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 ةلبنان وسوريفي لقسام في مخيمات الالجئين كتائب ايدعو لتشكيل مجموعات لالزهار  

انتقزززد مدمزززود الزعضزززار، عضزززو الملتززز  السياسززز  لدرلززز  دمزززاس، قزززرار : األناضزززو ، ياسزززر البنزززا-غزززز 
لززدين القسززام ال نززال المسززة، لةدرلزز ،  ماعزز  لرعابيزز ، م البززا مدلمزز  ميززري ، باعتبززار لتاازز  عززز ا

 السة ات الميري  بلف يد اإلعالم الميري عن درلته.
نقزو  إلخواننزا ” اليزوم ” شزما  ق زاغ غزز “وقا  الزعار، خال  ندو ، نظمتها درل  دمزاس يز  من قز  

فسزززها وأسزززا ت لشززز بها عنزززا، واري زززوا عزززم  المدزززالم التززز  أسزززا ت لن اإلعزززالميززز  ميزززر، لفزززوا أيزززدي 
 ”.وتاريخها

وتتهم وساا  لعالم ميري  مقرب  من السة ات، درل  دمزاس بالضزةوغ يز  ع مزات تسزتهدف ر زا  
 أمن بسينا ، وعو ما تنفيه الدرل .

ليسزززت لرعابيززز  وتزززقت  نفزززس  لن دمزززاسلزززيس مزززن الم قزززو  أن تزززقت  مدلمززز  وتقزززو  “وأضزززاف الزعزززار 
 ”.ال تدخةونا ي  عما التناقض يندن ال نتدخ  ي  شؤون اآلخرين )..( المدلم ، لت رم لتاا  القسام

لتابززز  تقزززارير ملموبززز ، وري هزززا ل هزززاز المخزززابرات ال امززز  ”واتهزززم الزعزززار عنايزززر مزززن درلززز  يزززت،، بزززز
 ”.الفةس يني ، ي  الضف  الغربي ، والمي يقوم بدورعا بإرسالها لدو  عربي  )لم يسمها(

رياينا مو ه يق  ليدور أعدا نا، وال نتدخ  ي  شزؤون أي دو  برنام نا ال يتغير، ي"وأضاف أن 
 ”.أخرى
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ندزن أبريززا  مزن االتهامزات بقننززا تزدخةنا يز  سزينا ، و هززازا المخزابرات وال امز  والدربيزز  ” وتزاب  قزااال 
 “.الميريْين ي ريان ملك  يدا

ةدرلز  يز  مخيمزات تشلي  م موعات عسلري  للتاا  القسزام ال نزال ال سزلري ل للىلما دعا الزعار 
 الال اين الفةس ينيين ي  لبنان وسوريا.

وقززا  مدمززود الزعززار عضززو الملتزز  السياسزز  لدمززاس يزز  لقززا  مزز  عززدد مززن اليززداييين يزز  شززما  
ن ال  ل  ال بهات ال ربي  الةبنانيز  والسزوري  بزان تسزم، بزان يشزل  عزؤال  النزاس لتااز  “ق اغ غز  

 ”.ين وليشارلوا م نا ي  تدرير يةس ينالقسام لمقاوم  ال دو من شما  يةس 
ت  ي  لعمار ق اغ “من  ه  أخرى، اتهم الزعار، الرايس الفةس ين  مدمود عباس، بالمسؤولي  عن 

 ”.غز 
ُينفزم مزن اتفزاق الميزالد  أي شز  ، والدلومز  لزم تنفزم أي مهمز  مزن المولةز  لليهزا،  الزعزار "لزموقا  

 ."الم تم ي  لالتدضير لالنتخابات، وا  را  الميالد 
المسززؤو  عززن ت  يزز  اإلعمززار، ومنزز  لدخززا  األمززوا ، عززو أبززو مززازن )..( لنهززم يهززديون ” وأضززاف:

 ”.لةضغ  عةى الناس، ل  ي تقدوا بقن المقاوم   ةبت لهم الديار والدمار
 4/2/2105، رأي اليوم، لندن

 
 عباس: لن نتراجع عن االنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية 

ألد الرايس الفةس ين  مدمود عباس أنه لن يترا   عن االنضمام للى مدلم  : زبون اللف-هللارام 
ال نايات الدولي ، ولن يساوم عةى ملك مقاب  الما ، مهددا باالنضمام للى المزيد من المنظمات 

 الدولي  لما استمر  مود عمةي  السالم، وبقيت لسرااي  تدت ز أموا  الضراا  الفةس يني .
من دقنا أن نمع  لةمدلم  »س ي  دف  ايتتال المقر ال ديد لةتةفزيون الفةس ين  أمس: وقا  عبا

ال نااي ، وليس من دقهم من  األموا ، وقد أبةغنا أنها ستدت ز لةشهر الثالث عةى التوال ، للننا 
ا ، سنتدم  ألنه ال يملن أن نساوم، وأن نترا   عن االنضمام لمدلم  ال نايات مقاب  مندنا األمو 

ندن لدينا ل ماغ و ن  يريض عم  المساوم ، وال يملن أن نتناز  عن دقنا، وليس من دقلم من  
 «.األموا 

لدينا »وبخيوص الخ وات القادم  الت  ت تزم السة   الفةس يني  القيام بها أضاف عباس موضدا 
اري، للن أن خ وات أخرى سن رضها عةى الم ةس المرلزي ي  ا تماعه المقرر أواخر الشهر ال 

يبقى الدا  عةى ما عو عةيه يإن عما أمر غير مملن، سنمع  لل  ملان يملننا المعا  لليه 
 «.واالنضمام لليه، ألننا ن ال  بالدق
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المفاوضات لها راغ عو أميرلا، وع  قادر  عةى قو  لةم  »وبرر عباس تو هه للى ال نايات بقوله 
لمتدد  لتقو  عم  اللةم .. وقد لانت الخ و  الت  تة  ملك الدق، وعندما لم تقةها يإن عناك األمم ا

ع  معابنا للى مدلم  ال نايات الدولي ، ألنه  الما لم ينيفنا الراع  األميرل ، ولم نتملن من 
الويو  لقرار ي  م ةس األمن، يهناك مدلم  ال نايات الدولي  الت  يملن أن تنيفنا، وللن 

أن تمعبوا لليها. يقةنا للى أين نمع ؟، ندن نريد دال، وقد لانت  وا هونا بسؤا : لماما؟ ال ي وز
عم   ريم  من و ه  نظرعم أدت ل م  بة   ، وعو من  األموا  الت  ي م ونها باسمنا، ويقخمون 

 «.ي  الماا  3عةيها نسب  
للن وأوض، عباس أنه ال يزا ، رغم ل  ملك، مةتزما بالمفاوضات السةمي ، وبالمقاوم  السةمي ، 

ما لم يتدقق ملك يإنه سيستمر ي  المعا  لةمؤسسات  شر  أن تتم ويق أرضي  ومر  ي  واضد ، وا 
 الدولي .

 5/2/2104الشرق الوسط، لندن، 
 

 تتضامن مع الردن وتشاطره الحزن في جريمة قتل الكساسبة السلطة والحكومة 
اس، ورايس وزرااه رام  الدمد أشرف الهور: تقدم ل  من الرايس الفةس ين ، مدمود عب -رام هللا

هللا، ووزير الخار ي  رياض المالل ، بالت ازي ل ااة  اللساسب ، ولةش   األردن  مةلًا ودلوم  
وقا  الرايس عباس ي  ت زيته  ،لة يار األردن  م ام اللساسب  :داعشعن درق تنظيم " وش بًا، 

لت  ارتلبها اإلرعابيون بدق الشهيد تاب نا ببالغ اليدم  والغض ، ال ريم  الهم ي  البش   ا»
األردن  ال يار م ام اللساسب ، لننا لم نستنلر بقشد ال بارات عما السةوك الهم  ، المت رد من ل  
لى عااة  الشهيد  لى الش   األردن  الشقيق وا  قيم الدين واألخالق واإلنساني ، لنتقدم للى  اللتلم وا 

تضامننا ووقوينا للى  ان  األردن الشقيق ي  موا ه  م ام، بخالص ال زا ، مؤلدين ل اللتلم 
 «.اإلرعا  بل  أشلاله وأسمااه وعناوينه،  يقلملم عو ألمنا و ردلم عو  ردنا

، بإعدام ال يار األردن ، «داعش اإلرعاب »وأدانت دلوم  الوياق الو ن  ما أقدم عةيه تنظيم 
ش  ال يمت لألديان واإلنساني  بية ، م ةن  بإدراقه ديا دتى الموت، م تبر  أن عما األسةو  الود

أن يةس ين قياد  ودلوم  وش با ضد الت رف واإلرعا ، وتنداز ل ان  األردن الشقيق ضد ال راام 
وألع  الشهيد وعااةته اللرام، سااة  »الودشي . وقدمت الدلوم  أدر الت ازي لألردن مةلا وش با، 

 ن  الن يم، ويةهم أعةه ومويه اليبر والسةوان، ييما المولى عز و   أن يتغمد  بردمته ويدخةه 
عاتف رايس الوزرا  الفةس ين ، نظير  األردن  عبد هللا النسور م زيًا وناقاًل مواسا  ش   يةس ين 

 «.بقلمةه ي  عما الميا  ال ة 
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بز المي ويفته « داعش»لملك أدانت وزار  الخار ي  لعدام ال يار األردن  عةى يد تنظيم الدول  
الشهيد اللساسب  قضى وعو يداي  ليس يق  عن األردن »وملرت ي  بيان لها أن  «.اإل رام »

نما عن  مي  ال ر  والمسةمين وعقيدتهم، وعن اإلنساني   م ا  وقيمها ومباداها وقوانينها  الشقيق، وا 
 «.األممي 

الفةس ين ، سوا  ي   وقدم الوزير رياض المالل  باسم الدلوم  وال امةين ي  السةك الدبةوماس 
الوزار  أو ي  السفارات، الت ازي لةسفير األردن  و اقم السفار  لدى ملت  تمثي  الممةل  األردني  

 الهاشمي  ي  مدين  رام هللا، وسةضمه رسال  ت زي  للى نظير  األردن  ناير  ود .
دقيق  دداد يوم « ويا»ووقف  اقم سفار  يةس ين ي  األردن دس  ما ملرت ولال  األنبا  الرسمي  

 أمس عةى رول اللساسب .
وأعةن الم ةس الو ن ، وقويه للى  ان  األردن الشقيق مةلا، ودلوم ، وبرلمانا، وش با، ي  
مداربته لإلرعا ، م تبرا أن ملايد  عما اإلرعا  ضرور  ودتمي  عةى الل  أن يسهم بها، ليظ  

تمر ي  القيام بوا باته الو ني  والقومي ، خاي  تبن  األردن ين م باالستقرار واألمن واألمان، وليس
 القضي  الفةس يني ، والدياغ عنها ي  ل  المداي  اإلقةيمي  والدولي .

 5/2/2104القدس العربي، لندن، 
 

 يحيى موسى يصف جريمة حرق الكساسبة بالبربرية 
وسى، ال ريم  بقنها ويف الناا  عن لتة  درل  دماس البرلماني  يديى م: يادي ابو س دى -غز 

للن  « »ييسبوك»ولت  أيضا عةى يفدته عةى موق  «. ، تخةف، قسو ، بربري "ودشي ، عم ي 
«. ادم  المسؤولي  لةقياد  السياسي  الت  أرسةت م ام اللساسب ، وإلدار  أوباما ولةنظام ال رب  الفاسد

 ."نساني اإلسالم دين ردم ، اإلسالم دين اإل»وأضاف منتقدا عمةي  اإلعدام 
 5/2/2105القدس العربي، لندن، 

 
 سالم سالمة يصف عملية حرق الكساسبة حيا  من قبل تنظيم "داعش" بأنه تشويه لصورة اإلسالم 

سالم سالم  الدلوم  األردني  المسؤولي   "دماس"دمض  عضو الم ةس التشري   عن درل  : غز 
 درقًا. عن مقت  ال يار ي  سالل ال و األردن  م ام اللساسب 

تشويه ليور  اإلسالم، »بقنه « داعش»وويف سالم  عمةي  درق اللساسب  ديًا من قب  تنظيم 
واستغال  الدين اإلسالم ، ي  وقت لان بإملان التنظيم قت  ال يار ب ريق  أخرى أو مبادلته بقسرى 

 «.أو اإلعفا  عنه
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   يشها للى سوري  لمساعد  الدلوم  األردني  ع  الت  أخمت قرارًا بإرسا»وأضاف سالم  أن 
النظام ضد الثاارين عةيه ي  در  ما لان لها أن تدخ  ييها. ولان األولى أن تتخم موقفًا مث  

 «.موقف ترليا
 «.داعش، بيور  أو أخرى، مسةمون وال ي وز أن نقف م  أعدا  هللا ضد أع  هللا»واعتبر أن 

 5/2/2105الحياة، لندن، 
 

  دين لهالهباش: قاتل الكساسبة ال 
قدضم الدلتور مدمود الهباش قاض  قضا  يةس ين مستشار الرايس الفةس ين   :القدس المدتة 

لةشؤون الديني  وال القات اإلسالمي  عةى رأس ويد ضم أيدا  الفضية  قضا  وموظف  المدالم 
وابل  سفير الشرعي  ت ازيه الدار  باستشهاد الب   األردن  ال يار م ام اللساسب  لةسفير خالد الش

 الممةل  األردني  الهاشمي  لدى يةس ين وملك بمقر السفار . 
وألد الهباش خال  تقديمه وا   ال زا  أن اإلرعا  ب مي  أشلاله، سوا  لان يادرًا عن يرد أو 
تنظيم أو دول ، مريوض ومدان وأن ما دي  ي تبر عمال  بانا ومدانا بلاي  المقاييس وال بارات، 

 .ابه ال دين لهومن قام بارتل
 5/2/2105الدستور، عمان، 

 
 السفير الفلسطيني في الردن يعرب عن تضامنه والقيادة مع أسرة الكساسبة 

خيري و مي  ال امةين ي  السفار   ع ا هللاوقف السفير الفةس ين  ي  عمان : زلارن  لما -عمان
رول الشهيد ال يار النقي  دقيق  يمت ددادا وتردما عةى  أمسي  الساع  الثاني  عشر  من ظهر 

 م ام اللساسب .
وعبر السفير خيري عن تضامنه والقياد  الفةس يني  والش   الفةس ين  م  اسر  الشهيد وم  الممةل  

 االردني  الهاشمي  مةلا ودلوم  وش با والوقوف الى  ان  االشقا  ي  مدنتهم وميابهم ال ة .
  ي  االردن يفا واددا ضد االرعا  والقتة ، مؤلدا ان اننا نقف م  االخو  "الدستور"وقا  خيري لز

 امن االردن تماما مث  امن يةس ين وال لس يدي، وندن ش   وادد ومييرنا وعدينا وادد.
 5/2/2105الدستور، عمان، 
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 العالمي نسعى لتسجيل عدد من المواقع على الئحة التراث :الفلسطينية واآلثاردائرة السياحة  
تس ى وزار  السياد  واآلثار الفةس يني  الى تس ي  عدد من المواق  االثري  : يهم أمير  -أريدا 

 والتاريخي  وال بي ي  عةى الاد  التراث ال الم  ومنها وادي القة  لم ةم تاريخ  و بي  .
وقا  لياد دمدان مدير داار  السياد  واالثار ي  مدين  أريدا لرويترز "ندن ن م  عةى تس ي  

ري  عةى الاد  التراث ال الم  الت  تضم عددا من االدير  لضاي  الى مناظرعا ال بي ي  من ق  الب
 الخالب  الواق   ي  منا ق شرق  القدس وبيت لدم وأريدا."

وأضاف "من عم  المنا ق وادي القة  أو دير القة  المي يمتد من شرق  القدس دتى غر  أريدا 
ينابي  الميا  والقنوات الروماني  القديم  لضاي  الى ليةومترا ويو د ييه عدد من  45عةى  و  

 الدير."
 4/2/2105وكالة رويترز لألنباء، 

 

 حاليقة: جريمة "داعش" بحق الكساسبة تذكرنا بإحراق المستوطنين للطفل أبو خضير 
لعدام  عن درل  "دماس" سمير  داليق ، أن اعتبرت الناا  ي  الم ةس التشري   الفةس ين رام هللا: 

وع  تشويه  ال يار األردن  م ام اللساسب  درقا عةى يد تنظيم "الدول  اإلسالمي "  ريم  بش  
 مت مد لإلسالم وت اليمه.

وشددت داليق  ي  تيريدات لز "قدس برس" عةى أن عم  ال ريم  "ت يد للى األمعان  ريم  لدراق 
لديا ، وما  رى ي  وعو عةى قيد ا المستو نين اليهود لة ف  المقدس  مدمد ابو خضير

وي  سوريا وال راق ضمن مخ   له عق  وادد عديه تفريق األم   راب   ال دوي  بمير، ميدان
ب ادعا عن ية  القضايا الت  ي ان  منها ي  التغيير ندو األيض " ويق ما ترى.  وا 

 4/2/2105قدس برس، 

 
 طنينوزارة الداخلية في غزة تفتح تحقيق ا في مالبسات اختطاف أحد الموا 

ألدت وزار  الداخةي  الفةس يني  ي  غز  أنها يتدت تدقيًقا ي  اخت اف أدد الموا نين مسا   غز :
 ( ل د  ساعات.2|3أمس الثالثا  )

وقا  لياد البزم، النا ق باسم الوزار  لولال  "قدس برس" أن األ هز  األمني  يتدت تدقيًقا ي  دادث 
خال  سبيةه ب د عاًما 30اخت اف الموا ن مدمد المغير ) ( من د  ت  الهوى غر  مدين  غز  وا 

عد  ساعات. وألد أن األ هز  األمني  تبم  قيار  هدعا لم ري  الخا فين والخةفي ، ولشف 
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مالبسات عما الدادث. ونفى البزم أن يلون المغير عو مستشار ي  السفار  الهولندي ، مؤلدا انه 
 ي م  متر ًما.

