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 21 اإلسرائيليةبقدرة الردع  ليبرمان: يعلون فشل في غزة ولبنان ومس    
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 23  "إسرائيل"أقوم حاليًا ببحث فكرة وضع كونفدرالي بين الفلسطينيين و: بيلين  
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 22 العربية المشتركة غير مؤث رةأنطوان شلحت: نتنياهو عائد والقائمة   
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 32 قوات االحتالل تستهدف الرعاة والمزارعين شرق غزة وتغرق نفقاً   
 32 ن في الضفة فلسطينية للمستوطني اعتقال سماسرة لتزوير وثائق ونقل أراض  : هآرتس  
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 31  احدةبالعبري: نحن عائلة و  لبناني يخاطب اليهود مرجع شيعي  
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 37 ركية: السعودية تسعى للمصالحة مع حماسيبيون" األميصحيفة "وورلد تر   
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 41 رفح معبرة وفتح حصار غز  بإنهاءيطالب في األراضي الفلسطينية المنسق األممي   
 41 مليون دوالر مساعدة مشروطة لفلسطين 181السويد:   
 41 ةالسويد ترفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من بعثة إلى سفار   
سرائيلية    42 بان كي مون يدعو الستئناف المفاوضات الفلسطينية اإل 
 43 فريقيا يصل غزة ويلتقي بحر وهنيةإسفير جنوب   
 43 كي يقاطعان خطاب نتنياهو بالكونغرسيعضوان بالشيوخ األمر   
 44 أوروبا تقلص إلى مليون ونصففي : عدد اليهود أمريكي تقرير  
 44  "إسرائيل"الطبيب النرويجي غيلبرت ينضم لحملة مقاطعة   

 
  مختارات:

 42 إطالق أول أرشيف للمسلمين في بريطانيا  
 

  االت:حوارات ومق
: اإلنساني  والسياسي      41 عدنان أبو عامر... تعزية حماس بالطي ار األردني 
 49 صابر عارفاألصنام... السلطة الفلسطينية وعبادة   
 21 اسين اشتيةبكر ي... القطاع الخاص الفلسطيني وتقلبات سوق العمل  
 21 آشر ليفي"... حل الدولتين" أمن إسرائيل مرتبط بـ  

 
 27 :كاريكاتير

*** 
 
 مخطط إسرائيلي لبناء كنيس داخل "األقصى" على ربع مساحته 

رائيليين طرح مخطط بناء يعتزم أعضاء في الحكومة و"الكنيست" اإلس :نادية سعد الدين -عمان 
كنيس داخل ساحة المسجد األقصى المبارك لصالة اليهود فيه، تزامنًا مع تنفيذ المستوطنين 

 المتطرفين أمس اقتحامًا جديدًا لألقصى تحت حراسة قوات االحتالل.
وقال رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر إن "رئيسة لجنة الداخلية في "الكنيست" ميري ريجيف 

ادات سياسية ودينية يخططون لبناء كنيس يهودي داخل ساحات األقصى، ما يشكل تصعيدًا وقي
 خطيرًا يمّس المسجد".

وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "المساحة المخصصة لتنفيذ مشروع الكنيس ضمنها، وفق 
لمرواني حتى زعمهم، تقع في الجزء الشرقي من ساحة المسجد األقصى، وتمتد من فوق المصلى ا

 أقصى شمال المسجد".باب األسباط، أي من أقصى الجنوب إلى 
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، إال أنها منطقة % 31 – 22وأوضح بأن "هذه المساحة تشكل حوالي ربع مساحة األقصى، بنسبة 
ودعا  فارغة، ما يجعلها محط أطماع االحتالل للسيطرة عليها والبحث عن موطئ قدم في األقصى".

ضرورة إعمار تلك المنطقة وتأهيلها بشكل عاجل، ودمجها مع الجانب الحّي "الجهات المعنية إلى 
من المسجد كمكان لصالة المسلمين فيها، حتى ال تبقى مهملة وغير مأهولة، وبالتالي محل أطماع 

  سلطات االحتالل فيها ومنفذًا إلحكام سيطرتهم على األقصى".
قصى يعّد تطورًا تصعيديًا خطيرًا، حيث يلتف ولفت إلى أن "التخطيط لمشروع إقامة كنيس في األ

الساسة والحاخامات حول المخطط التهويدي العدواني ضد المسجد، بينما تشكل األجواء االنتخابية 
 مناخًا مناسبًا للمضّي قدمًا في تنفيذ تلك المشاريع".

هذا الحد، بل  وبين أن "اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود المتواترة لألقصى ال تقف عند
 هناك أطماع في االستحواذ على المسجد وتقسيمه".

ونوه إلى "حديث ريجيف عن إقامة الكنيس داخل ساحة األقصى لصالة اليهود فيه، بما ينسجم مع 
تصريح وزير ما يعرف باإلسكان اإلسرائيلي أوري أرئيل بأن العام الحالي سيشهد التجسيد الفعلي 

 للمسجد األقصى". للتقسيم الزماني والمكاني
على صعيد متصل، اقتحمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين أمس المسجد األقصى من جهة 

 باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات االحتالل.
وقال، في تصريح أمس، إن "حلقات الرباط ردت على هذا االقتحام بالتكبير والتهليل"، مبينًا أن 

ت المتوافدين إلى األقصى عند دخولهم المسجد إلى حين خروجهم "قوات االحتالل تحتجز بطاقا
 منه".

11/2/2112، الغد، عم ان  
 

 بفلسطين يشكل رافعة للموقف الدولي السويدعباس: اعتراف  
يشكل اعتراف مملكة السويد بدولة »وفا: أعرب الرئيس محمود عباس، عن أمله بأن -ستوكهولم 

 «.قضية شعبنا العادلةفلسطين، رافعة للموقف الدولي تجاه 
جاء ذلك في اليوم الثاني لزيارته إلى السويد حيث عقد سلسلة لقاءات وشهد توقيع اتفاقات تعاون بين 

مليار كورون  1،2فلسطين والسويد حيث أعلنت ستوكهولم تقديم مساعدة إضافية لفلسطين بقيمة 
لة فلسطين في العاصمة : كما افتتح الرئيس سفارة دو 2111مليون يورو( حتى العام  121)

 السويدية.
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في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين عقب المحادثات  عباسوقال 
بينهما: إن هذه الخطوة تدل على مواقف السويد السياسية واألخالقية والدبلوماسية المبدئية والمتوازنة 

وكلنا أمل بأن تعترف حكومات الدول األوروبية  والعادلة، تجاه حقوق شعبنا في الحرية واالستقالل،
 بناًء على توصيات برلماناتها بدولة فلسطين.

وأضاف إن اعتراف السويد بدولة فلسطين، وكذلك قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة باعتبار 
، من شأنه أن يدفع بالمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية إلى «دولة مراقب»فلسطين 

 ألمام، وال يغني عنها.ا
وقال: إن ذهابنا بمشروع قرار لمجلس األمن نهاية العام الماضي، لم يكن إال لرغبتنا الصادقة 
والمخلصة في تحقيق السالم، وجعله حقيقة قائمة على األرض من خالل قراٍر من مجلس األمن 

ًا محددًا، إلنهاء االحتالل لألمم المتحدة، يؤكد المرجعيات الالزمة لحل النزاع، ويضع سقفًا زمني
اإلسرائيلي ألراضي دولة فلسطين، كذلك فإن انضمامنا للمنظمات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات 

 الدولية يهدف إلى حماية حقوق شعبنا والدفاع عن مقدراته. 
، وقال: إن وأضاف: على أنه رغم ذلك، ما زلنا نمد أيدينا للسالم العادل وفق قرارات الشرعية الدولية

االستيطان اإلسرائيلي ألراضينا، وسياسات الهيمنة بقوة السالح واالحتالل وسياسات العقاب ›
 ‹.الجماعي، لن تصنع سالمًا وأمنًا إلسرائيل

ولغاية اآلن، وهو يسعى لتكريس هويته  1148وأضاف: شعبنا يعيش العذابات والمعاناة منذ العام 
به الوطني الفلسطيني، غير أن إسرائيل ما زالت تصر على وكيانه السياسي والسيادي على ترا

 .1191استمرار احتاللها واستيطانها لألراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 
أن إسرائيل تواصل سياسة التمييز العنصري، وحجز آالف األسرى في سجونها وعدم »وأشار إلى 

لشرقية وخنق االقتصاد الفلسطيني من خالل السماح لنا باستغالل مواردنا وبما في ذلك في القدس ا
 «.إجراءات عديدة تعيق تطوره ونموه

هي حجز أموالنا التي تجبيها من الضرائب، »ولفت إلى أن آخر تلك اإلجراءات العقابية الجماعية 
وهو األمر الذي ال نقبله، ونعتبره خرقًا للقانون الدولي وحقوق اإلنسان ولالتفاقيات الموقعة وال يجب 
السكوت عليه، وعلى إسرائيل االبتعاد عن مثل هذا النوع من العقوبات الجماعية لخطورتها على 

 «.استمرار عمل مؤسساتنا المدنية واألمنية
ونوه إلى محاوالت إسرائيل المستمرة لفصل غزة عن الضفة الفلسطينية وحصارها وتدميرها، وحرمان 

 أهلها من حقهم في الحياة الكريمة اآلمنة.
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المقابل، أكد الرئيس تصميم الحكومة الفلسطينية، على إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أنها  في
تعمل مع جميع األطراف الداخلية والدولية من أجل تحقيق هذا الهدف، رغم العقبات التي ما زالت 

 ‹. نسعى إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بأسرع وقت ممكن›تعترض طريقها. وقال: 
المواقف التضامنية للسويد، لتمكين شعبنا من تجسيد حقه اإلنساني واألساسي في تقرير »ثمن و 

وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا  1191المصير، بإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود العام 
سرائيل، تعيشان جنبًا إلى جنب في حسن جوار، وسالم مبني على  لمبدأ حل الدولتين فلسطين وا 

 «.اس قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، ومبادرة السالم العربيةأس
وقال: إننا في فلسطين نعتز، ونثمن عاليًا عالقات الصداقة القائمة بين بلدينا وشعبينا، التي بدأت 
قبل قرن من الزمان، بزيارات الحجاج السويديين للقدس، وبيت لحم، وها هي اليوم تنمو وتتعزز بين 

 بين والبلدين وعلى جميع المستويات السياسية واالقتصادية والدبلوماسية.الشع
وأضاف: السويد استمرت بدور سياسي نشط في الوقوف إلى جانب الحقوق الوطنية المشروعة 
لشعبنا، وفي المشاركة في قوات حفظ السالم، بدءًا بالدور التاريخي الذي قام به الوسيط الدولي 

وفي بذل الجهود المخلصة لتحقيق السالم العادل والدائم، وال ننسى أبدا أدوار  الكونت فولك برنادوت،
أولوف بالمه، وستين أندرسون، وآنا ليند وعددا كبيرا من القادة السويديين الذين كرسوا جزءًا كبيرًا من 

 وقتهم وجهدهم للوصول إلى هذا السالم وللوقوف إلى جانب شعبنا.
التي ستوفر تموياًل »تها على توقيع اتفاقية للتعاون الدولي أمس، وشكر الرئيس، السويد وحكوم

، مؤكدا استمرار «استراتيجيلبرامج بناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية وتطوير بنيتها التحتية في إطار 
 العمل من أجل المزيد من التنمية والتطوير لها، ولما فيه خير ومصلحة الطرفين.

 11/2/2112األيام، را م هللا، 
 

 بيان الرباعية الدولية االخير لم يرتق الى المستوى المطلوب منها ":وزارة الخارجية" 
ان بيان اللجنة الرباعية االخير لم يرتق لمستوى الفلسطينية اعتبرت وزارة الخارجية  :رام هللا

التوقعات، خاصة امام الظروف الصعبة التي تمر بها ارض دولة فلسطين المحتلة من حصار 
 .دي، وحجز التحويالت المالية للسلطةاقتصا

وقالت "الخارجية": ان هذا البيان جاء دون التوقعات المطلوبة منه، فمن جهة اعاد التأكيد على ما 
يقوله عادة، ومن جهة ثانية تجاهل كل هذه الحقائق القديمة الجديدة او المستجدة التي تقوم بها 

 القانون الدولي االنساني.اسرائيل في مخالفة علنية للقانون الدولي، و 
 11/2/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 



 
 
 
 

 

           8ص                                     3482 العدد:    11/2/2112 األربعاء التاريخ:

 
 األشقر: شخصيات أمنية في الضفة تحاول العبث بأمن غزة النائب 

حمل رئيس اللجنة األمنية في المجلس التشريعي النائب إسماعيل األشقر، الرئيس محمود عباس، 
المستفحلة في الضفة الغربية منذ أسبوع ومحاولة ورئيس وزرائه رامي الحمد هللا، "حالة الفلتان األمني 

 نقلها إلى قطاع غزة".
وحالة من  الضياع،وقال األشقر في تصريح صحفي، الثالثاء: "الضفة الغربية تعيش حالة من 

وحالة من االنهيار االقتصادي؛ ألن السلطة تعيش فسادا إداريا وفسادا تنظيميا وعدم  األمني،الفلتان 
 ء )المتخابرين مع االحتالل( الموجدين فيها".اهتمام بالعمال

وأضاف األشقر: "لدينا معلومات مؤكدة أن إحدى الشخصيات األمنية السابقة في الضفة الغربية 
تحاول جاهدة العبث بأمن قطاع غزة"، مشيًرا إلى أنه تم إلقاء القبض على من يتعاونون معه في 

 غزة.
 11/2/2112، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل"اوي تدلي بشهادتها في محاكمة أمريكية عن هجمات في حنان عشر  

أدلت المسؤولة الفلسطينية حنان عشراوي بشهادتها في نيويورك يوم الثالثاء  :جوزيف آكس-نيويورك
في دعوى قضائية لتحديد مدى مسؤولية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية عن هجمات 

 ثر من عشر سنوات.وقعت في إسرائيل قبل أك
 وتطالب الدعوى السلطة ومنظمة التحرير بدفع ثالثة مليارات دوالر تعويضات لضحايا الهجمات.

ورفع الضحايا وأسرهم الدعوى على السلطة ومنظمة التحرير في ستة حوادث إطالق نار وتفجيرات 
صابة أكثر م 33أسفرت عن مقتل  2114إلى  2112بالقدس في الفترة من   421ن شخصا وا 

 آخرين. واتهموا السلطة ومنظمة التحرير بتقديم الدعم للمسلحين الذين نفذوا الهجمات.
وقال محامو الفلسطينيين في محكمة اتحادية أمريكية إن حكومتهم ال ينبغي أن تتحمل مسؤولية 
تصرفات عدد قليل من األفراد الذين تصرفوا من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلب من جماعات 

 حة مثل حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(.مسل
وقالت عشراوي وهي عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية إنها وزعماء بينهم الرئيس 

سرائيليين لمكافحة اإلرهاب اثناء تلك السنوات.  الراحل ياسر عرفات عملوا مع مسؤولين أمريكيين وا 
تخدم قضية السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير  وفي إشارة إلى الهجمات قالت عشراوي "لم

 الفلسطينية وال قضية الحرية."
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واستمرت شهادة عشراوي نحو ساعتين وتلت شهادة ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة 
 الفلسطينية.

واتهم محامو المدعين الفلسطينيين بتقديم أموال لمتشددين أدينوا في أعمال إرهابية كوسيلة لدعم 
 أعمالهم.

زالة األسباب  وقال فرج لهيئة المحلفين إن الهدف من دفع األموال هو مساعدة أسر المدانين وا 
 االقتصادية التي قد تدفعهم لتنفيذ المزيد من الهجمات.

وخالل الشهادة سأل كينت يالوفيتز محامي المدعين فرج عن عبد هللا البرغوثي المتهم بأنه أحد كبار 
 بل بحماس.خبراء صناعة القنا

. لكن يالوفيتز 2112وكان فرج شهد في وقت سابق بأن البرغوثي هرب من سجن فلسطيني في عام 
 أطلقتأطلع فرج على تقرير للشرطة اإلسرائيلية يقول فيه البرغوثي إن قوات األمن الفلسطينية 

 سراحه على الرغم من دوره المزعوم في عدة هجمات.
 ر الشرطة.وقال فرج إنه ال يعرف مصدر تقري

 وفي وقت الحق اعتقلت إسرائيل البرغوثي وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في نهاية المطاف.
 11/2/2112، وكالة رويترز لألنباء

 
 ترجمة كتاب للرئيس عباس للعبرية بهدف تشويه صورته كرجل سالم! 

قسم الشرق االوسط  يعتزم المستشرق االسرائيلي ادي كوهين من :"مدار" -القدس دوت كوم -رام هللا 
في جامعة "بارايالن" اصدار ترجمة عبرية لكتاب "الوجه اآلخر: العالقات السرية بين النازية 

من معهد  الدكتوراهوالصهيونية" للرئيس محمد عباس، وهو عبارة عن اطروحة نال على اثرها 
 االستشراق من معهد موسكو.

عليها في الموقع االلكتروني الرسمي  االطالعه وهذه االطروحة مفتوحة أمام الجمهور الذي بإمكان
 للسلطة الفلسطينية.

ويصرح كوهين بأن إصدار الكتاب باللغة العبرية في نهاية شهر نيسان المقبل وعشية إحياء اسرائيل 
لذكرى المحرقة، من شأنه تشويه صورة الرئيس الفلسطيني، وادعى كوهين أن "الحديث يدور عن 

المحرقة وبايحاءات معادية للسامية منتشرة بين سطوره وبصورة واضحة  كتاب دعائي مليء بنفي
 أيضا".
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وأضاف كوهين في حديث لموقع "والال" االلكتروني أمس االثنين أن عباس "يعوض أدولف آيخمان 
على الكشف عن المؤامرة  أوشككمن لحق به الظلم، واختطف على ايدي الموساد فقط ألنه 

 وال توجد عالقة له بالمحرقة.الصهيوينة أمام العالم، 
وتابع كوهين أن ابو مازن يطرح الئحة اتهام ضد الصهيونية وقادتها بدءا من بن غوريون، وهو 
يتهمهم بأنهم مجرمون وشركاء للنازيين، ومسؤولون عن إبادة شعبهم في المحرقة، وشاركوا فيها 

 اليهود". إلنقاذوأفشلوا عمدا عمليات 
جمة الكتاب بعد أن أدرك أن الرئيس عباس "نجح بالتأثير على الكثيرين في وقال كوهين إنه قرر تر 

 العالم، ويسعى إلى تغيير مفاهيم، التي على ما يبدو ستبقى لفترة طويلة".
وتطرق كوهين إلى تصريح الرئيس الفلسطيني بأن "المحرقة هي أبشع جريمة ضد البشرية"، وقال: 

الف رسائله بالعربية عن رسائله بالعبرية. ومؤلف هذا "ضحكت في داخلي، ألني أدركت مدى اخت
الكتاب هو أحد أكبر منكري المحرقة الذين يعيشون في العالم اليوم. وال يوجد أحد نجح في التأثير 
على هذا العدد الكبير من الناس في هذا الموضوع أكثر منه، وأنا أحارب من أجل تغيير تراثه، الذي 

 كبيرة".سيستمر في التأثير لفترة 
وقال موقع "والال" إن "مئات األكاديميين في البالد والعالم" يشاركون في األسابيع األخيرة مجموعة 

نفيا للمحرقة"، ويدعون إلى إزالة الكتاب من  كفى-مازنعلى موقع "فيسبوك" وأسم الصفحة "ابو 
 الموقع االلكتروني للسلطة الفلسطينية.

 11/2/2112، القدس، القدس
 

 هناك جهات تسعى إلى عرقلة هذه العالقة و  إيجابية بطهرانمدان: عالقتنا حأسامة  
أكـّد أسـامة حمـدان رئـيس العالقـات الخارجيـة بحركـة حمـاس، أن الحركـة حريصـة علـى : محمود هنيـة

يجابيــة مــع إيــران، مشــيًرا إلــى وجــود جهــات تســعى  متوازنــةعالقــة  عرقلــة هــذه العالقــة والحيلولــة  إلــىوا 
 مربعها األول عبر عمليات "التشويش". لىإدون إعادتها 

، " ال شــك أن الخصــوم ال يرغبـــون بعالقــة ســوية بيننـــا، "الرســـالة" وقــال حمــدان فــي حـــديث خــا  بـــ
 ومحاوالت التشويش التي تحدث من بعض الجهات ال شك أنها تساهم في تعزيز خطوات هؤالء".

بذولـة مـن أجـل تنظـيم العالقـة، متهًمـا مـن حمدان أكّد أن هذا التشويش هو محاولة إلرباك الجهـود الم
 أسماهم بالخصوم، أن يقوموا بذلك كونهم ال يرغبون بمثل هكذا عالقة.

