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 لغزةمقابل منع تيريب الصواريخ  يين"يديعوت": مصر تطالب "إسرائيل" بإطالق أسرى فمسطين .2
بلل ن تطمللا  "إسللرا يل"كشلل ت مدللادر إسللرا يمية  أمللس  عللن أن مدللر تطالللب "  الشللرا اسوسللط"تللل أبيللب  

سراح بضع م ات من اسسرى ال مسطينيين المحتجزين لديها  وذلك مقابل الجهود اسمنيلة الكبيلرة التلي تبلذلها 
لللم  "إسللرا يل"لثقيمللة إلللا  طللاع قللزةه و الللت رللذ  المدللادر إن فللي سللينام وتمنللع بواسللطتها تهريللب اسسللمحة ا

تللرفض ال كللرة  مللع أن رنللاك انتقللادات شللديدة لهللا فللي الالللرب عمللا رفضللها إطلل ا سللراح اسسللرى لمدللمحة 
 السمطة ال مسطينية  بينما ري تطما سراحهم لمدمحة  وى إس مية مثل حماس وحزب اهلله

طللرح للل ل المحادثللات المكث للة الجاريللة عمللا أعمللا المسللتويات و الللت رللذ  المدللادر إن المطمللب المدللري 
اسمنيللة بللين البمللدين  التللي تشللارك فيهللا أيضللا حكومللة حمللاس فللي  طللاع قللزة  بشللكل قيللر مباشللره وكانللت 

فلللي الجللليش  "للللوام"  علللن أن ث ثلللة جنلللرا ت برتبلللة اللمللليس  لللد كشللل ت  أملللس "يلللديعوت أحرونلللوت"دلللحي ة 
ت إللللا القلللاررة لللل ل اسيلللام اللمسلللة اسليلللرة وحلللدرا  اسحلللد وا ثنلللين وأملللس اإلسلللرا يمي  لللاموا بلللث ث زيلللارا

اللملليس   وأجللروا محادثللات ودلل ت ب نهللا جديللة لمالايللة مللع ر لليس الملللابرات المدللرية رأفللت شللحاتة  ونا بلل  
أحمد نادر اسعسر  المذين كانا  لد أدارا الم اوضلات الناجحلة لدل قة شلاليط  وبموجبهلا أطملا سلراح الجنلدي 

 أسير فمسطيني وجميع اسسيرات ال مسطينياته 2200اإلسرا يمي اسسير  جمعاد شاليط مقابل 
وأوضللحت المدللادر اإلسللرا يمية أن رللذ  المحادثللات بللدأت فللي نللوفمبر  تشللرين الثللاني  الماضللي  حللول و لل  

اتسلعت لتشلمل  إط ا النار بين إسرا يل وال دا ل ال مسطينية المسمحة في قلزة واسلتمرت حتلا اليلوم  لكنهلا
إسللرا يمية تتعمللا بالمسللار الثنللا ي لمع  للات بينهمللا  وأنهللا تجللري بمعرفللة وت ييللد الللر يس  -ت ارمللات مدللرية 

المدللري محملللد مرسللي  ور للليس اللللوزرام اإلسللرا يمي بنيلللامين نتنيلللاروه وأنهللا ترافقلللت ملللع تالييللر تلللدريجي فلللي 
را يمي عميهللاه وتمثللل ذلللك بشللكل لللاص فللي السياسللة اإلسللرا يمية تجللا  قللزة وتقملليص تللدريجي لمحدللار اإلسلل

 -إددار  رار إسرا يمي با ستجابة لكل المطالب ال مسطينية باستيراد بضا ع من إسرا يل وت ارمات مدلرية 
 طريلللة عملللا تزويلللد القطلللاع بملللا يحتاجللل  ملللن الاللللاز القطلللري لحلللل مشلللكمة ا نقطلللاع فلللي التيلللار  -إسلللرا يمية 
 الكهربا يه

وفقا لممدادر اإلسرا يمية  عما ث ثة مسارات  اسول يدير  الموام شحاتة ملع رؤسلام وتجري رذ  المحادثات  
حلللول منلللع تهريلللب اسسلللمحة عبلللر شلللب  جزيلللرة سلللينام  "الموسلللاد والمللللابرات العسلللكرية"المللللابرات اإلسلللرا يمية 

يلللران إلللا  طلللاع قللزةه والثلللاني يقللود  ر للليس  سللم التلطللليط فللي الجللليش اإلسللل را يمي المدللرية ملللن السللودان وال
الجنللرال نملللرود شلللي ر ويتعمللا بتهريلللب اسسلللمحة عبلللر اسن للاا  ملللن سلللينام إللللا القطللاعه والثاللللث ويلللدير  ملللن 
الجانب اإلسرا يمي الجنلرال إيتلان داناللوت  منسلا شلؤون الضل ة الالربيلة وقلزة  وتتعملا بتهريلب البضلا ع ملن 

مكانية التعلويض عنهلا باسلتيراد  إسلرا يل بشلكل عمنلي ورسلمي  لبضلا ع ملناسينام إلا القطاع عبر اسن اا وال
 بما يتيح لحكومة حماس أن توادل جبي الجمارك عميها كما ت عل في اسن ااه
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وتلللم ملللؤلرا توحيلللد المسلللارين الثلللاني والثاللللث  ويلللدير المحادثلللات حولهملللا ملللن الجانلللب المدلللري  الملللوام نلللادر 
ا يمية وشللالل مندللب  ندللل عللام فللي اسعسللر  الللذي يعتبللر مللن أبللرز اللبللرام المدللريين فللي الشللؤون اإلسللر 

 الس ارة المدرية في تل أبيب  وسبب نشاط  الواسع  في حين   انزعاجا لدى اسوساط اإلسرا يميةه
  فإن الجنرا ت اإلسرا يميين يدمون إلا مطار عسلكري فلي مدلر وينقملون إللا "يديعوت أحرونوت"وحسب 

د المدللري مللن جهللة ووفللد حركللة حمللاس مللن جهللة مقللر الملللابرات المدللرية  حيللث يكللون فللي انتظللاررم الوفلل
ثانيةه ويمتقي المدريون مع الطلرفين  كلل عملا حلدةه وبعلد سلاعات ملن المحادثلات  يعلود اإلسلرا يميون إللا 

 تل أبيبه 
با رتياح من تدلرفات مدلر  "إسرا يل"و د لوحظ تقدم كبير في المحادثات في اسيام اسليرة  بعدما شعرت 

تام عما الحدود واحترام شامل  ت اا و   النار من كل ال دلا ل ال مسلطينية  ورنلاك وحماسه فهناك ردوم 
  وفلي اوونلة اسليلرة "بعضهم من حماس"تحسن في اسوضاع اسمنية في سينام  حيث يتم اعتقال مسمحين 

ة الملدى اعتقمت عدة فرا تعمل في تجارة الس ح ونقم  إلا القطاع  وتم إفشلال عمميلة تهريلب دلواريي بعيلد
 إلا القطاعه

فللي المقابللل  فتحللت إسللرا يل معابررللا مللع القطللاع أمللام البضللا ع فللي ا تجللارين  وسللمحت بتدللدير منتجللات 
زراعية قزاوية إلا الض ة الالربية  ووسعت من نطاا مناطا الديد في البحر أملام  طلاع قلزةه لكلن مدلر 

   لذلك طمبت إط ا سراح "إسرا يل"مع   تكت ي بذلك وري تريد مكاف ة أكبر تبرر تعاونها اسمني 
مجموعة كبيرة ملن اسسلرى ال مسلطينيين تضلم جميلع المعتقملين اإلداريلين واسسلرى المرضلا والمضلربين علن 

 الطعام وكذلك السجنام المدريين في السجون اإلسرا يميةه
 00/0/0223الشرق األوسط، لندن، 

 
 اءات اإلسرائيمية أحادية الجانبيؤكدان رفض اإلجر عباس ووزير الخارجية األردني  .0

وضللللع وزيللللر اللارجيللللة نادللللر جللللودة الللللر يس ال مسللللطيني محمللللود عبللللاس  بدللللورة الجهللللد   بتللللرا -عمللللان 
طلل ا م اوضللات جللادة بللين  الدبموماسللي اسردنللي بقيللادة الممللك عبللد اهلل الثللاني إلعللادة إحيللام عمميللة السلل م وال

  وحلل كافلة 2967مسلتقمة عملا لطلوط الرابلع ملن حزيلران الطرفين ردفها الودلول إللا الدوللة ال مسلطينية ال
 ضلللايا الحلللل النهلللا ي وفلللا القلللرارات والمرجعيلللات الدوليلللة  التلللي تشلللكل جلللزمًا أساسللليًا ملللن المدلللالح الحيويلللة 

 لألردنه
أكللد عبللاس عمللا الع  للة اسلويللة التللي تللربط الللدولتين  و  جللام ذلللك للل ل لقللام جللودة أمللس بللالر يس عبللاس 

 لتنسيا وتضافر الجهود الرامية لحل القضية ال مسطينيةهمؤكدًا ضرورة ا
الجانللب التللي تهللد  إلللا تالييللر الوا للع عمللا  أحاديللةاإلسللرا يمية  اإلجللراماتوأكللد الجانبللان للل ل المقللام رفللض 

النشلاط ا سلتيطاني ولدودلًا فلي القلدس التلي ملن شل نها تقلويض  أشكال  إضافة إلا رفض جميع اسرض
 حل الدولتينه 

 00/0/0223عمان، الغد، 
 
 

 قصرة جنوب نابمسفياض يدين اقتحام االحتالل لقرية  .3
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أدان ر للليس الللوزرام سلل م فيلللاض بشللدة ا تحلللام  للوات ا حللت ل لقريلللة  دللرة جنلللوب   وليللد عللوض - رام اهلل
 نابمس و يامها بتدمير أعمدة شبكة كهربام  وكذلك  يام المستوطنين بإحراا سيارات المواطنينه

ي تدريح دحافي اللميس  أن رذ  اسعمال التلريبية من  بل  لوات ا حلت ل والمسلتوطنين فياض  ف عدّ و 
ضلد اسرلالي وممتمكللاتهم ومدلادر رز هللم  إنملا تظهللر بوضلوح شلديد إمعللان حكوملة ا حللت ل فلي اسللتهدا  

تللدامات مقومللات حيللاة أبنللام شللعبنا  وذلللك فللي ظللل اسللتمرار قيللاب المسللاملة الدوليللة إلسللرا يل عمللا رللذ  ا ع
 وا نتهاكات اللطيرة لقواعد القانون الدوليه

 00/0/0223القدس العربي، لندن، 
  

 : مواقف أوروبا تجاه حماس "متضاربة"مستشار ىنية .4
أكد ده يوس  رز ة  المستشار السياسي لر يس الحكومة ال مسطينية إسماعيل رنية    نادر الد دي - ة قز

 حكومة ال مسطينية السابقة والمقبمة متضاربة  ولم تحمل طابع الوضوحهأن الموا   اسوربية تجا  تشكيمة ال
فمسطين أون  ين" اللميس  ردًا عملا تدلريحات أوروبيلة بعلدم مقاطعلة الحكوملة "و ال في تدريح لاص لل

"بللان المو لل  اسوروبللي  متنللا ض ومتضللارب  وتجارنللا  ال مسللطينية المقبمللة  إن شللاركت حركللة حمللاس بهللا 
 ت لنا ذلك"هتتمك الموا   أثب السابقة مع

الجهات اسوروبية للم ت لي فلي الوعلودات التلي  طعتهلا بالسلابا  فلي دعلم تشلكيل الحكوملة  أن وأوضح رز ة 
 مكة  وتعاممت بانتقا ية مع وزار حركة فتح بالحكومة  وتجارمت وزرام حركة حماسه ات ااالماضية بحسب 

المللرة  بعللدم مقاطعللة أي حكومللة فمسللطينية تشللارك فيهللا وأضللا  "إن دللد ت وجهللت النظللر اسوروبيللة رللذ  
وطالب بالحلذر ملن  حركة حماس فتمك التدريحات مرحب بها  وتعتبر إيجابية في دعم القضية ال مسطينيةه

 التعامل مع التدريحات التي تلرج من مس ولين أوروبيين  تكون مجهولة الهوية والمددره
 02/0/0223فمسطين أون الين، 

 
 ك: األحمد يغازل االحتالل واألمريكيين بعرقمة جيود المصالحة عزيز دوي .5

عزيز دويك مو   عضو المجنة المركزية لحركلة "فلتح"  دهانتقد ر يس المجمس التشريعي ال مسطيني   رام اهلل
علادة فلتح المؤسسلات التابعلة  ومسؤولها في مم  المدالحة عزام اسحمد ورفضل  لو ل  ا عتقلال السياسلي وال

إلسلل مي ومعارضللت  لمقاومللة ا حللت ل  واعتبللر ذلللك مللن  بيللل "المالازلللة السياسللية ل حللت ل ولزيللارة لمعمللل ا
 الر يس اسمريكي باراك أوباما المرتقبة إلا المنطقة الشهر المقبل"ه

ورأى الدويك في تدريحات لادة لل " دس برس" أن اسجوام السياسلية العاملة   تلزال مشلحونة  وأن ال جلوة 
كتي "حماس" و"فتح"   تلزال كبيلرة  معتبلرا إن ملا طرحل  القيلادي فلي حركلة "فلتح" ومسلؤولها لحلوارات بين حر 

المدلللالحة "ملللن  مات ثللل ث شلللبيهة بللل مات اللرطلللوم الشلللهيرة  يلللدل عملللا أن اسجلللوام السياسلللية   تلللزال 
 مشحونة  وأن ال جوة بين ال ريقين الملتم ين  زالت  ا مة"ه 

س التشلللريعي ال مسلللطيني "نحلللاول جهلللدنا لجسلللر الهلللوة بلللين ملتمللل  ال ر لللام السياسللليين وأكلللد أننلللا فلللي المجمللل
ال مسطينيين  لكن رذا العضو الم اوض عن حركة فتح  حاملل ممل  المدلالحة  لال ب نل    لو ل  ا عتقلال 

ات تلدل السياسي  و  ل تح المؤسسات التابعة لمعمل اإلس مي و  لمقاومة ا حت ل عما اسرض  رذ  ال م
 عما أن البون بين ال ريقين   يزال شاسعا"ه
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و ال دويك إن رذ  ال مات "مالازلة لمزيارة اسمريكية  و  أعتقلد أن فمسلطينيا يلرفض المدلالحة  للذلك كانلت 
  بمقر منظمة التحرير ال مسلطينية فلي رام اهلل بعنلوان  ثكمتنلا 20/2  اسربعاممدالمتي في الندوة التي عقدت 

إن لللم ننجللز المدللالحة  ونحللن نقللدر حركللة فللتح ونضللا تها ونرفللع رؤوسللنا إجلل   لشللهدام الشللعب  أمهاتنللا
ال مسلللللطيني ملللللن ملتمللللل  ال دلللللا ل  لكننلللللا   نوافلللللا عملللللا المالازللللللة ل حلللللت ل واسملللللريكيين عملللللا حسلللللاب 

 المدالحة"ه
 02/0/0223قدس برس، 

 
 واألسرىن اشتية ردا عمى تعيد نتنياىو: ال مفاوضات دون وقف االستيطا .6

القيللادة ال مسللطينية جللارزة سي  إن للال عضللو المجنللة المركزيللة لحركللة فللتح ده محمللد اشللتية   معللا –بيلت لحللم 
وشلدد فلي  هاسسلرىا سلتيطان وتقلوم بلاإلفراج علن  إسلرا يلتو ل   أنعملا  اإلسرا يميينم اوضات جدية مع 

