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  السلطة:
 2 من الراتب لموظفي السلطة في رام هللا تصرف جزءاً  وزارة المالية  
 6 عاطف عدوان يشكك في عجز السلطة عن دفع رواتب موظفيها  
 6 والجهاد لتفعيل المصالحةواصل أبو يوسف: اتصاالت بين منظمة التحرير وحماس   
 7 دخل قلقيلية بالخطأ إسرائيلياً  أجهزة األمن الفلسطينية تعيد جندياً  :يديعوت أحرونوت  
 7 المالكي يدعو نظراءه األوروبيين التخاذ إجراءات تنهي االحتالل  
 7 لالنتخابات لخضري: االحتالل يصعد عدوانه استعداداً ا  

 
  المقاومة:

 8 حماس والجهاد: متمسكون بالمقاومة وحريصون على إتمام المصالحةحركتا   
 9 هنية يهاتف والد الطيار الكساسبة معزياً   
 9  ميونختصدي وزير خارجية قطر للمسؤول اإلسرائيلي في مؤتمر حماس تشيد ب  
 01  جزائر في مؤتمر ميونيخال موقفحماس تشيد ب  
عمار غزةباألحمد وأبو مرزوق "الحياة":     01 القاهرة الجمعة لبحث المصالحة وأداء الحكومة وا 
 00  ة خالل زيارته المستشفى األردنيوفد قيادي من حماس يقّدم واجب العزاء بالكساسبغزة:   
 00 حماس ترحب بتشكيل لجنة موسعة لمتابعة القضايا المحالة على "الجنائية"حركة   
 00 وروبا لرفعها من "قائمة اإلرهاب"حماس تخاطب أ  
 02 حماس تصدر أول دليل مصور لالجئين في غزة في دائرة شؤون الالجئين  

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 04 نتنياهو يؤكد على إلقاء الخطاب بالكونغرس بتأييد من وزراء اليمين  
 04 هرتسوغ يطرح على بايدن وكيري نزع سالح غزة مقابل إعادة إعمارها   
 02 وقف التدهور مع البيت األبيضلضغط على نتنياهو إللغاء خطابه أمام الكونغرس ت ية"سرائيلاإلالمعارضة "  
 06 القومي اإلسرائيلي يتبادلون االتهامات بإضعاف األمن "الليكود"و "ونيالمعسكر الصهي"قادة   
 07 : المبادرة العربية تنقذنا من عزلة ومن دولة ثنائية القوميةداني يتوم للموساد السابقرئيس ال  
 07 ارات قبل إجراء االنتخاباتتطلب تقسيم الوز  اإلسرائيلياليمين  أحزاب  
 08 بإلغاء دعاية ليبرمان العنصريةلجنة االنتخابات تطالب  48فلسطينيي المشتركة" لقائمة "ال  
 08 هآرتس: نتنياهو بحاجة لـ"تدخل إلهي" للخروج من الحفرة التي حفرها لنفسه  
 09 بالقدس إطالق سراح إرهابي يهودي حاول تفجير مستشفى المقاصد"والال":   
 09 المشتركة ترتفعالعربية : الليكود والمعسكر الصهيوني يتساويان والقائمة للقناة العاشرة استطالع  

 
  :األرض، الشعب

 21 وحدة استيطانية في "حي راموت" 64غرفة فندقية في المكبر وقرار بإقامة  580عطاء لبناء نشر   
 21 مقدسياً  2250شهداء.. واعتقال  10الف المستوطنين يقتحمون األقصى.. وارتقاء آ: 2014حصاد   
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بعادحالة اعتقال  150: القدس    22 عن األقصى ومحاولة اختطاف لطفلين الشهر الماضي مواطناً  24 وا 
 24 ُتهدم للمرة الرابعة "بوابة القدسقرية "و  "1 "إيالمقاومة الشعبية تتصدى لمخطط   
 22 بجراحه في قطاع غزة استشهاد شاب متأثراً   
 22 لتوسيع مستوطنات دونما بالضفة الغربية تمهيداً  3740االحتالل استولى على   
 22 مواطنين ويستدعي اثنين ويدهم عدة منازل 9االحتالل يعتقل   
 26 طلبة غزة يلقون شهاداتهم في البحر احتجاجًا على الحصار  
 27 فيديو شاحنة الخبز بمخيم اليرموك يثير مواقع التواصل االجتماعي  
 27 خمس شقيقات فلسطينيات يبدعن في الشطرنج  

 
  : صحة
 28 بمرض اليرقان إصابة 250حالة وفاة و 30: مخيم اليرموك بدمشق  
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 29  : قائمة بأسماء فلسطينية ممنوعة من دخول مصر"القدس العربي"  

 
  األردن: 

 29 أسبوعين بغزةألف مراجع خالل  11مع أكثر من المستشفى الميداني األردني يتعامل   
 

  عربي، إسالمي:
 31 سرائيلي في مؤتمر ميونخ: حماس تسعى لتحرير وطنهاإالخارجية القطري يتصدى لوزير وزير   

 
  دولي:
 30 "فرصة أقربفي " "سرائيلو"إ لى استئناف الحوار بين الفلسطينيينإاللجنة الرباعية تدعو   
 30 على غزة أسرة من متضرري العدوان 800على ونروا" توزع مليون دوالر األ "  

 
  : مختارات

 32 حين يخطئ المترجمون  
 

  : تقارير
 34 حماس تقديرات صهيونية حول تبعات ونتائج القرار المصري ضد "القسام" والحرب المعلنة ضدّ   
 36 على قطاع غزة اإلسرائيليلكسر الحصار المصري  "كتائب القسام" أمامثالثة خيارات : ي اليومأر "  

 
  حوارات ومقاالت:

 38 عدنان أبو عامر... الطريق غير معبد لـ"حرب لبنان الثالثة"  
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 42 د. عايدة النجارالفلسطينيين!... مارية لمعاقبة إسرائيل مستمرة بسياستها االستع  
 43 يوسي بيليناألردن... بسبب عقالنية  إلسرائيليعود  األردنيعودة السفير   
 44 حلمي موسى.. مخاطر االنفجار القريب بعيدة عن االنتخابات اإلسرائيلية  

 
 47 :صورة

*** 
 
 مخطط إسرائيلي لتهويد معالم منطقة الباب الجديد في القدس القديمة 

وبلدية االحتالل في القدس ووزارة السياحة ووزارة شؤون  "تطوير القدس تسمى "سلطةأعلنت ما 
شمالي سور  –تهويد منطقة الباب الجديد  القدس عن البدء قريبًا بتنفيذ مشروع جديد يتم من خالله

العربي التاريخي  اإلسالميمن خالل سلسلة ترميمات وصيانة جذرية تغّير الوجه  –البلدة القديمة 
 للمنطقة العتيقة.

ومن المقرر أن يتم الشروع في المخطط خالل األسابيع القريبة القادمة على أن يتم االنتهاء منه 
مليون دوالر أمريكي(. ويتضمن  2،2)شيكل عشرة ماليين  إلىصل وبتكلفة ت ،2102حتى عام 

 والكهرباء،وتأهيل شبكات المجاري والمياه واإلنارة  المذكور،المشروع تبديل البالط التاريخي للمكان 
ترميمات واسعة  إلىكما سيتم تأهيل الطريق على أن تالئم ذوي االحتياجات الخاصة باإلضافة 

  المكان.ارع مع القيام بصيانة واجهات المحالت والمقاهي في للمباني المحيطة بالش
وسيتم تحويل اللوحات اإلعالنية وواجهات  المنطقة،كما سيقوم االحتالل بإجراء تغييرات إدارية في 

-المصادربحسب بعض  –المحالت التجارية والمعمارية فيها إلى منطقة سياحية، ويعتزم االحتالل 
، حسب ما يدعي بعض ”للتبرك فيها“على باب الجديد ” وزة التوراتيةالماز “ما أسماها  تعليق

الحاخامات اليهود، وهي عبارة عن قطعة من الخشب أو الحديد تتضمن بعض اإلشارات، ويوضع 
، كما حصل عند باب الخليل والمغاربة ”يصبح الباب يهودياً “، وبهذا ”كلمات العشر التوراتية“فيها 

 القديمة.لسور التاريخي للقدس في ا أبواب-داوودوالنبي 
إذ يعد مدخال لحارة النصارى وكنيسة  القديمة؛ويعتبر الباب الجديد واحدا من أهم أبواب البلدة 

وبحسب المخطط فانه سيتم تركيب أعمدة إنارة في الشارع  كبيرة،كما ويشهد حركة سياحية  القيامة،
ف إضفاء لون سياحي على المنطقة مصممة بشكل فني خاص تنير األبنية ومسالك الطريق بهد

 إليها.السياح الستقطاب 



 
 
 
 

 

           2ص                                     3483 العدد:    9/2/2102 االثنين التاريخ:

إذ يندرج ضمن مشاريع التهويد  الخطر،وتنظر مؤسسة األقصى للوقف والتراث لهذا المشروع بعين 
االحتالل المختلفة تحت مسّميات واهية من أهمها  أذرعالمقدسة على يد  التي تتعرض لها المدينة

 فيها.المية والعربية وزيادة نمو الحركة السياحية تطوير وتحسين وجه المدينة اإلس
، ألنه يصب ”المشروع الصهيوني وليس الفلسطيني العربي اإلسالمي في المنطقة“ويخدم المشروع 

في إطباق السيطرة االحتاللية اإلسرائيلية على كامل البلدة القديمة وعلى المسجد األقصى، باإلضافة 
نطقة، خاصة إذا علمنا أن االحتالل خصص ميزانية ما بين عام إلى تكثيف التواجد اليهودي بالم

مليون دوالر أمريكي ( لتهويد القدس القديمة  91مليون شيكل ) نحو  321قدرها  2103-2109
الميزانيات العادية الحكومية والبلدية  إلىالترميم والتطوير السياحي، هذا باإلضافة ” تحت عنوان 

ه المشاريع ، األمر الذي يدل على إصرار االحتالل لتعميق التهويد التي تصرف سنويا على مثل هذ
 واالستيطان في محيط المسجد األقصى.

8/2/2102، مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم  
 
 من الراتب لموظفي السلطة في رام هللا تصرف جزءاً  وزارة المالية 

 صرف جزء من الراتب لموظفي السلطة أعلن الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية في رام هللا
الفلسطينية غدا االثنين بسبب استمرار الحجز اإلسرائيلي لعائدات الضرائب الفلسطينية، التي تشكل 

 الجزء األكبر من دخل الخزينة الفلسطينية.
وقال عبد الرحمن بياتنة في تصريح رسمي إن رواتب الموظفين عن شهر يناير/كانون الثاني 

 2111تم صرفها عبر البنوك غدا االثنين، على أن تصرف كاملة لمن يتقاضى أقل من الماضي سي
  دوالر(. 211شيكل شهريا )حوالي 
فقط سيصرف للموظفين ممن يتقاضون رواتب أعلى من الفئة األولى،  %21وأضاف أن ما نسبته 

 شيكل. 2111على أن ال يقل الحد األدنى من الدفعة عن 
 فارق في الراتب سيتم ترحيله وصرفه فور توفر السيولة وبموجب ملحق للراتب.وأوضحت الوزارة أن ال

وأضاف بياتنة أن السلطة تجد نفسها مضطرة للجوء لهذا اإلجراء في ظل استمرار إسرائيل في حجز 
 العائدات الضريبية للشهر الثاني على التوالي.

 8/2/2102نت، الدوحة،  الجزيرة
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 السلطة عن دفع رواتب موظفيهاعاطف عدوان يشكك في عجز  
شكك المجلس التشريعي الفلسطيني، في إعالن حكومة الوفاق الوطني عجزها عن توفير رواتب  :غزة

الحكومة تفتعل هذه األزمة ألسباب "موظفي السلطة الفلسطينية للشهر الثاني على التوالي، معتبرَا أن 
 .سياسية وا عالمية"، وفق تقديره

قدس برس"، "القتصادية في المجلس التشريعي، عاطف عدوان، في حديث لـ وقال رئيس اللجنة ا
"عندما منعت دولة االحتالل تحويل أموال الضرائب للسلطة، فإن هذا األمر حّد من قدرة األخيرة 
على توفير األموال لتعلن أنها عاجزة وغير قادرة على إتمام كل التزاماتهم وعلى رأسها قضية 

 ."الرواتب

نا اشك بادعاءات السلطة أنه ال يوجد لديها أي أموال لدفع رواتب الموظفين، وهي وأضاف "أ
بإمكانها تحويل بعض بنود الموازنة المتعلقة بإنفاقات الوزارات واألمور التشغيلية وغيرها من األمور 
الثانوية إلى بند الرواتب، ولكن واضح أن هناك ُبعد ُمعين الفتعال هذه األزمة للضغط على 

مانحين، ثم إلبراز أن موظفي الضفة وموظفي حكومة غزة السابقة يعانون على حٍد سواء ذات ال
 .المعاناة"، وفق تصريحاته

 8/2/2102، قدس برس

 
 واصل أبو يوسف: اتصاالت بين منظمة التحرير وحماس والجهاد لتفعيل المصالحة 

جنة التنفيذية لمنظمة التحرير قال واصل أبو يوسف، عضو الل األناضول:-قيس أبو سمرة -رام هللا
الفلسطينية، إن اتصاالت تجري بين فصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد اإلسالمي لعقد 

 اجتماع عام لتفعيل اتفاق المصالحة، قبل نهاية الشهر الجاري في قطاع غزة.
ي رام هللا اليوم وأضاف أبو يوسف لألناضول لألنباء، عقب اجتماع عقدته فصائل منظمة التحرير ف

االجتماع أكد مواصلة وتكثيف االتصاالت مع حركة حماس، لعقد اجتماع في قطاع غزة “األحد، 
، مشيرا إلى أن ”قبل نهاية الشهر الجاري، لتذليل العقبات التي جمدت تطبيق اتفاق المصالحة

 االتصاالت
قد اجتماع اللجنة المركزية أكدت الفصائل ضرورة االتفاق على عقد االجتماع قبل ع“ومضى قائال 

، مؤكدا تمسك كافة الفصائل لتنفيذ ما اتفق عليه ”لمنظمة التحرير المقرر عقده نهاية الشهر الحالي
 بالدوحة والقاهرة.

وضم االجتماع اليوم ممثلي عن حركة فتح والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية، وحزب الشعب، 
 ، بحسب أبو يوسف.”شعبي، وحزب فدا، وجبهة التحرير العربيةوالمبادرة الوطنية، وجبهة النضال ال
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ويتكون  الفلسطيني،واللجنة المركزية لمنظمة التحرير هي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني 
من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني وعدد من األعضاء 

أعضاء اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة يساوي على األقل ضعفي عدد 
 واالتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة.

 9/2/2102رأي اليوم، لندن، 

 
 دخل قلقيلية بالخطأ إسرائيلياً  أجهزة األمن الفلسطينية تعيد جندياً  :يديعوت أحرونوت 

يعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم األحد، أن ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة "يد :ترجمة خاصة
 أجهزة األمن الفلسطينية أعادت جنديا إسرائيليا دخل مدينة قلقيلية بطريق الخطأ.

وحسب ذات المصدر، فإن الجندي كان يقود شاحنة عسكرية تابعة للجيش حين دخل قلقيلية قبل أن 
 المدنية التي نقلته بدورها الى اسرائيل.توقفه أجهزة االمن الفلسطينية حيث تم تسليمه لإلدارة 

 8/2/2102القدس، القدس، 
 
 المالكي يدعو نظراءه األوروبيين التخاذ إجراءات تنهي االحتالل 

حث وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، أمس، نظراءه األوروبيين وأعضاء «: وفا» -ميونخ 
 حتالل.اللجنة الرباعية على اتخاذ إجراءات فاعلة إلنهاء اال

وعقد المالكي على  ألمانيا،جاء ذلك خالل مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ الدولي لألمن في 
هامش المؤتمر، العديد من اللقاءات الثنائية، حيث التقى رئيس لجنة العالقات الخارجية في البرلمان 

 رائيلية المتواصلة.األلماني )البوندستاغ(، ووضعه في صورة األوضاع الفلسطينية واالنتهاكات اإلس
 9/2/2102األيام، رام هللا، 

 

 لالنتخابات الخضري: االحتالل يصعد عدوانه استعداداً  
أشرف الهور: قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن إسرائيل  -غزة

رهابًا شامالً »تمارس  غربية والقدس ، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة ال«عدوانًا وا 
المحتلة والداخل، مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست لكسب مزيد من األصوات على حساب 
الفلسطينيين. وقال الخضري في تصريح صحافي ان هذا العدوان يشمل اقتحامات المسجد األقصى 

صل ومالحقة المقدسيين واعتقالهم وطردهم من بيوتهم، وتكثيف االستيطان والحواجز وجدار الف
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العنصري، إضافة الستمرار حصار غزة وا غالق المعابر وتأخر اإلعمار، فضاًل عن مصادر أموال 
 الضرائب.

 9/2/2102القدس العربي، لندن، 
 
 حماس والجهاد: متمسكون بالمقاومة وحريصون على إتمام المصالحةحركتا  

مـــة كخيـــار اســـتراتيجي، قالـــت حركتـــا حمـــاس والجهـــاد اإلســـالمي إنهمـــا متمســـكتان بخيـــار المقاو : غـــزة
 والثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها القدس وحق العودة واألسرى ومواجهة االستيطان.