، غير "أن الحديث ال يـتم علـى النتـائج فهـي مـا إيرانولفت حمدان إلى وجود قنوات تواصل قائمة مع 
 زالت طور المباحثات الجارية".
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 مصر والسعودية

ه للعالقـــة مـــع الســـعودية مشـــدًدا حـــر  حركتـــه منـــذ البدايـــة علـــى إقامـــة وتطـــرق حمـــدان خـــالل حديثـــ
عالقـــات صـــحية ورشـــيدة مـــع جميـــع األطـــراف العربيـــة واإلســـالمية، ورأى أن األهـــم هـــو البحـــث عمـــا 

ومعرًبا عـن تقـدير حركتـه للـدور السـعودي فـي  والمملكة،يصب في تعزيز العالقة الثنائية بين الحركة 
 دعم القضية.
بـالمواقف السـعودية التـي دعـت لتعزيـز العالقـة مـع حمـاس، مؤكـًدا أن الحركـة حريصـة  ورحب حمدان

 على عالقة رشيدة مع مجمل الدول بالمنطقة وفي مقدمتها المملكة السعودية.
 إلـــىأّمـــا العالقـــة مـــع مصـــر، فـــاتهم حمـــدان أطرافـــا بالســـعي لنقـــل المواجهـــة المفترضـــة مـــع االحـــتالل 

 بحركة حماس وفصائل المقاومة بأحداث ال دخل لهم فيها.مواجهة عربية عربية، والزج 
وقـــال: "إن حركتـــه لـــم تتـــدخل يوًمـــا فـــي الشـــأن الـــداخلي المصـــري ولـــيس مـــن صـــالحها فعـــل ذلـــك، أو 

 التدخل في األحداث التي تشهدها البالد".
قـاهرة وبشأن مصير ملفي المصالحة والمفاوضات غير المباشرة، بّين أن حركتـه لـم تبلـس رسـمًيا مـن ال

ال تأخــذ بــه الحركــة مــا لــم تبلــس رســمًيا  إعالمــياعتــذاراها عــن احتضــان الملفــين، ومــا يــذاع مــن حــديث 
 وحينها لكل حادث حديث.

تتـــأثر بحكــم قضـــائي عـــابر أو  أنولفــت إلـــى أن التــاريع فـــي العالقـــة الثنائيــة بـــين الطــرفين ال يمكنـــه 
ن شــهدت مشــيرً  للــبالد،ال يعبــر عــن الموقــف الرســمي  إعالمــيموقــف  ا إلــى أن االتصــاالت الثنائيــة وا 

 تعثًرا غير أنها لم تنقطع وحماس حريصة على بقائها.
وأكّد أن هذا الموقف نابع من تقدير للتاريع والجهد الطويل الذي تبذله مصر في الموقف الفلسطيني، 

عـن  بينما أعلن ترحيب حركته وجود أي جهد عربي أو إسالمي ودولي يصب في خانة رفع الحصـار
 غزة عبر استئناف المفاوضات غير المباشرة.

، اكتفـى بـالقول" إن حركتـه ليسـت فـي وارد الـدخول فـي األسـرىوفيما يتعلق بقضية المفاوضـات حـول 
نجــاز اســتحقاقاتها، ألنهــا األهــم فــي  هــذه المفاوضــات قبــل االنتهــاء مــن المفاوضــات غيــر المباشــرة وا 

 واستحقاقاتها الخاصة". األسرىثات الوقت الراهن لديها، نظًرا لخصوصية مباح
وتــابع " بــل نــدعو الــدول العربيــة واإلســالمية ومــن دول العــالم التــدخل مــن أجــل اســتئناف المفاوضــات 
غير المباشرة ودعم المصالحة الفلسطينية"، منوًهـا إلـى أن هـذا الـدور لـيس بـدياًل عـن الـدور المصـري 

 بل هو مساند ومساعد له.
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 المصالحة
لملف الداخلي وقضية المصالحة، أكّد حمدان أن حركته كانـت حريصـة وجـادة مـن البدايـة وأخيرا في ا

ــا ولــم يكــن لهــا "فيتــو" علــى مشــاركة الفصــائل جميًعــا  علــى إنجــاح المصــالحة، وأنهــا لــم تعتــرض يوًم
علــى اســتمرار هــذا  وهــي حريصــةباتفاقــات المصــالحة كمــا جــرى فــي القــاهرة وغيرهــا مــن المفاوضــات 

 المشاركة من جميع القوى الفلسطينية. الدور وهذه
ووجه حمدان سؤاله لحركة فتح حول المواقـف التـي يطلقهـا عـزام األحمـد بـين الفينـة واألخـرى والشـتائم 
التي يوجهها لحماس" فهل هـي تـنم عـن شخصـه وتعبـر عـن موقفـه أّمـا أنهـا تعبـر عـن مسـار التنظـيم 

 اإلجابة عنه"، وفق حمدان.كرفض لمنهج المصالحة؟، وهو موقف مطالبة الحركة 
واســتطرد: "مواقــف األحمــد ال تــنم عــن رجــل عاقــل مســؤول عــن ملــف المصــالحة، وال شــك إن كانــت 
تعبر عن رأيه فالمطلوب رجل حري  علـى إنجـاح المصـالحة، وفـتح مطالبـة بتحديـد موقفهـا مـن هـذا 

 الملف؟".
سـاءة لـذات الشـخ  الـذي يتعمـد أّما شـتائم األحمـد ومواقفـه ضـد حمـاس فلـم يجـد فيهـا حمـدان سـوى إ

 هانات للحركة.توجيه اإل
ــا مواقــف حركتــه المتســاهلة بشــأن المصــالحة، وافترضــت أن   موافقتهــاورأى أن حركــة فــتح قــرأت خطًئ

على تشكيل الحكومة أنها محاولة لنزع الشرعية عنها، "وهي خاطئة ألن حماس شرعيتها مستمدة من 
تنتـزع بانتهـاء حكومـة كانـت  أنجميع أن شـرعية الحركـة ال يمكـن االنتخابات وأبناء شعبها، وسيعلم ال

 تديرها بل هي شرعية أعمق بكثير من ذلك".
وشدد على جدية حركته بشأن إنجاح المصالحة، غير أن فتح هي المطالبة بتحديد الموقف تجاه هذه 

 .إنجاحهاالمصالحة وسبل 
 11/2/2112، الرسالة، فلسطين

 

 : يجب على حكومة التوافق تحمل مسؤولياتهاأفريقيا" يستقبل سفير "جنوب هنية 
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، على ضرورة تحمل حكومـة التوافـق 

 الوطني مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، وتنفيذ بنود المصالحة.
أفريقيـا لـدى  بفير جنـو وجاءت تصريحات هنية صباح الثالثـاء، أثنـاء اسـتقبال مكاليمـا ميلوتغيسـي سـ

 السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مشيًدا بدعم بريتوريا للفلسطينيين.



 
 
 
 

 

           13ص                                     3482 العدد:    11/2/2112 األربعاء التاريخ:

وأوضح بيان صدر عن مكتب هنية، أن نائـب رئـيس المكتـب السياسـي لحمـاس اسـتقبل سـفير جنـوب 
، حيـث أكـد علـى تضـامن بـالده ودعمهـا ووقوفهـا إلـى جانـب الشـعب الفلسـطيني ودعـم صـموده أفريقيا
 ها لخيار المصالحة.وتأييد

خـــالل اللقـــاء، مشـــيًدا بمواقـــف جنـــوب أفريقيـــا ودعمهـــا  واإلنســـانيواســـتعرض هنيـــة الوضـــع السياســـي 
 المتواصل للشعب الفلسطيني.

 11/2/2112، فلسطين أون الين
 

 في حزب هللا يعوقان زيارة مشعل لطهران وجناحإيران : "العربي الجديد" 
ـــ "ال: غــزة عربــي الجديــد"، أّن جنــاح ســورية فــي "حــزب هللا"، إلــى جانــب أكــد مصــدر فلســطيني مطلــع ل

مواقـــف إيرانيـــة، يعوقـــان زيـــارة رئـــيس المكتـــب السياســـي لحركـــة "حمـــاس"، خالـــد مشـــعل، إلـــى طهـــران، 
 لرغبتهما في أن تكون زيارة مشعل بروتوكولية ال أكثر.

ًا فـي "حـزب هللا"، وذكر المصدر الـذي رفـض الكشـف عـن اسـمه، أّن هـذا الجنـاح واسـع السـطوة داخليـ
يـران، ويسـعى إلـى أّن تكـون لـه الكلمـة  ويعرقل بضغط مـن نظـام بشـار األسـد التقـارب بـين "حمـاس" وا 

 األولى في هذا التقارب، ويلعب على وتر تبهيت الزيارة المرتقبة لمشعل.
رشـــد وأشـــار إلـــى أّن هـــذا الجنـــاح، يريـــد زيـــارة بروتوكوليـــة مـــن مشـــعل إلـــى طهـــران، ال يلتقـــي فيهـــا الم

اإليراني، وال مسؤولي الملف الفلسطيني، بل تقتصر على المستويات الدنيا فـي قيـادة الحـرس الثـوري، 
 وهو ما ترفضه حماس التي تريد زيارة ولقاءات بحجم زعيمها.

ولفـــت المصـــدر إلـــى أّن تـــأخر مشـــعل فـــي زيـــارة طهـــران، وتـــأخر طهـــران فـــي إعـــادة الـــدعم المـــالي لــــ 
لضـغط وهـذه العراقيـل، إلـى جانـب وجـود الكثيـر مـن التشـدد اإليرانـي تجـاه "حماس"، ناتجـان مـن هـذا ا

مشعل خصوصًا، وعدم رغبة طهران في تقديم الدعم إلى الحركة في ظل عـدم تغيـر مواقـف "حمـاس" 
 السياسية التي أنشأت الخالف األخير.

لمــالي فــي ظــل ويعقــد هــذا الجنــاح فــي حــزب هللا، إلــى جانــب إيــران، أّن حاجــة "حمــاس" إلــى الــدعم ا
 حصارها الخانق ماليًا وعسكريًا، ستدفعها إلى تقديم تنازالت أكثر للنظام السوري وإليران.

وأكد المصدر أّن طهران و"حزب هللا" يقومان حاليـًا بعمليـة تسـويق لتطـوير العالقـة مـع "حمـاس"، بعـد 
ر موقف "حمـاس" مـن الثـورة أّن كان قطعها في السابق، إكرامًا من إيران لنظام بشار األسد الذي اعتب

 ضده "خيانة" ال يمكن نسيانها أو غفرانها.
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وأشار إلى أّن الحديث عن تسويق عودة العالقة يبدو صعبًا بعض الشيء، لكنه في نفس الوقت ليس 
مستحياًل، خاصة أن إيران فقدت بفقـدان "حمـاس" كحليـف مهـم لهـا، وزنـًا كانـت هـي فـي حاجتـه، كمـا 

 في إطار المصالح المتبادلة.أن الحركة بحاجتها، 
علـى غـزة، وقـدراتها التـي أذهلـت اإليـرانيين  2114غير أّن ما بدا مـن قـوة للحركـة فـي صـدها عـدوان 
بعــد أّن أوقفـت عـن الحركــة الـدعم المــالي  عسـكريا،ً الـذين ظنـوا للحظــات أنهـا قــد تعـاني وضـعًا صــعبًا 

 ، وفق نفس المصادر.والعسكري، بّدل كثيرًا من الحسابات لدى طهران وحزب هللا
 9/2/2112، لندن، العربي الجديد

 
 المصالحة  إلنقاذلغزة  الوفدفتح: مصرون على توجه  

قطاع غزة  إلىقرار توجه وفد منظمة التحرير  إنقال احمد عساف المتحدث باسم حركة فتح : رام هللا
التحريـر برئاسـة الـرئيس محمـود اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمـة  أثناء باإلجماعالمصالحة اخذ  إلنقاذ

نجــاحوتــوفير المناخــات لتوجــه الوفــد  األجــواءعبــاس، وعلــى ضــوء هــذا القــرار باشــرت فــتح بتهيئــة   وا 
مهمته سواء من خالل اجتماعات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي عقدت في رام هللا في مقـر 

فــي حركتــي حمــاس  اإلخــوةلمباشــر مــن التواصــل ا أومفوضــية العالقــات الوطنيــة التابعــة لحركــة فــتح 
 ذلك بتصريحات لعدد من ممثليها. أعلنتوالجهاد في غزة وبموافقة الفصائل كافة التي 

عـن توجـه الوفـد فوجئنـا بتصـريحات سـلبية مـن  لإلعالن األولىانه ومنذ اللحظة  إالعساف " وأضاف
 قيادات حماس تتهجم على الوفد".

فــي المواقــف مــن قبــل قيــادات حمــاس فــي غــزة التــي وصــلت لحــد  اإلســفافوقــال: بــالرغم مــن كــل هــذا 
 األخيكـون وفـدا موحـدا وتـم اختيـار  إنمهمـة الوفـد الـذي اتفـق  إنجاحالتخوين كان لدينا تصميم على 

عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح ومفــوض العالقــات الوطنيــة فــي الحركــة برئاســة هــذا  األحمــدعــزام 
تفاجأنـــا بخـــروج تصـــريحات بـــان الوفـــد المنـــوي توجهـــه لغـــزة هـــو وفـــد الوفـــد مـــن قبـــل الفصـــائل، ولكننـــا 

كيف اتخذ قرارا بـأن يكـون وفـدا موحـدا  إذاكان وفد فصائلي  إذافصائلي وليس وفد المنظمة، متسائال 
كانــت وفــود للفصــائل فــال  إذا بأنــهعــزام فــي اجتمــاع الفصــائل  األخوكمــا قــال  لــه؟وتــم اختيــار رئــيس 

 لكل فصيل رئيس. ف أحديرأسها  أنداعي 
   11/2/2112، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 
 



 
 
 
 

 

           12ص                                     3482 العدد:    11/2/2112 األربعاء التاريخ:

 "عرفاتـ"القاتل الذي دس السم ل علىالطيراوي: تعرفنا توفيق  
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية اللواء توفيق الطيراوي أن اللجنة المكلفـة : )وكاالت(

ــالتحقيق فــي استشــهاد الــرئيس الراحــل ياســر عرفــات، ت عرفــت إلــى القاتــل الــذي دس الســم لــه. وقــال ب
، "إننــا نحتــاج إلــى وقــت كبيــر للتأكــد مــن تحقيقاتنــا والشــخ  المســؤول عــن ذلــك ومــن يقــف الطيــراوي

 خلف عملية االغتيال"، متهمًا "إسرائيل" بالمسؤولة عن اغتيال عرفات. 
 11/2/2112الخليج، الشارقة، 

 
 لة فلسطينفتح تدعو إلى التعجيل باالعتراف بدو حركة  

دعــت حركــة فــتح دول العــالم واالتحــاد األوروبــي خصوصــا إلــى اعتمــاد النمــوذج الســويدي : اســتكهولم
 وتعجيل االعتراف بدولة فلسطين.

( نشـره 2|1وقـال المتحـدث باسـم "فـتح" فـي أوروبـا جمـال نـزال فـي تصـريح صـحفي لـه اليـوم الثالثـاء )
بـــدولتنا لـــه نتـــائج إيجابيـــة فـــي السياســـة، والتفكيـــر القســـم اإلعالمـــي للحركـــة: "إن االعتـــراف الســـويدي 

الفلســطيني، ويـــدحض الحجـــج التــي تســـتخدمها بعـــض الــدوائر المتـــرددة فـــي تحقيــق االعتـــراف الفعلـــي 
 بدولة فلسطين".

وأضـــاف: "شـــعبنا يشـــعر بثقـــة متزايـــدة ألن اعتـــراف العـــالم بـــدولتنا وســـيلة لحـــل النـــزاع، ويعتبـــر عـــامال 
 ن إطالة أمد ممارساته غير القانونية في أراضينا".حاسما في ثني االحتالل ع

 11/2/2112قدس برس، 
 
 الظاظا: عباس يتهرب من تنفيذ استحقاقات المصالحةزياد  

اتهم زياد الظاظا، عضو المكتب السياسي لحركـة حمـاس، حركـة فـتح ورئـيس السـلطة : نادر الصفدي
الحة الداخلية وما جرى التوقيع عليـه مـن تنفيذ استحقاقات المص والمراوغة منمحمود عباس بالتهرب 

 اتفاقات سابقة مع حركة حماس وباقي الفصائل.
وقــال الظاظــا، فــي حــوار خــا  لـــ الرســالة، ستحنشــر تفاصــيله الحقــًا، أن عبــاس حتــى اللحظــة يحــرهن  

قليميــة ويواصــل وضــع العقبــات والشــروط لتنفيــذ مــا جــرى  إتمــام ملــف المصــالحة، بملفــات خارجيــة وا 
 ع عليه من اتفاقات في القاهرة أو الشاطئ.التوقي

"ملف المصالحة ما زال معطل بشكل أساسي، وهو بقرار مباشر من رئيس السلطة محمود  :وأضاف 
عباس، وكافـة التحركـات األخيـرة التـي جـرت علـى ملـف هـي مـن خطـوات عبـاس للتماشـي مـع بعـض 

 المتطلبات الداخلية والخارجية".
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رتقب بـين عضـو اللجنـة المركزيـة فـي حركـة فـتح عـزام األحمـد، والقيـادي فـي وأشار، إلى أن اللقاء الم
حركة "حماس" موسى أبو مرزوق، في العاصمة المصرية القاهرة هو مجرد خطـوة لـن تتكلـل بالنجـاح 
إال فــــي حالــــة وجــــود نوايــــا صــــادقة لــــدى حركــــة "فــــتح" بإتمــــام المصــــالحة وتنفيــــذ كــــل شــــروطها دون 

 .استثناءات
 11/2/2112، ينالرسالة، فلسط

 
 جرار: المصالحة تبدأ بدعوة اإلطار القيادي لالنعقادخالدة  

أكـدت خالـدة جـرار عضــو المكتـب السياسـي للجبهـة الشــعبية، أن اسـتمرار االنقسـام هـو كارثــة : رام هللا
وعّدت جرار في تصريح صحفي لها  للشعب الفلسطيني، لذلك فإن المطلب هو إتمام الوحدة الوطنية.

ثالثـــاء، أن المصــالحة الفلســـطينية تبــدأ بـــدعوة اإلطـــار القيــادي لمنظمـــة التحريــر المنبثـــق عـــن اليــوم ال
وأضـــافت: انعقـــاد هـــذا  م، لالنعقـــاد الفـــوري.2111اتفـــاق القـــاهرة للمصـــالحة الموقـــع فـــي مـــايو/ أيـــار 

اإلطـــار يجـــب أن يهـــدف لوضـــع اســـتراتيجية فلســـطينية قائمـــة علـــى الوحـــدة ومقاومـــة االحـــتالل بشـــكل 
 رك يمثل الكل الفلسطيني.مشت

 11/2/2112، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 تطالب برفع ملف االستيطان للجنايات "الديموقراطية" 

اعتبــر النائــب قــيس عبــد الكــريم "أبــو ليلــى" نائــب األمــين العــام للجبهــة الديمقراطيــة : الخليل)فلســطين(
المبنيــة علــى الــدمار واالســتيطان  لتحريــر فلســطين انــه فــي ظــل مواصــلة حكومــة االحــتالل لسياســتها

وسرقة الحقوق واالستمرار في العربـدة والتعـدي علـى الشـعب الفلسـطيني وممتلكاتـه، يسـتوجب اإلسـراع 
محكمـــــة الجنايـــــات الدوليـــــة لتجـــــريم االحـــــتالل علـــــى جرائمـــــه بحـــــق  إلـــــىفـــــي رفـــــع ملـــــف االســـــتيطان 

 الفلسطينيين.
حكومة  أنسل نسخة منه لـ تلقته "قدس برس" وأضاف النائب أبو ليلى في تصريح صحفي مكتوب أر 

الشـعب الفلسـطيني،  أبنـاءاالحتالل تحاول كسـب المزيـد مـن الوقـت، لتمريـر سياسـتها العنصـرية بحـق 
مـن خـالل  األراضـيالمزيـد مـن  جديـدة، ونهـبمنها زيادة البناء االستيطاني وتغذيتـه وطـرح عطـاءات 

صدار قوانين   .األرضنهب المزيد من ل أخرىااللتفاف على القوانين وا 
 11/2/2112قدس برس، 
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 الفلسطيني في لبنان لدراسة الوضع داخل حركة حماس نقاشات مكثفة"السفير":  

تستشــعر حركــة حمــاس، اليــوم، خطــورة المرحلــة فــي المنطقــة ولبنــان، وتحــتفظ بتحليلهــا : عمــار نعمــة
ـّمي التي تمر على األمة، خصوصًا في السـنوا األحداثالخا  لمجريات  ت األربـع األخيـرة مـع مـا سح

 بأحداث "الربيع العربي".
على كيانات  األحداثنظرة الحركة تجاه ما يجري تتسم بالتشاؤم، ليس فقط من الخطورة التي تحملها 

، ثمــة أيضــالألمــة، فلســطين والقــدس. لكــن  األولــىالمنطقــة، بــل خاصــة، خشــيتها مــن ضــياع القضــية 
ططــات تريــد اســتخدام الفلســطيني فــي لبنــان أداة بيــد بعــض القــوى خشــية علــى الواقــع اللبنــاني مــن مخ

لغايــات مختلفــة، وتحــذر مــن أن هــذا األمــر، فــي حــال اســتمر، ســيكون وبالــه كارثيــًا علــى الفلســطيني 
 واللبناني على حد سواء.

