
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

  قطاع غزةل منظمة التحريرحماس تنفي طلب إرجاء زيارة وفد 
 سرائيلية بالتحيزإالمتحدة في حرب غزة يستقيل بسبب اتهامات  لألممرئيس تحقيق 

 لى تل أبيبإ نياألردعادة السفير إ
 الحرس الثوري اإليراني: إيران زودت فلسطين بتقنية صناعة الصواريخ لمواجهة "إسرائيل"

 من ركام العدوان على غزة %20إزالة الفلسطينية: وزارة األشغال 

 إسرائيليةوثيقة سرية يديعوت: 
في  إلحباط المساعي الفلسطينية

  ةة الدوليلمحكمة الجنائيا
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  السلطة:
 2 يطلق حملة مشروع القدس عاصمة الصورة العربية باسع  
 6 فلسطينبمعايعة توقع مع أمين عام "السياحة العالمية" اتفاقية عقد مؤتمر السياحة الدولي األول   
 6 صحيفة "الحياة الجديدة"بالتحقيق في نشر رسم كاريكاتوري عن النبي محمد في  عباس يطالب  
 7 ضباط فتح الموالون لدحالن يشكون الرئيس عباس لألمم المتحدة  
 8 رسائل متطابقة لألمم المتحدة حول االعتداءات اإلسرائيلية األخيرةيبعث برياض منصور   
 8 : ال عودة فلسطينية عن قرار االنضمام إلى الجنائية الدوليةعريقات  
 8  غزة "وجهان لعدوان االحتالل"  وحصار البرغوثي: االستيطان مصطفى  
 9  ة السلطةالنظر بشكل شامل في العناصر التي تستند إليها موازنالنائب أبو ليلى يدعو إلعادة   

 
  المقاومة:

 01  قطاع غزةل منظمة التحريرحماس تنفي طلب إرجاء زيارة وفد   
 00  اجتماعات بين الفصائل الفلسطينية ومساعد سيري الحتواء األزمة في قطاع غزة  
 02 وط داخلية وخارجية على الرئيس عباس لعدم تحقيق المصالحةيوسف رزقة: ضغ  
 03 يونس بخان معاريف تكشف: عندما هرب الجنود وانبطحوا أرضا    
 04 قيادي في حرکة "حماس" لـ"إرنا": لن نسمح بجرنا للصدام مع مصر  
 02 التحرير لغزة واضحة لزيارة وفد منظمة رضوان لصفا: نريد أهدافا  إسماعيل   
 02 القسام "منظمة إرهابية" كتائب لقرار اعتبار مسيرة شمالي غزة رفضا    
 06  تدعو ألوسع مقاطعة للبضائع اإلسرائيلية  فتححركة   
 06  اللبنانية -تطالبان بتعزيز العالقات الفلسطينية  و"أمل" حماسحركتا   

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 07 في قضايا الفساد االعتقاالت ستطال ليبرمانالقناة العاشرة:   
 07 وضع الحواجز اإلسمنتية في موقع عملية شبعاالجيش اإلسرائيلي يستكمل   
 08 وثائق تولون علىويس سرائيليةحكومة اإلال"هكرز" يخترق أرشيف اإلذاعة اإلسرائيلية:   
 08 فرض الخدمة العسكرية اعتقال أكثر من خمسين يهوديا  متشددا  تظاهروا ضد    
 08 نتنياهو كي في اغتيال مغنية رسالة للناخبين ضد  ي: التسريب األمر ونإسرائيلي براءخ  
 09 : عملية القنيطرة إنجاز قريب المدى لكنه خسارة استراتيجية فادحة"إسرائيل"  

 
  :األرض، الشعب

 24 متطرفون يقتحمون المسجد األقصى مع جنود االحتالل  
 24 استمرار محاوالت االعتداء على المسجد األقصى يدينلقدس امفتي   
 24 فلسطينيون يتصدون لزيارة ريفلين لتهويد الخليل  
 22 الحتالل يهدم منشآت زراعية في الضفة ويشن حملة اعتقاالتا  
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 22 فقط بفلسطين.. المستوطن يطالب المواطن بضريبة على أمالكه  
 26 من ركام العدوان على غزة %20إزالة الفلسطينية: وزارة األشغال   
 27 قوات االحتالل تعتقل أربعة شبان على حدود غزة وتهاجم الصيادين في عرض البحر  
 27 أمر اعتقال إداري خالل شهر 131محاكم االحتالل أصدرت   
 27  2015ذ بداية من الخليل من فلسطينيا   120معطيات: االحتالل يعتقل   
 27 خالل شهر غزيا   20معطيات: قوات االحتالل تعتقل   
 28 على سجين عربي سجان إسرائيلي يعتدي جنسيا    
 28 االحتالل : إشعال اإلطارات المطاطية أسلوب جديد ضد  غزة  
 29 سالم أبوشاحنة عبر معبر كرم  450 إدخال  

 
  : صحة
 29 غزة متفجرات االحتالل تسببت بتفشي أمراض خطرة في قطاع  
 29 األراضي الفلسطينية خالية من مرض إنفلونزا الطيور  

 
  مصر: 
 31 "إسرائيل"الغاز المصري المؤدي إلى  انفجار خط    
عمار غزةوزير الخارجية المصري وروبرت     31 سري يبحثان استئناف مفاوضات السالم وا 

 
  األردن: 

 30 بلى تل أبيإ األردنيعادة السفير إ  
 

  لبنان: 
 30 األراضي الفلسطينية عبر معبر الناقورةنقل جثة من لبنان:   

 
  عربي، إسالمي:

 30 النساء واألطفال الفلسطينيين تمارس اإلرهاب والعنف ضد   "إسرائيل"العربي:   
 32  وحدة استيطانية جديدة بالضفة 450تدين إعالن االحتالل إنشاء الجزائر   
 32 أبلغت إيران عدم نيتها التصعيد بعد عملية القنيطرة "إسرائيل"بروجردي:   
 32 ة "إسرائيل"الحرس الثوري اإليراني: إيران زودت فلسطين بتقنية صناعة الصواريخ لمواجه  
 33 "إسرائيل"عمالء  تنظيم جديد ضد  سورية:   

 
  دولي:
 33  السلطة الفلسطينية في قضية ضد   محكمة نيويورك" تبدأ بسماع إفادات الشهود اليهود"  
 34 سرائيلية بالتحيزإحرب غزة يستقيل بسبب اتهامات  المتحدة في لألممرئيس تحقيق   



 
 
 
 

 

           4ص                                     3477 العدد:    3/2/2102 الثالثاء التاريخ:

 32 زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية  
 36 مليون دوالر للبيوت المدمرة جزئيا في غزة 13.5ونروا: السعودية تحول األ   
 36 جولة لسيري لحض الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها إلعادة إعمار غزة  

 
  حوارات ومقاالت:

 37 هاني المصري ...االنتخابات اإلسرائيلي ة وما بعدها  
 41 لميس الهمص ...لجيش المصري في سيناء"تجريم القسام" سابقة عربية للتغطية على فشل ا  
 42 نبيل السهلي... واالنتخابات اإلسرائيلية المقبلة 48فلسطينيو   
 44 عالء الالمي... قرصنة إسرائيلية للتراث اليهودي العراقي  
 48 بن كسبيت... ـاهـو .. اآلنيمع نتنتحقـيــق جنائي   

 
 21 :ةر صو 

*** 
 
 ة ة الدوليفي المحكمة الجنائيإلحباط المساعي الفلسطينية إسرائيلية وثيقة سرية يديعوت:  

لصحيفة يديعوت أحرونوت أمس عن تقرير  اإللكترونيكشف الموقع : أحمد رمضان -رام هللا 
رية أعدتها وزارة الخارجية اإلسرائيلية لتوزيعها على ممثلياتها في دول العالم، لمواجهة تضمن وثيقة س

الذي تنوي محكمة الجنايات الدولية فتحه بشأن االنتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في  االدعاء
 األراضي الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي.

ة وقانونية رئيسية، سيتم عرضها في األسابيع وبحسب الموقع، فإن الوثيقة تحتوي على حجج سياسي
إلى المحكمة الدولية في الهاي،  إسرائيلجر  إمكانيةالمقبلة على مختلف الدول، لمواجهة خطر 

مبينًة أن هذا اإلجراء هو جزء من قرار سياسي للعمل بكل الوسائل المتاحة لها على مختلف 
 المستويات من أجل إحباط هذه الخطوة الفلسطينية.

 :أهمهاوتشتمل الوثيقة على الرسائل األساسية التي تعتزم إظهارها للمجتمع الدولي وعلى بنود 
 باإلضافةالمحكمة،  أمامأن الفلسطينيين ليسوا دولة وبالتالي ليس لديهم الصالحية في رفع قضية  

ماس، ان غياب السيطرة للسلطة الفلسطينية على قطاع غزة، حيث السلطة الفعلية هناك لح إلى
ُيعتبر مخالفًا لما نص عليه القانون الدولي بأنه يجب أن تكون هناك سيطرة فعلية للحكومة أو الجهة 

 التي تقدم الدعوى على مناطقها.
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ان السلطة الفلسطينية لم تحصل في األمم المتحدة على حقوقها كدولة، وهي فقط حصلت على  
وأن قرار االدعاء العام في الجنائية الدولية  عضو مراقب، ولذلك هي ليست جهة أو كيانا قانونيا،

 بفتح تحقيق، ال يمت للقانون بصلة، ما يشير لوجود اعتبارات في قراراها ويشكك بمصداقيتها.
الفلسطيني، ستمس بصدقية المحكمة وبسمعتها، ومهمتها  لإلجراءأن الشرعية التي منحتها المحكمة  

 لخطيرة في العالم.، وهي فض النزاعات اأجلهامن  أقيمتالتي 
تؤكد إسرائيل، بحسب الوثيقة، التزامها بالقانون الدولي، وأن لديها قيمًا قضائية مستقلة، وتقوم  

بالتحقيق في أي انتهاك يشتبه بحدوثه، في حين أن المحكمة تملك الصالحية فقط بفتح تحقيق في 
 حال عدم قيام الدولة بهذه المهمة المعنية من تلقاء نفسها.

، منحها إرهابيةمن السخافة التامة، بحسب وصف الوثيقة، ان تطلب حكومة تشارك فيها منظمة  أنه 
المحكمة ضد دولة ديموقراطية تمارس القوانين المطلوبة لكي تحافظ  أمامالصالحيات لتقديم دعوى 

 تهديدات حماس. أمامعلى نفسها 
التي لن تسمح بالتدخل بشؤونها  ئيلإسراال يمكن السماح لمحكمة الجنايات ان تمس بسيادة دولة  

 الداخلية.
المحكمة، ستلحق الضرر، وبالدرجة األولى بأي فرصة إلمكانية عودة  أمامان الخطوة الفلسطينية  

 المفاوضات، بغض النظر عن نتائج االنتخابات اإلسرائيلية.
 اتفاقوالفلسطينيون ) إسرائيلالخطوة الفلسطينية ُتعتبر خرقًا لالتفاق المرحلي الذي وقعت عليه  

، وليس عن أحادية(، وخرقًا للعديد من البنود، ومن ضمنها محاولة تغيير الوضع القائم بصورة أوسلو
ان ذلك ُيعتبر خرقًا لصالحية الفلسطينيين في إقامة عالقات  إلى باإلضافةطريق المفاوضات، 

 خارجية. 

 3/2/2102المستقبل، بيروت، 

 
 دس عاصمة الصورة العربيةمشروع الق حملةيطلق  عباس 

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء امس، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، وفد اتحاد  :وفا –رام هللا 
المكتب الحركي لصحفيي القدس، وذلك بهدف إطالق فعاليات  -فرع فلسطين -المصورين العرب 

 القدس عاصمة الصورة العربية.
عوض عوض بالنيابة عن رئيس اتحاد  –فرع فلسطين - بوسلم رئيس اتحاد المصورين العر 

المصورين العرب أديب شعبان، الرئيس عباس رسالة تتضمن قرار المكتب التنفيذي واألمانة العامة 
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التحاد المصورين العرب بإطالق مشروع القدس عاصمة الصورة العربية تقديرا ووفاء من المصور 
 ي في فلسطين.العربي للدور البطولي والصمود األسطور 

وبارك الرئيس خطوات اتحاد المصورين العرب بشكل عام وفرع فلسطين بشكل خاص، مؤكدا أهمية 
الصورة، كون الصورة الواحدة تعبر عن كتاب كامل، إضافة إلى أنها تؤرخ وتنقل ما يحدث في 

بية، من خالل المدينة المقدسة للعالم. وقام الرئيس بإطالق حملة مشروع القدس عاصمة الصورة العر 
قيام سيادته بالتقاط صورة بكاميرا االتحاد تحمل صورة المسجد األقصى المبارك، معلنا إطالق 
الحملة ومباركته لها. ووعد بتقديم الدعم الكامل إلنجاح مشروع القدس عاصمة الصورة العربية 

2102. 
 3/2/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 فلسطينباحة العالمية" اتفاقية عقد مؤتمر السياحة الدولي األول معايعة توقع مع أمين عام "السي 

رام هللا: وقعت ُرلى معايعة وزيرة السياحة واآلثار مع د. طالب الرفاعي امين عام منظمة السياحة 
العالمية، اتفاقية عقد المؤتمر السياحي الدولي األول في فلسطين، حيث جرى التوقيع في العاصمة 

 ، بحضور السفير كفاح عودة سفير دولة فلسطين لدى اسبانيا.االسبانية مدريد
واكدت معايعة انه تم االتفاق مع منظمة السياحة العالمية على عقد المؤتمر السياحي الدولي في 
فلسطين تحت عنوان السياحة الدينية المستدامة والذي سيقام في مدينة بيت لحم منتصف حزيران 

ارك في المؤتمر عدد كبير من وزراء السياحة حول العالم، ووكاالت القادم، حيث من المتوقع ان يش
 السياحة العالمية وخبراء دوليين في قطاع السياحة، وشخصيات عالمية.

 3/2/2102األيام، رام هللا، 
 

 بالتحقيق في نشر رسم كاريكاتوري عن النبي محمد في صحيفة "الحياة الجديدة" عباس يطالب 
الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم اإلثنين، بإجراء تحقيق فوري في  طالب الرئيس: )رويترز(

 نشر رسم كاريكاتوري عن النبي محمد في صحيفة "الحياة الجديدة" التابعة للسلطة الفلسطينية.
ونشرت الجريدة في عددها الصادر أمس األحد، رسمًا للفنان الفلسطيني محمد سباعنة على إحدى 

يقف على الكرة األرضية يحمل حقيبة على شكل قلب وينثر بيديه النور  صفحاتها الداخلية لرجل
 وكتب بجانبه "سيدنا محمد".

ونقلت "وكالة األنباء الفلسطينية" الرسمية عن عباس تأكيده "ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق 
ها أشخاص المتسبب بهذا الخطأ الفادح"، مشددًا "على احترام الرموز الدينية المقدسة وفي مقدمت
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ودافع سباعنة عن رسمه قائال "الرسم ال يشير إلى سيدنا محمد أو إلى تصويره وال يحمل  األنبياء."
 تفاصيل، إنما رمزية اإلنسان بهالة النور الذي حمله سيدنا محمد."

وأضاف على صفحته على "فايسبوك"، انه في "البداية كان التمثيل بهالة من نور على شكل إنسان 
 ور والمحبة التي أضفاها سيدنا محمد على األرض عامة."تمثل الن

 3/2/2102السفير، بيروت، 
 

 ضباط فتح الموالون لدحالن يشكون الرئيس عباس لألمم المتحدة 
أشرف الهور: اشتكى ضباط أمن من قطاع غزة، مقربون من النائب محمد دحالن، وفصلوا  -غزة 

ني محمود عباس إلى األمم المتحدة، مطالبين بإعادة مؤخرا من الوظيفة الحكومية، الرئيس الفلسطي
رواتبهم المقطوعة، وذلك في الوقت الذي كشف فيه عن طلب السلطة منهم التوقيع على إقرار بعدم 

 مخالفة أوامر الشرعية الفلسطينية قبل اتمام هذه الخطوة.
بان كي مون،  وحسب نص الرسالة التي اشتكت الرئيس لكل من األمين العام لألمم المتحدة

ومنسق األمم المتحدة لعملية السالم، فقد أكد المقطوعة رواتبهم أن « األونروا»والمفوض العام لـ 
 «.غير قانوني»القرار 

انتهاكا لحقوق اإلنسان ترتكبها السلطة »وقالت رسالة الشكوى إن قرار فصلهم من الوظيفة يعد 
وأضافت أن «. ها من أجل قمع الحريات العامةالفلسطينية، بحق مواطنيها واألساليب التي تنتهج

المقطوعة رواتبهم مجموعة من الموظفين العموميين لدى السلطة الفلسطينية، يعملون كضباط في 
، والتحقوا في صفوف قوى األمن مبكرا «رتبا سامية»ضابطا، ويحملون  221أجهزة أمنها، وعددهم 

 مع إنشاء السلطة بعد اتفاق أوسلو.
حجة مناهضة السياسة العامة »في رسالة الشكوى للمسؤولين الدوليين انه تم فصلهم بـ  وأكد الضباط

 ، وقالوا إنهم لم يتلقوا قبل ذلك أي تحذير أو استدعاء من أي جهة كانت للتحقيق.«للدولة
ككوادر وقيادات نعتبر مؤثرين في مجتمعنا المحلي كنا ال نرغب في اللجوء إلى »وجاء في الشكوى 

غير فلسطيني نستعرض فيه مظلمتنا، لكن الطريقة التي تم فيها قطع رواتبنا وبشكل نعتبره  أي طرف
تعسفيا استنادا لنصوص القانون الفلسطيني وقوانين الخدمة في أجهزة األمن أجبرتنا على طرق 

 «.بما فيها أبواب المؤسسات الدولية والحقوقية لعظم حجم الظلم الواقع علينا األبواب كافة
 3/2/2102دس العربي، لندن، الق
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 رسائل متطابقة لألمم المتحدة حول االعتداءات اإلسرائيلية األخيرةيبعث برياض منصور  
بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور، مساء االثنين،  :رام هللا

ان كي مون، والرئيس الحالي لمجلس بثالث رسائل متطابقة لكل من األمين العام لألمم المتحدة ب
األمن "الصين"، ورئيس الجمعية العامة، أطلعهم خاللها على آخر األحداث واالعتداءات اإلسرائيلية 

 421الحاصلة باألرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عقب إعالن إسرائيل عن بناء 
 جار.وحدة استيطانية جديدة، واستشهاد الشاب أحمد الن

 3/2/2102وكالة معا  اإلخبارية، 
 

 فلسطينية عن قرار االنضمام إلى الجنائية الدولية عودةعريقات: ال  
رام هللا: أعلن الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن 

 عالقة مع إسرائيل.المجلس المركزي للمنظمة سيعقد اجتماعًا نهاية الشهر الجاري لبحث تحديد ال
ونقل القسم اإلعالمي لحركة "فتح" عن عريقات، تأكيده أنه "إذا استمرت إسرائيل في تعاملها مع 
مالءات وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني  السلطة الفلسطينية بالطريق التي ارتأت فيه مستوطنات وا 

 األمني واالقتصاد والسياسة.والحصار سيتم تحديد العالقة الكلية معها بما يشمل ملفات التنسيق 
وأضاف: إن "السلطة الفلسطينية ولدت لنقل الشعب الفلسطيني من االحتالل إلى االستقالل فال 

 يمكن للوضع الحالي أن يستمر وأن تكون سلطتنا بدون سلطة واالحتالل اإلسرائيلي بدون كلفة".
والشخصيات االعتبارية القانونية وأشار إلى أن لجنة وطنية عليا مشكلة من فصائل العمل السياسي 

وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعمل حاليًا على إعداد 
ملفين بشأن االستيطان والعدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة لتقديمهما إلى محكمة الجنايات 

مام إلى المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي ال الدولية. وأضاف: "ال عودة فلسطينية عن قرار االنض
 تستطيع قوى على األرض أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء"، كما قال.