واتفقت الحركتان، وفق بيان صدر عقب اجتماع قيادي بينهما عقـد فـي مدينـة غـزة مسـاء اليـوم األحـد 
، ورفــع وتيــرة ( ووصــل "المركــز الفلســطيني لإلعــالم" نســخة عنــه، علــى تطــوير العالقــة بينهمــا8-2)

 التنسيق بينهما في كافة المجاالت السياسية والميدانية.
نهاء االنقسام، مشددتين على ضـرورة تنفيـذ  وأكدت الحركتان على تمسكهما بالمصالحة الفلسطينية، وا 

بكافـة  الحكومـة للقيـامكل ملفات المصالحة واالتفاقات التي تم التوقيع عليها بهـذا الخصـوص، داعـين 
نهاء معاناته، وخاصة اإلعمار، وحقوق الموظفين.مسئولياته  ا تجاه قطاع غزة وا 

وجــددت الحركتــان التأكيــد علــى سياســتهما بــاحترام ســيادة الــدول العربيــة الشــقيقة، وحمايــة أمنهــا وعــدم 
التدخل في شؤونها الداخلية، والتمني لجميع الدول األمن واالستقرار والنهوض بمصالح األمة القوميـة 

نهـاء العليا وف ي مقدمتها قضية فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني في مقاومتـه وصـموده لنيـل حريتـه وا 
 االحتالل، وفق تعبير البيان المشترك.

ووجهــت الحركتــان التحيــة للشــعب الفلســطيني الصــامد فــي كــل أمــاكن تواجــده وخاصــة المــرابطين فــي 
 المسجد األقصى.

خلف قضية األسرى وحرصهما على بذل كل الجهـود وأوضح البيان أن الحركتين أكدتا على وقوفهما 
 إلنهاء معاناتهم.

ووفــق البيـــان؛ فقـــد عقــد االجتمـــاع القيـــادي للحـــركتين فــي ظـــل أجـــواء أخويــة عكســـت مســـتوى التوافـــق 
والعالقــة المتميــزة بينهمــا، وتــم خــالل اللقــاء مناقشــة العديــد مــن القضــايا المشــتركة والوطنيــة ومدارســة 

الفلســطينية واإلقليميــة، وتوقفــت الحركتــان عنــد المعانــاة الشــديدة التــي يعيشــها التطــورات علــى الســاحة 
 أهلنا في قطاع غزة وضرورة بذل كل الجهود لتخفيف هذه المعاناة بكل الوسائل الممكنة.

 8/2/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم 
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 هنية يهاتف والد الطيار الكساسبة معزياً  
رئـــيس المكتـــب السياســـي لحركـــة المقاومـــة اإلســـالمية "حمـــاس"، أن  أكـــد إســـماعيل هنيـــة، نائـــب: غـــزة

 المعركة الرئيسية لألمة العربية واإلسالمية هي مع االحتالل ومن أجل القدس.
(، مــع والــد 2-8جــاء ذلــك خــالل اتصــال هــاتفي أجــراه هنيــة فــي ســاعة مبكــرة مــن فجــر اليــوم األحــد )

ظـيم الدولـة اإلسـالمية فـي العـراق والشـام" حرقًـا مـؤخًرا. الطيار األردني معاذ الكساسبة الذي أعدمـه "تن
 وذلك وفق مكتب هنية.

وقال مكتب هنية في رسالة نصية وزعها على وسائل اإلعالم في ساعة مبكرة من فجـر اليـوم األحـد، 
إن نائب رئيس المكتب السياسي لحركـة حمـاس هـاتف والـد الطيـار األردنـي معـاذ الكساسـبة، وقـدم لـه 

 لألسرة والعشيرة واألردن.التعازي و 
وأعــرب هنيــة خــالل اتصــاله عــن أملــه "بــأن تحقــن دمــاء أبنــاء شــعوب األمــة جميًعــا مــن أجــل معركتهــا 

 الرئيسة مع االحتالل ومن أجل القدس".
من جانبه، شكر والد معـاذ الكساسـبة هنيـة وعبـر عـن اعتـزازه الكبير"بفلسـطين وغـزة وأهلهـا وصـمودها 

 ات العائلة وعشائر األردن ألهل غزة الصابرين". وفق الرسالة.وانتصاراتها، ونقل تحي
 8/2/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ميونخ تصدي وزير خارجية قطر للمسؤول اإلسرائيلي في مؤتمر حماس تشيد ب 

أشــادت حركــة حمــاس بتصــدي وزيــر الخارجيــة القطــري ناصــر العطيــة لــوزير صــهيوني فــي : الدوحــة
 ن بألمانيا، ووصفت موقفه بالقوي والشجاع.مؤتمر ميونخ لألم

(، 2-9وقــال عضــو المكتــب السياســي لحمــاس عــزت الرشــق فــي تصــريحات صــحفية، اليــوم االثنــين )
وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنها، "كل التحية لـوزير الخارجيـة القطـري د. خالـد العطيـة 

ب الصـــهاينة، ودفاعـــه عـــن حمـــاس والمقاومـــة لمواقفـــه وتصـــريحاته القويـــة والشـــجاعة وتصـــديه ألكاذيـــ
ووصف الرشق تصدي الوزير القطري ألكاذيب الصهاينة ودفاعه عن حمـاس  بمؤتمر ميونخ لألمن".

 والمقاومة بالموقف القوي والشجاع الذي يستحق كل التحية والتقدير.
ر االســتخبارات وكــان تالســن وقــع بــين وزيــر الخارجيــة القطــري الــدكتور خالــد بــن محمــد العطيــة، ووزيــ

الصــهيوني يوفــال شــتاينتز فــي الجلســة الختاميــة مــن أعمــال مــؤتمر ميــونخ لألمــن، حيــث حشــر رئــيس 
الدبلوماسية القطري يوفال شتاينتز، في زاوية ضيقة مفحما إياه بردود قوية دحضت مزاعم عدة حـاول 

 تمريرها أثناء جلسة نقاش حادة عن مستقبل الشرق األوسط. 
 9/2/2102، ي لإلعالمالمركز الفلسطين
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 جزائر في مؤتمر ميونيخ ال موقفحماس تشيد ب 

( 2|9عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس"عزت الرشــق، فــي تصــريحات لــه اليــوم االثنــين )أشــاد 
نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل االجتماعي "الفايسـبوك"، بموقـف الجزائـر الـرافض 

مشاركة إسرائيل، وقال: "نثّمن عـدم مشـاركة الجزائـر فـي مـؤتمر  لحضور مؤتمر ميونيخ لألمن بسبب
ميـــونخ لألمـــن بســـبب حضـــور ممثلـــين لالحـــتالل الصـــهيوني فيـــه. شـــكرًا للـــوزير األّول الجزائـــري عبـــد 

 المالك سالل، الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، على حد تعبيره.
 8/2/2102قدس برس، 

 
عمار غزةاباألحمد وأبو مرزوق "الحياة":    لقاهرة الجمعة لبحث المصالحة وأداء الحكومة وا 

ـــة لحركـــة "فـــتح"، مســـؤول ملـــف : فتحـــي صـــّباح -غـــزة  مـــن المقـــرر أن يلتقـــي عضـــو اللجنـــة المركزي
المصـالحة فيهـا عــزام األحمـد ونائـب رئــيس المكتـب السياسـي لحركــة "حمـاس" موسـى أبــو مـرزوق فــي 

 القاهرة في الثالث عشر من الشهر الجاري.
قالت مصادر فلسطينية لــ"الحياة" إن األحمـد وأبـو مـرزوق سـيبحثان المصـالحة وأداء حكومـة التوافـق و 

الــوطني، وعمليــة إعــادة إعمــار قطــاع غــزة المعطلــة، وتحديــد موعــد لزيــارة الوفــد للقطــاع، وغيرهــا مــن 
 القضايا.

نة رام هللا فـي الضـفة وأضافت أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي عقدت اجتماعًا لها في مدي
الغربيـــة أمـــس، أرجـــأت تحديـــد موعـــد زيـــارة وفـــد المنظمـــة للقطـــاع إلـــى مـــا بعـــد اجتمـــاع األحمـــد وأبـــو 
مرزوق. وأشارت إلى أن الفصائل ستعقد اجتماعًا آخر لتنسيق المواقـف قبـل الزيـارة فـي ضـوء النتـائ  

ة قبـل عقـد دورة جديـدة للمجلـس التي سيتمخض عنها اجتماع األحمد وأبو مرزوق، على أن تتم الزيـار 
 الوطني الفلسطيني قبل نهاية الشهر الجاري.

وضم االجتماع األمناء العامين لفصائل المنظمة، وتم خالله بحـث نتـائ  االتصـاالت التـي تمـت بـين 
القــوى والفصــائل المختلفــة، بمــا فيهــا حركتــا حمــاس والجهــاد اإلســالمي مــن أجــل تهيئــة األجــواء لزيــارة 

د اجتماعــات مــع حمــاس بغيــة تــذليل العقبــات أمــام تنفيــذ اتفــاق المصــالحة الموقــع فــي أيــار الوفــد وعقــ
كمــا بحــث المجتمعــون عمليــة إعــادة إعمــار قطــاع غــزة بعــد العــدوان اإلســرائيلي  .2100)مــايو( عــام 

نيسان  23األخير، وتمكين حكومة التوافق الوطني التي تم تشكيلها عقب توقيع "إعالن الشاطئ" في 
 ريل( الماضي، من أداء عملها في القطاع.)أب

 9/2/2102الحياة، لندن، 
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 ة خالل زيارته المستشفى األردني وفد قيادي من حماس يقّدم واجب العزاء بالكساسبغزة:  
قّدم وفد قيادي مـن حركـة حمـاس أمـس واجـب العـزاء باستشـهاد الطيـار معـاذ الكساسـبة  :)بترا(- غزة 

 الميداني األردني بمدينة غزة. وذلك خالل زيارته للمستشفى
وضم وفد الحركة القياديين فتحـي حمـاد والـدكتور باسـم نعـيم حيـث كـان فـي اسـتقبالهم قائـد المستشـفى 

 أنالوفــد " وأكــدالعقيــد الــركن احمــد العضــايلة وعــدد مــن طــواقم المستشــفى.  34غــزة  األردنــيالميــداني 
لشعب األردني الشـقيق باستشـهاد ابنهـا الكساسـبة هذه الزيارة تأتي من واجب الشعب الفلسطيني تجاه ا

 مستنكرا بشدة لعملية قتل الطيار "بهذه الطريقة البشعة التي تنافي تعاليم ديننا الحنيف".
وشـــدد علـــى "ضـــرورة توجيـــه بوصـــلة الجهـــاد نحـــو القضـــية الكبـــرى قضـــية فلســـطين، وأن تعمـــل األمـــة 

والطاقـات للعمـل علـى تحريـر المقدسـات  كانيـاتاإلملتجاوز هـذه الصـراعات الداخليـة مـن أجـل توجيـه 
 من االحتالل اإلسرائيلي".

 9/2/2102، الدستور، عّمان

 

 حماس ترحب بتشكيل لجنة موسعة لمتابعة القضايا المحالة على "الجنائية"حركة  
رحبــت حركــة "حمــاس" بتشــكيل اللجنــة الوطنيــة العليــا المكلفــة متابعــة محاكمــة مجرمــي الحــرب : غــزة

 يليين في المحكمة الجنائية الدولية.اإلسرائ
ودعت "حماس" في بيان مقتضب أمس إلى "توفير كل األجواء إلنجاح اللجنة الوطنية المسـؤولة عـن 
المتابعــة مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن خــالل الحفــاظ علــى اســتقالليتها ومنــع أي تــأثيرات سياســية 

 ياسية خاصة على حساب حقوق ومعاناة شعبنا".في قراراتها، أو محاولة توظيفها لخدمة أهداف س
 9/2/2102، الحياة، لندن

 

 حماس تخاطب أوروبا لرفعها من "قائمة اإلرهاب" 
كشــفت تقــارير صــحافية أن حركــة حمــاس التــي حكمــت محكمــة حقــوق اإلنســان : غــزة ـ أشــرف الهــور

ستئناف ضد الحكـم، طالبـت األوروبية برفع اسمها من قائمة اإلرهاب، بينما االتحاد األوروبي قرر اال
مســؤولين أوروبيــين مــؤخرا، برفعهــا اســمها مــن هــذه القائمــة، اســتنادا لقــرار المحكمــة فــي كــانون األول/ 

 ديسمبر الماضي.
ونقلـــت عـــن اإلذاعـــة اإلســـرائيلية عـــن مصـــادر أوروبيـــة، أن حركـــة حمـــاس بعثـــت برســـائل للمســـؤولين 

أوروبا بعدم إدراج اسمها على "قائمة اإلرهـاب". األوروبيين، عبر طرف ثالث لم يكشف عنه، تطالب 
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وذكــــرت أن هــــذه المطالبــــة جــــاءت بعــــد إعــــالن وزراء الخارجيــــة فــــي أوروبــــا رفضــــهم لقــــرار المحكمــــة 
 واالستئناف ضده.

وحسب ما نقل فإن حماس تبذل جهودا مع سـفراء أجانـب ودبلوماسـيين لمنـع الجهـود المبذولـة بضـغط 
 قائمة "المنظمات اإلرهابية" لالتحاد األوروبي. إسرائيلي، إلعادة إدراجها على

وكانــت محكمــة العــدل األوروبيــة رفعــت حركــة حمــاس مــن القائمــة األوروبيــة لـــ "المنظمــات اإلرهابيــة"، 
وذلـــك فـــي قـــرار غيـــر ملـــزم لألعضـــاء. وذكـــرت المحكمـــة فـــي حينهـــا أن وضـــع الحركـــة علـــى "قائمـــة 

 ي يراعيها االتحاد األوروبي.اإلرهاب" لم يتم حسب المعايير القانونية الت
وهــذه القائمــة هــي مــن تمنــع دول االتحــاد عــن إجــراء اتصــاالت مــع الحركــة، خاصــة وأن دول أوروبيــة 

 خارج االتحاد كالنرويح وسويسرا، أجرت في أوقات سابقة اتصاالت ولقاءات مع قيادات حماس.
العليــا لمتابعــة االنضــمام  وفــي ســياق متصــل وقــع اختيــار الــرئيس عبــاس فــي عضــوية اللجنــة الوطنيــة

لمحكمة الجنايات الدولية، والتي يرأسـها الـدكتور صـائب عريقـات، عضـو اللجنـة التنفيذيـة فـي منظمـة 
التحريـــر، علــــى القيـــادي فــــي حركـــة حمــــاس الــــدكتور غـــازي حمــــد، ليكـــون ضــــمن قائمـــة طويلــــة مــــن 

 السياسيين والحقوقيين الذين سيعملون في هذه اللجنة.
 9/2/2102ندن، القدس العربي، ل

 

 حماس تصدر أول دليل مصور لالجئين في غزة في دائرة شؤون الالجئين 
 أعلنت دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس، عن إصدارها "الدليل مصور لالجئين في قطاع غزة".
وقال رئيس الدائرة د. عصام عدوان خـالل المـؤتمر الصـحفي الـذي عقـده ظهـر اليـوم األحـد بغـزة بـأن 

عمـــل تكمـــن أهميـــة إنتاجـــه المعرفـــي فـــي كونـــه أول عمـــل مصـــور يوثـــق أوضـــاع الالجئـــين فـــي هـــذا ال
 القطاع.

وأضاف: "يعرض الدليل صور المخيمات والمؤسسـات المختلفـة، ويتـيح الفرصـة لرصـد التغيـرات التـي 
 يمكن أن تطرأ على أوضاع الالجئين في السنوات المقبلة، يتناول المؤسسات التي تخدم الالجئين في

 القطاع في إطار موسع".
وأضــح أن الــدليل يوثــق البيانــات اإلحصــائية لالجئــين الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة باألرقــام والصــور، 

م، ويســـاعد علـــى رصـــد 2102ورصـــد وتوثيـــق لمعظـــم المؤسســـات القائمـــة فـــي قطـــاع غـــزة فـــي عـــام 
حيث يضـع هـذا اإلنتـاج التطورات التي تطرأ على أوضاع الالجئين في القطاع في السنوات المقبلة، ب

الباحث والقارئ والمتابع لشئون الالجئين في صورة أحدث المعلومات والبيانـات والصـور والتـي انتهـى 
 م لتصبح معلومات يمكن الوثوق بها واالستناد إليها.2104توثيقها مع نهاية عام 
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الالجئين في شمال  وقال عدوان يتألف الدليل من تسعة فصول، يتناول األول مخيم جباليا، وتجمعات
غـــزة، وتنـــاول الثـــاني مخـــيم الشـــاطئ وتجمعـــات الالجئـــين فـــي مدينـــة غـــزة، والثالـــث مخـــيم النصـــيرات، 
والرابع البري ، والخامس مخيم دير الـبلح ومدينـة ديـر الـبلح، والسـادس مخـيم المغـازي، وتنـاول السـابع 

الثامن مخيم رفح وتشعباته، مخيم خانيونس وتجمعات الالجئين في محافظة خانيونس، وشرح الفصل 
وتجمعــات الالجئــين فــي محافظــة رفــح، أمــا الفصــل التاســع واألخيــر فيرصــد آثــار العــدوان الصــهيوني 

 .2104على غزة في عام 
وأضاف انه تم اعتماد المنه  االستقصائي فـي جمـع البيانـات، كمـا تـم توحيـد طريقـة العـرض فـي كـل 

موقــع المخــيم، ومعلومــات مــوجزة عنــه، ثــم تعــرض  المخيمــات وتجمعــات الالجئــين، حيــث يــتم عــرض
الجامعـــات فالمـــدارس، فريـــاض األطفـــال، تليهـــا العيـــادات والمستشـــفيات، ثـــم البلـــديات، وآبـــار الميـــاه، 
واألســواق، تليهــا مراكــز التمــوين واألنديــة، وأخيــرًا الجمعيــات األهليــة والمؤسســات اإلغاثيــة، وأخــذ فــي 

 ونروا تليها المؤسسات الحكومية ثم الخاصة.االعتبار البدء دائمًا بمؤسسات األ
وأوصـت دائــرة شــؤون الالجئــين فــي حركــة "حمــاس" فــي تقريرهــا حــول الــدليل المصــور الــذي وزع علــى 
وســـائل اإلعـــالم، بضـــرورة إدراج تصـــنيف "الجـــئ أو مـــواطن"، "والبلـــدة األصـــلية" فـــي قواعـــد البيانـــات 

ء في السلطة الفلسطينية لضرورة إصدار قـرار بهـذا الحكومية واألهلية، ووجهت دعوتها لمجلس الوزرا
الخصوص، فيما دعت لضرورة إجراء إحصاء سكاني عام فـي منـاطق السـلطة الفلسـطينية، يأخـذ فـي 

 االعتبار قضية الالجئين من نواحي مختلفة.
 وأوصت الدائرة وزارة الصحة الفلسـطينية، والعيـادات والمراكـز الصـحية الخاصـة، بأهميـة تسـجيل عـدد
زيــارات المرضــى مــع تصــنيف الجــئ أو مــواطن، وســحب هــذه البيانــات أيضــًا علــى العــاملين فيهــا مــع 

 ذكر تخصصاتهم. )فقد لوحظ ضعف الجانب اإلحصائي في المؤسسات الصحية(.
ودعت الدائرة وكالة غوث وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين "االونـروا" بمضـاعفة اهتماماتهـا فـي القطـاع 

ة كمــًا ونوعــًا بمــا يــوفر الخدمــة الصــحية المناســبة التــي يحتاجهــا الالجئــون فــي الصــحي فــي قطــاع غــز 
 القطاع، ولضرورة االهتمام بالمراكز الشبابية والرياضية.

