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*** 
 
ــو مــرزوق: نر   ــاءات المصــالحة أب ــاهرة بحــب بلق ــراق شــرط الق ــل بمشــاركة الفصــائل وتحقيــق اخت ك

 الملفات
نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، تقديم حركته ألي اعتذارات عن  : غزة

شنني كننل أي لقنناء مننك حركننة شننتا، مشننترطاه تحقيننق هننذر اللقنناءات ائتننراق حقيقنني ونتننا   علننى األر  
 الملفات، بعيداه ع  أي محاصصة أو ثنا ية وبمشاركة م  كل الفصا ل الفلسطينية.

وأرجك أبو مرزوق، شي تغريدة له عبر صفحته على موقك التواصل ااجتماعي "شيس بوك"، ذلك إلى 
رغبة قيادة حركة حماس بسّد الذرا ك، وتحقيق المصلحة الوطنية المطلقنة للشنعب الفلسنطيني، وقناعنة 

 بأنه ا طريق إا طريق المصالحة والوحدة الفلسطينية، حسب قوله.
واشترط أبو مرزوق ترحيب حركته بهذر اللقاءات بتحقيق ائتراق حقيقني ونتنا   علنى األر  شني كنل 

 الملفات، بعيداه ع  أي محاصصة أو ثنا ية وبمشاركة م  كل الفصا ل الفلسطينية.
فينناه منن  عضننو اللجنننة المركزيننة لحركننة شننتا عننزام األحمنند، وكشننأ أبننو مننرزوق عنن  تلقيننه اتصننااه هات

لطلننب لقا ننه اسننت ناأ جلسننات المصننالحة الفلسننطينية، شنني العاصننمة المصننرية حينن  يقننيم شنني الوقننت 
 الحالي.
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لمنظمة التحرينر الفلسنطينية واألمني  العنام  ةالتنفيذيوأوضا، أ  ااتصال تناول لقاءات عضو اللجنة 
 ينية جميل شحادة مك الفصا ل الفلسطينية شي غزة.للجبهة العربية الفلسط

ووشننق أبننو مننرزوقش شقنند شننرض األحمنند بعنن  القضننايا المتعلقننة بالوشنند المزمننك ذهابننه إلننى غننزة، ومبيننناه 
 رغبته بالقدوم إلى القاهرة للتباح  حول مستقبل المصالحة.

ننا وشنني ننا شنني شلسننطي  عمومه ننا مملنننوءها  وقننال أبننو مننرزوق إنننه يعلننم أ  هننناك شننعورها عامم غننزة ئصوصه
باليأس م  هذر اللقاءات، حي  ا يري شريق م  النناس أي شا ندة شيهنا، وشرينق يئنر ينر  أنهنا إشنغال 
للساحة الوطنية وطريقة للضغط على أطراأ ئارجية، إذ ليس هنناك نواينا حقيقينة شني المصنالحة، أو 

وسنمياه شقنط عنند انسنداد األشنق حتى المساهمة شي حل مشناكل غنزة العديندة، وأ  شنتا الملفنات يكنو  م
 لديهم، وشق تعبيرر.

 9/2/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بالضفة ردا على قرصنة األموال إسرائيليةشركات  ستمنع تسويق منتجات ت العليااللجنة الوطنية  

نية اللجنة الوطأ   ،نا ل موسى نقاله ع  البيرة م  01/2/2102الحياة الجديدة، رام هللا،  ذكرت
شركات اسرا يلية الى األسواق  6العليا لمواجهة العقوبات ااسرا يلية قررت أمس منك ادئال منتجات 

الفلسطينية اعتبارا م  يوم غد األربعاء، وأمهلت تجار الجملة والمفرق اسبوعي  للتئلص منها، ردا 
 على تجميد الحكومة اإلسرا يلية تحويل عا دات الضرا ب الفلسطينية. 

مراقبو  تحدثوا لن "الحياة الجديدة" ا  ئطوة كهذر م  شأنها أ  تلحق أضرارا بالغة بالشركات ورأ  
المستهدشة شي حال تنفيذها لكنهم استبعدوا ا  تجبر حكومة بنيامي  نتنياهو على التراجك ع  

 سياستها العدا ية. 
ويات(، وشتراوس )مواد وبموجب القرار ستمنك شركات "شتراوس" و" تنوشا" )البا (، و"عليت" )حل

غذا ية(، و"بيرغات" و"يعقورر" )عصا ر( كوجبة اولى م  الشركات ضم  حملة مقاطعة متدرجة، 
 وصفت بانها انتفاضة اقتصادية قد تطيا باتفاقية باريس ااقتصادية.

محمود العالول، عضو اللجنة ، أ  يوسأ الشايبنقاله ع   01/2/2102األيام، رام هللا، وأضاشت 
ركزية لحركة شتا، ر يس اللجنة الوطنية العليا لمواجهة اإلجراءات العقابية )القرصنة( اإلسرا يلية، الم

سيكو  ئطوة أولى باتجار مزيد م  منك دئول المنتجات اإلسرا يلية إلى األسواق »اعتبر هذا ااجراء 
ولى لمنتجاتها، بينما الفلسطينية، التي تر  شيها سلطات ااحتالل سوقاه استهالكية م  الدرجة األ

تمع  شي سرقة أموال الشعب الفلسطيني م  ئالل مصادرة عا دات الضرا ب الفلسطينية وحجزها، 
وكذلك تقليص نسبة التيار الكهربا ي المتدشق لمد  الضفة الغربية، شي حي  تواصل تصدير المواد 
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ل الفاكهة اإلسرا يلية إلى ، مشيراه إلى توجهات بمنك دئو «غير الضرورية شي الغالب إلى أسواقنا
، وكذلك «ليست جزءاه م  النمط الغذا ي الفلسطيني»األسواق الفلسطينية، والتي هي باألساس 

البضا ك الزراعية التي قررت وزارة الزراعة منك إدئالها إلى األراضي الفلسطينية، متحدثاه ع  
 ية.تقاطعات بي  هذر اللجنة شعبية الطابك والجهات الرسمية الحكوم

وأضاأ العالول شي مؤتمر صحاشي، بمقر نقابة الصحاشيي  الفلسطينيي ، شي مدينة البيرة، أمس: ا 
التزام وا حرمة اتفاقيات شي هذا الجانب، أل  سلطات ااحتالل شي األساس هي م  ئرق 

ا ك، ااتفاقيات، وم  أجل ذلك، عقدنا اجتماعات مك الجهات المئتصة، وم  بينها وكالء هذر البض
 والذي  أبدوا تعاوناه كبيراه شي هذا المجال 

 
 تؤكد انضباط األمن وعدم وجود أي مظهر من مظاهر الفلتان األمنيفي غزة الداخلية  

أكد كامل أبو ماضي على انضباط الحالة األمنية شي القطاع، وعدم : محمود هنية -الرسالة نت
ااحدا  التي شهدها القطاع لوجود  وجود أي مظهر م  مظاهر الفلتا  األمني، مرجعا بع 

ئالشات شئصية، مشيرها إلى وجود إجراءات وقا ية وجهود معدة مسبقا لد  األم  م  أجل محاصرة 
 وتطويق أي حادثة تنجم شي القطاع.
" ا شك ا نستطيك منك كل الحواد  شي القطاع، لك  "الرسالة وأضاأ أبو ماضي ئالل حديثه لن

معها، وااحتالل ليس بعيدها عما جر  مك عمال ه". وأكد بأ  كل المحاوات أي حالة تحد  نتعامل 
اليا سة التي تحاول ضرب اام  شي قطاع غزة تبوء بالفشل، سواء كانت م  طرأ ااحتالل، أو 

وشدد أبو ماضي على عدم وجود تنظيم ما يسمى بداعش شي قطاع غزة كما  م  أطراأ أئر .
ة، وتسوقه بع  وسا ل ااعالم ذات الدور المشبور، مما يفند زعم تزعم بع  الجهات الفلسطيني

 بع  المصادر وقوأ داعش ئلأ تفجير استهدأ سيارة بمئيم النصيرات.
وأكّد أ  السلطة تسعى احدا  حالة م  الفت  وااضطرابات شي القطاع، جراء سياساتها القاضية 

 .بقطك اارزاق ومنك صرأ الرواتب لمواطني  شلسطينيي 
وجدد اتهامه للسلطة بالعمل على ارباك القطاع ع  سبق ااصرار والترصد، إلبقا ه منشغاله واشعال 

 الفت  شيه م  ئالل سياسة قطك الرواتب سواء كانوا م  أبناء حكومة غزة، أو م  أبناء شتا.
 8/2/2102الرسالة نت، فلسطين، 
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 ة إلى عملهمحماس ترفض عودة موظفي السلط :وزير العمل الفلسطيني 
ترش  عودة موظفي « حماس»قال مأمو  أبو شهال وزير العمل الفلسطيني إ  حركة : )وام(-غزة 

ألأ موظأ تدشك الحكومة رواتبهم  63السلطة الفلسطينية إلى أماك  عملهم، مشيراه إلى أ  عددهم 
أعضاء مجلس شي قطاع غزة دو  أ  يمارسوا أعمالهم. جاء ذلك ئالل لقاء أبو شهال أمس ر يس و 

وأشار الوزير إلى مهام الحكومة الثال  وهي توحيد الجهاز  إدارة الغرشة التجارية شي محاشظة غزة.
عادة ما دمرر ااحتالل شي   إلجراء اانتئابات. والتحضير 2102و 2112الحكومي وا 

 01/2/2102االتحاد أبو ظبي، 
 

 ل الكل الفلسطينيعريقات: اللجنة العليا المتابعة مع محكمة الجنايات تشم 
ر يس اللجنة الوطنية العليا المسؤولة ع  المتابعة مك محكمة الجنايات الدولية صا ب  أكد :رام هللا

عريقات، ا  اللجنة تشمل الكل الفلسطيني، وتعد انتصارا شلسطينيا وستقدم له كل الطاقات لتحقيق 
 العدالة للشعب الفلسطيني.

هي ااتصال والتواصل مك محكمة الجنايات الدولية، ووشقا  مهام اللجنة"، ا  أمسوقال عريقات 
للمرسوم الر اسي الذي اصدرر الر يس محمود عباس تقوم اللجنة بالتحضير لملفات ااحالة واايداع 

 ."بئصوص العدوا  اائير الذي شنته اسرا يل على قطاع غزة، وملأ ااستيطا 
وهي ممثلة م  منظمات شعبية ومؤسسات مجتمك  واكد عريقات ا  اللجنة ستشمل الكل الفلسطيني

مدني، وئبراء شي القانو  الدولي والجنا ي، مشيرا الى انه يحق لها ااستعانة بم  تريد م  الئبراء 
 والقانونيي ، وااتصال مك مؤسسات المجتمك المدني والمؤسسات الحقوقية ااقليمية.

 01/2/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 : االستيطان يهدف للقضاء على دولة فلسطينالبرغوثي 

رأ  األمي  العام لحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية"، مصطفى البرغوثي، أ  الرد األمثل : رام هللا
على سياسات ااحتالل ااستيطانية شي الضفة الغربية والقدس المحتلتي ، يتمّثل بن "توسيك المقاومة 

 وشر  العقوبات على الحكومة اإلسرا يلية"، وشق تقديرر. الشعبية وتصعيد حملة المقاطعة
(، "إ  حكومة ااحتالل 2|2وقال البرغوثي شي تصريا صحفي تلقته "قدس برس"، اليوم ااثني  )

تش  حملة استيطا  مسعورة، والشعب الفلسطيني ل  يقأ مكتوأ األيدي أمام هذا السرطا  
 للقضاء على شكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.ااستيطاني، الذي تهدأ إسرا يل م  ورا ه 

 9/2/2102، قدس برس
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 واإلسالميةالهباش: استشهاد البطل معاذ الكساسبة هو جرح لفلسطين ولألمة العربية  

قال قاضي قضاة شلسطي  مستشار الر يس محمود عباس للشؤو  الدينية والعالقات : )بترا(-رام هللا 
ش ا  األرد  وشلسطي  توأما  ا ينفصال  وهما بمثابة روض شي جسد واحد، ااسالمية محمود الهبا

 وا  استشهاد البطل معاذ الكساسبة هو جرض لفلسطي  ولألمة العربية وااسالمية.
ونور الى ا  تنظيم داعش ا يمت لإلسالم بصلة بل هم عبارة ع  شذاذ اآلشاق وقطاع الطرق وا   

  .ااسالم منهم براء
 01/2/2102عمان، الدستور، 

 

 بتعطيل المصالحة األحمد عزام "الشعبية" تتهم 
شننني ، عضنننو المكتنننب السياسننني لنننن "الجبهنننة الشنننعبية لتحرينننر شلسنننطي " الننندكتور ربننناض مهننننا : قنننالغنننزة

إننننه ئنننالل اجتمننناع القنننو   ،تصنننريا علنننى حسنننابه علنننى شنننبكة التواصنننل ااجتمننناعي "شايسنننبوك" أمنننس
ي مدينننة رام هللا "أعنناق وعطّننل األ  عننزام األحمنند )ممثننل شننتا( والفصننا ل الفلسننطينية أول منن  أمننس شنن

 غزة للحوار شي شأ  يليات تطبيق اتفاقات المصالحة". إلىعملية المصالحة وحضور وشد الفصا ل 
وأضناأ أ  األحمنند "رهنن  )زينارة وشنند الفصننا ل( بلقا نه األ  موسننى أبننو منرزوق )نا ننب ر ننيس المكتننب 

م  الشنهر الجناري. وئنتم بمثنل شنعبي دارن: "هننا أقنول  04هرة" شي السياسي لحركة حماس( شي القا
وكانننت "الحينناة" كشننفت شنني عننددها الصننادر أمننس تفاصننيل  يبندو أ  ريمننا عننادت إلننى حالتهننا القديمننة".

منا  إلنىزيارة الوشد  إرجاءاجتماع شصا ل منظمة التحرير شي رام هللا. وقالت مصادر لن "الحياة" إنه تم 
 مد وأبو مرزوق شي القاهرة.بعد اجتماع األح

 01/2/2102الحياة، لندن، 

 

 تتهم الجبهة الشعبية بمحاولة "استرضاء حماس" حركة فتح 
النننناطق باسنننم حركنننة شنننتا أسنننامة القواسنننمي شننني تصنننريا رسنننمي، مسننناء ااثنننني ، عننن   : عّبنننررام هللا

تهننم شيهننا عضننو اسننتهجانه منن  تصننريحات عضننو المكتننب السياسنني للجبهننة الشننعبية ربنناض مهنننا التنني ا
عاقننة وصننول وشنند الفصننا ل إلننى قطنناع  اللجننة المركزيننة لحركننة شننتا عننزام األحمنند، بعرقلننة المصنالحة وا 

واعتبر القواسمي تصريحات مهنا بأنها "غير مسؤولة ومجاشية للحقيقة، ومحاولة منه استرضاء  غزة.
 حماس".

 01/2/2102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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ا على خالد مشعل يشن هجوما   اإليراني تابع للحرس الثوريلا موقع "تابناك"   شرس 

شنن م موقننك "تابننناك" الشننهير، والننذي يتبننك للحننرس الثننوري اإليراننني، ويشننرأ : طهننرا  –مننذر الئطيننب 
عليه الجنرال محس  رضا ي قا د الحرس الثوري اإليرانني األسنبق ومستشنار ئنامن ي الحنالي، هجومنا 

 لسياسي لحركة حماس، ئالد مشعل.شرسا على ر يس المكتب ا
وشنني سننياق منن  التعليننق عمننا أسننماها الموقننك "موجننة منن  األحادينن  التنني تطننرض حننول عننودة العالقننات 

حمننناس"، قنننال الموقنننك إ ، "ئالننند مشنننعل وقينننادات  -الطبيعينننة بننني  إينننرا  وحركنننة المقاومنننة اإلسنننالمية
  شني سنوريا، مطنالبي  باسنقاط النظنام حماس وقفوا واصطفوا قبل عامي  إلى جانب اإلرهابيي  الدوليي

ينرا ،  السوري والر يس بشار األسد، بينمنا ننراهم اآل  يضنعو  الشنروط لعنودة العالقنات بني  حمناس وا 
 وكأ  إيرا  ليست لديها أي شروط!"، على حد تعبير الموقك.

ق إلنى وأضاأ "تابناك" قا ال: "عندما غادر ئالد مشعلش ر يس المكتب السياسني لحركنة حمناس دمشن
الدوحة لم يتصور أ  الزعماء والرؤساء الذي  طنالبوا باسنقاط النظنام السنوري والنر يس بشنار األسند قند 
تغيروا، م  مصنر حتنى الدوحنة. ولنم يئطنر ببنال ئالند مشنعل أننه سنيمجبر يومنا منا علنى الرجنوع إلنى 

 أكبر داعم وحليأ للنظام السوري وبشار األسد، ويلجأ إلى طهرا  م  جديد".
ا "تابننناك" أ  "محمنند مرسنني سننقط شنني مصننر، ويرأسننها اليننوم عبنند الفتنناض السيسنني الننذي يتمتننك وأوضنن

التركينة منصنبه دو   ااسنتئباراتبعالقات جيدة مك بشار األسد. وشي تركيا ترك هاكا  شيدا  ر يس 
ع   شقط، بل إ  المسؤولي  األساسيي  عبد هللاأ  يسقط بشار األسد. وشي السعودية، لم يرحل الملك 

الملننأ السننوري حتننى تمننت إزاحننتهم. وشنني قطننر، أصننبا الشننيا تمننيم بنن  حمنند أميننرا لقطننر.. وكننل هننذر 
 التحوات ساهمت شي إضعاأ حماس، ما جعل قيادتها تفكر بالهجرة إلى تركيا".