علــى نقاشــات داخليــة مكثفــة لدراســة الوضــع اللبنــاني وموقعهــا فيــه  األخيــرةعكفــت الحركــة فــي الفتــرة 
جباتهــــا تجاهــــه، فــــي ظــــل الصــــراع اإلقليمــــي الجــــاري والتــــدخالت الخارجيــــة المختلفــــة فــــي المســــرح ووا

أن مـن المصـلحة األكيـدة حمايـة المجتمـع الفلسـطيني  إلـىاللبناني. خلصـت مـن جلسـات العمـل تلـك، 
علـــى امتـــداد الجغرافيـــا اللبنانيـــة مـــن أي اختـــراق وتـــوريط باألحـــداث اللبنانيـــة، ومـــن محاولـــة اســـتعمال 

 الفلسطيني على خط الفتنة في لبنان.
شـرعت الحركـة فـي حملــة علنيـة، مـع فصـائل فلســطينية، عنوانهـا: "ال للتحـريض وال للعنـف" لألهــداف 
التاليــة: إبعــاد الفلســطينيين عــن أي صــراع داخلــي. تجنــب حصــول أي صــراع فلســطيني لبنــاني. وقايــة 

لبنـان، علمـًا أن أطرافـًا  إلىفتنوي في المنطقة في لبنان من انتقال المشهد المذهبي ال 12المخيمات الـ
زجــت بالفعــل  األطــرافحاولــت تــوريط الفلســطينيين فــي النزاعــات اللبنانيــة المســلحة، مثلمــا أن بعــض 

فـي لبنـان، وال يـزال الـبعض يريـد مـن المخيمـات أن تشـكل  إرهابيـة أجنـداتببعض الفلسـطينيين لتنفيـذ 
 ل تضر بالواقع اللبناني في الصميم.مالذًا آمنًا، أو حتى منطلقًا، ألعما

الوقايـــة مـــن تلـــك الشـــرور هـــي مصـــلحة لبنانيـــة، مـــن دون نفـــي أن فـــي ذلـــك  أنتشـــدد الحركـــة علـــى 
مصــلحة لبنانيــة، ومصــلحة للمقاومــة فيــه.  أيضــا، ومصــلحة للحركــة. لكنهــا أيضــامصــلحة فلســطينية 

ــــى عبــــر  ــــى صــــعيد الشــــباب، وحت ــــداني وشــــعبي، خاصــــة عل ــــذلك ثمــــة عمــــل مي وســــائل التواصــــل ول
 ، لتجنيب لبنان كأسًا مّرة يريدها البعض.األضواءثمة عماًل بعيدًا عن  أناالجتماعي، كما 
ذلــك التوّجــه بــأن مــن الواجـب أن يســتتبع تجاوبــًا لبنانيــًا إيجابيــًا. ويقــول قيــادي فــي  إلــىوتشـير الحركــة 

الوضـــع  إلـــىســـطينيون، نظـــرًا الحركـــة إن مـــن واجـــب اللبنـــاني األخـــذ بعـــين االعتبـــار مـــا يقـــوم بـــه الفل
الخـــا  للفلســـطينيين فـــي لبنـــان. ويطالـــب الفلســـطينيون بـــإجراءات ملموســـة علـــى هـــذا الصـــعيد مثـــل 
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تخفيف التدابير األمنية على مداخل المخيمـات وتـوفير الخـدمات األساسـية للشـعب الفلسـطيني، وعـدم 
ط علــى وكالــة "األونــروا" لزيــادة علــى لبنــان الضــغ أناختــزال األمــر بــالنظرة األمنيــة للفلســطيني. كمــا 

المســاعدات. ويضــيف القيــادي فــي "حمــاس" أن لــيس لــدى الحركــة مشــروع سياســي خــا  فــي لبنــان 
 فلسطين والحفاظ على الهوية الفلسطينية". إلى"ومشروعها الوحيد باتجاه العودة 

لمقاومة في لبنان، تأتي هذه الرؤية في ظل ما سجله المراقبون من عالقة معززة اليوم بين "حماس" وا
الحركة موقفًا مؤيدًا بارزًا للعملية التي قامت بها المقاومة فـي مـزارع  إعالنوهو األمر الذي تجلى في 

استنكار "حمـاس" للجريمـة اإلسـرائيلية فـي القنيطـرة. ويعتبـر القيـادي فـي الحركـة أن  إلى إضافةشبعا، 
 حكيمة في ردها لوضع حد لتلك االعتداءات.العدو تمادى في اعتداءاته الوحشية، وكانت المقاومة 

يـران،  يعترف مطلعون على واقـع العالقـة بـين "حمـاس" و"حـزب هللا"، كمـا علـى العالقـة بـين الحركـة وا 
عــدم التــدخل  إلــىالســورية. والحركــة، بــدعوتها  األحــداثأنهــا ال تــزال دون المســتوى الــذي بلغتــه قبيــل 

ن قناة المقاومـة، مثلمـا تقصـد األطـراف كافـة المتدخلـة فـي السورية، تغمز بذلك م األزمةالخارجي في 
ومحاوالت حثيثة لزيارة رئيس  اإليرانيةسوريا ألن ذلك يعزز المشكلة. على أن ثمة تواصاًل مع القيادة 

 طهران. إلىالمكتب السياسي في الحركة خالد مشعل 
يتمثـل فـي الحـوار. هنـا، تحـاول الحركـة  إلـىالمشهد السـوري، بـات عنـوان الحـل بالنسـبة  إلىوبالنسبة 

الحـوار واالبتعـاد عـن العنـف "الـذي  إلى"حماس" إمساك العصا من الوسط، لكن، في الواقع، بدعوتها 
ال يوصل إلى الحل"، فإن الحركة تقّر بأن إسقاط النظام السوري بات من الماضـي. وهـي تعلـن اليـوم 

وريا، إذ تعتبـر أن تـدمير المجتمـع السـوري بأن همهـا األول هـو الحفـاظ علـى األمـن واالسـتقرار فـي سـ
سيشكل وبااًل على القضية الفلسطينية، لما لهذا المجتمع من دور على هذا الصعيد، برغم أنها تحصـّر 

 .على عدم انتقاد بعض الحركات التكفيرية كـ "داعش" و "النصرة" وغيرها!
 11/2/2112، السفير، بيروت

 
 فتح من مشاركة أنصار دحالن في المؤتمر السابع للحركة أبو مازن أنذر قادة  "رأي اليوم": 

علــى غــرار المــرة الســابقة ســيطر ملــف تــنظم حركــة فــتح فــي قطــاع غــزة علــى اجتمــاع ترأســه  رام هللا:
الـــرئيس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس "أبـــو مـــازن" للجنـــة التحضـــيرية التـــي تشـــرف علـــى مـــؤتمر الحركـــة 

ي اليـوم" إلـى تأجيـل البـت فـي تحديـد الموعـد النهـائي لهـذا السابع، وهو أمر أدى بحسب مـا أبلغـت "رأ
 المؤتمر.

فخالف كـل التوقعـات لـم يخـرج أبـو مـازن مـع المجتمعـين بموعـد لعقـد المـؤتمر، ويكـون بـذلك قـد أجـل 
البت لمرحلة قادمة، ويكـون بـذلك أيضـا قـد تأجـل المـؤتمر للمـرة الثالثـة، فموعـده المحـدد كـان الصـيف 
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حرب إسـرائيل التـي شـنتها ضـد غـزة، وقتهـا هكـذا أعلـن قـادة مـن التنظـيم، لكـن الماضي، وأجل بسبب 
تبين فيما بعد أن تلك الحرب لم تكن العائق، فالتأجيل الذي تم آلخر العام تكرر من جديد ليكون فـي 
نصــف شــهر ينــاير الماضــي، وهــو لــم يــتم أيضــا، حتــى أن اللجنــة التحضــيرية لــم تعمــل حتــى اللحظــة 

 لعقد المؤتمر العام. بالشكل المطلوب
في اجتماع اللجنة التحضيرية الذي ترأسه أبو مازن بصفته زعيم الحركة، وحضره أعضاء مـن اللجنـة 
المركزيـــة وكـــذلك مـــن المجلـــس الثـــوري، طغـــى نقـــاش ملـــف تنظـــيم حركـــة فـــتح فـــي قطـــاع غـــزة علـــى 

، وحضـرته آمـال غاب عنه مفوض التنظيم في غـزة زكريـا األغـا بسـبب المـرض االجتماع، فاالجتماع
 حمد، العضو في اللجنة المركزية لفتح عن قطاع غزة.

ورغــم أن محمــد دحــالن النائــب فــي المجلــس التشــريعي المفصــول مــن فــتح ومــن اللجنــة المركزيــة لــم 
يحضر فهو مقيم خارج المناطق الفلسطينية منذ تفجر خالفه مع أبو مازن، إال أن اسمه تداول بشكل 

لمجتمعون ناقشــوا مــا تســميه فـتح "الحــراك الفتحــاوي" وهـم مؤيــدو دحــالن فــي كبيـر خــالل االجتمــاع، فـا
 غزة وجميعهم من كوادر وأعضاء التنظيم.

أبو مازن كرر للمجتمعين أنه لن يقبل بحضور أي كادر فتحاوي "محسوب على دحـالن" كمـا روي لــ 
عدة تساؤالت حـول هـذا "رأي اليوم" للمؤتمر السابع، وكان يشدد على ذلك، وقد طرحت في االجتماع 

مـــاذا لـــو جـــاء أعضـــاء مـــن الحـــراك الفتحـــاوي منتخبـــين أو ممثلـــين لهيئـــات واطـــر "االعتـــراض أبرزهـــا 
، لكن في النهاية الجميع فهم ما يرده الرئيس أبو مازن، أن ذلك سيكون على "فتحاوية للمؤتمر السابع

 األغلب ممنوع.
نظــيم، باســتعراض األقــاليم التنظيميــة التــي لــم وملــف دحــالن نــوقش أيضــا حــين طــرح ملــف التعبئــة والت

تجر انتخاباتها الداخلية لتتمثـل عبـر قيادتهـا الجديـدة فـي المـؤتمر القـادم السـابع، المعـروف أن غالبيـة 
أقــاليم قطــاع غــزة الثمانيــة لــم تجــر انتخاباتهــا الداخليــة، ومــؤخرا وبعــد زيــادة حــدة الخــالف بــين "الحــراك 

ن على خلفية فصل مؤيدي دحالن من الوظيفة الحكومية جرى اتخـاذ قـرار الفتحاوي" والرئيس أبو ماز 
بوقــف هــذه االنتخابــات، فجــرى بحــث عــدة خيــارات فــي اجتمــاع اللجنــة التحضــيرية للتغلــب علــى هــذه 

 النقطة، لكن لم يتم وضع تصور نهائي لها.
عـداد للمـؤتمر بالعمـل في نهاية اللقاء جـرى إعطـاء أوامـر مـن الـرئيس للمجتمعـين واللجـان المكلفـة باإل

بشكل سريع إلنجاز ما هو مطلوب، لكن ذلك فهم منـه أن المـؤتمر لـن يعقـد منتصـف الشـهر المقبـل، 
 كما سرب سابقا مسؤولون من حركة فتح.

بيانــا ذكــر أنــه خصــ  للوقــوف علــى ســير التحضــيرات للمــؤتمر،  أصــدرعلــى العمــوم فــإن االجتمــاع 
 وما أنجز من مهمات العمل.
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ن الـــرئيس أكـــد علـــى ضـــرورة التحضـــير الـــدقيق لمـــؤتمر نـــاجح يليـــق بمكانـــة حركـــة فـــتح وقـــد ذكـــر أ
تعزيز قدرتها في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الوطنية  إلىوتضحيات أبنائها، ويؤدي 

 من مختلف جوانبها ومساراتها.
للجنـة ناقشـت المعوقـات أمـام وقال كذلك الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضـيرية فهمـي الزعـارير إن ا

التحضـيرات، وأقـرت مواصـلة العمـل الجــاد والحثيـث فـي كـل اللجــان المتخصصـة والمنبثقـة مـن اللجنــة 
 التحضيرية.

وأضـــاف أن اللجنـــة تعتبـــر أن عقـــد المـــؤتمر اســـتحقاق نظـــامي وقـــانوني، وهـــو أيضـــا ضـــرورة حركيـــة 
تمر، لضــــمان تحقيــــق أفضــــل النتــــائج ووطنيــــة وسياســــية، مــــا يتطلــــب التحضــــير الســــليم النعقــــاد المــــؤ 

 واألهداف المطلوبة منه.
أن الموعــد الــدقيق للمــؤتمر ســيبت فيــه  إلــىوأشــار الزعــارير إلــى أن اجتمــاع اللجنــة التحضــيرية انتهــى 

 حال االنتهاء من العضوية والقضايا اللوجستية على نحو خا ، إضافة للبرامج السياسية والوطنية.
 11/2/2112، رأي اليوم، لندن

 
 الرئيس األمريكي أوباما حول الملف النووي اإليراني معخالف عميق هناك نتنياهو:  

 أمسبنيامين نتنياهو  اإلسرائيليةأكد رئيس الحكومة  :وكاالت –الحياة الجديدة  –القدس المحتلة 
ى انه سع أال، اإليرانيحول الملف النووي  أوباماباراك  األميركيوجود "خالف عميق" مع الرئيس 

 تأثيره على العالقات مع واشنطن. إمكانالتقليل من  إلى
وباقي  األميركية اإلدارةوقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه "لدينا اليوم خالف عميق مع 

تهديد بقاء  إليران"هذا العرض يتيح  أن". وتابع إيران إلىبشأن العرض الذي قدم  1+2مجموعة 
قنابل نووية عدة  إلنتاجالل بضع سنوات امتالك القدرات الصناعية خ إليران)...( كما يتيح  إسرائيل

 تمهيدا للقضاء علينا".
اقدر كثيرا كل ما قام به  أنا. أوباما"الخالف ليس شخصيا بيني وبين الرئيس  أيضاوقال نتنياهو 

 سيةاألسامسؤوليتي  إنالرئيس مدرك  أنفي العديد من المجاالت. وفي الوقت نفسه اعرف  إلسرائيل
 والدفاع عنها". إسرائيلهي في حماية امن 

والذي ابدى الرئيس  اإليرانيالكونغرس حول الملف النووي  أماموبشأن الخطاب الذي ينوي القاءه 
الواليات المتحدة ليس  إلىمعارضته له، تمسك نتنياهو بمواقفه السابقة. وقال "سأتوجه  األميركي
موضوع يمس  إلىبواجبي، والتطرق  أقومان  علىل الن المواجهة مع الرئيس، ب إلى أسعىألنني 

 بقاء بالدي".
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آذار وأعتزم التحدث في الكونغرس  24"أعتزم الحديث في هذه القضية قبل الموعد النهائي  وأضاف
 األميركي ألن الكونغرس قد يكون له دور مهم ومؤثر في االتفاق النووي مع إيران".

 11/2/2112، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 اإلسرائيليةولبنان ومس بقدرة الردع  غزةليبرمان: يعلون فشل في  

قال وزير الخارجيـة اإلسـرائيلي أفيغـدور ليبرمـان، إّن "وزيـر الحـرب اإلسـرائيلي : سما – القدس المحتلة
 لون، فشل في منصبه، وألحق ضرًرا بإسرائيل في أكثر من مناسبة".عموشيه ي

العاشرة، أن "تعامل يعلون مع حماس، وحزب هللا اللبنـاني باإلضـافة  وأضاف، في تصريح نقلته القناة
 إلى الدول المجاورة كان فاشال ومّس بقدرة الردع اإلسرائيلية".

وأوضح ليبرمان أن "تدخل يعلون فـي الشـأن السياسـي ضـد الواليـات المتحـدة )فـي إشـارة لشـنه هجوًمـا 
ماضي على خلفيـة دعوتـه للجديـة فـي المفاوضـات على وزير الخارجية األمريكي جون كيري، العام ال

 الفلسطينية اإلسرائيلية( ألحق ضرًرا بإسرائيل على الرغم من محاولته االعتذار لكيري".
وكــان ليبرمــان قــد وّجــه نقــًدا إلدارة رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو ويعلــون للحــرب األخيــرة 

ويعــد يعلــون الــوزير المقــرب مــن نتنيــاهو  يوًمــا(. 21 يوليو/تمــوز، واســتمرت 1علــى غــزة )بــدأت فــي 
 وحليفه داخل حزب الليكود الحاكم.

 11/2/2112، وكالة سما اإلخبارية
 
 الحاخام األشكنازي األكبر السابق بمخالفات فسادضد اتهام  الئحةيقدم  المستشار القضائي 

طاين، بأنـه سـيقدم الئحـة اتهـام أعلن المستشـار القضـائي للحكومـة اإلسـرائيلية يهـودا فاينشـ: 48عرب 
 ضد الحاخام األشكنازي األكبر السابق، يونا ميتسغر، بشبهة ارتكاب مخالفات فساد خطيرة.
ل بصـورة كووفقا لبيان صادر عن مكتب فاينشطاين فإن ميتسغر مشتبه بالحصول على ماليين الشـوا

سـتدعاء ميتسـغر إلـى اسـتجواب وقـرر فاينشـطاين ا غير قانونية خـالل توليـه منصـب الحاخـام األكبـر.
ووفقا للشبهات فإن ميتسغر وجه مواطنين من خارج إسرائيل،  مع التحذير أن أقواله قد تستخدم ضده.

طلبوا أن يتهودوا، إلى حاخام مقرب منه، وأن هـذا الحاخـام جبـى مـنهم مبـالس كبيـرة، وحصـل ميتسـغر 
حاخــام أكبــر مــن أجــل جمــع تبرعــات كــذلك فــإن ميتســغر مشــتبه بأنــه اســتغل مكانتــه ك علــى نصــفها.

 لجمعيات، ووضع عشرات النسب منها في جيبه، بمبلس سبعة ماليين شيكل.
 11/21/2112، 48عرب 
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 يستعد لفرض عقوبات على المستوطنات األوروبيمسؤولون إسرائيليون: االتحاد  
ومقـــــر االتحـــــاد قـــــال مســـــؤولون إســـــرائيليون، زاروا مـــــؤخرا وزارات خارجيـــــة أوروبيـــــة : القـــــدس المحتلـــــة

األوروبي في بروكسل، إن االتحـاد األوروبـي يسـتعد لفـرض عقوبـات مشـددة علـى المسـتوطنات، لكنـه 
 سيفعل ذلك بعد االنتخابات العامة للكنيست، التي ستجري في منتصف الشهر المقبل.
إن الخطـوات  ونقل موقـع "والـال" االلكترونـي، اليـوم الثالثـاء، عـن هـؤالء المسـؤولين اإلسـرائيليين قـولهم

األوروبية ستشمل التأكيد على "عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الـدولي" وذلـك مـن دون أخـذ 
المقـــاييس واالعتبـــارات اإلســــرائيلية باالعتبـــار، مثـــل التفريــــق بـــين المســـتوطنات الواقعــــة داخـــل الكتــــل 

 االستيطانية وتلك الواقعة خارجها.
بــراز التفريــق المطلــق بــين إســرائيل وأضــاف المســؤولون نفســهم أن "الخــط الــ ذي يــوجههم هــو تعميــق وا 

داخــل الخــط األخضــر وبــين إســرائيل وراء الخــط األخضــر. وهــم يتحــدثون عــن عقوبــات ضــد شــركات 
تعمــل وراء الحـــدود )أي فــي الضـــفة الغربيــة المحتلـــة(، وعـــن دعــم خطـــوات قضــائية فلســـطينية تتعلـــق 

عادة طرح مقترح إقامة الدول  ة الفلسطينية بواسطة مجلس األمن الدولي".بالمستوطنات وا 
وتــابعوا أن "نقطــة االنطــالق فــي أوروبــا هــي أنــه بعــد االنتخابــات ستتشــكل فــي إســرائيل حكومــة يمــين، 
وفي هـذا الوضـع سـيكون سـهال علـيهم أكثـر دفـع هـذه الخطـوات"، وشـددوا علـى أن هـذه الخطـوات "ال 

نمــا هــذه عمليــة تشــارك فيهــ ا جميــع دول االتحــاد األوروبــي وتســمح بــدفعها، يــدفعها موظفــون صــغار وا 
 وفي موازاة ذلك اطلع عليها جميع كبار المسؤولين في بروكسل".