 4/2/2105قدس برس، 

 
 : نرفض اعتبار القسام "منظمة إرهابية""فلسطينـ"شعث ل 

ريزززض عضزززو الة نززز  المرلزيززز  لدرلززز  يزززت، د. نبيززز  شززز ث، قزززرار المدلمززز  : يديزززى الي قزززوب  -غزززز 
الميري  باعتبار ال نال ال سلري لدرل  دماس، لتاا  الشهيد عز الدين القسزام، "منظمزً  لرعابيزً "، 

 يس منظم  لرعابي ".مشددًا عةى أن القسام عو "يريق نضال  ول
وقززززا  شزززز ث يزززز  تيززززريداته لززززز"يةس ين": "لن درلزززز  دمززززاس  ززززز  ال يت زززززأ مززززن النسززززي  السياسزززز  
الفةس ين  نسز ى لتدقيزق الودزد  م هزا، ونزريض اتهزام  هازعزا ال سزلري، بتهمز  ترقزى للزى اإلرعزا ، 

الميري  ييمزا يت ةزق  يالقسام يريق نضال  وليس منظم  لرعابي "، مؤلدًا عدم اتفاقه م  رأي المدلم 
 بلتاا  القسام.

وأوضز، أن قززرار المدلمزز  الميززري  عززو دلززم أولز ، ويملززن لرسززا  مدززام  يةسزز ين  السززتانايه دريززًا 
عةى ال الق  الفةس يني  الميري  إلبقااها دي ، مشددًا عةى ضرور  لرسا  المدام  وال م  ي  نفزس 

 الوقت عةى لتمام الميالد  م  مير.
ي  ال قبات م  مير، قا : "ندققها أواًل بالودد  الو ني  الفةسز يني  يهز  المفتزال للز  وعن ليفي  تمل

األمور األخرى، وستسهم ي  د  اإلشلاليات م  مير ويت، الم ابر وا عمار ق اغ غز  يالودد   ز  
 من الد ".

تززز  وألزززد عةزززى ضزززرور  تقزززدير الظزززروف الميزززري  الداخةيززز  يززز  ظززز  وقزززوغ عمةيزززات تف يريززز  أدت لمق
 ال شرات من ال نود الميريين ي  سينا .

أما عن زيار  ويد ييزاا  منظمز  التدريزر للزى غزز ، قزا  شز ث: "نريزد أن نسزم  ترديبزًا مزن دمزاس"، 
مشززيرًا للززى و ززود قززرار بالتو ززه للززى الق ززاغ خززال  األسززبوغ الدززال  لالتفززاق عةززى اسززتراتي ي  سياسززي  

  ديد  لموا ه  )لسرااي (.
  النا ق الرسم  باسم درل  دماس د. سام  أبو زعري: لن موقف درل  دماس عو ي  المقاب ، قا

ضرور  توير اإلراد  السياسي  وضزمان مشزارل   ميز  الفيزاا  واإلعزداد ال يزد لةقزا  لتنفيزم لايز  بنزود 
 اتفاق الميالد .
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أقزر  األمر المي عةق عةيه ش ث بالقو ، تيريدات دماس ستوا ه بسرع  تو زه ويزد المنظمز  يز  
وقززت لغززز ، موضززدًا أن عنززاك اتفاقززا تفيززيةيا  ززرى بززين دمززاس وييززاا  منظمزز  التدريززر، واتفاقززات 

 أخرى  رت ي  مل  والقاعر  والشا ئ، "ي   تنفيمعا وللنها لم تنفم".
وتاب : "عناك دلوم  ال ت م  وال ُي ترف بو ودعا، وعناك ل را ات تم االتفاق عةيها ولم يتم تنفيمعا، 

مززور أمنيز ، ومززا يت ةزق بالم ززابر واالسززتراتي ي  السياسزي  وعززود  الم ةزس التشززري   ومنظمزز  لضزاي  أل
التدريزززر"، وتزززاب : "نريزززد أن نسزززتم  للزززى مزززا ي  ةنزززا ننفزززم عزززم  االتفاقزززات ويزززواًل للزززى تدقيزززق الودزززد  

 الو ني ".
الودزد  لموا هز  تبزدأ ب –لما بزين شز ث  –واالستراتي ي  ال ديد  الت  سي ردها ويد المنظم  لدماس 

)لسرااي ( أمام ال الم والتو ه لمدلم  ال نايات الدولي  ويرض عقوبات عةيهزا وم اقبتهزا، لضزاي  للزى 
 النضا  الش ب ".

غزالق دزدودنا، لززملك ي ز  عةينززا  وألمز : "أمامنزا مهمززات نضزالي  لبيزر ، ألننززا سزنوا ه بق ز  أموالنززا وا 
 أ   موا ه  عم  ال قوبات".التفلير سويًا بليفي  التلاي  والت اون من 

 4/2/2105، فلسطين أون الين
 
 اشتية لـ"العربي الجديد": ال مصالحة بال اتفاق أمني 

عضزززو الة نززز  المرلزيضززز  لدرلززز  يزززت،، مدمزززد اشزززتي ، يززز  دزززوار لزززز"ال رب   : قزززا رام هللا ز نااةززز  خةيززز 
الفةسزز ينيض ، الضززغ  عةززى ال ديززد"، أنض عززدف ال قوبززات اإلسززراايةي ، عبززر قريززن  عااززدات الضززراا  

القيزززاد  الفةسززز ينيض  لتخفزززيض سزززقفها السياسززز ، وثنيهزززا عزززن موايزززة  ال ريزززق ندزززو المدلمززز  ال ناايززز  
 الدولي  وم ةس األمن.

وتوقزز  اشزززتي ، الزززمي اسززتقا  مزززن ويزززد المفاوضزززات الفةسزز ينيض  ب زززد وقزززت قيززير مزززن انضزززمامه لليزززه، 
بلزززدار"، أال تُقزززدم الززدو  الماندززز  قرشززًا وادزززدًا إلعمزززار ويززرأس الم ةزززس الفةسزز ين  لةتنميززز  واإلعمززار "

ق زاغ غززز ، مزا دام تدززت سزي ر  "دمززاس"، اليتززًا للزى أنضززه ال يملزن تدقيززق ميزالد  يةسزز يني  دقيقيضزز  
 قب  التويض  للى اتفاق أمن .

 شزبل  األمزان ال ربيز  ليسزت ألثزر مزن شز ار سياسز ، ب زدما تزمض الت هزد بهزا تلزون خشى أنوقا  لنه ي
االبتززززاز الزززمي تمارسزززه لسزززرااي  لزززن تزززن ، بزززه، وسزززتترا   عزززن ال قوبزززات ال ماعيززز  وألزززد أن  مزززرارًا. 

 المتمثة  بقرين  الروات  عبر د ز أموا  الضراا .
التزامًا تامًا، مث  الس ودي ،  تةتزم بالدي ب ض الدو  ال ربيض  وبخيوص المساعدات ال ربي ، رأى أن 

  ربيض  قيد اإل را ات. مساعدات بقي  الدو  ال وأن
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ال  ةزز  ب يازز  للنضهززا تززدور، ولززن نقززو  لنض ال ززر  شززرلا  يزز  الديززار عةينززا، للززن ب ززض وأضززاف: "
ل ، يدسبون ألثر منضا. قد يلون لةب ض دسابات سياسزيض  أو شخيزيض ، أو  ال ر  لديهم دسابات م وض

ريززد أن يسززاعد "دمززاس" وال تنززدرح دسززابات الززب ض ب ززد رغبتززه يزز  الت امزز  مزز  السززة  ، وعنززاك مززن ي
 ."يست ي . ورغم ملك، نقم  أن يقوم ال ر  بتف ي  شبل  األمان ال ربي  ي  أسرغ وقت

اتفززاق الشززا ئ لززيس اتفاقززًا بززين يززت، ودمززاس، بزز  اتفززاق بززين ودززو  اتفززاق الميززالد ، قززا  أشززتي : "
الديززاد، بزز  عةززى  منظمزز  التدريززر ودمززاس، وبالتززال  ال نقبزز  أن تقززف ييززاا  منظمزز  التدريززر عةززى

ن لانزت  ال لس ع   رف. الخالف القاام خالف بين المنظمز  ودمزاس، ولزيس بزين يزت، ودمزاس، وا 
 ."مالم، الخالف تبرز الدرلتين ألنهما ي  الميدان

 5/2/2105، العربي الجديد، لندن
 
  يهعل "إسرائيل"القاضي شاباس يعكس حجم الضغوط التي مارستها ة استقالحماس:  

م ةززززس »وزيززززر اليززززد  السززززابق راززززيس « دمززززاس»عبززززر القيززززادي يزززز  درلزززز  :   يززززبضاليتدزززز -غزززز  
باسزززم ن زززيم عزززن يزززدمته السزززتقال  رازززيس ل نززز  التدقيزززق الدوليززز  يززز  « ال القزززات الدوليززز  يززز  يةسززز ين

ال راام الت  ارتلبتها لسرااي  لبان ال دوان األخير عةى ق اغ غز  وليام شزاباس. وقزا  ن زيم يز  بيزان 
، مشزددًا عةزى «ي لس د م الضغو  التز  مارسزتها لسزرااي  عةزى القاضز  شزاباس»الته لن قرار استق

وشزدد «. ضرور  استلما  عم  الة ن  والخروح بنتاا  ت لس د م ال ريم  المرتلب  ي  دزق شز بنا»
قفزززص ال دالززز  وتدقيزززق أمنيززز  القاضززز  شزززاباس أن يزززرى )رازززيس  للزززىضزززرور   ةززز  الم زززرمين »عةزززى 

 «.  بنيامين( نتنياعو خةفهاالدلوم  اإلسراايةي
عمزز  مززا يةزززم إلنفززام قراراتززه وتدقيززق »و الزز  ن ززيم الم تمزز  الززدول  ممززثاًل بم ةززس دقززوق اإلنسززان 

ال يلززنض االدتززرام لقززاد  »وقززا  شززاباس أمززس لنززه «. ال دالزز  لشزز بنا ودمايتززه مززن أي عززدوان مسززتقبة 
 «.لسرااي 

 5/2/2105الحياة، لندن، 

 
 طات بالقصى قضين بحادث سيرحماس تنعى ثماني مراب 

( ثمزززان  نسزززا  مراب ززززات يززز  المسزززز د 2105-2-4ن زززت درلزززز  دمزززاس، اليزززوم األرب ززززا  ): الدودززز 
 .4419 األقيى، ب د أن قضين ي  دادث سير وق  داخ  األراض  المدتة  عام

وي  لةم  له عبر يفدته عةى موق  التواي  اال تماع ، قا  عضو الملت  السياس  لةدرلز ، لن 
"الدراار الالت  قضين ي  دادث سير مسا  أمس مثاٌ  ُيدتمى يز  اليزمود وعزنض يزداي ن عزن شزرف 
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بزا .. ي  زز الةسزان عزن  األمض  ويدمين األقيى المبارك، َمضيُتنَّ وأنتنض مراب ات، وترلتن بيزم  الرض
  مزنهنض يز  ويف يني لن، تُن بن الرض زا  وتزربضين األب زا  وتزراب ن دياعزًا عزن األقيزى.. اليزوم ثةضز

 ممض  هللا وعن عاادات من الرضبا . الرضدم  لهن والشفا  لة ردى"، عةى دد ت بير .
، عق  دزادث ويزا  0944وعمت دال  من الدزن والمعو  األراض  الفةس يني  بالداخ  المدت  عام 

 ثماني  من مراب ات المس د األقيى المبارك، ون ت عد  مؤسسات وعياات الضدايا.
سا  المراب ات مسا  أمس الثالثا  لثر دزادث سزير  مزؤلم وقز  عةزى مفزرق "سزقا  " أو مزا وتوييت الن

ي ززرف بززز"العفيم" بززالقر  مززن مدينزز  باززر السززب ، ب ززد أن ايزز دمت شززادن  تقزز   ززرارا زراعًيززا بدايةزز  
ياب  ال شرات.  عااد  من المس د األقيى المبارك، مما أدى للى ويا  المراب ات المملورات، وا 

 4/2/2105، كز الفلسطيني لإلعالمالمر 
 
  باإلسالم له عالقة وال مرفوض عمل الردني الطيار حرق حماس: 

درلزز  دمززاس، أعربززت مسززا  اليززوم األرب ززا ، عززن أن ، 4/2/2105، فلســطين أون اليــن ملززر موقزز 
 ردن  م ام اللساسب  درقًا.األلدانتها لز"ال ريم  البش  " بقت  ال يار 

ان يزززدف ، لدانتهزززا لزززز"ل  أشزززلا  القتززز  وال زززدوان عةزززى شززز و  أمتنزززا ال ربيززز  وألزززدت الدرلززز  يززز  بيززز
واإلسززالمي "، متمنيززز  "سززرع  الخزززروح مززن أزماتهزززا و رادهززا بمزززا يدقززق  مالهزززا وت ة اتهززا، ودشزززد لززز  

  اقات األم  ي  موا ه  ال دو اإلسرااية ".
 البردويز  يالل لتورالد دماس درل  ي  القياديمن غز ، أن  ،4/2/2105قدس برس، وأضايت 

 مخالفزز  ال مةيزز  عززم  أن ورأى اللساسززب ، م ززام األردنزز  لة يززار اإلسززالمي  الدولزز  تنظززيم لدززراق بشززد 
 .والمسةمين اإلسالم يور  تشويه شقنها ومن اإلسالم لت اليم
 أو عنززه ال فززو  سززريه بإملززان لززانللززى أنززه "" بززرس قززدس" لززز بتيززريدات" دمززاس" يزز  القيززادي وأشززار
 اإلسزا   شزقنه مزن ونشزرعا ال مةيز  عم  أن عن يضال لإلسالم، منايي  يه  الدرق عمةي  أما ته،مبادل

 ".لسرااي  رأسهم وعةى األم  أعدا  عم ملك من األو  والمستفيد يورتهم، ويشو  والمسةمين لإلسالم
 الغززر  مززن األ نبزز  التززدخ  قززا   بشززل  نززريض دمززاس يزز  ندززن: "قززا  البردويزز   خززر، يزز يد عةززى

 لشزز ا  عةززى ي مزز  التززدخ  عززما بززقن ونززرى ال ربيزز ، الززبالد يزز  والغززر  األمريليزز  المتدززد  والواليززات
 ". ال ربي  الش و  ثمنه تدي  يراغ وعو والممعبي ، ال اافي  اليراعات وتغمي  المن ق 
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 : نقف إلى جانب القيادة الردنيةالطيار الردنيفتح تدين قتل  
عبززاس زلزز ، عضززو ، أن رام هللا مززن مدمززد الرنتيسزز ، عززن 5/2/2105، الدســتور، عّمــانملززرت 

قزا  لن الشز   الفةسز ين  وقيادتزه، يقفزون اليزوم، ولمزا عزم عةزى الزدوام،  الة ن  المرلزي  لدرلز  يزت،،
للى  ان  القياد  األردني  الهاشمي ، ضد عيابات اإلرعا ، ناقاًل ت ازي القيزاد  الفةسز يني  والشز   

اللساسب ، والش   األردن  الشقيق، باستشزهاد ال يزار، يز   ريمز  ينزدى  م ام عااة الفةس ين ، للى 
 لها  بين اإلنساني .

عضو الة نز  المرلزيز  لدرلز  يزت، مدمزود ال زالو  ، أن 4/2/2105الجزيرة نت، الدوحة، وأضايت 
خضزير". وقزا   بزوما قا  لنه " ريم  غير مسبوق  لال مزن اإلسزراايةيين الزمين أدرقزوا الشزهيد أاستنلر 

لة زيزر  نزت "لن قتزز  ال يزار األردنزز  عةزى يززد قزو  أدا  لقزوى تخةززق الفوضزى بالمن قزز ، لرعزا  ال ديززن 
 له".

وعبزززر عزززن تضزززامن الشززز   الفةسززز ين  مززز  األردن، وقزززا  لن الفةسززز ينيين واألردنيزززين شززز   وادزززد 
 " وتديززين الم تم ززات يدمةززون اليززوم نفززس األلززم. مشززددا عةززى ضززرور  مقاومزز  "لرعززا  تنظززيم الدولزز

 ال ربي  ي  موا هته.
 
 فتح: منع اثنين من قادتنا مغادرة قطاع غزةحركة  

قالززت ميززادر يتداويزز  م ة زز  لززز "قززدس بززرس" لن األمززن يزز  غززز  منزز  القيززاديين يزز  : غززز  )يةسزز ين(
درلزز  "يززت،" عززا ف أبززو يوسززف، ومززقمون وسززويدان مززن مغززادر  ق ززاغ غززز  عبززر م بززر بيززت دززانون 

 ولم ييدر أي ت قي  من األ هز  األمني  ي  غز  عن ملك. " شما  ق اغ غز ."ايرز
 4/2/2105قدس برس، 

 

 غا ُأدخل للعناية المركزة  مسؤول فتح في غزة زكريا اآل 
غززز  ز أشززرف الهززور: أدخزز  الززدلتور زلريززا األغززا عضززو الة نزز  التنفيميزز  لمنظمزز  التدريززر الفةسزز يني  

ق زاغ غزز ، وعزو ي زان  مزن دالز  خ زر  ب زد  ستشزفيات  يت، للزى أدزد موعضو الة ن  المرلزي  لدرل
و  تنظزيم درلز  يزت، يز  ق زاغ غزز ، ويزرأس ل نز  ؤ واألغا عو مسز تدعور مفا ئ ي  دالته اليدي .

 الال اين ي  منظم  التدرير الفةس يني .
5/2/2105، القدس العربي، لندن  
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 غربيةنتنياهو ينشر خارطة لـ"إسرائيل" تضم الضفة ال 
الناير : لشفت ميادر لعالمي  عبري  النقا  عن أن رايس دلوم  االدتال  ورايس دز  "ليلود" 
بنيامين نتنياعو والمي تر ، است العات الرأي يوز دزبه ي  االنتخابات البرلماني  الت  ست ري ي  

لسرااي " بضمنها   مار )مارس( القادم، وتشليةه الدلوم  اإلسراايةي  القادم ، نشر خار   لز "أرض
 الضف  الغربي  المدتة .