ويعتبــر الالجئــون الفلســطينيون فــي قطــاع غــزة ثــاني أكبــر تجمــع لالجئــين الفلســطينيين فــي العــالم بعــد 
مليون نسمة )وفق إحصـاء دائـرة  0.9أكثر من  2104األردن، حيث بلغ عدد السكان في نهاية عام 

مليــون  0.33األحــوال المدنيــة فــي الســلطة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة(، يمثــل الالجئــون مــنهم حــوالي 
تــوزع الالجئــون فــي القطــاع علــى  %29.2م(، أي بنســبة 2104نســمة )وفــق إحصــاء األونــروا لعــام 

 ثمانية مخيمات رئيسية.
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ن أملها أن تحظى قضية الالجئين الفلسطينيين بالرعاية والتوثيـق والدراسـات وأعربت دائرة الالجئين ع
المناســبة كحجــم وأهميــة هــذه القضــية المركزيــة للشــعب الفلســطيني كمــا تأمــل أن يفيــد القــراء والبــاحثين 

مرحبـــة بمالحظـــات المختصـــين والمتـــابعين، والتـــي تتلقاهـــا عبـــر بريـــدها  الالجئـــين،والمتـــابعين لشـــئون 
 وني، كي تستفيد من هذه المالحظات وتطور هذا العمل في المستقبل القريب.االلكتر 

 8/2/2102، فلسطين أون الين
 
 نتنياهو يؤكد على إلقاء الخطاب بالكونغرس بتأييد من وزراء اليمين 

بنيــــامين نتنيــــاهو فــــي مســــتهل االجتمــــاع اإلســــرائيلية رئــــيس الحكومــــة : أكــــد تلحمــــي أســــعد-الناصــــرة 
، رغـــم إعـــالن نائـــب الـــرئيس للواليـــات المتحـــدة تـــه أنـــه لـــيس فـــي وارد إرجـــاء الزيـــارةاألســـبوعي لحكوم

، واعتذار وزير الخارجية جـون كيـري عـن في الكونغرس األميركي جو بايدن أنه لن يحضر االجتماع
 لقاء نتنياهو خالل زيارته العاصمة األميركية.

يران نحو إنجاز "وقال نتنياهو إن  حتى نهاية الشهر المقبل تؤكد  "اتفاق إطارهرولة الدول العظمى وا 
الســيء والخطيــر الــذي يتــيح إليــران التســلح بســالح نــووي "وجــوب تســريع جهــوده لفرملــة هــذا االتفــاق 

 ."يعرض وجود إسرائيل إلى الخطر
يوفــال شــتاينتس مــدافعًا عــن رئــيس حكومتــه، إن خطابــات نتنيــاهو  االســتراتيجيةوقــال وزيــر الشــؤون 

والضــغط عليهــا  إيــرانمــم المتحــدة والكــونغرس هــي التــي تســببت بفــرض عقوبــات علــى الســابقة فــي األ
 لوقف برنامجها النووي.

الـــوزير نفتـــالي بينيـــت عـــن رئـــيس حكومتـــه، معتبـــرًا  "البيـــت اليهـــودي"ودافـــع زعـــيم حـــزب المســـتوطنين 
ى اتفـــاق إزاء الرغبـــة القويـــة لـــدى البيـــت األبـــيض فـــي التوصـــل إلـــ"الخطـــاب أمـــام الكـــونغرس ضـــروريًا 

  .إيران"خطير مع 
 9/2/2102، الحياة، لندن

 
 يطرح على بايدن وكيري نزع سالح غزة مقابل إعادة إعمارها  هرتسوغ 

الوسطي إسحق  "المعسكر الصهيوني"أفادت مصادر صحافية إسرائيلية بأن زعيم : الحياة  –الناصرة 
اهو، عـــرض علـــى نائـــب الـــرئيس هرتســـوغ الـــذي يطمـــح إلـــى انتـــزاع رئاســـة الحكومـــة مـــن بنيـــامين نتنيـــ

األميركي جو بايدن، خالل لقائهما على هامش مؤتمر أوروبا لألمن، وعلى وزير الخارجيـة األميركـي 
جــون كيــري فــي محــادثتين هــاتفيتين، الخطــوط العريضــة للسياســة األمنيــة لحزبــه وللحكومــة فــي حــال 

طينيين علــى أســاس حــل دولتــين شــكلها بعــد االنتخابــات، فــي مقــدمها اســتئناف المفاوضــات مــع الفلســ
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قامـــة تحالفـــات إقليميـــة ودوليـــة تعـــزز برأيـــه أمـــن مـــواطني إســـرائيل. وأضـــافت أن هرتســـوغ  للشـــعبين، وا 
 عرض هذا الموقف أيضًا على وزيرة خارجية االتحاد األوروبي ووزيري خارجية ألمانيا وبريطانيا.

الستصــدار قــرار ملــزم  "الســتراتيجيينوالعمــل مــع شــركائنا ا"وأردف أنــه ســيعمل علــى حشــد تأييــد دولــي 
قطـاع غـزة يحتـاج "من مجلس األمـن بنـزع السـالح مـن قطـاع غـزة فـي مقابـل إعـادة إعمـاره. وتـابع أن 

بصورة ملحة إلعادة تأهيله وا عماره اقتصاديًا، هذا سيكون إحدى مبادراتي األولى كـرئيس حكومـة، ثـم 
ذلك هــدوءًا علــى حــدودنا مــع القطــاع لفتــرة إصــدار القــرار مــن مجلــس األمــن بنــزع الســالح لنضــمن بــ

 ."طويلة
أمــرًا "وهــاجم هرتســوغ الســلطة الفلســطينية علــى توجههــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي الهــاي، واعتبــره 

بجّر جنودنا لمهزلة قانونية وسياسية في محكمة الهاي، وهـذه ". وزاد أن إسرائيل لن تسمح أبدًا "ضاراً 
 ."ليست هي الطريق للتقدم الطريق )التوجه للمحكمة(

وكان هرتسوغ أعلـن فـي المـؤتمر أن أمـن إسـرائيل لـن يتحقـق بالخطابـات الالمعـة، وأن األمـن القـومي 
يتطلــب ضــمان مســائل مهمــة أكثــر مــن البنــادق فقــط، مثــل االقتصــاد المتــين ومجتمــع قــوي وتحالفــات 

لوثيـق والحمـيم بـين الـدول المتحالفـة قوية مثـل التحـالف االسـتراتيجي مـع الواليـات المتحـدة، والتنسـيق ا
 ذات المصالح المشتركة.

وأكد أنه لـن يقبـل أبـدًا بـأن تكـون إيـران نوويـة، ومـن األفضـل منـع إيـران مـن امـتالك سـالح نـووي مـن 
علــى إسـرائيل أن تكــون مسـتعدة لتــدافع عـن الشــعب اليهـودي وحــدها "خـالل اتفـاق دولــي. وأضـاف أن 
رائيل تكـون أقـوى إذا وقـف إلـى جانبهـا حلفاؤهـا، واليـوم أكثـر منـذ ذي إذا اقتضت الضرورة... لكن إسـ

 ."قبل، من المهم أن نقف معًا أقوياء
 9/2/2102، الحياة، لندن

 
 وقف التدهور مع البيت األبيضلالكونغرس بضغط على نتنياهو إللغاء خطابه ت يةسرائيلاإلالمعارضة  

ـــة  ـــرئيس واصـــلت النخـــب السي: حســـن مواســـي - القـــدس المحتل ـــادات ل اســـية اإلســـرائيلية توجيـــه االنتق
الـــوزراء اإلســــرائيلي بنيــــامين نتنيــــاهو حــــول زيارتــــه المرتقبـــة إلــــى الواليــــات المتحــــدة قبيــــل االنتخابــــات 
البرلمانيـــة اإلســـرائيلية المبكـــرة فـــي الســـابع عشـــر مـــن آذار المقبـــل، وخصوصـــًا خصـــومه السياســـيين، 

ام الكــونغرس األميركــي، وتفضــيل المصــلحة العامــة لدولـــة باالمتنــاع عــن إلقــاء كلمــة أمـــ إيــاهمطالبــة 
إســـرائيل علـــى مصـــلحته االنتخابيـــة، والتوقـــف عـــن مواصـــلة إلحـــاق الضـــرر بالعالقـــات بـــين الواليـــات 

سرائيل.  المتحدة األميركية وا 
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ودعــا قــادة المعارضــة فــي إســرائيل، نتنيــاهو إلــى إلغــاء خطابــه مطلــع آذار أمــام الكــونغرس األميركــي 
سرائيل.لعدم ا  لتأثير سلبا على العالقة الخاصة بين الواليات المتحدة وا 

لرئاسة الوزراء اسحق هرتسوغ )رئيس  "المعسكر الصهيوني"فقد دعاه زعيم المعارضة ومرشح تحالف 
حــــزب العمــــل(، إلــــى إلغــــاء الخطــــاب الــــذي يعــــرض للخطــــر العالقــــة المميــــزة بــــين إســــرائيل والواليــــات 

 المتحدة.
مـــع كـــل االحتـــرام الـــذي أكنـــه لهـــذه الحملــــة "ل مـــؤتمر حـــول األمـــن فـــي ميـــونيخ وقـــال هرتســـوغ خـــال

االنتخابيـــة، يتوجــــب علـــى رئــــيس الـــوزراء أن يتصــــرف بـــدافع وطنــــي وأال يرمـــي أمــــن إســـرائيل تحــــت 
 ."عجالت الحافلة االنتخابية

 إني تســيبي ليفنــي، حليفــة هرتســوغ قالــت خــالل اجتمــاع انتخــاب "هتنوعــاه ـ الحركــة"أمــا زعيمــة حــزب 
، فيمـا اعتبـر شــريك «"نتنيـاهو يفكـر بمصـلحته ولــيس بمصـلحة الـبالد. هــذا الخطـاب هـو سياسـي مــح"

حــزب فــي الكنيســت المنتهيــة واليتهــا يــائير  أكبــرنتنيــاهو الســابق فــي االئــتالف الحكــومي ورئــيس ثــاني 
واليـات المتحـدة. إلسـرائيل مـع ال االسـتراتيجيةنتنياهو يضر بالعالقة "أن  "ييش عتيد"البيد زعيم حزب 

 ."وقد نجح في الدخول بصراع مع البيت األبيض واآلن أيضا مع نصف الكونغرس
سـيؤدي إلـى أضـرار ال يمكـن "، زهافـا غـالون، فـاعتبرت أن إصـرار نتنيـاهو "ميـرتس"أمـا زعيمـة حـزب 

 ."إصالحها في العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة
 9/2/2102، المستقبل، بيروت

 
 القومي اإلسرائيلي يتبادلون االتهامات بإضعاف األمن "الليكود"و "المعسكر الصهيوني"قادة  

االتهامـــات بشـــأن إضـــعاف األمـــن  قـــادة "الليكـــود"و  "المعســـكر الصـــهيوني"تبـــادل قـــادة : حلمـــي موســـى
أن تــأجي  األزمــة مــع اإلدارة األميركيــة يمــس  "المعســكر الصــهيوني"القــومي اإلســرائيلي. ويــرى زعمــاء 

خلـف موقـف  "حـزب العمـل"أن عـدم وقـوف  "الليكـود"، في حين يرى زعماء "القومية"الح إسرائيل بمص
نتنيــاهو يمـــس األمــن القـــومي اإلســرائيلي. وكـــان هرتســوغ أعلـــن، فــي خطابـــه أمــام مـــؤتمر األمـــن، أن 

دًا قويـًا إسرائيل لن تسمح أبدًا بتسلح إيران نوويًا. وهذا يتطلب الكثير عدا السـالح. إنـه يتطلـب اقتصـا"
وعالقــات مــع حلفــاء أقويــاء، كحليــف إســرائيل األقــرب الواليــات المتحــدة. إن إســرائيل أكثــر قــوة عنــدما 

 ."تكون مع حلفائها
سلوك هرتسوغ في ميونيخ "على أقوال هرتسوغ في ميونيخ، حيث قال إن  "الليكود"وحمل بيان أصدره 

يســعى رئــيس الحكومــة لمنــع اتفــاق  وقتمــا“ف وأضــا. "يعتبــر تجــاوزًا عــديم المســؤولية للخطــوط الحمــراء
يران، اختار زعيم المعارضة إضعاف موقف إسرائيل في الحلبـة الدوليـة . "خطير بين القوى العظمى وا 
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العتبارات حزبية وشخصـية بغيـة تشـويه "واعتبر أن هرتسوغ أغرته األسرة الدولية وركض إلى ميونيخ 
 ."واألمنيةرئيس الحكومة، عبر المس بالمصالح القومية 

 9/2/2102، السفير، بيروت
 
 : المبادرة العربية تنقذنا من عزلة ومن دولة ثنائية القوميةداني يتوم للموساد السابقرئيس ال 

وديــع عــواودة: يحــذر رئــيس ســابق للموســاد مــن تــورط إســرائيل بعزلــة أعمــق ومــن عقوبــات  -الناصــرة 
 اء موساد آخرين.أشد على المستوى الدولي، منضما بذلك لتحذيرات رؤس

وبالمبـادرة نفسـها لمسـيرة سياسـية هـدفها السـالم وتغييـر  "اإلرهـاب"ويدعو داني يتـوم لمواصـلة مكافحـة 
 واقع غير عادي من الحروب المستمرة منذ عقود.

يحــذر مــن تــدهور حالــة إســرائيل مــن ناحيــة اســتمرار  "يــديعوت أحرونــوت"وفــي مقــال نشــرته صــحيفة 
 لضغوط الدولية إلقامة دولة ثنائية القومية وتعميق عزلتها.القتال والعنف وازدياد ا

كما يحذر من أن استمرار التوترات في المنطقة سيخفف تأثير إسرائيل على الغرب في الشـأن النـووي 
ويــرى أن الحــل يكمــن بــدم  المبــادرة العربيــة للســالم مــع  اإليرانــي الــذي اعتبــره الخطــر األكبــر عليهــا.

 برا ذلك فرصة يحظر تفويتها وفائدة ال يمكن المبالغة بأهميتها.مبادرة إسرائيلية معت
ـــر مـــن  ـــى فـــرص أكث ـــوم إنهـــا تحتـــوي عل ـــة يقـــول يت ـــادرة الســـالم العربي وفـــي رد موجـــه للمعارضـــين لمب
 مخاطر، ال سيما الدول العربية واإلسالمية شريكة فيها وأن الرئيس عباس سبق وأعلن موافقته عليها.

نخــاف فإســرائيل قويــة وملزمــة بطــرح مبــادرة الســتئناف المفاوضــات وال نملــك يحظــر علينــا أن "ويتــابع 
ترف التنازل عن السالم ومجبرون على االفتراق عن الفلسطينيين على مبدأ الدولتين عبـر مفاوضـات 

 ."إقليمية
 9/2/2102، القدس العربي، لندن

 
 اتتطلب تقسيم الوزارات قبل إجراء االنتخاب اإلسرائيلياليمين  أحزاب 

تطالـــب بتوزيـــع  إســـرائيلاليمينيـــة فـــي  األحـــزاببـــدأت  :ترجمـــة خاصـــة -القـــدس دوت كـــوم  -رام هللا 
 الوزارات الحكومية حتى قبل إجراء االنتخابات المقررة الشهر المقبل.

