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صابة بسورية فلسطينيا   91استشهاد  .4  بالبراميل المتفجرة قرب درعا خمسين آخرينوا 
فلسطينيا، في مجزرة دامية استهدفت تجمعا لالجئين الفلسططينيين فطي  91: استشهد أمس الوكاالت -دمشق 

 بلدة المزيريب المجاورة لمخيم درعا لالجئين قرب الحدود األردنية.
لسططوري أل ططت بططرميالر متفجططرار بططال رب مططن مدرسططة عططين الزيتططون التابعططة واكططد شططهود عيططان أن طططائرات الن ططام ا

لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" في البلدة ما أدى النهيطار مبنطم مكطون مطن ططاب ين علطم 
صابة  91رؤوس سكانه واستشهاد   آخرين. 00الجئار فلسطينيا وا 

طائرات  ، مؤكدار أنبين الشهداء أطفاال ونساء وكبارا في السنوقال الشاب "أحمد" من سكان المخيم، إن من 
 .حربية سورية أل ت عددا كبيرا من البراميل المتفجرة علم البلدة

وأوردت صطططفحة "مخطططيم اليرمطططول نيطططوز" المعنيطططة بالخبطططار مخيمطططات الالجئطططين الفلسططططينيين فطططي سطططورية أسطططماء 
ين الفلسطططينيين جنططوب سططورية، وتحططوي مططا يزيططد علططم وت ططب بلططدة المزيريططب قططرب مخططيم درعططا لالجئطط، الشططهداء

 تسعة آالف الجئ فلسطيني.
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بسططبب الجططون بططين يططومي  أطفططالبيططنهم ثالثططة  األقططلتططوفي سططبعة أشططخا  علططم  أمططس،وفططي وقططت سططابق مططن 
، بحسب ما أشهراالثنين والثالثاء في مخيم اليرمول والغوطة الشرقية اللذين تحاصرهما ال وات الن امية منذ 

 مصادر طبية. ادتأف
مسطن وطفلطة توفطوا االثنطين بعطد  أحطدهماعطن هطذا المصطادر ان "رجلطين  اإلنسانون ل المرصد السوري لح وق 

تدهور حالتهم الصحية بسبب ن   الغذاء والمستلزمات الطبية في مخيم اليرمول" لالجئطين الفلسططينيين فطي 
 جنوب العاصمة.

مططن مئططة  أكثططرعلططم المخططيم بوفططاة  أشططهرالن اميططة منططذ ثمانيططة وتسططبب الحصططار الخططانق الططذي تفرتططه ال ططوات 
 .اإلنسانشخ  بسبب الجون أو ن   العناية الطبية، بحسب المرصد السوري لح وق 

91/2/2194األيام، رام اهلل،   
 

 القضية الفلسطينية ال يأتي إال من خالل إنهاء االحتالل حل :عباس .2
اس إن حل ال تية الفلسطينية ال يالتي إال من خالل إنهاء قال الرئيس الفلسطيني محمود عب رام اهلل:

قامة دولة فلسطين المست لة وعاصمتها ال دس الشرقية.  االحتالل وا 
وأكد في مؤتمر صحافي مب ن يرا البيروفي، أوالنتا هوماال، في رام اهلل، أمس، أنه يعمل بإيجابية مب 

اما ووزير خارجيته جون كيري، إلنجاح المفاوتات الجهود المبذولة من قبل الرئيس األمريكي بارال أوب
 خالل فترة األشهر التسعة المحددة لها.

وتابب عباس: "أطلعنا الرئيس البيروفي علم اآلثار المدمرة لالستيطان وترورة الحل العادل ل تية الالجئين 
ية، واستمرار السعي ، وكذلل ترورة حل جميب ال تايا وفق قرارات الشرعية الدول491وفق ال رار األممي 

 عاما". 56والجهود إليجاد حل سلمي وسياسي لهذا الصران ال ائم منذ 
وجاء حديث أبو مازن عن إنهاء االحتالل في دولة فلسطينية وعاصمتها ال دس مب حل عادل ل تية 

 الالجئين عشية ل اء مفترض بينه وبين كيري في باريس اليوم لبحث مفاوتات السالم مب إسرائيل.
 41/2/2141لشرق األوسط، لندن، ا

 
ذاعريقات: المفاوضات لن تمدد  .3  المحاكم الدولية إلىفشلت سنتوجه  وا 

كبير المفاوتين الفلسطينيين صائب عري ات الثالثاء علم ان المفاوتات  ب: شددف  أ-رام اهلل 
ذا" أشهرالفلسطينية اإلسرائيلية لن تمدد بعد فترة التسعة  كم الدولية ونطلب احفشلت سنتوجه الم الم وا 

 العتوية في كافة من مات االمم المتحدة".
وقال عري ات في تصريح لوكالة فرانس برس ان المفاوتات "لن تمدد دقي ة واحدة بعد انتهاء فترة التسعة 

للمفاوتات التي تنتهي في نهاية شهر نيسان/ابريل الم بل حسب ما اتف نا مب الجانبين األمريكي  أشهر
 ي".واإلسرائيل

وكشف عري ات انه في حال "فشلت المفاوتات فان للجانب الفلسطيني خطة هجوم سياسية اولها التوجه 
 الم المحاكم الدولية في الهاي مثل محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية".

ا الدعوة ايتا الم هيئات األمم المتحدة، وسيدفب الفلسطينيون باتجا ستلجالواتاف عري ات ان السلطة "
 للم اطعة االقتصادية إلسرائيل".

 41/2/2141القدس العربي، لندن، 
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 يطالبه فيها بعدم التحرك عسكريا  ضد غزة ينفي توجيهه رسالة سرية إلى نتنياهو هنيةمكتب  .1

نفي مكتب رئيس الحكومة التي ت ودها حركة "حماس" في قطان غزة إسماعيل هنية : صّباح فتحي-غزة 
برسالة سرية إلم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يطالبه فيها بعدم التحرل عسكريار بشدة أنه بعث 

تد غزة. وقال مكتب هنية إن تلل األنباء كاذبة ومختل ة. ونفم وكيل وزارة الخارجية في حكومة "حماس" 
. ووصف حمد الخبر غازي حمد لط "الحياة"، "وجود اتصاالت ومراسالت بين هنية واالحتالل الصهيوني"

الذي نشرا موقب "والال" اإللكتروني العبري بالنه "كاذب وغير ح ي ي تمامار ومفبرل صهيونيار"، مؤكدار أن "هنية 
وقال حمد إن "اتصاالتنا المتعل ة بالتهدئة وعدوان االحتالل تكون مب  لم يجِر اتصاالت من هذا النون".

ال توجد بيننا وبين االحتالل أي مراسالت سواء مكتوبة الجانب المصري، وليس مب أي طرف صهيوني، و 
وكان موقب "والال" اإلسرائيلي قال أمس إن هنية أرسل "رسالة سرية" قبل أسبوعين إلم نتنياهو  أو شفوية".

طالبه فيها "بعدم التحرل العسكري تد قطان غزة نتيجة حال التوتر التي أع بت إطالق الصواريخ علم 
 إسرائيل". 