وأضـافوا أن "االنتخابـات نجحـت فـي إرجـاء هـذه الخطـوات لسـببين، ألنهـم ال يريـدون أن يظهـروا كمــن 
ابــــات الســــتئناف يتــــدخلون، وألن قســــما مــــن الــــدول كــــان لــــديها آمــــال بــــأن ينشــــأ احتمــــال بعــــد االنتخ

المفاوضــات مــع الفلســطينيين. واآلن ال يبــدو أن أمــرا كهــذا ســيحدث، ولــذلك فــإنهم يخططــون لتصــعيد 
الخطوات".  وأشار المسؤولون اإلسرائيليون إلى أنه في موازاة الخطوات األوروبية الجماعية فإن عددا 

مـن الـدولي حـول قيـام دولـة من الدول تدرس القيام بخطوات مستقلة، مثل إعادة البحـث فـي مجلـس األ
وتشــير التقــديرات فــي إســرائيل إلــى أن فرنســا، مــثال، ســتطرح اقتراحــا  .1191فلســطينية بحــدود العــام 

كهــذا وأن الواليــات المتحــدة لــن تحــاول منعهــا مــن ذلــك مثلمــا فعلــت المــرة الســابقة، وأنهــا ســتمتنع عــن 
القـــات بـــين الـــرئيس األميركـــي بـــاراك اســـتخدام الفيتـــو، خصوصـــا علـــى خلفيـــة األزمـــة العميقـــة فـــي الع

 أوباما، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.  
 11/2/2112الحياة، لندن، 
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  يضايرتكز على عصابات المستوطنين وناهبي األر  حزباً  يتزعمبركة وغنايم: بينيت محمد  

اد اإلسـرائيلي وديـع عـواودة: تصـدى نائبـان عربيـان فـي الكنيسـت اإلسـرائيلي لـوزير االقتصـ -الناصرة 
وقـاال إنـه يتـزعم  "لصو  سـيارات"نفتالي بينيت، الذي وصف العرب بـ "البيت اليهودي"ورئيس حزب 

 ثلة من لصو  األرض الفلسطينية.
رده إن بينيـت أصـغر مـن أن فـي رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمسـاواة النائـب محمـد بركـة  قالو 

بمــا هــو فيــه، وحّيــا بركــة الطــالب العــرب واليهــود التقــدميين يتطــاول علــى فلســطينيي الــداخل وينعــتهم 
 الجامعة.الذين تصدوا بجرأة لتصريحات بينيت العنصرية المقيتة في 

الفلسطينية. وقال بركة إن بينيت يتزعم حزبا يرتكز على عصابات المستوطنين الغزاة وناهبي األرض 
ا ســــرطانيا، ينهبــــون أمــــالك الفلســــطينيين عصــــابات البــــؤر االســــتيطانية المنتشــــرة فــــي الضــــفة، انتشــــار 

قامة الدولة الفلسطينية.  وأراضيهم، ليمنعوا بذلك أي أفق لحل الصراع وا 
وشدد بركة على أن من يرتكز في مبادئه وبرامجه السياسية على تأجيج العنصرية والكراهية، وتشجيع 

لحاكمـة، التـي يشـارك السارقين ولصو  األرض، ومصادر رزق الناس، بدعم مباشر من المؤسسـة ا
 في قيادتها، عليه أن يخرس، وهو ال يستطيع التحدث عن األخالقيات التي يجهلها أصال.

واستنكر زميله النائب مسعود غنايم )الموحدة(، تصريحات بينيت وقال إنه ليس غريبـا علـى عنصـري 
صــبح الــدم العربــي حاقــد مثلــه أن يســتغل الهجــوم علــى العــرب البــدو ألهــداف ومصــالح انتخابيــة، فقــد أ

والكرامــة مــادة انتخابيــة الســـتجداء أصــوات اليمــين المتطــرف بواســـطتها. وذكــر غنــايم بتفــاخر الـــوزير 
بينيت بقتله عربا بيديه وبكونه قاتال ولصا محترفـا. وتـابع غنـايم مـا قالـه هـذا العنصـري بينيـت يعكـس 

 ."اإلناء ينضح بما فيه"ما في داخله ويوضح حقيقته و
 11/2/2112ي، لندن، القدس العرب

 
 "إسرائيل"فكرة وضع كونفدرالي بين الفلسطينيين و ببحثأقوم حاليًا : بيلين 

قال وزير الخارجية اإلسـرائيلي األسـبق يوسـي بيلـين ومهنـدس اتفـاق  :الحياة الجديدة -القدس المحتلة 
سرائيل.  أوسلو، امس، إنه يطور حاليا فكرة دولة كونفدرالية بين فلسطين وا 

لك خالل ندوة نظمها "مركز ويلسون" لألبحاث فـي العاصـمة األميركيـة واشـنطن، وأدارهـا مـدير جاء ذ
قسم الشرق الوسـط فـي المركـز آرون ميليـر الـذي عمـل مفـاوض أميركـي لمفاوضـات السـالم فـي عهـد 

 الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون.



 
 
 
 

 

           24ص                                     3482 العدد:    11/2/2112 األربعاء التاريخ:

سـرائيل، وهــي حقيقــة أقـوم حاليــًا ببحـث فكــرة وضـع كونفــدرالي بـ إننــيوأوضـح بيلين:" ين الفلســطينيين وا 
ليست فكرة جديدة، وأحـاول تطـوير فكـرة الكونفدراليـة هـذه ألنهـا حقيقـة الحـل العملـي الوحيـدة". وتـابع:" 
أبحــث هــذه الفكــرة ألنــه فــي حــال قيــام كيــان فــدرالي ال يصــبح حــل الــدولتين أو الدولــة الثنائيــة، أبــيض 

 ن نحو السالم".وأسود، يضع كل طرف في حرج الجمود المزم
وقال إن إسرائيل لم تتبن حل الدولتين سـعيًا للسـالم، بـل مـن أجـل تحقيـق أسـباب ذاتيـة هـي الحصـول 

 على دولة يهودية وديمقراطية في آن واحد.
وحول تفاصيل فكرة للكونفدرالية، قال بيلين: "تقوم على أساس دولتين مستقلتين ذات عضـوية مسـتقلة 

دبلوماسي مستقل، ولكنهما تشـتركان فـي العديـد مـن القضـايا بالغـة األهميـة  في األمم المتحدة وبتواجد
التي تخصهما مثل الحدود والمياه والبيئة والتنقل والطرق وغيره وأن آلية المستقبل هي أمـر يـتم تثبيتـه 

وأضاف بيلين "إن هذا الوضع يسمح للمستوطنين الموجودين في الضفة الغربية هناك  في المستقبل".
خسارتهم جنسيتهم". واعتبر "إن الخوف الكابوسي األكبر عند كل رئيس وزراء إسرائيلي في حال دون 

 تحقيق حل الدولتين هو ماذا سنفعل بمئات اآلالف من المستوطنين المتواجدين في الضفة الغربية".
لكن في حالـة الكونفدراليـة بحسـب بيلـين "نحـن نعـرض علـى المسـتوطنين تعويضـات سـخية ونشـجعهم 
ــــاك بموافقــــة الفلســــطينيين  ــــى تــــرك مســــتوطناتهم، وفــــي حــــال رفضــــهم نقــــول لهــــم، حســــنًا أبقــــوا هن عل

"الكونفوراليــة ستســمح بتعــاون بــل تشــارك أمنــي حقيقــي ولــيس تعاونــا أمنيــا يفــرض  وترتيبــاتهم". كمــا أن
حسـب على دولـة )الدولـة الفلسـطينية فـي هـذه الحالـة( استضـافة قـوى أمـن الدولـة األخـرى )إسـرائيل(" ب

 بيلين.
 11/2/2112، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 سيشعل انتفاضة ثالثةباالنتخابات  نتنياهوأفرايم هليفي: فوز  

شن رئيس الموساد األسبق أفـرايم هليفـي، هجومـا الذعـا علـى رئـيس  :الحياة الجديدة –القدس المحتلة 
نتخابــات القادمـة، ومواصـلة سياســاته بنيــامين نتنيـاهو، محـّذرا مــن ان فـوزه فـي اال اإلسـرائيليةالحكومـة 

 اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة. إلىالحالية تجاه الفلسطينيين، سيؤديان حكما 
نتنياهو على ترويج الخوف بدال من األمـل، وحديثـه المتكـرر عـن "المحرقـة"  إصراركما انتقد هليفي، 

اكم التفتـيش، واصـفا تصـريحات نتنيـاهو منددًا بمقارنتـه بـين يهـود فرنسـا اليـوم، ويهـود إسـبانيا قبـل محـ
النووية اإليرانية بأنها مسألة حياة أو موت، بالخطأ الفادح، نافيا ان يكون هناك  باألخطارالتي تهّول 

 تهديد وجودي على إسرائيل.
 11/2/2112، الحياة الجديدة، رام هللا
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 والقائمة العربية المشتركة غير مؤث رة عائدأنطوان شلحت: نتنياهو  

يرى الباحث فـي الشـؤون اإلسـرائيلية أنطـوان شـلحت، أّن "اسـتطالعات الـرأي : الدوحة ــ العربي الجديد
في إسرائيل بشأن ما ستسفر عنه االنتخابات العامة المبكرة في شهر مارس/آذار المقبل، ترجح عودة 

رى، في موازاة احتمـال رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو، إلى السلطة، وتأليف حكومة يمينّية أخ
 ثان، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم معسكر اليمين وما يسمى معسكر اليسار والوسط.

ويستبعد شلحت، وفق ما أورده في محاضـرٍة، نظمهـا "المركـز العربـي لألبحـاث ودراسـة السياسـات فـي 
الكنيســت، وترشـــح الدوحــة"، أن تلعــب القائمــة المشــتركة لألحــزاب العربيــة، التــي ســتخوض انتخابــات 

ـــــة أو الرابعـــــة فـــــي الكنيســـــت، دورًا مـــــؤثرًا فـــــي السياســـــة  ـــــرأي أن تكـــــون القائمـــــة الثالث اســـــتطالعات ال
 اإلسرائيلية.

 11/2/2112، العربي الجديد، لندن
 
 الخدمة العسكريةمن اإلسرائيليين يهربون من  %50يش اإلسرائيلي: الج 

 21يلي، الجنـرال حجـاي طوبولنسـكي، أن نحـو كشف رئيس شعبة الطاقة البشـرية فـي الجـيش اإلسـرائ
في المئة من الجمهور اإلسرائيلي ال يتجندون للجيش. وقال طوبولنسـكي خـالل مـؤتمر اقتصـادي فـي 

فــي المئــة مــن اإلســرائيليين ال يتجنــدون، موضــحًا أن نصــف  21تــل أبيــب إن تقــديراتنا تشــير إلــى أن 
، ونصـــفهم اآلخـــر يتهـــرب مـــن هـــذه الخدمـــة علـــى هـــؤالء غيـــر مشـــمولين بالخدمـــة العســـكرية اإللزاميـــة

األغلب بذريعة الدين. وأشار الجنرال اإلسـرائيلي إلـى أن ثلـث اإلنـاث المطلوبـات للخدمـة العسـكرية ال 
ألف  911يلتحقن بها، في حين أن ربع الذكور يتهربون من هذه الخدمة. وقال طوبولنسكي إن هناك 

 ألف في االحتياط.  411نهم شخ  يخدمون في الجيش اإلسرائيلي، من بي
 9/2/2112، األخبار، بيروت

 
 2012 من أضعاف 4ضد محققي الشاباك  2014الشكاوى عام "إسرائيل":  
 %111حصـل ارتفـاع بنسـبة  2114أشارت معطيات رسمية إسـرائيلية إلـى أنـه فـي العـام : ـرب48عــ

وى التــي قــدمت فــي العــام فــي عــدد الشــكاوى التــي قــدمت ضــد محققــي الشــاباك، علمــا أن عــدد الشــكا
قد ارتفع بنسبة مماثلة، ما يعني أن عدد الشكاوى التي قدمت ضد محققي الشاباك قد ارتفعت  2113

 .2112بأربعة أضعاف مقارنة بعدد الشكاوى التي قدمت في العام 
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جــاء ذلــك فــي رد الدولــة علــى التمــاس قــدم مــن قبــل منظمــة  أطبــاء لحقــوق اإلنســان  و اللجنــة الشــعبية 
ضد التعذيب في إسـرائيل  ضـد المستشـار القضـائي للحكومـة والـدائرة لفحـ  شـكاوى المعتقلـين الـذين 
يحقق معهم الشاباك، والمحققين الذين حققـوا مـع فلسـطيني أكـد أنـه تعـرض للتعـذيب أثنـاء اعتقالـه فـي 

 .2111آب )أغسطس( من العام 
، ولـــم تتلـــق أي رد 2114ي العـــام شـــكوى فـــ 21وتقـــول منظمـــة  أطبـــاء لحقـــوق اإلنســـان  أنهـــا قـــدمت 

 بشأنها، إال في حالة واحدة رفض فيها مقدم الشكوى اإلدالء بشهادته.
شكوى قدمت لم يتم  821ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن منظمة "أطباء لحقوق اإلنسان" إنه من بين 

 فتح أي تحقيق في أي منها.

 11/21/2112، 48عرب 
 
 كحلون لتشكيل االئتالف الحكومي أو التوجه إلى حكومة وحدة بحاجة إلى سيكون نتنياهواستطالع:  

اظهر استطالع للـرأي، أجرتـه قنـاة الكنيسـت مـع "بـانلز بـولتيكس"، نشـر اليـوم : سما – القدس المحتلة
الثالثـــاء، إن الليكـــود والمعســـكر الصـــهيوني يحصـــالن علـــى نفـــس العـــدد مـــن المقاعـــد، بينمـــا ال يـــزال 

م شـعبي أكبــر مــن يتسـحاك هرتســوا، وأن غالبيـة تعتقــد أنـه يتوجــب علــى ن نتنيــاهو يحظـى بــدعيبنيـام
 نتنياهو إلغاء خطابه المرتقب في الكونغرس.

مقعــدا لكــل منهمــا، أي أن الليكــود يتراجــع  23وجــاء أنــه يحصــل الليكــود والمعســكر الصــهيوني علــى 
حـين يحصـل "البيـت بمقعدين عن االستطالع السابق، ويتراجع المعسكر الصهيوني بمقعد واحـد، فـي 

 مقعدا ما يعني تراجعا بمقعد واحد عن االستطالع السابق. 12اليهودي" على 
مقعـــدا، أي بزيـــادة مقعـــد واحـــد عـــن االســـتطالع الســـابق، كمـــا  12وتحصـــل قائمـــة "يـــش عتيـــد" علـــى 

في المقابل يحصل حزب "كوالنـو"  مقعدا أيضا. 12تحصل القائمة المشتركة )األحزاب العربية( على 
مقاعد، أي بزيادة مقعد واحد عن االستطالع السابق، بينما تحصل كل  1ئاسة موشي كحلون على بر 

مقاعد، مثـل  2وتحصل قائمة "ميرتس" على  مقاعد لكل منهما. 1من "شاس" و"يهودت هتوراه" على 
 "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، و"ياحاد" برئاسة إيلي يشاي.

في حال ضمت كتلة اليمين "البيت اليهودي" والليكود" واألحزاب الحريدية الثالثة وبين االستطالع أنه 
ســيكون بحاجــة إلــى موشــي  نتنيــاهوعضــو كنيســت، مــا يعنــي أن بنيــامين  24فــإن المجمــوع ســيكون 

 كحلون )كوالنو( لتشكيل االئتالف الحكومي أو التوجه إلى حكومة وحدة.
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شخصــا، أن هنــاك تأييــدا لنتنيــاهو أكبــر منــه  911فــة مــن كمــا بــين االســتطالع، الــذي شــمل عينــة مؤل
 %22مـن ثقـة الجمهـور اإلسـرائيلي، مقابـل  %48لدى يتسحاك هرتسوا، حيث حصل نتنيـاهو علـى 

 ليتسحاك هرتسوا.
 %43وردا علــى ســؤال حــول مــا إذا كــان يتوجــب علــى نتنيــاهو إلغــاء خطابــه فــي الكــونغرس، أجــاب 

 .%11في، ولم يجب على السؤال نحو بالن %38باإليجاب، في حين أجاب 

 11/2/2112، وكالة سما اإلخبارية
 
 ألف منزل عربي على قائمة الهدم : عشرونالقدسحرب ديموغرافية تستعر في  

تشن إسرائيل حربا بال هوادة على الوجود العربي في القدس، لتغيير : كفاح زبون -رام هللا
خي  البناء وهدم المنازل أو االستحواذ عليها ديموغرافيتها، مستخدمة في ذلك سياسة حجب ترا

 كوسيلة ضغط لتهجير المقدسيين من بيوتهم.
وقال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، إن إسرائيل تستخدم قانون 
التراخي  كأداة مهمة في هذه الحرب. وأضاف أن كثيرا من الفلسطينيين ال يستطيعون استيفاء 
اإلجراءات الصعبة والمعقدة والمبالس فيها التي تطلبها بلدية االحتالل، مقابل منحهم رخ  البناء، ما 

 يعني تخليهم عن األمر في نهاية المطاف.
المطالب اإلسرائيلية التي تطلب من العرب ال يمكن »أن « الشرق األوسط»وأضاف الحموري لـ

أعوام، وكل رخصة تكلفنا من  8إلى  2خي  يحتاج من تحقيقها ال ماليا وال إجرائيا، ذلك أن التر 
ألف دوالر.. وهذه الصعوبات تجبر الناس على البناء دون ترخي .. واألسر تتمدد وال  21إلى  31

 «.تستطيع االنتظار
وال تنطبق هذه اإلجراءات على اليهود بطبيعة الحال؛ إذ يجد كثير منهم الشقق جاهزة في 

القضايا التي »اءات ضريبية متواصلة. وفي هذا الشأن، قال الحموري إن المستوطنات، ويمنحون إعف
 «.تجعل الفلسطينيين يعانون تكون محفزا للمستوطنين بالعادة

ومنذ سنوات طويلة هدمت إسرائيل مئات المنازل في القدس، لكن الرقم الذي تحدث عنه الحموري 
منازل عربية جاهزة، بحسب معلومات  ألف أمر بهدم 21بدا كبيرا ومفاجئا، إذا قال إن هناك 

هذا يدلل على كيفية استخدام إسرائيل لحجة التراخي  أداة للتخل  من »إسرائيلية دقيقة. وأردف: 
 «.العرب

ضافة إلى ذلك، تستخدم إسرائيل في حربها على الوجود الفلسطيني أدوات مختلفة، أهمها الحرب  وا 
 بضرائب متنوعة. االقتصادية؛ إذ تثقل كاهل المواطن العربي
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، والدول «الرباعية الدولية»وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس، المجتمع الدولي؛ وفي مقدمته 
األعضاء في مجلس األمن، بالتصدي السريع لعمليات نهب أرض دولة فلسطين ومصادرتها وتهويد 

ططات إسرائيلية رسمية، أو أجزاء واسعة منها، بما فيها القدس الشرقية، سواء من خالل قرارات ومخ
من خالل عمليات تزييف األوراق الثبوتية لملكيتها، التي تقوم بها جمعيات استيطانية متخصصة في 

 هذه اللصوصية والقرصنة تحت سمع وبصر الحكومة اإلسرائيلية وأذرعها المختلفة.
11/2/2112، الشرق األوسط، لندن  

 
 راسة قوات االحتاللتحت حاألقصى المستوطنون يقتحمون المسجد  

اقتحم عدد من المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد األقصى، : خا  الرأي-القدس المحتلة
وأفاد مدير المسجد األقصى  صباح األربعاء، وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

بحماية شرطة متطرفًا قاموا بتدنيس المسجد األقصى، واقتحموه  31الشيع عمر الكسواني أّن 
وقال الكسواني في تصريٍح خا  لـ"الرأي": إّن من بين المقتحمين طلبة متطرفين من  االحتالل.

وأشار إلى أّن المرابطين في المسجد األقصى واجهوا اقتحام المتطرفين بالتهليل  الجامعة العبرية.
 والتكبير للخروج من المسجد األقصى.

11/2/2112، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
 
 زراعية في بيت لحم في القدس وتجرف أراض   منزالً تهدم  اإلسرائيليةالسلطات  

أمس منزاًل في بلدة سلوان في القدس المحتلة، وشردت العائلة  اإلسرائيليةهدمت السلطات : رام هللا
 شخصًا. 14 أفرادهاالتي كانت تسكنه، وعدد 

متر  211ت هدمت المنزل الذي تبلس مساحته جرافا أربعوقال صاحب المنزل أحمد العباسي أن 
، وقبل موعد جلسة المحكمة التي كان إنذارعملية الهدم جرت من دون سابق  أنمربع. وأوضح 

 تنظر في قضيته األسبوع المقبل. أنمقررًا 
حقول زيتون تقع قرب مستوطنة  اإلسرائيليوفي قرية ارطاس جنوب بيت لحم، جرف الجيش 

قوة  أنسق العام للجان المقاومة الشعبية جنوب الضفة الغربية حسن بريجية وقال المن«. افرات»
واقتالع اشتال زيتون وتدمير األسالك الشائكة التي  أراضقامت بتجريف  اإلسرائيليكبيرة من الجيش 

المستوطنين  إنوقال «. افرات»الهدف من ذلك هو توسيع حدود مستوطنة  أنتحيط بها، مضيفًا 
 الستة األخيرة. األشهرمن دخولها في  ألرضا أصحابمنعوا 

11/2/2112، الحياة، لندن  
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 ساعة 24وهدم" خالل  إخالء" إخطار" وسلم القدساالحتالل داهم قرية "بوابة  

، اقتحامها للمسجد أمسجّددت عصابات المستوطنين  :وكاالت –الحياة الجديدة  –محافظات 
عات صغيرة ومتتالية. وجرت اقتحامات المستوطنين األقصى المبارك، من باب المغاربة، عبر مجمو 

 تحت حراسة معززة ومشددة ومكثفة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل.
قرية "بوابة القدس" الواقعة في خلة الراهب شرق بلدة أبو ديس،  أمسواقتحمت قوات االحتالل عصر 

 ساعة. 24وسلمت المتواجدين "أمر إخالء وهدم" خالل 
وأوضح منسق اللجان الشعبية في القدس ثائر أنيس أن قوات االحتالل ومخابراته اقتحمت القرية في 

وهدم" لقرية "بوابة القدس"، فيما قام أفراد المخابرات بتهديد  إخالء" إخطارساعات العصر، ووضعت 
 المتواجدين في القرية.

