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  السلطة:
 2 المالكي يطالب النرويج بمتابعة التعهدات المالية الخاصة بمؤتمر إعادة إعمار غزة  
 2 حماس وسط غزةفي مجهولون يفجرون سيارة قيادي  غزة:  
 6 عائدات الضرائب "إسرائيل"قرصنة  كومة التوافقح"القدس" تكشف: هكذا ستواجه   

 
  المقاومة:

 7 مشعل يعزي األمير علي بن الحسين بالطيار الكساسبة  
 7 "رهابيةإكتائب القسام "لحماس أمام سفارة مصر للتنديد بقرار اعتبار  اعتصامغزة:   
 7  "القسام" في إصدار مرئي للجيش المصري: جرحك جرحي عدوك عدوي  
 8 يجري تجارب صاروخية "القسام": "إسرائيل"  
 8 لزيارة مشعل لطهران حماس: ال ترتيبات حاليا    
 8 طالبان المبعوث الجديد لعملية السالم بالعمل على إنهاء االحتالل والحصارفتح وحماس ت  
 8  "الجبهة الشعبية": نطالب بفتح الحدود العربية للمقاومة ضّد االحتالل  
 9 ماس متفائلة بحذر بالعهد السعودّي الجديدح تقرير:  

 
  :اإلسرائيلين الكيا

 02 شأن مخاطبة الكونجرسبهنغبي: رئيس مجلس النواب األمريكي "خدع" نتنياهو   
 02 نتنياهو إلى واشنطن والوقوف أمام الكونجرس ةتحّذر من تداعيات زيار  يةسرائيلاإلصحف ال  
 03 نضم لليمين بتأييدهما منع زعبي من الترشحتقائمة "المعسكر الصهيوني"   
 04 قائد الجيش اإلسرائيلي يخشى تقدم الحوثيين في اليمن  
 02 "إسرائيل"إقرار إسرائيلي غير مسبوق بفعالية نشاطات حركة مقاطعة   
 06 في حالة من االرتباك لتورط نصف قادتها بفضائح جنسية يةسرائيلاإلرطة الش  
 06 استطالع: القائمة العربية المشتركة ثالث قوة في الكنيست والليكود يتفوق  
 07 : هرتسوغ عاجز عن إلحاق هزيمة بنتنياهو واليمين"يلإسرائ"استطالعات في   
 08 .. ازدهار بالعالقات األمنية"إسرائيل"الهند وتقرير:   

 
  :األرض، الشعب

 09 األقصىالمسجد ألف فلسطيني يؤدون صالة الجمعة ب سبعون  
 21 الشعبيةومستوطنون يطلقون النار على نشطاء المقاومة  الضفةإصابات خالل قمع مسيرات   
 21 عادة بناء قرية "بوابة القدس" للمرة الرابعة بعد اقتحامات االحتاللإ  
 21 " باعتبارها تطبيعا  إسرائيللـ"هشام الجخ المصري الشاعر  لزيارة 48معارضة فلسطينية في الـ   
 20 قبالة شواطئ غزةزوارق االحتالل تفتح نيرانها تجاه صيادي األسماك   
 20 رحيل الكاتب الفلسطيني نواف أبو الهيجاء  
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  : ثقافة
 22 تحمل فلسطين على ظهرها! "..2جبل المحامل تعرض لوحة " ر المزادات العالمية في دبيدا  

 
  األردن: 

 22 عثمان الدباس األردني االحتالل يفرج عن األسير  
 

  عربي، إسالمي:
 23 إعمار غزةانحين الوفاء بالتزامات األمم المتحدة تناشدان المالجامعة العربية و   
 23 "التعاون اإلسالمي" تحذر من المساس بالمسجد األقصى وتدعو لمرجعية دولية للمفاوضات  
 24 "إسرائيل"تركيا تقاطع مؤتمر األمن في ميونيخ بسبب   
 24 سطنبولإفي  "2تركيا بوابة فلسطين إلى العالم "جل أعمال بافتتاح مؤتمر ر  800  
 22 تنفذ برنامجا  للمساعدات الشتوية باألراضي الفلسطينية اإلماراتية" األعمال الخيرية"  

 
  دولي:
 22 ياهوكي لن يحضر خطاب نتنينائب الرئيس األمر   
 26 البرلمان البلجيكي يدعو الحكومة لالعتراف بدولة فلسطين  
 26 ها شرقي القدستألي قرارات إسرائيلية إلزالة منشآت أقام اعلن رفضهتمفوضية االتحاد األوروبي   
 27 "إسرائيلـ"الشتباه بقيامه بتحركات معادية ل ا  إيراني ماسيا  األوروغواي تطرد دبلو   

 
  حوارات ومقاالت:

 27 علي الصالح... ترميم أم إعادة بناء؟… منظمة التحرير  
 30 عدنان أبو عامر... غزة ومصر وحماس.. ديكتاتورية الجغرافيا  
 32 ياسر الزعاترة... "المقاوم" مع األسد "الممانع" في حصار مخيم اليرموك!! عباس  
 37 برهوم جرايسي... نتنياهو يخترق واشنطن  
 38 ميشال توبيانا... نائّيةاالتحاد األوروبي وانضمام فلسطين إلى المحكمة الج  

 
 40 :كاريكاتير

*** 
 
 األقصىالمسجد االحتالل تفجير قنبلة ب حذرتنا نيةأطراف عربية  :رائد صالح 

، الشيخ 0448أكد رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام : أحمد صقر –القدس المحتلة 
ادمة، التي تعقب انتخابات الكنيست اإلسرائيلي ستكون "أياما ساخنة"، وذلك رائد صالح، أن األيام الق

 "للمشاريع الخطيرة التي أعلنت عنها األحزاب اإلسرائيلية كافة".
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 بعض األطراف العربية
"، أن "القوى اإلسرائيلية كافة التي تتنافس على 20وكشف "شيخ األقصى" في تصريحه لـ"عربي

المبارك"،  األقصىلي، باتت تعلن عن مشاريع خطيرة جدًا تهدد المسجد مقاعد الكنيست اإلسرائي
 تاا  قوى االحتالل كافة "بكل مسمياتها المختلاة من اليسار للى اليمين على هذا األمر".المشيرًا 

وأضاف رئيس الحركة اإلسالمية أن أطرافًا عربية نقلت له تحذيرًا خطيرًا، حول "مخطط لالحتالل 
تاجير قنبلة في المسجد األقصى المبارك خالل األيام القادمة"، مؤكدًا أن "قرائن الحال اإلسرائيلي ب

على أرض الواقع تشير للى ذلك، وتشهد أن هناك كثير من مخططات االحتالل اإلسرائيلي التي 
 بات يتعجل تنايذها، ويبدو أنها مؤجلة للى ما بعد انتخابات الكنيست".

 
 انتخابات الكنيست القريبة

وقال صالح: "نحن ال ندري ماهية هذا التحذير بالضبط، الذي نقل لنا، ولكن نحن سنبقى في دورنا 
الدائم كما هو معروف"، مشددًا على "مواصلة األهل االلتحام مع مشروع مسيرة البيار  اليومي 

م للناير لليه لألقصى، واالعتكاف فيه لياًل، والرباط نهارًا من خالل مساطب العلم، واالستعداد الدائ
 في أيام الناير".

وجدد حرص الحركة اإلسالمية في الداخل، "على اللحمة القوية ما بيننا في الداخل الالسطيني وما 
 بين أهلنا في القدس المباركة". 

وبين أن حزب "ميرتس" الذي عرف طوال الوقت في اإلعالم العربي قبل العبري أنه حزب يساري، 
"أظهر تأييده ألداء المجتمع اإلسرائيلي طقوسًا التلمودية في المسجد  كان له تصريح قبل أيام

األقصى", مشيرًا للى وجود تصريحات لسرائيلية "باتت تهدد بضرورة فرض التقسيم الزماني لألقصى 
 بعد انتخابات الكنيست القريبة".

 
 ازدياد هجمات االحتالل

قائاًل: "ومنهم من بات يطالب بشكل  0448م وتابع رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عا
صريح ضرورة اختصار الزمن وبناء الهيكل الخرافي على أنقاض قبة الصخرة المشرفة التي تقع في 
قلب المسجد األقصى"، طالبًا من هللا العون من أجل "المحافظة على نصرة المسجد األقصى والدفاع 

 عنه ورد هذه المكائد كلها".
األمة بمشاكلها الكثيرة، وازدياد الهجمة االحتاللية على األقصى ومدينة القدس وفي ظل انشغال 

المحتلة، يرى الشيخ صالح أن "هذا الواقع المر ال يمكن أن يشغلنا، نحن بشكل خاص )أهل القدس 



 
 
 
 

 

           2ص                                     3480 العدد:    7/2/2102 السبت التاريخ:

والداخل الالسطيني(، عن مواصلة دورنا في الدفاع عن القدس واألقصى مهما زادت حدة هذه الاتن 
 العالم العربي واإلسالمي". على صعيد

 
 شاطئ األمن واألمان

وأكد صالح ضرورة أن "يتكاتف دورنا ما بين القدس المباركة والداخل الالسطيني، كما كان عليه منذ 
سنوات مضت، وأن نبقى نحافظ على االنتصار الدائم للمسجد األقصى ورد عدوان صعاليك 

ًا على وجوب "الوقوف في وجه أي خطر يتهدد تهويد االحتالل اإلسرائيلي كلهم عن األقصى"، مشدد
 القدس أو تقسيم المسجد األقصى".

6/2/2102"، 20موقع "عربي   
 
 المالكي يطالب النرويج بمتابعة التعهدات المالية الخاصة بمؤتمر إعادة إعمار غزة 

ايذ التعهدات وفا: طالب وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، مملكة النرويج، بمتابعة تن -أوسلو 
المالية التي تم االلتزام بها في مؤتمر لعادة اإلعمار الذي عقد في القاهرة في تشرين األول الماضي 

 تحت رعاية مصرية ونرويجية.
جاء ذلك خالل لقاء ثنائي جمعه مع وزير الخارجية النرويجي بورغ برندي، وطاقم وزارة الخارجية 

ب انتهاء االجتماعات التي عقدت بين الوفد الوزاري النرويجية في العاصمة أوسلو، وذلك عق
 اإلسالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي وحكومة مملكة النرويج.

وضع المالكي مضيايه، حسب بيان لوزارة الخارجية أصدرته يوم الجمعة، في صورة آخر التطورات 
 .السياسية على األرض والتوجهات السياسية الالسطينية

 7/2/2102األيام، رام هللا، 
 
 حماس وسط غزةفي مجهولون يفجرون سيارة قيادي  غزة: 

فجر مجهولون، مساء يوم الجمعة، سيارة تعود ألحد قادة حركة حماس المحليين في مخيم النصيرات 
وقال شهود عيان  وسط قطاع غزة، دون وقوع لصابات، بحسب شهود عيان ومصادر طبية.

وقع في سيارة من نوع "سوبارو" تعود للشيخ سامي الهمص  لـ"فلسطين أون الين"، لن اناجارا شديدا
 وهو أحد قادة "حماس" في مخيم النصيرات لالجئين الالسطينيين وسط قطاع غزة.

من جانبه، قال أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الالسطينية، أن االناجار ناجم عن تاجير 
لحا ل كلي، عبوة شديدة االناجار، ما ّأدى لتدمير السيارة بشك أضرار طاياة بالمكان، مؤكًدا وجود  وا 



 
 
 
 

 

           6ص                                     3480 العدد:    7/2/2102 السبت التاريخ:

وأكّد البطنيجي في تصريحات صحاية، أن الشرطة شرعت باتح تحقي   شبهة جنائية في الحادث.
 في الحادث، لما له من دواع جنائية.

 ناى المتحدث باسم وزارة الصحة الالسطينية الطبيب أشرف القدرة وجود لصابات جراء هذا الحادث.و 
 6/2/2102، ين أون الينفلسط

 
 عائدات الضرائب "إسرائيل"قرصنة  حكومة التوافق"القدس" تكشف: هكذا ستواجه  

القدس دوت كوم، لن الخطوات التي تدرسها الحكومة الالسطينية موقع قالت مصادر مطلعة ل: رام هللا
ة، تهدف للى تقليل اتجاهات متوازي 4تسير في  اإلسرائيليةحاليا لمواجهة احتجاز عائدات الضرائب 

التي تجري  األربعةن االتجاهات أ وأوضحت االعتماد على فاتورة المقاصة في تغطية الناقات.
 دراستها هي التالي:

النظر بنظام جباية الضرائب بشكله الحالي، وبما يضمن توسيع الشرائح الضريبية لتضم  لعادة :وال  أ
، ومنها على سبيل المثال، العاملين بنظام فئات جديدة غير مشمولة في نظام التحصيل الحالي

، والائات غير المشمولة في نظام الجباية والمهندسين، أو المقاولين واألطباءالعيادات  أوالقطعة، 
 الحالي.

 اإلقباليقوم على تخايض الضرائب الماروضة على المنتجات المحلية، بما يضمن تعزيز  :ا  ثاني
 على الواردات المحلية المباشرة. ليجاباً ينعكس ذلك على شراء هذه المنتجات وبالتالي 

عادةيتمثل في تخايض قيمة فاتورة المقاصة  :ا  ثالث المتبعة في موضوع  اإلجراءاتالنظر في بعض  وا 
مر في هذا السيا  "ما زال األ أنتحصيل العائدات على البضائع المستوردة بطر  خالقة، مشيرا للى 

 غامضا ويتطلب خطوات خالقة".
مجموعة خطوات تقشاية من أجل تخايض الناقات الجارية لصالح الرواتب،  أساسيقوم على  ا :رابع

، للى جانب األسبوع أيامعلى  حيث سيكون هناك تقليص للدوام بحيث يقسم الموظاون للى "شاتات"
 على مصاريف الحركة والسار للمسؤولين، وغير ذلك من الخطوات الهادفة لتقليل الناقات تخايض

المنتجات والبضائع المحلية، والبدء بتطبي  هذه الخطة بشكل تدريجي بما يراعي الظروف 
االقتصادية الصعبة ويحافظ على المؤسسات العامة، وضمان استمرارها في تقديم الخدمات، وتعزيز 

 ".االقتصاديةصمود كافة شرائح المجتمع وسير الدورة 
 7/2/2102القدس، القدس، 
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 ير علي بن الحسين بالطيار الكساسبةمشعل يعزي األم 
بالطيار معاذ الكساسبة  لألردن،خالد مشعل، بالعزاء،  تقدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

الذي أعلن تنظيم "الدولة اإلسالمية" قتله حرقا، معربا عن لدانته الشديدة لما وصاه بـ "جريمة القتل 
يوم الجمعة،  لياهن شقي  العاهل األردني معزيا واتصل مشعل باألمير علي بن الحسي الوحشية".

لضافة للى اتصال آخر بوالد الطيار األردني، وقدم له العزاء ولعائلة الكساسبة والشعب األردني بقتله 
 بطريقة وحشية.

 6/2/2102، فلسطين أون الين
  
 ة"إرهابيكتائب القسام "لحماس أمام سفارة مصر للتنديد بقرار اعتبار  اعتصامغزة:  

تجمع المئات من عناصر حركة حماس أمام مقر الساارة المصرية في مدينة غزة : أ ف ب -غزة 
ليه الحركة للتنديد بقرار محكمة مصرية اعتبار "كتائب عز الدين القسام"، لامس في اعتصام دعت 

مقر  أماموأدى المشاركون في االعتصام صالة الجمعة  ".لرهابيةالجناح العسكري للحركة، "جماعة 
الساارة غرب مدينة غزة المغل  منذ سنوات، مرددين هتافات من بينها: "يا قسام يا قسام، كلنا 

". ورفع لرهاب، القسام ليس األمةمقاومة"، كما رفعوا الفتات كتب على واحدة منها: "القسام فخر 
 مصر والرايات الخضر لحماس. لعالمالمشاركون في هذا التجمع 

هذا القرار  أمامس صالح البردويل في مؤتمر صحافي عقده خالل االعتصام: "وقال القيادي في حما
"من يعبث بأمن مصر وسيناء هم  أنلغاء هذا القرار". واكد ل للىالظالم، ندعو السلطات المصرية 

"العدو الصهيوني هو الذي يعبث بأمن مصر".  أنمصر وليس حماس والقسام"، مشددًا على  أعداء
لقسام والمقاومة الالسطينية سيظل موجهًا للعدو الصهيوني ال يلّوث ناسه بالدم "سالح ا أن وأضاف

 العربي، وكل الضغوط السياسية والعسكرية لن يثنينا عن التمسك بالسطين وسالح المقاومة".
 7/2/2102الحياة، لندن، 

 
 "القسام" في إصدار مرئي للجيش المصري: جرحك جرحي عدوك عدوي 

وك عدوي.. وعدونا واحد"، تحت هذا الشعار ظهر مقطع تلازيوني من "جرحك جرحي عد :غزة
لصدار المكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام، يذكر خالله بضرورة الوحدة والتضامن 

 مع الجيش المصري في وجه العدو المشترك المتمثل في االحتالل الصهيوني.
 6/2/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 يجري تجارب صاروخية "القسام": "يلإسرائ" 
أمس أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أجرت  "لسرائيل"أشرف الهور: أعلنت  -غزة 

أربع تجارب صاروخية من قطاع غزة تجاه البحر. وذكرت لسرائيل أن التجارب تضمنت لطال  
 الصواريخ تجاه البحر من قطاع غزة.