(، أن نتنياعو نشر مسا  االثنين، عةى 2|4وملر موق  "والال" اإلخباري ال بري، اليوم األرب ا  )
لالنضمام للى دمة  دزبه االنتخابي ، اريقها بيور  لخار    يفدته ي  الفيسبوك، دعو  لإلسراايةيين

، وتةك الت  44ر الفاي  بين األراض  المدتة  عام "أرض لسرااي " تظهر ددود الخ  األخض
. وأضاف الموق  أنه ب د يتر  و يز  سارغ المسؤولون عن اليفد  للى لزال  0997ادتةت عام 
  الموق . الخار   من

 4/2/2105قدس برس، 
 
 " أيضا  اإلرهاب": نحن نعاني من الكساسبة إعدامعقب  الردنيعزي ليبرمان  

ي  أعقا   "ممةل  وش باً "للى األردن  "ت ازيه"اإلسرااية  أييغدور ليبرمان،  أرس  وزير الخار ي 
. وقا  ليبرمان ي  "الدول  اإلسالمي  ز داعش"لة يار م ام اللساسب  عةى يد تنظيم  "القت  البربري"

موا ن  دول  لسرااي ، المين "رسال  الت زي ، لما وردت عةى موق  اإلماع  ال بري  أمس، لن 
ون منم ست وستين سن  لرعابًا ودشيًا بل  يور ، يشا رون األردن أدزانه، ويدعمون الردض يوا ه

 ."القاس  والدازم عةى عمةي  لعدام اللساسب 
لزا   "عمةي  سري   وقوي "لملك أثنى ليبرمان عةى مةك األردن، عبد هللا الثان ، لما ي ةه من 

، وأيضًا "رعابيين، سا د  الريشاوي وزياد اللربول اإل"بتنفيم عقوب  اإلعدام بدق  "اإلرعا  البش "
مس ونين ي  الممةل . وشدد الوزير  "لرعابيين  خرين"اعتزامه تنفيم عقوب  اإلعدام قريبًا بدق 

عةى زعما  ال الم الت ام  م  الدر  ضد اإلرعا  عام ، وضد داعش خاي ، "اإلسرااية  عةى أن 
باللالم وا  الق التيريدات، ب   اإلرعا ألنه ال يملن ددر  بال ريق  الت  سةلها المةك األردن ،

ال الم بدا   للى قياد  قوي  مةتزم  بالقضا  عةى اإلرعا  "، مضيفًا: "باألي ا  القاسي  يق 
 ."اإلسالم ، المي يضم داعش ودماس ودز  هللا والقاعد  وأمثالهم

 5/2/2105، الخبار، بيروت
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 ت المتحدة يحذرون من أبعاد خطاب نتنياهوفي الواليا "إسرائيل"قناصل  
ي  تقارير قدمت للى وزار  الخار ي  اإلسراايةي  ي  األسابي  األخير ، دمر القناي  : زر 44عزز

ال امون إلسرااية  ي  عد  قنيةيات لسراايةي  ي  الواليات المتدد  من الم ارض  الشديد  وردود 
وأيدقا  لسرااي  ي  الواليات المتدد  لخ ا  رايس الف   السةبي  ي  وس  اليهود األميرليين 

 الدلوم  بنيامين نتنياعو أمام اللونغرس.
ونق  عن مسؤو  ي  الخار ي  اإلسراايةي  قوله لن القناي  ال امين ي  سان يرانسيسلو وشيلاغو 

عن قةقهم، وأ ةن ا وبوس ن ولوس أن ةوس وييالديةفيا، ب ثوا برقيات للى وزار  الخار ي  عبروا ييها 
 لضاي  للى رساا  شفوي  تشير للى عدم الرضى ال ام ت ا  خ ا  نتنياعو.

وأشار القناي  للى أنهم تةقوا رساا  ت بر عن مخاوف من أب اد األزم  المتفاقم  بين لدار  الرايس 
 األميرل  باراك أوباما والدلوم  اإلسراايةي  برااس  نتنياعو.

ي  أن القناي  ي م ون ي  ل  التقارير عةى أن "أيدقا  لسرااي  ي  وألد مسؤو  الخار ي  اإلسرااية
الواليات المتدد  ي تقدون أن خ ا  نتنياعو ي  اللونغرس عو خ ق يادل قد يس   للى عالقات 

 لسرااي  م  الواليات المتدد ".
 5/2/2105، 48عرب 

 
 أنباء عن قرب اعتقال ليبرمانارتفاع احتماالت التحقيق مع نتنياهو في قضايا فساد.. و "إسرائيل": 

أدت دمة  النشر الواس   ي  اليداي  اإلسراايةي  للى ت هد القاض  : الشرق األوس  - ت  أبي 
يوسف شبيرا، مراق  الدول ، بنشر تقرير عن شبهات تفيد بقن رايس الدلوم  بنيامين نتنياعو 

م ه ي  الشر  . ييما أيادت وزو ته سار  متور ان ي  قضايا يساد، مما ي ن  قر  يت، تدقيق 
م  يات أخرى من قسم التدقيق ي  قضايا الفساد بقن الشر   تت ه لةتدقيق، وربما العتقا  وزير 

شخيا من قاد  دزبه.  35الخار ي  أييغدور ليبرمان، بسب  تور ه ي  قضي  يساد لبرى تخص 
 زا  ترتف .للن رغم ملك يإن است العات الرأي تشير للى أن ش بي  نتنياعو ال ت

ولانت وساا  لعالم لسراايةي  قد عا مت مراق  الدول ، والمستشار القضاا  لةدلوم  يهودا 
نوا  ي   4ياينشتاين، الةمين قررا ت ميد مةفات الفساد ضد نتنياعو وليبرمان، باإلضاي  للى 
مارس  07يوم اللنيست من األدزا  الدالم  للى ما ب د االنتخابات البرلماني ، المقرر ل راؤعا 

) مار( المقب . للنهما رضخا لةضغو  وأعةنا أنهما سيقومان بنشرعا ي  األسابي  المقبة . وي  عما 
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اليدد أشار ال ديد من الخبرا  ي  القضا  للى أن نشر المةفات سيقود دتما للى تدقيقات  نااي  
 م هم ي  الشر  .
الفساد تسةم أمس مةفين ضخمين  ، أمس، أن قسم التدقيق ي  قضايا«عآرتس»وملرت يديف  

ق   أثاث دديق  »، وقضي  «الز ا ات الفارغ »دو  مياريف نتنياعو وزو ته سار  ي  قضي  
، وتشير التقديرات للى أن التدقيق سيبدأ ي  غضون أيام، وسيقود  عةى األر ، «المسلن الرسم 

يف  أن زيار  المفتش ال ام لةشر   أيرايم برل ، رايس الودد  الق ري  لملايد  الفساد. وأضايت اليد
، أمس، ورغم أنه ال عالق  لها بقضي  «العف»يودنان دانينو للى قسم التدقيقات ي  قضايا الفساد 

مسلن نتنياعو، يإنها خيمت عةى األ وا ، لما أيادت تقديرات المفتش ال ام يودنان دانينو أن 
، للى الشر   بفت، تدقيق  ناا  أيب، ال ت ةيمات يهودا يينشتاين، المستشار القضاا  لةدلوم 

 مفر منها، وأن توقيتها أضدى قريبا  دا.
ومن بين األمور الت  ي ري يديها دو  نتنياعو أنه باغ م  زو ته الز ا ات الفارغ  الت  
يستخدمانها للنهما يدتفظان بثمنها ي   يوبهما، م  أنها ت ود للى خزين  الدول ، وأنهما يبمران 

 25لبيوت الثالث  الت  يستخدمانها، لما يشتريان لميات لبير  وغير م قول  من النبيم )مياريف ا
ألف دوالر ي  سنتين(، ويسايران عةى نفق  ر ا  أعما  ترب هم ميال، اقتيادي  بإسرااي  
ومؤسساتها الدلومي  وغيرعا. أما بخيوص ليبرمان يإن رياقه ي  قياد  الدز  م تقةون لالشتبا  

يةوا عةى أموا   ااة  تقدر بالماليين من خزين  الدول  بشل  غير قانون . وت تقد الشر   بقنهم د
 بقنه ال يملن أن تلون ل  تةك اليفقات قد أبرمت من دون عةم رايس الدز  ليبرمان.

 5/2/2105، الشرق الوسط، لندن
 
 ب غزةرئيسة جديدة للجنة التحقيق الدولية في حر  "ماري ديفيسبـ"تل أبيب ترحب  

ردبت أوسا  لسراايةي  باألميرلي  ماري مالغوان ديفيس، الت  تم : الشرق األوس  - ت  أبي 
متزن  ألثر من "اختيارعا رايس   ديد  لة ن  التدقيق الدولي  ي  در  غز ، عةى اعتبار أنها 

نها عمةت ، ي  نظر الدلوم  اإلسراايةي ، لما أ"البرويسور ويةيام شاباس ي  ت امةها م  لسرااي 
 . "الرياص الميبو "عةى ت بيق توييات ل ن  غولدستون بخيوص عمةي  

 5/2/2105، الشرق الوسط، لندن
 
 
 



 
 
 
 

 

           08ص                                     3479 العدد:    5/2/2105 الخميس التاريخ:

 الفلسطينيين مستوطنة يتسهار معدة لتنفيذ عمليات ضدّ ب أسلحة الجيش اإلسرائيلي يضبط مخزن 
قب  الماضي ، لمي   لشفت أ هز  األمن اإلسراايةي  أنها ضب ت الةية : الشرق األوس  - ت  أبي 

، المقام  عةى األراض  الفةس يني  قر  «يتسهار»لبير  من األسةد  ي  مخبق داخ  مستو ن  
لن من بين األسةد  « شر   يهودا السامر »نابةس، لانت م د  لالستخدام ضد الفةس ينيين. وقالت 

وقفازات، وأقن   ومواد الت  عثرت عةيها مناشر، وسلالين ومواد قابة  لالشت ا ، وأدوات داد ، 
 تستخدم إلعداد عبوات ناسف .

وبدس  تيريدات الشر   يإن عم  الوساا  القتالي  لانت م د  لالستخدام ضد الفةس ينيين، وربما 
ضد قوات األمن اإلسراايةي  لملك. وم  ملك يإن الشر   لم ت ةن عن اعتقا  أي أدد، والتفت 

 شهور. 4المستو ن  لمد  بتسةيم أدد المستو نين أمر لب اد عن 
 5/2/2105، الشرق الوسط، لندن

 
 إصابة ضابطة إسرائيلية في انفجار لغم بالجوالنالقناة الثانية:  

ب رال متوس    را   اإلسرااية أييبت اليوم األرب ا ، ضاب   ي  ال يش  :األناضو  –القدس 
 انف ار لغم أرض ، بدس  القنا  الثاني  اإلسراايةي .

لغم أرض  أثنا  قيامها بقعما  روتيني  بالقر  من  بانف ارأييبت ضاب   لسراايةي  "قنا : وقالت ال
 ."خ  الددود الفاي  بين ال والن )المدت ( واألراض  السوري 

 ."الضاب   تم نقةها بال اار  للى مستشفى رمبم ي  ديفا"وأضايت أن 
التدقيق ي  الدادث ، لم ري  أسبا   ال يش اإلسرااية  شرغ ي  عمةيات"وأشارت القنا  للى أن 

 .االنف ار"
 5/2/2105، القدس العربي، لندن

 
 فضيحة التحرش الجنسي تطيح بضابط شرطة إسرائيلي آخر"إسرائيل":  

دقق قسم التدقيقات م  أيراد الشر   )ماداش( امس، م  ضاب   :الديا  ال ديد  - القدس المدتة 
ه مخالفات  نسي  بدق شر يات، ليةدق بملك بست  نقبا  شر   لبير برتب  نقي ، بشبه  ارتلاب

ويتوق  أن يتخم المفتش ال ام لةشر   اإلسراايةي ،   خرين يشتبهون بمث  عم  المخالفات ال نااي .
يودنان دانينو، قرارا بإقال  النقي  المشتبه مثةما ي   لدى اللشف عن شبهات مماثة  ضد ناابه، 

اش قد تةقى ي  الماض  عد  شلاوى ضد عما ال قيد للنه ريض ولان ماد النقي  نيسيم مور.
التدقيق ييها، ألنها لانت من  ه  م هول ، بينما قرر يت، تدقيق ضد النقي  اآلن ي  أعقا  
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شلاوى قدمتها شر يات عمةن تدت لمرته، وب د أن تش  ن عةى تقديم الشلاوى ي  أعقا  سةسة  
يشار للى أنه ي  أعقا  تلرار التدقيقات م  ضبا   التدقيقات ضد ضبا   خرين برتب  نقي .

شر   لبار بشبه  التدرش ال نس ، أويى القاام بقعما  ناا  المفتش ال ام لةشر  ، النقي  
 بنتس  ساو، أمام قياد  الشر  ، ب دم لقام  أي اتيا  م  شر يات ي مةن تدت لمرته مباشر .

قوله لضبا  الشر   لنه ال يرى أي سب ، خاي  ي   عن ساو اإلللترون ونق  موق  "والال" ال بري 
عم  الفتر  الدر   الت  توا هها الشر  ، ي    الضبا  ي انقون أو يقبةون شر يات، دتى لو لان 

 ملك ي  ل ار عالقات يداق  ي  ال م .
 5/2/2105، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 من عزل "بندر بن سلطان"  ة قلقةإسرائيليأوساط أمنية  

عبرت أوسا  أمني  يهيوني  عن قةقها من تب ات قرار المةك الس ودي "سةمان" بإعفا  "بندر بن 
سة ان" من منيبه لقمين م ةس األمن الو ن ، لييب، خارح الة ب  السياسي ، ب د أن تبوأ 
منيب  سفير ي  الواليات المتدد  ورايس لالستخبارات، وين  من نفسه رقمًا ي بًا منده الثق  

ون ي  اليفوف األمامي  الت  تقرر وتنفم، ليس داخ  األسر  الدالم  يق ، ب  ي  ال الم، وبات ليل
ياد  القو  الفي  ي  المةف السوري. وأضايت أنَّ "بندر" لم يلن ضيفًا عابرًا عةى يناع  
األدداث ي  ال الم، يو ود  المدير ي  ألثر من مةف،     منه أس ور  تنس  دولها القيص 

لغ ييها، وال ينايسه ي  ملك سوى ال نرا  اإليران  "قاسم سةيمان " عةى مستوى الشرق األوس . المبا
وأشارت األوسا  للى أنض شخيي  "بندر" قدمت لقدو  ُيدتمى بها لت اوز ال قبات، والويو  لة مول 

خة ، للن المرغو  ييه، موضدً  أنض "بن سة ان" رغم أنَّه ال ُي رف عنه ش   قدمه ي  الشقن الدا
خار يًا، يإنَّ س ةه الداي  باألدداث والقيص من الي   دير  و رد ، يقد وي  الر   ليلون 

 مفتادًا لفهم للى أي دد وي  ي  يناع  القرار ي  ال الم.

 4/2/2105، 3256التقرير المعلوماتي 
 

 يجيةاستراتتتطلب استغاللها لتحقيق أهداف  : المنطقة تمر بحالة فوضىإسرائيلي جنرال 
اغ القرار ي  "لسرااي " ينض  "ي لو  عميدرور" مستشار األمن القوم  اليهيون  السابق ال  

ترلز عةى المخا ر الت  توا هها، السيما ي  من ق  أن ، و هابوض  خ و  دمرا  لةقوى المدي   ب
 األدداث األخير  ي  الشما  ضد ال يشمشيرًا للى وتتغير باستمرار،  أيبدت ألثر عنفاً 

ملاني   ، وي  سينا  ضد ال يش الميرييهيون ال نشهد  ديثما عو مشترك،  وو ود، رب ها م اً وا 
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استغال  الوض  الدال  من قب  منظمات ودو  و نتاا  مغامرات الدرو  اإلقةيمي ، دو  وأنظم ، 
ي  عم  الفوضى الت  تميز  "عميدور" وأضاف. راديلالي  ت م  ي  منا ق ليس ييها سياد  لةدول 

ي   عةيها يق  تشخيص التهديدات األلثر ب  من ق  ليس بوس  "لسرااي " أن ت م  نظامًا، ال
عةى ما  زاعمًا بقنَّ النظام الميري الدال  ي م  بهم  ال ريق ، بقنَّه يرلز، وتقوم بم ال تها، ي وب ً 

سينا ،  يهدد النظام ي  القاعر ، وعةى األوسا  المسةد  الت  سي رت عةى أ زا  من شبه  زير 
يي  ق اغ غز   . وأشار ال نرا  اليهيون  للى أنض وليس عةى الدرو  اإلقةيمي  الب يد  عن مير

لغالق األنفاق  ز  من لما أنض عن سينا   ا  من خال  خةق ممر واس  غير مقعو  بالسلان، 
 ض،.ال هد الميري الواس ، و"لسرااي " تستفيد من عم  ال هود للن الميريين ي مةون لهدف وا

 4/2/2105، 3256التقرير المعلوماتي 
 
 فتاكا دون تعليمات الشرطة اإلسرائيلية استخدمت رصاصا  هآرتس:  
بين تدقيق لسرااية  أن الشر   اإلسراايةي  استخدمت أسةد  خ ير  لتفريق المظاعرات : زر 44عزز

 ، ودون أن يتم استخدام عم  األسةد بشقنلمد  تزيد عن ست  شهور دون أن يلون عناك ت ةيمات 
 تقعي  عناير الشر   الستخدامها.

وبدس  تدقيق أ رته يديف  "عآرتس" يإن الشر   أدخةت ي  السن  األخير ، بشل  تدري  ، 
". وعو 4557أسةد   ديد ، وع  عبار  عن رياص لسفن   بةون أسود، ي ةق عةيه أيضا "نمومح 

يابته أشد من الرياص  المي لان تستخدمه الشر  . وأظهر األزرق  اإلسفن  رياص أثق  وا 
 التدقيق أن الت ةيمات بشقن استخدام السالل ال ديد وقواعد الدمر لم تلت  لال قب  شهر.

