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 القسام "رقم صعب" والقرار المصري "طعنة بالظهر"  كتائب أجنحة المقاومة: 

أكدت األجنحة العسكرية لفصاائل المااوماة الفطسايينية أن المااوماة وكتائاس الاساا  تركاز عمط اا : غزة
بااار كتائااس الاسااا  ضااد العاادو الصاا يونية معباارة عاان رفضاا ا لااارار المحكمااة المصاارية الااضااي باعت

 "تنظيمًا إرهابيًا" .
( فااي ساااحة الكتيبااة 2102-12-2وفااي ماا تمر صااحفي لاجنحااة العسااكرية عادتااي اليااو  ال مااي   

بمدينااة غاازةة  الاات إن  ضااية فطساايين هااي "درة التاااج" واألصاال ماان الجمياا  أن ي ااس لمساااعدة أهاال 
روس جانبية وعبث كالمي نحن في فطسيينة ونصرة المسجد األ صى بداًل من إشغال المااومة في ح

 غنى عني.
وأشاااارت إلاااى أن "اارهااااس الاااتت ينبغاااي أن تتجاااي إلياااي محااااك  مصااار والمحااااك  الدولياااة هاااو اارهااااس 
الص يوني التت  تل أبناء الشاعس المصارت والشاعس الفطساييني عطاى مارأع ومسام  مان العاال  أجما  

يطياااًا معتباارًا نفسااي فااو، الحساااسة ومسااتعطيًا  عطاى ماادار عاااود ماان الزمااانة وال زال هااتا االحااتالل حااراً 
 عطى كل  وانين العال  المزعومة".

و الاات األجنحااة: "إن مااا ييمئننااا اليااو  أنم هااتا الحكاا  الجااائر المساات جن المشاابو ة ال يعباار  يعااًا عاان 
ضاامير الشااعس المصاارت وال عاان الرائااية وال يمااتم لوا اا  احتاارا  وتعظااي  الشااعس الفطسااييني لطمااومااة 

لج اد ضد المحتل الصا يوني البغاي ة الاتت هاو العادو المشاترا بينناا وباين الشاعس المصارت منات وا
 أن وجد هتا الكيان المسخ عطى أر  فطسيين المباركة".

 
 قرار جائر

وأوضحت األجنحة أني بالرغ  من "أني  نجر في ظ ر المااومةة إال أننا نعُد أمتنا العربية وااسالمية 
الاد  واأل صى ساتباى هاي األساا ة ونيمئان   أنناا سانكمل مشاوار المااوماة مان بأن بوصطتنا تجا  

ننا نعيد التأكيد عطى أننا ال نتد ل في الشا ون الدا طياة لطادول  أجل تحرير كامل التراس الفطسيينية وا 
 العربيةة ونتمنى أال يصدمر أحٌد مشاكطي الدا طية عطى الشعس الفطسييني و وا  المااومة".
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األجنحة العسكرية إن هتا الارار الاتت يصاا المااوماة وكتائاس الاساا  باارهااس هاو جاائزة وأضافت "
 كبرع لطعدو الص يونية ويصس في صالح أعداء الشعس الفطسييني واألمة العربية".

واعتبرت أن هتا الارار "الغريس  بل أن يكون موجم ًا لطمااومة الفطسيينيةة ف و يحاول ااساءة لطشعس 
العظاااي ة ويحااااول المساااا  بتراهاااي وحضاااارتي وتاري اااي ومكانتاااية فكتائاااس الاساااا  والمااوماااة المصااارت 

الفطسيينية تعاي  فاي  طاوس كال العارس والمساطمين األوفيااء لفطسايينة وعطاى رأسا   الشاعس المصارت 
 التت ي تزن في تاكرتي العداء الص يوني التاري ي لمصر وشعب ا وأرض ا ومكانت ا واستارارها".

 
 م هو الرقم الصعبالقسا

وشااددت فصااائل المااومااة عطااى أن "هااتا الااارار لاان يغياار حاياااة أنم كتائااس الاسااا  ومع ااا كاال فصااائل 
المااومة الفطسيينية؛ هي الر   الصعس فاي مواج اة المحتالم الصا يونية وساتباى كاتلاة ومان رضاي 

 النبيطة".بتلا وساند ودع  فسي طمد التاريخ مجد ة وستتكر األجيال لي هت  الموا ا 
وأشارت األجنحة العساكرية لفصاائل المااوماة إنم "هاتا الاارار ال ينساج  ما  الادور الماأمول مان مصار 
في رعاية المطفات تات العال ة بالمااومة الفطسيينيةة حاضرًا ومستاباًلة وهو يما  بمكاناة مصار فاي 

أماا  محتال غاشا  يابي  بكال  هتا العال  التت يساعى فياي الجميا  الماتالا زماا  المباادرة وأورا، الااوة
 ماهو عربي في هت  الباعة من العال ".

ودعاات الفصااائل "الشااعس المصاارت لاارف  هااتا الااارار الظااال ة وأن يكااون سااندًا لنااا فااي مواج ااة العاادو 
الص يونية كما ندعو شعبنا الفطسييني بكل  وا  أن يعبر عن رفضي وغضبي تجا  هتا الاارار الظاال  

 ي الضفة والاياع الجمعة الاادمة التي تواف، الساد  من فبراير".من  الل مسيرات غضس ف
 2/2/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عن األموال المجمدة "إسرائيل"أوروبيًا إلفراج  تدخالً السلطة تطلب  

يالس رئي  السطية الفطسيينية محمود عبا  ورئي  الحكومة رامي الحمدهللاة أم ة  را  هللا:
 المجمدة.وروبي بالتد ل لدع "إسرائيل" من أجل اافراج عن األموال الفطسيينية االتحاد األ

والتاى عبا  ممهل االتحاد األوروبي جون غيرت في را  هللاة حيث أيطعي عطى ال ر مستجدات 
األوضاع في األراضي الفطسيينيةة ومجريات األحداث المتعطاة بتو ا العمطية السطميةة جراء 

وأشار عبا   الل الطااء  الدولية." باالستييانة ورفض ا االلتزا  بارارات الشرعية استمرار "إسرائيل
إلى  يورة استمرار الحكومة "ااسرائيطية" بحجز أموال الضرائس الفطسيينيةة داعيًا االتحاد األوروبي 

 الفطسيينية.إلى الضغي عطى الكيان لإلفراج عن األموال 
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حمدهللا يطسة أم  ال مي ة تد اًل أوروبيًا افراج "إسرائيل" عن وكان رئي  الوزراء الفطسييني ال 
و ال في بيان بعد لاائي ممهل االتحاد األوروبي في األراضي الفطسيينية  الفطسيينية.أموال الضرائس 

في را  هللاة إن عطى "إسرائيل" "و ا انت اكات ا المستمرة واافراج عن أموال الضرائسة لكي تستيي  
 ".لوفاء بالتزامات ا تجا  الفطسيينيين في كافة أماكن تواجده  وبشكل  اص في غزةالحكومة ا

 6/2/2102الخليج، الشارقة، 
 

 إصابات في صفوف األمن الفلسطيني ومسلحين من فتح ثالثة": القدس العربي" 
من مدينة سعدع: ال يزال التوتر يسود األجواء في م ي  بالية الوا   الى الشر،  أبوفادت  -را  هللا 

نابط  شمالي الضفة الغربية بعد االشتباكات العنيفة التي و عت أم  بين مسطحين يفتر  ان   
حركة فتحة وبين عناصر  وة التد ل السري  التابعة لطسطية الفطسيينية.  أجنحةأحد  إلىينتمون 

الدراسة  عناصر أمنية بجروح يفيفة إلى متوسيةة وتعييل 3وأسفرت هت  االشتباكات عن إصابة 
 وسي دعوات الحتواء المشكطة التي  د تتيور.

وجاءت هت  االشتباكات في م ي  بالية إهر حمطة أمنية تنفت في الم ي  ضد من يسمون بالميطوبين 
 لاوع األمن وال ارجين عن الاانونة كما أكدت مصادر أمنية محطية.
رصاصة بجروح يفيفة ومتوسيةة وأعطنت مصادر أمنية فطسيينية عن إصابة هالهة من أفرادها بال

نشياء »فيما أغط، المسطحون شارع الاد  المحيي بم ي  باليةة لمن   وات األمن من اعتاال 
 حسس وصف  .« وشرفاء

وكانت المواج ات واالشتباكات  د بدأت  بل عدة أيا ة ت   الل ا تبادل االت امات بين محافظ نابط  
عضو المجط  التشريعي الفطسييني عن حركة فتح في  الطواء أكر  الرجوسة وجمال الييراوتة

 الم ي ة التت ات   األج زة األمنية با تحا  منزلية رغ  الحصانة التي يتمت  ب ا.
بدور  أعطن المحافظ الرجوس في تصريحات صحافيةة أن النشاي األمني الفطسييني ال يست دا 

نما  ارجين عن الاانونة ومت مين بإ يال، النار عطى م سساتة أو أش اص أو مو عًا جغرافيًا وا 
 مروجين لطم درات.

 6/2/2102القدس العربي، لندن، 
 

 ووقف التنسيق األمني وشيك …المقبلة صعبة األيام: "القدس العربي" 

عن ج ود كهيرة بتلت ا عدة « الاد  العربي»أشرا ال ور: كشا مس ول فطسييني رفي  لا  -غزة 
األمريكية ودول أوروبيةة لهني إسرائيل عن  رار تجميد أموال  دول غربية في مادمت ا اادارة
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الضرائس المحتجزة لدي اة لكن كل هت  المحاوالت حسس  ولي فشطتة بسبس تعنت أيراا اليمين 
ة مطمحا إلى أن هناا "الصعبة"ااسرائيطية  بيل إجراء االنت ابات. ووصا المس ول األيا  المابطة با

 ."التنسي، األمني"ة الفطسيينية بو ا كامل لا تفكيرا جديا لدع الاياد
وحسس المس ولة التت يطس عد  تكر اسمية فإن األمور السياسية الفطسيينية برمت ا ستنا   في 
اجتماع المجط  المركزت لمنظمة التحرير الفطسيينية التت سيعاد ن اية شباي/ فبراير الجارتة 

فاصيل العمطية السياسيةة ومطا التوجي لمجط  سييط  فيي أعضاء المجط  بشكل كامل عطى كل ت
األمنة وكتلا يطس االلتحا، بمحكمة الجنايات الدوليةة والمطفات التي ستاد  ل ت  المحكمة ادانة 

 إسرائيل.
وعن الج ود السياسية في ظل الوض  الاائ ة  اصة بعد أن جمدت إسرائيل لطش ر الهاني عطى 

ة أكد هتا المس ول أن اتصاالت أمريكية أجريت أكهر من مرة م  التوالي أموال الضرائس الفطسيينية
الجانس ااسرائيطي لإلفراج عن هت  األموالة إضافة إلى اتصاالت من بع  دول الاارة األوروبيةة 

 «.تعنت  بنيامين( نتنياهو وحكومة اليمين«غير أن ا اصيدمت حسس المس ول با
دا من  الل المس ولين األمريكيين حج  ال الا الاائ  بين وأكد أن الايادة الفطسيينية تعط  اآلن جي

إدارة الرئي  باراا أوباما والحكومة ااسرائيطية بتركيبت ا الحاليةة التي ترع البطدان التي ل ا عال ة 
ال ترغس بأت حل سياسية وأن األمر مرشح « أيراا اليمين ااسرائيطي»بعمطية السال  بأن ا أت 

 في األيا  المابطة التي تسب، إجراء االنت ابات.لطتصعيد بشكل أكبر 
أت »وجعطت هت  األمور الايادة الفطسيينية عطى ياين من أني ال توجد حسس ما  الي المس ول 

ة وكان ياصد بتلا أزمة المفاوضات وتنكر إسرائيل لما «تحركات جدية تجا  إن اء التوتر الاائ 
وتسببت أزمة احتجاز إسرائيل لطضرائس  «.رائسعطي ا من استحاا اتة وكتلا حجز أموال الض

الفطسيينيةة في أزمة مالية  اناة لطسطيةة حالت دون دف  رواتس موظفي ا لطش ر الهاني عطى 
 التوالي.
المس ول الفطسييني عن إمكانية لجوء الرئي  عبا  اصدار مرسو  « الاد  العربي»وسألت 

  إسرائيل بعيدا عن االتصاالت اانسانيةة وهو ما رئاسية يمن  فيي أت شكل من أشكال االتصال م
ة وهو أمر لوح فيي الرئي  ساباا وبشكل مباشر لطمرة األولىة «التنسي، األمني»ياصد بي و ا 

فأوحى هتا المس ول في إجابتي إلى أن تلا األمر بات ممكنا في هت  األو اتة وأن هناا دراسة 
 فعطية لامر.

 6/2/2102القدس العربي، لندن، 
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 قراقع: األزمة المالية فاقمت أوضاع األسرى المتردية أصالً  
فادت أبو سعدع:  ال عيسى  را  ة رئي  هيئة ش ون االسرع والمحررينة إن احتجاز  -را  هللا
ألموال الضرائس الفطسيينيةة والتسبس بعجز مالي كبير في الموازنة العامة لطسطية  إسرائيل

دف  رواتس الموظفينة عك  نفسي عطى الوض  دا ل سجون  الفطسيينيةة وعد  الادرة عطى
 مطيوني شيكل.  حوالىوالبالغ  لاسرعالش ر الماضي « كانتين»االحتاللة حيث ل  ُتدف  

وأعطن  را   أن سبعة الالا أسير فطسيينية يعتمدون في مصاريف   عطى ما تدفعي السطية من 
ياو   الل ا األسير بشراء احتياجاتي الغتائية بمعدل أربعمئة شيكل لكل أسير ش رياة « كانتين»

 والش صية من دا ل السجن.
أن األزمة ال تة بالتفا   دا ل السجونة بسبس وجود أعداد كبيرة من المعتاطين الجدد  وأكد  را  

والمو وفينة التين ه  بحاجة إلى أغرا  ومالب  ومواد غتائية ومواد تنظياة وفي ظل فتح أ سا  
من الحد األدنى لطماومات اانسانية والمعيشيةة حيث يعتمد األسرع عطى ما يرسل ل   جديدة  الية 

من م صصات الكانتينة وما يرسطي ل   تووه  من أموالة و د أصبح الوض  سيئًا لطغاية بسبس 
 األزمة المالية.

 6/2/2102القدس العربي، لندن، 
 

 ه البشع والهمجي لتنظيم داعش اإلرهابيس الوجتعك إعدام الكساسبة جريمة:"يالوطني الفلسطين" 
أكد أعضاء المجط  الويني الفطسييني المتواجدين في األردن تضامن   م  الشعس  :بترا( -عمان

األردني واستنكاره  الشديد لطجريمة النكراء التي أ د  عطي ا تنظي  داع  المجر  بإعدا  الييار 
   وال مجي ل تا التنظي  اارهابي.األردني معات الكساسبةة والتي تعك  الوجي البش

وأكد أعضاء المجط  الويني الفطسييني في بيان عاس اجتماع عاجل دعا إليي رئي  المجط  سطي  
األردن في هتا المو ا الحزين والم ل ة معبرين بعمانة و وف   م  أ وت   بالزعنون أم  ال مي  

 ال تمت أبدا لإلسال  ولتعاليمي السمحة. عن س ي   وغضب   الشديدين ل ت  الفعطة الشنيعة والتي
 6/2/2102الدستور، عمان، 

 
 أبو مرزوق: قتل الطيار األردني "جريمة تستحق اإلدانة واالستنكار" 

أكااد عضااو المكتااس السياسااي لحركااة حمااا  موسااى أبااو ماارزو،ة أن جريمااة الاتاال حر ااا لطييااار : غاازة
ة كماااا كااال عمطياااات الاتااال العميااااء فاااي وينناااا األردناااي معاااات الكساسااابة "تساااتح، ااداناااة واالساااتنكار

 العربي".
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( نشاارها عطااى صاافحتي الرساامية فااي مو اا  2|2وأعاارس أبااو ماارزو، فااي تصااريحات لااي اليااو  ال مااي   
التواصاال االجتماااعي "فيساابوا"ة عاان أمطااي بااأن ت اارج األمااة العربيااة وااسااالمية ماان أزمات اااة محااااة 

 المال ا ويموحات ا.
ين؛ نرع معركتنا الحاياية كشعس عطى أر  فطسيينة وعطى األماة أن تجما  و ال: "نحن أبناء فطسي

مكانات اة لتحريرها واأل صى".  يا ات اة وا 
وكان تنظي  "داع " أعطن عبار فياديو مصاور أول أما  الهالهااء عان إعداماي لطيياار األردناي األساير 

المرجعيااات ااسااالمية وعطااى  معااات الكساساابة حر ااًاة بيرياااة ال اات اساات جانًا واسااعًا ورفضااًا ماان أرفاا 
 رأس ا االتحاد العالمي لعطماء المسطمين التت يرأسي الشيخ العالمة يوسا الارضاوت.

 ة وو ا  أسايرا لاادع 0800واليياار األردناي معاات الكساساابة ولاد فاي مدينااة الكارا جناوس األردن عااا  
 الر ة شمال سوريا. فو، مدينة 06تنظي  "داع "  الل يطعة جوية بيائرة مااتطة من يراز إا 

 2/2/2102لإلعالم، المركز الفلسطيني 
 

 للحركة ومشعل لطهران هذا الشهر اإليرانيلـ معا: عودة الدعم  أحمد يوسف 
كشا  يادت بارز في حركة حما ة عن ترتيبات لزيارة سياو  ب ا رئي  المكتس السياسي  :بيت لح 

ا الشاا رة وتلااا لعااودة العال ااة بااين الحركااة ي ااران هاات اايرانيااةالعاصاامة  إلااىلحمااا ة  الااد مشااعل 
 وي ران بعد اناياع استمر لسنوات عطى  طيفة مو ا الحركة من الحرس الدائرة في سوريا.