 7/2/2104القدس العربي، لندن، 
 

 لزيارة مشعل لطهران حماس: ال ترتيبات حاليا   
أكد الناط  باسم حركة حماس سامي أبو زهري، أنه "ال يوجد أي ترتيبات حاليا"، : نبيل سنونو-غزة

وأضاف أبو  لزيارة رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، للى العاصمة اإليرانية طهران.
: "لن العالقات مع ليران جيدة"، لكنه تابع بأنه "ال يوجد أي زهري في تصريح لـ"فلسطين أون الين"

 ترتيبات حاليا لزيارة مشعل لطهران".
 6/2/2102، فلسطين أون الين

 
 فتح وحماس تطالبان المبعوث الجديد لعملية السالم بالعمل على إنهاء االحتالل والحصار 

الجديد لعملية  األمميالمبعوث  ،فتحالناط  باسم حركة  ،عيطة أبوفايز  .طالب د عيسى سعد هللا:
السالم في الشر  األوسط نيكوالي مالدنوف بالعمل على تطبي  القانون الدولي والمساهمة في لنهاء 

نه من الساب  ألوانه الحكم على سلوك المبعوث الجديد أعيطة  أبوواعتبر  االحتالل اإلسرائيلي.
 .اإلسرائيليلالحتالل "بلغاري الجنسية" رغم مواقاه السابقة المؤيدة 

من جانبه، قال النائب يحيى موسى القيادي في حركة حماس لن الحكم على سلوك المبعوث األممي 
نهاءمالدنوف مرتبط بأفعاله على األرض ومدى تاانيه في تطبي  القانون الدولي   االحتالل. وا 

اه روبرت سيري في وطالب موسى في حديث لـ"االيام" مالدنوف بتصحيح الخطأ الذي ارتكبه سل
 للىودعا موسى مالدنيوف  القطاع. لعمار إلعادةالقطاع  للىمواد البناء  بإدخالخطته القاضية 
 الماروض. اإلسرائيليوالعمل الجاد لرفع الحصار  اإلعمارمواد البناء إلعادة  إلدخالالعمل الاوري 

 7/2/2102األيام، رام هللا، 
 
 دود العربية للمقاومة ضّد االحتالل"الجبهة الشعبية": نطالب بفتح الح 

دعا نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد لاتح كل الجبهات  دمش :
العربية للمقاومة الالسطينية والعربية لمقاومة االحتالل الصهيوني. وقال أبو أحمد فؤاد، في 
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: "نحن مع 6/2عالمي للجبهة نشرها يوم الجمعة تصريحات لقناة "الميادين" الاضائية أعاد القسم اإل
فتح هذه الجبهات بشكل علني أو سري، فليس بالضرورة أن يكون هناك صواريخ وقواعد في هذه 
المنطقة أو تلك، لكن األقطار العربية والحدود العربية الالسطينية يجب أن تاتح لقوى المقاومة لتنايذ 

لمحتل الذي يواصل احتالله وارتكاب جرائمه التي شهد بها العمليات القتالية العسكرية ضد هذا ا
العالم أجمع". وأضاف: "نحن في الجوهر نواف  على ما تاضل به القيادي في حركة حماس محمود 
الزهار باتح الجبهات العربية، لكننا نطالب باتحها للمقاومة ككل وليس لكتائب القسام فقط، وأعني 

 لبنانية والعربية بشكل عام". بذلك المقاومة الالسطينية وال
 7/2/2102قدس برس، 

 
 حماس متفائلة بحذر بالعهد السعودّي الجديد تقرير: 

كان أمرًا غير مسبو  أن تنشر وكالة األنباء السعودّية الرسمّية تعزية حركة  :عدنان أبو عامر
ها للملك الجديد ، حيث عّبرت في بيانها عن مواسات23/0حماس للمملكة بوفاة الملك عبد هللا في 

فيما قّدم زعيم حماس خالد مشعل واجب التعزية للى مستشار الساارة  سلمان والشعب السعودّي.
، وأثنى مشعل على دور المملكة 22/0السعودّية في العاصمة القطرّية الدوحة ماجد الحسن مساء 

لبنان علي بركة في  وقّدم وفد قيادّي من حماس برئاسة ممثلها في في دعم القضّية الالسطينّية.
 واجب العزاء للى الساير السعودّي في بيروت علي العسيري. 22/0

 ديبلوماسّية الجنائز
لقد رأت حماس في مناسبة وفاة الملك، فرصة لتجديد العالقة مع السعودّية، بعد أن شابها توّتر 

وسط بـ"ديبلوماسّية وبرود في األشهر األخيرة، ورغبت الحركة في أن تنتهز ما يسّمى في الشر  األ
 الجنائز"، لمحاولة ليجاد ثغرة جديدة في جدار الحصار اّلذي يارض عليها من اإلقليم المحيط بها.

ولعّل ما جعل حماس تبدي تضامنًا مع السعودّية أكثر في هذه المناسبة الحزينة، أّنها ترى في 
 عالقات نافذة مع القاهرة وواشنطن. الرياض عاصمة مؤّثرة في المنطقة سياسّيًا واقتصادّيًا، وتمتلك

لّن حركته  24/0وهو ما دفع بنائب رئيس المكتب السياسّي في حماس لسماعيل هنّية للقول في 
قليمّيًا ودولّيًا  تتطّلع للى عالقات مستقّرة وثابتة مع السعودّية، اّلتي تمّثل ثقاًل دينّيًا وعربّيًا واقتصادّيًا وا 

 لعالقات بين الشعب الالسطينّي وحماس والسعودّية طويلة وعميقة تاريخّيًا.للشعب الالسطينّي، ألّن ا
ولذلك، تبدو األجواء داخل حماس متاائلة بالملك الجديد سلمان، أماًل منها في أن يحدث تغييرًا في 
السياسة اإلقليمّية للسعودّية، بما ينعكس ليجابًا على الحركة، خصوصًا أّن قيادة حماس، كما علم 
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مونيتور" تمتلك عالقات جّيدة مع ولّي العهد الجديد األمير مقرن، حين شغل منصب رئيس "ال
 االستخبارات الّساب .

وأبلغ الّناط  باسم حماس في الخارج حسام بدران "المونيتور" أّن "دور السعودّية اإلقليمّي ال يمكن 
ضوء دورها المحورّي تجاوزه، وحماس حريصة دومًا على عالقات ليجابّية مع المملكة، في 

 الديبلوماسّي والسياسّي، وحّتى المالّي في دعم الشعب الالسطينّي".
وقال في محادثة هاتاّية من الدوحة مع "المونيتور": "لّن حماس تأمل في أن يرسم العهد السعودّي 

صة دومًا الجديد مع الملك سلمان سياسة أكثر قّوة لدعم الالسطينّيين، ألّن السياسة السعودّية حري
 على تحقي  تطّلعات شعبنا وقضّيته".

أّن السعودّية  27/0لكن القيادّي البارز في حماس محمود الزّهار، كان أكثر وضوحًا حين أعلن في 
مرّشحة إلحداث تغييرات في سياساتها، بسبب سيطرة الحوثّيين على اليمن، والتغّيرات المالية في 

رقّية. كما أّن فشل المااوضات حول القضّية الالسطينّية، سعر الّناط، والحراك في منطقتها الش
وانكشاف الموقف األميركّي تجاه لسرائيل، وعدم استقرار بعض أنظمة المنطقة سيضطّر الرياض للى 

 ليجاد تحالاات معّينة، لم يوضحها.
يران  مصر وا 

و مقّرب من دوائر وقال في حديث هاتاّي لـ"المونيتور" عضو ساب  في مجلس الشورى السعودّي، وه
صنع القرار في المملكة، طالبًا حجب اسمه: "لّن تااؤل حماس بالعهد الجديد في الرياض قد يكون له 
ما يبّرره، خصوصًا أّن الملك سلمان سيكون معنّيًا بترميم الكثير من العالقات اّلتي أصابها بعض 

الضرورة أن يحصل ذلك في يوم التوّتر في المنطقة مع السعودّية، ومن ضمها حماس، لكن ليس ب
 وليلة".

أضاف في حديث هاتاّي من جّدة: "ما زال هناك وقت أمام حماس والمملكة للتعّرف على طبيعة 
سياستهما الجديدة، فالملك لديه أجندة لقليمّية ودولّية مزدحمة، وحماس قد تكون مطالبة بأن تضّي  

جددًا في الرياض، وهذا من حّقها، لكّنه ما  ساحة الخصوم واألعداء قبل أن تكسب حلااء وأصدقاء
 زال مبكرًا".

وقد كان مالحظًا حضور حلااء حماس في مجلس عزاء الملك السعودي، خاصة الرئيس التركي 
أردوغان واألمير القطري تميم، فيما تغيب خصومها األشداء الرئيس المصري السيسي وأمراء دولة 

، لكن تغيبهم عن صالة الجنازة، وتشييع جثمان الملك، له 24/0اإلمارات، رغم زيارتهم الالحقة يوم 
داللة سلبية في األعراف السائدة في التراث العربي، فهل يعني ذلك تحواًل سلبيًا في السياسة 

 السعودية تجاه مصر، مما قد يترك آثارًا ليجابية على حماس؟
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حماس في المرحلة األخيرة مع القاهرة  وقال بدران في حواره مع "المونيتور": "ال شّك في أّن عالقات
ليست بالصورة التي نرغب فيها. لقد طالبت حماس مرارًا بعدم الزّج باسمها في األحداث المصرّية 
الداخلّية، ونحن نرحب بأّي تحّرك سعودّي يساهم في تحسين عالقات حماس مع كّل األطراف، ألّنها 

 ليست جزءًا من أّي خالفات عربّية".
ّن حماس تأمل في أن تؤّدي السعودّية في العهد الجديد دورًا ليجابّيًا في تخايف الحصار أضاف: "ل

 عن غّزة، وهي تملك لمكانات قادرة من خاللها على أن تقوم بهذا الدور المأمول منها".
ولعّل ما يشّجع حماس على ترميم عالقتها مع السعودّية، حال التوّتر المتااقمة في عالقة الحركة مع 
مصر، خصوصًا بعد أحداث سيناء األخيرة، واعتبار القضاء المصرّي لكتائب القّسام تنظيمًا لرهابّيًا 

 .30/0في 
ولذلك، ستكون حماس في حاجة للى وسيط لقليمّي ثقيل العيار مثل السعودّية، لمحاولة وقف عجلة 

 ًا كبيرًا على القاهرة.الصدام مع مصر، وهي تعلم أّن الرياض تمتلك تأثيرًا سياسّيًا واقتصاديّ 
يران، ورغبة  وفي السيا  ذاته، يطرح التساؤل حول االستمرار في التّقارب المطرد بين حماس وا 
الحركة في عدم استازاز السعودّية التي تعيش حااًل من التوّتر مع ليران في ملّاات: سوريا واليمن 

 والبحرين ولبنان.
ور" أّن "حماس ال تنطل  في عالقاتها اإلقليمّية باالقتراب من وأّكد بدران في الحديث ذاته مع "المونيت

طرف على حساب آخر، وال تريد عالقة مع ليران على حساب السعودّية، فالحركة بعيدة عن منط  
 المحاور مع أو ضّد، ونحن نرحب بأّي عالقة لخدمة مشروعنا السياسّي الوطنّي".

ية لتقاربها مع ليران والسعودّية في الوقت ناسه، ألّن أضاف: "لّن حماس تعتقد أّن هناك مساحة كاف
القضّية الالسطينّية كايلة بأن تجمع األطراف اإلقليمّية حولها، مهما كانت خالفاتها في ملّاات أخرى 
في المنطقة، ألّن حماس تأّمل بتوافر الّرغبة واإلرادة من طهران والرياض وبقّية العواصم لدعم شعبنا 

 الالسطينّي".
اّطلع "المونيتور" على تقدير موقف داخلّي لـحماس أعّد في األّيام األخيرة، لم ينشر في اإلعالم جاء و 

فيه أّن "حماس تدرك أّن تقاربها مع السعودّية، وانتقالها من البرود والتّباعد في عالقاتها للى الدفء 
وثيقة مع واشنطن، وهناك تنسي  والتّقارب معها ليس سهاًل، فالحركة تعلم أّن الرياض ترتبط بعالقات 

بينهما في شؤون المنطقة. وفي الوقت ناسه، فإّن السعودّية مصدر دعم رئيسّي للسلطة الالسطينّية 
 التي تعيش خالفات كبيرة مع حماس".
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ولذلك، قد تكون رغبة حماس اّلتي ال تخايها بضّخ دماء جديدة في العالقة مع السعودّية في عهدها 
، تحمل في ثناياها مطالب سعودّية، لم يعلن عنها الجانبان، تتعّل  بإتمام المصالحة الملكّي الجديد

 مع السلطة الالسطينّية، وتخايف التوّتر مع مصر، وعدم المسارعة في تطبيع العالقات مع ليران.
 6/2/2102، المونيتور

 
 شأن مخاطبة الكونجرسبهنغبي: رئيس مجلس النواب األمريكي "خدع" نتنياهو  

قال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي والمرشح في قائمة الليكـود االنتخابيـة، تسـاحي هنغبـي، لن رئـيس 
مجلس النواب األمريكي جون بينر، "خدع" نتنياهو بدعوتـه إللقـاء كلمـة أمـام الكـونجرس بدايـة الشـهر 

نسـي  مــع الحــزبين، وقــال هنغبـي لراديــو تــل أبيـب لن بينــر أخبــر نتنيـاهو أن زيارتــه جــاءت بالت القـادم.
الجمهوري والديمقراطي، وبموافقتهما، وأن لـيس هنـاك أي تجـاوز للـرئيس أوبامـا، لكـن "يبـدو أن رئـيس 
 الكونجرس اتخذ خطوة وثقنا بها، لكن اتضح في النهاية أنها خطوة من جانب واحد ال من الجانبين".

نــر قــد "خــدع" نتنيــاهو، ورد ولــم يعتــرض هنغبــي علــى الوصــف حينمــا ســأله المحــاور عمــا لذا كــان بي
علــى ســؤال لذا مــا كــان علــى نتنيــاهو للغــاء الزيــارة أو لرجاؤهــا بــالقول: " مــاذا ســتكون النتيجــة حينهــا؟ 

ـــران". ـــة بشـــأن لي ـــا عـــن ســـاحة ســـيتخذ فيهـــا قـــرار حاســـم للغاي ـــا تخلين وبعـــد لقـــراره أن  النتيجـــة هـــي أنن
ن "نتنيــاهو والمبعــوثين اإلســرائيليين يبــذلون الــديمقراطيين شــعروا باالســتياء مــن الــدعوة، قــال هنجبــي ل

 ليوضحوا لهم أن هذه خطوة ليس القصد منها لهانة الرئيس األمريكي". كبيراً  جهداً 
أمام الكونجرس يمكن أن يساعد على الموافقة على مشروع قانون  نتنياهولكن هنجبي قال لن خطاب 

ألن الــرئيس قــد -لجمهوريــون يعرفــون وأضــاف "ا يعارضــه أوبامــا باــرض عقوبــات جديــدة علــى ليــران.
أنـــه ســـيعترض علـــى التشـــريع. ولكـــي تـــتم الموافقـــة علـــى تشـــريع يتخطـــى الايتـــو  -أوضـــح ذلـــك بالاعـــل

)الرئاسي( يتطلب األمر موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. ولذلك لذا تمكن رئيس الوزراء مـن لقنـاع 
بي بأنه ليس علـى علـم بـأي غوصرح هن وزن."واحد أو اثنين آخرين أو ثالثة أو أربعة فقد يكون لهذا 

 استطالع رأي لسرائيلي يظهر أن الخطاب سيساعد نتنياهو في االنتخابات القادمة.
 6/2/2102 ،48عرب 

 
 نتنياهو إلى واشنطن والوقوف أمام الكونجرس ةتحّذر من تداعيات زيار  يةسرائيلاإلصحف ال 

يـارة رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو اسـتحوذت ز : حسـن مواسـي ووكـاالت -القدس المحتلة 
المرتقبــة والمثيــرة للجــدل، للــى الواليــات المتحــدة، إللقــاء خطــاب أمــام الكــونجرس حــول الملــف النــووي 

 مس الجمعة.أاإليراني، على اهتمام الصحف اإلسرائيلية الصادرة 
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مام الكونجرس، مشيرًة للى وسّلطت الصحف الضوء على تداعيات وانعكاسات دعوة نتنياهو للحديث أ
 ."لسرائيلـ"يلح  الضرر ب مرتداً  غضب أمريكّي عارم، غير مسبو ، من الخطوة التي اعتبرتها سهماً 

ســرائيل، أوقالـت صــحياة يــديعوت أحرونــوت  مــس، لّنــه "بعــد اليـأس الــذي أصــاب الساســة فــي أمريكــا وا 
، وعــدم للقــاء الخطــاب فــي الكــونجرس، بــأني ياهــم نتنيــاهو الرســائل التــي ولجهــت لــه بالعــدول عــن قــراره