وتستخدم الشر   عما الرياص لتفريق المظاعرات ي  القدس وي  داخ  الخ  األخضر. وي  
الشر   الرياص الموا هات الت  وق ت ي  م ة  تموز )يوليو( الماض  ي  القدس استخدمت 

 ميةةمترا، ومينوغ من البالستيك ومغ ى بقب  لسفن ي . 41اإلسفن   عةى ن اق واس ، وعو بق ر 
 5/2/2105، 48عرب 

 
 المقاومين الصادقين موقف علماء فلسطين من الحكم الظالم الصادر في مصر بحقّ  

نَّ اَّللََّ َعَةى َنْيِرِعْم َلَقِديٌر، الَِّميَن ُأْخِرُ وا ِمْن ِدَياِرِعْم قا  هللا ت الى: }ُأِمَن ِلةَِّميَن ُيَقاَتُةوَن ِبَقنَُّهْم ُظِةمُ  وا َواِ 
 ( يدق هللا ال ظيم 39،41ِبَغْيِر َدقض  ِلال َأْن َيُقوُلوا َربَُّنا اَّللَُّ{ )الد :

 الدمد هلل، واليال  والسالم عةى موالنا رسو  هللا، وعةى  له ويدبه ومن واال ، أما ب د: 
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عالنا ندن عةما  يةس ين القرار الغري  المي يدر ي  مير ت ا  المقاومين األب ا  من أبنا   لقد
األم ، وعم أب ا  القسام، المين لم نَر ييهم لال الش اع  والب ول  واإلقدام ي  موا ه  عما ال دو، 
 المي اغتي  األرض، ودنس المقدسات، واستبال المدرمات، ي  وقت وقفت األم  ب يوشها

 وعتادعا وأعدادعا تتفرح عةى ش   يباد، و راام ترتل  بدقه ولقنه من لول   خر.
ننا ندن عةما  يةس ين وأمام عما الدلم الظالم من   عةى ما ية :  مير لنؤلدوا 

أواًل: لن عما القرار با  ، يال ي وز تمرير  أو السلوت عةيه، ألنه يدر ي  دق م موع  مؤمن  
تها، وم اقبتها بهما القرار ظةم واض،، واندياز ومواال  لألعدا  اللايرين، تداي  عن شرف األم  وعز 

ِر اْلُمَناِيِقيَن ِبَقنَّ َلُهْم َعَمابًا َأِليمًا، الَِّميَن َيتَِّخُموَن اْلَلاِيِريَن َأْولِ  َيا  ِمن ُدوِن يقو  هللا تبارك وت الى: }َبشِّ
 (.034،039اْلُمْؤِمِنيَن{ )النسا :

ال  ندن عةما  يةس ين عةما  مير أن ُيَبُينوا الدق من البا  ، وأن ينيدوا هلل ورسوله، ثانيًا: ن 
وأن يض وا الخوف من هللا أمام أعينهم، وعما سيسقلون عنه أمام هللا يوم القيام ، ولنؤلد بما عةَّمنا 

 ديننا أن يمتهم ليس من اإلسالم ب  يقوي البا   وأعةه، عةى الدق وأعةه. 
نقو  لةقضا  الميري: "اتق هللا، وال تظةم، يإن الظةم ظةمات يوم القيام ، وقد عم ظةملم يمأل ثالثًا: 

اآلياق بدق األ فا  والنسا  وال ةما ، واآلن  ا  دور الم اعدين األب ا  امتداد لظةملم خارح 
يُّوِم َوَقْد َخاَ  َمْن َدَمَ  ُظْةًما{ بالدلم! يدسبنا هللا ون م الولي ، قا  ت الى: }َوَعَنِت اْلُوُ وُ  ِلْةَد ِض اْلقَ 

 (. 000) ه:
راب ًا: للى أب ا  القسام امضوا عةى برل  هللا، ياهلل م لم ولن يترلم أعماللم، يقنتم شرف األم  
وعزتها ولرامتها، يمن لان م لم داز الشرف، ومن تآمر عةيلم خسر الدنيا واآلخر ، ال يضرلم 

تآمرين، يقد أورد البخاري ومسةم وغيرعما عن النب  يةى هللا عةيه خمالن المتخاملين، وتآمر الم
ُر َأمْ  وسةم أنه قا : " اَل َتَزاُ  َ اِاَفٌ  ِمْن ُأمَِّت  َظاِعِريَن َعَةى اْلَدقِض اَل َيُضرُُّعْم َمْن َخَمَلُهْم َدتَّى َيْقِت َ 

 ". اَّللَِّ 
   4/2/2105الموايق  - عزز0439ربي  اآلخر  05األرب ا   -غز   -راب   عةما  يةس ين

4/2/2105، رابطة علماء فلسطين  
 
 أكثر من مئة اعتداء على المقدسات منذ مطلع العامالوقاف:  

والشؤون الديني  الشيخ يوسف ادعيس، أن االدتال   األوقافأعةن وزير : يادي أبو س دى -رام هللا
ي  القدس المدتة ،  األقيىنتهاك لةمس د اإلسرااية  استه  ال ام ال ديد، بقلثر من ما  اعتدا  وا

القدس »ي  الخةي ، ودور ال باد . وقا  الشيخ ادعيس ي  بيان يداي ، ويةت  اإلبراعيم والدرم 
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اعتدا  وانتهالا، عةى  0345نسخ  منه، لن قوات االدتال  ارتلبت ي  ال ام الماض  ألثر « ال رب 
 المقدسات ي  األراض  الفةس يني .

5/2/2105بي، لندن، القدس العر   
 
 العام الجاري "القصى"تحذير من تقسيم فعلي لـ 

اعتبرت الهيا  اإلسالمي  المسيدي  لنير  القدس والمقدسات،  لبراعيم:لام   -القدس المدتة  
ال ام ال اري سيشهد تمت  »لإلماع  ال بري ، بقن « أوري أراي » اإلسرااية تيريدات وزير اإلسلان 

رسميًا  لسراايةيا، لعالنًا «دقوقهم الديني  والقومي  ي   ب  الهيل  )المس د األقيى(اليهود بممارس  
 مت ريًا لتقسيم األقيى وتهويد  خال  ال ام ال اري.

ودمرت الهيا  من اقترال عدد من الساس  ولبار الداخامات ونش ا  مهتمين بدقوق اليهود ي  
قدس  الشريف، لل  يية  ييه اليهود، لمقدم  المس د األقيى، تدشين لنيس يهودي ي  الدرم ال

 لبنا  الهيل  المزعوم.
من  انبه، دعا األمين ال ام لةهيا  اإلسالمي  المسيدي  الدلتور دنا عيسى، الم تم  الدول  للى 
أعمي  االلتفات السري  لقضي  األقيى المبارك وما يداك ضد  من مخ  ات تهويدي ، والمساع  

زرااه و يشه ومت رييه لتهويد المس د و مس م المه اإلسالمي  ويبغه ب اب  اليومي  لالدتال  بو 
قام    بقسرغ وقت مملن.« الهيل »يهودي بدت تمهيدا لتدوي  للنيس يهودي وا 

5/2/2105، الرأي، عّمان  
 
 مع الكساسبة وفد يمثل مخيمات فلسطين يزور قرية عي في الكرك تضامنا   

يبال يوم الخميس نخب  من قيادات وممثة  مخيمات  ي أردنتستقب  شخييات و ني  : عمان
يقدم ويد من قاد  وو ها  ورموز مخيمات الضف  الغربي   المدتة  ديث األرضي   الفةس ينيين

درل  داعش  أعدمتهالمي  األردن ال يار  أسر وا   ال زا  والتضامن م   0944ومنا ق عام 
يةس ين وقاد   مخيماتيضم رؤسا  ل ان  مي  وعةمت راي اليوم بان الويد س اللساسب .م ام 
عم  المبادر  م  عضو م ةس  ل اروتم الترتي  ي  المخيمات. واال تماع  ي  عم   األعة ال م  

 ال وي .والقانون المدام  الدلتور ري ت  األعما النوا  مدمد الد وح ور   
 إلظهاري  مدين  اللرك قري  ع  مباشر   للىويتو ه الويد باسم مخيمات يةس ين من ال سر 

 اللرك.التضامن م  عااة  اللساسب  وعشاار 
4/2/2105، رأي اليوم، لندن  
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 أسرى الّداخل: نرفض مشاركة أبناء شعبنا في االنتخابات القريبة للكنيست 

ه أسرى الدضاخ  الفةس ين ض ي  الس ون اإلسراايةيض ، أمس الثالثا ، نداً   زعير أندراوس: –الناير   و ض
ى ال ماعير ال ربي  ي  البالد، ألضدوا من خالله ريضهم مشارل  أبنا  ش بهم ي  االنتخابات لل

. وألضد األسرى ي  البيان المي تةقا  موق  ) ( بشل  44يةس ينيوالمزم   قريًبا لةلنيست اإلسرااية ض
م  خاصض عةى أنض موقف م ظم األسرى ي  المشارل  بانتخابات اللنيست لان وال يزا  ريض ع

، المي ُيفض  للى تشلي  دلومات وسن تشري ات ت زز من  المشارل  وريض عما اإل را  اليهيون ض
 االدتال  وال ربد  وانتهاك الدقوق الفةس يني ، ويق البيان.

4/2/2105، رأي اليوم، لندن  
 
 إحصائية حول أعداد السرى الفلسطينيينيصدر  "نادي السير" 

أعداد األسرى الفةس ينيين، وملك استناًدا إلديااي  أيدرتها  نادي األسير لديااي  دو  أيدر
 ميةد  س ون االدتال .

وويقا لهم  اإلديااي  يإنض عدد األسرى ي  س ون االدتال  اإلسرااية  وي  دتى األو  من أيار 
ل ما  فاًل أعمارعم تتراو  212أسيًرا لدارًيا، و 090أسيًرا، منهم  5270)مايو( من ال ام المنيرم للى 

، ومن غز  4470( عاما. وتشير اإلديااي  للى أنض أعداد األسرى من الضف  بةغ 04و 04بين )
 أسيًرا. 24، ومن خارح يةس ين 222، ومن داخ  الخ  األخضر 073، ومن القدس 377

4/2/2105، رأي اليوم، لندن  
 
 إلى غزة لجأواوعود حكومية تنهي اعتصاما لفلسطينيين  

رغم اعتماد  ي  المش  عةى علاز  ب  أير الال ئ الفةس ين  الهار  من  :غز -أيمن ال ر اوي
الدر  ي  ليبيا للى ق اغ غز  أدمد  باس  عةى المشارل  ي  اعتيام لال اين الفارين للى غز  

 لةم الب  بدقوقهم األساسي .
ساوي  ب د ويقو  الال اون الفارون من الدرو  ي  سوريا وليبيا واليمن لنهم ي يشون أوضاعا مق

انتها  يتر  التشغي  المؤقت الت  ويرتها لهم الدلوم  السابق  ي  غز  نهاي  ديسمبر/لانون األو  
 الماض ، والت  لان من المفترض أن تلون داام  ويق الوعود الت  تةقوعا.

للى ودي ت األوضاغ الم سر  الت  ي يشها الال اون الفارون للى غز  ندو ثالثين عااة  منهم لةه ر  
 دو  أوروبي ، رغب  ي  لي اد ظروف دياتي  أيض .
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وخال  االعتيام المي تزامن م  عقد  ةس  م ةس الوزرا  الفةس ين  قا  رايس ل ن  متاب   شؤون 
الال اين من سوريا للى غز  عا ف ال ماوي لة زير  نت لن وزير ال م  مقمون أبو شهال أعةمه أن 

 ليوم.قضيتهم قيد البدث ب ةس  الدلوم  ا
قدمت  241عااة  )ألثر من ألف  شخص(، منها  391ويبةغ عدد ال ااالت الال ا  للى غز  ندو 

 من ليبيا واليمن، ويق ال ماوي. 051من سوريا، و
وب د االنتها  من  ةس  الدلوم ، لشف وزير ال م  الفةس ين  عن موايق  الدلوم  عةى مقتردات 

 للى غز . قدمتها وزارته إلنها  م انا  الال اين
وأوض، أبو شهال ي  اتيا  عاتف  م  ال زير  نت أن ل ن  ملون  منه ومن وزيري الشؤون 
 اال تماعي  والمالي  ستض  األسبوغ المقب  قواعد لتنفيم االقترادات قب  لقرارعا من م ةس الوزرا .

ومن، ب ض  وبين أن المقتردات تتةخص ي  ت ديد عقود ال م  لمد  عام لام ، ودي  بد  لي ار،
 الال اين قروضا لمشاري  يغير .

3/2/2105، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 فلسطينيون: اإلرهاب الذي أحرق الكساسبة وأبو خضير واحد 

ال يار األردن  المي –شارلوا ي  عزا  م ام اللساسب   يةس ينيونيقو  : رام هللا-ميريت يادق
أدرق اللساسب  والفتى الفةس ين  أبو خضير وادد"، برام هللا لن "اإلرعا  المي  -أعدمه تنظيم الدول 

 وويةوا للى دد ويف المسؤولين عن ملك بز"النازيين ال دد" و البوا بالقياص ال اد  "لةشهيدين".
استملر ماات الفةس ينيين المين أمضوا بيت عزا  لة يار األردن  م ام اللساسب ، أقيم أمام مقر 

ث  درق مستو نين لسراايةيين لةفتى الفةس ين  مدمد أب  خضير ي  السفار  األردني  برام هللا، داد
 يوليو/تموز الماض .

وبينما عبر  ةب  ومتضامنون ي  عتايات غاضب  عن استنلارعم لز"لرعا  داعش" ودرق ال يار  
األردن  المدت ز لدى تنظيم الدول  اإلسالمي  منم ديسمبر/لانون األو  الماض ، دم   خرون 

وقد اخت ف مستو نون ملك الفتى  عاما(. 09)ر بالفتى الفةس ين  مدمد أب  خضير اليتات تمل
 من ملان سلنه بد  ش فا  شما  القدس، وعمبو  ثم أدرقو  ديا ي  شهر رمضان المبارك.

وقا  مشارلون ي  ال زا  ووقفات تضامن متتاب   م  عااة  اللساسب  والش   األردن ، لن "اإلرعا  
خضير"، م البين بز"القياص من  ق ال يار اللساسب  عو ماته المي أدرق أبوالمي أدى للى در 

 القتة ".
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وري  يةس ينيون اليتات لت  عةيها "م ام اللساسب  ومدمد أبو خضير.. شهدا  النازيين ال دد"، 
 وتداو   خرون عةى مواق  التواي  اال تماع  يور  ت م  اللساسب  وأب  خضير.

ن الفةس ينيين بينهم أعضا  ي  الة ن  المرلزي  لدرل  يت، والة ن  واي ف عدد من المسؤولي
التنفيمي  لمنظم  التدرير للى  ان  السفير األردن  خالد الشوابل  لتقب  ال زا  ي  ال يار األردن  

 بخيم  نيبت خيييا لملك أمام مقر السفار  األردني  برام هللا ظهر األرب ا .
4/2/5210، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 العدوان على غزة بشأنقّدم تقريره للجنة التحقيق الدولّية ي "عدالة" 

الدر   بشقنالمتدد   لألممتقريًرا خاًيا لة ن  التدقيق التاب    األسبوغقدضم مرلز عدال  عما  :رام هللا
ق يشةت بت بي اإلسرااية "منظوم  التدقيق الداخةيض  لة يش  أن. واعتبر التقرير 2104ي  غزض  عام 

 أنمن الم ايير الدوليض  الم ةوب ؛ استقالليض  التدقيق، النزاع ، والشفاييض "، لما اعتبر التقرير  أي
، وال تؤدي  لدبا  للى باألساستؤدضي  اإلسراايةي التدقيقات   أومدالمات  للىالتدقيق ال ناا ض

 عقوبات بدقض مرتلب   راام الدر  ضد الفةس ينيين ي  غزض . 
يوًما رغم ل   50ودقااق دو  الدر  الت  استمرت  أدل ر ي  عم  الة ن  الت  ت م  ويساعم التقري

الدقيق  ومداسب   للىال قبات الت  توا هها. وتتواي  الة ن  م  الضدايا من ا   الويو  
 . اإلنسان والقانون الدول   اإلنسانالمسؤولين عن انتهالات دقوق 

ب مةيض  "ال رف اليامد" اتضسمت بقيور   ديض قياًسا  اإلسراايةي التدقيقات  أنو ا  ي  تقرير عدال  
بالم ايير الدوليض  ي  عما الم ا  وعةى راسها االستقالليض ، النزاع ، الشفاييض ، الفوريض  والن اع . 

المدة ض ال يدتوي عةى تشري ات خايض  ب راام  اإلسرااية القانون  أنلملك ُيفيد التقرير  باإلضاي 
تدمي  المسؤوليض  ال ناايض  لةقيادات  لملاني عةى  اإلسرااية لما ال يدوي قانون ال قوبات الدر  

. ويقتبس التقرير عن اإلنسان والقانون الدول   اإلنسانال سلريض  والسياسيض  عةى انتهالات دقوق 
يقات تدق أيانه ضد يت،  أعةن، موش  ياعةون، المي األمنرسميض  مث  وزير  لسراايةي ميادر 

ي  التدقيق النا   ب راام الدر ،  اإلسرااية الفش   أنبشقن الدر . ويرى التقرير ي  خاليته، 
ليه ي  تقرير ل ن  غولدستون لةتدقيق ب مةيض  "الرياص ل أشيرنم   متضب ، وعو ما  للىتدوض  

 04 أيدرتوالت  -تيرل  – اإلسراايةي . ولملك ي  تقرير الة ن  الدلوميض  2119الميبو " عام 
انه، وب د سنتين عةى يدور  للى اإلشار . ت در اإلسرااية قيورات التدقيق  للىتويي  تشير 

 لم تف بالتزامها بت بيق عم  التوييات. اإلسراايةي الدلوم   أن لالتوييات تيرل ، 
5/2/2105، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 عين الحلوةمخيم في  حداثالمن جديد إلى واجهة  تعود قضية المولوي "السفير": 

ي  ييدا وعين  األدداثعادت قضي  الم ةو  شادي المولوي من  ديد للى وا ه  : مدمد يال،
 الفةس يني . –الدةو ، ويرضت نفسها بندًا رايسيًا عةى  دو  أعما  الةقا ات الفةس يني  

لمترتضب  عةى سياس  عما األمر دي  ب د أن استش رت القوى الفةس يني  د م المخا ر األمنيض  ا
الت اع  الت  اعتمدت من قب  ال هات الم ني  الفةس يني  ي  المخيم لزا  عم  القضي ، وملك ي  
مقاب  الس   الدؤو  المي يبم  من قب  مخابرات ال يش الةبنان  والسة   الةبناني  لدي  الفياا  

المخيضم، وليس يق  عبر سياس  "لدار  للى القيام بز "أمر  ما" يؤدي للى لخراح المولوي من مخباه ي  
 الظهر والتسويف واللالم الم سو " الت  تتب ها الفياا  ي  م ال   عم  القضي  الدساس .