 م اوضات حتا يتسنا نجاحهاه أي مإجراتدريح مقتضب لالرفة تحرير معا عما ضرورة وجود الجدية  بل 
وكلان ر لليس الللوزرام اإلسلرا يمي المكملل  بنيللامين نتنيللارو  لد تعهللد أمللس اللملليس أملام مقللربين منلل  باسللت نا  
الم اوضللات مللع ال مسللطينيين للل ل ث ثللة أشللهر مللن تشللكيل حكومتلل  الجديللدة وفقللا لمللا ذكرتلل  مسللام أمللس 

 اللميس  القناة العاشرة اإلسرا يميةه
 00/0/0223ة معا اإلخبارية، وكال

 
 عيسى قراقع: بقاء األسرى المضربين في السجون إىانة لألمم المتحدة .7

الم اوضلات  أن أكلدتمدلر  إنوالمحلررين عيسلا  را لع  اسسلرى لال وزيلر شلؤون   رام اهلل ل أحملد رمضلان
عللن  إضللرابهم اسسللرى   وبنللود ات للاا و لل اسسللرىرللدفها تطبيللا بنللود ات للاا تبللادل  إسللرا يلالتللي تجريهللا مللع 

 الطعام الدي  الماضيه
ذا علرض فهلو مرفلوض رفضلًا  اطعلًا  فلنحن نلرفض  اإلبعلاد إنوأضا   را ع "  أي إبعلادللم يعلرض عمينلا  وال

 منازلهم"ه إلاوعودتهم  اسسرىونطالب باإلفراج عن  أسير
ملم المتحلدة والعلالم أجملع  رانلة لألإاستمرار بقام اسسرى المضربين علن الطعلام داللل السلجون بمثابلة " عدّ و 

 "هواإلنسانيدولة فوا القانون الدولي  إسرا يل أنوأن الدمت العالمي عما رذ  الجريمة المتوادمة  يعني 
 00/0/0223المستقبل، بيروت، 

 
 وباماأشعث: لسنا متفائمين بزيارة نبيل  .8

إفللراج   أمللس  نبيللل شللعثاسللتبعد عضللو المجنللة المركزيللة لحركللة "فللتح"  وكللا ت  - عللادل محمللود -عمللان 
علن القيللادي فلي حركلة "فللنح" ملروان البرقللوثي لل ل زيلارة الللر يس اسميركلي بلاراك أوبامللا لتلل أبيللب  إسلرا يل

 واسراضي ال مسطينية الشهر المقبله 
وأكللد شلللعث فلللي تدلللريح إلللا "السياسلللة" أنللل  قيلللر مت ا للل بللل ن تحقلللا زيلللارة أوبامللا نتلللا   عملللا دلللعيد إنهلللام 

ت ضي إلا أي تحرك ايجابي عما دعيد الس م بل "إننا لم نر حتا فريقا أميركيا يتقدم لزيارة ا ستيطان أو 
اسراضي ال مسطينية  بل  دوم أوباما ولم ي كر حتا وزير لارجيت  جون كيري في زيارة  بل ودول ر يسل "ه 

ربملا نشلهد فقلط إفراجلًا علن  ورأى أن    يجوز المبالالة فلي الت لاؤل بل ن تحقلا زيلارة أوباملا نتلا   ممموسلة بلل
 بعض اسسرى ل ل الزيارة المرتقبةه
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 00/0/0223السياسة، الكويت، 
 

 تفوقت في تقييميا اإليجابي عمى نظيرتيا في رام اهلل  في غزةحكومة الاستطالع:  .9
  أن أظهللللر اسللللتط ع لمللللرأي العللللام ال مسللللطيني أجللللرا  معهللللد العللللالم العربللللي لمبحللللوث والتنميللللة "أوراد"  رام اهلل

الحكومة ال مسطينية في  طاع قزة بر اسة إسماعيل رنيلة ت و ّلت فلي تقييمهلا اإليجلابي عملا نظيرتهلا فلي رام 
 اهلل بر اسة س م فياضه

   بل ن التقيليم اإليجلابي سدام حكوملة رنيلة ت لّوا عملا 2|22وأفادت نتا   ا ستط ع التي ُنشرت اللميس  
فللي الما للة لحكومللة قللزة   28فللي الما للة فقللط مقارنللة بللل  22نسللبة  حكومللة فيللاض بللرام اهلل التللي حدللمت عمللا

مشلليرًة إلللا أن قالبيللة المدللوتين اإليجللابيين لدللالح الحكومللة ال مسللطينية بالللزة رللم مللن سللّكان الضلل ة الالربيللة 
 المحتمةه

ة اسليللرة وأظهللرت نتللا   ا سللتط ع تراجعللًا فللي التقيلليم الشللعبي اإليجللابي لنتللا   العمميللة العسللكرية اإلسللرا يمي
ضد  طاع قزة وحدول السمطة ال مسطينية عملا العضلوية فلي اسملم المتحلدة  و لد ملر عملا حلدوثهما أكثلر 

 من ث ثة أشهره
وبحسللب مللا أعمللن عنلل  معهللد "أرواد"  فقللد تراجعللت نسللبة مللن يعتقللدون بلل ن إبللرام ات للاا التهد للة الللذي أو لل  

فللي الما للة فللي آلللر اسللتط ع أجللري فللي كللانون  90 العللدوان اإلسللرا يمي عمللا قللزة انتدللار لم مسللطينيين مللن
في الما لة فقلط اون  كملا تراجعلت النظلرة اإليجابيلة للطلوة التوجل  إللا  78ديسمبر العام الماضي إلا / أول

فلي ا سلتط ع الحلالي اللذي ُأجلري  75في الما لة إللا  85اسمم المتحدة باعتباررا انتدارًا لم مسطينيين من 
 86فبرايلر الجلاريه وفلي السلياا ذاتل   أظهلر ا سلتط ع أن نحلو  /شلباط 22إلا  20بين  في ال ترة الوا عة

فللي الما للة مللن عمللوم ال  للة المسللتطمعة آراؤرللم يؤيللدون إجللرام ا نتلابللات التشللريعية والر اسللية فللورًا  وودللمت 
 في الما ةه 82في الما ة وفي الض ة الالربية إلا  95نسبة الت ييد في  طاع قزة إلا 

 02/0/0223س برس، قد
 

 محكومًا جنائيًا ممن قضوا نصف المدة 35تفرج عن  في غزة الداخمية .22
نلزيً  محكوملًا مملن  ضلوا ندل  الملدة فلي مراكلز  35أفرجت وزارة الدالمية واسمن اللوطني  اللمليس  علن 
 اإلد ح والت ريل مع تميزرم بحسن السير والسموكه

 02/0/0223فمسطين أون الين، 
 

 ج لدى مصر عمى الحممة األمنية ضد األنفاق في غزةتحت حماس .11
قزة ل د ب أ  أعمن مسؤول في حركة  حماس  اللميس أنها احتجت لدى مدر عما الحممة اسمنية التي 

 تستهد  إق ا أن اا لمتهريب مع  طاع قزةه
راجعت الجانب  و ال القيادي في حماس د ح البردويل  لوكالة اسنبام اسلمانية  دهبهأ   إن 'الحركة

المدري حول  ضية إق ا اسن اا وتتمني أن يت هم المسؤولون في مدر المو   في قزة والحاجة 
  ستمرار اسن اا'ه

وأضا  أن اإل دام عما إق ا اسن اا من دون توفير بديل لها لتزويد  طاع قزة باحتياجات  'رو نوع من 
 ت  في أن مدر بعد عهد الثورة 'لن تضالط عما قزة'هالضالط الشديد عما الشعب ال مسطيني'  مبديا ثق
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وتحدثت مدادر فمسطينية عما مدار اسسبوعين الماضيين عن حممة تشنها  وات اسمن المدرية إلق ا 
 أن اا لمتهريب عما الشريط الحدودي مع  طاع قزة عبر إق  ها بميا  الدر  الدحيه

الغ في حركة عمل أن اا التهريب قير أنها أدت وذكرت المدادر أن رذ  الحممة لم تتسبب بضرر ب
ثارة ملاو  من أن يؤدي إقراا المنطقة الحدودية بالميا  في  إلق ا نحو عشرين منها عما اس ل وال

 إق ا المزيد منهاه
و ال القيادي في حماس إن السمطات المدرية لم تنسا مع حماس في قزة بش ن حممتها ضد اسن اا  

أن حركت    ت رض عما مدر أي  رار 'لكنها تطالبها بحا ا لوة والجيرة والدم مؤكدا في المقابل 
 المشترك'ه

وأضا  'بالنسبة لنا فإن ا ن اا فرضت عمينا ونحن لم نسع إليها بسبب التضييا الكبير الذي فرض عما 
 الشعب ال مسطيني وبالتالي مثمت حالة استثنا ية نتجت عن الحدار وليس لالرض ألر'ه

 يادي حماس استعداد حركت  إلق ا كافة اسن اا وردمها بشكل نها ي فور التودل لبديل عنها بما  وجدد
 في ذلك الرفع الشامل لمحدار عن  طاع قزةه

 22/2/2013القدس العربي، لندن، 
 

 حمد يتيم الدويك بأنو "ضد المصالحة"األ .12
جمس التشريعي  الدكتور عزيز الدويك  و عت مشادة ك مية حادة بين ر يس الم  مهند العدم -رام اهلل

والقيادي في حركة فتح  مسؤول مم  المدالحة  عزام ا حمد  ل ل ندوة عقدت امس ا ربعام  في رام 
 اهلل  انتهت باتهام ا حمد لمدويك ب ن  يق  شلديًا "ضد المدالحة"ه

ا رام بش ن دورة ا وضاع  وكان برز ل ل الندوة التي عقدت في مقر منظمة التحرير  تنا ض واضح في
المتدمة بما احرز ل ل الحوارات المتعمقة بالمدالحة حيث  اكد عزام ا حمد ان المدالحة "باتت  ريبة 
رقم كل ما يشاع عن تعطمها" فيما  ال ر يس المجمس التشريعي عزيز الدويك  بان  "لم يحدث اي تقدم 

 ممموس بمم  المدالحة"ه
ة بان  "قير مت ا ل بامكانية اتمام المدالحة نتيجة التباين في مو   حركتي فتح و ال الدويك ل ل الندو 

وحماس  ووجود بعض ا طرا  التي ما زالت ترارن عما المو   ا مريكي الرافض لممدالحة"  ودعا 
  ضد المشاركين لمقاطعتها  واثنام مالادرت  القاعة  ال عزام ا حمد "رذا رروب وتلريب"  متهما الدويك بان

شلديا ضد المدالحة  وانا اعر  كي  كنت   بل ما  آنت“لمدويك  انهام ا نقسام واضا  موجها ك م  
 تكون مع حماس  تنسا مع رابين"ه

 22/2/2013القدس، القدس، 
 

دانة فمسطينية لمتفجيرفي تفجير دمشق.. إصابة نايف حواتمة  .13  وا 
لتحرير فمسطين  ناي  حواتمة  أمس  بجروح ط ي ة  أديب اسمين العام لمجبهة الديمقراطية   أ ه  هب 

و ال مسؤول المكتب  في ا ن جار الذي رز وسط دمشا بالقرب من فرع حزب البعث في منطقة المزرعةه
أديب بجروح ط ي ة في وجه  ويدي  نتيجة لتناثر “  إن حواتمة ”برس ل رانساإلع مي لمجبهة رشيد  ويدر 
الوا ع عما بعد ” جار الذي و ع دباح  اللميس   فيما كان يعمل في مكتب شظايا الزجاج إثر ضالط ا ن 

 متر من مكان ا ن جاره 055
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وذكرت وكالة اسنبام ال مسطينية  وفا  أن الر يس ال مسطيني محمود عباس اتدل بحواتمة  مطم نًا إلا 
دولة فمسطين في سوريا  ودان س ير ” هإثر إدابة مقر الجبهة الوا ع في حي اسزبكية في دمشا“دحت  

 الذي و ع في حي المزرعةه” الت جير اإلررابي“أنور عبدالهادي 
الت جير اإلررابي الذي استهد  المدنيين “كما استنكرت فدا ل تحال  القوى ال مسطينية في بيان  

ية لسوريا استهجانها لهذ  اسساليب الحا دة التي تقوم بها القوى المعاد“وعبرت القوى عن  وممتمكاتهم"ه
 وشعبها"ه

22/2/2013، الخميج، الشارقة  
 

 "الجبية الديمقراطية" تنتخب نايف حواتمة أمينًا عامًا وتدعو الستراتيجية كفاحية بديمة .14
"اسيام"  أنهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فمسطين  أمس  أعمال مؤتمررا الوطني العام السادس   -قزة 

]التاسعة[  والتي انتلبت بدوررا ناي  حواتمة أمينًا عامًا لها  و يس عبد  بانتلاب لجنتها المركزية الجديدة
الكريم  أبو ليما  وفهد سميمان نا بين لألمين العامه كما انتلبت مكتبها السياسي من كل من  تيسير لالد  

ي  دالح زيدان  رشام أبو قوش  رمزي رباح  عمي فيدل  عبد الالني رممو  أبو لمدون   ماجدة المدر 
لالدات حسين  معتدم حمادة  محمد لميل  أبو سعدو   إبراريم أبو حجمة  دالح نادر  أبو نادر   

 محمد س مة  لالد عطا  وزياد جرقونه
  إلا 9191شباط من العام  22ودعت الجبهة تزامنًا مع احت الها بالعيد الرابع واسربعين  نط  تها في 

نيل العضوية المرا بة لدولة فمسطين في المنظمة الدولية  "تطوي  بنام استراتيجية ك احية بديمة  بعد
 د حات الم اوضاته

 22/2/2013األيام، رام اهلل ، 
 

  "اإلرىابية"تدين تفجيرات دمشق وتصفيا بـ "القيادة العامة-الجبية الشعبية" .15
الت جير 'اإلررابي' الذي و ع  رام اهلل ل د ب أ  أدانت 'الجبهة الشعبية لتحرير فمسطين'  القيادة العامة  بشدة

 في حي المزرعة وسط دمشا ما أدي إلا سقوط عشرات القتما والجرحا من المدنيين اإلبريامه
   إن 'رذا الهجوم  ده به أ  نسلة من  اليوم اللميسو الت الجبهة  في بيان تمقت وكالة اسنبام اسلمانية 

 اب وداعميهم ومموليهم من دول إ ميمية ودولية'هاإلررابي الرليص رو ودمة عار في جبين  وي اإلرر
 22/2/2013القدس العربي، لندن، 

 
 
 

 تحذر االحتالل من مغبة استشياد أّي أسير حركة فتح .16
حذر مسؤولون في حركة فتح  أمس  من مالبة استشهاد أي أسير فمسطيني في سجون  حسن جبر 

 سترد بكل  وة عما رذ  الجريمةها حت ل لادة من المضربين عن الطعام  مؤكدين أن فتح 
وأكد إبراريم عميان م وض اسسرى في  يادة حركة فتح في  طاع قزة أن فتح لن تق  مكتوفة اسيدي أمام 
استمرار الجرا م اإلسرا يمية المتوادمة ضد اسسرى داعيا العالم أن يسمع دوت الحرية والكرامة الذي يطما 

 في السجونه
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تضامنية نظمتها "فتح" أمس أمام مقر الم وض السامي لحقوا اإلنسان إلا وأشار عميان ل ل و  ة 
 ضرورة أن تبذل المؤسسات الحقو ية والقانونية المحمية والدولية جهودا اكبر من أجل إنقاذ اسسرىه

 22/2/2013األيام، رام اهلل، 
 

 مع الفمسطينيين ويواصل جيوده لتشكيل حكومتو  بمفاوضاتنتنياىو يتعيد  .27
تعهللد ر لليس الحكوملة اإلسللرا يمية بنيللامين نتنيلارو بالشللروع بالم اوضللات مللع   شلحادة آمللال -دس المحتمللة القل