 2/2/2102قدس برس، 
 
 غزة "وجهان لعدوان االحتالل" وحصار مصطفى البرغوثي: االستيطان 

في الضفة الغربية  ستيطانقال األمين العام لحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية"، إن اال الخليل:
والقدس المحتلتين والحصار الخانق على قطاع غزة، هما "وجهان لحرب إسرائيل العدوانية ضد 

 الشعب الفلسطيني".
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عملية  تل أبيب تنّفذ (، أن2|2وأضاف البرغوثي في بيان صحفي تلقته "قدس برس" اليوم االثنين )
لقدس وسائر أرجاء الضفة الغربية المحتلة، فيما وحدة استيطانية جديدة في ا 04223تخطيط وبناء 

تواصل الحصار الخانق على قطاع غزة وتمنع عملية إعادة إعماره، رغم وجود مئات آالف 
 ، وفق البيان.بيئية وصحية بائسةالذين يعانون األمّرين في ظروف  المشردين

مثل المفاوضات فكالهما واعتبر البرغوثي، أن مؤتمر إعادة اإلعمار "لم يكن سوى خدعة كبيرة 
وعلى االستيطان التوسعي ومحاولة إسرائيل تصفية  اإلسرائيليةاستخدما للتغطية على جرائم الحرب 

 القضية الوطنية للشعب الفلسطيني"، وفق تقديره.
نشاء قيادة وطنية  وأّكد أن مواجهة الجرائم اإلسرائيلية تتطلب اإلسراع في توحيد الصف الفلسطيني وا 

جّر االحتالل اإلسرائيلي إلى المحاكم الدولية بالتوازي مع تصعيد المقاومة الشعبية على موحدة و 
 وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على تل أبيب. األرض

 2/2/2102قدس برس، 
 

 النظر بشكل شامل في العناصر التي تستند إليها موازنة السلطة النائب أبو ليلى يدعو إلعادة  
، نائب األمين العام للجبهة «أبو ليلى»طالب النائب قيس عبد الكريم : سعدى فادي أبو - رام هللا

الديمقراطية لتحرير فلسطين، بإعادة النظر بشكل شامل في العناصر التي تستند إليها موازنة السلطة 
الفلسطينية، السياسية واالقتصادية واالجتماعية، التي تنتهجها كي تتمكن من مواجهة التحديات، كون 

لمواجهة السياسية مع إسرائيل والواليات المتحدة، تترك آثارها على الوضع المالي واالقتصادي ا
وقال أبو ليلى في تصريح صحافي، إن السلطة مطالبة أن تتخذ خطوات للرد  الفلسطيني بشكل عام.

يات اإلسرائيلية لحجزها أموال الضرائب الفلسطينية، وا عادة النظر في االتفاق« اللصوصية»على 
السلطة( أن  أيكما تدير إسرائيل ظهرها لالتفاقيات مع السلطة فعليه )»الموقعة بين الطرفين، قائاًل 

، مشيرا في «ترد على مثل هذا السلوك بوقف التنسيق األمني والعمل باتفاقية باريس االقتصادية
لتي تحتجزها إسرائيل، الوقت ذاته إلى أن هناك جهودا تبذلها السلطة من أجل تأمين بدائل لألموال ا

وذلك من خالل شبكة األمان العربية التي التزمت بها القمم العربية، وجرى التأكيد عليها مرة أخرى 
 في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي جرى مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي.
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ينة السلطة الفلسطينية مقابل ما ورأى أبو ليلى ضرورة التزام الدول العربية بتعهداتها المالية بدعم خز 
تستولي عليه إسرائيل من أموال فلسطينية، خاصة وأن هذا االلتزام من الدول العربية ال يجري الوفاء 
به إال بنسبة محدودة ومن دول محدودة، مؤكدًا انه يجب بذل مزيد من الدبلوماسية الفلسطينية من 

 مات.أجل حث الدول العربية في الوفاء بهذه االلتزا
 3/2/2102، القدس العربي، لندن

 
 قطاع غزة ل التحرير حماس تنفي طلب إرجاء زيارة وفد منظمة 

عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر  ، أنغــزة، و لنــدن، مــن 3/2/2102، الحيــاة، لنــدنذكــرت 
 إرجاءالفلسطينية، األمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدالني أعلن أن حركة "حماس" طلبت 

 قطاع غزة، فيما نفت الحركة ذلك. إلىزيارة وفد كبير من المنظمة 
ألنهــا "مشــغولة بــأمور داخليــة  أيــام أربعــةوقــال مجــدالني إن حركــة "حمــاس" ارتــأت إرجــاء الزيــارة مــدة 

أن  إلـى". وأشـار مجـدالني إرهابيـةعلى خلفية قـرار محكمـة مصـرية اعتبـار جناحهـا العسـكري جماعـة 
الزيــارة". وأضـــاف أن "مهمــة الوفـــد  إرجــاءلـــذهاب اليــوم قبــل الغـــد، لكــن حمــاس طلبـــت الوفــد "جــاهز ل

 وا عطـاءتفعيـل ملـف المصـالحة  إعـادةسـتكون  األحمـدبرئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فـتح عـزام 
 ".اإلسرائيليقطاع غزة المنكوب جراء العدوان  إدارةالحكومة دورًا أكبر في 

اعمـار قطـاع  إعـادةمة للقيام بدورها وتسليمها المعـابر، كـي تـتم عمليـة وطالب "حماس بالسماح للحكو 
 غزة، ومن دون ذلك لن يكون هناك اعمار ألن االتفاق الدولي يشترط ذلك".

ووصف المتحدث باسم "حماس" سامي أبو زهري في تصريح مقتضب نشـره علـى حسـابه علـى شـبكة 
ن "ال أساس لها من الصـحة، والحركـة لـم تبلـ  التواصل االجتماعي "فايسبوك" تصريحات مجدالني بأ

 بموعد الزيارة أو تفصيالتها".
مــن جهتـــه، قــال عضـــو المكتــب السياســـي للجبهــة الديموقراطيـــة لتحريــر فلســـطين قــيس عبـــدالكريم إن 

غـزة للبحـث فـي ملـف  إلـى"االتصاالت مع حركة حماس لم ُتستأنف بعـد فـي شـأن زيـارة وفـد المنظمـة 
 المصالحة مجددًا".

وأوضح عبدالكريم في تصريح صحافي أمس أنه "تم االتفاق على البـدء بـإجراء اتصـاالت مـع حمـاس 
مـن طريـق عــزام األحمـد الـذي ســيرأس الوفـد الــذي أُعلـن عـن تشــكيله مجـددًا المكـون مــن الوفـد الســابق 

 وعدد من قيادات فصائل أخرى في منظمة التحرير".
ة "حول رفض حمـاس زيـارة الوفـد ألسـباب تخصـها" بعض قيادات المنظم إلىونفى تصريحات نسبت 

تصـريحات مجـدالني. ووصـف تلـك التصـريحات بأنهـا "غيـر دقيقـة وأنـه سـيتم االتصـال  إلى إشارةفي 
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بحماس اليوم )أمس( على أن يتم انتظار الرد من الحركة". ولفت إلى أنه "لم يتم تحديد موعـد رسـمي 
على االتصاالت التي ستجري اعتبارًا من اليوم )أمس(  للزيارة حتى اآلن، لكن ذلك مرتبط برد حماس

 مع قيادة الحركة في غزة والخارج".
حركــة الجهــاد إن أحمــد مجــدالني قــال ، أن محمــود هنيــة، عــن 2/2/2102الرســالة نــت، وأضــافت 

بطلب حركة حماس تأجيل اللقاء المزمع عقده مع وفد منظمة التحرير في  أبلغتهماإلسالمي هو التي 
 مدة أربعة أيام، على اعتبار أنها الجهـة التـي كانـت تنسـق بـين فصـائل المنظمـة وحركـة حمـاس.غزة ل

رســمًيا مــن الجهــاد بهــذا األمــر،  إبالغنــا، " تــم لرســالةوأضــاف مجــدالني فــي تصــريح مســجل وخــاص ل
ن لم تبل  حماس بموعد الزيارة فهذا أمر آخر"  وا 

 
 الحتواء األزمة في قطاع غزة  اجتماعات بين الفصائل الفلسطينية ومساعد سيري 

قـــال مصـــدر أممـــي لــــ"الحياة" إن المنســـق الخـــاص لعمليـــة الســـالم فـــي الشـــرق : فتحـــي صـــباح -غـــزة 
األوســـط، ممثـــل األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة روبـــرت ســـيري يقـــوم حاليـــًا بجولـــة فـــي عـــدد مـــن الـــدول 

 العربية.
ســق الخــاص لعمليــة الســالم فــي الشــرق مســاعد المنبــين فــي مدينــة غــزة  ُعقــد الســبت الماضــي اجتمــاع

األوسط، روبرت سيري، الفلسطيني باسم الخالدي، السبت الماضي مع نائب رئـيس المكتـب السياسـي 
آخــر األحــد مــع  اً الخالــدي اجتماعــ عقــد هنيــة. كمــا إســماعيللحركــة "حمــاس" رئــيس الحكومــة الســابق 

ئل منظمـة التحريـر الفلسـطينية، وحركتــا ، ومـن بينهـا فصـاواإلسـالميةممثلـي الفصـائل والقـوى الوطنيـة 
، فيمــــا غابــــت حركــــة "فــــتح" التــــي يرأســــها الــــرئيس محمــــود عبــــاس عــــن اإلســــالمي"حمــــاس" والجهــــاد 

 االجتماع.
االعمـار ودور سـيري ومنظمــات األمـم المتحــدة  إعــادةوقـال المصـدر إن اللقــاء مـع هنيـة تنــاول عمليـة 

شــغيل الالجئــين الفلســطينيين "اونــروا"، التــي أعلنــت فيهــا، بخاصــة دور وكالــة األمــم المتحــدة لغــوث وت
 إيجــارالمنــازل المتضــررة أو بــدل  إلصــالحالماضــي أنهــا باتــت عــاجزة عــن دفــع أي أمــوال  األســبوع

للنــازحين، نظــرًا لعــدم تــوافر األمــوال الالزمــة. وأضــاف أن اللقــاء بحــث األزمــة التــي نشــأت بــين األمــم 
بعــد االعتــداء علــى مكتــب ســيري ومقــر األمــم  أخــرىة المتحــدة وســيري مــن جهــة و"حمــاس" مــن جهــ

المتحـدة فـي غـزة مــن قبـل محتجـين غاضــبين حطمـوا زجـاج النوافـذ وكــاميرات المراقبـة األمنيـة وأشــعلوا 
 السيارات أمام المقر فيما حاول بعضهم اقتحامه تحت مرأى وسمع رجال الشرطة. إطارات

ذين حضـروا اللقـاء تعهـدوا بعـدم السـماح بتكـرار أن هنيـة وبعـض قـادة "حمـاس" الـ إلـىوأشار المصـدر 
 إلـىرجـال الشـرطة  إعـادةاالعتداء الذي جاء نتيجة التحريض ضد األمم المتحدة و"انروا"، فضاًل عن 
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مزاولة عملهم في حماية مقار األمم المتحدة في مدينة غزة وكل مدن القطاع، وكذلك عودة المراقبين. 
مــع الفصــائل الفلســطينية تنــاول أيضــا االعتــداء ومــدى خطورتــه  أن لقــاء الخالــدي إلــىولفــت المصــدر 

االعمــار نتيجــة عــدم وفــاء  إعــادةوالتــداعيات المحتملــة لتكــراره، وكــذلك تــم بحــث تــداعيات تــأخر عمليــة 
 الدول المانحة بتعهداتها.

وقــال إن ممثلـــي الفصـــائل عّبـــروا عــن رفضـــهم وأســـفهم لالعتـــداء علــى مقـــر األمـــم المتحـــدة. وأضـــاف 
 إلعــادةأن األمــم المتحــدة بصــدد العمــل علــى تطــوير اآلليــة الدوليــة  إلــىصــدر أن الخالــدي أشــار الم

 إلعـادةكميـات أكبـر مـن مـواد البنـاء، بخاصـة األسـمنت، الالزمـة  إدخـال باإلمكـاناالعمار كي يكون 
 االعمار. إعادةاالعمار، وكذلك منح دور أكبر للقطاع الخاص الفلسطيني في 

متحدث باسم "حماس" سامي أبو زهري الـذي شـارك فـي وفـد الفصـائل فـي اللقـاء مـع من جهته، قال ال
 إعــادةالخالـدي إن اللقــاء جـاء للتعبيــر عــن حـال الغضــب التـي تعــم الشــارع الغـزي بســبب تـأخر عمليــة 

 رفض الفصائل أي اعتداء على مؤسسات األمم المتحدة. إلىاالعمار، مشيرًا 
تحمل مسؤولياتها لحل تعقيـدات البـدء  إلىمثلي األمم المتحدة وأضاف أبو زهري أن الفصائل دعت م

 بإعادة اإلعمار، بخاصة وأنها طرف في تلك العملية.
حــال الضـــغط الــذي يعيشــه أهـــل القطــاع ممــن دمـــرت قــوات االحــتالل بيـــوتهم،  إلــىولفــت أبــو زهـــري 

األمـم المتحـدة بشـكل أكبــر أنهـم تلقــوا وعـودًا بتفعيـل تحركـات  إلـىوعـودتهم إلـى مراكـز اإليـواء، مشـيرًا 
 لبدء عملية اإلعمار.

 3/2/2102، الحياة، لندن
 

 يوسف رزقة: ضغوط داخلية وخارجية على الرئيس عباس لعدم تحقيق المصالحة 
قال القيادي في حركة "حماس" يوسف رزقة إن حركته "لم تتلـق اتصـاالت : نادية سعد الدين -عمان 

ادم مــن الضــفة الغربيــة إلــى قطــاع غــزة"، معتبــرًا أن "هنــاك قــرارًا لترتيــب زيــارة وفــد منظمــة التحريــر القــ
 سياسيًا بعدم المضي في المصالحة".

وأضاف، لـ"الغد"، إن "حمـاس لـم تطلـب تأجيـل زيـارة الوفـد إلـى غـزة ألنهـا لـم تتبلـ  أصـاًل بموعـدها أو 
وقـّدر أن  خصـوص.تفصيالتها"، نافيـًا بـذلك مـا ورد مـن تصـريحات مسـؤولين فـي حركـة "فـتح" بهـذا ال

المصالحة وتـذليل عقبـات تحقيقهـا يصـب فـي  إجراءات"الحديث عن هدف زيارة الوفد الستكمال تنفيذ 
 خانة المفاهيم العامة، إزاء تكراره منذ نيسان )إبريل( من العام الماضي بدون أن يسفر عن شيء".
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ضـــّي فـــي المصـــالحة وفـــق واعتبـــر أن "هنـــاك قـــرارًا سياســـيًا مـــن قبـــل الـــرئيس محمـــود عبـــاس بعـــدم الم
االستحقاق المترتب منذ اتفاق الشاطئ في غزة، نتيجة ضـغوط داخليـة وعربيـة ودوليـة، مـا يجعـل مـن 

 زيارة الوفد إلى غزة لبحث المصالحة في ظل هذا "الفيتو" أمرًا ال يؤدي إلى نتيجة".
بـرز هنـا مـن تسـاؤل حـول بينما "تقول حكومة التوافق الوطني إنها جاهزة للعمل في القطاع، إزاء مـا ي

 قيمة زيارة أي وفد من المنظمة لتذليل عقبات المصالحة في ظل القرار السياسي بعدم تحقيقها".
وأوضـح أن "الحكومــة قــد عقــدت، منــذ تشــكيلها، اجتمــاعين فــي غــزة، مــّرة بشــكل مباشــر خــالل زيارتهــا 

وظفين وأبـــرز قضـــاياهم للقطـــاع واألخـــرى عبـــر "الفيـــديو كـــونفرنس"، حيـــث اســـتمعت إلـــى مشـــاكل المـــ
 الحياتية ووعدت بالتواصل المشترك، ولكن لم يتم تنفيذ أي شيء من ذلك حتى اآلن".

وأكد "ترحيب حماس بأي وفد من األهل فـي الضـفة، ولكنـه سـيكون غيـر مفـوض لوضـع حلـول نـاجزة 
 في ظل القرار السياسي بعدم المضي في المصالحة".

 3/2/2102، الغد، عم ان
 

 بخانيونس ف: عندما هرب الجنود وانبطحوا أرضا  معاريف تكش 
كشـــفت موقـــع "معـــاريف" العبـــري، تفاصـــيل جديـــدة عـــن إحـــدى االشـــتباكات الضـــارية التـــي جـــرت إلـــى 
الشــرق مــن خــانيونس جنــوبي قطــاع غــزة وتســبب بإصــابة عــدد كبيــر مــن الضــباط والجنــود وذلــك فــي 

 (.2104أغسطس  22يوليو حتى  7يوًما ) 20اليوم الرابع للهجوم البري خالل العدوان الذي استمر 
ونقل الموقع عن أحد جنود القوة التي تتبع للواء المظليين ويدعى "متانيا مغوري" أن القـوة دخلـت إلـى 
أحد البيوت في المنطقة والمكون من ثالث طوابق قبل أن تفاجئ بوجود كمين للمسلحين داخله وذلك 

 ق يوم األربعاء.في اليوم الرابع للهجوم البري والذي واف
وأضاف مغوري أن المسلحين فوجئوا أيضًا بوصول القوة للمكان بعـد أن أعـدوا العـدة لكمـين الليـل فـي 
حين دارت اشتباكات ضارية في البيت ما اضطر القوة الكبيرة للهروب من البيت باتجاه احد الشـوارع 

صـابة عـد د كبيـر مـن ضـباط وجنـود القـوة بجـراح واالنبطاح أرضًا بعد إلقاء القنابل اليدوية باتجاهها وا 
 ومن بينهم قائد كتيبة االستطالع في اللواء "حاجاي بن آري" الذي أصيب بجراح بالغة في رأسه.

وقال الجندي اإلسرائيلي إن اثنـين مـن المسـلحين قفـزوا باتجـاه الجنـود وسـط إطـالق كثيـف للنيـران فـي 
اح في يده "ما دعا الجيش لمنحه وسام التقدير حين تمكن الجندي من قتل المسلحين بعد إصابته بجر 

وأشـار إلــى وصـول المســلحين إلـى مســافة قريبـة جـدًا مــن القـوة وتمطرهــا بنيرانهـا الرشاشــة  والشـجاعة".
 والقنابل اليدوية.
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وأصيب قائد الكتيبة "بن آري" بطلقة اخترقـت خوذتـه ودخلـت رأسـه وخرجـت مـن الجهـة المقابلـة حيـث 
 ة حرجة للمستشفى قبل أن تتحسن حالته فيما بعد.جرى نقله وهو في حال

 2/2/2102، فلسطين اون الين
 
 قيادي في حرکة حماس لـ"إرنا": لن نسمح بجرنا للصدام مع مصر 

دعا نائب رئيس الدائرة السياسـية فـي حر ـة حمـاس د. باسـم نعـيم السـلطات المصـرية إلـي : إرنا -غزة
ألمـــور المســتعجلة فــي القـــاهرة، القاضــي باعتبــار الجنـــاح مــة اســتئناف اك"التراجــع فــورًا" عــن قـــرار مح

 ري للحر ة  تائب الشهيد عز الدين القسام "منظمة إرهابية".كالعس
وقال نعيم في تصريح لو الة الجمهورية اإلسالمية لألنباء "إرنا": "إن المطلوب اآلن هو إسقاط القرار 

ثير من الملفات الحيويـة ال سـيما المصـالحة ية، وحفاظًا علي دور مصر في الکكستجنبًا ألية آثار ع
والتهدئــة مــع  يــان العــدو)..( المقاومــة الفلســطينية بشــکل جمــاعي خاضــت علــي مــدي ســنوات طويلــة 

 معارک مشرفة دفاعًا عن األمة العربية واإلسالمية وال تستحق هذا الظلم".
ـــادي فـــي حر ـــة حمـــا ذ ألمـــح القي ـــرار  سوا  ـــي أن هـــذا الق ــــ"ا -إل ـــذي وصـــفه ب جـــاء نتيجـــة  -لمسيس"ال

للتحريض الذي تمارسه وسائل اإلعالم المصرية، أ د أن " ل الفصائل الفلسطينية حريصة علي أمن 
 الجارة الکبري واستقرارها".

