسي احتياةاه قطاع ال لر ا .

الفنية الستيراي   اإلةرا اهوقال المصير الاي ط ا عيم ال شا عن اسمه إن الم احثاه تتل ق 
  مياه من الغاز االسرائي  .
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 ي.يرايهايم ن است الت واضاا قائال لرويترز ييةري حاليا مفاوضاه حول  مياه الغاز 
وف  وقه سا ق يوم األحي قال مصير ف  مطار القاهرة إن وفيا وصل من إسرائيل إلى مصر ف  

 زيارة تستغرق عية ساعاه ل حث تزوييها  الغاز الط يل .
 0/2/2102وكالة رويترز لألنباء، 

 
 ليست إرهابية" القسامالجماعة اإلسالمية في مصر: " .51

مصريا يلت ر  تائا عز اليين القسام الةناح اللس ري  رفضه قوى سياسية مصرية ح ما قضائيا
 لحر ة )حماا( من"مة يإرها يةي.

وقاله الةماعة االسالمية ف  مصر إنلا ت قه  الصيمة واليهشة ح م مح مة األمور المستلة ة 
 غير الم تصة ف  سا قة قاله إنلا لم تحيث ف  أي من اليول اللر ية واإلسالمية.

أن ما يثير اليهشة هو أن المح مة ااتلا رفضه يعوى مماث ة  ح"ر أنشطة  وأضاا  يان الةماعة
 إسرائيل يا ل مصر واعت ارها من"مة إرها ية  يعوى عيم اال تصاص.

واعت ره أن مثل هاا الح م ال يصا إال ف  مص حة إسرائيل إلسلامه ف  حصار المقاومة 
ضلافلا، وهو ما ي يي إلى ضياع ال  حقوق الف سطينية.الف سطينية يوليا وا 

وأ يه الةماعة اإلسالمية قناعاتلا  أن حر اه المقاومة ف  ف سطين ع ى ا تالفلا ه  حر اه 
 لمصر  اعت ارها  ط اليفاع األول ضي الليو اإلسرائي  . استراتيةياتمثل عمقا 

 2/2/2102الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 حبر على ورقحظر "القسام" قرار محكمة مصرية بخبراء قانون مصريون:  .50

قال   را  قانونيون إن قرار مح مة القاهرة ل مور المستلة ة أما الس ه،  :قيا  را –القاهرة 
يراةلا  ف   ح"ر ي تائا عز اليين القسامي الةناح اللس ري لحر ة المقاومة اإلسالمية يحمااي وا 

ا التن"يم ليا له أي يةماعة إرها يةي، يلت ر  أنه لم ي ن  النس ة ل شق ال اص  الح"ر، ألن ها
مقار أو أفراي يا ل مصر، م  يين أنه قرار سياس ، ويحمااي حر ة تحرر وطن  ي زم القانون  

 اليول  مصر وغيرها من اليول  يعملا ال ح"رها. 
ووصا الي تور السيي أ و ال ير ال  ير ف  القانون اليول ، الح م  أنه يمنليمي، لصيوره من مح مة 

ح مة األمور المستلة ة ليسه م تصة هنا لليم توافر حالة االستلةال ف  هاا غير م تصة يألن م
األمر،  ما أن القضا  المستلةل يح م من  الل "اهر األوراق وال يتلرض لموضوع اليعوى، 
والح م  طأ ملن  ةسيم يستوةا إحالة من أصيره إلى لةنة الصالحية القضائيةي. وأضاا أ و 
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 راي قائال إنه يأيضا هو ح م سياس   اليرةة األولى، رغم أن حر ة ال ير ف  تصريح لف يقيا 
حماا حر ة تحرر وطن  ط قا ل قانون اليول  واليليل ع ى الك اعتراا اللالم وال يان المحتل  الك 

 حيث عقي مللا اتفاقياه هينةي. 
رية ف  وأضاا: يحماا تنط ق ع يلا الشروط الواةا توافرها ف  حر اه التحرر الوطن  الوا
م 0177القانون اليول  اإلنسان  و اصة ف  اتفاقياه ةنيا األر لة وال روتو ولين اإلضافيين للام 

و اصة ال روتو ول الثان ي، والاي ينص ع ى أن ي ل اليول م زمة  تقييم  افة أنواع اليعم لحر اه 
 التحرر الوطن  حتى اليعم المس ح أما م اشرة أو عن طريق أراضيلاي. 

الي تور ع ي هللا األشلل أستاا القانون اليول  ومساعي وزير ال ارةية األس ق أن يح م ح"ر وقال 
أنشطة  تائا القسام أمر غير منطق ، ألنه ال توةي مقار أو أفراي للا يا ل مصر، و التال  ف ن 

 ت ون هناك آلية عم ية لتط يقه ع   أرض الواقعي. 
ا إلى التراةع عنه، م  ًيا أنه ينتيةة من نتائج الشحن واستن ر األشلل، صيور هاا الح م، ياعيً 

اإلعالم  المصري ضي حر ة حماا وقطاع غزةي، م  يا يأن تنفيا هاا الح م سي ون  طأ   ير 
أن يمص حة مصر مع يعم المقاومة وتلزيزها وليا الي ول ف   الفاه أو  إلىوغير مق ول، الفتًا 

 مشا ل مللاي. 
اللنان ، أستاا القانون اليول   ةاملة عين شما، أن تنفيا هاا الح م يستحيل  وقال الي تور إ راهيم

ف  ال ارج، وللاا يسي ون التنفيا ف  اليا ل، ولو لم ي ن ل تائا القسام مقار أو أفراي يا ل مصر 
 فسيص ح الح م  مثا ة ح ر ع ى الورق ولن ي ون له قيمةي. 

 0/2/2102قدس برس، 
 
 ء.. وقرار حظر القسام ال يمثل المصريينعلى والدي بشأن سينانجل مرسي: عباس كذب  .52

استن ر أسامة نةل الرئيا الملزول محمي مرس  اتلاماه رئيا الس طة : محمي هنية - الرسالة نه
محموي ع اا لواليه،  اإلعالن عن التنازل عن ةز  من سينا  لصالح الف سطينيين،  ما يح و له 

 مع مصر.الحييث  الك  ل لقا  اعالم  
، إن ع اا ي اااي، وما يتحيث  ه ليا غريً ا ع يه فلو الرسالةوقال أسامة ف  تصريح  اص  ف

عن مقيساه شل ه وامته، ف ن يةي حرًةا  التةرأ ع ى رةل  لإلسرائي يينأ رج اسوا ما عنيه وتنازل 
 مغيا قلًرا   ا السةون والزنازين.
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ام ع ى أي ةلة يونما المصريين، مشيًرا إلى أنه  ان وأ يي موقا واليه تةاه أرض سينا ، وأنلا حر 
يلت ر  أن اهل سينا  أهل علي ووفا  وهم أصحاا ارض حقيقيين وليسوا شر ا   ما يح و ل  لض 

 تسميتلم  الك، ألنلم أصحاا األرض وأفل لا ومن يافلوا عنلا،  حسا تل يره.
 ية، وأن سينا   ما القاهرة ال فرق وأضاا ي تلامل واليي مع أهل سينا  ع ى أنلم  ام وا األه

  ينلماي.
وقال إن واليه تلامل مع ع اا  صفته رةل يولة منض ط، يتلامل مع الةميع وفق محيياه اللمل 

 الوطن .
ولفه إلى أن واليه تمسك  لالقاه إيةا ية مع عية رموز وطنية ف سطينية، غير أن ع اا  ان 

 األمانة وافترى ع ى الرئيا.
أ يي أن واليه  ان ميرً ا لحقيقة يور المقاومة الميافلة عن ارضلا، وان حماا منشغ ة  وف  السياق،

 الري ع ى الليوان اإلسرائي   وال يم ن للا أن توةه رصاصلا نحو المصريين، وهاا ما يلترا  ه 
 مسئولين ف  الن"ام الحال  ف  الة ساه السرية، ع ى حي تل يره.