 شهر من تشكيل حكومت  الجديدةه أال مسطينيين  بعد ث ثة 
ونقمللت مدللادر إع ميللة إسللرا يمية أن نتنيللارو أدرك أن الجمللود فللي المسلليرة السللممية مللع الجانللب ال مسللطيني 

تالييللللر سياسللللات  تجللللا   إلللللات لللللن يكللللون لدللللالح   ورللللو مللللا سلللليدفع  اوضللللاات لبللللدم الم وعللللدم اتلللللاذ لطللللو 
في الضل ة الالربيلة بشلكل  ا ستيطانيإذ تعهد بتقييد البنام  ا ستيطانيال مسطينيين  لادة في جانب البنام 

 جز يه
 00/0/0223، الحياة، لندن

 
 رىابية" ة "لممنظمات اإل دراج حزب اهلل عمى الئحإلى إ األوروبيتدعو االتحاد  بيريز .28

دعا الر يس اإلسرا يمي شليمون بيريلز ا تحلاد ا وروبلي اللا ادراج حلزب اهلل عملا   ا  ب -القدس المحتمة 
   حت  "لممنظمات ا ررابية" متهمًا ايا  بالضموع في انشطة مماثمة في بمالاريا و برص ونيجيرياه

ي فلللي بمالاريلللا عملللا ارض اوروبيلللة و تلللل ملللدنيين ابريلللام"  و لللال "تلللم اثبلللات ان حلللزب اهلل ن لللذ الهجلللوم ا ررلللاب
مضي ًا "اليوم رنالك المزيد من ا دلة عما انشطة رذ  المنظمة ورؤسا ها ا يرانيين  في العالم ومنها  برص 

 ونيجيريا"ه

 00/0/0223، الحياة، لندن
 

 تسمح ألول مرة رسميا بالتنقيب عن النفط بالجوالن المحتل "إسرائيل" .29
أفادت مدادر إسرا يمية رسمية أمس  أن مشلروع التنقيلب علن اللنقط    وكا ت  -برروم جرايسي -رة الناد

رسللت وزارة البنللا التحتيللة فللي حكومللة ا حللت ل أفللي مرت عللات الجللو ن السللوري المحتللل  بللدأ عمميللا  بعللد أن 
سلرا يل  عشلية زيلارة اللر يس إل عطام عما شركة أمريكية إسرا يمية  ما اعتبرت  مدادر إسرا يمية أمرا محرجا

 اسمريكي باراك أوباماه
وكان وزير ا حت ل عوزي لنداو  د  رر است نا  التنقيب عن الن ط في مرت عات الجو ن السلورية المحتملة  

 عاما عما اضطرار حكومة ا حت ل لو   مبادرة كهذ   بسبب ا حتجاجات الدوليةه 20بعد 

 00/0/0223، الغد، عّمان
 

 ينانشال تايمز: سياسة المستوطنات تيدد أساس "إسرائيل"الفا .02
مللللن بللللين المواضلللليع التللللي تطر للللت لهللللا الدللللح  البريطانيللللة الدللللادرة دللللباح اليللللوم الجمعللللة  فللللي دللللحي ة 
ال اينانشال تلايمز ينلا ش فيميلب سلتي نز تضلاؤل دعلم حم لام إسلرا يل فلي العلالم لهلا  ويرجلع ذللك اللا إدلرار 

رار فلي بنايلة المسللتوطنات عملا أراض فمسلطينية محتملة  ورللو ملا يعتبلر انتهاكللا حكوملة نتنيلارو عملا ا سللتم
 لمقانون الدوليه
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يبدأ الكاتب باستعراض مو   أستراليا التي كانت إلا فترة  ريبة تعتبلر ملن ادلد ام إسلرا يل المقلربين  والتلي 
ويقلللول الكاتلللب إن ر يسلللة كانلللت ر يسلللة وزرا هلللا  لللد اتللللذت  لللرارا بالتدلللويت ضلللد  لللرار ملللنح اسملللم المتحلللدةه 

 الوزرام تعرضت إلا ضالوط من وزرام في حكومتها  وانتهت بقرار ا متناع عن التدويته
لكن أستراليا لم تكن الوحيدة التي لم تعد تدعم إسرا يل ب   يد أو شرط  فيقول الكاتب إن بعض دول ا تحاد 

ة  باستثنام جمهورية التشيك  ا متناع عن اسوروبي دوتت إلا جانب منح فمسطين العضوية  والتار البقي
 التدويته

ويللرى الكاتللب أن إدللرار إسللرا يل عمللا سياسللتها ا سللتيطانية رللو السللبب  سنلل  يعر للل التودللل الللا حللل مللع 
ال مسطينيين  ا م عما أساس دولتين لشعبين  مما يجعل تكرار ر يس الوزرام اإلسرا يمي بنيامين نتنيارو مرارا 

لتودللل الللا حللل مللع ال مسللطينيين عمللا أسللاس ليللار الللدولتين "مللدعاة لمسلللرية" فللي عيللون أنلل  يسللعا الللا ا
 بعض ا وروبيين الذين كانوا يعتبرون ادد ام إلسرا يل إلا زمن  ريب  كما يقول الكاتبه

 00/0/0223ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 
 

 طين في األمم المتحدةقمق إسرائيمي إزاء تقرير بان كي مون حول االعتراف بفمس .02
 الللت مدللادر إسللرا يمية أمللس اللملليس  إن الحكومللة اإلسللرا يمية تتر للب "بقمللا"   بررللوم جرايسللي -النادللرة 

تقرير السكرتير العام لألمم المتحدة بان كي مون  بش ن تطبيا  رار الهي ة العمومية لألمم المتحدة  القاضي 
متحدة  وتسعا إسلرا يل كلي   يتضلمن التقريلر دلياقات ذات با عترا  ب مسطين عضوا مرا با في اسمم ال

 طابع سياسي تدعم المو   ال مسطينيه
و اللللت دلللحي ة "معلللاري "  إن وزارة اللارجيلللة اإلسلللرا يمية وبعثتهلللا الدبموماسلللية فلللي اسملللم المتحلللدة  تجلللري 

في محاولة لمت ثير عما اتدا ت مع مكتب بان كي مون والس يرة اسميركية الا اسمم المتحدة سوزان رايس 
كللي مللون ل متنللاع علللن دللياقات ذات طللابع سياسلللي تؤيللد مللن طللر  واحلللد المو لل  ال مسللطيني وتتجارلللل 

 المو   اإلسرا يمي أو تشجب ه
وحسب الدحي ة  فإن إسرا يل تسعا لمت كد ملن أن يكلون التقريلر فنيلا يعكلس الحقلا ا كملا تقلرر فلي القلرار  

ازات سياسللية"ه قيللر أنلل  مللن الت ادلليل التللي تسللربت إلسللرا يل عللن مسللودة بللدون مللا تدلل   إسللرا يل بللل"انحي
التقرير  يتبين أن بان كي مون يعتزم التنديلد بشلكل حلاد لمالايلة بقلرارات إسلرا يل لحلث ملططلات ا سلتيطان 

ويهد  لبتر الضل ة  E1في المنطقة الوا عة بين القدس والبحر الميت  والتي يطما عميها ا حت ل مدطمح 
 الربية الا  سمين شمالي وجنوبيهال

 00/0/0223، الغد، عّمان
 
 
 

 تقيم مخيمًا وبوابة عند الحدود السورية "إسرائيل" .00
بلدأ جليش ا حلت ل اإلسلرا يمي لطواتل  العمميلة اسوللا إل املة بوابلة حدوديلة عنلد السلياج   طارا أبو حملدان

ار بوابلللة فاطملللة التلللي كلللان  لللد أ امهلللا ال ادلللل بلللين شلللمالي فمسلللطين وسلللوريا فلللي محلللور القنيطلللرة  عملللا قلللر 
 ه2978مع لبنان عند نقطة ك رك  في العام « الحدود»ا حت ل عما 
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  بللدأت بتسللوية  طعللة «ميركافللا»وذكللرت وسللا ل إعلل م إسللرا يمية أن عللدة جرافللات  تحميهللا دبابللات مللن نللوع 
ة  مللع تركيللز للليم  سللتقبال أرض  سللتزود بمدللابيح كهربا يللة تعمللل عمللا الطا للة الشمسللية والمللراوح الهوا يلل

يوام مواطنين سوريين  عما أن تزود  حقا بمستش ا ميداني لمعالجة الحا ت المرضية والجرحاه وتشمل  وال
اللطللة ربلللط نقطللة التجملللع رللذ  وشلللمالي الجللو ن المحتلللل ببوابللة عبلللور عنللد السلللياج الشللا ك لتسلللهيل التنقلللل 

 منطقة الشمالية لمجيش اإلسرا يميهبا تجارين  وفي حا ت متعددة تحددرا  يادة ال
 00/0/0223، السفير، بيروت

 
 تمنع جنودىا من زيارة عشرات الدول "إسرائيل" .03

أددر جيش ا حت ل اإلسرا يمي أمس اللميس  تعميمات جديلدة لجنلود  يحظلر عمليهم فيهلا السل ر   النادرة
ملة عشلرات اللدول العربيلة واإلسل مية لعدد من دول العالم تحسبا من مواجهة عمميات التطا ه وتشلمل القا 
يران وتاي ند و طره  واوسيوية واسفريقية  بينها اسردن ومدر وتركيا وال

 00/0/0223، الغد، عّمان
 

 كشف عن سجالت سرية لمجزرة "صبرا وشاتيال": "إسرائيل" تيديعوت .04
سات حكوملة ا حلت ل  كش ت دحي ة "يديعوت أحرونوت" اإلسرا يمية  عن سج ت سرية وبروتوكو ت لجم

عاًملا عملا مذبحلة "دلابرا وشلاتي " فلي  30سمحت الر ابة في "تل أبيب" بنشررا اليوم اللمليس  بعلد مضلي 
 جنوب لبنانه

وبينت البروتوكو ت السرية  أن وزير الحرب في ذللك الو لت آري يلل شلارون  أبلدى تلوفلا حلادا ملن أن تلتهم 
رفلت حكوملة ا حلت ل بمعرفلة مسلؤوليها المسلبقة بلطلر و لوع مذبحلة  إسرا يل  بجريمة "إبادة شلعب" إذا اعت

 فا مليمي "دابرا وشاتي "ه
و الللت يللديعوت  إن شللارون رفللض عمللا رللذا اسسللاس ا سللتقالة مللن مندللب  تن يللذا لتودلليات لجنللة التحقيللا 

إلللا عللدم تبنللا  اإلسللرا يمية اللادللة بمجللزرة "دللبرا وشللاتي " المسللماة بمجنللة "كارللان"  ودعللا وزرام الحكومللة
تودلليات المجنللة  سن ذلللك سلليقود إلللا اتهللام إسللرا يل حسللب القللانون اإلسللرا يمي والللدولي بتن يللذ جللرا م إبللادة 

 جماعية  أو ما يعر  بل"جريمة إبادة شعب"ه
عامًا يكش  أن شارون طمب أن يت لر  30وأوضحت الدحي ة العبرية  أن البروتوكول الذي أفرج عن  بعد 

لجمسة المذكورة  وفي النهاية ت لر ساعة وند  الساعة  وعندما أتا وطمب حا الكل م ند  ساعة عن ا
وج  انتقادات  ذعة لتوديات لجنة "كاران" التي توج  اتهاما لكل واحد من الجالسين عما طاوللة الحكوملة 

لا القيادتين السياسية والعسكرية وليس فقط لوزير الحرب  عندما تقرر أن لطر و وع مذبح ة ليس أن  كان وال
  ا ما فقط  بل كان معروفا لممسؤولين اإلسرا يميين وتم تجارم ه

 02/0/0223، فمسطين أون الين

 
 

 2968إيالت زرعتيا مصر عام  فيفككت ألغامًا  "إسرائيل"يديعوت:  .05
وزارة اللللدفاع  فللليذكلللرت دلللحي ة "يلللديعوت أحرونلللوت" اإلسلللرا يمية أن وحلللدة ت كيلللك اسلاللللام   محملللود محيلللا

تلم زرعهلا ملن  بلل  يمنطقلة إيل ت ومحيطهلا التل يت كيلك اسلاللام فل يفل يسرا يمية  لد بلدأت اسسلبوع الحلالاإل
 ه2968عام  يف يوالمدر  يالجيشين اإلسرا يم
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 يوأوضحت الدحي ة العبرية  أن إسرا يل اعتبلرت رلذ  اسلاللام قيلر ضلرورية للذلك سليتم ت كيكهلا  مشليرة إلل
 هيكيمو متر من اسراض 600يكها موجودة عما مساحة تبمغ من المقرر ت ك يأن اسلالام الت

 02/0/0223، اليوم السابع، مصر
 

 عكا أون الين: "إسرائيل" متخوفة من أن تؤدي التظاىرات بالضفة إلى انتفاضة ثالثة .06
 اللت مدلادر عسلكرية رفيعلة إلذاعللة الجليش اإلسلرا يمي  إن جوللة عنل  فللي المنطقلة   لد تكلون  ريبللة  وأن 

 ت انللد ع عنل  فللي المنلاطا  ويللة  والظلرو  تشللب  إللا حللد كبيلر تمللك التلي سللبقت انلد ع انت اضللة احتملا
 راتشلهد التلي مواجهات عني ة بين متظلاررين فمسلطينيين والجليش اإلسلرا يميجام ذلك إثر ه 2000اس دا 

 همناطا مت ر ة في الض ة الالربية  لميوم الثالث عما التوالي
بالض ة تعود لإلحباط الذي يديب ال مسلطينيين نتيجلة  اسمنيتما ت انهيار الوضع وتعتقد المنظومة أن اح

تو   الم اوضات وتراجع ا  تداد وقيلاب اسفلا  لد يلدفعهم إللا انت اضلة جديلدة  و اللت مدلادر إسلرا يمية 
ن جلر ألرى  "إن الجيش يتلذ ا ستعدادات ويدرس اسحداث في الض ة  في ظل تقديرات ب ن اسوضاع  لد ت

 في أي لحظة نتيجة حادث دعب"ه
وحللذر الضللابط الكبيللر  مللن أنلل  إذا لللم تسلل ر زيللارة الللر يس اسميركللي بللاراك أوبامللا إلللا المنطقللة الشللهر القللادم 
علن تقللدم فلي العمميللة السلممية  سلليكون رنلاك عنلل   وتلابع القللول  إذا للم تطمللا الزيلارة العمميللة السلممية فإنهللا 

ل تعديل لمم اوضات والحوار  وال  فإن عن لا سليندلع فلي المنلاطا  و لد تت جلر يجب أن ت تح الطريا عما أ 
 جبهات ألرى  عما الحدود الجنوبية مع حماس والشمالية مع حزب اهلله 

وأرد   نحن نستعد لعن  جديد فلي ملدن الضل ة وعملا الطلرا ا لت افيلة أيضلا  وكلان رلذا اسسلبوع  لد شلهد 
جز اإلسلللرا يمية عملللا ملللدالل الملللدن وأيضلللا عملللا الطلللرا ا لت افيلللة التلللي مواجهلللات عني لللة مت ر لللة عنلللد الحلللوا

 يستلدمها المستوطنون وال مسطينيون لارج المدن والمستوطناته
 00/0/0223، الين أونعكا 

 
 ... وتراجع "الميكود بيتنا"" القوة األولىحزب "يوجد مستقبل: قناة الكنيستل استطالع .07

اة الكنيسللت  نشللر اليللوم اللملليس  أنلل  حدللل ارت للاع مممللوس فللي شللعبية بللين اسللتط ع جديللد لمللرأي أجرتلل   نلل
 حزب "يش عتيد" بر اسة ي ير لبيده