بيتنــا وزيــر  إســرائيلوذكــرت صــحيفة "يــديعوت احرونــوت" فــي عــددها الصــادر اليــوم، ان زعــيم حــزب 
 أيحـتالل افيغــدور ليبرمــان يطالـب بتــولي وزارة الجــيش، مشـترطا دخولــه فــي الخارجيـة فــي حكومــة اال

وفي ذات السـياق، يطالـب حـزب البيـت اليهـودي بزعامـة  حكومي مستقبلي بتوليه لهذه الوزارة. ائتالف
الداخلي، مشترطا  األمننفتالي بينت وزير الصناعة في حكومة االحتالل الحالية بتولي الحزب حقيبة 
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مطالبتـه بتـولي حقيبـة القضـاء فـي  إلـىهذه الحقيبـة عضـو الكنيسـت ايليـت شـيكد باإلضـافة ان يتولى 
 مستقبلي. ائتالف أي

 8/2/2102، القدس، القدس
 

 بإلغاء دعاية ليبرمان العنصريةلجنة االنتخابات تطالب  48فلسطينيي المشتركة" لقائمة "ال 
، التــــي تخــــوض االنتخابــــات 48ســــطينيي قــــدمت "القائمــــة المشــــتركة" لفل: برهــــوم جرايســــي -الناصــــرة 

البرلمانيـــة اإلســـرائيلية، وتضـــم الكتـــل الـــثالث فـــي الـــدورة المنتهيـــة، طلبـــا الـــى رئـــيس لجنـــة االنتخابـــات 
المركزيــة، القاضــي ســليم جبــران )عربــي( لمنــع حــزب "يســرائيل بيتينــو" وزعيمــه أفيغــدور ليبرمــان مــن 

، ومـــن ضـــمنها مـــا يـــدعو ضـــمنا إلـــى 48ينيي الدعايـــة العنصـــرية لالنتخابـــات، التـــي تســـتهدف فلســـط
وقــدم الطلــب، المرشــح العاشــر ضــمن القائمــة، الــدكتور يوســف تيســير  وبلــداتهم. أراضــيهمطــردهم مــن 

وطلب منع شعار حزب "يسرائيل بيتينو" المركزي لالنتخابات، "اريئيل إلى إسرائيل، أم الفحـم  جبارين،
 48عنصــري فــي جــوهره، ويحــّرض ضــد فلســطينيي  إلــى فلســطين". وقــال د. جبــارين إّن هــذا الشــعار

 طرد جماعي "ترانسفير"، ونزع شرعية.  إلىالفحم خصوصا، ألنه يدعو عمليا  أمعموما وأهالي مدينة 
وأضاف، أن هذا الشعار يدعو بشكل مباشر إلى إلغاء مواطنـة جـزء مـن المـواطنين العـرب، ويعتبـرهم 

ة ضــد المـــواطنين العـــرب بـــل ويشـــّجع العنـــف ضـــدهم. طــابورا خامســـا، ممـــا يـــؤج  العنصـــرية والكراهيـــ
واستشــَهد د.جبــارين بقــرارات وســوابق قضــائية، تــم فيهــا شــطب دعايــات انتخابيــة انطــوت علــى رســائل 

 عنصرية وتحريضية.
 9/2/2102، الغد، عّمان

 
 هآرتس: نتنياهو بحاجة لـ"تدخل إلهي" للخروج من الحفرة التي حفرها لنفسه 

رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين  إنآرتس العبريـــة، صـــباح اليـــوم األحـــد، قالـــت صـــحيفة هـــ :القـــدس
نتنيــاهو يعــيش ظروفــا سياســـية صــعبة، خاصــًة فـــي ظــل تــدهور العالقــات مـــع الواليــات المتحــدة فـــي 
أعقــاب األحــداث التــي ترافقــت بشــأن خطابــه فــي الكــونغرس، وأنــه بــات فــي حيــرة مــن أمــره بشــأن إلقــاء 

ورأت  ضـــرر فــــي العالقــــات أو التراجــــع عنـــه ويظهــــر خوفــــه أمــــام ناخبيــــه.الخطـــاب ممــــا يزيــــد مــــن ال
الصــحيفة أن نتنيــاهو بحاجــة إلــى "تــدخل إلهــي إلنقــاذه مــن أعمــق حفــرة حفرهــا لنفســه حــين وافــق علــى 
إلقاء خطاب أمام الكونغرس"، مضيفًة "نتنياهو ربما فهم بالفعل أن كـل يـوم إضـافي مـن إصـراره علـى 

 بين البلدين". االستراتيجيةمزيد من الضرر في العالقات إلقاء الخطاب سيسبب ال
 8/2/2102، القدس، القدس
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 بالقدس إطالق سراح إرهابي يهودي حاول تفجير مستشفى المقاصد"والال":  

انــه مــن المتوقــع ان ُيفــرج  اإللكترونــيذكــر موقــع "والــال"  :ترجمــة خاصــة -القــدس دوت كــوم  -رام هللا
اليهودي العضو فيما ُعرف فـي حينـه بــ "خليـة بـين  اإلرهابيعوفر جمليئيل" عن المدعو " األحداليوم 
"، والــذي قـام بمحاولــة لتفجيـر مدرســة للبنـات فــي القـدس حكــم علـى إثرهــا بالسـجن لمــدة اإلرهابيـةعـين 
بمحاولـــة تفجيـــر عبـــوة بـــالقرب مـــن مستشـــفى  2113فـــي العـــام  أديـــنوكـــان جلميئيـــل قـــد  عامـــًا. 02

 مدرسة للبنات في حي الطور في مدينة القدس في نيسان من نفس العام. إلى باإلضافةالمقاصد، 
 أيفترة جيدة من إعادة التأهيل وانه لم يعـد هنـاك  اجتاز" بانهوتبرر سلطات االحتالل إطالق سراحه 

 الموقع.السابقة"، حسب  أعماله إلىعودته  احتمالخطر من 
 8/2/2102، القدس، القدس

  
 المشتركة ترتفعالعربية : الليكود والمعسكر الصهيوني يتساويان والقائمة شرةللقناة العا استطالع 

بينـــت نتـــائ  اســـتطالع للـــرأي أجـــري لصـــالح القنـــاة اإلســـرائيلية العاشـــرة أن حزبـــي الليكـــود : 48عـــرب 
مقعـــدا لكــل منهمـــا، فيمــا تحصـــل  23والمعســكر الصــهيوني يتعـــادالن للمــرة األولـــى ويحصــالن علــى 

 مقعدا. 03المشتركة على  القائمة العربية
اتجاهـا مقعـدا  03مقعدا ويمثل ارتفاعها لــ  02وكانت االستطالعات السابقة منحت القائمة المشتركة 

أكـــد محللـــو االســـتطالعات فـــي القنـــاة العاشـــرة، وفـــي المقابـــل حصـــل حـــزب البيـــت  وفـــق مـــا تصـــاعديا
 مقعدا. 04اليهودي برئاسة نفتالي بينيت على 

مقعــدا  04مقعــدا، وخــالل أســابيع تراجــع لـــ  08األولــى منحــت البيــت اليهــودي  وكانــت االســتطالعات
 ويتوقع أن يواصل خسارة مقاعده لصالح حزبي الليكود و'هعام إيتانو' برئاسة إيلي يشاي.

مقعدا، المعسكر الصهيوني  23وحسب االستطالع، لو أجريت االنتخابات اليوم لحصل الليكود على 
، كوالنــو 01مقعــدا، يــيش عتيــد  03مقعــدا، القائمــة العربيــة المشــتركة  04دي مقعــدا، البيــت اليهــو  23

مقاعـد، ميـرتس  2، يسرائيل بيتينو تتحطم إلـى 2، يهدوت هتوراة 2 ، شاس01برئاسة موشي كحلون 
 مقاعد. 2مقاعد، إيلي يشاي  2

 8/2/2102، 48عرب 
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 وحدة استيطانية في "حي راموت" 64غرفة فندقية في المكبر وقرار بإقامة  580نشر عطاء لبناء  
وحدة  24بناء  أمسأقرت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء في بلدية االحتالل  :القدس المحتلة

 281جانب ذلك، نشر عطاء لبناء  إلىاستيطانية في مستوطنة "حي راموت" في القدس الشرقية، 
ادرتها عقب احتالل مدينة دونما، تمت مص 01غرفة فندقية في قرية جبل المكبر، على مساحة 

 القدس.
العمل" بابا اللو في  –أن رئيس كتلة "ميرتس  إلى اإلسرائيليوأشار موقع القناة السابعة للتلفزيون 

وحدة استيطانية في "حي راموت" االستيطاني، مؤكدا  24بلدية االحتالل أبدى معارضته لقرار بناء 
الخط األخضر، وهذا البناء يقوض الفرص لتحقيق أن البلدية مستمرة في قراراتها بالبناء شرقي 

السالم مع الفلسطينيين. في حين قالت بلدية االحتالل بأن هذا البناء سبق وتمت المصادقة عليه 
المصادقة عليه  أمسوهو ليس بجديد، ولكنه جرى تعديل هندسي على المخططات ما استوجب 

 مجددا.
غرفة  281بن أن االحتالل نشر عطاء لبناء وأوضح الباحث في شؤون االستيطان أحمد صب ل

دونما، تمت مصادرتها عقب احتالل مدينة القدس.  01فندقية في قرية جبل المكبر، على مساحة 
غرفة فندقية،  0321لبناء  أكبرغرفة فندقية، هو جزء من مخطط  281وأضاف صب لبن أن بناء 

المشروع يحمل الرقم التخطيطي  أن لىإ، الفتا 2101كشف عنها بعد مصادقة اللوائية عليه عام 
(4000) . 

آالف غرف فندقية في مدينة القدس  3وأوضح صب لبن أن سلطات االحتالل تسعى لبناء 
في بيت صفافا تمت  2011قرية جبل المكبر، الشيخ جراح، وواد الجوز، و )فيوضواحيها، 

 المصادقة عليها خالل األعوام الماضية.
9/2/2102، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 مقدسياً  2250شهداء.. واعتقال  10وارتقاء  الف المستوطنين يقتحمون األقصىآ: 2014حصاد  

، والذي رصد خالله 2104سلوان تقريره السنوي لعام  –أصدر مركز معلومات وادي حلوة 
 االنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس.

في النصف ” هدت عدة أحداث كبيرة خاصةمدينة القدس ش إنوقال المركز في تقريره السنوي 
منها لم تشهدها من قبل، وتوالى التصعيد في عدة مجاالت منها المسجد األقصى والعمليات ” الثاني

النوعية ضد إسرائيليين، عدى عن عمليات االعتقال الكبيرة وهدم المنازل والتوسع االستيطاني، وردا 
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مدينة وعلى اعتداءات المستوطنين فقد شهدت كافة قرى على التصعيد اإلسرائيلي الغير مسبوق في ال
 وبلدات وأحياء مدينة القدس منذ شهر تموز وحتى نهاية العام مواجهات شبه يومية.

االنتهاكات التي ركز عليها تقرير مركز المعلومات هي االنتهاكات بحق المسجد األقصى  وأبرز
تداءات المستوطنين، االستيطان، عمليات الهدم، المبارك، الشهداء في مدينة القدس، االعتقاالت، اع

بعادات عن القدس، وانتهاك حق التعليم، وقمع الفعاليات المختلفة في ، اإل”العقاب الجماعي“وحملة 
 القدس.

الطفل محمد أبو خضير في ” اختطاف وقتل وحرق“ونفذ المستوطنون خالل العام الماضي جريمة 
سف الرموني شنقا أثناء عمله بالقدس الغربية في شهر تشرين ، وقتلوا المواطن يو 2104شهر تموز 

 .اإلسرائيليةثاني، وهم ضمن عشرة شهداء سقطوا بنيران القوات 
، ومنعت فيه صالة إسرائيليألف متطرف  02أكثر من  2104واقتحم المسجد األقصى خالل عام 

مرة، فيما اعتقلت قوات  ”00“كما اقتحمته قوات االحتالل المدججة بالسالح ” مرة 00“الجمعة 
منشأة وشردت  011فلسطيني من القدس، كما هدمت سلطات االحتالل  2211االحتالل أكثر من 

 مواطنا من منزله. 221
متطرفا(، وأكثر  02892حوالي ) 2104وبلغ عدد المقتحمين للمسجد األقصى المبارك خالل عام 

عيد نزول “متطرفًا خالل ما يسمى ” 0800“األشهر التي شهدت االقتحامات هي شهر حزيران 
خالل ما ” متطرفا 0311“، وشهر نيسان ”عيد العرش” متطرفا 0322“، وشهر تشرين أول ”التوارة
 ”.عيد المساخر“بمناسبة ما يسمى ” متطرفا 0221“، وشهر آذار ”عيد الفصح“يسمى 

ال تشمل أيام الجمع(، مرة ) 40وأغلقت السلطات اإلسرائيلية المسجد األقصى خالل العام المنصرم 
حيث منعت فيه بعض الفروض، وأغلقت معظم أبوابه باستثناء أبواب حطة والسلسلة والمجلس، 

 األقصى بحرية كاملة. إلىوحرمت المواطنين من الدخول والخروج 
مرة(، في  00) 2104أما صالة )الجمعة والفجر( فقد منعتها السلطات اإلسرائيلية خالل عام 

 22-08-00-4حزيران، -21أيار، -31نيسان، -08آذار،  20-04شباط، -28لية: التواريخ التا
 تشرين ثاني 0 أول،تشرين  30-24-00-01أيلول،  22آب، -0تموز، 

حافال بالشهداء من مدينة القدس حيث شهد تنفيذ عدة عمليات ضد اإلسرائيليين  2104كان عام و 
 3)مقدسيين  01ة، واستشهد خالل العام الماضي ارتقاء منفذيها برصاص القوات اإلسرائيلي إلىأدت 

شهداء من قرية جبل المكبر، وشهيد من  3و” البستان-العامود رأس-الثوري” شهداء من بلدة سلوان
 وأخر من بلدة الطور، وآخر من حي شعفاط، وآخر من حي واد الجوز(. شعفاط،مخيم 

2/2/2102، القدس –سلوان  –مركز معلومات وادي حلوة   
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بعادحالة اعتقال  150:دسالق   الماضي طفلين الشهرتطاف مواطنا عن األقصى ومحاولة اخ 24 وا 

سلوان، اليوم األحد تقريره الشهري، الذي رصد خالله االنتهاكات –أصدر مركز معلومات وادي حلوة 
، حيث واصلت سلطات االحتالل 2102اإلسرائيلية في مدينة القدس خالل الشهر األول من عام 

 ءاتها على المواطنين وممتلكاتهم ومقدساتهم.اعتدا
 

 …االعتقاالت
 22حالة اعتقال خالل شهر كانون الثاني، بينهم  021سلوان -ورصد مركز معلومات وادي حلوة 

بينهن “سيدة  20عاما( و 02-01بين  أعمارهمحاالت اعتقال  9فتيات قاصرات، و 2)قاصرا، منهم 
 عاما(. 21-41اوح أعمارهم بين )مواطنين تتر  8، و”الفتيات القاصرات

وأوضح المركز أن أصغر األطفال الذين تم اعتقالهم هو الطفل محمد خويص من بلدة الطور، 
وتركزت  والطفل محمد سعيد عويضة من حي شعفاط الذي اعتقل من قبل وحدة المستعربين.

قدس القديمة وبيت االعتقاالت الشهر الماضي في بلدة سلوان والعيسوية والطور وصور باهر وال
 حنينا.

 
 …المسجد األقصى

متطرفا المسجد األقصى المبارك، عبر باب المغاربة  221وخالل الشهر الماضي اقتحم حوالي 
، حيث كانوا يتعمدون خالل جولتهم في ساحات األقصى ”السياحة الخارجية“تحت غطاء ومسمى 

الطقوس  وأداءساحة قبة الصخرة،  إلىاستفزاز المصلين والمرابطين المتواجدين بمحاولة الصعود 
 توجيه الشتائم لهم. إلىالدينية، إضافة 

المسجد  إلىعلى األبواب قبل الدخول ” احتجاز هويات النساء والشبان“كما تواصلت سياسة 
تحمل اسم الباب الذي سلمت الهوية عليه، في محاولة للتضيق ” ببطاقة صغيرة“األقصى، وتبديلها 
 المسجد من جهة. إلىفدين على المصلين الوا

كما قام مستوطنون بإطالق طائرتين فوق المسجد األقصى المبارك األولى باتجاه المسجد األقصى 
 ، أما الثانية فقد حلقت لدقائق فوق مقبرة باب الرحمة.المروانيوحلقت لدقائق فوق المصلى 

المسجد األقصى وعلى  وصعدت سلطات االحتالل من سياسة اعتقال النساء واالعتداء عليهن في
 أبوابه، ومعظم النساء اللواتي اعتقلن تم تنفيذ اعتقالهن من أبواب المسجد األقصى أو من ساحاته.
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يوما حتى  20مواطنا عن المسجد األقصى خالل الشهر الماضي، لفترات  24 إبعادورصد المركز 
 إلىسمح لهن بالدخول سيدة ومنهن طالبات في مدارس األقصى الشرعية، و  23يوما، بينهم  21

 المسجد فقط لاللتحاق بالدوام المدرسي.
 

 االعتداء على المواطنين وانتهاك حق التعليم..
وتواصلت اعتداءات قوات االحتالل على المقدسيين خالل الشهر الماضي، ولعل أبرز هذه 

طور، حيث تم في بلدة ال” شارع رابعة العدوية“االنتهاكات هي التواجد اليومي في شارع المدارس 
المطاطية في  وأعيرتهامدارس من قبل قوات االحتالل بأسلحتهم، وأطلقت القوات قنابلها  3اقتحام 

ساحات المدرسة وباتجاه الصفوف، كما أطلقت القوات االحتالل خالل الشهر الماضي الرصاص 
 الحي في الهواء بالتزامن مع خروج الطلبة من مدارسهم.

تتعمد قوات االحتالل االنتشار في شارع المدارس ببلدة الطور ” الشهري:وأضاف المركز في تقريره 
مدارس وهي )المدرسة األساسية للبنين  4الف طالب يوميا، ويضم الشارع آ 2الذي يسلكه حوالي 

للبنات من األول حتى التاسع، المدرسة الشاملة،  األساسيةمن األول حتى السادس، والمدرسة 
القوات في ساعات الصباح والعصر، وتقوم بتوقيف الطلبة أو  وتتمركزبسمة( ومدرسة األميرة 

 ”حدوث مواجهات واعتقاالت في المنطقة. إلى، الستفزازهم، مما يؤدي أهاليهم
المقدسية والمنازل والمحالت التجارية، حيث كانت العديد  األحياءوواصلت سلطات االحتالل اقتحام 

 ”.ائبجباية الضر “من االقتحامات تتم بحجة 
 

 المستوطنون واالعتداءات..
وخالل الشهر الماضي رصد مركز المعلومات محاولتي خطف لطفلين من حي الثوري ببلدة سلوان، 

 وقرية جبل المكبر.
مركبة في بيت صفافا، وخط شعارات  00 إطاراتوقام المستوطنون الشهر الماضي بتخريب 

 ”.خط التماس” عنصرية على متحف
منطقة العين الفوقا بالبلدة،  كبيرة فيحفرة  سلوان بوجودي فوجئ أهالي بلدة وخالل الشهر الماض

كما رصد المركز تشققات في  ،”خطر يمنع االقتراب منها“وقامت بلدية االحتالل بوضع إشارات 
 بعض المنازل بحي وادي حلوة بالبلدة نتيجة الحفريات اإلسرائيلية أسفلها.