لجنـــة الشـــؤون العامـــة األمريكيـــة اإلســـرائيلية(،  -باشـــر زعمـــاء الحـــزب الـــديموقراطّي ومنظمـــة )ليبـــاك 
سـتراتيجّية بتوجيه دعوات علنّية لنتنياهو بالتراجع عن خطابه، خشـية أني يمـس الخطـاب بالعالقـات اال

سرائيل".  بين الواليات المتحّدة وا 
تس، نقلــت عــن مســؤولين أمــريكيين قــولهم لّن "نتنيــاهو لعــب فــي السياســة، علــى حســاب صــحياة هــ ر 
 ستراتيجّية مع الواليات المتحدة، وأهان وزير الخارجية جون كيري".العالقات اال

 7/2/2102 ،المستقبل، بيروت
 
 نضم لليمين بتأييدهما منع زعبي من الترشحتقائمة "المعسكر الصهيوني"  

انضمت قائمة "المعسكر الصهيوني" المشاركة في االنتخابات اإلسرائيلية، : جرايسي برهوم - الناصرة
طلـــب أحـــزاب اليمـــين  للـــى)"العمـــل" برئاســـة يتســـحا  هيرتســـوغ، و"الحركـــة" برئاســـة تســـيبي ليانـــي(، 

، مـن المشـاركة فـي 48المتشدد بمنع النائبة حنين زعبي المرشحة ضمن القائمة المشتركة لالسطينيي 
بات، على خلاية تصريحات سياسية لها، في حين تظهر حالة التخبط في اسـتطالعات الـرأي، االنتخا

 مارس المقبل. /آذار 07بشأن النتائج النهائية لالنتخابات التي ستجري يوم 
وقالــت قائمــة "المعســكر الصــهيوني"، فــي بيــان لوســائل اإلعــالم، لنهــا ســتدعم طلبــات شــطب ترشــيح 

ي حــزب التجمــع الــوطني الــديمقراطي، الشــريك فــي "القائمــة المشــتركة"، فــي النائبــة زعبــي، القياديــة فــ
الحملة المسعورة التي تشنها األحزاب اليمينية على زعبـي، علـى خلايـة تصـريحات سياسـية لهـا،  لطار

ـــة أشـــهر  ـــل نحـــو ثماني ـــة قب ، علمـــا أن باإلرهـــابيينومنهـــا رفضـــها وصـــف خـــاطاي المســـتوطنين الثالث
كومــة، بكونــه المــدعي العــام األعلــى، رفــض تقــديم زعبــي للمحاكمــة فــي هــذه المستشــار القضــائي للح

 القضية، وقال لن موقاها المتكامل من هذه القضية، يوضح رفضها لعمليات كهذه.
فـــي  وتـــدعي مصـــادر فـــي "المعســـكر الصـــهيوني" أن قـــرار القائمـــة هـــذا، مـــن شـــأنه أن يجعـــل أوســـاطاً 

لمقابــل، قــال محللــون لن قــرار "المعســكر الصــهيوني"، مــن اليمــين اإلســرائيلي أن يصــوتوا لهــا، وفــي ا
شــــأنه أن يمنــــع "القائمــــة المشــــتركة" بالتوصــــية لــــدى الــــرئيس اإلســــرائيلي، بتكليــــف رئــــيس المعســـــكر 

 الصهيوني هيرتسوغ، لتشكيل الحكومة المقبلة.
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االختالفـات  وعقبت النائبة الزعبي بالقول، لنه "حتى قبل أن يجلسوا في حكومة وحدة وطنية، ويميزوا
بيــنهم، يبــرهن المعســكر الصــهيوني أن ال فــر  بينــه وبينــه الليكــود وســائل أحــزاب اليمــين، فيمــا يتعلــ  

وشـددت علـى أن "البـديل الوحيـد لمــن  بتوجهـاتهم المعاديـة للديمقراطيـة، والمعاديـة للحريـات السياسـية".
وطني داخل وخارج الكنيست. نحن يريد قمع نضالنا الوطني، هو تعزيز هذا النضال وتعزيز تمثيلنا ال

نما نحن معارضة أيديولوجية، تمثل أقليـة تعـيش فـي  لسنا معارضة سياسية داخل الكنيست وحسب، وا 
 صراع على كيانها الوطني مع دولة تعتبرنا حجر عثرة أمام تحقي  مشروعها األيديولوجي".

 7/2/2102 ،الغد، عّمان
 
 يين في اليمنقائد الجيش اإلسرائيلي يخشى تقدم الحوث 

قبيــل لنهــاء مهامــه بعشــرة أيــام يؤكــد قائــد جــيش االحــتالل بينــي غــانتس أنــه  :وديــع عــواودة -الناصــرة 
سعيد من قواته لكنـه قلـ  مـن الوضـع ويخشـى اشـتعال النـار فـي عـدة جبهـات كقطـاع غـزة أو الشـمال 

ت مـع الواليـات المتحـدة. "األزمة" التي تمر بها العالقا على الحدود مع لبنان، ومن تبعات أمنية على
حـزب هللا لـو تمكـن هـذا مـن قتـل  كادت أن تتدهور لتصعيد خطير ضـدّ  "لسرائيل"ويوضح غانتس أن 

للى أن هـؤالء تارقـوا باللحظـة األخيـرة مـا حـال دون سـاك دم  عشرة جنود في عملية مزارع شبعا، الفتاً 
د وعنـــدها حـــزب هللا ســـيرد أكبـــر. ويتـــابع "لـــو قتـــل عشـــرة جنـــود مـــن جيشـــنا الضـــطررنا لقصـــف مضـــا

 بصواريخ وسنتدحرج معا لحرب جديدة".
مـن تقـدم الحـوثيين فـي الـيمن بـدعم  قلقاً  ،في تصريح لصحياة يديعوت أحرونوت أمس ،يبدي غانتس
للـى احتمـال تهديـد المالحـة الدوليـة فـي منطقـة بـاب المنـدب عـالوة علـى مضـي  هرمـز  ليراني، مشيراً 

ثورات العربية أدت لتراجع التهديد العسكري التقليدي ما أتاح له تقليص ويكشف أن ال والبحر األحمر.
الميزانيــات المخصصــة لجاهزيــة جيشــه فــي حــروب تقليديــة كإلغــاء وحــدات مدرعــة وتســريح عــدد كبيــر 
مــن الجنــود والضــباط. وانتقــد غــانتس السياســة األمريكيــة تجــاه "الربيــع العربــي" بقولــه لنــه ينبغــي عليهــا 

نسان وحريـات الاـرد وتشـجيع بنـاء أنظمـة ديموقراطيـة غربيـة بعـد مالءمتهـا للظـروف ضمان حقو  اإل
في المنطقة. ويعتبـر أن واشـنطن أخطـأت عنـدما تبنـت حكـم "اإلخـوان المسـلمين" بقيـادة محمـد مرسـي 

على حيوية صـيانة العالقـات الثنائيـة بـين  في مصر ودارت ظهرها لنظام عبد الاتاح السيسي، مشدداً 
 والواليات المتحدة لعدم وجود بديل لكل منهما. "لسرائيل"

 7/2/2102 ،القدس العربي، لندن
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 "إسرائيل"إقرار إسرائيلي غير مسبوق بفعالية نشاطات حركة مقاطعة  
فـــي  "لســـرائيل"مـــن تنـــامي حركـــة مقاطعـــة  اإلســـرائيليةفـــادي أبـــو ســـعدى: تتزايـــد التحـــذيرات  -رام هللا 
ات الوثيقـة السـرية التـي وزعتهـا وزارة الخارجيـة اإلسـرائيلية، علـى سـاراء وكان آخر هذه التحذير  العالم.

ّربت لإلعالم اإلسرائيلي، حذرت فيها من تنامي مقاطعة  "لسرائيل" خالل عام  "لسرائيل"حول العالم وسل
، األمر الـذي مـن شـأنه أن يمـس باقتصـادها وبمنظومتهـا األمنيـة، وحـذرت مـن تواصـل وتاـاقم 2102

 اسي ضد لسرائيل"."المد السي
ـــي لحقـــت  ـــاء األضـــرار الت ـــب االتحـــاد األوروبـــي بتعويضـــات لق ـــة أن يطال ـــة مـــن لمكاني وحـــذرت الوثيق
بمشــــاريع أقامهـــــا فـــــي الضـــــاة الغربيــــة وقطـــــاع غـــــزة، وتنـــــامي مقاطعــــة المؤسســـــات الماليـــــة العالميـــــة 

يرلنـدا ، خصوصًا بعـد قيـام بنـوك وصـنادي  اسـتثمار وتقاعـد كبيـرة مـن الـدنمار "لسرائيلـ"ل ك والنـرويج وا 
 وهولندا وغيرها بوقف تعامالتها مع بنوك أو شركات لسرائيلية متورطة في االحتالل.

وأشارت الوثيقة للى تزايد ظاهرة مقاطعة الشركات العالمية لمشاريع بنى تحتية لسرائيلية بعد أن قامت 
ومـن مشـاريع فـي قطـاع شركات ألمانية وهولندية باالنسـحاب مـن مشـاريع إلقامـة خطـوط سـكك حديـد 

المياه، وتزايد المقاطعـة األكاديميـة والثقافيـة إلسـرائيل بقيـام جمعيـات أكاديميـة أوروبيـة وأمريكيـة بقطـع 
 العالقات مع المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية.

بـاراك، والـرئيس  ليهـودوعلى الصعيد ذاته، جاءت تصريحات كل مـن رئـيس وزراء االحـتالل السـاب ، 
جهـــاز المخـــابرات الخارجيـــة "الموســـاد"، شـــابتاي شـــافيت، لـــتعكس مـــدى القلـــ  فـــي المؤسســـة الســـاب  ل

الحاكمة اإلسرائيلية من تنامي حركة المقاطعة التي تعتبرها جهات رسمية لسرائيلية "خطرًا اسـتراتيجيًا" 
 على نظام االضطهاد اإلسرائيلي برمته، التي تتسع باطراد دائرة التأييد لها عالميًا.

ر التقرير السنوي الذي قدمه "منتدى التنسي  لمكافحة الالسامية"، وهو لطار صـهيوني مـؤثر، للـى وأق
الحكومـــة اإلســـرائيلية مـــؤخرًا، بشـــكل واضـــح، بتوســـع نشـــاطات حركـــة المقاطعـــة بشـــكل غيـــر مســـبو . 

مين وتحت بند الحـرب القانونيـة الدوليـة، عبـر كـاتبو التقريـر عـن اسـتيائهم مـن لنشـاء شـبكة مـن المحـا
وضـعت قائمــة مــن المطلــوبين بــين ضــباط الجـيش اإلســرائيلي انتشــرت فــي المملكــة المتحــدة، وهولنــدا، 
ســـبانيا، وبلجيكـــا والنـــرويج، حيـــث تســـمح القـــوانين المحليـــة بإصـــدار مـــذكرات توقيـــف ضـــد مـــواطنين  وا 

 أجانب يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.
 7/2/2102 ،القدس العربي، لندن
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 في حالة من االرتباك لتورط نصف قادتها بفضائح جنسية يةيلسرائاإلشرطة ال 
فــي مــا مضــى فضــائح أخالقيــة، بلغــت ذروتهــا فــي لدانــة رئيســها الســاب   "لســرائيل"الناصــرة: شــهدت 

موشــيه قصــاب بــتهم تحــرش واغتصــاب، لكــن الاضــائح الجنســية التــي تعصــف بجهــاز شــرطتها غيــر 
مر يوم منـذ أسـبوع دون الكشـف عـن تـورط مزيـد مـن قادتهـا ال يكاد ي لذمسبوقة وتكاد تؤدي النهياره، 

نتيجـــة ســوء اســـتغالل صــالحياتهم للقيـــام باــرض أناســـهم علـــى  فــي مخالاـــات أخالقيــة وجنائيـــة أحيانــاً 
 شرطيات يعملن معهم ويخضعن لسلطتهم.

ح فــي قيــادة الشــرطة اإلســرائيلية علــى خلايــة فضــائ جنــراالً  06وعلــى خلايــة اســتقالة ثمانيــة مــن بــين 
أخالقيــــة معظمهــــا جنســــية، دعــــا قائــــدها يوحنــــان دانينــــو أمــــس للــــى اجتمــــاع طــــار ، فيمــــا تصــــدرت 

س أ. وسـيتر "لسـرائيل"الصاحات األولـى للصـحف اإلسـرائيلية عنـاوين تنـذر بانهيـار جهـاز الشـرطة فـي 
قـدس األحد في مقر شرطة مدينة بيت شـيمش القريبـة مـن ال لقيادة الشرطة غداً  عاجالً  دانينو اجتماعاً 

المحتلــة وذلــك بعــد الكشــف عــن فضــيحة جديــدة أمــس تــورط بهــا قائــد شــرطة الســاحل الجنــرال حــاجي 
 ه خمس شرطيات شكاوى بالتحرش الجنسي.دوتان الذي قدمت ضدّ 

نهـم  ونقل موقع "واال" اإلخباري عن بعض قادة الشرطة قولهم لن الجهاز يعيش أزمة داخليـة عميقـة وا 
يرون في الشارع بالبزة البوليسية ولذا باتوا ياضلون التحـرك بسـيارات يشعرون بالخزي والخجل وهم يس

ونقلـــت صـــحياة "يـــديعوت أحرونـــوت" عـــن ضـــابط فـــي تـــل أبيـــب قولـــه لن الشـــرطة اليـــوم فـــي  مدنيـــة.
الحضيض األخطر منذ تشكيلها. وتابع "يسير رجـال شـرطة اليـوم بخجـل مطـأطئي الـرؤوس وبعضـهم 

مكـاتبهم خوفـا مـن انتقـادات النـاس فـي الشـارع. ونقـل موقـع "هـ رتس" يخلع البزة العسكرية عند مغـادرة 
عــن شــرطي آخــر تــأخر فــي زيــارة موقــع بنــاء علــى اســتدعاء مــواطن، فلمــا وصــل ســأله متهكمــا هــل 

 تأخرت بسبب انهماكك بعالقات جنسية مع شرطية؟.
 7/2/2102 ،القدس العربي، لندن

 
 في الكنيست والليكود يتفوقاستطالع: القائمة العربية المشتركة ثالث قوة  

أجرتـه علـى عينـة تمثيليـة، سـألت خاللـه  نشرت القناة اإلسرائيلية األولى مسـاء يـوم الجمعـة اسـتطالعاً 
المســتطلعين فــي حــال أقيمــت انتخابــات الكنيســت اليــوم لمــن ستصــوت؟ ظهــر فــي نتائجــه أن القائمــة 

ثالثــــة فــــي الكنيســــت بعــــد "الليكــــود" وســــتكون الكتلــــة ال المشــــتركة ستحصــــد اثنــــا عشــــر مقعــــداً العربيــــة 
 و"المعسكر الصهيوني".

، يليـه منافسـه مقعـداً  27وبحسب نتائج االستطالع يحصل حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنيـاهو علـى 
، وتليهمـا مقعـداً  22"المعسكر الصهيوني" الذي يتزعمه يتسحاك هرتـوغ وتسـيبي ليانـي ويحصـل علـى 
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ويحــل فــي المكــان الرابــع حزبــي "يــيش عتيــد" الــذي يتزعمــه يــائير لبيــد  .مقعــداً  02القائمــة المشــتركة بـــ
، ويليهـــا حـــزب مقعـــداً  00و"البيـــت اليهـــودي" الـــذي يتزعمـــه ناتـــالي بينيـــت ويحصـــل كـــل منهمـــا علـــى 

مقاعــد  7مقاعــد وحــزب "كوالنــو" الجديــد الــذي يتزعمــه موشــيه كحلــون بـــ 7الحريــديم "يهــدوت هتــوراة" بـــ
بزعامة أرييه درعي و"يسـرائيل بيتينـو" الـذي يتزعمـه ليبرمـان ويحصـل كـل  أيًضا، وبعده حزبي "شاس"

مقاعــد ويتــذيل االســتطالع حــزب ليلــي  2فيمــا يحصــل حــزب "ميــريتس" علــى  مقاعــد. 6منهمــا علــى 
 مقاعد. 4يشاي الجديد "هعام ليتانو" الذي أسسه بعد انشقاقه عن "شاس" ويحصل على 

مــن  نائبــاً  67يشــكل نتنيــاهو حكومــة يمــين ضــيقة تضــم  ووفــ  معطيــات هــذا االســتطالع، يمكــن أن
، بعــد أن أعلــن ليتســمان، زعــيم حــزب "يهــدوت هتــوراة"، يــوم الجمعــة أنــه وحزبــه لــن يكونــوا 021أصــل 
 من حكومة فيها يائير لبيد حتى لو أصبح لبيد من الحريديم. جزءاً 

 6/2/2102 ،48عرب 
 
 هزيمة بنتنياهو واليمين : هرتسوغ عاجز عن إلحاق"إسرائيل"استطالعات في  

أقّر معلقون لسرائيليون بارزون بعجزهم عن تحليل نتائج استطالعات جديدة : أسعد تلحمي –الناصرة 
الشهر  07للرأي أفادت بأن فرص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للاوز في االنتخابات البرلمانية في 

يـًا" لنتنيـاهو. وكشـات اسـتطالعات الـرأي بأنـه المقبل تعززت "بالذات في أسبوع سيئ جماهيريـًا وا عالم
لــو أجريــت االنتخابــات اليــوم لمــا واجــه نتنيــاهو أي صــعوبة فــي تشــكيل حكومــة جديــدة برئاســته، ســواء 

 بمشاركة "المعسكر الصهيوني" الوسطي أو مع أحزاب اليمين والمتدينين "الحرديم".
اقض أساســًا للـى ضـعف زعـيم "المعســكر وعـزا كبيـر معلقـي يـديعوت أحرونــوت نـاحوم برنيـاع هـذا التنـ

الصهيوني" لسح  هرتسوغ )المتحالف مع زعيمـة "الحركـة" تسـيبي ليانـي( فـي لقنـاع اإلسـرائيليين بأنـه 
البديل لنتنياهو، بينما رأى معل  الشؤون الحزبية في ه رتس يوسي فيرطر أنه على رغـم عـدم تحمـس 

يني ال يحتمل أن يكون بديل نتنياهو الثنائي هرتسـوغ اإلسرائيليين لشخص نتنياهو "لال أن الشارع اليم
 ولياني". 

