
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

  أبو مرزوق: حماس ال تتحمل مسؤولية تعطيل المصالحة
يرانن الدول العربية مشغولة بدعم الثورات مالية ل  أزمةتعاني من  حماس: البردويل  قمصت الدعم وا 

 قبل استئناف المفاوضات والترتيبات المنية أوالً  "إسرائيلـ "نتنياهو: االعتراف ب
 "تايمز": الواليات المتحدة منحت "إسرائيل" حرية التعامل مع التهديدات اإليرانية

 ة"طني الفمسطيني واآلفاق المحتممأزمة المشروع الو "": ةالزيتونمركز جديد "

كيري يحاول ترتيب لقاء قمة 
 إسرائيمي في عمان -فمسطيني 

 بالضفةخطة لدعم االقتصاد  ويعد
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           1ص                                    1714العدد:                01/3/1102الربعاء  التاريخ:

  :أخبار الزيتونة
 3 ة"أزمة المشروع الوطني الفمسطيني واآلفاق المحتمم"": ةالزيتونمركز جديد "  

  

  السمطة:
 7 عربية عباس يبحث مع أمير قطر تطورات القضية الفمسطينية ومبادرة السالم ال  

 7 عزيز الدويك: زيارة كيري لتبريد المنطقة استعدادًا لعدوان قادم  

 8 الحمد: عباس ينتظر قرار لجنة االنتخابات لبدء مشاورات تشكيل الحكومة عزام   

 8 في المحاكم الدولية "إسرائيل"بمالحقة  الفمسطيني الشعب منظمة التحرير تؤكد حق    

 8 السرى  دين سياسة اإلهمال الطبي بحق  الحكومة في الضفة ت  

 01 لمتواصل مع عمالئه  صغيراً  مسؤول أمني في غزة: االحتالل طور جهازاً   

 01 موظفو السمطة الفمسطينية في غزة يطالبونها بدفع رواتبهم  

 00 يدعو اإلمارات لالستثمار في فمسطين وزير االقتصاد في الضفة  

 00 وجود شركات فمسطينية برأسمال إسرائيمي الضفة: مسؤول في وزارة االقتصاد ينفي   

 01 إذا قتل ممك الردن بورقيبة فسوف آمر الفدائيين بقتمه" نقال عن عرفات: ويكيميكسوثيقة لـ"  

 01 دحالن يعيد نشاطاته بغزة: نت الجزيرة  

  
  المقاومة:

 02  المصالحة أبو مرزوق: حماس ال تتحمل مسؤولية تعطيل  

يرانن الدول العربية مشغولة بدعم الثورات مالية ل  أزمةتعاني من  حماس: البردويل    03 قمصت الدعم وا 

 04  أبو زهري يطالب فتح بوقف سياسة "االنتقائية في ممف المصالحة"  

 04  موحدة أساسها المقاومة لتحرير الرض والمقدسات إستراتيجيةماس تدعو إلى ح  

 04 إسرائيمية شرق خان يونس تفجير عبوة بجرافة عسكريةغزة:   

 05 الحموة والتوتر إلى مخيم عين االنفجاراتعودة لبنان:   

 05 "الحر السوري الجيشـ ": ال مراكز لفي لبنان مخيمات الشمالبفصائل المقاومة والمجان الشعبية   

 05  كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار اغتيال القادةاليوم ذكرى   

  
  :اإلسرائيميالكيان 
 06 قبل استئناف المفاوضات والترتيبات المنية أوالً  "إسرائيلـ ": االعتراف بنتنياهو  

 06 استئناف المفاوضات لن يتم وفقا لمشروط الفمسطينية بأي حال من الحوال: زئيف ألكين  

 06 نسرائيمي قتل فمسطينييإالسجن مدى الحياة لمستوطن   

 07 أعوام بتهمة التجسس لصالح حزب اهلل 6: الحكم عمى فمسطيني بالسجن "إسرائيل"  

 07 "الطمسي"مع  "إسرائيل"تركيا ال تزال تواصل وضع العراقيل أمام تعاون  :معاريف  

 08 رغم إطالق الصواريخ حماسحركة ب الزالت تثقسرائيمية ن اإلمجهزة الأهآرتس:   

 08  : ديان خطط لمنح المواطنة والجنسية لسكان بيت لحم ورام اهلل لمسيطرة عميهمويكيميكس  

  



 
 
 

 

 

           2ص                                    1714العدد:                01/3/1102الربعاء  التاريخ:

  الرض، الشعب:
 08 واستمرار حصار العديد من المخيمات سطينيانشهيدان فم ة":ي سورييالعمل من أجل فمسطين"  

 11 القدس: مخطط استيطاني لتوسيع حائط البراق  

 10 العيساوي: لن أوقف إضرابي إال بحريتيالسير   

 10  سكرية اإلسرائيميةالسير العيساوي يقرر مقاطعة المحاكم الع  

 10 التاج في وضع صحي خطير محمد شؤون السرى: السيروزارة   

 10 مواطنين بينهم المحرر حالحمة ستةمحدث: االحتالل يعتقل   

 11 شجرة في الخميل 241ع قوات االحتالل تتوغل قرب خان يونس وتقتم  

 11  تول د أغنيات شعبية فمسطينية "إسرائيل"عمى  "هاكرز"هجمات الـ  

 11 لمضفة الغربية اإلسرائيميينصحفيون فمسطينيون يطالبون بمنع دخول الصحفيين   

 12 واصمون التظاهر ويغمقون مقرات الونروا احتجاجا عمى تقميص خدماتهاالجئو غزة ي  

 12 الحريات الشخصية لممواطنينب: الجهزة المنية بغزة ال تممك أي حق قانوني لمتدخل "الضمير"  

 13 دار تشريعات باسم المجمس التشريعي غزة: "المنظمات الهمية" تطالب بالتوقف عن إص   

 13  االحتالل يحتجز ألف شاحنة محممة بالبضائع ويمنع دخولها إلى غزة  

  

  : صحة

 13 إجراء أول عممية قمب مفتوح لطفل فمسطيني بغزة  

  

  الردن: 

 14 في المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية نكون طرفاً الحكومة الردنية: لن   

  

  عربي، إسالمي:

 14 سائحًا إسرائيميا عبر منفذ طابا 0525منتجعات جنوب سيناء السياحية تستقبل   

 14 إلى تركيا مرة"ضحايا "مر  إرجاء زيارة لجنة إسرائيمية خاصة بتعويضاتتركيا:   

 14 الطمسيفي تعاونها مع حمف شمال  "إسرائيل" أمام"معاريف": تركيا ال تزال تضع عراقيل   

 15 قطر وفمسطين توقعان مذكرة تفاهم لمتعاون المني  

 15 ة إدارة المؤسسات اإلعالمية بغزةمركز الجزيرة ينظم دور   

 15 حل لمنزاع المنطقة إيجادموشيه شاريت واقترح ل: عبد الناصر توجه "إسرائيل" يزعم أرشيف  

 15 في محافظة طولكرم "الخيرية اإلماراتية" توزع مصاحف "بريل" عمى المكفوفين  

 16 غزةبجهاز المني لم من المواقع اإلسرائيمية تم إرسالها الممفات المتحصل عميها ":الشرق الوسط"  

  

  دولي:

 16 "تايمز": الواليات المتحدة منحت "إسرائيل" حرية التعامل مع التهديدات اإليرانية  

 16 مجمس العالقات الوروبية يندد بمنع تل أبيب نائبين مغربيين من دخول الراضي الفمسطينية  

 16 تحم ل آشتون وبان كي مون المسؤولية عن حياة العيساوي "العربية لحقوق اإلنسان"  



 
 
 

 

 

           3ص                                    1714العدد:                01/3/1102الربعاء  التاريخ:

  
  حوارات ومقاالت:

 17 عدناف أبو عامرءة حماس العتذار "إسرائيل" لتركيا بموازين الربح والخسارة... قرا  

 21 حممي موسىوساطة كيري السرية: إغراء اقتصادي لمفمسطينيين...   

 21 عريب الرنتاويوما ظهر... « جبل الجميد»ما خفي من   

 23 اليكس فيشمافخطة كيري لتحقيق التسوية...   

  
 24 :كاريكاتير

*** 
 
 بالضفةخطة لدعم االقتصاد  ويعد إسرائيمي في عمان -كيري يحاول ترتيب لقاء قمة فمسطيني  

ميركػي جػوف كيػريي فػي الاػدس ال ربيػ  في الوقت الذي أعمػف فيػو وزيػر الجارجيػ  األ: تؿ أبيب: نظير مجمي
أمػػس عػػف زحػػراز تاػػدـ فػػي جولػػ  المحادمػػات الحاليػػ  مػػر ريػػيس الػػوزراء اهسػػراييمي بنيػػاميف نتنيػػاىوي والػػرييس 

ي فػػي موقعيػػا «يػػديعوت أحرونػػوت»الفمسػػطيني محمػػود عبػػاسي حػػوؿ اسػػتيناؼ المفاوصػػاتي كشػػفت  ػػحيف  
يػػ  زسػػراييؿ والفمسػػطينييف يجمسػػوف معػػا فػػي محادمػػات اهلكترونػػيي أمػػسي أف كيػػري أعػػرب عػػف أممػػو فػػي ر  

رباعيػػ  فػػي عمػػاف بمشػػارك  الوتيػػات المتحػػدة واألردف عػػف أف كيػػري يسػػعى لترتيػػب جمسػػ  قريبػػ  لممفاوصػػيف 
أردنيي وأنو يحاوؿ زقناع عباس ونتنيػاىو بػ ف تفتػت   –اهسراييمييف والفمسطينييف في عماف بحصور أميركي 

 م  بينيما..ىذه المفاوصات بمااء ق
لاػػد أجرينػػا لاػػاءيف طػػويميف ومممػػريف وديػػيف جػػداي وأعتاػػد أف »وقػػاؿ:  لنتنيػػاىووأشػػاد كيػػري بالتوجػػو اهيجػػابي 

يػػػاه عمػػػى أف ناػػػوـ بػػػبعض  ننػػػا راصػػػوف عػػػف مصػػػموف المناقشػػػاتي واتفاػػػت وان باهمكػػػاف الاػػػوؿ زننػػػا تاػػػدمناي وان
 «.المراجعات في األسابير المابم 
حافييفي اتصػػ  أف التاػػدـ الػػذي يتحػػدث عنػػو كيػػري ىػػو فػػي مجػػاؿ التسػػيي ت وجػػ ؿ الػػرد عمػػى أسػػيم  ال ػػ

تحدمنا عف عدة مبادرات اقت ادي  »اتقت ادي  التي وافؽ نتنياىو عمى الاياـ بيا تجاه الفمسطينييفي زذ قاؿ: 
وأصػػاؼ أنػػو اتفػػؽ مػػري نتنيػػاىو وعبػػاسي عمػػى اتجػػاذ جطػػوات معينػػ  لػػدفر التنميػػ  اتقت ػػادي  فػػي  «.ميمػػ 

زال  بعض الحواجز والايود التي تعرقؿ األعماؿ التجاري  في األراصي الفمسطيني   ي موصحاالصف  ال ربي ي وان
 أنو سيكشؼ عف كامؿ تفا يؿ الجط  اتقت ادي  في األسبوع المابؿ.

01/3/1102الشرق، الوسط، لندن،   
 

 ة"تممأزمة المشروع الوطني الفمسطيني واآلفاق المح" :الزيتونةمركز جديد " 
فػػػػي ظػػػػؿ حالػػػػ  اتنسػػػػداد التػػػػي يعيشػػػػيا مسػػػػار العمػػػػؿ الػػػػوطني : حسػػػػف زبحػػػػيصعػػػػرض  -جػػػػاص الزيتونػػػػ  

الفمسطيني منذ سنواتي مر جمود مسار التسوي  مف جي  وتعطّػؿ مسػار المااومػ  المسػمح  مػف جيػ  أجػر ي 
ج منيػا. وربمػػا تبػدو الحاجػ  ممحػػ  لمبحػث فػي أسػػباب أزمػ  المشػروع الػػوطني الفمسػطيني ومحاولػ  زيجػػاد مجػر 

مف ىنا جاء اجتيار مركز الزيتون  لمدراسات واتستشارات في بيروت ىذا الموصوع لبحمو في كتابػو ال ػادر 
 م جرًا بعنواف "أزم  المشروع الوطني الفمسطيني واآلفاؽ المحتمم ".



 
 
 

 

 

           4ص                                    1714العدد:                01/3/1102الربعاء  التاريخ:

  ػػفح  مػػف الاطػػر المتوسػػطي موزعػػ  عمػػى 057الكتػػاب ىػػو مػػف تحريػػر د. محسػػف محمػػد  ػػال ي وياػػر فػػي 
تسع  ف وؿي يحاوؿ فييا عشرة مف الباحميف والمتج  يف في الش ف الفمسطيني تسػميط الصػوء عمػى أزمػ  
المشروع الوطني الفمسطينيي والبحث عف مكامف الجمؿي وعف جوانب الت مير المجتمف  في ىذه األزم ي عربيًا 

س ميًا ودوليًا )وج و ًا الت مير األمريكي(ي وعف سبؿ الجػروج منيػا.  وتجػدر اهشػارة زلػى أف ىػذا الكتػاب وان
ىػػو فػػي أ ػػمو حماػػ  ناػػاش نظميػػا المركػػز فػػي وقػػت سػػابؽي وتسػػتند  البيػػ  ف ػػولو عمػػى أوراؽ العمػػؿ التػػي 

 قدمت ج ليا.
ترّكػػز الف ػػوؿ األربعػػ  األولػػى مػػف الكتػػاب عمػػى تاػػديـ عػػدة ر   لخزمػػ  وأسػػبابيا والمجػػارج المحتممػػ  منيػػاي 

سػػػػي  الم مػػػػ  األبػػػػرز فػػػػي السػػػػاح  الفمسػػػػطيني  )فػػػػت ي وحمػػػػاس أبػػػػرز الاػػػػو  وىػػػػي تشػػػػمؿ ر   التيػػػػارات السيا
اهس مي ي والجبي  الشعبي  أبرز الاو  اليساري (ي مف جػ ؿ ف ػوؿ كتبيػا سياسػيوف مػف تمػؾ التيػاراتي زلػى 
جانب ر ي  نادي  تاريجيػ  لخزمػ  بامػـ باحػث أكػاديمي متج ػص. وبيػذا يحسػب لمكتػاب محاولتػو تاػديـ نػوع 

لتوازف في عرض الر   واألفكػاري دوف أف يات ػر عمػى مااربػ  األزمػ  مػف زاويػ  واحػدة أو مػف منظػور مف ا
 فريؽ بعينو.

ويتنػػاوؿ الف ػػ ف الجػػامس والسػػادس قػػراءتيف ناػػديتيف فػػي تجربػػ  كػػؿ مػػف منظمػػ  التحريػػر والسػػمط  الوطنيػػ  
 ػالح  الفمسػطيني  والمشػروع الػوطني الفمسطيني ي تمييما م مػ  ف ػوؿ تبحػث تػ مير المػورات العربيػ  عمػى الم

مكانػػات تحييػػدهي والوتيػػات المتحػػدة وأزمػػ   الفمسػػطينيي والتػػ مير اهسػػراييمي عمػػى  ػػناع  الاػػرار الفمسػػطيني وان
 المشروع الوطني.

فػػػػي تمييػػػػده لمكتػػػػابي يػػػػذكر د. محسػػػػف  ػػػػال  أف حالػػػػ  التػػػػ ـز ليسػػػػت أمػػػػرًا جديػػػػدًا عمػػػػى المشػػػػروع الػػػػوطني 
ى  ػػراع الحسػػيني  والنشاشػػيبي  أيػػاـ اتحػػت ؿ البريطػػانيي ومااطعػػ  الف ػػايؿ الفداييػػ  الفمسػػطينيي مشػػيرًا زلػػ

لمنظمػػ  التحريػػر الفمسػػطيني  عنػػد نشػػ تياي تعتبارىػػا  نػػذاؾ محاولػػ  مػػف النظػػاـ الرسػػمي العربػػي لمييمنػػ  عمػػى 
تكػػويف األزمػػ  العمػػؿ الػػوطني الفمسػػطيني. وياػػّدـ بعػػد ذلػػؾ مجموعػػ  مػػف العوامػػؿ التػػي يػػر  أنيػػا تتػػداجؿ فػػي 

الحاليػػػ ي تشػػػمؿ: أزمػػػ  اليويػػػ  واأليػػػديولوجياي واتجػػػت ؼ عمػػػى تحديػػػد األولويػػػات والمسػػػاراتي و يػػػاب العمػػػؿ 
الم سسػػيي والتػػ مير الجػػارجي فػػي  ػػناع  الاػػرار الفمسػػطينيي ومجموعػػ  عوامػػؿ ذات أبعػػاد ماافيػػ  حصػػاري  

 يرىاي وبعدًا تاريجيًا يتعمؽ ب زمػ  الماػ  التػي متعما  ج و ًا بفف زدارة اتجت ؼ والتداوؿ السممي لمسمط  و 
تكرست في الع قػات الف ػايمي  وج و ػًا بػيف فػت  وحمػاس عمػى مػد  ربػر قػرفي وأزمػ  الايػادة الفمسػطيني  
التي لـ ترَؽ زلى مستو  تطمعات شعبياي وأجيرًا حال  التشتت والتشرذـ التي يعيشيا أبنػاء الشػعب الفمسػطيني 

 عمى اتجتماع والتفاىـ و ناع  الارار. والتي تعّاد قدرتيـ
 

 رؤى متباينة
عكسػػت الػػر   المجتمفػػ  التػػي قػػدمتيا الاػػو  السياسػػي  الفمسػػطيني ي وج و ػػًا فػػت  وحمػػاسي وجػػود حالػػ  مػػف 
التبػػػايف فػػػي تو ػػػيؼ األزمػػػ  وأسػػػبابياي ت تجمػػػو فػػػي جػػػزء منيػػػا مػػػف كونيػػػا اسػػػتمرارًا لمتجاذبػػػات واتتيامػػػات 

ي زت أف تمػػؾ الػػر   أظيػػرت فػػي الوقػػت نفسػػو وجػػود نػػوع مػػف التوافػػؽ فػػي بعػػض الحمػػوؿ المتبادلػػ  بالمسػػ ولي 
 والمجارج الماترح .