و ال الدكتور أحمد يوسا الايادت في حركة حما  لغرفة تحرير وكالة " معا " اني جرع عااد الكهيار 
ة فااي محاولااة لعااودة األ ياارة ااالل الفتاارة  نيااةإيراماان الطااااءات بااين  يااادات ماان حركااة حمااا  و يااادات 

ي اران هاتا  إلاىالولياد"  أباوهناا ترتيبات تجرت لزيارة  الاد مشاعل " أنالعال ة بين اليرفينة مضيفا 
 الش ر .

لحركاااة حماااا ة لتعزياااز صااامود المااوماااة  اايراناااييوساااا أن هنااااا وعاااودا ييباااة بعاااودة الااادع   وأكاااد
مكانيات االفطسيينية   .وا 

سبس اناياع العال اة باين حماا  وي اران  االل الفتارة السااباة هاو ال االا عطاى المطاا  أن وأضاا
كال  أنالوضا  اساتار عطاى  أن إالحادوث  ييعاة باين حماا  وي ارانة  إلى أدعالسورتة وهو التت 
 األساساية األماةوتحالف اا ما  حماا  يتعطا، باضاية  إياراننظرة  أنة م كدا اآل ريرا يتف   اليرا 

 وهي فطسيين.
موجاااود فاااي الدوحاااةة و ياااادات الحركاااة ماااوزعين فاااي كااال الااادول العربياااة وفاااي تركياااا  أن مشاااعل  وأكاااد

 ي رانة إلىانتاال "مشعل" من الدوحة  امكانية إشارات أتوي رانة ولي  هناا 
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وفيمااا يتعطاا، بالمصااالحة الفطساايينية أكااد انااي حتااى الطحظااة ال جديااد ب صااوص المصااالحة بااين فااتح 
شاايء  أتالحكومااة" فااي  ياااع غاازة وعااد  تاااديم ا  أداءمصاادومة ممااا وصاافي "  وحمااا ة وان الحركااة
 لسكان  ياع غزة. أملوهو ما شكل  يبة 

الايااادت فااي حمااا  لااا معااا أن هناااا ترتيبااات لطااااء مرتاااس ساايعاد بااين وفااد ماان منظمااة التحرياار  وأكااد
تة شا ور ومتابعاة عمال الفطسيينية وحركة حما  في  ياع غزة لتنفيت بنود االتفا، الاتت و ا   بال سا

 الحكومة الفطسيينية في الاياع .
سارائيطية أمريكياةيوسا "  ناعتنا ان الرئي  عبا  تعر  لضاغويات  وأضاا ومان بعا  الادول  وا 

العربية التي ال تريد حما  في المش د السياسية وتراج  الرئي  عن المستوع الحماسي عندما جارع 
 .2104بريل التو ي  عطى اتفا، بين الجانبين في ا

 6/2/2102، وكالة معًا اإلخبارية
 

 مسيرة ألنصار حماس على حدود غزة مع مصر رفضا لقرار اعتبار القسام "منظمة إرهابية" 
تظاااهر اآلالا ماان الفطساايينيينة مساااء اليااو ة : (األناضااول -رفااح   ياااع غاازة( ا ماان هاااني الشاااعر

ماااة األماااور المساااتعجطة بالعاصاااامة عطاااى الحااادود باااين جناااوبي  يااااع غااازة ومصاااار رفضاااا لاااارار محك
المصاارية الااااهرة اعتبااار كتائااس الشاا يد عااز الاادين الاسااا  الجناااح المسااطح لحركااة المااومااة ااسااالمية 

  حما ( "تنظيم ا إرهابيا".
وتجماا  المتظاااهرون  اارس معباار رفااح الباارت جناااوبي مدينااة رفااح عطااى الحاادود الفطساايينية المصااارية. 

رايااات حركااة حمااا ة ماارددين هتافااات رافضااة لطااارار المصاارت باعتبااار ورفعااوا األعااال  الفطساايينية و 
 الاسا  منظمة إرهابيةة وميالبة برف  الحصار عن غزة وفتح معبر رفح.

و ال سامي أبو زهرت المتحدث باس  حركاة حماا ة فاي كطماة لاي  االل المسايرة: إن "  ارار المحكماة 
اارهااس صادمة كبيارة وشاديدة لكافاة أبنااء  المصرية بوض  أشرا حركاة إساالمية وعربياة عطاى  ائماة
  ياع غزة بل ألبناء فطسيين واألمتين العربية وااسالمية".

وجاادد أبااو زهاارت رفاا  حركتااي لااارار المحكمااة المصااريةة  ااائال: "ناااول لطااضااي المصاارت الااتت نياا، 
 بالحك  أنت ُم يئ".

تاطااس المعااادالت ليصاابح االحااتالل ووصااا  اارار اعتبااار "الاسااا " منظمااة إرهابيااة بأنااي "كارهااة حايايااة 
 صدي، والشعس الفطسييني عدو".

وتاب  "نحن أما  مجموعة ُمتص ينة من الاضاة وااعالميين جعطوا االحتالل ااسارائيطي هاو الصادي، 
هاات  التصااريحات والموا ااا ليساات إساااءة لطاسااا  ولاياااع  …( وجعطااوا الشااعس الفطسااييني هااو العاادو 
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إساءة لمصر ولطجي  المصرت التت يعتبر أكبار جاي  عرباية وحماا   غزة والشعس الفطسيينية بل
 أكبر من أن تتأهر ب كتا  رارات عاجزة".

ويالس المتحدث باس  حما  العال  بسرعة التد ل لرف  الحصار عن غزةة  ائال :"يجاس عطاى العاال  
ال فاااال تطوماااوا حماااا  والاساااا  وأ  هااال غااازة الاااتين التاااد ل بسااارعة لرفااا  الحصاااار مااان ج اتاااي األربعاااة وا 

 سيكسروا هتا الحصار ال ان،".
 6/2/2102، القدس العربي، لندن

 
 جديد للشرق األوسط "معاديًا للشعب الفلسطيني"المبعوث أممي المالدينوف  دّ تع "الشعبية" 

رفضت "الجب اة الشاعبية لتحريار فطسايين" تعياين مجطا  األمان الادولي وزيار ال ارجياة البطغاارت : غزة
مالدينوا مبعوهًا أمميًا جديادًا لطشار، األوساي  طفاًا لطمنسا، السااب، ال ولنادت روبارت  الساب، نيكوالت

 سيرتة في أول رد فعل فطسييني عطى تعييني.
ووصااا عضاااو المكتاااس السياسااي لاااا "الشاااعبية" كاياااد الغااول لاااا "الحيااااة" مالدينااوا بأناااي "معااااد  لشاااعبنا 

د  الشااديد لدولااة االحااتالل وتبرياار جرائم ااا الفطسااييني". وأضاااا الغااول أن مالدينااوا "معااروا بتأيياا
ضااد الشااعس الفطسااييني والاادفاع عن ااا مناات أن كااان وزياارًا ل ارجيااة بطغارياااة بمااا في ااا مجاازرة  الساافينة( 

 ودان ا معظ  دول العال ". 2101مافي مرمرة التي ارتكبت ا  وات االحتالل 
ة تاادعي األماا  المتحاادة العماال عطااى واعتباار الغااول أن تعيينااي "ينااا   أت مسااعى لعمطيااة سااال  حاياياا

 تحايا اة بل وسيشكل غياًء دوليًا لجرائ  االحتالل".
ورأع الغااول أن تعيينااي "محاولااة إضااافية ماان  باال األيااراا الماربااة لدولااة العاادو والنافااتة فااي المنظمااة 

ولياااة الدولياااةة ب اصاااة الوالياااات المتحااادةة لتعزياااز نفاااوت الم يااادين لدولاااة االحاااتالل فاااي الم سساااات الد
 المعنية بالصراع العربي والفطسييني ااسرائيطي".

وفي السيا،ة أشار الغول إلى ما اعتبرها "الضغوي" التي تعار  ل ااة كماا  االة رئاي  لجناة التحايا، 
الدولية في جرائ  الحرس ضد  ياع غازة سااباًا ولياا  شاابا  "مان  بال إسارائيل وأصاد ائ ا والتاي أدت 

يين  اضية أميركية بداًل منية األمر التت رحبات باي الحكوماة ااسارائيطية إلى استاالتي من منصبي وتع
 برئاسااة بنيااامين نتانياااهو( باعتبااار  سااياي  اليرياا، عطااى النتااائش التااي توصاال ل ااا شااابا  فااي شااأن 

 جرائ  االحتالل في حربي عطى غزة".
ينية إلاى "التحارا العاجال ودعا الغول الرئي  محمود عبا  والطجنة التنفيتياة لمنظماة التحريار الفطساي

لو ا تعيين مالدينواة نظرًا لما يحمل مان موا اا منحاازة لدولاة العادوة التاي هاي  يعاًا ضاد حااو، 
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الشااعس الفطساايينية وكونااي يتعااار  ماا  توج ااات الاارأت العااا  الاادولي المتجاادد فااي محاصاارتي العاادو 
دانتي عطى جرائمية وتأييد  المتزايد لطشعس الفطسيي  ني ونضالي الويني".ااسرائيطي وا 

 6/2/2102، الحياة، لندن
 
 حماس: تصريحات شعث بشأن القسام "انعكاس لمواقف فتح الالوطنية ضد المقاومة" 

 الت حركة حما ة إن تصريحات عضو الطجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل شعثة حاول تأيياد  : غزة
 لالوينية ضد  وع المااومة".لارار المحكمة المصرية ضد الاسا ة "هي انعكا  لموا ا فتح ا

وأكااادم النااااي، باسااا  الحركاااة ساااامي أباااو زهااارتة أن تصاااريحات شاااعتة "تااادلل عطاااى تبعياااة حركاااة فاااتح 
 أليراا  ارجية عطى حساس الاضايا والمصالح الوينية".

وكان شعثة أكد ما وصفي "مو ا الايادة الفطسيينية وحركة فتح الهاباتة باالو وا إلاى جاناس مصار 
رب ا ضد اارهاس ومن أت ج ة كانتة مهمنًا دور مصر وموا ف اا التاري ياة فاي الادفاع الشاياة في ح

 عن الشعس الفطسييني و ضيتي العادلة"ة وف، ما ناطت وكالة وفا الرسمية.
ونفااى شااعثة "مااا  ياال عطااى لساااني بأنااي ياارف   اارار المحكمااة المصاارية بشااأن كتائااس الاسااا ة م كاادا 

 ة وعد  التد ل في أحكامي و راراتية ف و شأن مصرت بحت".احترامي الكامل لطاضاء المصرت
 2/2/2102لإلعالم، المركز الفلسطيني 

 
 حماس: ال تلومونا إن بقيت غزة محاصرة 

حترت حركة حما ة من مغبة استمرار الحصاار عطاى  يااع غازةة مشايرة إلاى أناي ال يمكان أن : رفح
 ل عطى ما هو عطيي.تال  الحركة أو كتائس الاسا  وأهل غزة إن باي الحا

ويالس الناي، باس  الحركة سامي أبو زهرت بسرعة التد ل لرف  الحصار من ج اتي األرب ة مضيفا 
ال فال تطومونا؛ فإن حما  والاسا  وأهل غزة سيكسرون الحصار ال ان،".  "وا 

وشدد أبو زهرت  الل مسايرة جماهيرياة غاضابة دعات ل اا الحركاة مسااء ال ماي  عطاى بواباة صاالح 
ة وندعو مصر والسادة في اا باأن يراجعاوا  الدين عطى الحدود الفطسيينية المصرية "مو فنا واضح وجطيم

 أنفس  ة فمااومتنا فاي موج ة لالحتاللة وكفاه  ظطًما".
وعدم أن  رار المحكمة المصرية بحظر كتائس الش يد عز الدين الاساا  واعتبارهاا تنظيًماا إرهابيشاا شاكل 

 ة أبناء  ياع غزة وفطسيين واألمتين العربية وااسالمية.صدمًة كبيرًة لكاف
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وتاب  "أنت   طت  لنا فاي اتصااالتك  أنكا  تعرفاون أنناا لا  نتاد ل فاي شا ونك  الدا طياةة فطمااتا تسامحون 
اعالمك  بالكتس والتحري  ضد غزةة وتصمتون عطى تلاة حما  أ اوع مان أن تضاعا وتنكسارة 

 ".فنحن ماضون حتى النصر والتحرير
و ال: "ناا اليو  هنا في رفح عطى الحادود المصارية الفطسايينيةة بسابس حادهاة ساببت صادمًة شاديدًة 
لكل أبناء غزة وأبناء فطسيين واألمتين العربية وااساالمية حينماا  اا  الاضااء المصارت بوضا  أشارا 

 حركة إسالمية وعربية عطى  ائمة اارهاس".
اا "ناااول ل ااتا الااضااي أناات لاا  ت ياائة باال أجرماات فااي وجاادد أبااو زهاارت رفاا  حركتااي لطااارارة وأضاا

حاناااا وحااا، مصااار  بااال فطسااايينة ألن  ضاااية فطسااايين كانااات عطاااى الااادوا   ضاااية المساااطمينة و ااارار 
المحكماة المصارية لاي  إجاراًء عاابًراة بال إنااي مصايبة حاياياة وكارهاة أن تاطاس المعاادالت وأن ُيصاابح 

 االحتالل صدياا والشعس الفطسييني عدوا".
 2/2/2102لإلعالم، ركز الفلسطيني الم

 
 2104عام تصعيد كبير لعمليات المقاومة بالضفة  :الشاباك 
كشا معييات إسرائيطية رساميةة النااس عان ارتفااع عادد العمطياات الفطسايينية التاي اسات دفت جاي   

 في المائة. 33االحتالل ومستوينيي  الل العا  الماضية بنسبة 
ج اااز الم ااابرات العامااة "الشاااباا"ة ارتفاااع عاادد عمطيااات المااومااة فااي  وبيمناات المعييااات التااي نشاارها

بأربعاااة أضاااعااة كماااا ساااجل العاااا   2101 ياساااا بعاااا   2104الضااافة الغربياااة المحتطاااة  اااالل عاااا  
الماضي ضبي كميات أكبر من األسطحة أهنااء عمطياات ماداهمات نفاتها االحاتالل فاي الضافة الغربياة 

 المحتطةة حسس المعييات.
المعيياتة إلى أن الجي  ااسرائيطي ضبي  الل عمطيات مداهمة امتدت من شامال الضافة  ارتوأش

ألااا عيااار  3.70 يعااة سااالح ناارت و 211الغربياة إلااى جناوس جبااال ال طياال  االل العااا  الماضاية 
نارتة كما ارتف  عدد الزجاجات الحار ة واألسطحة "الباردة" مهال الساكاكين وال نااجر التاي تا  ضابي ا 

 ن  بل  وات االحتالل في تات الفترة الزمنية.م
ونال مو   "إن الر جي" اا بارت العبرت عن مصادر أمناي إسارائيطية  ولاي "إن ارتفااع عادد األساطحة 
الناريااة وازدياااد كميااات الاات يرة التااي تاا  ضاابي ا تشااير إلااى تصاامي  المنظمااات الفطساايينية عطااى تنفياات 

 عمطيات ضد أهداا إسرائيطية".
ييااات نشاارت ا ماا  رًا الصااحيفة العسااكرية التااي يصاادرها الجااي  ااساارائيطي "بمحانيااي"ة  ااد وكاناات مع

 عمطية إلااء زجاجات حار ة باتجا  سيارات ي ودية  الل العا  الماضي. .36أشارت إلى تسجيل 
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و الت مصاادر فاي ماا تعارا باا "الاياادة الوسايى" التابعاة لطجاي  ااسارائيطية "إن عادد عمطياات إلاااء 
 اجات حار ة مماهل لما سجطي العا  الماضي ل  يت  تسجيطي  الل السنوات العشرة الماضية".زج

عمطية "إ الل بالنظا  العا " وهاو عادد مرتفا   4211وفاا احصائيات إسرائيطيةة  2104وسجل عا  
عمطية "إ الل بالنظا "ة كما سجل في النصا الهاني  26.2حيث ش د  2103 ياسًا بما سجطي عا  

عمطياة إلاااء حجاارةة مساجال ارتفاعاًا كبيارًا  ياساًا بماا ساجطي النصاا األول  0066ن العاا  الماضاي م
 سيارة إسرائيطية. 31.عمطية إلااء لطحجارة تضررت نتيجت ا  0.6من تات العا  حيث سجل 

 2/2/2102، فلسطين أون الين
 
 ة يروج لـ"داعش"لبنان: الفصائل الفلسطينية تطرد أسترالًيا من مخيم برج البراجن 

كشاااا مصااادر أمناااي فطساااييني فاااي م اااي  بااارج البراجناااة لالجئاااين الفطسااايينيين فاااي ضااااحية بياااروت 
الجنوبيةة لا"الشر، األوسي"ة أن الفصاائل الفطسايينية "ياردت ما  راة ش صاا أجنبياا مان الم اي  كاان 

ما باالتفاا، باين يعاد حطاات درو  متيرفة ويسعى لتجنيد الشباس لصالح تنظي   داع (ة وتلا التزا
الاااوع والفصااائل الفطساايينية ماان ج ااةة والدولااة الطبنانيااة ماان ج ااة أ اارعة الااتت ياضااي بتيوياا، أت 

 حركة  د تضر بأبناء الم يمات".
و اد رصاد وجااود شا ص يحماال جنساية أجنبياة وياااي  فاي حااي األكاراد المحااتت لم ااي  بارج البراجنااةة  

يا. و ااال المصاادر لااا"الشر، األوسااي" إن األجنبااي كااان يسااعى لتشااكيل  اليااا لصااالح "داعاا " فااي سااور 
"هاو الشايخ عباد الحطاي ة المطااس باا أبو حفاص( ويحمال الجنساية األساتراليةة وكاان يتاولى م اا  إعيااء 
درو  فااي الفكاار المتياارا دا اال الم ااي  ماان  ااالل تنظااي  حطاااات ساارية تااروج لتنظااي  داعاا  دا اال 

"باادأ باسااتاياس الشااباس ودفع اا  لطاتااال إلااى جانااس الم ااي ". وأكااد المصاادر أن أبااو حفااص األسااترالي 
 متشددين ال رين في سوريا".