وقــــال معلـــــ  اإلذاعــــة العامـــــة حنـــــان كريســــتال أن نتنيـــــاهو نجــــح مـــــن دون جهـــــد خــــاص فـــــي لقنـــــاع 
 اإلسرائيليين بأن اإلعالم يالحقه في أمور عائلية ليست ذات صلة بالمسائل الجوهرية التي تعنيهم.

اإلذاعـــة العامـــة ومعـــاريف حـــزب "ليكـــود" تاوقـــًا علـــى  مـــنح اســـتطالعاً ولألســبوع الثـــاني علـــى التـــوالي، 
"المعسكر الصهيوني" الذي تصدر االستطالعات السابقة تحت ماعـول التحـالف مـع ليانـي، فيمـا بقـي 

 األخير متقدمًا بمقعد على خصمه في استطالع "يديعوت أحرونوت". 
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لمتـدينين "الحـرديم" يحـوز غالبيـة مطلقـة ا -لكن جميـع االسـتطالعات أشـارت للـى أن معكسـر اليمـين 
 (.021مقعدًا من مجموع  66 - 61من المقاعد البرلمانية )

 7/2/2102 ،الحياة، لندن
 
 .. ازدهار بالعالقات األمنية"إسرائيل"الهند وتقرير:  

والهنـد منـذ صـعود نيرنـدرا مـودي للحكـم،  "لسـرائيل"يستمر تعزيـز العالقـات بـين : وديع عواودة -حياا 
وللمـرة  ويتجلى ذلك في موقف هندي مساند للحرب األخيـرة علـى غـزة وصـاقة سـالح ضـخمة وشـيكة.

شـباط/ فبرايـر الجـاري لتوقيـع صــاقات  07بزيــارة الهنـد فـي  "لسـرائيل"فـي  دفاعاألولـى، سـيقوم وزيـر الـ
 بينغلور.أمنية وتجارية ضخمة بمليار دوالر بعد لقائه قادة هنود وزيارة معرض سالح كبير في مدينة 

موشـيه يعلـون للـى نيـوديلهي، وتـرى فيهـا شـ  طريـ   دفاعأهمية كبيرة لزيارة وزير الـ "لسرائيل"وتعطي 
منــذ نشــوء عالقــات دبلوماســية بينهمــا مطلــع  اســتراتيجيةفــي العالقــات األمنيــة مــع دولــة تتمتــع بأهميــة 

 تسعينيات القرن الماضي.
، رفضــت الهنــد بطريقــة دبلوماســية طلــب وزيــر 2102وقبــل ثــالث ســنوات، وتحديــدا فــي أيــار/ مــايو 

 األمن اإلسرائيلي الساب  ليهود براك زيارتها، مبررة ذلك برغبتها في عدم استازاز المسلمين فيها.
لكن العالقات الثنائية شهدت تغييرا بعد وصول نيرندرا مودي للى سدة الحكم في الهند، وهو من أمـر 

 ذلك بقرار استقبال يعلون وعقد صاقات أمنية مع لسرائيل.مؤسسات الدولة بتوثيقها، وتم تتويج 
وتـــأتي الزيـــارة بعـــد أن التقـــى بنيـــامين نتنيـــاهو فـــي أيلول/ســـبتمبر الماضـــي فـــي األمـــم المتحـــدة نظيـــره 
الهندي، واتاقا على التعاون في مجاالت عدة مثل األمـن، والتكنولوجيـا، واالسـتخبارات وغيرهـا. ويبلـغ 

وحينئذ فاخر نتنياهو ببيان صـادر  ليوم بين البلدين نحو خمسة مليارات دوالر.حجم التبادل التجاري ا
 أن هذا التعاون حدوده السماء. عن ديوانه بقرار بناء عالقات تعاون قوية مع الهند، معتبراً 

وقبــل أشــهر، تجلــى التعــاون بــين الجــانبين بشــراء الهنــد مئــات الصــواريخ اإلســرائيلية مــن طــراز "بــراك" 
سـطولها البحــري، ونقلـت اإلذاعــة اإلسـرائيلية عــن مصـادر فــي الهنـد أن األخيــرة ستتسـلم قريبــا لتسـليح أ

كمــا تقضــي الصــاقة التــي ســتوقع قريبــا باســتيراد  .2102خــالل  صــاروخاً  262بموجــب تلــك الصــاقة 
ثمانية آالف صاروخ لسرائيلي مضاد للدروع من طراز "سبايك" من لنتاج شركة "رفائيل"، عـالوة علـى 

 طائرة بال طيار وأنظمة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ. 02
ويوضح الناط  بلسان وزارة الخارجية اإلسرائيلية عامنوئيل نحشون للجزيرة نت أن زيارة يعلون مهمـة 

، وتعكس ازدهار العالقات الممتازة بين الطرفين بما في ذلك المجال الدبلوماسـي واألمنـي، وتـأتي جداً 
لكـن نحشـون ال يعتبـر الزيـارة انعطافـة  ظيره الهندي لتل أبيـب فـي تمـوز/ يوليـو الماضـي.تتمة لزيارة ن
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للـى أن األولـى تعتبـر  والهنـد، الفتـاً  "لسـرائيل"تاريخية بقـدر مـا هـي تعزيـز مهـم للعالقـات الحسـنة بـين 
تها صاقة أن صاقة السالح الجديدة تقدر بمليار دوالر، وقد سبق مزودة سالح مركزية للثانية، موضحاً 

 مشابهة قبل عشر سنوات.
ويتاـ  الخبيــر فــي الشــؤون الدوليـة ألــون ليئيــل مــع نحشــون، لذ يقـول للجزيــرة نــت لن عالقــات التعــاون 

وثيقة منذ سنوات، ولكنها تعززت أكثر بعد وصول نيرندرا مودي اليميني  "لسرائيل"األمني بين الهند و
أن البعثـــة العســـكرية اإلســـرائيلية األكبـــر فـــي العـــالم ويـــدلل ألـــون علـــى ذلـــك باإلشـــارة للـــى  للـــى الحكـــم.

مصــدرة الســالح األولــى لــدول آســيا ودول  "لســرائيل"ويضــيف أن  موجــودة فــي نيــوديلهي بعــد واشــنطن.
 نحو أربعة مليارات دوالر. 2103الباسيايك، وأن حجم صادراتها العسكرية لتلك الدول بلغت في 

ــد خلياــة زيــارة يعلــون الوشــيكة وال يســتغرب الصــحاي والمحلــل المتخصــص فــي  العالقــات الدوليــة خال
 0443صاقات ضخمة مع الهند، منوها للى أنها استغلت توقيـع اتااقيـة أوسـلو عـام  "لسرائيل"وتوقيع 

ويقـول خلياـة للجزيـرة نـت لن اتااقيـة أوسـلو  لتطوير عالقاتها مع الهند والصين وبقية الدول اآلسيوية.
ية لتطوير عالقات تعاون بمختلف المجاالت مـع لسـرائيل بعـد االعتـراف منحت الشرعية للدول اآلسيو 

العربـــي والالســـطيني بهـــا، منوهـــا للـــى دور انهيـــار االتحـــاد الســـوفياتي، واشـــتراط واشـــنطن للتعـــاون مـــع 
 نيوديلهي تقاربها مع تل أبيب، عالوة على تراجع تبعية الهند الناطية للعالم العربي.

د بقيادة نيرندرا مـودي المتميـز بتوجهاتـه اليمينيـة والقوميـة المتطرفـة معنيـة في المقابل، يوضح أن الهن
بتوثي  العالقات مع دول معادية لإلسالم السياسـي مثـل لسـرائيل، ويـرى بهـا حلياـا لمواجهـة المسـلمين 

مريــب  "لســرائيل"لكــن خلياــة يــرى أن توقيــت الزيــارة قبــل االنتخابــات العامــة فــي  فــي كشــمير وخارجهــا.
بط باعتبارات سياسية هدفها لرسال رسالة لإلسرائيليين تايد بأن حكومة نتنياهو قويـة مـن الناحيـة ومرت

 األمنية، وقادرة على بناء عالقات دبلوماسية مع دول مهمة.
 7/2/2102 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 األقصىالمسجد ألف فلسطيني يؤدون صالة الجمعة ب سبعون 

جمعة اليوم في المسجد األقصى المبارك بالقدس المحتّلة، وسط أدى عشرات من الالسطينيين صالة 
 انتشار لقوات االحتالل في محيط المسجد األقصى المبارك والبلدة القديمة.

ألف  71الشيخ عمر الكسواني أن عدد المصلين في األقصى قد قلدر بـ األقصىوأفاد مدير المسجد 
، حيث امتأل  ى المصلى القبلي وقبة الصخرة.ت فيهم باحات األقصى لضافة للمصلٍّّ

6/2/2102، فلسطين أون الين  
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 الشعبيةومستوطنون يطلقون النار على نشطاء المقاومة  الضفةإصابات خالل قمع مسيرات  
مس، عشرات المواطنين بجروح وباالختنا  أ أصيب "مندوبو "األيام"، "وفا": مندوبو "األيام"، "وفا":

 ات األسبوعية السلمية التي نظمت في عدة مناط  بالضاة.جراء قمع قوات االحتالل للمسير 
كما أطل  مستوطنو "كرمي تسور" الرصاص الحي باتجاه نشطاء في "اللجان الشعبية لمقاومة 

الشهيد زياد  االستيطان" في جنوب الضاة، بعد أن تمكن النشطاء من رفع األعالم الالسطينية وصور
وأوضح الناشط في  ية جديدة مقامة داخل المستوطنة.أبو عين على مقربة من وحدات استيطان

المقاومة الشعبية حسن بريجية، أن عددًا من فعاليات المقاومة الشعبية رفعوا األعالم الالسطينية 
عين على البوابة الرئيسية لمستوطنة كرمي تسور، وان مجموعة من المستوطنين  أبووصور الشهيد 

فعاليات المقاومة الشعبية، األمر الذي كاد يتسبب بإصابة عدد طلقوا الرصاص بشكل مباشر باتجاه أ
 منهم.

7/2/2102األيام، رام هللا،   
 
 عادة بناء قرية "بوابة القدس" للمرة الرابعة بعد اقتحامات االحتاللإ 

اعتبر القائم بأعمال هيئة مقاومة الجدار واالستيطان جميل البرغوثي بأن تجمع : القدس المحتلة
رمز صمود وتحد في وجه مخططات االحتالل التوسعية، في أبو ديس خل "بوابة القدس" النشطاء دا

جاء ذلك خالل مشاركة الهيئة في لعادة تشييد البوابة للمرة الرابعة على التوالي، بعد هدمها ثالث 
مرات خالل اليومين الماضيين من قبل االحتالل، حيث قام المشاركون بتأدية صالة الجمعة وبناء 

وكانت  ف جديدة بالطوب والحجارة بداًل من الخيام، باإلضافة لزراعة أشجار الزيتون داخلها.غر 
قوات االحتالل اقتحمت قرية بوابة القدس أمس مستخدمة القمع الوحشي لتاري  نشطاء الحملة 

ال  القنابل الصوتية لطالعديد منهم جراء  إلصابةالمهددة بالمصادرة، ما أدى  األراضي وأصحاب
 المسيلة للدموع والرصاص، كما قامت قوات االحتالل بتدمير الخيم ومصادرتها. و 

7/2/2102األيام، رام هللا،   
 
 " باعتبارها تطبيعا  إسرائيللـ"هشام الجخ الشاعر المصري  لزيارة 48معارضة فلسطينية في الـ  

مناط   للى" هشام الجخ تثير الزيارة المرتقبة للشاعر المصري الاائز بجائزة "شاعر المليون: لندن
شعرية في المدن العربية برعاية بعض  أمسياتشباط/ فبراير الجاري، إلحياء  00في  0448

المعارضين للتطبيع مع  أوساطالمؤسسات البلدية )الحكومية( والتجارية في الناصرة، غضبًا في 
 .بإلغائهالسرائيل ويطالبونه 
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مع لسرائيل،  الشاعر للغاء الزيارة باعتبارها تطبيعاً  جهة ناشد حزب التجمع الوطني الديمقراطي من
 تحت بند التطبيع. لنها وقالتبينما استنكرت منظمة فلسطينيون ضد التطبيع الزيارة 

وأوضح أمين عام التجمع عوض عبد الاتاح، "أن لعادة التأكيد على الموقف، جاء ردًا على النقاش 
ي المعروف، هشام الجخ لزيارة مدن عربية فلسطينية الذي اشتعل مؤخرًا حول قرار الشاعر المصر 

داخل لسرائيل". وقال: "نحن نحترم الشاعر، ونحب شعره وكل المثقاين العرب، من كتاب وشعراء، 
وأدباء، الملتزمين بقضايا أمتهم القومية والديمقراطية، ولكننا نعتبر قدومهم عبر الساارة اإلسرائيلية 

 .خطأ سياسياً 
بت منظمة "فلسطينيون ضد التطبيع"، في بيان، قبل أيام عن استنكارها اعتزام الشاعر من جانبها أعر 

 الجخ زيارة مدينة الناصرة.
7/2/2102القدس العربي، لندن،   

 
 قبالة شواطئ غزةزوارق االحتالل تفتح نيرانها تجاه صيادي األسماك  

لحربية اإلسرائيلية فتحت نيران أعلنت مصادر فلسطينية لن عددا من الزوار  ا: أشرف الهور - غزة
الالسطينيين قبالة شواطئ شمال قطاع  الصيادينأسلحتها الرشاشة من العيار الثقيل تجاه قوارب 

ولم يسار الهجوم اإلسرائيلي عن وقوع لصابات، غير أنه أحدث حالة من الخوف دفعت  غزة.
ويعد الهجوم خرقا جديدا التاا  التهدئة القائم، الذي  بالصيادين لمغادرة البحر قبل لكمال عملهم.

 اعتادت لسرائيل كثيرا على خرقه منذ توقف الحرب.
7/2/2102القدس العربي، لندن،   

 
 رحيل الكاتب الفلسطيني نواف أبو الهيجاء 

غيب الموت في بيروت الكاتب والروائي الالسطيني نواف أبو الهيجاء عن اثنين وسبعين عاما، 
متنقال بين دمش  وبغداد والكويت وعمان وبيروت وغيرها من المدن والعواصم العربية قضاها 

واألجنبية، وقد نعاه االتحاد العام للكتاب واألدباء الالسطينيين، وعدد كبير من األدباء والمثقاين 
 الالسطينيين والعرب، الذين وصاوا رحيله بالخسارة لألدب العربي عمومًا.

ذاعي، ولد في قرية عين حوض  ونواف أبو الهيجاء قاص وكاتب مسرحي وروائي وكاتب صحاي وا 
، وشردته النكبة طااًل مع عائلته للى العرا ، حيث درس اللغة 0442القريبة من حياا نهاية عام 

في كلية اآلداب بجامعة بغداد، وعمل في الصحافة المكتوبة والمسموعة في العرا  وسوريا  اإلنجليزية
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اإلعالم الالسطيني أيضًا، ونشر قصصه ومقاالته عدد كبير من الصحف والمجالت والكويت، وفي 
 العربية.

7/2/2102المستقبل، بيروت،   
 
 تحمل فلسطين على ظهرها! "..2جبل المحامل تعرض لوحة " دار المزادات العالمية في دبي 

مارس  08يمه في تعرض "كريستيز" دار المزادات العالمية، خالف مزادها المقبل الذي تقدبي: 
" التي تلَعدُّ واحدة من أشهر اللوحات الانية في العالم العربي. 2المقبل في دبي، لوحة "جبل المحامل 

لد عام  ( رسم لوحة "جبل المحامل" 0447وكان الرسام التشكيلي الالسطيني سليمان منصور )ول
" 2سخة الثانية "جبل المحامل للتعبير عن صلته الوثيقة ببلدته، ثم رسم الن 0473األصلية في عام 

. وتلظهر اللوحة ملسنًا فلسطينيًا يحمل حماًل ثقياًل على ظهره في شكل عين لنسان، 2112في عام 
رثه وتاريخه، وتعلقه  ط العين قبة الصخرة بكل ما تمثله من حقو  شعب فلسطين ومعاناته وا  وتتوسَّ

" بين مئتي ألف للى 2ولية للوحة "جبل المحامل بهويته وبمدينة القدس. وتتراوح القيمة التقديرية األ
 ثالثمئة ألف دوالر أميركي، وسيذهب جزء من َرييع اللوحة للمبادرات الرامية لدعم الانانين بالمنطقة.