فمف جي ي أرجعت حرك  فت  مكامف الجطر التي تيدد المشروع الوطني الفمسطيني زلػى جمسػ  عوامػؿي ياػر 
زسػحؽ رابػيف أيػ  زمكانيػ   امناف منيا عمى عاتؽ "زسراييؿ"ي مف جػ ؿ تػدمير حكوماتيػا المتعاقبػ  بعػد حكومػ 

لمو وؿ زلى حموؿ سياسي ي واعتمادىا سياسات استيطاني  تاوـ عمى مبدأ فرض الوقاير عمى األرض ج فػًا 



 
 
 

 

 

           5ص                                    1714العدد:                01/3/1102الربعاء  التاريخ:

تتفػػػاؽ أوسػػػمو  فيمػػػا ربطػػػت العوامػػػؿ الم مػػػ  األجػػػر  باتناسػػػاـ الفمسػػػطينيي بػػػدءًا مػػػف بػػػروز رأسػػػيف لمسػػػمط  
ي وىػو ماعػّده كاتػب 1115فػي اتنتجابػات التشػريعي  سػن   الفمسطيني  منذ تشكيؿ حماس لمحكوم  زمر فوزىػا

الف ؿ المتعمؽ بر ي  حرك  فت  رفعت شناع  )أميف سر زقميـ حرك  فػت  فػي لبنػاف( بدايػ  مرحمػ  جديػد مػف 
الج ؼ بيف مشػروعيفي األوؿ ىػو "مشػروع وطنػي" ياػوده محمػود عبػاسي والمػاني ىػو مشػروع حركػ  حمػاس 

ف ؿ في قطاع  زةي عمى حػد تعبيػره. باهصػاف  زلػى مػا نػتا عػف "اناػ ب" حمػاس الرامي زلى زقام  كياف من
مػػف تػػداعيات عمػػى ال ػػعيد الفمسػػطيني والعربػػي والػػدوليي وأجيػػرًا تعزيػػز الكيػػاف اهسػػراييمي مشػػروعو السياسػػي 

 واتستيطاني مستفيدًا مف حال  التردي والعجز السايدة في الساح  الفمسطيني .
ت حمػػػاس فػػػي ر يتيػػػاي كمػػػا وردت فػػػي الورقػػػ  التػػػي أعػػػّدىا أسػػػام  حمػػػداف مسػػػ وؿ ومػػػف جيػػػ  أجػػػر ي شػػػّدد

ي مػػر ظيػػور 0863الع قػػات الدوليػػ  فػػي الحركػػ ي عمػػى ت ّيػػر تعريػػؼ المشػػروع الػػوطني الفمسػػطيني بعػػد سػػن  
فكرة زقام  الدول  عمى أي جزء محرر مف األرض كبديؿ عػف مشػروع "التحريػر والعػودة"ي وأشػارت كػذلؾ زلػى 

فػػػي زدجػػػاؿ المشػػػروع الػػػوطني فػػػي "مػػػ زؽ حاياػػػي". ولج ػػػت أسػػػباب أزمػػػ   0882تفػػػاؽ أوسػػػمو سػػػن  دور ا
المشروع الوطني الفمسطيني في:  ياب المرجعيػ  الوطنيػ  الموحػدةي وتركيػز ـ.ت.ؼ مػـ السػمط  تحاػًا عمػى 

جصػػػاع الو  م ءاتػػػو بػػػدت مػػػف األداء اهسػػػتراتيجيي وان اقػػػر الػػػوطني األداء التكتيكػػػي الجاصػػػر لظػػػروؼ الواقػػػر وان
لمسيادة اهسراييمي  عبر نوافذ الت مير عمى الارار الايػادي وعمػى زمكانػات الباػاء وعمػى األمػفي واتجػت ؼ فػي 

 تعريؼ المشروع الوطني الفمسطيني.
ي مػـ حػرب أكتػوبر/ 0856أما الجبي  الشػعبي  لتحريػر فمسػطيف فاػد أشػارت فػي ر يتيػا زلػى دور ىزيمػ  سػن  

ي تراجػػر الاصػػي  الفمسػػطيني ي بو ػػفيا قصػػي  مرتبطػػ  بشػػكؿ وميػػؽ بالوصػػر العربػػي ي فػػ0862تشػػريف األوؿ 
تتادـ بتادمو وتتراجر بتراجعو  حيث انجفض ساؼ الشعارات مف تحرير فمسػطيف زلػى تحريػر األراصػي التػي 

ي مػػـ تػػـ ف ػػؿ قصػػي  فمسػػطيف وعزليػػا عػػف عمايػػا العربػػي والبػػدء باتنتاػػاؿ لفكػػر التسػػوي  0856احتمػػت سػػن  
مفاوصػات والحػػؿ السياسػي. كمػػا أشػار د. مػػاىر الطػػاىر عصػو المكتػػب السياسػي لمجبيػػ  فػي الورقػػ  التػػي وال

 أعّدىا زلى تداعيات اتفاؽ أوسمو التي عّمات مازؽ الساح  الفمسطيني .
مجارج األزم  أظيرت نوعًا أكبر مف التوافؽ بيف التيارات الم م ي حيػث تااطعػت الػر   حػوؿ صػرورة زيجػاد 

سػتراتيجيتوي وعمػى زعػادة ترتيػب البيػت  نوع مف اتتفاؽ المشترؾ عمى أولويات المشروع الوطني الفمسطيني وان
نيػػػػاء اتناسػػػػاـ بشػػػػكؿ أو بػػػػبجري وعمػػػػى اسػػػػتعادة البعػػػػد العربػػػػي واهسػػػػ مي والػػػػدولي لماصػػػػي   الفمسػػػػطيني وان

لفيػـ أسػباب عػدـ حػدوث  الفمسطيني    ير أف التمعف في كيفيػ  تف ػيؿ كػؿ تيػار ليػذه البنػود قػد يكػوف كافيػاً 
تاّدـ عمػى األرض فػي ىػذا السػياؽي ومػف الجػدير م حظػ  اتجػت ؼ مػف ناحيػ  ر يػ  فػت  ج و ػًاي والتػي 
جاءت ماترحاتيا متنا م  بشكؿ كبير مر توجيات قيادة السمط  الحالي ي بما ت يتماشى مر دعوات التيػاريف 

 اآلجريف.
انطماػػت منيػا الاػػراءة الناديػػ  التاريجيػػ  التػي تصػػمنيا الف ػػؿ الرابػػري ىػذا التبػػايف فػػي الػػر   كػاف البدايػػ  التػػي 

حيث أشار الباحث د. حسيف أبو النمؿ زلى أف تحديد األزم  ىػو رىػف بتحديػد المشػروع الػوطني الفمسػطينيي 
وسبؿ قياس األزم ي وزعـ أنو ليس ىناؾ اتفاؽ وطني عمى ىذا ال عيد. وأشػار زلػى أف أحػد مظػاىر األزمػ  

في تحوؿ الحرك  السياسي  الفمسػطيني  مػف مشػروع سياسػي وطنػي ياػود المجتمػر نحػو ىدفػو العػاـ زلػى يكمف 
مشروع سمطوي وظيفتو صبط المجتمر لسمطانوي مصيفًا أف أزم  المشروع الوطني الفمسطيني لػـ تتممػؿ فاػط 

أيصػًاي وت طيتيػا  في عجزه عف تحايؽ أىدافوي بؿ فػي عػدـ اعتػراؼ الجيػات المعنيػ  بمسػ وليتيا عػف الفشػؿ
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"بفظاظ " بوسايؿ شتىي بدءًا مف زعادة تعريؼ األىداؼي و وًت زلى استبداؿ الوتء عمى أساس المبادئ زلى 
 الوتء عمى أساس الم ال .

 
 تجربتا م.ت.ف والسمطة

المسػار في قراءتو النادي  لتجرب  ـ.ت.ؼي نّبو د.  ال  زلى أف أزم  المنظم  الحالي  تشمؿ كً  مف البني  و 
والايػػادة والتمميػػؿ الشػػعبي والػػدور والمسػػ ولياتي ممّج ػػًا اهشػػكاليات التػػي تعػػاني منيػػا فػػي جمػػس زشػػكاليات 
أساسػػي ي يػػر  أنيػػا تنػػتاص مػػف مكانتيػػا فػػي تمميػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني وتعيػػؽ قػػدرتيا عمػػى العمػػؿ واهنجػػاز. 

رعي الوحيػد لمشػعب الفمسػطيني" متبكػؿ أولى تمؾ اهشكاليات تكمف في التمميؿي حيػث زف مفيػوـ "المممػؿ الشػ
مػػػػف الناحيػػػػػ  العمميػػػػػ  فػػػػػي أوسػػػػػاط الشػػػػػعب الفمسػػػػػطيني وف ػػػػػايمو  ومانييػػػػػا ىػػػػػي زشػػػػػكالي  العمػػػػػؿ الم سسػػػػػي 
والم سسػػات التػػي باتػػت زمػػا ميتػػ  أو ظػػ ًت باىتػػ  لم سسػػات فػػي  رفػػ  العنايػػ  المركػػزة  ومالميػػا ىػػي زشػػكالي  

دور المنظمػػػ  وت ميرىػػػا مػػػر تراجػػػر عمميػػػا الم سسػػػي وتصػػػا ؿ  ػػػناع  الاػػػرار و لياتػػػو  ورابعيػػػا ىػػػي تصػػػا ؿ 
دوايرىػػا وأدوات ت ميرىػػا وتفاعميػػا مػػر الشػػعب الفمسػػطيني والعػػالـ الجػػارجيي وتصػػجـ السػػمط  الفمسػػطيني  فػػي 

 الماابؿ  أما اهشكالي  الجامس  فتتعمؽ بعدـ وصوح الر ي  والمسار والمرجعي .
يني  شػػػػػممت سػػػػػبع  عنػػػػػاويف رييسػػػػػي : الوصػػػػػر الػػػػػداجميي والجانػػػػػب الاػػػػػراءة الناديػػػػػ  لتجربػػػػػ  السػػػػػمط  الفمسػػػػػط

اتقت اديي واألمنيي والمااوم  في ظؿ السمط ي وتعامميػا مػر ممػؼ التيويػد واتسػتيطافي والفسػادي ومعالجػ  
 متعما  بدور السمط  بيف التطور باتجاه الدول  والكياف الوظيفي.

فمسػطيني  عػف تحايػؽ حمػـ الدولػ  الموعػودةي بعػد مػرور وفي ىذا الف ؿ أشار وايؿ سعد زلى عجز السػمط  ال
عامػًا عمػى توقيػر اتفػاؽ أوسػموي عمػى الػر ـ مػف تنفيػذىا المتطمبػات األمنيػ  اهسػراييمي . وأرجػر  08أكمر مػف 

حالػػ  الفشػػؿ ىػػذه زلػػى األساسػػات التػػي بانػػي عمييػػا ىػػذا اتتفػػاؽ ومػػا تبعػػو مػػف اتفاقػػات سياسػػي ي أسػػيمت فػػي 
شػروع دولػ  زلػى كيػاف وظيفػيي ممج ػًا أبػرز شػواىد الفشػؿ فػي عػدـ سػيطرة السػمط  زت تحويؿ السمط  مف م

عمى جزء بسيط مػف أراصػي الصػف  ال ربيػ  المتاطعػ  األو ػاؿي وعجػز اقت ػادىا المتيالػؾ عػف سػّد رواتػب 
موظفييػػا دوف دعػػـ الػػدوؿ المانحػػ ي واسػػتمرار حالػػ  اتناسػػاـ السياسػػي والج رافػػي ألكمػػر مػػف جمػػس سػػنواتي 

 واستمرار اتستيطاف والتيويد واتعتااتت واتعتداءات اهسراييمي .
 

 المؤثرات الخارجية
فػػػي قراءتػػػو لتػػػ مير المػػػورات العربيػػػ  عمػػػى الم ػػػالح  الفمسػػػطيني  والمشػػػروع الػػػوطني الفمسػػػطينيي تنػػػاوؿ أ. د. 

التي أحدمتيا المورات في مجدي حّماد م ز  الربير العربي ومكان  الاصي  الفمسطيني  فيوي وتوجيات الت يير 
السياسػ  الجارجيػػ ي والتحػػوتت الفمسػػطيني  المتعماػػ  بمفاوصػات الوصػػر النيػػايي وط يػػاف التناقصػػات الداجميػػ  
عمػػى المشػػيد الفمسػػطيني. وجمػػص زلػػى أف الم ػػالح  الحايايػػ  ت بػػّد أف تتجّسػػد فػػي برنػػاما سياسػػي موّحػػدي 

 كريًاي حتى زذا جمعت بيف المفاوص  والمااوم .يتحوؿ زلى زستراتيجي  ممكن  عمميًا ومابول  ف
مكانػات تحييػدهي فتناولػو د. عبػد الحميػد الكيػالي عمػى  أما الت مير اهسراييمي عمى  ناع  الارار الفمسػطيني وان
جمفيػػ  تحػػّوؿ  ػػناع  الاػػرار الفمسػػطيني مػػف طػػور مواجيػػ  الاػػرار اهسػػراييميي والػػذي كػػاف سػػايدًا حتػػى اتفػػاؽ 

لتػػزاـ الاػػرار الفمسػػطيني موجبػػات ذلػػؾ اتتفػػاؽي الػػذي  ػػي  عمػػى نحػػو  يكػػّرس اتحػػت ؿ أوسػػموي زلػػى طػػور ا
عمميًاي مما جعؿ الارار الفمسطيني يا اغ عمى مااس م ال  اتحت ؿ بدًت مف م ال  الشعب الفمسطيني. 
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نيػػػاء وبنػػػاًء عميػػػوي فاػػػد جمػػػص زلػػػى أف الحػػػديث عػػػف تحييػػػد التػػػ مير اهسػػػراييمي يعنػػػي بوصػػػوح الحػػػديث عػػػف ز
 اتحت ؿ.

وفي السياؽ نفسوي لّجص أحمد جميفػ  فػي مداجمتػو أبػرز أدوات التػ مير اهسػراييمي  فػي الاػرار الفمسػطيني فػي 
اسػػتجداـ الاػػوة والػػتحكـ باتقت ػػادي مشػػيرًا زلػػى صػػرورة زعػػادة ترتيػػب البيػػت الفمسػػطيني ومشػػارك  كافػػ  الاػػو  

 ر الارار الوطني الفمسطيني.الوطني  في الداجؿ والجارج كجطوات يستدعييا تحري
عمى المسػتو  الػدوليي ح ػر الكتػاب اىتمامػو بالتػ مير األمريكػي بو ػفو أبػرز المػ مرات الدوليػ  عمػى الاػرار 

فريحات الصوء عمى مدج ت ومجرجات  ناع  الارار -الفمسطيني. وفي ىذا الف ؿ ألاى د. زبراىيـ شرقي 
فييػػػػاي وتػػػػ مير التػػػػدجؿ األمريكػػػػي عمػػػػى المشػػػػروع الػػػػوطني السياسػػػػي األمريكػػػػي وىػػػػامش التػػػػ مير الفمسػػػػطيني 

اهسػػراييمي  والػػدور األمريكػػي –الفمسػػطيني بشػػايو الػػدولي والػػداجميي وتطػػّرؽ هفػػرازات المفاوصػػات الفمسػػطيني 
فيياي مشيرًا زلى مجموع  مف الحموؿ الكامن  لمتعاطي بشكؿ فاعؿ مر الدور الدولي واألمريكيي ت سّيما بعد 

وصػػات زلػػى طريػػؽ مسػػدود. ومػػف صػػمف التحػػوتت التػػي أشػػار الكتػػاب زلػػى زمكانيػػ  اتباعيػػا فػػي و ػػوؿ المفا
العمػػؿ السياسػػي الفمسػػطينيي العمػػؿ مػػر قػػو  فاعمػػ   يػػر حكوميػػ  عمػػى السػػاح  األمريكيػػ ي ليػػا ماػػدرة عمػػى 

ىػػو أحػػد أىػػـ التػػ مير فػػي السياسػػات األمريكيػػ ي منبيػػًا زلػػى أف التػػ مير فػػي مػػدج ت الاػػرار السياسػػي األمريكػػي 
 اهستراتيجيات التي يمكف لمايادة الفمسطيني  انتياجيا.

01/3/1102 
 
 عباس يبحث مع أمير قطر تطورات القضية الفمسطينية ومبادرة السالم العربية  

أجر  الرييس الفمسطيني محمود عباس محادمات أمس في الدوح  مر أمير قطر الشيخ : الحياة -الدوح  
في ش ف التطورات عمى الساح  الفمسطيني ي ت سيما مبادرة الس ـ العربي ي ويحتمؿ  حمد بف جميف   ؿ ماني

 ح وؿ لااء بيف عباس ورييس المكتب السياسي لحرك  حماس جالد مشعؿ في العا م  الاطري .
وجاء اجتماع عباس مر أمير قطري الذي شارؾ فيو أيصًا رييس الوزراء وزير الجارجي  الشيخ حمد بف 

جبر  ؿ مانيي  داة اجتماع المجن  الوزاري  لمبادرة الس ـ العربي  في الدوح ي حيث أطمر عباس  جاسـ بف
الوزراء العرب أعصاء المجن  عمى التطورات الراىن  لماصي  الفمسطيني  وات اتتو األجيرة مر اهدارة 

 األميركي .
 .اتمنيففي وقت مت جر مف ليؿ  ازلييويتزامف وجود محمود عباس في العا م  الاطري  مر و وؿ مشعؿ 

 01/3/1102الحياة، لندن، 
 
 عزيز الدويك: زيارة كيري لتبريد المنطقة استعدادًا لعدوان قادم 

استبعد رييس المجمس التشريعي الفمسطيني عزيز الدويؾ أف "تسفر المساعي  :نادي  سعد الديف -عماف 
 وتحايؽ الحاوؽ الفمسطيني  في التحرير وتارير الم ير".األميركي  عف نتايا ممموس  باتجاه زنياء اتحت ؿ 

وقاؿي لػ"ال د" مف فمسطيف المحتم ي زف "السياس  األميركي  منحازة ل حت ؿي بما يجالؼ شرط حيادي  
الوسيط"ي معتبرًا أف "زيارة كيري ت تي في زطار السعي األميركي "لتبريد" المنطا  مف أجؿ تييي  األجواء 

وأصاؼ زف "ىذه السياس  األميركي  تنظر زلى المنطا   زيرافي أو  يرىا". سيكوف  البًا صدّ  لعدواف قادـي
بعيف واحدة ت وّب لجي  م الحيا وم ال  الكياف اهسراييميي ماابؿ الت اصي عف معاناة الشعب 

 الفمسطيني وحاوقو الوطني  المشروع ".
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 01/3/1102الغد، عمان، 
 
 ار لجنة االنتخابات لبدء مشاورات تشكيل الحكومة الحمد: عباس ينتظر قر عزام  

نفى عزاـ األحمد الايادي في حرك  "فت " ومممميا في اجتماعات الم الح  مر "حماس"ي وجود أي : راـ اهلل
ترتيبات لعاد لااء ما بيف رييس السمط  الفمسطيني  محمود عباسي ورييس المكتب السياسي لػ "حماس" جالد 

 مشعؿ.
د في ت ريحات لػ"قدس برس" أنو ت  ح  لما أشير عف لااء سيجمر مشعؿ وعباس في وأصاؼ األحم

( لمااىرة 8/3قطري مشددا عمى أف اتت اتت مستمرة مر حماس ولـ تناطري حيث أنو سيتوجو الم ماء )
 مرزوؽ صمف المااءات الروتيني  معو. أبووقد يمتاي عصو المكتب السياسي لت "حماس" موسى 

حد زلى أف عباس ينتظر زع ف لجن  اتنتجابات المركزي   دا األربعاء عف جاىزيتيا هجراء وأشار األ
اتنتجاباتي حسب ما أعمنتو ساباا "لكي ي تي موعد اتستحااؽ ويبدأ الرييس مشاوراتو مر حماس وفت  

 موعد ل نتجابات بشكؿ توافايي وبدء مشوارتو لتشكيؿ حكوم  الوحدة الوطني ". هع ف
 8/3/1102دس برس، ق

 
 في المحاكم الدولية "إسرائيل"بمالحقة  الشعب الفمسطيني منظمة التحرير تؤكد حق   

ي لمناسب  أمسفي بياف  حفي ي أكدت دايرة المااف  واهع ـ في منظم  التحرير الفمسطيني  :وفا -راـ اهلل 
حا  زسراييؿ قانونيًا وسياسيًا في موقؼ المنظم  المابت في المصي قدمًا نحو م  يذكر  مجزرة دير ياسيف

ي ومحاكم  مجرمي الحرب 0837منذ عاـ  اهنساني المحاكـ الدولي  ومحاسبتيا عمى جرايميا صد 
 اهسراييمييف.

 01/3/1102الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 السرى  دين سياسة اإلهمال الطبي بحق  الحكومة في الضفة ت 

زراء ج ؿ انعااده أمسي برياس  رييس الوزراء د. س ـ فياضي أف استمرار األياـ: أكد مجمس الو  -راـ اهلل 
تعنت حكوم  اتحت ؿي جا   فيما يتعمؽ بالتنكيؿ باألسر  وسياس  اهىماؿ الطبيي واستيداؼ المدنييف 

زلى  يعكس ز رارًا عمى توتير األوصاع وتكريس واقر مف الامر واتزدراء لخعراؼ والاوانيف الدولي ي مشيراً 
أف عدـ التدجؿ الفاعؿ مف المجتمر الدولي لوصر حد ليذه اتنتياكات يشكؿ تشجيعاي ولو بشكؿ  ير 

 مباشري ويكرس مااف  اهف ت مف العااب وعدـ احتراـ قواعد الاانوف الدولي.
وشدد المجمس عمى أف استشياد األسير ميسرة أبو حمدي  نتيج  سياس  اهىماؿ الطبي والت جير في 

تشجيص والع ج يفرض عمى المجتمر الدولي التحرؾ الجدي والتدجؿ الفاعؿ لحماي  األسر ي ت سيما ال
المصربيف عف الطعاـ والمرصىي وجا   األسير سامر العيساوي الذي تتدىور حالتو ال حي  ب ورة 

 جطيرة.
لي  التحايؽ في في ىذا السياؽي طالب المجمس المجتمر الدولي وبشكؿ جاص الم سسات الحاوقي  الدو 

ظروؼ معامم  المعتاميف وما يعانونو مف سياس  اهىماؿ الطبيي والتي أدت زلى استشياد األسير ميسرة أبو 
مريصًا يعانوف مف  14حميدةي والتي تيدد ميات األسر  الذيف يعانوف مف أمراض جطيرة وبشكؿ جاص 
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منظم  ال ح  العالمي ي والبرلماف مرض السرطاف وأمراض مزمن  أجر . وأكد المجمس تطبيؽ قرارات 
 األوروبي بج وص زرساؿ لجاف تا ي حاايؽ حوؿ أوصاع األسر  ت سيما المرصى منيـ.
 01/3/1102اليام، رام اهلل، 

 
 لمتواصل مع عمالئه  صغيراً  : االحتالل طور جهازاً غزةمسؤول أمني في  

مراقب  جديد و  ير لمتوا ؿ مر  كشؼ مس وؿ أمني فمسطيني أف سمطات اتحت ؿ طورت جياز:  زة
 عم ييا في  زة ج ؿ مواف.