مقعلدا  فلي حلين يتراجلع  30وبين ا ستط ع أن  في حال أجريت ا نتلابات اليوم فإن "يلش عتيلد" سلي وز بلل
 مقعدا فقده 22"الميكود بيتينو" إلا 

 أشلاصه 520ع الماضي  وشمل عينة مؤل ة من أجرى ا ستط ع "معهد بانمز" اسسبو 
مقعلدا   23مقعلدا  بينملا يحدلل حلزب "العملل" عملا  25وبين ا ستط ع أن "البيت اليهودي" يحدل عما 

 مقاعده 9في حين تحدل "شاس" عما 
فللي المقابللل  وردا عمللا سللؤال "مللن ترقللب أن يكللون ر يسللا لمحكومللة القادمللة"  حدللل بنيللامين نتنيللارو عمللا 

%  وحدللمت شلليمي يحيمللوفيتش عمللا 28%  بينمللا حدللل ي يللر لبيللد عمللا 28نسللبة  إذ حدللل عمللا  أعمللا
 %ه22%  في حين حدل ن تالي بنيت عما 23

 02/0/0223، 48عرب 

 
  فمسطينيي سورية: حصار اليرموك محاولة لكسر إرادة الالجئ أجلمجموعة العمل من  .28
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"ما يتعرض ل  ال ج ون ال مسطينيون في  لندن  رأت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية  أن
المليمات في سورية من  تل وتنكيل وحدار  رو عمل قير إنساني ترفض  كل الشرا ع السماوية 

 والوضعية وبعيد كل البعد عما تنادي ب  الشعارات القومية"ه
رامة وأمن وأمان وأكدت أن  "يتوجب عما كل الشرفام في العالم مساندة ودعم حا ال مسطينيين بالحياة بك

دالل دول المجوم ريثما يتحقا ردفهم في التحرير والعودة إلا دياررم التي الرجوا منها في فمسطين المحتمة 
 "ه9191عام 

  أرسمت نسلة من  لل " دس برس"  إلا المسارعة إلا 2|22ودعت المجموعة في تقرير لها اليوم الجمعة  
المليمات ال مسطينية اسلرى والسماح بدلول المواد التموينية كسر الحدار الم روض عما مليم اليرموك و 

لزام اسطرا  المتدارعة إلا احترام الوجود ال مسطيني  والطبية واإلقاثية وسا ل التدف ة إلا المليمات  "وال
في سورية باعتبار  وجودا مؤ تا فرضت  عمي  ظرو  النكبة والتشريد التي تعرض لها  وممارسة الضالوط 

ة والعربية وال مسطينية ال زمة لمح اظ عما حيادية المليم كون ال مسطينيون ليسوا طرفاً  في الدراع الدولي
 الدا ر رناك"ه

كما وطالبت بانسحاب كافة العنادر المسمحة من مليم اليرموك باعتبار  مليما محميا بموجب القواعد 
 القانونية المقررة لمليمات ال ج ينه

إلا تحمل مسؤولياتها تجا  ال ج ين ال مسطينيين في المليمات والتجمعات  ودعت الحكومة السورية
باعتباررا المعنية بتقديم الحماية واسمن ال زم لهم والسماح لممهجرين من المليمات بالدلول واللروج 

ليهاه   اومنين منها وال
عن الشعب ال مسطيني كما دعت السمطة ومنظمة التحرير ال مسطينية وال دا ل إلا تحمل مسؤوليتهم 

ال جئ في سورية والتوادل السريع مع الجهات المعنية والشروع باتلاذ لطوات حقيقية عما طريا رفع 
 الحدار عن المليمات ه

وحثت المجموعة الجامعة العربية عما ت عيل بروتوكول الدار البيضام والقرارات المتعمقة بال ج ين 
وضة ل ج ين ال مسطينيين في الدول المضي ة وتقديم المساعدات والدعم ال مسطينيين  وت مين الحماية الم ر 

المطموبة لتثبيت ال ج ين ال مسطينيين سوام من تبقا منهم دالل المليمات أو أدبح مهجًرا في دول 
 الجواره

ابة وشددت عما ضرورة وضع المؤسسة العامة ل ج ين ال مسطينيين أمام المهام الممقاة عميها بد تها البو 
الرسمية المعنية باإلشرا  عما أوضاع ال ج ين ال مسطينيين في سورية وتنظيم شؤونهم ومعونتهم وت مين 
يجاد اسعمال المناسبة لهم وا تراح التدابير لتقرير أوضاعهم في الحاضر والمستقبل  ملتم  حاجاتهم وال

 ه20/9/9191تاريي « 905»حسب نص  انون إحداثها ر م 
وا" إلا تقديم الحماية ل ج ين ال مسطينيين دالل المليمات ال مسطينية واست نا  ومباشرة كما دعت "اسونر 

إلا لارج  أعمال العون و اإلقاثة التي تو  ت دالل المليمات المحادرة  ومتابعة شؤون المهجرين منهم
 طينيينهالمليمات دالل ولارج سورية  وذلك انط  ا من مسؤوليتها المباشرة عن ال ج ين ال مس

وأكدت عما ضرورة العمل عما رفع الحدار "باعتبار  جريمة يعا ب عمي  القانون الدولي اإلنساني وانتهاكا 
 جسيما لمبادئ حقوا اإلنسان وملال ًا لألعرا  الدولية واسل  ية واإلنسانية"ه
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مات ال مسطينية كما دعت إلا إط ا حم ت التضامن وكسر الحدار عن ال ج ين ال مسطينيين في الملي
في سورية  ول ت اسنظار إلا معاناتهم وتقديم الدعم ال زم لتعزيز دمودرم وتجنيبهم تداعيات ما يجري 

 في سورية من أحداثه
 22/2/2013قدس برس، 

 
 آذار  21يمثل أمام محكمة عسكرية في و أشير..  8الحكم عمى العيساوي بـ  .29

ح اإلسرا يمية في القدس أمس عما اسسير سامر العيساوي حكمت محكمة الدم  وكا ت –الحياة الجديدة 
بالسجن ال عمي ثمانية أشهر  أمضا منها معظم محكوميت   بحجة ملال ت  شروط ا فراج عن ه وفيما أعمن 
العيساوي ا ستمرار في اضراب  عن الطعام توادمت أمس مسيرات التضامن في الض ة والقطاع فيما 

 وروماهنظمت تظاررتان في ليبيا 
المحكمة حكمت عما سامر العيساوي بالسجن ال عمي مدة ثمانية أشهر »و ال المحامي اندري  روزنطال ان 

سن  دلل الض ة الالربية بشكل قير  انوني كون  من سكان القدس  ملال ا بذلك شروط تحرر  من السجن 
 «هح لاصومنها أ  يالادر منطقة سكن  إ  بتدري 2599في د قة قمعاد شاليط عام 

العيساوي اعتقل في السابع من تموز العام الماضي وسينهي محكوميت  في السادس »واوضح روزنطال ان 
 آذاره 29وأضا  أن العيساوي ي ترض ان يمثل أمام محكمة عسكرية في الض ة في  »همن آذار

السادس من آذار  إسرا يل لن ت رج عن العيساوي في»و ال وزير شؤون اسسرى والمحررين عيسا  را ع ان 
 «هسن  سيحاكم في المحكمة العسكرية بتهم لطيرة حكم عميها في الماضي

سنوات  وحسب اسمر العسكري فانهم يريدون ان  95عاما فعميا أمضا منها  29حكم العيساوي »واضا   
 «هيمضي ما تبقا من محكوميت 

اكم عما ن س التهمة مرتين واحدة في اللطير في الموضوع ويعتبر سابقة ان العيساوي يح»واضا   را ع 
 «همحكمة مدنية في القدس والرى في محكمة عسكرية في الض ة الالربية

 و ال ان الحكم يشكل سابقة لطيرة  ونقل عن العيساوي عزم  ا ستمرار في ا ضراب الم توح عن الطعامه
 22/2/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 أسيرا ثالثينتنقل  نادي األسير: إدارة سجن "مجدو" .30

ن حممة تنق ت تعس ية  05 ال نادي اسسير ال مسطيني إن إدارة سجن "مجدو" نقمت  أسيرا اليوم اللميس  وال
 تجري بحا اسسرى في سجون ا حت ل باوونة اسليرةه

    في السجن7  و9  و0  و9وأوضح النادي  في بيان دح ي  أن  وات القمع اإلسرا يمية ا تحمت أ سام 
 في تمام الساعة اللامسة فجر اليوم وأجرت ت تيشات رمجية بحا اسسرىه

 21/2/2013، فمسطين أون الين
 

 األسيرة منى قعدان تعمن إضرابيا عن الطعام .31
يومًا  إضرابها عن  15أعمنت اسسيرة منا  عدان  شقيقة اسسير طارا  عدان المضرب عن الطعام منذ 

 سرى المضربين عن الطعام في سجون ا حت ل اإلسرا يميهالطعام إسنادًا وتضامنًا مع اس
 21/2/2013، فمسطين أون الين
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 صحافيون ورياضيون في غزة يتضامنون مع األسرى .32

دلل ستة دحافيين في  طاع قزة إضرابًا م توحًا عن الطعام  تضامنًا مع اسسرى  ” اللمي “ -قزة 
ل أحد المضربين  والناشط في  ضايا اسسرى  أن  لج  المضربين عن الطعامه وأكد الدحافي ندر أبو فو 

 في ندرة  ضية اسسرى المضربينه” الجمود السياسي والشعبي“إلا لطوة اإلضراب بعد 
وشارك رياضيون وأسرى محررون في ماراثون تضامني مع اسسرى المضربينه وانطما المارثون من أمام 

سير المحرر محمود السرسك  وبطل فمسطين سلعاب القوى جنوبي  طاع قزة  يتقدم  اس” نادي شباب رفح“
ماجد أبو مراحيل  ودوً  إلا مقر المندوب السامي لحقوا اإلنسان في مدينة قزة   اطعين مسافة تقدر 

 كيمومترًاه 95بنحو 
وارتدى المشاركون م بس بيضام وضعت عميها دور اسسرى المضربين عن الطعام  وأبرزرم اسسيران 

 لعيساوي  وأيمن الشراونةهسامر ا
 22/2/2013، الخميج، الشارقة

 
 تضامنًا مع األسرى  "عوفر"سجن  مسيرة أمام مصابًا إثر قمع االحتالل سبعين أكثر من رام اهلل: .33

أديب أكثر من سبعين مواطنًا بالرداص المعدني المالم  بالمطاط وا لتناا الشديد  إثر  مندوبو "اسيام" 
 مع  وات ا حت ل المسيرة الحاشدة التي نظمتها ال دا ل ال مسطينية ولجان المقاومة الشعبية أمام سجن 

 عوفر قرب رام اهلل  تضامنًا مع اسسرى وندرة لقضيتهمه
وات ا حت ل اإلسرا يمي بحشد تعزيزات عسكرية كبيرة في محيط سجن ومنذ ساعات دباح أمس   امت  

عوفر  إضافة الا سيطرتها عما الت ل واسبنية العالية المتالمة لمسجن  في تحضيرات سبقت ودول 
المسيرة الشعبية الحاشدة التي انطمقت من أمام مدرسة بيتونيا  والتي ضمت في د وفها أعضام من المجنة 

حركة فتح  وأعضام من الجبهتين الشعبية والديمقراطية  ووزير اسسرى عيسا  را ع  ور يس نادي المركزية ل
اسسير  دورة فارس  وعددًا من اسسرى المحررين المضربين عن الطعام وأبرزرم لضر عدنان  ثا ر 

 ح حمة  ب ل ذيابه
طالب من جامعة بيرزيت   955ر واستقبمت  وات ا حت ل المسيرة الجماريرية الحاشدة التي ضمت أكث

بإط ا كثي  لقنابل الالاز المدمع  والرداص المعدني المالم  بالمعدن  وكانت  وات ا حت ل حريدة 
عما عدم ودول المتظاررين إلا مسافة  ريبة من السجن حيث أقر ت المكان بم ات من  نابل الالاز ما 

 سيرةهأدى الا حا ت التناا شديدة بين المشاركين في الم
وكانت الجرافات العسكرية اإلسرا يمية تتقدم جنود ا حت ل وتقوم بإزالة سواتر الحجارة واإلطارات المشتعمة 

ط ا النار عما المتظاررين عن  ربه  لت سح المجال أمام الجنود لمتقدم وال
إلا سبعين  وحسب المنسا اإلع مي لمه ل اسحمر عمي عبيدات فقد ودمت الحديمة النها ية لإلدابات

مدابًا  من بينهم إدابة واحدة بالرداص الحي  وث ثون بالرداص المعدني المالم  بالمطاط  جرى نقل 
سبعة منهم إلا مجمع فمسطين الطبي  ومن بين المدابين الذين نقموا إلا المستش ا اسسيران المحرران 

 لضر عدنان وثا ر ح حمةه
في المكان  ووفر ست سيارات إسعا  وثمانية عشر ضابط إسعا    وأ ام "اله ل اسحمر" مستش ا ميدانياً 

 وعددًا آلر من المتطوعين بسبب كثرة اإلدابات بالالاز والرداص المعدني في د و  المواطنينه
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 22/2/2013، األيام، رام اهلل
 

 مسؤولية فشل المسيرة التعميمية حكومة رام اهللل اتحاد المعممين يحمّ  .34
مل إتحاد المعممين في الض ة الالربية المحتمة  حكومة رام اهلل بر اسة س م فياض ح  نادر الد دي -قزة

 المسؤولية الكاممة عن تضرر المسيرة التعميمية في اسراضي ال مسطينيةه
و ال احمد سحويل اسمين العام  تحاد المعممين  في تدريح لاص لل"فمسطين أون  ين "اليوم اللميس " 

حمل المسؤولية الكاممة أمام الشعب  بتعطل المسيرة التعميمية وعدم انتظام دوام حكومة س م فياض  تت
 المعممين المضربين عن العمل في المدارس والمديريات الحكومية "ه

وأكد سحويل  أن حكومة فياض   زالت توادل سياسية التهرب والمماطمة في  ضية دفع رواتب الموظ ين  
ر در  جزم من رواتبهم التالطية عما عجزرا في حل  ضية الرواتب ولادة من المعممين  وتحاول عب

 ودفعها بشكل كامل ومنتظمه
 21/2/2013، فمسطين أون الين

 
 رام اهلل لدعوات الحوارفي حكومة البسبب تجاىل  النقابات الصحية بالضفة تعمن اإلضراب ألسبوعين .35

يس  اإلضراب الشامل في كافة مرافا وزارة أعمنت النقابات الدحية في الض ة الالربية  مسام اليوم اللم
الدحة لمدة أسبوعين متوادمين بسبب موادمة حكومة رام اهلل سياسة التجارل وال مبا ة والضرب بعرض 

 الحا ط كل دعوات الحواره
وحممت النقابات حكومة س م فياض المسؤولية الكاممة عن تعطل اللدمات الدحية وعر متها  داعية في 

أبنام الشعب لمو و  معها ضد ما أسمت  "سياسة الحكومة في المس باللدمات الدحية من  ن س الو ت
 ل ل رفضها لمحوار مع النقابات الدحية"ه

 21/2/2013، فمسطين أون الين
 

حالل الييود  .36  مأساة عائمة شماسنة في حي الجراح بالقدس حمقة في سمسمة طرد العرب وا 
سنة  في حي الشيي  12التنازلي إلل م بيت عا مة ايوب شماسنة  بدأ العد   أ   ب -القدس المحتمة 

جراح في القدس ليتسمم  المستوطنون الذين يقتربون يومًا بعد يوم من ت ريغ الحي من سكان  ال مسطينيين 
 ه9191بقرارات  ضا ية مدعين ان بيوتهم كانت ممكًا لميهود  بل  يام إسرا يل في 