 2/2/2102، الشرق األوسط، لندن
 
 فتح قبل مؤتمرها السابع: الحصاد لدحالن أم عباس؟حركة  

من الصعس االست انة بتأهيرات ال االا الفتحااوت الادا طي عطاى الاضاية الفطسايينية. فحركاة التحريار 
اااد ة تواجاااي أزماااة كبيااارة فاااي مشاااروع التساااوية وعال ت اااا بااااالحتاللة فكياااا ب اااا وهاااي الاااويني وهاااي موحم

مفككااةو وعطااى  اعاادة "أكطاات يااو  أكاال الهااور األبااي "ة يحاااول كاال ماان يرفااي الناازاعة محمااود عبااا  
ومحمااد دحااالنة مساااباة الو اات لضااامان أن يصااس الماا تمر الساااب  لطحركاااة فااي جيااس األ ااوعة فيماااا 

 ة بين "الشرعية" و" ائد الجيل الجديد"تترامى "الجماهير" محتار 
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غزة | يتنازع حركة "فتح" اليو  يرفانة كانا في و ت  ما "سمنًا عطى عسل" ضاد الارئي  الراحال ياسار 
عرفااات. ومااا لبهااا أن افتر اااة همااا رئااي  حركااة "فااتح" محمااود عبااا ة والايااادت المفصااول ماان لجنت ااا 

ما تياورت إلاى اشاتباا  اانوني وماالي وأمناية ود طات المركزية محمد دحاالن. المواج اة الحالياةة بعاد
في ااا حركااة "حمااا " بوضااوح فااي غاازةة ووصااطت الهارهااا إلااى لبنااان وساااحات أ اارعة أضااحت بمجمط ااا 
أكهاار ماان  ياا  شااعرة الوصاالة وأ اارس إلااى معركااة "كساار العظاا "ة  بياال الماا تمر الساااب  لااا"فتح"ة الااتت 

 لااعدة الشعبية لطحركة.يأتي وسي اناسامات بنيوية عطى مستوع ال ر  وا
موظفااًا يوالااون "الرجاال الاااوت"ة وعااادت م سسااات السااطية  221 باال أساابوعينة فصاال محمااود عبااا  

لتتل ه الء عبر تاسيم   إلى "ج طة" شاركوا في مسيرة دحالن في غزة دون عط ة أو م يدين حايايين 
ماا  را ماان الوظيفااة  يسااتحاون مااا جاارع ل اا . إت ناطاات صااحا عربيااة أن ضااباي أماان ماان غاازة فصااطوا

الحكوميةة  دموا شكوع في الرئي  الفطسييني إلى األم  المتحدةة ميالبين بإعادة رواتب   المايوعةة 
فااااي و اااات كشااااا فيااااي عاااان يطااااس السااااطية ماااان   التو ياااا  عطااااى إ اااارار بعااااد  م الفااااة "أواماااار الشاااارعية 

 الفطسيينية"  بل إتما  هت  ال يوة.
 

 المؤتمرالعام لـ"فتح"من ممثلي  %21يمثل نحو  قطاع غزة
ووفاا، نااص الرساااالة التااي اشاااتكت عبااا  عناااد كاال ماان األماااين العااا  لامااا  المتحاادة باااان كااي ماااونة 
والمفو  العا  لا"األونروا"ة ومنس، األم  المتحدة لعمطية السال ة فاد أكد المايوعة رواتاب   أن الاارار 

 "غير  انوني".
أصااال مشااكطة فااي صاارا الرواتااسة لكن ااا تباادو  وماا  أن الشااكوع تااأتي فااي و اات تعاااني فيااي السااطية

"مشااورة  انونيااة"  اادم ا أحااد الااتين يعطمااون بماادع تااأهر عبااا  ماان أت انتاااادات عباار الساااحة الدوليااة. 
ويوما بعد يو ة يهبت لدحالن أن عبا  يحر، لي مراكس العودة إلى "فتح"ة بعادما رفا  الحصاانة عناي 

 ساد" في كانون األول الماضي.وأحال أورا، ات امي إلى هيئة "مكافحة الف
فااي المااباالة يباادو أن " ائااد الجياال الجديااد فااي فااتح" لاا  ينتظاار كهيااراة حتااى أيطاا، مناصااريي فااي غاازة 

 لتعييل انت ابات األ الي  المنضوية تحت عباءة الم تمر العا  الساب  لطحركة.
بعادما أر ات الحبال  ووسي هت  المعمعةة حضرت "حما " في  طس الصراع بين التياارين الفتحااويينة

األمني ألنصار دحالن وسمحت ل   بالتظاهرة أكهر من مرةة ضد عبا ة وتلاا تحات شاعار "حرياة 
 الرأت والتعبير".
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وبا تراس عاد الم تمر الساب ة تتكشما  يوي الصراعة و صوصًا أن دحالن معاروا بعاطيتاي األمنياة 
اار  رغبااة بعاا  أعضاااء الطجنااة التااي تعماال ب اادوء وتعاارا كيااا توظااا المااال السياسااية وهااو ماا ا تفسم

 المركزية في تأجيل الم تمر حتى تت مر  ية دحالن ال ترا، األوساي الفتحاوية أكهر فأكهر.
فااي المااباالة يباادو إصاارار عبااا  عطااى عاااد الماا تمر فااي الهطااث األول ماان العااا  الحااالية بعااد تأجيطااي 

ة الحركاة و"تنظيف اا" مان أتبااع غريماية أكهر من مرةة استعجااًل لايا همار  عطى مساتوع إعاادة هيكطا
ضااامن سياساااة اا صااااء وااحاااالل فاااي المجاااال  والطجاااان المنبهااااة عااان الحركاااةة التاااي بااادأ ممارسااات ا 

 بصفتي رئيس ا لطعا  العاشر عطى التوالي.
 تالعبات  انونية دا طية

لاياادات عضاوة بساعي بعا  ا 0111يشي التطك  فاي عااد الما تمر السااب  المفتار  أن يتاألما مان 
الفتحاويةة ممن ال تجد مويئ  د  ل ا عبر عمطية اال تراع في التشكيطة المرتابةة إلى إنضاج ظاروا 

 محدمدة تجبر عبا  عطى التكطيا والتعيينة بداًل من االنت اس.
ياول أمين سر ال يئة الايادية العطيا لا"فتح" في غزةة إبراهي  أبو النجاة إن "همة أش اصًا يعولون عطاى 

لعجز عن إتما  االنت اباتة تحديدًا في غزة من أجل الوصول إلاى الما تمر عان يريا، التعياينة لاتا ا
هاااا  أكهاااار شااااريحة مسااااتفيدة ماااان حالااااة الفطتااااان التااااي تتساااايمد المشاااا د األمنااااي فااااي الاياااااع". ويضاااايا 
  لااا"األ بار": "كااالم مااان ياااول ج اااارًا إناااي لااي  مااا   ياااار الشاارعيةة لااان ياااد ل الماا تمر ميطااااًا. ساااناي

اليريا، عطااى دحااالن وجماعتاي"ة م كاادًا أنااي ال مناااص مان انعااااد الماا تمر فاي الهطااث األول ماان العااا  
الجااااارتة بعااااد سطسااااطة ماااان التااااأجيالت المتتابعااااةة وتلااااا لااااا"معالجة الحالااااة السياسااااية وتحديااااد إيااااار 

 المصالحة وماهية العال ة بااسرائيطيين".
 تمر العا  ضمن استحاا، تاري ي ينعاد كل  م  سنوات وبالعودة إلى األدبيات الفتحاويةة يأتي الم

ماان أجاال إعااادة هيكطااة الحركااة ونظام ااا األساسااية وتعااديل  يم ااا السياسااي بعااد عمطيااات ماان التاااوي  
ن "فتح"ة ووف، نصوص ا التنظيمية من  طيةة فجناح فشعبة فمنياة ه  إ طي . وبموجس  والتايي . وتتكوم

عضوًا(  20طجان الايادية لا الي  الم تطفةة وأعضاء الطجنة المركزية  الم تمر العا ة يجرت انت اس ال
 والمجط  الهورتة وتلا بمشاركة المكاتس الحركية وعدد من األير المنت بة.

بااارغ  تلااااة مااان يتتبااا  المساااار االنت اااابي فاااي األ اااالي    بااال تجميااادها فاااي غااازة( يطحاااظ عاااد   انونياااة 
يميةة وهو ما ي كد  الايادت الفتحاوتة أحمد نصارة الاتت يااول ااجراءات و روج ا عن الطوائح التنظ

لا"األ بار": "هممة  روٌج عن النص وتالعبات  ييرة حدهت في ما تمرات غازةة و صوصاًا النصاوص 
التي جااءت فاي الور اة األ يارة التاي أصادرت ا الطجناة المركزياة ضامن رزماة أورا، تحضايرية لطما تمر 

 العا ".
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نشاايًا تنظيمياًا لا  تنفات دا ال ما تمرات األ االي  التاي مان المفتار  أن  02يضيا نصار: "أكهار مان 
تبدأ باالفتتاحية وتنت ي باالنت اس والبيان الن ائية فضاًل عن  طل حاياي فاي جسا  التنظاي ة إت كاان 
جسااامي ااضاااافي ضاااعفي أو هالهاااة أضاااعاا الجسااا  الحايااااي فاااي المااا تمرات"ة عااادا ماااا ساااما  " طياااًا 

 بتدا ل المراتس العطيا م  الدنيا في تطا الم تمرات. متعممدًا" ياضي
 ور ة غزمة

صحيٌح أنم  ياع غزمة ساي منات مادة مان حساابات محماود عباا ة لكان النشااي المحماو  لادحالن فياي 
ماان  %1.جعاال الاياااع محااي اهتمااا  و ااوا لعبااا ة و صوصااًا عنااد الحااديث عاان والء أكهاار ماان 

عال ااات ويياادة بشاابكة األمااان الماليااة ال طيجيااةة كمااا نجااح  الجم ااور الفتحاااوت لاادحالنة الااتت تربيااي
أنصار  أ يرًا في إحداث ا ترا، الفت في عدد من المكاتس الحركياة واأل االي ة وتحديادًا فاي انت اباات 

 جامعة األزهر والمحافظة الجنوبية كتلا.
جح الما تمر السااب  ياول مصدر ميطا  لاا"األ بار" إن "دحاالن متغطغال فاي الاواعاد الفتحاوياةة ولان يان

في إ صائي من المش دة و صوصًا أني عزا عطاى الاوتر الشابابي وتمكمان مان اساتاياب   عان يريا، 
هالث جمعيات في غزمةة من بين ا فتاا التاي تاديرها عايطتاي جطيطاةة لاتا يسا ل ا تارا، انت اباات األ االي  

 في غزة بل تبدو محسومة لدحالن".
يرت األوساا  لااا"أبو فااادت" يتركمااز فااي مساااي رأسااي   ااان يااون  ا وماان المعااروا أن االمتااداد الجماااه

جناااوس الايااااع(ة لكااان زحفاااي المهمااار حالياااًا نحاااو رفاااح التاااي ُحسااامتة نيابيااااة لمصاااطحة "حماااا " عاااا  
 ة يوضح حج  تأهير  ونفوت .2116

وحااااول ماااادع تااااأهير دحااااالن فااااي الضاااافةة باعتبااااار أن الاااااوائ  المرتبيااااة باااااأل ير فااااازت فااااي معظاااا  
ة ي كمد المصدر تاتي أن "مدينة نابط  تعاد  اارج المنااي، التاي 2102بات المحطية هناا عا  االنت ا

تحكم ااا سااطية عبااا  بالابضااة الحديديااةة إت تشاا د المدينااة حضااورًا وازنااًا لزعااران فااتح ورئااي  ج اااز 
رًة الم ابرات الساب، وعضو الطجنة المركزية توفي، الييراوت التت يطعس عطى كل الحبالة وي ياس تاا

ود ماااروان البرغاااوهية وياااورًا ودم دحاااالن... بساااببي تالسااان أكهااار مااان مااارمة مااا  أعضااااء مااان المركزياااةة 
 وتحديدًا جمال محيسنة عطى  طفية مشروع  رار ياعن في شرعية  رارات فصل جنود  بت   التجنح".
 ويااو  أماا  فاااية شاا دت المنياااة الشاار ية ماان نااابط   كباارع ماادن شاامال الضاافة( أعنااا اشااتباكات
مسطحة بين عناصر أج زة األمان الفطسايينية ومساطحين مان "فاتح" اسات دمت في اا األساطحة الرشاشاة. 
وأفااادت مصااادر إعالميااة أن االشااتباكات اسااتمرت أكهاار ماان أرباا  ساااعاتة وأدت إلااى تحياا  زجاااج 
ة عشرات المنازل والمركباتة فيما أعطنت إصابة شاس بعيار نارتة كماا أغطا، مطهماون الشاوارع الرئيسا
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المحيياة بم اي  نااابط ة مان بين اا شااارع الااد  الرئيساي الااتت ياربي ناابط  باارا  هللاة ومادا ل الم ااي  
 الرئيسية.

هكااتاة تظ اار نااابط  وغاازمة كااأكهر المناااي، "تحااديًا" لطاارئي  فااي هااتا المجااالة لكاان الايااادت الفتحاااوت 
يات فاي غازمة. يشاير يحيى رباح ال ياار باتلاة ويعتارا بحصاول التياار الادحالني عطاى بعا  العضاو 

رباحة في حديهي لا"األ بار"ة إلى أن "فاي حركتاي شابيي بالفااي ااساالمية إت ال أحاد يمكناي أن يساتهني 
أتم كادر ل  يعترا صراحًة بمعاكستي لشرعية أبو مازنة حتى لو كانت تربيي مشاعر  طبياة بادحالن 

 أو مصالح نفعية ويتحرما بنشاي في األير التنظيمية".
مان ممهطاي الما تمر العاا ة ماا يوضاح فعالياة سياساة شاراء الاتم  ماليااة وهناا  %21غزة يمهال و ياع 

ل فاي حياتناا  يتساءل رباح باستنكار: "من أين لدحالن كل هتا المال أصالو هتا المال السياسي يتد م
ي ويحاادمد  يااارات الاابع "ة لكنااي يسااتدرا بااالاول: "لااي  معاااوال أن تن ااار الحركااة بفعاال دحااالنة ف اا

عصية عطى االنكسارة ألن ا واج ت مسباًا ما هو أصعس من تلاة حينماا انشا، عن اا أمهاال نضاال 
 البنا  أبو صبرت( وأبو موسى وأبو  الد وأبو صالح بدع  من سوريا".

 
 "حماس" داخل الصراع

وفيمااا يكهاار الحااديث والنفااي عطااى بناااء "حمااا " منظومااة عال ااات جدياادة ماا  دحااالنة فااإن مااا يظ اار 
الطحظة أن الحركة ضربت عصفورين بحجر واحد. ف ي تضغي عطى عبا  من ج ةة وتحااول حتى 

تحسين العال ة م  مصر وال طيش. لتلا ش دت األونة األ يرة ارتفاعًا غير مسبو، في حوادث أمنياة 
مست السط  األهطي في غزةة وبدأت بسطسطة تفجيرات متزامنة و عت في منازل  يادات فتحاوياة عشاية 

 تأبين ياسر عرفات في تشرين الهاني الماضي.تكرع 
ولوحظ أن غالبية الحوادث كانت تست دا تيارًا فتحاويًا بعينية سواء عبار حار، مكتاس "هيئاة األسارع 
والمحااررين" ة أو االعتااداء عطااى م سسااة "رعايااة أساار الشاا داء والجرحااى" التااابعتين لمنظمااة التحرياار 

" تحاااول تصااوير نفساا ا بعياادة عاان المناكفااات الدا طيااة التااي يرأساا ا عبااا  أيضااا. وباارغ  أن "حمااا 
الفتحاوياااةة فاااإن المااان ش التمييااازت الاااتت تتبناااا  فاااي التعامااال مااا  أنصاااار عباااا  ودحاااالن يحااابي كااال 
محاوالت ا. ف ي فتحت الميادين كافة ألنصار األ ير لطتظاهر ضاد غاريم  ة لاتلا يارع أباو النجاا أن 

اال مساا ولية إيااال، شاابح الفطتاا ان األمنااية لكااون المطااا األمنااي بمشااغوالتي كافااًة ال تتااوال  "حمااا  تتحمم
 فتح أو أت فصيل ال ر"ة مستغربًا من تاييد "األعمال الت ريبية" ضد مج ولين.