وشي إشارة إلى موقأ حركة حماس م  الثورة السورية، اعتبر "تابناك" أ  تحليل ئالد مشعل وموسنى 
  مسننتقبل المنطقننة كننا  ئاط ننا جنندا، ولكنن  هننناك اآل  بعنن  اللقنناءات السننرية التنني أبننو مننرزوق عنن

يرا  للتوقيك على ورقة عمل وتفاهم بي  الطرشي . لك  هذر الورقة تتضم   حصلت بي  قادة حماس وا 
بندا يؤكد بوضوض أ  حركة حماس لم تغير موقفها م  الثورة السورية وبشار األسد، ولم تتعهد بتغيير 

 ها م  األحدا  شي سوريا.موقف
وأشنننار "تابنننناك" إلنننى أ  هنننناك بعننن  القضنننايا التننني طرحنننت قبنننل أينننام، ومنهنننا أ  مننن  شنننروط إعنننادة 
العالقنات بنني  إيننرا  وحمنناس، تقنديم ئالنند مشننعل اسننتقالته منن  ر اسنة الحركننة.. لكننننا نسننمك اليننوم أ  

م  قبنل المسنؤولي  اإلينرانيي  ئالد مشعل يرش  المجيء إلى طهرا  بسبب عدم وجود نية استقباله 
 الكبار. ويريد مشعل أ  يمستقبل بشكل ا ق م  قادة إيرا ، بحسب الموقك.
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ظهننار نفسننه بالشننئص  ويضننيأ شنني سننياق منن  الننتهكم أ  مشننعل، و"عنن  طريننق التظنناهر بالمقاومننة وا 
 المقاوم حصل على الدكتورار الفئرية م  جامعة طهرا ".

وحركة حماس قا اله: "حركة حماس اليوم شي وضك ا يسما لها بأ  وئتم "تابناك" تعليقه ع  مشعل 
تضك شروطاه لعودة مجر  عالقتها بشنكل طبيعني منك طهنرا ، ولنيس من  عنادة إينرا  أ  تعتمند علنى 

 أي جهة أو طرأ بعد أ  ينكشأ معدنه الحقيقي"، بحسب تعبيرات الموقك اإليراني.
 9/2/2102، "20موقع "عربي 

 
 م فعاليات رافضة العتبار القسام "إرهابية"لبنان: حماس تنظ 

شننارك الم ننات منن  أنصننار حركننة حمنناس شنني اللقنناءات التضننامنية التنني أقامتهننا الحركننة شنني : بيننروت
الجنناض -مئيمات صور لالج ي  الفلسنطينيي  تندينداه بقنرار المحكمنة المصنرية باعتبنار كتا نب القسنام 

منننن  العلمنننناء وممثلنننني  عنننن  الفصننننا ل والقننننو  "منظمننننة إرهابيننننة" بحضننننور لفيننننأ  -العسننننكري لحمنننناس
والمؤسسننات الفلسننطينية واللجننا  األهليننة والشننعبية، وحشنند منن  أبننناء المئيمننات، وألقيننت عنندة كلمننات 

 أدانت شيه هذا القرار الذي يئدم العدو الصهيوني.
رار، شفي مئيم الرشيدية، ألقى الشيا حس  دياب كلمة باسم رابطة علماء شلسطي  رش  شيهنا هنذا القن

معتبنننرا "أننننه ا يئننندم إا ااحنننتالل وأعواننننه، متسنننا اله هنننل اإلرهننناب هنننو الننندشاع عننن  األر  وحماينننة 
 المصنري وئننقالمقدسات والنضال م  أجل التحرير أم اإلرهاب هنو حصنار قطناع غنزة من  الجاننب 

 أهله وظلمهم؟".
أبنو أننس، أكند شيهنا أ   وألقى كلمة حركة حماس المسؤول السياسي للحركة شي مئيم الرشنيدية الحنان

حماس متمسكة بئيار الجهاد والمقاومة، رغم كل الضنغوط، واعتبنر هنذا القنرار بأننه سياسني بامتيناز، 
ويتماشننى مننك المشننروع الصننهيوني، ويلبنني طموحننات ااحننتالل، داعينناه الشننعب الفلسننطيني شنني أمنناك  

 م  قبل المحتل وأعوانه.تواجدر للوقوأ إلى جانب المقاومة، شي ظل الهجمة التي تتعر  لها 
وشي مئيم برن الشمالي، أقامت حركة حماس لقاء جماهيرياه حضرر لفينأ من  العلمناء، وممثلنو  عن  

 الفصا ل والقو  والمؤسسات الفلسطينية، وحشد م  أبناء المئيم.
وشي كلمة له، اسنتعر  المسنؤول اإلعالمني بحركنة حمناس محمنود طنه، أهنم محطنات كتا نب القسنام 

، معبرا ع  رشضه القرار المصري باعتبار الكتا ب منظمنة إرهابينة، واعتبنر طنه أ  هنذا القنرار المقاوم
سياسننننني بامتيننننناز يئننننندم المشننننناريك الصنننننهيونية الرامينننننة لشنننننطب مشنننننروع المقاومنننننة وتصنننننفية القضنننننية 
ه الفلسننطينية، داعينناه أبننناء األمتنني  العربيننة واإلسننالمية للوقننوأ إلننى جانننب الشننعب الفلسننطيني ومقاومتنن

 ومقدساته شي مواجهة الجرا م الصهيونية.
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وشي مئيم البص، تحد  كل م  المسؤول السياسي لحركة حماس سالم عيسنى وعضنو قينادة الجبهنة 
الشعبية شي منطقة صور يحيى عكاوي وعضو قيادة حركة الجهناد اإلسنالمي شني منطقنة صنور ئالند 

 ا يئدم إا ااحتالل.بديوي، معتبري  بأ  هذا القرار هو سياسي بامتياز، وأنه 
 9/2/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 محكمة صهيونية ترفض التماس األسير عمر البرغوثي 
(، االتمنناس الننذي قدمننه منندير الوحنندة 2-2رشضننت المحكمننة العليننا لالحننتالل اليننوم ااثننني  ): رام هللا

عامناه(، ضند قنرار  60برغنوثي )القانونية شي نادي األسنير المحنامي جنواد بنولس باسنم األسنير عمنر ال
 تثبيت اعتقاله اإلداري.

وأصرت نيابة ااحتالل على إبقاء البرغوثي قيد ااعتقال، وبعد مداوات أعلنت النيابة نيتهنا باصندار 
 أمر إداري بحي  يكو  األئير بحق البرغوثي ولمدة أربعة شهور.

 01عامنننا، منهنننا أكثنننر مننن   26ينننذكر أ  عمنننر البرغنننوثي قضنننى شننني سنننجو  ااحنننتالل منننا مجموعنننه 
 سنوات شي ااعتقال اإلداري، وهو أب لستة أبناء وله عشرة أحفاد، ويمحتجز اليوم شي سج  "مجدو".

 9/2/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 ر نفقا  للقسام يمتد من حدود الشجاعية إلى ثكنة عسكريةتدمّ  "إسرائيل" 
ممتنند منن  حنني الشننجاعية علننى  نفننقأمننس عنن  تنندمير  الجننيش اإلسننرا يلي ننن أشننرأ الهننور: أعلنن  غننزة

الحنندود الشننرقية لمدينننة غننزة حتننى موقننك نحننال عننوز العسننكري، وذلننك بعنند انقضنناء أكثننر منن  ئمسننة 
وادعننت إسننرا يل بننأ  قواتهننا كانننت قنند اكتشننفت هننذا النفننق  أشننهر علننى الحننرب األئيننرة علننى القطنناع.

ق أمننس بشننكل كامننل، وذلننك بالنندشك ب ليننات ئننالل الحننرب األئيننرة الصننيأ الماضنني، وأنهننا دمننرت النفنن
 عسكرية إلى دائل حدود قطاع غزة.

وزعمت إسرا يل أ  الجيش دمر هذا النفق بعد تحديد مسنارر طنوال األينام الماضنية، وأننه عثنر بدائلنه 
 على أسلحة، كانت قد تركت ئالل الحرب.

لكاملنة مننذ انتهناء المعركنة وأكدت مصادر عسكرية إسرا يلية أ  هذا النفق كا  تحت سيطرة الجنيش ا
 البرية شي قطاع غزة.

  01/2/2102القدس العربي، لندن، 
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 القسام "تنظيما  إرهابيا " تصنيفوقفة نسوية بغزة احتجاجا  على  

نّظمت الحركة النسا ية التابعة لحركة حماس، اليوم اإلثني ، وقفة، احتجاجاه على قرار محكمة األمور 
 لمصرية القاهرة، اعتبار كتا ب الشهيد عز الدي  القسام "تنظيماه إرهابياه".المستعجلة، بالعاصمة ا

ورشعننننت عشننننرات النسنننناء الفلسننننطينيات، ئننننالل الوقفننننة ااحتجاجيننننة، التنننني نمّظمننننت أمننننام مقننننر السننننفارة 
المصرية السابقة بغزة، اشتات تعّبر شيها عن  رشضنه  لقنرار المحكمنة المصنرية، كمتنب علنى بعضنها: 

 لإلرهاب"، و" اللهم انتقم م  المت مري  على شعبنا بغزة". "القسام..ا
وقالنت رجنناء حلبنني، ممثلنة الحركننة النسننا ية التابعننة لنن"حماس"، ئننالل مننؤتمر عقند علننى هننامش الوقفننة 

" إ  أهننل غننزة، وكتا ننب عننز النندي  القسننام، يمننّدو  أيننديهم لكننل حننّر )شننريأ( شنني مصننر، ااحتجاجيننة:
 أيديهم للقسام". ونسأل هللا أ  يمّد جند مصر

وتابعننت:" نقننول ألهننل مصننر، نحنن  نسنناء شلسننطي ، معكننم، لنكننو  جميعننا شنني ئنننادق المقاومننة، حتننى 
 نحرر شلسطي ".

 9/2/2102، فلسطين أون الين

 

 "الشاباك" يعلن اعتقال عشرات الشبان الفلسطينيين بالقدس 
 ، عن  اعتقنال العشنرات من  سنكا  كشأ جهاز األم  العام اإلسرا يلي "الشاباك" النقاب، الينوم ااثنني

 حي الطور شرقي القدس، بزعم مسؤوليتهم ع  تنفيذ هجمات ضد أهداأ إسرا يلية.
لنم يحندد عنددهم( المعتقلني  )وقال الجهناز شني بينا  نقلتنه إذاعنة جنيش ااحنتالل اإلسنرا يلي الينوم إ  "
اسنفة وزجاجنات حارقنة وعن  يشتبه باانتماء إلى شنبكة مسنؤولة عن  سلسنلة اعتنداءات بالقناء عبنوات ن

 ااعتداء على قوات م  الشرطة ومنازل تابعة لليهود شي الحي".
وأشارت اإلذاعة إلى أ  تحقيقات جهناز األمن  العنام اإلسنرا يلي والشنرطة كشنفا عن  أ  "هنذا التشنكيل 
بنندأ العمننل شنني الحنني منننذ منتصننأ العننام الماضنني وتزعمننه كننال منن  ئليننل مننروا  جيوسنني وبكننر عبنند 

 ربي وهما أعضاء شي حركة شتا"على حد قولها.المغ
م  جانبها، قالت اإلذاعة اإلسرا يلية إ  "المحكمة المركزينة شني القندس قامنت بتقنديم لنوا ا اتهنام ضند 

 ئمسة م  المعتقلي  تمهيدا لمحاكمتهم".
 9/2/2102، فلسطين أون الين
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 فتح: السلطة تتعرض لحصار مالي وقرصنة إسرائيليةحركة  

رأ  القيادي شي حركة شتا والنناطق باسنمها شني الضنفة الغربينة، أسنامة القواسنمي، :  )شلسطي (رام هللا
أ  السننلطة الفلسننطينية تتعننر  لننن "حصننار مننالي" يهنندأ إلننى "محاولننة تركيننك القيننادة الفلسننطينية عنن  

لتني اتئنذتها توجهاتها الوطنية". مشيراه إلى أ  ذلك الحصار جاء نتيجة "المواقأ السياسنية والوطنينة ا
 القيادة"، وشق قوله.

وأشار القواسمي شي بيا  صحفي صادر ع  مفوضية اإلعالم والثقاشة التابعة لحركنة "شنتا" وحصنلت 
شنننباط/ شبراينننر، علنننى نسنننئة مننننه، أ  قنننوات ااحنننتالل اإلسنننرا يلي تحاصنننر  4"قننندس بنننرس"، األحننند 

 يئص أموال الضرا ب الفلسطينية."حكومة الر يس محمود عباس مالياه وتمارس بحقها قرصنة" شيما 
 9/2/2102قدس برس، 

 
 تحذر من التجاوب مع دعوة الرباعية للمفاوضات "الشعبية" 

حّذرت الجبهة الشعبية لتحرير شلسطي  م  استمرار اللجنة الرباعية شي تجاهلها للحقا ق التي أشرزتها 
راضني الفلسنطينية واسنتئدامها تجربة المفاوضات، وم  مسؤولية دولنة العندو شني تمسنكها بناحتالل األ

كل اإلجراءات والوسا ل العدوانية لتجسيد مشروعها ااستيطاني اإلحاللي شيها بما يتعناكس ويتنناق  
 مك الشرعية الدولية وقراراتها.

(، "منننا صننندر عننن  اجتمننناع اللجننننة الرباعينننة الدولينننة 2|2ورأت الجبهنننة شننني بينننا  لهنننا الينننوم اإلثنننني  )
 دورها شنني تغطيننة السياسننيات والممارسننات العدوانيننة ااحتالليننة لدولننة العنندو".بنناألمس إعننادة تجدينند لنن

وحذرت الجبهة م  أي استجابة لدعوة الرباعية الدولية بالعودة إلى المفاوضات داعية اللجنة التنفيذية 
 لمنظمة التحرير الفلسطينية باعال  موقأ صريا يرش  ذلك.

 9/2/2102قدس برس، 
 
 الغربية من أنصارها بالضفة عشرةلطة باعتقال حماس تتهم السحركة  

، أجهزة األمن  التابعنة للسنلطة الفلسنطينية بمواصنلة ، شي بيا اتهمت حركة حماس: الئليل )شلسطي (
حمنننالت ااعتقننناات السياسنننية بحنننق عناصنننر الحركنننة ونشنننطا ها شننني الضنننفة الغربينننة المحتلنننة، حيننن  

 منهم، على حد قول الحركة. 01اعتقلت مؤئراه 
 9/2/2102قدس برس، 
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 تعرف على عملياتها ومعايير اختيار الجنود فيها: وحدة النخبة في المقاومة الفلسطينية 
برز مصطلا نئبة المقاومة ئالل العدوا  األئير على قطاع غزة، وهو مصنطلا : وكاات –المجد 

وني وأنزلنت بنه هنزا م ارتبط بأذها  األمتي  العربية واإلسالمية بعمليات نوعية أثئنت بنالجيش الصنهي
 لم يعهدها طوال حياته.

ودعنننت الحاجنننة إلنشننناء قنننوة النئبنننة شننني المقاومنننة الفلسنننطينية شننني غنننزة إبنننا  العننندوا  علنننى غنننزة عنننام 
ويأتي ذلك القرار انطالقنا من  يقني  قينادة المقاومنة بنأ  المعنارك المقبلنة هني معنارك  2112 -2114
 تحرير.

 
 نخبة المقاومة

م  بنية المقاومة الفلسطينية، ذات تشكيالت عسكرية مستقلة تسنتهدأ ش نة من   هي قوة تم استحداثها
المقنناتلي ، يتمتعننو  بكفنناءة وقنندرة قتاليننة عاليننة لتنفيننذ مهننام صننعبة وئاصننة، ويئضننك عناصننرها قبننل 
اائتينننار واانضنننمام ائتبنننارات متعنننددة وذلنننك وشنننق مجموعنننة مننن  المواصنننفات والمعنننايير التننني ينننتم 

 لئرون أئيراه بجنوٍد يملكو  صفات أئالقية وكفاءة قتالية عالية.تحديدها سلفاه ل
 

 المواصفات والمعايير
 أ  يكو  الفرد ملتزماه إيمانياه.  -
 أ  يكو  حس  السير والسلوك.  -
 أ  يتمتك بدرجة عالية م  اللياقة البدنية.  -
 أ  يكو  صاحب بنية جسدية قوية.  -
 ء والبديهة.أ  يتمتك بدرجة عالية م  الذكا  -
 أ  يتمتك بدرجة عالية م  الشجاعة العاقلة.  -
 عاماه. 22أ  ا يتجاوز عمر الفرد   -

ومنن  يجتنناز تلننك اائتبننارات والمواصننفات يئضننك لعنندة مسننتويات تدريبيننة وتئصصننية تشننمل التنندرب 
 على الجوانب التالية:

 اللياقة البدنية.  -
 التكتيك العسكري.  -
 المبنية.القتال شي المناطق   -
 القتال القريب.  -
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دورات تئصصنية شني )المشناة، الندروع، القنننص، الهندسنة، المالحنة، اإلسنعاأ األولني، األسننلحة،   -
 القتال م  ئالل السيارات(.

 التعايش شي الظروأ الصعبة.  -
 التعامل مك الطوق وحجز الرها  .  -

احة وغطنننس، ركنننوب الئينننل، قينننادة وتنننأتي تلنننك الجواننننب باإلضننناشة إلنننى المتطلبنننات العامنننة مننن  )سنننب
 اآلليات الثقيلة، اللغة العبرية(.