سطينية في رذا الحي الرا ي وا ستراتيجي  ضايا في المحاكم اإلسرا يمية وتواج  عشرات العا  ت ال م
 95وتواج  لطر تهجيررا  سرًا من بيوتها التي يزعم المستوطنون انها ممكية يهوديةه وفقد اكثر من 

 فمسطينيًا بيوتهم  و  يزال رناك آلرون مهددين بالتهجير بالطريقة ن سهاه
انا وزوجي الذي تجاوز الثمانين من العمر  مسنانه اين يريدون » سنة  79و الت فهمية شماسنة  

اين »  متسا مة «امضيت دباي وشبابي في رذا البيت ورز ت ب ود ي الستة في »وأضافت  «ه تشريدنا؟
توجد بيوت لمسكن في القدس؟ ولماذا رذ  الم حقات؟ يريدون اسكان عا  ت يهودية مكانناه أ  يوجد بيوت 

 «هل؟ رذ  دولة   تعر  ا نسانية وب  ضميرفي إسرا ي
 90والبيت الذي ي ترض ان يسمم لممستوطنين بموجب ا ل م  في ا ول من آذار  مارس   بو مساحت  

 مترًا تالطي ستارة مدلم ه
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ويعتر  القانون اإلسرا يمي بدعاوى المستوطنين لممطالبة بعقارات وأراض في القدس الشر ية با دعام انها 
  بينما يحرم ال ج ون ال مسطينيون من حقو هم المماثمة 9191نت ممموكة  فراد او جمعيات يهودية في كا

 في ممكيتهم  راٍض او عقارات في مناطا موجودة اون في إسرا يله
عا مة شماسنة كانت تدفع ا يجار »ان « دندوا اراضي إسرا يل»و ال اريي  كينغ اليهودي المتشدد ومدير 

وشدد عما ان العمل   يتركز في «ه م ومن حقنا كم كين ان نطمب منها ا ل م ك ي داحب عقاربانتظا
 «هالشيي جراح فقط بل في بيت حنينا والطور وعكا القديمة والجميل ايضًا  ونقوم بتوطين يهود فيها»

نريد ان نهدم البيوت بات لدينا في الشيي جراح نحو ث ثين بيتًا وفي المحاكم حوالا سبعة بيوته »وتابع  
 «هوحدة سكنية في الشيي جراح ونحول  الا حي يهودي 905القديمة وبحسب ملططاتنا سنبني 

 22/2/2013، الحياة، لندن
 

 % من أسر صيادي غزة تحت خط الفقر92: مركز العمل التنموي "معا"ل دراسة .37
 دين في  طاع قزةهكش ت دراسة محمية ددرت حديثًا  النقاب عن ت شي ال قر بين أسر الديا

وردفت الدراسة التي أعدرا مركز العمل التنموي "معا" بتمويل من مؤسسة " طر الليرية" الا تحديد 
 احتياجات الديادين وأسررم في  طاع قزة ه

% منهم يعانون من ال قر 11% من أسر الديادين تعيش تحت لط ال قر و 1ه19وبينت الدراسة أن 
% منهم تعتمد  1ه17ن أسر الديادين تعاني من انعدام اسمن الالذا ي و % م97المد ع  كما أظهرت أن 

 عما المساعدات اإلنسانية كمددر ر يسي لمالذامه
% من أسر الديادين تعتمد عما الديون لسد احتياجاتها من الالذام و أن البطالة بمالت 99وأوضحت أن 

ة أن التعميم يعكس اسولوية اسليرة لدى % من القوى العاممة في مجتمع الديادين  كما بينت الدراس1ه05
 الديادين في القطاع بسبب سوم اسوضاع ا  تداديةه

% من أسر الديادين 955و ال مدير البرام  في مركز معا لؤي الوحيدي إن "الدراسة استهدفت عينة تمثل 
حدا ية المتعمقة "  مشيرا إلا أن الدراسة استندت إلا أعما المعايير اإل 2592-2599المرلدين لعام 

 بطرا اعداد الدراسات و تحميمهاه
وأضا  ان الدراسة تدعو المؤسسات المحمية والدولية لمتدلل المناسب لدعم و مساندة أسر الديادين في 

 القطاع مؤكدا أن وا ع مجتمع الديادين با س وضعي 
المسجمين و التي تتناول  % من الديادين955وتعد رذ  الدراسة اسولا من نوعها التي تشمل عينة تمثل 

كافة جوانبهم المعيشية و ت دي تهم العمرية و اسسرية و توزيعاتهم الجالرافية و احتياجاتهم الملتم ة عما 
 كافة اسدعدةه

 21/2/2013، فمسطين أون الين
 

 %16قضية خمع وارتفاع نسبة الطالق لـ  22المحاكم تنظر بـ الضفة:  .38
 فية بين اسزواج في المناطا ال مسطينية حيزا كبيرا من مشاكل المجتمع  تحتل القضايا الل  أشر  الهور

ن كان بعضها يحل في السابا من ل ل تدل ت اسرل من ال ريقين  أو من "رجال اللير والوجهام"   وال
 22فإن رناك من رذ  الل فات ما يدعب حم   ف ي الو ت الذي تنظر في  المحاكم في الض ة الالربية بل 
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ة لمع  دمتها زوجات ل ل اسربعة شهور الماضية  أ دمت سيدة من  طاع قزة عما حرا ن سها  ضي
 إلنهام حياتها اسسرية إلا قير رجعة مع زوجهاه

أل  عقد زواج ل ل العام الماضي  وفي المقابل  29وبين تقرير القضام الشرعي أن  تم إجرام أكثر من 
بالم ة 99ا  بحيث كانت نسبة الط ا في الض ة الالربية  رابة حالة ط  0105فقد تم تسجيل ما يقارب 

م  كانت أع را في محكمة العيزرية الشرعية وأدنارا في محكمة جنوب اللميل الشرعية 2592ل ل العام 
 بل الدلول واللموة  9055وبحسب المعمومات فإن حا ت الط ا كانت مناد ة نحو   في الظارريةه

 للموة هبعد الدلول وا 9055و
 بالم ةه 97في  طاع قزة بمالت نحو  2599وكانت إحدا ية سابقة ذكرت أن نسبة الط ا في العام 

 22/2/2013، القدس العربي، لندن
 

 فمسطيني عاطل عن العمل يحرق نفسو  :قطاع غزة .39
افاد مددر طبي وأمني فمسطيني امس ب ن فمسطينيًا عاط  عن العمل ويواج  دعوبات   أ   ب -قزة 

مالية  اشعل النار في ن س  في مقر الشؤون ا جتماعية في جباليا شمال  طاع قزة  ما ادى الا ادابت  
دابة ث ثة اشلاص آلرينه  بحروا لطرة وال

ودل الا مستش ا الش ام في قزة فمسطيني اشعل النار بن س   ما ادى الا »و ال المددر الطبي ان  
 «هلثة  وحالت  لطرةادابت  بحروا من الدرجة الثانية والثا

 92محمد النمروطي  »ولم يذكر المددر اي ت اديل اضافية  لكن مدادر محمية  الت ان الشاب رو 
عاطل عن العمل ويعاني من وضع »  موضحة ان  «عاما  من لان يونس ويسكن في حي الشيي رضوان

 «همالي دعب
 22/2/2013، الحياة، لندن

 
  ر لألفالم الوثائقيةي ينافس عمى جائزة أوسكا"خمس كاميرات مكسورة" فيمم فمسطين .40

يلوض ال يممان ال مسطيني "لمس كاميرات مكسورة"  واإلسرا يمي "حراس البوابة" المنافسة عما جا زة 
فبراير/ شباط  29أوسكار سفضل فيمم وثا قي رذا العام  من بين لمسة أف م  في المسابقة التي تجري في 

 الجاريه
با ا فنيا لكن محتوارما ي يض بالجوانب السياسية  حيث يسبر ال يمم اإلسرا يمي أقوار ويلوض ال يممان س

جهاز اسمن الدالمي اإلسرا يمي  شين بيت   بينما يجسد ال يمم ال مسطيني معاناة ال مسطينيين واحتجاجاتهم 
 ضد بنام الجدار والمستوطنات بقرية بمعين بالض ة الالربيةه

 21/2/2013، ية )بي بي سي(ىيئة اإلذاعة البريطان
  

 مع األسرى المضربين تضامناً اعتصام في بيروت  .42
اعتدامًا   "لجنة المتابعة لدعم  ضية المعتقمين"و "مركز الليام لت ريل الضحايا والتعذيب"نظم  بيروت 

ا   في بيروت  تضامنًا مع اسسير سامر العيساوي ورف "مقر المجنة الدولية لمدميب اسحمر"أمس  أمام 
وألقيت كممات دعت إلا إنقاذ اسسرى المضربين  وطالبت  المضربين عن الطعام في سجون ا حت له
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المجتمع الدولي بتطبيا ات ا ية جني  الرابعة التي توجب تمتع أسرى الحرب بالحماية القانونية  وبلادة 
 المدنيينه

مس حقوا اإلنسان في اسمم المتحدة التي إلا مج  رفعلوفي اللتام   دم المعتدمون مذكرة لمجنة الدولية 
 الحالي في جني ه 25ستبدأ أعمالها في 

 00/0/0223الخميج، الشارقة، 
 

 "سرائيل"إ: أوضحوا موقفكم من "المستقبلتيار "ل "حزب اهلل" .40
ر الهي ة اإليرانية إلعما"الشيي نعيم  اسم  ل ل ت بين ر يس  المبناني  العام لحزب اهلل اسميننا ب  دعا

توضيح مو  هم من إسرا يل كعدو  "إلا   المبناني المستقبلتيار حسام لوش نويس   ادة  " جنوب لبنان
 ه"لمعدام مستمزمات أولها مقاومة رذا العدو  وأضع ها دعم المقاومة لهذا العدو أنمعتبرًا 

 00/0/0223السفير، بيروت، 
 

 "إسرائيلـ"الغاز لتصديره ل فية وجود وفر إلى  روج: النظام السابق المصري وزير التموين .43
أكد وزير التموين والتجارة الدكتور باسم علودة  أن الملواد البتروليلة والالذا يلة تحدلل   محمد فهيم عبد الال ار

مميلللار جنيللل   مؤكلللدا أن مشلللكمة اللللدعم  250% ملللن ميزانيلللة الدوللللة بقيملللة 30عملللا دعلللم يقلللدر بحلللوالا نحلللو 
 شوا يات تسببت فا عدم إيدال الدعم إلا من يستحق هتتملص فيما ترك  النظام السابا من ع

  إ  أن "إسلرا يل"وتدلدير ال لا ض إللا  الطبيعليالاللاز  فيوأكد أن النظام السابا كان يرّوج إلا وجود وفرة 
  يك ا احتياجاتنا سن النملو  الطبيعيوذلك سن إنتاج مدر من الالاز  "عما حد تعبير  "ذلك قير دحيح 

 ه22هربام يزيد سنويا بنسبة %استه ك الك في
 00/0/0223اليوم السابع، مصر، 

 
 غزة منظمة التعاون اإلسالمي ُترسل شحنة أدوية لمستشفيات قطاع .44

   افملة محمملة 20/2/2023ا ربعلام أرسمت منظملة التعلاون اإلسل مي إللا  طلاع قلزة    فمسطين أون  ين
 الر يسية بالقطاع ومستش يات المجتمع المدنيهب دوية ومستمزمات طبية  لتوزيعها عما المستش يات 

وأشلارت المنظمللة فللي بيلان دللح ي إلللا أن رللذ  القافملة تلل تي اسللتمرارا لت عيللل لملرجلات مللؤتمر دعللم القطللاع 
الدللحي فللي قللزة  الللذي عقللد فللي القللاررة فللي نيسللان الماضللي  كمللا تلل تي القافمللة تمبيللة ل حتياجللات الطار للة 

دارة الدلللليدلة فللللي القطللللاع  واسللللتجابة لنللللدامات منظمللللات المجتمللللع المللللدني المقدمللللة مللللن التعللللاون الللللدولي و  ال
 الدحية  وبتمويل من مؤسسة اللير ببريطانياه

وأوضحت أن لجانا فنية دحية ملن إدارة الشلؤون اإلنسلانية فلي مدلر وقلزة   املت بتحديلد أدلنا  اسدويلة 
 اجات العديد من المستش ياتهاسكثر أرمية والتي تمزم القطاع ضمن القافمة والتي ستالطي احتي

جلللدير باللللذكر أن منظملللة التعلللاون اإلسللل مي وبنلللاًم عملللا توجيهلللات وزرام اللارجيلللة لممنظملللة واسملللين العلللام 
أوقمللو تقللوم بتنسلليا برنللام  إنسللاني فللي القطللاع مللن أجللل مسللاعدة  إحسللانأكمللل  اإلسلل ميلمنظمللة التعللاون 

 أبنام الشعب ال مسطيني في قزةه
 02/0/0223، نفمسطين أون الي
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 غزة نصرة ألىميا تصل قطاع  داعية مصري 022قافمة مكونة من  .45
ودلللمت  افملللة ملللن دعلللاة مدلللر إللللا  طلللاع قلللزة  عبلللر معبلللر رفلللح  ضلللمن حركلللة أي  يلللو بلللي  -فمسلللطين 

 التضامن مع القطاع المحادره
"تنظليم القافملة داعيلة مدلري"   فتلًا إللا أن  200و ال مددر أمنلي فلي معبلر رفلح  إن "القافملة مكونلة ملن 

تم ملن  بلل ري لة عمملام أرلل السلنة والجماعلة اإلسل مية وا تحلاد العلالمي لممسلممين  وحركلة أمنلام اس دلا 
 وبالتنسيا مع وزارة اسو ا   والمجمس اسعما لمش ون اإلس مية ولجنة القدس وفمسطين"ه

"تل تا  أنهلاة  اللذي يلرأس القافملة  و ال الدكتور د ح سمطان  أمين علام المجملس اسعملا لمشل ون اإلسل مي
في إطار التعاون والو و  بجانب الشعب ال مسطيني واسشقام في قزة وكسر الحدار الم روض من الكيان 

 اإلسرا يمي عما أشقا نا ب مسطين"ه
وطالب سمطان كافة المس ولين والمجتمع الدولي بل"تحمل المسؤولية تجا  اسسرى ال مسلطينيين والتضلامن ملع 

 سسير ال مسطيني سامر العيساوي ورفع الحدار"ها
مللن جانبلل  أوضللح الشلليي سلل مة عبللد القللوى  المتحللدث الرسللمي لللوزارة اسو للا  المدللرية أن "القافمللة سللتقوم 
لقلام وعقلد  بالعمل عما تعميا وبث روح المدلالحة بلين ال دلا ل ال مسلطينية  وزيلارة الجرحلا ال مسلطينيين وال

 ل ل توزيعهم بمساجد القطاع"ه الندوات ولطبة الجمعة من
 00/0/0223الحياة، لندن، 

 
 في مجال الزراعة : وفد من كردستان يزور "إسرائيل" لبحث التعاون"يديعوت أحرونوت" .46

 "إسلرا يل"  أن وفدًا كرديًا رفيع المستوى زار اللميس   أمس"يديعوت أحرونوت"كش ت دحي ة   يحيا دبوا
أن الزيللارة لللم تعمللن رسلميًا  وجللرت  بللل أيللام تحللت  إللابللين الجللانبين  مشلليرة أليلرًا  لمبحللث فللي سللبل التعلاون 

ستار من السرية الكاممةه وذكرت الدحي ة أن الوفد الزا ر يمثل حكومة إ مليم كردسلتان العلراا  ويضلم نا لب 
 ر يس اإل ميم ووزير الزراعة  وعددًا من اللبرام ا  تداديين والزراعيينه