 41/2/2141ة، لندن، الحيا
 

 تضغط على الواليات المتحدة وليس العكس "إسرائيل": اشتيةمحمد  .5
، الثالثاء، "ال دس العربي"الدكتور محمد اشتية عتو اللجنة المركزية لحركة فتح لط أكدعوض:  وليد-اهللرام 

، مستبعدا ان أن واشنطن تسعم لطرح اتفاق اطار للمفاوتات وليس لحل الصران الفلسطيني اإلسرائيلي
ينجح وزير الخارجية جون كيري في ان ي دم افكارا تلبي الحد األردني من العدالة للشعب الفلسطيني، خاصة 
وان إسرائيل نجحت في الشرون بممارسة التغوط علم واشنطن بدل ان تمارس الواليات المتحدة االمريكية 

وبشالن الن طة التي  .4951المحتلة عام  لألراتياالحتالل اإلسرائيلي  إلنهاءتغوطها علم تل ابيب 
لمواصلة محادثات السالم علم اساسه، قال اشتية الذي  إطاروصلت اليها جهود كيري للوصول التفاق 

شارل الدكتور صائب عري ات في جوالت المفاوتات التي جرى استئنافها في نهاية تموز/يوليو الماتي 
 ألفكاركتوبة، وكل الذي ي وم به هو عبارة عن بالونات اختبار حتم هذا اللح ة لم ي دم كيري اية افكار م‘

محددة هنا وهنال، وبالتالي ال يوجد اي شيء نهائي في الطرح الذي ي دمه كيري، هذا جانب، ومن جانب 
اشتية الجانب  وقال ’.اخر، الفجوة بيننا وبين الجانب اإلسرائيلي واسعة جدا في مختلف ال تايا المطروحة

ي يريد موتون الدولة اليهودية، ونحن ن ول باننا لن نعترف بموتون الدولة اليهودية، الجانب اإلسرائيل
اإلسرائيلي يريد ان يب ي وحدات من الجيش اإلسرائيلي علم طول نهر االردن ونحن ال ن بل بذلل، الجانب 

عاصمة لدولة  اإلسرائيلي ال يريد لل دس ان تكون عاصمة لدولة فلسطين ونحن نريد لل دس ان تكون
سرائيل  فلسطين، نحن نريد معالجة وتسوية وحل قتية الالجئين حال عادال علم ارتية الشرعية الدولية، وا 

قتية انسانية وليست قتية  وكالنهال تعترف بمسؤوليتها عن موتون الالجئين وتتعاطم مب الموتون 
 .سياسية

غط علم إسرائيل بل بالعكس إسرائيل بدأت والح ي ة ان الواليات المتحدة لم تشغل ادوات الت"واتاف 
بالتغط علم كيري باتهامات انه معادي للسامية وانه يتغط علم إسرائيل، وبالتالي الواليات المتحدة 
مطلوب منها اذا ارادت ان يكون هنال حال ح ي يا ان تجير ادوات التغط التي تملكها علم إسرائيل من 

الدولة الفلسطينية المست لة، انا اعت د حتم اآلن هذا االمر لم يتم،  االحتالل واقامة بإنهاءاجل ان ت بل 
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ولذلل الجانب اإلسرائيلي هو الذي بدأ بمسلسل إفشال الجهد األمريكي في هذا االتجاا، وبالتالي ال اعت د أنه 
لحد سيكون هنال اتفاق اطار يستطيب الجانب الفلسطيني ان يوافق عليه، وال ارى بان ما سي دم يلبي ا

واعت د أن المعركة مب الجانب اإلسرائيلي ستكون في "وتابب اشتية  االدنم من العدالة للشعب الفلسطيني.
الساحة الدولية من جهة وفي االطر ال انونية من جهة اخرى، ولذلل إسرائيل اآلن مرعوبة من هذا التوجه 

عة مخرجاته من استيطان وكل النه سيرافق مثل هذا التوجه حرال دولي في م اطعة االحتالل وم اط
ما توجه الجانب  إذاواستبعد اشتية انهيار السلطة الفلسطينية من خالل ت ويتها إسرائيليا  ."مرف اته

الجانب اإلسرائيلي سيحاول ان يتغط علينا ‘الفلسطيني للمؤسسات الدولية ع ب فشل المفاوتات، قائال 
 .هنا وهنال مثل وقف االموال وغيرا

 41/2/2141ي، لندن، القدس العرب
 

 "اإلطار "اتفاقكيري يعرض على عباس اليوم صيغة معدلة من  "الحياة": .6
توقب مسؤولون فلسطينيون ان يعرض وزير الخارجية األمريكي جون كيري علم : محمد يونس –رام اهلل 

" الذي اراإلطالرئيس الفلسطيني محمود عباس، خالل ل ائهما اليوم في باريس، صيغة معدلة من "اتفاق 
 م بلة. إسرائيلية-ي ترحه أساسار لمفاوتات فلسطينية 

قال مسؤولون فلسطينيون ان عباس ابلغ اوباما وكيري في رسالته هذا، التي حملها كبير المفاوتين و 
الدكتور صائب عري ات ومدير االستخبارات العامة ماجد فرج، انه ال يمكنه قبول اي اتفاق ينت   من 

وعاصمتها ال دس الشرقية او االعتراف  51للفلسطينيين في الدولة علم حدود العام الح وق االساسية 
بالن كيري يسعم لعرض "اتفاق  أبلغهموقال مسؤولون فلسطينيون ان الوفد األمريكي  دولة يهودية. بإسرائيل

ة المجال مفاوتات نهاية لفترة محدودة من الوقت، مب اتاح إلطالق" يتسم بالعمومية ليكون اساسار إطار
تحف ات عنه. لكن المسؤولين الفلسطينيين ي ولون انه ال يع ل ت ديم اتفاق يبدي  إلبداءامام كال الطرفين 

ان فريق جون كيري الم يم في البالد  "الحياة"وقال مسؤول فلسطيني رفيب لط الطرفان تحف ار عن جميب بنودا.
نهاية العام. واتاف ان الفريق األمريكي يحاول بحث في اآلونة االخيرة في فرصة تمديد المفاوتات حتم 

اقنان الجانب الفلسطيني ب بول تمديد المفاوتات الم ما بعد االنتخابات النصفية للكونغرس قبل نهاية 
من الم اعد سيعزز من ادارة الرئيس بارال  أكبرالعام، معتبرار ان حصول الحزب الديموقراطي علم عدد 

ويرى بعض المراقبين ان الرئيس عباس ربما ي بل تمديد المفاوتات  ة والداخلية.اوباما في السياسة الخارجي
طالقفي حال حصوله علم ثمن سياسي م ابل ذلل مثل تجميد االستيطان في اجزاء من التفة الغربية،   وا 

 أسيرار، واالسرى كبار السن والنساء وغيرها. 08سراح االسرى الذين يعانون من امراض خطيرة وعددهم 
 41/2/2141الحياة، لندن، 

 
 : كيري طلب من الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين تجهيز قوائم بأعداد وأسماء الالجئين"الغد" .7

قال مسؤول فلسطيني إن "وزير الخارجية األمريكي جون كيري طلب من الدول : نادية سعد الدين –عمان 
ماء الالجئين الراغبين بالب اء حيثما يتواجدون، أو المتيفة لالجئين الفلسطينيين، تجهيز قوائم بالعداد وأس

 االنت ال إلم مكان آخر، أو العودة إلم ديارهم وأراتيهم، شريطة المواف ة اإلسرائيلية".
وأتاف المصدر، الذي فتل عدم نشر اسمه في حديث لط"الغد"، من فلسطين المحتلة، إن "كيري ت دم 

، يتم من خاللها معرفة تصنيف الالجئين وفق الوجهة التي يريدون بم ترح إلم الدول المتيفة إلعداد قوائم



 
 
 

 

 

           4ص                                    3933العدد:     91/2/2194 األربعاء التاريخ:

وأوتح  قصدها، واألعداد لكل منها، بما يلزم في مساللة حساب التعويض، سواء لالجئين أم للدول نفسها".
بالن "مطلب كيري ينسجم مب ما سبق وأن طرحه لحل قتية الالجئين الفلسطينيين وفق خياراته األربعة، 