وأكد العايد عبد الاادر جودةي مدير زدارة أمف الجامعات في الشرط  الفمسطيني  ج ؿ ندوة عف مجاطر 
في حرميا ب زةي أف اتحت ؿ  اهس مي استجداـ موقر التوا ؿ اتجتماعي "فيسبوؾ" نظمتيا الجامع  

مجموعات كامم  لمراقب  قطاع  زة وت رؼ ميزانيات ىايم  لتطوير أجيزة المراقب  عمى  اهسراييمي يج ص
 الاطاع.

وقاؿ: "أف اتحت ؿ استطاع تطوير جياز مراقب  بحجـ الجواؿ يستطير زرساؿ ال ور والبيانات مف  زة 
ني  صبطت مر أحد وأشار مدير زدارة أمف الجامعات أف األجيزة األم ."ماني  فاط 11زلى زسراييؿ ج ؿ 

 العم ء أجيزة متطورة في مراقب  موقر التوا ؿ اتجتماعي المعرؼ "فيسبوؾ".
 8/3/1102قدس برس، 

 
 موظفو السمطة الفمسطينية في غزة يطالبونها بدفع رواتبهم 

اعت ـ الميات مف موظفي السمط  الوطني  الفمسطيني  ممف أوقفت وزارة المالي  لد  : حامد جاد -  زة
ط   رؼ رواتبيـ بسبب قياميـ بتوكيؿ  جريف تست ـ رواتبيـ منذ عدة سنوات وبسبب سفر أعداد السم

قامتيـكبيرة منيـ   في الجارج لعدة سنوات. وان
احتجاجا عمى عدـ  األ اوطالب الموظفوف ج ؿ تظاىرة أمس قبال  مكتب الايادي في حرك  فت  زكريا  

أف البعض منيـ أصطر لمسفر لظروؼ معين  منيا مرصي  ما  رؼ السمط  الفمسطيني  رواتبيـ م كديف 
دفعيـ لتوكيؿ  جريف تست ـ رواتبيـ وبالتالي لد  عودتيـ وامبات وجودىـ في  زة ليس ىناؾ ما يبرر 

 استمرار وقؼ رواتبيـ.
 ىواتؼ ت تعمؿ.  أرقاـالموظفيف  زعطاءواتيموا وزارة المالي  بالتيرب مف الموظفيف مف ج ؿ 

عصو المجن  التنفيذي  لمنظم  التحرير الفمسطيني  ورييس ىيي  العمؿ الوطني الموظفيف  األ ايتو دعا مف ج
الماطوع  رواتبيـ في قطاع  زة بسبب الوكاتت التوجو زلى مكتب ىيي  العمؿ الوطني بمدين   زة لتسميـ 

رسالياوؼ ب سماييـ الكش زعداداألوراؽ المبوتي  المطموب  مف وزارة المالي  ليتسنى لمييي   لوزارة المالي   وان
 هنياء مشكم  حجز رواتبيـ و رفيا ليـ في أسرع وقت ممكف.

 01/3/1102الغد، عمان، 
 
 يدعو اإلمارات لالستثمار في فمسطين في الضفة االقتصادوزير  

ل ستممار  دعا وزير اتقت اد الوطني الدكتور جواد الناجي رجاؿ أعماؿ زماراتييف :الادس دوت كوـ -دبي 
ي حتى تكوف بيي  األعماؿفي فمسطيفي م كدًا عمى أف الحكوم  الفمسطيني  تعمؿ باستمرار عمى تحسيف بيي  

 جاذب  ل ستممارات.
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وأكد ناجي عمى أف الحكوم  اتجذت مجموع  مف الارارات التي تعزز بيي  األعماؿي كدعـ المنتا الوطني 
%ي كما تـ التركيز عمى 04لو كاف سعره يزيد عف  يره بنسب  ومنحو التفصيؿ في العطاءات الحكومي ي و 

 اييس لمحد مف اتستيراد المنافس لممنتا الوطني.اتطوير الموا فات والم
وحسب الناجي فاد عممت الحكوم  عمى تنظيـ السوؽ الداجميي "حيث أوقفت العمؿ بالوكاتت لمسمر 

 قررت الحكوم  فرض رسوـ جمركي  زصافي  بنسب  تالم نع  في زسراييؿ أو المستوردة مف ج ليا. كما 
 % عمى البصاير الكامم  الت نير والتي تحدث ز راقًا في السوؽ المحمي".24تتجاوز 

 01/3/1102القدس، القدس، 
 
 وجود شركات فمسطينية برأسمال إسرائيمي الضفة: مسؤول في وزارة االقتصاد ينفي  

ب المدف الفمسطيني ي ومسجم  لد  كاف  الجيات الرسمي ي وت تاؿ تعمؿ في قم :محمد عبد اهلل -راـ اهلل 
قانونيتيا عف أي شرك  فمسطيني  مسجم  أجر ي مر اجت ؼ "بسيط" ىذه الم سسات تعمؿ برأس ماؿ 

 وماراتيا فيو وطني . كوادرىازسراييميي اما 
رافيكيي وت ميـ براما  البي  ىذه الشركاتي تعمؿ في مجاتت تكنولوجيا المعموماتي والت ميـ الج

الحاسوبي وبكممات أجر  فإف ىذه الشركات تح ؿ عمى جزء مف مياـ الشرك  اهسراييمي  األـ 
(.) 

مف انجفاض تكاليؼ األيدي  اهفادةىذه "الشراك " اتقت ادي ي التي تاوـ عمى  أساسالرب   ز راءويشكؿ 
( األـور الماراتي ما يوفر عمييا )الشرك  اهسراييمي  ي كالصرايب وأجاألجر العامم  وبعض الم اريؼ 

 مبال ي ما كانت لتجنيياي لو باي نشاطيا مح ورًا داجؿ زسراييؿ.
ورفض مراقب الشركات في وزارة اتقت اد نظاـ أيوبي الحديث عف وجود شركات فمسطيني  برأسماؿ 

 زسراييميي تعمؿ في الصف  ال ربي .
:  أجرتووقاؿ أيوب ج ؿ لااء  "الحديث عف ىذه الناط  بالتحديدي في ىذا الوقت  زفمعو الادس دوت كـو

بالذاتي سيسبب بمبم  في الشارع الفمسطينيي ونحف في  نى عنيا في الوقت الحاليي ألنو عنواف جطير 
 جدًا".

ييف وأصاؼ "ت أستطير تحديد وجود شركات فمسطيني  برأسماؿ زسراييميي ألنو بإمكاف أي مواطنيف فمسطين
امنيفي أو فمسطيني وأردنيي أو مواطناف مف عرب الداجؿي الحصور زلى وزارة اتقت ادي وتسجيؿ شرك  

 جا   بيـ".
وقاؿ: "نحف في وزارة اتقت ادي ت عمـ لنا زف كاف رأس ماؿ الشرك  فمسطيف أو زسراييميي أنا أتعامؿ مر 

ع ق  لي زف كاف رأس الماؿ زسراييمي التمويؿي مف ىـ أمامي في الواجي ي والذيف ىـ فمسطينييفي وأنا ت 
ف تفجيره بيذه الفترة سيجمب كميرًا مف التسا تت".  وىذا الموصوع برأيي شايؾي وان

 01/3/1102القدس، القدس، 
 
 إذا قتل ممك الردن بورقيبة فسوف آمر الفدائيين بقتمه" نقال عن عرفات: ويكيميكسوثيقة لـ" 

ات كشفت عف الع ق  بيف الرييسيف الراحميفي الفمسطيني ياسر عرفاتي ي برقي"ويكيميكس"نشر موقر 
والتونسي الحبيب بورقيب ي وعاىؿ األردف الراحؿ الممؾ حسيف بف ط ؿي حيث كتب سفير الوتيات المتحدة 
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لد  تونس  نذاؾي تالكوت سيميي في زحد  البرقياتي أف الرييس التونسي قاؿ لعرفات زف لديو معمومات 
 مؾ األردف أمر باتؿ بورقيب .ب ف م

وأوص  أف قرار ممؾ األردف جاء في أعااب ت ريحات بورقيب  ب ف األردف يجب أف تكوف وطنًا 
زذا قتؿ ممؾ األردف بورقيب ي فسوؼ  مر "لمفمسطينييفي فرد عميو عرفاتي الذي أكد ىذه المعموماتي بالاوؿ: 

 ي بحسب البرقي ."الفدايييف باتمو
 01/3/1102البيان، دبي، 

 
 نشاطاته بغزة يعيددحالن : نت الجزيرة 

بدأ الايادي المف وؿ مف حرك  فت ي النايب عنيا في المجمس التشريعيي محمد : صياء الكحموت - زة
دح في يعيد نشاطاتو في قطاع  زة عبر بوابتي العمؿ اهنساني واتجتماعيي في أمر بدا ممفتا لمنظر 

 ج ؿ الشيريف األجيريف.
في مناسبات جيري  واجتماعي  في الاطاع الذي  -عبر ماربيف منو وبالماؿ-عت مشاركات دح ف وتسار 

يشيد اناساما فتحاويا داجميا حوؿ الرجؿ الذي كاف رقما  عبا في الحرك  قبؿ أف يجتمؼ مر الرييس 
 الفمسطيني وزعيـ فت  محمود عباس.

ح ف بعدد مف األنشط  اتجتماعي  والجيري  التي ويا حظ ج ؿ الفترة األجيرة قياـ بعض الماربيف مف د
تستيدؼ الفاراء في جنوب الاطاعي حيث يحظى دح ف بحصور بارزي وجا   في مدينتو الجنوبي  جاف 

 يونس.
و جر ىذا النشاط كاف زيارة زوجتو جميم  دح ف زلى  زة بعد سنوات مف ال ياب عنياي وقياميا بزيارات 

 وا في أحداث اتناساـ الداجمي وكانوا ماربيف أو تابعيف لدح ف مباشرة.لعوايؿ عنا ر في فت  قتم
وكاف الج ؼ بيف دح ف وعباس قد بدأ شج يًا مـ تطور زلى ج ؼ تنظيميي مما سّبب ف ؿ دح ف مف 
عصويتو في المجن  المركزي  لحرك  فت ي وأحدث انشااقات وج فات ع فت وت تزاؿ بالبيت الفتحاوي 

 وجا   في الاطاع.الداجميي 
ويايـ دح ف منذ عدة سنوات في اهماراتي وىو ما سبب فتورا في الع ق  بيف مس ولييا والرييس عباسي 

 وانعكس ىذا الفتور بتاميص ووقؼ تبرعات مالي  كانت تمد أبو ظبي بيا السمط  الفمسطيني .
نما قديم  وجا   في وت ير  الايادي في حرك  فت  ب زة يحيى رباح أف ىذه النشاطات لدح  ف "جديدةي وان

 مجاتت العمؿ اهنساني"ي وفؽ ما تحدث بو لمجزيرة نت.
وأوص  رباح أف الجديد ىو أف ىناؾ أجواء م الح  فتحاوي  داجمي  عمى نحو واسر النطاؽي وأف مف مياـ 

 في قطاع  زة. المجن  الايادي  الحالي  زتماـ الم الح  الداجمي ي م كدا أف ىذا التوجو موجود باوة
وعف ىذا التوجوي قاؿ رباح زف ذلؾ يعني أنو لف يكوف ىناؾ نوع مف اهق اء ألي فرد أو أحد مف فت  في 
ظؿ ىذه األجواءي وذلؾ بإيعاز وبارار مباشر مف الرييس عباسي في زشارة زلى زق اء سابؽ لماربيف مف 

 دح ف ب زة.
 فرص متكافئة

ي  ستجعؿ جمير أبناء فت  أماـ فرص متكافي  في بناء وتطوير وشدد رباح عمى أف الم الح  الداجم
الحرك ي لكنو رفض اهجاب   راح  عف س اؿ حوؿ تطور الم الح  الداجمي  لم الح  بيف عباس 

 ودح ف.
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في الماابؿ قاؿ ال حفي والمدوف المارب مف حرك  فت  ىشاـ ساؽ اهلل زف ىناؾ نشاطا ممحوظا في الفترة 
والمحسوبيف عميو في قطاع  زةي را دا ز دار دح ف بيانات وت ريحات حوؿ قصايا األجيرة لدح ف 

 بفت  يحاوؿ عبرىا زظيار أنو  احب موقؼي ولو كاف شكميا.
وأوص  في حديث لمجزيرة نت أف دح ف معنّي بالدرج  األولى أف يكوف عمى جارط  الحدث السياسي في 

 ات التشريعي  التي يسعى كؿ سياسي فييا لتعزيز دوره.الاطاعي مر ما يشاع عف قرب زجراء اتنتجاب
واستبعد حدوث م الح  بيف عباس ودح في وقاؿ زف الج ؼ بيف الرجميف بعيد عف اتنتياءي وأف الواقر 

 عمى األرض وت ريحات األطراؼ كميا ت كد أف الم الح  بيف الرييس ودح ف  عب .
ربيف مف دح ف زلى منا بيـ التنظيمي  جزء مف استنياض ويعتاد ىشاـ ساؽ اهلل أف عودة جزء مف الما

تنظيـ فت ي ألنو ت يمكف أف يتـ تجاوز كٍـّ كبير مف التنظيـي وجا   أوليؾ الذيف ت زالوا ياولوف زف دح ف 
 ذو قيم  ليـ.

 8/3/1102نت، الدوحة،  الجزيرة
 
 ال تتحمل مسؤولية تعطيل المصالحة حماسأبو مرزوق:  

عصو المكتب ي أف جيياف الحسيني ناً  عف مراسمتيا الااىرة مف 01/3/1102لندن،  الحياة، ذكرت
حماس ت »زف « الحياة»ورييس وفدىا في الحوار الوطني موسى أبو مرزوؽ قاؿ ؿ « حماس»السياسي ؿ 

اد ي مشيرًا زلى أف الرياس  الفمسطيني  استجابت لمطمب األميركي بعدـ ع«تتحمؿ مس ولي  تعطيؿ الم الح 
لااءات مر الحرك  )حماس( قبيؿ زيارة الرييس األميركي باراؾ أوباما الى المنطا ي كي ت ينعكس ذلؾ سمبًا 

األميركييف ن حوا الرياس  أيصًا بعدـ عاد لااءات معنا زت بعد أف »عمى أجواء زيارتوي تفتًا زلى أف 
 الدعوة األميركي   ذانًا  ا ي .ي معربًا عف أممو ب ّت تجد ىذه «تستجيب حماس لشروط الرباعي 

انتجاباتيا الداجمي ي م كدًا أف « حماس»ونفى أبو مرزوؽ ما يتردد عف تعميؽ الم الح  زلى حيف زنياء 
قرارًا داجؿ حماس بإنجاز »ذلؾ األمر ليس لو ع ق  زط قًا بتعطيؿ الم الح ي موصحًا أف ىناؾ 

 م  المساعي والعمؿ عمى تحايايا ب ض النظر عمف الم الح  باعتبارىا م مح  وطني  عميا تجب موا
 «.سياود الحرك 

ممؼ الحكوم  يجب أف تكوف لو األولوي  باعتباره األىـي بؿ ىو عنواف لمم الح ي »ورأ  أبو مرزوؽ أف 
محمود عباس متمسؾ  الفمسطينيالرييس »ي مصيفًا أف «ألنو يعكس وحدة الم سسات السياسي  الفمسطيني 

ذلؾ »ي تفتًا زلى أف «التشريعي  والرياسي  والمجمس التشريعي بشكؿ متزامف اتنتجابات بصرورة زنجاز
 «.يحتاج زلى مزيد مف الوقت والبحث ألف اتنتجابات ستعاد في  زة والصف  والجارج

صرورة لمعالج  قصايا أساسي  حتى يمكف زنجاز اتنتجاباتي ممؿ زقرار قانوف »وأوص  أف ىناؾ 
يجب العمؿ أوًت عمى »ي مصيفًا أنو «جاص بالمجمس الوطنيي ومس ل  اتنتجابات في الادساتنتجابات ال

ي مشددًا عمى صرورة وقؼ «تييي  األجواء اهيجابي  في  زة والصف  معًاي حتى يمكف زجراء اتنتجابات
 اتعتااؿ السياسي والسماح بحري  العمؿ وممارس  الدعاي  وصماف الحريات بشكؿ عاـ.

ب نيا تسعى زلى المشارك  في الارار الفمسطيني « حماس»أبو مرزوؽ اتيامات السمط  الفمسطيني  ؿ ورفض 
ت أحد ينافس أبو مازف عمى الرياس ي فيو الرييسي ونحف لـ »بشكؿ يمس التمميؿ الفمسطينيي وقاؿ زنو 

ترحيا أمير قطر الشيخ لـ تكف عمى عمـ بالدعوة التي اق« حماس»ي موصحًا أف «نجدش ىذا التمميؿ زط قاً 
ترحيبنا بيا مف منطمؽ »حمد بف جميف   ؿ ماني لعاد قم  عربي  م  رة هتماـ الم الح  الفمسطيني ي وأف 
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نجاز الم الح  لاد عادت قبؿ ذلؾ قم  مك  ولـ »ي وأصاؼ: «شكره عمى حر و عمى التوافؽ الوطني وان
ي معتبرًا ذلؾ ب نو «مور الشكمي  بيذه الحساسي ؟يتـ التوقؼ عندىاي فمماذا اآلف يتـ تناوؿ ممؿ ىذه األ

 «.بمماب  ىروب مف الم الح »
حركػػو حمػػاس اسػػتنكرت بشػػده ي أف سػػعيد قػػدري ناػػً  عػػف مراسػػميا 01/3/1102، الهــرام، القــاهرة وأصػافت

اتشاعات التي يتـ تداوليا عمي بعض مواقر التوا ػؿ اتجتمػاعي بشػاف تػورط كتايػب عػز الػديف الاسػاـ فػي 
 .بالعباسي  الكاتدرايي واحداث  بالاميوبي حداث الج وص ا

وقػػاؿ بػػو مػػرزوؽ فػػي ت ػػريحات جا ػػو ؿ"بوابػػو اتىػػراـ": ىػػذه اتشػػاعات يمكػػف اعتبارىػػا حماػػو فػػي سمسػػمو 
اتكاذيب والجرافات التي يتـ نسجيا حوؿ كتايب الاساـي وتعمؽ ىوه الج ؼ بػيف الشػعب الم ػري والشػعب 

 الفمسطيني.
الػػداجمي الم ػػريي وتػػرفض الػػزج باسػػميا واسػػتمرار  الشػػ فرزوؽ اف حركػػو حمػػاس ت تتػػدجؿ فػػي واكػػد ابػػو مػػ

 بيف الشعب الم ري والفمسطيني. الع ق  طبيع  ت يفيموفتشويو  وره الفمسطينييف مف قبؿ بعض الذيف 
 
 ت الدعميران قمصا  ن الدول العربية مشغولة بدعم الثورات و زمة مالية ل أتعاني من  حماس: البردويل 

قاؿ   ح البردويؿ الايادي في حماس لوكال  فرانس برس اف حماس "تمر في صايا   :)ا ؼ ب( - زة
مالي  تنيا تعيش تحت الح ار السياسي والمالي تشتراط )المموليف اتجانب والعرب( اتستجاب  لشروط 

المورات العربي  ومراقب  مف اتدارة  الرباعي  الدولي ي و عوب  التمويؿ تف معظـ الدوؿ العربي  منش م  بدعـ
 اتميركي  واسراييؿ".

واشار الى "تاميص ايراف الدعـ المالي الذي توجيو لحرك  حماس بسبب المشكم  في سوريا والتوتر في 
 الع قات واجت ؼ الر   مر ايراف".