وشــدد نعــيم علــي "أن هــذه التحر ــات مبنيــة علــي توجهــات مســبقة، وأنهــا ليســت وليــدة اللحظــة  فعلــي 
مـــن هيئـــة مصـــرية للمطالبـــة بحظـــر "حمـــاس" وذراعهـــا مـــدار الســـنوات الـــثالث الماضـــية بـــادرت أ ثـــر 

 -ة بعيدًا عن أية أدلة حقيقية تتعلق بالتهم التضليلية التي تقوم بترويجها، حتي أن هذه التهم سكريالع
مـا تتعلـق بهجمـات تسـتهدف الجـيش والشـرطة فـي شـبه جزيـرة سـيناء لـم تسـتثن الشـهداء  -والتي غالبـاً 

ة  مـا هــو الحـال مــع األسـير القائــد حسـن ســالمة المعتقـل منــذ نحــو والمعتقلـين فــي السـجون الصــهيوني
 ".2102عشرين عامًا، والشهيد أحمد الجعبري الذي ارتقي في العام 

ورأي نعــيم أن المســتجدات األخيــرة "تســتدعي أن يکــون هنــاک موقــف سياســي فلســطيني واضــح ُينقــل 
لن تعطي الفرصـة  أن حر ة حماس لصناع القرار المصري لجهة توضيح مخاطر هذا القرار"، مؤ داً 

لألطــراف المشــبوهة التــي تريــد جــر الحر ـــة إلــي مربــع الصــدام مــع مصـــر،  مــا أنهــا لــن تســمح بـــأن 
 تصرف أنظارها عن القضية المر زية في مقارعة االحتالل".

 ما رأي نائب رئيس الدائرة السياسية في حر ة "حماس" أن "من مصلحة جميع األطراف إبقاء قنـوات 
 تصال مفتوحة فيما بينهم، علي اعتبار أن مثل هذه القضايا ال تحل عبر وسائل اإلعالم".اال

 2/2/2102وكالة إرنا، 
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 التحرير لغزة واضحة لزيارة وفد منظمة رضوان لصفا: نريد أهدافا  إسماعيل  

أكــّد القيــادي فــي حركــة حمــاس إســماعيل رضــوان ضــرورة أن تكــون زيــارة وفــد : خــاص صــفا -غــزة 
التحريــر لغــزة واضـحة األهــداف، وااللتــزام بتطبيــق مـا تــم االتفــاق عليـه فــي اتفاقــات المصــالحة  منظمـة

وشدد رضوان في حوار خاص مع مراسل "صفا" علـى أن الحركـة ال تريـد  السابقة بشكل دقيق وأمين.
 زيارة بروتوكولية أو شكلية، بل تريد زيارة تطبيق التفاق المصالحة.

لهــذه اللحظــة بالزيــارة، مجـددا تمســك حمــاس بضـرورة أن تقــوم الحكومــة بحــل وقـال إن حركتــه لــم تبلـ  
جميـــع اإلشـــكاالت العالقـــة والقيـــام بتنفيـــذ المهـــام المطلـــوب منهـــا باتفـــاق القـــاهرة، وفـــي مقـــدمتها توحيـــد 

 مؤسسات السلطة واستئناف عقد التشريعي والتحضير لالنتخابات.
ته غير متواجدة على المعابر الخمسة مـع االحـتالل، وفيما يتعلق بعمل المعابر، قال رضوان إن حرك

ــا الحكومــة بالتنصــل مــن التزاماتهــا عبــر  ن أرادت الحكومــة العمــل بهــا تســتطيع بشــكل فــوري، متهًم وا 
ورفــــض رضــــوان أي اقتــــراح مــــن الحكومــــة يــــدعو إلقصــــاء  تحميــــل حركتــــه مســــئولية عمــــل المعــــابر.

 ية االنقسام الوظيفي في المجتمع.الموظفين العاملين في معبر رفح، ألنها تكرس عمل
وعــن عالقــة حركتــه بمصــر، قــال إن حركتــه تتطلــع ألن يســارع المســتوى الرســمي المصــري مــن أجــل 
تصــحيح "الخطيئــة" التـــي قامــت بهـــا إحــدى المحـــاكم المصــرية ضـــد كتائــب القســـام باعتبارهــا جماعـــة 

مضــيًفا " القســام وقــف  وأضــاف أن هــذه األحكــام ســابقة خطيــرة وخــروج عــن أعــراف مصــر، إرهابيــة.
 حامًيا لألمن القومي المصري، ولوال وجوده الستباحت إسرائيل العواصم العربية".

 3/2/2102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 لقسام "منظمة إرهابية"كتائب القرار اعتبار  مسيرة شمالي غزة رفضا   

طــاع غــزة رفضــا لقــرار محكمــة األمــور تظــاهر اآلالف مــن الفلســطينيين، مســاء يــوم االثنــين، شــمالي ق
المستعجلة بالعاصمة المصرية القاهرة اعتبار كتائـب الشـهيد عـز الـدين القسـام الجنـاح المسـلح لحركـة 

وجــــاب المتظــــاهرون، خــــالل المســــيرة الحاشــــدة التــــي دعــــت إليهــــا حركــــة  حمــــاس "تنظيمهــــا إرهابيــــا".
وحملـوا رايـات حركـة حمـاس،  قطـاع غـزة. "حماس"، شـوارع مخـيم جباليـا لالجئـين الفلسـطينيين شـمالي

والفتــات كتــب علــى بعضــها: "القســام مقاومــة مــش إرهــاب"، و"القســام فخــر األمــة مــش إرهــاب"، و"كلنــا 
وقال القيادي في حماس مشير المصري في كلمة له علـى هـامش المسـيرة: إن  قسام أفيقي يا مصر".

لى التاريخ، وهو ال يعبر عن ضمير الشعب "حكم محكمة األمور المستعجلة المصرية يمثل انقالبا ع
وأضــاف المصــري أن "هــذا قــرار المحكمــة المصــرية  المصـري المســاند للمقاومــة والقضــية الفلســطينية".
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وشدد  هو قرار مسيس وخطير وهو محاولة للتغطية على الفشل والعجز األمني الذي تمر به مصر".
ريخي تجاه القضـية الفلسـطينية وقطـاع غـزة، على أن الحكم القضائي المصري يسيء لدور مصر التا

 واصفا القرار بأنه "خطيئة وكفر سياسي".
 2/2/2102، فلسطين أون الين

 

 تدعو ألوسع مقاطعة للبضائع اإلسرائيلية  فتححركة  
مقاطعـــه  ألوســـعدعـــا المتحـــدث باســـم حركـــة فـــتح أســـامة القواســـمي الفلســـطينيين : رام هللا )فلســـطين(

 األرضالشـعب الفلسـطيني، واسـتمرارها فـي سـرقة  ألمـوال إسـرائيلردا علـى سـرقة  اإلسرائيليةللبضائع 
ـــه يـــوم االثنـــين ) وبنـــاء المســـتوطنات. (، أذاعـــه القســـم 2|2وأوضـــح القواســـمي فـــي تصـــريح صـــحفي ل

الكــل الفلســطيني مــدعو لتحمــل مســؤولياته الوطنيــة فــي هــذا الصــدد ســواء  أناإلعالمــي لحركــة "فــتح"، 
مية التي تبذل جهودا جبارة في هذا الموضوع، مرورا بمؤسسـات المجتمـع المـدني كانت المؤسسة الرس

ـــة  ـــاجر  أطيافهـــاوالفصـــائل السياســـية بكـــل  اإلعمـــالملتقـــى رجـــال  أوســـواء الغـــرف التجاري وصـــوال للت
 أشــكالها، وتنهــب خيراتنــا بكافــة وأموالنــا أرضــناتســرق  إســرائيلوأضــاف: "إن  والمــواطن الفلســطيني. 

 إغـــراقوالطيــف التـــرددي وكافــة المـــوارد الطبيعيــة، وتعمـــل علــى  واألثريـــةلمائيـــة والســياحية الزراعيــة وا
الفلســطينية ســوق ســوداء  األراضــيالفلســطينية ببضــائعها وبضــائع المســتوطنات، وتعتبــر أن  األســواق

جـــودة  واألقـــلالمـــواد المنتهيـــة الصـــالحية  إدخـــاليســـهل تـــرويج بضـــائعها فيهـــا، وتعمـــل علـــى تســـهيل 
طن الفلســطيني، وهــي تجــد مــن اجــل تحقيــق ذلــك ضــعاف النفــوس الــذين يبحثــون عــن ربــح مــالي للمــوا

 والديني". واألخالقيخالص حتى ولو كان ذلك على حساب البعد الوطني 
 2/2/2102قدس برس، 

 
 اللبنانية  -تطالبان بتعزيز العالقات الفلسطينية  و"أمل" حماسحركتا  

، إرهابيــاقــرار محكمــة مصــرية اعتبــار كتائــب القســام فصــياًل  اســتهجنت حركتــا حمــاس و"أمــل": بيــروت
وأّكــد الجانبــان حــق الشــعب الفلســطيني فــي مقاومــة االحــتالل حتــى التحريــر والعــودة. وأدانــت "حمــاس" 

( ُأرســـلت نســـخة منـــه لــــ"قدس بـــرس"، االعتـــداءات 2|2و"أمـــل" فـــي بيـــان مشـــترك لهمـــا يـــوم االثنـــين )
 ق المقاومة في مواجهة االحتالل والرد على اعتداءاته المتكررة.اإلسرائيلية بكل أشكالها ودعم ح

ودعــت الحركتــان، األمتــين العربيــة واإلســالمية، وجميــع القــوى واألحــزاب "إلــى تركيــز المواجهــة علــى 
العدو الصهيوني المحتل فقـط، ودعـم مقاومـة االحـتالل بكـل أشـكالها، والـدفاع عـن القـدس والمقدسـات 

 ومواجهة االحتالل الصهيوني عدو األمة األوحد".  اإلسالمية والمسيحية،
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وأكدت "حماس" و"أمل" على أهمية تعزيز العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية وبذل الجهود للمحافظة على 
األمــــن واالســــتقرار فــــي لبنــــان والمخيمــــات، ورفــــض كــــل أشــــكال الصــــراع الــــداخلي واإلســــاءة للشــــعبين 

 التخريب المؤذي للشعبين على كل المستويات.الفلسطيني واللبناني، ورفض الفتن و 
وأكدت الحركتان على بناء أفضل العالقات األخويـة اللبنانيـة ـ الفلسـطينية، مـن خـالل الحـوار الشـامل 
وتحســـين الظـــروف المعيشـــية لالجئـــين، وشـــددتا علـــى أن مـــن واجبـــات الدولـــة اللبنانيـــة رعايـــة الشـــعب 

نساني، كما قال البيان.الفلسطيني من الناحية اإلنسانية كواجب ق  ومي وا 
 2/2/2102قدس برس، 

 

 في قضايا الفساد ستطال ليبرمان االعتقاالتالقناة العاشرة:  
تطوير "للمدير العام السابق لشركة تسجيل صوتي عرضت القناة اإلسرائيلية العاشرة : 44عرب 

كبيرة التي يقف في االستيطانية، حاييم بن ساسون، وأحد المشتبهين بقضية الفساد ال "شومرون
 .مركزها مسؤولون في حزب يسرائيل بيتينو، جوانب جديدة من قضية الفساد المتشعبة

المشتبهة الرئيسية بالقضية، هي  نائبة وزير الداخلية، فاينا كرشنباوم)يسرائيل بيتينو( حيث قال أن
 يقدمها لها. بشطب ديون للشركة التي كان يرأسها مقابل العديد من الخدمات التي كانقامت 

وأضاف: "احتفظت بكل الوثائق، عرفت أن األمر سينتهي بشكل سيئ". وقال:" ستحدث هنا هزة 
وكيرشنباوم، ومدير وزارة الزراعة رامي كوهين، رائيل بيتينو، أفيغدور ليبرمان، أرضية، رئيس يس

خرين وردت في وذكرت القناة العاشرة أن أسماء وزراء ومسؤولين آ سيعتقلون في نهاية المطاف".
 التسجيل وتم التحفظ على أسمائهم.

 3/2/2102، 48عرب 
 

 الجيش اإلسرائيلي يستكمل وضع الحواجز اإلسمنتية في موقع عملية شبعا 
استكمل الجيش اإلسرائيلي، اليوم االثنين، أعمال الحماية في الموقع الذي قتل فيه جنديان : رب44ع

 شبعا المحتلة، األسبوع الماضي.إسرائيليان وأصيب سبعة آخرون في مزارع 
وجاء أن الجيش وضع عشرات الحواجز اإلسمنتية في المنطقة وعلى الشارع المؤدي إلى قرية 

 الغجر، إضافة إلى وسائل أخرى للحماية من الصواريخ المضادة للدبابات.
 2/2/2102، 48عرب 
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 وثائق تولون علىويس سرائيليةحكومة اإلال"هكرز" يخترق أرشيف اإلذاعة اإلسرائيلية:  

ذكرت إذاعة جيش االحتالل أن مجموعة من القراصنة اإللكتروني "الهاكرز" تمكنون أمس من 
 اختراق أرشيفًا إلكترونيًا يضم معلومة خاصة بحكومة االحتالل.

وبينت اإلذاعة أن القراصنة نسخوا المعلومات التي كانت واردة من وزارات حكومة االحتالل إلى 
 " المعنية بتخزين الوثائق الخاصة بالحكومة.2111يف شركة "أرش

وأشارت إلى أن التحقيقات األولية تظهر أن أولئك "الهاكرز" استطاعوا أن يحصلوا على قاعدة 
 البيانات في األرشيف، دون أن يشعر بهم أحدًا.

 2/2/2102، الين أونفلسطين 

 
 ض الخدمة العسكريةفر  اعتقال أكثر من خمسين يهوديا  متشددا  تظاهروا ضد   

االثنين اكثر من خمسين يهوديًا متشددًا كانوا  اإلسرائيليةاعتقلت الشرطة : أ ف ب -القدس المحتلة 
 على الشبان اليهود المتشددين. اإللزاميةيتظاهرون ضد قانون يفرض الخدمة العسكرية 

 أسدوداعتقلوا في  شخصاً  41من  أكثرلوبا سمري ان  اإلسرائيليةوقالت المتحدثة باسم الشرطة 
والقدس في تظاهرات نظمت للتنديد باعتقال شبان يهود متشددين في  أبيب)جنوب( وآخرون في تل 

 .اإلسرائيليالتابع للجيش  اإلجباريمكتب التجنيد  أماملرفضهم المثول  األخيرة األسابيع
بينما أصيب  "أغلقوا الطرق"و  "في شكل غير قانوني"وبحسب سمري فان المتشددين تظاهروا 

 شرطي بجروح طفيفة خالل مواجهات.
 3/2/2102، الحياة، لندن

 
 نتنياهو كي في اغتيال مغنية رسالة للناخبين ضد  ي: التسريب األمر ونإسرائيلي براءخ 

اعتبر الخبراء اإلسرائيليون تسريب معلومات في الواليات المتحدة قبل : نظير مجلي - تل أبيب
( كانت شريكة في عملية اغتيال عماد مغنية، رئيس CIAت المركزية )يومين، بأن وكالة المخابرا

، بمثابة رسالة قوية من الواليات المتحدة 2114الجناح العسكري في حزب هللا بمشق سنة 
لإلسرائيليين، تبين كم كانت العالقات قوية بين البلدين في عهود سابقة قبل عهد رئيس الحكومة 

تخسر إسرائيل من تدهور العالقات ومن اإلساءات للرئيس باراك أوباما  الحالي بنيامين نتنياهو، وكم
 وطاقمه.
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وقال يوسي ملمان، وهو محلل لشؤون األمن واالستخبارات في صحيفتي معاريف وجيروزاليم بوست، 
التسريب األميركي لم يكن صدفة، وقصد به "ومعروف بدقة مصادره األمنية في إسرائيل، إن 

رسالة لإلسرائيليين في هذا الوقت بالذات، حيث توجد انتخابات برلمانية مهمة، بأن األميركيون إبالغ 
قصدوا القول لنا: انظروا كم هو وثيق ". وأضاف: "إسرائيل ال تستطيع االستغناء عن الواليات المتحدة

نه يمكن أن يتضرر من السياسة المتغطرس ة التعاون بين مخابرات إسرائيل والواليات المتحدة.. وا 
 ."المتبجحة لرئيس حكومتكم

ويوافق على هذا الرأي ألون بن ديفيد، وهو ضابط سابق في الجيش اإلسرائيلي ويعمل معلقا للشؤون 
مع أن هذا التسريب يدخل الواليات المتحدة "العسكرية في القناة العاشرة المستقلة للتلفزيون. ويضيف: 

أبدا بالمسؤولية عن هذا االغتيال، إال  األمريكانفي مشكلة مع حزب هللا، حيث إن قادته لم يتهموا 
أنه يتضمن أيضا معلومة مهمة  إذ قالت فيه واشنطن إن االغتيال كان يمكن أن يشمل أيضا قاسم 
سليماني، قائد كتائب القدس في الحرس الثوري اإليراني، ولكن المخابرات األميركية رفضت وانتظرت 

ذلك فقط سمحوا بتفعيل العبوة الناسفة، وذلك على عكس حتى يفترق سليماني عن مغنية، وبعد 
 ."إسرائيل التي اغتالت مغنية االبن في الشهر الماضي مع الجنرال اإليراني الذي كان يرافقه

التسريب عموما ينطوي على توجيه رسالة أميركية إلى إسرائيل، مفادها بأنه "ويضيف بن ديفيد أن 
متازة بين الدولتين، وذلك في زمن رئيس الحكومة اإلسرائيلي في يوم من األيام كانت العالقات م

إيهود أولمرت والرئيس جورج بوش االبن، ففي حينه أقاما عالقات سرية حميمة أثمرت، إضافة إلى 
اغتيال مغنية، عن إدخال الفيروسات إلى الكومبيوترات اإليرانية التي تشغل الطاردات المركزية 

هي: تصوروا أي عمليات كبيرة يمكن أن ننفذ معا عندما تكون العالقات للمشروع النووي. والرسالة 
 ."سوية

 3/2/2102، الشرق األوسط، لندن
 
 : عملية القنيطرة إنجاز قريب المدى لكنه خسارة استراتيجية فادحة"إسرائيل" 

 سرائيلإالوضعية الجديدة التي وصلت اليها منطقة الحدود الشمالية، : أمال شحادة -القدس المحتلة 
على طرفي الحدود. فقد  األمنيةسورية، بعد عمليتي القنيطرة وشبعا، تعيد رسم الخريطة  -لبنان -

، بنيامين اإلسرائيليةباتت هناك قواعد لعب جديدة في المنطقة، حتى لو لم يرغب بها رئيس الحكومة 
عارم على نتنياهو في  هذه القواعد وسط غضب "حزب هللا". وتلقف "حزب هللا"و إيراننتنياهو، تجاه 

تعرضت لضربة  أيضاكلمتها. فهي  إيراننفسها. وهذا كله من دون ان تقول  اإلسرائيليةالمؤسسة 
، وقتل ضابط كبير لها في عملية القنيطرة. وسيكون لها رد وفقًا لقواعد لعب جديدة، إسرائيلية
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في  اإلسرائيليةجير السفارة هي ان هذا الرد سيكون ضخمًا بحجم عملية تف إسرائيلوالتقديرات في 
 األرجنتين قبل ثالثين عامًا.