 ن بينها حق العودة".والتي ليس م
وكان كيري طرح حل قتية الالجئين تمن خيارات االنت ال للعيش إلم كندا أو العيش في الدولة 

 14الفلسطينية المست بلية، أو الب اء "التوطين" في أماكن تواجدهم، السيما األردن، الذي يستتيف أكثر من 
 ماليين الجئ، في أراتيه. 5 – 6من إجمالي  %

 دم الالجئ بطلب لإلقامة في الكيان اإلسرائيلي، الذي ي وم بدورا بدراسته وفق معاييرا وأسسه، واما أن يت
تمن إطار إنساني بحت، وألعداد قليلة، بعيدا عن تحمل أي مسؤولية سياسية وتاريخية تجاا قتية 

 الالجئين.
الالجئين يجب طرحها علم من جانبه، قال عتو اللجنة التنفيذية لمن مة التحرير جميل شحادة إن "قتية 
والمبادرة العربية للسالم،  491طاولة المفاوتات في سياق قتايا الوتب النهائي، لحلها وفق ال رار الدولي 

وأتاف،  وعدم تجاوزها أو أخذ قرار مسبق بإخراجها من إطار البحث، إزاء المساعي اإلسرائيلية لذلل".
نما بالشركاء الح ي يين في  لط"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "مطلب كيري ليس متعل ار بالسلطة الفلسطينية وا 

 قتية الالجئين الفلسطينيين، بخاصة الدول المتيفة لهم، وبخاصة األردن".
وأوتح بالن "الطلب األمريكي موجه في األساس لهؤالء الشركاء الح ي يين من الدول المتيفة لتجهيز قائمة 

 ين الم يمين في أراتيها".بالعداد وأسماء الالجئين الفلسطيني
إال أنه اعتبر أن "هذا الموتون سابق ألوانه"، ألن كيري، بحسبه، "لم ي دم حتم اآلن للجانب الفلسطيني 

 صيغة محددة ومكتوبة لحل قتية الالجئين، أسوة بغيرها من الم ترحات المتعل ة بالعملية السياسية".
إلم ديارهم وأراتيهم، التي هجروا منها بفعل العدوان  وأكد أن "جميب فلسطيني الشتات يحق لهم العودة

 ".4910الصهيوني في العام 
الذين خرجوا من فلسطين العام  أولئلوزاد إن "كل من هو خارج وطنه فلسطين يحق له العودة، وليس ف ط 

سرائيلي ولفت إلم ترورة "اإلقرار الدولي واألمريكي واإل كما يحاول الجانب اإلسرائيلي ترويجه". 4910
 الخا  بحق العودة والتعويض". 491بتطبيق ال رار الدولي 

 41/2/2141الغد، عمان، 
 

 د بإدخال مواد بناء للقطاع الشهر المقبلع  مصر ت  في غزة:  االقتصادوزير  .8
عالء الرفاتي اليوم، إن  في قطان غزةأعلن وزير االقتصاد في الحكومة الفلسطينية : بي أي يو-فلسطين 

التي يجريها ال طان الخا  في غزة مب ن يرا المصري، نتج عنها تالكيدات مصرية بالسماح  االتصاالت
 إلدخال مواد البناء لل طان بداية آذار )مارس( الم بل.

وأتاف انه تم إعطاء ال طان الخا  "التوء األختر للتواصل مب مصر فيما يتعلق بتبادل العالقات 
 ا مانب بإدخالها عبر معبر رفح البري".التجارية"، مشيرار الم أنه "ليس لدين

 41/2/2141الحياة، لندن، 
 

 لمواجهة الضغوط والتهديدات عباسلدعم  اإلسالميبرلمانات العالم  يدعوالزعنون  .1
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دعمها الكامل لصمود  إلعالندعا رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، برلمانات العالم  :وفا –هران 
 هة التغوط والتهديدات التي تطل ها إسرائيل تدا.وثبات الرئيس محمود عباس لمواج

طهران ُمشاركا في أعمال الدورة  اإليرانيةبرلمانا اسالميا في اجتمان بالعاصمة  65وشدد في كلمته أمام 
علم أن االنحياز  اإلسالميالتاسعة التحاد مجالس )برلمانات( الدول األعتاء في من مة التعاون 

ماليا وسياسيا وعسكريا يجب أن ي ابله ذات الدعم والمؤازرة للشعب الفلسطيني ودعمها  إلسرائيلاألمريكي 
 والعربية لتح يق التوازن المطلوب. اإلسالميةمن كل الدول 

وطالب المجتمعين في طهران بالخروج بنتائج عملية تدعم الموقف الفلسطيني في وقت تشتد فيه التغوط 
المفاوتات من م ترحات ال تلبي ح وقنا الوطنية الثابتة، ل بول ما يعرض عليه في عباس علم الرئيس 

مؤكدا أنه ال بد من التالكيد علم التنسيق الفلسطيني الكامل مب جميب العرب والمسلمين واألصدقاء في العالم 
 لحماية الم دسات وفي رفض أي سيطرة إسرائيلية عليها وعلم األغوار.

 41/2/2141الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 ردويل: نشر قوات دولية في فلسطين هدفه دعم االحتاللالب .91
اسططتهجن ال يططادي فططي حركططة حمططاس صططالح البردويططل التصططريحات المتتاليططة التططي أطل هططا عططدد مططن قططادة : غططزة

"فتح" بشطالن موقطف "حمطاس" الطرافض لمبطدأ ال طوات الدوليطة، وعطّد أن هطذا الهجطوم هدفطه التغطيطة علطم اسطتعداد 
 اتفاق إطار لتصفية ال تية الفلسطينية.السلطة للتوقيب علم 

ورأى البردويطططل فطططي تصطططريحات لطططط "قطططدس بطططرس" أن الحطططديث عطططن قطططوات دوليطططة لحفططط  السطططالم فطططي األراتطططي 
 الفلسطينية هدفه تجديد االحتالل واستجالب قوات جديدة له ليس إال.

"فطتح" تطد حركطة حمطاس وقال: "نحن نن ر باستغراب شديد لهطذا الحملطة التطي ي ودهطا بعطض رمطوز السطلطة و
علططم خلفيططة موقفهططا الطططرافض لل ططوات الدوليططة علطططم أرض فلسطططين، ذلططل أن الحططديث عطططن قططوات دوليططة يكطططون 
األساس للفصل بين دولتين، وبالنسبة للشالن الفلسطيني ال وجود للدولة الفلسطينية، وبالتالي ال مكان لل طوات 

التعميطة علطم اتفطاق اإلططار الطذي تريطد اإلدارة األمريكيطة  الدولية فطي قتطيتنا اللهطم إال كونهطا أحطد سطيناريوهات
فرتطه علططم السطلطة بططدون ال طدس وبططدون الالجئططين، وهطو اتفططاق ال تسطتطيب السططلطة التوقيطب عليططه وال رفتططه، 
وبالتططالي بططدل التعبيططر عططن هططذا المططالزق يططتم الهجططوم علططم "حمططاس" للتغطيططة علططم هططذا االتفططاق الططذي يفططرط فططي 

: "ال أجططد مبططررا لهجططوم بعططض رمططوز "فططتح" والسططلطة علططم "حمططاس" ألنهططا تططرفض ال ططوات وأتططاف الثوابططت".
نمططا األمططر  الدوليططة المجهولططة لططدى الشططعب الفلسطططيني، وغيططر المبططررة قانونيططا أصططال، ألنططه ال وجططود لططدولتين وا 

ية لتجديد يتعلق باحتالل غاصب يريد فرض رؤيته للحل عبر قوات أطلق عليها اسم قوات حف  السالم الدول
 االحتالل ودعمه علم أرتنا".