ئة مما تتلم  ه، و لض الرموز تل ن  ش ل واضح أن حماا وأضاا يال ل ييرك أن حماا  ري
  ريئة من االتلاماه الت  توةه ضيهاي.

و شأن اتلام القضا  المصري ل تائا القسام  اإلرهاا، أ ي أسامة موقا واليه الياعم والم يي 
يا ف  ل مقاومة الف سطينية لن يتغير، وأنه غ ييا  القوة المس حة عن يعم الشلا الف سطين ، مشي
 الوقه نفسه، ع ى قرار مح مة مصرية إيراج  تائا القسام من"مة إرها ية يال يمثل المصرييني

وقال يإن الن"ام الحال  ف  مصر ال يحتاج لقرار محا م ليقا موقفا عيائيا ضي المقاومةي، مشيرا 
ويلت رونلا  إلى أن ما يةري ف  المحا م ال يمثل المصريين الاين يحم ون هم القضية الف سطينية

 مسألة م يأ.
وشيي ع ى أن الشلا المصري يشلر  األسى من الحماله التحريضية الت  تستليا المقاومة 

 الف سطينية، والت  قال إنلا يشرا االمة وعزهاي، مشيرا إلى أنلا مفتاح الحل ل قضية الف سطينية.
 0/2/2102الرسالة. نت، فلسطين، 

  
 في قطاع غزة مل مع خمسة آالف مراجعتعااألردني يالمستشفى الميداني  .53

تقييم  يماه ط ية متليية لمراةليه من  34يواصل المستشفى المييان  االرين  غزة :  ترا – غزة
األهل ف  قطاع غزة لتسلم ف  الت فيا من ملاناتلم وتياوي أوةاعلم، حيث تلامل منا  ي  عم ه 
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ا مراةع ف  قطاع غزة من م ت ا من  ما اال أ ثرف  قطاع غزة منا أس وع وحتى أما مع 
 الت صصاه الط ية.

ان وةوينا هنا ع ى ياللقيي الر ن أحمي اللضاي ة:  34وقال قائي المستشفى المييان  االرين  غزة 
ارض قطاع غزة الح يا و ين أه نا وأح تنا هو من اةل تأيية واة نا ف  تنفيا توةيلاه ةاللة الم ك 

 .يالط ية واالنسانية ل هل ف  قطاع غزة هللا الثان   تقييم ال يمة ع ي
 2/2/2102الدستور، عمان، 

 
 وتزرع الخوف لم تعد هي التي تصنع المعادالت "إسرائيلوزير الصناعة اللبناني: " .54

القائل إن  يحزا هللايةيي وزير الصناعة ال  نان  حسين الحاج حسن موقا : الحياة – يروه 
ياله، وتزرع ال وا،  ل أص حه ه  الت  ت اا من رةال لم تلي ه  الت  تصنع الملا»إسرائيل 

زمن اللزائم ولى، ولو أن  لض اللرا و لض ال  نانيين ال »، م  يًا أن يتل موا  يا يضحون
 .ييرييون أن يقروا  لزيمة الليو

عم ية مزارع ش لا تفتح ع ى مرح ة »النيا ية ع   فياض أن  يالوفا  ل مقاومةيورأى عضو  ت ة 
اا  ان الليو اإلسرائي   ق ل اللم ية يلي ل لا ق ل أن يشن حر ًا أو عيوانًا شاماًل، فإنه ةييية،  وا 

رفع يالسيي حسن نصر هللا األ ير  يحزا هللاي، ملت رًا أن  طاا األمين اللام لف ي ليها سيلي ل م يون
ف  ص ا السياساه  مستوى الحماية واالستقرار ف  ل نان وق ل الفرص الليوانية اإلسرائي ية، وهما

والمواقا الت  تت اها قياية المقاومة، وأن  ل من يف ر  لقل موضوع  وطن  ومس ول ال  ي أن 
 .ييقرأ هاه النتائج ويس يِّم  لا  لييًا من أي م ايية سياسية ر يصة

 2/2/2102الحياة، لندن، 
 
 غزةاألمم المتحدة تطالبان الدول المانحة بإعادة اعمار و الجامعة العربية  .55

اتفق األمينان اللامين ل مم المتحية  ان    مون، والةاملة اللر ية الي تور : مراي فحتى -القاهرة 
ن يل اللر  ، ع ى توةيه نيا  مشترك إلى  افة اليول المانحة ل وفا   تللياتلا المالية الت  التزمه 

لشلا الف سطين  ف  غزة،  لا ف  م تمر القاهرة، إلعاية اعمار غزة، والك ل ت فيا من ملاناة ا
 وال ي  ف  إعاية االعمار.

وقال األمين اللام المساعي لش ون ف سطين واألراض  اللر ية المحت ة السفير محمي ص يح، إن 
األمينين اللاميين اتفقا  الل اتصال هاتف   ينلما، و لي مشاوراه أةراها منسق األمم المتحية إلى 

 ةيه نيا  مشترك ف  هاا الشأن.الشرق األوسط رو ره سيري، ع ى تو 
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وأضاا ص يح ف  تصريحاه صحفية عقا استق ال األمين اللام الي تور ن يل اللر  ، لمنسق 
األمم المتحية رو ره سيري، أن ال قا  يأت  ف  إطار تحرك الةاملة اللر ية لتوفير اإلم انياه 

 السو . الالزمة إلعاية اعمار قطاع غزة،  اصة أن الوضع ف  غزة ف  غاية
وأشار ف  الك إلى عيم إيصال األموال الالزمة إلعاية االعمار، ولت فيا آالم الشلا الف سطين ، 

ألا منزل ميمر،  اإلضافة إلى اليمار الاي لحق  ال نية التحتية  11موضحا أن هناك ما يقارا 
 ل. اصة ال لر ا  والما ، م  يا أن  ل هاه األمور متوقفة  س ا عيم إيصال األموا

 2/2/2102الشرق، الدوحة، 
 
 إيطاليا وألمانيا تدينان البناء االستيطاني في الضفة الغربية .56

 تواله أما ريوي الفلل اللالمية واللر ية ع ى الم ططاه االستيطانية:  فاح ز ون - رام هللا
ف  الح ومة الةييية، إا أعرا  اولو ةينتي ون ، وزير الش ون ال ارةية والتلاون اليول   اإلسرائي ية

وحية س نية ةييية  431 اليه إزا  قرار الس طاه اإلسرائي ية الشروع ف   نا  « ق ق»اإليطالية، عن 
هاا القرار من شأنه أن يزيي من تلقيي يوقال ةينتي ون  ف   يان، إن  ف  الضفة الغر ية المحت ة. 