وعن إمكانية اساتئناا عااد الما تمرات فاي الايااعة ي كماد أباو النجاا أن " ضاية المايوعاة رواتاب   فاي 
يل الرواتااس ستسااتكمل االنت ابااات فااي األ ااالي "ة لكاان يريا ااا إلااى الحاال بالاريااس العاجاالة وفااور تسااي
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ااال عاااد  الكشاااا عااان اسااامية اسااات ا بأهمياااة تطاااا الاضااايةة وعااادمها مجااارمد   يادياااًا فتحاوياااًا ال ااارة فضم
"مشكطة هامشية ال تا  في صطس األزماة المساتفحطة"ة محاتمرًا مان ان ياار حايااي سيضارس "فاتح"  ريباًا 

 غزمة تحديدًا.لو ل  ُيَعد ترتيس أوضاع الحركة في 
 مفاجآت مرتابة عطى أسماء التشكيطة الايادية

تاارجح التاااديرات الراهنااة حاادوث ترتيااس تنظيمااي جديااد عاصااا فااي "فااتح" تت ططااي بعاا  المفاجااآت فااي 
أسماء الش صيات التي ستتسطم  الراية من أعضاء المركزية والمجط  الهورت في الم تمر العا  الساب  

تاوافر حظاوظ كبيارة فاي الاياادة المرتاباة لارئي  الم اابرات الفطساييني المرتاس. ويفياد مصادر  ااص ب
ماجاد فاارجة وكاتلا عضااو الطجناة المركزيااة جماال محيساانة الطاتين اضاايطعا بم ماات ترتيااس الماا تمرة 
بأمر من محمود عبا ة كما يشير إلى د ول محافظ را  هللا والبيرة ليطى غنا ة ورئي  ج از ال دمة 

ياااد إلاااى الطجناااة المركزياااةة التاااي تعاااد الطجناااة الايادياااة األولاااى فاااي الحركاااة وتمطاااا المدنياااة موساااى أباااو زا
 صالحيات واسعة.

لكن إ صاء أعضاء المركزية التين شغطوا موا ع   ألكهر من دورتين متتالينة مهل نبيل شعث وعبا  
اد  التت زكي وسطي  الزعنونة ال يزال مهار جدل في األوساي الفتحاويةة و صوصًا أن الم تمر الس

لا  ياوصب باتلا. وتشاير تااارير صاحافية إلاى وجاود حالاة مان االحتااان دا ال أرو اة  2118عاد عا  
المركزية. بعد التأكمد من اساتماتة هالهاة مان أعضااء المركزياة عطاى تأجيال الما تمر بحكا  تحاالف   ما  

الستشاارت  الحار  محمد دحالن. كتلا يتو   أن يش د الم تمر حضاورًا الفتاًا لاياادات فاي المجطا  ا
الاااادي ( كناااوع مااان إعاااادة مراكاااز تاااوازن الااااوع بعاااد انت اباااات المااا تمر السااااد . ومااان أهااا  األساااماء 

 الميروحة لتلاة فارو، الادومي ونبيل عمرو وأحمد  ري .
 6/2/2102، األخبار، بيروت

 
 بحجة أنها غير قانونية أقامها االتحاد األوروبي بالقدس مبانٍ نتنياهو يأمر بهدم  

أصدر رئي  حكومة االحتالل بنيامين نتنياهوة تعطيماتي لوزير جيشي : ترجمة صفا -الاد  المحتطة 
موشي يعطون بالعمل فورًا عطى هد  مباني وكرافانات نشرها االتحاد األوربي بمناي، شر ي الاد  

  االتحاد وجاء هتا الارار في أعااس كشا الاناة العبرية الهانية عن  يا "".Cبااضافة لمناي، 
"" شر ي الاد  بااضافة لمناي، في بطدة E1األوربي بنشر العديد من المباني المتناطة بمنياة 

وناطت الاناة عن اادارة المدنية ااسرائيطية  ول ا إن ا ل  تسمح بوجود أت مبان   العيسوية بالاد .
 االتحاد األوربي. غير  انونية بالمناي، الفطسيينية المحتطة ومن ضمن ا تطا التي نشرها
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وعامس مصدر في االتحاد األوروبي عطى  رار نتنياهو" بالاول: "إن المباني جاءت بسبس الحاجة 
 الفطسيينية المطحة".

 6/2/2102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 بين الجانبين العالقات الدبلوماسية في تاريخيعلون يزور الهند للمرة األولى  

اريخ العال ات الدبطوماسية بين الجانبينة يزور وزير األمن ااسرائيطي موشيي يعطون لطمرة األولى في ت
ال ند في الساب  عشر من الش ر الجارت. ويتو   أن يجرت يعطون سطسطة لااءات م  كبار المس ولين 
 هناا وزيارة معار  أسطحة ض مة. ويولي ااسرائيطيون أهمية كبيرة ل ت  الزيارة التي يرون في ا

 منعيفًا في العال ات األمنية بين الدولتين.
وتعدم ال ند تات أهمية استراتيجيةة ويتو   أن تهمر الزيارة صفاات أمنية بين الدولتين تد ل إلى 
اال تصاد ااسرائيطي مطيارات الدوالرات. وكانت الصحا ال ندية  د نشرت  بل أش ر معطومات عن 

ة سيت  نصب ا عطى "0باراا "صاروخ  262إسرائيل لط ند  صفاة صواريخ بين الدولتينة حيث ستبي 
سفينة من سفن األسيول الحربي ال ندت. وزار وزير الدفاع ال ندت إسرائيلة في ش ر تموز  04

 صفاات سالح أ رع. منا شةالماضية وجرت  الل الزيارة 
 6/2/2102، األخبار، بيروت

 
 ءة لإلسالمباإلسا "اإلسرائيليين"ليبرمان يسعى لكسب تأييد  

عر  وزير ال ارجية "ااسرائيطي" أفيغدور ليبرمان وأنصار ة أم ة صحيفة "شارلي :  أ .ا .س(
إيبدو" الفرنسية السا رة عطى المارة في "تل أبيس" متحاياًل عطى  رار لجنة االنت ابات المركزية التي 

وفي مسعى مني لحشد الرأت  تطات شكوع لمن  توزيع ا مجانًا بسبس م الفة تلا لطاانون االنت ابية
العا  لمصطحة حزبي. وو ا ليبرمان م  أنصار حزبي اليميني المتشدد "إسرائيل بيتنا" وعطى أفواه   
الصاات تعبيرًا عن احتجاج   عطى تاييد حرية التعبير في جادة روتشيطد المزدحمة بالمارةة و اموا 

عطى العدد األ ير التت  االيالعاتاحة  برف  أعداد من الصحيفة التي عرضوها كتلا عطى ياوالت
يتضمن رسمًا مسيئًا لطنبي محمد  صطى هللا عطيي وسط (. وكتس ليبرمان وأنصار  "الوض  ال يحتمل.. 

 اليو  من  الصحيفة وغدًا سيمنعون النشيد الويني".
 6/2/2102، الخليج، الشارقة
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 .. وليبرمان يتوجه إلى المحكمة العليا"شارلي إيبدو"من توزيع  ليبرمانلجنة االنتخابات تمنع  
وزير  ارجية إسرائيل أفيغدور ة أن ودي  عواودةة عن 6/2/2102، القدس العربي، لندنتكرت 

التي أساءت إلى الرسول محمد عطيي  "شارلي إيبدو"ليبرمان كرر محاولتي بدعوة حزبي لتوزي  مجطة 
عن تسويا ا  "ستيماتسكي"شبكة توزي  الكتس  الصالة والسال  مجانا بشوارع إسرائيل بعدما تراجعت

لكن رئي  لجنة االنت ابات المركزيةة الااضي سطي  جبرانة حال دون  بضغي من فطسيينيي الدا ل.
 "شارلي إيبدو"من توزي  العدد ال اص من جريدة  "إسرائيل بيتنا"تلا بإصدار   رارا بمن  حزس 

نائس احمد الييبي التت تاد  بيطس لطجنة الفرنسية دا ل مغطا حمل هجوما شديدا عطى ال
وحدد الااضي بعد النظر في شكوع الييبية أن توزي  الجريدة يعتبر  االنت ابات لمن  التوزي .

 ة وأمر بمن  توزيع ا."دعاية انت ابية ترتبي بتادي  هدية"
لى المحكمة ليبرمان أعطنة أني  رر بصفتي الحزبية التوجي إة أن 6/2/2102، الغد، عّمانوأضافت 

العطيا ضد  رار رئي  لجنة االنت ابات المركزية التت منعي من توزي  صحيفة تشارلي إيبدوة التي 
 تتضمن رسوما مسيئة لطرسول الكري ة كجزء من حمطتي االنت ابية.

 
 " تنتقد نتنياهوتويترموقع "يواجهون اإلقالة بسبب تعليقات على  إسرائيليينثالثة دبلوماسيين  

 الت وزارة ال ارجية ااسرائيطية يو  ال مي  إن سفير إسرائيل لدع سويسرا : أحمد حسن -الاد  
واهنين ال رين من الدبطوماسيين معرضون لطفصل بسبس نشر تعطياات عطى مو   تويتر تنتاد رئي  

 .األبي الوزراء بنيامين نتنياهو وعال تي المتوترة م  البيت 
مل نتنياهو عطى التصدت النتاادات محطية و ارجية بشأن وتأتي التعطياات الم ينة في حين يع

من انت ابات  أسبوعينكطمة في الكونجر  األمريكي يو  الهالث من مار   بل  أللااء ييي 
 يسعى لطفوز في ا بفترة والية رابعة. إسرائيلبرلمانية في 

ااسرائيطي بشأن حيادية  وتجيء الارارات التأديبية لطهالهة وسي تد ي، متزايد من جانس الرأت العا 
مار  التار وتعتبر عطى نيا، واس  بمهابة  .0موظفي الدولة  بل االنت ابات التي تجرت في 

 استفتاء عطى نتنياهو.
وأكد متحدث باس  وزارة ال ارجية أن التعطياات حاياية و ال إني ت  استدعاء الدبطوماسيين لجطسات 

 صول عطى تعطي، فورت من أت من الهالهة.تأديبية ومن الممكن فصط  . ول  يتسن الح
ووصا تساحي هنجبي نائس وزير ال ارجية التعطياات بأن ا "شائنة" وشبي الدبطوماسيين بجنود 

في الساحة الدبطوماسية  إسرائيل"إن   في الوا   محاربون ألجل  إسرائيلو ال هنجبي لراديو  متمردين.
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وحولوا فجأة أسطحت   ضد  الت ديدات.ضد كل أنواع ضد معاداة السامية وضد التحري  الفطسييني و 
 ."اسرائيل ادت   الزعماء المنت بين 

تا"يجس أن يتف، ه الء النا  م  كل موا ا الدولة بغ  النظر عن السياسة.  وأضاا ل  يمكن    وا 
 فيجس أن يستايطوا."

 2/2/2102، وكالة رويترز لألنباء
 
 اتهام بالفساد ضد بن إليعيزر تقرر تقديم الئحة اإلسرائيلية النيابة 
 ررت النيابة ااسرائيطيةة في منياة تل أبيسة تادي  الئحة ات ا  ضد عضو الكنيست : ارس40عاا

والوزير سابااة بنيامين بن إليعيزرة وتلا استمرارا لتوصية الشريةة  بل نحو ش رة بتاديمي 
 نة األمانة وارتكاس م الفات ضريبية".لطمحاكمة بشب ة "تطاي الرشوة وتبيي  أموال واالحتيال و يا

ومن المارر أن تاد  مسودة الئحة االت ا ة في األيا  الاريبةة لطمستشار الاضائي لطحكومة ي ودا 
فاينشياينة وتلا  بل استدعاء بن إليعيزر لجطسة استماع. وبحسس النيابة فإن المطا في مراحل 

 متادمة.
 6/2/2102، 40عرب 

 
 اليسار-للشرطة اإلسرائيلية ضد أحزاب الوسط  بشكوىقدم " تتشبيبة الليكود" 

شكوع رسمية إلى الشرية  أم و د  رئي  شبيبة الطيكود دافيد شيان  ودي  عواودة: -الناصرة 
ة بدع  مالي V15اليسارة تدير حمطة بواسية تنظي   –الوسي  أحزاسادعى في ا ان ااسرائيطية 

وتعتمد شكوع شيان عطى الدعوع التي  دم ا  اانون.ض   من الجمعياتة وبشكل يتعار  م  ال
حزبي إلى لجنة االنت ابات المركزية في هتا الموضوعة التي يفتر  أن تبث في ا الطجنة  الل األيا  

 الاريبة.
 6/2/2102، القدس العربي، لندن

 
 " يهدد حنين زعبيحركة كهانا"زعيم القناة السابعة:  

ة بايادة "ياحد"  حركة ك انا باروخ مرزل المرشح في إيار كتطة ودي  عواودة: وجي زعي -الناصرة 
يشاتة ت ديدا مباشرا إلى النائبة حنين زعبي  إيطيلطي ود الشر يين  "شا "النائس المنش، عن حزس 

 التجم  الويني الديمارايي( و ال لمو   المستوينين  الاناة السابعة( اني سي ت  بشيس االبتسامة 
تعايس مرزل عطى  رار  تادي  اعترا  إلى لجنة االنت ابات  إيارا الت ديد في عن وج  ا. جاء هت
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الاائمة ينفون وجود إسرائيل  أعضاءعطى الاائمة العربية المشتركة وميالبتي بشيب اة مبررا يطبي بأن 
التنظيمات  أوكدولة ي ودية ويحرضون عطى العنصرية ويدعمون الكفاح المسطح لطدول المعادية 

 .إسرائيلبية ضد اارها
 6/2/2102، القدس العربي، لندن

 
 " سوف تبدأ بضخ الغاز إلى مصر قريباً إسرائيلالتلفزيون اإلسرائيلي: " 

سرائيل سيعاود العمل من جديد  :الجزيرة  ال التطفزيون الرسمي ااسرائيطي إن  ي الغاز بين مصر وا 
عطيي  بل تو في عن العمل  بل   ريباة وسيضخ ال ي الغاز من إسرائيل إلى مصر عك  ما كان

 إت كان ينال الغاز من مصر إلى إسرائيل. سنواتةنحو أرب  
سرائيطية  الل زيارة ممهطي ما إلى الااهرة  ويجيء هتا التيور همرة اتفا، أبرمتي شركتان أميركية وا 

 األسبوع الماضي.
من حال "تمار" ااسرائيطي  وكان الوفد إسرائيطي  د بحث في الااهرة األحد الماضي سبل نال الغاز

عبر  ي أنابيس شركة شر، البحر المتوسي التت كان م صصا أساسا لنال الغاز من مصر 
 اسرائيل.

 2/2/2102، الجزيرة نت، الدوحة
 
 من اإلسرائيليين يفضلون نتنياهو رئيسا للوزراء %22استطالع لموقع "والال":  

ديد لطرأت أن حزس الطيكود يتاد  عطى منافسي بينت نتائش استيالع ج :بترا - الاد  المحتطة
ماعدا في انت ابات الكنيست المابطة المزم  اجرا ها  26وسوا يحصل عطى  "المعسكر الص يوني"

البيت "العبرتة تراج  حزس  "الوال"ووفاا الستيالع الرأت التت أجرا  مو    من التار. .0في الا 
ماعدا وتساوع م  حزس الاائمة العربية  02يت لا برئاسة وزير اال تصاد نفتالي بين "الي ودت

ال ت يد بااء رئي  المشتركة. وأشارت نتائش االستيالع إلى أن نسبة كبيرة من المجتم  ااسرائيطي 
الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو في منصبية لكن النتائش ت تطا حين ي يرون بين نتنياهو ورئي  

بتشكيل « المعسكر الص يوني»اسحا، هرتسوغ. كما توضح أن فرص « المعسكر الص يوني»
 ائتالا حكومي ضئيطة بالنسبة لمعسكر اليمين.
لطمعسكر » 23ماعدا ماابل  26حزس الطيكود عطى  وحسس نتائش استيالع الرأت سوا يحصل

 01متساويا م  الاائمة العربية المشتركةة و« البيت الي ودت»ماعدا لحزس  02ة و «الص يوني
برئاسة « كطنا»مااعد لحزس  0مااعد لحزس هناا مستابل برئاسة وزير المالية الساب، يائير البيدة و
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 .الجناح الديني الشر ي  -مااعدة شا  .ديني الغربي الجناح ال -موشي كحالونة وي دوت هتوراة
مااعدة وحزس ياحد برئاسة  4مااعدة وميرت   .برئاسة أفيغدور ليبرمان « اسرائيل بيتنا«مااعدة و

 مااعد. 4إيطي يشات المنش، عن حزس شا  
ي يدون بالمئة إن    26وردأ عطى س ال هل ت يد بااء نتنياهو في منصبي في رئاسة الحكومةة  ال 

بالمئة  02بالمئة إن   يرفضون بشدةة و 38بالمئة ي يدون بشكل أو بآ رة فيما  ال  08بشدمةة و
بالمئة من ااسرائيطيين  42 الوا إن   يرفضون بشكل أو بآ ر. ويتضح من هت  المعييات أن 

اوتة عطى بالمئة يعترضون بدرجات متف 20ي يدون بدرجات متفاوتة احتفاظ نتنياهو بمنصبية ماابل 
باائي في السطيةة لكن حينما  ير المستيطعون بين نتنياهو وهرتسوغة وسئطوا من األنسس لتولي 

 .0بالمئةة و ال  30بالمئةة فيما حاز هرتسوغ عطى  22رئاسة الحكومة حاز نتنياهو عطى نسبة 
 بالمئة إن   ال يعرفون.