 94/2/2194، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 خان يونس: إطالق قذائف هاون تجاه قوة إسرائيلية متوغلة قرب خزاعة .99
الجمل: تعرتت قطوة عسطكرية إسطرائيلية كانطت تتوغطل شطرق محاف طة خطان يطونس، أمطس،  محمد-خان يونس 

 إلم إطالق عدد من قذائف الهاون.
ال شططهود عيططان إن م ططاومين أطل ططوا  هططر أمططس عططددا مططن قططذائف الهططاون باتجططاا آليططات عسططكرية إسططرائيلية وقطط

خالل توغلها قرب بلدة خزاعطة الحدوديطة شطرق المحاف طة، وأكطدوا سطمان دوي عطدد مطن االنفجطارات ال ويطة فطي 
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مطن الجيبطات العسطكرية  وأوتطحوا أن عطددا محيط منط ة التوغطل، أع بتهطا تحركطات واسطعة آلليطات االحطتالل.
المصفحة تساندها دبابات وناقالت جند اندفعت إلطم منط طة التوغطل وقامطت بعمليطات تمشطيط واسطعة، قبطل أن 
تبطططدأ الطططدبابات ب صططططف مت ططططب اسطططتخدمت خاللططططه األسطططلحة المتوسطططططة والث يلطططة وعطططددا مططططن قطططذائف المدفعيططططة 

وكانطت عطدة  صطابات فطي صطفوف المطواطنين.مستهدفة مناطق زراعية خالية، دون أن يسطفر ذلطل عطن وقطون إ
دبابات تراف ها أربب جرافات علم األقل انطل ت بشكل مفاجئ من داخل معبر "كيسطوفيم" الواقطب شطمال شطرقي 
المحاف ططة، وبططدأت بالت ططدم فططي اتجططاا األطططراف الشططرقية مططن خزاعططة، ونفططذت عمليططات تجريططف محططدودة أقططدمت 

 مثمرة وتسوية األرض في المنط ة الم ابلة لخط التحديد.خاللها علم اقتالن عدد من األشجار ال
 91/2/2194، األيام، رام اهلل

 
 : تطابق مواقف حماس مع االحتالل شهادات اعتماد تقدمها على حساب حقوق شعبنا فتح .92

قال المتحدث باسم حركة فتح احمد عسطاف ان موقطف حمطاس الطذي اعتبطرت فيطه قطوات حفط  السطالم : رام اهلل
قططوات احططتالل يتطططابق مططب موقططف نتنيططاهو الططذي يططرفض وجططود مثططل هططذا ال ططوات وبططذلل تكططون حمططاس الدوليططة 

المتمثلططة بإطالططة عمططر االحططتالل واالسططتمرار بسياسططة  أهدافططهخدمططة تسططاعدا علططم تح يططق  أكبططرقططدمت لنتنيططاهو 
علططم  هاإصططرار واتططاف عسططاف أن مواقططف حمططاس تفسططر  االسططتيطان وتهويططد ال ططدس والسططيطرة علططم االغططوار.

مواصلة ان البها علم الشرعية الوطنية الفلسطينية واختطاف قطان غزة وتكريس االن سام ورفتها للمصالحة 
 الوطنية. 

وتساءل عساف عن المغزى وراء اختيطار حمطاس لتوقيتطات محطددة لتشطن خاللهطا حمطالت التشطكيل والتخطوين، 
 مططة التحريططر وتمثيلهططا للشططعب الفلسطططيني، ومحاولتهططا النيططل مططن شططرعية الططرئيس محمططود عبططاس، وشططرعية من

ومواف تهططا علططم الدولططة ذات الحططدود المؤقتططة، واتفاقهططا مططب الموقططف االسططرائيلي بططالن قطططان غططزة منط ططة محططررة 
  لتعفي سلطات االحتالل من مسؤولياته ال انونية والسياسية عن حصار غزة.

الطذي تتحطدث مطن خاللطه بلغتطين ولسطانين،  ودعا عساف حماس للكف عن هذا المواقف العبثية وعن اسطلوبها
فهططي مططن جهططة تمتنططب عططن الم اومططة وت مطططب  حمططاس،الن شططعبنا الفلسطططيني وامتنططا العربيططة اوعططم ممططا تعت ططد 

من خالل حراستها لحدود اسرائيل  العدائية(االعمال  )وقفالم اومين في غزة وتحاف  علم اتفاق الذل اتفاق 
حمطاس مطن ططرف واحطد بطالرغم مطن عطدم التطزام االحطتالل بالتهدئطة الم دسطة بمئات العناصر وكل هذا ت وم به 

 حمساويا ولو ليوم. 
وأكد عساف ان من يشترل مب مسؤولي االحطتالل فطي تهديطد الطرئيس محمطود عبطاس بال تطل، ال يمكطن اعتبطارا 

ل االشطط ر ال يطادي فططي حمططاس اسططماعي أطل هططاسطوى جططزء مططن مخططططات االحططتالل، مشطيرار الططم تهديططدات التططي 
  للرئيس.

وقطططال عسطططاف مواقطططف حمطططاس هطططذا ال تفاجئنطططا فهطططي لطالمطططا اصطططرت ان تغطططرد خطططارج السطططرب وان تكطططون خطططارج 
 الصف الوطني وان تعمل كم اول لمصلحة اجندات خارجية.

 91/2/2194، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 

  عباس ا لمبادرةعدم استجابته يتناقض مع فتح: الحديث الدائم لحماس عن أهمية المصالحة .93
اعتبططرت حركططة "فططتح تتططارب وتنططاقض التصططريحات الصططادرة عططن قيططادات فططي حمططاس حيططال  :وفططا –رام اهلل 

قتطططيتي المصطططالحة والمفاوتطططات، "ينططططوي علطططم ارتبطططال حمطططاس وعطططدم جطططديتها فطططي التعطططاطي مطططب ال تطططايا 
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در عطن مفوتطية االعطالم وقال المتحدث باسم الحركة فايز أبو عيطة في تصريح صطحفي صط االستراتيجية".
، "ان ال تايا االستراتيجية التي يتوقف عليها مست بل شعبنا وقتيتنا، يجب أن تخرجها حماس أمسوالث افة 

مططططن دائططططرة المناكفططططات والمنططططاورات والتكتيكططططات الهادفططططة لتح يططططق منططططافب حزبيططططة صططططغيرة علططططم حسططططاب قتططططايا 
حديث الدائم لحماس عن أهمية المصالحة، يتناقض مب واعتبر "أن ال استراتيجية تمثل مصلحة عليا لشعبنا".