إ  الوصنول إلنى مسننتو  عناٍل من  المهننارة القتالينة ينأتي بعنند جهند دؤوب ومتواصنل باإلضنناشة إلنى مننا 
 يتم تجهيز الفرد به م  عتاد ووسا ل قتالية متنوعة.

ر القنوات قند أوكنل لهنا مهنام ئاصنة وا   الناظر إلى ذلك اإلعداد والتجهيز لهو علنى يقني  تنام بنأ  هنذ
كا  م  أبرزها ما يطلق عليه )ئلنأ ئطنوط العندو( والتني بنرزت ئنالل العندوا  األئينر علنى قطناع 
غزة شي )موقك صوشا العسكري، موقك أبنو مطيبنق العسنكري، موقنك نحنل عنوز العسنكري، موقنك إينرز 

 تي سجلت كانجاز عظيم لها ومنها.العسكري(، واعتبرت بمثابة التجربة العملية الحقيقية لها، وال
 01/9/2102األمني، المجد 

 

 صحيفة األخبار اللبنانية ترّد على بيان حركة حماس  
أصدر المتحد  الرسمي باسم حركة "حماس" شني غنزة، سنامي أبنو زهنري، بيانناه علّنق شينه علنى تقرينر 

يا عاليننة الدقننة" )العنندد الزميننل قاسننم س. قاسننم بعنننوا  "القسننام لطهننرا : نرينند دشاعننات جويننة وصننوار 
(، واصننننفاه التقريننننر بننننن"المفبرك والمننننزور". تأسننننأ "األئبننننار" لتعننننابير 2102شننننباط  7السننننبت  2204

المسؤول شي "حماس"، وتؤكد ثقتها بالمصنادر الدائلينة شني "حمناس" التني قندمت لهنا المعلومنات التني 
شنني الحركنة، عننزت الرشننق، وردت شني التقريننر. كنذلك تأسننأ "األئبننار" لقنول عضننو المكتنب السياسنني 

"إ  الصحيفة تطع  المقاومة شي ظهرها وا تئدم إا العدو الصهيوني". وتؤكد شي المقابل أ  موقفها 
كا  وا يزال ثابتاه إلى جانب جميك قو  المقاومة شي لبنا  وشلسطي ، وحرصها على أشضل العالقات 

 مك حركة "حماس".
 9/2/2102األخبار، بيروت، 

 

 كل جمعة شرق غزة يجمعون المعلومات لحماس العبري: المتظاهرون في "1414موقع " 
زعننننم مصنننندر عسننننكري إسننننرا يلي أ  حركننننة حمنننناس تسننننتغل تواجنننند : ترجمننننة صننننفا -القنننندس المحتلننننة 

 المتظاهري  الفلسطينيي  شرقي غزة شي كل جمعة لجمك المعلومات لما وراء السيان.
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ي عننن  المصننندر قولنننه: "إ  حمننناس تنننزن بعيونهنننا " المقنننرب مننن  الجنننيش اإلسنننرا يل1313ونقنننل موقنننك "
للتظاهر قرب الجدار بينما تكم  مهمتهم الحقيقية شي مسا المنطقنة شنرقي غنزة واإلطنالع علنى سنير 

وقنننال إ  حمننناس تهننندأ مننن  وراء ذلنننك لفحنننص مننند  يقظنننة قنننوات الجنننيش وراء  القنننوات وتموضنننعها".
لعسنكرية، وأننه ا يوجند شنك شني أ  حمناس الحدود وجمك معلومنات تمهينداه اسنتكمال تعيني  أهنداشها ا

 تحاول شحص الجانب اآلئر. على حد تعبيرر.
 01/2/2102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 نتنياهو يدرس تغيير شكل كلمته أمام الكونجرس األمريكي  :مسؤولون إسرائيليون 

 و إسننرا يليو  يدرسننمسننؤولو  ، أ  محمنند اليمنناني، عنن  9/2/2102، وكالــة رويتــرز لألنبــاءذكننرت 
تغيير الطريقة التي سيلقي بها ر يس الوزراء اإلسرا يلي بنيامي  نتنياهو كلمته المقررة أمام الكونجرس 
األمريكي الشهر المقبنل شني محاولنة لتهد نة الضنجة التني نشنبت بني  الحنزبي  الجمهنوري والنديمقراطي 

 بسبب الكلمة المرتقبة والتي ستركز على إيرا .
إمكانينننننة أ  يتحننننند  نتنيننننناهو أمنننننام جلسنننننة مغلقنننننة  يدرسنننننو  إ  مسنننننؤولو  إسنننننرا يليو  وقنننننال مصننننندر

للكنونجرس بندا من  بن  الكلمنة تلفزيونينا شني وقنت يحظنى بنسنبة مشناهدة عالينة امتصناص قندر منن  
 الضجة المثارة بشأ  الحد .

مننة األمريكيننة وهننناك ئيننار يئننر بننأ  يلقنني نتنينناهو كلمتننه أمننام ااجتمنناع السنننوي للجنننة الشننؤو  العا
 اإلسرا يلية )إيباك( شي واشنط  شي نفس األسبوع وليس أمام الكونجرس.

وقال مصدر مقرب م  مكتب ر يس الوزراء "القضية محل بح  مننذ أسنبوع. ينناقش )نتنيناهو( األمنر 
مك حزب ليكود والبع  يقول إنه يجب أ  يتئلى ع  إلقناء الكلمنة شني حني  يقنول يئنرو  إننه يجنب 

 ."أ  يلقيها
شني اجتمناع انتئنابي لننيالليكودي، إننه مصنمم علنى ، أ  نتنياهو قنال 9/2/2102، 48عرب وأضاشت 

 إلقاء ئطابه أمام الكونغرس األميركي بئصوص البرنام  النووي اإليراني.
وشنني ردر علننى اانتقننادات األميركيننة واإلسننرا يلية التنني وجهننت لننه، قننال نتنينناهو إنننه تجننري بلننورة اتفنناق 

 را ، شي حي  هناك م  ينشغل بالسياسة.سيء مك إي
وقال أيضا إنه م  واجبه كر يس حكومة أ  يبنذل جهندر لمننك التوصنل إلنى ياتفناق ئطينر منك إينرا ي، 

وأضنناأ يكاننننت هننناك ئالشننات جوهريننة بنني  إسنننرا يل والوايننات المتحنندة منننذ قينننام  علننى حنند وصننفه.
 مرة أيضاي.الدولة، وظلت العالقات متينة، وهكذا سيكو  شي هذر ال
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نما يوجوديي، وأننه يتعامنل معنه بكامنل  وقال أيضا إ  الحدي  ليس ع  موضوع سياسي أو حزبي، وا 
 المسؤولية.

 
 أحرونوت" بشن حملة لتشويه سمعته وسمعة زوجته يديعوتنتنياهو يتهم صحيفة " 

لية بنينامي  أدرن معلقنو  إسنرا يليو  بنارزو  تهجنم ر نيس الحكومنة اإلسنرا ي: أسنعد تلحمني - الناصنرة
ألنهنا تعمنل علنى تشنويه سنمعته وسنمعة  "ينديعوت أحروننوت"نتنياهو على مالك أكثنر الصنحأ نفنوذاه 

زوجته م  أجل إسقاط اليمي  م  الحكم، شي إطنار حملتنه اانتئابينة الناجحنة إلنى اآل  القا منة علنى 
ة تهمنننيش المسنننا ل تحديننندر المسنننا ل التننني يطرقهنننا اإلعنننالم ويجنننب أ  تشنننغل النننرأي العنننام، شننني منننوازا 

 التي تسعى األحزاب المناشسة لطرحها بهدأ إظهار ششله شي معالجتها. "الشا كة"
، بعنند "تننويتر"، حنني  كتننب شنني حسننابه علننى "يننديعوت أحرونننوت"شننتا نتنينناهو أمننس معركننة ضنند شقنند 

موا اإلعنالم"أسنبوعي  منن  مطالبتنه أقطنناب حزبنه بننأ    "تينديعوت أحرونننو "، أ  مالننك "ا تئناشوا، هنناجا
، وأننه ا يتنردد شني "هنو الجهنة الر يسنية التني تقنأ وراء اإلسناءات المتكنررة لنه ولزوجتنه"نوني منوزس 

غننالق صننحيفة  "ليكننود"اسننتئدام كننل الوسننا ل منن  أجننل إسننقاط   "إسننرا يل اليننوم"بزعامتننه عنن  الحكننم وا 
صنحيفة وموقعهنا . وتنابك أ  ال"ليستعيد لصنحيفته سنيطرتها الكاسنرة علنى الصنحاشة المكتوبنة"المناشسة 

منصتا  تقوما  باستدعاء تشهير سئيأ وأئبار كاذبة وملفقة كجزء م  "هما  "واينت"على اإلنترنت 
 ."حملة إعالمية إلسقاط حكم ليكود

يعننناني "نننناحوم بارنيننناع بهجنننوم عنينننأ، واصنننفاه نتنيننناهو بأننننه  "ينننديعوت أحروننننوت"ورّد كبينننر معلقننني 
مضنننيفاه أ  ثمنننة منننياله لدينننه إلطنننالق تصنننريحات غينننر  ،"اضنننطرابات وبحاجنننة إلنننى عنننالن شننني المشنننفى

مسننؤولة، مشننككاه شنني قنندرات ر ننيس الحكومننة علننى اتئنناذ قننرارات. وقننال إ  مننا نشننرته الصننحيفة يعتمنند 
 على الشكاو  القضا ية التي تقدم بها عمال سابقو  شي مقر ر يس الحكومة.

 01/2/2102، الحياة، لندن
 
 "إسرائيلـ"رة بكثافة لنتنياهو يدعو يهود فرنسا إلى الهج 

دعنا ر نيس الحكومنة اإلسنرا يلية بنينامي  نتنيناهو مجندداه أمنس يهنود شرنسنا : أ أ ب -القدس المحتلة 
إلى الهجرة شي شكل مكثأ إلى إسرا يل. وقال ئالل اجتماع انتئابي شي القدس مئصص للفرنسيي  

. وأضاأ شني "م هنا عودوا إلى وطنكمأقول ليهود شرنسا: مستقبلك"اإلسرا يليي  شي أحد شنادق القدس: 
 ."ننتظر هجرة مكثفة ليهود أوروبا وشرنسا ئصوصاه إلى إسرا يل"ظل تصفيق حاد: 

 01/2/2102، الحياة، لندن
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 بـ"اللصوص" 48أراضي ب ينعت العرب بينيت 

شني ننندوة (، 2|2أثنارت كلمنة لنوزير ااقتصنناد اإلسنرا يلي نفتنالي بينينت ألقاهننا الينوم ااثنني  ): الناصنرة
بجامعنننة تنننل أبينننب، غضنننباه واسنننعاه شننني صنننفوأ الطلبنننة العنننرب علنننى ئلفينننة منننا تضنننّمنته كلمتنننه مننن  

 تصريحات عنصرية ضد المواطني  العرب دائل األراضي الئط األئضر.
وشارك شي الندوة إلنى جاننب النوزير بينينت، ممثلنو  عن  مئتلنأ األحنزاب اإلسنرا يلية لطنرض بنرامجهم 

 الطلبة الذي  سيصوتو  هذر السنة شي اانتئابات البرلمانية ألول مرة. اانتئابية أمام م ات
يتدهور منذ عقد زمنني،  34وئالل كلمته، اّدعى الوزير اإلسرا يلي أ  "األم  الدائلي شي أراضي الن 

وشي أماك  معينة ا يتواجد"، مضيفاه "م  يحاول التجوال شي النقب شي السنوات األئيرة يعرأ أنه لم 
بامكانه ترك سيارته بالقرب م  الجرأ الصغير أو قرب أحد الوديا ، ألنه سنيتم سنرقتها، وكنذلك يعد 

 األمر شي بيتا تكفا والجليل".
وأضنناأ بينيننت "شنني القنندس الشننرقية وشنني كننل قريننة ومدينننة عربيننة ا يمكنن  النندئول، ألنننه شنني دولننة 

 إسرا يل تعمل سلطة القانو ، ولك  ليس شي هذر البلدات".
على أقوال بينيت، اندلعت عاصفة شي القاعة، حي  غادرها عشنرات الطنالب العنرب واليسناريي   وردا

وهنم ينرددو  " بينيننت شاشني"، لينّرد الننوزير اإلسنرا يلي بمئناطبتهم قننا اله "أهربنوا، هنذر هنني دا مناه طريقننة 
   اليسار، الهرب".

يكنرر  إننه الهم بالسرقة ثنم يقنول وقال عدد م  الطلبة العرب "إ  بينت يشمل العرب كلهم شي اتهامه 
 العرب، مك أ  تصريحاته تحر  على العنصرية".

 9/2/2102قدس برس، 
 
 مارسآذار/ الروس" قبل انتخابات اليهود ت اصو أتسعى لكسب " اإلسرائيليةحزاب األ 

 .م  اليهود إسرا يلشي الم ة م  سكا   21المهاجري  الروس نحو : يمثل أميرة شهمي - عسقال 
الروس المحاشظي  النذي  ينتمنو  للطبقنة العاملنة أصنبحت تمثنل عنصنرا مهمنا شني الحيناة  أصوات ا  و 

 المقبل. يذارمارس  07تحسب األحزاب حسابه قبل اانتئابات البرلمانية شي و  .السياسية
وتشنننمل أصنننوات النننروس مجموعنننة مننن  المهننناجري  مننن  أوكرانينننا ومولننندوشا وجورجينننا وروسنننيا البيضننناء 

بيتننا اليمينني النذي  إسنرا يلالماضني كاننت نسنبة كبينرة من  هنذر األصنوات تنذهب لحنزب وغيرها وشي 
 يتزعمه وزير الئارجية المولدوشي المولد أشيجدور ليبرما .
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غيننر أ  التحقيننق يجننري مننك مسننؤولي  شنني الحننزب بسننبب اتهامننات بالفسنناد وتشننير اسننتطالعات الننرأي 
السباق على أشدر استمالة المتحولي  ع  تأييد الحزب ولذلك ش إلى أ  التأييد الشعبي للحزب يتراجك.

ليس شقط م  حزب ليكود بزعامة ر يس الوزراء بنيامي  نتنياهو بل من  وزينر ااقتصناد نفتنالي بينينت 
 الذي يمثل التيار القومي المتشدد وكذلك م  تيار يسار الوسط شي المعارضة.

مقعندا شني الكنيسنيت  02ليهنودي بمنا يصنل إلنى وقال بينيت الذي يتوقك أ  يفوز حزبنه حنزب البينت ا
لرويترز أثناء جولة شي إطار الحملة اانتئابية شي عسقال  "نح  نر  حركة )نزوض( كبيرة م  حزب 

وأضنناأ أ  هننؤاء الننروس "يبحثننو  عنن  حننزب يتمتننك بننالقوة ويأئننذ موقفننا قويننا شيمننا  ليبرمننا  لحزبنني."
 "يتعلق بقيمنا قيمنا اليهودية وأيضا األم .

 9/2/2102، وكالة رويترز لألنباء
 
 في مستوطنة "عوفرا" مبان   9االحتالل سنتين لهدم  سلطاتالعليا اإلسرائيلية تمنح  

العلينننا الينننوم سنننلطات ااحنننتالل  اإلسنننرا يليةبعننند سننننوات مننن  المنننداوات، منحنننت المحكمنننة : 34عنننرب 
ة ئاصة، ورغم قبول المحكمنة منازل شي مستوطنة "عوشرا" أقيمت على أرا  شلسطيني 2سنتي  لهدم 

"ينش دين "  قرية عي  يبرود، ومنظمات حقنوق اإلنسنا  األراضي م لاللتماس الذي تقدم به أصحاب 
إا أ  المهلنننة التننني منحتهنننا المحكمنننة تعنننني مننننا الحكومنننة اإلسنننرا يلية مهلنننة ، 2114و"بتسنننيلم" عنننام 

يجاد طرق للتنصل م  تنفيذر.  طويلة للتنصل م  تنفيذ القرار وا 
 8/2/2102، 48عرب 

 
 يتماشى مع القانون الدولي والتقاليد اليهوديةال  منزل فلسطيني 400 بهدم": قرار نتنياهو حاخامات" 

كشفت مصادر سياسنية شني إسنرا يل، أ  ر نيس النوزراء بنينامي  نتنيناهو، : الشرق األوسط - تل أبيب
القانونيننة التنني ينندعم بناؤهننا ااتحنناد هنندم كاشننة المبنناني غيننر "ووزيننر دشاعننه موشننيه يعلننو ، اتفقننا علننى 

، وسنط الضننفة الغربينة. ويبننرر الثننا ي الحنناكم شني إسننرا يل تشنريد أصننحاب "األوروبني شني المننناطق ن
بأ  هذر األراضي ئاضنعة للسنيطرة اإلسنرا يلية الكاملنة ولنيس  2111هذر البيوت، البالغ عددها نحو 

لك  هذا التوجه وئطورته يقلق أوساطا غير قليلة شي  للسلطة الفلسطينية ولذلك شال يجوز البناء شيها.
م  الحائامات اليهود م  مئتلنأ أنحناء العنالم، نتنيناهو إلنى وقنأ  311إسرا يل. وقد دعا أكثر م  

برسالة مفتوحة إلى ر نيس النوزراء  "حائامات م  أجل حقوق اإلنسا "هدم المنازل الفلسطينية. وتقدم 
 ."القانو  الدولي والتقاليد اليهودية"فه ا يتماشى مك اإلسرا يلي، وقالوا له إ  موق
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منزل شلسطيني شي الجزء الذي تسيطر عليه إسنرا يل من   311تدمير أكثر م  "وجاء شي الرسالة أ  
الضفة الغربية، سيتسبب بمعاناة إنسانية عظيمة. وم  واجب دولنة إسنرا يل ضنما  حقنوق كنل إنسنا  