 6/2/2102، الدستور، عّمان
  
 نجاح المصالحةسبل إ تبحثشخصيات فلسطينية  

إلاى عااد لاااء لتادار  سابل إنجااح  ةتداعت مجموعة من الش صيات الوينية المساتاطة؛ أما  :عممان
 الج ود المبتولة ان اء االناسا ة وتحاي، المصالحة الفطسيينية.

وأشاد رئاي  التجما  الاويني لطش صايات المساتاطة منياس المصارت "باالج ود المبتولاة حالياًا مان أجال 
و االة  االل االجتمااعة إن "الحاجاة اآلن  ل لطاضايا العالاة في اتفاا، المصاالحة الوينياة".إيجاد حطو 

ارادة و رار سياسي من أجل إن اء االناسا ة في ظل األوضاع التي يعيش ا الشعس الفطسييني والتي 
 هي عطيي".تحت  عطى الجمي  أن يتحمل مس ولياتي الوينية واأل ال ية ا راج الحالة الفطسيينية مما 

وأكاااد المجتمعاااون ضااارورة "ال اااروج مااان الحالاااة السااايئة الراهناااة نتيجاااة ممارساااات االحاااتاللة واساااتمرار 
االناسااااا  السياسااااي والجغرافااااي"ة محااااترين ماااان أن "اسااااتمرار  سيضاااارس النساااايش االجتماااااعي لطشااااعس 

جاادة ان ااء  ويالبوا "بات ات  ياوات الفطسيينية ولن تاتصر الهار  عطى الضفة الغربية و ياع غزة".
االناسااا ة وتنفياات بنااود اتفااا، المصااالحة وبحااث تمكااين عماال حكومااة التوافاا، الااويني فااي  ياااع غاازةة 
تم يدًا لتوحيد الم سسات وحل  ضية رواتاس الماوظفين وفا، اللياات واضاحةة وتاولي الحكوماة م ام اا 

اسااارائيطية  اااالل ماااا دمرتاااي اللاااة الحااارس ا إعماااارعطاااى المعاااابر والحااادود واألمااانة ك ياااوة لبااادء إعاااادة 
وأشاروا إلى أهمية "وض  اللياات فورياة لطتنفيات وجاداول زمنياةة ومرجعياات محاددة باين  عدوان ا ضدم ".

 أعضاء وفد منظمة التحرير وحركة حما ة بما يس ل من  يوات تحاي، المصالحة". 
 6/2/2102 ،الغد، عّمان
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 مرابطات ثالثاألقصى.. واعتقال المسجد مستوطنون يقتحمون  

 الاات دائاارة األو اااا ااسااالميةة إن شاارية االحااتالل اعتاطاات هااالث  إبااراهي :كاماال  -الاااد  المحتطااة 
م ة واحتجزت هوية أحد حرا  المسجد األ صى عند باس المغارباةة وحاولات منا  كااميرا أمرابيات 

ت دائرة األو اا من تصوير همجيت   في التعامل م  حرا  المساجد األ صاى والمصاطين دا ال باحاا
 المسجد األ صى المبارا.

وأشااارت الاادائرة إلااى أن أحااد المسااتوينين أدع صااالة تطموديااة بصااوت  عااال  بااالارس ماان مااوازين باااس 
المطااا فيصاالة و ااد تااد ل حاارا  المسااجد بشااكل سااري  لو ااا المسااتوينة فيمااا حاااول مسااتوين ال اار 

شااعائر تطموديااة فااي  االعتااداء عطااى أحااد حاارا  المسااجد حينمااا يطااس منااي ال ااروج ماان المسااجد ألدائااي
 المسجدة وتد طت عناصر شرية االحتالل المرافاة لطمستوينينة وأ رجت المستوين من األ صى.

ة المسااجد األ صااى أماا وكاناات مجموعااات صااغيرة ومتتاليااة ماان المسااتوينين الي ااود ا تحماات صااباح 
اللة وساي من باس المغارباةة بحراساات  مشاددة ومعاززة مان عناصار الوحادات ال اصاة بشارية االحات

 تواجد عدد كبير من المصطين ويطبة حطاات العط  في المسجد.
وأشاااارت األو ااااا ااساااالمية إلاااى اساااتمرار الشااارية احتجااااز هوياااات النسااااء أهنااااء د اااول ن المساااجد 

 األ صى المبارا.
 6/2/2102 ،الرأي، عّمان

 
 خطط إسرائيلية متنامية لتهويد شرقي القدس عنيكشف حنا عيسى  

تر حناااا عيساااى األماااين العاااا  لط يئاااة ااساااالمية المسااايحية لنصااارة الااااد  والمادساااات مااان را  هللا: حااا
ممارسااات سااطيات االحااتالل ااساارائيطي ال ادفااة لتغيياار معااال  مدينااة الاااد  عباار ال يااي التااي تاااو  
الحكومااة ااساارائيطية بإعاادادهاة لتوسااي  األحياااء الي وديااة فااي شاار ي الاااد  تتنااافى بشااكل ميطاا، ماا  

 ..086الاانون الدولي التي تعتبر أن شر ي الاد  جزء من األراضي الفطسيينية المحتطة عا    واعد
أن ال يااة ااساارائيطية المنااوت تنفيااتها فااي  2/2وأضاااا عيسااى فااي بيااان تطاتااي " ااد  باار " ال مااي  

دينة شر ي الاد  "هدف ا األساسي توسي  األحياء الي ودية عطى حساس الوجود الفطسيينية لتفريغ الم
من ساكان ا األصاطيين لحسااس المساتوينين الي اود"ة وأوضاح أن  واعاد الااانون الادولي تحاتر إسارائيل 

 من إجراء أت تغيير في معال  المدينة المادسة سياسيا أو  انونيا أو جغرافيا أو سكانيا.
 2/2/2102قدس برس، 
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 االحتالل اإلسرائيلي يعيد هدم قرية "بوابة القدس" مجدداً  
فااادت أبااو سااعدع: لطماارة الهالهااة ت ااد   ااوات االحااتالل ااساارائيطية  ريااة "بوابااة الاااد " التااي  - را  هللا

لتنفياات م يااي  عطااى م يااي اعااادة تااويين الباادو فااي مناااي،ة شاار، الاااد ة تم يااداً  أ يماات احتجاجاااً 
ية ظ ار فاد داهمت  وة كبيارة مان  اوات االحاتالل المنيااةة ترافا اا جرافاة عساكر  " االستيياني.0"ئي 

أم  ال مي ة الارية ودمرت ال ياا  وجرفات األر  بشاكل متعماد وصاادرت محتويات ااة  اصاة بعاد 
 نجاح نشياء المااومة الشعبية في بناء الارية من جديد.

 6/2/2102 ،القدس العربي، لندن
 
 من الضفة فلسطينياً  11االحتالل يعتقل  

مواينااًا فطساايينيًا ماان ماادن  00ة 2/2ل مااي  يااو  ا اعتااال جااي  االحااتالل ااساارائيطية فجاار :ال طياال
فطسيينيًا مممان  00وتكرت مصادر عبريةة أن جي  االحتالل اعتال  وبطدات الضفة الغربية المحتطة.

 يصف   با"الميطوبين"ة وجرع ناط   لمراكز التحاي، ااسرائيطية.
 2/2/2102قدس برس، 

 
 إداري في سجون االحتالل معتقل 500 :نادي األسير 
أكاد ناادت األسااير الفطسايينية باأن عادد المعتاطااين إدارياًا فاي سااجون  إبااراهي :كامال  -د  المحتطاة الاا

معتااال إدارتة وأن محافظااة ال طياال كاناات األكهاار اساات دافًا باالعتاااال  211االحااتالل  ااد وصاال إلااى 
جط  التشريعي معتااًل إداريًا من   ه  نوماس في الم 02ة إلى أن أم ولفت النمادت في بيان  اادارت.

الفطساايينية  ضااوا ساانوات متفر ااة يويطااة فااي االعتاااال اادارتة واعتاطااوا دون ت مااة محاادمدة أو مسااومغ 
 انونية وتتترمع سطيات االحتالل باعتااال   بوجاود مطاا سارمت ضادمه ة وال ُيسامح لاساير أو محامياي 

 ال طيل. معتاطين إداريًا ه  من محافظة 210وتكر النادت أن  بااليمالع عطيي.
 6/2/2102 ،الرأي، عّمان

  
 سنوات خمس فلسطينيًا عمره طفالً  دهسيمستوطن  :الخليل 

سانوات( فاي  2ما  اليفال محماد الجعبارت  أده  مساتوين صاباح  إبراهي :كامل  -الاد  المحتطة 
ووصاااافت مصااااادر يبيااااة جااااراح اليفاااال  يطااااوت بااااالفرار مااان المكااااان. أنحاااارة الجعباااارت بال طياااالة  باااال 

 ة حيث ت  ناطي إلى مستشفى ال طيل الحكومي لتطاي العالج.بالمتوسي
 6/2/2102 ،الرأي، عّمان
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 على حكومة التوافق شركات نظافة مشافي غزة تؤجل إضرابها احتجاجاً  

 شاامالً  أشرا ال ور: أجطت شركات النظافة الم صصة لطعمل في مشافي  ياع غازةة إضاراباً  -غزة 
 التواف، الويني مرة أ رع.عن العملة كانت ستنفت  ضد حكومة 

و اااررت هااات  الشاااركات تعطيااا، عمط اااا الن اااائية والتو اااا عااان تاااادي  ال ااادمات إلاااى األسااابوع المابااالة 
 وحددت يو  الهالهاء المابل كموعد ن ائي لحل أزمت اة  بل الشروع في ااضراس.

ن مان الماارر أن جاء  رار التأجيل بناء عطى وسايات أجريت  الل الساعات الاطيطة الماضيةة إت كا
  اللي ااعالن عن الد ول في إضراس شامل جديد. ة يت م صحافياً  يعاد ممهطو هت  الشركات م تمراً 

وأعطاان رئااي  االتحاااد العااا  لناابااات العمااال سااامي العمصااية أنااي جاارع بالتنسااي، ماا  شااركات النظافااة 
حوياال مسااتحاات الشااركات التوصاال التفااا، ماا  وزارة الصااحةة بمنح ااا فرصااة ليااو  الهالهاااء الماباال لت

ياساار الواديااة رئااي  تجمااا  الش صاايات المسااتاطة وج اااات  .وأوضااح العمصاااي أن د وعمااال النظافااة.
ن اء األزمة.  أ رع تد طوا لحل وا 

 6/2/2102 ،القدس العربي، لندن
 
 يوماً  16االحتالل يقرر اإلفراج عن صحفي فلسطيني بعد اعتقاله لـ  

ساااايينية أن محكماااااة "سااااال " العسااااكرية التابعاااااة لاااااوات االحاااااتالل أفااااادت مصااااادر حاو ياااااة فط :را  هللا
ة اافااراج عاان الصااحفي الفطسااييني مجاهااد بنااي مفطااحة وهااو ماان 2/2ااساارائيطي أ اارتة يااو  ال مااي  

 يومًا. 06سكان بيتونيا  ضاء را  هللاة وسي الضفةة وتلا بعد اعتاال  استمر مدة 
نجاال الشا يد محمااد بناي مفطااحة وهاو يعماال محااررًا وأشاارت المصااادر إلاى أن الصااحفي بناي مفطااح هاو 

 أبو دي . -صحفيًا في شبكة "هنا الاد " لإلعال  المجتمعي التابعة لجامعة الاد 
 2/2/2102قدس برس، 

 
 ثماني سنوات في سجون االحتالل أمضىغزة: اإلفراج عن أسير  

فطسييني أشارا السير عن األ 2/2أفرجت سطيات االحتالل ااسرائيطي بعد ظ ر يو  ال مي   :رفح
(ة من حي الجنينة في رفح جنوس  ياع غزةة عناد معبار بيات حاانون "ايارز" شامال عاماً 34عو   

 ياااع غاازةة وتلااا بعااد اعتاااال دا   هماااني ساانوات؛ حيااث تاا  ا تياااد  بمساايرة محمولااة ماان  باال أ اربااي 
 وأصد ائي إلى مساي رأسي في الحي.

 2/2/2102قدس برس، 
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 على حدود غزة الطوارئ حالةع الجيش المصري يرف 

كشا مصدر عسكرت مصرت كبير لا معا ان  وات حر  الحدود المصرية  :مراسل معا -الااهرة 
 العسكرية عطى الحدود م   ياع غزة. اليوارئرفعت حالة 

االست بارات المصرية عن  ألج زةواوضحت المصادر ان ات ات هتا الارار جاء بعد ورود معطومات 
ر من حركة حما  الايا  بمظاهرات ضد مصر عطى الحدود مباشرة بعد عصر اليو  اعتزا  عناص

بمنياة صالح الدين الحدودية لطتظاهر ضد  رار محكمة مصرية ا رت ان كتائس الاسا  "تنظي  
 ارهابي".

واضاا المصدر ان حر  الحدود المصرت انتشر بمنياة االنفا، الحدودية وعطى حدود غزة تحت 
يائرات االباتشية كما اعتطت الاناصة اسيح المناي، العسكرية المنتشرة عطى غياء جوت من 
 الحدود م  غزة.

 6/2/2102وكالة معا اإلخبارية، 
 
 مليار دوالر تعهدوا بها لغزة 5.4مصر والنرويج تدعوان المانحين لسداد  

فيت وعوده  دعت مصر والنرويش المانحين يو  ال مي  الى تن: أحمد حسن -دينا عادل  -أوسطو 
مطيار دوالر لطفطسيينيين بعد الحرس التي ش دها  ياع غزة العا   274بتادي  مساعدات  يمت ا 

 الماضي.
 ويشمل المانحون دول ال طيش التي تتعر  لضغوي بسبس ان فا  أسعار النفي.

 دوا  اللي وكتبت الدولتان الطتان  ادتا م تمرا لطمانحين عاد في الااهرة في اكتوبر تشرين األول تع
بتادي  هت  األموال رسالة مفتوحة لطمانحين و التا إن اهالي غزة يعانون في ظل معدل اعادة 

 ااعمار أبيأ مما كان متو عا.
و ال وزير ال ارجية المصرت سامح شكرت إن الدولتين تشعران بأني أصبح من الضرورت تتكير 

 ة بأن عطي   "الوفاء بالتزامات   في هتا الصدد."المانحين التين وعدوا بالمساعدة في إعادة إعمار غز 
و ال وزير ال ارجية النرويجي بورج بريند  في م تمر صحفي "ل  يبطغنا أحد بأني غير مطتز  بما تع د 

 بي لكن ايضا نتيجة أسعار النفي ومسائل أ رع في ال طيش كان هناا بع  البيء."
ااسالمي في اوسطو دوال بعين ا باالنتااد او يحددا ول  ي ص الوزيران عاس اجتماع لمنظمة التعاون 

 مطيار دوالر تع د ب ا المانحون وصل الى الفطسيينيين. 274ك  من مبطغ 
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ومن بين الدول التي تع دت بتادي  مساعدات العا  الماضي عرضت  ير دف  مطيار دوالر ووعدت 
مطيون  202اليات المتحدة بمبطغ مطيون دوالر. وتع دت الو  211كل من الكويت واامارات بتادي  
مطيون  21مطيون دوالر( وتع دت المانيا بمبطغ  42مطيون يورو   41دوالر بينما وعدت فرنسا بتادي  

 يورو.
و ال بريند  ""نعط  أن هناا منازل تبنى اآلن ويعاد إعمارها لكن وتيرة هتا ليست بالمستوع التت 

 يدة األهمية."تو عنا  وكنا نتمنا  ل تا فإن ا مسألة شد
و ال الوزيران إن ما سياومان بالمتابعة من  الل إجراء اتصاالت ش صية م  دول أ رع في 

 األسابي  الاادمة.
و ال بريند  "لي  دورت أن تكون لدت  ائمة بمن سدد ومن ل  يسدد لكن لدينا نظرة عامة عن هتا 

 وسنتاب  م  الدول التي ل  تتمكن من التنفيت حتى اآلن."
يوما بين اسرائيل وحركة حما  التي تدير  ياع غزة عن ماتل اكهر  21فرت الحرس التي دامت وأس
معظم   من  3.فطسييني معظم   من المدنيين بينما بطغ عدد الاتطى ااسرائيطيين  2011من 

 الجنود.
 2/2/2102وكالة رويترز لألنباء، 

 
 ي لبنانف المقاومة تحذير ديبلوماسي من عمل أمني إسرائيلي ضدّ  

ل  ينتيب تايي  العمطية النوعية لطمااومة في مزارع شبعا المحتطة فصواًلة حيث تضخ : داود رمال
سرائيطيا  األوساي السياسية والديبطوماسية يوميا المزيد من التحطيالت حول أبعادها ونتائج اة لبنانيا وا 

 وا  طيميا.
رائيطية في الانييرةة عمدت الواليات المتحدة بعد العمطية ااس»وتاول أوساي ديبطوماسية غربيةة إني 

األميركية عبر الانوات الديبطوماسية إلى إبالغ رئي  الوزراء ااسرائيطي بنيامين نتنياهو أن اادارة 
األميركية لن تغيي في هتا التو يت أت حرس ال م  حزس هللا وال م  سوريا وال م  إيرانة وحتمرتي 

سكريةة  د ت دت الستدراج إسرائيل إلى شن عمطية عسكرية واسعة من أن ا لن تغيي أية حما ة ع
 «.حزس هللا»ضد 

والالفت لالنتبا  أني بمعزل عن المسرحية الفرنسية لتغيية إسرائيل ديبطوماسيا في مجط  األمن عبر 
ة باتيفة إسرائيطية« اليونيفيل»عطى  طفية  ضية ماتل الجندت ااسباني في « حزس هللا»محاولة إدانة 

 فإن عدًدا من العواص  األوروبية بعهت برسائل تتضمن اآلتي:
 .0.10ااا عمطية مزارع شبعا ال تشكل  رً ا لطارار الدولي 
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ألن ا حصطت ضمن أرا  لبنانية محتطةة وجاءت ردشا عطى «  واعد االشتباا»ااا العمطية ال تم  
 عمطية عدائية  امت ب ا إسرائيل.
من  الل االعتداء عطى  0.10 الل اعتداء الانييرة  ر، الارار _ لاد تعمد ااسرائيطي من 

سااي اتفا ية فا االشااتباا في الجااوالن  لبنانيين في أراضي دولة مجاورةة وكتلا  ر، سيادة سوريا وا 
 السورت.