الرسلللميين  فلللإن ملللن المعلللرو  أن نا لللب ر للليس اإل مللليم رلللو  المسللل ولينذكر اسلللمي ورقلللم أن الدلللحي ة للللم تللل
 كوسرت رسول ووزير الزراعة رو جميل سميمان حيدره

وأوضللللحت الدللللحي ة أن الهللللد  مللللن ورام الزيللللارة رللللو البحللللث فللللي سللللبل التعللللاون وا طلللل ع عمللللا اللبللللرات 
نتاج الحميب  اإلسرا يمية ومشتقات ه وبحسب الدحي ة  فلإن الوفلد الكلردي في مجال الزراعة وتربية الدواجن وال

فللي الضلل ة الالربيللة  وعللاين مزرعللة إسللرا يمية نموذجيللة   اسردنزار كيبللوتس افيكلليم  الوا للع فللي منطقللة قللور 
 العرااه تمهيدًا إل امة مزرعة إسرا يمية شبيهة بها في منطقة إ ميم كردستان

جيلللة المنلللوي إ امتهلللا فلللي إ مللليم كردسلللتان العلللراا    فلللإن المزرعلللة النموذ"يلللديعوت أحرنلللوت"وبحسلللب مدلللادر 
والكلردي   اإلسلرا يميتطورًا وحداثلة فلي جمهوريلة العلراا  و لد أعلد كلل ملن الجلانبين   واسكثر اسكبرستكون 
العرا يللة  وعللدم  اسراضلليعمللا كامللل مسللاحة  اإلسللرا يميةال زمللة لكللي يجللري تسللويا إنتللاج المزرعللة  اللطللط

أن وفلدًا إسلرا يميًا يضلم مهندسلين زراعيلين ولبلرام  سليتوج   إللاالكلردي  مشليرة   مليماإلا كت ام فقلط بسلكان 
 الجانبينه يبدأ تن يذ ما جرى ا ت اا عمي  بين أنإ ميم كردستان  ومن المتو ع  إلافي ال ترة القريبة المقبمة 

 00/0/0223األخبار، بيروت، 
 

 بـ"إسرائيل"عترف أال : جورج غاالوي .47
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أن النا لب البريطلاني المعلارض    22/2/2023 اللمليس "ديملي تماللرا "ي آي  ذكلرت دلحي ة لنلدن ل يلو بل
 ه"إسرا يلل"جورج قا وي  أبمغ ط ب جامعة أكس ورد البريطانية أن    يعتر  ب

و الت الدلحي ة إن قلا وي انسلحب ملن نقلاش نظمتل  إحلدى كميلات جامعلة أكسل ورد بعلد أن أدرك أنل  كلان 
 را يميا  وأبمغ الط ب الحاضرين ب ن   رر ا نسحاب سن    يعتر  بالدولة العبريةهينا ش طالبًا إس

وأشارت الدحي ة إللا أن قلا وي  اللذي فلاز بمقعلد فلي البرلملان البريطلاني علن حلزب ا حتلرام فلي انتللاب 
لودل   "نحلن" فرعي لدا رة برادفورد الالربية العام الماضي  تسلامل علن أسلباب اسلتلدام الطاللب لي لي عبلارة

 من ثم ترك النقاش وقادر القاعة بعد أن عر  ب ن  إسرا يميه "إسرا يل"
أنا   أنا ش اإلسرا يميين  وتعرضت لمتضميل لممشاركة في رلذا "ونسبت إلا قا وي  ول   بل مالادرة القاعة 

 ه"الحوار
رفللض النقللاش مللع " يلل  أنلل إن النا للب البريطللاني ادللدر بيانللًا فللي و للت  حللا أوضللح ف "ديمللي تمالللرا "و الللت 

لسبب بسيط ورو   اعتلرا  و  تطبيلع بلل مجلرد  "إسرا يل"طالب إسرا يمي مؤيد لنظام ال دل العندري في 
  فللللي إشللللارة إلللللا "مقاطعللللة وسللللحب ا سللللتثمارات وفللللرض عقوبللللات  إلللللا أن تنهللللزم دولللللة ال دللللل العندللللري

 ه"إسرا يل"
 00/0/0223القدس العربي، لندن، 

 
 آفاق استئناف المفاوضات الفمسطينية ث مع السمطةوفد أمريكي يبح .48

  اللملليس فمسللطينيين  أمللس مسلل ولينبحللث وفللد أمريكللي ضللم أربعللة أعضللام فللي الكللونالرس مللع "  د هب هأ"
اليهوديللة  "جللي سللتريت"ه وضللم الوفللد كللذلك أعضللام مللن منظمللة "إسللرا يل"فللرص اسللت نا  الم اوضللات مللع 

 زيارة الر يس اسمريكي باراك أوباما إلا المنطقة الشهر المقبلهاسمريكية  كما أن ا جتماع ي تي  بيل 
إن زيللارتهم رللذ  تنللدرج فللي إطللار الرؤيللة اسمريكيللة لمحللل فللي  "جللي سللتريت"و للال جيرمللي بللن عللامي ر لليس 

  المنطقة  والقا مة عما أساس حل الدولتينه
 مي مقبله وفي و ت سابا  واعتبر أن مدينة القدس يجب أن تكون عادمة لمدولتين في إطار أي حل سم

أمس  اجتملع الوفلد اسمريكلي ملع ر ليس حكوملة تسليير اسعملال سل م فيلاض اللذي حلثهم عملا التلدلل للدى 
 لو   ا نتهاكات التي تمارسها بحا المدنيين ال مسطينيينه  "إسرا يل"

 00/0/0223الخميج، الشارقة، 
 

 م كاريكاتير فمسطينيلرسا "إسرائيل"مراسمون بال حدود تدين اعتقال  منظمة .49
اللملللليس   فللللي بيللللان لهللللا  ل ا   ب  دانللللت منظمللللة مراسللللمون بلللل  حللللدود "ال مسللللطينية "اسراضلللليرام اهلل 

الكشلللل  علللللن  إلللللا "إسللللرا يل"ال مسللللطيني محمللللد سلللللباعنة ودعللللت  كاريكللللاتيرالاعتقللللال رسللللام  22/2/2023
 هإلي ا تهامات الموجهة 

 اسردنعودت  من  أثنام "المنبي"عتقل عما جسر الممك حسين عاما  ا 33سباعنة   أن إلاالمنظمة  وأشارت
 أيللام للررت تمديللد اعتقاللل  تسللعة  إسللرا يميةمحكمللة عسللكرية " أنالبيللان  وأضللا  الضلل ة الالربيللة المحتمللةه إلللا

وان تسللمح للل  بمقابمللة  إليلل تقللول عمنللا مللا التهمللة الموجهللة  أنوحثللت المنظمللة الدولللة العبريللة عمللا  هألللرى"
 محامه

 00/0/0223س العربي، لندن، القد



 
 
 

 

 

           04ص                                    0778العدد:                00/0/0223الجمعة  التاريخ:

 
 بيجمات الطائرات بدون طيار 4700سيناتور أميركي: قتمنا  .50

في سابقة ري اسولا  ددر عن السيناتور اسميركي ليندسي قرارام  أمس  تدريح يشير إلا    أ   ب 
« اإلررلاب» أّن الالارات التي شنتها الطا رات اسميركية من دون طّيار ل ل الحرب السرية اسميركلية ضد

 شلص  بينهم مدنيونه 9755في العالم  تسببت بمقتل نحو 
و ال قرارام  ورو من المدافعين الشرسين عن نوع كهذا من العمميات  في حديث لاص أمام أعضام 

أحيانًا نضرب أشلادًا أبريام ورذا »  مضي ًا «9755 تمنا »في كارو ينا الجنوبية  « نادي روتاري إيزلي»
 «هلكننا في حالة حرب  و تمنا العديد من اسعضام الكبار في القاعدة ما أكرر ه

في المقابل  لم يشكك مكتب قرارام بما نقل عن  من تدريحات  لكن  رّد ب ّن اسلير لم يكش  أي ر م 
 رسمي سري حكومي  ورو ر م معرو  بحسب أحد أعضام المكتب  الذي رفض الكش  عن اسم ه

 22/2/2013، السفير، بيروت
 

 رائحة البارود اإلسرائيمي تفوح في المنطقة .52
 عدنان أبو عامر
تعلليش المنطقللة أجللوام مللن التللوتر والتللوتير المت حللا بدللورة مكث للة    يهللدأ فللي عادللمة حتللا ينشللب فللي 
عادللمة ألللرى  وتبللرز تللل أبيللب البللؤرة اسكثللر طمبللًا وافتعللاً  لممواجهللة القادمللة  سللوام كللان ذلللك بالمبللادرة أم 

 را  ألرى  فتعالهاهبدفع أط
 

 الجبيات المرشحة
تنظر إسرا يل فلي "لريطلة الحلرب القادملة"  وتجلري ملا يمكلن أن يسلما "م اضلمة" بلين رلذ  الجبهلة أو تملك  
أيهللا اس للل كم للة واسكثللر جللدوى فللي آن معللًا  وربمللا تبللرز سللاحات  قللزة  بيللروت  أو دمشللا  اسكثللر ترجيحللًا 

نها  في ضوم أن طهران جبهة من "العيلار الثقيلل"  لد   تقلوى تلل أبيلب لذراب الجيش اإلسرا يمي نحو أي م
 عميها وحدرا  فضً  عن حاجتها الضرورية والممحة لمموافقة اسميركية  بل والمشاركة فيهاه

سللرا يل تشللعر ب نهللا لرجللت بمعادلللة مقبولللة نسللبيًا   وللل ن كانللت قللزة لللم تسللت ا بعللد مللن الحللرب اسليللرة  وال
بادلة مع ال مسطينيين  رقم ما تمقت  من ضربات موجعة ومؤلمة لم تتو عها  كما أن الوضع تقضي بتهد ة مت

الللدالمي ال مسللطيني  للد   يشللجع عمللا الللذراب نحللو مواجهللة عسللكرية مللع إسللرا يل بسللبب جهللود المدللالحة  
عقلب فضً  عن عدم رقبة اسليرة في إقضلاب مدلر التلي ودلمت معهلا إللا ملا  يلل إنل  ات لاا "جنتمملان" 

 الحرب اسليرةه
وبالتالي تتج  اسنظار نحو دمشا وبيروت شماً   في ظل ما تقول تل أبيب إنل  مسلاعدات تسلمحية توادلل 
طهللران إرسللالها إلللا العادللمتين  لرقبللة رللذا المحللور فللي إ امللة تللوازن إسللتراتيجي وعمميللات ميدانيللة نظاميللة  

إلسلللرا يمي بك لللامة عاليلللة إذا ملللا و علللت المواجهلللة باليلللة امت كهملللا  لللدرات رجوميلللة  لمواجهلللة جنلللود الجللليش ا
 الم ترضةه

كمللا يعمللل اإليرانيللون فللي اسشللهر اسليللرة عمللا إمللداد حم للا هم فللي لبنللان وسللوريا بمضللادات لمطيللران  وأدوات 
رجوميللة لمسلل ن الحربيللة و للوات المشللاة  لرفللع  للدرتهم عمللا و لل  أي تقللدم ميللداني لمجلليش اإلسللرا يمي دالللل 

 لو ت ذات  تعمل عما تسميح حزب اهلل لدرجة أن يمتمك القدرات العسكرية التالية أراضيهم  وفي ا
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" 5دواريي أرض/أرض تستطيع الودول إلا م اعل ديمونة جنوب إسرا يل  من ل ل دلواريي "فجلر  -2
كم  ورلي دلواريي د يقلة  وذات  250كم  ودواريي "فتح" مطورة  ذات أبعاد  350التي تمتمك أبعادا تدل 

 كالم  ولها القدرة عما حمل رؤوس كيما ية  وبيولوجية  ونوويةه 500س مت جرة بوزن رؤو 
وحدات كوماندوز عسكرية  مهمتها اسولا اجتيلاح منلاطا شلمال إسلرا يل  5إيران  امت بتدريب وت ريل  -2

را يمي و ت اند ع الحرب  واحت ل مدن و رى كاممة  أو عما اس ل أجزام منها  مما سيضطر الجليش اإلسل
 لمعودة أدراج   وا نسحاب من اسراضي المبنانيةه

نهللام وحللدات عسللكرية تللدريباتها عمللا اسللتلدام دللواريي أرض/جللو ضللد الطللا رات  -3 بنللام  للدرات جويللة  وال
الحربية  تلوفا ملن إ لدام إسلرا يل عملا اسلتهدا  نلا  ت اسسلمحة ملن الحلدود المبنانيلة السلورية  كملا حدلل 

نطقللة "جمرايللا" عمللا الحللدود المبنانيللة  حيللث توجللد  واعللد عسللكرية سللورية بللالقرب مللن فللي القدلل  اسليللر لم
 الحدوده

إ امللة ذراع دفللاعي تحسللبا  نللد ع حللرب م اج للة  ملددللة بالدرجللة اسولللا  سللتهدا  سلل ح البحريللة  -4
دلللواريي اإلسلللرا يمي اللللذي  لللد يسلللتلدم  طعللل  البحريلللة لمودلللول إللللا السلللواحل المبنانيلللة  ملللن لللل ل تزويلللد  ب

 مضادة لمس ن   ادرة عما استهدا  الس ن الحربية في عرض البحره
اإلملداد بمهندسللين عسللكريين  إلعللداد  واعلد دفاعيللة ضللد الللدبابات  عملا طللول الطللرا ال ادللمة السللريعة  -5

فلي  مللب اسراضللي المبنانيللة المسللتهدفة مللن  بللل الجليش اإلسللرا يمي  بجانللب ت ريللل شللبكة ا تدللا ت ال زمللة 
 ستلدام و ت الحربهل 

وفلي الو للت الللذي شللهدت فيل  الجبهللة الشللمالية رللدوما لل ل السللنوات السللبع اسليللرة  رقلم تزايللد الحللديث عللن 
مكانية تدرور اسوضلاع فيهلا  فلإن الجلانبين يعلدان ن سليهما لمحلرب القادملة  ليظهلر أحلدرما بدلورة  التوتر وال

ة  سنهما يدركان جيدًا أن ضربهما بدواريي لها  درة المنتدر فيها من ل ل القيام بهجمات دارولية مدمر 
ت جيريللة ود للة عاليللة سلليمحا الضللرر الكبيللر بجمهوريهمللا  ويمكللن توجيلل  ضللربات دللارولية لموا للع حساسللة 

لحاا الضرر بهاه  فيهما وال
 

 مبادرة أم ماذا؟
مية فللي ملتملل  مللا إن تو لل  رللدير الللدبابات وأزيللز الطللا رات فللي أجللوام قللزة  حتللا لرجللت  ناعللات إسللرا ي

اسوسللاط السياسللية والعسللكرية واسمنيللة  تجمللع عمللا أنهللا كانللت حربللا "واجبللة الو للوع"  سن حمللاس عرضللت 
إسرا يل وجيشها عاريْين  عديمْي الوسيمة  يجدان دعوبة في الرد  وي قدان عما نحو شب  تلام  لدرتهما عملا 

لادللة عشللية -س الللوزرام ووزيللر الحللرب الللردع  و  يمكللن سي دولللة السللماح بوضللع كهللذا  وأن يظهللر ر للي
 ك نهما قير  ادرْين ووارنْين وعديمْي الحيمةه -ا نتلابات

ورنلللا يطلللرح السلللؤال ملللن جديلللد  رلللل تبلللادر إسلللرا يل إللللا المواجهلللة القادملللة ملللع الجبهلللات السلللابقة اللللذكر  أم 
نتنيارو اسليلرة جلرت سيضطر دناع القرار في العوادم المجاورة  تلاذ زمام المبادرة؟ في ضوم أن حرب 