عططدم اسططتجابتها لمبططادرة الططرئيس لتح يططق المصططالحة التططي ت ططدم بهططا عتططو اللجنططة المركزيططة لحركططة "فططتح" عططزام 
األحمد، لحركة حماس منذ ما يزيطد عطن الشطهر، مشطددا علطم عطدم جطديتها فطي التعامطل مطب قتطية المصطالحة 

 وانهاء االن سام".
ل أبططو عيطططة كيططف نفهططم قيططام بعططض قيططادات حمططاس بططدعم تمسططل الططرئيس بالثوابططت الوطنيططة والططبعض وتسططاء

اآلخر ي وم بمهاجمة الرئيس؟ هطل يطالتي هطذا فطي سطياق المناكفطة أم المنطاورة؟، معتبطرا أن هطذا المواقطف لحركطة 
سطيما عنطدما يتعلطق  حماس تعبر عن ارتبطال وتنطاقض وتكتيكطات سياسطية ال تخطدم المصطالح العليطا لشطعبنا، ال

 األمر ب تايا استراتيجية يتوقف عليها مست بل شعبنا وقتيتنا.
 91/2/2194، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 عن قيادي في حماس  االحتالل يفرج .94

أفرجطططت سططلطات االحطططتالل اإلسطططرائيلية، الليلططة الماتطططية، عطططن األسططير ال يطططادي فطططي حركطططة : نططابلس )فلسططططين(
 اشتيه من سجونها التي قتم فيها خالل اعت اله األخير نحو عام كامل.حماس عوض اهلل جمال 

أمطس  اشطتيه مسطاءوقالت مصادر في عائلطة األسطير المحطّرر، إن إدارة سطجن "الن طب" اإلسطرائيلي أفرجطت عطن 
ويشططار إلططم أن  شططهرار. 92(، علططم معبططر ال اهريططة جنططوب مدينططة الخليططل بعططد اعت ططال اسططتمر 2|91اإلثنططين )
 سنوات، قتم حوالي ثلثها في االعت ال اإلداري. 90تم في سجون االحتالل نحو اشتيه ق

 94/2/2194قدس برس، 
 

 "حزب التحرير" يستنكر تصريحات عباس في لقائه مع الطلبة اليهود .93
استنكر حزب التحرير اإلسالمي فطي فلسططين مطا وصطفه "نهطج التنطازل" عنطد قيطادة السطلطة : رام اهلل )فلسطين(

جطاء ذلطل تعلي طا علطم ل طاء رئطيس السطلطة السطيد  ة، واعتبر أنه كطاد أن يصطبح لطديهم موقفطا "مبطدئيا".الفلسطيني
طالططب يهططودي بم ططر الم اطعططة بططرام اهلل بيططنهم سططكان مسططتوطنات،  300محمططود عبططاس، مططب وفططد يتكططون مططن 

نشطالت دولطة إسطرائيل"، وتحدث فيه عباس عن أنه ال يوجد حل إال السالم المبني "علم الشرعية الدولية التي أ
المكتططب اإلعالمططي للحططزب مططاهر الجعبططري، فططي بيططان  وقططال عتططو وأن ذلططل مططن خططالل الحططوار والمفاوتططات.

( إن "منطططق قططادة السططلطة الططذي ُيعبأططر عنططه بططالن الحيططاة تنططازالت، 2|91صططحفي تل تططه "قططدس بططرس" الثالثططاء )
مطططا وصطططفه بطططط "الجطططرائم  تعبيطططرا، مسطططتنكرافطططق يصططططدم مطططب وعطططي األمطططة بالنهطططا كفطططاح علطططم طريطططق العبطططادة هلل" و 

السياسططية التططي ي ترفهططا قططادة السططلطة بططالتزامن مططب خطططة كيططري التططي ت تططرب مططن سططاعة الحسططم، وبالنهططا ال ت ططل 
 جرما عن است بال طلبة المستوطنين ممن ينهشون لحوم أهل فلسطين ويهلكون لهم الزرن".

عيه إلختططان فلسطططين الحططتالل دولططي عبططر اسططتجالب وأتططاف الحططزب أن رئططيس السططلطة "جططدد المجططاهرة بسطط
 حلف الناتو لحماية أمن اليهود" بحسب تعبيرا.

 94/2/2194قدس برس، 
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 حماس تدين "الجرائم الوحشية" التي يتعّرض لها مسلمو إفريقيا الوسطى .96
عة التي ترتكطب بيان أنها تتابب "باللم بالغ" األنباء عن المجازر المروّ  في أكدت حركة حماس: غزة )فلسطين(

تد مسلمي جمهورية إفري يا الوسطم علم أيدي ميليشيات متطّرفة، واستمرار جرائمهم لل تاء علطم الوجطود 
 اإلسالمي، ودعت إلم موقف دولي عاجل لوقف هذا المجازر.

 94/2/2194قدس برس، 
 

 ا: ندعو إلى إنهاء االنقسام احتفاالت له"الديموقراطية" بذكرى انطالقته .97
الطططذي أقطططيم فطططي "المركطططز الث طططافي  40الطططط الجبهطططة الديموقراطيطططة لتحريطططر فلسططططين" بطططذكرى انطالقتهطططا " احتفلطططت

 .في منط ة الب ان في لبنان الفلسطيني" بسعدنايل
وبعد كلمة لعتو قيادة "اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني" سناء رديني، أل م فتحي كليب عتطو اللجنطة 

اطية" كلمة الجبهة دعطا فيهطا لإلسطران بالعمطل علطم إنهطاء االن سطام وتطوفير م ومطات المركزية لط"الجبهة الديموقر 
 النتفاتة فلسطينية ثالثة".

، مشطددار علطم 40الطط ووجه درويطش تحيطة لألمطين العطام نطايف حواتمطة وكطل أبنطاء الجبهطة فطي ذكطرى انطالقتهطا 
نجاز أهداف ترورة إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية واالنتهاء من هذا االن  سام الدامي لمواجهة االحتالل وا 

وأحيططت قيططادة منط ططة الشططمال فططي الجبهططة الططذكرى الخامسططة واألربعططين النطالقتهططا، وذلططل  الشططعب الفلسطططيني.
وتحدث عتو قيادة الجبهة في  بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية وحشد من أبناء المخيم.

نجطاز الدولطة الوطنيطة الفلسططينية  ديب، فالكد عبد اهلللبنان  مواصلة النتال والم اومطة حتطم دحطر االحطتالل وا 
 بعاصمتها ال دس وحق العودة لالجئين. 71علم حدود الرابب من حزيران عام 

 91/2/2194، السفير، بيروت
 
 

 رفض قوات دوليةونمن منطقة األغوار الجيش نسحب  نل: نتنياهو .94
كبيرة حول إمكانية الوصول إلم ن طة اتفاق مب الفلسطينيين. وأوتحت رام اهلل: أل ت إسرائيل بشكول 

مصادر سياسية إسرائيلية أن الدولة العبرية تن ر إلم الوثي ة التي ينوي طرحها وزير الخارجية األميركي 
علم أنها تعكس وجهة ن ر الواليات المتحدة. وأكدت أن نتنياهو يرفض حق العودة للفلسطينيين، ويطالب 

 غائه في أي تسوية سياسية مست بلية.بإل
أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيشه لن ينسحب من منط ة األغوار الحدودية ولن ف د 

يسمح ل وات أجنبية باالنتشار في المنط ة. وقال: "إسرائيل قادرة علم الدفان عن نفسها وال تطالب بالن تدافب 
في ال دس: "عندما أتحدث  األميركية-ام مؤتمر رؤساء المن مات اليهودية عنها قوات غربية". وأتاف أم

عن ترتيبات أمنية مست رة فالنا ال أقصد ترتيبات وهمية ال توفر األمن". وتابب: "الحديث عن وجود قوات 
ا ودولة دولية في منط ة األغوار مجرد أوهام". وأكد: "السالم يعني دولة إسرائيلية قادرة علم الدفان عن نفسه

وحذر نتنياهو من أن انهيار األمن يعني "انهيار السالم وانهيار السلطة  فلسطينية منزوعة السالح".
وجدد نتنياهو ترورة اعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة  الفلسطينية وجهات هامة أخرى في المنط ة كذلل".