ييدا وعين الدةو   للىوتددثت م ةومات أمنيض  عن لملانيض  انتقا  عدد من الم ةوبين والمشتبه بهم 
عةى  مي  مداخ  المخيم  األمني ةبنان  ل را اته . ولملك، شدد ال يش الباألمنلةقيام بقعما  مخةض  

وأخض  ل  داخ  وخارح للى المخيضم لةتفتيش والتدقيق بالهويات. ودتضى المار  سيرًا عةى األقدام لم 
م ةو  لة دال ، ممضا تسب  بزدم   أيخروح  أولةتقلد من عدم دخو   اإل را اتيسةموا من عم  

 سير خانق .
، األول  ات نفسها عند مدخ  ييدا الشمال  عند دا ز ال يش عةى  سر لما نفضم ال يش اإل را

 ما أدى للى زدم  سير خانق .
ملك عقد خال  الساعات الماضي  ي  "مس د النور" ي  عين الدةو  ا تماغ ويف بقنه  للى

  الم اعد " و"عيب  األنيار اإلسالمي " م  قيادات "ت م  الشبا اإلسالمي " ارئ"،  م  "الدرل  
المولوي من المخيم لما دخ ، وبقق  الخساار المملن ،  لخراحالمسةم". وترلضز البدث عةى ضرور  

وليفي  الدفاظ عةى أمن المخيم واالستقرار ييه، وتدارس األوضاغ ال ام  ي  المخيم عةى ضو  
 ال يش دو  عين الدةو . ل را ات

مي  الم اعد " الشيخ  ما  خ ا  ي  وأشارت ميادر يةس يني  للى مشارل  رايس "الدرل  اإلسال
عما اال تماغ، باإلضاي  للى أعضا  بارزين ي  "الت م "، من بينهم من تدور دولهم شبهات 
وتلهنات بإيوا  المولوي، مشددً  عةى أنض "موضوغ المولوي  رل لبند رايس، وتمض التوايق بين ال مي  

   وبشل  سري ".ليه وبدزم مغادر  المخيم لما دخلعةى ضرور  ال ة  
ولان ويد يمث  "ال به  الش بي  لتدرير يةس ين" و خر من "م ةس عةما  يةس ين" قد التقى 

" ي  ال نو  بسام دمود "لةتشاور باألوضاغ وال القات اإلسالمي المسؤو  السياس  لز "ال ماع  
 الفتن ". للىالفةس يني  وسب  تديين الوض  الداخة  لةمخيم وريض االن رار  –الةبناني  



 
 
 
 

 

           27ص                                     3479 العدد:    5/2/2105 الخميس التاريخ:

وألضد دمود "ضرور  النقي بالنفس والدرص عةى مد  سور التواي  لت ني  لبنان والمخيمات أي 
 يتن ".

5/2/2105السفير، بيروت،   
 
 الخنازير.. سالح االحتالل الجديد لمحاربة الفلسطينيين: مزارعون فلسطينيون 

قيااي  القتالغ الموا ن دأ  االدتال  اإلسرااية  عةى اختالق ممارسات ل: القدس المدتة 
الفةس ين  من أرضه، واالستيال  عةيها بد   واعي ، ويمارس داليا تسيير ق  ان الخنازير البري  

 لألراض  الزراعي ، لتدميرعا، ولتقت  عةى ثمرعا، وتبث الرع  ي  نفس المزارغ الفةس ين . 
ى ل الق الخنازير البري  من " أن المستو نين ي مدون لل20ألد مزارعون يةس ينيون لز"عرب يقد 

مستو ناتهم للى الشوارغ المؤدي  ألراضيهم، لت يث ييها الدمار والخرا ، بغي  ل بارعم عةى ترلها 
 وتسهي  عمةي  ميادرتها.

وقالت دنان يويان من قري  بورين ي  مدايظ  نابةس ي  الضف  الغربي  المدتة ، الت  تقيم عةى 
ار"، لن الخنازير البري  وادد  من االعتدا ات المنظم  الت  يشنضها متر من مستو ن  "يتسه 411ب د 

المستو نون بدماي  ال يش اإلسرااية  عةى سلان القري ، لضاي  للى االعتدا ات بالضر  وا  الق 
 النار، وتدمير المزروعات، وق   أش ار الزيتون، وتسميم الديوانات الناي  . 

عاما( لن السلان الفةس ينيين المين ي يشون بالقر  من  31وقا  الشا  الفةس ين  م تيم شتيه )
" أن 20المستو نات الت  ت وضق أراض  الضف  الغربي ، ي يشون الم انا  اليومي ، مؤلدا لز"عرب 

 ع مات الخنازير البري  وادد  من "اله مات االستي اني  ضد أرضنا". 
مدايظ  نابةس أن "ال ديد من المزارعين ي   وي  السياق ماته، ألد شتي  المي يق ن قري  سالم شرق 

قرى  نو  نابةس )بورين وقريوت و الود(، يت رضضون العتدا ات يومي ، سوا  بق  ان الخنازير 
 البري  أو بق   األش ار، وتخري  ثمرعا، أو نثر المواد السام  ي  األراض  الزراعي  إلتاليها". 

لمزارعين الفةس ينيين من استخدام أي وسية  لمدارب  وي  المقاب ، تمن  السة ات اإلسراايةي  ا
 الخنازير البري  تدت مري   الدفاظ عةى التوازن البيا ، ودماي  أمنها.

وبدس  مسؤو  مةف االستي ان ي  شما  الضف  الغربي ، غسان دغةس، يإن االدتال  اإلسرااية  
المزارغ الفةس ين  من أرضه، خاي   ل ق ي  السنوات األخير  للى اعتماد الخنازير وسية  "لته ير

القريب  من المستو نات ي  الضف  الغربي ، بهدف ليراغها وتسهي  عمةي  االستيال  عةيها". وقا  
": "باتت الخنازير وسية  المستو نين للي  مزيد من الم انا  عةى المزارغ 20دغةس لز"عرب 

 ا، واالستفاد  منها".الفةس ين ، بهدف لرعابه ودرمانه من دخو  أرضه ويالدته
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وييما يت ةق بآلي  موا هتها والقضا  عةيها، ألد دغةس أن "األمر ي  "، اليتا للى "اإل را ات 
اإلسراايةي  الت  تمن  لييا  المواد السام  الخاي  بالقضا  عةى الخنازير البري  للى وزار  الزراع ، 

وأضاف:  دظرعا ل الق النار عةيها". بد   لملاني  استخدامها ي  تيني  المتف رات، ناعيك عن
"من يقوم من المزارعين بملايد  عما االعتدا  يةقى مييرا مدتوما، لما القت  أو االعتقا  من قب  

 )ح(، باعتبارعا تاب   لةسي ر  األمني  اإلسراايةي ". المسما االدتال ، وتدديدا ي  المنا ق 
ن خساار الق اغ الزراع   را  اعتدا ات االدتال  أ ،نزيه يخيدي األضراروأياد مدير داار توثيق 

مةيون دوالر، غير شامة  األضرار النا م  عن  40تقدر بز  2101ومستو نيه المباشر  منم عام 
 "أضرار الخنازير البري ".

4/2/2105، "20موقع "عربي   
 
 سابقة تاريخية وتعّدها في مصر كمجموعة "إرهابية"مرتاحة لتصنيف "القّسام"  "إسرائيلتقرير: " 

ادتفت األوسا  اإلسراايةي  بقرار "مدلم  الشؤون المست  ة  الميري " اعتبار : يال، الن ام 
"لتاا  عز الدين القسام"، ال نال ال سلري لدرل  "دماس"، تنظيمًا لرعابيًا، م تبر  أن القرار يمث  

ن من قدر  لسرااي  عةى موا ه   المقاوم  الفةس يني .  ضرب  قوي  لةقضي  الفةس يني ، ويدسض
وعدض مرلز "يروشاليم لدراسات الم تم  والدول " القرار مقدم  لتخة  مير عن القضي  الفةس يني  
بشل  نهاا . وي  ورق  نشرعا عةى موق ه أمس األرب ا ، يوض، المرلز، المي يدير  دوري غولد، 

نتنياعو، أن القرار سيساعد عةى  لبير المستشارين السياسيين لرايس الوزرا  اإلسرااية  بنيامين
لسدا  الستار عةى الميالد  الو ني  الفةس يني ، وسيقض  عةى  ما  الفةس ينيين ي  الديو  

 عةى اعتراف عالم  بدولتهم. 
ويشير البادث بنداس عنبري، المي أعد الورق ، للى أن القرار سيقةضص من عامش المناور  أمام 

مدمود عباس. وويقًا ل نبري، يإن القرار يض  عباس "أمام خيارين  رايس السة   الرايس الفةس ين 
أدالعما مر؛ يإما أن يتشبث بخيار الميالد  م  دماس، وبالتال  يخسر ال الق  م  مير، عةى 
ما أن يتناز  عن غز  وبالتال  يفقد دقه  اعتبار أن القاعر  ترى ي  الدرل  "تهديدًا ألمنها القوم "، وا 

 ول  يةس يني ، عةى اعتبار أن الم تم  الدول  ال يملنه االعتراف بدول  بدون غز ".ي  الم الب  بد
من  هته، يشدد م ةق الشؤون ال ربي  ي  يديف  "عآرتس"، تسف  باراي ، عةى أن قرار المدلم  

  الميري  "يمث  سابق  ي  تاريخ اليراغ ال رب  اإلسرااية "، مشيرًا للى أن عم  ع  المر  األولى الت
تتبنى دول  عربي ، بشل  رسم  وقضاا ، موقف لسرااي  من لددى يياا  المقاوم  الفةس يني  

 الرايسي .
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وي  مقا  نشرته اليديف  اإلثنين الماض ، اعتبر باراي  القرار "انقالبًا عةى المبدأ القاا  لن 
تم تدمي   ماع  المقاوم  الفةس يني  تخدم بالضرور  الميال، ال ربي ". واسته ن باراي  أن ي

اإلخوان المسةمين ودرل  "دماس" المسؤولي  عن ال مةيات الت  تددث ي  سينا ، عةى الرغم من أن 
منظم  تتبنى أيلار تنظيم "الدول  اإلسالمي " ع  الت  ت ةن مسؤوليتها عنها. وأشار باراي  للى أن 

ق اغ غز  وديار . ولم عم  االتهامات ترم  بشل  أساس للى لضفا  شرعي  عةى تواي  لغالق 
الفتال  يستب د باراي  أن يلون القرار مت ةقًا باالنتخابات التشري ي  الت  ينوي الرايس الميري عبد

السيس  تنظيمها قريبًا، مشيرًا للى أن األخير يريد "أن يوظف االتهامات لدماس واإلخوان لنزغ 
 عم  االنتخابات". الشرعي  عن دق ممثةين عن اإلخوان ي  الترش، لمستقةين ي 

سرااي  أو "دماس"  ونوض  باراي  للى أنه لم ي د بإملان مير أن تؤدي دور الوسي  بين "دماس" وا 
ودرل  "يت،". ونق  باراي  عن أوسا  أمني  لسراايةي  قولها لنه عةى الرغم من ارتيادها لمواقف 

الديار عةى غز  ي  ل بار  السيس  ضد "دماس"، لال أنها قةق  من لملاني  أن تسهم زياد  و ق 
 الدرل  عةى شنض دمة   ديد  ضد لسرااي .

وي  السياق نفسه، عدض الم ةق ي  القنا  ال اشر ، ألموغ بولير، قرار المدلم  الميري  بقنه "أعم قرار 
يت ةق باليراغ اإلسرااية  الفةس ين  ي  السنوات األخير ". وي  ت ةيق له عةى القرار مسا  اإلثنين 

ض ، أوض، بولير أن أددًا لم يلن يتوق  أن تمع  مير للى عما الدد ي  عدااها لدرل  الما
 "دماس"، مشددًا عةى أن تقثير القرار يفوق تقثير ل  الدرو  الت  خاضتها لسرااي  ضد الدرل .

واعتبر بولير أن "دماس تدولت للى عدو مير الةدود، لم ال تتردد األ هز  األمني  الميري  ي  
  أي شخص يقوم بتهري  السالل لدماس عبر سينا "، مشيرًا للى أن "اإل را ات الميري  تيفي

القاسي  ضد دماس تتم من دون ادت ا ات  دي  داخ  مير أو من قب  المنظمات الدقوقي  ي  
ال الم". وويف بولير قرار المدلم  الميري  بز"الممع "، وال سيما أنه  ا  ي  أعقا  قرار المدلم  

 روبي  ال ةيا لخراح "دماس" من قاام  المنظمات اإلرعابي .األو 
وي  سياق متي ، عا م السفير اإلسرااية  األسبق ي  القاعر ، تسف  مزا ، الواليات المتدد  
والغر  ل دم تقديم دعم داسم لةنظام الميري لمساعدته ي  دربه ضد  ماع  اإلخوان المسةمين 

. وي  مقا  نشر  موق  مرلز "يروشاليم لدراسات الم تم  ودرل  "دماس" والتنظيمات ال هادي 
نفقًا لةتهري  تي   0451والدول "، أو  من أمس، عدد مزا  "لن ازات" السيس ، الت  تشم  تدمير 

سينا  بغز ، و"تفليك عشرات الخاليا اإلرعابي "، وقت  "الماات من عناير ال ماعات ال هادي "، 
 عةى دد ويفه.

 4/2/2105لندن، العربي الجديد، 
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 الردن يوافق على ترشيح السفيرة اإلسرائيلية الجديدة 

ألدت ميادر ي  وزار  الخار ي  وشؤون المغتربين أن الدلوم  األردني  : تغريد الرشق -عمان 
 وايقت عةى " ة  الدلوم  اإلسراايةي  ترشيدها لةسفير  ال ديد  لدى األردن عينات شالين".

يري، خاص الى "الغد" أمس، أن "موعد قدوم السفير  ال ديد  لةممةل ، وأيادت الميادر، ي  ت
واستالم منيبها، ي تمد عةى دلومتها، يه  الت  تقرر موعد لرسالها، بما أن الموايق  األردني  قد 
يدرت". يملر أن السفير اإلسرااية  الدال  دانيي  نيفو، ما يزا  عةى رأس عمةه، لال أنه من 

 ر موق ه، قريبا لتد  شالين ملانه.المتوق  أن يغاد
ولانت يديف  "عآرتس" اإلسراايةي  نقةت أمس عن وزار  الخار ي  اإلسراايةي ، قبو  األردن ت يين 
السفير  ال ديد  ي  عمان، ييما ردبت بقرار األردن، لعاد  السفير األردن  وليد عبيدات للى ت  

ين قد بدأت عمةها الدبةوماس  قب  سنوات ي  أبي . ودس  اليديف  اإلسراايةي ، يقد لانت شال
السفار  اإلسراايةي  ي  عمان، وعمةت الدقا ل د  سنوات ي  السفار  اإلسراايةي  ي  واشن ن، وع  

 المرأ  األولى الت  يتم ت يينها سفير  ي  دول  عربي .
 د األقيى وأبرزت اليدف اإلسراايةي  اليادر  أمس، اشترا  األردن بإعاد  يت، أبوا  المس
هللا الثان ،  المبارك أمام الميةين، وت هدات رايس وزرا  لسرااي  بنيامين نتنياعو، ل الل  المةك عبد

بة م اقتدام أعضا  لنيست ووزرا  لةمس د األقيى، وقالت لن قرار األردن،  ا  ب د تغير 
 األوضاغ ي  المس د، ودخو  عشرات  الف الميةين ألدا  يال  ال م   خاي .

 5/2/2105لغد، عمان، ا
 
 المم المتحدة تنهي التحقيق التقني في االشتباك الخير بجنوب لبنان 

التدقيق التقن  "تنه  داار  عمةيات دفظ السالم ي  األمم المتدد  غدًا ال م   : الديا  –نيويورك 
سرااي  ي  من ق  شب ا عةى أن  "دز  هللا"ي  االشتباك األخير بين  "األول  بشل  مواز ت م  "وا 

لتشلي  ل ن  تقي  دقااق دو  الدادث المي أودى ب ندي لسبان  من عناير اليونيفي ، لضاي  
 دس  مسؤو  ريي  ي  األمم المتدد . "الى ال نود اإلسراايةيين

ي ن   م  الدقااق عةى األرض ل ه  من أع ى األوامر "وأوض، الميدر نفسه أن التدقيق التقن  
 ."ق النار وليف وبقي  الدقااق الميداني بإ الق النار ومن أ ة

وقا  عن ل ن  تقي  الدقااق ي  شقن مقت  ال ندي اإلسبان  التاب  لقو  اليونيفي  أن عمةها 
سرااي  و "سيهدف الى  م  الدقااق بالتنسيق م  األ راف"  ."السة ات اإلسباني "ي  لبنان وا 
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يق التقن ، وعو ل را  عةينا اتخام  ألسبا  سيلون ألثر اتساعًا من التدق»وأوض، أن عم  الة ن  
قايدًا لسبانيا، من دون أن يخوض ي  تفايي   "لداري  ولل  ن م  بشفايي  م  الدول  الم ني 

االشتباك يد  عةى مدى عشاش  الوض  ي  تةك المن ق  "لضايي . ودمر المسؤو  نفسه من أن 
   لي  اال تماعات الثالثي  الت  ت م ها م  لةتوتر من خال لمهدئواليونيفي  م ني  بممارس  دورعا 

 ."ال يشين اإلسرااية  والةبنان 
 5/2/2105الحياة، لندن، 

 
 لبنان: دعوات الستئناٍف ضّد قرار حظر كتائب القسام من قبل محكمة مصرية 

يدور بيان "المقاوم   لثرشددت االتياالت الت  تةقاعا لمام مس د القدس الشيخ ماعر دمود، 
"االتداد ال الم  ل ةما  المقاوم "، وبينها اتياالت من درلت  زرعابا" عن االمان  ال ام  لةليست ل

"دماس" و"ال هاد االسالم "، والم ةس السياس   "دز  هللا"، اضاي  الى اتيا  ا را  دمود م  
القني  الميري شريف البدراوي، "عةى ضرور  يي  المقاوم  ي  يةس ين عن الفتن 

 المتواية  ي  ال الم ال رب ، وضرور  ان تبقى المقاوم  ب يد  عن التةوث باإلرعا ". واالض رابات
"دماس"، باإلرعا ، عو قرار قضاا  يدر عن زوالدت ان اتهام "لتاا  القسام"، ال نال ال سلري ل

  ه  قضااي  ميري  وبييغ  االست  ا ، ولم ييب، قرارا سياسيا ب د وبالتال  ي ةى ال مي  الت اون
 الستاناف عما القرار القضاا  بال رق القانوني  تمهيدا إللغااه.