من لوحة "جبل المحامل" ضمن مقتنيات الزعيم الليبي الراحل معمر  0473وكانت نسخة عام 
يبي لدى المملكة المتحدة، ويلعتقد أن تلك النسخة دلمرت خالل القذافي بعد أن أهداه لياها الساير الل

التقى ليهاب شنطي، مدير  2112وفي عام  .0486الغارة األميركية على العاصمة الليبية عام 
االتصال ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالقدس حينئذ، الانان التشكيلي الالسطيني سليمان منصور 

ياة للوحته الشهيرة، وهي الاكرة التي راودت األخير منذ أن عرف باحتمال واقترح عليه أن يعيد الح
وتتضمن النسخة الثانية من لوحة "جبل المحامل" بعض التغييرات الالفتة، فقد  تلف لوحته األصلية.

اقترح العتالون الذين يعملون بالبلدة القديمة من مدينة القدس تغيير نوعية الحبل الذي يستخدمه 
في اللوحة. كذلك أراد سليمان منصور لدخال بعض المعالم المسيحية بالسطين، مثل كنيسة المسنُّ 

ألنها تمحورت حينئذ حول القضية  0473القيامة، التي لم ترد في اللوحة األصلية التي رسمها عام 
 السياسية الالسطينية أكثر من أي شيء آخر.

7/2/2102االتحاد، أبو ظبي،   
 
 سير األردني عثمان الدباساالحتالل يفرج عن األ 

 عن الموظف في نقابة المهندسين اإلسرائيليسلطات االحتالل  : أفرجتمجاهد ليهاب - عمان
قرية  للىعنه  اإلفراجشهرا. وانتقل الدباس بعد  42حمزة عثمان الدباس بعد اعتقال دام  األردنيين
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تقيم نقابة  أنم االثنين المقبل. وتنوي المملكة يو  للىيعود  أنبيت نوبا بمحافظة الخليل، ومن المقرر 
 المملكة. للىالمهندسين استقباال لألسير المحرر الدباس فور وصوله 

الضاة الغربية  للىعلى جسر الملك حسين أثناء مغادرته  00/7/2100وكان الدباس اعتقل في 
 لحضور حال زفاف شقيقته.

 7/2/2102الدستور، عمان، 
 
 إعمار غزةمتحدة تناشدان المانحين الوفاء بالتزامات األمم الالجامعة العربية و  

وفا: أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، واألمين العام لجامعة الدول العربية  -القاهرة 
 نبيل العربي، عن قلقهما البالغ لزاء تدهور األوضاع في غزة.

ل المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية ، بشكل عاجل الدو أمسوناشد كي مون والعربي في بيان مشترك، 
خالل مؤتمر لعادة لعمار غزة الذي عقد بالقاهرة،  2104التي تعهدوا بها في تشرين األول من العام 

وقت ممكن، على أن يشمل ذلك تمويل منظمات األمم  أقربوالعمل على تحويل تلك األموال في 
زيادة التدهور في األوضاع اإلنسانية السيئة المتحدة التي تقوم بعمليات حيوية في غزة، لتجنب 

لنه نظرًا ألن وتيرة لعادة اإلعمار ما زالت بطيئة، فمن المهم اآلن توسيع نطا  "وقال البيان،  بالاعل.
غزة وتحقي  االستقرار على أساس  جهود لعادة اإلعمار التي بذلت حتى اآلن إلعادة األمل ألهالي

 ."عمار ورفع الحصارالمسؤولية الدولية في لعادة اإل
عمل اآللية المؤقتة  لطارفي  أحرزالتقدم المشجع الذي  للىوأشار كي مون والعربي في البيان 

من أصحاب المنازل المهدمة في  22,111إلعادة لعمار غزة والتي مكنت حتى اآلن ما يقرب من 
عادة اإلعمار جاهزة للعمل غزة من الحصول على مواد البناء لترميم منازلهم.وأوضح البيان أن آلية ل 

 على نطا  أوسع للتسيير واإلسراع في تنايذ المشاريع الرئيسية الكبرى.
 7/2/2102األيام، رام هللا، 

 
 "التعاون اإلسالمي" تحذر من المساس بالمسجد األقصى وتدعو لمرجعية دولية للمفاوضات 

ة للنرويج لحشد الدعم الدولي للقضية بدأ وفد من وزراء الخارجية بدول منظمة التعاون اإلسالمي زيار 
يصال رسالة موحدة باسم  الالسطينية ضمن برنامج يشمل زيارة عدد من العواصم العالمية النافذة وا 

 الدول األعضاء بضرورة تحرك المجتمع الدولي تجاه لنهاء االحتالل اإلسرائيلي.
اعًا مع وزير خارجية النرويج وعقد الوفد، الذي يرأسه وزير الخارجية المصري سامح شكري، اجتم

بورغ برينده شارك فيه وزير الخارجية الالسطيني رياض المالكي ووزير خارجية غينيا لون سوني فال 
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واألمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي لياد أمين مدني لضافة للى مبعوث خاص عن وزارة خارجية 
 أذربيجان.

لوفد الوزاري نقل رسالة المنظمة للحكومة النرويجية وأوضح بيان لمنظمة التعاون اإلسالمي أن ا
بشأن الممارسات اإلسرائيلية التي أدت لاشل نحو ربع قرن من عمر العملية السلمية في ظل 
استغالل الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة لتلك الاترة الزمنية في سبيل تغيير الحقائ  على األرض 

ريف وبناء المستوطنات ومضاعاة عدد المستوطنين للى وتكثيف حمالت تهويد مدينة القدس الش
ألف في الضاة الغربية فضاًل عن بناء جدار الاصل العنصري واالعتداء على الشعب  611

 الالسطيني بكافة الطر  واألشكال.
وأعرب وزير خارجية النرويج عن تاهمه لرسائل الوفد وتقديره لاحواها متعهدا باستمرار بالده في 

اريخي في بناء السالم واالستقرار في المنطقة مؤكدا دعم النرويج لحل الدولتين ومبادرة دورها الت
 السالم العربية وأن االستيطان غير شرعي ويشكل عائقا أمام تحقي  السالم.

 7/2/2102الخليج، الشارقة، 
 
 "إسرائيل"تركيا تقاطع مؤتمر األمن في ميونيخ بسبب  

رجية التركي مولود شاوش أوغلو أمس أن بالده تراجعت عن أعلن وزير الخا: أ ف ب -أنقرة 
 حضور مؤتمر األمن في ميونيخ بسبب مشاركة لسرائيل.

كان من الماترض أن أشارك في "ونقلت وكالة األنباء التركية الرسمية عن شاوش أوغلو قوله: 
رة المستديرة في شأن المؤتمر، لكن بسبب الدعوة الموجهة للى ممثلين عن لسرائيل للمشاركة في الدائ

. وأوضحت الوكالة أنه كان من الماترض أن يشارك وزير "الشر  األوسط، قررنا عدم المشاركة
رئيسًا أو رئيس  21 يالخارجية التركي بمداخلة خالل هذا االجتماع. ويشارك في مؤتمر ميونيخ حوال

المستشارة األلمانية أنغيال حكومة في اجتماعات تستمر ثالثة أيام بين الجمعة واألحد، من بينهم 
 وزيرًا للخارجية والدفاع. 61 حواليميركل، ورئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي، باإلضافة للى 

 7/2/2102الحياة، لندن، 
 
 سطنبولإفي  "2تركيا بوابة فلسطين إلى العالم "رجل أعمال بافتتاح مؤتمر  800 

، "تركيا بوابة فلسطين للى العالم"أعمال مؤتمر لسماعيل جمال: بدأت صباح الجمعة،  - لسطنبول
رجل أعمال  811والذي يعقده اتحاد رجال األعمال الالسطيني التركي، بمدينة لسطنبول، بحضور 

 دولة حول العالم، ولمدة يومين. 31فلسطيني من الداخل المحتل و
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التجارية بين تركيا وفلسطين  ويسعى المؤتمر الذي يعقد للعام الثاني على التوالي للى تعزيز العالقات
من جانب، وفلسطين والعالم بشكل عام انطالقًا من تركيا التي وعدت خالل المؤتمر الساب  بتقديم 
قامة المشاريع التركية  كل الدعم الممكن لالرتقاء باالقتصاد الالسطيني وربطه باالقتصاد العالمي وا 

يس الالسطيني محمود عباس، وحضور وزير في األراضي الالسطينية.ونظم المؤتمر برعاية الرئ
االقتصاد التركي نهاد زيبكجي، وعشرات الشخصيات الحكومية من كال الطرفين، كما سيجتمع مئات 

الالسطينيين القادمين من عشرات الدول ومن قارات العالم موزعين على عديد  األعمالرجال 
 القطاعات االستثمارية واالقتصادية.

ال االفتتاح على ضرورة تضافر الجهود من أجل العمل على تحرير االقتصاد وركزت الكلمات في ح
الالسطيني من القيود التي يارضها االحتالل اإلسرائيلي، مشددين على ضرورة قيام رجال األعمال 
الالسطينيين باالستثمار والعمل داخل األراضي الالسطينية، من أجل تعزيز صمود المواطنين ودعم 

 سطيني.االقتصاد الال
 7/2/2102القدس العربي، لندن، 

 
 تنفذ برنامجا  للمساعدات الشتوية باألراضي الفلسطينية اإلماراتية" األعمال الخيرية" 

ناذت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية برنامجًا مكثاًا للمساعدات الشتوية في األراضي : وام - جنين
ا صاحب السمو الشيخ خلياة بن زايد آل نهيان رئيس التي أطلقه "حملة تراحموا"الالسطينية في لطار 

ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس  الدولة،
الوزراء حاكم دبي، رعاه هللا، لتقديم المساعدات لالجئين والمتضررين من العاصاة الثلجية التي 

 ضربت بالد الشام والعرا .
لن طواقم الهيئة باشرت منذ بدء العاصاة "راشد مدير مكتب الهيئة في الضاة الغربية: وقال لبراهيم 

الثلجية تنايذ برنامج مكثف لتقديم المساعدات للمتضررين من العاصاة بتكلاة قدرها مليون دوالر، 
ألف أسرة فلسطينية معوزة تعيش في القرى والمخيمات، وكذلك في المدن ومنطقة  02ويستايد منها 

 ."األغوار، حيث المناط  البدوية التي يعاني سكانها ضي  الحال
 7/2/2102االتحاد، أبو ظبي، 

 
 كي لن يحضر خطاب نتنياهوينائب الرئيس األمر  

أعلن نائب الرئيس األمريكي، جو بايدن، أنه لن يحضر خطاب نتنياهو في مجلس : 48عرب 
 حجة أنه سيكون خارج البالد في ذلك التاريخ. مارس المقبل، ب/ النواب األمريكي في الثالث من آذار
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وبحسب البيان الذي أصدره مكتبه، سيكون نائب الرئيس خارج الواليات المتحدة دون أن يحدد البيان 
وجهته أو غرض زيارته، مع العلم أن المتحدث باسم البيت األبيض، جوش ليرنيست، أعلن أمس أنه 

 األسبوع األول من الشهر القادم.ال يوجد لدى نائب الرئيس أي التزام في 
ويقتضي العرف جلوس نائب الرئيس األمريكي للى جانب رئيس مجلس النواب األمريكي على 
المنصة في الكونجرس، وغيابه هذه المرة يعتبر ضربة قاسية لنتنياهو. ونتنياهو على علم أيًضا أن 

تيائهم من مجيئه بهذه الصورة وفي العديد من مقاعد نواب الحزب الديمقراطي ستكون فارغة بسبب اس
 هذا التوقيت.

ورسمًيا، يقول البيت األبيض أنه لم يعط أي تعليمات لنواب الحزب الديمقراطي بحضور خطاب 
نتنياهو أو مقاطعته، لكن لعالن الرئيس ونائبه ووزير الخارجية األمريكي أنه لن يحضروا ولن يلتقوا 

ل هذه الزيارة انتخابًيا، يقول الكثير عن السياسة التي يتخذها بنتنياهو كي ال يمنحوه الارصة الستغال
 البيت األبيض هذه المرة.

 7/2/2102، 48عرب 
 
 البرلمان البلجيكي يدعو الحكومة لالعتراف بدولة فلسطين 

وكاالت: واف  البرلمان البلجيكي في وقت متأخر من مساء الخميس، على قرار قدمه  -بروكسل 
 يدعو لالعتراف بدولة فلسطين.االئتالف الحكومي 

وبحسب وكالة األنباء البلجيكية "بلجا"، قدم الحزب الليبرالي الحاكم الذي يترأسه رئيس الحكومة 
البلجيكية، شارل ميشيل، وثالثة أحزاب أخرى تشكل االئتالف الحكومي مشروع قرار ينص على دعم 

 االعتراف بدولة فلسطين.
مة البلجيكية األخذ يعين االعتبار التأثير المحتمل للقرار على وجاء في االقتراح أن على الحكو 

المااوضات الالسطينية اإلسرائيلية والمشاورات الجارية داخل االتحاد االوروبي بهذا الشأن، وتأسيس 
 حكومة فلسطينية ذات استقالل وسيادة على كل أراضي الدولة الالسطينية.

 7/2/2102األيام، رام هللا، 
 
 القدس يشرق هاتمنشآت أقام زالةإل  ألي قرارات إسرائيلية ارفضه تعلن تحاد األوروبيمفوضية اال  

أعلن مسؤول رسمي في ماوضية االتحاد األوروبي، رفضه ألي قرارات  منتصر حمدان: - رام هللا
لسرائيلية بخصوص لزالة الكرفانات التي أنشئت بدعم أوروبي لمساعدة األسر والعائالت الالسطينية 
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القدس المحتلة، مؤكد أن االتحاد األوروبي على تواصل مع األطراف كافة من أجل ضمان  شر 
 عدم المساس بهذه المساعدات اإلنسانية لعائالت بدوية تعيش على تالل القدس الشرقية.

وقال مسؤول اإلعالم في االتحاد األوروبي، شادي عثمان: "ما قدمناه من مساعدات لنسانية لهذه 
غير المقبول المساس بها ألنها قدمت لهم في لطار المسؤولية اإلنسانية التي يتولى  العائالت من

وتابع، "لقامة هذه الكرفانات جاءت  تنايذها االتحاد األوروبي من خالل هيئة المساعدات اإلنسانية".
ائيل" "لسر ـفي مناط  مصناة )ج( وهي جزء من األراضي الالسطينية المحتلة، وبالتالي فإنه ال يح  ل

 لزالتها كون لقامتها تمت بموافقة السلطة الوطنية الالسطينية".
 7/2/2102الخليج، الشارقة، 

 
 "إسرائيلـ"الشتباه بقيامه بتحركات معادية ل ا  إيراني األوروغواي تطرد دبلوماسيا   

يا ذكرت صحياة ه رتس اإلسرائيلية أمس أن األوروغواي طردت قبل أسبوعين دبلوماسيا ليران: لندن
رفيع المستوى من مونتيايديو بعد أن اشتبهت بتورطه في محاولة هجوم ممكنة على الساارة 

 اإلسرائيلية.
كانون الثاني الماضي على بعد عشرات / يناير 8وكانت الشرطة في األوروغواي قد عثرت يوم 

ف ومتاجرات على قنبلة وهمية، تتألف من صاع  مزي "لسرائيل"األمتار من المبنى الذي يضم ساارة 
قالت لن العبوة اناجرت بشكل جزئي، وتم لخالء  "ه رتس"مزياة، حسب تصريحات الشرطة. لكن 

وكشات التحقيقات التي  المبنى لكي يقوم خبراء المتاجرات بإبطال العبوة، حسبما ذكرت الشرطة.
الصحياة قامت بها استخبارات األوروغواي احتمال تورط أحد أفراد ساارة ليران، حسبما قالت 

في القدس. وأضافت أنه بعد مشاورات مع الحكومة  "رفيعة المستوى"اإلسرائيلية، نقال عن مصادر 
اإليرانية قررت مونتيايديو طرد أحد كبار الدبلوماسيين في الساارة اإليرانية. لكنها لم تكشف عن 

ن تقرر عدم لثارة أي بتااصيل الحادث، لك "لسرائيل"وبعد ذلك أبلغت األوروغواي  اسمه وال رتبته.
 ضجة حول القضية، أو حول طرد الدبلوماسي.