مبني على الشعور بأن عملية القنيطرة لم تكن سوى مغامرة أقدم عليها نتانياهو  إسرائيلوالغضب في 
فقط لفترة قصيرة، ولكنها على  إسرائيلمن اجل مصالحه الشخصية، الحزبية واالنتخابية. وستخدم 

اتيجي، ستفتح جبهة حرب جديدة في منطقة ظلت هادئة على مدار اثنين واالستر  األمنيالصعيدين 
 عامًا، في الجوالن السوري المحتل. وأربعين

حسن نصر « حزب هللا»العام ل  األمينلخطاب  اإلسرائيلييننياهو يدرك، وقد أصغى جيدًا كبقية تن
وقعت لن تكون بتلك وان الحرب مع لبنان، إْن  إسرائيلهللا، بأن الحزب غير معني بحرب مع 

 .اإلسرائيليينالسهولة التي يتحدث عنها بعض 
، بعد يومين من خطاب نصر األسبوعيةلكن تصريح نتنياهو العنجهي في مستهل جلسة حكومته 

إلحباط عمليات  اإلسرائيليحمم القصف  أمامال يتمتع بحصانة  أحداهللا، والذي هدد خالله ان 
هذه الجبهة. وخالل شهر ونصف الشهر، من  إشعالعن  نإعالهو  إنما، إسرائيلوهجمات ضد 

حتى االنتخابات البرلمانية، سيبقي نتانياهو فتيل الحرب مشتعاًل وسيكون على  المتبقيالوقت 
 تجاه سورية، لخدمة مصالحه الشخصية وكرسي الرئاسة. أمنىتصعيد  ألياستعداد 
لجوالن المحتل، تشكل خطورة كبيرة في الوضع ان مغامرة نتنياهو بفتح جبهة في ا اإلسرائيليونويرى 

ظهور جبهات فرعية  إلى، إسرائيليالذي تعيشه المنطقة، حيث أدت الحرب السورية، وفق تقرير 
سرائيل « حزب هللا»جديدة:  يرسل آالف المقاتلين إلى سورية لمساعدة نظام األسد على البقاء، وا 

في لبنان، ومنظمات « حزب هللا»من سورية إلى تعلن أنها ستعمل على منع مرور قوافل األسلحة 
المعارضة السورية تسيطر باطراد على غالبية الحدود مع إسرائيل في مرتفعات الجوالن، وبعضها 

قاعدة لهما على الحافة الشمالية « حزب هللا»يرتبط بعالقات مع إسرائيل، في حين ترسخ إيران و
 اإلسرائيليسرائيل في مرتفعات الجوالن، وفق التقرير للحدود ذاتها، بهدف توفير قاعدة للعمل ضد إ

شبكة معقدة من المصالح، بعضها  األطرافالذي يضيف انه نتيجة حالة االضطراب توافرت لهذه 
 جديدة، تقود في بعض األحيان إلى حرائق موقتة.

، 0773ام سنة في مرتفعات الجوالن منذ ع 41وفي استنتاج التقرير ان الهدوء المتواصل على مدار 
انتهى ويتوقع استمرار الضربات الدورية: ضربة  – 2112وسبع أو ثماني سنوات في لبنان بعد حرب 

ورد فعل، يليه رد آخر، وبعدها تجري اتصاالت مكثفة من خالل التدخل الدولي في محاولة لتجنب 
 سرائيلياإلحرب استنزاف خطيرة، وهي حرب يصعب على الجيش  إسرائيلالحرب، وهو ما تعتبره 

 التعامل معها.
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 استهداف لبنان

اعتبر عسكريون وخبراء ان اهم ما تضمنه خطاب نصر هللا هو تحطيم شروط اللعب السابقة، 
. إسرائيلبخاصة التعامل مع حدود لبنان وسورية مع إسرائيل كجبهة واحدة مشتركة في الصراع ضد 

في كل مكان وزمان  اإلسرائيليالعدوان  من حقنا الشرعي في الرد على»وركزوا على قول نصر هللا: 
حزب »هذا الحديث بأن  اإلسرائيليونوحلل «. تهاجمون ونحن نرد أنتموبكل الطرق. انتهت لعبة 

يعلن انه يعتبر نفسه حرًا اآلن في العمل كما يشاء وفي كل قطاع يختاره، وهذا يشمل هضبة « هللا
يران، فهي ان جبهة سورية باألولىي مرتبطة الجوالن اما الرسالة الثانية من هذا الخطاب، وه  وا 

 موحدة.« حزب هللا»و
قواعد اللعب الجديدة التي يريدها نتانياهو، وفي مقدمها وضع خطوط حمر، فعلى رغم ما تحمل  إما

، عسكرية إسرائيليةمن جهة  أكثرفي طياتها من أخطار وعلى رغم التحذيرات التي توجهها 
حظى بدعم حولها من جهات ليست قليلة، عسكرية وسياسية. فعندما ان نتانياهو ي إالوسياسية، 

يجب  اإلسرائيليةان الردع  إلى، اإلسرائيليةالقومي  األمنيدعو غيورا ايالند، الرئيس السابق لمجلس 
تعني تدمير لبنان، كل لبنان،  إسرائيلمواجهة مع  أيرسالة واضحة للبنان بأن  إبالغان يكون في 

حال  إلىيير قواعد اللعب فحسب، بل تصعيدًا في حملة تهديدات قد تجلب المنطقة فهذا ال يعني تغ
ليس « حزب هللا»حقيقة ان  إلىتصعيد خطير. اذ يرى ايالند ان طابع عملية مزارع شبعا، ال يعود 

معنيًا بالتصعيد الكامل، فهو قادر على التصعيد من الناحية العسكرية حيث انه، بحسب ايالند، 
ات عسكرية مثيرة، ال سيما ان منظومة صواريخه التي تعتبر سالحه األساسي لم تتضرر يملك قدر 

، وبات 2112على رغم خسائره الكبيرة في الحرب السورية، ال بل ازدادت قوته كثيرًا مقارنة بحرب 
من الصواريخ التي اتسع مداها وقدرتها على التدمير الهائل ومستوى دقتها. ولكن،  أكبريملك كمية 

، سواء من جهة إسرائيلال يتمتع بشرعية كاملة في لبنان لمهاجمة « حزب هللا»يرى ايالند، ان 
 لبنان. أوسورية 
داعمة لموقف ايالند. وهناك من وضع اللوم على متخذي قرار حرب  أصواتخرجت  إسرائيلفي 

لتحتية، وهو خطأ لوحده وليس حكومة لبنان وجيشه وحتى البنى ا« حزب هللا»لبنان الثانية بمحاربة 
عملية شبعا. وهنا يرسم البعض سيناريوات حرب لبنان الثالثة في  أعقاباعتبره البعض استراتيجيًا في 

، بحيث ال تستطيع 2112حال تم خوضها قريبًا. ومن وجهة نظر ايالند ستكون اشد قسوة من عام 
صابات وأضراربثمن  إال« حزب هللا»االنتصار على  إسرائيل تحملها. ويضع ايالند ثالثة  ال يمكن وا 

 في هذه المعركة وهي: إسرائيلشروط النتصار 
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 ردع حقيقي

الحرب على لبنان.  إعالن، فانه يجب إسرائيلاذا تواصل اطالق النار من األراضي اللبنانية على  -
ردعًا حقيقيًا ويمنع  األمر، سيحقق أكبروكلما كان التخوف من تدمير لبنان موثوقًا في شكل 

وقف النار خالل  إلىمواجهة الشاملة. ولكن اذا وقعت المواجهة، فان التهديد بتدمير لبنان سيقود ال
 يومًا. 33، وليس أيامثالثة 

غير « حزب هللا»االدعاء بأن الحكومة اللبنانية ليست مذنبة وال تستطيع فرض شيء على  -
كتنظيم « حزب هللا»ي، ألن صحيح، وليس ذا صلة. ويمكن لتهديد لبنان ان يحقق الردع الحقيق

سياسي، يتخوف من التسبب بدمار لبالده. قد يظهر من يدعي ان هذه االستراتيجية ليست صحيحة، 
ألن العالم لن يسمح لنا بذلك، وهذه المقولة، يضيف ايالند، ضحلة كون دول العالم، وبالتأكيد 

نقول لها ببساطة بأننا ال نملك ، ان األولالواليات المتحدة، ستسمح بعملية كهذه بتوفر شرطين: 
ذا، «حزب هللا»القدرة على هزم  كانوا يعتقدون انه يمكن ذلك فليقولوا لنا كيف. ويكشف ايالند انه  وا 

خالل محادثات له مع عسكريين كبار وشخصيات سياسية رفيعة في الواليات المتحدة، يمكن تجنيد 
 في شكل جدي ومهني. األموردعم كبير عندما يتم طرح 

 
الشرط الثالث هو طرح التفسير المهني المسبق لكون هذه الطريقة هي المفضلة، وليس خالل  -

الحرب. عمليًا كانت لدينا ثماني سنوات ونصف السنة كي نفسر ذلك، ومن المؤسف جدًا اننا حتى 
 –العنوان الصحيح  إلىبدل ان نوجهها « حزب هللا» إلىفي الساعات األخيرة نوجه التهديدات 

 ، يقول ايالند مهددًا الدولة اللبنانية.«كومة لبنانح
 

 نصر هللاخطاب 
يصغون اليه،  اإلسرائيليينالمسبق عن موعد خطاب نصر هللا، جعل العديد من المسؤولين  اإلعالن

وليس فقط في القيادات من عسكريين وسياسيين بل السكان العاديين، بخاصة سكان الشمال. فهؤالء 
ان تصغي لكل كلمة يقولها  إسرائيل، قبل موعد الخطاب، بأن على اإلسرائيلية عالماأللوسائل  أعلنوا

ال يمكن اال ان ينفذ ما يقول. وهذا الحديث جاء في مقابل االنتقادات التي تعرض لها  ألنهنصر هللا 
قناعحملة التهديدات  إزاءنتانياهو،  ل بأنه الوحيد القادر على ضمان امنهم. فأو  اإلسرائيليين وا 

استنتاج خرج به الخبير العسكري، ناحوم برنياع، والمعروف باطالعه الواسع على طبيعة النقاشات 
الداخلية في المؤسستين السياسية والعسكرية، ان نتانياهو يقول الشيء، ويهدد ويزبد، لكنه في 
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 أفضلي الممارسة، على أرض الواقع، يفعل نقيضه. وكل ما ذكره نتانياهو عن ردع ال وجود له وف
من يقف وراء أي هجوم على « يوجد ردع متبادل. فنتانياهو هدد بعد عملية القنيطرة األوضاع
ولكن بعد تنفيذ عملية مزارع شبعا جاءت تصريحاته بقبول التهدئة «. سيدفع الثمن كامالً  إسرائيل

ء تهديد كل من شارك في المداوالت في مكتب رئيس الحكومة اعتبر أن ورا»واحتواء الحدث، وأن 
 «.نتانياهو تختفي كلمات جوفاء

 
زاء  عدة: أسئلة إسرائيلهذه الوضعية طرحت في  وا 
، عبر القوات الدولية، بأنها تريد «حزب هللا» إلى إسرائيلكيف يمكن فهم الرسالة التي بعثت بها  -

كل ما تستطيع  ستنفذ إسرائيلبان  اإلسرائيليين أمامالتهدئة في مقابل الرسالة التي اطلقها نتانياهو 
وايران على المنطقة الحدودية على طول خط وقف « حزب هللا»سيطرة ل أيمن عمليات لمنع 

 إطالق النار في مرتفعات الجوالن، من مزارع شبعا وحتى القنيطرة؟
في شمال الجوالن إلى « حزب هللا»ليس واضحًا كيف تحول وجود »وسؤال آخر طرحه برنياع هو  -

أو جبهة « داعش»تفضل إسرائيل أن تجلس في مرتفعات الجوالن مقابل قوات مسألة وجودية. فهل 
النصرة؟ إذ إننا نقف اليوم مقابل تنظيمات كهذه، من القنيطرة جنوبًا، ولم أسمع أن إسرائيل فتحت 

« حزب هللا»حربًا ضدهما، يقول برنياع ويضيف سؤااًل آخر: لماذا نحن قادرون على العيش مقابل 
الجليل  أصبعمطلة ومسكاف عام ودوفيف وكريات شمونه وشلومي )بلدات في منطقة في حنيتا وال

 «.والجليل األعلى(، وال يمكننا العيش مقابله في )مستوطنة( ماروم جوالن في الجوالن
لماذا تمت تصفية الجنرال اإليراني؟ لماذا ُصّفي بعملية تكاد تكون علنية؟ من الذي قرر تنفيذ هذه  -

أراد أن يردع ومن أخاف باستثناء مئات آالف المواطنين اإلسرائيليين الذين يسكنون الغارة، ومن 
 بالقرب من الحدود الشمالية؟

كل من يعتقد أن إطالق النار في الشمال »ويخلص برنياع في هذا السياق إلى التحذير من أن 
ألقي( مع تنفيذ عملية  أرضى غريزة االنتقام لدى اإليرانيين، هو واهم. فالحذاء األول سقط )بمعنى

 «.سوى انتظار الحذاء الثاني لإلسرائيليينمزارع شبعا. ولم يتبق 
نشرت مقاالت مشابهة توجه أسئلة صعبة  اإلسرائيليةوبرنياع هو مجرد نموذج، ففي جميع الصحف 

ة دور  إلىلنتانياهو وتستنتج بأنه ليس ذلك الرجل القوي، بل بالعكس. وان ال هم عنده سوى العودة 
 أخرى لرئاسة الحكومة في االنتخابات القريبة المقبلة.

 3/2/2102الحياة، لندن، 
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 متطرفون يقتحمون المسجد األقصى مع جنود االحتالل 
اقتحم مستوطنون متطرفون وعناصر مـن مخـابرات االحـتالل، صـباح يـوم اإلثنـين، باحـات : قناوكالة 

وقـال المنسـق اإلعالمـي  حراسـة أمنيـة مشـددة.المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسـط 
وستة من رجال شرطة االحتالل  مستوطناً  04في دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، فراس الدبس إن "

وأربعة من عناصـر المخـابرات اقتحمـوا المسـجد األقصـى علـى مجموعـات، وتجولـوا فـي أنحـاء متفرقـة 
سـتفزاز المـرابطين والمرابطـات فـي األقصـى، والـذين وأوضح أن أحد المسـتوطنين حـاول ا من باحاته".

تصـــدوا بـــالتكبير والتهليـــل القتحامـــات المســـتوطنين، مشـــيرا إلـــى أن شـــرطة االحـــتالل المتمركـــزة علـــى 
 البوابات احتجزت بطاقات النساء وبعض الشبان أثناء دخولهم األقصى.

 3/2/2102 ،الشرق، الدوحة
 
 عتداء على المسجد األقصىاستمرار محاوالت اال يدينلقدس امفتي  
أدان الشــــيخ محمــــد حســــين، المفتــــي العــــام للقــــدس والــــديار الفلســــطينية، خطيــــب المســــجد : وكــــاالتال

األقصى المبارك، استمرار محاوالت االعتداء على المسجد األقصى المبارك، وذلك من خـالل اقتحـام 
قبـــة الصـــخرة المشـــرفة  عـــدد مـــن المســـتوطنين للمســـجد والتجـــول فـــي ســـاحاته ومحاولـــة اقتحـــام صـــحن

بحراسة مشددة من قبل الشرطة "اإلسرائيلية"، وجدد سماحته تحذيره من استغالل المتطرفين واألحـزاب 
ـــى  ـــات انتخابيـــة مؤكـــدًا أن المســـجد األقصـــى عصـــي عل ـــارك لغاي "اإلســـرائيلية" للمســـجد األقصـــى المب

 االحتالل ومتطرفيه.
 3/2/2102 ،الخليج، الشارقة

 
 لزيارة ريفلين لتهويد الخليل نيتصدوفلسطينيون  
أصــيب عشــرات الفلســطينيين بحــاالت االختنــاق، كمــا أصــيب ثالثــة شــبان بقنابــل الصــوت  :وكــاالتال

التــي أطلقتهــا قــوات االحــتالل أمــس، لتفريــق االحتجاجــات المناهضــة لزيــارة الــرئيس اإلســرائيلي روفــي 
 .الخليل رفلين، للبلدة القديمة من مدينة

شباب ضد االستيطان عيسى عمرو، إن قوات االحتالل التي تواجدت بكثافة على وقال منسق تجمع 
مـــدخل شـــارع الشـــهداء وأعلنـــت االســـتنفار منـــذ الصـــباح فـــي أزقـــة البلـــدة القديمـــة مـــن الخليـــل، شـــرعت 
بإطالق القنابـل المسـيلة للـدموع صـوب المشـاركين فـي الوقفـة االحتجاجيـة التـي دعـا لهـا تجمـع شـباب 

البلدة القديمة وجولتـه فـي عـدد مـن  إلىلى مدخل شارع الشهداء للتنديد بزيارة رفلين ضد االستيطان ع
واعتبــر عمــرو زيــارة رفلــين وجولتــه فــي البــؤر االســتيطانية  البــؤر االســتيطانية فــي قلــب مدينــة الخليــل.
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ودي فـي وافتتاحه معلمًا سياحيًا لليهود فـي منطقـة "الـدبويا" يهـدف إلـى تعزيـز االسـتيطان والوجـود اليهـ
مدينـــة الخليـــل، ويعطـــي الضـــوء األخضـــر لمصـــادرة أراضـــي المـــواطنين ومنـــازلهم لتحويلهـــا إلـــى بـــؤر 

 .استنكر محافظ الخليل كامل حميد هذه الزيارة كما استيطانية جديدة.
 3/2/2102 ،الخليج، الشارقة

 
 االحتالل يهدم منشآت زراعية في الضفة ويشن حملة اعتقاالت 

، فجــر أمــس االثنــين، غـرفتين زراعيتــين، إضــافة لســور اســتنادي وبئــر  للميــاه هـدمت جرافــات االحــتالل
فــي قريــة قصــرة، جنــوبي نــابلس إلــى الشــمال مــن الضــفة الغربيــة، بحّجــة وقوعهــا فــي  كوبــاً  41بســعة 

 المنطقة المصّنفة "ج" ضمن اتفاقية أوسلو.
لمركبــات المســتوطنين،  كمــا انــدلعت مواجهــات عنيفــة علــى المــدخل الــرئيس للقريــة، عقــب رشــق شــبان

مــن مســتوطنة "مجــدوليم"، المقامــة أيضــًا علــى أراضــي القريــة، فــي حــين أطلــق جنــود االحــتالل قنابــل 
 الغاز والصوت، باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع حاالت اختناق تّمت معالجتها ميدانيًا.

، فـي منطقـة مسـافر، دونم 411من جهة  أخرى، جرفت قوات االحتالل أراضَي زراعية مساحتها نحو 
 وقرى جنوب شرقي يطا إلى الجنوب من الخليل.

أصــيب فجــر أمــس، شــابان مقدســيان برصــاص االحــتالل، بعــد محاولــة قــوات االحــتالل اقتحــام مخــيم و 
قلنــديا شـــمالي القـــدس بأعــداد كبيـــرة، واعتقلـــت خمســـة شــبان مـــن المخـــيم، فيمــا شـــرعت بـــإطالق النـــار 

مواطنون في حي الثوري، جنوبي البلدة القديمـة مـن القـدس العتـداء تصدى الو  والغاز المسيل للدموع.
 من قبل مجموعات من المستوطنين استهدفت أحد المنازل في الحي.