ا مع نياه التوصل إلى السالم الةلوي الرامية إلى استئناا المفاوضاه  ين الطرفين، وي يو متلارض
إيطاليا تيعو الح ومة ي، مضيفا أن يع ى أساا حل اليولتين، والت  أ يتلا الح ومة اإلسرائي ية مرارا
 .ياإلسرائي ية إلى إعاية الن"ر ف  هاا القرار وف  سياسة االستيطان

 نا  مئاه الوحياه  من إعالن إسرائيل يق قلا الشييييوف  ألمانيا أعر ه الح ومة األلمانية عن 
تزيي من عرق ة تط يق حل ياالستيطانية الةييية ف  الضفة الغر ية المحت ة، ملت رة أنلا  طوة 

اليولتين، وت لث  إشاراه  اطئة  اتةاه استئناا المفاوضاه المل قة  ين الطرفين اإلسرائي   
ومة األلمانية طال ه األطراا الح ي. وأضافه المتحيثة  اسم الح ومة األلمانية أما أن يوالف سطين 

عني  ل مناس ة  الت    عن أي تحرك أحايي من شأنه أن يزيي من تلقيياه الوضع ف  المنطقة، 
 .يوالاي هو  األصل متوتر

 2/2/2102الشرق األوسط، لندن، 
 
 بيكر: خطاب نتنياهو أمام الكونغرس سيكلفه غالياً جيمس سبق كي األيمر وزير الخارجية األ .57

وةه وزير ال ارةية االمير   االس ق انتقايًا حايًا : ترةمة  اصة -القيا يوه  وم  - رام هللا
 طاا  إللقا ل زيارة الت  يلتزم رئيا ح ومة االحتالل  نيامين نتنياهو القيام  لا ل والياه المتحية 

 امام ال ونغرا االمير  ، والك حسا الموقع االل ترون  لصحيفة يملارياي.
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 ي ر الاي تولى منصا وزير ال ارةية االمير   ف  علي الرئيا االمير   االس ق  وةا  ف  اقوال
 طاا امام ال ونغرا،  إللقا اا  ان نتنياهو حقيقة قي  اير من اةل يعوته إا يةورج  وش األ

 يون ان تنسيق مع ال يه اال يض، ومن  الل االلتفاا ع ى الرئيا او اما، فإن الك يش ل  رقا 
 تو ول ولقواعي االصولي.فاضحا ل  رو 

واشار  ي ر الاي  ان يتحيث  الل مقا  ة اةرتلا مله ش  ة يس     إاي االمير ية ضمن  رامج 
يواةه االمةي الى ان الك يلت ر  رقا صريحا ليا له سا قة، وانه لم يا ر حايثة مشا لة، مضيفا 

 يان االمر قي ي  ا نتنياهو غاليا امام النا ا يوم االنت ا اهي.
  مة امام ال ونغرا، ل ن مص حة  إللقا وا ي  ي ر ان من حق رئيا ال ونغرا يعوة من يشا  

الوالياه المتحية تقتض  ان يتم الك  لي التنسيق  ين اراع  الح م التنفياي والتشريل ،  اصة ان 
اي، وليا من االمر يتل ق  اللالقاه ال ارةية ل والياه المتحية، والت  ه  من مس ولية الاراع التنفي

 ملام ال ونغرا.
وا ير  ي ر  رئيا الوزرا  االسرائي   االس ق اسحق شامير فقال يانه لم ينةح ف  إيارة اللالقاه مع 

هو ان يتأ يوا من ان زعما هم يييرون عالقاه  لإلسرائي يينالوالياه المتحيةي مشيرا ان االمر االهم 
 ةيية مع ح يفلم االقرا ةيا ف  واشنطن.

قائال: يزيارة نتنياهو قي تحيث رية فلل وت رر ما حيث مع شامير عنيما تنافا مع اسحق  واضاا
را ين و سر االنت ا اه امامه، حيث  ان الس ا الرئيا ل سارته هو عيم إيارته الس يمة ل لالقاه 

 مع الوالياه المتحيةي.
 0/2/2102القدس، القدس، 

 
 مأساة "إسرائيل"ت األبيض مع عالقة البي: السيناتور األمريكي جون ماكين .58

قال السيناتور األمري  ، ةون ما ين، إن اللالقة  ين ال يه األ يض س  أن أن:  - واشنطن
سرائيل يمأساة،ي والك  لي االنتقاياه الت  وةله ل رئيا األمري  ،  اراك أو اما الاي عارض قيام  وا 

أمام مة ا الشيوت، وع ى الصليي اآل ر رئيا الوزرا  اإلسرائي  ،  نيامين نتنياهو  إلقا    مة 
اال ر االنتقاياه الت  وةله إلقيام نتنياهو ع ى مثل هاه ال طوة ووصفلا  أنلا تي ل  فيالسياساه 

: ياللالقاه  ين الرئيا أو اما ونتنياهو ضليفة  ما CNNوقال ما ين ف  مقا  ة مع  األمري ية.ي
هاا  حي ااته مأساة،  اعت ار أن إسرائيل ه  نل م، وه  ف  أسو  حالة شليتلا ف  حيات ، و 

 الييمقراطية الفلالة الوحيية ف  الشرق األوسط.ي
 0/2/2102سي ان ان، 
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 أكثر من إيران "إسرائيل"استطالع: البريطانيون يمقتون  .59

ا ره صحيفة يتايمز أوا إسرائيلي أن ال ريطانيين يمقتون اإلسرائي يين أ ثر من : 20عر   -لنين 
 يران.مقتلم إل

وتقول الصحيفة إنه ةا  ف  يراسة استطالعية أن ال ريطانيين ين"رون  نوع من المقه ل وريا 
 الشمالية، أ ثر من مقتلم إلسرائيل، الت  تأت  ف  المرت ة الثانية. 

ويشير التقرير إلى أن اليراسة أةريه ف  آا/ أغسطا اللام الماض ، ف  اروة الحرا اإلسرائي ية 
ره نتائةلا يوم ال ميا، عن المللي الم    ل ش ون ال ارةية يتشاتام هاواي. ع ى غزة، وصي

 و شفه أن ال ريطانيين لييلم مواقا س  ية تةاه إسرائيل أ ثر من الماض . 
من ال ريطانيين لييلم مواقا غير ةيية تةاه إسرائيل، مقارنة مع  %32و حسا اليراسة فلناك نس ة 

 .%07حيث  انه النس ة ، 2102يراسة أ رى أةريه عام 
وتةي الصحيفة أن هاا يلن  أن إسرائيل تلي غير مح و ة، مقارنة مع الموقا من إيران، حيث 

 .2102، وه  أقل من ت ك الت  سة ه عام 2104ف  يراسة عام  %33منحلا المشار ون نس ة 
مشار ين، و انه وي ين التقرير أن  وريا الشمالية ه  فقط الت  حص ه ع ى نس ة غير مح اة من ال

 .2102ف  يراسة عام  %41، مقارنة  ف%47النس ة 
وتنقل الصحيفة عن مليي اليراسة قوللم إن الزياية النس ية ف  المواقا الملايية تةاه إسرائيل 

يعنيما  انه إسرائيل تشن عم ية عس رية ضي حماا ف   2104ةا ه ف  آا/ أغسطا عام 
 لضحايا المينييني. غزة، وقي تس  ه  سقوط عيي   ير من ا

 0/2/2102، 20موقع عربي 
 
 أكبر مكتبة جامعية في روسيا "يلتهم"حريق  .61

اةتاح حريق ض م أما األول الم ت ة الةاملية الرئيسة ف  موس و، متس  ًا ف  : أ ا ا -موس و 
إتالا أ ثر من م يون وثيقة تاري ية فريية، وسط اهول األوساط الل مية الت  اعت رته  مثا ة 

 ثقافية. يتشرنو يلي
ووفق رةال اإلنقاا، فإن الحريق الاي انيلع مسا  الةملة الماض ، ولم يةرِّ إ مايه تمامًا حتى 
مسا  الس ه الماض ، أتى ع ى ألف  متر مر ع من م ت ة المللي الل م  ل ل وم اإلنسانية الاي 

و الفه تلوي الى  ويضم أ ثر من عشرة ماليين وثيقة تاري ية من  تا وصحا 0100أنشئ عام 
 الفترة من القرن السايا عشر إلى القرن اللشرين.
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إنلا  سارة فايحة ل ل وم: فاألمر يتل ق  أ  ر يوقال رئيا أ اييمية الل وم فالييمير فورتوا: 
 األمير   ف  واشنطن. يمةموعة من نوعلا ف  اللالم تلايل ر ما م ت ة ال ونغرا