هللاة ستكهما  إسرائيل بعد عمطية المزارع و ياس السيد نصر»وهمة تاديرات وف، الاراءة نفس ا أن 
ة ومن هنا تبرز أهمية ووجوس التفات بع  الدا ل إلى «ا األمني لطنيل من ظ ر المااومةنشاي 

موا في ضد المااومةة ألن إسرائيل تريد االستهمار عطى تصعيد الموا ا السياسية في الدا ل 
  الطبنانية كما أن إسرائيل وبع  المحاور اا طيمية ستزيد دعم ا لطاوع التكفيرية التي تااتل النظا

السورت وحطفائي. كما سيت  تسري  تدريس عشرات الالا المااتطين ارسال  ة لي  إلى الساحة السورية 
 «.وحسسة بل أيضا إلى الساحة الطبنانية

ال جمة التكفيرية اارهابية ستتصاعد في الدا ل الطبناني في أت »ويطفت المصدر االنتبا  الى أن 
 «.سرائيطي لتشكيل شوكة في  اصرة المااومةباعة تتمكن من النفات الي اة بإيعاز إ

 6/2/2102السفير، بيروت، 
 
 عين الحلوةمخيم المولوي من باب التبانة إلى  شاديهكذا فّر "الحياة":  

كشا  رار ات امي صادر عن  اضي التحاي، العسكرت في لبنان فادت صوان : الحياة -بيروت 
ولوت من محطة باس التبانة في يرابط  إلى م ي  تفاصيل عمطية ت ريس الطبناني الميطوس شادت الم

عين الحطوة لالجئين الفطسيينيين  صيدا( في أوائل تشرين الهاني  نوفمبر( الماضي. وتبين أن 
 الفطسييني المو وا فريد حمد هو من ناطي بسيارتي مصيحبًا معي عائطتي لطتمويي.

ألاي الاب  عطى نا طي عند حاجز لطجي  وتمكن المولوت من الد ول إلى الم ي  ب وية مزورة فيما 
 عطى مد ل الم ي  كوني ميطوس بجرائ  أ رع.

وفي معر  التحاي، م  حمد المالح، بعدة مطفات  ال إني نال المولوت وميطوبين ال رين إلى 
 الم ي  بيطس من شاي، زوجتي الفطسييني فادت زيدان ماابل المال.

زوجتي م  شايا ا فادت وأ برتي عن مكاني ه  حضر وتكر حمد أني بوصولي إلى يرابط  تواصطت 
ش ص عطى متن دراجة نارية ويطس مني الطحا، بي حتى باس التبانة فتو ا أما  منزل نزل مني 

 ش ص يعرج وصعد في الماعد ال طفي وعرما عن نفسي أني يدعى محمد سالمة.
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ت المولوت لكني التز  وأضاا حمد أني تحدث م  الراكس أهناء اليري، وعط  أني الميطوس شاد
الصمت. وبوصول السيارة عند مد ل الم ي  وبعد التد ي، ب ويتي حمد والمولوت ألاي الاب  عطى 
األول كوني ميطوس بجرائ  أ رعة وُترا الهاني بعدما سمح لي بايادة سيارة حمد والد ول إلى الم ي . 

 ا هويات  .واعترا حمد بنال ميطوبين ال رين باليرياة نفس ا لكني ال يعر 
 6/2/2102الحياة، لندن، 

 
 ه لكرة المضربمواجهة إسرائيلي بدورة مونبليي يتحاشىالتونسي الجزيري  

انسحس التونسي مالا الجزيرت من الدور األول لدورة مونبطييي الفرنسية الدولية في كرة : الفرنسية
عاءة تفاديا لمواج ة العس ألا دوالر( األرب 261ألا يورو  حوالي  484المضرسة البالغة جوائزها 

وكان مادرا لطجزيرت في حال تجاوز الدور األول أن يواجي العبا إسرائيطيا في همن  إسرائيطي.
 الن ائي.

 2/2/2102الجزيرة. نت، 
 
 جرائم حرب "إسرائيل"واشنطن تعارض تشكيل لجنة تحقيق لبحث احتمال ارتكاب  

اياة الرسمية باس  وزارة ال ارجية األميركية  الت الن -سعيد عرياات -الاد  دوت كو  -واشنين
 جنيفر بساكي ان حكومت ا عارضت تشكيل لجنة تحاي، مجط  حاو، اانسان منت البداية.

( في م تمرها الصحفي 2102شباي  3وأوضحت بساكي في معر  ردها عطى س ال  الهالهاء 
  من رئاسة لجنة التحاي، في اليومي عن رد ف  حكومت ا عطى استاالة الااضي الكندت وليا  شابا

احتمال ارتكاس إسرائيل لجرائ  حرس ضد الفطسيينيين المدنيين أهناء العدوان الحربي عطى غزة 
الصيا الماضي :"لاد عارضنا نحن  حكومة الواليات المتحدة( تشكيل لجنة التحاي، باألسا ة 

إيار مو ا مجط  حاو، اانسان  ولكننا ال نزال  طاين بسبس يبيعة هت  الطجنة المنحازةة وتلا في
  التاب  لام  المتحدة( التاري ي من إسرائيل".

وفي إيار ردها عطى متابعة الاد  دوت كو   الت بساكي: "إننا ال نعتاد بأن اللية تشكيل لجنة 
سرائيل(  تحاي، يساه  في تحاي، األهداا المشتركة التي ت د  اتفا ًا مستدامًا  بين الفطسيينيين وا 

 هو مو فنا المتس،". وهتا
و الت ردا عما إتا كانت حكومت ا تتف، م  مو ا رئي  وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو التت يالس 
بحل الطجنة بالكامل ولي  فاي استاالة رئيس ا شابا : "ال زلنا نبحث هتا الموضوع م  فريانا 

 تحاي، أصاًل.  الم تص(" م كدة أن المو ا الهابت لبالدها هو معارضة تشكيل لجنة
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ورفضت بساكي الرد عطى س ال ب صوص ما إتا كانت الواليات المتحدة مستعدة لمساندة أت تحاي، 
ي ص الجرائ  ااسرائيطية ضد الفطسيينيين التي تحدث بشكل مستمر مكتفية بالاول: "لاد عبرت عن 

 مو فنا من الطجنةة وهتا كل ما هنالا".
 2/2/2102القدس، القدس، 

 
 لوسي تأمل أال يتحدث نتنياهو بالكونغرسنانسي بي 

أعربت زعيمة الديماراييين في مجط  النواس األميركي نانسي بيطوسي ال مي  عن أمط ا : وكاالت
في أال يتحدث رئي  الوزراء ااسرائيطي بنيامين نتنياهو أما  الكونغر  الش ر المابلة ألن الدعوة 

 نياهو تبرير  لابول الدعوة.وج ت إليي "ألسباس سياسية"ة في حين كرر نت
و الت بيطوسي لطصحفيين "في هت  الطحظة أنوت الحضورة لكنني ال زلت المل أال يحصل 

  ال ياس(. هناا عد  ارتياح حاياي".
إن العال ات  -التي نا شت المسألة األربعاء م  رئي  الكنيست يولي إلدشتاين-وأضافت بيطوسي 

را "ة لكن ا ات مت رئي  مجط  النواس جون بينر با"تسيي " األميركية م  نتنياهو "تتس  باالحت
العال ات األميركية م  إسرائيل عبر دعوة نتنياهو لطتحدث أما  الكونغر   بل أسبوعين من 

 االنت ابات ااسرائيطية.
سرائيل ما زالوا يعتادون أني من الشائن أن  وأشارت إلى أن بع  األش اص التت يدعمون نتنياهو وا 

  مجط  النواس "ويستغل بتطا اليرياة من أجل غاية سياسية في إسرائيل وفي الواليات ُيست د
 المتحدة".

وداف  بينر بدور  عن دعوتي لنتنياهو ووصف ا بأن ا "فكرة جيدة جدا"ة وأضاا أن "ت ديد إرهاس 
ألميركي ااسال  المتيرا حاياي. وت ديد إيران لطمنياة وبا ي العال  حاياية وأعتاد أن الشعس ا

م ت  بسماع تلا"ة معربا عن اعتااد  أيضا بأن نتنياهو "هو الش ص األنسس ايصال هت  الرسالة 
 لطشعس األميركي".

وكان بينر  د أعطن توجيي الدعوة لنتنياهو الش ر الماضي من دون استشارة البيت األبي ة وهي 
 ا. يوة اعتبرها كهير من الديماراييين إهانة لطرئي  باراا أوبام

 6/2/2102الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 حملة غير مسبوقة ضد نتنياهو تشنّ  المتحدة الوالياتالقيادات اليهودية في  

ي  ادة التنظيمات الي ودية في الواليات المتحدة رسائل بالغة الحدة إلى الحكومة ااسرائيطيةة أكدوا  وجم
لااء  ياس في ا أن إصرار رئي  الوزراء بنيامين نتنياهو عطى زيار  ة واشنين ميط  الش ر المابلة وا 

ما يتعط، بالمطا اايرانية وسياسة يفي الكونغر  بمضمون م الا لسياسة الرئي  باراا أوباما ف
حكومتي تجا  اادارة األميركيةة كط ا عوامل ستطح، ضررا استراتيجيا بإسرائيل وبالوجود الي ودت في 

 داء غير مسبو،.أميركاة و الوا إن ا ست دت إلى ظ ور ع
و د نال الاناصل العامون في الانصطيات ااسرائيطية دا ل الواليات المتحدةة من  الل تاارير  

حولوها إلى وزارة ال ارجية  الل األسبوعين األ يرينة أجواء غاضبة شديدة انتشرت في أوساي 
عات ال ياس المارر الجاليات الي وديةة وفي صفوا أصد اء إسرائيل بأميركاة حتروا في ا من تب

لنتنياهو أما  الكونغر  في الهالث من مار   التار( المابل. وفي هتا الشأن  ال مس ول رفي  في 
ال ارجيةة إن  ناصل إسرائيل في سان فرانسيسكوة وشيكاغوة وأتالنتاة وبوسينة ولو  أنجطي ة 

ي ا عن  طا   المتزايد بسبس عد  وفيالدلفياة بعهوا إلى وزارة ال ارجية ااسرائيطية ببر يات أعربوا ف
رضا الجالية الي ودية عن  ياس نتنياهو المرتاسة وتكمروا بالرسائل التي يتطاون ا من رجال االتصال 
التين حتروا من أبعاد األزمة العمياة بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو. و ال المس ول الرفي  في 

الاناصل هي أن أصد اء إسرائيل في الواليات المتحدة  الوزارةة إن الرسالة التي تكررت في تاارير
يعتادون أن  ياس نتنياهو في الكونغر  يعتبر  يأ فظيعاة ويمكني أن يسبس ضررا لطعال ات بين 

 البطدين.
 6/2/2102الشرق األوسط، لندن، 

 
 تعيين مبعوث جديد لألمم المتحدة للشرق األوسط 

تعيين الدبطوماسي البطغارت نيكوالت مالدنوا مبعوها لام  واف، مجط  األمن الدولي عطى : الفرنسية
المتحدة لعمطية السال  في الشر، األوسي  طفا لط ولندت روبرت سير التت يشغل هتا المنصس منت 

 ة وتلا وف، ما أفاد دبطوماسيون في المنظمة الدولية..211
 .2103عرا، منت العا  عاما( يشغل حاليا منصس مبعوث األم  المتحدة في ال 42ومالدنوا  

األعضاء في المجط  ل  تعتر  عطى  رار  02ويباا لمصادر دبطوماسية فإن أيا من الدول الا
 األمين العا  لام  المتحدة بان كي مون تعيين مالدنوا في هتا المنصس.
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  ومالدنوا التت كان وزيرا لط ارجية والدفاعة ترأ  البعهة األممية بالعرا، في زمن صعود تنظي
هجوما واس  النيا، سيير في أعاابي عطى أنحاء واسعة  2104الدولة ااسالمية التت شن صيا 
 من هتا البطدة كما في جارتي سوريا.

ويأتي تعيين مالدنوا في و ت تبتل فيي األم  المتحدة ج ودا مضنية في محاولة احياء مفاوضات 
عمار غزة بعد العدوان ااسرائيطي عطى الاياع السال  بين الفطسيينيين وااسرائيطيينة ودع  إعادة إ 

 الصيا الماضي.
 6/2/2102الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 ألنني ال أحترمهم "إسرائيل"شاباس: ال أشعر باإلهانة من تصريحات قادة  

اعتبرت إسرائيل استاالة البروفسور وليا  شابا ة واستبدالي «: الاد  العربي»ا : الناصرة ودي  عواودة
ان ديفي  رئيسة لطجنة التحاي، الدولية في الحرس عطى غزةة انتصارا مزدوجا لدبطوماسيت اة بماكغو 

وتيالس بإلغاء لجنة التحاي، وشيس تاريرها. من جانبي يواصل شابا  م ايبة ااسرائيطيين من 
  الل لااءات صحافية م  وسائل إعال  عبرية يوضح في ا أني ال يحتر   ادت  . وبعد حديث لطاناة

إن استاالتي من رئاسة لجنة التحاي، لن ت هر عطى « يديعوت احرونوت»الهانية  ال شابا  لصحيفة 
ال يمكن إعادة عاارس الساعة إلى الوراءة وال يمكن تشكيل لجنة »استمرارية عمل الطجنة. وأضاا: 

 مون كل جديدةة ولكن حتى لو تشكطت لجنة جديدةة فإن نتنياهو سي رج ضدها. فأمهال نتنياهو يت
 «.لجنة بأن ا معادية اسرائيل

واوضح شابا  لماتا ل  يكشا مسباا بأني  د  وج ة نظر  ضائية لطفطسيينيين ماابل أجر مادتة 
لدت سيرة تاتية يويطة في مجال تادي  المشورةة ول  يسألوني عن تلاة ول  أفكر أن هت  »و ال: 

وج ات نظر مني من  بل التنظيمات  انا م ني ييطس مني»مسألة م مة او تات صطة. وتاب  
 «.والحكوماتة وأنا ال أ ا م  أت يرا ول  أمهل الفطسيينيين

انت تاول متحيزة وانا اعتاد »وفي رد  عطى س ال حول ات امي بالتحيز لطفطسيينيينة  ال شابا : 
 «.ان نتنياهو متحيزة متسائال هل يعتبر كل من ينتاد إسرائيل متحيزاو

عندما يت  نشر التارير ستعرا »ت استاالتي تشكل انتصارا اسرائيلة  ال شابا : وحول ما اتا كان
مضيفا أن «. اعتبار استاالتي بمهابة انتصار هو عمل صبياني»إتا نجحت او فشطتة موضحا أن 

 «.التارير يجس ان يحا، العدالة لطضحايا في الجانبين»
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ني ال يريد ل   و ال شابا  حول لاائي م  سكان مستوينات غالا غزة إ ني تأهر بحكايات   وا 
مواصطة العي  ب وا والتعر  لط يرة ف   يمطكون ح، العي  بسال  وبدون  واة تماما مهل 

 سكان غزة والضفة الغربية.
وردا عطى س ال حول تصريح ليبرمان بأن تعييني لرئاسة لجنة التحاي، يشبي تعيين  ابيل لطتحاي، في 

ا ال يستح، الرد. ل  أ تل احدا. هل يعتبر تادي  استشارة لمنظمة هت» تل هابيلة  ال شابا : 
 «.التحرير  يأو

ل  أشعر بااهانة. »وأضاا ردا عطى س ال حول ما إتا شعر بااهانة جراء انتااد  ادة اسرائيل لي: 
لي   فطكي تشعر بااهانة يجس ان تحتر  النا  التين ينتادوناة وانا ال أكن ل   االحترا ة وبالتأكيد

 «.عندما يتحدهون هكتا
 6/2/2102القدس العربي، لندن، 

 
 مسؤول ياباني: نتنياهو طلب إصدار ترخيص بكازينو إلدلسون في طوكيو 

كشا مس ول رفي  المستوع في الحكومة اليابانية عن أن رئي  حكومة إسرائيلة بنيامين : 40عرس 
توجي إليي ويطس مني عاد اجتماع " اص"  نتنياهوة و الل زيارتي لطيابان في أيار العا  الماضية

 لطتحدث حول منح تر يص ا امة كازينو لصالح شيطدون إدلسون.
وناطت صحيفة "هآرت "ة اليو  ال مي ة عن المس ول الياباني الرفي  المستوع  ولي إني فوجئ من 

 مجرد يرح الموضوع ورف  يطس نتنياهو.
هالث أكبر ا تصاد في العال ة إال أن الاانون في ا ويشار إلى أني عطى الرغ  من أن اليابان هي 

 يحظر إ امة كازينوهات في الدولة.
ويتكر أن إدلسونة أحد الرجال األكهر هراء في العال  وجم  هروة من أعمال الماامراتة هو أكبر 
ممول لحمالت نتنياهو االنت ابيةة وهو مالا صحيفة "يسرائيل هيو "  إسرائيل اليو ( التي توزع 

 مجانا وال دا الوحيد لتأسيس ا هو دع  نتنياهو وسياستي.
 2/2/2102، 40عرب 

 
 2014 في أيلول/ سبتمبردوالر  مليار 262 يسّجل الدين العام الحكومي صر:م 

ل َدين الموازنة العامة المصرية نحو : الحياة -الااهرة  بطيون  26270تريطيون جنيي   078820سجم
في المئة من الناتش المحطي ااجمالية ماارنة بنحو  06ة أت نحو 2104دوالر( في أيطول  سبتمبر( 
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في المئة من الناتش المحطية وف، ما أعطنت وزارة  0672ة تساوت 2103تريطيون ن اية أيطول  07.20
 المال في تارير ش رت عن كانون الهاني  يناير( الماضي.