لــى الجنــوب مــن الضــفة الغربيــة، أصــيب عــدد مــن المــواطنين الفلســطينيين بحــاالت اختنــاق بالغــاز  وا 
 لشبان الفلسطينيين.المسيل للدموع، خالل مواجهات اندلعت بمدينة الخليل مع ا

وفي جنين، اعتقلت قوات االحتالل أمس، شاًبا من بلدة برقين جنوب غرب جنـين، واقتادتـه إلـى جهـة 
 من المنازل الفلسطينية وفتشتها في بلدة الزبابدة جنوبي جنين. مجهولة، ودهمت عدداً 

 3/2/2102 ،السبيل، عم ان 
 
 يطالب المواطن بضريبة على أمالكه المستوطنفقط بفلسطين..  

فــوجئ المــواطن الفلســطيني عبــد الكــريم إبــراهيم الجعبــري ببلديــة مســتوطنة : عــوض الرجــوب -الخليــل 
"كريـــات أربـــع" المقامـــة علـــى أراضـــي مدينـــة الخليـــل وهـــي تطالبـــه بمبـــال  باهظـــة ضـــريبة علـــى منزلـــه 

 واألراضي التي يمتلكها.



 
 
 
 

 

           26ص                                     3477 العدد:    3/2/2102 الثالثاء التاريخ:

ثـة عــن أبيـه وأجــداده فـي الجــزء الخاضـع للســيطرة اإلسـرائيلية مــن ويسـكن الجعبــري فـي أراضــيه المورو 
 الخليل، حيث تقام مستوطنة "كريات أربع" ويقطنها قرابة ثمانية آالف من غالة المستوطنين.

وخمسـمائة  ألفـاً  22 لويوضح الجعبري أن بلدية المستوطنة بعثت إليه بوثائق تطالبه فيها بمبلـ  يعـاد
نونا" على منزله وأراضيه التي يمتلكها، وهي ضريبة يقول إنه يسمع بها أول دوالر أميركي ضريبة "أر 

 مرة.
وضــريبة "األرنونــا" أوامــر بلديــة تفــرض علــى كــل مســتعمل للعقــارات غيــر المنقولــة، وتســتخدم ســلطات 
االحـــتالل هـــذه السياســـية بشـــكل واســـع مـــع فلســـطينيي القـــدس، لكنهـــا المـــرة األولـــى التـــي تطلـــب فيهـــا 

 الفلسطينيين في الضفة بدفع هذه الضريبة.مستوطنات، 
 2/2/2102 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 من ركام العدوان على غزة %20إزالة : الفلسطينيةوزارة األشغال  

أعلــن مســؤول فــي وزارة األشــغال العامــة واإلســكان االثنــين أنهــا أنهــت : صــفا ،عبــد هللا المنســي -غــزة 
ــة نحــو  مــن إجمــالي ركــام العــدوان اإلســرائيلي األخيــر علــى  %21بالتنســيق مــع مؤسســات دوليــة إزال

 ألف طن. 411قطاع غزة المقدر كميته بمليون و
، يومـاً  20وبعد خمسة أشهر من انتهاء العدوان اإلسرائيلي بما خلفه من عدوان واسع النطـاق اسـتمر 

لة مع وكالة "صفا" اشتكى مساعد الشؤون الفنية إلزالة الركام في الوزارة المهندس أحمد بارود في مقاب
وذكر بارود أن عمل الوزارة يختص في إزالة مليـون طـن  من تعقيدات وصعوبات حادة تواجه عملهم.

من الركام الناتج عن المنازل والمقرات الحكومية المدمرة كليا وذلك بالتنسيق مع برنامج األمم المتحدة 
 لمتبقية.(، على أن يتولى المواطنون إزالة الكميات اundpاإلنمائي )

وبهذا الصدد يقول بارود إن جهود إزالة الركام تواجه تعقيدات وصـعوبات حـادة أبرزهـا الـنقص الكبيـر 
فــي المعــدات نظــرا الفتقــاد غــزة لدليــات القــادرة علــى إزالــة المبــاني اآليلــة للســقوط أو تقنيــات التفجيــر 

عاقــدة علــى عمليــات إزالــة الركــام ويشــير إلــى أن المؤسســة الدوليــة المت الــداخلي الحديثــة بهــذا المجــال.
لجأت إلى التعاقـد مـع مقـاولين محليـين حسـب مـا يمتلكونـه مـن معـدات لهـذا الغـرض مـن أجـل تسـريع 

 وتيرة عمليات اإلزالة وفق شروط محددة يتعلق أبرزها بالسالمة العامة.
بقيمـة وبحسب بـارود فـإن كـل مـا وصـل لـوزارة األشـغال مـن دعـم يقتصـر علـى منحـة ماليـة مـن قطـر 

 ألف شيكل إسرائيلي ومساعدات من هيئة األعمال الخيرة والهيئة العربية الدولية إلعمار غزة. 21
 2/2/2102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 شبان على حدود غزة وتهاجم الصيادين في عرض البحر أربعةقوات االحتالل تعتقل  
يلي يـوم أمـس أربعـة فلســطينيين فـي منطقـة تقــع اعتقلــت قـوات االحـتالل اإلســرائ :أشـرف الهـور -غـزة 

على الحدود الشـرقية لقطـاع غـزة، وقـال نـاطق باسـم جـيش االحـتالل إن وحـدة مـن جنـوده تمكنـت مـن 
اعتقال أربعة فلسطينيين، نجحوا بالتسلل عبر ثغرة في السياج األمني شرق قطـاع غـزة. وتمـت عمليـة 

مقربـــة مـــن أحـــد الكيبوتســـات الزراعيـــة القريبـــة مـــن  االعتقـــال خـــالل وجـــود الفلســـطينيين األربعـــة علـــى
 منهم. أيالحدود، ولم يعثر الجيش اإلسرائيلي على أي أسلحة بحوزة 

وضــمن عمليــة االعتــداءات وخروقــات التهدئــة، أطلقــت بحريــة االحــتالل اإلســرائيلي، نيــران رشاشــاتها 
رب مدينــة غــزة، مــا أجبــرهم الثقيلــة صــوب الصــيادين ومــراكبهم قبالــة بحــر منطقــة الســودانية شــمال غــ

 على ترك البحر خشية على حياتهم وعدم إكمال عملهم اليومي، بعد أن تضرر أحد قوارب الصيد.
 3/2/2102 ،القدس العربي، لندن

 
 أمر اعتقال إداري خالل شهر 131 أصدرتمحاكم االحتالل  

اعتقـــال إداري بحـــق  أكـــدت مصـــادر حقوقيـــة فلســـطينية، أن محـــاكم االحـــتالل أصـــدرت أوامـــر :رام هللا
 ثـاني/ ينـاير المنصـرم.الجلهم من الضفة الغربيـة المحتلـة، خـالل شـهر كـانون  فلسطينياً  معتقالً  030

محـاكم "ن إ: 2/2في بيـان صـحفي تلقـت "قـدس بـرس" نسـخة عنـه يـوم االثنـين  ،وقالت إذاعة األسرى
بذريعـة اسـتكمال التحقيـق  ،أسـيرًا خـالل ينـاير المنصـرم أيضـاً  072االحتالل الصهيوني مددت اعتقال
 وما يسمى اإلجراءات القضائية". 

 2/2/2102قدس برس، 
 
  2015من الخليل منذ بداية  فلسطينيا   120 يعتقلمعطيات: االحتالل  

، إن ســلطات 2/2فــي تقريــر تلقتــه "قــدس بــرس" يــوم االثنــين  ،قــال نــادي األســير الفلســطيني :الخليــل
 طفاًل. 22مواطنًا من مدينة الخليل، بينهم فتاتين و 021بداية العام  االحتالل اإلسرائيلية اعتقلت منذ

 2/2/2102قدس برس، 
 
 خالل شهر غزيا   20تعتقل  االحتاللمعطيات: قوات  

 فلسـطينياً  يناير المنصرم نحـو عشـرين مواطنـاً  /ثانيالاعتقلت قوات االحتالل خالل شهر كانون  :غزة
هم خالل محاولتهم التسلل عبر حدود قطاع غزة الشرقية تجاه لقي القبض عليأمن قطاع غزة، أغلبهم 
وأوضــح مركــز "أحــرار" لدراســات األســرى وحقــوق اإلنســان فــي تقريــره  .0744األراضــي المحتلــة عــام 
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الشــهري الــدوري أن مــن بــين المعتقلــين أربعــة صــيادين مــن ضــمنهم طفــل، اعتقلــتهم الــزوارق الحربيــة 
الصــيد فــي عــرض البحــر قبالــة شــواطئ غــزة، وضــمن حــدود الميــاه  اإلســرائيلية أثنــاء ممارســتهم مهنــة

 اإلقليمية المسموح لهم الصيد فيها.
 2/2/2102قدس برس، 

 
 على سجين عربي جنسيا   يعتديسجان إسرائيلي  

مشـينة بـالقوة،  على سجين عربـي، كمـا نفـذ أعمـاالً  ، على االعتداء جنسياً أقدم سجان إسرائيلي، مؤخراً 
وجاء أن السجان، وهو يهودي من منطقة الشـمال ويبلـ  مـن  جون في مركز البالد.وذلك في أحد الس

قــد اعتقـــل يــوم األحـــد، ومــن المتوقـــع أن يعــرض علـــى محكمــة الصـــلح فــي "ريشـــون  عامـــاً  33العمــر 
 لتسيون" لتمديد اعتقاله الستكمال التحقيق معه في الجرائم المنسوبة إليه.

ضــابط، يشــتبه بـــ"االعتداء الجنســي، وتنفيــذ أعمــال مشــينة  وبحســب الشــرطة فــإن الســجان، وهــو برتبــة
بـالقوة، واالبتـزاز تحــت التهديـد، وخيانــة األمانـة العامــة". وتقـوم وحــدة التحقيقـات فــي الشـرطة، "الهــاف 

ــالتحقيق بعــد اســتالمها تقريــر مــن ســلطة  " بــالتحقيق فــي القضــية.433 كمــا جــاء أن الشــرطة بــدأت ب
المــذكور نفــذ االعتــداءات الجنســية فــي مناســبات مختلفــة بحــق ســجين الســجون يشــير إلــى أن الضــابط 

 عربي، يقضي محكوميته في السجن، مستغال صالحياته وسطوته. 
 2/2/2102 ،48عرب 

 
 االحتالل : إشعال اإلطارات المطاطية أسلوب جديد ضد  غزة 

الشـرقية لقطـاع سارع عشرات الشبان، وفي فعالية متزامنـة شـملت معظـم المنـاطق  كتب محمد الجمل:
غزة، بإشعال عشرات اإلطارات المطاطية بمحاذاة خـط التحديـد، تنديـدًا باسـتمرار الحصـار، وردًا علـى 

فقـد عبـر شـبان عـن غضـبهم ممـا آلـت إليـه  خروفات االحـتالل المتواصـلة واعتداءاتـه ضـد المـزارعين.
رقية للقطـاع، بـدءًا مـن األوضـاع فـي قطـاع غـزة، وأشـعلوا اإلطـارات المطاطيـة علـى طـول الحـدود الشـ

 بوابة كرم أبو سالم جنوبًا، وحتى معبر بيت حانون "إيريز" شمااًل.
واستغل مجموعة من الشبان اتجاه الرياح الغربية، وبدؤوا بإشعال اإلطارات، وقد توجه دخانها الكثيف 

اإلنــارة تجــاه شــرقًا، حيــث االنتشــار الكبيــر آلليــات االحــتالل، التــي قضــت ليلتهــا تطلــق النــار وقنابــل 
 األراضي والبلدات الفلسطينية.

 3/2/2102 ،األيام، رام هللا
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 سالم أبوعبر معبر كرم  شاحنة 450 إدخال 
 مساعدات غذائية ووقود. إلدخال معبر كرم أبو سالم جزئياً  اإلسرائيليفتحت سلطات االحتالل  :غزة

شــاحنة محملــة  421 إدخــاله ســيتم رئــيس اللجنــة الرئاســية لتنســيق البضــائع انــ ،رائــد فتــوح .م وأوضــح
شـــاحنة  021ببضـــائع للقطـــاعين التجـــاري والزراعـــي وقطـــاع المواصـــالت والمســـاعدات مـــن ضـــمنهم 

وقـال فتـوح انـه سـيتم أيضـًا ضـخ  محملة بالحصمة الخاصـة بالبنيـة التحتيـة للطـرق للمشـاريع القطريـة.
 كميات من المحروقات. 

 3/2/2102 ،وكالة معا  اإلخبارية
 
 غزة تسببت بتفشي أمراض خطرة في قطاع االحتاللت متفجرا 

كشــــف خبيــــر تغذيــــة فلســــطيني أن المتفجــــرات التــــي اســــتخدمتها قــــوات االحــــتالل  رائــــد الفــــي: -غــــزة 
اإلسرائيلي خالل حربها األخيرة واعتداءاتها المتكـررة علـى قطـاع غـزة أدت إلـى تفشـي أمـراض خطـرة، 

 مدير "مركز تحليل األغذية في جامعـة األزهـر" فـي غـزة وقال وتزايد حاالت تشوه األجنة واإلجهاض.
وذكـر  محمد الهندي، "إن تلك االعتداءات أثرت كذلك في حواس السمع والبصـر عنـد المـواطنين". .د

في تصريحات نشرتها دائرة العالقات العامة واإلعالم في جامعـة األزهـر، أنـه "بـإجراء بعـض  ،الهندي
ـــدجاج وا ـــات ال ـــى أيون ـــة الدراســـات عل ـــة متليف ـــع أعضـــائها الداخلي ـــين بعـــد تشـــريحها أن جمي ألرانـــب، تب

 ومتنخرة، ما يجعلها غير صالحة لالستخدام البشري".
 3/2/2102 ،الخليج، الشارقة

 
 األراضي الفلسطينية خالية من مرض إنفلونزا الطيور 

مــن مـــرض أعلــن وزيـــر الزراعــة الفلســـطيني شــوقي العيســـة، أمــس االثنـــين، خلــو فلســـطين : قنـــاوكالــة 
إنفلــونزا الطيــور الــذي أعلــن اكتشــافه فــي بــؤرتين فــي محــافظتي جنــين وقلقيليــة بالضــفة الغربيــة الشــهر 

وأكد العيسة، في مؤتمر صحفي، بثته وكالة األنبـاء الفلسـطينية، نجـاح طـواقم وزارة الزراعـة  الماضي.
ــة فــي التعامــل مــع الطيــور المصــابة وفــق اإلجــراءات المعمــول بهــا وتــم  إعــدامها، دون انتشــار المؤهل

المـــرض إلـــى بـــؤر أخـــرى نتيجـــة اإلجـــراءات الوقائيـــة، بمـــا فيهـــا الحجـــر البيطـــري علـــى المنـــاطق التـــي 
 وقـدم العيسـة، اكتشف فيها المرض، والفحص المتواصل لعينات من مزارع مختلفة في نفـس المنطقـة.

اء دوليـــين للمســـاعدة فـــي خـــالل المـــؤتمر، شـــكره لمنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة )الفـــاو( التـــي أوفـــدت خبـــر 
 محاصرة المرض وعدم انتشاره.

 3/2/2102 ،الخليج، الشارقة
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 "إسرائيل"الغاز المصري المؤدي إلى  انفجار خط   

أكد شهود عيان مصريون سماعهم دوي انفجار شديد بخط الغاز في جنوب : يوسف سويلم -سيناء 
إلى أن االنفجار نتج عنه تصاعد  شرق مدينة العريش، وهو الخط المؤدي إلى إسرائيل، مشيرين

 سماء المنطقة. يألسنة اللهب ف
وقال مسؤولون بشركة الغاز إن االنفجار وقع بأنبوب الغاز المؤدي إلى إسرائيل بمنطقة الطويل، 

 مشيرين إلى أن خط الغاز يوجد به بقايا غاز ألنه متوقف عن الضخ منذ عامين.
عبوة ناسفة أسفل أنبوب الغاز، ولم يسفر االنفجار عن  وأكد مصدر أمني أن االنفجار نتج عن زرع

 وقوع خسائر في األرواح، وانتقلت قوات األمن إلى مكان الحادث الحتواء انفجار الغاز.
ورجح مصدر أمني أن يكون وراء االنفجار تنظيم أنصار بيت المقدس الذي تبنى تفجير خط الغاز 

 في المرات السابقة.
، والذي كان يستهدف 2100لخط الغاز بعد اندالع ثورة يناير  27ار رقم يذكر أن هذا هو االنفج

الخط المؤدي إلى إسرائيل، وتم وقف الضخ به بعد تعرضه للتفجير لعشرات المرات على يد أنصار 
 بيت المقدس.

 3/2/2102الشرق، الدوحة، 
 
عماروزير الخارجية المصري وروبرت    غزة سري يبحثان استئناف مفاوضات السالم وا 

بحث سامح شكري وزير الخارجية المصري، أمس االثنين، مع روبرت سري  الخليج: -القاهرة 
منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، تطورات القضية الفلسطينية في ظل 
ر المستجدات األخيرة، كما تم التشاور حول األفكار المطروحة للخروج من الجمود الراهن وتوفي

"اإلسرائيلية"، وفقًا للمرجعيات الدولية  -المناخ المواتي الستئناف مفاوضات السالم الفلسطينية 
  المتفق عليها ووقف النشاط االستيطاني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن اللقاء تناول بشكل مفصل األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة، 
 ا في مؤتمر القاهرة إلعادة إعمار القطاع.وسبل تنفيذ األطراف المانحة لتعهداته

 3/2/2102الخليج، الشارقة، 
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 لى تل أبيبإ األردنيعادة السفير إ 
قال الناطق باسم الحكومة محمد المومني، إن السفير األردني لدى الكيان الصهيوني وليد  :السبيل

مة استدعته للتشاور، على عبيدات، سيعود إلى عمله مساء اليوم في "تل أبيب"، بعد أن كانت الحكو 
 خلفية االعتداءات اإلسرائيلية على الحرم القدسي في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

وأضاف المومني في تصريحات للصحفيين من أمام مجلس النواب اليوم "الحظنا أن هناك تطورًا 
م الجمعة إلى إيجابيًا في وضع الحرم القدسي مؤخرًا، حيث وصل أعداد المصلين في األقصى في أيا

 ألف مصلي، وهو رقم غير مسبوق منذ عشرات السنوات". 22نحو 
وتابع المومني قائال "نشعر بعد ذلك أن الرسالة األردنية باحترام الوضع القائم في الحرم القدسي قد 

سرائيل على وجه الخصوص".   وصلت العالم أجمع وا 
"تل أبيب" للتشاور  ـتدعاء سفيرها بنوفمبر/ تشرين ثان الماضي، اس 2وأعلنت الحكومة، يوم 

احتجاًجا على "التصعيد اإلسرائيلي المتزايد وغير المسبوق للحرم القدسي الشريف، واالنتهاكات 
 اإلسرائيلية المتكررة للقدس"، كما قدمت شكوى لمجلس األمن ضد إسرائيل جراء تلك "االعتداءات".

 3/2/2102السبيل، عمان، 
 

 راضي الفلسطينية عبر معبر الناقورةاأل نقل جثة من لبنان:  
نقلت اللجنة الدولية للصليب األحمر من داخل فلسطين المحتلة جثة اللبناني رضا حسين سبليني 
 عبر معبر الناقورة الحدودي، وسلمته إلى الصليب األحمر اللبناني الذي سلمه إلى ذويه في الناقورة.