ت ون موةوية ف  أي م ان آ ر، و ل ملاهي الل وم اإلنسانية  توةي هنا وثائق يستحيل انيوأضاا: 
. 0106النووية الت  وقله ف  أو رانيا عام  يتست يم هاه الم ت ة. ما حيث يا ر   ارثة تشرنو يل

ملمتنا ست ون يف  المئة من الوثائق تلرضه ل ت ا. وقال:  02واستنايًا إلى فورتوا، فإن أ ثر من 
 .يالالزمة لالك موةوية ترميملا والت نولوةياه

وتضم الم ت ة واحية من أغنى المةموعاه ف  اللالم من  تا  ال غاه السالفية ووثائق رسمية 
يطالية وأيضًا أمير ية.   ريطانية وا 

ه غ( ف  الط قة الثانية من الم نى  01:11) 22:11 يا الحريق الةملة الماض  قرا ة الساعة 
 211 طوال نلار اليوم التال ، ع ى رغم مشار ة أ ثر من الواقع ةنوا موس و، واستمر مشتلالً 

 رةل إطفا  ف  محاولة إ مايه.
 ن من المستحيل انتشال ال تا  س ا شية الحرارة يا ل الم نى.أوأوضح مصير ف  أةلزة اإلنقاا 

 2/2/2102الحياة، لندن، 
 

شــل سياســاتها فــي لتبريــر ف” كــبش فــداء“ إلــى "جنــاح القســام"الســلطات المصــرية تريــد تحويــل  .60
لمصر وشعبها الوطني الشـريف وتضـحياته ” إهانة“بالقرار يشكل  اإلسرائيليةسيناء.. واالحتفاالت 

 وشهدائه
 افتتاحية رأي اليوم

الالفه  قرار مح مة مصرية اعت ار  اإلسرائي   واإلعالم لم نستغرا هاا االحتفال الرسم  والشل   
 أض م فلاه.. ارها ية ةماعة“ ″حماا“ اإلسالميةالمقاومة  الةناح اللس ري لحر ة”  تائا القسام“

 تقيم الاي  الااه، التوقيه هاا مثل وف  إلسرائيل، المصرية الس طاه تقيملا ان مم ن هيية واثمن
، وتحاول ان تو"ا اللةوم اليموي ع ى مة ة ”اإلسالم  لإلرهاا“اللالم  ضحية  إلى نفسلا فيه
 تلا.ف   اريا لمص ح” شارل  ا يو“

ل يولة، ” مطية“القضا  ف  مصر الراهنة ليا له عالقة  النزاهة والحرية واالستقاللية، و اه 
منلم ع ى وةه ال صوص، فلل يلقل ان يصير هاا القضا   واإلسالميينتست يمه ضي  صوملا، 

ا المفت  ل تصييق ع يل إلى أوراقلممتلم ف  ساعاه مليوية، ويحيل  211ف  حق   اإلعياماح اما 
النلم شار وا ف  م"اهراه احتةاةية ضي سياساه الق ضة الحيييية؟، وهل يلقل أيضًا ان يق ل 

ف  ال الي ان ي ون  األع ىرئيا المح مة اليستورية الل يا )عيل  منصور(، الس طة القضائية 
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واةلة، او شاهي زور، ع ى انقالا عس ري، ويتولى منصا الرئيا الم قه، وهو من المفترض ان 
 ون اقوى من  ل الس طاه، وضمير شل ه القانون  واليستوري؟ي 

الس طاه المصرية تترنح من شية الضر اه اليموية الت  تتلرض للا قواتلا ف  سينا ، و ان آ رها 
فاتسمه قراراتلا ” اليولة االسالمية“فرع ” لوالية سينا “ةنييا ف  هةماه للناصر تا لة  31مقتل 

 ةماعة ارها ية.” ةناح القسام“ الت  ط، وآ رها اعت ار 
 ع يلا واع ن  التال ، غزة وقطاع ″حماا“الن"ام المصري الحال  ال ي ن ويا لحر ة  أننيرك ةييا 

المنت ا محمي مرس ، واتلملا  اقتحام سةون مصرية  الرئيا إطاحة  لي األولى ال ح"ة منا الحرا
ل ثورة المصرية، ف  ال اما  األولى ياماأللالفراج عن ملتق   قياية حر ة اإل وان المس مين ف  

لشن حم ة تةريم  اإلعالمية، واطالق وسائ ه 2100واللشرين من شلر  انون ثان  )يناير( عام 
وتشلير ضيها وقيايتلا،  اعت ارها الاراع الف سطين  ل حر ة ال صم )اإل وان المس مين(، ول ن ما لم 

لى وضع الةناح اللس ري ل حر ة ع ى قائمة ي طر ع ى  النا مط قا ان تصل هاه ال راهية ا
 اإلرهاا ف  ح م قضائ  مزور ومسيا.

، ونفا عية األ طالالاي  اض ثالثة حروا ضي إسرائيل صمي  الللا صموي ” القسام“ةناح 
المحت ة، وش ه صواري ه اللمل ف  مطار  األراض ف  ق ا  إسرائي ية أهيااعم ياه فيائية ضي 

، ال يم ن ان ي ون ةناحا ارها يا،  ل المالةئ إلى إسرائي  ماليين  أر لةن م أ ثر وأرسل، أ ياتل 
 منلما. أي إلىينتم   أن، ومن يقول غير الك ال يم ن واإلسالميةاللر ية  ل متينهو ف ر 
اللنا واإلرهاا ف  سينا  تتحمل مس وليته الس طاه المصرية وسياساتلا الفاش ة،  أعمالتصاعي 

 ”فيا    ش“ الى تحوي ه الس طاه هاه تحاول الاي اللس ري ةناحلا أو ″حماا“وليا حر ة 
 .إ فاقاتلا لتغطية

ةميع األنفاق تحه الحيوي المصرية الف سطينية، و  قه منطقة عازلة  أغ قهالس طاه المصرية 
ةميع الس ان المصريين من المنطقة الت  عاشوا  وأة ه لمق  ي ومتر وطول عشرة  ي ومتراه، 

 أنمتواص ة، ف يا يم ن لةناح القسام  ألشلرمل ر رفح الحيويي  وأغ قهئاه السنين، فيلا لم
مث ما تقول ” إرها ية“ينشط ف  سينا  ف  هاه الحالة وي ترق هاه الحيوي المحصنة، ويقوم  أعمال 

 ؟ اسملاالس طاه المصرية والمتحيثين 
 األمن إم راطورية، ان يتفوق ع ى ئي  اإلسراثم  يا يستطيع هاا الةناح المشغول  اللم االحتالل  

 األحيثواالست  اراه المصرية الت  يفوق عيي منتس يلا الم يون ةنيي وم  ر مزويين  أس حة ه  
 اإلق يميةالت  تمثل القوة  األمنية اإلم راطوريةف  اللالم؟ وااا  ان الةناح قام فلال  ا تراق هاه 
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هيارال الي، فلاا ييينلا، وي شا هشاشتلا،  ف  المنطقة، وتستل ك ث ث ميزانية األع"م الم ياراه  وا 
 من اليوالراه الت  تنفق ع يلا سنويا تيري ا وتس يحا.