يه من إسرائيل االعتراف بدولة الشعب إسرائيل. وقال: "ال حجة تمنعهم من ذلل في الوقت الذي يتوقعون ف
ووصف نتنياهو إسرائيل بالنها "دولة التوراة"، وعد عدم االعتراف بها تحديا كبيرا، كما وصف  الفلسطيني".
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الدعوات لم اطعتها بالنها "معاداة للسامية". ودعا إلم "نزن شرعية هؤالء الذين يعملون علم نزن شرعيتنا، 
وكان نتنياهو يشير إلم حركة الم اطعة وسحب االستثمارات من إسرائيل والكشف عن وجههم الح ي ي". 
 جراء استمرار سياسة االستيطان.

صرح وزير الشؤون االستراتيجية اإلسرائيلي يوفال شتاينيتز، بالن إسرائيل لن توافق أبدا في غتون ذلل، 
ز لإلذاعة اإلسرائيلية: "إن وأتاف شتايتن علم االعتراف "بما يسمم بحق عودة الالجئين الفلسطينيين".

 الهدف من حل الدولتين للشعبين هو إفساح المجال أمام استيعاب الالجئين في الدولة الفلسطينية".
وتابب: "إذا اعترفت إسرائيل مبدئيا بحق العودة لن يكتفي الفلسطينيون بعودة حصة رمزية من الالجئين إلم 

ولي بممارسة التغوط علم إسرائيل لتستوعب عشرات اآلالف داخل إسرائيل، وسيحاولون إقنان المجتمب الد
 من الالجئين كل عام".

 91/2/2194، الشرق األوسط، لندن
 

رشادهم"يتهم نتنياهو  .91  إيران بتزويد "مرتكبي المجازر" في سورية "باألسلحة" و"تمويلهم وا 

ن ام اإليراني بتزويد "مرتكبي اتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ال: كفاح زبون- رام اهلل
رشادهم". وقال "إن الن ام لم يغير طابعه الوحشي، ويجب علم  المجازر" في سورية "باألسلحة" و"تمويلهم وا 

وجاءت أقوال نتنياهو أمس بينما كان يزور مشفم  العالم أن يدرل ذلل مب استئناف المفاوتات من جديد".
 ل جرحم من سورية عبر الحدود. ميدانيا في هتبة الجوالن أقيم الست با

واستغل نتنياهو وجودا في المشفم ودعا العالم بالسرا إلم الن ر إلم صور الجرحم السوريين. وقال 
"األطفال الذين جرحوا، من دون الحديث عن أولئل الذين قتلوا، أصيبوا جراء التمويل اإليراني لن ام األسد، 

رشادا، خالل المجزر   ة الجماعية التي ينفذها".بما في ذلل تسليحه وا 
وحذر يوفال شتاينتز، وزير الشؤون االستخباراتية اإلسرائيلي، أمس، من أن تتحول إيران إلم كوريا شمالية 
-جديدة، إذا ما استمرت في مشروعها النووي الحالي. وقال شتاينتز أمام مؤتمر رؤساء المن مات اليهودية 

ب أن تكون إليران أي قدرة علم التخصيب في االتفاق النهائي". في ال دس "نصر علم أنه ال يج األميركية
وَأتاف "إذا ما كان االتفاق النهائي مب إيران سيئا فسيخلق هذا مشاكل كبرى في كل الشرق األوسط وباقي 
أنحاء العالم، وحتم في أميركا. الصواريخ اإليرانية التي يمكن أن تصل إلم إسرائيل اليوم، ستصل بعد 

 م الواليات المتحدة".أعوام إل
كشفت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية، أمس، أن مستشار األمن ال ومي في إسرائيل يوسي من جهة أخرى، 

كوهين سافر سرا إلم بروكسل األسبون الفائت، واجتمب مب مسؤولي االتحاد األوروبي، بمن فيهم هيلغا 
 متغيرة إليران". عن "السياسة العدوانية والالشميت مساعدة وزيرة خارجية االتحاد، وعرض عليهم معلومات 

وقالت الصحيفة إن كوهين حاول من خالل هذا االجتماعات التالثير علم موقف الدول الع مم من خالل 
 إمدادها بمعلومات جديدة وموث ة تخ  الملف النووي اإليراني.

 91/2/2194، الشرق األوسط، لندن
 

 وبان بمجتمعاتهمليبرمان يسعى "إلنقاذ اليهود" من الذ .21
قال وزير خارجية االحتالل اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان مساء الثالثاء إنه : ترجمة صفا –ال دس المحتلة 
مليون دوالر سنويرا لبناء شبكة من المدارس اليهودية في شتم أرجاء العالم، مشددرا  370يسعم الستثمار 
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العالم" أهم من مفاوتات التسوية مب الفلسطينيين أو علم أن ما أسماا "الحفا  علم الهوية اليهودية في 
وأشار ليبرمان خالل كلمته في مؤتمر لجنة رؤساء المن مات اليهودية في شمال أمريكا  النووي اإليراني.

الشمالية والمنع د في ال دس المحتلة إلم أن المشكلة األكبر التي تواجه الشعب اليهودي في الكيان 
 ي مشكلة الديموغرافيا.اإلسرائيلي والشتات ه

في عدد الزواج  %01وتطرق إلم استطالن رأي ُأجري مؤخررا في الواليات المتحدة أشار إلم ارتفان بنسبة 
 المختلط لليهود مب غيرهم، الفترا إلم أن هذا المعطيات تدلل علم أن يهود أمريكا في طري هم إلم الهاوية.

ق األخرى بارتفان تكاليف التعليم اليهود في الواليات المتحدة وعلل ليبرمان اختالط أعراق اليهود باألعرا
األمر الذي يمنب غالبيتهم من االشترال فيه، مشددرا علم استحالة ال بول بمنب الطلبة اليهود من التعلم في 

ماليين يهودي  7وحذر من أن استمرار هذا التدهور سيؤدي لف دان  المؤسسات اليهودية العتبارات مالية.
 الذين ف دوا في المحرقة، علم حد زعمه. غير

 91/2/2194، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 نتائج المقاطعة كارثية: ُيحذر في حكومة نتنياهو ةماليالوزير  .29
يائير لبيد، ’ يش عتيد‘زهير أندراوس: أوتح وزير المالية في الحكومة اإلسرائيلية وزعيم حزب -الناصرة 

ن العالم ووفي م دمته الواليات المتحدة األمريكية بدأ يسحب تالييدا إلسرائيل وينفذ أن هنال مؤشرات علم أ
 صبرا منها، مؤكدرا أن الم اطعة ستعود بنتائج كارثية علم الدولة العبرية.