 3/2/2102السفير، بيروت، 
 

 النساء واألطفال الفلسطينيين تمارس اإلرهاب والعنف ضد   "إسرائيل"العربي:  
أكد نبيل العربي، األمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية تضافر الجهود لتمكين  الخليج: - القاهرة

العربي في كلمته أمس االثنين ونبه المرأة والنهوض بأوضاعها، لتكون شريكًا فاعاًل في المجتمع، 
ع المستوى حول، التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بكين، بعد عشرين أمام االجتماع رفي

عامًا نحو العدالة والمساواة للنساء في المنطقة العربية، الذي انطلقت فعالياته بأحد فنادق القاهرة 
إلى ممارسة قوات االحتالل "االسرائيلية" للعنف واإلرهاب الممنهج ضد النساء واألطفال نبه أمس، 

 في فلسطين، موضحًا أن معاناة المرأة السورية تزداد يومًا بعد يوم.
 3/2/2102الخليج، الشارقة، 
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 وحدة استيطانية جديدة بالضفة  450الجزائر تدين إعالن االحتالل إنشاء  
وحدة  421قدس برس: أدانت الجزائر بشدة إعالن سلطات االحتالل االسرائيلي إنشاء  -الجزائر 

 دة بالضفة الغربية المحتلة. استيطانية جدي
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، "أن تمادي االحتالل اإلسرائيلي في سياسته 
االستيطانية التوسعية غير المشروعة يمثل خرقا صارخا ومتعمدا للقانون الدولي وانتهاكا صريحا 

 لحقوق الشعب الفلسطيني والتضييق عليه وزيادة معاناته".
عت الجزائر "المجتمع الدولي إلى رفض هذه االنتهاكات واتخاذ التدابير إلنهاء الممارسات المتعنتة ود

في حق الشعب الفلسطيني األعزل وذلك بوضع حد لجميع األنشطة االستيطانية التي تقوض األمل 
في إعادة بعث مسار مفاوضات السالم وتعيق التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم في الشرق 

 ألوسط".ا
 2/2/2102قدس برس، 

 
 أبلغت إيران عدم نيتها التصعيد بعد عملية القنيطرة "إسرائيل"بروجردي:  

أكد رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان اإليراني عالء الدين : الحياة –طهران 
صعيد بعد عملية ، لم يسمها، عدم الت"قناة رسمية"عبر  إيرانبروجردي أن اسرائيل طلبت من 

 اضافة الى قائد في الحرس الثوري االيراني. "حزب هللا"القنيطرة التي قتل فيها ستة من عناصر 
تلقينا رسالة من احدى القنوات "االيرانية:  "العالم"وقال عالء الدين بروجردي في تصريح له لقناة 

مر او يحصل تصعيد فيها، وعلى الرسمية بأن الصهاينة ذكروا بأنهم ال يريدون لهذه القضية ان تست
، مشيرًا الى ان هذه الرسالة "هذا االساس يتوقعون من الطرف المقابل أن يتصرف بهذا الشكل ايضاً 

 .اإليرانية"اوصلتها القناة الرسمية الى مسؤول رسمي في الخارجية »
 3/2/2102الحياة، لندن، 

 
 عة الصواريخ لمواجهة "إسرائيل"الحرس الثوري اإليراني: إيران زودت فلسطين بتقنية صنا 

أعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد حاجي زادة ان ايران زودت : الحياة –طهران 
لمواجهة الكيان الصهيوني وتنظيم "تقنية صناعة الصورايخ  "حزب هللا"سورية والعراق وفلسطين و

وصلت الى " إيرانمام طلبة جامعيين ان ، اأمسوبقية الزمر التكفيرية. وقال في كلمة له  "داعش"
االكتفاء الذاتي في شكل كامل في حقول انتاج المعدات والقدرات الرادارية وأجهزة الرصد وهي قادرة 

نماذج ذلك اسقاط طائرة  أبرزعلى رصد نشاطات العدو في السماء في أبعد نقطة واستهدافه ومن 
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ت الى مرحلة االكتفاء الذاتي في مجال انتاج من دون طيار للكيان الصهيوني، كما وصل "هرمس"
 الطائرات من دون طيار وتقوم بتصدير تقنية صناعة الطائرات من دون طيار الى سائر البلدان.

 3/2/2102الحياة، لندن، 
 
 "إسرائيل"عمالء  تنظيم جديد ضد  سورية:  

)حمو(  "ومة الوطنيةحركة المقا"أفيد بظهور حركة جديدة تطلق على نفسها اسم : الحياة –لندن 
 ترمي الى اغتيال متعاملين مع إسرائيل في جنوب سورية.

انه حصل على شريط مصور أظهر مسلحين ملثمين أطلقوا  "المرصد السوري لحقوق اإلنسان"وأفاد 
التابعة « اليد الضاربة للجيش والقوات المسلحة")حمو( وأنهم  "حركة المقاومة الوطنية"على أنفسهم 

مختطف قاموا بالتحقيق معه وقراءة بيان ومن "وري، مشيرًا الى أن بين الملثمين كان هناك للنظام الس
 ."ثم إطالق النار على رأسه

وتم تنفيذ حكم هللا في العميل المدعو )ن. م. ت( الذي عاث الفساد والقتل والخيانة ضمن عمله 
ى حتى القضاء على كل أوكار بالمجموعات االرهابية المرتبطة مع إسرائيل، ونعدكم بعمليات أخر 

 ."العمالء والمأجورين، وستبقى حمو اليد الضاربة للجيش والقوات المسلحة الباسلة
وهذه أول مرة تظهر حركة بهذا االسم، بعدما اتهم مسؤولون سوريون بعض مقاتلي المعارضة 

 بالتعاون مع اسرائيل.
 3/2/2102الحياة، لندن، 

 
 السلطة الفلسطينية  في قضية ضد   فادات الشهود اليهودمحكمة نيويورك" تبدأ بسماع إ" 

أدلى مصابون وأقارب لضحايا هجمات : وجدي االلفي -عماد عمر  - جوزيف آكس -نيويورك 
وقعت داخل اسرائيل قبل أكثر من عقد بشهاداتهم يوم االثنين في محاكمة في نيويورك ستقرر هل 

 فلسطينية تعويضات عن الهجمات.ستدفع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة ال
وقالت جامي سوكولو التي أصيبت في الوجه والعين في انفجار في وسط القدس "ظننت وأنا في 

 الثانية عشرة من العمر وأنا قادمة من نيويورك أنني سأموت."
 كانت منظمة التحرير إذاوعائلة سوكولو هي المدعي الرئيسي في المحاكمة المدنية التي ستقرر ما 

والسلطة الفلسطينية المدعى عليهما يجب أن تدفعا ما يصل إلى ثالثة مليارات دوالر عن تقديم دعم 
 .2114و 2112مزعوم لست هجمات في منطقة القدس بين عامي 
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في تلك الهجمات بما في ذلك تفجير في يناير كانون  421شخصا واصيب أكثر من  33وقتل 
لورين وأمها رينا ووالدها مارك الذين أدلوا بشهاداتهم  أصاب جامي سوكولو واختها 2112الثاني 

 جميعا يوم اإلثنين.
وقال كينت يالوفيتز المحامي عن المدعين للقضاة إن زعماء فلسطينيين وافقوا على مدفوعات كانوا 

 يعرفون أنها ستساهم في الهجمات.
ة عن جرائم بضعة متشددين وجادل محامو الدفاع بأنه ال يجب تحميل الحكومة الفلسطينية المسؤولي

 أو لحساب منظمات أكثر تشددا مثل حماس. أنفسهمتصرفوا من تلقاء 
ويطالب المدعون بتعويضات بموجب القانون األمريكي لمكافحة االرهاب يمكن أن تصل إلى ثالثة 

 مليارات دوالر. وسيكون أي حكم قابل لالستئناف.
ولد آند بورتر ليس غريبا على النجاة بأعجوبة من ومارك سوكولو وهو شريك في شركة المحاماة ارن

وفر  2100سبتمبر ايلول  00الموت. فقد كان يعمل في مركز التجارة العالمي في مانهاتن في 
 بعدما صدمت برجي المركز أول طائرة من طائرتين مدنيتين نفذتا الهجوم.

رس في الخارج. وقال سوكولو إنه وفي القدس كانت العائلة تزور ابنتها الكبرى ايالنا التي كانت تد
سبتمبر أيلول اقنعته أن  00كان يعتزم ترك ابنتيه االخريين في أمريكا ايثارا للسالمة لكن هجمات 

 "االرهاب يمكن أن يحدث في أي مكان".
 وقالت زوجته رينا ان ساقها كسرت في الهجوم.

تها جامي ترقد على مقربة منها رغم وأضافت أنه على بعد أقدام رأت رأسا مقطوعا المرأة. وكانت ابن
 أن الدماء على وجهها كادت تجعل من المتعذر التعرف عليها.

 يناير كانون الثاني ومن المتوقع ان تستمر بضعة اسابيع أخرى. 03وبدأت المحاكمة في 
وفي سبتمبر ايلول الماضي وجدت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين ان البنك العربي يخضع لقانون 

كافحة االرهاب عن تقديم دعم مادي لحماس. ومن المقرر ان تبدأ محاكمة بشأن التعويضات في م
 مايو ايار. 04

 3/2/2102وكالة رويترز لألنباء، 
 
 سرائيلية بالتحيزإالمتحدة في حرب غزة يستقيل بسبب اتهامات  لألممرئيس تحقيق  

س الذي يرأس تحقيقا لالمم المتحدة في قال وليام شابا: لفيوجدي األ - توماس اسكريت -امستردام 
الحرب بين اسرائيل وغزة الصيف الماضي إنه سيستقيل في اعقاب اتهامات اسرائيلية بالتحيز بسبب 

 عمل استشاري قام به لحساب منظمة التحرير الفلسطينية.
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ن ثالثة الكندي لرئاسة لجنة م األكاديميوكان مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة قد عين 
 اعضاء تحقق في جرائم حرب مزعومة اثناء الهجمات العسكرية التي شنتها اسرائيل في قطاع غزة.

رويترز على نسخة منها يوم االثنين قال شاباس انه سيستقيل على  اطلعتوفي رسالة الي اللجنة 
المنتظر ان  الفور لمنع هذه المسألة من ان تلقي بظاللها على إعداد التقرير ونتائجه والذي من

 يصدر في مارس اذار.
ويبرز رحيل شاباس حساسية تحقيق االمم المتحدة قبل اسابيع من قول ممثلي االدعاء في المحكمة 

 الجنائية الدولية في الهاي إنهم بدأوا تحقيقا أوليا في فظائع مزعومة في االراضي الفلسطينية.
وتقاضى عنه  2102التحرير الفلسطينية في  وقال شاباس في الرسالة ان رأيا قانونيا كتبه لمنظمة

 دوالر لم يكن مختلفا عن المشورة التي قدمها لحكومات ومنظمات كثيرة اخرى. 0311
اسرائيل وفلسطين وايضا قضايا كثيرة اخرى معروفة جيدا ومعلنة  بشأنوكتب يقول "كانت ارائي 

 ".ني هدفا كبيرا لهجمات خبيثة )...(تماما... هذا العمل في الدفاع عن حقوق االنسان يبدو انه جعل
 استبعادوكتب يقول "اعتقد ان من الصعب مواصلة العمل بينما هناك اجراء جار لدراسة هل ينبغي 

 ".رئيس اللجنة
وقال شاباس وقتها انه  واضاف ان اللجنة انتهت الي حد كبير من جمع االدلة وبدأت كتابة التقرير.

 شياء حدثت في الماضي".أ" بشأن مصمم على ان يطرح جانبا أي آراء
 3/2/2102وكالة رويترز لألنباء، 

 
 زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية 

دعت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان إلى إقامة دولة 
 فلسطينية.

نه بمجرد وجودها سيكون لديها مسؤوليات تجاه المجتمع وقالت لوبان "يجب قيام الدولة الفلسطينية أل
 ، مساء االثنين.i24Newsالدولي". جاءت تصريحات لوبان خالل مقابلة أجرتها قناة 

وعلى الرغم من كونها "غير متفائلة" بشأن عملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية المتعثرة، فقد أكدت 
يل لها الحق في الدفاع عن نفسها". وتطرقت لوبان أيضا الى دعمها لحل الدولتين، وتابعت ان "اسرائ

هجرة يهود فرنسا الى إسرائيل، حيث أشارت الى ان "رحيل اليهود من فرنسا يكشف عن فشل سياسة 
 الحكومة".
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وأظهر استطالع للرأي أجري مؤخرا في فرنسا، أن مارين لوبان ستحسم فوزها في االنتخابات 
ولى، وتتغلب على منافسيها، الرئيس الحالي فرانسوا هوالند، والرئيس السابق الرئاسية، من الجولة األ

 نيكوال ساركوزي، في حال عقدت االنتخابات.
 3/2/2102، نيوز 24آي 

 
 مليون دوالر للبيوت المدمرة جزئيا في غزة 13.5ونروا: السعودية تحول األ  

وا ان المملكة العربية السعودية قدمت قال عدنان أبو حسنه المستشار االعالمي لألونر  :معا - غزة
 مليون دوالر لألونروا الستخدامها في عمليات اصالح أضرار المنازل المدمرة في قطاع غزة. 0332

في تصريح وصل معا ان المبل  المذكور كان مخصصا عبر صندوق التنمية  ةوقال ابو حسن
مساعدات نقدية ألكثر من عشرة السعودية إلعادة االعمار حيث وافق الصندوق على استخدامه ك

االف عائلة إلصالح المنازل المدمرة بأضرار بسيطة. واكد ان عمليات الصرف ستتم اليوم وغدا 
 للمتضررين وانه قد تم تحويل االموال الى الحسابات البنكية في قطاع غزة.

ة مناطق عملياتها بدور السعودية في دعمها لالجئين الفلسطينيين واالونروا في كاف ةواشاد ابو حسن
موضحا ان الدور السعودي كان وال يزال هاما وطليعيا في دعم الالجئين وان المملكة كانت من 

 الدول التي دعمت االونروا قبل وخالل وبعد الحرب على قطاع غزة.
وقال ان االونروا والالجئين الفلسطينيين الذين يشكلون معظم سكان قطاع غزة يشعرون بامتنان كبير 

ملكة والملك سلمان بن عبد العزيز للدور الكبير في تخفيف معاناة الالجئين في قطاع غزة للم
 واصحاب البيوت المدمرة.

 3/2/2102وكالة معا اإلخبارية، 
 
 جولة لسيري لحض الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها إلعادة إعمار غزة 

الخاص لعملية السالم في الشرق  إن المنسق "الحياة"قال مصدر أممي لـ: فتحي صباح -غزة 
األوسط، ممثل األمين العام لألمم المتحدة روبرت سيري يقوم حاليًا بجولة في عدد من الدول 

وتهدف الجولة، التي تشمل قطر والنروج ومصر، بصفتها راعية لمؤتمر اعادة اعمار قطاع  العربية.
ة إلعادة إعمار ما دمرته قوات االحتالل غزة، الى حض الدول المانحة على الوفاء بتعهداتها المالي

االسرائيلي خالل العدوان على قطاع غزة الصيف الماضي. وأضاف المصدر أن سيري سيطلب من 
 مليون دوالر، من أصل بليون دوالر تعهدت بها خالل مؤتمر القاهرة. 211قطر تحويل مبل  قدره 

 3/2/2102الحياة، لندن، 
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 بعدها االنتخابات اإلسرائيلي ة وما 

 هاني المصري  
منذ اإلعالن عن ذهاب إسرائيل إلى انتخابات مبّكرة، بدأت اإلدارة األميركّية تحّرًكا هدفه غير  

المباشر إسقاط بنيامين نتنياهو وحكومته المتطّرفة، وتمكين حكومة جديدة تساعد على إحياء ما 
 «.عملّية السالم»يسمى 

لرئيس الفلسطيني بتأجيل تقديم مشروع القرار الفلسطيني في هذا السياق حاول جون كيري إقناع ا
العربي إلى مجلس األمن، وعندما فشل في ذلك بذل جهوًدا مضنية لضمان عدم حصول القرار على 
األصوات التسعة المطلوبة لعرضه على التصويت حتى ال تضطر اإلدارة األميركّية إلى استخدام 

ائي ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين في وقت تحتاج فيه الفيتو ضده، وما يعنيه ذلك من عمل عد
واشنطن إليهم من أجل استمرار نفوذها وسيطرتها، والحد من تراجعها، وانتصارها في الحرب الجديدة 

 بصيغته الداعشّية. اإلرهابالتي أعلنتها ضد 
زف بشدة عند فشل نفس األسطوانة المشروخة التي استمعنا لها في األعوام األربعين األخيرة، تع

المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق سالم نتيجة تعنت وتطرف الحكومات اإلسرائيلّية، من خالل 
خداع الفلسطينيين بأن عليهم التحلي بالصبر إلى حين تولي حكومة إسرائيلّية جديدة مقاليد الحكم، 

ذا لم تتجاوب ستقوم  اإلدارة األميركّية، والرئيس وهي ستكون مستعدة للسالم أكثر من سابقاتها، وا 
تحديًدا حال وصوله إلى فترة رئاسّية ثانية، بالضغط عليها، فهو ال يخشى من تأثير مجموعات 

 الضغط الموالية إلسرائيل.
وتغّيرت الحكومات اإلسرائيلّية وكانت كل حكومة جديدة أكثر تطرًفا وأسوأ من سابقاتها، وتعاقب 

اآلخر، وكل منهم ينافس سابقه بكسب ود إسرائيل، فبيل كلينتون نكث  األميركيون الواحد تلو الرؤساء
وجاء بوش االبن وحمل راية تغيير «. كامب ديفيد»بوعده مع ياسر عرفات وحّمله مسؤولّية فشل قمة 

قيادة عرفات إلى أن تم اغتياله بمباركة أميركّية، أما أوباما فبالرغم من رغبته في التخلص من 
إسرائيلّية وليست فلسطينّية، إال أنه لم يحّمله مسؤولّية فشل الجهود األميركّية، بينما نتنياهو لمصلحة 

أقصى ما وصل إليه كيري، الذي تعرض لإلذالل والفشل على يد حكومة نتنياهو، هو تحميل 
الطرفين المسؤولّية عن فشل أكثر من أربعين جولة مكوكّية، هذا لفظيا، أما عملًيا فقد هدد كيري 

التدويل،  استراتيجيةلسطينيين باستخدام الفيتو وقطع المساعدات ووقف العالقات إذا مضوا في الف
وتعّهد هو ورئيسه بعدم الضغط على إسرائيل ومنع محاوالت التدويل ومحاوالت عزل إسرائيل وفرض 

 العقوبات عليها من خالل المؤسسات الدولّية.
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أّن إسرائيل، وليس هذا الحزب أو ذاك أو أحزاب اليمين إّن الخبرة الطويلة المريرة الماضية أثبتت 
فقط، ليست جاهزة للسالم مع الفلسطينيين، وال ألي تسوية تمنحهم الحد األدنى من حقوقهم. صحيح 
أن هناك تفاوتات أحياًنا تكون مهمة حول بعض المسائل إاّل أّن هناك إجماًعا إسرائيلًيا على الءات 

، وعدم 0727سرائيلّية على اختالف برامجها، وهي: ال عودة إلى حدود أساسّية تجمع األحزاب اإل
التنازل عن القدس والحفاظ عليها كعاصمة أبدّية موحدة إلسرائيل، ومعارضة حق العودة وأي حل 
عادل لقضّية الالجئين، واعتبار األمن اإلسرائيلي المرجعّية األساسّية، وتكاد أن تكون الوحيدة ألي 

 ، وأن التمسك بإسرائيل كدولة يهودّية مبدأ ال تنازل عنه بأي حال من األحوال.مفاوضات أو حل
أما الخالفات بين األحزاب اإلسرائيلّية، فتكون بين من يطالب بإقامة دولة فلسطينّية على أساس هذه 
الالءات، وبين من يصّر على فرض الحكم الذاتي إلى األبد على الفلسطينيين، وبين من يعتبر أن 

شرًطا الستئناف المفاوضات أو لتوقيع أي اتفاق، وبين من يرى أن « اليهودّية»عتراف بإسرائيل اال
وال داعي العتراف الفلسطينيين وغيرهم من األغيار « يهودّية»ويجب أن تبقى « يهودّية»إسرائيل 

 بها.
ة اآلهلة ويرى بعضهم أن القدس الموحدة ال تتناقض مع تخلي إسرائيل عن بعض األحياء العربيّ 

، وأن رفض حق العودة ال يتناقض «اليهودّية»بالسكان في القدس الشرقّية للحفاظ على نقاء الدولة 
« لم الشمل»مع السماح لبضعة آالف من الالجئين بالعودة إلى إسرائيل، ولكن ضمن سياسة 

 ى عائالتهم.اإلسرائيلّية المعتمدة منذ قيام إسرائيل التي تسمح لبعض األفراد من االنضمام إل
مع ياسر عرفات « سالم الشجعان»للبرهنة على ما سبق، نشير إلى أن إسحاق رابين الذي وّقع 
ماذا تنوي أن تعطي «: اتفاق أوسلو»وحصل على جائزة نوبل للسالم، ُسِئَل ُبَعيد التوقيع على 

له: ال يوجد قائد ، فقيَل «يهودا والسامرة»من  %21الفلسطينيين في اتفاق السالم النهائي؟ فقال: 
 فلسطيني يمكن أن يوافق على ذلك، فقال: إًذا في هذه الحالة سيحتفظ كل طرف بما لديه!