اؿ عبر البنوؾي كما اف واوص  البردويؿ اف "توفير الدعـ المالي يمر بمرحم   عب  وت نستطير اي اؿ الم
 معبر رف  )الحدودي مر م ر( مفتوح جزييا وبالتالي ىناؾ  عوب  في توفير الماؿ لمحرك  في قطاع  زة".
وبيف البردويؿ اف حركتو بدات عممي  تاشؼ في موازنتيا وال رؼ المالي ج و ا ما يتعمؽ ببعض 

ذا التاميص "ت يمس بالمااوم  والموابت الفعاليات والنشاطات التي ت تعتبر صروري ي لكنو شدد اف ى
السياسي  والوطني  واتجتماعي  والحرك  تبذؿ كؿ الجيود مف اجؿ توفير الدعـ لممااوم  تنيا روح وجود 

 حماس".
وحوؿ كيفي  مواجي  حماس التي تدير قطاع  زة منذ حوالي ست سنواتي ل زم  المالي  قاؿ البردويؿ "ىذا 

و )...( ونعتمد عمى العن ر الداجمي بما يدفعو عنا ر الحرك  ل ال  الموازن  امر تعودت الحرك  عمي
 الصروري " وتابر اف حركتو لدييا تجرب  في ادارة الماؿ "بشكؿ جيد يحفظ الدعـ لممااوم ". لخمور

 وفيما يتعمؽ بحكوم  حماس ذكر البردويؿ اف "تمويؿ موازن  الحكوم  )الماال ( مجتمؼ عف تمويؿ الحرك 
حيث تعتمد الحكوم  في ت طي  المشروعات ممؿ البني  التحتي  عمى الدعـ المالي المباشر ليذه المشروعات 

 مف دوؿ عربي  واوروبي  اصاف  الى دعـ مف بعض الدوؿ العربي  وجباي  الصرايب".
01/3/1102القدس العربي، لندن،   

 
 لحة""االنتقائية في ممف المصا سياسةأبو زهري يطالب فتح بوقف  
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 زة: دعت حرك  "حماس" زلى بدء التحصير تنتجابات المجمس الوطني الفمسطينيي ك حد الممفات التي تـ 
 التوافؽ عمييا هنياء اتناساـ.

وطالبت الحرك ي في ت ري  ماتصب لمناطؽ باسميا سامي أبو زىريي تمات "قدس برس" نسج  
 في ممؼ الم الح ".حرك  "فت " بوقؼ ما أسمتو "سياس  اتنتاايي   عنوي

 01/3/1102قدس برس، 
 
 حماس تدعو إلى استراتيجية موحدة أساسها المقاومة لتحرير الرض والمقدسات 

بيروت: دعا عزت الرشؽي عصو المكتب السياسي لحرك  حماس زلى استراتيجي  موحدة أساسيا المااوم  
   المحتم .مف أجؿ تحرير األرض والمادسات اهس مي  في األراصي الفمسطيني

وقاؿ الرشؽي في ت ري  مكتوب بمناسب  الذكر  الجامس  والستيف لمجزرة "دير ياسيف"ي تمات "قدس برس" 
ر عمى يد   211التي راح صحيتيا   نسج  عنو: "زف مجزرة دير ياسيف شييد بيف رجؿ وامرأة وأطفاؿ رصَّ

لمتوا ؿ صد أرصنا وشعبنا ال ييوني ا  الكياف  الع ابات ال ييوني  ستباى شاىدة عمى زرىاب
 ومادساتنا".

وطالب الايادي في "حماس" الف ايؿ والاو  الفمسطيني  كاف  زلى "اتلتفاؼ  فًا واحدًا جمؼ برناما نصالي 
واعتماد استراتيجي  موحّدة قايم  عمى أساس الحفاظ عمى الموابت الوطني  والمااوم  سبيً  لتحرير األرض 

 رورة موا م  الشعب الفمسطيني " موده وتحّديو ل حت ؿ".والمادسات"ي مشدًدا عمى ص
ودعا الرشؽ منظم  التعاوف اهس مي وجامع  الدوؿ العربي  والجماىير العربي  واهس مي  زلى تّحؿ 
مس ولياتيا "في الدفاع عف شعبنا الفمسطيني ومنا رتوي وعدـ تركو وحيدًا في مجابي  العدو ال ييوني"ي 

 عمى حد تعبيره.
8/3/1102قدس برس،   

 
 سرائيمية شرق خان يونسإتفجير عبوة بجرافة عسكرية غزة:  

أ يبت  لي  عسكري  زسراييمي  ب صرار جراء انفجار عبوة ناسف  في منطا  جاف يونسي : ا ؼ ب - زة
بالارب مف الحدود مر قطاع  زةي وذلؾ بعد تو ؿ عدد مف الدبابات ترافايا جرافات عسكري  اسراييمي  

 ساف  محدودة شرؽ جاف يونس لماياـ ب عماؿ تجريؼ في األراصي الزراعي .لم
وأوص  شاىد عياف أنو شاىد حرياًا اندلر قرب جراف  عسكري  زسراييمي  بعدما سمر  وت انفجار كبير 

 في المنطا .« ناجـ عف عبوة مزروع »يبدو أنو 
لى منذ عممي  عمود السحاب )العسكري  صد لممرة األو »وعمى األمر قاؿ الجيش اهسراييمي في بياف زنيا 

قطاع  زةي في تشريف الماني/نوفمبر الماصي(ي تصررت مركب  عسكري  بانفجار عبوة ناسف  مجب ة وصعيا 
 قرب الحدود.« اهرىابيوف

 ولـ يعمف الجيش عف أي ز ابات في اتنفجار.
01/3/1102الحياة، لندن،   

 
 عين الحموةخيم موالتوتر إلى االنفجارات عودة لبنان:  
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سمر فجر أمس في في مجيـ عيف الحموةي دوي انفجار قنبمتيف يدويتيفي األولى في حي : محمد  ال 
ي والماني  انفجرت بالارب مف حي  فور  لجي  سوؽ «فت »حطيفي بالارب مف منزؿ عنا ر ماربيف مف 

م ادر أمني  فمسطيني   الجصاري قرب منزؿ عايم  حتيني. واقت رت أصرارىما عمى الماديات. ووصعت
الانابؿي كم شر لعودة مسمسؿ اتنفجارات والتوتر في المجيـي جا   أف انفجارا مالما كاف قد دو  قبؿ 

 يوميف في المجيـ.
 01/3/1102السفير، بيروت، 

 
 "الحر السوري الجيشـ ": ال مراكز لفي لبنان مخيمات الشمالبفصائل المقاومة والمجان الشعبية  

ؿ المااوم  والمجاف الشعبي  الفمسطيني  في الشماؿي م تمرًا  حافيًا أمسي تناولت فيو التاارير عادت ف اي
وأ درت بيانًا أشارت  في مجيـ البداوي.« الجيش السوري الحر»ال حافي  التي تتحدث عف وجود مراكز ؿ

اوي عاري  مف ال ح  تاارير وسايؿ اهع ـ عف وجود عنا ر مف الجيش الحر في مجيـ البد»فيو زلى أّف 
عدـ نيؿ البيانيف ال ادريفي ساباًاي عف ف ايؿ المااوم  الفمسطيني  والمجاف الشعبي  في »ي مست رب  «تماماً 

 «.الشماؿي في ىذا الج وصي الحد اتدنى مف اتىتماـ في الكمير مف وسايؿ اتع ـ
د مف س م  الوصر األمنيي والوقوؼ الاياـ بجول  في مجيمات الشماؿي لمت ك»ودعت وسايؿ اتع ـ زلى 

عمى المشاكؿ اتجتماعي  والحياتي  والظروؼ اهنساني  البايس ي والتي تفاقمت مر استاباؿ النازحيف مف 
 «.اتجوة الفمسطينييف والسورييف

 01/3/1102، السفير، بيروت
 

 كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار اغتيال القادةاليوم ذكرى  
ي ذكر  ا تياؿ جياز 'الموساد' اهسراييمي لم م  قادة 0862عاـ  / أبريؿاليوـ العاشر مف نيسافي ادؼ 

فمسطينييفي ىـ محمد يوسؼ النجار' أبو يوسؼ النجار'ي وكماؿ نا ر وكماؿ عدوافي لنشاطيـ في 
جطؼ ال عبيف المااوم  الفمسطيني ي وبدعو  مشاركتيـ في التجطيط لعممي  ميونخ في العاـ الذي سباوي و 

وكانت ساع  ال فر ليم  العاشر مف نسياف حيف و مت سفف ا تياؿ قادة المااوم  الفمسطيني   اهسراييمييف.
زلى شاطئ بيروتي وعمى متنيا الجنود الذيف سينفذوف عممي  ات تياؿ وقايدىـي المادـ زييود باراؾي وزير 

م ي وكماؿ عدواف وكماؿ نا ر و'أبو يوسؼ جيش اتحت ؿ الحاليي كاف المطموبوف ىـ عمي حسف س 
 النجار'.

 01/3/1102فمسطين اون الين، 
 

 قبل استئناف المفاوضات والترتيبات المنية أوالً  "إسرائيلـ "نتنياهو: االعتراف ب 
ذكػر الموقػر اتلكترونػي ل ػحيف  "ىػبرتس"ي أف ريػيس الػوزراء  :ترجمػ  جا ػ  -الادس دوت كػوـ  -راـ اهلل 

الم مػاءي بػوزير الجارجيػ  اتميركػي جػوف كيػريي فػػي  ]أمػس  بنيػاميف نتنيػاىوي التاػى  ػباح اليػوـ اهسػراييمي
 اجتماع منايي لمدة م ث ساعات.

وترّكزت المباحمات بينيماي وفاًا لم حيف ي عمى تحريؾ المسيرة السممي  مر الفمسطينييفي زصاف  زلى الممفيف 
 اهيراني والسوري.
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نيػػػػاىو قولػػػػو فػػػػي بدايػػػػ  اتجتمػػػػاع "أنػػػػو لػػػػيس م ػػػػرًا عمػػػػى تجديػػػػد المفاوصػػػػات مػػػػر ونامػػػػت ال ػػػػحيف  عػػػػف نت
وأوصػ  نتنيػاىوي  الفمسطينييف فاط بػؿ عمػى صػرورة بػذؿ الجيػود الجػادة مػف أجػؿ زنيػاء ال ػراع زلػى األبػد".

أمػػاـ كيػػريي ر بتػػو فػػي اهعػػ ف جػػ ؿ المفاوصػػات مػػر الفمسػػطينييف بالحػػديث قبػػؿ كػػؿ شػػيء عػػف اتعتػػراؼ 
يؿ واألمػػػف"ي وذلػػػؾ كػػػرد  منػػػو عمػػػى مطمػػػب الفمسػػػطينييف بصػػػرورة تاػػػديـ جارطػػػ  توصػػػ  حػػػدود الدولػػػ  بإسػػػراي

 الفمسطيني  المستابمي .
 01/3/1102، القدس، القدس

 
 استئناف المفاوضات لن يتم وفقا لمشروط الفمسطينية بأي حال من الحوال: زئيف ألكين 

بالعبريػ  « زذاعػ  زسػراييؿ»سػراييميي زييػؼ ألكػيفي لػػ ػرح نايػب وزيػر الجارجيػ  اه: نظيػر مجمػي - تؿ أبيػب
مفاوصػػات السػػ ـ »بػػ ف اسػػتيناؼ المفاوصػػات لػػف يػػتـ وفاػػا لمشػػروط الفمسػػطيني  بػػ ي حػػاؿ مػػف األحػػواؿ. وأف 

بيننػػا ىػػي م ػػمح  مشػػترك ي ت بػػؿ زنيػػا م ػػمح  فمسػػطيني  أكمػػر ممػػا ىػػي م ػػمح  زسػػراييمي . فالفمسػػطينيوف 
ري في أوصاعيـي زذا كانوا معنييف بيذا الت ييري وعمييـ أف ي توا زلى المفاوصات يحتاجوف زلى الت يير الجذ

بنوايػػا  ػػادق  وبػػ  شػػروطي وبعػػدىا يمكػػف هسػػراييؿ أف تاػػدـ عمػػى جطػػوات كميػػرة ل ػػالحيـي ماابػػؿ جطػػوات 
 «.منيـ ل الحنا

تاػى مػر وزيػر كػؿ مػف ال»قاؿ رييس كتم  حزب العمػؿ المعػارضي زسػحؽ ىيرتسػوغي فػي حػديث زذاعػيي زف و 
الجارجي  األميركي جوف كيريي في جولتيو األجيرتيفي شعر ب نػو جػاد فػي زحػداث اجتػراؽ حاياػي فػي عمميػ  

ودعػػػا ريػػػيس الػػػوزراء اهسػػػراييمي بنيػػػاميف نتنيػػػاىوي زلػػػى أف ت يصػػػير فر ػػػ  نػػػادرة كيػػػذه. وطالبػػػو «. السػػػ ـ
طػ ؽ سػراح أسػر  فمسػطينييفي والتنػازؿ بالتجاوب مػر المطالػب الفمسػطيني  فػي تجميػد البنػاء اتسػتيطاني ي وان

 عف مطمب اتعتراؼ بإسراييؿ دول  ييودي .. في سبيؿ تحريؾ المفاوصات.
 01/3/1102الشرق الوسط، لندن، 

 
 سرائيمي قتل فمسطينيينإالسجن مدى الحياة لمستوطن  

 ر اليػػػـو الم مػػػاءحكمػػػت المحكمػػػ  المركزيػػػ  فػػػي الاػػػدسي ظيػػػ: ترجمػػػ  جا ػػػ  -الاػػػدس دوت كػػػـو  -راـ اهلل 
عامػػًاي ودفػػر مبمػػ   21ي عمػػى اترىػػابي الييػػودي يعاػػوب تايتػػؿي بالسػػجف الم بػػد مػػرتيفي زصػػاف  زلػػى ]أمػػس 
 041ألؼ شياؿ لصحيتي محاول  الاتؿ ) 211ألؼ لكؿ عايم ( و 071ألؼ شياؿ لعاي ت الصحايا ) 251

 ألفا لكؿ واحد(.
وت" الذي أورد الجبري أف المحكمػ  أدانػت "تايتػؿ" بارتكػاب وذكر الموقر اهلكتروني ل حيف  "يديعوت أحرون

ي زلػى 0886جريمتي قتؿ عمد ذىب صػحيتيما الفمسػطينياف سػمير أكػـر بمبيسػيي وعيسػى جبػاريف فػي العػاـ 
حيػث أ ػػيبي  نػػذاؾي بجػػروح بال ػػ  نتيجػػ  وصػػر عبػػوة  1117جانػب ارتكابػػو محاولػػ  قتػػؿ ييػػودي فػػي العػػاـ 

مػػف يتيمػػو "تايتػػؿ" ب نػػو ينتمػػي زلػػى الييػػود المسػػيحييفي حيػػث انفجػػرت العبػػوة  ناسػػف  فػػي طػػرد أرسػػؿ زلػػى بيػػت
 باهبف وبجادم  المنزؿ.

وأدانت المحكم  اتسراييمي  "تايتؿ" بارتكاب سمسم  أجر  مف األعمػاؿ اهرىابيػ ي ممػؿ ت ػنير عبػوات ناسػف  
وأشػارت ال ػحيف  زلػى  لييػود.ووصعياي وحيازة الس حي والتحريض عمى العنؼ وأعماؿ الاتؿ صػد العػرب وا

 أنو )تايتؿ( لـ يبد ندمو عمى ارتكابو ليذه الجرايـ أماـ المحكم .
 8/3/1102، القدس، القدس
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 أعوام بتهمة التجسس لصالح حزب اهلل 6بالسجن  فمسطيني: الحكم عمى "إسرائيل" 

جف عمػػى الشػػاب العربػػي أ ػػدرت محكمػػ  زسػػراييمي  فػػي حيفػػا المممػػاء حكمػػًا بالسػػ: ا ؼ ب -الاػػدس المحتمػػ  
عامػػًا( مػػف قريػ  مجػػد الكػػروـ فػي الجميػػؿ شػماؿ زسػػراييؿ لسػػبر سػنوات بعػػد زدانتػػو  15مػي د محمػػد الجطيػب )

المبناني لفترة جمس سنوات ولمتجطيط ترتكاب جريم ي وفؽ « حزب اهلل»بتيم  زجراء ات اتت مر عميؿ لػ 
 ما أعمنت اهذاع  العام .
ي وقاؿ جياز األمف الداجمي اهسراييمي )شػيف بيػت( زنػو اعتػرؼ 1101)سبتمبر( واعتاؿ الجطيب في أيموؿ 

عمى يػد لبنػاني يعػيش فػي الػدنمارؾ ويسػمى برىػاف جطيػبي طمػب  1118ج ؿ التحايؽ ب نو تـ تجنيده عاـ 
 منو جمر معمومات حوؿ مواقر وتحركات الاواعد العسكري  اهسراييمي  ومستودعات وم انر األسمح .

ووفؽ اتتياـي فإنو طمب مف الجطيب أيصًا جمر معمومػات حػوؿ التحصػيرات األمنيػ  لزيػارة قػاـ بيػا الػرييس 
.  اهسراييمي شيموف بيريز زلى قري  مجد الكرـو

وتو ؿ الجطيػب قبػؿ محاكمتػو زلػى اتفػاؽ مػر اتدعػاء بإسػااط تيمػ  مسػاعدة العػدو فػي زمػف الحػرب ماابػؿ 
 تيم  التبمر ترتكاب جريم .

 01/3/1102، الحياة، لندن
 

 "الطمسي"مع  "إسرائيل"وضع العراقيل أمام تعاون  تواصلتركيا ال تزال  :معاريف 
زلػػػػى أف تشػػػػا مًا شػػػػديدًا يشػػػػير فػػػػي األوسػػػػاط اهسػػػػراييمي  ززاء « معػػػػاريؼ» ػػػػحيف  أشػػػػارت : حممػػػػي موسػػػػى

مكانيػػ  عػػودة األمػػور زلػػى مجارييػػا. زذ ت تبػػدي تركيػػا  اسػػتعدادًا لتحديػػد جػػدوؿ زمنػػي الم ػػالح  مػػر تركيػػا وان
 هعادة السفراء أو رفر مستو  تمميميا الديبموماسي في زسراييؿ. 

أف تركيػػا ت تػػزاؿ توا ػػؿ وصػػر العراقيػػؿ أمػػاـ تعػػاوف زسػػراييؿ مػػر األطمسػػي. ولػػـ تتراجػػر « معػػاريؼ»وكتبػػت 
وت عمػػى مشػػارك   تركيػػا حتػػى اآلف عػػف اعتراصػػيا عمػػى فػػت  مممميػػ  زسػػراييمي  فػػي ماػػر الحمػػؼ فػػي بروكسػػؿي
ي ورفػػض «مرمػػرة»زسػػراييؿ فػػي مناوراتػػو العسػػكري . وكانػػت أناػػرة قػػد اتجػػذت ىػػذا الموقػػؼ زمػػر مجػػزرة سػػفين  

زسراييؿ حينيا تاديـ اعتذار عمني ورسمي. وعززت موقفيػا ىػذا أيصػًا باطػر الع قػات اتسػتجباري  والتجاريػ  
 العسكري  مر الدول  العبري .
اقـ السياسي األمني في وزارة الدفاع اهسراييمي  الجنراؿ عاموس جمعادي وىو أبرز مف جيتوي أعمف رييس الط

المرشحيف لش ؿ من ب السفير اهسراييمي في أنارةي أف الم الح  مر تركيا ميم  جدًا هسراييؿي ج و ًا 
وىػػي لػػف  لتركيػػا ج ػػوم  أساسػػي  مػػر زيػػراف أو فػػارس منػػذ ألػػؼ عػػاـي»فػػي الشػػ ف النػػووي اهيرانػػي. وقػػاؿ زف 

وأصػػاؼ أنػػو حتػػى زذا لػػـ تعػػد الع قػػات التركيػػ  اهسػػراييمي  بسػػرع  زلػػى «. تسػػم  ليػػا بالتسػػم  بسػػ ح نػػووي
حميميتيا السابا ي فإف أىمي  الم الح  تكمف في أنيػا توقػؼ تػدىور الع قػات بػيف الػدولتيف. وأشػار زلػى أف 

سراييؿ لـ ياعمف   «.س حي البحري  والجو»عنياي وتتعمؽ بػالم الح  حالت دوف أزمات أجر  بيف تركيا وان
 01/3/1102السفير، بيروت، 

 
 رغم إطالق الصواريخ حماسحركة ب الزالت تثق سرائيميةاإلمن جهزة الأهآرتس:  

قالػػػػت  ػػػػحيف  "ىػػػػبرتس" العبريػػػػ  فػػػػي عػػػػددىا ال ػػػػادراليـو  :ترجمػػػػ  جا ػػػػ  -الاػػػػدس دوت كػػػػـو  -راـ اهلل 
سػػراييؿي فػػي اتيػػاـ اتجيػػرةي ززطػػ ؽ ال ػػواريخ مػػف قطػػاع  ػػزة بإتجػػاه  الم مػػاء: انػػو وعمػػى الػػر ـ مػػف حػػوادث
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وتكػػرار ذلػػؾ مػػ ث مػػرات جػػ ؿ شػػيري ات اف اجيػػزة اتمػػف اتسػػراييمي ي وعمػػى العكػػس مػػف موقفيػػا السػػابؽي 
 أبدت ماتيا بايادة حماس في قطاع  زةي ودورىا في كب  عمميات زط ؽ ال واريخ زنط قا مف الاطاع.