 7/2/2102الشرق األوسط، لندن، 
 

 ترميم أم إعادة بناء؟… منظمة التحرير 
 علي الصالح

قـرأت فـي مطلـع األسـبوع تصـريحات صـادرة عـن الرجـل … لنه حـ  لطلـب يثيـر الضـحك والحـزن معـا
ن منظمــة التحريــر الالســطينية، ومكونــا أساســيا مــن الثــاني فــي فصــيل فلســطيني يعتبــر ركنــا مــن أركــا
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مكوناتها، يطالب السـلطة الالسـطينية باتخـاذ خطـوات للـرد علـى ممارسـات رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية 
بنيــامين نتنيــاهو، ممثلــة بتجميــده للشــهر الثــاني علــى التــوالي، أمــوال الضــرائب التــي تجمعهــا ســلطات 

مليــون شــيكل فــي الشــهر، )الــدوالر االمريكــي  211 – 411ين االحــتالل باســم الســلطة وتتــراوح مــا بــ
 شيكل(.. واترك لليكم مهمة تحويل الشواكل للى العملة الخضراء. 3,4يعادل 

واسرائيل تقوم بهذه المهمة، ال حبـا بالالسـطينيين طبعـا وال رغبـة فـي تخايـف أعبـاء السـلطة وال صـدقة 
.. ورغــم ذلــك فإنهــا ال تقــدم هــذه الخدمــة مجانــا، لذ عــن أرواح أمواتهــا، بــل بموجــب اتااقــات اقتصــادية

 .%3تقبض مقابلها نسبة تصل للى 
طالــب المســؤول، وهــو نائــب عــام هــذا الاصــيل، وهــو مــن فصــائل المنظمــة التاريخيــة، "بإعــادة النظــر 
بشكل شامل في العناصر التي تستند لليها موازنة السـلطة، السياسـية منهـا واالقتصـادية واالجتماعيـة، 

تتمكن من مواجهة التحديات، كون المواجهة السياسية مع لسرائيل والواليات المتحدة، تترك آثارها  كي
علــى الوضــع المــالي واالقتصــادي الالســطيني بشــكل عــام". وأضــاف هــذا القائــد وهــو عمليــا المســؤول 

او مـن  األول عن تنظيمه في االراضي الالسـطينية، وال اريـد ان اذكـر اسـمه ال خوفـا علـى ناسـي منـه
غيره، وال خوفا عليه ألن االسم لـن يقـدم ولـن يـؤخر، أن "السـلطة مطالبـة أن تتخـذ خطـوات للـرد علـى 
عـــادة النظـــر فـــي االتااقيـــات الموقعـــة  اللصوصـــية اإلســـرائيلية لحجزهـــا أمـــوال الضـــرائب الالســـطينية، وا 

أي السـلطة( أن تـرد علـى معها". وتابع القول "كما تدير لسرائيل ظهرها لالتااقات مع السلطة فعليهـا )
 مثل هذا السلوك بوقف التنسي  األمني والعمل باتااقية باريس االقتصادية".

ما أضحكني و "شر البلية ما يضحك"، ال يكمن في جوهر ما قاله هـذا المسـؤول حـول ضـرورة لعـادة 
ي اتااقيـة النظر ليس فقط في التنسي  األمني، وهو أمر ضروري وواجب وقاه، وال في لعادة النظر فـ

باريس االقتصادية المجحاة.. وال حتى في مطلب حل السلطة، الذي لم يدع لليـه هـذا المسـؤول، رغـم 
أن الرئيس محمود عباس ورئيس المااوضات في المنظمة صائب عريقات، هددانا بمثل هذه الخطوة، 

ناسـي لذا كـان  .. وقلـت بينـي وبـيناإلجـراءاتما أضحكني حقا، هو مطالبة مسؤول بهذا الـوزن بهـذه 
هــذا المســؤول، وهــو الــذي يرافــ  محمــود عبــاس فــي رحالتــه الخارجيــة التــي تحتــاج للــى قــرار سياســي، 
ويوجــد لــدى فصــيله ممثــل دائــم فــي اللجنــة التنايذيــة لمنظمــة التحريــر، وياتــرض أن يكــون مــن صــناع 

 ين؟القرار، لذا كان هذا يطالب السلطة.. فما أنا وغيري من الناس العاديين بااعل
تكون السلطة "الطال الوحيد" الـذي خرجـت بـه منظمـة التحريـر فـي هـذه الـدنيا مـن زواجهـا  أنياترض 

يــأتمر بأمرهــا ولـــيس  أنوحيــد، لكنـــه فــي النهايــة ياتـــرض  ألنــهطاــل مـــدلل  أنهــامــن أوســلو. صـــحيح 
 العكس.. وهي المسؤولة عنه وعن سلوكياته.
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معــك فــي منظمــة التحريــر الــذين تحــددون السياســة ومــن  أنــتيــا أيهــا المســؤول المحتــرم؟ ياتــرض انــك 
العامة الالسـطينية.. وياتـرض أن تكـون أنـت ومـن مـن معـك، مـن يسـير هـذه السـلطة ولـيس العكـس.. 
فإذا كنتم عاجزين فقولوا ذلك صراحة.. واالعتـراف فضـيلة كمـا يقولـون، ولتعلنـوا ذلـك علـى المـأل رأفـة 

م صــناع القــرار وفــي ذلــك ظلــم لكــم.. وال نريــد أن نظلمــك بأناســكم، الن ثمــة مــن يعتقــد خطــأ بــأنكم أنــت
 وغيرك.. وال أسوأ من ظلم لنسان ضعيف حتى لو كان مسؤوال.

وهـــذا يطـــرح والوضـــع كــــذلك، تســـاؤالت حـــول صـــالحية منظمــــة التحريـــر بقيادتهـــا الحاليـــة وفاعليتهــــا 
 وضرورة وجودها.. أسئلة منطقية والرد عليها واجب.

فـــي القـــدس، بنـــاء علـــى قـــرار القمـــة  األولد المـــؤتمر العربـــي الالســـطيني منظمـــة التحريـــر تأسســـت بعـــ
شاركت  أنبقيادة الراحل احمد الشقيري "لخوض معركة التحرير"، للى  0464العربية في القاهرة عام 

 .0464فيها حركة فتح وتسلمت زمام القيادة بزعامة الراحل ياسر عرفات عام 
 حقائ  ال أحد ينكرها بح  المنظمة:

بزعامة الشقيري، وسيطرة حركة فتح عليها بقيادة الراحل  0464كانت المنظمة ومنذ تأسيسها عام  -
 الحاضنة الوطنية الوحيدة للشعب الالسطيني. 0464ياسر عرفات، عام 

 مثلت الشعب الالسطيني في جميع أماكن وجوده وبكل فئاته وفصائله. -
 المااصل الصعبة في تاريخه، قادت الشعب الالسطيني في أحلك اللحظات وعند -
نقلت القضية من مجرد قضية الجئين للى قضية وطن وح  وشعب محتل مناضل، توا  للتحريـر  -

حقـا  الحـ ، يكـافح مــن أجـل لقامـة دولتـه المسـتقلة وعــودة الالجئـين المشـردين فـي مشــار   والتحـرر وا 
 األرض ومغاربها.

 القضية حية في جميع المحافل الدولية.حافظت على الهوية الوطنية الالسطينية وأبقت  -
 هذه حقائ  تاريخية ال جدال فيها وال تنكرها الغالبية العظمى من الالسطينيين.

ولهذه األسباب هناك من يقول لنه ال بد من الحااظ علـى المنظمـة مـع بعـض اإلصـالحات، مـع ضـم 
ـــاظ اإلســـالميحركتـــي حمـــاس والجهـــاد  ـــاك مـــن يتاـــ  مـــع مبـــدأ الحا علـــى المنظمـــة، ألن  لليهـــا. وهن

لــم تتحقــ  بعــد.. وال نــزال نعــيش مرحلــة التحــرر الــوطني. لكــن لــيس  أجلهــااألهــداف آلتــي أنشــئت مــن 
 بوضعها الحالي.. ولهؤالء أسبابهم:

والمبنــى اآليــل … فهــم يرونهــا كــالمبنى اآليــل للســقوط غيــر صــالح لالســتخدام.. ال يناــع بــه تــرميم -
يــدوا بنــاءه، حتــى ال يســقط فــو  رؤوس الجميــع وننــدم حيــث ال للســقوط خيــر ألصــحابه أن يهــدموه ويع

 يناع الندم.
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أعمـــدتها ممثلـــة بالاصـــائل المنضـــوية تحـــت مظلتهـــا، تصـــدع معظمهـــا ولـــم يبـــ  منهـــا غيـــر الســـيرة  -
الحســنة. فباســتثناء حركــة فــتح ذات الحاضــنة الشــعبية الكبيــرة، والــى حــد اقــل بكثيــر الجبهــة الشــعبية 

فان بقية الاصائل تاتقر للمخزون الشعبي الذي يجعلها تسـتح  البقـاء فـي لطـار  والجبهة الديمقراطية،
، فان هذه الاصائل موجودة فقط باالسـم المسـجل، لـدى الـدائرة الماليـة أحدالمنظمة، وبدون تجن على 

للســلطة الالســطينية التـــي فــي الواقــع بـــدأت تحــل فــي اكثـــر مــن موقــع وميـــدان محــل المنظمــة. فحتـــى 
ســنوات  4عبية والديمقراطيــة فســجلهما الشــعبي فــي االنتخابــات التشــريعية التــي تمــت قبــل بالنســبة للشــ

 كان ضئيال جدا.
يتساءل هؤالء كيف يمكن تاسير بقاء شخص عضوا في اللجنة التنايذية لمجرد انه كان يومـا يقـود  -

كـان موجـودا  ، بـل انمحـى مـن الـذاكرة لـدى غالبيـة الشـعب، لناآلنفصيال مسلحا صغيرا ال وجود له 
أصال.. كيف يمكن تبرير أن يكون متوسط أعمار أعضـاء اللجنـة التنايذيـة مـن ممثلـي الاصـائل فـو  
السبعين.. بعبارة أخرى لنهم أصبحوا غير قادرين علـى األقـل جسـديا علـى العطـاء ومواصـلة المشـوار 

نهم رصـيده الــوطني، الـذي علـى مــا يبـدو ال يــزال طـويال وشــاقا.. ال أدعـو للــى التخلـي عــنهم، فلكـل مــ
 ولكن آن لهؤالء الارسان ان يترجلوا.. ومن يريد منهم االستمرار فليجرب حظه في صنادي  االقتراع.

تغيرت والظروف كذلك. فالعقدان الماضيان أفرزا معطيات وأوضـاعا جديـدة، تحتـاج للـى  األوضاع -
كبـة العصـر ومتطلباتـه. فمـا كـان تاكير مختلاة وجديدة، تسـمح بموا وأساليباستراتيجية جديدة وعقول 

 يصلح حتى منتصف التسعينات ما عاد يصلح في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين.
فسح المجال للقوى الحية والااعلة والعاملة في الشعب الالسـطيني، التـي همشـت فـي العقـود الثالثـة  -

الـور ، تلـك القـوى التـي كانـت الماضية لصالح الاصـائل، معظمهـا كمـا سـلف ذكـره موجـود فقـط علـى 
وال تـــزال الرافـــد األساســـي وال بـــديل عنـــه للمقاومـــة، عســـكرية كانـــت أم شـــعبية، واقصـــد بـــذلك النقابـــات 

 الطالبية والعمالية والنسائية والمهنية.. وال بد أن يعاد لليها دورها الطبيعي الريادي.
لتحريــر وهيئاتهــا المختلاــة بــدءا ـــ كلمــة الاصــل يجــب أن تكــون لالنتخابــات فــي كــل مؤسســات منظمــة ا

 من عضوية المجلس الوطني فنازال.
 ما تقدم ما هو لال أفكار مطروحة للنقاش..

 7/2/2102 ،القدس العربي، لندن
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 غزة ومصر وحماس.. ديكتاتورية الجغرافيا 
 عدنان أبو عامر

لعلـوم السياسـية فـي كاتب وباحث فلسـطيني، دكتـوراة فـي التـاريخ السياسـي مـن جامعـة دمشـ ، أسـتاذ ا
 جامعة األمة في غزة، له العديد من المؤلاات واألبحاث والدراسات والمقاالت.

مـا لن يطــرأ تحســن طايـف علــى العالقــات، المتــوترة عـادًة، بــين غــزة ومصـر، منــذ أحــداث يوليو/تمــوز 
طاحة الرئيس المعزول محمد مرسي، حتى يأتي حدث ميداني يعيدها للـى سـيرتها األ2103 ولـى، ، وا 

من االتهامات ونايها، وجاءت أحـداث نهايـة شـهر يناير/كـانون ثـاني الماضـي، والعمليـة الداميـة التـي 
استهدفت في صحراء سيناء، على الحدود الجنوبية لقطاع غـزة، وحـدات مـن الجـيش المصـري، لتاـاقم 

يـة لـم تكـن من التوتر، وتوصله للـى مرحلـة غيـر مسـبوقة مـن التصـعيد السياسـي والميـداني. وهـي عمل
حــدثًا مصــريًا داخليــًا بحتــًا، فقــد ســمعت أصــداؤه العملياتيــة والتاجيريــة علــى مشــارف رفــح الالســطينية، 
واعتلى الالسطينيون أسطح منازلهم، ليروا بـأم العـين أحـداث االشـتباكات الـدائرة بـين الجـيش المصـري 

 والمسلحين، فيما كانت ترددات العملية سياسيًا أكثر من ذلك بكثير.
علم الالسطينيون في غزة عقب هذه العملية غيـر المسـبوقة فـي خطورتهـا وضـحاياها، أنهـم لـن يكونـوا 
في منأى عن تبعاتها، على الرغم من أنهـم، منـذ اللحظـة األولـى، اسـتنكروها ونـددوا بهـا، وعبـروا عـن 

بلسان المقال،  تضامنهم مع مصر، شعبًا وجيشًا، لكن التطورات الالحقة لها أبلغتهم، بلسان الحال ال
أنهـــم ســـيكونون، بغيـــر لرادتهـــم، جـــزًءا مـــن النتـــائج المترتبـــة عليهـــا، وهـــو مـــا أكدتـــه األحـــداث الالحقـــة 

 للعملية: ميدانيًا وسياسيًا وا عالميًا وقضائيًا.
 

 االتهام المسبق
 فور حدوث العملية في سيناء، شـعر الالسـطينيون فـي غـزة، وأقصـد تحديـدًا حركـة المقاومـة اإلسـالمية
حمــاس، أنهــا مطالبــة بإثبــات براءتهــا مســبقًا، علــى اعتبــار أنهــا متهمــة أصــاًل مــن دوائــر صــنع القــرار 
المصري، السيما اإلعالمية، بعكس القاعدة القانونية القائلة لن "المتهم بريء ما لم تثبت لدانته"، وهو 

د الجنوبيـة لقطـاع غـزة، ما قامت به الحركة من لصدار بيـان لدانـة للعمليـة، ونشـر لقواتهـا علـى الحـدو 
 لعدم لفساح المجال ألي مسلح للهروب من سيناء للى القطاع المحاصر.

 وفور مرور ساعات قليلة على العملية، وقبيل تشييع قتلى الجيش المصري، خرجت اآللة
الدعائية المصرية المعادية للالسطينيين بسرد قائمة اتهامات تزعم تورط حماس، سواء بالـدعم المـادي 

لوجسـتي أو التســهيالت الميدانيـة، مــن دون تقـديم دليــل قـانوني واحــد، مـع العلــم أن الحـدود المصــرية ال
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ليهــا، بعــد لقامــة الجــيش المصــري المنطقــة العازلــة،  الالســطينية لــم تعــد تســمح بتنقــل المســلحين منهــا وا 
 وتعزيز لجراءاته األمنية.

اء، بعــد قتلــى الجــيش المصــري، غــزة وأهلهــا وبــدا واضــحًا أن الضــحية األكبــر للعمليــة الداميــة فــي ســين
وشعبها، في ضوء جملة لجراءات تم اتخاذها عقب العمليـة، وتنـذر بقطيعـة قـد تمتـد حقبتهـا أكثـر مـن 
قبــل، خصوصــًا بعــد لعــالن القضــاء المصــري أن كتائــب القســام، الجنــاح العســكري لحمــاس، منظمــة 

 لمتوتر أصاًل بين غزة والقاهرة.لرهابية، وهو ما سيلقي بظالله السلبية على الواقع ا
ولعل النتيجة األسرع ترجمة لهذا التوتر تكمن في استمرار لغال  معبر رفح البري، بين غـزة وسـيناء، 
وهــــو المغلــــ  بصــــورة دائمــــة، باســــتثناء مــــرات قليلــــة يــــتم فتحــــه يومــــًا أو يــــومين، ألصــــحاب الحــــاالت 

لقطــاع، بمنــع آالف الالســطينيين مــن مغادرتــه، اإلنســانية، مــا يعنــي تاــاقم الوضــع الكــارثي أصــاًل فــي ا
الســيما أصــحاب اإلقامــات فــي الخــارج ممــن ســياقدون وظــائاهم، والطلبــة الــذين انقطعــوا عــن دراســاتهم 
األكاديمية، فضاًل عن المرضى الذين يعانون الموت البطيء في غزة، لعدم القدرة على السار للعالج 

 ة!في المشافي المصرية والعربية واألوروبي
الغريــب أن المعلومــات المتــوفرة لكاتــب الســطور تؤكــد أن حمــاس أبــدت، فــي اآلونــة األخيــرة، اســتعدادًا 
جــادًا لــدى جهــاز المخــابرات المصــرية العامــة بتــوفير مــا تحتاجــه مــن تعــاون أمنــي، وتبــادل معلومــات 

قـع السياسـي لضبط الوضع الميداني في سيناء، فـي ضـوء قناعـة حمـاس اليقينيـة أن عـدم اسـتقرار الوا
والعمليــاتي فــي حــدود غــزة الجنوبيــة ســينعكس بالضــرورة ســلبًا علــى نظيــره فــي القطــاع، فحمــاس تعلــم 
أكثر من سـواها أن تمـدد الجماعـات المسـلحة التابعـة للقاعـدة، أو المقربـة منهـا، سـيكون علـى حسـابها 

 بالتأكيد.
سـالمية )داعـش( أو واليـة سـيناء ولمن ال يعلم، ال تربط حماس قصة حب حقيقية مع تنظيم الدولة اإل

وفروعهــا فــي غــزة، علــى قلتهــا. ولــذلك، قــد ال تقــل حماســًا عــن الســلطات المصــرية فــي ضــبط الوضــع 
الحــدودي، وعــدم تســهيل قيــام بنيــة عســكرية تســليحية عملياتيــة لتلــك الجماعــات علــى حــدودها، علــى 

ن لم يكن أكثر، عـن قتـال الجـيش اعتبار أن تلك المجموعات ترى أن قتال حماس قد ال يقل أهمية، ل
 اإلسرائيلي، في ضوء فتاواها التي تكار حماس، وتعتبرها خارجة عن اإلسالم "القاعدي".