ن العشرات من الوفود المحلية والدولية من جهته أوضح الناطق باسم المقاومة الشعبية هاني حلبية أ
"قرية بوابة القدس"، تأكيدا لدعمهم لبناء القرية  إلىوالمتضامنين وسكان القرى الفلسطينية يأتون يوميا 

الرامية لمصادرة المزيد من األراضي وعزل القدس عن امتدادها.  اإلسرائيليةالرافضة للمخططات 
مرات، وعليه  4رية "بوابة القدس" األسبوع الماضي، وتم هدمها النشطاء أقاموا ق أن إلىولفت حلبية 

 أعيد بناؤها للمرة الخامسة.
11/2/2112، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 االحتالل يقتحم منازل أسرى بالضفة ويصادر أموالهم 

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي منازل أسرى تتهمهم باالنتماء لحركتي : نابلس-عاطف دغلس
مقاومة اإلسالمية )حماس( والتحرير الوطني الفلسطيني )فتح( في مناطق مختلفة من الضفة ال

 الغربية فجر اليوم الثالثاء، وصادرت مبالس مالية منها.
وقالت حسنية زوجة القيادي بحماس الشيع األسير نزيه أبو عون إن عشرات الجنود اإلسرائيليين 

شيكل  2911ة جنين شمال الضفة الغربية، وصادروا مبلس اقتحموا منزلهم في بلدة جبع جنوب مدين
وأوضحت الزوجة باتصال  شيكالت( من المنزل بعد تفتيشه والعبث بمحتوياته. 3.8)الدوالر يعادل 

هاتفي مع الجزيرة نت أن عملية التفتيش للمنزل تعد األخطر من نوعها مقارنة بعشرات المرات التي 
زوجها وأبناءها. ورفضت قوات االحتالل توثيق عملية المصادرة لألموال اقتحموا فيها المنزل واعتقلوا 

 وادعت بأن الجنود هم شهود على المصادرة.
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ولفتت إلى أن قوات االحتالل تعتقل زوجها الشيع أبو عون منذ يوليو/تموز من العام الماضي للمرة 
 الل.عاما في سجون االحت 11التاسعة على التوالي، بعد أن قضى ما يقارب 

وفي بلدة عالء قضاء مدينة طولكرم، اقتحمت قوات االحتالل منزل األسير محمد سلطان المالح، 
وقالت والدته إن عشرات الجنود المقنعين اقتحموا منزلهم وقاموا بتفتيشه وعبثوا بمحتوياته، وصادروا 

ال  أكثر من ألفي دوالر وطالبوا زوجها بإحضار بقية المبلس الذي يريدون وهو خمسة آالف دوالر، وا 
سيقومون باعتقالها وابنتها، مضيفة أن الضابط المسؤول سلم زوجها ورقة بالمبلس المصادر "ووقع 

 عليها هو وزوجي".
باالنتماء  2114عاما( والمعتقل منذ مايو/أيار  29وتتهم قوات االحتالل األسير محمد المالح )

 لحركة حماس.
عاما(  24اقتحمت قوات االحتالل منزل الشاب محمد مسلم )وفي بلدة تلفيت جنوب مدينة نابلس،  

وقامت باعتقاله بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته ومصادرة "أدوات قتالية وسالح" وفق ادعاء 
وقال أنس شقيق األسير إن قوات االحتالل صادرت خالل اقتحامها لمنزل شقيقه الليلة  االحتالل.

ونفى مسّلم ادعاء  و" وقرابة عشرين ألف شيكل تعود لشقيقه.الماضية قطعة سالح من نوع "كارل
ن  121االحتالل مصادرة  ألف شيكل، وقال "إن المبلس المصادر ال يتجاوز عشرين ألف شيكل" وا 

 شقيقه كان يعده للزواج، ونفى علمهم بوجود هذه األموال بالمنزل.
وقال إنهم ينتمون لفتح، وذكر أن قطعة كما نفى انتماء شقيقه أو أي من أفراد العائلة لحركة حماس، 

السالح "حيازة شخصية ليس أكثر، والوسائل التي ادعت قوات االحتالل أنها قتالية ليست سوى 
سكاكين عادية وطبنجات تعد زينة أكثر منها لالستخدام، ومن بين األدوات المصادرة منشار خشبي 

 نستخدمه في ورش البناء حيث نعمل".
الرجوب من مدينة الخليل أن قوات االحتالل اقتحمت منزل الشهيد عامر أبو وذكر الصحفي حسن 

عيشة أمس االثنين بمنطقة دائرة السير بمدينة الخليل، وصادرت أكثر من خمسين ألف شيكل، بعد 
 تفتيشه والعبث بمحتوياته.

11/2/2112، الجزيرة نت، الدوحة  
 
   وبغرامات ماليةبالسجن الفعلي  األطفال األسرىالحكم على أغلبية  

أفاد ممثل األسرى األشبال في سجن عوفر عبد الفتاح دولة لمحامي الهيئة رامي العلمي أن : رام هللا
موقوفين في  14أسيرًا محكومًا و 11معتقاًل قاصرًا يقبعون في سجن عوفر العسكري، منهم  13

  انتظار المحاكمة.
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محاكم العسكرية يتم الحكم عليهم بالسجن الفعلي وأوضح أن غالبية القاصرين الذين يمثلون أمام ال
ولفت إلى أن المحاكم  لغرامات مالية، وأن نسبة البراءة في هذه المحاكم تكاد تساوي صفر. باإلضافة

العسكرية تمارس ما أحطلق عليه "مجزرة الغرامات المالية"، حيث ال يكاد يخلو أي حكم من غرامة 
 مالية، وبعضها مرتفع جدًا.

دولة انه خالل الشهر الماضي جرى محاكمة أربع أسرى قاصرين بالحكم الفعلي ودفع غرامات وقال 
مالية، فيما حكم منذ بداية الشهر على تسعة أسرى من القاصرين غالبيتهم فرضت عليهم غرامات 

 مالية.
11/2/2112القدس، القدس،   

 
 جل ابتزازهمأن المرضى م األسرىفي عالج  تماطل "إسرائيل" ":للدراسات "األسرى 

فحوصات مخبرية  بإجراءللدراسات امس وزارة الصحة  األسرىطالب مركز  :الحياة الجديدة -غزة 
نقل عدد من  أعقابلكل األسرى المحررين ممن امضوا عشر سنوات واكثر في االعتقال. في 

أمراض ب إلصابتهمالمستشفيات بعد شعورهم بوعكات صحية مفاجئة نتيجة  إلىاألسرى المحررين 
 بها خالل االعتقال. أصيبوامزمنة 

 لألسرىالصحية  األوضاعشمالة انه نتيجة متابعة  أبومدير مؤسسة الضمير خليل  أكدمن ناحيته 
مصلحة السجون تماطل في اجراء  إدارةوان  مزمنة، أمراضاالقدامى اتضح ان غالبيتهم يحمل 

باستشهاد عدد كبير منهم في السجون  تسبب الذي األمرالفحوصات والعمليات وتقديم العالجات 
 وخارجها بعد التحرر.

 كرامتهم،امتهان  أوإسرائيل تماطل في عالج األسرى من اجل ابتزازهم  أنشمالة  أبو وأضاف
 وممارسة التعذيب غير المباشر بحقهم.

11/2/2112، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 اطق الضفةالفلسطينيين بثلث من وجوداالحتالل يمنع : تفكجيال 

أكدت مصادر فلسطينية أن جيش االحتالل اإلسرائيلي جدد أمس االثنين : رام هللا-عوض الرجوب
أمرا عسكريا يصنف مساحات واسعة، من الضفة الغربية، بأنها مناطق عسكرية مغلقة، مع منع 

 الوجود الفلسطيني فيها.
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الذي  1191بالقرار الصادر عام وقال خبير األراضي واالستيطان خليل تفكجي إن االحتالل يسعى 
يجدد بين الحين واآلخر، آخرها يوم االثنين، إلى االنتقال إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة ترسيم 

فراا المنطقة من سكانها البدو.  الحدود، وا 
وأضاف، في حديثه للجزيرة نت، أن المساحة المستهدفة تشكل قرابة ثلث الضفة بمساحة نحو مليون 

دونم، وتمتد من البحر الميت شرقا إلى أطراف مدن القدس وبيت لحم والخليل غربا،  ونصف المليون
 ومن أريحا شماال وحتى أقصى جنوب الخليل جنوبا.

11/2/2112، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 والمزارعين شرق غزة وتغرق نفقاً  الرعاةقوات االحتالل تستهدف  

ار بكثافة باتجاه رعاة األغنام والمزارعين فتح جنود االحتالل صباح أمس، الن عون: فايز أبو
شرق « ناحل عوز»وصائدي العصافير وبعض المواطنين شرق حي الشجاعية بالقرب من نفق 

وأفادت مصادر محلية، بأنه لم تقع أي إصابات في صفوف المواطنين نتيجة إطالق  مدينة غزة.
باح أمس، بضع كميات كبيرة من وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات االحتالل قامت ص النار هذا.

المياه العادمة داخل نفق كانت المقاومة قد حفرته قبيل العدوان األخير على غزة، ما أدى إلى 
 إغراقه.

المحغلق شهد تحركاٍت غير « كارني»إّن الشق الشمالي من معبر المنطار التجاري سابقًا »وقالت: 
نذ ساعات الصباح، فضاًل عن أعمال ميدانية لقوات اعتيادية للجيبات والعربات العسكرية والمدنية م

 «.راجلة في محيط نفق المقاومة
ولفتت المصادر المحلية إلى أن قوات االحتالل تقوم منذ ساعات مساء أول من أمس وحتى صباح 
أمس، بإغراق النفق بكميات هائلة من المياه بين الحين واآلخر لإلجهاز على ما تبقى منه من 

 تفرعات. 
11/2/2112، يام، رام هللااأل  

 
 فلسطينية للمستوطنين في الضفة  وثائق ونقل أراض   لتزويراعتقال سماسرة : هآرتس 

اإلسرائيلية، أن محكمة الصلح في ريشون « هآرتس»نشرت صحيفة «: القدس العربي» –رام هللا 
أراض تابعة « شراء»لتسيون، مددت اعتقال ثالثة أشخا  بينهم محام من القدس الشرقية، بشبهة 

، أيامللفلسطينيين في الضفة الغربية، بواسطة وثائق مزورة، وتم تمديد اعتقال أحد المشبوهين ألربعة 
 والثاني ليومين، فيما فرض على الثالث الحبس المنزلي.
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وبحسب ما أوردت الصحيفة فإن الشبهات تدور حول توقيع هؤالء على أكثر من عشر صفقات 
مطي » اإلقليميل ملكية أراض تقع في مناطق مختلفة في منطقة المجلس بماليين الشواكل، لنق

، ويتهم الثالثة بتزييف «الوطن»االستيطانية، بواسطة الشركة الوهمية « أمناه»إلى جمعية « بنيامين
 الوثائق واستخدامها وتلقي رشوة والتهرب من دفع الضرائب.

عرفون أن الوثائق مزورة، بل يجري التحقيق في أما تقديرات الشرطة فتشير إلى أن الثالثة كانوا ي
شبهة تزويرهم شخصيا لهذه الوثائق، وجرى التحقيق ضد الثالثة بشكل سري طوال عدة أشهر، 

 وكشف عن قضيتهم بعد اعتقالهم.
وفي القدس المحتلة أيضًا، كشف سكان فلسطينيون، النقاب عن أن فرع البريد الرئيسي في المدينة لم 

منذ أكثر من أسبوعين، ومن بينها رسائل ينتظرها أصحاب المصالح  إليهمالموجهة  يوزع الرسائل
 الذين يصلون يوميا إلى الفرع، وال يعثرون في صناديقهم الخاصة على أي رسالة.

وقال العديد من المقدسيين إنهم ينتظرون تسلم وثائق سفر وحواالت بنكية وبالغات بشأن مدفوعاتهم، 
تبلغهم سلطة البريد بأنها لن توزع البريد لهم، وادعت سلطة البريد في تعقيبها لكنها لم تصل، ولم 

لكن فجوة نشأت في التوزيع بسبب مشكلة نق  »أنها لم توقف توزيع البريد، « هآرتس»لصحيفة 
 «.القوى البشرية

11/2/2112، القدس العربي، لندن  
 
 يينتوزيع البريد على المقدس توقفسلطات االحتالل في القدس  

سعدى: كشف فلسطينيون في القدس المحتلة النقاب عن أن فرع البريد الرئيسي في  أبوفادي -رام هللا
منذ أكثر من أسبوعين، ومن بينها رسائل ينتظرها أصحاب  إليهمالمدينة ال يوصل الرسائل الموجهة 

اصة التي اضطروا المصالح الذين يزورون يوميا الفرع، وال يعثرون حتى في الصناديق البريدية الخ
 الستئجارها، على رسائلهم.

وقال العديد من المقدسيين إنهم ينتظرون تسلم وثائق سفر وحواالت بنكية وبالغات بشأن مدفوعاتهم، 
لكنها ال تصل، ولم تبلغهم سلطة البريد بأنها لن توصل البريد إليهم، مدعية في تعقيبها لصحيفة 

لكن فجأة نشأت في التوزيع بسبب مشكلة نق  القوى »أنها لم توقف توزيع البريد، « هآرتس»
 «.البشرية
مقدسي من هذه المشكلة، األمر الذي اضطرهم الستئجار الصناديق  ألف 211 حواليويشكو 

 الخاصة، ورغم ذلك تبقى المشكلة.
11/2/2112، القدس العربي، لندن  
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 "الجهاد" لحركة ودعماً  أمواالً  تركيا بتهمة منحه إلى المتحدة الواليات سامي العريان منترحيل  

أبعد أستاذ سابق بجامعة فلوريدا من الواليات المتحدة في نهاية معارك قضائية استمرت  واشنطن:
 سنوات بشأن اتهامات بمساعدته ما وصف بمنظمة إرهابية فلسطينية.

أمس على متن  وقالت وزارة األمن الداخلي األميركية في بيان، إن سامي العريان غادر ليلة أول من
 رحلة تجارية من مطار داالس الدولي بواشنطن في فيرجينيا.

وذكرت تدوينة لمحاميه الجنائي جوناثان تورلي، أن العريان توجه إلى تركيا. واعتقل العريان عام 
بتهمة منحه أمواال ودعما لمنظمة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية والتي تصنفها الواليات  2113

 ها منظمة إرهابية.المتحدة على أن
تهمة وجهت إليه ولم تتوصل إلى حكم  11تهم ضمن  8وبرأت هيئة محلفين فيما بعد العريان من 

أقر العريان بأنه مذنب في إحدى التهم المتعلقة بالتآمر لتقديم  2119بشأن التهم المتبقية. وفي 
 خدمات للمنظمة، ووافق على أن يتم ترحيله بعد قضاء عقوبة السجن.

على الرغم من هذه المحنة الطويلة والشاقة والصعوبات »ل العريان في رسالة على اإلنترنت: وقا
 «.التي عانت منها عائلتي فإنني أغادر بال مرارة أو استياء في قلبي أيا كان

 11/2/2112، الشرق األوسط، لندن
 
 بتهمة العمالة لـ"إسرائيل" أشخاص عشرة ذبحمصر: "والية سيناء" تبث فيديو  

نشر تنظيم "والية سيناء"، في مصر، مقطع فيديو، يظهر فيه، على ما يبدو ذبح : وكاالت –القاهرة 
أشخا ، سماهم "جواسيس" وعمالء لجهاز األمن العام اإلسرائيلي "موساد"، والجيش  11أكثر من 
 المصري.

"داعش"، على مواقع  وفي مقطع فيديو نشرته جماعة "والية سيناء"، التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية
أشخا  من أهالي سيناء،  11التواصل االجتماعي، اليوم الثالثاء، ظهرت عمليات ذبح ألكثر من 

لقاء جثثهم على الطريق الدولي الواصل بين رفح والعريش.  شمال شرقي مصر"، وا 
 11/2/2112الشرق، الدوحة، 

 
 الجيش المصري يقتل مهربين إسرائيليين 

رائيلية أن قوة من الجيش المصري أطلقت النار على شخصين يحمالن ذكرت مصادر أمنية إس
الجنسية اإلسرائيلية وقتلتهما، بعد االشتباه بأنهما مهربان وحاوال تجاوز الحدود من إسرائيل إلى 
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ووفقا لتقارير إسرائيلية، فإنه جرى اشتباك مسلح بين القوة المصرية والمهربين، وأن قوة من  مصر.
يلي أطلقت النار في الهواء، مضيفة أن المهربين اصيبا بداية بجروح خطيرة، لكنهما الجيش اإلسرائ

 توفيا متأثرين بجروحهما.
وقال الناطق العسكري اإلسرائيلي إن المهربين لم يصابا بنيران القوة العسكرية اإلسرائيلية، فيما أفادت 

 كياس تحتوي على مخدرات.مصادر عسكرية إسرائيلية إنه تم العثور بجانب المهربين على أ
 11/2/2112المستقبل، بيروت، 

 
 الى قطاع غزة جاهزاً  بيتاً  أربعينر الخيرية األردنية تسي   

سيرت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية، أمس الثالثاء من مقر مستودعاتها في  :بترا –عمان 
 ألهل في قطاع غزة.)كرافانات( الى ا بيتا جاهزا 41طبربور قافلة مساعدات انسانية تضم 

مين عام الهيئة ايمكن المفلح في تصريح لوكالة )بترا( ان هذه الكرافانات تم نقلها على متن أوقال 
الجيش العربي مشيرا الى ان هذه المساعدات تأتي ضمن الجهود -شاحنات القوات المسلحة األردنية

 التي تبذلها الهيئة للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة.
 11/2/2112ر، عمان،الدستو 

 
 االحتالل يمنع المحرر الدباس من الوصول لألراضي األردنية 

قال فريق دعم األسرى اإلعالمي "فداء" إن سلطات االحتالل منعت المحرر األردني حمزة الدباس 
من الدخول إلى األراضي األردنية، وطلبت منه مراجعة المخابرات الصهيونية، علما بأن السلطات 

 منعته باألمس من دخول أراضيها بعد اجتيازه الجانب الصهيوني من جسر الملك حسين.األردنية 
وطالبت السلطات األردنية المحرر بمراجعة السفارة األردنية في الجانب الصهيوني الستصدار وثيقة 
اضطرارية للسفر، بعد أن رفض االحتالل ارجاع جواز السفر األردني للدباس بحجة فقدانه، واعطائه 

 شعار بفقدان الجواز.ا
ورغم تمكن الدباس من استصدار وثيقة اضطرارية للسفر، اال أن االحتالل منعه هذه المرة من 

 الوصول لألردن.
 11/2/2112السبيل، عمان، 
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 في حزب هللا أفشل خط ة اغتيال أولمرت "إسرائيل"عميل "العربي الجديد":  
العربي "عالقة متينة مع حزب هللا اللبناني، لـ كشفت مصادر سياسّية على: ثائر غندور -بيروت 

الجديد"، أن الحزب كان يححضر الغتيال رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق "إيهود أولمرت"، ردًا على 
، غير أن 2118فبراير/شباط  12اغتيال القائد العسكري في الحزب عماد مغنّية في دمشق في 

 حمد شوربة، أفشل العملية.العميل الذي كشفه جهاز أمن حزب هللا، م
وبحسب المصدر السياسي اللبناني عينه، فإن أبرز العمليات التي أفشلت بسبب شوربة، باإلضافة 

، إذ تفاجأ المنفذون 2111إلى اغتيال أولمرت، هي استهداف السفارة اإلسرائيلية في أذربيجان عام 
 كاتهم.بأن أجهزة األمن كانت تنتظرهم، وكأنها تعلم مسبقًا كل تحر 

وبحسب دراسة أعدها "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي، فإن شوربة قد أسهم بشكل حاسم في 
إحباط العمليات التي حاول "حزب هللا" تنفيذها خالل األعوام الماضية، سواء في أذربيجان، أو تركيا، 

في إطار الرّد على  أو قبر ، أو تايالند، أو في البيرو أخيرًا، ووضعت الدراسة هذه العمليات
 اغتيال مغنية.

 11/2/2112العربي الجديد، 
 
 بالعبري: نحن عائلة واحدة  لبناني يخاطب اليهود مرجع شيعي 

وجه األمين العام للمجلس اإلسالمي العربي في لبنان السّيد محّمد علّي : 21عربي –بيروت 
لسّيد محمد علي الحسيني لليهود"، الحسينّي، رسالة إلى اإلسرائيليين تحت عنوان "دعوة العالمة ا
 داعيا إياهم فيها إلى السالم وترك الخالف واالبتعاد عن الكراهية.