 5/2/2105السفير، بيروت، 
 
 عين الحلوة  مخيم إجراءات مشددة عند مداخل 

وايةت وددات ال يش الةبنان  ل را اتها األمني  المشدَّد  عند مداخ  مخيم عين : الديا  -بيروت 
ق  الم ةو  ي  االشتبالات األخير  بين الم موعات الدةو  الفةس ين  ي  ييدا، ي  ل ار مالد

بًا إلملان تسر  لرعابيين  المت ري  وال يش ي   رابةس شادي المولوي المتواري ي  المخيم، وتدسُّ
ليه. وشهد مدخ  ييدا الشمال  زدم  سير خانق  بسب  اإل را ات األمني  عند دا ز  من المخيضم وا 

 األول  لةغاي  نفسها.
 5/2/2105دن، الحياة، لن
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 في النرويج لبحث التطورات الفلسطينية "التعاون اإلسالمي" من وفد وزاري 
بدأ أمس ويد وزاري من منظم  الت اون اإلسالم ، برااس  وزير الخار ي  الميري  الخةي : - القاعر 

 سام، شلري، ويضم وزرا  خار ي  ل  من أمربي ان، ويةس ين، وغينيا واألمين ال ام لمنظم 
الت اون اإلسالم ، زيار  رسمي  ي  ل ار خ   تدرك تبناعا م ةس وزرا  خار ي  منظم  الت اون 

 بشقن القضي  الفةس يني  عةى الساد  الدولي .
ومن المقرر عقد لقا  تشاوري م  بورغ بريند  وزير خار ي  النروي ، ي  ل ار سةسة  زيارات 

الدولي  المؤثر  لبدث ت ورات القضي  الفةس يني ، سي ريها الفريق الوزاري للى عدد من ال وايم 
ونق  موقف المنظم  الداعم لة هود الفةس يني  من أ   استيدار قرار ي  م ةس األمن الدول  

 لوض   دو  زمن  إلنها  االدتال  "اإلسرااية "، ودقها ي  االنضمام لةمنظمات الدولي .
 5/2/2105الخليج، الشارقة، 

 
 "إسرائيل"ر يهودية مغربية إلى محاوالت لتهجير أس 

مدمود م روف: قالت ميادر لعالمي  قريب  من الدز  الرايس  بالدلوم  المغربي  أن  -الربا  
عناك مداوالت لته ير أسر  يهودي  مغربي  ندو لسرااي ، من  رف أقربا  لهم ي  األراض  

 ديا  مدين  البيضا .ا بقددالمدتة ، وع  األسر  الت  لانت تق ن ب مار  عتيق ، تو د 
وقالت يديف  الت ديد المقرب  من دز  ال دال  والتنمي ، ان عااة  ال  وز مارسي  وزو ها شالوم، 

اليهودي المغرب  الثمانين ، تس ى للى ته ير  ندو يةس ين المدتة  ب د يدور ي  دقه « الدزان»
 ز  بالمدين .دلم باإليراغ، وتم تنفيم  بالقو ، وألق  بالزو ين ي  دار لة  

ونقةت اليديف  عن ميادر م ة   انه تم د ز مقاعد التملر  لألسر ، لال أن تشبث ال  وز ب دم 
اله ر  للى الليان اليهيون ، مقاب  موايق  زو ته، دي  بققاربه ي  األراض  المدتة ، للى تق ي  

يشا  الردة ، بالتزامن م  و ود ي اليات مدني  ت ال  بفت، تدقيق قضاا  ي  مة ف ال مار ، وا 
 مداوالت ته ير األسر  اليهودي .

 5/2/2105القدس العربي، لندن، 
 
 يطالب باستقرار سياسي في غزة لضمان تسريع إعمارها "ونروا"ال مدير عمليات  

دعا مسؤو  ي  ولال  األمم المتدد  لغوث وتشغي  الال اين الفةس ينيين : الشرق األوس  - غز 
ر  و ود استقرار سياس  وأمن  ي  ق اغ غز ، من أ   ضمان تسري  وتير  )أونروا( أمس للى ضرو 

 لعاد  لعمار  ب د اله وم اإلسرااية  األخير عةيه.
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ي  ق اغ غز ، خال  لقا  م  اليداييين ي  غز ، لن « أونروا»وقا  روبرت تيرنر، مدير عمةيات 
قن  دوى دعم لعاد  لعمار عدم ددوث استقرار سياس  يخةق الشلوك لدى ال هات الماند  بش»

ب ض ال هات الدولي  الماند  توترا وترددا بسب  عدم و ود »وأضاف موضدا أن لدى «. الق اغ
 «.مؤشرات عةى ددوث أي تقدم ي  د  اليراغ ومن  ت دد ال نف ي  ق اغ غز 

أو ه أدد »واعتبر تيرنر أن استمرار ل الق درل  دماس يواريخ مدةي  ت ريبي  ي  ق اغ غز  ي د 
، المي ي وق توير الدعم الدول  الالزم إلعاد  اإلعمار ي  الق اغ، مشيرا «عدم االستقرار السياس 
مةيون دوالر،  721مةيون دوالر من أي   035لم تتةق سوى مبةغ « أونروا»ي  عما اليدد للى أن 

يف ألتوبر لانت قد  ةبتها من المؤتمر الدول  إلعاد  لعمار غز ، المي عقد ي  القاعر  منت
عةى وقف يرف « أونروا»)تشرين األو ( الماض . وقا  لن نقص التموي  عو المي أ بر 

المساعدات النقدي  لدعم ليالل المناز  المتضرر   زايا، وتقديم لعانات اإلي ار لمن دمرت منازلهم 
 الف  01لندو لةيا. لما لفت تيرنر للى أن األمم المتدد  تواي  تويير المقوى والخدمات األساسي  

مرلزا  ماعيا تديرعا، للنه لم، للى أن عدم توير المساعدات النقدي   05نازل يقيمون ي  
 لةمتضررين يهدد بمضاعف  عما الرقم.

و دد تيرنر دعوته للى الدو  الماند  من أ   اإلسراغ ي  تويير تموي  دول  لبرام  لعاد  اإلعمار 
ألمانيا عما ال هتان الماندتان الوديدتان الةتان قدمتا الدعم ي  ق اغ غز ، اليتا للى أن الس ودي  و 

ألونروا. لما دمر تيرنر بهما اليدد من مخا ر ت دد ال نف ي  دا  استمرار الوض  الراعن، وعدم 
لما لم يتغير المسار الدال  لألوضاغ عنا »المض  ي  لعاد  لعمار ق اغ غز ، وقا  بهما اليدد: 

غ قريبا  دا، خيويا م  ت ثر الميالد  الفةس يني  الداخةي ، ويش  يإننا نخشى ت دد اليرا 
المسار السياس ، وزياد  التدعور األمن .. سلان غز  غاضبون ومدب ون، وندن نتفهم ملك ألن 

 «.وض هم ال ام مزر   دا، لما ندن قةقون بشقن ت ورات األوضاغ ي  المستقب  القري 
 5/2/2105الشرق الوسط، لندن، 

 
 اء كونغرس يهود يعترضون على الخطاب الذي يعتزم نتنياهو إلقاءه أعض 

وبخ سب   أعضا  يهود ي  اللونغرس األميرل  السفير اإلسرااية   :الديا  ال ديد  –القدس المدتة  
ي  واشن ن رون ديرمر، عةى خةفي  الخ ا  المي ي تزم رايس دلوم  لسرااي  بنيامين نتنياعو، 

 بالتنسيق م  الدز  ال مهوري ومن ورا  ظهر اإلدار  األميرلي .للقا   ي  اللونغرس 
، أمسوأياد موق  "بوليتيلو" االللترون  األميرل  أن أعضا  اللونغرس السب   عبروا أمام ديرمر 

عن غضبهم الشديد وقةقهم واستيااهم من قرار نتنياعو م الب  رايس م ةس النوا  األميرل   ون 
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 مار المقب  وقب  أسبوعين من انتخابات  3لخ ا  أمام اللونغرس ي  باينر، بدعوته إللقا  ا
 اللنيست اإلسرااية .

وتدفظ أعضا  اللونغرس من ني  نتنياعو للقا  خ ا  لهما، واقتردوا بدال من ملك أن ي قد لقا ات 
 منفية  م  أعضا  ي  اللونغرس.

ستيف يسرااي ،  يري نيدلر،  والتقى دريمر م  أعضا  ي  اللونغرس من الدز  ال مهوري، وعم
شولتز. وويقا لموق  "بوليتيلو" يإن  – ن تشلويسل ، ساندر لفين، تيد دويتش وديب  ياسرمان 

األ وا  ي  غري  اال تماغ لانت غاضب   دا، وأن أعضا  اللونغرس قالوا لدريمر لن خ و  لهم  
رغامهم عةى االختيار بين قد ت    لسرااي  موضوغ خالف بين الدزبين ال مهوري والديمقرا    وا 

 دعم الرايس األميرل  باراك أوباما وبين دعم نتنياعو.
وقا  عضو اللونغرس يسرااي ، المي عقد اال تماغ ي  ملتبه، لن أعضا  اللونغرس السب   متفقون 

 عةى أنه يدظر عةى لسرااي  أن تتدو  للى أدا  سياسي .
 5/2105الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "إسرائيل"في الواليات المتحدة: أوباما أسوأ رئيس تجاه  "إسرائيلـ"الحركات المساندة لقائد  

ت رض الرايس األميرل  باراك أوباما له وم المغ من مارثون لالين، : الشرق األوس  - ت  أبي 
وب دم ي  الواليات المتدد ، اتهمه ييه بال دا  إلسرااي ، « اتداد الدرلات المساند  إلسرااي »رايس 

 ديته ي  موا ه  المشروغ النووي اإليران . وادعى لالين أن أوباما يست د للى تو يه سةسة  
ضربات إلسرااي  ي  دا  انتخ  بنيامين نتنياعو مر  أخرى لرااس  الدلوم ، وقا  لنه أسوأ رايس 

 أميرل  ت ا  لسرااي  منم تقسيسها.
قياد  المنظمات اليهودي  ي  الواليات المتدد ، وتقت  عم  التيريدات ي  خضم نقاشات داد  داخ  

الت  انقسمت عةى نفسها بين مؤيد لنتنياعو و خر مساند ألوباما، عةى خةفي  الخ ا  المي سيةقيه 
رايس الوزرا  ي  اللونغرس ضد التفاعم م  ليران بشقن مشروعها النووي، عةى اعتبار أن عناك من 

سا   لن تةدق ضررا بإسرااي  يق ، ب  أيضا يرى أن ترتي  زيار  لهم  دون عةم أو  باما عو لعان  وا 
بملان  اليهود وتقثيرعم ي  الواليات المتدد ، للن ي  المقاب  تو د ياات أخرى تةق  بالمسؤولي  عن 

 تدعور ال القات بين البةدين أوباما، وي  مقدمتهم لالين.
ينوي »ي رف من ميادر موثوق  لن أوباما وقا  لالين، الم روف بقنه أدد القربين من نتنياعو، لنه 

التشديد ي  سياسته ت ا  لسرااي  م  االقترا  من نهاي  واليته ي  البيت األبيض. ومن بين عم  
اإل را ات االمتناغ عن استخدام الفيتو األميرل  ي  م ةس األمن دياعا عن لسرااي  ي  دا   رل 
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لةميزاني  ال سلري  اإلسراايةي ، الت  تبةغ  ليا ثالث   مشروغ قرار يةس ين   خر، وتقةيص الدعم المال 
مةيارات دوالر ي  السن ، ود   ب ض األسةد  ال ديد  عن ال يش اإلسرااية ، ولما عرقة  تسةيمها 

لثار  زوب   ي  البيت األبيض بسب  دعو  نتنياعو »وأضاف لالين أن «. ما تدتا ه من أسةد 
ل  دو  و ه  نظر  بشقن التسة، النووي اإليران ، ع  م رد إللقا  خ ا  ي  اللونغرس األمير 

 «.لشار  وادد  يق  من بين لشارات لثير  تد  عةى ني  أوباما تو يه ضربات مو    إلسرااي 
ليران أيبدت تشل  خ را  ديا »، أن «م اريف»وتاب  لالين ي  دديث م و  أ رته م ه يديف  

وعةى ل  دو  الغر ، وعو الخ ر األلبر منم أن سادت النازي  لبيرا عةى لسرااي  والواليات المتدد  
ي  ألمانيا. وعم  ال ت تبر قضي  داخةي  ي  الواليات المتدد  مث  ري  الضراا ، الت  ال ي وز 
لنتنياعو أن يتدخ  ييها، ب  ع  قضي  أمن قوم  لة الم، وقضي  و ود بالنسب  إلسرااي . لنها قضي  

سرااي . وأيضا تدد مباشر ألن ليران ل م تخِف رغبتها ي  استخدام أسةدتها ضد الواليات المتدد  وا 
قضي  سباق تسة، نووي، ألن تدو  ليران للى دول  نووي  ي ن   ة  لارث  عةى الشرق األوس  
برمته، ولهما يإن من ميةد  الواليات المتدد  أن تدعو شخيا ما شقن مث  نتنياعو ليزورعا، ويدل  

 «.وا  أمام اللونغرس ألن أقواله مهم بما لديه من أق
وريض لالين القو  لن مواقف أوباما ديا  لسرااي  ع  رد ي   عةى سياس  نتنياعو االستفزازي ، 

أعتقد أن أوباما ت مد الدخو  ي  يدام م  نتنياعو لل  يسه  عةى نفسه »وقا  بهما الخيوص: 
وليسه  عةى نفسه عند موا ه  االنتقادات  اتخام مواقف مستقبةي  ضد لسرااي  ي  األمم المتدد ،

المتوق   ي  دا  التوي  للى اتفاق سيئ م  ليران. يهو لما ن رف  مي ا ليس  ديا ي  التوي  
 «.للى وض  يتم ييه وقف المشروغ النووي تماما

وبنا  عةى عما الموقف تو ه لالين للى الرايس أوباما، و البه بدعو  نتنياعو للى البيت األبيض 
عندما يي  للى واشن ن ي  م ة  الشهر المقب ، واللف عن المواقف الت    ةته، ي  نظر ، أسوأ 

 رايس أميرل  ت ا  لسرااي  منم تقسيسها.
 5/2/2105الشرق الوسط، لندن، 

 
 إلغاء اجتماع مع أعضاء البرلمان الوروبي بسبب ضابط إسرائيلي 

ر االوروب  المودد ي  البرلمان االوروب ، قرارا، تم أدانت لتة  اليسا :الديا  ال ديد  -رام هللا 
الترا   عنه، باستضاي  ضاب  عسلري لسرااية  ل   دورا بارزا ي  ال دوان اإلسرااية  االخير عةى 

 غز ، لي تم  م  ب ث  البرلمان االوروب  لة القات م  اللنيست االسرااية .



 
 
 
 

 

           36ص                                     3479 العدد:    5/2/2105 الخميس التاريخ:

من المقرر أن يقوم الةوا  يو ف مردخاي ، أنه لان أمسو ا  ي  بيان يدف  يادر عن اللتة  
باال تماغ م  أعضا  البرلمان األوروب  لة القات م  اسرااي ، وللن تم للغا  اال تماغ ي  الةدظ  

 . أمساألخير  يبال 
وأضاف البيان "يو ف مردخاي عو قااد لتيب  ي  لوا  غوالن ، يرق  النخب  ي  ال يش اإلسرااية ، 

، الت  قيفت ق اغ غز  2119وأواا  عام  2114ميبو  ي  أواخر عام خال  عمةي  الرياص ال
 يةس ين ".  0411يوما عةى ق اغ غز  رال ضديته ألثر من  23عةى مدار 

وقالت عضو البرلمان األوروب  اإليرلندي  مارتينا أندرسون، رايس  ب ث  البرلمان األوروب  لة القات 
لغا  اال تماغ عةى الرغم من أن أسبا  للغا  اال تماغ م  الم ةس التشري   الفةس ين : "نرد  بإ

ال تزا  غير واضد ، للننا ندين دقيق  أن عما اال تماغ لان مقررا، وندن ال يملن أن نقب  أن 
يةقى شخص م  عما الس   ترديبا ي  البرلمان األوروب . ببسا   عما الر   يدا  مة ختان 

 بالدما ".
لبرتغالي  ماريسا ماتياس، يقالت: "لع اؤ  منبرا إللقا  مداضر  من أما عضو البرلمان االوروب  ا

شقنه لضفا  الشرعي  عةى انتهالات القانون الدول  ودقوق اإلنسان، وبدال من التردي  بقولاك المين 
يقفون ي  القم  والفي  ال نيري، ي   عةى مؤسسات االتداد األوروب  الضغ  عةى الدلوم  

بقواعد القانون الدول  وقرارات األمم المتدد ، وي   عةينا تقديم المسؤولين عن  اإلسراايةي  لاللتزام
 انتهالات دقوق اإلنسان ي  األراض  الفةس يني  المدتة  لة دال ".

 5/2/2105الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 على السفارة اإلسرائيلية في أثينا "ديسمبر"منظمة يسارية تتبنى هجوم  

ماع  اللفال الثوري الش ب " المدظور  ي  اليونان، اليوم األرب ا ؛ مسؤوليتها عن أعةنت "  :السبي 
وأيادت تقارير نشرت ي  وساا   ل الق النار عةى السفار  اإلسراايةي  ي  "أثينا"، قب  دوال  شهرين.