فللي قللزة وفللي الشللتام  بعللد انقضللام تدللعيد زاحلل  مشللحون بالقللذا   الدللارولية التللي سللقطت عمللا بمللدات 
الجنوب  وحدثت عشية انتلابات الكنيست  مما يعنلي أنهلا كانلت عمميلة عسلكرية واسلعة فلي تو يلت سياسلي 

وي الللذي لللم يعلللد أحللد يتلللذكر حسللاسو وأن الحللرب اسليلللرة ليسللت سللوى مجلللرد فدللل آللللر فللي الكتللاب اللللدم
 بدايت   أما نهايت  ف  يرارا أحد بعد  سنها حرب   نهاية لهاو
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و بمها  فإن حرب لبنان اسليرة لم تحل المشكمة ح  كام   فمم يعقبها ات اا س م و  ردنلة  بلل إحلراز ردع 
از اسرلدا  الوا عيلة طويمللة  لبضلع سلنوات  ملنح سللكان البملدات فلي الشللمال رلدوما نسلبيًا  سن الطريلا إلحللر 

وستكون أيام مد وجزر؛ وأيام حيلرة طويملة  وستنشل  مشلك ت سياسلية دلعبة فلي الشلرا اسوسلط؛ ودلواريي 
 "قراد وفجر" تديب أردافها شمال ووسط إسرا يله

ت وفي رذ  الحالة  تنتدر القوى المعاديلة إلسلرا يل بل ن تكلون فلي اللوعي العربلي "روايلة نجلاح"  وك نهلا كانل
 ادرة في المعركة مع إسرا يل وجيشها  ولذلك فإن الك م عن  لوة الجليش  واسحاديلث التحميميلة علن إنجازاتل  
فللي المعركللة   تردعهللا  سن حربهللا ليسللت ضللد  باسسللاس  بللل لنقطللة ضللع  الدولللة  ورللم المسللتوطنون فللي 

 بيوتهم والط ب في مدارسهم  ورذ  الحرب بالنسبة لها بسيطة ورليدةه
ذلك ترى إسرا يل أرمية أ  تعطي تمك القوى شعورا ب نها  د تللرج ملن المعركلة القادملة بلل"دورة انتدلار"  ول

وال  انتظرتها معركة أشد ب ضعا   د تكلون فلي المسلتقبل القريلب  ورلو ملا يتطملب التل لي  بلين ري لة القيلادة 
ح الجللو والشللاباك  لشللية مللن "نجللاح العامللة وشللعبة ا سللتلبارات العسللكرية و يللادتْي الجنللوب والشللمال وسلل 

 العممية الجراحية"  وموت أشيام ألرىو
القناعلللة اإلسلللرا يمية السلللا دة تؤكلللد أنللل  فلللي الملللرة التاليلللة سلللي تي العلللدو أ لللوى مملللا كلللان و لللادرًا عملللا إطللل ا 
لللا أن تلل تي "العمميللة  الدللواريي لمللدى أبعللد  وفللي كللل عمميللة تعمللل إسللرا يل عمللا رد العللداد إلللا الدلل ر  وال
القادملة" يرت للع السللعر  فللي إشللارة لمتحللذير مللن ا سللتهانة بللإط ا دللواريي عمللا تللل أبيللب والقللدس  سنلل  منللذ 

أو للم تتجلرأ عملا فعلل ملا فعمتل  حملاس  وبقيلت  -2992سوى العلراا فلي -لم تنجح أية دولة عربية  2948
رملللزًا لدوللللة اليهلللود  -يرقلللم تعرضلللها لمهجملللات الجويلللة والمدفعيلللة ولمتهديلللدات بلللإط ا الدلللواري-تلللل أبيلللب 
 المنيعةو

ومللا أراد  عبللد النادللر وفعملل  دللدام  نجللح فيلل  ال مسللطينيون  فتالمبللوا عمللا العزلللة  وأحسللنوا ا عتمللاد عمللا 
  مؤكلدين فلي 2006حم هم  وفي المنافسة الدالمية بلين أعلدام إسلرا يل حطملوا اللر م القياسلي لحلزب اهلل فلي 

وخ ال مسللطيني فللي البحللر أو فللي تللل أبيللب  سن الحللاجز الللورمي تللم الو للت ذاتلل  أنلل    يهللم رللل سللقط الدللار 
الترا للل ؛ وفلللي حلللرب ا سلللتنزا  يلللولا العاملللل الن سلللي أرميلللة كبيلللرة  مملللا يعنلللي أنللل  بلللات يوجلللد فلللي نظلللر 
ال مسللطينيين وأندللاررم مللا يتو عونلل   ورللو زيللادة الد للة وتطللوير منظومللات السلل ح ودللناعة رؤوس دللواريي 

 أشد فتكًاه
 

 اد العسكرياالستعد
رذا التقدير اإلسرا يمي السا د بتر ب حرب  ادمة يستوجب من  يادة الجليش واسجهلزة العممياتيلة فيل  ا رتكلاز 
عما نيران د يقة  ودلواريي ملن البلر  وفلي الو لت ن سل  اسلتلدام عشلرات او   ملن اللذلا ر  سن الهلد  

طرة التابعللة للل   وببنيتلل  التحتيللة اسساسللية التللي رللو اإلضللرار بمنظومللة النللار اللادللة بالعللدو  وبموا للع السللي
تدعملل  بدللورة مكث للة جللدًا  ممللا يعنللي أن الجلليش يعمللل حثيثللًا عمللا تطللوير  دراتلل  الملتم للة فللي تعامملل  مللع 

 التهديدات اسمنية المحيطة ب ه
القلذا   ومن جممة اسمور المطموب إسرا يميًا إحداث تطور نوعي فيها  درات س ح البحلر  وتطلوير تشلكيل 

الدللارولية البريلللة القلللادرة عملللا التعاملللل ملللع أرلللدا  محدللنة معقلللدة  والتوادلللل بلللين الجنلللود ملللن تشلللكي ت 
ملتم ة في ميدان القتال  فضً  عن كون ا سلتلبارات باتلت العندلر الرا لد اللذي يشلكل بدايلة الطريلا  سن 

 الجيش اليومهالتوادل التكتيكي يعتبر من القدرات البالالة اسرمية التي يطوررا 
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فادتهللا بالمعطيللات   كمللا أن جنللدي سلل ح المشللاة يمكنلل  التوجلل  لممروحيللة الموجللودة فو لل   والتحللدث إليهللا  وال
ووفًقا لذلك تق ل المروحية دا رة نار بشكل سريع جًدا  نحلن نتحلدث علن مجلال كلان معقلًدا كثيلًرا حتلا اليلوم  

 واون أدبح أسهله
حريلة باتلت إحلدى المحطلات المركزيلة فلي تطلوير  لدرات النلار الجديلدة فلي وتمكن اإلشارة إللا أن السلاحة الب

الجللليش اإلسلللرا يمي  فسللل ح البحلللر مجلللال يبقلللا م توًحلللا  بلللدون  لللرى وتهديلللدات  ريبلللة  ويلللدرس طر لللًا جديلللدة 
 سللتال ل  لممسللاندة فللي القتللال البللري  عبللر تشللاليل نيللران د يقللة  ومنظومللات اعتبللرت حتللا اليللوم تابعللة لمبللر 

 ا رات قير الم رولةهكالط
كما أن اتجارات التطوير رذ  ت تي عما لم ية بدا ل أساسية تمر بها ساحات القتال في المواجهات القادمة  
ومنها التاليرات المركزيلة  التلي سلتؤثر عملا كلل سلاحة  وملن جمملة اسملور التركيلز عملا النظريلات الدفاعيلة 

 جودة  ودراسة التركيز عما  وة النار نحو الجبهة الدالميةهلمعدو  ك هم ال جوة التكنولوجية الكبيرة المو 
أليلللرًاهه للللم يكلللن م اج لللًا مطالبلللة نا لللب ر للليس ري لللة اسركلللان الجللليش اإلسلللرا يمي بتحلللديث توجهلللات التطلللوير 
المركزية لدى الجيش  ملن لل ل ت عيلل  وتل  بملا يلت مم والتاليلرات التلي ودل ها بلل"جولة العنل  المعقلدة" فلي 

 سط  من ل ل تقميص مدى الحرب  در الممكن بسبب الهجمات عما الجبهة الدالمية  مما الشرا اسو 
يتطمب توجي  ضربة نارية أولا تدل كل المستويات  وتكون  ادرة عما جمب الحسم تقريبًا  وكل ذلك يعني 

 دعوبة تحديد الرابح من اللاسر في المواجهة اإلسرا يمية القادمةه
 02/0/0223الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 
 

 وجيان لعممة واحدة "حماس"و "فتح" .50
 حسام الدجني
البحللث فللي تللاريي الع  للة بللين حركتللي فللتح وحمللاس  للد يسللاعد دللانع القللرار فللي استكشللا  طبيعللة الدللراع 

 وأشكال  بين ك  الحركتينه
 أواًل: نشأة حركتي فتح وحماس

م  عمللا يللد مجموعللة مللن 2965ام ت سسللت حركللة التحريللر الللوطني ال مسللطيني فللتح فللي اسول مللن ينللاير علل
الشللباب ال مسللطيني  أبللرزرم ياسللر عرفللات وفللاروا القللدومي ولميللل الللوزير  وقيللررم مللن القللادة العظمللام  ومللا 
يميز حركة فتح أن المؤسسين كانوا من تيارات وأيديولوجيات ملتم ة  فمنهم ملن كلان  ريبلًا لجماعلة اإلللوان 

مللن كللان يسللاريًا  وربمللا جللام لقللب أم الجمللارير لللتعكس حالللة عللدم  المسللممين  ومللنهم مللن كللان بعثيللًا  ومللنهم
 التجانس ال كري دالل المدرسة ال تحاويةه

تمك المدارس الملتم ة توحدث لم  رد  واحد ووحيد ورو تحرير فمسطين من بحررا لنهررا  وتوحد الكلادر 
ر واسللتعادة اسرض والمقدسللات ال تحللاوي لملل  رللذا الهللد   وانتهجللت مللن الك للاح المسللمح سللبيً  نحللو التحريلل

 من الدهاينةه
م  وذلللك بعللد 2987أمللا حركللة المقاومللة اإلسلل مية حمللاس فقللد ت سسللت فللي الرابللع عشللر مللن ديسللمبر عللام 

انللد ع ا نت اضللة الكبلللرى ب يللام  ولكلللن حركللة حملللاس كمللا يعرفهلللا ميثا هللا العلللام ب نهللا أحلللد أجنحللة اإلللللوان 
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نلبهللا و ياداتهللا رللم باسسللاس  يللادات تتبللع الجماعللة اسم  ورللي  المسللممين فللي فمسللطين  وبللذلك فللإن معظللم
 موجودة ب مسطين منذ ث ثينات القرن الماضيه

 ثانيًا: العالقة بين حركة فتح وجماعة اإلخوان المسممين
شهدت الع  ة بين حركة فتح وجماعة اإللوان المسلممين حاللة ملن التعلايش النسلبي  وكل ن رنلاك رضلا بلين 

سلليم لللألدوار  فمسللاحة النضللال الللوطني والعسللكري كانللت مللن ندلليب حركللة فللتح  بينمللا عممللت الطللرفين وتق
جماعة اإللوان عما البعد الديني  وتربية اسجيال  ونشر اسفكار اإلس مية  وكان ردفها بنام مجتمع مسلمم 

انيلللات متلللدين  ودلللاحب تملللك ال تلللرة بعلللض الدلللراعات بلللين التيلللارين وتحديلللدًا ملللا كلللان يحدلللل مطملللع الثم
بالجامعللللات ال مسللللطينية  نتيجللللة محاولللللة كللللل طللللر  ا  تللللراب مللللن مسللللاحة الطللللر  اولللللر  وفللللي منتدلللل  
الثمانينللات بللدأت الحركللة اإلسلل مية المزاوجللة بللين العمللل الللدعوي والنضللالي  وسللاعد فللي ذلللك كثيللرًا انللد ع 

 مه2987ا نت اضة الكبرى عام 
 ثالثًا: العالقة بين حركتي فتح وحماس

يس حركة حماس  بلدأت الحركلة بجنلي ملا زرعتل  جماعلة اإلللوان المسلممين  فكلان المجتملع بحاجلة بعد ت س
ماسلللة لتيلللار دينلللي نضلللالي فلللي آن واحلللد  وبلللذلك نجحلللت حملللاس فلللي اسلللتقطاب عشلللرات الشلللبان  وشلللكمت 
 المسللاجد بللؤرة لنمللو التيللار الللديني فللي فمسللطين  وشللعرت حركللة فللتح بللاللطر  ونقمللت  راررللا مللن اللللارج إلللا
الللدالل  وشللكمت القيللادة الوطنيللة الموحللدة  والتللي جمعللت  للوى منظمللة التحريللر ال مسللطينية  ولللم تشللارك بهللا 
حركتللي حمللاس والجهللاد اإلسلل مي  وألللذت الع  للة بللين الطللرفين منحللا آلللر  إلللا أن وجللود ا حللت ل فللي 

يللر ال مسللطينية ات للاا معظللم اسحيللان كللان عندللر وحللدة والتقللام بللين الحللركتين  إلللا أن و عللت منظمللة التحر 
أوسمو  والذي بموجب  انتقمت حركلة فلتح ملن النضلال إللا العمميلة السلممية  وتركلت مسلاحتي النضلال واللدين 
لحركللة حمللاس  وعمللا الللرقم مللن محللاو ت السللمطة ال مسللطينية احتللوام حمللاس مللن للل ل الترقيللب والترريللب  

بودلمة عملا ملا كانلت عميل   وعلادت حركلة ونجحت في بعض الحا ت  إ  أن انت اضلة اس دلا أعلادت ال
فللتح منافسللة حمللاس فللي اللللط النضللالي  ونجللح ياسللر عرفللات مللن المزاوجللة بللين الحكللم والنضللال  ولكللن بعللد 

م 2006مقتم   وفوز محمود عباس با نتلابات الر اسية عما أساس شعار   لعسكرة ا نت اضة  وفي يناير/
ت حركلة فلتح ن سلها فلي تراجلع  فحملاس احتملت المسلاحة الدينيلة فازت حماس با نتلابلات التشلريعية  ووجلد

والنضللالية وفللي طريقهللا لمسلليطرة عمللا الحكللم  والمزاوجللة بللين كللل مللا سللبا بشللكل أبهللر المجتمللع ال مسللطيني 
 واإل ميمي والدوليه

 رابعًا: الخروج من المأزق
الدللراع  وعنللد وجللود أكثللر تبللدأ  رنللاك حكمللة تقللول  'عنللدما يوجللد فللرد يسللود السلل م  وعنللد وجللود اثنللين ينشلل 

 التحال ات'ه
نملا أن ندلنع برنامجلًا توافقيلًا تلذوب الحركلة الوطنيلة بل   وربملا للو  ورنا   أ دد ت رد طر  بالمشهد كمل   وال
نجح اإلطار القيادي المؤ ت بإد ح منظمة التحرير فإن رذا الجسم يدمح سن يعبر عن كل الشعب وعن 

 مشروع  التحرريه
 00/0/0223، عربي، لندنالقدس ال
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 أمل جّمال
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كتللللب كثيللللرون عللللن ا نتلابللللات اإلسللللرا يمية اسليللللرة  و  حاجللللة إلعللللادة طللللرح كللللل معانيهللللا  إ  أن السللللموك 
  بعللض الللد  ت المهمللة  كونلل  يعكللس السياسللي لللبعض اسحللزاب للل ل تللداول إ امللة ا  للت   الحكللومي  للل

ظللوارر مركزيللًة فللي المجتمللع اإلسللرا يمي مللا زالللت كامنللًة فللي الحللراك السياسللي ولللم تْطللُ  بشللكل واضللح عمللا 
 السطحه