ومــع ذلــك، وعلــى الــرغم مــن تــوفر هــذه القناعــات لــدى قطــاع واســع مــن دوائــر صــنع القــرار المصــري، 
ى الخـارج، وعـدم البحـث عـن أمنيًا وسياسيًا، لكن اتهام حمـاس يبـدو أقصـر الطـر  لتصـدير األزمـة للـ

ــة المصــرية  جــذورها الداخليــة المحليــة، المتمثلــة بــالعنف والضــغط الــذي يواجهــه الســيناويون مــن الدول
 وأجهزتها.
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 مواقف ومصالح
لــم يتوقــف الســلوك المصــري عــن اتهــام حمــاس فقــط بــالتورط فــي العمليــة، علــى الــرغم مــن عــدم تــوفر 

صــرية "ال تنطـــ  عــن الهـــوى"، بــل تصـــل لليهــا لشـــارات مـــن اتهــام رســـمي، لكــن األذرع اإلعالميـــة الم
ـــة اإلشـــاعات المســـيئة  ـــو أنهـــا غيـــر راضـــية عـــن جمل ـــي، ول ـــرار السياســـي واألمن ـــذة فـــي الق جهـــات ناف

 للعالقات المصرية الالسطينية، ألوقاتها بكبسة زر، لكنها ال تشعر أنها متضررة من ذلك.
يـــة وســـابقاتها، بـــإعالن محكمـــة مصـــرية، بصـــورة وتـــم تتـــويج االتهامـــات المصـــرية لحمـــاس بهـــذه العمل

ساعة فقط من عمليـة سـيناء، أنهـا منظمـة لرهابيـة محظـورة، وهـو  24مااجئة، عن كتائب القسام بعد 
قـرار غيــر مســبو  فــي تــاريخ العالقــات بــين الجـانبين، وياــتح الطريــ  واســعًا لزيــادة التــوتر فــي العالقــة 

، ال يعلم بها أحد من  الجانبين حتى كتابة هذه السطور. وصواًل للى م التٍّ
وقــد اعتبــرت حمــاس، مــن جهتهــا، القــرار سياســيًا بامتيــاز، ولــو جــاء بلبــوس قضــائي، لكنــه ياتقــر للحــد 

 األدنى من اإلجراءات القانونية، السيما وأن محكمة القاهرة لألمور المستعجلة ناسها
د حماس، فكيف تغير الحال أكدت، قبل أشهر، أنها ليست جهة اختصاص للنظر بقضية مشابهة ض

بين عشية وضحاها، وحكمت بـ"لرهابية" كتائب القسام، لال لذا وصلت توجيهات سياسـية عليـا بتمريـر 
 القرار!

وفي ذروة اإلدانات الالسطينية الاصائلية للقـرار القضـائي المصـري ضـد كتائـب القسـام، لاـت األنظـار 
ار، رغبــــة منهــــا بــــأمرين: زيــــادة الضــــغوط علــــى موقاــــان: األول صــــمت الســــلطة الالســــطينية لزاء القــــر 

يصـــال رســـالة ماادهـــا أن  حمـــاس، إلجبارهـــا علـــى تقـــديم مزيـــد مـــن التنـــازالت الداخليـــة فـــي القطـــاع، وا 
الخنـــا  يضـــي  علـــى الحركـــة، ولـــيس لهـــا خـــالص لال بتقـــديم مـــا يطلبـــه الـــرئيس محمـــود عبـــاس مـــن 

لســلطة بأنهــا تشــارك فيمــا وصــاته "شــيطنة" اســتحقاقات، تراهــا حمــاس قاســية عليهــا، مــا دفعهــا التهــام ا
الحركة لـدى المصـريين. ومـن جهـة ثانيـة، تريـد السـلطة، وعصـبها األسـاس حركـة فـتح، لبـداء رضـاها 
عــن الســلوك المصــري ضــد حمــاس، فــي ضــوء التســاب  الحاصــل لنيــل حظــوة متقدمــة فــي القــاهرة بــين 

 السيسي تاضيل األخير على األول.عباس وغريمه محمد دحالن، حيث ال يخاي الرئيس عبد الاتاح 
وجاء الموقف الثاني من لسرائيل التي لم تنتظر ساعات قليلة حتى رحبـت بـالقرار المصـري، واعتبرتـه 
تتويجــًا للتحــالف الثنــائي مــع القــاهرة فــي حربهــا ضــد عــدو واحــد فــي غــزة، وفــي الوقــت ناســه، ياســح 

 قف لطال  النار.المجال أمام الجيش اإلسرائيلي لمواصلة خروقه اتاا  و 
ومن الواضح أن السلوك المصري ضـد حمـاس لـن يتوقـف عنـد القـرار القضـائي، فقـد توالـت الحمـالت 
الدعائيــة المصـــرية ضـــد الحركـــة، وحــديث السيســـي عـــن طـــول أمــد الحـــرب الداخليـــة، وتشـــكيل القيـــادة 

اجهــة عســكرية الشــرقية الجديــدة فــي الجــيش المصــري لمتابعــة ملــف ســيناء حصــرًا، يؤكــد أننــا أمــام مو 
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قاسية، لن تكون غـزة فـي منـأى عنهـا، حتـى لـو لـم تسـمَّ باالسـم، وهـو مـا سيسـار عـن اسـتحقاقات فـي 
 أكثر من ملف عال  بين حماس والقاهرة.

 
 المصالحة والتهدئة

قـــد يبـــدو مـــن نافلـــة القـــول لن لـــدى المصـــريين، اليـــوم، وأتحـــدث عـــن صـــناع القـــرار، بشـــقيه السياســـي 
الت والتحـــديات والتهديــدات مــا يجعلهـــم فــي غنــى عـــن الــدخول فــي أي ملاـــات واألمنــي، مــن االنشــغا

طارئة، السيما ذات الطـابع الالسـطيني البحـت، فاضـاًل عـن عـدم تـوفر جهـد لضـافي يبذلونـه فـي هـذه 
 الملاات، فإن حالة التوتر في العالقة مع حماس سيجعل التواصل معها أمرًا عسيرًا وصعبًا.

المقاومة اإلسالمية لـم تنـف ولـم تؤكـد، مـا نقـل علـى لسـان بعـض أوسـاطها وعلى الرغم من أن حركة 
القياديـــة أنهـــا لـــم تعـــد تـــرى فـــي القـــاهرة وســـيطًا مقبـــواًل بعـــد الخطـــوات األخيـــرة، فـــذلك يؤكـــد أن الخـــط 
التصـــاعدي للقطيعـــة بينهمـــا يتزايـــد، وصـــواًل للـــى مواجهـــة مســـلحة مـــع الجـــيش المصـــري، تهـــرب منهـــا 

ا العين. وهنا، يمكن القول بثقة كثيـرة أن عـدم حضـور الوسـيط المصـري فـي حماس بصورة ال تخطئه
ملاــي المصــالحة مــع فــتح، والتهدئــة مــع لســرائيل، يعنــي لمكانيــة حصــول تــدهور مضــطرد فيهمــا معــًا، 
سرائيل، بالمضي فيها، وكل لحساباته الخاصة.  على الرغم من رغبة أطرافها الثالثة: حماس وفتح وا 

اطة في ملف المصالحة بين فتح وحماس، بسبب دخولها في حرب طاحنة في غياب مصر عن الوس
سـيناء، وسـوء العالقـة مـع حمـاس، يعنـي حصــول انتكاسـة فـي المصـالحة الهشـة التـي وقعهـا الجانبــان 
أواسط العام الماضي، ولم تنجح بعد في مغادرة محطتهـا األولـى، ممثلـة بحكومـة التوافـ  التـي تصـب 

دارة ظهرها لموظايها، وبالتالي،  حماس عليها جام غضبها عليها، التهامها بالتقصير في لدارة غزة، وا 
قد يكون رفع يد مصر عن المصالحة ليذانًا بعودة االنقسام الالسطيني، مرة أخرى، بأبشع صوره. كما 
أن انكااء مصر على أوضاعها المتاجرة في سيناء، ودخولهـا الحتمـي فـي تنسـي  أمنـي وعسـكري، ال 

ــــه،  مــــع لســــرائيل، يعنــــي غــــض الطــــرف المصــــري عــــن االنتهاكــــات اإلســــرائيلية المتزايــــدة ضــــد تخاي
الالسطينيين في غزة، وعدم االستجابة لدعوات التـدخل التـي تطلقهـا حمـاس، بـين حـين وآخـر، للقـاهرة 
ســرائيل، علــى الــرغم مــن عــدم  لكــبح جمــاح تــل أبيــب، مــا قــد يرشــح األمــور للتــوتر أكثــر بــين غــزة وا 

دخول فــــي مواجهــــة عســــكرية جديــــدة، لكــــن بقــــاء الطــــرفين األخيــــرين فــــي حالــــة مشــــاغلة رغبتهمــــا بالــــ
رجعـة، قـد تـدفعهما، مـن -متواصلة، من دون وجود وسيط يردعهما، أو يمنعهما مـن وصـول خـط الـال

 دون رغبتهما، للى مواجهة ما!
من حاالت مشابهة، أخيرًا...ال يبدو التوتر السائد في العالقة بين حماس ومصر، هذه المرة، كسابقه 

ســـواء بســـبب ضـــراوة العمليـــة األخيـــرة ضـــد الجـــيش فـــي ســـيناء، وعـــودة الحـــراك الثـــوري الـــداخلي بقـــوة 
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ملحوظــة، أو متابعــة القــاهرة ضــخ الــدماء الجديــدة فــي عالقــة حمــاس مــع حلاــاء األمــس، ليــران وحــزب 
يــل عــن تغيــر مرتقــب فــي هللا، وهــو مــا ال ترضــاه بالتأكيــد، أو التغيــرات األخيــرة فــي الســعودية، ومــا ق

سياسة الرياض تجاه القاهرة، وذلك كله قد يدفع األخيرة للى تصعيد الموقف أكثـر ضـد حمـاس، رغبـة 
 بافتعال عدو خارجي، وتحشيد المصريين خلف النظام.

فــي المقابــل، تبــدو حمــاس فــي حالــة تشــهد ازديــاد الخنــا  علــى عنقهــا، علــى الــرغم مــن وجــود ثغــرات 
تاح اإليراني عليها، لكن الجغرافيـا اللصـيقة بغـزة تجعـل مصـر هـي، وهـي فقـط، مـن أولية، بسبب االنا

تمســــك بــــأنبوب األوكســــجين الــــذي قــــد يمــــنح الالســــطينيين فــــي القطــــاع المحاصــــر الحيــــاة فــــي أدنــــى 
مسـتوياتها، أو اإلبقـاء علـيهم ضـمن قاعـدة "غـزة ال تحيـا وال تمـوت"، مـا ياسـح المجـال لتوقعـاتٍّ كثيــرة 

 فصاح عنها، أو حتى تصورها، ألنها تعيد لنتاج صورة محدثة للحلااء واألعداء!تخشى حماس اإل
 7/2/2102 ،العربي الجديد، لندن

 
 "المقاوم" مع األسد "الممانع" في حصار مخيم اليرموك!! عباس 

 ياسر الزعاترة
عبــاس منــذ عــامين أو أكثــر، دأبــت وســائل اإلعــالم التابعــة للتحــالف اإليرانــي علــى استضــافة محمــود 

وبعض أعوانه على نحو ياضح شـعار المقاومـة والممانعـة، السـيما أن الرجـل ال يخاـي أن شـعاره هـو 
 التنسي  األمني والمااوضات، مع رفض المقاومة واالنتااضة حتى آخر لحظة من حياته.

ال يشـــكل ذلـــك أيـــة مااجـــأة فـــي واقـــع الحـــال، فمـــن أجـــل بقـــاء بشـــار األســـد ســـتدوس ليـــران علـــى كـــل 
ت، وســيدوس هـو أيضــا وكــل الحلاـاء عليهــا، ومــن يعتبـر أن عمليــة فــي مـزارع شــبعا يمكــن أن الشـعارا

تستر عورة القوم هـو صـاحب موقـف مسـب ، فالقضـية كانـت وسـتبقى هـي بقـاء نظـام بشـار، ولتـذهب 
 بعد ذلك كل القيم والمباد  والشعارات للى الجحيم.

ائل لعـالم لبنانيـة وسـورية وبعـض صـاحات ليس هذا موضوعنا، لكنـه مقدمـة للحـديث عمـا تناقلتـه وسـ
التواصل االجتماعي حول قيام النظام السوري بتشكيل لواء عسكري باسم لواء اليرموك ستكون مهمته 
اقتحام مخيم اليرموك لالجئين الالسطينيين جنوب دمش  تمهيدا لبسط السيطرة عليه؛ هو الذي يعاني 

حو عام ونصف العام. ويتشـكل اللـواء المـذكور مـن من حصار مشدد تارضه عليه قوات النظام منذ ن
التابعـــة للنظـــام علـــى شـــاكلة الجبهـــة الشـــعبية )القيـــادة ” المجهريـــة“عناصـــر مـــن الاصـــائل الالســـطينية 

العامـــة( بقيـــادة أحمـــد جبريـــل، حركـــة فـــتح االنتااضـــة وجبهـــة النضـــال، لضـــافة للـــى مـــن يـــتم تجنيـــدهم 
 التابع لمنظمة التحرير.” حرير الالسطينيجيش الت“لجباريا من الالسطينيين في لطار 
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لكن الماارقة البارزة في هذه اللعبة تمثلت في الدعم الذي حظيت به من قبل حركة فتح، وبتعبير أد  
من محمود عباس شخصيا، والـذي احتاـل منـدوبوه قبـل أسـابيع فـي السـاارة الالسـطينية بـذكرى تأسـيس 

ائس؛ ليس لمعانـاة الشـعب السـوري الـذي يتعـرض لبراميـل الحركة برعاية النظام السوري؛ في تجاهل ب
النظــام المتاجــرة صــباح مســاء، بــل أيضــا لمعانــاة الالجئــين الســوريين فــي مخــيم اليرمــوك علــى مرمــى 

 رصاصة من مكان االحتاال.
والحـــال أن هـــؤالء جميعـــا لـــن يكـــون بوســـعهم اقتحـــام المخـــيم، فهـــم زمـــرة ال يمكنهـــا فعـــل الكثيـــر أمـــام 

لموجـــودة بداخلـــه، ومـــن ســـيدير المعركـــة وسيخوضـــها عمليـــا هـــم مقـــاتلو حـــزب هللا، وبعـــض المقاومـــة ا
ـــواء  شـــبيحة النظـــام ومليشـــيات شـــيعية أخـــرى، لكـــن مهمـــة أولئـــك )أعنـــي المنضـــوين فـــي مـــا يســـمى ل
 اليرموك( هي منح الغطاء الالسطيني للتنكيل بالمخيم وأهله، لكي ال يقال، لن النظام يستقوي عليهم.