 
 هدم
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شقق في شعفاط لثالث  4عمليات هدم، منها بناية سكنية مؤلفة من  3 نفذت جرافات بلدية االحتالل
 العيساويةداري في  أسامةوبشارة ومخيمر(، ومنزل في العيسوية للمواطن  المشني)عائالت 

 .اإلنشاءوللمواطن عليان ربايعة في قرية جبل المكبر، وجميع المباني قيد 
8/2/2102، القدس –سلوان  –مركز معلومات وادي حلوة   

 
 ُتهدم للمرة الرابعة "بوابة القدسقرية "و  "1 "إيالمقاومة الشعبية تتصدى لمخطط  

التي « بوابة القدس»فادي أبو سعدى: أقدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، على هدم قرية -رام هللا
معززة  أقيمت شرق بلدة أبو ديس، للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن اقتحمتها فجرًا برفقة جرافات

بقوات كبيرة من الجيش، وهدمت الغرفة التي تم تشييدها من الطوب، إضافة إلى الخيام المنصوبة، 
 وصادرت محتوياتها كافة.

نية النشطاء بناء القرية للمرة « القدس العربي»وأكدت مصادر في المقاومة الشعبية الفلسطينية، لـ 
مت رفضا للمخطط اإلسرائيلي القاضي بتهجير الخامسة وعدم مغادرة المكان، خاصة أن القرية أقي

 لعزل القدس عن محيطها بشكل نهائي.« ئي»البدو عن أراضيهم، وتنفيذ مخطط القدس الكبرى 
وكان النائب قيس عبد الكريم )أبو ليلى( نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية، قد شارك نشطاء 
المقاومة، وأهالي بلدة أبو ديس، بناء قرية بوابة القدس على األراضي المهددة بالمصادرة في منطقة 

حتالل وجيشه صمود أبناء شعبنا وثباتهم بأرضهم سيهزم جبروت اال»القدس، وقال )أبو ليلى( ان 
ومحاوالته الرامية لتهويد األرض الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات غير الشرعية المقامة على 

 «.أرضنا المحتلة
أن هذا المخطط االستيطاني يعتبر »، أوضح أبو ليلى «0 إي »أما في ما يتعلق بالمخطط المسمى 

ر بالنسبة لشعبنا والعالم أجمع، كون من أخطر مشاريع االستيطان التي نفذها االحتالل، وخط أحم
هذا المخطط يفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها، وهو محاولة إسرائيلية إلحكام طوقها 
وسيطرتها على مدينة القدس المحتلة، في الوقت الذي يعتبر تنفيذ هذا المشروع بمثابة إنهاء لحلم 

يقبل به شعبنا في أي حال من األحوال وتحت  إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا، األمر الذي ال
 «.أي ظروف كانت

9/2/2102القدس العربي، لندن،   
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 بجراحه في قطاع غزة استشهاد شاب متأثراً  
عاًما( من سكان 30أعلنت مصادر طبية األحد، استشهاد الشاب مدحت فايز محمد غياض ): غزة

بجراحه التي أصيب بها خالل العدوان حي السالم شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، متأثًرا 
 األخير.

وقال مراسل القدس دوت كوم، إن الشاب غياض الذي يعاني من إعاقة حركية، كان أصيب خالل 
العدوان األخير خالل عملية قصف نفذتها طائرات إسرائيلية لمدخل مدرسة ذكور )أ( اإلعدادية 

فلسطينيين، فيما أصيب نحو  0ن استشهاد التابعة لوكالة )أونروا( وسط رفح، أسفرت في حينه ع
 أخرين بجروح متفاوتة. 31

كان غياض أصيب خالل الغارة بجراح متفاوتة ونقل على أثرها للمستشفى الكويتي برفح، وتم تحويله 
لمستشفى غزة األوروبي في خان يونس بعد أيام، إلى أن أعلن عن استشهاده متأثًرا بجراحه في ذات 

 المستشفى.
8/2/2102، القدس القدس،   

 
 لتوسيع مستوطنات دونما بالضفة الغربية تمهيداً  3740االحتالل استولى على  

تعتزم سلطات االحتالل اإلسرائيلي توسيع أربع مستوطنات بشكل كبير في أعقاب استيالئه على 
 دونما من أراضي الضفة الغربية. 3041

يمات صادرة عن الحكومة اإلسرائيلية، حددت وقالت صحيفة 'هآرتس'، اليوم االثنين، إنه بموجب تعل
دونما على  3041الفائت أراض بمساحة  2104'اإلدارة المدنية' التابعة لجيش االحتالل خالل العام 

تمهيدا لتوسيع أربع مستوطنات بشكل كبير  استراتيجيةأنها أصبحت 'أراضي دولة' تقع في مناطق 
 جدا.

و'حالميش' و'عمانوئيل' الواقعة في وسط الضفة الغربية، وهذه المستوطنات األربع هي 'كدوميم' 
من  %99وأكدت الصحيفة على أن أكثر من  ومستوطنة 'فيرد يريحو' القريبة من البحر الميت.

 األراضي التي سرقتها إسرائيل في الضفة الغربية يتم تسليمها للمستوطنات.
9/2/2102، 48عرب   

 
 نين ويدهم عدة منازلمواطنين ويستدعي اث 9االحتالل يعتقل  

"األيام"، "وفا": اعتقلت قوات االحتالل، فجر أمس، الطفل القاصر محمد شريفة بعد دهم  -رام هللا 
وذكر شهود عيان أنه  منزل عائلته بحارة باب حطة الُمفضية إلى المسجد األقصى بالقدس القديمة.



 
 
 
 

 

           26ص                                     3483 العدد:    9/2/2102 االثنين التاريخ:

الخليل بالبلدة القديمة في القدس  تم اقتياد الطفل إلى مركز التحقيق والتوقيف "القشلة" في باب
كما اعتقلت قوات االحتالل، أمس، ثمانية شبان من مخيم بالطة، قرب معسكر "سالم"  المحتلة.

 االحتاللي، غرب جنين.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن قوات االحتالل كثفت من تواجدها في عدة بلدات من محافظة الخليل، 

وبلدة الشيوخ شرقا، وقطعت الطرق الرابطة وعطلت حركة تنقل تركزت في دورا والظاهرية جنوبا، 
 المواطنين والمركبات على مثلث الفوار، وجسر حلحول.

ونصبت قوات االحتالل، أمس، حواجز عسكرية فجائية غرب بيت لحم، حيث ذكر مصدر أمني بأن 
بيت لحم، قوات االحتالل نصبت بصورة فجائية حواجز عسكرية على مداخل قرية حوسان، غرب 

كذلك في منطقة عقبة حسنة الواقعة بين بلدة الخضر وقرية بتير، وقرب الجسر في محيط مدارس 
 الخضر، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من جنود االحتالل انتشرت عليها.

وقال المصدر إن االحتالل يدعي 'قيام سائق مركبة بمحاولة دهس ثالثة جنود قرب حوسان، حيث 
 عليها والذت بالفرار من المكان'. تم إطالق الرصاص

 وفي جنين، دهمت قوات االحتالل، فجر أمس، أربعة منازل في بلدة يعبد جنوب غرب المحافظة.
9/2/2102، األيام، رام هللا  

 
 طلبة غزة يلقون شهاداتهم في البحر احتجاجًا على الحصار 

اإلسرائيلي، وا غالق السلطات  أشرف الهور: في تعبير على واقع الحياة المرير جراء الحصار-غزة
المصرية لمعبر رفح، وهو أمر يحول دول سفر سكان غزة إلى الخارج، ألقى طالب من القطاع، 
 كانوا ينوون الدراسة في الخارج بشهاداتهم بعد أن وضعوها في زجاجات بالستيكية مغلقة في البحر.

حصار واإلعمار في ميناء الصيادين وخالل الفعالية التي دعت إليها هيئة الحراك الوطني لكسر ال
من حق »، و «حق التنقل والسفر، حق لكل البشر»بمدينة غزة، رفع أحد الطالب الفتة كتب عليها 

 «.الطلبة السفر إلكمال دراستهم
نهاء الحصار، وعلى وجه الخصوص فتح  ودعا أحد الطلبة في كلمة له إلى فتح جميع معابر غزة وا 

نب المصري. وأكد على ضرورة أن يتحرك المسؤولون واألحرار في العالم معبر رفح المغلق من الجا
إلنهاء الحصار. وشدد على ضرورة فتح ميناء بحري لمدينة غزة، حسب اتفاق التهدئة الذي أنهيت 

وفي نهاية الوقفة أقدم الطالب  بموجبه الحرب األخيرة على القطاع في الصيف الماضي.
 في البحر احتجاجًا على استمرار الحصار ومنعهم من السفر. المعتصمون على إلقاء شهاداتهم
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وكانت اللجنة الحكومية لكسر الحصار قد قالت إنها تنوي توجيه رحالت بحرية من ميناء غزة بعد 
 شهرين باتجاه دول عدة بحسب ما أعلنت في مؤتمر صحافي سابق.

9/2/2102القدس العربي، لندن،   
 
 موك يثير مواقع التواصل االجتماعيفيديو شاحنة الخبز بمخيم الير  

تناقل ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي تسجياًل من مخيم اليرموك لالجئين : حلب
الفلسطينيين في دمشق، يظهر لحظة وصول شاحنة محملة بكميات من الخبز لتعد أول دفعة 

 يومًا. 281مساعدات تدخل المخيم منذ 
ه الشاحنة هي األولى من نوعها التي تدخل المخيم منذ بدء وبّين ناشطون في تغريداتهم، أن هذ

الحصار، فيما انتقدوا ما اعتبروه "تخاذاًل" من القيادات الفلسطينية وعلى رأسها رئيس السلطة محمود 
 عباس تجاه المخيم الذي "ُيقتل ببطء"، حسب تعبيرهم.

قع "تويتر"، بخصوص وعلق القيادي في حركة حماس عزت الرشق عبر حسابه الشخصي على مو 
ما يجري في المخيم قائاًل: "أصواُت الحصار والجوع والعطش القادمة من مخيم اليرموك بدمشق 

 تصّم اآلذان وتقّطع القلب لمن بقي في جسمه أذٌن تسمع وقلٌب َيِعي".
وعّبر حسن القعود، الداعية السعودي، عن استيائه من فيديو نقله عبر حسابه على موقع تويتر 

اًل: "تعجز الكلمات عن الوصف، لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسالم قائ
يمان".  وا 

وُيظهر الفيديو الذي نقله القعود، المئات من الرجال والنساء يحيطون بالشاحنة التي تحمل الخبز، 
 ويقومون بالتدافع بهدف الحصول على كيس من الخبز.

ين، حصارًا مطبقًا من النظام السوري، الذي يحول دون دخول ويعاني مخيم اليرموك من مدة عام
 المساعدات والمواد الغذائية لسكان المخيم.

 /http://arabi21.comلمشاهدة الفيديو على الرابط التالي: 
9/2/2102، "20موقع "عربي   

 
 خمس شقيقات فلسطينيات يبدعن في الشطرنج 

يارا ورهف وأسيل وسديل ويافا جهاد الفقيه، خمس شقيقات فلسطينيات، : عوض الرجوب-قطنة 
 اخترن لعب الشطرن ، وحققت ثالث منهن إنجازات ملموسة في بطوالت إقليمية وعربية ودولية.
ويقول رئيس نادي قطنة الرياضي ضياء الفقيه، إن إدارة النادي فكرت في لعبة تعزز دور المرأة 

http://arabi21.com/
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ثقة بالنفس من جهة، وتتواءم مع أعراف وتقاليد المجتمع وتناسب البيئة الجغرافية للبلدة وتمنحها ال
التي صودرت أراضيها وال متسع فيها ألي منشآت رياضية، فكانت لعبة الشطرن  التي يمكن لعبها 

 في أي مكان.
يوم أربعين وأوضح الفقيه، الذي حصل مؤخرا على لقب حكم عالمي في الشطرن ، أن النادي يضم ال

عاما( من أسرة جهاد الفقيه شكلن ظاهرة فريدة، حيث  00و 8العبة، لكن األخوات الخمس )بين 
 أظهرن عزما ورغبة شديدة وحبا لهذه اللعبة، وساعدهن دعم العائلة تشجيعها.

بثالث  2101وذكر أن بدايات مشاركة النادي النسوي كانت في بطولة فلسطين للفئات العمرية عام 
ات حصدن المراكز األولى للفئات الثالث الالتي شاركن فيها، وبطولة عربية في األردن في العب

، حيث حصلت فلسطين على المرتبة 2102العام نفسه، ثم بطولة الفئات العمرية في اليمن عام 
 الرابعة.

بمشاركة ومن البطوالت العالمية التي شارك فيها الفريق، بطولة العالم في النروي  العام الماضي 
، 013على مستوى العالم إلى المرتبة  023دولة، حيث انتقلت فلسطين من الترتيب رقم  008

وسبقت دوال عربية ضليعة في اللعبة، وفي البطولة كانت الطفلة أسيل أول فلسطينية تحصل على 
 لقب دولي في الشطرن .

/كانون الثاني الماضي، حيث أما آخر مشاركة فكانت في بطولة أندية غرب آسيا باألردن في يناير
 حصلت الالعبة يارا على الميدالية البرونزية.

وفضال عن المشاركات السابقة، ينتظر فريق قطنة النسوي المشاركة في مزيد من البطوالت الدولية، 
من بينها بطولة العرب في المغرب خالل شهر أبريل/نيسان المقبل، وبطولة آسيا للسيدات في 

 ا.اإلمارات، وغيره
8/2/2102، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 بمرض اليرقان إصابة 250حالة وفاة و 30: مخيم اليرموك بدمشق 

( 221( حالة وفاة و)31وثق الكادر الطبي في مشفى فلسطين بمخيم اليرموك في دمشق، نحو )
 حالة إصابة بمرض اليرقان، حسبما أكد مصدر طبي من المشفى لوكالة "سمارت".

و احمد الحمصي، العامل في مشفى فلسطين، إن عدد حاالت اإلصابة بمرض وقال الدكتور أب
 ( طفل وعشر نساء وخمس رجال.31( حالة، توفي به )221) إلىاليرقان وصل 

الحصار الخانق الذي يعاني منه المخيم، هو أبرز العوامل المسببة للمرض لعدم وجود  أنوأضاف 
، حيث ينتقل المرض عن طريق الجهاز مياه صالحة للشرب، وسوء خدمات الصرف الصحي
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الهضمي، ما يحمل خطورة كبيرة وخاصة على األطفال، باإلضافة لنقص السكريات والفيتامينات 
 وضعف المناعة وعدم توفر الغذاء الصحي.

 األهليةنقص حاد في المواد الطبية بسبب الحصار، وقلة الدعم من المنظمات  إلىوأشار الحمصي 
ي إلى جانب متطلبات اإلسعافات األولية واألدوية، ما يجبر األطباء على ونقص بالكادر الطب

 استخدام األعشاب الطبيعية.
7/2/2102، وكالة سمارت لألنباء  

 
 : قائمة بأسماء فلسطينية ممنوعة من دخول مصر "القدس العربي" 

ازات المصرية ان مصلحة الجو « القدس العربي»منار عبدالفتاح: قالت مصادر أمنية لـ  - القاهرة
فلسطينيين ممنوعين من دخول مصر تطبيقا لحكم محكمة  بأسماءتلقت قبل يومين قائمة جديدة 

وكانت حماس رفضت «. حركة إرهابية« »كتائب القسام»األمور المستعجلة في القاهرة باعتبار 
ام مقر كما شهدت غزة الجمعة مسيرة واسعة أم« مسيسا وال يخدم إال إسرائيل»الحكم واعتبرته 

 القنصلية المصرية تنديدا بالقرار.
وأشارت المصادر إلى ان القائمة الطويلة تضم أسماء جميع العناصر المعروفة لدى األجهزة 
المصرية باالنتماء إلى الكتائب بدءا من قائدها محمد إبراهيم الضيف، إلى جانب شخصيات عامة 

را مثل القيادي محمود الزهار، للجيش المصري مؤخ« إساءات علنية»وجهت ما وصفته بـ 
والمتحدثين باسم الحركة إيهاب الغصين وسامي أبو زهري، لكن القائمة خلت من أسماء قيادات 

 سياسية مثل إسماعيل هنية وخالد مشعل وموسى أبو مرزوق وخليل الحية.
وسيبدأ  وأضافت المصادر ان القائمة التي ضمت آالف األسماء تم تعميمها على المنافذ الحدودية

، إما بعدم تقديم الكتائب طعنا عليه «نهائيا»تنفيذها بمجرد ان يصبح الحكم الصادر عن المحكمة 
 خالل الفترة القانونية المحددة حسب القانون، أو بتقديم الطعن ورفضه من قبل المحكمة.
 9/2/2102القدس العربي، لندن، 

 
 أسبوعين بغزةلف مراجع خالل أ 11مع أكثر من المستشفى الميداني األردني يتعامل  

بذل جهودها وتقديم خدماتها االنسانية والطبية  34تواصل طواقم المستشفى الميداني غزة  :غزة
 لمراجعيها من االهل في قطاع غزة بما يخفف من معاناتهم ويداوي اوجاعهم.
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صريح لمراسل العقيد الركن أحمد العضايلة في ت 34وأعلن قائد المستشفى الميداني االردني غزة 
)بترا( في غزة ان طواقم المستشفى تعاملت خالل االسبوعين الماضيين ومنذ بدء عملها وحتى أمس 

 مراجع في قطاع غزة من مختلف التخصصات الطبية. 00111مع أكثر من 
 9/2/2102الدستور، عمان، 

 
 رير وطنهاسرائيلي في مؤتمر ميونخ: حماس تسعى لتحإوزير الخارجية القطري يتصدى لوزير  

 لقن سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية يوفال شتاينتس: بوابة الشرق - الدوحة
درسا لن ينساه، خالل إحدى جلسات مؤتمر ميونخ لألمن، حول  وزير االستخبارات االسرائيلي

الم في الشرق القضية الفلسطينية والدعم القطري لها، معتبرا أن إسرائيل هي سبب تعثر عملية الس
 األوسط.