في الموازنة العامة لطعا  المالي الحالي وكانت الوزارة كشفت عن التاديرات المتو عة لطعجز الكطي 
في المئة من الناتش المحطي ااجمالية في ماابل عجز  01بطيون جنيية أت  241والتي بطغت نحو 

 272بطيون جنيي  الل العا  المالي الساب،. وتو عت أن يبطغ الدين العا  الحكومي نحو  22274بطغ 
في المئة من إجمالي الناتش المحطية ان فاضًا من  8072تريطيون جنيي في العا  المالي الحالية أت 

  الل العا  المالي الماضي. 8370نحو 
كما أشارت إلى ارتفاع عجز الموازنة بين تموز  يوليو( وتشرين الهاني  نوفمبر( الماضيين إلى 

بطيون  6278في المئة من الناتش المحطية في ماابل عجز مادار   476بطيون جنيية أت  01.78
 في المئة من الناتش المحطي  الل الفترة تات ا من العا  الساب،. 373نيية أت ج

 6/2/2102الحياة، لندن، 
 
 قراءة سياسية في القرار المصري ضد كتائب القسام.. الخلفيات واألبعاد 

 رأفت مرة
أصدرت محكمة مصرية  رارًا بتصنيا كتائس الش يد  2102كانون الهاني/ يناير  30يو  السبت 

ز الدين الاسا ة الجناح العسكرت لحركة حما  منظمة إرهابية. وكانت المحاك  المصرية  د أجطت ع
 الجطسات والني، بالحك  مرات عدة.

وصدور هتا الارار عن محكمة مصرية يكمل حمطة االت امات التي صدرت بح، حما  عبر 
عبد الفتاح السيسي  ة حين اناطس2103مصادر رسمية أو عبر وسائل إعالمية مصرية منت صيا 

عطى الرئي  الشرعي المنت س محمد مرسي وحل البرلمان والشورع وعيمل أحكا  الدستور وا تح  
 ميدان رابعة بالاوة.

صدور هتا الارار عن محكمة مصرية يكمل حمطة االت امات التي صدرت بح، حما  عبر مصادر 
 2103رسمية أو عبر وسائل إعالمية مصرية منت صيا 

اليو  تصاعدت االت امات المصرية بح، حما ة وهاجمت الوسائل ااعالمية المصرية  منت تلا
الحركةة وات مت ا باتل الجنود المصريين في سيناءة ودع  جماعة اا وانة واتم    ياع غزة بدع  

 المسطحين في سيناء.
  ودع  التصعيد المصرت هتا ضد حما  و ياع غزة وصل تروتي م  إغال، معبر رفح بشكل دائ

نفاًاة وترحيل  0321العدوان ااسرائيطي عطى غزةة ورف  الميالس الفطسيينية لطت دئةة وا غال،  رابة 
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أهالي مدينة رفح المصرية وتدمير منازل   وبناء جدار م  غزةة لتحاي، هدا واحد هو محاصرة 
ا  لاياع غزة المااومة والضغي عطى حما  ومعا بة الشعس الفطسيينية والتم يد لعودة سطية عب

 والسييرة عطى المعابر.
ورغ  نفي حركة حما  المتواصلة عطى لسان  ادت ا وعبر بيانات اة ورغ  تشديد  يادة الحركة عطى 
احترا  مصر ودورها وتمسك ا بعد  التد ل في الشأن المصرت الدا طية  يت حما   يوة إيجابية 

ى صحة االت امات الموج ة لطحركةة إال عبر عر   دمتي لتشكيل لجنة تحاي، مشتركة لطو وا عط
أن هت  اايجابية ل  تساه  ميطاًا في زحزحة السطية المصرية عن معادات ا لحما ة وكان كطما 
اضيرس الوض  األمني في سيناءة أو تعر  الجي  ل جمات هنااة تسارع السطيات المصرية 

 الت ا  حما  وج ات  ارجية.
 ير بوض  كتائس الاسا  عطى  ائمة اارهاس إلى التالي:وتعود أسباس الارار المصرت األ 

اتساع المأز، التت تعيشي سطية االناالس في الدا ل في ظل اتساع الرف  الشعبي والمصرت  -0
 يناير تكرع الهورة. 22لنظا  السيسية وهتا برز من  الل اتساع المسيرات واالحتجاجات في 

مطيار دوالر  021في مصر وعجز النظا  عن استهمار  استمرار المشاكل األمنية واال تصادية -2
 استطم ا معونات  الل سنة واحدة.

استمرار المسيرات وااضرابات واالحتجاجات الشعبية في مصر ضد ااناالسة  اصة بالتزامن  -3
يال، سراح رموز نظا  مبارا.  م  اعتاال شباس الهورة وا 

ااناالسة بسبس فشطي وتجاوزاتي في حاو، اانسان  تراج  تأييد عدد من األنظمة والدول لسطية -4
 والحريات. 

ازدياد نامة أهالي سيناء من ااجراءات اارهابية التي ياو  ب ا  نظا  السيسي هناا من  -2
اعتااالت و تل وتدمير وت جيرة وات امات بالجمطة بح، موايني سيناء باارهاسة والتراج  عن كل 

ناات أهط ا من أزمات  ة الارارات التي أصدرها الرئ ي  مرسي لتنمية سيناء وانعاش ا ا تصاديًا وا 
 ومنح   جوازات سفر وتمطا منازل  .

استمرار است داا الجي  المصرت في سيناءة ما يدل عطى محاولة لتوريي السيسي في أزمات  -6
باي م  ج ات محطية وا  طيمية معادةة  اصة وأن هناا جماعات متعددة تعمل بالسر ل ا مصالح وارت

 إ طيمية نافتةة استياعت أن تحول سيناء إلى أزمة أمنية دائمة. 
إن الارار التت ات تتي محكمة مصرية بح، كتائس الاسا  هو محاولة من السيسي لتعزيز وضعي 
السياسي دوليًا من  الل البوابة "ااسرائيطية"ة واستحضار دع  إسرائيطي واس ة ي دت إلى إرضاء "تل 
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تتمكن من استحضار دع  أوروبي أمريكي  وت يممكن نظا  السيسي من البااء ويوفر  أبيس" كي
 ضمانة لية في محاولة لمن  الساوي.

يعتاد السيسي أن ركائز نظامي تاو  عطى ضمانة "ااسرائيطيين" وتوفير كل  دمات األمن والحماية 
لنظامي.  ويعتاد السيسي أن  واالستارار ل  .. ما يفتح المجال أما  غياء أوروبي أميركي جديد

 المد ل لتلا هو شن حرس ال هوادة في ا عطى حما  والفطسيينيين و ياع غزة.
لتلا نالحظ أن الترحيس التت جاء من سياسيين وا عالميين إسرائيطيين كان أشبي باحتفاليةة وأن 

 ااشادة ااسرائيطية  بارار المحكمة المصرية كان ااشادة الوحيدة.
 عدة مالحظات عن الارار أهم ا ما يطي:لكن هناا 

 ال يوجد دليل واحد عطى كل ما تيطاي السطيات المصرية من ات امات بح، حما . -0
إن نظا  السيسي يحاول نال أزماتي إلى أيراا  ارجيةة ويتجاهل األسباس الدا طية لما يجرت  -2

 في سيناء أو دا ل مصر.
 ويسيء لنفسي ولنظامي في أعين المصريين والعال .إن السيسي ب ت  الارارات يغر، أكهر  -3
إن  رار ات ا  الاسا  لن يدف  أيرافًا دولية وغيرها لحماية نظامي يالما افتاد الحاضنة الشعبيةة   -4

 ويالما ابتعد عن الديمارايية وعار  مصالح وتيطعات الشعس المصرت نحو الحرية وااصالح.
ن العال  يعط  أن كتائس الاسا  هي إن السيسي ياد   دمة لطص اينة  -2 ال مهيل ل ا دون ماابلة وا 

حركة تحرر ويني مااومة لالحتاللة ل  تعتدت ميطاًا عطى الجوار ول  تنحرا عن مواج ة 
 االحتالل.

هتا الارار يسيء لمصر أكهر مما يسيء لحما ة ويظ ر السيسي  اسرًا وعاجزًاة وهو لن ي هر عطى 
 رة مااومة في العال ة صاحبة سجل الشرا في الصراع م  االحتالل.كتائس الاسا ة أنظا ظاه

لتلا فإن الحكمة والمصطحة المصرية أواًل وأ يرًا تاتضي: إلغاء الارارة المصالحة م  حما  
والفطسيينيينة فتح معبر رفحة و ا التحري ة التواصل م  حما ة ااصالح الدا طي والمصالحة 

 را ال ر ف و الساوي ومزيد من الساوي.المصرية الدا طية. أما أت تص
 3/2/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حماس وحزب هللا.. تسريع الخطى نحو العودة 
 د. عدنان أبو عامر
يرانة ول  تب، سوع زيارة  ل  يعد سرًا أن هناا تااربًا يجرت بصورة حهيهة بين حما  وحزس هللا وا 

كتس السياسي لطحركة لي ران الكتمال عودة حما  كطيًا لما رسمية ياو  ب ا  الد مشعل رئي  الم
 يسمى "محور المااومة".

الجديد في عال ة حما  وحزس هللاة ما أعطني حسن نصر هللا أمين عا  الحزس بأن لدع حما  إرادة 
يرانة وهتا  رار  يادت ومركزت في حما  في الدا ل وال ارجة  جدية لترتيس العال ة م  الحزس وا 

 صطت العال ة الهنائية بيننا درجة عالية وكبيرة جدًا.و د و 
حديث نصر هللا عن حما  ب ت  الط جة ترا الهارًا إيجابية في الحركةة عطمًا بأن هتا ال ياس 
التصالحي ل  يأت بين يو  وليطةة بل حصيطة لااءات عديدة جرت بين الجانبينة تحديدًا في بيروتة 

  بضخ دماء في العال ة المتجمدة بين ما بسبس المطا لم  في ا الحزس رغبة جادة من حما
 السورتة و د تش د األيا  الاادمة  يوات إيجابية أ رع في العال ة.

هتا التاارس المتزايد بين حما  وحزس هللا أفسح المجال لتفا ل حما  بفتح هغرة في جدار العزلة 
م  مصرة والمصالحة ال طيجية السياسية المفروضة عطي ا في الش ور األ يرةة بعد الاييعة 

 الايريةة والضغوي ااسرائيطية عطى تركيا الستضافت ا بع  مسئولي حما .
حما  ل  تتأ ر في التأكيد عطى حصول التاارسة برسائل التعزية لطحزس بماتل مسئوليي في 

دود فعل الانييرةة ودعوت ا لتوجيي البناد، لمحاربة إسرائيلة و د لوحظ أن هت  التعزية أهارت ر 
 متباينة بين كوادر حما  عطى صفحات الفيسبوا بين م يد ومعار .

يرانة وهي ل  تغير شيئًا من سياست ا  حما  ال تنفي أن هناا تال يًا بين حما  وحزس هللا وا 
تجاه ماة ول  تناي  العال ات بين ماة والحركة حريصة عطى اابااء عطى عال ات فاعطة مع ما لدع  

نيةة وكان من الهار التاارس المطمو  بين حما  وحزس هللاة الضجة التي أهارت ا الاضية الفطسيي
تصريحات  الد مشعل تجا  المعارضة السوريةة حين أيد الشعوس العربية في الهورة من أجل حاو  ا 

 ولكن "بوسائل سطمية"ة في إشارة لمااتطي المعارضة في سوريا.
سبس مو ف ا األ ال ي من الهورة السوريةة فيما المعارضة لكن الواضح أن حما  دفعت همنًا غاليًا ب

السورية ل  تفطح بتحاي، شيء لشعب اة غير الدمار والتشردة ومما يهير االست جان هجوم ا عطى 
مشعلة وات امي بأني يتب  لطمحور اايرانية في حين أعطنت حما  تضامن ا م  حزس هللا بعد عمطية 

ها لعمطية مزارع شبعاة معتبرة الحادث رسالة بضرورة إعادة التوحد في االغتيال ااسرائيطيةة وتأييد
  ند، واحد ضد إسرائيل.



 
 
 
 

 

           41ص                                     3401 العدد:    6/2/2102 الجمعة التاريخ:

 د يبدو منيايا بعد  ياس نصر هللا األ ير أن الحزس سيكون سعيدًا لو انضمت حما  لي في أت 
ية مواج ة ي وض ا ضد  إسرائيل( ردًا عطى االغتيال األ يرة لتكتمل عودة حما  لطمحور اايران

م  العط  أن ف   حما  لطمعركة ضد العدو ااسرائيطي أن ا واحدةة في أت جب ة  ائمةة وليست 
بحاجة اعالن من ج ة سياسية بعين اة لكن  رار  و  الد ول في الجولة الاادمة من عدمي 

 متروا ليبيعة المعركة الميدانيةة ولي  لارار سياسي محدد ي يد أو يعار .
لحرس األ يرة ول  تتحرا الضفة الغربية رغ  رغبة حما  بإشعال ا في وفي حين  اضت غزة ا

حينية لكن الوض  الميداني ل  يساعد عطى تلاة وكتلا الحال م  حزس هللاة فإن  رار االنضما  
معي في المواج ة ضد  إسرائيل( متروا لحسابات ميدانية بحتةة وال يعني أن تن ري غزة تطاائيًا في 

   في الجنوس الطبناني.أت معركة  د تندل
يرانة لكن هناا في دا ل حما   ورغ  هت  االندفاعة من حما  تجا  العودة السريعة لحزس هللا وا 
تات ا من يوجي نصائح لايادتي ا السياسية والعسكرية بالتريث في إعادة ما  ي  من العال ةة وعد  

 يادمي لحما .إظ ار نفس ا كمن ت رول باتجا  محور لي  لديي الكهير مما  د 
أصحاس هتا الرأت في حما  الميالس بالتريث بتجديد العال ة م  حطفاء األم ة يرون إيران غار ة 
في ديون ا وأزمات ا اال تصاديةة وال تمطا المزيد من األموال لتادم ا لحما ة وحزس هللا متوري حتى 

الرأت العا  العربي أكهر من أتنيي في المستنا  السورتة و د يكون بحاحة حما  لغسل صورتي أما  
 حاجة حما  لي عسكريًا وتسطيحيًا.

 2/2/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
سرائيل.. ثمن التوتر   أميركا وا 

 د. أسعد عبد الرحمن
بشدة رئي  الوزراء ااسرائيطي بنيامين نتنياهو وسطوكي « اادارة األميركية»انتاد مس ولون كبار في 
لي الااء  ياس في الكونجر . و د ا تبست « الجم ورت»رزين في الحزس حول دعوة مس ولين با

رون »أن السفير ااسرائيطي في واشنين « اادارة»عن ه الء المس ولين في « واشنين بوست»
التاى  بل الدعوة بيومين وزير ال ارجية األمريكي جون كيرت عطى مدع ساعتينة ولكني ل  « ديرمر

ياهو إلى الواليات المتحدة. وبحسس ه الء المس ولينة شعر كيرت بااهانة من يال شيئًا عن زيارة نتن
مكالمة هاتفية م  زعماء  21سطوا نتنياهو وديرمر كوني أجرع في األسابي  األ يرة ما ال يال عن 

في العال  في مواضي  م مة لمصطحة إسرائيل. وبسبس نكران الجميل ااسرائيطية ل  يتأ ر رد البيت 
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ة حيث أعطن أن أوباما لن يطتاي نتنياهو أهناء زيارتي بل اني لن «واشنين بوست»ة وفاًا لااألبي 
 «.يج د نفسي لط روج من العاصمة لتبرير تلا

وفي ماال حمل عنوان "تعاظ  الغضس األميركي"ة ياول الكاتس ااسرائيطي حيمي شاليا:  لاد كان 
وباما لنفسي بعد  ياس حال األمة التاطيدت. إهر الحفل التت نظمي أ« م رس الحفالت»نتنياهو 

وكان بالوس  التغطسة ربماة عطى ال الفات في الرأت بشأن الترة اايرانيةة لكن مهل هتا الت ريس 
السياسي والش صي جدًا لن يغفر ولن ينسى(. وي ت  "شاليا":  لاد تصدعت مكانة إسرائيل أكهرة 

لاد ضيعت « الديمو راييين»أبعدت نفس ا أكهر عن وغدت كرة لعس في الصراع الحزبي الدا طي و 
من الرصيد الاطيل المتباي ل ا في اادارة ومست بفرص العمل التت من أجطية ظاهريًا وعطى األ لة 
يصل نتنياهو إلى واشنين: زيادة الضغي عطى إيران عبر إ رار عاوبات جديدة(. في السيا،ة وفي 

ين"ة كتس  عوزت برعا ( ياول:  هت  الرحطة لن يكون ماال بعنوان "رجل يائ  يتهس إلى واشن
التهاس إلي ا كالعودة من اة فاليري، التي يتصرا ب ا نتنياهو تجا  الرئي  التت يوفر ح، النا  

ويمد لي يد العون في صراعي ضد المحكمة الدولية في الهات في مواضي  الشكاوع المادمة « الفيتو»
سيدركون ك  هو ضار است دا  الكونجر  األميركي لاهداا ضد إسرائيل. إن موايني إسرائيل 

لى أت مدع رئي  الوزراء مستعد لطتهاس من أجل ضمان باائي في الحك .  االنت ابية في إسرائيلة وا 
ولكن حتى هتا األداء لن يغير من الصورة شيئًا وسيكون مصير  الفشلة ف ت  المناورة ُمحاكة ب يوي 

 لة ولن يكون لنا أت مجد أو عزة عطى هت  اليري،(.واهنة ست دت ب ا إلى الفش
أما عطى الصعيد األميركية فاد ظ ر الشرخ واضحًا عندما أعطنت زعيمة األ طية "الديمو رايية" في 
مجط  النواس  نانسي بطوسي(: "ل  يتحدهوا معية واألمر يتعط، بتو يت غير مناسس"ة تبع ا عديد 

الم يدينة مهل  نتنياهو(ة لطعاوبات الجديدة عطى إيرانة حين أعضاء الكونجر  "الديمو راييين"ة 
أعطنوا أن   ليسوا عطى استعداد اآلن لطتصاد  م  "الفيتو" الرئاسي بسبس العاوبات الجديدةة وأن   
ال سيظ رون كعمالء لا"الجم وريين"ة وتحت  سيضيرون من اآلن إلى الو وا إلى جانس أوباماة وا 

ا ال ت في االتساع م  مرور السنين"ة كتبت صحيفة "واشنين بوست" عنوان "توتر مستمر و ال
األميركية تحطياًل سياسيًا ألمح كاتبو  الى أن ال الا بين نتنياهو وأوباما  د يستعصي عطى الحل هت  
المرة مما  د ي ط، أزمة حاياية بين إسرائيل وحطيف ا األول في العال  الواليات المتحدة األميركية. 