ف  فإف اتجيزة اتمني  اتسراييمي ي تاّدر دور حماس في منػر حػدوث جولػ  جديػدة مػف العنػؼ وحسب ال حي
في المنطا ي او مواجي  مر الجيش اتسراييميي مشيرة كػذلؾ الػى الػدور الم ػري فػي منػر زطػ ؽ ال ػواريخ 

 بإتجاه اسراييؿي مف ج ؿ التنسيؽ اآلجذ بالتعزز بيف الطرفيف اتسراييمي والم ري.
حاوؿ اسراييؿ معرف  اتسباب التي تحوؿ دوف سػيطرة حمػاس عمػى اتوصػاع فػي الفتػرة اتجيػرةي كمػا كػاف وت

الوصػػر سػػايدًا جػػ ؿ اتشػػير الم مػػ  اتولػػى التػػي اعابػػت التوقيػػر عمػػى زتفػػاؽ اليدنػػ  ي بعػػد عمميػػ  "عػػامود 
 السحاب".

 8/8/1102، القدس، القدس
 

 نسية لسكان بيت لحم ورام اهلل لمسيطرة عميهم المواطنة والج لمنح: ديان خطط ويكيميكس 
عػػػف مجططػػػات زسػػػراييمي  لمػػػن  المواطنػػػ  نشػػػرىا موقػػػر ويكيمػػػيكس دبموماسػػػي  سػػػري  أميركيػػػ  ايؽ كشػػػفت ومػػػ

والجنسػػي  لسػػكاف مػػدينتي بيػػت لحػػـ وراـ اهللي لبسػػط السػػيطرة عمػػى الصػػف  ال ربيػػ . وورد فػػي زحػػداىا أف وزيػػر 
شيو ديافي جطط لمن  الجنسي  اهسراييمي  لمػواطني المػدينتيفي تمييػدًا لبسػط الجيش اهسراييمي في حينوي مو 
 سيطرتو عمى الصف  ال ربي .

ي والذي كػاف ماربػًا مػف 0862وأظيرت الوميا  اقتباسات عف الوزير اهسراييمي السابؽ  اد ياكوفي في مايو 
ي 0856صػف ي التػي احتمتيػا زسػراييؿ عػاـ ديافي أنو كاف يحّصر لتوسير استا لي  البمديات الفمسطيني  في ال

 أي قبميا بست  أعواـ.
 01/3/1102، البيان، دبي

 
 واستمرار حصار العديد من المخيمات شهيدان فمسطينيان ة":سوري ييفمسطينالعمل من أجل " 

استشيد فمسطينياف الم ماء جراء استمرار الا ؼ واليجمات عمى مجيمات ال جييف :  فا –دمشؽ 
 ييف في سورياي فيما توا ؿ قوات النظاـ السوري ح ار العديد مف المجيمات.الفمسطين

وقالت مجموع  العمؿ مف أجؿ فمسطيني سوريا في بياف و ؿ " فا" األربعاء زف الشاب أحمد أميف 
الم ري مف أبناء مجيـ درعا استشيد نتيج  الا ؼ عمى أحياء طريؽ السد بالارب مف المجيـي فيما عمر 

 لشاب أنس أبو داوود في مشفى بانياسي وىو مف أبناء المجيـ كاف اجتطؼ مف مدين  درعا.عمى جم  ا
وأشارت زلى أف سكاف المجيـ ت زالوا  دوف ز ابات. وذكرت أف مجيـ اليرموؾ تعرض لعميات ق ؼ أمس

 يعانوف مف الح ار الذي يفرصو الجيش النظامي عمى مداجؿ ومجارج.
ل ارات جوي  متوا م ي تزامف ذلؾ مر اشتباكات عنيف  وق ؼ بالمدفعي   وأفادت أف مجيـ السبين  تعرض

المايم  والراجمات توزع عمى كاف  األماكف السكني  في المجيـي مشيرة زلى أف الوصر اهنساني في المجيـ 
 يشيد تدىوًرا مستمًرا نتيج  الح ار.

وعات الجيش الحر والجيش النظامي وحسب المجموع ي فاد شيد مجيـ الحسيني  اشتباكات عنيف  بيف مجم
عمى حاجز السك ي تزامف ذلؾ مر سماع أ وات ق ؼ عمى المناطؽ المجاورة لوي زت أف حال  مف اليدوء 

 الحذر عادت لتجيـ عميو مساء أمس.
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وأشارت زلى أف مجيـ العايديف بحمص تعرض أيًصا لساوط عدة قذايؼ أوؿ شارع النا رة دوف ز اباتي 
ـ جاف الشي  لساوط العديد مف الاذايؼ في داجمو والمزارع المحيط  بو اقت رت أصرارىا فيما تعرض مجي

 عمى المادياتي باهصاف  زلى تعرض مجيـ حندرات بحمب لساوط م ث قذايؼ عمى المجيـ.
 01/3/1102، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 القدس: مخطط استيطاني لتوسيع حائط البراق

وكالػػ  قػػدس نػػت لخنبػػاء: كشػػفت  ػػحيف  "يػػديعوت أحرنػػوت"ي  ػػباح اليػػـو اتربعػػاءي عػػف  -الاػػدس المحتمػػ  
مجطػػػط اسػػػتيطاني يسػػػتيدؼ توسػػػير منطاػػػ  حػػػايط البػػػراؽ بميػػػات اتمتػػػار لفػػػض النػػػزاع الاػػػايـ بػػػيف الييػػػػود 

 المتطرفيف وييود الوتيات المتحدة اتمريكي  حوؿ اجت ط النساء مر الرجاؿ في المكاف.
عمى زقام  توا ؿ مف ساح  البراؽ شماًت الى موقر "قوس روبنسوف" جنوبًاي وتااسـ المكاف  وينص المجطط

 بشكؿ متساوي الى م م  اقساـ جزء لمرجاؿ والنساء والجميور المجتمط الذي يطالب بو ييود الجارج.
رفػي النػزاع فػي يشار الى اف المجطط وصر مف قبؿ رييس الوكال  الييودي  "نتاف شرانسػكي" لممسػاواة بػيف ط

المكافي وسػيادـ جػ ؿ أيػاـ تو ػياتو لػرييس الحكومػ ي حيػث حظػي المجطػط بموافاػ  مبدييػ  مػف قبػؿ الييػود 
 المتطرفيف بالادس وييود الوتيات المتحدة في الجارج.

ويجري شرانسكي حاليًا جول  في الوتيات المتحدة حيث عرض المجطط عمى الزعامات الييودي  ىناؾ كحؿ 
الاايـ بينيـ وبيف الييود المتطرفيفي بعد تيديد ييود الوتيات المتحدة في اتشير اتجيػرة بوقػؼ الػدعـ لمتوتر 

الػػذي يادمونػػو لػػػ"زسراييؿ" مػػف ييػػود الجػػارج. ولفتػػت ال ػػحيف  الػػى أنػػو فػػي حػػاؿ طباػػت تو ػػيات "شرانسػػكي" 
متطرفػػوف بمعارصػػ  المجطػػط فسػػيتـ توسػػير حػػايط البػػراؽ بشػػكؿ كبيػػري ومػػف المتوقػػر مػػر ذلػػؾ قيػػاـ متػػدينوف 

 الجديد والاياـ ب عماؿ احتجاجي  لمنر تنفيذه.
 01/3/1102وكالة قدس نت، 

 
 
 

 أوقف إضرابي إال بحريتي لنالعيساوي: السير  
أكد األسير سامر العيساوي أمس الم ماءي ز راره عمى استمرار زصرابو عف الطعاـ : برىوـ جرايسي

ري وحّمؿ زايريو النايب محمد برك ي رييس الجبي  الديماراطي  لمس ـ المستمر منذ أكمر مف مماني  أشي
والمساواةي والمحامي جواد بولس تحياتو لكؿ مف ياؼ وياؼ مر قصي  األسر  تسيما المرصىي معاىدا 
أوليؾ ب ف يباى عمى الدرب وأف ت تذىب تصحيات الرفاؽ سد ي م كدا أف الطريؽ مر السجاف طويؿ وأف 

 رك  األسيرة ىي مير لمحري  وزواؿ اتحت ؿي وأنو مستمر في زصرابو حتى الحري .معاناة الح
 01/3/1102، الغد، عم ان

 
 السير العيساوي يقرر مقاطعة المحاكم العسكرية اإلسرائيمية  

قالت م ادر حاوقي  فمسطيني  زف األسير المادسي سامر العيساويي المصرب : السبيؿ –الصف  ال ربي  
يومًاي أعمف مااطعتو لممحاكـ العسكري  اهسراييمي  ورفصو  151ـ في سجوف اتحت ؿ منذ عف الطعا

 المموؿ أماميا.
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وأوصحت وزارة ش وف األسر  والمحرريفي أف محكم  "عوفر" العسكري  اهسراييمي  حّددت يـو التاسر مف 
  رفصو المموؿ أماـ ىذه المحكم  أيار المابؿي موعدًا لعاد جمس  لبحث ممؼ العيساويي  ير أف األسير أبد

لكونيا " ير قانوني  و ير شرعي ي وتستند زلى نظاـ عسكري جاير وت تممؿ أي  زجراءات عادل "ي عمى حد 
 تعبيره.

ونامت الوزارة في بياف لياي أمس الم ماءي عف األسير العيساوي قولو "ممولي أماـ ىذه المحكم  العسكري  
 نينيا وىذا مرفوض بالمطمؽ"ي كما قاؿ.يعني قبولي بشرعيتيا وقوا

 01/3/1102الردن،  السبيل،
 

 التاج في وضع صحي خطيرمحمد شؤون السرى: السير وزارة  
 30"األيػاـ": أفاد محامي وزارة األسر  فادي عبيداتي أمسي أف وصر األسير محمد رفيؽ التاج ) -راـ اهلل 

يزداد سوءا وتدىوراي واف وصعو ال حي يتراجر لخسوأ  عاما( مف طوباسي ويابر في مستشفى سجف الرمم 
 ويتعرض ل جتناؽ بسبب ناص األوكسجيف في الفترة األجيرة.

وأكد األسير التاج أف زدارة السجف واألطباء يتعامموف مر المرصى كفيراف في حاؿ تجارب وت يشعر ب ف 
ي واف ىناؾ تناقصا بيف تاارير اهدارة واألطباء يتعامموف مر المرصى كمرصى بحاج  زلى الع ج

 المستشفيات الجارجي  وبيف تاارير مستشفى الرمم ي زصاف  زلى تناقض في تناوؿ أنواع مجتمف  مف األدوي .
 01/3/1102، اليام، رام اهلل

 
 مواطنين بينهم المحرر حالحمة  ستةمحدث: االحتالل يعتقل  

مواطنيف مف عدة محافظات بالصف  ال ربي   5ألربعاء اعتامت قوات اتحت ؿ فجر ا:  فا –الجميؿ/ نابمس 
 يومًا ماير ح حم . 67بينيـ األسير المحرر الذي أصرب عف الطعاـ لمدة 

وأفاد والد ح حم  لوكال  " فا" أّف قّوات كبيرة مف جيش اتحت ؿ داىمت منزؿ نجمو في منطا  أـ الشرايط 
افي قبؿ الدجوؿ زلى المنزؿي واتعتداء عميو بالصرب المبرح أماـ براـ اهللي وفّجرت أبواب منزلو ومنازؿ الجير 

ولفت زلى أّف جنود اتحت ؿ عاموا جراًبا ودماًرا في المنزؿي قبؿ م ادرة أجيزة الجواؿ  زوجتو وأبنايو.
وكاف أفرج عف ح حم  بعد جوصو معرك  األمعاء  والحاسوب في المنزؿي واقتياده زلى جي  مجيول .

 يوماي فيما قصى ما يارب مف عشرة أعواـ في سجوف اتحت ؿ. 67ي سجوف اتحت ؿ لمدة الجاوي  ف
وفي محافظ  الجميؿ جنوب الصف ي اعتامت قوات اتحت ؿ فتييف بعد مداىم  منزلييما في مجيـ العروب 

 ل جييف شماؿ المحافظ .
باوات حرس الحدود مدير مدرس  وفي مدين  يطا جنوب الجميؿي سّممت قّوات كبيرة مف مشاة ما تسّمى 

 عامًا  31التواني زياد محمد شحادة الم ري 
أما في محافظ  بيت لحـي سّممت قوات اتحت ؿ عددا مف المواطنيف ب  ات لماابم  مجابراتيا بعد مداىم  

 منطاتي الدوح  والعبيدي  بالمحافظ .
يف بعد اقتحاميا المدين  ومداىم  منازؿ وفي مدين  نابمس شماؿ الصف  فاد اعتامت قوات اتحت ؿ شاب

 المواطنيف.
 01/3/1102، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
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 شجرة في الخميل 241قرب خان يونس وتقتمع  تتوغلقوات االحتالل  
افاد شيود عياف اف عددا مف اآلليات العسكري  اتسراييمي  تو مت لمساف   :الحياة الجديدة -محافظات 

 امسي شرؽ جاف يونس جنوب قطاع  زة وقامت ب عماؿ تجريؼ في اتراصي الزراعي . محدودة  باح
شجرة وىدمت بير مياه و رف  زراعي  في الجميؿ وأجطرت  241وفي الصف ي اقتمعت قوات اتحت ؿ أمس 

 مواطنا.  03بيدـ مماني  مساكف في األ وار الشمالي  وشنت حمم  اعتااتت في عدة محافظات طالت 
 01/3/1102، اة الجديدة، رام اهللالحي

 
 تول د أغنيات شعبية فمسطينية  "إسرائيل" عمى "هاكرز"هجمات الـ 

عمى مواقر زلكتروني  زسراييمي  حّساس ي انتشرت « ىاكرز»بالتزامف مر ىجمات الػ : بديع  زيداف –راـ اهلل 
لانوا »ي ياكاؿ فييا المدي  لمف «اييؿالتي ىزت زسر »في اليوميف الماصييف أ نيات شعبي  ابتياجًا باليجمات 

وب ّض النظر عف مستو  ىذه األ اني التي كتبت ولّحنت «. زسراييؿ درسًا في زمف التجاذؿ الرسمي العربي
عمى عجؿي فإنيا أتت بمماب  متنّفس لمفمسطينييف جا  ي والعرب عام ي الذيف طاؿ انتظارىـ ألي نوع مف 

ؿ بيـ كؿ يوـي وت يترؾ مناسب  زت يعّكر  فوىـي سواء في الداجؿ أو في اتنت ارات صد عدّوىـ الذي يانكّ 
 الجارج.

 01/3/1102، الحياة، لندن
 
 لمضفة الغربية اإلسرائيميينيطالبون بمنع دخول الصحفيين  فمسطينيونصحفيون  

ؿ في الصف  بحري  لمعم اهسراييمييفراـ اهلل ػ ا ؼ ب: يطالب  حفيوف فمسطينيوف بمنر دجوؿ ال حافييف 
 والعمؿ بحري  ىناؾ. زسراييؿ زلىال ربي  بسبب منعيـ مف الدجوؿ 

عمى الجروج مف م تمر  حفي في  زسراييميالماصي باجبار  حافي  األسبوعوقاـ  حافيوف فمسطينيوف 
 الفمسطيني  في راـ اهلل. اهع ـمار وزارة 

يس الفمسطيني محمود عباس تطالب فييا بمنر الري زلىوقامت نااب  ال حافييف الفمسطينييف بتوجيو رسال  
 زلىالفمسطيني  مممما يمنر ال حافييف الفمسطينييف مف الدجوؿ  األراصي زلى اهسراييمييفدجوؿ ال حفييف 

 .زسراييؿ
 اهسراييمييف'تنظيـ' دجوؿ ال حفييف  زلىمحمود جميف  باف وزارتو تتجو  اهع ـوكيؿ وزارة  أكد ومف جيتوي

 ال ربي .الصف   زلى
في اطار النظاـ والاانوف الفمسطيني ومف  األجنبي اهع ـ'تنظيـ عمؿ  زلىواوص  جميف  باف الوزراة تسعى 

 '.اهسراييمي اهع ـصمنيا 
 01/3/1102، القدس العربي، لندن

 
 التظاهر ويغمقون مقرات الونروا احتجاجا عمى تقميص خدماتها يواصمونالجئو غزة  

: حاؿ تجيوف فمسطينيوف جنوب قطاع  زة يوـ أمس دوف فت  مراكز توزير ال ذاء أشرؼ اليور - زة 
التابع  لوكال   وث وتش يؿ ال جييف 'األونروا'ي بعد أف قررت الوكال  الدولي  فتحيا بعد ز  ؽ استمر 

توزير وأ مؽ عدد مف ال جييف الفمسطينييف مف مدين  رف  جنوب الاطاع المركز الرييسي ل لجمس  أياـ.
 ال ذاء في المدين ي وقاموا بطرد الموظفيف مف المكاتب.
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وحمؿ ال جيوف ال اصبوف تفتات تندد بسياس  تاميص 'األونروا' لجدماتيا في الاطاعي ورددوا ىتافات تديف 
 ىذه السياس ي وكتب عمى ال فتات 'ت لتاميص الجدمات'ي و'ت لسياس  التيميش'.

 01/3/1102، القدس العربي، لندن
 

 الحريات الشخصية لممواطنينببغزة ال تممك أي حق قانوني لمتدخل  المنية: الجهزة "الضمير" 
دعا جميؿ أبػو شػمالو مػدير عػاـ م سسػ  الصػمير لحاػوؽ اهنسػافي الحكومػ  فػي قطػاع  ػزةي لصػرورة  : زة 

ف تجػاه الشػباب الفمسػطينيي أجذ اهجراءات كاف  التي مف ش نيا وقؼ أي انتياؾ ينفذه المكمفػوف بإنفػاذ الاػانو 
لى صرورة ت يير طريا  معالجتيا لمحمم   ير المعمن  التػي ي حػؽ وييػاف ويحتجػز ج ليػا الشػباب والفتيػ   وان

 ألسباب تتعمؽ بشكؿ تسري  وقص شعرىـ أو ارتداييـ ألنواع محددة مف السراويؿ.
الحاػوؽ الشج ػي  المكفولػ  لممػواطنيف وقاؿ أف ما ينفػذه المكمفػوف بإنفػاذ الاػانوف فػي قطػاع  ػزة يمػس أبسػط 

 في الاانوف األساسي الفمسطيني والمواميؽ الدولي  المعني  بحاوؽ اهنساف. 
واصاؼ "اف ما يحدث ليس كما ي فو البعض محاوتت ألسمم  المجتمر والاوانيفي تف المجتمر الفمسػطيني 

و تعػاليـ دينػوي ولكػف مػا يحػدث ىػو محػاوتت بالفطرة وت يحتاج لمف يعمم اهس ميمسمـ ويتمسؾ بايـ الديف 
لحمسػػػن  المجتمػػػػر وفػػػػؽ ر يػػػ  حركػػػػ  حمػػػػاس ودوف اتلتػػػزاـ بمػػػػواد الاػػػػانوف اتساسػػػي الػػػػذي يػػػػنظـ الع قػػػػات 

 والمعام ت بيف السمط  والمواطنيف".
وطالػػب أبػػو شػػمالو "السػػيد ريػػيس الػػوزراء فػػي  ػػزة الػػدكتور اسػػماعيؿ ىنيػػ  بسػػرع  التػػدجؿ لوقػػؼ ىػػذه الحممػػ  

  ير المعمن ي ومحاسب  كؿ مف يمبت تورطو في التجطيط أو التنفيذ لياي لما ليا مف أمار سمبي  عمى 
الشباب الفمسطيني زلى جانب انتياكيا الواص  لماانوف الفمسطينيي وتوصي  موقؼ مابت لمحكوم  تجاه ىػذه 

 بما ت يتجاوز الاانوف".  الممارساتي عمى اعتبار أف الحكوم  مس ول  عف أمف وس م  وحري  المواطنيف
 01/3/1102، وكالة سما اإلخبارية

 
 تطالب بالتوقف عن إصدار تشريعات باسم المجمس التشريعي "الهمية المنظمات" :غزة 

منظمات حاوؽ اهنساف حكوم   زة بوقؼ العمؿ باانوف التعميـ رقـ و طالبت شبك  المنظمات األىمي   : زة
ما طالبت كتم  الت يير واه  ح بالتوقؼ عف ز دار تشريعات باسـ ي في قطاع  زة ك1102( لسن  0)

 المجمس التشريعي مف ش نيا تكريس اتناساـ.
ي 1102( لسن  0ودعت الشبك  "الحكوم  والمجمس التشريعي في  زة بالتراجر عف قانوف التعميـ رقـ )

يير العرفي  التي جرت عمييا العادة وصماف حري  المدارس الجا   في اجتيار نمط التعميـ بما يستوفي المعا
 منذ ت سيس السمط  الوطني  الفمسطيني ".