وتابب لبيد في كلمة له أل اها أمام مؤتمر المن مات اليهودية األمريكية المنع د في ال دس الغربية أن دولة 
إذا أردنا أن نعيش ‘مليون فلسطيني، مشيرا في السياق نفسه إلم أنه  4ل ال يمكنها أن تتم إليها االحتال

 االتفاق، كما لفت إلم أن الدفان عن حدود يتم ’التام عن الفلسطينيين االنفصالفي دولة يهودية علينا 
 تعبيرا.عليها أفتل بكثير إلسرائيل من الحفا  علم األمن في منط ة مختلطة، علم حد 

مب الفلسطينيين سينطوي علم ثمن مؤلم يتعين  االتفاقعالوة علم ذلل، أكد الوزير اإلسرائيلي أنه ُيدرل أن 
علم إسرائيل دفعه، معربرا عن أمله في أن يجد من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو الشجاعة التاريخية 

ية أمس، أنه من أجل التوصل إلم تسوية العبر  "هآرتس"المطلوبة حيال ذلل، وأتاف، كما أفادت صحيفة 
مب الفلسطينيين يتعين علم رئيس الوزراء أن ي رر إذا ما كان يذهب للمحادثات من أجل المحادثات ذاتها، 
أم من أجل التوصل التفاق. ولفتت الصحيفة إلم أن لبيد تطرق إلم م اطعة إسرائيل المتنامية عالميرا وقال 

 ارثية علم رفاهية المواطن.إن الم اطعة ستعود بنتائج ك
ورأى الوزير اإلسرائيلي أن هنال مؤشرات أكيدة علم ف دان إسرائيل للتالييد من قبل أوروبا وحتم الواليات 

إن تجاهل المجتمب الدولي لتحذيراتنا الخطيرة من المشرون النووي اإليراني يشير إلم أن ‘المتحدة، وقال: 
ا، معتبرا أن العالقات العالم وعلم رأسه الواليات المتحدة  ال يف د تالييدا لنا فحسب، بل ينفذ صبرا علينا أيتر

 مب الواليات المتحدة من أكثر األمور حساسية بالنسبة إلسرائيل.
 91/2/2194، القدس العربي، لندن

 
 لجعل قطاع غزة سنغافورة ثانية إسرائيلياقتراح  .22

يخ من قطان غزة علم جنوب إسرائيل في  ل تكرار س وط الصوار : شحادة امال-ال دس المحتلة 
والتهديدات المتصاعدة ل يادات عسكرية وسياسية إسرائيلية، والتحذيرات من خطر تدهور مفاجئ في تلل 
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المنط ة، اقترح المخرج السينمائي اإلسرائيلي جاد نئمان، وهو محاتر جامعي بارز وأحد الحائزين علم 
بدان في الدولة العبرية، خطة تفاهم علم متخذي ال رار تنفذ علم جائزة إسرائيل التي تعد أعلم األوسمة لإل

وبحسب  مراحل وتتمن التهدئة بين إسرائيل وغزة، المرحلة االخيرة منها يتحول ال طان الم سنغافورة ثانية.
االقتراح، تعرض إسرائيل علم "حماس" رفب الحصار عن قطان غزة في م ابل اعالن الحركة هدنة دائمة. 

ي المرحلة الثانية سعي "حماس" الم تنفيذ مشرون لتطوير ال طان لمصلحة سكانه. اما المرحلة يليها ف
ويرى  الثالثة، فتكون في تطبيق خطة التطوير في سنغافورة في ستينيات ال رن العشرين، في قطان غزة.

العنيف، علم نئمان أن هنال حاجة الم تجنيد دولي للتغط علم "حماس" ودعوتها الم ترل طريق الكفاح 
حد تعبيرا، واستثمار كل شيء في بناء مدينة متطورة مب ميناء بحري عميق ومركز تجاري دولي، فتكون 

 غزة علم غرار سنغافورة.
كما دعا حكومة بنيامين نتانياهو الم الي  ة واالصغاء الم الصوت التركي الذي اشترط المصالحة مب 

 طان غزة.إسرائيل بعد قتية مرمرة برفب الحصار عن ق
 91/2/2194، الحياة، لندن

 
 الجيش اإلسرائيلي يدرس استدعاء الفلسطينيين المشتبه بهم لالستجواب بدال  من اعتقالهم ليال   .23

كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة اليوم ان الجيش اإلسرائيلي يدرس فكرة تطبيق نهج جديد ي تي : بيبأتل 
 واب بدال من اعت الهم في عمليات ليلية.باستدعاء المشتبه بهم من الفلسطينيين لالستج

ومن الم رر ان يعلن الجيش اإلسرائيلي هذا السياسة الجديدة التي بموجبها يتم استصدار استدعاءات خطية 
 لفلسطينيين المطلوبين لالستجواب.الم ا
ر في سياسة ممثل النيابة ل وات االحتالل اإلسرائيلية الكولونيل موريس هيرش ان هذا يعبر عن تغيي حوصر 

الجيش اإلسرائيلي تجاا الفلسطينيين في المناطق الواقعة تحت ادارة السلطة الفلسطينية. وسيمثل هيرش امام 
وكانت تكهنات قد سرت بين مصادر غير معلنة جاء  جلسة خاصة في الكنيست للتشاور حول هذا االمر.

 لألطفالالذي انت د معاملة إسرائيل  2093 فيها انه منذ ت رير من مة "يونيسيف" في تشرين االول )اكتوبر(
الفلسطينيين، وبعد برنامج تلفزيوني استرالي اذيب في الفترة االخيرة حول هذا ال تية، فان الكشف التي ادلم 

رسمي وعلم اعلم مستويات قيادة  تالكيدبوست" مساء االثنين كان اول  جيروساليمبه هيرش لصحيفة "
 الجيش اإلسرائيلي.

 94/2/2194، قدسالقدس، ال
 

 االحتالل يبطل عبوة ناسفة كبيرة قرب جدار غزة .24

أعلن جيش االحتالل أنه فجر عبوة ناسفة كبيرة الحجم كانت موتوعة بال رب من الجدار : وكاالت
االلكتروني جنوب قطان غزة. وقال الجيش إنه ين ر بخطورة لكل محاوالت استهداف المستوطنين والجنود 

عدة آليات إسرائيلية توغلت بشكل محدود أمس شرقي بلدة خزاعة بمدينة خان  في محيط غزة. وكانت
 يونس.

 91/2/2194، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 اإلسرائيلي يتوغل جنوب لبنان بحثا  عن حطام طائرة تابعة له الجيش .23
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داخل  وغل إلموتأن الجيش اإلسرائيلي اخترق الحدود الشمالية  إسرائيلية،مصادر  الين: اوتحتعكا أون 
من أجل تنفيذ عمليات بحث عن طائرة بدون طيار تابعة له س طت  الثالثاء،االراتي اللبنانية مساء اليوم 

واوتحت مصادر لبنانية في الم ابل أنه سيكون من الصعب عدم الرد علم هذا الخروقات  جنوب لبنان.
 الصادر عن مجلس االمن الدولي. 9109للحدود من قبل الجيش اإلسرائيلي والتي تعتبر انتهال ل رار 

 94/2/2194، عكا اون الين
 

 صاروخين أطلقا من سورية على الجوالن سقوط .26
أعلن جيش االحتالل، أمس، عن س وط صاروخين أطل ا من سورية في الجزء الذي تحتله : )أ .ف .ب(

سرائيلي" بنيامين نتنياهو إلم "إسرائيل" من هتبة الجوالن، بعد وقت قليل من زيارة قام بها رئيس الوزراء "اإل
وقالت متحدثة باسم جيش االحتالل: س ط صاروخان أطل ا من سورية في وسط الجوالن من دون  المنط ة.

 إي ان إصابات أو اترار.
 91/2/2194، الخليج، الشارقة

 
 " إلى أوغندااللجوء األفارقة "سرا   طالبيمن  تنقل عددا   "إسرائيل" .27

حق اللجوء  طالبيأن إسرائيل بدأت بن ل عدد من  إسرائيلي حكوميمصدر كشف : تل أبيب )أ ش أ(
األفارقة فيها إلم أوغندا سرا، حسبما أفاد راديو "صوت إسرائيل"، اليوم، األربعاء. ون ل الراديو عن المصدر 

هم قد حق اللجوء واف وا خالل الشهر األخير علم التوجه إلم أوغندا، وأن بعت طالبيقوله إن العشرات من 
وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها توصلت إلم اتفاق مب دولة ثالثة علم ن ل  غادر إسرائيل فعال إلم هذا البلد.