جاء هذا خالل مشاركته بجلسة نقاشية في مؤتمر ميونخ لألمن بعنوان: هل هذه نهاية الشرق 
األوسط؟، "أي شرق أوسط نتحدث عنه؟ ونهاية ماذا؟ هل هي النهاية الجيوسياسية؟ وهل يعني ذلك 

 نهاية سايكس بيكو؟".
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: وقال العطية خالل الجلسة، التي حضرها، شتاينتس، و 

"في رأيي أن أكبر مشكلة في المنطقة تتمثل في تعثُّر عملية سالم الشرق األوسط التي تعتبر السبب 
 الرئيسي لتفشي ظاهرة اإلرهاب في المنطقة"

سنوات في قطاع غزة، فسوف تقول لك إنها شهدت ثالثة حروب  2" إذا سألت طفلة عمرها وتابع:
شنتها إسرائيل على القطاع. فهل استطاعت إسرائيل أن تقضي على حركة "حماس" بهذه  ضروس

الحروب؟ بالطبع ال، ألن هذا مستحيل، إذا ال خيار أمام اسرائيل إال الحوار مع الرئيس الفلسطيني 
 محمود عباس وحركة "حماس"".

لي يوفال شتاينتس حول دعم ونفى سعادة الوزير العطية اتهامات وزير شؤون االستخبارات االسرائي
"حماس" لشن هجمات في إسرائيل، وقال:" إن حماس ليست مجموعة إرهابية فحماس تمثل جانبين 
األول سياسي واآلخر اجتماعي ولديها جانب آخر اضطراري وهو المقاومة"، مؤكدا أنه إذا أنهت 

وشدد سعادة  نها فقط".إسرائيل احتاللها لفلسطين فلن تقاتلها حماس، "فحماس تسعى لتحرير وط
وقال ردًا على  وزير الخارجية على أن قطر ال تساند المجموعات اإلرهابية وال أي مجموعة أخرى.

الوزير االسرائيلي بشأن عدم اعتراف الدول العربية بالدولة اليهودية:" أنتم تسمون أنفسكم دولة يهودية 
 ذلك، الحل معروف وهو حل الدولتين". وتنكرون على من يسمون أنفسهم دولة إسالمية أن يفعلوا

 9/2/2102الشرق، الدوحة، 



 
 
 
 

 

           30ص                                     3483 العدد:    9/2/2102 االثنين التاريخ:

 
 "فرصة أقربفي " "سرائيلو"إ اللجنة الرباعية تدعو الى استئناف الحوار بين الفلسطينيين 

اعلنت وزيرة خارجية االتحاد االوروبي في ميونيخ ان اللجنة الرباعية  :)أ ف ب( -ميونخ )ألمانيا( 
ت السالم بين اسرائيل والفلسطينيين دون تحديد موعد لذلك على خلفية الستئناف مفاوضا” تحضر“

 التوتر الشديد في المنطقة.
واجتمع وزير الخارجية االميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي الفروف ووزيرة خارجية االتحاد 

في هذه المدينة االوروبي فيديريكا موغيريني ويان الياسون نائب االمين العام لالمم المتحدة االحد 
 جنوب المانيا على هامش مؤتمر االمن.

 ”.فرصة أقرباهمية استئناف مفاوضات السالم في  أكدوا“وصرحت موغيريني للصحافيين 
يمكن استئناف المفاوضات قبل االنتخابات التشريعية في اسرائيل  إذاوردا على سؤال حول معرفة ما 

 صمت واكتفت باالبتسام.اذار/مارس لزمت موغيريني ال 00المقررة في 
رغم محاوالت وزير  2104وعلقت المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين في نيسان/ابريل 

 الخارجية االميركي جون كيري التوصل الى اتفاق.
ما يبدد آمال تسوية سريعة  أشدهومنذ الحرب الدامية على غزة الصيف الماضي ال يزال التوتر على 

 للنزاع.
م اللجنة الرباعية االستناد الى مبادرة للجامعة العربية مدعومة من دول الشرق االوسط لتحريك وتعتز 

 المفاوضات للتوصل الى اتفاق.
)…( ان اللجنة الرباعية ستبقى ناشطة في التحضير الستئناف مفاوضات السالم “وقالت موغيريني 

 ”.يةبما في ذلك االتصاالت المباشرة والمنتظمة مع الدول العرب
يجب تسريع وتيرة اعادة “حيث ” الصعبة في غزة لألوضاع“واعربت الرباعية ايضا عن قلقها 

داعية الجهات المانحة الدولية الى االيفاء بالوعود التي قطعتها في تشرين االول/اكتوبر ” االعمار
2104. 

 9/2/2102رأي اليوم، لندن، 
 
 على غزة تضرري العدوانأسرة من م 800ونروا" توزع مليون دوالر على األ " 

مليون دوالر على ما يقارب  0.0أعلنت وكالة )أونروا( عن أنها ستوزع خالل األسبوع الجاري، مبلغ 
 أسرة فلسطينية الجئة من متضرري العدوان اإلسرائيلي األخيرة على قطاع غزة. 811
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حته على موقع وقال المستشار اإلعالمي لـ"أونروا" عدنان أبو حسنة في تصريح نشره على صف
مليون دوالر أمريكي على ما  0.0التواصل االجتماعي "فيسبوك" إنه "سيتم هذا األسبوع توزيع مبلغ 

 أسرة الجئة متضررة جراء الحرب األخيرة على قطاع غزة". 811يقارب 
وأشار أبو حسنة إلى أنه سيكون بمقدور األسر المتضررة استالم مستحقاتها المالية من البنوك 

 ية العاملة بالقطاع.المحل
 8/2/2102، فلسطين أون الين

 
 حين يخطئ المترجمون 

للترجمة، من خالل تحوله إلى مترجم فوري، بدخولنا إلى « غوغل»يبشر التحديث األخير لتطبيق 
 عالم ال تشكل فيه اللغة حاجزًا بين البشر.

مل لمستقبل يختفي فيه سوء وبالرغم من األخطاء الموجودة في هذا التطبيق، إال أنه يقدم بارقة أ
 الفهم النات  من األخطاء اللغوية، خاصة تلك األخطاء التي تغير مسار التاريخ.

 حياة على سطح المريخ!
عندما شرع عالم الفضاء اإليطالي جيوفاني فيرجينيو شياباريللي في رسم خريطة كوكب المريخ في 

العلمي، إذ وصف المناطق المعتمة ، أثار عن غير قصد حالة كاملة من الخيال 0800العام 
، واصفًا مًا اعتقد أنه قنوات بالكلمة «قارات»و « بحار»والمضاءة على سطح الكوكب بأنها 

قنوات مائية كالتي يشقها »اإليطالية. ولسوء الحظ، فقد ترجم نظراؤه تلك الكلمة على أنها تعني 
هذه القنوات نوعا من الذكاء الصادر ، مطلقين بذلك نظرية تقول إن وراء «البشر على سطح األرض

 عن شكل من أشكال الحياة على المريخ.
ويتفق علماء الفضاء على أنه ال توجد أي قنوات تحمل الماء على سطح المريخ، وأنها فقط صنيعة 

 اللغة والخيال المحموم.
ناجمة  شبكة الخطوط المتقاطعة التي تغطي سطح المريخ»وحسب ما تقول وكالة ناسا الفضائية: 

عن رغبة بشرية محضة في رؤية أشكال محددة، حتى لو لم تكن هذه األشكال موجودة فعاًل. فعندما 
 «.ننظر إلى مجموعة باهتة من بين البقع الداكنة فإن العين تعمل على الربط بينها بخطوط مستقيمة

 كارتر والبولنديين
تباه الجمهور. وفي خطاب ألقاه كان الرئيس األميركي االسبق جيمي كارتر يعرف كيف يجذب ان

، أظهرته الترجمة وكأنه يبدي رغبة جنسية تجاه شعب بولندا، 0900أثناء زيارته لبولندا في العام 
رغبات »التي كانت شيوعية آنذاك. وكان كارتر يريد أن يقول إنه يرغب في أن يعرف المزيد عن 
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لإلمساك »رئيس االميركي كان سعيدًا ، لكن المترجم نقلها على ان ال«البولنديين في المستقبل
واحتل المترجم نفسه كذلك مكانًا في التاريخ حين حّول عبارة كارتر «. باألعضاء الحساسة لبولندا

 «.غادرت الواليات المتحدة ولن أعود أبداً »إلى « غادرت الواليات المتحدة هذا الصباح»
 واصل الحفر
السوفياتي نيكيتا خروتشوف جاء فيها بحسب  ، جرت ترجمة تصريحات للزعيم0922وفي العام 
مخاطبًا سفراء غربيين خالل حفل استقبال في السفارة البولندية في « سوف نقوم بدفنكم»الترجمة: 
 موسكو.

الجملة تصدرت عناوين الصحف والمجالت، متسببة بمزيد من البرود في العالقات بين االتحاد 
سواء أعجبكم »ياقها، كانت كلمات خروتشوف تعني: السوفياتي والغرب. ولكن عند وضعها في س

وكان الزعيم السوفياتي يشير بذلك «. ذلك أو لم يعجبكم، سيقف التاريخ إلى جانبنا، وسوف ندفنكم
ما تنتجه الطبقة البورجوازية في النهاية »لكارل ماركس جاء فيها أن « البيان الشيوعي»إلى فقرة من 

 «.ون لها قبرهاهم )البروليتاريا( الذين سيحفر 
وحرص خروتشوف على توضيح ما كان يقصده ولكن بعد ذلك بسنوات عدة، حيث قال في خطاب 

ذات يوم قلت: سوف ندفنكم. وتسبب لي ذلك في مشاكل »في يوغوسالفيا:  0923ألقاه في العام 
 «.كثيرة. بالطبع لن ندفنكم باستخدام مجرفة، لكن طبقتكم العاملة نفسها هي من سيدفنكم

 حصانة دبلوماسية
الترجمات أثناء المفاوضات غالبًا ما تكون مثيرة للجدل. وقد ادت الترجمة الخاطئة للكلمة الفرنسية 

 .0831إلى توتر في المفاوضات بين باريس وواشنطن في العام « يسأل»التي تعني 
ى أنها عل« الحكومة الفرنسية تسأل»وترجمت سكرتيرة رسالة إلى البيت األبيض بدأت بجملة 

فما كان من الرئيس األميركي إال أن تعامل مع الرسالة على أنها «. الحكومة الفرنسية تطلب»
 تحتوي على قائمة من المطالب، لكن الجانبين استأنفا المفاوضات بعد تصحيح ذلك الخطأ.

 االتفاقيات الدولية
إلطار، يمكن الحديث عن وتتهم بعض الدول بأنها تستغل االختالف في اللغة لمصلحتها. وفي هذا ا

(، فقد أدت العبارات 0841بين التاج البريطاني وبين شعب ماوري في نيوزيلندا )« اتفاقية ويتانغي»
المتعارضة في النصين اإلنجليزي والماوري إلى نشوب نزاعات، عبرت عن نفسها في الشعار الذي 

 «.فاقية مزورةاالت»يرفعه الماوريون في نيوزيلندا أثناء احتجاجاتهم ويقول: 
 «(بي بي سي»)عن 

 9/2/2102السفير، بيروت 
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 حماس تقديرات صهيونية حول تبعات ونتائج القرار المصري ضد "القسام" والحرب المعلنة ضدّ  

قال "بنحاس عنبري" المستشرق الصهيوني إّن : مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية ترجمة
لقسام" الجناح العسكري لحركة حماس، تنظيمًا "إرهابيًا"، يمثل قرار القضاء المصري باعتبار "كتائب ا

ضربة قوية للقضية الفلسطينية، ويحّسن من قدرة "إسرائيل" على مواجهة المقاومة الفلسطينية، واعتبر 
القرار مقدمة لتخلي مصر عن القضية الفلسطينية بشكل نهائي، وسيساعد على إسدال الستار على 

 ، ويقضي على آمال الفلسطينيين في الحصول على اعتراف عالمي بدولتهم.المصالحة الفلسطينية
وأضاف: القرار المصري سيقّلص من هامش المناورة أمام محمود عباس، ألنه يضعه أمام خيارين 
أحالهما مر: فإما أن يتشبث بخيار المصالحة مع حماس، وبالتالي يخسر العالقة مع مصر، على 

ما أن يتنازل عن غزة، وبالتالي يفقد حقه اعتبار أن القاهرة ترى ف ي الحركة تهديدًا ألمنها القومي، وا 
 في المطالبة بدولة فلسطينية، ألن المجتمع الدولي ال يمكنه االعتراف بدولة بدون غزة.

فيما شدد معلق الشؤون العربية "تسفي بارئيل" على أن قرار المحكمة المصرية يمثل سابقة في تاريخ 
بي الصهيوني، ألنها المرة األولى التي تتبنى دولة عربية، بشكل رسمي وقضائي، موقف الصراع العر 

"إسرائيل" من إحدى الفصائل الفلسطينية الرئيسية، معتبرًا القرار انقالبًا على المبدأ القائل إن المقاومة 
 الفلسطينية تخدم بالضرورة المصالح العربية.
المسلمين" وحركة حماس المسؤولية عن العمليات التي  واستهجن أن يتم تحميل جماعة "اإلخوان

تحدث في سيناء، رغم أن منظمة تتبنى أفكار تنظيم "الدولة اإلسالمية" تعلن مسؤوليتها عنها، وهذه 
االتهامات ترمي بشكل أساس إلضفاء شرعية على تواصل إغالق قطاع غزة وحصاره، ولم يستبعد 

التشريعية التي ينوي الرئيس المصري السيسي تنظيمها قريبًا، ألنه  أن يكون القرار متعلقًا باالنتخابات
يريد أن يوظف االتهامات لحماس واإلخوان لنزع الشرعية عن حق ممثليه في الترشح كمستقلين في 

 هذه االنتخابات.
 

 اإلخوان المسلمين
ركة فتح، ونقل ونّوه إلى أنه لم يعد بإمكان مصر أن تؤدي دور الوسيط بين حماس و"إسرائيل" وح

عن أوساط أمنية قولها إنه على الرغم من ارتياحها لمواقف السيسي ضد حماس، إال أنها قلقة من 
إمكانية أن تسهم زيادة وطأة الحصار على غزة في إجبار الحركة على شّن حملة جديدة ضد 

يعتبر "إسرائيل"، وال يكترث السيسسي باإلدانات التي صدرت عن حماس ضد قرار المحكمة، و 
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حماس ذراعا تنفيذية لإلخوان المسلمين، باعتبارهم شركاء في قسم من العمليات ضد قوات األمن 
 المصرية في سيناء.

وأكد أنه ال توجد إثباتات كافية تشير أن حماس متورطة في العمليات، لكن القرار المصري سحب 
وهذه القرارات قد يكون لها تأثيرات للمرة األولى الشرعية العربية عن حركة المقاومة ضد "إسرائيل"، 

كثيرة على تجنيد التبرعات للحركة وللحكومة في غزة، ألن كل تمرير لألموال لها سيعتبر دعما 
 لإلرهاب.

في السياق نفسه، عّد المعلق الصهيوني "ألموغ بوكير" قرار المحكمة المصرية بأنه أهم قرار يتعلق 
ت األخيرة، وأوضح أن أحدًا لم يكن يتوقع أن تذهب مصر بالصراع الصهيوني الفلسطيني في السنوا

لهذا الحد في عدائها لحماس، مشددًا على أن تأثير القرار يفوق تأثير كل الحروب التي خاضتها 
"إسرائيل" ضد الحركة، معتبرا أن حماس تحولت إلى عدو مصر اللدود، وال تتردد األجهزة األمنية 

 تهريب السالح لحماس عبر سيناء.المصرية في تصفية أي شخص يقوم ب
وأشار إلى أن اإلجراءات المصرية القاسية ضد حماس تتم من دون احتجاجات جدية داخل مصر أو 
من قبل المنظمات الحقوقية في العالم، ووصف قرار المحكمة المصرية بـ"المذهل"، السيما أنه جاء 

 قائمة المنظمات "اإلرهابية".في أعقاب قرار المحكمة األوروبية العليا إخراج حماس من 
فيما هاجم السفير الصهيوني األسبق في القاهرة "تسفي مزال" الواليات المتحدة والغرب لعدم تقديم 
دعم حاسم للنظام المصري لمساعدته في حربه ضد جماعة اإلخوان المسلمين وحماس والتنظيمات 

قًا للتهريب تصل سيناء بغزة، وتفكيك نف 0821الجهادية، وعدد إنجازات السيسي، التي تشمل تدمير 
 من عناصر الجماعات الجهادية. المئات“وقتل عشرات الخاليا المسلحة، 

ودعت أوساط عسكرية صهيونية لتقديم مساعدات عاجلة للسيسي، لتحسين قدرته على مواجهة 
لعسكرية "التنظيمات اإلسالمية"، وحّثت دوائر صنع القرار في تل أبيب على تكثيف المساعدات ا

واالستخبارية والسياسية لنظام السيسي، من أجل تمكينه من االنتصار على اإلسالميين داخل مصر، 
 وفي قلب سيناء.

 
 المتطلبات األمنية

وشددت على ضرورة أن توظف "إسرائيل" كل مواردها السياسية والدبلوماسية من أجل إقناع الغرب، 
ام السيسي، ألنها ستكون أكثر المتضررين في حال فشل وتحديدا الواليات المتحدة، بتكثيف دعم نظ

السيسي في تحقيق انتصار واضح على اإلسالميين، ألن هؤالء سيوجهون سالحهم إلى "إسرائيل 
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تماما في حال سقوط نظامه، وشددت على أن دعم نظام السيسي يعّد متطلبا مهما من متطلبات 
 األمن القومي الصهيوني في الفترة الحالية.