نصف العام ومخيم اليرموك يتعرض لحصـار حقيـر مـن لـدن النظـام وأتباعـه )وصـل األمـر منذ عام و 
فــي المئــة مــن ســكانه، بينمــا أبقــى البقيــة  41حــد قطــع الميــاه عنــه مــؤخرا(، األمــر الــذي هّجــر حــوالي 

الباقية رهن الجوع والخوف على نحو هـو األسـوأ؛ ربمـا فـي سـوريا كلهـا، ودعـك مـن عمليـات القصـف 
 بحياة المئات من السكان. التي أودت

لكن األسوأ من النظام هومن يمنح الشرعية للحصار ممثال في تلـك القـوى المشـار لليهـا، والتـي تتلقـى 
تمويلها من طهران مباشرة، مع أن بعضها ال يملك سـوى بضـع عشـرات مـن المتاـرغين، وهـم وقـادتهم 

 شركاء في الجريمة دون شك.
لموجــودين داخــل المخــيم، ألن هــؤالء جــزء ال يتجــزأ مــن ثــورة ضــد ال قيمــة هنــا للحــديث عــن الثــوار ا

طاغية، والمخـيم لـيس جزيـرة معزولـة، بـل هـو ملـتحم بمنـاط  أخـرى حساسـة فـي محـيط دمشـ ، وفـي 
حـال ســيطرة النظــام عليــه سـيلتخذ منصــة لمهاجمــة المنــاط  األخــرى، ومـن يصــد  حكايــة التحييــد هــو 

المتاجرة، بينما يتحدث عن قتال لرهابيين فقط ال غير، لكأن كمن يصد  طاغية يقتل شعبه بالبراميل 
الطاــل حمــزة الخطيــب كــان لرهابيــا حينمــا قتلــوه تحــت التعــذيب فــي مســالخ بشــار األســد قبــل أن تطلــ  

 رصاصة واحدة في سوريا.
والخالصة أن ما يجري من حصار لمخيم اليرموك هـو عـار علـى الطاغيـة وعلـى كـل داعميـه بـالقول 

، وفي مقدمتهم ليران، لكـن العـار األكبـر هـو ذلـك الـذي تتحملـه فصـائل تحسـب ناسـها علـى أو بالاعل
فلسطين، وهو أيضـا ذلـك الـذي يتحملـه قائـد يتحـدث باسـم الشـعب الالسـطيني )عبـاس(، بينمـا يتعـاون 

 معد عدوهم الصهيوني ليل نهار، وها هو يتعاون مع قاتلهم، وقاتل لخوانهم السوريين أيضا. 
 7/2/2102 ،عّمان الدستور،
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 نتنياهو يخترق واشنطن 
 برهوم جرايسي
اختار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددا، المناورة في قلب الساحة السياسية األميركية، 
متحديا الرئيس األميركي باراك أوباما والبيت األبيض. وهذا نهج قديم، تكرر مرارا منذ ظهور نتنيـاهو 

اسة اإلسرائيلية في منتصف التسعينيات. لكن نتنياهو يسّجل، في هذه األيام، ذروة في في مقدمة السي
الوقاحــــة، باتااقــــه مــــع قــــادة الحــــزب الجمهــــوري علــــى للقــــاء خطــــاب أمــــام الكــــونغرس األميركــــي، قبــــل 
أسبوعين من االنتخابات اإلسرائيلية البرلمانية، من دون أي تنسي  واستئذان من البيت األبيض. وهي 

 وة لم يلسجل مثلها في تاريخ العالقات الدبلوماسية في العالم.خط
وقد أعلن نتنياهو أنه سيخصص خطابه في الثالث من آذار )مارس( المقبل، أمام مجلسي الكونغرس 
)الشــيوخ والنــواب( ذي األغلبيــة الجمهوريــة، لمــا يســمى "الملــف اإليرانــي"، وحــث الكــونغرس علــى عــدم 

يــران، ال توافــ  عليــه لســرائيل. وســيطالب نتنيــاهو القبــول بــأي اتاــا  يــتم ال توصــل لليــه بــين الغــرب وا 
بتشديد اإلجراءات "العقابية" ضد ليران بسـبب مشـروعها النـووي، ملعربـا بـذلك عـن القلـ  الـذي يسـيطر 
عليــه هـــو وحكومتـــه، مـــن أن يـــتم التوصـــل للـــى اتاــا  ينهـــي الخـــالف بشـــأن تطـــوير المشـــروع النـــووي 

سقط الورقة التي يريـدها نتنيـاهو أن تطغـى علـى قضـية الصـراع األسـاس فـي الشـر  اإليراني، وبذلك ت
 األوسط؛ القضية الالسطينية.

ولم يلتات نتنياهو لحالة الغضب التي سادت اإلدارة األميركية، ولبيانـات صـريحة صـدرت عـن البيـت 
امــا؛ كمـا لـم يلتاــت االبـيض تنتقـد هـذه الخطــوة التـي جـرى تنســيقها واالتاـا  عليهـا مــن خلـف ظهـر أوب

للى موجة االنتقادات الواسعة في الساحة اإلسرائيلية، يضاف لليها في األيام األخيرة اعتراض وتحذير 
 النواب األميركيين اليهود في الحزب الديمقراطي، الذين هددوا بمقاطعة الجلسة.
طــاب أمــام الكــونغرس، وادعــى نتنيــاهو أمــام الــرأي العــام اإلســرائيلي أن هــذا الوقــت األنســب إللقــاء خ

لحثه على منع اتاا  مع ليران "يضر بالمصالح اإلسرائيلية". لكن هدف نتنياهو من هذه الخطوة، هو 
ترســيخ القناعــة لــدى اليمــين اإلســرائيلي المتشــدد، وحتــى لــدى المتــرددين بشــأن تأييــده فــي االنتخابــات 

جــدت، وحتــى أنــه قــادر علــى اختــرا  البرلمانيــة، بأنــه أقــوى مــن ضــغوط اإلدارة األميركيــة، فــي حــال و 
واشــنطن، مــن دون اســتئذان البيــت األبــيض "لذا اقتضــت ضــرورة الــدفاع عــن المصــالح اإلســرائيلية"، 

 حسب مضمون رسالة نتنياهو.
ويــرى نتنيــاهو، كمــا هــي حــال اليمــين اإلســرائيلي المتشــدد، أن الحــزب الجمهــوري، الــذي يتلقــى دعمــا 

، ومن اللوبي الصهيوني اليمينـي، هـو الـداعم األقـوى ألجنـدة اليمـين مباشرا من قوى أميركية متصهينة
ــا، يــدعمون أيضــا نتنيــاهو  اإلســرائيلي. ولهــذا نــرى أن مــن يــدعمون الحــزب الجمهــوري األميركــي مالي
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واليمين اإلسرائيلي. وأول الداعمين هو الثري األميركي اليهودي العنصـري المتطـرف شـلدون أدلسـون، 
شــبكات القمــار العالميــة، ومركزهــا األساســي الس فيغــاس، وهــو يلصــدر منــذ  صــاحب واحــدة مــن أكبــر

صـحياة يوميـة لسـرائيلية مجانيـة "يسـرائيل هيـوم"، ملكّرسـة كلهـا لخدمـة شــخص  2117منتصـف العـام 
 نتنياهو وأجندته، وتحظى بنسب االنتشار األكبر بسبب مجانيتها، رغم تدني مستواها الصحاي.

ى الت مر على الـرئيس الـديمقراطي األسـب  بيـل كلينتـون، فـي النصـف الثـاني وكان نتنياهو قد سعى لل
. لال أن 0446من التسعينيات، وحاول التدخل في االنتخابات األميركية التي جرت في خريـف العـام 

تدخل نتنياهو كان أشد وقاحة وفظاظة في حملة االنتخابات الرئاسية والتشريعية األميركية في خريف 
. ورأينا صديقه أدلسون يصرف أكثر من مائة مليون دوالر على حملة الحزب الجمهوري 2102العام 

االنتخابيـة؛ بــدءا مـن دعــم أحــد المرشـحين المتطــرفين فــي االنتخابـات الداخليــة، ثــم دعـم المرشــح ميــت 
 رومني ضد الرئيس الديمقراطي أوباما.

لضــافية لــه فــي نتيجــة االنتخابــات مــن غيــر المحتمــل أن يزيــد خطــاب نتنيــاهو أمــام الكــونغرس نقاطــا 
البرلمانية المقبلة. لكن في الوقت ذاته، فإنه سيكون مؤشرا على مستقبل العالقة بين حكومـة نتنيـاهو، 
فـــي حـــال شـــكلها مجـــددا بعـــد االنتخابـــات، حســـب مـــا تـــوحي بـــه اســـتطالعات الـــرأي. لال أن نتنيـــاهو 

، ألن هـــذا لـــم يكـــن فـــي أي وقـــت مـــن مطمـــئن مـــن أنـــه لـــن يلقـــى تعـــامال متشـــددا مـــن البيـــت األبـــيض
األوقــات، علــى األقــل فــي الســنوات العشــرين األخيــرة. وثانيــا، ألنــه يعلــم أن األغلبيــة التــي يتمتــع بهــا 

 الحزب الجمهوري في الكونغرس ومجلس الشيوخ ستقف ضد أي محاولة تشدد افتراضية كهذه. 
 7/2/2102 ،الغد، عّمان

 
 إلى المحكمة الجنائّيةاالتحاد األوروبي وانضمام فلسطين  

 ميشال توبيانا
 -بعد مضي أكثر من عشرين عامًا مـن المااوضـات المضـنية والمتقطعـة، أصـبح السـالم الالسـطيني 

اإلسرائيلي أبعد منااًل من أي وقت مضى، فيما يشهد عدد الخسائر البشرية وانتهاكات القانون الـدولي 
ن خالل المساعدة في ردع هذه الجرائم، يمكن المحكمة وتوسع االستيطان ازديادًا بال هوادة. ولكن، م

 الجنائّية الدولّية أن تحدث تحواًل في الّصراع الطويل األمد.
عقــــب لحبــــاط محاولــــة فلســــطينية ترمــــي للــــى وضــــع مهلــــة يحــــددها مجلــــس األمــــن إلنهــــاء االحــــتالل 

س ســلطتها علــى الجــرائم اإلســرائيلي، لجــأ الــرئيس محمــود عبــاس للــى المحكمــة الجنائّيــة الدولّيــة لتمــار 
المرتكبة على األراضي الالسطينية، فـي خطـوة وصـاها مسـؤولون فلسـطينيون علـى أنهـا "خيـار سـلمي 
وقانوني لتدويل الّصراع". ومذذاك، انشغلت لسرائيل والواليات المتحدة في دراسـة تبعـات هـذه الخطـوة، 
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لطة الالسـطينية. أمـا فـي أوروبـا، فقـد كتجميد عائدات الضرائب التي تجمعها لسـرائيل بالنيابـة عـن السـ
القــت هــذه الخطـــوة رفضــًا ضـــمنيًا، لذ يعتبــر عـــدد مــن الـــّدول األعضــاء أن تـــدّخل المحكمــة الجنائّيـــة 
الدولّيــة مــن شــأنه، بطريقــة أو بــأخرى، تقــويض مااوضــات الّســالم التــي لــم تكــن يومــًا مصــدر تاــاؤل. 

لســالم معروفــة. فالحلقــة الماقــودة هنــا ليســت لكــن، لســنوات طــوال، كانــت الخطــوط العريضــة لتحقيــ  ا
ّنمــــا وضــــع حــــد النتهاكــــات القــــانون الــــدولّي التــــي ال تعــــّد وال تحصــــى، بمــــا فيهــــا بنــــاء  المحادثــــات، وا 
المســتوطنات، لذ لّن الّتوســع االســتيطانّي يجعــل مــن الّســالم هــدفًا أبعــد منــااًل يومــًا بعــد يــوم. فأوروبــا، 

 ت، ومن شأن المحكمة الجنائّية الدولّية أن تضع حد لتوسعها.شعبًا وقادة، تدين هذه المستوطنا
ال شــيء يضــر بالّســالم قــدر مــا يضــره اإلفــالت مــن العقــاب علــى جــرائم الحــرب التــي غــدت ســمة مــن 
سمات هذا الّصراع، علـى غـرار التوسـع االسـتيطاني والهجمـات العشـوائية والعقـاب الجمـاعي وحصـار 

رائم، يمكـــن المحكمـــة الجنائّيـــة الدولّيـــة أن تزيـــل هـــذه العراقيـــل غـــزة وغيرهـــا. مـــن خـــالل ردع هـــذه الجـــ
 األساسّية في وجه الّسالم.

عدم حصـانة الالسـطينيين مـن المالحقـة القانونيـة، ينطـوي رد فعـل أوروبـا علـى رغبتهـا فـي  للىونظرًا 
المحكمــة تبقـــى لبقــاء المســؤولين اإلســـرائيليين بعيــدًا عـــن متنــاول المحكمــة الجنائّيـــة الدولّيــة. غيـــر أن 

 المالذ األخير بعد فشل السلطات الوطنية في لجراء التحقي .
لدى الحكومة اإلسرائيلية والحكومة الالسطينية علـى حـّد سـواء سـجل ال يـدعو للاخـر فـي هـذا الّصـدد. 
فالّسلطة الالسطينية بدأت بعض التحقيقات، غير أّنها فشلت في التحّق  في شـكل كامـل وموثـو  مـن 

رب المزعومة في غـّزة ألّنهـا لـم تـتمّكن مـن الوصـول للـى القطـاع. أمـا "حمـاس"، فقـد اتُّهمـت جرائم الح
 باستهداف المدنيين اإلسرائيليين في شكل عشوائي. 

وعلى رغم أن المحكمة العسكرّية اإلسـرائيلية تلجـري، مـن حـين للـى آخـر، بعـض التحقيقـات فـي جـرائم 
ـــادرًا مـــا تـــؤدي للـــى حـــرب مزعومـــة، لال أّن هـــذه التحقيقـــات ال ت ـــالي ن ـــة، وبالت ســـتوفي المعـــايير الدولّي

المحاكمــة. علــى ســبيل المثــال، لن تحقيقــات النائــب العــام العســكري فــي قضــايا اســتثنائية لبــان عمليــة 
بالطبع، لـيس "الجرف الصامد" لم تلاِض للى محاكمة الجنود على تنايذ األوامر التي أعطاها بناسه. و 

 هذا بمااجئٍّ بتاتًا.
لك، تمثـــل التحريـــات األوليـــة التـــي يقـــوم بهـــا مـــدعي عـــام المحكمـــة الجنائّيـــة الدولّيـــة بصـــيص أمـــل لـــذ

ِرمـــوا مـــن  للالســـطينّيين ضـــحايا جـــرائم الحـــرب والجـــرائم ضـــد اإلنســـانية، الـــذين، وفـــي شـــكل ممـــنهج، حل
 العدالة في ظل جهاز المحاسبة اإلسرائيلي.

الـذي أفصـحت فيـه عـن عـدم رغبتهـا فـي التعـاون  وفي هذا اإلطار، يقوض التصريح السافر إلسـرائيل
ـــة، وبيـــان الواليـــات المتحـــدة الـــذي أشـــار للـــى رفـــض أي خطـــوة تتخـــذها  ـــة الدولّي مـــع المحكمـــة الجنائّي
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المحكمة ضد حلياتها، لضـافة للـى صـمت االتحـاد األوروبـي، تقـّوض مجتمعـًة جـوهر حقـو  اإلنسـان 
ئز نظــام دولــي قــائم علــى القــانون، كمــا تعــّزز هــذه ومبــاد  القــانون اإلنســاني الــدولي الــذي يرســي ركــا

المواقف العدالة االنتقائيـة. فالمحكمـة الجنائّيـة الدولّيـة تأسسـت بهـدف وضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب 
والحرص على ضـمان مسـاءلة أولئـك الـّذين يتحّملـون الجـزء األكبـر مـن المسـؤولية فـي أفظـع الجـرائم. 

 ة وعنصر إلرساء السالم.فهي، أواًل وآخرًا، أداة للمساءل
الالســطيني لـــن  -ال ســالم مــن دون عدالـــة. ودور المحكمــة الجنائّيـــة الدولّيــة فـــي الّصــراع اإلســـرائيلي 

يكون دورًا يستهان به على اإلطال ، لذ لّنه يشمل ترسيم الحدود والنظر في شرعّية االحتالل وتحديـد 
ل فــي توســعها االســتيطاني وفــي هجماتهــا، طبيعــة الّصــراع. فاــي غيــاب هــذه الشــروط، ستســتمر لســرائي

 رافضة محاكمة المجرمين.
وبالاعل، شّنت لسرائيل هجومًا ديبلوماسيًا للضغط على الّدول األعضاء في المحكمة الجنائّيـة الدولّيـة 
لتقلــيص تمويــل هــذه الــدول للمحكمــة، وسيشــّكل هــذا اختبــارًا لالتحــاد والــدول األعضــاء وســيلظهر مــدى 

 نون الّدولي والتزامهم قيمهم الخاّصة.احترامهم للقا
تعّهد االتحاد األوروبي تقديم دعـم عـالمي للمحكمـة الجنائّيـة الدولّيـة. وقـد حـان الوقـت لترجمـة األقـوال 
للــى أفعــال. ال بــّد مــن الثنــاء علــى قــرار الالســطينيين الــذي تحــدى التهديــدات المضــللة، عوضــًا عــن 

ـــدوره  ـــي ب ـــى االتحـــاد األوروب ـــىأن يطلـــب مـــن شـــريكته لســـرائيل االنضـــمام تقويضـــه. وعل المحكمـــة  لل
 الجنائّية الدولّية.

ـــدفاع عنهـــا ونشـــرها، يمكـــن لالتحـــاد األوروبـــي  للـــىومـــن خـــالل الوقـــوف  جانـــب القـــيم التـــي تعهـــد بال
 المساهمة في شكل ليجابي في لنهاء الصراع. وهي الخطوة األولى في رحلة األلف ميل للى الّسالم.

 7/2/2102 ،الحياة، لندن
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