نما ″حماا“الس طاه المصرية ال ت ره حر ة   ع ى غزة قطاع وأ نا   رمته، الف سطين  الشلا وا 
 عام اإلسرائي   حتاللاال ق ل عاما ثالثين من أل ثر اإلياري لح ملا  ضلوا الاين ال صوص، وةه

تفرقة ف  مل ر رفح  أيويون  غزة، قطاع ف  لل ال  المالة الملام ة هاه نفسر  يا واال ،0167
ةانا تشييي الحصار التةويل  ل نقلم  التنسيق مع  إلى، األ رىوالمنافا الةوية وال رية 

 ؟اإلسرائي يين
ة ومحا ملا الفاقية ل ل ملايير النزاهة ع يه الس طاه المصري أط قهما  إااال يضير ةناح القسام 

قاط ة، النه  واإلسالميةاللر ية  األمتين أنة تهالن هاا الةناح اشرا ما ” اإلرهاا“والحرية، صفة 
عنصرية ف  اللصر الحييث وييافع عن  رامة امه وعقيية، وسط  االن  إرها يةيولة  أل  ريتصيى 

 وتواط  عر يين رسميين.
 قراراتلا المت  طة والفاقية ل ل  اإلسرائي يينرية  ثلا الفرحة ف  صفوا وق وا هنيئا ل س طاه المص

الاي قيم آالا الشليا   األصيلملايير ال رامة واللزة هاه، ونحن ع ى ثقة  أن الشلا المصري 
والم" ومين، سيشلر  ال ةل من هاه التصرفاه، وان  ان ال  واإلنسانيةانتصارا ل حق والليالة 

من القا لين   ا  ألفاً مل"مه التل ير عنلا  وفا من االلتحاق  أ ثر من عشرين  يستطيع ف 
الت  نةحه ف  قمللم وفش ه  األمنيةالاين سقطوا  رصاص قواه الم سسة   أشقائه أوالقض ان، 

 فشال اريلا ف  سينا .
0/2/2102، لندن، ي اليومأر   
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يهإحسان الفق  
ت  ي ةين سا   المتحيثة  اسم ال ارةية األمري ية ع ر يوتيوا قائ ة: يلمصر الحق ف  ات اا 

  طواه لتحقيق أمنلا وتأمين حيويها وقييمنا للا مروحياه األ اتش  يعما لةلويهاي.
ير وحسا يش  ة  نا  اإل  اريةي فإن المح ل السياس  اإلسرائي   يأيلوي يلاريي يقول: يليينا تلاون غ
 مس وق ف  النطاق وال ثافة  ين إسرائيل والةيش المصري وأةلزة الم ا راه ف  علي السيس ي. 

وف  المقال نفسه ي  ي )يلاري( أن يملاهية  اما ييفيي قي تم تليي لا سرا ف  علي السيس  لصالح 
 إسرائيل ويون إعالن الك ل شل ين وأنلا أص حه واقلا ةيييا ل حياةي.
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حماقة يثارا وشلارا.. قي ي فينا األحمق عنيها عنا  التح يل وال حث عن التفسير ف  * عنيما ت ون ال
 يهاليز الحيث..

أتحيث عن قائي االنقالا الاي اقتحم القصر الةملوري المصري ع نوة،  لي أن سحق ةثث آالا 
 الشليا  انطالقا من ح م )ساعة األوميةا والسيا(..

 ف   ئر الحماقة لمزيي من السقوط ..ل نه والحميهلل ي صري ع ى الولوغ 
 فش را لك يا صاحا ال ط ة األثيرة يو  رة تشوفوا مصري.. 

 ش را لك أيلا الف سيس ..
* هل  ان من ق يل الصيفة أن يتم اللةوم ع ى النقطة األمنية ل ةيش المصري ف  سينا ، ثم 

ت ار  تائا القسام ين لث أشقى القوم ف  قضا  السيس  ويصير ح مه ف  غياا الضمير  اع
 مةموعة إرها ية؟ 

اتلمن   ما تشا   الت  يا ف  الر ط  ين هاا وااك، ل ن هال فتحه م ا تلامل قائي االنقال يين  -
 مع قضية غزة والمقاومة؟ 

* إ ان الحرا اإلسرائي ية األ يرة ع ى غزة، قام السيس   يور حمامة السالم  ين المقاومة وح ومة 
إلمال اه الساية، من أةل إنقاا إسرائيل من المأزق الاي وقله فيه عنيما سويل  نتنياهو، استةا ة

 للا شيطانلا ضرا القطاع. 
نلم.. لقي أنقاتلا وساطة السيس  من الصواريخ القسامية الت  وص ه إلى تل أ يا وأي  ه الفئران 

إلسرائي   والمةتمع الصليونية ةحورها، وأوةي للا م رةا مناس ا يحف" ما  وةللا أمام الشلا ا
اليول  أيضًا، لية ا السيس  ع ى مائية التفاوض مع الةماعة اإلرها ية يحمااي.. وال ضير ف  ل 

ة.   مقام مقال،  ل ل ل مقاٍم أيواٌه لت ريا فنون الناالة وال سي
ة لقي  رةه المقاومة وع ى رأسلا حماا  اراعلا اللس رية ي تائا القسامي من الحرا األ يرة مرفوع

الرأا  لي انتصارها ع ى آلة التيمير اإلسرائي ية، األمر الاي ارتليه له فرائص يرعاة الحقوق 
الصليونية: ع اا والسيس ي، ليتوافق الما وران ع ى أن ي ون شلار المرح ة القايمة: ينزع سالح 

 المقاومةي..
حة الت  ح"يه  لا حماا ت ك الشل ية ال اس -فل يا-محموي ع اا رئيا الس طة الف سطينية، هال ه 

وفوزها  الك التضامن الشل   اللائل ف  غزة و ارةلا، حيث غيه ه  الوةه األ ثر لملانا، 
 وأحرةته و قية يطراطير أوس وي ممن ةل وا من االن طاح ل ليو اإلسرائي    يارا استراتيةيا.

ه السالم، هو إفشال و ان أول ما س  ه ع اا لنزع سالح المقاومة لفرض ن"رياته الل قرية تةا
مفاوضاه الوفاق الف سطين ، وتقاعا ح ومته عن تول  ملاملا ف  القطاع رغم اللرض 
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الحمساوي، ليةلل الحر ة  ارج المسار السياس  الرسم .. ولاا، فقي أشار  لض الم ح ي ين إلى أن 
 .محموي ع اا  ان يقا ورا  تفةيراه غزة الت  استليفه منازل قيايي  فتح  القطاع

ق يميا  * أما السيس  الاي نار نفسه لمالحقة التيار اإلسالم  واإل وان  صفة  اصة، مح يا وا 
ويوليا، فلو يل م اللالقة  ين حماا والف ر اإل وان  الاي يسلى الةتثاثه  تمويل   ية  وم ار ة 

تم وةه.. صليونية، ومن ناحية أ رى ال  ي وأن يقوم  يوره ف   يمة ال يان الصليوأمري   ع ى أ
فيمير األنفاق، وأح م الحصار، وقام  التضحية  شلا رفح المصرية من أةل  نق القطاع وتر يع 

ة ارها ع ى االنحنا  ونزع السالح.   المقاومة وا 
و ان من ال ييل  أال ي صير قضا ه الشامخ ح ما  إيراج حر ة حماا ع ى الئحة اإلرهاا وقي 

. فلياه تف يره الفاي إلى االلتفاا حول الحر ة  إصيار الح م تفاوض مللا إلنقاا الساية الصلاينة.
 ع ى اراعلا اللس رية ي تائا القسامي  أنلا مةموعة إرها ية..

* السيس  ارت ا هاه الةريمة وهو يل م أن حر ة حماا  يون اراعلا اللس رية لن ت ون سوى 
 أصواه وأقالم، وصورة و وفية وشلار.