" على  االستراتيجيةما دلل د."يهودا بلينغا" الباحث البارز في "مركز بيغن السادات للدراسات في
قام بتصفية أحد عناصر  الصهيونية ألنهفاعلية الجيش المصري في الدفاع عن المصالح األمنية 

خيرة "أنصار بيت المقدس" عندما كان في طريقه لتنفيذ تفجير ضد أهداف صهيونية أثناء الحرب األ
على قطاع غزة، وفي حال انتصر السيسي على "التنظيمات اإلسالمية"، سيفضي ذلك لخفوت 
وهجها، وتآكل التأييد الشعبي لها في دول عربية أخرى، السيما في اليمن واألردن وسوريا والعراق 

 وليبيا.
ناء التي تمّثل ودعا لتكثيف الدعم لنظام السيسي، محّذرا من أن فشل السيسي في حربه ضد والية سي

تحّولها ساحة انطالق للعمل ضد "إسرائيل"، وشّدد على أن استتباب األمور  اإلسالمية يعنيالدولة 
لـ"والية سيناء"، يعني انتقال عناصرها للعمل بقوة ضد نظام السيسي في قلب مصر، ما يساعد على 

 من الصهيوني.بالغة السلبية على األ استراتيجيةإسقاطه، مع ما يحمله من تداعيات 
فيما قال المعّلق الصهيوني "بن كاسبيت" إن "إسرائيل" قّدمت بالفعل عونا حاسما للسيسي، عبر 
سماحها له بتجاوز ما ورد في اتفاقية "كامب ديفيد"، والدفع بقوات كبيرة وعتاد عسكري ثقيل إلى 

تمثل بإضعاف حماس، سيناء، وأشار إلى أن السيسي يعمل على تحقيق أهم أهداف "إسرائيل"، والم
ناقال عن مصادر عسكرية توقعها بأن يصّعد نظام السيسي من حربه على غزة وحماس خالل 
األسابيع واألشهر القريبة القادمة، ألنه يعي أنه في حال لم ينجح في القضاء على اإلسالميين، فإن 

 هذا يمثل بداية النهاية لحكم نظامه.
 معهد أبحاث األمن القومي 

7/2/2102، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3228العبرية  الترجمات  
 
 على قطاع غزة اإلسرائيليلكسر الحصار المصري  "كتائب القسام" أمامثالثة خيارات : ي اليومأر " 
البيات “ إلى أقربحالة يمكن وصفها بأنها  األيامهذه ” القضية الفلسطينية“تعيش : ”راي اليوم“

يعيرها االهتمام، فالسلطة الفلسطينية في رام هللا غائبة كليا عن دائرة الفعل،  أحد يأفلم يعد ” الشتوي
التي تسيطر على قطاع غزة فتتوالى عليها الضربات من كل ناحية، وآخرها  "حماس“حركة  أما

” كتائب القسام“حكم قضائي مصري موحى به من قبل السلطة، بوضع الجناح العسكري  إصدار
 .اإلرهابيةظمات على الئحة المن



 
 
 
 

 

           37ص                                     3483 العدد:    9/2/2102 االثنين التاريخ:

انشغال  إلى األولىحالة الجمود الراهنة تعود بالدرجة  إنوربما تدافع السلطة عن نفسها بالقول 
ودول  األمريكيةتلقت نصائح من الواليات المتحدة  وأنهابالحمالت االنتخابية البرلمانية،  اإلسرائيليين

جديدة وبالتالي حكومة ” كنيست“ سرائيليوناإلبالهدوء في هذه الفترة ريثما ينتخب  أوروبية بااللتزام
 جديدة.

تبريرات السلطة هذه التي تتردد على السنة بعض المسؤولين فيها في مجالسهم الخاصة تبدو غير 
مقبولة في نظر الكثير من الفلسطينيين الذين لم يعودوا يثقون فيها ليس بسبب الصراعات المتفاقمة 

نماداخلها،  المساعدات الخارجية االمريكية، وان رئيسها  أسيرةوباتت  أفلست سلطة أنها إليمانهم وا 
 يقدم على اي خطوة يمكن ان تهدده شخصيا. أنمحمود عباس يشتري الوقت، وال يريد 

ذا كانت السلطة في رام هللا ما زالت تتلقى المساعدات المالية وتصرف رواتب لموظفيها، فإن وضع  وا 
يبدو اسوأ بكثير الن الخناق يشتد على حوالي مليوني  "حماس“في قطاع غزة، اي حركة ” غريمتها“

فلسطيني تحت سلطتها، في ظل استمرار الحصار، واغالق معبر رفح شبه الدائم، وتعطل عملية 
 اعادة االعمار.

فمن الواضح ان التعاون االوثق هذه االيام بين السلطات المصرية ونظيرتها اإلسرائيلية هو تجويع 
ة وتحويل حياتهم الى جحيم، ومنع كل االحتياجات الضرورية عنهم، ودفعهم الى ابناء قطاع غز 

الصواريخ، فكل االتفاقات التي جرى التوصل اليها اثناء العدوان  إطالقالتطرف والعودة الى 
اإلسرائيلي االخير على قطاع غزة )حزيران/ يونيو الماضي( لم تطبق على االرض، واالكثر من ذلك 

منازلها، بينما قلصت وكالة غوث الالجئين  أنقاضتعيش في العراء على  أسرة ألفان هناك مئة 
 خدماتها بسبب نقص حاد في ميزانيتها.

وقت  أسرعفي  إلنهائهدولي  أوتحرك عربي  أيهذا الوضع المأساوي سيستمر طالما ال يوجد 
ا التحرك، ولذلك فإننا القطاع انه ال يوجد اي مؤشر على قرب هذ ألهلممكن، ومن المؤلم بالنسبة 

وربما  اإلسرائيليقد تقود الى مواجهة جديدة مع قوات االحتالل ” انتفاضة“حدوث  أعتابعلى 
 السلطات المصرية نفسها.

قال في مسيرة جماهيرية قرب الحدود المصرية  "حماس“السيد سامي ابو زهري المتحدث باسم 
الى اعمال قد  "حماس“قطاع غزة قد يدفع  ان استمرار الحصار على“الفلسطينية في مدينة رفح 

وجناحها المسلح كتائب عز الدين  وأنهاان حماس لن ترضخ للحصار “، واضاف ”توصف بالمجنونة
 ”.القسام سيكون من حقها كسر الحصار

لم يوضح السيد او زهري طبيعة هذه االعمال المجنونة، ولكننا، وبالقياس الى حاالت مماثلة وقعت 
 كن التكهن بها على الشكل التالي:في الماضي يم
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اوال: كسر الحدود المصرية الفلسطينية، والدفع بمئات اآلالف من الفلسطينيين الجائعين الى الطرف 
 في حق هؤالء العزل المسالمين.” مجزرة“اآلخر حتى لو ادى الى ارتكاب السلطات المصرية 

ممر بحري بقوة االمر الواقع حتى لو  ثانيا: الخروج الى عرض البحر باآلالف باتجاه قبرص لفرض
التركية في محاولتها لمنع هذه ” مرمرة“اخرى على شكل مجزرة سفن ” مجزرة“اقدمت إسرائيل على 

 السفن.
ثالثا: العودة الى اطالق الصواريخ على المستوطنات اإلسرائيلية شمال قطاع غزة، وربما على تل 

 لتي سبقت، وادت، الى العدوان اإلسرائيلي االخير.ابيب نفسها، على غرار ما حدث في المرحلة ا
ومعها الغالبية العظمى من ابناء  "حماس“نرجح جميع االحتماالت مجتمعة او منفردة، الن حركة 

القطاع، ال يمكن ان يستمروا في العيش في ظل الحصار المزري، المصري واإلسرائيلي، الذي 
 يعيشون في ظله حاليا.
حمد ضيف رئيس الجناح العسكري لحركة حماس )كتائب القسام( على تعزية ولعل اقدام المجاهد م

السيد حسن نصر هللا في استشهاد ستة من عناصر حزب هللا في غارة إسرائيلية، وتأكيد االخير على 
التالحم والتنسيق في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي خطوة تنطوي على الكثير من المعاني، وتحدد 

 مالمح المستقبل.
الن الهجوم علي قافلة إسرائيلية في مزارع ” حزب هللا“إسرائيل تعيش حالة من الرعب انتظارا النتقام 

شبعا المحتلة، ومقتل اثنين من جنودها ليس كافيا، حسب ادبيات الحزب وتصريحات قيادته، ولعل 
لى التهاب اشعال كتائب القسام فتيل صواريخها مجددا هو احد اذرع هذا االنتقام، وبما يؤدي ا

 جبهتي الشمال والجنوب.
عندما اشتد عليه الحصاران العربي ” ان قطع االرزاق من قطع االعناق“الرئيس صدام حسين قال 

” كتائب القسام“واالمريكي، وانخفضت اسعار النفط الى اقل من سبعة دوالرات للبرميل، وال بد ان 
 قد تزلزل المنطقة. وصلت الى هذه القناعة وبدأت تعد العدة لمفاجآت جديدة

8/2/2102، رأي اليوم، لندن  
 
 الطريق غير معبد لـ"حرب لبنان الثالثة" 

 عدنان أبو عامر
رد حزب هللا إذن على اغتيال إسرائيل لثلة من قادته العسكريين وجنرال إيراني، بعمليتين محدودتين 

ات الرد القادمة إال إذا في الجوالن وجنوب لبنان، ويصح افتراض أن ما قام به دفعة أولى من وجب
اكتفى الحزب بذلك، مع الحمالت الدعائية المصاحبة لهما المتصاص غضب قواعده التنظيمية التي 
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ال فستصبح  لن تكتفي بقتيلين إسرائيليين مقابل ستة من مسؤولي الحزب العسكريين الكبار، وا 
ي هدد وتوعد إسرائيل بالويل مصداقية الحزب وأمينه العام على محك ال يحسد عليه البتة، وهو الذ

 والثبور وعظائم األمور، وألغى نظرية "ما بعد حيفا"، وصوال لقاعدة "ما بعد الجليل"!
 

 ردع الحزب
كان متوقعا أن يرد حزب هللا على خسارته الفادحة بتصفية قادته العسكريين في القنيطرة السورية، 

يقة الرد، ومداه المتوقع، وجغرافيته الميدانية، لكن االجتهادات التي قدمها الكثيرون تمحورت حول طر 
 وعمقه الزمني.

وجاءت عمليتا الجوالن وجنوب لبنان في األيام األخيرة لتؤكَدا تقديرات إسرائيلية مفادها أن الحزب لن 
يقوى على امتصاص استهداف قادته العسكريين، ولذلك بلغ التأهب اإلسرائيلي في الشمال ذروته 

اءات األمنية واالحتياطات الميدانية، إلى أن جاءت عملية شبعا، وسقط فيها القصوى في اإلجر 
 قتيالن إسرائيليان وأوقعت عدة إصابات في صفوف الجنود.

لم تأت العملية بعيدة عن سياقاتها العسكرية واالستخبارية، بل جاءت في ذروة التوقعات، ثم تلتها 
دي هذه العملية إلى تدحرج كرة الثل  رويدا جملة تساؤالت طرحت في تل أبيب وبيروت: هل ستؤ 

سرائيل، وأين تكمن إيجابيات وسلبيات مثل  رويدا لتصل األمور إلى مواجهة مفتوحة بين حزب هللا وا 
 هذه الحرب الشاملة، وكيف تنظر عواصم صنع القرار في اإلقليم لمثل هذه المعركة؟ 

السطور، على اعتبار أن كل الخيارات قائمة،  أسئلة عديدة لم تجد لها إجابات شافية حتى كتابة هذه
 وجميع السيناريوهات ما زالت تمتلك من الوجاهة والترجيح نسبة كبيرة.

حزب هللا من جهته، يدرك حين أصدر قرار االنتقام الغتيال قادته العسكريين أن مآالت هذه العملية 
عسكريين أو مدنيين، وربما كان، وما  مرتبط بالدرجة األولى بعدد الخسائر اإلسرائيلية، قتلى وجرحى،

 زال، يود أال تتدحرج األمور نحو "حرب لبنان الثالثة" ألكثر من اعتبار وسبب.
يدرك الحزب أكثر من غيره أن أي اشتعال لحرب لبنان الثالثة سيعني دمار البلد كله عن بكرة أبيه، 

ي، فكيف والحال في ظل انتخابات وعودته عقودا إلى الوراء كما هدد بذلك أكثر من وزير إسرائيل
 إسرائيلية، وهو يعلم تماما أن المزايدات االنتخابية في تل أبيب تبلغ ذروتها عند الحروب مع العرب.

وليس سرا أن حلفاء الحزب في طهران بالذات تواصلوا مع حلفاء إسرائيل في واشنطن إلبالغهم بأن 
ا دفع الجبهة الداخلية اإلسرائيلية للطلب من رد الحزب على اغتيال قادته قد انتهى عمليا، مم

المستوطنين في الشمال العودة إلى منازلهم، بعد أن أخذوا طمأنات جدية من الحكومة والجيش بذلك، 
 بناء على بالغات سياسية عالية المستوى بين واشنطن وتل أبيب وطهران وبيروت. 
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 القرار في طهران

المؤكد بأن قرار رد حزب هللا على تصفية مسؤوليه اتخذ ربما ال يحتاج كاتب السطور لتأكيد 
بالتنسيق الكامل مع حليفيه الكبيرين: طهران ودمشق، ألنهما األكثر تأثيرا وتأثرا بأي مواجهة قاسية 
يران وسوريا أرادوا أن يكون الرد  قد تنشب مع تل أبيب، والراجح أن األطراف الثالثة: حزب هللا وا 

صيرا ومحدودا، بحيث ال يستفز صانع القرار اإلسرائيلي الذي يخوض معركة على إسرائيل مؤلما وق
 انتخابية حامية الوطيس.

وبالفعل فقد قتلت عملية حزب هللا وأصابت عددا من الجنود اإلسرائيليين، ووفقا للتسريبات المتداولة 
ع في ورطة أكبر تتمثل بين الجانبين، فيبدو أن نتنياهو تجرع هذه الضربة المؤلمة "مؤقتا"، كي ال يق

بحرب سوف تعتبر بالنسبة له الوصفة السحرية لسقوطه المدوي في االنتخابات أواسط مارس/آذار 
 القادم.

ومع ذلك، فإن حسبة رياضية بسيطة تؤكد أن عملية شبعا لن توازي الخسارة الباهظة التي تكبدها 
ن اكتفى الحزب بها، فقد يكون كفى نف سه شر حرب مستطيرة مع إسرائيل، الحزب في القنيطرة، وا 

لكنه سيبدو مردوعا منها بصورة ال تخطئها العين، بسبب حسابات إقليمية باألساس أكثر من كونها 
 تتعلق باألبعاد الميدانية.

مع سوريا يدرك تماما أن رفع سقف الرد على استهدافه المؤلم قد  االستراتيجيةالحزب ذو العالقة 
مواجهة مع إسرائيل، وهي ال تكاد تواجه المجموعات المسلحة بدون يسحب دمشق مضطرة مجبرة ل

 الدعم اإليراني وحزب هللا، فكيف لو تدحرجت األمور إلى حرب مدمرة؟
كما أن األخ األكبر المقيم في طهران مقبل بعد أسابيع قليلة على استكمال مفاوضات البرنام  

ن أقصاها إلى أقصاها، مما جعله يوافق على النووي، وال يبدو كمن يدعم حربا تستهدف إسرائيل م
 االنتقام منها، ولكن بهدوء ودون جرح كبريائها العسكري كما فعلت هي بهم في القنيطرة.

طبعا ال يخفى على الحزب أن خلفه جمهورا لبنانيا عريضا ال يؤيد أي مواجهة مع إسرائيل، وال يقف 
ولة اللبنانية في الحرب السورية الدائرة عند ذلك فحسب بل إنه يأخذ على الحزب أن ورط الد

لحسابات أبعد ما تكون عن أنها لبنانية، وقد تكون "مقاولة بالباطن" لخدمة مصالح إيران في 
 المنطقة.