وطالبت كتم  الت يير واه  ح بالتوقؼ عف سياس  ز دار تشريعات باوة األمر الواقر في  زة باسـ 
المجمس التشريعي كما تطالب الرييس الفمسطيني بالتوقؼ عف ز دار قرارات باانوف ت صرورة ليا في ظؿ 

تناساـي مر الت كيد عمى صرورة انعااد المجمس التشريعي بكامؿ ىييتو مف أجؿ الجروج مف أزم  التشريعي ا
 الحالي التي بدأت منذ أحداث اتناساـ.

 01/3/1102، وكالة سما اإلخبارية
 

  شاحنة محممة بالبضائع ويمنع دخولها إلى غزة ألفاالحتالل يحتجز  
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سراييمي قراب  ألؼ شاحن  محمم  بالبصاير في مجازنو وموانيو ويمنر  زة: تحتجز سمطات اتحت ؿ اه
 دجوليا زلى قطاع  زةي زمر ز  ؽ معبر "كـر أبو سالـ" لميـو المالث عمى التوالي.

وأفادت وحدة متابع  المعابر في المجن  الشعبي  لمواجي  الح ار في ت ري   حفي  در عنيا اليـو 
منذ بداي  العاـ  32ـ أبو سالـ م مؽ لميوـ المالث عمى التواليي ولميوـ الػ (ي أف معبر كر 3|01األربعاء )

 الجاري مف صمنيا اه  ؽ بمناسب  األعياد والحجا والذراير المجتمف .
 01/3/1102قدس برس، 

 
   مفتوح لطفل فمسطيني بغزة قمبإجراء أول عممية  

مف زجراء أوؿ عممي  قمب مفتوح بمستشفى  زة   زة: تمكف طاقـ طبي زيطالي برياس  الجراح ستيفانو لويس
 يعاني مف ماب كبير بيف األذنيف منذ وتدتو. ست  أعواـي حيث كاف األوروبي لطفؿ يبم  مف العمر

وأكدت وزارة ال ح  في بياف تمات "قدس برس" نسج  عنوي أف العممي  تكممت بالنجاحي "ما يعني أف ممفًا 
يد تطوير واستحداث الجدمات الطبي  الجديدة قد بدأ في ظؿ ازدحاـ جديدًا مف اتنجاز الطبي عمى  ع

 قوايـ المحوليف لمع ج في الجارج والحاج  الصروري  لوجود ممؿ ىذه العمميات النوعي  في قطاع  زة".
 8/3/1102قدس برس، 

 

 
 في المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية الحكومة الردنية: لن نكون طرفاً  

ي وزير الش وف السياسي  والش وف البرلماني  الناطؽ اهع ـأكد وزير الدول  لش وف : ارم عمر مح -عماف 
في المفاوصات الفمسطيني   محمد المومني أف األردف لف يكوف طرفاً  .ي د األردني الرسمي باسـ الحكوم 

طاول   زلىطرفيف بالعودة المابم  وأنو لف يتدجؿ بيا زت في حدود اليامش الذي يتي  لو زقناع ال اهسراييمي 
 هعادة األردفالمومني أف يكوف ل تفاقي  األردني  الفمسطيني  حوؿ الادس ع ق  بسعي  نفىو  المفاوصات.
 التفاوض. زلىالطرفيف 

 01/3/1102الدستور، عمان، 

 
 سائحًا إسرائيميا عبر منفذ طابا 0525منتجعات جنوب سيناء السياحية تستقبل  

جمػيعيـ  زسػراييمياسػايحا  0525 ]أمػس  استابؿ منفذ طابا البري يػوـ الم مػاء: األسمر ىاني -جنوب سيناء 
ي كما األسبوعي  زجازاتيـمنتجعات طابا ودىب وشـر الشيخ لاصاء  زلي اهسراييمي قادميف مف منطاو اي ت 

 ؿ بالمنفذ.بجنوب سيناءي وذلؾ حسبما  رح م در مسيو  أياـ 3قصوا  أفسايحًا بعد  0711 ادر المنفذ 
 01/3/1102الهرام، القاهرة، 

 
 إلى تركيا ضحايا "مرمرة" لجنة إسرائيمية خاصة بتعويضات زيارةإرجاء تركيا:  

تركػػي زرجػػاء زيػػارة كػػاف يفتػػرض أف تجرييػػا لجنػػ  زسػػراييمي  زلػػى أناػػرةي لمتفػػاوض  مسػػيوؿأعمػػف : )أ .ؼ .ب(
وأفػػػاد  يـ جػػػيش اتحػػػت ؿ ماابػػػؿ سػػػواحؿ  ػػػزة.ناشػػػطيف أتػػػراؾ ا تػػػال 8بشػػػ ف التعويصػػػات المترتبػػػ  ألقػػػارب 

سػػػ رافؽ ريػػػيس الػػػوزراء فػػػي زيارتػػػو زلػػػى "المتحػػػدث باسػػػـ الحكومػػػ  التركيػػػ  بولنػػػد اريػػػنش بعػػػد جمسػػػ  لمحكومػػػ  
 ."زيارتيـ وأرج ناقر يزستافي وبالتالي ات منا بيـ 
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رفيػػر  زسػػراييمي ؿمسػػيو نيسػػاف. وأكػػد  11أو  10وسػػتجر  الزيػػارة التػػي كانػػت ماػػررة الجمػػيس والجمعػػ ي فػػي 
نيسػػػاف ألسػػػباب لوجسػػػتي . وأكػػػد اريػػػنش أف التطبيػػػر اهسػػػراييمي التركػػػي مسػػػتمر فػػػي  11زرجػػػاء الزيػػػارة زلػػػى 
 .الطريؽ ال حي 

01/3/1102الخميج، الشارقة،   
 
 الطمسيفي تعاونها مع حمف شمال  "إسرائيل" أمام"معاريف": تركيا ال تزال تضع عراقيل  

"الحكومػػ  التركيػػ  مػػا زالػػت  أفت  ػػحيف  "معػػاريؼ" العبريػػ  فػػي عػػددىا اليػػـو ذكػػر  :سػػما –الاػػدس المحتمػػ  
في تعاونيػا مػر الحمػؼ وذلػؾ ر ػـ  "زسراييؿ" أماـلوصر عراقيؿ  األطمسيتستجدـ عصويتيا في حمؼ شماؿ 

 سفين  مرمرة". أحداثعمى  ألنارة "زسراييؿ"اتعتذار الذي قدمتو 
فػي جمسػ  الحػوار المتوسػطي الػذي يرعػاه  زسػراييؿاطعا مشارك  "تركيا رفصت رفصا ق أفال حيف   وأصافت

فػػي ماػػر  زسػػراييمي كمػػا تعػػارض تركيػػا افتتػػاح مممميػػ   ".زرجا ىػػاحمػػؼ نػػاتو وكانػػت سػػتعاد قريبػػا ولػػذلؾ تاػػرر 
 في مناورات عسكري  مر قوات الحمؼ. زسراييؿحمؼ ناتو في بروكسؿ ومشارك  

 01/3/1102وكالة سما اإلخبارية، 
 
 
 فمسطين توقعان مذكرة تفاهم لمتعاون المنيقطر و  

مػػػذكر تفػػػاىـ لمتعػػػاوف فػػػي المجػػػاؿ ي 8/3/1102 وقعػػػت دولػػػ  قطػػػر وفمسػػػطيف يػػػوـي الم مػػػاء: قنػػػا –الدوحػػػ  
بػػف نا ػػر بػػف جميفػػ   ؿ مػػاني وزيػػر الدولػػ  لمشػػ وف  عبػػد اهللوقػػر عػػف الجانػػب الاطػػري الشػػيخ حيػػث  األمنػػي.

 ة الدكتور سعيد بو عمي وزير الداجمي .الداجمي  وعف الجانب الفمسطيني سعاد
8/3/1102الشرق، الدوحة،   

 
 إدارة المؤسسات اإلعالمية بغزة دورةمركز الجزيرة ينظم  

دارة : بوابػػػ  الشػػػػرؽ - ػػػزة  احتفػػػؿ منتػػػػد  اهع ميػػػيف الفمسػػػػطينييف بتجػػػريا المشػػػػاركيف فػػػي دورة تجطػػػػيط وان
لجزيػػرة اهع مػػي لمتػػدريب والتطػػوير بحصػػور وكيػػؿ الم سسػات اهع ميػػ ي التػػي نظميػػا بالتعػػاوف مػػر مركػػز ا

 وزارة الجارجي  الدكتور  ازي حمد ومدير مركز الميزاف لحاوؽ اهنساف ع اـ يونس.
مديرًا مف قادة  04ورحب رييس منتد  اهع مييف عماد اهفرنجي بالحصوري مشيرًا زلى أف الدورة استيدفت 

مػػدير اهنتػػاج بانػػاة الجزيػػرة الومايايػػ  فػػي قطػػر نبيػػؿ العتيبػػي  الم سسػػات اهع ميػػ  باطػػاع  ػػزة وحاصػػر فييػػا
 ساعات يوميا لجمس  أياـ. 5وعادت 

8/3/1102الشرق، الدوحة،   
 
 حل لمنزاع المنطقة إيجادموشيه شاريت واقترح ل: عبد الناصر توجه "إسرائيل" يزعم أرشيف 

الػػرييس  أفريػػ  عػػف مصػػمونيا اليػػـو الدولػػ  العب أرشػػيؼزعمػػت ومػػايؽ رسػػمي  كشػػؼ  :سػػما –الاػػدس المحتمػػ  
 اهسػػػراييميريػػػيس الػػػوزراء  زلػػػى 0843الم ػػػري الراحػػػؿ جمػػػاؿ عبػػػد النا ػػػر توجػػػو فػػػي شػػػير ديسػػػمبر عػػػاـ 

 حؿ لمنزاع في المنطا .  زيجادموشيو شاريت واقترح عميو  األسبؽ
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اتجػػاذ  زلػػى  وفػػي رده عمػػى ىػػذا اتقتػػراح طمػػب شػػاريت مػػف الػػرييس عبػػد النا ػػر اف تبػػادر السػػمطات الم ػػري
بػػالعبور فػػي قنػػاة السػػويس وتتجنػػب فػػرض عاوبػػ   زسػػراييمي ممػػؿ السػػماح لسػػفف  زسػػراييؿ ززاءجطػػوات ممموسػػ  

الذي رفصو عبػد النا ػر  األمر  نذاؾجياز الموساد الذيف الاي الابض عمييـ في الااىرة  أفرادعمى  اهعداـ
 . 

 01/3/1102وكالة سما اإلخبارية، 
 

 في محافظة طولكرم " توزع مصاحف "بريل" عمى المكفوفين"الخيرية اإلماراتية 
"األيػػػاـ": وزعػػت ىييػػ  األعمػػاؿ الجيريػػ  اهماراتيػػ ي أمػػسي م ػػاحؼ مطبوعػػ  بنظػػاـ "بريػػؿ" عمػػى  -طػػولكـر 

ي بتمويؿ مف المحسف حمد رحم  الشامسي.  عدد مف المكفوفيف في محافظ  طولكـر
ابػػػػراىيـ الراشػػػػد عمػػػػى صػػػػرورة اتىتمػػػػاـ باألشػػػػجاص ذوي شػػػػدد مفػػػػوض ىييػػػػ  األعمػػػػاؿ الجيريػػػػ  اهماراتيػػػػ  و 

وقػاؿ زف اليييػ   اتحتياجات الجا   الذيف ليـ ب مات رايعػ  مػف حيػث اتجتراعػات واهبػداع عبػر التػاريخ.
ي مشيرًا زلى أف أنشط  الييي  ت تات ر  341ستادـ أكمر مف  ألؼ شيكؿ ل ال  األيتاـ في محافظ  طولكـر

 ىا زلى جمير المحافظات.عمى طولكـر بؿ تتعدا
 01/3/1102اليام، رام اهلل، 

 
 
 غزةبجهاز المني لم من المواقع اإلسرائيمية تم إرسالها الممفات المتحصل عميها ":الشرق الوسط" 

 "الشرؽ األوسط"لػ "43رجؿ  -زسماعيؿ "قاؿ ىاكر جزايري يطمؽ عمى نفسو اسـ : ياسيف بودىاف - الجزاير
ؾ فييػػا  تؼ مػػف اليػػاكرز العػػرب والمسػػمميف المنػػاوييف هسػػراييؿي تػػـ التحصػػير ليػػا منػػذ زف الحممػػ  التػػي شػػار 

 .". مشيرا زلى أف اليدؼ منيا ىو مس  زسراييؿ مف الجارط  اهلكتروني 1101تشريف الماني 
تمكف مػف الح ػوؿ عمػى ممفػات سػري  "ي كشؼ زسماعيؿ أنو "زسراييؿ"وبش ف  نايـ الحرب اهلكتروني  عمى 

تمكػف أيصػا مػف الح ػوؿ عمػى أسػماء أفػراد مػف الجػيش "ج ؿ اجتراؽ الشػبكات وتم يميػاي وأصػاؼ أنػو مف 
اهسػػراييمي ووحػػداتي وأرقػػاـ سػػري  لميػػات مػػف اهيمػػي تي وحسػػابات الػػػ)فيس بػػوؾ(ي وحسػػابات كميػػرة لرجػػاؿ 

 ػ  بالسػمطات حساب م رفيي كما تـ تحميؿ نحو ألػؼ ومياػ  سػري  جا 411أعماؿ زسراييمييفي وأكمر مف 
تػػػـ "وعػػػف م ػػير الممفػػػات التػػي تػػػـ الح ػػوؿ عمييػػػاي وكيفيػػ  اسػػػتعمالياي أوصػػ  زسػػػماعيؿ أنػػو  ."اهسػػراييمي 

 ."زرساليا زلى الجياز األمني التابر لمحكوم  الفمسطيني  في  زة
 01/3/1102الشرق الوسط، لندن، 

 
 هديدات اإليرانيةحرية التعامل مع الت "إسرائيل"منحت  المتحدةالواليات  ":تايمز" 

 ػػحيف  واشػػنطف تػػايمز نشػػرت تاريػػرا أمػػس عػػف جولػػ  وزيػػر الجارجيػػ  األمريكػػي : جوزيػػؼ حػػرب )الترجمػػ (
أف الوتيػات المتحػدة "جوف كيري زلى الشرؽ األوسط في  صوف أسػبوعيفي وقالػت فيػو زف الػوزير كيػري أكػد 

كػػذلؾ مػػف قيػػاـ زسػػراييؿ بالعمػػؿ الػػذي تػػراه منحػػت زسػػراييؿ حريػػ  التعامػػؿ مػػر التيديػػدات اهيرانيػػ  وت تمػػانر 
. ونامػت ال ػحيف  عػف كيػري قولػو زف زدارة الػرييس أوبامػا "مناسبا لمحيمول  دوف امت ؾ زيػراف لمسػ ح النػووي

 .تتزاؿ تفصؿ الحموؿ الدبموماسي 
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ردد لحظػ   ير أف مجم  دير شبي ؿ األلماني  نامت عػف جػوف كيػري ت كيػده أيصػا أف اهدارة األمريكيػ  لػف تتػ
واحػدة فػي شػػف ىجػـو عسػػكري صػد الجميوريػػ  اهسػ مي  زذا رأت أف العمػؿ الدبموماسػػي قػد فشػػؿ فػي عمميػػ  
المفاوصػػات الجاريػػ  حاليػػا بشػػ ف البرنػػاما النػػووي اهيرانػػي. وأشػػار زلػػى أف جميػػر الجيػػارات مطروحػػ  عمػػػى 

 الطاول  قبؿ أف تذعف طيراف لشروط المجتمر الدولي.
01/3/1102عكاظ، جدة،   

 
 يندد بمنع تل أبيب نائبين مغربيين من دخول الراضي الفمسطينية الوروبيةمجمس العالقات  

ي فػػي بيػػاف تماػػت وماػػره بروكسػػؿ نػػدد مجمػػس الع قػػات األوروبيػػ  الفمسػػطيني جدمػػ  قػػدس بػػرس:  -بروكسػػيؿ 
برلمػانييف م ػربييف  ي زقداـ السػمطات اهسػراييمي  عمػى منػر01/3/1102"قدس برس" نسج  عنو يوـ الم ماء 

 .7/3/1102امنيفي كانا صمف وفد أوروبيي مف دجوؿ األراصي الفمسطيني ي فجر اتمنيف 
 8/3/1102، قدس برس

 
 تحم ل آشتون وبان كي مون المسؤولية عن حياة العيساوي "اإلنسان"العربية لحقوق  

نيػػػا األمػػػـ المتحػػػدة واتتحػػػاد جدمػػػ  قػػػدس بػػػرس: حّممػػػت المنظمػػػ  العربيػػػ  لحاػػػوؽ اهنسػػػاف فػػػي بريطا -لنػػػدف 
األوروبي المس ولي  الكاممػ  عػف حيػاة األسػير الفمسػطيني سػامر طػارؽ العيسػاويي المصػرب عػف الطعػاـ فػي 

 سجوف اتحت ؿ اهسراييمي منذ أكمر مف مايتيف وستيف يوًما.
ت الجارجيػ  ووجيت المنظم  رسال  شديدة الميج ي اطمعت "قدس بػرس" عمييػاي زلػى كػؿ مػف مفوصػ  الع قػا

فػػػي اهتحػػػاد األوروبػػػي كػػػامريف أشػػػتوف واألمػػػيف العػػػاـ لخمػػػـ المتحػػػدة بػػػاف كػػػي مػػػوف و جػػػريفي حممػػػتيـ فييػػػا 
المس ولي  الكامم  عف حياة األسػير سػامر العيسػاوي الػذي قالػت زنػو "يحتصػر بسػبب تعنػت زسػراييؿ ورفصػيا 

 اهفراج عنو".
8/3/1102قدس برس،   

 
  

 " لتركيا بموازين الربح والخسارةيلإسرائقراءة حماس العتذار " 
 عدناف أبو عامر
جاء اعتذار رييس الحكوم  اهسراييمي  "بنياميف نتنياىو" لنظيره التركي "رجب طيب أردو اف" ليشكؿ انت ارًا 
لما ترفعو حرك  حماس مف شعارات ومبادئ تتممؿ ب ف زسراييؿ ت يجدي معيا سو  ل   الاوة والتحديي وىو 

 تركيا ج ؿ السنوات الم م  الماصي .ما قامت بو 
في ذات الوقتي لـ تعبر حماس عف ذات الفرح  حيف قبؿ "أردو اف" ب ػورة سػريع  باعتػذار "نتنيػاىو"ي ألف 
ذلؾ معناه عودة الع قات بيف أنارة وتؿ أبيػبي وىػو مػا يعنػي بالصػرورة جشػي  الحركػ  مػف حػدوث شػرخ فػي 

ف اعتبرتو حميفيػا الوميػؽ "أردو ػاف" جػ ؿ األعػواـ األجيػرةي عمػى اعتبػار جدار الع ق  الاوي  التي ربطتيا بم
أف ىنػػاؾ "تناسػػبًا عكسػػيًا" يفيػػد بتاػػدـ ع قػػ  أناػػرة بحمػػاس زذا مػػا شػػيدت ع قتيػػا تراجعػػًا بإسػػراييؿي والعكػػس 

  حي !
ييمي  لسػابؽ ولذلؾ سادت أجواء مف التجوؼ داجؿ حماس مف زمكاني  أف ت مر عودة الع قات التركي  اهسرا

عيدىاي عمػى حالػ  اتنسػجاـ النسػبي فػي المواقػؼ السياسػي  بػيف حمػاس واألتػراؾي ر ػـ فػارؽ الحجػـ والتػ مير 
والنفوذ بيف حرك  تحرر متواصع  في قدراتياي ومحدودة فػي ع قاتيػاي ودولػ  بحجػـ تركيػا مػف الػدوؿ الكبػر  
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واعتباره ذجػرًا زقميميػًا ليػاي وربمػا دوليػًا فػي قػادـ في المنطا ي وذات ت مير ونفوذ ت تجطئ حماس في تاييموي 
 األياـ!