مة وهو يل م أن سقوط حماا يلن  سقوط المقاومة، يلن   صورة السيس  ارت ا هاه الةري -
تمام مشروعه  إقامة يولته ال  رى  لي نزع الشو ة  أوضح التلام ال يان الصليون  لف سطين  ام ة وا 

 من ح قه. 
السيس  ارت ا هاه الةريمة، وهو يل م أن المقاومة الف سطينية وع ى رأسلا القسام ه  القوة  -

 وةه األرض الت  تقاوم الصلاينة وتلرقل مشروعلم الاي يسلى اللتلام )وايي النيل(. الوحيية ع ى 
السيس  ارت ا هاه الةريمة غير عا ئ  أمن مصر القوم ، والاي ت مثيل له غزة ع مقا استراتيةيا  -

  منطق اللقال  ال  منطقه. 
 السيس  ارت ا هاه الةريمة وهو يل م أن يالقسامي أمل أ مية:   -
صواريخ تنط ق من الق ة الحييية  01القسام الت  أنتةه صاروت )التنك( الاي يحتاج إلى  *

 الصليونية إلسقاطه، وأث ه فش لا. 
 القسام الت  تصنع صارو ا  ل ساعة لتص ِّ   لا الصلاينة ع ى ميار اليوم نارا ت "ى. 

 ل ن عن الك مس قا. القسام الت  ت حيي م ان وزمان الضر ة الت  توةع الليو الصليون  وت
لا   ا  طوط الليو وألقوا الرعا ف  الق وا.   القسام الت  وصل أشاوس 

القسام الت  أاه ه الةميع  طائراتلا الصغيرة الت  وص ه إلى الليو ف  عقر ياره. القسام الت  
 ع يمه األمة ملنى اإل ا  واللزة. 
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ل وك و ار وك.. ف ن يضريها ما فل ه  أما القسام أيلا السيس  أنه وز انيتك ممن يعموك وموي
م او ي قييم للا فح ةا أو سي حةا عنلا..   وستفلل.. ف م ي ن هناك من ش   ق ييِّ

ولم ي ن رةاللا  حاةة إلى ما ي شلرهم  األمن أ ثر من  نيق و نيقية ور لتان ف  الث ث األ ير من 
ام ( فيلا )شقفة   وياية مصرورة  منييل )أمي  طل قسي  ز( و)مطرة ما ( و)الملوااه  حةاا ال يل وز 

  ار ته إحيى الةيياه الصا راه(..  
* أما أنه.. فواصل السقوط  لاه الةريمة الت  سوا تفتح ع يك أ واا الةحيم.. فرصييك حتى 
ليى "ليرك الشل   ف  طريقه ل تآ ل.. واالصطفاا الثوري قي الحه  شائره، والسقطاه والزاله 

 ه ف  غير موضع  ال أوراق توه، وم"الم الل اي يا هاا يال تموهي.. ثيرة، واللوراه قي  ي
 أ يا لن تموه ..

0/2/2102، "20موقع "عربي   
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 هشام منور
ال يم ن تفسير قرار مح مة مصرية  إعالن  تائا القسام، الاراع اللس ري لحر ة حماا، سوى أنه 

الاي استليا قواه الةيش والشرطة المصرية ف  اللريش ق ل يومين، ف   محاولة لتو"يا اللةوم
 سياق طموحاه أةنية القاهرة السياسية.

ف ما  ان متوقلًا، لم تةي القاهرة "رفًا أفضل من اللةماه الت  استليفه قواتلا ف  سينا  و  فه 
وا إلى األمام عشراه القت ى والةرحى ف  صفوا األمن والةيش والشرطة ف  مصر، سوى اللر 

وتو"يا الحيث سياسيًا  المسارعة ف  تةريم حر ة حماا، واراعلا اللس ري ي تائا القسامي لت رير 
االستمرار ف   طة الن"ام المصري لمحاصرة قطاع غزة، وتةريا ما ت قى من أنفاق تزعم القاهرة 

 أنلا تحوله إلى تلييي ألمنلا القوم .
شمال  سينا ، لم ت  ا فيه الح ومة المصرية نفسلا ف   ساعاه ق ي ة مره ع ى هةوم اللريش

 حث  يفية حيوث مثل هاا اال تراق األمن  ال  ير، فسارعه مح مة مصرية، يوم الس ه، إلى 
 الح م  ش ل م يئ   اعت ار  تائا القسام، يمن"مة إرها يةي.

، إلى ما سمته يتورط واستنيه مح مة القاهرة ل مور المستلة ة ف  منطقة عا يين، وسط القاهرة
 أشلر(ي. 3ال تائا ف  اللييي من اللم ياه اإلرها ية، آ رها تفةير  مين  رم القواييا )ق ل نحو 

و ان سمير ص ري، المحام  المقرا من الن"ام المصري، أقام يعوى قضائية تطالا  إيراج ي تائا 
ال الي، مستغ ين األنفاق القائمة ع ى  القسامي  من"مة إرها ية، لفيتورطلا ف  اللم ياه اإلرها ية يا ل
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الحيوي لي ول مصر وتمويل عم ياتلم اإلرها ية، وتلريا األس حة المست يمة ل فتك  الةيش 
والشرطة، وترهيا المواطنين ف  اللم ياه اإلرها ية الت  تليا إلى زعزعة أمن ال الي واستقرارهاي، 

  حسا ايعائه.
ه، اإلثنين الماض ،  ليم اال تصاص ف  ن"ر يعوى و انه يائرة أ رى  نفا المح مة قض

 تطالا  اعت ار حر ة )حماا( يمن"مة إرها يةي، حسا مصير قضائ .
 ما قضه اليائرة الثانية ف  مارا/آاار الماض ،  وقا نشاط حر ة يحمااي، يا ل مصر، 

 ال الي.واعت ارها يياعمة لإلرهااي، وح"ر أنشطتلا  ال امل، والتحف" ع ى مقراتلا يا ل 
وقاله المح مة حينلا، إن الح"ر يستمر حتى صيور ح م نلائ  ف  وقائع اقتحام السةون،  اصة 
سةن وايي النطرون الت  يحا م فيلا متلمون من حر ة حماا واإل وان المس مين، وهو ح م يتل ق 

  النشاط اإلياري والسياس  ل حر ة.
من  ف  ملالةة ياألزمة السيناويةي تم ض عن عزم الح ومة المصرية ع ى االستمرار ف  النلج األ

اإلعالن عن تش يل وحية أمنية ةييية لم افحة )اإلرهاا( وح م  امل سينا ، إا أع ن الرئيا 
المصري ع ي الفتاح السيس  مسا  الس ه، يقرارًا ةملوريًاي  تش يل قياية موحية لمنطقة شرق قناة 

 ن  ثه الت فزيون الح وم .السويا )سينا ( وم افحة اإلرهاا،  حسا  يا
وقال ال يان إن الرئيا المصري قرر يتش يل قياية موحية ف  منطقة شرق القناة )سينا ( وم افحة 
اإلرهاا  قياية ال وا  رشيي عس ر )الاي يشغل منصا قائي الةيش الثالث(  لي ترقيته لرت ة 

 الفريقي.
، مسا  ال ميا الماض ،  ما ةا  عقا وةا  القرار  لي يومين من اللةماه الت  شليتلا سينا 

 اةتماع ل مة ا األع ى ل قواه المس حة ف  ة سة طارئة، ص اح الس ه، ل حث اللةماه األ يرة.
ال لض رأى أن توحيي القيايه اللس رية اللام ة ف  سينا   ان يأمرًا حتميًاي، إا إن هناك عية قياياه 

الةيشان الثان  )ملن   تأمين محاف"اه  تواةه ما يحيث ف  سينا  )شمال شرق مصر( منلا
اإلسماعي ية و ورسليي وشمال سينا (، والثالث )ملن   تأمين محاف"ة السويا وال حر األحمر 
وةنوا سينا (، وحرا الحيوي وقياية المنطقة ج يالمتا مة ل حيوي المصرية مع )إسرائيل(ي. وأن 

تسمح له  ممارسة س طاته ع ى الةميع  ما  ترقية ال وا  قائي الةيش الثان  إلى رت ة فريق سوا
 يةلل الملمة أسلل.