، فقال: كنت سأعطيهم «كامب ديفيد« كما ُسِئَل أيهود باراك حول العرض السخي الذي قدمه في قمة
لسطينيين والعرب(، كما ًأِشيَع وَصدََّق اإلشاعَة بعض الف %72)وليس « يهودا والسامرة»من  42%

، هذا مع تقسيم القدس الشرقّية %27في حين أن ما ُعِرَض حينها ال يصل في أحسن األحوال إلى 
نهاء الصراع وكل المطالب، وتصفية قضّية الالجئين على أساس معايير كلينتون.  واألقصى، وا 

سوأ، مع أن ما طرحه وال يختلف ما طرحه أيهود أولمرت كثيًرا عّما طرحه أيهود باراك، بل كان أ
كان على خلفّية محاولته تالفي تأثير الفضائح التي تالحقه من كل صوب ولم يكن عرضه يحظى 
بقبول وزيرة خارجيته تسيبي ليفني الذي قالت له في تلك الفترة بأن ما يطرحه لن يمر بالحكومة التي 
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، وتمسكها بإسرائيل كدولة يرأسها ولن تقبله إسرائيل، وأعلنت معارضتها لعودة حتى الجئ واحد
 يهودّية، هذه المرأة التي يراد أن نصدق أنها أصبحت فجأًة داعية سالم.

ال شك أن الفلسطينيين في وضع بال  الضعف، والعرب في وضع ال يحسدون عليه، لذا لن يتم 
ذا تم التوصل إليه فلن يتم تطبيقه.  التوصل إلى اتفاق جّيد، وا 

لى مدى عداء حكومة نتنياهو للسالم، وحتى إلقامة دولة فلسطينّية هزيلة، وأخيرا ال حاجة للبرهنة ع
فكل ما تقوله وتفعله يدل على أنها ال تؤمن سوى بلغة القوة والتوسع وشراء الوقت حتى تستكمل بناء 

 األمر الواقع، الذي يجعل الحل اإلسرائيلي بإحدى صيغه هو الحل الوحيد المطروح والممكن عملًيا.
جد بديل عن اليمين ألن الوسط وبقايا اليسار ال يختلفان كثيًرا عن اليمين، خصوًصا أن التدخل وال يو 

األميركي والخارجي إلسقاط نتنياهو سيعمل لصالحه، وقد يكون من المناسب واألفضل للفلسطينيين 
وحزبه واألحزاب فوز نتنياهو مرة أخرى بالرغم من أّن يديه ال تزاالن تقطران بدماء الفلسطينيين، ألنه 

المشاركة معه تظهر إسرائيل على حقيقتها، األمر الذي يدفع الفلسطينيين والَعَرب وأحرار العالم كله 
المعسكر »إلى التوحد ضده، ويشدد الضغوط الداخلّية والخارجّية على حكومته، بينما نجاح ما يسمى 

ر وبكتلة مانعة من األصوات ليحكم مع بعض اليمين أو أحزاب الوسط وبقايا اليسا« الصهيوني
العربّية سيعطي وجه إسرائيل قناًعا يزيف الحقيقة، وفي نفس الوقت ستبقى حكومته تحت ابتزاز 
أحزاب اليمين التي ستبقى قوّية، ألنها تعبر عن االتجاه المركزي في إسرائيل. حكومة جديدة ستستمر 

منذ تأسيس إسرائيل، مع « العمل»ب في العدوان واالستيطان والعنصرّية، كما فعلت حكومات حز 
أحاديث فارغة عن السالم والشريك الفلسطيني والدولة الفلسطينّية التي أوجع شمعون بيريس وأمثاله 

 رؤوسنا بالحديث عنها، بينما كانوا خير األعوان لليمين الذي يهدم كل مقومات قيامها.
، وليست فقط دولًة محتلًة، وتربطها عالقات إسرائيُل كياٌن استعماريٌّ استيطانيٌّ عنصريٌّ إحالليٌّ 

تحالف عضوّية مع أميركا، وال يمكن تحقيق السالم بأّي صورة وأّي مستوى من دون الضغط عليها 
أساًسا من الخارج بهدف تغيير عالقات القوة القائمة، وهذا بحاجة إلى طريق آخر غير طريق الوهم 

ون قوة وال مرجعّية وال إرادة فلسطينّية وعربّية ودولّية بأّن المفاوضات والمزيد من المفاوضات من د
قادرة على إنجاز الحقوق الفلسطينّية من خالل قيام دولة فلسطينّية وحق تقرير المصير والعودة، أو 

 من خالل دولة واحدة بعد تفكيك المشروع الصهيوني وهزيمته.
لم يتخّلصون مع كل يوم جديد من وهم الحل الخبر الجيد أّن المزيد من الفلسطينيين وعلى امتداد العا

عن طريق المفاوضات الثنائّية، أما الخبر السّيء فهو أّن البديل عن المفاوضات ليس جاهًزا بعد، 
 وال مناص من العمل الجاّد والّدؤوب ليصبح جاهًزا في أسرع وقت وقبل فوات األوان.

 3/2/2102األيام، رام هللا،  
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 عربية للتغطية على فشل الجيش المصري في سيناء"تجريم القسام" سابقة  

 لميس الهمص
مّثل قرار المحكمة المصرية إدراج كتائب القسام "منظمة إرهابية"، سابقة في تاريخ الدول العربية التي 
كانت تحرص دوما على التقرب من فصائل المقاومة التخاذها رافعة أمام شعوبها، خاصة فيما يتعلق 

 ة.بالقضية الفلسطيني
قرار المحكمة آثار استنكارا واسعا في فلسطين وخارجها  كونه يتساوق مع ما يريد االحتالل، الذي 
اعتبر بدوره القرار غير مسبوق وأنه "أهم وأنجح معاركه خالل السنوات األخيرة"، وأنها المرة األولى 

 التي تتوافق )إسرائيل( مع دولة عربية على وصف المقاومة باإلرهاب.
المصري الذي جاء بحسب محللين للتغطية على الفشل االمني في سيناء قد يحمل تداعيات  القرار

خطيرة على الوضع والعالقات بين الطرفين، خاصة أن مصر ترعى المفاوضات غير المباشرة مع 
االحتالل، وقرارها يكشر عن أنيابها ويدلل على أنها وسيط غير نزيه في التعامل مع القضية 

في حين قد تتأثر الجهود التي تبذلها حماس في حماية الحدود والتعامل األمني مع  الفلسطينية،
 الطرف المصري.

وكان مقيم الدعوى في محكمة القاهرة لألمور المستعجلة قد زعم أن كتائب القسام متورطة في 
ياتهم العمليات "اإلرهابية" داخل مصر، وأنها تستغل األنفاق على الحدود لدخول مصر وتمويل عمل

"اإلرهابية" وتهريب األسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة وترهيب المواطنين، والتي تهدف إلى 
 زعزعة أمن البالد واستقراره.

لكن أيا من تلك االدعاءات لم تثبتها المحاكم المصرية، بل زجت فيها ألكثر من مرة أسماء شهداء 
التي اتهم اإلعالم -عمليات األخيرة في شمال سيناء ومعتقلين لدى االحتالل منذ سنوات، كما أن ال

 أعلن تنظيم والية سيناء مسؤوليته عنها مدلال على ذلك بالفيديو.-حماس بتنفيذها
القرارات واالتهامات المصرية تتنافى مع الواقع األمني والميداني الجديد، الذي دمرت فيه السلطات 

ت منطقة عازلة بعمق ألف متر لتقضي نهائيا على المصرية جميع األنفاق الواصلة مع غزة، وخلق
 األنفاق، خاصة أنها كانت تذرع بأنها الحل النهائي لمشاكلها األمنية، غال أن ذلك لم يحدث.

قرار المحكمة بحسب مراقبين، يدلل على أن السلطات المصرية تبيت النوايا بحق حماس رغم تعاون 
المصرية لحل الكثير من القضايا الشائكة وحمايتها كتائب القسام ألكثر من مرة مع المخابرات 

للحدود باعتراف المخابرات المصرية، كما أنها تولت إمداد الجيش المصري بالطعام وقت الثورة 
 المصرية، ما يعكس حسن نية لدى حماس اتجاه مصر، على عكس ما تدعيه.
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ل اعتبار مصدر مطلع في كتائب ويؤكد محللون أن القرار سيؤثر على العالقة بين الطرفين، والدلي
 القسام أن قرار المحكمة سيؤدي لخسارة مصر الكثير مما لديها في قطاع غزة.

وشدد المصدر في تصريح إعالمي السبت، على أن هذا القرار يثبت أن مصر لم تكن وسيًطا نزيًها، 
 وأنها تحسم نفسها في خانة األعداء للشعب الفلسطيني.

 
 مخٍز ومهين
ي القاهرة التي استخدمت إلطالق الحكم على الكتائب، أكد قانونيون أنها قضت في غير المحكمة ف

اختصاصها، ما يعكس أن "هناك عملية تسييس لألمر ومخالفة للقانون"، خاصة ان المحكمة ذاتها 
قضت يوم االثنين الماضي بعدم االختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار حركة حماس "منظمة 

 مصدر قضائي. إرهابية"، حسب
المحلل السياسي الدكتور عثمان عثمان اعتبر أن القرار مهين ومخز  "وهو تساوق مع القرارات 
األمريكية و)اإلسرائيلية(، مبينا أنه مهين بحق الشعب المصري المعروف بدعمه للقضة الفلسطينية 

 "لذا عليه أن يتحرك لرفض القرار"، كما قال.
طي ذريعة للسلطات المصرية العتقال أي فلسطيني يخرج من القطاع ونوه عثمان إلى أن القرار يع

 بحجة انتمائه لكتائب القسام وممارسة اإلرهاب.
وبحسب المحلل السياسي، فإن القرار سيؤثر على التنسيق األمني بين الطرفين، خاصة بعد أن 

ل المفاوضات غير كشفت السلطات المصرية عن أنيابها وأثبتت أنها لم تكن نزيهة في الوساطة خال
 المباشرة، بل هي تشجع االحتالل في القضاء على المقاومة بحجة أنها إرهابية.

كما أن من أهداف القرار، كما يرى عثمان، تشديد الخناق على غزة وحماس، من خالل تشديد 
 الحصار والعقوبات بحقهم.

تحاد األوروبي، ثاني أعلى ويأتي القرار المصري بعد قرار اوروبي صدر عن )المحكمة العامة لال 
محكمة في االتحاد( خالل ديسمبر/كانون أول من العام الماضي، قضى بضرورة رفع اسم حماس 

في القائمة استند إلى تقارير إعالمية ال إلى  2113من قائمة االرهاب، وقالت إن قرار إدراجها عام 
 تحليل مدروس.

يب، أن القضاء المصري رضخ لبعض وسائل من ناحيته رأى الكاتب والمحلل السياسي هاني حب
اإلعالم المصري التي اتهمت حماس كثيرا بتنفيذ هجمات عبر جناحها العسكري داخل مصر، "وهو 

 ما لم يثبت ولم يقدم أي دليل واقعي أو حقيقي يمكن االعتماد عليه".
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شمال سيناء  وأشار إلى أن القرار يثبت أن الجانب المصري الذي يفشل في مواجهة اإلرهاب في
على وجه التحديد عاجز عن هذه المواجهة ويلقي باللوم على اآلخرين كجزء من فشله بتبرير هذه 
المواجهة"، معتبرا أن "الزج باسم حماس ليس له من مسوغ في مصر خاصة أن القوى اإلرهابية في 

لى االستمرار في سيناء ليست بحاجة لدخرين لدعمها وهي قادرة بإمكانياتها البشرية واألمنية ع
 عملياتها اإلرهابية".

 
 لتجريم مرسي

وقد ال يكون صدفة ما ُكشف عنه إعالميا عن حجز القضية التي يتهم فيه الرئيس المصري المخلوع 
مايو، خاصة أنه بعد الحكم باعتبار  02محمد مرسي بالتخابر مع حماس، للنطق بالحكم يوم 

مذنبا إذا ما التقى قيادتها أو تعامل معهم، "وهنا يمكن "حماس" منظمة إرهابية يصبح الرئيس مرسي 
 إثبات التهم بحقه".

المحلل السياسي عثمان لم يستبعد أن تكون تلك إحدى األهداف من وراء القرار المصري لالستفادة 
 منه على المستوى الداخلي باعتبار مرسي يتضامن مع جهات إرهابية ويجب معاقبته.

لفصائل الفلسطينية بالتحرك لنبذ القرار، خشية أن يطالهم الدور من قبل وطالب المحلل السياسي ا
المحاكم المصرية، مشيرا إلى أن رئيس السلطة يقع على عاتقه دور للتحرك ضد القضية في حال 

 كان معني بالمقاومة.
ركيا ويرى أن حماس عليها التحرك دبلوماسيا ضد القرار باتجاه الدول العربية واإلسالمية وخاصة ت

ندونيسيا، موضحا أن إدانة الحركة قد يتبعها إدانة للبنان التي تضم حزب هللا،  يران وا  وماليزيا وا 
يران التي تدعم المقاومة.  وا 

 0/2/2102، الرسالة، فلسطين
 
 واالنتخابات اإلسرائيلية المقبلة 48فلسطينيو  

 نبيل السهلي
لخط األخضر على خوض انتخابات ألول مرة في تاريخها، اتفقت األحزاب العربية داخل ا

آذار )مارس( المقبل، ضمن قائمة واحدة لتجاوز نسبة التصويت  07المقرر إجراؤها في « الكنيست»
 .%3،3المطلوبة وهي 

ويرى متابعون سياسيون أن تجميع قوى الكتل العربية األربع في كتلة واحدة، سيشكل ثقاًل سياسيًا 
إلسرائيلي بنيامين نتانياهو وحلفائه من أحزاب اليمين. وعلى الرغم حقيقيًا في مواجهة رئيس الوزراء ا



 
 
 
 

 

           43ص                                     3477 العدد:    3/2/2102 الثالثاء التاريخ:

نائبًا، وهو عدد نواب األحزاب  02من توقع استطالعات الرأي أن يمثل الكتلة العربية الجديدة 
الحالية، إال أن وحدة األحزاب العربية ستزيد من نفوذها السياسي « الكنيست»العربية ذاته تقريبًا في 

 المشاركة في اللجان البرلمانية المختلفة. وقدرتها على
هناك أسباب دفعت الكتل العربية الممثلة في الكنيست الحالية إلى الوحدة، وفي المقدمة التحديات 
التي تواجه األقلية العربية، والمتمثلة في رزمة من القوانين العنصرية ضدها خالل حكم نتانياهو، 

النيابية، بل العمل على زيادتها إذا أمكن، بعد أن رفعت ناهيك عن إمكان الحفاظ على المقاعد 
، % 3،3 إلىحكومة نتانياهو نسبة نسبة األصوات التي ينبغي الحصول عليها لدخول البرلمان 

 وذلك للحد من احتمال دخول األحزاب العربية والصغيرة إلى الكنيست.
، التي ستخوض انتخابات الكنيست، فهي أما األحزاب والقوى الفاعلة بين األقلية العربية في إسرائيل

تتوزع على ثالثة تيارات سياسية هي التيار اإلسالمي والقومي، والتيار الشيوعي، وتتنافس في ما 
بينها، وتختلف على أمور وقضايا وتتفق على قضايا جوهرية. وهناك قواسم مشتركة عديدة بينها، 

 «.يهودية الدولة»اوالت إسرائيل ترسيخ فكرة لكن القاسم المشترك األكبر هو الصمود ومواجهة مح
ويرى سياسيون أن تشكيل قائمة عربية موحدة لخوض االنتخابات اإلسرائيلية يقلق األحزاب 
اإلسرائيلية لسبيين، األول هو إمكان صعود قوة منافسة للقوى اإلسرائيلية التقليدية، والثاني يتمثل في 

هة سياسات إسرائيل الرامية إلى تهويد الجليل والنقب. ويبدو إمكان تشكيل قوة عربية قادرة على مواج
« الكنيست»أن الفرصة باتت متاحة للقائمة العربية الموحدة لتكون القوة الثالثة أو الرابعة في 

 العشرين، وستكون قوة حيوية مؤثرة في تركيبة المعارضة وفي اللجان البرلمانية في الوقت ذاته.
م إسرائيلية إلى أن نتانياهو سيحاول إفشال استكمال مساعي الوحدة بين ولذلك أشارت وسائل إعال

أحد مستشاريه، وهو رئيس مكتبه السابق ناتان إيشيل. كما  إلىاألحزاب العربية، وأوكل هذه المهمة 
اليميني أفيغدور ليبرمان، أن هدف القائمة العربية « إسرائيل بيتنا»اعتبر وزير الخارجية وزعيم حزب 

إن اتحاد األحزاب العربية يكشف ما كان معروفًا »قضاء على إسرائيل كدولة يهودية. وقال هو ال
األحزاب العربية، ليس مهمًا إذا كنت إسالميًا أو  إلىبالنسبة »وأضاف: «. وحاولوا حتى اليوم إخفاءه

ولة يهودية. شيوعيًا أو جهاديًا، فالهدف المشترك لهم واحد، وهو جلب دولة إسرائيل إلى نهايتها كد
 «.هذا هو الهدف الذي يوحدهم وهذا هو هدفهم

انه تّم تشكيل القائمة العربية الموحدة قبل أيام، وسيترأسها المحامي ايمن  إلىومن المهم اإلشارة 
التي يعتبر الحزب الشيوعي عمودها الفقري، « الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة»عودة من 

الحركة العربية »، والحركة اإلسالمية الجنوبية و «ع الوطني الديموقراطيالتجم»وتضم كاًل من حزب 
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من الشخصيات السياسية والناشطين االجتماعيين، من مسلمين  02وتضم القائمة «. للتغيير
 يهودي ودرزي وبدوي وثالث نساء. إلىومسيحيين، باإلضافة 