لعالم يوناني ؛ أن ال ماع  المدظور  أعةنت مسؤوليتها عن اله وم، من خال  تس ي  ترله شخص 
 هو  الهوي ، ي  مل  لةنفايات، بد  "نيا سميرن "، وس  أثينا، وظهر ي  التس ي  األسةد  الت  م

لانون األو / ديسمبر  02استخدمتها ال ماع ، ي  ع ومها المي استهدف السفار  اإلسراايةي ، يوم 
سيندالتون"  وأضايت التقارير؛ أن شخيًا م هو  الهوي ؛ أبةغ يديف  "أييميرديا تون ال ام الماض .

بملان التس ي ، وأن اليديف  أبةغت بدورعا قوات لايد  اإلرعا ، ديث معبت األخير  يورًا للى 
 ال نوان المددد، وتملنت من ال ثور عةى األقراص المدم   الت  ادتوت عةى التس ي .
 5/2/2105السبيل، عمان، 
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 2013دوالر في  مليارات 6المساعدات الخارجية اإلماراتية  
أظهر تقرير سنوي رسم  لةمساعدات الخار ي  لدول  اإلمارات والمي : شفيق األسدي -ظب   وأب

بةيون دوالر(  5145بةيون درعم ) 2015أيدرته وزار  التنمي  والت اون الدول  أنها ت اوزت ألثر من 
 سن . 51، بزياد  لم تدققها أي دول  منم 2103عام 

ظب  برعاي  ناا  رايس الدول   ي  أبو« قير اإلمارات»يندق وُأ ةق التقرير خال  ادتفا  أقيم ي  
رايس م ةس الوزرا  دالم دب  الشيخ مدمد بن راشد    ملتوم، المي ألد أن اإلمارات ع  األولى 

لدينا اليوم ألثر من »عالميًا ي  المساعدات وي  ال  ا  اإلنسان  نسب  للى دخةها القوم ، وقا : 
 «.ير ي  بقاغ ال الم ه  لنساني  تزرغ الخ 34

بةيون درعم  20193بةغ  2103وأظهر التقرير أن ل مال  المساعدات اإلماراتي  المديوع  ل ام 
 94بةيون درعم بنسب   21149واستدومت المساعدات التنموي  المديوع  عةى المرتب  األولى بقيم  

 .2102بةيون درعم ل ام  5117ي  الما  من ل مال  المساعدات مقارن  بز
ي  الما  من  2195مةيون درعم نسبتها  941ودةت المساعدات الخيري  ي  المرتب  الثاني  بقيم  

مةيون درعم  531ل مال  المساعدات. ييما  ا ت المساعدات اإلنساني  ي  المرتب  الثالث  بقيم  
 .2103ي  الما  من ا مال  المساعدات ل ام  2145وبنسب  

 5/2/2105الحياة، لندن، 
 
 دوالر في الطاقة مليار 755نطقة ستستثمر الم 

أوردت دراس  اقتيادي  ُنشرت أمس، أن دو  الشرق األوس  وشما  أيريقيا : أ ف   -دب  
بةيون دوالر ي  مشاري   اق  عةى مدى السنوات الخمس المقبة ، عةى رغم ترا    755ستستثمر 

بةيون دوالر، إلنتاح اللهربا ،  309ي ي  الما  من عم  االستثمارات، أ 42أس ار النف . وسُينفق 
 را  »ي  الما  ي  الغاز، ويق الدراس  الت  أعدتها شرل   27ي  الما  ي  ق اغ النف  و 30و

 ومقرعا الس ودي .« بتروليوم لوربوريشن
 2104أق  قةياًل من تةك المقرر  لةفتر  السابق  بين  2109و 2105واالستثمارات المقرر  لةفتر  بين 

 بةيون دوالر ويق الدراس  ماتها. 791الت  بةغت  2104و
وستنفق ثمان من عم  الدو  ثالث  أرباغ عم  االستثمارات وع  الس ودي  واإلمارات وال زاار وال راق 

يران واللويت وق ر وليبيا. وع  تمةك ألبر ادتيا  من النف  والغاز، ويق الدراس .  وا 
 5/2/2105الحياة، لندن، 
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 ائيل بحريا  مع قرب افتتاح ميناء غزةحماس تواجه إسر  

 عدنان أبو عامر
يزداد الديار عةى غز ، وتتدعور األوضاغ الم يشي  يومًا ب د يوم، وترتف  األيوات بإملاني  
االنف ار الداخة  بسب  عدم و ود بييص أم  لةفةس ينيين ي  ظ  بقا  الم ابر مغةق ، وعدم 

 تدقق اإلعمار.
 ، ألد عال  الب   المتددث باسم الة ن  الدلومي  للسر الديار ي  غز  وس  عم  الظروف اللارثي

ي  دديث "لةمونيتور" أن "الة ن  ستو ه ردالت بدري  من مينا  غز  ندو عد  دو ، وت هيز سفين  
 تدم  المرضى وال ال  لقو  ردة  بدري  من المينا  خال  الشهرين القادمين".

  تمهيدًا لبنا  المينا  البدري المي يي  ق اغ غز  بال الم وأضاف: "شرعنا باإل را ات الالزم
 الخار  ، وديةنا عةى موايق  عد  دو ، لم يسمضها، لةبد  بتنفيم الممر البدري".

"المونيتور" عةم من أوسا  دلومي  ي  غز  لم تلشف عويتها أن الدو  الت  أبدت است دادعا 
 واليونان.الستقبا  سفن من مينا  غز  ع  ترليا وقبرص 

 
 التجهيزات اللوجستية

لدعم ل الق أو  ردة  بدري  من مينا  غز ،  29/0ييما دعت الفياا  الفةس يني  ي  غز  يوم 
وتددي الديار المي تفرضه لسرااي ، ألن غز  مغةق  باللام ، ومدروم  من التنق  والتواي  م  

 لداالت اإلنساني .ال الم الخار  ، مما تسب  بلارث  آلالف المرضى وال ال  وا
"المونيتور" زار مينا  غز ، ديث عةقت اليت  تدم  ش ار "سة   الموانئ: مينا  غز  الدول " ولت  
عةيها "مشروغ لنشا  مرايق مينا  غز "، وعةقت اليتتان تشير لدداعما ليال  المغادر ، وأخرى ليال  

 الويو .
مفاوضات وقف ل الق النار خال  در  غز  لقد قاتةت دماس  وياًل إلن از مشروغ المينا  خال  

، وخاضت مبادثات قاسي  م  لسرااي  برعاي  مير لةديو  2104ي  شهري يوليو وأغس س 
 عةى موايق  أولي  إلقام  المينا ، للنها لم تدققه.

 البد أن يمر بإ را ات قانوني  25/0وت ةم دماس  يدًا أن تشغي  المينا  المي تم ايتتاده عمةيًا يوم 
وسياسي  م  لسرااي  والسة   الفةس يني ، دتى يتم التواي  م  موانئ ال الم األخرى ي  الشا ئ 

 المقاب  من البدر المتوس .
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للن تنلر لسرااي  لشرو  اتفاق التهدا ، دي  دماس التخام قرار أدادي باالتفاق م  الفياا  ي  
 ، وال أدد ي ةم ليف سترد عةى تشغي  ، مما قد يستفز لسرااي25/0/2105غز  بتشغي  المينا  يوم 

 أو  ردة  بدري  من غز  بدون موايقتها خال  الشهرين القادمين.
، تباينت ت ةيقات أعال  غز ، بين مرد  25/0ويور اإلعالن عن بد  ال م  اليتتال المينا  يوم 

 بها، ومتساا  عن ليفي  تشغيةه دون التوايق م  لسرااي  والسة   الفةس يني .
ما دي  بإسماعي  رضوان، القيادي ي  دماس، ووزير األوقاف السابق، لةتقليد ي  دديث  وعو

"لةمونيتور" أن "يت، مينا  بدري ي  غز  عو استدقاق مرتب  باتفاق التهدا  المبرم عق  الدر  
 ، األخير ، للن االدتال  لم يةتزم بتنفيم االتفاق، داعيًا دو  ال الم إلرسا  سفن لسر الديار لغز 

 وتدشين  ريق بدري لليها".
للن أشرف زايد النا ق باسم الهيا  الش بي  للسر الديار ي  غز ، ألد "لةمونيتور" أن "الهيا  
اتفقت م  مقاولين لتنفيم أعما  بنا  بهدف البد  الف ة  إلنشا  المينا  المي سيلون نايم  غز  للى 

اغ، وتم التواي  م  ال ديد من الموانئ ال الم ي  ظ  استمرار الديار اإلسرااية  عةى الق 
 األوروبي ، الت  أبدت موايقتها عةى الت ام  م  مينا  غز ".

مةيون دوالر المريود  منهما  43وأضاف: "تم مخا ب  عيا  الموانئ الفرنسي  والهولندي  لتقمين الز
ي ع  مبالغ مالي  بسي   إلتمام عمةيات بنا  المينا ، عةمًا بقن تلاليف الت هيز لةممر الماا  ال ار 

 م ت من ر ا  أعما  وقواي  مساعدات خار ي  ويةت ي  وقت سابق لغز ، لاشفًا عن است داد 
 عد  دو  أوروبي ، بينها ترليا واليونان وقبرص، الستقبا  سفن عبر الممر الماا ".

 ال الو ني  أن وقد ألد الخبير االقتيادي عبد الفتال أبو شلر رايس قسم االقتياد ي   ام   الن
مةيون دوالر الفرنسي  والهولندي  من أ   لنشا  مينا  غز  لفية  بتشغيةه، وعو مبةغ التزمت  43توير 

 ، قب  اندالغ انتفاض  األقيى.2111به الدولتان لبنا  مينا  ي  غز ، وتدري  ال امةين ييه عام 
 

 الرفض اإلسرائيلي
 2104 ةس الو ن  الفةس ين  ي  مقا  له أواخر ييما أشار المهندس داتم أبو ش بان عضو الم

يري  عم ، مما سي م  عةى تخفيف الب ال  ي  الق اغ، ويزيد  2111أن تشغي  المينا  سيوير 
من ال وااد المالي  لةدلوم ، وري  يد لسرااي  عن يادرات وواردات الفةس ينيين، واستق ا  ر ا  

ن اش النشا  السياد   لى الق اغ، األعما  من الخارح، وا  ي  غز ، وتسهي  درل  األيراد من وا 
 وت زيز ال القات الخار ي  م  دو  ال الم.
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تدرك دماس  يدًا أن لسرااي  لن تقف ملتوي  األيدي ت ا  ايتتال مينا  غز  دون و ود  لي  رقاب  
يراني  أمني  عةيه، ديث يزعم اإلسراايةيون أن مينا  غز  ي  دا  تشغيةه سييب، مزارا لةسفن اإل

والترلي ، ويمن  لسرااي  من السي ر  عةى  مي  ددود الق اغ، وال تتقلد من عدم ديو  تهريبات 
 لةوساا  القتالي  واألسةد  والمسةدين.

توق  أن تمن  لسرااي  تشغي  مينا  غز ، أ ا  عةيه القيادي البارز ي  دماس مدمود الزعار، عق  
بقوله "أن الش   الفةس ين  سيبن  المينا  والم ار ، 29/4/2104ساعات من وقف در  غز  يوم 

دون أخم لمن من أدد، ومن سي تدي عةى ميناانا سنرد بقيف مينااه، ومن ي تدي عةى م ارنا 
 سنقيف م اراته، ي  لشار  لةيواريخ الت  أ ةقتها دماس ندو م ار "بن غوريون"".

شغي  مينا  غز ، للن مساواًل لبيرًا ي  السة   الفةس يني  امتن ت عن الت ةيق عةى  هود دماس لت
ملت  الرايس عباس عبر ي  دديث "لةمونيتور"  البًا د   اسمه، عن "تدفظ السة   الفةس يني  
عةى أي  هد من شقنه يي  غز  عن الضف  الغربي ، تمهيدًا إلقام  دوية  خار   عن الدول  

خم موايقته الرسمي  من دلوم  التوايق ورااس  الفةس يني  المستقة ، و الما أن ايتتال المينا  لم يق
السة  ، ييملن اعتبار  ترسيخًا النفيا  غز  عن الضف ، دتى لو ن ، ي  تخفيف الديار عن 

 الق اغ".
يبدو أن دماس ماضي  ي   ريق ري  الديار عن غز  بل  السب ، ب د أن توقفت  أخيرًا..

ل الق  م  مير، ويشةت السة   الفةس يني  ي  مفاوضات وقف ل الق النار م  لسرااي ، وتقزمت ا
 يت، م ابر الق اغ م  ال الم الخار  .

سرااي ، وع  م رل  ت يد لألمعان  ل  ملك ي ن  يت، با   ديد من أو ه الموا ه  بين دماس وا 
 .2101دادث  سفين  مرمر  الترلي  

4/2/2105المونيتور،   
 
 مصرية هذه؟ استراتيجيةأّية  

 منير شفيق
ام منظم  لرعابي . أيدر  ت مدلم  القاعر  لألمور المست  ة  قرارًا باعتبار لتاا  عز الدين القسض

األمر المي لشف عن مدى التدعور ي  عدال  القضا  الميري وملانته. يقد برزت عدض  مدالم 
و لقدا  بيد السة   ُتيدر األدلام المسيضس  ُ زايًا، وبال أي أساس من بيضن  وأيو  مدالمات. وع

أمر لم ي ريه سابقًا القضا  الميري المي اشتهر منم عهد المةك ياروق بال دال  والنزاع  يضاًل عن 
 ارتفاغ المستوى القضاا .
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تدعور الوض  القضاا  للى مستوى أن تدلم مدلم  باإلعدام  2103يمنم الثالث من تموز/يوليو 
لةشر  . وقد يدر الدلم بنا   متهم بتهم  قت  ضاب  ي  تظاعر  اقتدمت مرلزاً  خمسماا عةى 

، ومن دون أن يتلةف القاض  بقرا   أسما  المين يدر الدلم بدقهم. االدعا عةى قاام  قدضمها، 
 وعما مث  وادد من أمثة  تبةغ ال شرات من أدلام يدرت بال مة ، لعدامًا أو مؤبدًا أو سنين عددًا.

أن ُتيدر مدلم  القاعر  لألمور المست  ة  قرارًا للى عنا يبقى الشقن ميريًا، بالدر   األولى، وللن 
ام، ياألمر يمسض القضي  الفةس يني . ولملك يمسض األمن القوم   يدين باإلرعا  لتاا  عز الدين القسض
ام،  به  أمامي  وعمقًا استراتي يًا  الميري المي تشل  المقاوم ، وي  مقدمها لتاا  عز الدين القسض

 اليهيون . له ي  موا ه   يش الليان
لان ال يش الميري ي تبر ق اغ غز  خاير  رخو  لمير عندما ادت  سينا  مرتين. وقد تغيضرت 
ام وسرابا القدس ي  ق اغ غز . وعو  عم  الم ادل  ب د أن اشتدض ساعد المقاوم  بقياد  عز الدين القسض

 .  2104و 2102و 2114/2119ما تلرسض ي  درو  
ام لن قرار المدلم  المملور  ال  عالق  له بقضي  أو قضايا يملن أن تتهم بها لتاا  عز الدين القسض

وتدخ  ي  م ا  القضا . يهو قرار سياس   ا   ز ًا من االستراتي ي  السياسي  الميري  ي  عهد 
 الرايس الميري عبد الفتال السيس  بالنسب  للى ق اغ غز  عمومًا، والمقاوم  خيويًا.

واق ي  الت  ال  دا  دو  وقوعها من عدمه. وقد بدأت بضر  ديار ثم  م موع  من الدالا  ال
خانق من خال  لغالق م بر ري،، ثم بتدمير األنفاق ويواًل للى تدمير أديا  ب مق ألف متر ي  
دلام الديار عةيه. وقد َتوض ت عم  اإل را ات بالموقف  مدين  ري، دتى اآلن. وملك ل ز  الق اغ وا 

الميري  در  ال دوان اليهيون  ي  شهري تموز و  / يوليو  المي عال ت به السة ات
. وقد اندازت ييه ضدض الش   والمقاوم  ي  ق اغ غز  2104يومًا، ي  ال ام  50وأغس س، لمدى 

لم استمر الديار الخانق ي  أثنا  الدر  ولم يسم، دتى بإدخا  الدوا  ولفايات تضميد ال رال أو 
ل ردى. وأما بالنسب  للى وقف ل الق النار والرعاي  الميري  دخو  الويود ال بي ، أو نق  ا

لةمفاوضات المباشر  يقد ألد ألثر من شارك من يياا  المقاوم  بقن الراع  الميري عو المي لان 
ر لنها  عم  المفاوضات. مما أدضى للى  ُيفاوض ضدض م ال  المقاوم  المنتير ، ثم عو المي قرض

مي دققته المقاوم  من أن يت زز سياسيًا. وما زا  ق اغ غز  ي يش درمان االنتيار ال سلري ال
 تدت ديار اشتدض ب د الدر  عما لان عةيه قبةها.

ما سق  أدد عن الهدف من الديار، يةيس عنالك من عدف ألي ديار، ب  ل  ديار، لالض  وا 
نهاك القوى.  اإلخضاغ والترلي  ب د الت وي  وا 
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 مصرية من قطاع غزة وفصائل مقاومتها؟والسؤال ماذا تريد السياسة ال
ن د ال وا  ي  خ ا  الرايس الميري عبد الفتال السياس  ي  مؤتمر الدو  الماند  المي عقد 

الوقاا  المملور  أعال . لقد  ا  ي  -ي  القاعر . وملك، بال ب ، يضاًل عما تلشف عنه  مة  الدالا 
و  تهدا  داام . والثان : است اد  السة   الو ني  ملك الخ ا  أن لعمار غز  يقوم عةى مدورين: األ

لام  السة   عةى ل  ق اغ غز . ولان الرايس مدمود عباس ب د لقا  ثالث ساعات م  الرايس 
الميري قد أعةن ي  م ةس ال ام   ال ربي ، أن ال ميالد  يةس يني  لالض بتدقيق ثالث  شرو : 

   وادد  ي  ل  الم االت، والثالث: سالل وادد وعما األو  قرار وادد لةسةم والدر ، والثان  سة
 ي ن  ميادر  سالل المقاوم  وعدم بقااه بيد يياا  المقاوم .