 المقا ل، رفضه حر ة يحمااي، قرار المح مة المصرية،  اعت ار ياراعلا المس يحي  تائا القسام 
يمن"مة إرها يةي. وقال سام  أ و زهري، المتحيث الرسم   اسم الحر ة إن حر ته ترفض هاا القرار 

 ي.وتلت ره يقرارًا مسيساً 
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الالفه ف  قرار يشيطنة حمااي أنه ةا   لي أقل من شلر ع ى قرار المح مة اللامة لالتحاي 
األورو  ، )ثان  أع ى مح مة ف  االتحاي(  الل ييسم ر/  انون أول من اللام الماض   ضرورة 

ارير ف  القائمة استني إلى تق 2113رفع اسم حماا من قائمة اإلرهاا، وقاله إن قرار إيراةلا عام 
 إعالمية ال إلى تح يل ميروا.

لم ت ش الح ومة المصرية تياعياه قرارها األ ير  تلزيز صالحياه الةيش ف  سينا  ع ى الرغم 
، والاي ينص ع ى تقسيم 0171من م الفته ل نوي اتفاقية السالم الموقلة  ين مصر و)إسرائيل( عام 

ى أن ت ون المنطقة ''ج''، وه  المنطقة مناطق ''أ، ا، ج''، ع  3منطقة ش ة ةزيرة سينا  إلى 
المتا مة ل حيوي المصرية مع )إسرائيل( منزوعة السالح، وتتواةي فيلا قواه حف" السالم التا لة 

 ل مم المتحية وعناصر من الشرطة المصرية فقط، تتولى حف" األمن  است يام أس حة  فيفة فقط.
قسام من"مة )إرها ية( ملي لتلزيز يور الةيش وي يو أن قرار القضا  المصري  اعت ار  تائا ال

المصري ف  سينا  ليى االحتالل اإلسرائي  ، وغطى ع ى أي محاولة لمناقشة ميى م الفة هاه 
ال طوة ل نوي اتفاقية )السالم( الموقلة، ع ى أن تحر اه الةيش المصري المتزايية ف  سينا  ال 

االستت اا األمن  ف  ش ه الةزيرة الصحراوية،  يشير ف   لض التقييراه إلى أنلا محاولة لضمان
 قير ما ه  محاولة لتوريط الةيش المصري ف  تياعياه ومشا ل القطاع المحاصر منا سنواه عية 

   ه.
0/2/2102، فلسطين أون الين  

 
يران.. أي جديد وأي أفق؟ .64  حماس وا 

 ياسر الزعاترة
يران قي شليه نق ة  ال  أا  لا  الل الشلور الق ي ة الماضية من الواضح أن اللالقة  ين حماا وا 

ن  قيه األمور ف  نطاق محيوي. وحيث ال يرى محاف"و إيران  يا من مة    الي مشلل  وا 
فإن هاا األمر لم يحيث إلى اآلن، وال نيري  - لنوان  ارز الستلاية اللالقة-ش صيا إلى طلران 

 إن  ان سيحيث أم ال.
 را إيراني ع ى لسان يأ و ع ييةي  الل احتفال النصر ف  غزة تسارعه  طواه التقارا  ي ا من يش

و اصة عقا -منتصا الشلر الماض ، إلى تصريحاه واتصااله متتالية  الل األسا يع األ يرة 
 ان أ ثرها إثارة  -غارة القنيطرة الت  قتل الليو اإلسرائي   فيلا عييا من قاية حزا هللا وةنراال إيرانيا

يا ألحي القاية حول حق سوريا ف  اليفاع عن شل لا وسيايتلا ) ما نق ته عنه الك التصريح الغر 
 وسائل إعالم التمويل اإليران  الت  ال ثقة فيلا  ط يلة الحال(.
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وهو تصريح يم ن تأوي ه لمن أراي إاا صحي  الط ع، ال سيما أن قاية حماا ما زالوا يصرون ع ى 
حاز ل شلا ويفع الثمن ال اه" لقا  الك، ليا  ال روج عيم اللوية عن الموقا من سوريا الاي ان

نما  وقا  امل اليعم اإليران  طوال ثالث سنواه.  من سوريا فحسا، وا 
نفتح قوسا لنشير إلى عناصر محور المقاومة والممانلة الاي يتحيث عنه ال لض، ويريي من حماا 

يي التلاون مع أمير ا والصلاينة ف  أن تلوي إليه. وهنا لن نةي سوى زعيم اسمه ي شار األسيي يستة
م افحة ما يسميه اإلرهاا الاي ال يلن  غير ثورة الشلا، ألن الثورة ه  األصل ق ل أن ت ون 

 هناك فصائل وي ون هناك رصاص وقتل.
و ينما تستةيي سيية المحور )إيران( اتفاقا نوويا مع الوالياه المتحية،  ق  سالح أحي أر انه )حزا 

، وتاليا ضي ثورة الشلا السوري،  استثنا  اللم ية 2116ل حسم اليا    منا يوليو/تموز  هللا( موةلا
األ يرة )المحسو ة  يقة(، وأ رى أقل شأنا ف  سياق الري ع ى عيي   ير من االستليافاه 

 الصليونية.
 ومن ةلة أ رى، يتوزع ما  ق  من المحسو ين ع يه )ع ى محور المقاومة(  ين حوثيين ي وضون
حر ا ضي ثورة الشلا اليمن  األصي ة، وآ رين قيموا إلى اللراق ع ى "لر ي ا ة المحتل األمير  ، 
واستقيموه من ةييي لمواةلة ما يسمونه اإلرهاا،  ينما يوغ ون ف  يما  اللرا السنة الاين 
م يصنفونلم ع ى أنلم ييواعشي، وسط حالة حشي ماه   غير مس وقة، ال ف  اللراق وال ف  عمو 

 المنطقة.
ال ننسى  الط ع أن هناك من ينتم  إلى هاا المحور ف سطينيا، وف  المقيمة حر ة الةلاي اإلسالم  
الت  تلي مقاومة  الفلل ل نلا ممولة من إيران، وال يم نلا ت لا لالك التمري ع ى  ياراتلا، مع فصائل 

ً  لةرائمه ف  م يم هامشية أ رى ع ى شا  ة فصيل أحمي ة ريل الاي يست يمه  شار غطا
اليرموك، ويحصل ت لا لالك ع ى حقائا أموال من إيران، ويزورها فيح"ى   قا اه مع  ل 

 المس ولين اإليرانيين،  من فيلم  امنئ  ش صيا!!
و النس ة لحماا، فإنلا تنتم  إلى محور المقاومة، سواً  أ ان موةويا أم ال )ثالث سنواه وا عالم 

أنلا  رةه من المحور وانضمه إلى ح ا االن طاح، حتى صفلته الحرا التمويل اإليران  ي  ي 
األ يرة(، و اضه حر لا األ يرة  اقتيار  ينما  ان المحور الما ور يتفرج ع يلا، ولم يلطا ع يلا 

يوما من القتال، و لي اتصااله من رموز الحر ة،  07 اليعم ال الم  )ن  ي ال الم ( سوى  لي 
، وسط مقاطلة شام ة من إيران وغياا أي 2102لا  لي الحرا الت  س قتلا ف   ما أنلا را مه قوت

 يعم من أي ش ل  ان.