من  حنق كنل إنسنا  الحصنول علنى شرصنة عادلنة لبنناء مننزل لنفسنه يعيش تحت السيطرة اإلسنرا يلية. 
وألسننرته، بغنن  النظننر عنن  الوضننك الحننالي لعمليننة السننالم أو وجهننات النظننر المئتلفننة حننول ااتفنناق 

 ."النها ي
 01/2/2102، الشرق األوسط، لندن

 
 ساعة يوميا   20طاقة شمسية تولد الكهرباء  محطةشركة إسرائيلية تبني  

قالت شركة برنميلر اإلسرا يلية للطاقة يوم ااثنني  إنهنا سنتبني محطنة للطاقنة : ك شاروقمال - القدس
مليو  دوار( بااستعانة بتكنولوجيا لتئزي  الطاقة تولد  77.27) شيكلمليو   411الشمسية تتكلأ 
 ساعة يوميا. 21الكهرباء لنحو 

شدادي  شي بلندة ديموننة  001ساحة م على-ميجاوات 01التي تبلغ قدرتها -وستشيد المحطة الجديدة 
وستضننم التكنولوجيننا الحاليننة للطاقننة الشمسننية الحراريننة المننزودة بمنظومننة  إسننرا يلالصننحراوية بجنننوب 

 تحت األر  لتئزي  الحرارة استئدامها ليال.
وسننتبيك  2107وقالننت شننركة برنميلننر للطاقننة إنهننا تأمننل باسننتكمال بننناء المحطننة بحلننول مطلننك عننام 

هرباء م  ئالل شبكة التوزينك القومينة. وقالنت الشنركة إننه ئنالل السناعات األربنك من  الينوم عند ذ الك
 ستستعي  بالكتلة الحيوية لتوليد الطاقة. شانهاالتي ستكو  شيها الطاقة الشمسية غير كاشية 

 9/2/2102، وكالة رويترز لألنباء
 

 حّمامات عامة ىإلعريقة غربي المسجد األقصى  إسالميةاالحتالل يحّول معالم  
 اإلسرا يليإ  ااحتالل  2/2/2102شي بيا  لها ااثني  ” مؤسسة األقصى للوقأ والترا “قالت 

ضم   –” جسر أم البنات“التاريئية العريقة شي منطقة  اإلسالميةحّول عددا م  المعالم والعقارات 
حّمامات  إلىاألقصى متراه غربي المسجد  21الواقعة على بعد نحو  –منطقة حي باب المغاربة 

عامة لليهود والسياض األجانب الذي  يرتادو  منطقة ساحة البراق ، والتي يستعملها ااحتالل كساحة 
م، وأوضحت المؤسسة أ  هذر 0267للصلوات اليهودية، بعد أ  كا  هدم حارة المغاربة عام 

زال ااحتالل يعمل به التهويدي ، الذي ما ” بيت شطراوس“الحمامات ومراشقها تأتي ضم  مشروع 
 وأنجز مراحل منه ، ويواصل هذر األيام العمل به بوتيرة عالية وتسارع اشت.

9/2/2102، مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم  
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 من محرري الصفقة أعاد االحتالل أحكامهم السابقة 26: مركز "أحرار" 

" الذي  أعاد ااحتالل شاليط-ار أشاد مركز حقوقي شلسطيني أ  عدد محرري صفقة "وشاء األحر 
أسيرا، وذلك بعد أ  أعاد ااحتالل  22األحكام السابقة لهم بعد إعادة اعتقالهم قبل شهور بلغ 

األحكام السابقة بحق األسيري  مجدي عجولي م  قفي  بطولكرم، واألسير زاهر ئطاطبة م  بيت 
 شوريك بنابلس.

( أ  2|2اإلنسا  شي بيا  تلقته "قدس برس" ااثني  )وذكر مركز "أحرار" لدراسات األسر  وحقوق 
محكمة ااحتالل أعادت األحكام السابقة بالمؤبد بحق سبعة أسر  م  مدينة القدس وهم: عالء 

براهيمالبازيا ، وناصر عبد ربه، ورجب الطحا ،  مشعل، وجمال أبو صالا، وعدنا  مراغة،  وا 
سماعيل حجازي.  وا 
أسيرا م  مد  الضفة الغربية، وحكم ااحتالل  02السابقة بالمؤبد بحق  ماألحكاكما أعاد ااحتالل 

حكم على أحد أسر  الصفقة المعاد اعتقالهم بالسج  مدة ستة شهور وهو األسير المري  جهاد بني 
 جامك م  عقربا قضاء نابلس، والذي تحرر مؤئرا بعد انقضاء مدة سجنه.

 2100أسيرا تحرروا عام  41د اعتقال ما يقارب م  وأشار مركز "أحرار" إلى أ  ااحتالل أعا
عقب عملية الئليل المعروشة،  ،2103بموجب صفقة "وشاء األحرار" وذلك شي شهر حزيرا  )يونيو( 

 مصر راعية لذلك ااتفاق. والتي كانتوجاء اعتقالهم على نحو مئالأ لما تم ااتفاق عليه 
9/2/2102، قدس برس  

 
 ي زنازين العزل مستحيلةف الحياةأسير فلسطيني:  

وقال  وصأ أسير شلسطيني الحياة شي زنازي  العزل شي سجو  ااحتالل، بأنها مستحيلة.: رام هللا
مؤبدا،  20األسير المعزول شي زنزانة شي سج  "مجدو" اإلسرا يلي ثابت مرداوي والمحكوم بالسج 

لسطينية "أنا هنا شي عزل سج  شي رسالة له إلى "هي ة شؤو  األسر  والمحرري " شي السلطة الف
مجيدو أعيش شي زنزانة صغيرة جدا أنا واألسير محمود العارضة، الحياة شبه مستحيلة دائل 
الزنزانة، بسبب وضعها السيئ وحجمها الصغير، يوجد شي الزنزانة برشي  )منصات للنوم( واحد شوق 

حا ط، المساحة بي  البرش والئزانة ، طول البرش هو طول الزنزانة، ويقابل البرش ئزانة شي الاآلئر
سنتمر، أي  21هي المساحة الوحيدة الفارغة والتي يمك  أ  نستعملها وهي بطول البرش وبعر  

عندما أصلي وجهي يكو  باتجار البرش أل  القبلة بنفس ااتجار، وبما أ  عر  المساشة للصالة 
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، دا ما هذا يحد  معي، ا سم شقط شعندما أسجد يضرب رأسي بطرأ البرش الحديدي 21هو 
 ".اآلئروزميلي شي نفس الوقت أل  هذر المساحة ا تسعنا، بل نصلي واحد تلو  أنااستطيك الصالة 

نجلس شيه  أ ئر نستطيك يونح  جالسي  على البرش، ا مكا   ساعة 23وأضاأ "نمضي الن 
حت عصبيا وأشعر بالزنزانة، الوضك صعب جدا وأحيانا أشعر بضغط نفسي وحالتي تسوء وأصب

 بضيقة نفس قوية".
ومضى األسير مرداوي يقول شي سردر لمعانته شي العزل إنه "منذ سنتي  وأكثر وأنا أطلب بادئال 
طبيب أسنا  ليعالجني، كل مرة بعد طول معاناة يواشقو  على ذلك، وعندما يصل الطبيب وبعد أ  

األمر جلس الطبيب معهم، ووضك ئطة  يضك ئطه للعالن، يرشضوها وا يواشقو  عليها، شي نهاية
عالن حسب طلبهم، وكا  يجب أ  نبدأ العالن منذ أسابيك، واآل  إدارة السج  يدعو  بأ  هذا 
الطبيب ا توجد معه مساعدة وأ  األوراق والشهادات التي قدمها باسم مساعدته غير صحيحه، 

 عالجتي".وجدت ل  يسمحوا له بم إذاوبدو  معرشة م  هي مساعدته حاليا 
9/2/2102، قدس برس  

 
 "بفرض غرامات مالية مرتفعة جدا   نفسيا   األسيرات تحارب إسرائيل"قراقع: " 

تقوم بمحاربة  إسرا يل، أ  أمسوالمحرري  عيسى قراقك  األسر صرض ر يس هي ة شؤو  : رام هللا
عشرات  إلىصل الموقوشات نفسيا م  ئالل مطالبته  بدشك غرامات مالية مرتفعة جدا ت األسيرات

 .الشواكلاأ ي
تمارس السرقة المقننة منذ شترة طويلة م  ئالل شر  الغرامات المالية على  إسرا يلوقال قراقك "

األسر  واألسيرات، ولك  السنوات القليلة الماضية أصبحت الغرامات التي تفرضها محاكم ااحتالل 
 على األسر  بشكل عام عالية جدا، ا سيما األسيرات".

باعتقال أي شتاة أو امرأة شلسطينية وتطلب لها المحكمة حكما  إسرا يلأضاأ قراقك "عندما تقوم و 
هذر أصبحت  أ ألشهر قليلة، شي الوقت ذاته يفر  عليها غرامة مالية عالية جدا، شهذا يدلل على 

عامة وموجهة م  أعلى المستويات شي حكومة ااحتالل، ئصوصا وأ  هذر  إسرا يليةسياسة 
لمحاكم ليست أكثر م  أدوات موجهة م  قبل أجهزة المئابرات والشاباك، وذلك بهدأ سلب أموال ا

دئالالشعب الفلسطيني،   ".واإلحباطشي حالة م  القلق والتوتر  األسيراتعا الت  وا 
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" أسيرة يعش  شي ظروأ 20وضك األسيرات شي سج  الشارو ، حي  يوجد شيه " إلىوتطرق قراقك 
اعتقاله  وما تعرض  له  األولىعوبة، ولكل واحدة منه  قصة مثيرة منذ اللحظات شي غاية الص

 أثناء التحقيق م  اعتداءات وضرب وشتم وابتزاز.
01/2/2102، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 عسقالن وغرامات وحرمان من الزيارات سجنمحاكمات داخلية في  

إدارة سج  عسقال   إ األسر  كريم عجوة، شادي أبو سعد : قال محامي هي ة شؤو  -رام هللا
أجرت محاكمات دائلية لعشرة أسر  شي السج ، وشرضت عليهم عقوبات تتمثل بغرامات مالية بقيمة 

 شيكال لكل أسير، والحرما  م  زيارات األهل لمدة تصل إلى الشهر. 221
كمات الدائلية وبحسب األسير ناصر أبو حميد ممثل سج  عسقال ، شا  هذر العقوبات والمحا

التابعة إلدارة السجو  يراشقها أشراد م  الشرطة « اليماز»جاءت بعد أ  شتشت وحدة ئاصة تدعى 
ئران األسر  إلى الساحة 4شي قسم  03باقتحام غرشة  ، على نحو استفزازي والعب  بمحتوياتها، وا 

لحاق األضرار بأغراضهم وسحب األجهزة الكهربا ية م  غرشتهم. واستمرت ع ملية التفتيش سبك وا 
 ساعات.

شلسطينيا، وطالت ااعتقاات محاشظات  02وشي اإلطار ذاته اعتقلت قوات ااحتالل اإلسرا يلي 
عدة شي الضفة الغربية، وذكر نادي األسير أ  شرطة ااحتالل اعتقلت ئمسة مقدسيي  م  الطور 

 ونابلس. بينهم قاصرا . وشملت ااعتقاات محاشظات بيت لحم والئليل وأريحا
01/2/2102، القدس العربي، لندن  

 
 أسير فلسطيني يقهر السجن بحصوله على الماجستير من جامعة أمريكية 

نال األسير الفلسطيني محمد القواسمة درجة الماجستير شي العلوم السياسية م   اشي: را د-غزة 
ة على ظروأ السج  المريرة جامعة "شيكتور شل إنترناشونال" األمريكية بتقدير ممتاز متغلباه بجدار 

 الفلسطيني.وقهر سلطات ااحتالل "اإلسرا يلي"، وشق ما أعل  "نادي األسير" 
وحصل القواسمة، وهو م  الئليل شي الضفة الغربية، على الماجستير ع  رسالة بعنوا  "األسر  

  ".وصناعة القرار السياسي الفلسطيني
هذر الئطوة تأتي شي إطار تحّدي األسير الفلسطيني وقال شي تصريحات نقلها "نادي األسير" "إ  

 ".لقهر الّسجا  والذي يعمل بكل جهودر لتفريغنا م  محتوانا الوطني والثقاشي
01/2/2102، الخليج، الشارقة  
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 شرق غزة "الجدار"قـوات االحتـالل تفتـح نيرانها باتجاه المتظاهرين قرب  

 يلي المتمركزة على طول الحدود الشرقية مك قطاع غزة، أقدمت قوات ااحتالل اإلسرا شايز أبو عو :
بعد ظهر أمس، على شتا نيرا  أسلحتها الرشاشة على عدد م  المواطني  الذي  نظموا شرق مدينة 

 غزة تظاهرة ضد تأئير إعادة اإلعمار، والمطالبة برشك الحصار اإلسرا يلي ع  القطاع.
ل المعتلي  أبران المراقبة، والمتمركزي  على السيان وأوضحت مصادر محلية وأمنية أ  جنود ااحتال

األمني الفاصل بي  شرق القطاع ودائل الئط األئضر، شتحوا النار على تظاهرة شارك شيها 
 عشرات المواطني  شرق غزة، دو  أ  يمبلغ ع  وقوع إصابات شي األرواض.

الوطنية لكسر الحصار، شارك شيها وأشارت المصادر ذاتها إلى أ  التظاهرة التي دعت إليها اللجنة 
العشرات م  المواطني  الغاضبي  الذي  حاولوا عدة مرات ااقتراب م  السيان األمني وغرس العلم 
الفلسطيني، إا أ  كثاشة النيرا  حالت دو  ذلك، ما اضطرهم إلى القيام باشعال إطارات السيارات 

 حتالل.شي األماك  القريبة م  السيان وعلى مرأ  جنود اا
وكا  المتظاهرو  الذي  رشعوا األعالم الفلسطينية وأشعلوا إطارات السيارات والالشتات المنددة بسياسة 
ااحتالل اإلسرا يلي والمطالبة المجتمك الدولي بالضغط عليه لرشك الحصار الجا ر المفرو  على 

 القطاع منذ ما يزيد على ثماني سنوات، رددوا الهتاشات ضد ااحتالل.
يمذكر أ  عدداه كبيراه م  الصحاشيي  ووسا ل اإلعالم المئتلفة شاركت شي تغطية التظاهرة ونقلها 

 المباشر عبر بع  القنوات الفضا ية.
01/21/2102، األيام، رام هللا  

 
 مواجهات في سلواد عقب منع المواطنين مـن زراعـة أراضيهـم المهـددة باالستيطان 

واجهات أمس، بي  عشرات المواطني  م  قرية "سلواد" شرق رام هللا، "األيام": وقعت م –رام هللا 
  وعدد م  جنود ااحتالل اإلسرا يلي، الذي  حاولوا منك المواطني  م  زراعة أرا  تعود لبع

 مواطني القرية بأشجار الزيتو .
بع   إصابةوذكر ر يس مجلس بلدي "سلواد" عبد الرحم  صالا، أ  المواجهات أدت إلى 

 واطني  باائتناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي وجهه الجنود صوبهم.الم
01/21/2102، األيام، رام هللا  
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طالق النار تجاه مراكب الصيادين   رفح: زوارق االحتالل تكّثف عمليات المطاردة وا 
ا يلية، صعدت م  محمد الجمل: أشادت مصادر محلية وشهود عيا ، بأ  زوارق حربية إسر  -غزة 

عمليات إطالق النار والمطاردة لمراكب وقوارب الصيادي  شي ميار البحر ئالل ساعات ليلة أول م  
 أمس وصباض وشجر أمس، ئاصة قرب الحدود المصرية الفلسطينية جنوب غربي محاشظة رشا.

د مساحات وبحسب المصادر ذاتها، شا  الزوارق واصلت تضييق الئناق على الصيادي ، عبر تحدي
 الصيد، واقتصارها على مناطق محدودة قرب الشاطئ.

وأوضا الشهود أ  الزوارق تنفذ منذ يومي  عمليات استفزازية، وتقوم بانزال بع  القوارب المطاطية، 
 اشتي  إلى أ  العمليات المذكورة ئلقت حالة م  التوتر على طول المنطقة الساحلية.

ا هم م  ااستمرار شي تنفيذ مثل هذر الممارسات، مؤكدي  أنها م  جانبهم، عبر الصيادو  ع  استي
ألحقت ضرراه كبيراه بهم، وزادت م  معاناتهم وأسرهم، ئاصة أنها جاءت قبيل العاصفة المرتقبة 
بيومي ، والتي م  المتوقك بعد انتها ها أ  تسهم شي زيادة كمية األسماك شي الميار، وبالتالي تحسي  

 شرص الصيد.
الصيادو  المنظمات الحقوقية الدولية، والهي ات المعنية، بالوقوأ إلى جانبهم والحد مما وطالب 

 يتعرضو  له م  اعتداءات يومية م  قبل قوات ااحتالل.
إلى ذلك، أطلقت دبابات وأبران ونقاط مراقبة عسكرية إسرا يلية، منتشرة شي محيط معبر "كيسوشيم"، 

محاشظة ئا  يونس، النار بشكل متقطك ئالل ساعات ليلة  الواقك على ئط التحديد شمال شرقي
 أول م  أمس وشجر أمس، مستهدشة مناطق متفرقة م  بلدتي عبسا  الجديدة وئزاعة.