ن عودة، والنائب مسعود غنايم، ونص االتفاق على القائمة العربية الموحدة، على أن تضم أيم
والنائب جمال زحالقة، والنائب احمد الطيبي، والمرشحة عايدة توما سليمان، ورئيس بلدية الطيبة 
السابق عبد الحكيم حاج يحيى، والنائب حنين زعبي، والنائب دوف حنين، والنائب طلب أبو عرار، 

 والمحاضر يوسف جبارين، والنائب باسل غطاس.
إذا تجاوزت نسبة « الكنيست»ن أنه من شأن هذه القائمة أن تكون القوة الرابعة في ويرى محللو 

في المائة من إجمالي من يحق لهم التصويت، خصوصًا أن وحدة هذه  72تصويت األقلية العربية الـ
األحزاب تحّققت بعد سنوات طويلة من مطالبة شريحة واسعة من الجماهير العربية داخل الخط 

 .األخضر بها
وعلى الرغم من االتجاه العام الذي يرجح فوز أحزاب اليمين اإلسرائيلي بعدد كبير من مقاعد 

المقبلة، لكن خوض األحزاب العربية بقائمة موحدة سيكون له بال  األثر على صناعة « الكنيست»
يمي، كما القرار في إسرائيل، وتحقيق مزيد من مطالب األقلية العربية على الصعيد االقتصادي والتعل

 يمكن أن يحد من عاصفة التهويد أيضًا.
 3/2/2102، الحياة، لندن

 
 قرصنة إسرائيلية للتراث اليهودي العراقي 

 عالء الالمي
مّرت عملية القرصنة الخطيرة التي قامت بها إسرائيل إلحدى مفردات التراث اليهودي العراقي ممثلة 

واطؤ مفضوح من قبل دولة االحتالل، الواليات بنسخة نادرة وقديمة من التوراة بسالسة وهدوء وت
المتحدة، وسلطات إقليم كردستان، والسلطات األردنية، وصمت مريب من قبل السلطات العراقية 

 االتحادية والوسط الثقافي العراقي إال ما ندر. هذه وقفة عند خلفيات الموضوع وتداعياته.
العراقية من أسفار العهد القديم، والمكتوبة بعصير النسخة المذكورة من التوراة، والمعروفة بالنسخة 

الرمان المركز على جلد حيوان األيل، استولت عليها قوات االحتالل األميركية ضمن ما استولت 
عليه وسلم من التدمير الممنهج، وقيل حينها إنها نقلت ضمن العديد من الكنوز التراثية العراقية 

راقية السري الى دولة االحتالل )بغرض الترميم واإلصالح(! وكميات هائلة من أرشيف الدولة الع
ويبدو أن هذه المعلومات لم تكن صحيحة، وأن عملية استهداف التراث العراقي أكثر خطورة ودهاء، 
فقد كشفت السلطات في دولة إسرائيل خالل حفل كبير أقامته في مقر وزارة الخارجية عن إتمام 
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ك القطعة التراثية العراقية المهمة قبل أيام. وقد اعترف بيان ونجاح عملية القرصنة وعرضت تل
الى مبنى وزارة الخارجية من كردستان عبر بغداد »الخارجية اإلسرائيلية أن المخطوطة وصلت 

تم إصالحها، وهي جاهزة »بعد أن « وعمان حيث من المقرر استخدامها للصالة اليومية هناك
وضعت في »، موضحًا أنها «الكتاب المقدس في القدس الستخدامها في الطقوس من قبل هيئة

ولم يترك وزير خارجية إسرائيل «. حقيبة قديمة ُجلبت من حلب الى وزارة الخارجية اإلسرائيلية
اعتبر »الصهيونية العتيقة فـ « األغاني»المتطرف ليبرمان المناسبة تمر من دون أن يترنم بإحدى 

د الى عمان ومن ثم الى القدس تذكيرًا بمصير األمة رحلة المخطوطة من كردستان الى بغدا
 «.اليهودية

 الموقف الحكومي الرسمي لم يخرج إلى العلن إال بعد بضعة أيام من الحادث
يعتقد البعض، منهم الكاتب العراقي عقيل األزرقي، وهو من النادرين الذين علقوا على هذا الحدث، 

ة العراقية التي زعمت أن إرسال التوراة ضمن مواد تراثية أن اإلعالن اإلسرائيلي فضح أكذوبة الحكوم
ذي تايمز »عراقية أخرى إلى الواليات المتحدة لغرض الترميم واإلصالح. ونقل األزرقي عن موقع 

إن قصة إرسال التوراة الى الواليات المتحدة لغرض اإلصالح هي »اإلسرائيلي قوله « أوف إسرائيل
لم ترسل إلى الواليات المتحدة بل حولت إلى السفارة اإلسرائيلية  محض كذب. حيث تبين أن النسخة
، بعد حادثة الهجوم على السفارة اإلسرائيلية في القاهرة 2100في عمان منذ ذلك الوقت حتى عام 

 «.من قبل المتظاهرين المصريين حولت هذه النسخة الى إسرائيل
على الجهات الرسمية العراقية صمت مطبق  بعد االحتفال اإلسرائيلي بنجاح عملية القرصنة، رانَ 

غريب، ولم يصدر رد فعل فوري على ما نشر، وامتد هذا الصمت ليشمل الساحة اإلعالمية والثقافية 
العراقية إال ما ندر، ويمكن التذكير هنا بأن وزير السياحة واآلثار العراقي عادل شرشاب كان قد أكد 

األرشيف اليهودي كان يفترض أن يرجع إلى العراق »ن أ 2102في التاسع عشر من كانون الثاني 
تراث عراقي وسنواصل الجهود من أجل »، وبّيَن أنه «وتم إخراجه تحت عنوان الصيانة 2112منذ 

ولكن الوزير لم يقل شيئًا يعقب به على عملية القرصنة اإلسرائيلية هذه. وزارة الثقافة «. استرجاعه
أن اتفاقًا  2101أيار  03ى الحادثة رغم أنها كانت قد أعلنت في العراقية بدورها سكتت تمامًا عل

أجري بين العراق والواليات المتحدة، يقضي باستعادة الدولة العراقية لألرشيف اليهودي العراقي 
، من بينها 2113وماليين الوثائق التي نقلها الجيش األميركي من بغداد عقب اجتياح العراق عام 

 البعث المنحل ومفردات التراث العراقي القديم.األرشيف الخاص بحزب 
وبعد بضعة أيام على انتشار خبر السرقة ُنشرت تصريحات إلحدى عضوات اللجنة الثقافية في 
البرلمان العراقي تدعو فيها الخارجية العراقية إلى االحتجاج لدى واشنطن على ذلك. الوكالة التي 
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ل وكبير مستشاري الرئيس العراقي السابق جالل نشرت الخبر يملكها فخري كريم، رجل األعما
ن ما « كان غامضاً »الطالباني، حاولت تقديم رواية أخرى لما حدث فقالت إن طريق وصول التوراة  وا 

رغم أن الخارجية اإلسرائيلية أعلنت في احتفالها البهيج أنها « تسريب ألجزاء من التوراة»حدث هو 
 –فخري كريم  –ثم إلى تل أبيب. إن صاحب هذه الوكالة  وصلت من بغداد إلى كردستان فاألردن

شخص معروف بتوجهاته الممالئة لدولة إسرائيل ولكن من دون ضجيج، وكان قد زار بصحبة 
في واشنطن، كما ذكر الشاعر العراقي « إيباك»مسؤول حزبي عراقي مقر اللوبي الصهيوني 

)العدد « األخبار»ة مفصاًل على صفحات المعروف سعدي يوسف، وكنا قد توقفنا عند هذه الحادث
2144 ،27/4/2103.) 

، نشر أشهر الصحافيين فيها، سرمد الطائي، توبيخًا شديد «المدى»في اليوم الذي صدر فيه تقرير 
اللهجة لمن احتجوا على سرقة التوراة العراقية فاتهمهم بالحمق، وقال ما معناه أن اليهود الذين طردهم 

م بمختلف األساليب استرجعوا توراتهم! وقد أثارت هذه المداخلة التي يكررها العراقيون من بالده
اإلعالم الصهيوني غالبًا، ويرفضها حتى بعض اليهود العراقيين الذين يعيشون في إسرائيل أو 

وروايات الكاتب « الرحيل عن جنة العراق»خارجها )اقرأ مثاًل ما كتبه ساسون صويمخ في كتابه 
ي سمير نقاش الذي كتب جميع أعماله الروائية باللغة العربية وحواراتها باللهجة اليهودي العراق

البغدادية اليهودية ورفض أن يكتب شيئًا باللغة العبرية واعتبر نفسه عراقيًا حتى آخر يوم من حياته 
 القاسية في دولة إسرائيل(، أثارت ردود فعل قوية على قلتها في مواقع التواصل االجتماعي.

واضح للعيان، وهو منطق خطير « اليهود استرجعوا توراتهم»تهافت حجج أصحاب منطق إن 
ومريب فهو يبرئ االحتالل وحلفاءه في الحكم العراقي االتحادي أو في اإلقليم الكردي ودولة إسرائيل 
من سرقة قطعة تراثية عراقية مهمة، نسخت في العراق قبل مئات السنوات من قيام الكيان الصهيوني 
أواًل، وهو ثانيًا يبّرر ويسّوق مقدمًا أية عملية قرصنة إسرائيلية قد تحدث مستقباًل لمفردات تراثية 

« العزير»عراقية أخرى قد تشمل مدنًا تحوي أضرحة أو مقامات ألنبياء بني إسرائيل في العراق كبلدة 
نوبية، وبلدة الكفل في محافظة ميسان الج« واسمه التوراتي عزرا»التي تضم ضريح النبي العزير 

ذا ما ُمّدد هذا « ذو الكفل»التي تضم ضريح النبي حزقيال واسمه القرآني  في محافظة بابل. وا 
المنطق المعوج إلى نهاياته فهو سيكون مقدمة تبريرية للتفريط بكل هذا التراث وبغيره لصالح دولة 

بالماليين، يعيشون حتى اليوم  مفتعلة قامت على الظلم والعدوان والحروب وال يزال ضحاياها، وهم
 في مخيمات اللجوء القاسية خارج وداخل بالدهم وسط صمت عالمي شامل.

الموقف الحكومي العراقي الرسمي لم يخرج إلى العلن إال بعد بضعة أيام من الحادث فقد صدر 
معتبرًا ما  تصريح لوزير السياحة العراقي طالب فيه واشنطن بإعادة المخطوطة التوراتية إلى العراق
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مكّررًا مزاعم سابقة بأن المخطوطة كانت « استحواذ على جزء من الموروث العراقي»حدث عملية 
في واشنطن بغرض الترميم وهذا ما يكذبه أيضًا تصريح النائب العمالي اإلسرائيلي موردخاي بن 

العراق هم الذين  مسؤولين حكوميين في»بورات، وهو أحد المنحدرين من يهود العراق، والذي قال إن 
والواقع فإن رواية بن بورات ال «. أهدوا الكيان الصهيوني بعضًا من المخطوطات االثرية الثمينة

يمكن تكذيبها تمامًا وهي ال تتناقض مع كون ما حدث عملية سرقة وقرصنة حدثت بالتواطؤ مع 
طة من بغداد إلى مع التذكير بما أعلنه ليبرمان عن خط انتقال المخطو « أهل الدار»بعض من 

 كردستان فاألردن ثم تل أبيب!
إن سرقة آثار العراق ليست حدثًا جديدًا ال سابق له، بل هي ممارسة قديمة ومتكررة دأبت دول 
غربية عديدة وفي مقدمها فرنسا وبريطانيا وألمانيا والواليات المتحدة على القيام بها منذ أكثر من 

اإلسالمية بجامعة لندن، محمد السيد دغيم، في بحث  قرن. يسجل الباحث في مركز الدراسات
، أن هناك أجنحة كاملة في «مئة وعشر سنوات من اللصوصية األميركية للتراث العراقي»بعنوان 

متحف اللوفر بباريس ومتحف برلين بألمانيا والمتحف البريطاني تحوي بالكامل آثارًا عراقية، وأنه في 
الموجودة فيها، فإن أجنحة هذه المتاحف ستغلق بالتأكيد كونها قائمة حالة استرجاع اآلثار العراقية 

على ما سرق من آثارنا خالل المراحل الزمنية الماضية. ويقدر هذا الباحث عدد القطع األثرية 
المسروقة بأكثر من مليون قطعة. حتى أن جامعة أميركية واحدة هي جامعة بنسلفانيا، كما كتب، 

سين ألف لوح من ألواح العراق، وعددًا كبيرًا من قطع اآلثار المتنوعة التي غنمت ما يزيد على خم»
تلقي األضواء على تاريخ بالد ما بين النهرين، وتفند الكثير من الدعوات التوراتية التي يروج لها 

 «.الصهاينة
واستولى على أغلب  2113لقد ضرب المحتل األميركي ضربته الكبرى بعد حرب االحتالل عام 

تنيات المتاحف العراقية التي يبل  عددها ثالثة وثالثين متحفًا. والواقع فإن الثراء الهائل لألراضي مق
العراقية وغناها باآلثار الحضارية القديمة المهمة ليس موضع جدل، ولكنه قد يفاجأ الجميع حين 

سابق جابر خليل يتحول إلى أرقام ومعطيات فبحسب تصريح رئيس المكتب الوطني لدثار العراقية ال
ألف موقع أثري في  211أن هناك »فإن علماء اآلثار يعتقدون  2113إبراهيم في مارس/ آذار 

العراق غير مكتشفة ومدروسة علميًا حتى اآلن، إلى جانب عشرة آالف موقع مكتشف ومسجل، 
في  ألف موقع شديد األهمية. وقد أجريت عمليات تنقيب 22وبين المواقع غير المعروفة هناك 

فقط من األراضي العراقية يقع معظمها بين الفرات ودجلة، وتعتبر هذه المنطقة مهد اإلنسانية  02%
واحتضنت ستة آالف عام من الحضارات السومرية إلى األكادية إلى البابلية إلى اآلشورية 
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ث الحضاري فكانت كارثة حقيقة للترا 2113أما في فترة االحتالل األميركي للعراق عام «. والعباسية
 العراقي وهذا ما سنتوقف عند بعض تفاصيله في مناسبة مقبلة.

 3/2/2102األخبار، بيروت، 
 
 ـاهـو .. اآلنيتحقـيــق جنائي مع نتن 

 بن كسبيت
المستشار القضائي » إلىيقول إنه أرسل المادة « مراقب الدولة»اآلن، يتهمون أحدهم اآلخر. 

والمراقب من جهته يستعد لنشر التقرير المحفوظ )بالمناسبة  الذي يقول إن المراقب يكذب،« للحكومة
مكتب رئيس »واآلخر عما يحدث في « بيبي تورز»هناك تقريران محفوظان أحدهما عن 

متى علينا أن نحكم بأنفسنا كيف وافقنا على أن يكون االثنان هما الوصيين على سلطة «(. الحكومة
ان يجب أن يحدث اآلن في دولة قانون هو تحقيق جنائي القانون في الدولة. الشيء الوحيد الذي ك

وليس أحذية أو قناني، بل تحقيق. حسب معرفتي العميقة « تشاورا»وليس « فحصا»فوري ليس 
للقليل من المادة التي نشرت )وأكوام المادة التي لم تنشر( فحتى الشرطي أزوالي الضعيف يستطيع 

 أن ينهي هذه المادة.
سائق السيدة فكتور سيرغي وأن يقول له حتى لو كان موقعا  إلىيتوجه يجب على شخص ما أن 

على السرية، وحتى لو وافق على اتفاق تعويض سخي )وهذا ما حصل(، وحتى لو كان يعمل اآلن 
القومي، قسم الحاسوب(، وحتى لو كان اآلن في  األمنفي مكتب رئيس الحكومة )في مجلس 

مل ويفعل ما يشاء، فإنه ستكون عنده حصانة: بعد كل هذا اذا الع إلىالمصيف ألنه ال يأتي كثيرا 
 أخفى حقائق مهمة لكشف الحقيقة في تحقيق جنائي فإنه يكون شريكا في المخالفة.

مثل عزرا سايدوف وران يشاي ومثلهما  أشخاصباقي األبطال،  إلىنفس هذا الشخص عليه التوجه 
منذ  األشخاصفيين الذين يسمعون من هؤالء العشرات، القائمة عندي وعند والكثير من الصحا

سنوات، وأن يوضحوا لهم إما أن يبدؤوا االعتراف أو يعتبروا شركاء. هذا سهل جدا. بالمناسبة 
أو      "مراقب الدولة"أو بـ "المستشار القضائي"االدعاء بخصوص توقيت النشر، هل هذا يتعلق بـ

ذر من االقتراب في تحقيقاته من أي أحد يمكن أن ، الذي منذ تعيينه يح«المفتش العام للشرطة«بـ
 يذكر نتنياهو. تحقيق كهذا لم يتم فتحه، ومن المهم لماذا.

بنفس المناسبة، من الجدير أن نعرف مرة والى األبد كم هو المبل  الذي تسلمه حتى اآلن المحامي 
اذا كانوا نقلوا له فجأة مؤخرا ديفيد شومرون من عائلة نتنياهو. وبعد أن يتضح أنه لم يتسلم شيئا )إال 

آالف شيكل(. علينا أن نفحص كم تسلم مقابل عمله للحكومة والحزب، وبعد ذلك نقوم  4شيكا بـ 
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. ويجب أن نجدد أخرىمع شعيا سيغل )الذي تم طرده( ومع نير حيفتس وقائمة طويلة  أيضابذلك 
عليها فقط تغيير الجميع، من  ، القضية التي يجب«بيبي تورز»الفحص المهين الذي ُأجري بشأن 

المستشار القضائي فما دونه. هناك عدد من الشهود لم تصل اليهم الشرطة ألن ذلك لم يعنها. او 
، لم تتراجع «أفادتهاتراجعت عن »داليا كرمون، التي يزعم المستشار القضائي في الئحة الدفاع أنها 

لفحص علينا أن نجلس مع مني نفتالي وأن معها(. اذا بدأنا ا األمرفيها عن أي شيء )لقد فحصت 
النهاية )العميد براخا رفض أن يأخذ منه مادة منذ فترة حسب زعمه(.  إلىنستمع إليه من البداية 

مادة عن ليبرمان، ربما يساعد ذلك في التحقيق. مني  إلعطاءدعنا نتصرف وكأن مني نفتالي جاء 
الشهود المحتملين الذين يخافون اآلن. بعد اللقاء نفتالي سيربطكم أيها المحققون األعزاء بعشرات 

 معكم سيكف بعضهم عن الخوف )رغم أنني أعترف أنهم يخافون من شيء فظيع(.
أمر آخر هو أن هناك الكثير ممن يتجولون بيننا كانوا في وظائف مهمة، فهناك بوابة دائرية تقذف 

ات السرية فإن عددا كبيرا منهم سيقول الضحايا األخيرين. أنا على يقين من أنه عن طريق المحادث
 الحقيقة للمحققين، وهذا شيء أساسي.

هي دولة مخطوفة. طوال  إسرائيلال، هذا لن يحدث. ليس هناك خطر كهذا. هذا لن يحدث ألن 
 األماكنسنوات أرى حقائق ال ُتستوعب وتبدو كأنها خيالية تماما، لكنها تحدث كل يوم في أكثر 

. لكن ال، فكل من مر أهمية لوجودنا في ه ذه البالد. عندما أقص هذه القصص يعتقدون أنني هاذ 
وجنائيا. لقد حان الوقت لكي ُتكشف هذه  أخالقيا، إنسانياصعبة،  أمورهناك يعرف أنه تجري 

 ، فنحن ما زلنا دولة ديمقراطية.األمور
 «معاريف»

 3/2/2102، األيام، رام هللا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

           21ص                                     3477 العدد:    3/2/2102 الثالثاء التاريخ:

 :ةر صو  
 

 
 2/2/2102سطيني لإلعالم، المركز الفل

 