يال وا  عةى السؤا  ماما تريد السياس  الميري  من ق اغ غز  ومقاومتها؟ تريد لنها  المقاوم  
خضاعه لةيًا لسة   رام هللا ، وبهما ييب، الوض  ي  ق اغ المسةد  ودال  المقاوم  ي  ق اغ غز  وا 

غز  لالوض  الدال  ي  الضف  الغربي . وعما ما يتضمنه الشر ان الةمان وض هما الرايس الميري 
ي  خ ابه أمام الدو  الماند  إل الق لعاد  بنا  الق اغ: تهدا  داام ، وتسةم سة   رام هللا ل  

 الم االت ي  ق اغ غز .
ن ي اد  بقن نزغ السالل من المقاوم  ي  ق اغ غز ، يضاًل عن عما وأن المر  لي    لما و د م

ام، ال يشل  لارث  لألمن القوم  الميري لما لةقضي  الفةس يني  والش    لتاا  عز الدين القسض
الفةس ين  واستراتي ي  المقاوم  واالنتفاض  ي  يةس ين ب ام . ومن ثم يهو يقدضم خدم  لةليان 

 ا.اليهيون  ما لان ليدةم به
أما ماما ورا  عم  االستراتي ي  بل  عم  السةبيات الت  تدمةها، والت  تلاد ت يى عةى التفسير لم لم 
يمع  للى مثةها دتى نظام دسن  مبارك ي  أسوأ مرادةه األخير ، يال وا ، وي  أدسن الداالت، 

ربيًا. وللن لهما ال بدض من أن ُيرى ي  االستراتي ي  الميري  الت  قد يلون السيس  يدضر لها ع
 التقدير دديث  وي  ال تدتمةه عم  المقال .

لما ي،ض ما تقدضم ي  ما يت ةق بالمي تس ى لليه السياس  الميري  ي  ق اغ غز  تلون عم  السياس  
عةى خ ق يادل ليس عةى مستوى القضي  الفةس يني  والمقاوم  والش   الفةس ين  واألمن القوم  

نما أيض ًا، تخ ئ ي  ليفي  موا ه  اإلرعا  ي  سينا  وي  الداخ  الميري. الميري يدس ، وا 
 وقد استفد  ي  سينا  للى ددود خ ر   دًا، وال ي وز لالض أن يوض  لها ددض، وبقسرغ ما يملن.

لقد تبيضن ي  ل  الت ار  أن موا ه  اإلرعا  المي ية ق للى السالل ي  الداخ  الق ري ال رب  ال 
نما يلف  أن ُي َتَمد ي يه عةى الرد ال سلري واألمن  وددعما، بالرغم من أعميتهما وضرورتهما، وا 

األمر المي يت ة  م ال    متين ،ي   أن تتشل ، ي  الرد  به  ش بي  واس   وودد  داخةي  
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التناقضات الداخةي  برول التيال، والتوايق. ألن القوى الت  ل قت للى السالل أيبدت قوي  وأشدض 
ليادتها من التناقضات واليراعات السياسي  الداخةي  ي  ما بين أ راف تشترك من خ رًا بسب  

ديث ال وعر ي  ريضها ومقاومتها. وللنها رادت ُتغةض  ما بينها من خالييات وتناقضات عةى 
الخ ر اآلت  من القوى الماعب  للى الفوضى وال نف األعمى بهدف الويو  للى امتالك دواضن 

 ى الدرو  األعةي .ا تماعي  تمع  لل
يف  مير يت ة  لغالق مةف اإلرعا  المسة، ي  سينا  أو ي  الداخ  أن ُي اد التوايق بين ال يش 
والقوى الش بي  الت  شارلت ي  ثور  يناير. ياستمرار االعتقاالت وال دا  لةقوى اإلسالمي  الم تدل  

بي  وقومي  نايري  ويساري  من شقنه خوان المسةمون، لما توسض  اليراغ م  قوى شباوي  مقدمها اإل
أن يفت، بابًا واس ًا إلياد  قوى اإلرعا  المسةد  من عم  اليراعات والتناقضات الداخةي ، ييما ثم  
أرضي  مشترل ، موضوعيًا، لم ال   تةك اليراعات والتناقضات والخروح منها، ب به  واس   وودد  

 ي  سينا  والداخ  الميري. واإلرعا ال نف و ني  قوي  تقف ورا  ال يش ي  موا ه  قوى 
ام دين يتبرغ بها لتوض  ي  خندق  ومن عنا نةمس يداد  الخ ق المرتل  بدق لتاا  عز الدين القسض
اإلرعا ، وع  الت  تراب  عةى خ  الموا ه  ضدض ال دو اليهيون ، وقد أثبتت  دارتها ي  ين  

ه للى يدر ال يش انتيارات المقاوم  ي  ق اغ غز . وتشل  بندقيت ها نقيضَا لةبندقي  الت  تو ض
ام  ه للى ال دو اليهيون ، ناعيك عن أعمي  أن تلون لتاا  عز الدين القسض الميري بداًل من أن ُتو ض

 ودماس ول  يياا  المقاوم  ي  ق اغ غز  ويةس ين ظهيرًا لمير وال يش الميري.
ت ةنها دربًا ضدض المقاوم ، ل  المقاوم  عمةيًا،  عم  الت  تقود مير اليوم وع  استراتي ي دقًا أيض  

ول  الش   ي  ق اغ غز  ييما ال يش يتةقى الضربات الغادر  من ِقَب  اإلرعا  ي  سينا ، وييما 
ام وسرايا ال هاد لما ل  يياا  المقاوم  دريها عةى بنا  أقوى ت اون  تؤلد لتاا  عز الدين القسض

 م  ل  مير قياد  و يشًا وش با 
3/2/2105، شؤون خليجية  

 
 النظام المصري يغطي فشله بالقسام 

 عبد الستار قاسم
ي  ز ال يش الميري عن تدقيق االستقرار ي  سينا ، ويق  ال نود الميريون دااما ي  شباك 
الفاات اإلرعابي  المسةد . يتدو  ال نود الميريون ي  سينا  للى ضدايا عدم  هوزي  ال يش 

ن المراق  أن عؤال  ال نود مييد  لةقناي  والتف يريين، دون أن ي د الميري، ويتبادر لمع
 القنايون والتف يريون عنا  لبيرا ي  الويو  للى أعدايهم.
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ال يش الميري ياش  ي  سينا ، علما تشير ت ورات األوضاغ األمني  ي  شبه ال زير . لنه  يش 
و يداو  السي ر  عةى مساد  ضخم ويمةك م دات مت ور  و اارات ريد وقمف ومناورات، وع

 غرايي  يغير  ي  شما  سينا  الم روي  بقة  عدد السلان وقة  الت م ات السلني . لنها من ق  
 مديور  وال تتمت  ب غراييا م قد  تساعد اإلرعابيين عةى االختفا  والتخ ي  بهدو .

ض، من يت و  بها أو سينا  مساد   غرايي  شبيه  بالمنا ق اليدراوي  وع  من ق  ملشوي  وتف
ي م  عةيها. لنها ليست من ق  مالام  لدر  ال يابات. وعةى الرغم من ملك تنش  ال ماعات 

 المسةد  وي  ز ال يش الميري عن تدقيق لن ازات مهم  ي  موا هتها.
واض، أن ال يش الميري مترع  وال يتمت  ب هوزي  عالي . ربما تلون  هوزيته متوس   المستوى، 

ما يدعو للى االعتقاد بقن عما ال يش ال يست ي  خوض درو  دتى لو لان يوا ه نفرا  وي  ملك
 قةيال من المسةدين ي  مساد   غرايي  يغير .

عما ال  ز المي ي ان  منه ال يش الميري ت ور م  السنين ي  عهد دسن  مبارك، وض ف 
ا من النظام الميري أن األعدا  لم ال يش لثيرا ألن عقيدته القتالي  انهارت من النادي  ال مةي  ظن

ي ودوا مو ودين ب د اتفاقي  لام  ديفيد م  اليهاين . ولهما عناك دا   ماس  للى لعاد  بنا  
ال يش الميري وتدريبه ويق أددث األسالي  وتسةيده بما يملنه من موا ه  التدديات والدفاظ 

 عةى الدول  الميري  متماسل .
ما لان ال يش الميري به ما الض ف يماما سيف   لما انتق  عؤال  المسةدون للى الداخ  وا 

 الميري، وخاضوا موا ه  مسةد  ضد النظام لما ي ةوا ي  سوريا؟
دتى يغ   النظام الميري ع ز  ويبرر يشةه ي  سينا  عمد للى اتهام لتاا  القسام بقنها ع  الت  

 .تدبر وتخ   وتنفم اله مات ضد ال نود الميريين ي  سينا 
ويقوم اإلعالم الميري بالتروي  لهما االتهام وشن دمالت لعالمي  واس   ضد الفةس ينيين 
وبالتدديد ضد المقاوم  الفةس يني . أما المدلم  المست  ة  يةم تقدم أدل  بتاتا عةى تور  لتاا  
ما لانت عناك أدل   القسام ي  سينا ، واعتمدت يق  عةى عةوسات ضبا  وسياسيين ميريين. وا 
وبينات يإن المدلم  مدعو  ل رضها لل  نتملن ندن أبنا  ش   يةس ين من بةور  موقف من 

 القسام.
ندن ال نقب  وال يملن أن نقب  تو يه البندقي  الفةس يني  ضد لخواننا الميريين، وال نقب  أيضًا أن 

  يملن أن يفلر بقت  تلا  التهم  زايا ضد البندقي  الفةس يني  الشريف  والم اعد . ال يو د يةس ين
ميري سوا  لان مدنيا أو عسلريا، ومن ع ز عن تدقيق أعدايه عةيه أن يوا ه ش به بالدقيق  ال 

 أن يةق  بفشةه عةى اآلخرين.
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ندن نريد اإلبقا  عةى أواير المدب  والت اون م  ش   مير ال ظيم، ونلر  أن تتولد الضغاان 
 ، وشرلا  ي  السرا  والضرا ، وال ي وز لةنظام الميري أن واألدقاد بيننا. ندن ننتم  للى أم  وادد

يتيرف بهم  البهةواني  الت  ست ود بالضرر اللبير عةى ال القات األخوي  والتاريخي  بين الش بين 
 المرتب ين عضويا ب ضهما بب ض.

بالت اون لتاا  القسام تشل  ال مود الفقري لةمقاوم  الفةس يني ، وع  الت  تملنت ي  درو  ثالث 
م  مختةف قوى المقاوم  ي  غز  أن تفش  االعتدا ات اإلسراايةي  ولقنت ال دو اليهيون  دروسا 

 قاسي .
لتاا  القسام ع  الت  تقف تداي  عن شرف الش   الفةس ين  وشرف األم  ال ربي  ب د أن رل ت 

ع  الت  عزمت  دو  عربي  أمام لسرااي  وري ت عةم اليهاين  عةى عوايمها. ولتاا  القسام
. ال يش اليهيون  لم ييمد أمام المقاوم  الفةس يني  2104 يش لسرااي  البري ي  در  عام 

يوما واددا واض ر للى الهرو  من ق اغ غز  تدت ضغ  ال مةيات ال سلري  القسامي  النا د  
 وال بقري  دون تدقيق أي لن از.

مساس بها يمس الش   الفةس ين  لةه ويمس لتاا  القسام مقدس  بالنسب  لةش   الفةس ين  وال
التاريخ وال غراييا الفةس يني . ومن المفروض أن يقف المين عزموا أمام لسرااي  عند أعتا  القسام 

 ممتنين شالرين لما ي ةته لغس  ال ار ال رب  المي ما زا  ية خ و و  األنظم  ال ربي .
   الفةس ين ، ياترلهم وشقنهم، دعهم يتدبرون لما لنت أيها النظام الميري ال تريد مساعد  الش

أمورعم وأوضاعهم، ولفى الديار المشدد المي تضربه عةيهم. الخزي وال ار لةنظام، والم د والخةود 
 لشهداانا األبرار ولمقاوم  الش   الفةس ين  ال ظيم .

ما لان لةنظام الميري ثارات م  اإلخوان المسةمين، يةينشغ  بثاراته ب يدا  عن ش   يةس ين. وا 
نما ت م   وا   يدي، أن لتاا  القسام منبثق  عن اإلخوان المسةمين للنها ال تنشغ  بالدزبي ، وا 
اليوم موية  الةي  بالنهار وع  ت د وتست د لمالقا  ال دو اليهيون  المي ال تتملن مير من 

 لرسا   يشها للى سينا  بدون لمنه.
  لرعابي ، ولتاا  القسام ع  المراغ ال سلري لدماس، أم األوروبيون قرروا أن دماس ليست منظم

أن النظام الميري يريد القو  لنه ألثر يياد  من األوروبيين، وألثر دق  ي  تدديد اإلرعا  
 واإلرعابيين؟

قرار المدلم  الميري  أثة  يدور اإلسراايةيين المين  الما راعنوا عةى تمزيق الو ن ال رب ، وعةى 
خةي  ال ربي  الت  تس   للى األم  وتض فها بالمزيد. المدلم  الميري  لانت عونا الخاليات الدا
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لإلسراايةيين ضد عؤال  الشبا  الفةس ينيين المين نمروا دياتهم لو نهم المقدس ولةدياغ عن ش بهم 
 وأمتهم.

4/2/2105، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 رسالة داعش إلى الردن 

 بوعز بسموت
السنوي بشقن التهديدات والتدديات الت   االستماغ اللابيتو ي ري ييه ي  تة  ي  الوقت المي لان 

البربري، داعش، أن يي د در  : لقد أدرق  اإلرعاب قرر التنظيم  –تقف أمام الواليات المتدد  
الماض   األو المسلين ديًا، المي سق ت  اارته ي  لانون  األردن ال يار  اإلسالمي تنظيم الدول  

   مروع  ومثير  لةغض  وقمر ، ول  عما لال اد  أمام عدسات التيوير.ز بيور 
واضد . الممةل  الهاشمي ، رياقنا خةف الددود عم الهدف القادم لدثال  ال نس  لألردنرسال  داعش 

 البشري. عم  ليست مشلة  األردن ب  ع  مشلة  ل  وادد منا.
ي  و ود الشبل   أيامناز ديث انه ي  «  رفلم ن»سابقا  األمريقو  لما لان  أن أددال يست ي  

المروع  الت  تددث، للننا نراعا أيضًا. ندن نرى ليف ق  وا  األمورال نلبوتي  ليس يق  ن رف ل  
مسلين مو  أردن وبري ان  ويابان  واليوم يدرقون دتى الموت ي  قفص يغير  أمريل أمس رأس 

دول  لم يست   وقف عما  92التدالف الملون من مستقب  واعد، ويستمر ال الم ي  عمةه اليوم . 
 السر ان المي ظهر داخةنا وسم  بداعش، أمر مدعش.
، للن الواق  ش   «دتى عنا»عةيه أن يقو   –ل  موا ن ي  عالم اليوم ز مسةم، مسيد  أو يهودي 
  خر. ي  ل  دقيق  ينضم شخص  ديد،  بي يا أو

اد. ل  عما يددث ي  الوقت المي يريض ييه رايسا ، لهما الفيروس المي سم  ال هأيديولو يا
أن يض  عةى شفتيه  –أيضًا اليوم  –، دتى اآلن أوباماداز عةى  ااز  نوب  لةسالم، براك  أمريليا

ن م  –« اإلرعا  اإلسالم »ما ال م  يا سياد  الرايس. للن نفس «. لسالم لرعا  »اللةمتين 
المسةمين  األساست ، وت نين ال الم. لنه يمب، أيضًا وي  يستمر ي  االنتشار، الق – لسالم لرعا  

 المين ال يسيرون ي   ريقه.
شاعدت أمس الفيةم القيير المي ليس عةيلم رؤيته. يبدأ الفيةم بيور  المةك عبد هللا ومشاعد ع وم 

. عناك ضو  عةى األستوديو: ال يار يتددث لةلاميرا ي  األساس ال ز   للى وي ومن ثم ييةون 
عينه اليمنى. يتددث بال ربي  ويةبس المالبس البرتقالي  الت  ي ريها ل   ف  ي  ال الم. ييف 
 ة ته ال وي . وعندعا تظهر ثماني  أعالم عربي  لةدو  المشارل  ي  الدر . عندعا تظهر يور  
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الةدظ  المفزع : ال يار يسير ي  ملان يبدو مث   هنم. نرى  للىل ف  يبل . دينها ييةون 
لال اد  وللن ليس لديهم قةو . ال يار مفزوغ ومنهك  أسةد يوانات داعش يقفون مسةدين وم هم د
يظهر ي  داخ  قفص. يبدو أن عناك ماد  مشت ة  يبت عةيه. عندعا يظهر ر   داعش، و هه  –

مغ ى، ويش   القفص. موسيقى عربي  دراماتي  تناس  اليور. لو لان عما ييةما لةرع  عوليوودي 
. ال يار المسلين أدرق، وعو يمسك بو هه اإلنساني ُمن  لةتروي  المي يت اوز ددود ادتما   للان

 وينهار. شاعدت الفيةم ويةيت ودعوت أال يشاعد والديه ملك.
من ال الم ألن  لزالتهاقت  ال يار المسلين، سيدي الرايس. عم  الديوانات ي    اإلسالم  اإلرعا 

 .لبادتنايمنا: عما ما يريدون ين ه لنا ولق
يهدد األردن، تماما بقربنا. ربما دان الوقت لنفهم  –داعش، لمن لم ينتبه، ي  ال راق وسوريا ولبنان 

ي  الوقت المي لنا نت    ليف يلون أنه لم  األوس أين ن يش وماما نما ي  مدي نا، الشرق 
 يتدقق السالم دتى اآلن؟.

ش بهم ويبقون ي   أبنا ( يقومون بمب، األسدزق، رؤسا  )يزداد تفاقما، الدو  ييه تتم األوس الشرق 
البيت ولقن التهديد قد انتهى، و البان يتم ت ريفها ي  واشن ن لدرل   للىالدلم، قوات غربي  تر   

اإلرعا   –. وي  الوقت المي ندن مشغولون ييه بتدوير القنان  لرعابي مقاوم  سري  وليس لمنظم  
 روع   ديد .يقدم لنا قيص م اإلسالم 

4/2/2105اليوم  إسرائيل  
5/2/2105القدس العربي، لندن،   

 
 :كاريكاتير 

 

 
 4/2/2105فلسطين أون الين، 
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