وقال المرجع الشيعي الحسيني في رسالته االستثنائية التي نشرها على صفحتيه الخاصتين الرسميتين 
تعالوا ننفتح على  في موقعي التواصل االجتماعي "تويتر" و"فيس بوك": "تعالوا نجتمع على الخير،

بعضنا البعض وننشر ثقافة التسامح، تعالوا نسلك طريق االعتدال من أجل أن نحيا بسالم ونرفض 
 الكراهية".

وأضاف الحسيني في رسالته باللغة العبرية "نحن عائلة واحدة، أنتم أبناء عمومتنا اليهود والمسيحيون 
ه آخر، نحن نحترم ونقّدس الكتب المقّدسة، نحن ونحن المسلمون نؤمن كلنا بإله واحد وليس لدينا إل

يشار إلى أن السيد محمد علي  نؤمن بالتوراة، باإلنجيل والقرآن، نحن نؤمن بكل األنبياء ونحترمهم".
يران.  الحسيني مشهور بانتقاداته لحزب هللا وا 

 11/2/2112، 21موقع عربي 
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 الحة مع حماسركية: السعودية تسعى للمصيبيون" األميصحيفة "وورلد تر  
قالت مصادر دبلوماسية عربية لصحيفة "وورلد تربيون" األمريكية إن : ترجمة خاصة -الرسالة نت 

القيادة السعودية جددت االتصال مع قيادة حركة حماس، مضيفة أن الملك سلمان بن عبد العزيز 
الحركة  الذي صعد إلى العرش في الثالث والعشرين من يناير الماضي، يشجع المصالحة مع

 اإلسالمية الفلسطينية.
ونقلت "وورلد تربيون" عن المصدر قوله: "لقد مكثت عالقة الملك سلمان فترات طويلة مع حماس 

 واإلخوان المسلمين، وهو ال يريد القطيعة الدائمة".
وشدد المصدر أن سلمان وولي العهد األمير مقرن يريدان استعادة العالقات مع حماس واإلخوان 

توسع اإليراني، السيما في اليمن، معقبا أن القيادة السعودية يمكن أن تساعد حماس في لوقف ال
 المصالحة مع مصر.

 11/2/2112الرسالة، فلسطين، 
 
 مشعل بال شروط للزيارةخالد طهران ترح ب ب"األخبار":  

، إلى للمرة األولى منذ بداية الحديث عن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل
طهران، يخرج مسؤولون إيرانيون ليكشفوا سبب تأخر الزيارة؛ فبعدما كانت التوضيحات مقتصرة على 

نفسها أو فصائل أخرى، أكد مستشار رئيس مجلس « حماس»مصادر ومسؤولين فلسطينيين من 
أن الشورى اإليراني للشؤون الدولية، حسين شيع اإلسالم، أن مشعل مرحب به في أي وقت يريد فيه 

قرار قدوم مشعل يجب أن تتخذه حماس بنفسها، ألن ما جرى »يأتي إلى الجمهورية اإلسالمية، لكن 
 «.بيننا يعود إلى القضية السورية

رغم ذلك، رأى شيع اإلسالم، في تصريحات يوم أمس، أن ترتيبات الزيارة هي مسؤولية أصحاب 
سنقدم أفضل استقبال له، ولكننا ال »ها البلد، متعهدا أنه في اللحظة التي يقرر مشعل المجيء في

 «.نقبل أي شرط لقدومه
هو )مشعل( بنفسه يحدد إذا كان هذا الوقت مناسبا لزيارته أم ال... أي ضيوف »ومضى قائال: 

يريدون أن يأتوا، فإن استقبالهم وظيفتنا وليس مهمتهم أن يضعوا قواعد االستقبال ويقولوا لنا كيف 
 ثقافتنا من العيب أن يشترط الضيف أين سيجلس أو يذهب...في »وأضاف: «. نستقبلهم

هذا جرى مع كثيرين من القيادات  بنفسها« حماس»إلى طهران يجب أن تتخذه  قرار قدوم مشعل
، مؤكدا في الوقت نفسه أن تأخر الزيارة غير مرتبط بلقاء قائد الثورة أو رئيس «الفلسطينية

 «.مال مسبق لها من طرف حماسبل باشتراط تقديم جدول أع»الجمهورية، 
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قد أنكرت بشدة كل األنباء التي تحدثت عن قرب زيارة مشعل إلى إيران وتحديد رد « حماس»وكانت 
« وورلد تريبيون»في موعده أقصاه عيد النيروز بالتقويم اإليراني، في وقت نقلت فيه صحيفة 

ديدة استأنفت مجددا االتصاالت مع األميركية عن مصادر دبلوماسية عربية أن القيادة السعودية الج
، بعدما أبدى الملك سلمان رغبته في المصالحة مع الحركة وتشجيعه عليها. وهو ما قد «حماس»

اتجاه العالقة بطهران برغم عشرات المواقف خالل األشهر « حماس»يفسر السلوك اإلعالمي لدى 
سلمان عمل لمدة طويلة مع حماس »الماضية عن استراتيجية هذه العالقة، كما نقلت الصحيفة أن 

 «.واإلخوان المسلمين وال يرغب في حدوث قطيعة دائمة معهما
جابة عن تساؤل نحو شخ  مشعل وهل هذا التعامل خا  به وحده، نفى المستشار اإليراني  وا 
ذلك، لكنه أوضح أن لومهم على مشعل عائد إلى وجود عالقات طيبة معه منذ زمن، مضيفا: 

ت كبيرة في أيدي أعزائنا، ولكنهم لألسف أخذوها وخالفوا أقوالهم ووعودهم ووضعوا وضعنا إمكانا»
أنفسهم في أماكن )محاور( أخرى، وهذا محزن جدا... مع ذلك بقينا نساعد المقاومة الفلسطينية، 

 «.وخاصة أن حماس من وجهة نظرنا هي نفسها التي يشكلها الشعب الفلسطيني
 11/2/2112األخبار، بيروت، 

 
 مشروعًا لدعم األسرى والمحررين الفلسطينيين محمد صبيح: ثالثون 

عقدت اللجنة المسؤولة عن الصندوق العربي لدعم األسرى الفلسطينيين والعرب  الخليج: -القاهرة 
وتأهيل المحررين في سجون االحتالل "اإلسرائيلي"، اجتماعًا برئاسة السفير محمد صبيح األمين 

جامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة، ومشاركة دولة العراق العام المساعد لدى ال
 وفلسطين واألمانة العامة للجامعة العربية.

وأعلن صبيح في تصريحات للصحفيين أن االجتماع ركز على أنشطة الصندوق الذي تم إنشاؤه بناء 
واعتمدته قمة  2112هاية العام،على قرار من المؤتمر الدولي لدعم األسرى، الذي عقد ببغداد ن

وبعد ذلك تم اتخاذ قرارات من مجلس الجامعة العربية بتأسيس الصندوق وتشكيل  2113الدوحة عام،
مجلس إلدارته، الفتًا إلى أنه يهدف في األساس لتخفيف المعاناة عن األسرى، وتسهيل حياة 

مشروعًا لدعم هؤالء األسرى  31المحررين منهم وا عادة تأهيلهم. وأشار إلى أنه تم اعتماد 
والمحررين، فضاًل على أن هناك دعمًا يقدم ألسر هؤالء األسرى الموجودين حتى اآلن في سجون 

 االحتالل.
 11/2/2112الخليج، الشارقة، 
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 والغرب "إسرائيل"لحماية  إجماع أمريكي إسرائيلي على اإلبقاء على نظام األسد: نخب إسرائيلية 
أجمعت نخب إسرائيلية على أن هناك توافقا بين دولتهم والواليات المتحدة،  :صالح النعامي -غزة 

 على ضرورة اإلبقاء على نظام بشار األسد،  على اعتبار أنه أفضل الخيارات المطروحة.
وأكدت هذه النخب أن قيام التحالف الدولي بالتنسيق مع النظام السوري في تنفيذ الهجمات التي 

 في سوريا يدلل على التوجه األمريكي.تستهدف تنظيم الدولة 
وقال المعلق أوري شالف، إنه لم يكن من المفاجئ أن يخبر بشار األسد تلفزيون "بي بي سي" أن 

 دول التحالف تبلغه عبر العراق بالهجمات التي يتم تنفيذها ضد تنظيم الدولة.
ف على أن الرئيس أوباما حسم وفي مقال نشره موقع "ولال" اإلخباري صباح اليوم األربعاء، شدد شال

أمره وقرر تفضيل "الطاغية المسؤول عن جرائم اإلبادة الجماعية على التنظيم الجهادي"، مشدًدا 
 على أن هذا ما تفضله إسرائيل أيًضا. 

من ناحيته، قال الجنرال دان حالوتس، رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي األسبق، إن اإلبقاء على 
اعتبار أنه يمثل "سّدا منيًعا  األول، علىيمثل مصلحة إسرائيلية أمريكية من الطراز  نظام األسد بات

 أمام إمكانية تحول سوريا إلى نقطة لالنطالق في تنفيذ عمليات ضد إسرائيل والغرب.
وفي مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة اإلسرائيلية األولى الليلة الماضية، أعرب حالوتس عن ارتياحه ألن 

واليات المتحدة والغرب باتا يدركان حجم العوائد اإليجابية الناجمة عن اإلبقاء على نظام األسد ال
 مقارنة بالمخاطر الناجمة عن "سقوط سوريا في قبضة الجهاديين السنة".

وأضاف حالوتس: "األمر ال يحتاج إلى كثير من الشرح، فقد حافظ نظام عائلة األسد على الحدود 
عاًما، في حين أن هذه الحدود اشتعلت بمجرد أن تعرض استقرار هذا  41ة لمدة مع إسرائيل هادئ
وفي السياق ذاته، قال إسحاق مردخاي، وزير الحرب اإلسرائيلي األسبق، إنه على  النظام للخطر".

الرغم من عالقة النظام السوري القوية بكل من إيران وحزب هللا، إال أن مخاطره تبقى أقل بكثير من 
 الحركات الجهادية السنية. مخاطر

وخالل مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش اإلسرائيلي بعد ظهر أمس، نوه مردخاي إلى أن التجربة 
يران، في حين  دللت على أن إسرائيل بإمكانها مراكمة قوة ردع مهمة أمام كل من سوريا وحزب هللا وا 

 .أنه يكاد من المستحيل مراكمة الردع أمام الحركات السنية
واعتبر مردخاي حركة حماس مثااًل صارًخا على خطورة الحركات السنية، مشيًرا إلى أن إسرائيل 
اضطرت خالل ست سنوات إلى شن ثالث حروب ضد هذه الحركة، دون أن تتمكن من استئصال 
 رغبتها في تحدي إسرائيل، على الرغم من أنها أضعف أعداء إسرائيل من حيث اإلمكانيات والتسليح.

 11/2/2112، 21ع عربي موق
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 إسرائيلية تقاضي الخطوط الكويتية لمنعها من مواصلة رحلتها 

القدس العربي: رفعت سيدة إسرائيلية في أمريكا قضية ضد الخطوط الجوية الكويتية يوم  -الكويت 
 األحد الفائت لمنعها من الركوب على متنها لمواصلة رحلتها المتجهة من نيويورك إلى لندن، تطبيقا
لقواعد عمل الشركة التي تن  على أن القانون الكويتي يمنع حاملي الجوازات اإلسرائيلية من ركوب 

 أي من رحالت شركة الخطوط الجوية الكويتية.
السيدة اإلسرائيلية وتدعى أليس إليزارفو كانت برفقة زوجها واشترت التذكرة من إحدى وكاالت السفر 

بسبب رفض مسؤولي شركة الخطوط الجوية الكويتية، في حين إال أنها لم تستطع مواصلة الرحلة 
 سمح لزوجها بالسفر كونه يحمل جوازا أمريكيا

 11/2/2112القدس العربي، لندن، 
 
 رفح معبرة وفتح حصار غز  بإنهاءيطالب في األراضي الفلسطينية المنسق األممي  

سانية في األراضي المحتلة، أشرف الهور: طالب جيمس راولي المنسق األممي للشؤون اإلن -غزة 
إسرائيل برفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل فوري، كما دعا مصر إلى إعادة فتح معبر 

 رفح.
وقال في مؤتمر صحافي أعقب جولة تفقد فيها مشفى الشفاء في مدينة غزة، حيث اطلع هناك على 

ع الحصار عن قطاع غزة ألنه يجب رف»معاناة السكان الذين يعايشون الحصار منذ ثماني سنوات 
وطالب راولي، المجتمع الدولي بالعمل على ضرورة رفع «. يؤثر بشكل كبير على الخدمات الصحية

نهاء التأثيرات الكارثية على حياة السكان  كامل للحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، وا 
 بما يسمح بتقديم خدمات إعاشية خاصة الخدمات الصحية.

يجاد السبل لدفع رواتب العاملين في القطاع الصحي »ة التوافق الفلسطينية إلى ودعا حكوم العمل وا 
 «.الذين يعملون تحت ضغط كبير وأوضاع معيشية صعبة

ووجه نداء عاجال إلى المنظومة الدولية والمجتمع الدولي، طالبهما كذلك بسرعة اإليفاء بالوعود 
ل مؤتمر إعادة أعمار غزة في القاهرة في تشرين األول/ المالية التي أعلنا عن التزامهما بها خال

 «.أكتوبر الماضي
وأكد أن ذلك يمكن القطاعات الفلسطينية كافة من إعادة بناء مؤسساتها المدمرة، خاصة المؤسسات 

، الفتا إلى أن هناك عدة خدمات لم «بحاجة إلى إعادة تأهيل للبنية التحتية»الصحية التي قال إنها 
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ع إكمال أعمالها بسبب صعوبة إصالح األجهزة الطبية كما هو الحال في أقسام الكلى تعد تستطي
 ماكينة لغسيل الكلى. 21حيث توقفت 

وطالب في رسالة وجهها إلى الحكومة المصرية بضرورة فتح معبر رفح، والسماح بدخول المساعدات 
فيات والمراكز المتخصصة في اإلنسانية والطبية إلى غزة وخروج المرضى لتلقي عالجهم في المستش

 جمهورية العربية.
وكان راولي قد زار برفقة ممثل منظمة الصحة العالمية في القدس، مراكز الرعاية األولية المدمرة 

 شرق مدينة غزة، أثناء الحرب األخيرة، وعقد اجتماعًا مع مسؤولي وزارة الصحة بغزة.
تلبية احتياجات القطاع الصحي في غزة،  وأكد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية على ضرورة

مليون دوالر سنويا، من أجل األدوية والمعدات الصحية الالزمة  41وقال إن هذا القطاع يحتاج إلى 
لتفادي األزمات الصحية، داعيا إلى االستمرار في دعم القطاع الصحي باألدوية الضرورية، بهدف 

 الحرب.الحفاظ على حياة صحية أفضل للسكان خاصة بعد 
 11/2/2112القدس العربي، لندن، 

 
 مليون دوالر مساعدة مشروطة لفلسطين 181السويد:  

أكد رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، الثالثاء، للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن : أ ف ب
 مساعدة فلسطين، الدولة التي اعترفت بها ستوكهولم في تشرين األول الفائت، رهن بشروط.

رئيس الوزراء السويدي، خالل مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني "بالنسبة إلينا فإن وقال 
 فلسطين دولة. إن توقعاتنا حيال فلسطين وقادتها ستزداد إذن".

، 2111مليون دوالر( حتى العام  181مليار كورون ) 1،2وأعلن مساعدة إضافية لفلسطين بقيمة 
 زيز حقوق اإلنسان والمساواة بين الرجال والنساء.على أن تخص  لمكافحة الفساد وتع

سرائيل في الوقت نفسه،  وحض لوفن، الذي ال يرى تعارضًا بين إقامة عالقات جيدة مع فلسطين وا 
 اإلسرائيليين والفلسطينيين على التحلي بروح "بناءة".

 11/2/2112السفير، بيروت، 
 
 ثة إلى سفارةالسويد ترفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من بع 

قررت مملكة السويد رسميا، اليوم الثالثاء، رفع درجة التمثيل  :قيس أبو سمرة - االناضول –رام هللا 
الدبلوماسي الفلسطيني لديها من بعثة إلى سفارة، بعد أن صارت العام الماضي أول دولة عضو في 

 االتحاد األوروبي تعترف رسميا بدولة فلسطين.
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الرئيس )الفلسطيني “ارجية الفلسطينية، تيسير جرادات، لوكالة األناضول إن وقال وكيل وزارة الخ
محمود عباس( أبو مازن افتتح اليوم سفارة دولة فلسطين في مدينة ستوكهولم، عاصمة السويد، ورفع 

 ”.العلم الفلسطيني عليها، عقب رفع السويد التمثيل الفلسطيني من بعثة إلى سفارة رسميا
يعد انجازا كبيرا للدبلوماسية الفلسطينية.. هذه خطوة نقدرها للسويد التي بادرت “واعتبر أن هذا 

 ”.وعملت وقاومت كل الضغوطات التي شنت عليها من قبل إسرائيل التي حرضت عليها
تشرين األول الماضي، بدولة فلسطين، لتصبح  أكتوبر/ 31ورسميا، اعترفت الحكومة السويدية، يوم 

 تعترف بفلسطين. 28ول االتحاد األوروبي الـبذلك أول دولة ضمن د
 11/2/2112القدس العربي، لندن، 

 
سرائيلية   بان كي مون يدعو الستئناف المفاوضات الفلسطينية اإل 

دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون مجلس األمن ومجلس حقوق : الحياة -نيويورك 
تكثيف الجهود خالل العام الحالي إلعادة إطالق مسار اإلنسان وهيئات األمم المتحدة والرباعية إلى 

 مفاوضات التسوية بين إسرائيل وفلسطين.
الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب »وشدد بان في كلمة ألقاها باسمه نائبه يان إلياسون في لجنة 

ضع أي أعمال تزيد تدهور الو »في األمم المتحدة، على ضرورة امتناع األطراف عن « الفلسطيني
األسف ألن األطراف »وأعرب عن «. وممارسة القيادة الضرورية للتوصل إلى اتخاذ القرارات الصعبة

اتخذت إجراءات أحادية الجانب عّمقت عدم الثقة المتبادلة وباعدتها عن التقدم في مفاوضات 
حو حل يشترك في المسؤولية عن الفشل المشترك في التقدم ن»وقال أن المجتمع الدولي  «.التسوية
، مشددًا على ضرورة عمل األمم المتحدة ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان ولجان «سياسي

األمم المتحدة األخرى إلحياء مفاوضات حل الدولتين. وأضاف أنه فيما تواجه المنطقة بأسرها تهديد 
 «.ناإلرهاب والعنف المتطرف، فإن حل هذا النزاع يعد أمرًا جادًا لألمن والسلم الدوليي»

وتابع أن الجامعة العربية والدول المعنية كثّفت عملها للبحث عن طريق للخروج من المأزق الحالي، 
قد تكون لنا من خالل الرباعية وسواها من األطراف المعنية، فرصة أفضل خالل العام »معتبرًا أنه 

 «.الحالي لمعالجة قضايا قد تبدو غير قابلة للمعالجة
تحدة المساعدة في تحقيق حل عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين، وحل النزاع وجدد التزام األمم الم

نشاء دولة فلسطين السيدة والمستقلة لتعيش جنبًا الى  من خالل إنهاء نصف قرن من االحتالل، وا 
 جنب مع إسرائيل بأمن وسالم.

 11/2/2112الحياة، لندن، 
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 فريقيا يصل غزة ويلتقي بحر وهنيةإسفير جنوب  

وصل سفير دولة جنوب أفريقيا لدى السلطة الفلسطينية، مكاليما ميلوتغيسي، : قدس برس -غزة 
(، إلى قطاع غزة، والتقى الدكتور احمد بحر، رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، 2|11الثالثاء )

سماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رئيس الوزراء السابق، وذلك في لقاءين  وا 
 صلين.منف

وكشف سفير جنوب أفريقيا أن رئيس دولته عين مؤخًرا اثنين من مكتب الرئاسة لمتابعة الملف 
 الفلسطيني، مؤكًدا أن دولته لديها استعداد للمساعدة في انجاز ملف المصالحة.

وشدد على دعم بالده وحكومته للقضية الفلسطينية العادلة، الفتا إلى أن حكومته متشجعة التفاق 
رة للمصالحة، معبرة عن أملها في ان يتم التوافق بشكل كامل لتواجه فلسطين االحتالل بشكل القاه

 وقال "نعلم أن هناك جهات تحاول إفشال المصالحة وذلك لمصالحها الخاصة". موحد وأكثر قوة.
 وعبر عن أمله أن يلتئم المجلس التشريعي في غزة والضفة بشكل موحد.