–بين  ا دين لحزبين جديلدين -ولكن القوي-إن إحدى النتا   المقمقة ل نتلابات رو ا  ت   قير الرسمي 
رللذا «ه البيللت اليهللودي»  ون تللالي بينيللت ر لليس حللزب «يللش عاتيللد»س حللزب  للديمين  ورمللا يللا ير لبيللد ر للي

ا  ت   يعكس أحد التحو ت الجارية في المجتمع اإلسرا يمي بشكٍل كبير  ورو تداعد  وة الطبقة الوسطا 
ريًا  المعولمللة  التللي تحللاول أن تمللزج بللين إيمانهللا العميللا بالدولللة اليهوديللة المتطللورة تكنولوجيللًا  والقويللة عسللك

ظهاررا عما أنها جزٌم من  والقادرة عما أن ت رض إرادتها عما محيطها بالقوة  وبين عولمة الدولة اليهودية وال
تهديللدات  للوى متطرفللٍة آلللذة بالتدلللاعد فللي العللالمه إن المللزج بلللين « يعلللاني»العللالم الالربللي المتطللور  الللذي 

يللًة حللول مسللتقبل المجتمللع اإلسللرا يمي ورؤيتلل  أسلمام الحللزبين تنطللوي عمللا د  ٍت عميقللٍة تعكللس مقوللًة مركز 
 السياسية  وري  إذا كان رناك مستقبل  فهو بيٌت يهوديه
المقامللة عمللا اسراضللي ال مسللطينية المحتمللة  « أري يللل»إن افتتللاح يللا ير لبيللد حممتلل  ا نتلابيللة فللي مسللتوطنة 

ريد ملن الحكوملة المسلتقبمية أن يدب في مو   ن تالي بينيت  الذي يدافع عن ا ستيطان والمستوطنات  وي
تنعللا حللل الللدولتين والمضللي  للدمًا فللي فللرض اإلرادة اإلسللرا يمية عمللا الشللعب ال مسللطيني  مللن للل ل ت ريللغ 

فللي حللال لللم تسللتطع الحكومللة -عمميللة إ امللة الدولللة ال مسللطينية مللن أي مضللموٍن حقيقللي  وجعللل رللذ  الدولللة 
 م رقة السيادةه -اإلسرا يمية منع إ امتها

هٍة ألرى  كون ن تالي بينيت رجً  ذا لم ية في عالم الحاسوب والمعموماتية  ومتدّينًا ملع إيملاٍن عميلٍا من ج
بحلا شللعب إسللرا يل عملا كللل فمسللطين التاريليللة  وكونل  أيضللًا يركللز عمللا ألويلة الشللعب اليهللودي مللن دون 

توجهللات حللزب لبيللد  الللذي  فللارٍا  فهللذا يللدل عمللا أن مشللروع  السياسللي ورؤيتلل  اسيديولوجيللة يتماشلليان مللع
درح أكثر من مرٍة ب ن  يتعمم التوراة منذ زمن  وذلك ب ن روية الدولة اليهودية تشكل  اعدًة أساسيًة في رؤية 

 حزب   وب ن راجس  اس وى رو توفير فرٍص لإلسرا يميين كي ينجحوا في حياتهم كما نجح بينيته
  رلللو د للللٌة «تقاسلللم العلللبم»فلللرض أجنلللدٍة تتعملللا بقضلللية رلللذا ا  لللت   اللللذي أتلللا سسلللباٍب سياسللليٍة رلللدفها 

واضللحٌة عمللا أن التوجلل  المهلليمن فللي المجتمللع اإلسللرا يمي رللو الهللم الللدالمي  وترتيللب شللؤون البيللت لتحديللد 
ومن يحدد مضامين   وا تدار النقاش حولل  عملا « العبم»روية المجتمع المستقبميةه إن عدم تداول معنا 

وٌر تشللكل د لللًة إضللافيًة عمللا توجهللات  يللادات الطبقللة الوسللطا اسشللكنازية فللي المجتمللع اليهللودي  رللي أملل
المجتمع اإلسرا يمي  التي ُتعنا بهموٍم مدمحيٍة بعيدٍة كل البعلد ملن  ضلايا العمميلة الت اوضلية وحلل الدلراع 

ب ومسللاواتهم ال مسللطيني  و ضللايا ال قللر واإلفقللار الحقيقيللة فللي المجتمللع  و ضللايا المللواطنين العللر –اإلسللرا يمي
 بالمجتمع اليهوديه

 يمللًة أساسلليًة فللي المجتمللع  « الدللالح العللام»يعللود إلللا رؤيللٍة جمهورانيللٍة محافظللٍة تضللع « العللبم»مدللطمح 
وتحلول الللو م الللوطني ومللدى العطللام لهلذا الدللالح  مللن للل ل اللدمللة العسلكرية وا نلللراط فللي سللوا العمللل 

لهويللة المجتمعيللةه إن الللدم  بللين موادلل ات ود  ت حزبللي لبيللد ودفللع الضللرا ب  مقياسللًا أساسلليًا ل نتمللام وا
وبينيلللت  التلللي تودلللي بالتقلللدم والتكنولوجيلللا والعولملللة والثقافلللة اسوروبيلللة الالربيلللة اسشلللكنازية  وبلللين د  ت 

المحلللافظ  رلللو انعكلللاٌس لمرؤيلللة اسيديولوجيلللة المهيمنلللة فلللي –اللللذي يعلللود لم كلللر القلللومي« العلللبم»مدلللطمح 
لرقم مللن التنا ضللات الظارريللة القا مللة فللي المجتمللع اإلسللرا يمي بشللكٍل عللام  إ  أن ا نتلابللات إسللرا يله وبللا



 
 
 

 

 

           32ص                                    0778العدد:                00/0/0223الجمعة  التاريخ:

المحافظلة بالطلاٍم -الدينيلة–أفرزت منظومة اسل ا اسساسية المقبولة بشكٍل واسٍع  فباتت المنظوملة الوطنيلة
 ما السياسة اإلسرا يميةهتكنولوجي حداثي ُمَعْوَلم  وبقيادة جديدة تعيد دياقة الهيمنة اسشكنازية ع

إنها المنظومة التي تلدم  بلين المسلتوطن اللذي ينهلب اسرض ويعتلدي عملا اسمل ك  وبلين اإلع ملي اللذي 
ُيعنا بالمدالح الضيقة لمطبقة الوسلطا  والتلي رمهلا اسساسلي رلو تحسلين مسلتوى معيشلتها  حتلا للو أتلا 

فللي المجتمللع  لدودللًا العللرب والمهللاجرين مللن ذلللك عمللا حسللاب  طاعللاٍت واسللعٍة مللن ال قللرام والمنسلليين 
  إذ وبللالرقم مللن أن الشللعار اسساسللي 2022أفريقيللاه ركللذا كانللت الحللال عمللا اسقمللب فللي تظللاررات دللي  

  إ  أن المقولة اس وى لمتظاررات كانت أنها ليست سياسيًة  «الشعب يريد عدالة اجتماعية»لمتظاررات كان 
 وية واسعبام القوميةهوت ترض وجود شعٍب متآٍخ في اله

ليبرملان فلي إزاحلة الكثيلر -إن ا  ت   القا م بين لبيد وبينيت رو د لٌة إضافيٌة عما نجاح ا لت   نتانيلارو
ال مسطيني  –من الموضوعات الشا كة من اسجندة السياسية  لدودًا تمك المتعمقة بحل الدراع اإلسرا يمي

اضللحٌة عمللا أن السياسللة اإلسللرا يمية باتللت مقتنعللًة بلل ن التهديللدات وا نشللالال بمللا رللو دالمللي  ورللذ  د لللٌة و 
اللارجية قير وجوديٍة  رقم أ اويل ر ليس اللوزرام  وبل ن القضلية اإليرانيلة ملادٌة اسلته كيٌة لإلعل م ملن أجلل 

 إزاحة اسنظار عن  ضايا شا كٍة ألرىه
اإلسرا يمية الحالية  التي تريد أن تعيش حياة لبيد وبينيت رما مزيٌ  من اتجاراٍت تشكل معادلًة تعكس الهوية 

رفاريٍة متقدمٍة  حتا في المستوطنات  ومن أجل ذلك عميها أن تكون متطورًة تكنولوجيًا ومعولملًة ا تدلاديًاه 
رذ  العوامل من ش نها أن توّفر لمدوللة اليهوديلة القلدرة عملا فلرض إرادتهلا عملا محيطهلا  ملن دون دفلع ثملٍن 

سرا يمي أو يلدش مددا يتها أمام ن سها وأمام العالم الديمو راطيه لهذا فلإن نتلا   ا نتلابلات يهدد الحمم اإل
تمكِّنهلا ملن تلوفير « معقوللةٍ »ري مرآٌة لمهويلة اإلسلرا يمية الجديلدة اوللذة بلالتبمور  والتلي تبحلث علن توازنلاٍت 

 لهقطاٍم أل  ي لوا ٍع في  الكثير من الالبن وال ساد والقمع وا ستال 
رنللاك مللن اعتبللر ا نتلابللات اسليللرة عمميللة تدللحيٍح لسياسللاٍت تميللزت بهللا حكومللة نتانيللارو الحاليللة  إ  أن 
نملا رلو تبلدٌل  الد  ت المنعكسة في ا  ت   المذكور تؤكد أن رذا التدحيح   يعني تالييرًا في الجلورر  وال

 في المظهره
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 آري شبيط
يريللد ي يللر لبيللد ان يدللبح ر لليس الللوزرامه حسللنه   يممللك لبيللد التجربللة المطموبللة كللي يدللبح ر لليس الللوزرامه 
حسنه لكن لبيد ذو  درات سياسية مدرشة بررن عميها في المعركة ا نتلابيةه حسنه ولهذا كي يبلررن عملا 

 سللرا يمي الوسلليم ان يبللررن عمللا انلل  انلل  يسللتحا ان يكللون ر لليس الللوزرام فللي المسللتقبل  يجللب عمللا رللذا ا
 يعر  ان يقرأ لريطة الوا ع جيداه وعمي  ان يبررن عما ان  يعر  الت ريا بين الالث والسمينه

اللليكم لريطللة الوا للع  انهللارت تسللوية الشللرا ا وسللطه ولللم تعللد موجللودة منظومللة القللوى الُمقللرة ل وضللاع التللي 
ات السنينه فايران عما ش ا احراز القلدرة الذريلة  وفلي مدلر مّكنتنا من ان نعيش رنا عما نحو معقول عشر 

عدم استقراره وسوريا تنتقض ُعراراه وتهدد حماس التي تسليطر عملا القطلاع بالسليطرة عملا يهلودا والسلامرة 
 ايضاه
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ان  إسلرا يلمن الواضح تماملا فلي رلذ  الحلال أنل  ملن اجلل ا بقلام عملا اللردع وحمايلة الحلدود سليجب عملا 
لقوة بين ال ينلة وا للرى فلي منلاطا ملتم لةه وسلتحتاج اسلرا يل  سلتعمال القلوة اللا الشلرعيةه لكلن تستعمل ا

اسللرا يل المحتمللة والمسللتوطنة رللي اسللرا يل مللن قيللر شللرعيةه ولهللذا يجللب عمللا اسللرا يل مللن اجللل ا مللن ان 
تجميلد الدلحيح فقلط رلو تجمد فورا البنام في المستوطنات التي ليست ري في الكتل ا سلتيطانية الكبيلرةه وال

 الذي سيمنح اسرا يل الشرعية التي تحتاج اليها لحماية وجودراه
أللل  اسللرا يميه وفللي السللنوات ا ربللع  360واللليكم لريطللة الوا للع  يسللكن فللي يهللودا والسللامرة اليللوم نحللو مللن 

ألل ه و   200ة بلل أل اه و د يزيد العدد في السنوات ا ربلع القادمل 65ا ليرة زاد عدد المستوطنين بنحو من 
يعمللم أحللد بالضللبط مللا رللي نقطلللة ال عللودة لكللن نقطللة ال عللودة موجللودةه فلللورام لللط مللا لسللنا بعيللدين عنللل  
سيدللبح تقسلليم الللب د قيللر ممكللن وتدللبح اسللرا يل دولللة ذات  للوميتينه ولهللذا يجللب عمللا اسللرا يل مللن اجللل 

الكتللل ا سللتيطانية الكبيللرةه فالتجميللد  الدللهيونية ان تجمللد فللورا البنللام فللي المسللتوطنات التللي ليسللت رللي فللي
 الدحيح وحد  سيمنح اسرا يل مستقب ه

اذا كللان لبيللد يقللرأ لريطللة الوا للع وُي للرا بللين الالللث والسللمين فللان ا سللتنتاج السياسللي واحللد ورللو ان الحكومللة 
ة فلي علبم الثالثة والث ثين لدولة اسرا يل يجب ان تكون حكومة تجميده اجل يجلب عميهلا ان تعلال  المسلاوا

اللدمة في حكمة واعتداله وعميها ان تالير طريقة الحكم في حكمة وحذره وعميها ان تهتم بالتربية وا سكان 
والدحةه لكن الحكومة القادمة يجلب ان تسلعا اللا كلل رلذ  ا رلدا  الدالميلة السلامية فلي و لت يكلون فيل  

ي المسللتوطناته فاسلللرا يل ملللن قيلللر تجميلللد  سللرا يل بنيلللة سياسلللية أمنيلللة متينلللة تعتمللد عملللا تجميلللد البنلللام فللل
 دحيح  د ُتدفع الا دوار استراتيجي يمنع مواجهة المشك ت العميقة لممجتمع ا سرا يمي والدولة ا سرا يميةه
واذا كان لبيد يقرأ لريطلة الوا لع وُي لرا بلين الاللث والسلمين  فلان ا سلتنتاج السياسلي واحلد ورلو ان الحكوملة 

حريللديينه ويجللب عميهللا ان تشللتمل  -وسللط  -دولللة اسللرا يل يجللب ان تكللون حكومللة ليكللود الثالثللة والث ثللين ل
عما الميكود بيتنا ويوجد مستقبل وشاس والحركة وكديماه و  مكلان لمحمل  السلالر بلين لبيلد ون تلالي بينيلته 

  يجلوز ان تُقيلد و  يجوز ان ُيستعبد التوا الا تاليير المركز السميم لشهوة ا ستيطان عند قلوش ايملونيمه و 
القلليم الجميمللة عنللد روت كمللدرون الللا العندللرية وال دللام النسللام عنللد الحالللام زلمللان مممللاد والحالللام دو  
لي للوره و  يمكللن الحللديث عللن دللاحب السلليادة ا سللرا يمي ومسللايرة حالللامي الللرفض ومشللجعي الللرفض مللن 

 ا تحاد الوطني و'تكوما 'ه
يسللتطيع لبيللد اذا  للرأ  متلل لرا  لريطللة الوا للع وفللّرا  متلل لرا  بللين الالللث إن ا يللام القادمللة رللي ايللام مهمللةه و 

والسمين ان يمنح اسرا يل حكومة فيها قيلر  ميلل ملن اسملله لكلن اذا تمسلك لبيلد بلالحم  الالريلب ملع البيلت 
اليهللودي فسللي رض عمللا بنيللامين نتنيللارو البيللت اليهللودي ويمنللع بللذلك التجميللد ويشللجع التطللر  ويضعضللع 

 سللرا يميه فهللل رللذا رللو المسللتقبل الللذي أراد  ا سللرا يميون الللذين دللوتوا لحللزب يوجللد مسللتقبل؟ ورللل البيللت ا
رذا رو المسلتقبل اللذي يبلررن عملا ان لبيلد دلاحب القلدرات المطموبلة ليدلبح ر ليس اللوزرام فلي المسلتقبل؟ 

 ان ا لتيار رو التيار ي يره
 22/2/2023 -رآرتس 
 00/02/0223، القدس العربي، لندن
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