 
 
 
 

 

           23ص                                     3476 العدد:    2/2/2102 اإلثنين التاريخ:

لم تاها حماا إلى إيران إال  ح م االضطرار، و الط ع ف  "ل الحصار المح م الاي يفرضه 
ع يلا السيس ، مع مطارية محمومة من ق ل محموي ع اا عنوانلا األساس  هو نزع سالحلا 

ل ن من قال إن المواقا ال اطئة ت   ا ف  حالة االرتياح؟ ومن قال إن من تنازلوا ف  تاريخ  المقاوم،
  انوا يفل ون الك إ راما ألطراا ملينة؟ -أو سواها من قضايا النضال-القضية الف سطينية 

 مع الك، ي يو من المفيي الحييث عن الفائية الت  يم ن أن تةنيلا حماا من هاا التقارا، مقا ل
األضرار الت  ستترتا ع يلا، ألن السياسة مصالح ومفاسي ف  نلاية المطاا، حتى ولو غيي نا ال لي 
الم يئ  الاي لم تتةاوزه حماا ع ى نحو سافر إلى اآلن، ألن موقفلا من ثورة الشلا السوري لم 

ن عتا ع يلا السوريون، أو شتملا  لضلم  س ا تقار لا مع عيوهم األ  ر إيرا ن )أص حه يتغير وا 
 عيوا ف  وع  أغ  ية األمة  س ا ممارساتلا(.

إاا ةئنا نتحيث عن األضرار فل  ملروفة تماما، وتتمثل ف   سارة ةز  من الثقة الت  يوليلا 
الشارع اللر   واإلسالم  لحر ة مةاهية قيمه أروع التضحياه ف  تاريخ حافل، وه  تقاتل ع ى 

رة ليسه  سيطة ألن ما قيمته الشلوا ل حر ة منا ة لة القضية المر زية ل مة. وه   سا
 انطالقتلا لم ي ن هامشيا،  ل لل ه يتفوق ع ى ما قيمته إيران وسواها.

ول تا ير، فإن ال سارة ال  رى الت  تف منى  لا حر اه التغيير ه   سارة الةماهير، وليا الس طة إاا 
  غزة الت   اه مصير س طتلا هو  انه هناك س طة، وه  هنا موةوية  ط يلة الحال، أعن  ف

ولغاية اآلن، مع أن األصل أن ت ون الر ية أ ثر شمولية،  2117الحا م ع ى س وك حماا منا 
 وت ص مةمل مسار القضية.

ف  غزة را مه حماا سالحا وةيشا قيم أروع ال طواله والتضحياه، ل نه من ناحية سياسية صار 
ةر ة مماث ة لحر ة فتح الت  أص ح ع ئلا ثقيال ةيا، واضطرها ع ئا لةلة الحفا" ع يه، مما يا يِّر  ت

الك الحقا إلى أوس و، و لي أوس و زايه ف  التةييش، فأص ح الوضع أ ثر سو ا من ناحية سياسية، 
  حيث صاره الس طة والحفا" ع يلا هيفا  حي ااته.

ال طولية الت  ةا ه ريا  و ل الك ي  ي ع ثية ف رة الةمع  ين الس طة والمقاومة، رغم ملارك غزة
وهو -ع ى الليوان الرام  إلى تر يللا ف  واقع الحال،  ينما لن ي ون  وسع القطاع أن يشن 

 حر ا ضي الليو، من يون أن ت ون ف سطين   لا ف  حالة مقاومة. -المحاصر  ال امل
هيفلا واضح  ل نفتح قوسا لنشير إلى ما ترييه إيران من اللالقة، وهنا يم ن القول   ساطة إن 

الوضوح، فل  تريي غطاً  يسنيياي لةرائملا  حق أغ  ية األمة، من سوريا إلى اللراق وأ يرا اليمن، 
وحين تستمع إلى ال اتا اإليران  محمي صايق الحسين  )أحي أ واق المحاف"ين( فستلرا ما يرييه 

 القوم   ل وضوح.
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أحي آ ر يم ن أن يةميل صورتلا ف  وع  ه  تريي الك، ل ن واقع الحال أنه ال حماا وال أي 
 أغ  ية األمة، ل نلا تحاول ع ى  ل حال. ول ن مااا ستقيم ف  المقا ل لحماا؟

م  ي أن اليعم المال  سي ون أحي الوةوه، ل نه يعم محيوي ور ما م قه أيضًا، والس ا هو أن إيران 
النفط، و التال  سي ون من  تمر  أسوأ "روفلا االقتصايية ع ى اإلطالق ف  "ل تيهور أسلار

 الصلا التلويل ع ى أمر  لاا.
هل ثمة يعم  السالح؟ ر ما، ل ن القيرة ع ى إي اله ست ون  الغة الصلو ة ف  "ل إح ام الحصار 

 المصري، وست"ل حماا تلتمي ع ى إم اناتلا  ما فل ه  الل السنواه األر ع األ يرة.
حق أن األمر ال ي يو  الك، فال هو نةح ف  الضغط ع ى هل ثمة فائية سياسية من هاا التقارا؟ ال

 لض اليول ال  يةية، وال هو سيضغط ع ى السيس  الاي أص ح  س ه إلى ةانا إيران مقيما ع ى 
  سا حماا، وهو الاي ي لِّي طلران  اللمل ع ى إعاية تأهيل  شار، وهاه نقطة  الغة األهمية.

الياعمة ل حر ة، وهل يم ن أن تق ال  لالقة أقوى للا مع  مااا عن تر يا وقطر وهما من أ ثر اليول
إيران؟ ر ما تس تان، ل نلما لن ت ونا راضيتين   ل تأ يي، ال سيما ف  "ل الغطرسة اإليرانية األ يرة 
 ما تة ه ف  اليمن، وتزياي وضوحا  تي ل عس ري م اشر ف  اللراق. يعك من سوريا الت  يييرها 

 إلى المحراا. قاسم س يمان  من ال اا
اآلن وف  "ل مالمح تغير السياسة ال ارةية السلويية، سي ون مأموال أن تةري إعاية ترميم اللالقة 

 مع المم  ة ولو ف  الحي األينى، وهو ما لن ي ون متاحا إاا زايه الحر ة وتيرة عالقتلا مع إيران.
ر اح وال سائر، من يون لم يط ا أحي من حماا أن تلايي إيران، وما هو مط وا هو حساا األ

إغفال الةانا األهم هنا ممثال ف   سارة الةماهير، و اصة إاا  ان تحقيق الليا األهم )ممثال ف  
تف يك الحصار( مش و ا فيه، والاي قي يحتاج إلى ر ية من نوع آ ر، تليي ترتيا ال يه الف سطين  

  رمته، وليا إنقاا سالح غزة أو الم اسا القييمة فحسا.
و هيا  ال  األهمية من يون شك، ل ن نةاحه منفريا سي ون أمرا  ال  الصلو ة إاا لم تتغير وه

ال"روا المحيطة، وه  قي تتغير  ما ه  عاية تق  اه السياسة، مما يستيع   لض الص ر 
 والصموي.

يون  ليا ليينا والحالة هاه سوى أن نيعو هللا أن يسيي قاية الحر ة    ي رةوا من هاا المأزق من
 سارة الناا، وال  سارة اإلنةازاه الت  تحققه وترا مه، ل ننا متأ يون أن مأزق إيران   ير 
واستنزافلا رهيا  س ا عيوانلا ع ى أغ  ية األمة، ومن يتغطى  لا سي قى يلان  ال ري إاا لم ي صا 

م  ع ى حل  فيروساه أسوأ، ال لم إال إاا أصا لا الرشي وتفاهمه مع محيطلا اللر   واإلسال
 مناسا ل م فاه اللالقة.



 
 
 
 

 

           22ص                                     3476 العدد:    2/2/2102 اإلثنين التاريخ:

حينلا سي ون  اإلم ان أن يت اتا الةميع ف  مساعية حماا وقوى المقاومة ف  ف سطين ضي 
ال يان الصليون ،  يل هاا الصراع اليام  الاي وضع الحا صافيا ف  طاحونة ال يان، وهو صراع 

، واآلن اليمن ، وال نيري إن  ان  انه إيران أحي أهم م ةةيه  لي موقفلا من ثورة الشلا السوري
 ف  ةل تلا المزيي أم ال.

0/2/2102، الجزيرة نت، الدوحة  
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