01/21/2102، األيام، رام هللا  
 
 عن الضفادع البشرية االحتالل يطارد صيادي غزة بحثا   

صيادي  شلسطينيي ، تم اعتقالهم  2سؤال وحيد يمكررر الضابط الصهيوني على وكاات: -المجد
هذا  ونقلهم إلى ميناء "أسدود" العسكري الصهيوني الواقك شمال قطاع غزة، نهاية الشهر الماضي.

البحري"، التابعة لكتا ب القسام، الجناض المسلا لحركة  الكوماندوسالسؤال الذي يستفسر ع  شرق "
قول أحدهم لوكالة األناضول عقب اإلشران عنهم "حماس"، لم تك  له أية إجابة لد  الصيادي ، كما ي

 بعد ساعات طويلة م  ااستجواب دائل إحد  غرأ التحقيق.
عاما( الذي رش  الكشأ ع  اسمه  24وشي مشهد يتكرر بشكل شبه يومي، يقول الصياد نا ل )

ههم، وتقوم كاماله، إّ  قوات البحرية الصهيونية تحتجز مراكبهم، وتمطلق نيرا  زوارقها بكثاشة تجا
 باعتقالهم وااستفسار منهم ع  المقاومة وتدريباتها العسكرية شي عر  البحر.
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وّكاّلب واحد م  بي  عشرات الصيادي  الذي  تم احتجازهم مؤئرا لعدة ساعات م  قبل قوات البحرية 
كيم، "هناك هوس لد  الجيش الصهيوني، بعد عملية اقتحام المقاومة لقاعدة زي الصهيونية. وتابك:

شما م  يوم إا ويتم احتجاز بع  الصيادي ، ثم اإلشران عنهم بعد ساعات م  التحقيق، ومحاولة 
 الضباط الصهاينة جمك معلومات ع  المقاومي  ئاصة الضفادع البشرية".

وبالرغم م  اتفاق وقأ إطالق النار، إا أ  ااعتداءات الصهيونية بحق الصيادي  شي قطاع غزة ا 
 ، كما يقول نقيب الصيادي  الفلسطينيي  نزار عياش.تكاد تتوقأ

وأكد نقيب الصيادي  الفلسطينيي  نقال ع  الصيادي  تعرضهم لتحقيقات مكثفة م  قبل الضباط 
التابعة لكتا ب القسام،  الكوماندوسالصهاينة لجمك معلومات ع  المقاومة الفلسطينية ئاصة وحدة 

 بحر.والتدريبات التي تمجريها على شاطئ ال
وتعتبر دولة الكيا  شي الوقت الحالي، شاطئ بحر غزة، وشق عدنا  أبو عامر المحلل السياسي 
والئبير شي الشأ  اإلسرا يلي، ساحة للمالحقة والبح  واستهداأ الفلسطينيي  ئاصة عقب عملية 

 زيكيم.
سر انتهاكاتها أّ  دولة الكيا  تتئوأ م  عمليات مشابهة لزيكيم، وهو ما يمف عامر،ويمضيأ أبو 

 اليومية بحق الصيادي ، شي قطاع غزة.
وتابك: "هناك هوس وتئوأ لد  الصهاينة م  وحدة الضفادع البشرية التابعة لكتا ب القسام، لهذا 
هي تقوم بشكل شبه يومي باعتقال الصيادي  واحتجازهم، لمعرشة الفرق البحرية شي كتا ب القسام 

 الذي تصل إليه".وطبيعة تدريباتهم، والعمق البحري 
كما أّنه وشي ظل إغالق السلطات المصرية لألنفاق الحدودية، شا  دولة الكيا  تئشى لجوء المقاومة 
شي قطاع غزة إلى البحر لتهريب الوسا ل القتالّية، وهو ما يدشعها وشق أبو عامر إلى جمك 

 المعلومات م  الصيادي .
9/2/2102األمني، المجد   

 
 فال غزةسوء التغذية يهدد أط 

يعاني األطفال الذي  تقل أعمارهم ع  ئمس سنوات شي قطاع غزة م  أنواع : محمد عمرا -غزة
متعددة م  سوء التغذية، لك  األكثر ئطرا وشيوعا لديهم هو سوء التغذية المزم ، المقتر  بنقص 

تور عدنا  العناصر الغذا ية الدقيقة، بسبب رداءة الغذاء المقدم إليهم وقلة كميته، بحسب الدك
الوحيدي المدير التنفيذي بجمعية أر  اإلنسا ، التي تقدم رعاية آلاأ األطفال الذي  يعانو  م  

 سوء التغذية.
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وتؤكد نتا   دراسة مسحية تنفذها الجمعية على سبعة وثالثي  ألأ طفل شي القطاع، ما يعتبرر 
اأ النسب المسوض بها مئتصو  معدات ئطيرة لسوء التغذية تصل إلى أكثر م  أربعة أضع

، ويتراوض سوء التغذية المزم  بي  %2و %4وتبلك معدات سوء التغذية الحاد ما بي   عالميا.
، وشقر الدم أقل م  ذلك بقليل، ويصل نقص %61، شي حي  يتجاوز نقص الزنك %02و 02%

 .%2.2، أما نقص الوز  بالنسبة للعمر شيبلغ %22شيتامي  "أ" إلى 
ارتفاع نسبة سوء التغذية المزم ، إلى حالة الفقر  -شي حدي  للجزيرة نت-الوحيدي ويعزو الدكتور 

والبطالة والحصار التي تعاني منها عا الت األطفال، وبالتالي عدم مقدرتها على توشير الغذاء 
المناسب كمما ونوعها، اشتها إلى المشاكل الطبية الناجمة ع  نقص المناعة التي شرضتها حالة سوء 

 لتغذية المزم  وتراشق ذلك مك قصر القامة التغذوي.ا
9/2/2102، الجزيرة نت، الدوحة  

 
عادة  وزير الخارجية المصري   إعمار غزةيبحث مع الياسون استئناف مفاوضات السالم وا 

التقى ساما شكري وزير الئارجية المصري، أمس ااثني ، إيا  الياسو  نا ب  الئلي : - القاهرة
مم المتحدة، على هامش مشاركته شي مؤتمر األم  بميونيا، وقال المتحد  الرسمي سكرتير عام األ

باسم وزارة الئارجية إ  اللقاء تناول العالقات بي  مصر واألمم المتحدة، وسبل تطويرها والتعاو  
 القا م بينهما، ئاصة شيما يتعلق بعمليات حفظ السالم شي العالم، والمشاركة المصرية الفعالة بها.

وأضاأ المتحد  الرسمي أ  اللقاء تناول بشكل مفصل األوضاع المأساوية شي قطاع غزة، والجهود 
التي تبذلها مصر مك النروي  لح  المجتمك الدولي، واألطراأ المانحة على االتزام بالتعهدات، 

 2103التي أعلنتها شي مؤتمر القاهرة إلعادة إعمار غزة، والذي عقد شي أكتوبر/ تشري  األول،
ئاصة شيما يتعلق بتوشير ااحتياجات الملحة لسكا  القطاع، وتوشير مواد البناء الالزمة، شضاله ع  

نروا" وبرنام  األمم المتحدة و توشير ااحتياجات العاجلة لمنظمة غو  وتشغيل الالج ي  "األ
 اإلنما ي.

 01/2/2102الخليج، الشارقة، 
 
 انسحب من مؤتمر ميونيخ بسبب قطر و"إسرائيل"وزير الخارجية المصري "الشرق األوسط":  

إ  انسحاب وزير « الشرق األوسط»كشفت مصادر دبلوماسية مصرية لن: سوس  أبو حسي  - القاهرة
الئارجية المصري ساما شكري م  إحد  جلسات مؤتمر ميونيا جاء نتيجة وجود وزير 

ئالل كلمة وزير الئارجية ااستئبارات اإلسرا يلي الذي كا  يجلس شي الصأ األول وكذلك 
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القطري شي جلسة عقدت مساء أول م  أمس، بمؤتمر األم  بميونيا، لبح  القضايا المتعلقة 
 بالشرق األوسط.

وأوضحت المصادر أ  شكري الذي كا  يجلس شي الصفوأ األمامية غادر القاعة شور اعتالء وزير 
  ااستياء الشديد تجار مواقأ قطر ضد الئارجية القطري المنصة إللقاء كلمته، شي إشارة تعبر ع

 مصر.
وئصصت الجلسة لبح  األوضاع شي الشرق األوسط وتحد  شيها وزير الئارجية القطري، ووزير 

 ااستئبارات والشؤو  ااستراتيجية اإلسرا يلي يوشال شتانيس.
 01/2/2102الشرق األوسط، لندن، 

 
 لفلسطينيةنخب إسرائيلية: السيسي فك ارتباط مصر بالقضية ا 

كتا ب »اعتبار « محكمة الشؤو  المستعجلة المصرية»احتفت نئب إسرا يلية بقرار : صالا النعامي
، الجناض العسكري لحركة حماس، تنظيماه إرهابياه، معتبرة أ  القرار يمثل ضربة «عز الدي  القسام

مركز »لسطينية. شقد عد قوية للقضية الفلسطينية، ويحس  م  قدرة إسرا يل على مواجهة المقاومة الف
القرار مقدمة لتئلي مصر ع  القضية الفلسطينية بشكل نها ي. « يروشاليم لدراسات المجتمك والدولة

وشي ورقة نشرها على موقعه يوم األربعاء أوضا المركز الذي يديرر دوري غولد، كبير المستشاري  
قرار سيساعد على إسدال الستار على السياسيي  لر يس الوزراء اإلسرا يلي بنيامي  نتنياهو أ  ال

المصالحة الوطنية الفلسطينية وسيقضي على يمال الفلسطينيي  شي الحصول على اعتراأ عالمي 
بدولتهم. شقد أشار الباح  بنحاس عنبري، الذي أعد الورقة إلى أ  القرار سيقلص م  هامش المناورة 

ام ئياري ، أحالهما مر: شاما أ  يتشب  ويضعه أم»أمام ر يس السلطة الفلسطينية محمود عباس: 
بئيار المصالحة مك حماس، وبالتالي يئسر العالقة مك مصر، على اعتبار أ  القاهرة تر  شي 

 «.تهديداه ألمنها القومي»الحركة 
ما أ  يتنازل ع  غزة وبالتالي يفقد حقه شي المطالبة بدولة شلسطينية، على اعتبار أ  المجتمك   وا 

م  ناحيته شدد تسفي بار يل معلق الشؤو  العربية شي «. نه ااعتراأ بدولة بدو  غزةالدولي ا يمك
يمثل سابقة شي تاريا الصراع العربي »على أ  قرار المحكمة المصرية: « هارتس»صحيفة 
، مشيراه إلى أنها هذر المرة األولى الذي تتبنى دولة عربية بشكل رسمي وقضا ي موقأ «اإلسرا يلي
 إحد  مركبات المقاومة الفلسطينية الر يسة. إسرا يل م 

إ  انقالباه على المبدأ القا ل »وشي مقال نشرته الصحيفة اإلثني  الماضي، اعتبر بار يل القرار 
واستهج  بار يل أ  يتم تحميل جماعة «. الفلسطينية تئدم بالضرورة المصالا العربية المقاومة
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ع  العمليات التي تحد  شي سيناء، على الرغم م  أ  اإلئوا  المسلمي  وحركة حماس المسؤولية 
 هي التي تعل  مسؤوليتها عنها.« الدولة اإلسالمية»منظمة تتبنى أشكار تنظيم 

قطاع غزة  إغالقمشيراه إلى أ  هذر ااتهامات ترمي بشكل أساس إلى إضفاء شرعية على تواصل 
تئابات التشريعية التي ينوي السيسي تنظيمها وحصارر. ولم يستبعد بار يل أ  يكو  القرار متعلق باان

قريباه، مشيراه إلى أ  السيسي يريد أ  يوظأ ااتهامات لحماس واإلئوا  لنزع الشرعية ع  حق 
 ممثلي  ع  اإلئوا  شي الترشا كمستقلي  شي هذر اانتئابات.

سرا  يل أو حماس ونور بار يل إلى أنه لم يعد بامكا  مصر أ  تلعب دور الوسيط بي  حماس وا 
وحركة شتا. ونقل بار يل ع  محاشل أمنية إسرا يلية قولها إنه على الرغم م  ارتياحها لمواقأ 
السيسي ضد حماس، إا أنها قلقة م  إمكانية أ  تسهم زيادة وطأة الحصار على غزة شي إجبار 

 حماس على ش  حملة جديدة ضد إسرا يل.
أهم »شي قناة التلفزة العاشرة قرار المحكمة المصرية بأنه وشي ذات السياق، عد ألموغ بوكير، المعلق 

وشي تعليق له على القرار مساء «. قرار يتعلق بالصراع اإلسرا يلي الفلسطيني شي السنوات األئيرة
اإلثني  الماضي، أوضا بوكير أ  أحداه لم يك  ليتوقك أ  تذهب مصر إلى هذا الحد شي عدا ها 

تأثير القرار يفوق تأثير كل الحروب التي ئاضتها إسرا يل ضد لحركة حماس، مشدداه على أ  
 الحركة.

لقد تحولت حماس إلى عدو مصر اللدود، حي  ا تتردد األجهزة األمنية المصرية شي »وأضاأ: 
تصفية أي شئص يقوم بتهريب السالض لحماس عبر سيناء، مشيراه إلى أ  اإلجراءات المصرية 

تجاجات جدية دائل مصر أو م  قبل المنظمات الحقوقية شي القاسية ضد حماس تتم بدو  اح
، سيما وأنه جاء شي أعقاب قرار المحكمة «المذهل«العالم. ووصأ بوكير قرار المحكمة المصرية بن

 م  قا مة المنظمات اإلرهابية.« حماس»األوروبية العليا إئران 
ي القاهرة الوايات المتحدة والغرب وشي سياق متصل، هاجم تسفي مزال، السفير اإلسرا يلي األسبق ش

لعدم تقديم دعم حاسم لنظام السيسي لمساعدته شي حربه ضد جماعة اإلئوا  المسلمي  وحركة 
 حماس والتنظيمات الجهادية.
السيسي، « إنجازات»، عدد مزال «يروشاليم لدراسات المجتمك والدولة»وشي مقال نشرر موقك مركز 

، وقتل «اإلرهابية»لتهريب تصل سيناء بغزة، تفكيك عشرات الئاليا نفقاه ل 0421التي تشمل تدمير
 «.الجهادية»الم ات م  عناصر الجماعات 

وانتقد مزال اإلدارة األمريكية ألنها لم تساعد الجيش المصري على تدريب قواته على مواجهة 
دم حماس الغرب التنظيمات الجهادية، مما جعل أداء هذا الجيش مثيراه لإلحران. واستهج  مزال ع
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، منتقداه بشكل ئاص إصرار إدارة أوباما على «اإلسالم المتطرأ«لمساعدة السيسي شي التصدي لن
ااعتراأ بجماعة اإلئوا  المسلمي  والتعامل معها كجزء أساس م  الحركة الوطنية المصرية. ولم 

سيسي شي مواجهته لكل يتردد مزال شي التأكيد على أ  إسرا يل هي أكثر األطراأ ئسارة م  ششل ال
 م  اإلئوا  المسلمي  والجماعات الجهادية.

 9/2/2102، السبيل، عّمان
 

 لى األردنإمنع دخول األسير األردني المحرر حمزة الدباس  
أشادت عا لة األسير األردني حمزة الدباس الذي أشرجت عنه إسرا يل قبل أيام : عما  – الجزيرة نت

 دنية منعته اليوم م  دئول البالد.قليلة بأ  سلطات الحدود األر 
وقال والد حمزة للجزيرة نت إ  سلطات الحدود األردنية أعادت ابنه إلى مدينة الئليل )بالضفة 
الغربية( حي  يقيم شقيقه، وقررت منعه م  دئول المملكة. وأضاأ أ  "المنك جاء بحجة شقدانه 

 جواز السفر األردني".
 إسرا يل قررت مصادرة جوازر "إا أ  ذلك لم يغير القرار".وأكد أ  ولدر أبلغ السلطات بأ  

وأشرجت سلطات ااحتالل اإلسرا يلي ع  الدباس الجمعة الماضية بعد انتهاء محكوميته. وكانت 
 32 -وهو موظأ لد  نقابة المهندسي  األردنيي -محكمة إسرا يلية حكمت بالسج  على الدباس 

 شهرا بتهمة اانتماء لحركة حماس.
أثناء مغادرته إلى الضفة الغربية لحضور زشاأ  2100اعتقل الدباس على جسر الملك حسي  عام و 

 أسيرا. 22شقيقه. وبعد إطالق سراحه يصبا عدد األسر  األردنيي  شي سجو  ااحتالل 
وكا  بع  األسر  األردنيي  المحرري  قد تعرضوا لحملة اعتقاات ومطاردة شي أكتوبر/تشري  

 ي م  قبل أجهزة األم  األردنية التي اتهمتهم بالتروي  لجماعات إرهابية.األول الماض
 01/2/2102الجزيرة. نت، 

 
 "إسرائيل"تأجيل مسيرة الرفض الشعبي التفاقية الغاز مع األردن:  

قررت الحملة الوطنية األردنية إلسقاط اتفاقية الغاز مك العدو الصهيوني تأجيل مسيرة  :الغد –عما  
شعبي اتفاقية الغاز" التي كا  مقررا أ  تنطلق يوم الجمعة المقبل م  مجمك النقابات "الرش  ال

الهنية إلى ر اسة الوزراء، وذلك "نظراه للظروأ التي تمر بها البالد إثر ااغتيال البشك للشهيد 
 الطيار معاذ الكساسبة".
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اضرات وندوات حول وكانت الحملة عقدت بالتشارك مك قو  حزبية ومجموعات شبابية عدة مح
صفقة الغاز المزمك توقيعها بي  الحكومة )م  ئالل شركة الكهرباء الوطنية( وبي  تجمك شركات 

 "إسرا يلية".
 01/2/2102الغد، عمان، 

 
 الحدود مع لبنانعلى  للجيش اإلسرائيليدوريات مدرعة  

 يلي، قرارا بتغيير قواعد اتئذت قيادة المنطقة الشمالية شي جيش ااحتالل اإلسرا: بو حمدا أطارق 
تحرك ونوعية دورياته العسكرية، على طول الئط الحدودي مك جنوب لبنا ، ئصوصا شي محور 

عام غربا، مرورا بالغجر الوزاني ومزارع شبعا المحتلة،  القطاع الشرقي الممتد م  قطاع مسكاأ
 وصوا إلى مرتفعات جبل الشيا شرقا.