 11/2/2112قدس برس، 
 
 كي يقاطعان خطاب نتنياهو بالكونغرسيبالشيوخ األمر  عضوان 

أعلن عضوان بمجلس الشيوخ األميركي ينتميان للحزب الديمقراطي أنهما لن يحضرا : وكاالت
مارس/آذار المقبل في  3الخطاب الذي يتوقع أن يلقيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم 

 ته التي اعتبرت مسيسة للغاية.الكونغرس األميركي احتجاجا على دعو 
أقدم عضو بمجلس الشيوخ الذي ترأسه مؤقتا حتى ديسمبر/كانون -وأعلن الديمقراطي باتريك ليهي 

بيان حاد اللهجة، أنه لن يحضر خطاب نتنياهو المتوقع أن يكرسه إليران  في -األول الماضي
 وبرنامجها النووي المثير للجدل.
الكونغرس مجتمعين بدعوة من رئيس مجلس النواب الجمهوري جون وسيتحدث نتنياهو أمام مجلسي 

بينر. وكان بينر أعلن عن توجيه الدعوة لنتنياهو الشهر الماضي دون استشارة البيت األبيض، وهي 
 خطوة اعتبرها كثير من الديمقراطيين إهانة للرئيس باراك أوباما.

إنه لن يذهب  -و في الكتلة الديمقراطيةوهو عض-واالثنين قال السيناتور المستقل برني ساندرز 
ليستمع إلى نتنياهو. وأضاف في كلمة له بمعهد بروكينغز "لن أذهب، ربما سأشاهده على التلفزيون 

 لكنني لن أذهب في مجمل األحوال".
 11/2/2112الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 أوروبا تقلص إلى مليون ونصففي : عدد اليهود أمريكي تقرير 

 411شف تقرير أميركي حديث أن عدد اليهود األوروبيين تقل  حاليا إلى مليون وك: األناضول
 من عدد اليهود في العالم. %11ألف شخ  أي ما يعادل 

 1.2وقال التقرير الصادر عن مركز "بيو" لألبحاث غير الحكومي أن عدد اليهود في أوروبا كان 
نيات القرن الماضي، ومليونين خالل ماليين خالل ستي 3.2، ثم انخفض إلى 1131ماليين عام 

 مليون حاليا. 1.4التسعينيات قبل أن يصل إلى 
 19.9كان هناك  1131وأضاف المركز الذي يعمل في مجال أبحاث الشعوب والنشر، أنه في عام 

في أوروبا، ولكن مع نهاية الحرب العالمية  %21مليون يهودي في العالم يعيش غالبيتهم بنسبة 
مليونا  11من أصل  %32ماليين أي نسبة  3.8تقل  عددهم في أوروبا إلى  1142الثانية عام 
 في العالم.

واستطرد تقرير المركز األميركي إلى أن عدد اليهود في العالم عاد مجددا إلى االرتفاع ليصل إلى 
 .2111مليونا عام  14

 11إلى  1131يين عام مال 4.1وأشار التقرير إلى أن عدد اليهود في أوروبا الشرقية انخفض من 
في منطقة تشمل ألبانيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا السابقة والمجر وبولندا ورومانيا  2111ألفا عام 

 والقسم األوروبي من تركيا ودول يوغسالفيا السابقة.
ماليين عام  3.4كما ذكر التقرير أن عدد اليهود في دول االتحاد السوفياتي السابق انخفض من 

 342، كما انخفض في المملكة المتحدة في الفترة نفسها من 2111آالف عام  311 إلى 1131
آالف، في حين ارتفع في ألمانيا خالل هذه  311ألفا إلى  321ألفا، وفي فرنسا من  281ألفا إلى 
 ألفا. 231ألفا إلى  112الفترة من 

المية الثانية إلى الهجرة وعزا التقرير أبرز أسباب انخفاض عدد اليهود بأوروبا بعد الحرب الع
قيامها على أراضي فلسطين المحتلة، وأضاف أن عدد اليهود  1148إلسرائيل التي أعلن اليهود عام 

 .2111ماليين عام  2.9إلى  1142نما في إسرائيل من قرابة نصف مليون عام 
 11/2/2112الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
  "سرائيلإ"الطبيب النرويجي غيلبرت ينضم لحملة مقاطعة  

حّيت اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض : فادي أبو سعدى –رام هللا 
، الجّراح والناشط المميز من أجل فلسطين الطبيب النرويجي مادز غيلبرت، «BDS»العقوبات عليها 



 
 
 
 

 

           42ص                                     3482 العدد:    11/2/2112 األربعاء التاريخ:

ليها، ودعوته على انضمامه لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات ع
للعمل على زيادة عزلة إسرائيل اقتصاديًا وأكاديميًا وثقافيًا، حتى تفي بالتزاماتها بموجب القانون 

 الدولي، وتحترم حقوق الشعب الفلسطيني.
في عمان، « األردن تقاطع»وجاء إعالن الطبيب النرويجي خالل محاضرة له نظمها ناشطو 

 نواب وقيادات نقابية ومجتمعية وسياسية وناشطون.شخ ، من بينهم  1211وحضرها أكثر من 
وخالل وجوده في األردن، دعا غيلبرت إلى المشاركة الشعبية الواسعة في مسيرة الرفض التفاقية 

 13استيراد الغاز من دولة االحتالل، التي ينوي نشطاء حركة المقاطعة في األردن تنظيمها في 
للمخاطر الحقيقية التي ستنعكس على سيادة األردن إذا  شباط/ فبراير الجاري، للتعبير عن رفضهم

 وقعت االتفاقية.
 11/2/2112القدس العربي، لندن، 

 
 إطالق أول أرشيف للمسلمين في بريطانيا 

أحطلق أول أرشيف تاريخي للمسلمين في بريطانيا، بعد االنتهاء من مشروع : هاني بشر - لندن
يطاني بإشراف متخصصين في التاريع وتوثيق تاريع مشترك بين مسجد شرق لندن واألرشيف البر 

 المسجد.
ويتاح الدخول على هذا األرشيف للباحثين، ولمن يرغب في االطالع على المواد الذي توثق التاريع 
االجتماعي والسياسي واالقتصادي للمسلمين بهذه المنطقة من لندن، وذلك باللغات اإلنجليزية 

 باإلضافة إلى أرشيف للصور. والعربية والبنغالية واألوردية
وتشمل المواد المؤرشفة عقود الزواج التي أبرمت في المسجد الذي يعود تاريخه ألكثر من مائة عام، 
وتفاصيل االحتفاالت الخاصة ومحاضر اجتماعات اإلدارة ومجلس األمناء، فضال عن تعاون 

 جتمع المحلي.المؤسسات المرتبطة بالمسجد مع المنظمات والجمعيات األخرى بالم
 وثائق فريدة

وتقول آنابيل جيل )خبيرة األرشيف بجامعة لندن( إن هذا األرشيف يحتوي على وثائق فريدة تنقسم 
لثالثة أقسام، منها ما يتخص  بوثائق مسجد شرقي لندن الحالي، ومركز مسلمي لندن اإلداري 

 الملحق به.
وحتى  1111لقرن الماضي، وتحديدا عام وتحتوي الوثائق على أوراق المسجد منذ تأسيسه مطلع ا

 اآلن. وتشمل األنشطة الدينية واالجتماعية والثقافية.
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أما القسم الثاني فيتخص  بوثائق جمعية جماعة المسلمين، وهي التي تولت جمع التبرعات ودعم 
 المسجد منذ مطلع القرن الماضي، وكانت مؤسسة منفصلة عن المسجد.

 مسلمين في العالم لدراسة هذه التجربة )الجزيرة(األرشيف يشكل مصدرا لكل ال
 شخصيات مهمة

ويتعلق القسم الثالث بوثائق جمعية خيرية لدعم دفن غير القادرين، وهي كيان منفصل عن المسجد 
 ومستمر حتى اآلن، لكن هناك تعاون بينهما.

ريطاني، وشارك بحفل افتتاح األرشيف )جيف جيمس( رئيس مجلس إدارة األرشيف الوطني الب
و)سايمون هيوز( عضو مجلس العموم والنائب السابق لرئيس حزب الديمقراطيين األحرار الشريك 

 باالئتالف الحاكم، باإلضافة لصادق خان وزير العدل بحكومة ظل حزب العمال المعارض.
ومن جانبه، قال المسؤول اإلعالمي بمسجد شرق لندن للجزيرة نت "إن هذا األرشيف يظهر أن 

 لمين جزء من نسيج المجتمع البريطاني، وأنهم لعبوا دورا في تقدم هذا المجتمع".المس
 11/2/2112الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
: اإلنساني  والسياسي     تعزية حماس بالطي ار األردني 

 عدنان أبو عامر
اء الثالثاء لم يكن بّث شريط حرق الطّيار األردنّي معاذ الكساسبة من قبل تنظيم الدولة اإلسالمّية مس

شباط/فبراير شأنًا أردنّيًا داخلّيًا فقط، بل حصلت له تداعيات إقليمّية ودولّية، شّكلت حماس جزءًا  3
منها باّتخاذها موقفًا رسمّيًا واضحًا بإدانة الحادث، من خالل جملة من االّتصاالت والزيارات المعّزية 

 للمملكة.
 

 تخفيف التوت ر
فبراير عن إدانتها الجريمة البشعة بقتل الطّيار، ورفضها كّل أشكال شباط/ 4فقد أعربت حماس في 

القتل والعدوان، متّمنية خروج األّمة بسرعة من أزماتها، بما يحّقق آمالها، وحشد طاقاتها لمواجهة 
 االحتالل اإلسرائيلّي.

لف لإلسالم، واعتبر القيادي في حماس صالح البردويل في حديث "للمونيتور" أن "إحراق الطيار مخا
وتشوه صورة المسلمين، ألن طريقة إعدامه وحشية وغير أخالقية، وكان بإمكان آسريه العفو عنه أو 

 مبادلته، ألن المستفيد األول من حرقه هم أعداء األمة وعلى رأسهم إسرائيل".
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/فبراير شباط 8لم تقتصر تعزية حماس بالطّيار على البيانات الرسمّية، بل قّدم وفد رفيع منها في 
واجب العزاء خالل زيارته إلى المستشفى األردني في غّزة، وضّم الوفد مسؤول العالقات الدولّية في 

 حماس باسم نعيم، ووزير الداخلّية السابق فتحي حماد.
وقال نعيم لـ"المونيتور" إّن "الزيارة تأتي للتضامن مع الشعب األردنّي الشقيق، واستنكارًا من حماس 

ر بهذه الطريقة البشعة، وتشديدًا على ضرورة توجيه بوصلة الجهاد نحو فلسطين، وتجاوز لقتل الطّيا
 الصراعات الداخلّية، وتوجيه اإلمكانات لتحرير المقّدسات من االحتالل اإلسرائيلّي".

وقد جاءت حادثة مقتل الكساسبة في وقت تمّر عالقات حماس مع األردن بمرحلة من الفتور 
وف عّمان إلى جانب مصر ودول الخليج في موقفها السلبّي من الحركات والبرود، بسبب وق

 اإلسالمّية، وارتفاع درجة االحتقان في عالقات القصر الملكّي مع اإلخوان المسلمين األردنّيين.
وقد وصل التوّتر بين األردن واإلخوان، إلى اعتقال نائب المراقب العام للجماعة زكي بني أرشيد في 

 .2114ي/نوفمبر تشرين الثان
لذلك جاءت تعازي حماس المتواصلة لألردن حكومة وشعبًا، في إطار محاولة الحركة التقاط مناسبة 
كهذه إللقاء حجر في المياه الراكدة في العالقات مع الدولة األردنّية، عبر إبداء التعاطف معها، 

فيها عّمان مع التحالف  بغّض النظر عن الخالف في مواقف حماس واألردن من الحرب التي تشترك
 الدولّي ضّد تنظيم الدولة اإلسالمّية.

شباط/فبراير اّتصااًل  9وفي خطوة الحقة، أجرى رئيس المكتب السياسّي لحماس خالد مشعل في 
بشقيق ملك األردن األمير علي بن الحسين، وتقّدم إليه بالعزاء، معربًا عن إدانته الشديدة لما وصفه 

 شّية، واّتصل في اليوم ذاته بوالد الطّيار، لتقديم العزاء.بـجريمة القتل الوح
شباط/فبراير، وقّدم إليه العزاء، وأّكد أّن  8هنّية نائب مشعل، بوالد الطّيار في  إسماعيلكما اّتصل 

 المعركة الرئيسة هي مع إسرائيل.
تصريحان سابقان الثنين  وقد أتى االّتصاالن الهاتفّيان اللذان أجراهما مشعل وهنّية بعد ضّجة أثارها

من وجوه حماس، هما يحيى موسى وسالم سالمة، حّمال الحكومة األردنّية مسؤولّية مقتل الطّيار، 
 ألّنها أرسلته إلى األراضي السورّية.

 
 النقاش اإليديولوجي  

وقد علم "المونيتور" من محافل مّطلعة في حماس لم تكشف هوّيتها أّن "تصريحات موسى وسالمة 
رت ردود فعل سلبّية في األوساط القيادّية للحركة، ألّنها تسّببت بمراجعات من بعض المحافل أثا
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األردنّية، لم تسّمها، ولم تكن مناسبة، في وقت يعيش الشعب األردنّي أوضاعًا حزينة كئيبة، وهو 
 الذي يكّن مشاعر إيجابّية تجاه حماس".

دثة الحرق من دون تحّفظ، وقام بخطوات التعزية موقف الجناح السياسّي داخل حماس الذي أدان حا
برسائل وزيارات ومكالمات، لم تقابله اإلدانات في األوساط الدينّية التعبوّية للحركة التي ترى في 
التحالف الدولّي ضّد تنظيم الدولة اإلسالمّية، حلفًا صليبّيًا ضّد شّبان مسلمين، عل الرغم من 

 .2113الحال في التحالف الدولّي ضّد العراق عام انحراف عقيدتهم، كما كان عليه 
وهو ما أّكده القيادّي في حماس أسامة حمدان لـ"المونيتور"، عقب تشكيل التحالف الدولّي ضّد تنظيم 
الدولة اإلسالمّية، حين جّدد "رفض حماس التدّخل األجنبّي في شؤون البالد العربّية، قائاًل: "إّن 

 ون شأنًا داخلّيًا، ونرفض أّي تدّخل أجنبّي، مهما كانت مبّرراته".مطالبات الشعوب يجب أن تك
يديولوجّية في أوساط حماس، وذهبت معظمها  في سياق مّتصل، أثار حرق الطّيار نقاشات فكرّية وا 
في اّتجاه إدانة الحادث، ألّنه يعتبر انحرافًا عقائدّيًا لدى تنظيم الدولة اإلسالمّية، وتشويهًا لمعاني 

 م التي تدعو إلى التسامح.اإلسال
ن القى الفعل الذي أقدم عليه تنظيم الدولة اإلسالمّية ضّد الطّيار ردود فعل مستنكرة داخل حماس،  وا 
لكّنه لم يمنع من طرح التساؤالت االستنكارّية في أوساط حماس حول ذهاب الكساسبة إلى سوريا 

 لقصف المواطنين هناك.
ّي عن حماس في الضّفة الغربّية سميرة الحاليقة، في حديث إلى وهو ما دفع عضو المجلس التشريع

"المونيتور" إلى القول إّن "حرق الطّيار يشبه جريمة إحراق المستوطنين اليهود للطفل المقدسّي محّمد 
أبو خضير وهو حّي، وما جرى في ميدان رابعة ضّد اإلخوان المسلمين في مصر، والجرائم اليومّية 

 ق".في سوريا والعرا
أخيرًا، تأمل حماس أن يترك موقفها اإلنسانّي من حادثة حرق الطّيار أصداء إيجابّية في دوائر صنع 
القرار األردنّي، ألّن المملكة أعلنت أّنها ستزيد من وتيرة حربها ضّد تنظيم الدولة اإلسالمّية، مّما قد 

دلة، ال سّيما اإلخوان المسلمين يتطّلب منها تخفيف مالحقتها األمنّية للحركات اإلسالمّية المعت
ن كان ذلك غير مؤّكد حّتى اللحظة.  وحليفتها حماس، وا 

في الوقت نفسه، تعتقد حماس أّن عداوة تنظيم الدولة اإلسالمّية لها ال تقّل عنها ضّد الدول العربّية، 
ليها الدور في ومنها األردن، مّما جعلها تستنكر باإلجماع ما قام به ضّد الطّيار، خشية أن يأتي ع

األّيام المقبلة، ولو كان ذلك مستبعدًا في المرحلة الحالّية، في ضوء الخالفات التي تحّدث عنها 
 "المونيتور" في مقال سابق.

11/2/2112، المونيتور  
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 األصنامالسلطة الفلسطينية وعبادة  

 صابر عارف
تقدمت به السلطة  الفلسطينية  االحتالل اإلسرائيلي ، الذي إلنهاءمنذ سقوط المشروع الفلسطيني 

قرارهلمجلس األمن متوهمة بانها ستنجح بتمريره  في المجلس نظرا لما تضمنه المشروع  من  وا 
،،  أنتنازالت مرعبة  ، ونحمد هللا انه فشل فشال ذريعا ، منذ ذلك الوقت اعتبرت القيادة الفلسطينية 

ال  ، بعد أن وصلت إلى طريق مسدود في ، وكفى هللا المؤمنين شر القتأوزارهاالحرب،، وضعت 
تلك القيادة  وحاربت وما تزال كافة  أسقطت أن، ، وبعد  أوسلواتفاقيات  بأحكامخياراتها المحكومة 

شغالهمالناس  وإللهاءوجودها   إلثباتالخيارات الوطنية ، وباتت تبحث لها عن عمل ما   بأوهام  وا 
، بدال من البحث المعمق والجدي عن حلول وطنية  ةاألرضيجديدة ، من ذات الطبيعة وعلى نفس 

 جادة  ، للخروج من المأزق التي وضعتنا فيه طيلة السنوات المنصرمة .
بالعمل على االنضمام الى  كبرى، تتمثلهذه المرة بانها ستخوض حربا عالمية  إيهامناتحاول 

 دوليا!!،المحرمة  األسلحةا بما فيه األسلحةوستستخدم فيها كافة  الدولية،الهيئات والمؤسسات 
وبما  البهدلة،المفاوضات مع العدو بقليل من  إلىتبحث عن وسائل ضغط للعودة  أنها األمروحقيقة 

واال كيف يمكن ان نفسر استمرارها بذات النهج وعدم  هيهات!!ولكن  وجهها،تعتقد انه يحفظ ماء 
عجزها وعقمها، وكيف يمكن  أثبتتالتي مراجعة حقيقية للسياسة  أي أوخطوة جدية  أيعلى  اإلقدام

المفاوضات  نفسه بطلالمنتظرة صائب عريقات  وقائد الحرب أركانيوضع على رأس  أننفسر  أن
 ؟ الممات؟حتى 

اللجنة الوطنية العليا ،، لتقوم ‘برئاسته تسمى  بتشكيل لجنةفقد اصدر الرئيس محمود عباس مرسوما 
حالتها إلى المحكمة الجنائية بإعداد وتحضير الوثائق والملفات الت ي ستقوم السلطة  بتقديمها وا 

اللجنة ضمت في تشكليها كافة  أنالدولية من خالل لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية ، ويالحظ 
وبما فيهم ممثلين عن حركة  اإلسالميممثلي الفصائل والقوى السياسية باستثناء حركة الجهاد 

مع انها مكشوفة وواضحة في  الشامل.دة وتحمل الطابع الوطني بان المعركة جا لإليحاءحماس . 
وسلفا فقد تم  الوطنية.على قضيتنا  اإليجابية تأثيراتهاومحدودية  إليها،االبعاد التي يمكن ان تصل 

وزير  -باعترافه شخصيا-تعيين قوالي مالدينوف صديق إسرائيل الوفي وعضو المحفل الماسوني 
والذي طالب بتحالف عسكري بلغاري إسرائيلي ممثال  األصلاليهودي  خارجية بلغاريا سابقا ، 

لالمين العام لألمم المتحدة في الشرق األوسط وممثال لها لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة  
. 
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وفي ذات السياق التضليلي وللتغطية على المعركة  الوهمية ، فقد اعلن  الدكتور واصل ابو يوسف، 
العامين لفصائل  األمناءاجتماعا عقد في رام هللا ضم  أنلتنفيذية لمنظمة التحرير ،  عضو اللجنة ا

منظمة التحرير الفلسطينية، لالستماع الى نتائج االتصاالت التي تمت بين مختلف القوى والفصائل 
تى غزة لتذليل العقبات التي حالت ح إلىلتوجه وفد الفصائل   األجواءالفلسطينية ، من اجل تهيئة 

غزة، وتمكين الحكومة من اداء عملها،  إعماراآلن دون تنفيذ اتفاق المصالحة ،  ولبحث قضايا 
مواد البناء للقطاع ، مع العلم ان رئيس الوفد هو عزام االحمد الذي  إدخال أماموتذليل العقبات 

هذا  طالب في وقت سابق باعتبار قطاع غزة ،، اقليما متمردا ،،  وضرورة التعامل معه على
عضو مكتبها السياسي رباح مهنا في تصريح  على لساناالساس  !!  والذي اتهمته الجبهة الشعبية 

في اجتماع القوى أمس في رام هللا، أعاق وعّطل عزام األحمد عملية المصالحة وحضور وفد ” له 
ه ؟! ومع الفصائل لغزة للحوار حول آليات تطبيق اتفاقات المصالحة ،، . فاي منطق واي جدية هذ

لم يقم باي عمل فعلي لتحقيق هذه  والحكومة،وخاصة الرئاسة  هللا،العلم ايضا أن احدا في رام 
، ويكتفى بزيارات استعراضية  اإلعالموالتي يكثر الحديث عنها عبر وسائل  المدعاة،التوجهات 

 واعالمية للقطاع الذي يكاد ان ينفجر مجددا  .
رحبت بزيارة وفد المنظمة على لسان النائب األول لرئيس ومع ان حركة حماس  المقابل،وفي 

الى انها استبقته بقرار المجلس استئناف جلساته، وعمله على  بحر،المجلس التشريعي الدكتور أحمد 
سن القوانين وممارسة مهامه، بعد أن أوقف ذلك استجابة للتوافق الوطني. وشدد بحر على مطالبةً  

 مسؤولياتهم وااللتفاتالتهرب من  بواجباتهم وعدموفاء بالتزاماتهم والقيام حكومة التوافق والرئيس بال
ان كال من الطرفين متمسك بمواقفه  العبارة،اي وبصريح  الموظفين.لمعاناة قطاع غزة ومعالجة أزمة 

 للجماهير.وخداع  لألوهاموثوابته، وكل ما يقال عن المصالحة ما هو الى بيع 
ين ، والطريق القويم واضح وضوح الشمس ، ولكن قيادتنا تمعن في غيها ان الحالل بين والحرام ب

كل شيء ال يصب في سياسة المفاوضات  التي باتت تعبدها كما تعبد  بإصراروضاللها وترفض 
تقييم سياستها رغم فشلها  إعادةالذي حطمه العدو شر تحطيم  ومنذ سنوات ، وترفض  أوسلوصنم 

لتزام وتنفيذ ما تطالب به الجماهير وكافة الفصائل من وقف فوري وسقوطها المريع ، وترفض اال
نهاءمع العدو والذي طالما هدد الرئيس نفسه بوقفه ،  األمنيللتنسيق  السلطة ،، تسليم المفاتيح ،،  وا 
مؤمنة به من مقاومة  أنهامسؤولية احتاللها  ،  وال تمارس بجدية وديمومة ما تدعي  إسرائيلوتحميل 
 شكلها.ملهاة مستديمة مهما تغير وتنوع  أمام فإنناوبدون ذلك شعبية  . 