هذه االعتبارات وسواها جعلت الحزب يقدم على عمليته "المحدودة زمانا ومكانا واستهدافا" في مزارع 
ات بأال يلجأ لتكرار مثل هذه العمليات المحدودة في مناطق شبعا، ومع ذلك فليس هناك من ضمان

 جغرافية أخرى كالجوالن مثال، تمهيدا للدخول مع إسرائيل في "حرب استنزاف".
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 االنتخابات اإلسرائيلية

هنا ينتقل بنا الحديث إلى الموقف اإلسرائيلي، الذي بدا رده على رد حزب هللا على اغتيال قادته 
عادة، ليس بالضرورة لقصور في القدرات العسكرية، فالكل يعلم أن الجيش باهتا على غير ال

اإلسرائيلي يمتلك الترسانة التسليحية األقوى في المنطقة، لكن االعتبارات االنتخابية الداخلية، 
والتحفظات األميركية، واشتعال اإلقليم حولها، أدت دورها في كبح جماح تل أبيب عن توجيه رد 

 في قلب الضاحية، معقل حزب هللا في لبنان. مؤلم ضد الحزب
في ذات الوقت، فإن امتناع إسرائيل عن تصعيد الموقف ضد حزب هللا ال يعني أنها طوت صفحة 
جنودها القتلى في شبعا، وهي تعلم أن صمتها هذا قد يشجع الحزب على تكرار مثل هذه العمليات 

أبيب تتريث القتناص هدف ثقيل العيار، أو تنفيذ  بوتيرة أشد وجعا لها، ولذلك يمكن التقدير بأن تل
عملية استخبارية، أو تكرار اغتيال في سوريا أو لبنان، بحيث ال يبدو الموقف مثل كرة ثل  تدحرجت 

 بدأت برد ثم رد على الرد، حتى يشتعل صاعق القنبلة!
سرائيل أن عملية شبعا لم تعبد الطريق بعد لحرب لبن ان الثالثة، فدونها الكثير الراجح بين حزب هللا وا 

من العقبات والكوابح، لدى الجانبين، لكن بكل تأكيد ستكون هذه الحرب على أجندة الفائز في 
االنتخابات اإلسرائيلية القادمة، والسيما أن الشهرين القادمين سيحمالن الكثير من التطورات الميدانية 

سرائيل.  المتالحقة في لبنان وسوريا وا 
لحقيقي وليس االستعراضي" المطلوب من حزب هللا، والدخول في حرب شاملة مع وبين الرد "ا

إسرائيل قد تكلفه الكثير الكثير، وتورطه في مواجهة داخلية مع جمهور كبير غير راض عن أدائه 
السياسي في السنوات األخيرة، يبقى سيناريو العمليات المتكررة الشبيهة بحرب استنزاف، من خالل 

 كتوب مع إسرائيل يجعلها ترد في أماكن وأهداف ال تؤلم خاصرة الحزب كثيرا.اتفاق غير م
حرب االستنزاف المتوقعة على جبهتي الجوالن وشبعا، سيبدو الحزب سعيدا لو انضمت إليها جبهة 
غزة، وهي التي تحث الخطى سريعا للعودة مجددا إلى حلفاء األمس في إيران وبيروت، وقد يكون 

ا مباشرا لمشاغلة إسرائيل بعيدا عن الحليف المثخن بجراحاته في دمشق، لكن الرأي ذلك طلبا إيراني
العام الفلسطيني في القطاع المدمر ال يبدو مع أي دخول في مغامرة غير محسوبة العواقب مع 
إسرائيل، وهو ما زال يلملم جراحاته من الحرب األخيرة، وما زال يذكر أن جبهة لبنان خيم عليها 

 يوما. 21قبور" في حين كانت غزة تدك بالصواريخ طوال "صمت ال
ن أقصى ما قد تقدمه غزة للحزب ال يعدو بيانات التأييد والتضامن مع أي عملية ينفذها الحزب  وا 
ضد إسرائيل، أما أكثر من ذلك فهو تحميل للفلسطينيين فوق ما يحتملون، ولسان حالهم يقول: 
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سرائيل ال ناقة لنا ف يها وال جمل، فلماذا نتطوع لنكون قربانا على مذبح االستقطابات معركة الحزب وا 
 اإلقليمية مجددا؟

ومع ذلك، فإن الحدود اللبنانية اإلسرائيلية التي تبدو كمنطقة رمال متحركة، قد تفاجئ صناع القرار 
 في تل أبيب وبيروت باتخاذ قرارات ال يريدونها، ومنها الدخول في مغامرة حرب لبنان الثالثة،
والسيما إن تزايدت الضغوط على حزب هللا إن اكتفى بهذه العملية، ألنه سيبدو وقد أصيب بالعدوى 

 من حليفه السوري صاحب مقولة إن "الرد على إسرائيل في الزمان والمكان المناسبين".
7/2/2102، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 الفلسطينيين!إسرائيل مستمرة بسياستها االستعمارية لمعاقبة  

. عايدة النجارد  
وكأنها تعيش في  كله،بشكل يتحدى العالم  الفلسطيني،إسرائيل مصرة ومستمرة في معاقبة الشعب 

فهي ال تغمض عينها عن قطاع غزة التي تحاول االنتقام  بديال.عالمها الشيطاني الذي ال تجد عنه 
وجماعته نتنياهو  ني.الفلسطيجماعية للشعب  إلبادةمنه ألنه هزمها في حربها التي كانت تهدف 

ليسجل له ما يفيده في  المتطرف،الرأي العام اإلسرائيلي  يؤثر علىعلى كل الجبهات عله  يعمل
يقوم به    في هذا الوقت من إجراءات  ولعل أبشع ما األخرى. األحزابحربه االنتخابية القادمة مع 

القيام بجريمة الضفة الغربية    سواء في غزة أو  كانوا،لمعاقبة الفلسطينيين على صمودهم أينما 
 جديدا فقدليس  األسلوب، للفلسطينيين. وهذاوهي حجز أموال الضرائب المستحقة  حرب جديدة،

والنساء ولعقاب الفلسطينيين بشكل جماعّي عّلهم ينسون أن قضيتهم  لتجويع األطفالحاولته من قبل 
 مناسبة.التي يرونها  يمكن التنازل عن حقوقهم والنضال بكل الوسائل عادلة وال

أن لمنع الفلسطينيين من الذهاب للمحكمة الدولية التي من المفروض  المرة،ويأتي العقاب هذه 
فإن الفلسطينيين ماضون في  لآلن،وكما يبدو  حلوا.وتالحقهم أينما  اإلجرامية،على أفعالهم  تعاقبهم

ن تأخرت كل هذه السنين وانش  الخاسرة والعالمغالهم في المفاوضات أخذ إسرائيل لمحاكمة قانونية وا 
التأخير كان بسبب سياسة أمريكا والغرب المتحّيزة وللمماطلة في التدخل العادل  شك أنيتفرج. وال 

كدولة خارجة على 0948نشأتها لحل القضية والسكوت على جرائم إسرائيل التي لم تتوقف منذ 
 األخيرةمليون دوالر مستحقة عن األشهر  231قيمته  الحالية حجز ما هذه الجريمةولعل  القانون.

أخر  أسلوبأي  إلىوعدم التراجع  من التصلب،تساهم في مزيد  للفلسطينيين،من السنة الفائتة 
   البداية. الدولية تكونالمحكمة  إسرائيل ولعللمعاقبة 
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هو المجرم وهذا ما يجعله و  يريد،سيظل يعيدها كما  الجديدة،نتنياهو وهو يطبق سياسته القديمة 
الفلسطينيين الجديد الذي ال  مبال بأسلوبالعريق أن يتجول في العالم وكأنه يحكم الكون غير 

أيام المفاوضات العبثية التي استمرت  إلعادةوبعقليته االستعمارية ال يزال يبحث عن طرق  يعجبه.
العرب يكا وكذلك نعم ألساليب جديدة مع إسرائيل وأمر  نتيجة. الزمن دونمن ربع قرن من  ألكثر
أصبحت  فلسطين،أن  الحقيقة،وكما هي  والمالحظ، أجندتهم.يؤمل أن يعيدوا فلسطين على  التي

بل سيسوء وضعها  كذلك، العربي. وستظلفي عالمنا  من أحداثمهمشة في خضم ما يجري 
 وقت قد يطول . ما دام إلىوسنظل نندب هذا الحظ العاثر  واالقتصادي،االجتماعي والمالي 

االستعمار الجديد لم يفرغ بعد من خططه القديمة الجديدة المرهقة . والقادم أعظم . اذا ما ظل الحال 
 كما هو؟ 

9/2/2102الدستور، عمان،   
 
 األردنبسبب عقالنية  إلسرائيليعود  األردنيعودة السفير  

 يوسي بيلين
في إسرائيل كانت هناك  لألردنليس من السهل أن تكون وليد عبيدات. عندما تم تعيينه سفيرا 

اصوات عالية جدا في عائلته طلبت مقاطعته ألنه تولى هذه المهمة. لقد أوضح أنه دبلوماسي مهني 
يعمل من اجل بالده، طبقا للقرارات السياسية التي يتم اتخاذها من قبل متخذي القرارات. لست متأكدا 

ن تكون السفير العربي الوحيد في إسرائيل. أن كل منتقديه تفهموا هذا الرد واقتنعوا به. ليس سهال أ
القاهرة. موريتانيا ألغت منذ فترة عالقاتها الدبلوماسية معنا،  إلىلقد تمت اعادة السفير المصري 

لم تعد موجودة. عليه  أبيبممثليات كهذه وغيرها التي كانت لقطر وُعمان والمغرب وتونس في تل 
ليل )تذكرون احتفاالت يوم ثورة الضباط الشباب أن يجلس في رمات غان محافظا على ظهور ق

لبسيوني؟ تذكرون المناسبات الوطنية التي أحياها سفير األردن؟(، االجابة بدبلوماسية على اسئلة 
حساسة جدا آمال أال يكون هناك توتر على أي حدود بين إسرائيل وجيرانها، خوفا من أن تطالب 

 وبقطع العالقات. إعادتهباالوساط المناهضة إلسرائيل في األردن 
ماذا يفعل عندما ال يكون في إسرائيل؟ ماذا يفعل سفراء كهؤالء عندما يتم استدعاءهم الى بالدهم 

مقابالت في التلفاز األردني كخبير في  بإجراءللتشاور، ويستمر التشاور معهم ويتواصل؟ هل يقوم 
قبيلته على مكان عمله المتروك؟ فقط هو العربية؟ هل يقوم باالعتذار لرجال  –الشؤون اإلسرائيلية 

 يعرف ذلك.
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ليس سهال عليك وأنك لست سعيدا بأن يأخذوا الوظيفة  األمرأهال بعودتك سيدي السفير. نعرف أن 
منك ويعيدوها ثانية ألن الوظيفة التي تقوم بها هي من أصعب الوظائف في وزارة خارجيتك. كما أننا 

، حيث أننا نعرف جيدا أن العالقات بين الدول ليست فقط ال نأخذ أي شيء وكأنه مفهوم ضمنا
كانت الشعوب غير مستعدة ألخذ دورها  إذاعالقات دبلوماسية لكنها أيضًا عالقات بين الشعوب، 

 ببساطة. األمرفي جهاز العالقات المعقد فلن يكون هناك مثل هذا الجهاز. هكذا هو 
ة من محيطهما. يتهمونا بأننا غزونا مكانا ليس لنا، تعيشان تحت انتقادات متواصل واألردنإسرائيل 

طردنا السكان الذين كانوا يعيشون هنا منذ مئات السنين باسم كوشان من التوراة، وبدال من محاسبة 
في  أصدقاء إلىقمنا بفعل العكس، سوينا الحساب مع المانيا وتحولنا تقريبا  أوروبامن طردونا من 

كان هذه البالد ال نتوقف عن النزاع. وتجاهكم يدعون بأن األردن هو ، أما مع ساألوروبياالتحاد 
المقدسة في شبه الجزيرة العربية كجائزة على تصرفه في  األماكنحارس  ألحفاددولة ملكية أعطيت 

، وأن معظم سكانه هم فلسطينيون، وأن المملكة الهاشمية هي ظاهرة مؤقتة. األولىالحرب العالمية 
، وفي األردن هناك عدد غير قليل ”هو فلسطين األردن“ائيل هناك من يدعون أن في اليمين في إسر 

في إسرائيل، ليس سهال أن  لألردناتفاق السالم معنا. ليس سهال أن تكون سفيرا  بإلغاءيطالبون 
 لكن ليس ألحد اقتراحا أفضل. –تكون سفير إسرائيل في األردن 

تعود باسم  فإنكإسرائيل  إلى األسبوعما تعود هذا وال أيضًا للمهاجمين من كال الجانبين. عند
 العقالنية.

 6/2/2102اليوم    إسرائيل
 6/2/2102، رأي اليوم، لندن

 
 مخاطر االنفجار القريب بعيدة عن االنتخابات اإلسرائيلية 

 حلمي موسى
رة األميركية ال حديث في إسرائيل هذه األيام إال عن تدهور العالقات بين الحكومة اإلسرائيلية واإلدا

على خلفية تآمر بنيامين نتنياهو مع قادة الحزب الجمهوري إلرباك سياسة الرئيس باراك أوباما تجاه 
إيران عن طريق إلقاء خطاب في مجلسي الكونغرس. وبدا واضحا للجميع أن خروج نتنياهو عن 

برام اتفاقات من خلف ظهرها من خصمها  اللياقات الدبلوماسية في التعامل مع اإلدارة االميركية وا 
الداخلي تلقى ردا واضحا يناسب ذلك. فالمقاطعة شاملة في إدارة أوباما، لنتنياهو حتى أن نائب 

 الرئيس، جو بايدن، المعروف بصالته العميقة مع إسرائيل أعلن أنه لن يحضر خطاب نتنياهو.



 
 
 
 

 

           42ص                                     3483 العدد:    9/2/2102 االثنين التاريخ:

اليهودية األميركية  ولم تقف األمور عند هذا الحد بل تخطته إلى خالف جوهري داخل المنظمات
نما كذلك المنظمات اليهودية  التي شعر بعضها أن نتنياهو وضع في ورطة ليس إسرائيل وحسب وا 
التي تميل بأغلبها للحزب الديموقراطي. واندفع العديد من قادة هذه المنظمات لإلعالن ألول مرة أن 

طر كسر إجماع الحزبين على وصاروا يحذرون من خ« ال تعنينا»مشكلة نتنياهو مع إدارة أوباما 
تأييد إسرائيل وتحويل الدولة العبرية إلى موضوع خالف بينهما. ومن الجائز أن هذا الموقف شجع 
كثيرين في إسرائيل، خصوصا المعارضين لنتنياهو، لرفع صوتهم عاليا ضد سياسة نتنياهو 

 األميركية.
تدهورها موضوعا انتخابيا إسرائيليا  وتقريبا صارت العالقات األميركية اإلسرائيلية واحتماالت

خصوصا بعد اجتماع نائب الرئيس األميركي جو بايدن مع زعيم حزب العمل، منافس نتنياهو، 
اسحق هرتسوغ وا عالنه تغيبه عن خطاب األول أمام الكونغرس. وبدأت االتهامات تُتََبادل بين الليكود 

 والعمل عمن يضر باألمن القومي اإلسرائيلي.
ذا السجال يتغذى ويخفي تحت ثناياه ويعتمد على سجال آخر ال يقل أهمية جرى حشره في ولكن ه

ذا كان  يران وحزب هللا. وا  زاوية وهو احتماالت الحرب سواء مع الفلسطينيين أو مع كل من سوريا وا 
الحديث عن حرب مع إيران بسبب مشروعها النووي قد تراجع مؤخرا، فإن ذلك يمكن أن يزداد قريبا 

ع تعاظم الحديث عن فرص التوصل التفاق غربي مع إيران بهذا الشأن. ومعروف أن إسرائيل م
تعتبر أن أي اتفاق يبرم مع إيران ال يحوي حرمان الجمهورية اإلسالمية من أجهزة تخصيب 

 اليورانيوم ومن اليورانيوم المخصب يعتبر اتفاقا سيئا.
ب نووية خطر الحرب معها بسبب تطورات ولكن أضيف إلى احتماالت الحرب مع إيران ألسبا

الحرب الداخلية السورية خصوصا بعد اغتيال جنرال إيراني وستة كوادر من حزب هللا. وهناك إدراك 
ن أرضى اللبنانيين حاليا، فإنه لم يشبع نهم  معلن في إسرائيل بأن رد حزب هللا في مزارع شبعا، وا 

فإن قواعد اللعبة أو عدمها التي أعلنها األمين العام إيران التي سترد عاجال أم آجال. وعدا ذلك، 
لحزب هللا والتي شملت جبهة مفتوحة بال حدود، سوف توضع على المحك قريبا، إذ يصعب تخيل 
قبول إسرائيل بذلك وهي التي كانت بين الحين واآلخر تستهدف قوافل أو تحركات داخل األراضي 

 أعلنتها.« خطوط حمر»ترجمة لـ  السورية وأحيانا داخل األراضي اللبنانية
وبديهي أن هذه التطورات تدفع الكثير من اإلسرائيليين للتفكير بأن الصدام على الحدود الشمالية 
محتوم حتى لو كان مؤجال في الوقت الراهن العتبارات مختلفة إسرائيلية وعربية على حد سواء. ومن 

ة العالقة مع اإلدارة األميركية التي تعتبر إحدى المؤكد أن هذا التفكير يثير بشكل عاجل وملح مسأل
 مكونات األمن القومي اإلسرائيلي.
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على أن ذلك كله ينظر إليه بوصفه مخاطر محتملة قد تنفجر ولكن بعد حين. وبالمقابل هناك نوع 
من التجاهل المقصود لخطر انفجار الوضع خصوصا مع الفلسطينيين وفي وقت قريب جدا نظرا 

ق التهدئة الراهنة ألسباب عدة. فمن جهة ورغم استمرار االنقسام الفلسطيني، فإن الوضع النسداد آفا
 في الضفة والقطاع على حد سواء ينبئ بانفجار وشيك.

فالعالقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في رام هللا تتدهور بسبب انسداد أفق الحل السياسي 
لى االنضمام للمحكمة والمفاوضات وهو ما قاد السلطة إلى اللجو  ء إلى المحافل الدولية عموما وا 

« إعالن حرب»الجنائية الدولية. وتعاملت إسرائيل مع الخطوات الفلسطينية هذه على أنها أشبه بـ 
فعمدت إلى منع تحويل أموال الضرائب للسلطة ما أعجز حكومة رامي الحمد هللا عن دفع رواتب 

الضائقة االقتصادية التي خلقتها الخطوات اإلسرائيلية، هناك  موظفيها المدنيين والعسكريين. وعدا
تقديرات بأنها تدفع السلطة التخاذ خطوات سياسية وقد تندفع نحو إلغاء التنسيق األمني أو سقوط 

 آليات التنسيق بسقوط السلطة ذاتها.
خلية والموقف وفي قطاع غزة حدث وال حرج. فنتيجة عوامل عديدة بينها االنقسام والمماحكات الدا

العربي والخالف المصري مع اإلخوان المسلمين وأثره في العالقة مع سلطة حماس تراجع االلتزام 
الدولي بإعادة إعمار القطاع. ومثل إعالن األمم المتحدة عن وقف مشاريعها إلعانة المتضررين 

عادة إعمار بيوتهم: القشة التي قصمت ظهر البعير وبينت أن إعادة اإلعمار أقرب إلى الحلم في  وا 
ذا أضيف إلى ذلك واقع أن أزمة الرواتب في سلطة رام هللا تنعكس جديا على  الظروف الراهنة. وا 

 قطاع غزة بسبب نسبة من يتلقون الرواتب فيه من هذه السلطة، فإن الوضع على شفا االنفجار.
حلبة اإلسرائيلية وتتحدث جهات عديدة في فلسطين وداخل إسرائيل عن أن العمى الذي أصاب ال

ومنعها من رؤية االنفجار القريب يكمن في تعقيدات الوضع وصعوبة إيجاد مخارج له. ولهذا 
 السبب، مثل النعامة، ال يمنع دفن الرأس في الرمال استمرار اقتراب موعد االنفجار.

 9/2/2102السفير، بيروت، 
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