منطقة الحدودية، إلى ا  التوجه ااسرا يلي الجديد ائذ بعي  واشارت المعلومات الواردة م  ال
ااعتبار كل ااحتماات العسكرية، إذ بدأ ااحتالل باستعمال اآلليات المدرعة م  طراز "نامير" 
ودبابات م  طراز "ميركاشا"، بدا م  سيارات الهامر المصفحة، شي حركته عند الئط العسكري 

شا ك. كما عمل على تدعيم دورياته بغطاء جوي م  قبل طا رات الموازي للسيان الحدودي ال
 ااستطالع، التي حلقت شي األجواء حي  مسار ئط الدوريات. 

 01/2/2102السفير، بيروت، 
 
 لقدساتجاه قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها  بالدهولي العهد السعودي يجدد موقف  

ألمير مقر  ب  عبد العزيز ولي العهد نا ب ر يس استقبل ا: الشرق األوسط أونالي  - الريا 
مجلس الوزراء، شي مكتبه بقصر اليمامة شي الريا  اليوم )ااثني (، مستشار ر يس دولة شلسطي  

 للشؤو  الدينية والعالقات اإلسالمية قاضي قضاة شلسطي  الدكتور محمود الهباش.
 اضي الفلسطينية المحتلة.وجر  ئالل ااستقبال استعرا  تطورات األوضاع شي األر 

وجدد ولي العهد التأكيد على المواقأ الثابتة السعودية بقيادة ئادم الحرمي  الشريفي  الملك سلما  
ب  عبد العزيز تجار القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، شي قيام دولته 

 المستقلة وعاصمتها القدس.
 01/2/2102الشرق األوسط، لندن، 
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 فيصل مقداد: الحكومة السورية مستعدة لتذليل العقبات إليصال المساعدات لـ"اليرموك" 

قال نا ب وزير الئارجية السوري شيصل المقداد، إ  الحكومة السورية مستعدة لتذليل  :وشا –دمشق 
 أي عقبة إليصال المساعدات إلى مئيم اليرموك، م  أجل تئفيأ المعاناة ع  أبنا ه.

شي مقر وزارة الئارجية السورية بالعاصمة دمشق، مدير الدا رة  أمساد ئالل لقا ه، وأكد مقد
السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، وقوأ سوريا إلى جانب انضمام 

 شلسطي  للجنايات الدولية تمهيدا لمحاكمة ااحتالل ااسرا يلي ع  جرا مه.
أوضاع المئيمات الفلسطينية بسوريا، وأكدا ضرورة العمل م  أجل وبح  عبد الهادي ومقداد 

ايصال المساعدات الغذا ية الى مئيم اليرموك بأسرع وقت ممك  ومهما كانت الظروأ. وجدد 
السفير عبد الهادي على الموقأ الرسمي الفلسطيني حيال األزمة بسوريا بضرورة الحياد وعدم 

لشقيقة، مرحبا بجهود الحكومة السورية إليصال المساعدات إلى التدئل بالشؤو  الدائلية لسوريا ا
 مئيم اليرموك.

 01/2/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 دن واسرائيليينر فضيحة "سويس ليكس" تكشف تورط عاهلي المغرب واأل  

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية ئفايا السرية المصرشية " التهرب الضريبي : الرسالة نت –باريس 
 ائفاء ااموال " شي سويسرا بعد حصولها على معلومات سربها ئبير معلوماتي سابق.و 

وسلمت الصحيفة الشبكة الدولية للصحاشيي  ااستقصا يي  تقريرا وصلها عبر مئبر سري بكشأ 
 هذر المعلومات حول مصرأ "اتش اس بي سي".

أسماء وازنة م  بينها ملكي  وتتضم  الئفايا ا حة ألكثر م  ما ة ألأ م  عمالء المصرأ تشمل
 المغرب واألرد  واسرا يليي  ومواطنو  م  قطاع غزة والضفة الغربية.

مليارات دوار أمريكي شي  01إسرا يلي ما مجموعه نحو  6211وحسب الصحيفة أودع حولي 
، وشقا لوثا ق 2117حتى  0244شي جنيأ ئالل السنوات  HSBCحسابات سرية شي شرع بنك 

اطنو  إسرا يليو ، وكذلك أشئاص ولدوا شي "إسرا يل " أو أدرجوا عنوانا إسرا يليا، كشأ عنها مو 
 يمتلكو  حسابات سويسرية سرية.
مواطنا شلسطينيا م  الضفة الغربية وقطاع غزة، أودعوا مبلغا  22وشملت القا مة أيضا أسماء 

 مليو  دوار شي هذا الفرع. 034اجماليا قيمته 
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ي وردت شي مئتلأ وسا ل اإلعالم العاهل المغربي محمد السادس والعاهل وم  أبرز األسماء الت
 الثاني شضال ع  شئصيات م  عالم األزياء وااستعرا  والرياضة. عبد هللااألردني 

كما نشرت صحيفة "لو تا " السويسرية أسماء شئصيات سياسية أو على عالقة باألوساط السياسية 
السوري بشار األسد والوزير المصري السابق للتجارة والصناعة مثل رامي مئلوأ اب  ئال الر يس 

بالسج  ئمس سنوات بتهمة إهدار المال  2100رشيد محمد رشيد الذي حكم عليه شي حزيرا /يونيو 
 العام ائتالسه أمواا مئصصة للتنمية شي مصر.

 01/2/2102الرسالة، فلسطين، 
 
 ل زيارته القادمة لواشنطنوباما يدافع عن قراره عدم لقاء نتنياهو خال أ 

قال الر يس ااميركي باراك اوباما ااثني  ا  الوايات المتحدة تتمسك بن  :القدس دوت كوم -واشنط 
"عالقاتها التي ا تنكسر" مك اسرا يل رغم رشضه لقاء ر يس الوزراء ااسرا يلي بنيامي  نتنياهو اثناء 

 زيارته المثيرة للجدل الشهر المقبل.
النووي، ا   إيرا باما الذي هو على ئالأ مك نتنياهو بسبب المفاوضات المتعلقة ببرنام  وقال او 

 07البروتوكول الدبلوماسي يمنعه م  لقاء نتنياهو الذي سيئو  المناشسة على اعادة انتئابه شي 
 اذار/مارس.

وشريقانا ينسقا   اتحد  معه طوال الوقت. شاننيوقال اوباما: "بالنسبة لنتنياهو، وكما قلت سابقا، 
 بينهما البع  باستمرار".

واضاأ: "لدينا اجراء يقضي بعدم لقاء القادة قبل شترة قصيرة م  انتئاباتهم وتحديدا قبل اسبوعي  
 م  اانتئابات".

وصرض ئالل مؤتمر صحاشي مك المستشارة االمانية انغيال ميركل: "هذر هي العالقة ااميركية 
ااحزاب. وهي عالقة تتعلق بالرابط الذي ا ينكسر الذي نشعر به، والتزامنا  ااسرا يلية التي تتجاوز

 بأم  اسرا يل والقيم المشتركة التي بيننا".
واوضا ا  "الطريقة للحفاظ على هذر العالقة هي ضما  ا  ا يشوبها ما يمك  ا  يعتبر سياسة 

 حزبية".
المتحدة وغيرها م  الدول الكبر  "اتفاقا سي ا" اوباما مرارا ع  مئاوشه م  ا  تبرم الوايات  وأعرب
 برنامجها النووي. بشأ  إيرا مك 

الطرق للتعامل مك المسألة اايرانية،  أشضلوأقر اوباما بالئالأ بي  البيت اابي  ونتانياهو حول 
 واكد انه يجب بذل كل الجهود للوصول الى حل دبلوماسي.
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لم نتوصل الى حل دبلوماسي. وهذر الئيارات محصورة  إذانا وقال: "انا انظر الى الئيارات التي لدي
 حل دبلوماسي". إلىما توصلنا  إذابكثير  األشضلوغير جذابة.. وسيكو  م  

 9/2/2102القدس، القدس، 
 
 الحكومة السريالنكية تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية 

يناراتني دعم حكومة بالدر للقضية أكد وزير الصحة السريالنكي راجيثا س :الحياة الجديدة -رام هللا 
الفلسطينية، مطالبا المجتمك الدولي ودول الشرق األوسط بالتحديد باتئاذ مواقأ أكثر جدية لوضك 

 حد نها ي لالحتالل اإلسرا يلي.
وزير الصحة والطب  أمسجاء ذلك ئالل زيارة سفير دولة شلسطي  لد  سريالنكا زهير حمد هللا، 

لذي يعتبر م  الداعمي  والمؤيدي  لقضيتنا تاريئيا، وكونه عضواه شي لجنة الطبيعي السريالنكي ا
 التضام  مك الشعب الفلسطيني.

ووضك السفير حمد هللا سيناراتني شي يئر المستجدات السياسية التي تشهدها القضية الفلسطينية 
 باإلضاشة إلى اانتهاكات ااسرا يلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

زير الصحة السريالنكي أنه سيبقى م  الداعمي  إلحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، وقال: إ  واكد و 
الشعب الفلسطيني يجب أ  ينال حريته وهو يستحق ومؤهل لذلك، وأكد أ  سريالنكا ستستمر شي 
دعمها لفلسطي  دو  أدنى شك، ووعد أ  يواصل جهدر أيضاه م  ئالل لجنة التضام  السريالنكية 

 ب الفلسطيني، مبدياه استعدادر للقيام بكل ما هو ازم لدعم شلسطي  وسفارتها.مك الشع
 01/2/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 إديسون اإليطالية تعلق محادثات لشراء حقلي غاز إسرائيليينشركة  

ء ال مصدر بشركة إديسو  اايطالية إ  الشركة تعيد النظر شي شرامراسلو : ق - القدس –ميالنو 
 حقلي غاز إسرا يليي  بسبب الغمو  بشأ  القواعد التنظيمية وا   المفاوضات علقت بالفعل.

كانت إديسو  المملوكة لشركة إي.دي.إأ الفرنسية تجري محادثات لشراء حقلي تاني  وكاريش 
 البحريي  للغاز م  اتحاد شركات يضم نوبل إنرجي األمريكية وديليك جروب اإلسرا يلية.

تحاد اإلسرا يلي األمريكي الذي يطور حقل لوثيا  العمالق للغاز قبالة سواحل إسرا يل وطلب م  اا
لتجنب أ  تعتبرهما هي ة مكاشحة ااحتكار اإلسرا يلية اتحادا  2104بيك الحقلي  األصغري  شي عام 

 محتكرا للسوق.
 .مليار متر مكعب م  الغاز إجماا 71وتشير التقديرات إلى أ  الحقلي  يحوذا  
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كانت المفاوضات مك إديسو  توشك على ااكتمال إلى أ  اعتبرت هي ة مكاشحة ااحتكار 
اإلسرا يلية شي ديسمبر كانو  األول قرارها السابق غير كاأ ودعت بشكل مفاجئ إلى تفكيك أصول 

 أئر  لنوبل وديليك للغاز بما شيها حقل لوثيا .
يليك إنها قد ا ترغب شي التئلص م  تاني  وكاريش وقال المصدر "شي هذا السيناريو الجديد تقول د

 إذا اضطرت لبيك أجزاء م  لوثيا ."
واضاأ "ا يمك  أ  تتقدم محادثاتنا شي ضوء الفوضى وا يسعنا اآل  سو  اانتظار لمعرشة قرار 

 سلطات مكاشحة ااحتكار."
هي ة مكاشحة ااحتكار  وقال المصدر إ  عامال يئر وراء قرار إديسو  يكم  شي احتمال أ  تجعل

سوق الغاز اإلسرا يلية أكثر تناشسية وهو ما قد ينال م  العوا د المتوقعة م  بيك الغاز للسوق 
 ورش  متحد  باسم ديليك دريلين  وأشنر أويل التعليق بشأ  القضية. المحلية م  الحقلي .

ا شي ضوء إطار العمل وقال مصدر شي قطاع الغاز باسرا يل لرويترز "قرار إديسو  ليس مفاج 
 التنظيمي الذي ا يمك  التنبؤ به وغير المتسق شي إسرا يل."

 9/2/2102وكالة رويترز لألنباء، 
 
 "إسرائيل"في  "برزيالي"طائفة البهرة الداودية تزور مقبرة شيعية في أرض مستشفى  

صالة قرب مزار أثري. شيعياه هندياه شي ترديد األناشيد الدينية وال 21شرع نحو : رويترز –عسقال  
ورغم ا  هذا المشهد ليس غريبها شي الشرق األوسط، إا أ  الغريب هو ا  المزار يقك شي أر  

 الطبي اإلسرا يلي الذي يعال  أساساه مصابي الصراع مك قطاع غزة القريب.« برزيالي»مركز 
إ  رأس اإلمام الحسي  ويضم المركز الواقك شي مدينة عسقال  الساحلية، مقبرة يعتقد بع  الشيعة 

 ب  علي، حفيد النبي محمد صلى هللا عليه وسلم، دش  بها منذ عقود بعد مقتله شي معركة كربالء.
نصلي كلنا أواه احتراماه لرأس «: »رويترز»وقال الشيا معاذ طرمال الذي يقود الزوار الشيعة لوكالة 
 «.شا  هللا سيسمك دعاءنااإلمام الحسي  ألنه شهيد... ونعتقد أنه إذا صلينا هنا، 

ويعتقد كثير م  الشيعة إ  جثما  الحسي  دش  قرب مكا  قتله شي كربالء شي العراق. ويقول 
يئرو  إ  بع  السنة أئفى رأس الحسي  شي عسقال  شي القر  العاشر، قبل أ  ينقل الرأس ليدش  

هذا الرأي طا فة  رأنصاشي مصر م  أجل سالمته بعد أ  بدأت الحمالت الصليبية. وم  بي  
البهرة الداودية الشيعية التي يعتنقها نحو مليو  شئص حول العالم. ويأتي أعضاء هذر الطا فة سنوياه 

 الطبي.« بارزيالي»لزيارة المقبرة المزئرشة بالرئام شوق تلة عشبية دائل مركز 
 01/2/2102الحياة، لندن، 
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 جرة جماعيةبعد شهر من هجمات باريس.. يهود فرنسا يخططون له 

التي تشجك على الهجرة إلسرا يل، « الوكالة اليهودية»أشارت *: سانت مندي )شرنسا(: غريأ ويت
إلى أ  أعداد الفرنسيي  اليهود الراغبي  شي الرحيل إلسرا يل سنويها ظل ثابتها عند مستو  قرابة 

كثر م  العام الماضي، قفز العدد أل 4.311عندما وصل إلى  2104شئص حتى عام  2.111
 0ما جعل شرنسا أكبر دولة تفرز مهاجري  إلسرا يل وهذر أول مرة يغادر شيها أكثر م   - 7.111

شي الما ة م  إجمالي السكا  اليهود لدولة غربية يساشرو  إلسرا يل ئالل عام واحد، تبعها لما أشادر 
 «.الوكالة اليهودية»أشي ماير، المتحد  الرسمي باسم 

ذ الهجوم على متجر األطعمة اليهودية ارتفعت ااتصاات بمكتب الوكالة وأضاأ ماير أنه من
شرنسي يهودي إلسرا يل ئالل  02.111بباريس ألكثر م  ثالثة أضعاأ، وتوقعت الوكالة انتقال 

 .2102عام 
جندي  01.111م  جهتها، حاولت الحكومة طمأنة الفرنسيي  اليهود م  ئالل نشر أكثر م  

، بينها معابد ومدارس يهودية ومراكز اجتماعية. يذكر أ  ثالثة جنود «سةمواقك حسا»لحماية 
يحرسو  واحدا م  هذر المراكز تعرضوا لهجوم، الثالثاء، م  قبل شئص يحمل سكينها بمدينة نيس 

 جنوب البالد.
مندي، باتريك بودوا ، إنه م  الضروري حماية اليهود بأي تكلفة.  -م  جهته، قال عمدة سانت 

مندي شي هجرة جماعية م  المدينة سيئلأ نتا   كارثية عليها.  -أ  شروع يهود سانت يذكر 
نسمة ويضربو  بجذور عميقة  22.111وتشير األرقام إلى أ  عدد سكا  المدينة م  اليهود يبلغ 

 هناك.
حلول  والمالحظ أ  التركيبة الديموغراشية لسكا  المدينة م  اليهود تبدلت ئالل السنوات األئيرة، مك

تدشق م  اليهود السفارديم القادمي  م  شمال أشريقيا محل اليهود األشكيناز أي أصحاب الجذور 
 األصليي . -األوروبية 

كما بدأ تدشق مسلمي  قادمي  م  شمال أشريقيا على المدينة، مضيفي  بذلك مزيدا م  المسلمي  
 -قريبها، وا   كانت أعدادهم دائل سانت ماليي  نسمة ت 2إلجمالي عدد المسلمي  بفرنسا الذي يقدر بن
 مندي ما تزال أقل بدرجة كبيرة ع  اليهود.