ومػػػر ذلػػػؾي فاػػػد كػػػاف تفتػػػًا ات ػػػاؿ "أرد ػػػاف" باايػػػد حمػػػاس جالػػػد مشػػػعؿ حػػػيف تماػػػى اعتػػػذار "نتنيػػػاىو"ي لػػػيس 
بالصرورة ألجذ زذنو بالموافا  مف عدمياي وىو ما تدركو حماس بكمير مف العا ني  والتواصري لكنيا اعتبرت 

ذا تعبيرًا منو عمى زبااء جطوط التوا ؿ قايم  مر الحرك  مف جي ي ومف جي  ماني  زع نو أنو لف ات الو ى
"يبير" الفمسطينييف مف ج ؿ ىذا اتعتذاري أو تجميو عنيـ ماابػؿ عػودة الع قػات مػر زسػراييؿي وىػو كػابوس 

 ت تر ب حماس بر يتو زط قًا في المرحم  الاادم .
مػػػف الم ػػػالح  التركيػػػ  اهسػػػراييمي ي بػػػالتزامف مػػػر مػػػا تعتبػػػره محدوديػػػ  جياراتيػػػا  تجػػػوؼ حمػػػاس بػػػدا متزايػػػداً 

التحالفي  في المنطا ي تسيما بعد الاطيعػ  الكاممػ  مػر سػوريا بفعػؿ دعيمػا لممػورة مػف جيػ ي ومػف جيػ  مانيػ  
ر بيػا م ػر حاليػًاي حال  الفتور والبرود في الع ق  مر زيرافي ومف جي  مالم  ر يتيا لخزم  الجاناػ  التػي تمػ

 وعدـ تفر يا لمممفات اهقميمي ي ومنيا الاصي  الفمسطيني .
كؿ ذلؾ جعميا تترقػب وتتريػثي وت تسػتعجؿ فػي زبػداء موقفيػا ال ػري  مػف اتعتػذار اهسػراييمي لتركيػاي ر ػـ 

 اسي  التركي .توجيييا عبارات المدي  واهطراء لػ"أردو اف" ب ورة لعميا لـ يحظى بيا مف داجؿ الساح  السي
 

 * المحور السني
بالمناسب ي يبدو ميمًا اهشارة ىنا زلى أف السمط  الفمسطيني ي ج ـ حماس السياسيي اجتارت سياس  "النػ ي 
بػػالنفس"ي والتزمػػت ال ػػمت الكمػػي ززاء اتعتػػذار اهسػػراييمي لتركيػػاي ولػػـ تجتػػر التعايػػب أو التعميػػؽي ر ػػـ اف 

 ي محمود عباس هب  و بالجطوة."أردو اف" ىاتؼ الرييس الفمسطين
حماس تعمـ أكمر مػف أي طػرؼ  جػر أف أحػد مكونػات نظرتيػا لم ػراع مػر زسػراييؿي زباػاء األجيػرة فػي حالػ  
عزلػػ  سياسػػػي  زقميميػػػ ي ولػػذلؾ جػػػاءت الاطيعػػػ  التركيػػػ  اهسػػراييمي  منػػػذ أحػػػداث سػػػفين  مرمػػرة فػػػي مػػػايو أيػػػار 

 .ي عمى شواطئ  زةي ىدي  تاريجي  لمحرك 1101
حيػػث اعتبػػرت حمػػاس الحػػدث الػػدامي المتممػػؿ بسػػاوط قتمػػى أتػػراؾ بر ػػاص سػػ ح البحريػػ  اهسػػراييمي ميمػػًا 
تعتبػػاريف أساسػػييف: أوليمػػا أنػػو عمػػؿ عمػػى تاريػػب الػػرأي العػػاـ التركػػي و ػػناع الاػػرار فػػي أناػػرة مػػف الممػػؼ 

توسير ىوة الج ؼ بيف أنارة الفمسطينيي باعتبار أف عدوىما في  ف واحد بات زسراييؿي ومانييما عمؿ عمى 
 وتؿ أبيبي وىو ما كانت تسعى زليو حماس باوة  ير جافي  عمى أحد.

في ذات الوقتي فإف الاطيع  اهسراييمي  التركيػ  مػن  حمػاس مػا يمكػف أف يسػمى "أنبػوب أوكسػجيف" لممحػور 
تحوليػػا زلػػى م ػػر وتركيػػا الػػذي بػػدأت تنحػػاز زليػػو بعػػد المػػورات العربيػػ ي وبػػدء ان ػػرافيا عػػف زيػػراف وسػػورياي و 

المتاف كانتا زلى عيد قريب حميفيف زستراتيجييف هسراييؿي صمف مػا بػات يسػمى "المحػور السػني"ي بػديً  عػف 
"الي ؿ الشيعي" الذي كانت تسعى زيراف مف ج لو لتمبيت أقداميا فػي المنطاػ  لػد  الػرأي العػاـ العربػي مػف 

 ج ؿ زظيار عداييا هسراييؿ.
ي ىناؾ في داجؿ حماس مف ينظر بما  واطميناف ل ناع الاػرار التركػيي ويعتاػد أف تركيػا لػف مف جي  أجر 

تذىب بعيدًا في ع قاتيا مر زسراييؿ مف جديد ر ـ تاديـ اتعتذاري عمى اعتبػار أف مػا ح ػؿ بينيمػا يمكػف 
ارًا تاريجيػػػًا  يػػػر تسػػػميتو "اسػػػتدارة اصػػػطراري " لمطػػػرفيف: تػػػؿ أبيػػػب التػػػي تنازلػػػت عػػػف كبرياييػػػاي وقػػػدمت اعتػػػذ

مسػبوؽ فػي ع قاتيػػا السياسػي ي وأناػرة التػػي سػارعت لابػػوؿ اتعتػذار دوف الػدجوؿ فػػي تفا ػيؿ التعويصػػاتي 
 وع قات الجانبيف في المحاور األمني  والعسكري  التي سادىا اناطاع كبير.
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ي أف يعػػيش اتمنػػاف وتعتاػػد حمػػاس كمػػا  يرىػػا مػػف األطػػراؼ أف قبػػوؿ "أردو ػػاف" تعتػػذار "نتنيػػاىو" ت يعنػػ
"شير عسؿ" في ع قاتيماي بؿ زف ما دفعيما ليذه الجطوة توفر تيديد مشترؾ فػي ىػذه اآلونػ  يتممػؿ بسػوريا 
التي باتت تشػكؿ معصػم  أمنيػ  ليمػا بفعػؿ احتمػاؿ تػدىور أوصػاعيا الداجميػ ي ومػا قػد يمايػو مػف  مػار سػمبي  

فػإذا مػا قػدر ليػذا التيديػد أف يػزوؿ سػواء بسػاوط النظػاـ أو  عمى جارتييا: الشمالي  تركياي والجنوبي  زسراييؿي
 تي فإف حماس تر ب باف تعود الع قات التركي  اهسراييمي  لسابؽ عيدىا مف الفتور األقرب لماطيع !

 
 * المصالحة االضطرارية

بفعػػؿ  ولػػذلؾ فػػإف زدراؾ حمػػاس الحاياػػي لمػػوازيف الاػػو  فػػي المنطاػػ ي وحالػػ  المجػػاض ال ػػعب الػػذي تعيشػػو
اىتػػزازات المػػورات العربيػػ ي ور بػػ  تركيػػا بػػ ف تباػػى محيطػػ  بجميػػر التطػػورات المحتممػػ ي ىػػو مػػا دفعيػػا ليػػذه 

 الجطوة اتصطراري  مر زسراييؿ.
وحماس عمى ما ي سواء  دقت توقعاتيا أـ كانت مبال  بيا بعض الشيءي أف موقؼ "أردو اف" مف زسراييؿ 

أقدـ عمى قبوؿ اتعتذار زرصاء "لخخ األكبر" األمريكػي الكبيػر الػذي ت  تحركو دوافر أيديولوجي  فكري ي وقد
 يروقو أف يجد أكبر حميفيف لو في المنطا  في حال  ج اـ وقطيع .

ف  منػػػت بمػػػا تعتبػػػره التوجيػػػات الشج ػػػي  لػػػػ"تركيا أردو ػػػاف" المعاديػػػ  هسػػػراييؿي وتشػػػبييو لمحركػػػ   حمػػػاس وان
ري  والنازيػ ي لكنيػا تػ مف بسياسػ  الم ػال ي التػي حركػت أناػرة تجػاه تػؿ ال ييوني  م جرًا ب نيا نظيػرة العن ػ

 أبيب!
وربمػػػا و ػػػمت حمػػػاس بعيػػػدًا عػػػف وسػػػايؿ اهعػػػ ـ رسػػػايؿ طم نػػػ  مػػػف بعػػػض  ػػػناع الاػػػرار التركػػػيي وتيديػػػ  
لمجاوفيػػػاي ي كػػػػدوف مػػػف ج ليػػػػا زباػػػػاء الع قػػػ  الجيػػػػدة بينيمػػػاي وتبديػػػػد أي ىػػػػواجس مػػػف شػػػػ نيا ت ػػػػوير أف 

التركي  اهسراييمي  قد تكوف عمى حساب مواقؼ تركيا المبديي  والسياسي  تجػاه الاصػي  الفمسػطيني  الم الح  
 عمومًاي ونظرتيا لحماس ج و ًا.

عمى ال عيد الميدانيي ومنذ أف قدـ "نتنياىو" اعتذاره لػ"أردو اف"ي ما زالت األراصػي التركيػ  تشػيد استصػاف  
ولػـ تشػيد أي مصػاياات ليػـي بػؿ زف مػا يشػعروف بػو مػف أريحيػ   عنا ر وكوادر مف حماس  ادروا سػورياي
 وىدوء قد ت ياؿ عما عاشوه في دمشؽ.

في سياؽ مت ؿي وفي وجي  نظر م ايرة كبيرةي ىناؾ مف ينظر لمم الح  التركيػ  اهسػراييمي  عمػى أنيػا قػد 
ركػػ  فػػي العمميػػ  السياسػػي  تكػػوف فر ػػ  تاريجيػػ  لحمػػاس قػػد ت تتكػػرر كميػػرًاي بػػ ف تػػنج  أناػػرة فػػي زدمػػاج الح

الجاري  في المنطا ي سواء عمى  عيد محادمػات السػ ـ مػر زسػراييؿي ولػو كػاف ذلػؾ طموحػًا بعيػدًاي أو عمػى 
األقؿ نجاحياي وىو ما قد يكوف متوقعًا في ززالػ  اسػميا مػف قايمػ  "المنظمػات اهرىابيػ " عمػى تيحػ  اتتحػاد 

ت ممػو حمػاسي وتػر  أف تركيػا ىػي الطػرؼ األكمػر جػدارة وقػدرة عمػى  األوروبي أو الوتيات المتحػدةي وىػذا مػا
 الاياـ بيذه الميم  الكبيرة.

وليف التاطت حماس بعض اهشارات ال ادرة مف أنارة بشػ ف زدماجيػا فػي عمميػ  السػ ـي لكنيػا تتوقػؼ عنػد 
رورة اعتػػراؼ المجتمػػر اشػػتراطيا اتعتػػراؼ بإسػػراييؿي وىػػو مػػا دعػػا زليػػو الػػرييس التركػػي "عبػػد اهلل  ػػوؿ"ي بصػػ

الػػدولي بالحركػػ  مكونػػًا أساسػػيًا فػػي الحركػػ  الوطنيػػ  الفمسػػطيني  مػػف جيػػ ي ومػػف جيػػ  أجػػر  مطالبتػػو لمحركػػ  
بإقرار البرناما السياسي الاايـ عمى حؿ الدولتيفي مر ما يتطمبو ذلؾ مػف اعتػراؼ بإسػراييؿي وىػو مػا التزمػت 

 أو سمبي ي ر ب  منيا بإبااء الع ق  قايم  مر تركيا. الحرك  ززاءه ال مت دوف تاديـ زجاب  زيجابي 
 8/3/1102المونيتور ، 
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 وساطة كيري السرية: إغراء اقتصادي لمفمسطينيين 

 حممي موسى
أجمػػػؿ وزيػػػر الجارجيػػػ  األميركػػػي جػػػوف كيػػػريي جولتػػػو الحاليػػػ  بػػػإع ف اتفاقػػػو مػػػر كػػػؿ مػػػف ريػػػيس الحكومػػػ  

مسطيني محمود عباسي عمى تحايػؽ سمسػم  مػف المشػارير اتقت ػادي  اهسراييمي  بنياميف نتنياىو والرييس الف
في الصف  ال ربي  لمساعدة اتقت اد الفمسطيني. وأشػار زلػى أنػو اتفػؽ مػر الطػرفيف عمػى زباػاء ناػاط اتتفػاؽ 

 سرّي  في المرحم  الراىن  عمى أف يكشؼ عف بعصيا في األسبوع المابؿ.
ب فػػي تسػػجيؿ زنجػػازات ل ػػال  زدارتػػو فػػي المرحمػػ  الجديػػدةي أجػػاد ومػػف المنطاػػي اتفتػػراض أف كيػػريي الرا ػػ

التيػػرب مػػف عوامػػؿ الفشػػؿي وركػػز عمػػى مػػا يمكػػف أف يبػػدو كإنجػػاز. فيػػو لػػـ يتحػػدث عػػف نجػػاح فػػي زعػػادة 
الطػػرفيف اهسػػراييمي والفمسػػطيني زلػػى طاولػػ  المفاوصػػاتي كمػػا لػػـ يشػػر أي أوىػػاـ باػػرب تحايػػؽ اجتػػراؽ فػػي 

نما ركز بشكؿ  امض عمى نااط اتتفاؽ ذات الطبيعػ  اتقت ػادي . وبداىػ  أف حايط الجميد الاايـ بي نيماي وان
اتستارار اتقت ادي لمسمط  الفمسطيني  في راـ اهلل يشكؿ أحد أعمدة اتستارار السياسػي واألمنػيي وجميعيػا 

تارارىاي  ػارا مػف عانت م جرًا مف درجات مجتمف  مف اتىتزاز. وت يجتمػؼ امنػاف عمػى أف باػاء السػمط  واسػ
موابػػت السياسػػتيف األميركيػػ  واهسػػراييمي  عمػػى األقػػؿ فػػي الوقػػت الػػراىفي وىػػو مػػا يجمػػؽ جسػػرًا مػػر الم ػػمح  

 الفمسطيني  أيصًا.
ف أباػػػى السياسػػػ    يػػػر أف الحػػػديث عػػػف اتقت ػػػاد أزاح جانبػػػًا الحػػػديث عػػػف السياسػػػ  بمعنػػػى المفاوصػػػاتي وان

يمي  زلػػى أف كيػري الطػػام ي ولػػو بشػكؿ أولػػيي لكػب  التػػدىور فػػي بمعنػى التوا ػػؿ. وقػد أشػػارت م ػػادر زسػراي
الع قات بيف زسراييؿ والسمط ي ابتعد عف منطؽ تحايؽ اتجتراقات المدوي  وعمػد زلػى تيديػ  األوصػاع أوًت. 
ويجري الحديث عف تبادؿ التزامات بيف زسراييؿ والسػمط  الفمسػطيني  أساسػيا تسػيي ت اقت ػادي  مػف جانػب 

تمحايػػا تعيػػدات بػػاهفراج عػػف معتامػػيف فمسػػطينييفي ج و ػػًا أوليػػؾ المعتامػػيف منػػذ مػػا قبػػؿ اتفاقيػػات  زسػػراييؿ
أوسموي وتعيدات فمسطيني  بالحفاظ عمى األمف وعدـ التوجو زلى األمـ المتحدة أو المحكم  الجنايي  الدولي . 

زسػراييؿ بػالكؼ عػف توسػير وتحدث م در زع مي زسراييمي عف نجاح كيري في أجذ التػزاـ  يػر معمػف مػف 
 المستوطنات جارج الكتؿ اتستيطاني .

ي التػػػي «ج»زلػػػى أف كيػػػري ق ػػػد بالمشػػػارير اتقت ػػػادي  تمػػػؾ التػػػي سػػػتااـ فػػػي المنطاػػػ  « ىػػػبرتس»وأشػػػارت 
داريًاي وىػي تتعمػؽ بمشػارير سػكني  وسػياحي  كانػت زسػراييؿ تػرفض السػماح بيػا  تسيطر زسراييؿ عمييا أمنيًا وان

رر كيػػري عػػدـ زشػػارتو زلػػى أي زنجػػازات عمػػى  ػػعيد المفاوصػػات والتسػػوي  ب نػػو ت يريػػد زدارة حتػػى اآلف. وبػػ
ومػػر ذلػػؾ شػػدد عمػػى «. بيػػدوء ومسػػ ولي »المفاوصػػات عبػػر وسػػايؿ اهعػػ ـي م كػػدًا أنػػو يتعامػػؿ مػػر األمػػر 

ادؿ وتبػ 0856جانب ترفض حكوم  نتنياىو سماعوي وىو أف اتت اتت السياسي  تدور حوؿ جطوط العػاـ 
وفػػي ىػػذا السػػياؽي أشػػار «. الطػػرفيف ىمػػا مػػف سيصػػطر لبحػػث ىػػذه األمػػور»أراضي لكنػػو اسػػتدرؾ قػػايً  زف 

لػى أنيػا ب ػي تيا الحاليػ  تشػكؿ زسػيامًا ميمػا فػي الحػواري لكنيػا  ليسػت »كيري زلى مبادرة السػ ـ العربيػ ي وان
 «.أساسًا لممفاوصات

و. وقػػػاؿ زنػػػو يبػػػذؿ الجيػػػود فػػػي محاولػػػ  تسػػػتيناؼ وكػػػاف كيػػػري قػػػد اجتمػػػر مػػػر عبػػػاس ونتنيػػػاىو جػػػ ؿ رحمتػػػ
وتركػػػػزت «. م ػػػػمح  أمنيػػػػ  أميركيػػػػ »المفاوصػػػػات بػػػػيف الطػػػػرفيف ألف تحايػػػػؽ السػػػػ ـ فػػػػي الشػػػػرؽ األوسػػػػط 

نمػا  جيػد »المباحمات معيما حوؿ سبؿ استيناؼ المفاوصات. وأوحى نتنياىو ب نو ت يريد فاػط مفاوصػاتي وان
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لى ا وشدد نتنياىو عمى أنو في مفاوصاتو مر الفمسػطينييف يريػد بحػث «. ألبدجدي هنياء النزاع مرة واحدة وان
 بعكس ما يريده الفمسطينيوف وىو حدود الدول .« قصايا اتعتراؼ واألمف»

قػػد أشػػارت زلػػى أف حكومػػ  نتنيػػاىو تشػػترط اعتػػراؼ الفمسػػطينييف بإسػػراييؿ كدولػػ  ييوديػػ  « معػػاريؼ»وكانػػت 
ء فػػي المسػػتوطنات وعػػرض جريطػػ  حػػدود. ويتعػػارض ىػػذا مػػر مػػا نشػػر ماابػػؿ شػػرط الفمسػػطينييف تجميػػد البنػػا

عمى لساف وزيرة العدؿ تسيبي ليفني ب ف اتعتراؼ بييودي  دول  زسراييؿ ليس شرطًا تسػتيناؼ المفاوصػات. 
 ورأت جيات رسمي  زسراييمي  أف موقؼ ليفني ىذا لـ يتـ تنسياو مسباًا مر نتنياىو.