11/2/2112، رأي اليوم، لندن  
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 القطاع الخاص الفلسطيني وتقلبات سوق العمل 
 بكر ياسين اشتية

وسوق العمل الفلسطيني يشهد تقلبات واضحة من حيث  1114منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 
ة. والمتتبع لهذا السوق يالحظ الدور البارز الذي تتصدره أجهزة قدرته على استيعاب القوى العامل

ومؤسسات السلطة الفلسطينية بشقيها المدني والعسكري من جهة، وسوق العمل اإلسرائيلي من جهة 
 أخرى في امتصا  الجزء األكبر من األزمة.

ا سلطة نفقات فال شك أن السلطة الفلسطينية، ومن خالل هيكل اإلنفاق العام، تميل إلى كونه
تشغيلية إغاثية، أكثر من كونها سلطة نفقات تنموية تمكينية، وال شك أيضا أن الجانب اإلسرائيلي 

 يربط استيعابه العمالة الفلسطينية بالمواقف والمعطيات الفلسطينية على األرض. -وما زال-كان 
قدرة القطاع الخا  من هنا، يبرز الخلل الهيكلي لسوق العمل الفلسطيني، والمتمثل في ضعف 

على استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وانحسار الطاقة االستيعابية ألجهزة ومؤسسات السلطة 
الفلسطينية، وتفشي ظاهرة البطالة المقنعة فيها، خاصة األجهزة األمنية منها، إضافة إلى التذبذب 

ي بات يستخدم هذه الورقة كوسيلة الواضح في نسب العمالة الفلسطينية لدى الجانب اإلسرائيلي، الذ
 ضغط تفاوضي مع الجانب الفلسطيني.

ونظرا لشّح البيانات اإلحصائية الصادرة عن قطاع غزة وتدني جودتها، سيتم التركيز هنا على سبل 
عالج تراجع الطاقة االستيعابية لسوق العمل الفلسطيني في الضفة الغربية، من خالل قراءة وتحليل 

 رة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.البيانات الصاد
 

 خلل هيكلي عميق
حسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فإن أعداد الداخلين الجدد لسوق العمل في الضفة 

داخل جديد، وهو ذات العدد الذي  19111بلس  2113الغربية ضمن تصنيفات القوى العاملة لعام 
ك تكون القدرة االستيعابية لالقتصاد الفلسطيني اقتربت من وفره السوق من حيث فر  العمل، وبذل

 تقريبا. %11والبالس  2112، وبالتالي االحتفاظ بنفس معدل البطالة السائد في عام 111%
ومع تأجيل الحديث عن االرتفاع الواضح في معدل البطالة، قد تبدو تلك األرقام مريحة في ظاهرها، 

في تركيبة سوق العمل الفلسطيني، يمكن تلخيصه في النقاط  لكنها تنطوي على خلل هيكلي عميق
 التالية:

سوق العمل اإلسرائيلي: فبالرغم من أن تصنيفات العمالة تحعنى بإحصاء عدد فر  العمل التي  -أوال
خلقها اقتصاد البلد خالل العام، فإنه يتم تصنيف العمالة الفلسطينية في إسرائيل كعمالة فلسطينية 
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ق شرط اإلقامة عليهم من جهة، ولخصوصية حالة عالقة االقتصاد الفلسطيني نظرا النطبا
باالقتصاد اإلسرائيلي من جهة أخرى. لكن إذا قمنا بإزالة األثر اإلسرائيلي، فإن القدرة االستيعابية 

( فرصة 34(، أي )%34ستنخفض إلى ) 2113لالقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية خالل عام 
من فر   %41داخل جديد لسوق العمل. فلسوق العمل اإلسرائيلي الفضل في خلق عمل لكل مائة 

( %19العمل للضفة الغربية، حيث بلغت نسبة العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية في إسرائيل )
 ( في قطاع غزة.%1من مجموع القوى العاملة هناك، علما أن تلك النسبة تنخفض إلى )

يعابية للقطاع الخا : فقد تراجعت قدرة القطاع الخا  على استحداث ضعف القدرة االست -ثانيا
(، وذلك نظرا لتراجع حجم االستثمار، بينما أسهم القطاع %2فر  عمل مدفوعة األجر بنسبة )

( من الوظائف الجديدة مدفوعة األجر في مناطق الضفة الغربية. األمر %23العام الحكومي في )
غيلي الذي تقوم به السلطة الفلسطينية، في ما يمكن اعتباره حال الذي يعكس ويكرس الدور التش

عقيما ألزمة البطالة بأزمة أكثر وأشد ضراوة على مؤشرات االقتصاد الفلسطيني، أال وهي أزمة 
 المديونية الناجمة عن ارتفاع فاتورة اإلنفاق العام على فاتورة الرواتب واألجور.

 
 التنموي والتشغيلي

، نما معدل اإلنفاق العام للموازنة العامة الفلسطينية على بند الرواتب 2113-1119وخالل الفترة 
(، في حين بلس %211(، وعلى البنود التشغيلية الجارية األخرى بنسبة )%321واألجور بنسبة )

(. أما معدل النمو في النفقات التطويرية، فلم يتجاوز %91معدل نمو السكان في ذات الفترة )
ن الدور التشغيلي الذي تلعبه مؤسسات السلطة الفلسطينية قد حّد من قدرتها على (. أي أ49%)

 اإلنفاق التنموي بسبب ثقل فاتورة الرواتب واألجور على بنود الموازنة العامة.
من هنا تبرز أهمية دور القطاع الخا  في تخفيف العبء عن كاهل الحكومة من خالل خلق 

قراءة معطيات ومحددات الطاقة االستيعابية للقطاع الخا  فر  عمل جديدة في حال تمكنا من 
( منتصف عام %21الفلسطيني، حيث إن معدالت البطالة للمناطق الفلسطينية كانت قد تجاوزت )

. ونظرا لعدم جهوزية البيانات التفصيلية لسوق العمل ومتغيرات الحسابات القومية لعام 2114
ضفة الغربية، علما بأن كافة المؤشرات تشير إلى تراجع لل 2113، سيتم تحليل بيانات عام 2114

 .2113مقارنة بعام  2114عام طفيف في أداء االقتصاد الفلسطيني لعام 
 

 تكلفة فرصة العمل
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يمكن حساب حجم االستثمارات المطلوبة لخلق فرصة عمل واحدة )تكلفة فرصة العمل( في أي 
لسوقية ألصول القطاع االقتصادي نهاية العام قطاع اقتصادي من خالل قسمة حاصل جمع القيمة ا

مع رأسمال التشغيل التي تشمل المخزون السلعي بكافة مراحله، على مجموع عدد العاملين في ذلك 
 القطاع.

، نجد 2113و 2111وبتجميع ومعالجة بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لألعوام بين 
صناعة والتجارة واإلنشاءات والخدمات واالتصاالت في أن متوسط تكلفة فر  العمل لقطاعات ال

ذا ما علمنا 2113( لعام 21221إلى ) 2111( دوالر لعام 1211الضفة الغربية ارتفعت من ) . وا 
( عاطل عن العمل، 141111( للعام ذاته بعدد )%18.9أن معدل البطالة في الضفة الغربية بلس )

(، )وهي أفضل %11دة بمعدالت البطالة إلى نسبة )( فرصة عمل للعو 92111فإننا بحاجة لخلق )
نسبة حققها االقتصاد الفلسطيني منذ الفترة ما بعد أوسلو(، أي حجم استثمارات تصل بالمتوسط إلى 

 ( مليار دوالر أميركي.1.4)
( دوالر، في 21211ومن المالحظ هنا أن كلفة فرصة العمل لقطاع الصناعة منفردا تصل إلى )

 ( دوالر ألنشطة تجارة الجملة والتجزئة.13811قم إلى )حين ينخفض الر 
أما االستثمارات الزراعية، فقد تعذر احتساب كلفة فرصة العمل فيها بسبب شّح البيانات اإلحصائية 

 المفصلة لرأسمال التأسيس من أصول ورأسمال تشغيل والمخزون السلعي.
 

 دور القطاعات اإلنتاجية
ر القطاع الصناعي كرافعة تنموية قادرة على استقطاب االستثمارات ال بد هنا من التركيز على دو 

( %11الخارجية من جهة، وتحفيز االستثمارات المحلية من جهة أخرى. ومع األخذ باالعتبار أن )
من الصناعات الفلسطينية تندرج تحت مفهوم الصناعات الصغيرة، وبما أن الصناعات الصغيرة 

تخدام عنصر العمل، فإن تلك الصناعات الصغيرة تحتاج إلى تعتبر ذات كثافة عالية في اس
 استثمارات أقل لخلق فر  عمل أكبر.

ذا قمنا بتحويل حسابات االستثمار إلى حسابات إنتاج، )وذلك من خالل تتبع اإلنتاج النهائي  وا 
فادها لقطاع الصناعة في الضفة الغربية وتوزيعه على العاملين في القطاع(، فإننا سنصل لنتيجة م

( مليار 2.24( دوالرا. أي ما مجموعه )34411أن كل فرصة عمل صناعي تتطلب إنتاج بقيمة )
 (.%11دوالر إنتاج صناعي لتخفيض معدالت البطالة في الضفة الغربية إلى )

أما قطاع الزراعة، فقد أمكن عمل مقاربة مع الحالة األردنية المشابهة لحالة الضفة الغربية للوصول 
( دوالر 24111عالقة اإلنتاج بفر  العمل، وتبين أن فرصة العمل الزراعي تتطلب ) لتقديرات
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( دوالر 21221إنتاج زراعي، وبأخذ متوسط قطاعي الصناعة والزراعة، نكون بحاجة لما يقارب )
 ( مليار دوالر إنتاج للتخل  من مشكلة البطالة.1.1إنتاج مقابل كل فرصة عمل. أي )

 
 الحل في المقاطعة

شك أن االحتالل اإلسرائيلي تاريخيا فرض حالة مفرطة من تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد  ال
اإلسرائيلي في أسواق العمل واإلنتاج والتجارة. وعليه، فإن فرصة نجاح أي إستراتيجية وطنية 

 لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية تبقى مرهونة بتحديد األولويات، وخلق البدائل.
طار، ال بد أوال من تقدير حجم االستهالك الفلسطيني من المنتجين الصناعي والزراعي وفي هذا اإل

اللذين يمثالن األولوية الملحة في المقاطعة، ومن ثم قياس قدرة معطيات االقتصاد الفلسطيني على 
خلق البديل الجيد، وصوال لتقدير عدد فر  العمل التي قد تخلقها استثمارات القطاع الخا  في 

 لك القطاعات.ت
وبالعودة إلحصاءات التجارة الخارجية الفلسطينية، يتضح أن حجم الواردات الفلسطينية السلعية 

 ( مليارات دوالر.3.1بلس ) 2113)الصناعية والزراعية( من الجانب اإلسرائيلي لعام 
ة لها على ومع استثناء بعض المنتجات غير القابلة للمقاطعة بسبب صعوبة توفير القاعدة اإلنتاجي

المديين القصير والمتوسط )كالمحروقات ومنتجات الحديد واإلسمنت والكهرباء وبعض المعدات 
( مليار دوالر منتجات صناعية 1.12والمنتجات األخرى(، يبقى من هيكل وارداتنا مع إسرائيل )

 وزراعية قابلة لإلنتاج المحلي ضمن سياسة إنتاجية قصيرة ومتوسطة المدى.
لحسابات السابقة، وباإلشارة إلى أن هيكل الواردات الفلسطينية من الجانب اإلسرائيلي وبالعودة ل

( من إجمالي هيكل الواردات، فإن االستعاضة الكاملة عن تلك %11للضفة الغربية يشكل )
( فرصة 32111المنتجات اإلسرائيلية الواردة للضفة الغربية بأخرى محلية المنشأ ستعمل على خلق )

(، هذا إضافة %13.8( إلى )%18.9تخفيض معدالت البطالة في الضفة الغربية من )عمل، أي 
إلى الموارد المالية الضريبية التي ستجنيها السلطة الفلسطينية ضمن هيكل الضرائب على اإلنتاج 

 واألرباح.
 

 تقصير رسمي واضح
ة ومدنية بامتياز؛ مخطئ من يعتقد أن إنجاح جهود مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية مسؤولية فردي

فالجهد الشعبي المبذول فلسطينيا في هذا االتجاه ال يمكن أن تكتمل أركانه بمعزل عن الدور 
المؤسساتي الرسمي للسلطة الفلسطينية، وليس المطلوب هنا أن ترفع الحكومة الفلسطينية شعار 
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الجانب اإلسرائيلي، بقدر المقاطعة الذي قد يضعها في حرج أمام االتفاقيات االقتصادية المبرمة مع 
ما أن المطلوب منها هو تبني خيارات وسياسات اقتصادية تمكن مؤسسات المجتمع المدني من 

 إنجاز جهد المقاطعة.
 

 ولعل أبرز السياسات المطلوبة ضمن هذا اإلطار ما يلي:
ني، تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بما يضمن رفع جودة المنتج الوط -1

 وبالتالي رفع درجة ثقة المستهلك الفلسطيني في المنتج المحلي كبديل جيد للمنتج اإلسرائيلي.
( من موازنة %1.1إعادة صياغة هيكل اإلنفاق العام الذي لم يخص  لوزارة الزراعة سوى ) -2

 السلطة الفلسطينية، والذي اختفت فيه أي مخصصات للبحث والتطوير الصناعي أو الزراعي.
 
تعديل بنود قانون تشجيع االستثمار بما ينسجم مع فكرة إعفاءات وحوافز أكبر لالستثمارات  -3

عفاءات أقل لالستثمارات الخدمية ذات  الصناعية والزراعية ذات الهامش الربحي األقل فلسطينيا، وا 
 الهامش الربحي األكبر.

ن خالل رصد مخصصات رفع إنتاجية العامل الفلسطيني في قطاعي الصناعة والزراعة م -4
حكومية لتدريب وتأهيل العاملين في األنشطة المستهدفة، يتم ربطها ببرامج التدريب والتأهيل الممولة 
من المانحين، والتي دائما ما تحول لموظفي القطاع العام، دون أن تصل بهم للحد األدنى المطلوب 

 من القيمة المضافة.
والصناعة، بما يضمن تقديم كافة أنواع الدعم واإلسناد الفني تفعيل الدور المساند لغرف التجارة  -2

 واإلجرائي والتسويقي.
إنشاء حاضنات لألعمال الصناعية والزراعية، تعمل على تبني ودعم وتمويل المشاريع  -9

 اإلنتاجية، ضمن هامش مخاطرة أقل.
لفلسطيني ليست سوى من كل ما سبق يتضح أن إشكالية انخفاض الطاقة االستيعابية لسوق العمل ا

قصور رسمي في تقدير وتفعيل دور القطاع الخا  من جهة، وتبعية مفرطة للجانب اإلسرائيلي 
 نملك مفاتيح فكها من جهة أخرى، لكن يبقى السؤال التقليدي قائما: من سيعلق الجرس؟

11/2/2112، الجزيرة نت، الدوحة  
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 "حل الدولتين" أمن إسرائيل مرتبط بـ 
 آشر ليفي

ا من شك بأن النضال من اجل العدالة االجتماعية وجودة الحياة له مكانته المهمة، غير ان أمن م
 الحياة سابق عليه، كما أن ضمان أمن دولة إسرائيل والشعب اليهودي المقيم فيها ال يقل أهمية.

ان دولتان لشعبين، مع أغلبية يهودية واضحة داخل دولة إسرائيل، حدود آمنة ومعترف بها وضم
حقوق كافة مواطني الدولة بروحية وثيقة االستقالل، يجب أن توضع على رأس سلم األولويات، 
وليس أقل أهمية ضمان استمرار العالقات الطيبة مع الواليات المتحدة األميركية والتي هي عمقنا 

المية وتعرض تقود الدولة إلى عزلة ع نتنياهواالستراتيجي الوحيد. حكومة إسرائيلية برئاسة بنيامين 
 أمنها ووجودها للخطر.

ان سياسة "ارض إسرائيل الكاملة"، التي يؤمن بها نتنياهو سويا مع أحزاب اليمين، والتخويف 
المتواصل للشعب، ستؤدي إلى فقدان األغلبية اليهودية بين األردن والبحر، واستمرار النزاع بيننا وبين 

ين "الليكود" واليمين المتدين يضيف بعدًا دينيا يزيد من الفلسطينيين والعالم العربي، الحلف القائم ب
 فأكثر. أكثرتعقيدات الوضع 

ال شك أنه من الناحية العسكرية لدينا القدرة على هزيمة األعداء أيا كانوا، ولكن ثمن الحرب يمكن 
يف ان يكون كبيرا جدا. لذلك ال يكون السؤال هو كيف نبني قوة تضمن لنا النصر في الحرب، بل ك

 نمنع وقوع الحروب القادمة.
في أعقاب الحرب على غزة في الصيف الماضي، بزغت مرة أخرى فرصة لعملية سلمية شاملة كي 
نمنع نشوب حروب مستقبلية. فمنذ سنوات معروض على إسرائيل مبادرة الدول العربية للسالم، وعلى 

إلى بناء سالم وعالقات رأسها السعودية، للشروع في المفاوضات مع دول المنطقة، وصوال 
دبلوماسية. الحكومات السابقة على نتنياهو، وحكومته األخيرة كذلك، لم يتوفر لديها الذكاء الستغالل 
هذه المبادرة. صحيح انها ال تجيب على كافة مطالب إسرائيل، لكنها تشكل قاعدة للمحادثات وللحل 

أوروبا دعمت هذه المبادرة، وهي كفيلة بمنع السياسي المرغوب من كافة األطراف. الواليات المتحدة و 
 نشوب الحرب القادمة. شعب إسرائيل يستحق ذلك، ودولة إسرائيل يجب ان تتطلع لذلك.

حزب العمل عندما لم يمتلك الفهم إلدراج الموضوع األمني في برنامجه  أخطأفي االنتخابات السابقة 
يولوجية الحزب، والنتيجة معروفة. واآلن يعود االنتخابي، مع أنه كان المركب األكثر أهمية في أيد
 المعسكر الصهيوني على ما يبدو الرتكاب ذات الخطأ.

وفقا لكل االستطالعات المعروفة لدي، أغلبية واضحة من الشعب تؤيد االنفصال عن الفلسطينيين 
كشف والحل المؤسس على دولتين لشعبين. على المعسكر الصهيوني طرح المشكلة بكامل شدتها. و 
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جنرال  211واحد من مجموعة تضم  أنافراا الحل المسيحياني القائم على "ارض إسرائيل الكاملة". 
 وعميد احتياط ومتقاعدين ومن يقابلهم في سائر أذرع األمن، مقتنعون بأن هذه هي الطريق.

 
 "هآرتس"

11/2/2112، األيام، رام هللا  
 
 :كاريكاتير 

 

 
 11/2/2112 رام هللا، األيام،

 
 