 «الشرق األوسط»ئاص بن« واشنط  بوست»ئدمة 
9/2/2102، الشرق األوسط، لندن  
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 من دعم الخليج %90جيش مصر استولى على  :الجزيرة. نت 
واله المعيشية، رغم ما أعلا  عنه لم يلمس المواط  المصري أثرها شي تحسي  أح: عبد الحاشظ الصاوي

 .2104م  دعم ئليجي بعد اانقالب العسكري شي يوليو/تموز 
لتفضا إئفاء بيانات  2104/2103وجاءت بيانات الحساب الئتامي لوزارة المالية المصرية لعام 

ام تئص التصرأ شي أموال الدعم الئليجي، لك  الباحثي  والسياسيي  لم يعيروا هذا األمر ااهتم
 الالزم.

التسريب األئير الذي نشر الحدي  الدا ر بي  قا د اانقالب العسكري شي مصر عبد الفتاض السيسي 
مليار دوار نقدها، باإلضاشة لبع  المبالغ الصغيرة  41ومدير مكتبه، كشأ أ  الدعم الئليجي بلغ 

 لصالا البنك المركزي المصري.
لموازنة العامة للدولة م  أموال الدعم الئليجي، وشي ضوء ما الئبراء يبينو  باألرقام أ  ما تضمنته ا

 مليار دوار، لم تستفد منه الموازنة العامة إا بثالثة مليارات دوار شقط. 41تضمنه م  رقم 
وهذا األمر يفتا الباب لكثير م  التساؤات حول مصير هذر األموال، وئاصة أ  الجيش المصري 

ااقتصاد المصري بعد اانقالب العسكري، م  سيطرته على بع   حظي بسيطرة أكبر على مقدرات
الموانئ، وتئصيص الكثير م  األراضي ألغرا  اقتصادية، واستحواذر على تنفيذ الكثير م  
المشروعات الحكومية، شضال ع  زيادة اعتماداته بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 

2103/2102. 
 تغول الجيش اقتصاديا

صرض للجزيرة نت بأ   -وكيل لجنة الئطة والموازنة شي البرلما  سابقا-س أشرأ بدر الدي  المهند
الجيش المصري أصبا دولة دائل الدولة، وأصبا تغوله ااقتصادي باديا للعيا . ولم يعد يعير أي 

 مؤسسة مالية أو غيرها أي اهتمام، وهو ما دل عليه التسريب األئير.
تبي  أ  إجمالي  2104/2103ات الحساب الئتامي للعام المالي ويضيأ بدر الدي  أ  بيان

مليار جنيه مساعدات شي  24مليار جنيه مصري، منها  73المساعدات والمعونات الئارجية بلغ 
 مليار جنيه مساعدات نقدية. 20صورة مشتقات بترولية، و

دوار حسب السعر الرسمي  ويفسر بدر الدي  قيمة المساعدات النقدية، بأنها أقل م  ثالثة مليارات
م   %01، أي أ  حجم المساعدات النقدية بالموازنة لم تتعد 2104/2103للدوار ئالل عام 

 مليار دوار. 41إجمالي المساعدات النقدية للئلي  والبالغة حسب ما جاء شي التسريب األئير 
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ة ااقتصادية للمواطني . ويوضا بدر الدي  أنه شي ظل هذا الدعم الئليجي كا  يفتر  إنعاش الحيا
مليار جنيه مصري، وتم  30لك  ما حد  عكس ذلك، حي  تم تئفي  بند الدعم شي الموازنة بن

 زيادة أسعار الوقود، وما تبعها م  ارتفاع معدات التضئم.
ويطالب بدر الدي  بمحاكمة م  قاموا بائفاء هذر األموال ع  الشعب، وضرورة مطالبتهم ببيا  

موال، وغيرها م  األموال التي تم إنفاقها شي الموازنة العامة، مثل معونة الئلي  صرأ هذر األ
 ، والمقدرة بعشرة مليارات دوار.0222األولى الئاصة بعام 

 فقدان المصداقية
أما الئبير ااقتصادي محمود عبد هللا شصرض للجزيرة نت بأ  ما حد  مؤئرها م  ذكر لألرقام 

لئليجي لمصر بعد اانقالب العسكري، يجعل الباح  والمعني بالشأ  الحقيقية للدعم النقدي ا
 ااقتصادي المصري يفقد المصداقية شي أي بيانات حكومية تئص ااقتصاد المصري.

مليار دوار،  22وأضاأ أ  السيسي صرض إبا  حملته اانتئابية بأ  مساعدات الئلي  زادت ع  
زء م  هذر المساعدات، إا أ  التسريب يظهر عكس ذلك، "لكننا اعتبرنا أ  المساعدات النفطية ج

 مليار دوار". 41حي  قدر التسريب المساعدات النقدية شقط بن
وبسؤال عبد هللا ع  أوجه صرأ هذر المساعدات م  قبل الجيش، أجاب بأ  الجيش شي مصر 

"موازنة السطر يتمتك بئصوصية عدم مناقشة موازنته. وتأتي موازنة الجيش شي إطار ما يعرأ بن
الواحد"، أي أ  ما تتضمنه الموازنة ع  أمور الجيش المالية مجرد رقم إجمالي دو  أية تفاصيل، 
وبالتالي سيكو  مصير أموال دعم الئلي  لمصر بعد اانقالب مبهمها، ول  يعرأ أحد مصيرها سو  

 م  استلموها وقاموا بالتصرأ شيها.
 01/2/2102الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 حظاٌت على هامش تشكيل اللجنة الوطنّية للمحكمة الجنائيةمال 

 هاني المصري
أصدر الر يس مرسومها ر اسيما يقضي بتشكيل لجنة وطنّية لمتابعة المحكمة الجنا ية الدولّية، وهذا 
شيء إيجابّي ألّنه يعكس إرادةه شلسطينّيةه لمتابعة وتفعيل اانضمام إلى المحكمة، وعدم اانصياع 

 األوروبّية.ديدات والضغوطات األميركّية واإلسرا يلّية والمناشدات للته
هناك الكثير مما يمك  أْ  يقال على تشكيلة اللجنة الغريبة العجيبة، إذ إّنها تضم أكثر م  أربعي  
شئصّيةه شلسطينّيةه، معظمها م  أعضاء اللجنتي  التنفيذّية للمنظمة والمركزّية لحركة شتا، وقادة 

ستتولى وشقها للمرسوم الر اسي  الئارجّية التياألمنّية، وممثلي وزارات وهي ات حكومّية، ووزارة  األجهزة
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أمانة اللجنة، إضاشة إلى أعضاء م  المؤسسات الحقوقّية، وشئصيات تمثل المجلس ااستشاري 
 «.حماس»لحركة شتا والمجلس الوطني والفصا ل، بما شيها شئص ينتمي إلى 

عدد الكبير المهرجاني للجنة الذي يجعل العمل صعبها إا أّ  اللجنة لم تضم أي على الرغم م  ال
شئصّية متئصصة شي القانو  الجنا ي الدولي أو القانو  الدولي، وغاب عنها أشئاص مشهود لهم 
وساهموا شي التجارب السابقة، ئاصة اللجنة الوطنّية التي نجحت شي إصدار الفتو  القانونّية 

ي، التي أعطت الفلسطينيي  كنزها ثمينها أكثر مما توقعوا ولم يحسنوا التعامل معه، كما لمحكمة اها
غاب عنها تمثيل الشتات بالرغم م  انتشار الالج ي  والجاليات الفلسطينّية على امتداد العالم، حي  

حرار تزئر بالشئصيات م  ذوي الئبرة والكفاءة الذي  سيضيفو  للجنة إضاشات مهمة. كما أنهم أ
 م  الضغوط التي يرزض تحتها الفلسطينيو  شي شلسطي  المحتلة.

ا كلّيات القانو . ربما يقال أ   كما يمالحظ أ  اللجنة لم تعكس أي تمثيل حقيقي للجامعات، وئصوصه
هذا يمك  أ  يتم شي اللجا  الفنّية المتئصصة، ولك  هذا ا يبرر غياب أصحاب المؤهالت شي 

 ي ستكو  صاحبة المسؤولّية والقرار.اللجنة الوطنّية الت
نما تكم  المعضلة الكبر  شي أ  اللجنة يغلب عليها  وا تقتصر المشكلة على تشكيلة اللجنة، وا 
الطابك الرسمي والسياسي، ما يجعلها ئاضعة اعتبارات القيادة السياسّية والتزاماتها، ما سيجعلها 

ا أنها ا تملك صالحيات حق يقّية، شوظيفتها شنّية واستشارّية وتشاورّية عرضة للضغوط، ئصوصه
إعداد وتحضير الوثا ق والملفات التي ستقوم دولة شلسطي  بتقديمها »وا عالمّية، وتقتصر على 

حالتها إلى المحكمة الجنا ّية الدولّية م  ئالل لجنة شنّية ترأسها وزارة الئارجّية، وتقرر اللجنة  وا 
لئصوص، ولها ااستعانة بم  ترار مناسبها وتشكيل اللجا  الفنّية الوطنّية العليا أولوياتها بهذا ا

 «.والقانونّية بحي  تكو  اللجنة الوطنّية العليا مرجعّية لها
شالمرسوم غير واضا بما شيه الكفاية لجهة صالحيات اللجنة، شبالتالي يسما بتفسيرات متعددة، منها 

هي التي تقرر متى وكيفما أرادت متابعة تقديم  -ر وشق النص المقتبس المشار إليه أعال -أ  الدولة 
الدعاو  ومالحقة القضايا المتعلقة بجرا م الحرب، والجرا م ضد اإلنسانّية، والجرا م المستمرة مثل 

 ااستيطا ، وغير ذلك.
إ  وضك األمر كله تقريبها بيد القيادة والدولة والرسميي  ونفس الوجور التي نراها وتتكرر شي مئتلأ 

م  مشاركة كفاءات متنوعة تغني وتساهم شي التجديد والتغيير  الفلسطينيي لقضايا واللجا ش يحرم ا
المطلوب. كما يحرمهم م  أهم مزايا محكمة الجنايات التي تكم  شي أنها محكمة لألشراد، يمك  م  

شراد السياسيي  ئاللها لجوء كل شلسطيني أو مؤسسة شلسطينّية أو الدولة الفلسطينّية إلى محاكمة األ
والعسكريي  اإلسرا يليي  الذي ارتكبوا أو ساهموا أو أصدروا قرارات بارتكاب كل أنواع الجرا م ضد 
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الشعب الفلسطيني بشكل عام، وضد شعبنا شي قطاع غزة بشكل ئاص، الذي عانى م  اعتداءات 
الجرحى، همجّية كبر  وجرا م حرب سقط ضحيتها أكثر م  ئمسة ياأ شهيد وأضعاشهم م  

وحتى العدوا  األئير شي تموز  2114وتدمير المنازل والمؤسسات والبنّية التحتّية منذ أوائر 
2103. 

إ  القيادة ستتردد كثيرها قبل اإلقدام على أي ئطوة، ألنها ستئسر م  الثم  السياسي والمعنوي 
لرها  على است ناأ والمادي الذي يمك  أ  يترتب عليها، كما ستضك أي ئطوة شي سياق استمرار ا

ا إذا شاز  أو « المعسكر الصهيوني»المفاوضات بعد اانتئابات اإلسرا يلّية شي يذار المقبل، ئصوصه
شارك شي أي حكومة إسرا يلّية قادمة، وعلى وهم بأ  أوباما شي نهاية شترة ر استه الثانية يمك  أ  

تقبل باجراء تسوية تحقق الحد األدنى يقدم على ما لم يقدم عليه حتى اآل ش بالضغط على إسرا يل ل
 م  الحقوق الفلسطينّية، ولكّ  هذر أضعا  أحالم ل  تتحقق تمامها مثل أمل إبليس بالجنة.

إ  اللجنة مشكلة بمرسوم ر اسي، ور يسها عضو شي اللجنة التنفيذّية، وا تعقد اجتماعاتها إا بطلب 
الر اسي بندها يطالب اللجنة بوضك ا حة م  ر يسها، مك أ  م  المفتر  أ  يتضم  المرسوم 

دائلّية تنّظم عملها واجتماعاتها، وا يترك األمر كله بيد ر يسها الذي يستطيك أ  يدعوها إلى 
 ااجتماع متى يريد وا يدعوها إذا شاء حتى إشعار يئر.

دد الكبير م  يمك  أ  نفهم أ  اللجنة بحاجة إلى غطاء سياسي، ولك  ما الداعي إلغراقها بهذا الع
السياسيي  وبكل قادة األجهزة األمنّية، أما إذا كا  المقصود ااستفادة م  اإلمكانيات والمعلومات 
التي بحوزة األجهزة األمنّية، وتلك التي يمك  أ  تحصل عليها، شهذا أمر يمك  توشيرر م  دو  أ  

 يكو  قادتها أعضاء شي اللجنة.
أهلّية، على أ  يكو  هناك تنسيق وثيق ومؤسسي بينهما، حتى  المطلوب تشكيل لجنة رسمّية وأئر 

يكو  هناك تكامل وتوزيك أدوار مك حرّية حركة كل منهما، م  دو  إضرار الجانب الرسمي المقيد 
بالشروط واالتزامات والواقك تحت الضغوطات، وبما ا يمس حرّية الجانب األهلي المفتر  أ  

مشكلة على ذات الشكل الذي شكلت  BDSلوا لو أ  لجنة المقاطعة يكو  حرها ومطلق اليدي . شتئي
شيه لجنة محكمة الجنايات. بالتأكيد، شانها شي هذر الحالة ل  تحقق نصأ، بل ربك، اإلنجازات التي 

 حققتها حتى اآل .
أو تشكيل لجنة مئتلطة )رسمية أهلية(، ولك  بمنحها صالحيات حقيقّية، وأ  يكو  لها شئصّية 

ة، بحي  تستطيك أ  تعمل وتقرر بمعزل ع  ااعتبارات الرسمّية، ويكو  قسمها كبيرها م  مستقل
 اائتصاص.أعضا ها ور يسها م  ذوي 
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ا على ما سبق، ا يدعو تشكيل اللجنة بهذر الطريقة إلى ااطم نا ، ويذكرنا بغياب المؤسسّية  تأسيسه
  شفاشّية ومساءلة ومراقبة، ما يزيد م  احتمال والمهنّية والعمل الجماعي الديمقراطي، وما يقتضيه م

إضاشة لجنة مشلولة أئر  إلى حالة الشلل التي تعاني منها مؤسساتنا م  اللجنة التنفيذّية، مرورها 
 بالمجلس المركزي، وانتهاءه بالمجلس الوطني الغا ب ع  الوجود منذ شترة طويلة. 

قد المجلس المركزي شي شترات غير محددة م  دو  شمنذ شترة طويلة لم يمعقد المجلس الوطني، ويمع
أئذ صالحياته كاملة بوصفه الهي ة الوسيطة القيادّية ما بي  اجتماعي  م  اجتماعات المجلس 
الوطني. كما لم يتم ئالل تلك الفترة إجراء انتئابات للمجلس الوطني، ولم يتم اللجوء إلى الوشاق 

ّو  جز يها ع  غياب شرعّية اانتئاب وصندوق ااقتراع، الوطني البديل الوحيد الذي يمك  أ  يع
ا بعد انتهاء مدة وصالحيات جميك الهي ات واألشئاص دائل المنظمة والسلطة.  ئصوصه

01/2/2102، األيام، رام هللا  
 
 إسرائيليون سابقون في أوروبا 

 حسام شاكر
ودور هرتسل، أو هكذا على األقل ا تبدو شلسطي  المحتلة اليوم هي "دولة اليهود" التي ناد  بها تي

بالنسبة لقطاعات م  الشباب اإلسرا يلي الذي  أدركوا أ  مسعاهم لتحقيق الذات متاض شي بقاع 
بعيدة. شبعد اثني عشر عقداه م  انطالق المشروع الصهيوني م  حيز الفكرة إلى نطاق التنفيذ، يرشك 

 واانطالق إلى العالم. شبا  إسرا يليو  أصواتهم بالدعوة إلى مغادرة شلسطي 
كا  تهجير اليهود إلى شلسطي  عملية شاقة، شلم تنجا لوا الشعور بالتهديد شي البي ات األصلية 
ووشرة اإلغراءات الجاذبة إلى "أر  اللب  والعسل". لكّ  العودة إلى أوروبا تبدو اليوم رحلة يسيرة ا 

حها جوازات السفر األوروبية التي يحملها تستغرق سو  ساعات قليلة شي األجواء مك تسهيالت تمن
 كثير م  اإلسرا يليي .