وب  اتتفػػاؽ سياسػػيًا بػػيف زسػػراييؿ والسػػمط  الفمسػػطيني  تحػػاوؿ اهدارة أنػػو بسػػبب  ػػع« معػػاريؼ»وأوصػػحت 
ناػؿ عػدد قميػؿ مػف منػاطؽ ج الػى سػيطرة فمسػطيني  كاممػ ي »األميركي  المعب عمى حموؿ وسط جزيي ي بينيا 

. واقتػراح  جػر ىػو اقػرار نحػو عشػرة مجططػات ىيكميػ   وبينيا طرياا و وؿ قرب راـ اهلل وفي منطا  طولكـر
ت فمسػػطيني   يػػر قانونيػػ  والػػدفر الػػى اتمػػاـ بمجططػػات بنػػاء وبنيػػ  تحتيػػ  فػػي المنطاػػ  جي وكػػذلؾ ناػػؿ لبمػػدا

 ػػػ حيات أمنيػػػ  لمفمسػػػطينييف فػػػي المنطاػػػ  ب. وبحسػػػب م ػػػادر فمسػػػطيني ي فاػػػد ناػػػؿ الػػػوزير كيػػػري ىػػػذه 
 «.اتقتراحات لمفمسطينييف بالتشاور مر نتنياىو

عتػػـز ممارسػػ  صػػ ط شػػديد عمػػى الطػػرفيف الفمسػػطيني واهسػػراييمي زلػػى أف كيػػري ي« معػػاريؼ»عمومػػًا أشػػارت 
لمتو ؿ زلى توافاات بش ف استيناؼ المفاوصات في  صوف نحو شيريف. وليذا ال رض يعتـز المجيء الػى 
ظيار جيدهي لكنو حتى اآلف ت  المنطا  كؿ اسبوعيف. ويبدو بشكؿ واص  أف كيري ينوي تكميؼ ات اتتو وان

سػػبؿ اسػػتيناؼ المفاوصػػات وتحايػػؽ اجتراقػػات. وتشػػدد جيػػات زسػػراييمي  عمػػى أف كيػػري يممػػؾ ر يػػ  واصػػح  ل
عاـز حاًا عمى استيناؼ المفاوصات. وىو ينوي التواجد كميرًا في المنطا ي وليس عبمًا. وجولتػو ىػذه ليسػت »

نمػػا لمتاػػدـ. ىنػػاؾ شػػعور باحتمػػػاؿ اسػػتيناؼ المفاوصػػاتي لكػػف لػػيس واصػػحًا متػػى يت حاػػػؽ معػػدة لمسػػياح ي وان
 «.ذلؾ

 01/3/1102السفير، بيروت، 
 

 وما ظهر « جبل الجميد»ما خفي من  
 عريب الرنتاوي

ي مػػا يظيػػر منيػػا عمػػى سػػط  اهعػػ ـي أقػػؿ بكميػػر ممػػا ”جبػػؿ الجميػػد“تشػػبو ميمػػ  جػػوف كيػػري فػػي المنطاػػ  
 يجفى..وىػػػذا مػػػا ي ػػػرح بػػػو المسػػػ ولوف األمريكيػػػوف عمػػػى أيػػػ  حػػػاؿ..نحف ت نفتػػػري عمػػػى أحػػػدي وت نصػػػرب

اسػتعينوا عمػى قصػاء “بالرمؿ..فالفمسف  التي يعتمدىا الرجؿ تستميـ عمى ما يبدوي منطوؽ الحػديث الشػريؼ: 
 ”.حوايجكـ بالكتماف

كيػػري يريػػد مفاوصػػات مباشػػرةي تبػػدأ مػػف عمػػافي وبمشػػارك  أردنيػػ  نشػػط ي وربمػػا حػػوؿ مايػػدة التفػػاوض ىػػذه 
األردنيػ  ت تمػانر فػي ذلػؾ كمػا تشػي بعػض التسػريبات المرةي ولػيس مػف  ػرؼ المراقبػ  والتتبر..والدبموماسػي  

 ”.نفاد الوقت والفرص“والتمميحاتي فاألردف عمى عجم  مف أمره ىو اآلجري وىو طالما حّذر مف 
في سبيؿ استيناؼ المفاوصػاتي ومػف دوف شػروط مسػبا ي يجيػد الػوزير األمريكػي فػي الصػ ط عمػى السػمط  

يناؼ المفاوصػات..ىذا التػدىور ال ػادـ فػي الموقػؼ األمريكػي تست” شرط وقؼ اتستيطاف“مف أجؿ شطب 
جػػ ؿ الوتيػػ  المانيػػ  لمػػرييس أوبامػػاي يصػػر السػػمط  أمػػاـ جيػػارات  ػػعب ي بػػؿ ويصػػر األردف والعػػرب جميعػػًاي 
أماـ جيار  ػعب..فيو تنػازؿ مجػاني / افتتػاحيي تادمػو ىػذه األطػراؼ نظيػر مفاوصػات عبميػ ي نعػرؼ متػى 

 ؼ أبدًاي متى تنتيي وما ىي مبتتيا.تبدأ ولكننا ت نعر 
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عمػػى الجانػػب اهسػػراييمي مػف ممػػؿ: تسػػييؿ انسػػياب أمػػواؿ ” صػ وط رقياػػ “فػي الماابػػؿي ت بػػ س مػػف ممارسػػ  
الصرايب الفمسطيني  زلى جزين  السمط  دوف عوايؽ أو ت جير )رشوة الفمسطينييف مف جيوبيـ(..وربما اهفراج 

مم  تسػػريبات )عػػف تسػػيبي ليفنػػي( تشػػي ب نػػو ت بػػ س مػػف زسػػااط شػػرط عػػف دفعػػ  مػػف المعتامػػيف واألسػػر ..و 
ف كنا ت نعرؼ حتى اآلفي مػا زذا كػاف زسػااط ىػذا الشػرطي ب ػرض ”ييودي  الدول ”اتعتراؼ الفمسطيني بػ ي وان

 ي ومم  فارؽ جوىري بيف األمريف.”اتتفاؽ النيايي“التمييد تستيناؼ المفاوصات أـ هنجاز 
الاابمػػػ  لمسػػػحب ” حفنػػػ  مػػػف زجػػػراءات بنػػػاء الماػػػ “ت تاػػػؼ عنػػػد ىػػػذا الحػػػد فاط..فماابػػػؿ  الصػػػ وط األمريكيػػػ 

دول  عربي   46يتعيف عمى ” تنازؿ جوىري“واهبطاؿ في أي  لحظ ي والتي ت تسمف وت ت ني مف جوعي مم  
سػػػ مي ي أف تادمػػػو لدولػػػ  العن ػػػري  واتحػػػت ؿ واتسػػػتيطاف ماػػػدمًا..اتعتراؼ بإسػػػراييؿ وتطب يػػػر الع قػػػات وان

مبػػػػػادرة السػػػػػ ـ العربيػػػػػ  بإسػػػػػااط البنػػػػػد الجػػػػػاص بػػػػػال جييف الفمسػػػػػطينييفي عمػػػػػى عجػػػػػره ” ترشػػػػػيؽ”معيػػػػػاي و
وبجره..وسػوؼ يسػػتطمر وفػػد لجنػ  المتابعػػ  العربيػػ  الػذي سػػيزور واشػػنطف قريبػًاي مػػا الػػذي تريػده واشػػنطف مػػف 

 ري زحيا ىا.زحياء المبادرة العربي ي أو باألحر ي أي  بنود مف المبادرةي سيج
ونحف نتابر الحماس المفاجئ الذي ىبط عمى الاادة العرب فػي قمػ  الدوحػ ي وىػـ ” نازة”والحايا  أننا أا بنا بػ

يتحدموف في بيانيا الجتامي عػف المبػادرة الميتػ  وصػرورة بعميػا مػف جديػدي كػاف ذلػؾ قبػؿ جولػ  كيػري وزيػارة 
المبادرة العربي  الػذي سػاط فػي قمػ  ” ترشيؽ“تي ب ف مشروع أوباما..وقد قمنا في حينوي وفي ىذه الزاوي  بالذا

تػػونس قبػػػؿ سػػبر سػػػنوات عجػػػاؼي ياػػراد زحيػػػا ه فػػػي الدوحػػ ي وتحػػػت سػػتار كميػػػؼ مػػػف دجػػاف األزمػػػ  السػػػوري  
المشػػتعم ي وبمشػػارك  قػػادة دوؿ الربيػػر العربػػي الػػذيف أشػػبعوا زسػػراييؿ وأنظمػػتيـ المتجاذلػػ  شػػتمًاي وتركػػوا أمػػر 

 عربي الاديـ والمتيالؾ.اهبؿ لمنظاـ ال
في موصوع اتستيطاف الزاحؼ عمى األرض ” طي الرياس  األمريكي  تحت جناحيا“زسراييؿ التي نجحت في 

والحاوؽ والمادساتي تنتاؿ اليوـ زلى مستو  أعمى في توظيؼ الماؿ األمريكي الوازفي لتعبيد طريايا لمتطبير 
سػػػػااط قصػػػػيتي ال 46مػػػػر  سػػػػ مي ي وان اػػػػدس وال جيػػػػيف مػػػػف جػػػػدوؿ أعمػػػػاؿ المفاوصػػػػات مػػػػر دولػػػػ  عربيػػػػ  وان

الفمسػػطينييفي مػػر زباػػاء منفػػذ صػػيؽ لم ايػػ  لمااربػػ  ممػػؼ الاػػدس مػػف زاويػػ  المادسػػات اهسػػ مي  ورعايتيػػاي ت 
أكمػػػر وت أقػػػؿ..وىي اسػػػتبات جولػػػ  كيػػػري المانيػػػ  لممنطاػػػ ي بػػػاهع ف  ػػػراح ي أنيػػػا ت تنػػػوي تسػػػميـ الجانػػػب 

 نيايي وت جداوؿ زمني  لمج ء عف األراصي المحتم .األمريكي جرايطيا لمحؿ ال
” جيػار التفػاوض”و” عمميػ  السػ ـ“زنيا ق   نجاح زسراييمي  بامتيازي يجري ت ميفيا بكميػر مػف الحػديث عػف 

زنيػا األجنػدة العبريػ ي وقػد جػرت ترجمتيػا زلػى اهنجميزيػ  )بمكنػ  أمريكيػ ( ت تجفػى عمػى ”..زنااذ المادسات”و
جػػػوف كيػػػري بتسػػػميمو لخطػػػراؼ الفمسػػػطيني  والعربيػػػ ي ” الماحِصػػػر“لمفمسػػػطينييفي ياػػػـو ” مػػػر جمػػػبأ“أحد..أنػػػو 

والم سؼ أف مم  دتيؿ كميرةي تشير زلى أف ىذه األطراؼ ستوافؽ عمى ما يطمب منياي ودايما بمظم  عربي  
 ف التنازتت.وتعبيد الطريؽ ذي اتتجاه الواحد: طريؽ تاديـ المزيد م” شبك  أماف“جاىزة لتوفير 

 –وت تاػػػؼ جيػػػود السػػػػيد األمريكػػػي عنػػػػد ىػػػذا الحد..فالمرحمػػػ  تسػػػػتوجب بعػػػث الحمػػػػؼ اتسػػػتراتيجي التركػػػػي 
األمريكػػي..ألـ ياػػؿ كيػػري مػػف أناػػرةي بػػ ف تركيػػا يمكػػف أف تكػػوف وسػػيطًا فػػي عمميػػ  السػػ ـ بػػيف الفمسػػطينييف 

اذ مػا يمكػف زناػاذه مػف تحالفاتيػا المسػتارة فػي واهسراييمييف..في دتل  عمى ر بػ  الوتيػات المتحػدةي فػي اسػتنا
ىػػذه المنطاػػ  اليايجػػ  بكػػؿ ريػػاح الت ييػػر والفوصػػى والحػػروب المتنام ..وقػػد ت يمصػػي وقػػت طويػػؿي قبػػؿ أف 
 تنتاؿ موايد التفاوضي مف عماف زلى أنارةي بعد أف تكوف األولى قد ميدت الطريؽي وجعمت ال عب ممكنًا.

عمومًاي فمـ تعد ع ي  عمى التذليؿ واتحتواء..فػالمحور الػذي كػاف بماػدوره أف ” المااوم ”أما عادة حماس و
فػػي وجػػو ممػػؿ ىػػذه المحػػاوتت والمشػػاريري يتػػرن  اليػػوـ تحػػت طرقػػات األزمػػ  السػػوري  الممتػػدة ” الفيتػػو”يشػػير
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ى أنارة مػرورًا بامتداد اهقميـي والمااوم  التي  ادرت محورىا وجنادقياي ستجد في حمفاييا الجدد مف الااىرة زل
وأجػر  سػعيًا فػي البحػث ” التيديػ  الطويمػ “ي تػارة تحػت عنػواف ”اتتجػاه المعػاكس”بالدوح ي مف سػيدفعيا فػي ػ

عػػف الشػػرعي ي ومالمػػػ  تحػػت ىػػػاجس اتناسػػاـ الفمسػػطيني الػػػداجمي و ػػراع اهجػػػوة األعداء..ورابعػػ  لمواجيػػػ  
  .تداعيات الصايا  المالي  والح اري وجامس  وسادس  وسابع

باسػػػتعدادات بعػػػض األطػػػراؼ العربيػػػ  لمايػػػاـ بمػػػا تعػػػذر عمػػػى واشػػػنطف الايػػػاـ بػػػو مػػػر ” تفاجػػػ “يبػػػدو أف كيػػػري 
الفمسػػطينييف..فدفر طموحاتػػو زلػػى األعمػػى ورفػػر سػػاؼ توقعاتػػو ىػػو بالػػذاتي مسػػتفيدًا مػػف جػػروج سػػوريا مػػف 

كمػا ” أكمر مف زجراءات بناء ماػ أقؿ مف مبادرة..و ”المعادل ي وعزل  زيراف وح ار حزب اهلل..وبدؿ أف ي تي بػ
قمنا ذات يوـي نراه يسعى في ز  ؽ ىذا الممؼ نياييًاي وبما تشتييو سفف زسراييؿ وشػييتيا المفتوحػ  تبػت ع 

 ي وجمس  م ييف تجئ فمسطيني.”العا م  األبدي  الموحدة”األرض والحاوؽ و
 01/3/1102الدستور، عم ان، 

 
 التسوية لتحقيقخطة كيري  

 فيشماف اليكس
يحاوؿ وزير الجارجي  اتمريكي الجديد جوف كيري حمػؿ اسػراييؿ والفمسػطينييف الػى لاػاء ربػاعي فػي اتردف. 

 اما الرد الذي تمااه مف ابو مازفي حاليا عمى اتقؿي فيو سمبي تماما.
لف يػذىب  في لااء عاد بينيما أوؿ أمس أوص  رييس السمط  بانو الى أف تتجذ اسراييؿ جطوة ىام  ما فانو

الى اي محادمات. ت في اتردف وت في أي مكاف  جر. وكي يستفز اسراييؿ ويتحد  كيري أكمػري أعمػف ابػو 
مازف عمنا ايصا بانو يطالب باف ير  قبؿ كؿ شيء جريط  التسويات اتسراييمي ي واف كاف عرؼ بانيا  ير 

 موجودة.
حرب' الذي بناه كيري لنفسو. ويدور الحديث عمميا المااء الرباعي في عماف ىو مرحم  صروري  في 'كتاب ال

عػػػػف جطػػػػ  مرتبػػػػ  يفتػػػػرض بيػػػػا أف تنتػػػػزع مػػػػف الطػػػػرفيف موافاػػػػ  عمػػػػى معظػػػػـ الشػػػػروط السياسػػػػي  التػػػػي بػػػػرأي 
اتمريكييف اساسي  لمتسوي . الف ؿ اتجير فػي الكتػاب لػـ يكتػب بعػدي ويفتػرض بكيػري أف يرفػر الػى الػرييس 

امكانيػ  حايايػ  بالتسػوي  بػيف الطػرفيف ويعمػف عػف 'مبػادرة رياسػي ' اـ أف اوباما مساعيو كي يحسػـ: ىػؿ يػر  
 ترفر الوتيات المتحدة يدييا وتدع المسيرة تندمر.

وحسػػب م ػػادر فػػي وزارة الجارجيػػ  اتمريكيػػ ي فػػاف مسػػاعي كيػػري ستسػػتمر نحػػو ن ػػؼ سػػن ي فػػي امناييػػا 
بيػت اتبػيضي  يػر كيػري فريػؽ المفاوصػات ي ؿ الى المنطا  مرة كػؿ بصػع  اسػابير. ولنيػؿ اتسػناد مػف ال

وقرب اليو بيؿ  وردوفي رجؿ مجمس اتمف الاومي الذي حؿ محػؿ دنػيس روس. ومػف المتوقػر ل ػوردوف أف 
 ي ؿ  دا الى اسراييؿ في أوؿ زيارة عمؿ لو.

اتردف ويفتػػرض بالماػػاء الربػػاعي أف ينيػػي مرحمػػ  اتعػػداد ويبػػدأ بالمرحمػػ  العمميػػ  فػػي اتت ػػاتت. واجتيػػار 
ليس  دف ي وي تي لجمؽ احساس بالزجـ لد  شعوب المنطا  والعالـ. كما أف ل مريكييف م مح  كبيػرة فػي 
تعزيز مكان  الممؾ عبداهللي وممؿ ىذا المااء يعبر عف تعميؽ الدور اتردني فػي المفاوصػات. كمػا أف اتردف 

 دل  لممسيرة.سيشكؿ 'عمود السند' في مجموع  الدعـ مف الدوؿ العربي  المعت
فػػػي ىػػػذه اتمنػػػاءي وحتػػػى قبػػػؿ انطػػػ ؽ الف ػػػؿ اتوؿي وصػػػر العػػػايؽ اتوؿ ولػػػيس اتكبػػػر فػػػي شػػػكؿ الػػػرفض 
الفمسطيني. ولمت مب عميو يحاوؿ كيري اف ينتػزع مػف اسػراييؿ سمسػم  جطػوات بنػاء ماػ  تجمػب ابػو مػازف الػى 

يتوقر اتمريكيوف عدة جطوات اجر ي عماف. وسبؽ تسراييؿ أف تعيدت بتحويؿ اتمواؿ الى السمط ي واتف 
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بعصػػيا سػػري . وفػػي الف ػػؿ السػػري يظيػػر مػػم  الطمػػب بػػاف تايػػد اسػػراييؿ البنػػاء فػػي المنػػاطؽ جػػارج الكتػػؿ 
اتستيطاني . والفمسطينيوف؟ تعيدوا ات يتوجيوا بمبادرات مستام  الى اتمـ المتحدةي في اتشير الاريب  عمى 

 اتقؿ.
حمػ  جطػوات الماػ ي فسػيكوف ممكنػا اتنتاػاؿ الػى الف ػؿ التػالي: الامػ  فػي اتردف. اذا اجتاز كيػري بسػ ـ مر 

ىناؾ يبدأ المسعى لتاميص الفوارؽ بيف الطرفيف في المسايؿ الجوىري . وقد بدأ كيري منذ اتف يجس النبض 
لجارجيػ  كيؼ يمكف أف يارب بيف الطرفيف في مواصير اتمف والحدود. ىناي حسب موظفيف كبار في وزارة ا

اتمريكي ي فاف اتمريكييف يحتفظوف قريبا مف ال در جطػ  ا ػمي  مشػكوؾ اف تػتمكف الحكومػ  الجديػدة فػي 
اسػػراييؿ أف تيصػػميا بتركيبتيػػا الحاليػػ . وحسػػب ىػػذه الجطػػ  يمكػػف لمطػػرفيف اف يتو ػػ  منػػذ اتف الػػى توافػػؽ 

فػي المايػ  مػف المنػاطؽ يسػكف  83فػي  في الماي  مف المساح  وذلػؾ تف اتسػراييمييف يوافاػوف انػو 71عمى 
عمػػى اي حػػاؿ فمسػػطينيوف فاػػط تاريبػػا. والمعنػػى العممػػي فػػي ىػػذه المرحمػػ  ىػػو تسػػميـ منػػاطؽ ج لمفمسػػطينييفي 

 شريط  أف تكوف مجردة مف الس ح.
وبػػالتوازي يظيػػر فػػي 'كتػػاب الحػػرب' ف ػػؿ  جػػر يسػػمى 'بنػػاء مجموعػػ  دعػػـ'. المجموعػػ  )السػػعودي ي تركيػػاي 

وؿ الجميا ودوؿ شماؿ افريايا( ستسند السمط  مف جيػ ي وتمػارس البػادرات تجػاه اسػراييؿ مػف جيػ  اتردفي د
اجػػر  بػػروح المبػػادرة السػػعودي . وسػػيكوف لمجموعػػ  الػػدعـ ىػػذه دور ايصػػا فػػي الجطػػاب اتقميمػػي الشػػامؿ فػػي 

 مواصير سورياي ايراف واتستارار في اتردفي والتي تسراييؿ فييا ايصا م مح  جم .
 8/3/1102يديعوت 
 01/3/1102القدس العربي، لندن، 

 
 :كاريكاتير 
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