يعك  ستة أعوا  من الشاة وانعدا  الهاةة والتظط ة والجراح الاديمة التي سرعان ما تنفتح فال الا 
 ألبسي األسباس.
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ة بل هو يمتد ليصل «الديمو راييين»و« الجم وريين»والشرخة أميركيًاة ال ياتصر عطى معسكرت 
  معالجة في ماال الكبيرة في الواليات المتحدةة وهتا األمر سيكون موض« الجالية الي ودية»إلى 
  اد .

 يابًا في الكونجر  بل هوة حسس « نتنياهو»ال الا إتنة أكبر من أن يكون  الفا حول إلااء 
بين وج تي نظر متباينتين كطيًا بين  ائدت دولتين يربي ما تحالا منت » الا « واشنين بوست»

نياهو( في انت ابات عا  زمن بعيد. وهو يعك  استياء أوباما التت شاهد بأ  عينيي كيا كان  نت
ة ويشاهد  اآلن يتجاوز البيت األبي  ويعمل بداًل مني م  «الجم ورت»ة يدع   صمي 2102

 «!الكونجر  ال اض  لسييرة الجم وريين
سرائيل تعتبر أحد أه  ماومات نظرية األمن الاومي ااسرائيطي.  إن العال ة بين الواليات المتحدة وا 

العال ة بين حكومة نتنياهو والبيت األبي ة م  ا تراس موعد االنت ابات وازدياد التوتر اليو  في 
ااسرائيطيةة بات يطاي بظاللي عطى مجمل هت  العال ة. وم كدًا أن هتا التوتر/ التردت في العال ات 
سيكون لي همن. وبعبارات الصحفية ااسرائيطية  سيما كدمون(:  ال شيء صدفة هت  األيا . الارارات 

اغتيال الجنرال اايرانية والم امرة م  الحزس الجم ورت ليست سوع برهان عطى أن نتنياهو هو بشأن 
األيروحة الناي  لطزعي  المتزن الاادر عطى  يادة إسرائيل في مواضي  أمنية وسياسيةة وسوا نرع 

ات أو بعدها ضرر هتين الحدهين الحاًا. سواء في حالة اايرانيين أ  حالة األميركيين.  بل االنت اب
 هناا همن(.

 6/2/2102، االتحاد، أبو ظبي
 
 سكان القطاع منغرزون بالكامل بين الجدران في حالة من الجوع وانعدام المسكن 

 تسفي برئيل
في حين ان الحدود مغطاة من كل االتجاهاتة تبددت الوعود بتادي  المساعدات بالمطيارات في ال واء 

ان غزة يعطاون األمل عطى حما  وفتح ا المشغولتين كل من ما في والموظفون ال يتطاون رواتب  ة سك
 م اجمة األ رع.

ما التت نحصل عطيي هناو هالهة ارغفة صغيرة من ال بز والاطيل من األكلة هتا ال يكفي حتى لولد »
ة كوالس  ال ان «وفا»ة كانت هت  شكوع عالء كوالس أما  مراسل وكالة االنباء الفطسيينية «صغير
لكن   « الجرا الصامد»في رفح منت عمطية « الشكة»أفراد وتسكن في مدرسة  0تي مكونة من عائط

لي  عندنا مدفأة ويمن  عطينا است دا  »تطاوا  مسة أسرة وفرشات ال غير وعطي   تدبر أموره  في ا. 
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اليعا  استكمل كوالس حديهي والتت  رر منت بضعة أيا  الشروع في اضراس عن «. الموا د الك ربائية
 «.إلى ان يستمعوا لشكاوينا ويمكنوننا من العي  كسائر البشر»سويا م  ساكن ال ر في المدرسةة 

الا ممن ا تطعوا من بيوت  ة ما زالوا يسكنون في المدار   421الا ش صة من بين  21اكهر من 
ن التين وأماكن مطجأ ا رع نظمت ا وكالة الغوث لالجئين الفطسيينين  األونروا( لصالح السكا

اضيروا لمغادرة بيوت   في أعااس الحرسة اما  وفا من الاصا االسرائيطي او بسبس  صا بيوت  . 
 بل نحو ش ر اعطنت وكالة الغوث ان ا ستكا عن تادي  المساعدة ل  : لن تدف  بدل ايجار الشا، 

 لبيوت.ألولئا التين ما زالوا ينتظرون إعادة تأهيل بيوت   ولن تس   في تمويل اصالح ا
وفاا ال وال منس، عمطيات االونروا في غزةة روبرت ترنرة فإن صندو، الوكالة  د فرغ بعد ان استنفت 

يأتي إلى مكاتبنا النا  يبكون وي ددونة لي  »مطيون دوالر يطبت لتمويل عمطيات ا هنااة  032
من البردة يعانون من األوالد يموتون »ة هتا ما  الي موظا كبير في الوكالة. «لدينا ما نادمي ل  

 «.سوء التغتية وكتلا فإن اليعا  الاطيل التت يحصطون عطيي لي  جيدا
في االسبوع الااد  من المتو   الشروع مرة ا رع بإضراس عمال النظافة في المستشفيات ألن 

د ان يومًا وتو فوا فاي بع 06الحكومة الفطسيينية ل  تدف  ما عطي ا. في المرة الساباة أضربوا لمدة 
جاءت الحكومة الفطسيينية إلى غزة ووعدت أن تغيي التزامات ا. لكن الوعود شان والوا   شأن ال ر. 

الا موظا حكومي في غزة رواتس ش ر كانون الهاني ومن المحتمل أن  42حتى االنة ل  يتط، 
 ? من الراتس ن اية االسبوع الجارت.68يت  دف  نحو 

الماضي بعد أن جمدت اسرائيل تمرير أموال الضرائس التي األمر تاتي أيضا حدث ن اية الش ر 
تجبي ا لصالح السطية الفطسيينية. لتلا يوج ون هناا اصب  االت ا  كتلا اتجا  اسرائيلة ألن   في 

المجمدة هت  تشكل اكهر من نصا فاتورة الرواتس. اما اآلمال التت  األموالالسطية ياولون بأن 
والتي  2104لدول الداعمة التي اجتمعت في مصر في ش ر نشرين اول عطا ا الغزاويون عطى لجنة ا

مطيار دوالر اعادة بناء غزة فاد تب رت هي اال رعة فمن التع دات هت   274ت  في ا التع د بتادي  
 ?.2وصل فاي نحو 

بناء غزة وفتح المعابرة و صوصا معبر رفحة مرتبي بتحاي، شروي اتفا، المصالحة بين فتح 
في ا امة  وة ر ابة فطسيينية من  بل السطية الفطسيينية عطى هت  المعابر. لكن تنفيت وحما  و 

االتفا، تأ ر بسبس ال الفات في وج ات النظر بين الفصيطين. كان من المتو   هتا األسبوع 
وصول لجنة مشتركة إلى غزة لمواصطة المباحهاتة لكن وفاا الدعاءات فتح رفضت حما  استابال 

 ةة بينما تدعي حما  أن ا ميطاا ل  تعط  عن نية الطجنة زيارة الاياع.هت  الطجن
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أزاء تلاة هناا من يحاول استعادة حياتي بدون االستعانة ب يي وكالة الغوث. هكتا فعل مالا 
دلولة الساكن في حي الزيتونة حيث بنى بيتا من هالث يباات مصنوع من اساسات حديديةة 

عاما. يحتفظ دلول بوهياة  21ما  ال هتا البيت يستيي  الصمود جدران من الكطكل والصاجة وك
تجيز لي الحصول عطى مواد بناءة لكني ادرا عطى الفور ان تلا لن يتحا،  بل ش ور. هناا العديد 
من االوالد يشتغطون في جم  مواد البناء من المباني الماصوفةة بتجطي   ضبان الحديد المهنية 

 راغبين في ترمي  بيوت  .وبيع ا الصحاس البيوت ال
يطجأ تجار الكتس واليطبة الجامعيون إلى مو   أمازون لتجارة الكتس لطحصول عطى مبتغاه ة وفاا 

 «.ال نعط  ك  من الو ت سيمر  بل الحصول عطى االرسالية»لطمدون وسي  االير : 
وسي   ارئي كتس في مدونتي ان الكتاس التت يطبي وصل من شركة أمازون بعد نصا سنة. يرشد 

ويشرح «  ياع غزة»إس  البطد: إسرائيلة اس  المدينة: »مدونتي كيا يجس عطي   كتابة عناوين  . 
لي  في شارع النصر فاية يجس كتابة ماابل »ل   بالتفصيل أين بالضبي يسكن المرسل اليية 

 ة ال يار فطسيين ال يظ ر في شركة أمازون.«ميع  العافية
المشكطة تكمن في غياس »أ « ة ياول موظا االنروا«بر النا  أموره عطى الصعيد الش صي يتد»

البنية التحتية العامةة في ال وا من اناياع الك رباء في أت و ت وعد  الادرة عطى الحركة من 
لي ا. حياة النا  ببساية تعهرت بين الجدران. فمن ج ة اسرائيلة ومن الج ة اال رع   ياع غزة وا 

 «.مصر
تعهرت بين الجدران.  درت ا عطى تجنيد االموال تاطصت باستمرار بسبس التوتر  حما  هي اال رع

بين الحركة وبين الحكومة المصرية التي واصطت اغال، معبر رفح. هتا االسبوعة وبعد ان أصدرت 
محكمة الاضايا المستعجطة حكما يدين التراع العسكرت لحما  باعتبار  منظمة إرهابيةة سايت 

 ة جديدة.الحركة في ضائا
ال يكترث عبد الفتاح السيسسي باادانات التي صدرت عن حركة حما  ضد  رار المحكمة والتت 
يعتبر حما  تراعا تنفيتية إرهابية لال وان المسطمين وباعتباره  شركاء في  س  من العمطيات ضد 

في العمطيات  وات األمن المصرية في سيناء. ال توجد إهباتات كافية تشير إلى ان حما  متورية 
 لكن الارار المصرت سحس لطمرة االولى الشرعية العربية عن حركة المااومة ضد اسرائيل.

هت  الارارات يمكن ان يكون ل ا تاهيرات كهيرة عطى تجنيد التبرعات لطحركة ولطحكومة في غزةة تلا 
 ان كل تمرير لالموال ل ا سيعتبر دعما لإلرهاس.
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  الفطسييني محمود عبا   بل عمطية الص رة الصطبة إلى و ا وهتا هو السبس التت دعا الرئي
تحويل االموال إلى حكومة حما  وأصدر اوامر  لطبنوا بعد  دف  رواتس الموظفين ألن اسرائيل 

 هددت برف   ضايا ضد البنوا الفطسيينية بت مة دع  اارهاس إتا ت  دف  هت  الرواتس.
إلى ايال، الصواريخ عطى اسرائيل. وعطى  طفية هت  الضغوي المالية هت  هي التي حدت بحما  

ومحاولة تجديد عال ات ا م  إيران أو « التوبة«الضغوي انتشرت أ بار تشير إلى أن حما  تنوت
ا ناع تركيا بزيادة مستوع المساعدة ل ا. بالماابلة يعمل الج اد ااسالمية والتت تربيي عال ات 

اع محاوريي المصريين بتغيير الحك  الضار والغاء  رار جيدة م  الم ابرات المصريةة عطى ا ن
المحكمة. من المشكوا فيي ان تنجح هت  الج ود  صوصا أن الرئي  المصرت يعتبر الحرس عطى 

 اارهاس كالحرس عطى تات وجود جم ورية مصر.
عبدهللا اما هناة تسعى حما  االن الستعادة العال ات م  المطا السعودت الجديد. بعد وفاة المطا 

أرسطت حما  بر ية تعزية مشحونة بالعوايا لطعائطة المالكة السعوديةة وكما  ال اسماعيل هنية في 
 «.نحن نأمل بناء عال ات جيدة ومتينة م  الدول العربية وعطى رأس ا السعودية»م تمر صحافي 

لطمبادرة  بعد رف  حما  2112بين حما  والمطا عبدهللا المتوفي سادت عال ة سيئة منت سنة 
السعودية.  م  سنوات بعد تلا أفشطت حركة حما  لجنة المصالحة العربية التي بادرت ب ا 
السعودية بين فتح وحما ة إضافة إلى مو ا المطا عبد هللا الصار  ضد اال وان المسطمين 

يران ستمنح إيران تأهيرا كبيرا عطى الساحة الفطسيينية  .ول شيتي من أن العال ة بين حما  وا 
ا تطفت الظروا السياسية هت  االيا ة  يعت حما  عال ت ا بنظا  االسد مما أساء إلى عال ت ا 
الوييدة م  إيران حيث حطت  ير وتركيا مكان ا. لكن هت  العال ة تطات هي اال رع ضربة جديدة 
عندما  ررت السعودية  ي  عال ات ا السياسية م   ير عطى  طفية دعم ا لال وان المسطمين 

 وحما  وبسبس بث  ناة الجزيرة المناه  لنظا  السيسي.
بعد نحو عشرة ش ور ت  التو ي  بين كل من السعودية واالمارات العربية المتحدة والبحرين من ج ةة 

االمتناع عن التد ل في ش ون الدول «وبين  ير من الج ة اال رع والتي وفاا لطتاارير تع دت با
الجزيرة المت صصة في الش ون المصرية. وبالماابل بادر المطا عبد وا غال،  ناة « العربية األ رع

هللا إلى عاد المصالحة بين  ير ومصر  امت  ير عطى اهرها بيرد عدد من كبار  ادة اال وان 
التين أ اموا في ا. لكن  ير ما زالت تستضيا  ادة حما  بما في    الد مشعل. وم  موت المطا 

 من جديد سياسات ا. عبد هللا بدأت  حما ( تدر 
ضائاة حما  وكبح جماح  ير الم  ت باعتبارها راعيتي فتحت نافتة الفرص أما  ولي وارث عر  
اامارات العربية المتحدة محمد بن زايد الن يانة والتت يستضيا في باليي محمد دحالن تحت 
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 اعدة م يدة مسمى مستشار عسكرت. دحالنة الساعى إلى إسااي محمود عبا ة يعمل عطى بناء 
 لي في غزة والم يمات الفطسيينية في لبنان.

وفاا لطتاارير الواردة من غزةة فإن زوجة محمد دحالنة جطيطة دحالنة والتي هي الصدياة الماربة من 
فايمةة والدة وارث العر ة وصطت في ن اية أيطول إلى غزة و امت بتوزي  مبالغ ض مة لطمحتاجينة 

دف ا حشد الدع  لزوج ا. دحالن هو  ص  شر  لحما  كما اني وكما ياول  صو  دحالنة ه
 يشكل ت ديدا سياسيا لمحمود عبا .

وباعتبار  ممهل لطعائطة الحاكمة في اامارات المتحدةة فمن م ماتي أيضا مواصطة صد تأهير  ير في 
التت  ياع غزة ومن  احتماالت المصالحة بين حما  والسعودية. لي  واضحا بعدة مدع الت ديد 

تشكطي أعمال دحالن. لكن ا تشير فاي إلى كون غزة مركز لطتجاتس بين الدول العربية المت اصمة 
شيئا ما »والتي تتساب، عطى ا تناء النفوت في الوسي الفطسييني. هناا صحافيون في غزة يادرون أن 

مصرت إتا ل  تكن الضائاة اال تصادية هي السبسة فإني سيكون الضغي ال«. سوا يفجر غزة
تا ل  يكن هتا هو السبسة فسوا تكون ال الفات بين فتح وحما .وااسرائيطي  ة وا 
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