ويكتشأ الذاهبو  إلى الوايات المتحدة أّنها بحّق "أر  الميعاد"، شفيها م  اليهود ما ا يوجد شي 
رقعة أئر  على وجه األر ، حتى شي شلسطي  ذاتها. إّ  أمريكا، بهذا المعنى، هي "دولة اليهود" 

 هرتسل. التي تحد  عنها
شي الظاهرة الجديدة ما يلفت اانتبار. شنزيأ الهجرة اإلسرا يلية العكسية م  شلسطي  المحتلة إلى 
أوروبا والغرب يدئل طوراه جديداه. ولو واصلت المؤشرات تصاعدها شاّ  ظاهرة "اإلسرا يليي  

 السابقي " قد تتحّول مك الوقت إلى حالة جماهيرية جارشة متعددة المستويات.
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لم تك  اآلصرة التي تربط بع  اإلسرا يليي  بفلسطي  المحتلة قادرة على مقاومة بواع  مغادرتها 
إلى العالم، حتى أّ  قرابة ربك اإلسرا يليي  أو حتى ثلثهم غا بو  ع  شلسطي  المحتلة بسبب الهجرة 

 أو السفر.
دة، شمنها مستو  يقوم على ا انتقال الدا م، ومنها ما يأئذ تأتي الهجرة العكسية ضم  مستويات متعدّا

شكل حاات سفر طويلة األمد ألغرا  السياحة واألعمال. إّ  أهمية "الهجرة المؤقتة" أنها تهيّائ 
لحالة تكّيأ مكاني جديدة تجعل م  هذا السفر حالة إقامة دا مة أو شبه دا مة، أو حالة محفّازة على 

 الهجرة الدا مة احقاه تحت أي ظرأ م  الظروأ.
رة أو  تئتار ش ات النئبة م  اإلسرا يليي  وجهات معّينة مثل بريطانيا وسويسرا، ألسفارها المتكرّا
إقاماتها الطويلة أو لمتابعة تعاقدات التجارة والعمل والتدريس، شتتطّور الحالة بسهولة لتغدو هجرة 

 شعلية حتى دو  أ  يصّنفها أصحابها كذلك.
عى لتحقيق الذات وبناء تجربته العملية بعيداه ع  األزمة ااجتماعية أّما الشباب اإلسرا يلي الذي يس

 المتفاقمة شي مجتمك ااحتالل، شيئتار وجهات أئر ، مثل العاصمة األلمانية.
يلحظ أول ك الشبا  والشابات الفوارق المذهلة شي تكاليأ السك  والمعيشة والتسّوق اليومي وحتى 

تجّمعات السكانية الكبر  شي شلسطي  المحتلة. إنهم يعثرو  على المطاعم والمقاهي، بي  برلي  وال
شرصهم، مثاله، شي مدينة أوروبية كانت عاصمة للحكم النازي دو  أ  يجدوا متسعاه لهم شي بؤرة 

 الدولة التي أنشأتها الصهيونية.
التي قد هكذا انتقل قرابة ثالثي  ألأ إسرا يلي إلى برلي  وحدها ئالل هذر الموجة المتصاعدة 

 تستقطب م ات اآلاأ م  أقرانهم إلى وجهات مماثلة شي الشهور والسنوات المقبلة.
تتسارع الهجرة اإلسرا يلية العكسية إلى أوروبا دو  أ  تثير اانتبار. شجمهور ااحتالل يتمتك أساساه 

عمل دو  عوا ق شي بامتيازات اإلقامة شي أوروبا بسبب جوازات السفر األوروبية التي تتيا اإلقامة وال
 القارة الموّحدة.

بهذا ل  تلحظ السجالت الرسمية شي الدول األوروبية المؤشرات السكانية الجديدة بدقة، عالوة على 
أّ  أنماط حياة اإلسرا يليي  م  ذوي األصول األوروبية تبقى قادرة على التماهي مك األنماط السا دة 

 القديمة. -شي المجتمعات الجديدة 
صر بواع  الهجرة العكسية على العوامل ااقتصادية وااجتماعية، شواقك ااحتالل ذاته يحفل ا تقت

ئالل العدوا  على غزة. شعبر أسابيك سبعة استشعر مجتمك  2103بالضغوط كما تجّسد شي صيأ 
لتهم ااحتالل انكشاشه أمام تهديدات وجودية، واتضا لإلسرا يليي  أّ  مظّلة الحماية التي تزعمها دو 

 غير شّعالة شي لحظة الحقيقة.
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لقد تمّكنت غزة الواقعة شي الئاصرة الجنوبية م  حرما  اإلسرا يليي  م  النوم الهانئ شي ليالي 
الصيأ، وقد جر  هذا شي قلب العالم العربي الذي يحفل بالمفاج ت الصادمة والتحوّات 

الئرون م  المكا  والفرار م  ضغوط الواقك ااستراتيجية. إّنه القلق الوجودي الذي يحفّاز أي قرار ب
 السياسية وااقتصادية، وستكو  أوروبا أو أمريكا الشمالية ئياراه معقواه. 

تتدحرن كرة الثل ، شتَنَشأ معها بي ات جذب تحتض  الثقاشة الفرعية لتجّمعات اإلسرا يليي  السابقي  
ء المهاجري  عكسياه تستقطب مزيداه ضم  مجتمك أعر ، شتتشّكل شبكات مصالا اجتماعية لهؤا

 م  اإلسرا يليي .
عندما تفقد اإلقامة شي شلسطي  المحتلة جدواها ااقتصادية، شاّ  اكتشاأ اللب  والعسل شي وجهات 
أئر  ا يبدو لإلسرا يليي  صعباه شي عصر العولمة. أّما المفتاض الفلسطيني شما زال مرشوعاه بقّوة بعد 

ة، تعبيراه ع  تشّب  أجيال الالج ي  الفلسطينيي  بالعودة إلى أرضهم وديارهم، عقود مديدة م  النكب
 مهما تطّلب ذلك م  تضحيات.

9/2/2102، "20موقع "عربي   
 
 الرباعية "عالمة أمريكية" ُمسّجلة 

 عادل األسطل
ني اإلسرا يلي، بادر ر يس الوزراء اإلسبا -، ونتيجة لتصاعد الصراع الفلسطيني2112ئالل العام 

"ئوسيه ماريا أثنار" إلى إنشاء اللجنة الرباعية الدولية، التي جاءت ممناسبة لما عمرأ بئطة ئارطة 
الطريق األمريكية التي أقرها الر يس األمريكي "جورن بوش األب" شي العام ذاته، وهي لجنة أممية تم 

لكنه كا   -، واألمم المتحدةالوايات المتحدة، ااتحاد األوروبي، روسيا-تشكيلها م  المجتمك الدولي
حريصاه على أا تشمل أّي جهة عربية، على الرغم م  انتقادات روسّية ودعواتها شي أوقات احقة، 
بضرورة  توسيعها ع  طريق انضمام الجامعة العربية إلى عضويتها، بعّدها صاحبة القضية، وأنها 

بشأ  إقرار السالم، حي  تمرك دورها يجب أ  تكو  جزءاه م  عملية وضك المبادرات وااقتراحات 
لمشاهدة أنشطة اللجنة وانتظار نتا  ، على الرغم م  أنها لم تفلا شي تسجيل أّي نتيجة إلى حد 
اآل ، لعجزها ع  ترجمة مسؤولياتها بئطوات عادلة، وتماشيها مك السياسة األمريكية المنحازة 

 إلسرا يل. 
ئصوص إسرا يل، بعكس ما هو باتجار الفلسطينيي ، وم  هذر الرباعية كانت جاّدة عندما تتكلم ب

جهة أئر  شانها ا تلقي بااه للممارسات اإلسرا يلية المتزايدة على األر  ضدهم، وسواء بشأ  
ااستيطا  المنتشر بأنحاء األراضي الفلسطينية، أو بشأ  األسر  دائل سجونها ومعتقالتها، وكا  
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بأْ  ليس  -على سبيل المثال-لى الوضك الفلسطيني، حي  اعتبرت يتضا انحيازها، إذا ما انتقلت إ
مطلوب م  السلطة الفلسطينية التركيز على ضرورة تجميد ااستيطا ، بسبب أنه معّوق أساسي 
للمفاوضات، وبضرورة أ  تقوم بتقديم تنازات حقيقية، يقتنك بها الجانب اإلسرا يلي، وعلى رأسها 

دية، والتحذير م  القيام بئطوات انفرادية، وبالنسبة لحركة حماس، شعالوة ااعتراأ بالدولة دولة يهو 
على أنها لديها حركة إرهابية، شا  عليها ااعتراأ باسرا يل، وبالتئلي ع  المقاومة، إذا ما أرادت 

 ااستمرار والمشاركة شي العملية السياسية. 
 -ر رعاية المفاوضات الفلسطينية ما سبق يؤّكد، سيما وأ  الوايات المتحدة هي التي تتصد

اإلسرا يلية والقضية بشكٍل عام، أ  اللجنة جاءت شقط للتغطية على السياسة األمريكية، ولدرء كمّية 
الحرن عنها، الذي سيصيبها شي حال تصّدرت مشاهد سياسية معينة، وبعّدها أداةه لها، تقوم باحيا ها 

طاتها مقصورةه على إصدار الدعوات والمطالبات كلما اقتضت سياستها إلى ذلك، حي  باتت نشا
باتجار إسرا يل والسلطة الفلسطينية، بضرورة مواصلة جهودهما شي السالم، ولك  ذلك لم يحرمها م  
تسجيل نجاحات، شفي المناسبات السياسية العاصفة )ليس كّلها( تطمل بالدعوة إلى ئف  التوتر 

لجنةه سياسيةه مسّجلةه على الساحة الدولية إلى اآل ،  وضبط النفس، كما أ  المحاشظة على بقا ها
سرا يل، هو شي حد ذاته  وبقاء شروعها ممفّتحة األبواب شي أنحاء الدول وبئاصة شي كل م  رام هللا وا 

 إنجاز. 
على هامش مؤتمر األم  شي ميونا بألمانيا، وبناءه على إشارة أمريكية، كا  هناك اجتماع لممثلي 

لئارجية األمريكي "جو  كيري"، ونظيرر الروسي "سيرغي اشروأ"، ووزير الشؤو  اللجنة )وزير ا
الئارجية لالتحاد األوروبي "شيديريكا موغريني" و"با  كي مو " األمي  العام لألمم المتحدة(، الذي 
أسفر ع  أنها ا تزال قا مة، وأنها ستظل تشارك بنشاط ممهم شي األعمال التحضيرية است ناأ 

السالم، التي ينت الحاجة إليها، وشي أقرب وقت ممك ، أي بعد تحديد الحكومة اإلسرا يلية  عملية
المقبلة، التي يتوجب على الدول العربية الدشك باتجاهها بواسطة تقديمها ليونة أوسك، مساهمةه منها 

 شي إرساء السالم.
نه قبولها بالمطلق، شبغ  الرباعية قالت بدعوتها هذر، وهي تعلم بأ  ا أحد م  األطراأ، يمك

النظر ع  أ  العرب والفلسطينيي  بئاصة، ا يرجو  كثيراه م  ورا ها، بسبب أنها عاجزة وغير 
، وليس بوسعهم توسيعها أكثر مما هي 2112مكتملة، شانهم كانوا قد قدموا المبادرة العربية منذ العام 

تراجك إلى الوراء ئطوة واحدة، وشي ذات عليه، كما أ  الر يس الفلسطيني "أبو ماز " ا يمكنه ال
الوقت، ا يمكنه شي واقك األمر، التوقيك على تسوية دا مة بسبب األوضاع الفلسطينية المضطربة 

 التي ليس م  المأمول استقرارها قريباه. 
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وبدورها، شا  حركة حماس، ا يمكنها القبول بأّية حلول بمعزٍل عنها أو بعيدة ع  سقأ طموحاتها، 
تي تبّنتها شي مناسبات ا تمحصى، وهكذا بالنسبة إلسرا يل، التي لم تستسغ إعال  اللجنة، بسبب ال

تئوشها م  أ  تكو  مقدمة لضغوطات يتية شي الطريق إليها، باتجار است ناأ المفاوضات، وشي 
يا، التي ضوء عالقاتها المتدهورة بالجانبي  األوروبي واألمريكي، وبما ا يتالءم مك مصلحتها العل

د م  قلقها، هو  يتواشق بشأنها تياري اليمي  واليسار لديها، كونهما وجهي  لعملة واحدة، لك  الذي يحِّ
أ  اللجنة عّدت أ  ئطوة الجانب الفلسطيني، بالتوجه لألمم المتحدة، وبئاصة محكمة الجنايات 

  تحدياتها بشأ  إعالنها ع  الدولية، هي ئطوة انفرادية، وم  شأنها أ  تضر، شهي ا تزال تمراكم م
طروحات استيطانّية جديدة، وم  اشتراطاتها شي التوصل إلى سالم، وعلى رأسها متطلبات األم  
وااعتراأ بالدولة اليهودية وبالتئلي ع  القدس وحق العودة الفلسطيني، وقد سبق أ  شرحت عنها 

ا سو  تسوية واحدة شقط، وهي انسحابات شي مّرات أيضاه ا تمعّد، وأعطت نتيجة م  أنه لم يعمد لديه
 ودو  مقابل، وهي التسوية التي يمك  للرباعية أ  تقبل بها شي يوٍم ما. -أحادية-إسرا يلية 

9/2/2102، "20موقع "عربي   
 
 غزة تشكل اليوم برميال قابال لالنفجار في أي لحظة وبصورة أقرب مما نتوقع 

 عاموس غلبوع
 ئطورة لدولة إسرا يل، والجبهة الجنوبية شي المقابل أقل ئطرا. األكثرالجبهة الشمالية هي الجبهة 

العنيفة  األعماللك  منذ اانفصال ع  قطاع غزة وسيطرة حماس عليه شا  قطاع غزة هو مصدر 
ثال  حروبش هو الذي يشكل مصدر  إلىضد دولة إسرا يلش هو الذي جر إسرا يل  األساسية

العالمش هو الذي أد  أل  تكو  إسرا يل ممدانة شي العالم بجرا م  العمليات المعادية إلسرا يل شي
شعب، بقتل األطفال، بحصار شرس وبالتجويكش هو الذي يسيطر عليه تنظيم نقش  بابادةحرب، 

 إسرا يل وليس مستعدا أ  يكو  شريكا شي أي اتفاق سالم مك الفلسطينيي . إبادةعلى رايته 
ا بالفعل المشكلة ااستراتيجية المركزية القريبة التي تشغل ، قطاع غزة وحماس همأئر بكلمات 

 .واإلعالميوالسياسي  األمنيشي المجال  –إسرا يل منذ سنوات 
أوقعت بحماس ضربة عسكرية قاسية، وضربة ليست  األئيرشي الصيأ « الجرأ الصامد»عملية 

لها. ئالل العملية وما بعدها أقل قسوة بالسكا  المدنيي . لك  المشكلة ااستراتيجية بقيت على حا
حول كيفية معالجة هذر المشكلة. كا  هناك م  أيدوا التصفية الممركزة للقوة  أشكاربرزت بضعة 

القطاع  إعمارالعسكرية لحماس بواسطة احتالل القطاع بأبعاد مئتلفة، وكا  هناك م  أيدوا صيغة 
  طريق الدعم العربي والدولي يتم مقابل نزع سالض حماس، وكا  هناك م  أضاشوا اقتراض أنه ع
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القطاع وتممسك هناك بزمام السلطة. ماذا حد  م  كل  إلىالسلطة الفلسطينية ألبو ماز   إعادة
 القطاع؟ذلك، وماذا يحد  اآل  شي 

هناك ثال  سمات أساسية، البارزة منها هي أ  كل إعمار غزة )الذي ئصصت له تبرعات اكثر م  
اإلعمار  إدارةالمتحدة التي أئذت على مسؤوليتها  األمممكانه وا يتقدمش مليارات دوار( عالق  3

بيوت السكا  شي القطاع نفدت. مفهوم أ  ااضطرابات  إلصالضالتي ئصصت  األموالأعلنت أ  
 انفجرت.

 إصالضلحماس ينصب ليس على اإلعمار المدني بل على  األساسي؟ أ  الجهد أيضاوما هو بارز 
ذاتي، وشوق كل شيء توجد قوة بشرية. ما  إنتان. اليوم يصعب التهريب لك  هناك القدرة العسكرية

ياأ الشباب للقتال، مك التأكيد على  وا عدادعسكري جديد، لتجنيد  إطار إنشاءتقوم به حماس هو 
م   األم  أجهزةتدريبات تتضم  احتالل موقك عسكري للجيش اإلسرا يلي وئطأ جنود، وتعزيز 

صالض األنفاقحفر  وأيضاا، اجل شر  سلطته المدمرة. كل الدول التي تعهدت بالتبرع  األنفاق وا 
لتوقأ  األساسيالتي ستنقل للقطاع سيتم دشنها، ويبدو أ  هذا هو السبب  األموالتر  ذلك وتفهم أ  

 تدشق التبرعات.
ا  إ  الحرب الدا رة بي  مصر ومنظمات الجهاد شي سيناء تؤثر سلبا على حماس وعلى السك

مصر مغلقة تماما، المصريو  مستمرو  شي التدمير  إلىالمدنيي  وتزيد م  ضا قتهم: المعابر 
منطقة شاصلة بعر  كيلومتر بي  مصر والقطاع، والذراع العسكري  باقامةويقومو   لألنفاقالشامل 

أ  . شي المجال السياسي المغز  هو إرهابيةعنه م  قبل المصريي  كمنظمة  اإلعال لحماس تم 
مصر كفت ع  أ  تكو  وسيطا مك حماس. والسلطة الفلسطينية؟ قوتها شي الساحة الدولية. وقدرتها 

 أمام حماس هي صفر.
أمامنا برميل م  المواد المتفجرة. حماس تريد الحفاظ على سيطرتها، وليس لديها اآل  أي  باإلجمال

 إلىيمك  توقعها ستؤدي مصلحة شي البدء بالعنأ، لك  عليك أ  تعرأ أي ظروأ جديدة ا 
ع  رأيها شيما يتعلق بهذا البرميل، هذر  األحزاباانفجار المبكر لهذا البرميل الغزي. ماذا تقول 

 المشكلة ااستراتيجية تقلقنا جدا؟ ا شيء.
9/2/2102معاريف   

01/2/2102، القدس العربي، لندن  
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