 بعض المتسللين من إريتريا والسودان إلم أراتيها دون الكشف عن اسمها.
 91/2/2194، اليوم السابع، مصر

 
 ه"عملة معدنية"" نهر األردن بُيكرِّمالبنك المركزي اإلسرائيلي ": معاريف .24

البنل المركزي اإلسرائيلي، عملة معدنية تذكارية بطبعة محدودة لما اسماا  : أصدرغنيم أحمد -عمان 
وقالت الصحيفة  "تكريما" لنهر األردن، وف ا لما ذكرته صحيفة معاريف العبرية علم موقعها مساء الثالثاء.

عدة  ذكرا-التوراةأي  –نيا وأن "الكتاب الم دس" إن نهر األردن يعد واحدا من أشهر األنهار تاريخيا ودي
وأشارت "معاريف" إلم أن نهر األردن من الوجهات السياحية األكثر  مرات علم أنه مكان لوقون المعجزات.

 أهمية إلم إسرائيل ويجذب السياح من الداخل اإلسرائيلي والحجاج المسيحيين من جميب أنحاء العالم.
 91/2/2194، الغد، عّمان

 
 تواصل األعمال العنصرية ضد العرب والمسلمين": إسرائيل"ٍ  .21

زهير أندراوس: تتواصل األعمال العنصرية تد العرب والمسلمين داخل الدولة العبرية، ومؤخرا  -الناصرة 
يالح  أن العنصريين من جميب روافد المجتمب اليهودي في إسرائيل باتوا يستغلون مواقب التواصل 

ارهم العنصرية ونفث سمومهم الفاشية، وفي هذا السياق، توجه المحامي نبيل دكور لنشر أفك االجتماعي
مدير مركز )وجود( في الداخل الفلسطيني بشكوى إلم قسم المهام الخاصة بنيابة الدولة العبرية طالب فيها 
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لم بفتح تح يق جنائي ومحاكمة تد ما يسمم مركز اإلن اذ ال طري النشر المسيء والتحريتي بحق قت
 عرب.

وتالتي هذا الشكوى علم خلفية نشر ما يسمم بمركز اإلن اذ ال طري من نشر مسيء ومحرض بحق ال تلم 
العرب في فاجعة عكا، يوم أمس األول اإلثنين وراح تحيتها خمسة بينهم طفل من أبناء عكا، وتد العرب 

 عامة علم صفحة )فيسبول( الخاصة بهذا المركز.
فحة )فيسبول( شمل قائمة أسماء التحايا وأعمارهم وفي نهاية النشر يتم يشار إلم أن النشر علم ص

اقتباس آية من التوراة يتمنم فيها الكاتب الموت لكل أعداء اهلل، باعتبار أن التحايا هم من األعداء. 
وتطرقت الشكوى أيتا لح ي ة تعريف هذا المركز لنفسه كمن مة حكومية، مما يشير علم مدى خطورة 

 وبالتالي إلم ترورة إجراء تح يق ومحاكمة المسؤولين عن النشر.النشر، 
وفي سياق متصل، طالب مركز )وجود( نيابة الدولة بمحاكمة ومعاقبة الناشط العنصري زوهر زواريتس 
لإلساءة للمشاعر الدينية والتحريض للعنف والعنصرية تد العرب. وتوجه المحامي نبيل دكور مدير المركز 

ها بفتح تح يق جنائي ومحاكمة الناشط اليميني المتطرف زوهر زوارتس، وذلل علم ما بشكوى طالب في
الخاصة. وقد شمل ’ فيسبول‘ارتكبه األخير من نشر مسيء ومحرض تد العرب والمسلمين علم صفحة 

 دتهم.النشر رسما كاريكاتوريا مسيئا للرسول ولل رآن، وقصة يسرد فيها حلما ي تل فيه األطفال العرب بعد وال
 91/2/2194، القدس العربي، لندن

 
 تجار سالح إسرائيليون يبيعون إيران قطع غيار لطائرات حربية: اإلسرائيلي التلفزيون .31

زهير أندراوس: أفادت ال ناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي الثالثاء، ن ال عن ت رير نشرته  -الناصرة 
قد أوقفت تجار أسلحة إسرائيليين حاولوا تهريب قطب غيار صحيفة يونانية، أن السلطات اليونانية كانت 

( إلم إيران عبر األراتي اليونانية، وهو ما يعتبر انتهاكا لح ر F4لطائرات حربية من طراز )فانتوم 
الجهات ذات الصلة في الدولة العبرية رفتت التع يب علم النبال الذي ، األسلحة المفروض علم إيران

 .قال التلفزيونأوردته الصحيفة، كما 
سيفر بلوتسكر إن هنال عالقة قوية بين ’ يديعوت أحرونوت‘في السياق ذاته، قال المحلل في صحيفة 

السياسة الخارجية للدولة العبرية في عهد حكومة بنيامين نتنياهو وبين بيب األسلحة اإلسرائيلية إلم دول 
عة السالح اإلسرائيلية ستصل إلم عشرات العالم، وتابب أنه في عهد الحكومة الحالية فإن خسارة صنا

المليارات، ولكن في الم ابل فإن هذا الخسارة لن تؤدي إلم زحزحة الدولة العبرية من مكانها، إذ أنها ستب م 
 رابب دولة مصدرة لألسلحة في العالم، أي قبل بريطانيا، علم حد تعبيرا.

ائيل تهدف من وراء بيب األسلحة تح يق األرباح ورأى المحلل للشؤون اإلستراتيجية يوسي ميلمان، أن إسر 
بالمئة من تجارة السالح في العالم تسيطر  90والعالقات الدبلوماسية مب دول العالم الثالث، وبحسبه فإن 

عليها الدولة العبرية، مشيرا إلم أنها تحصد أرباحا مالية هائلة من صف ات السالح، لكنها ال تالخذ في 
المترتب علم صورتها بعدما باتت تعرف بعالقاتها مب أن مة استبدادية تنتهل  الحسبان الترر الكبير

وزاد قائال إن تل أبيب تفتل إبرام صف ات بيب السالح لدول كثيرة  ح وق اإلنسان بف ا ة، علم حد تعبيرا.
لة شركة في محاو  220في أفري يا وأمريكا الالتينية بشكل غير مباشر وبواسطة شركات خاصة تبلغ نحو 

إلعفاء ذاتها من مسؤولية استخدام هذا السالح في جرائم تد البشرية في حال وقوعها، علم حد قوله. ون ل 
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ميلمان عن مصادر في تل أبيب تالكيدها علم أن إسرائيل باتت الدولة الرابعة في تجارة السالح عالميا، 
 طمعا في األرباح المالية رغم عدم أخالقيتها ومخاطرها. 

الت صحيفة )معاريف( إن مسؤوال كبيرا في وزارة األمن اإلسرائيلية أعلن أن الدولة العبرية علم صلة، ق
دولة من كل  10أصبحت واحدة من كبرى عشر دول في العالم من حيث تصدير السالح، مؤكدا أن نحو 

 ال ارات والتجمعات السكانية، تمنهم تركيا، تشتري السالح اإلسرائيلي.
، رئيس دائرة التعاون األمني الخارجي في الوزارة، أن األزمة الدبلوماسية الشديدة التي وأتاف شمعيا أفيئيلي

نشبت بين تل أبيب وأن رة لم تؤثر علم تزويد أن رة بالسالح والمعدات التي أنتجت في المصانب اإلسرائيلية، 
 موتحا أن هذا مساللة اتفاقيات يلتزم بها كل طرف. 

فإن قيمة الصادرات اإلسرائيلية من األسلحة بلغت السنة الماتية رقما قياسيا ووف ا ألرقام وزارة األمن، 
من األسلحة التي تنتجها المصانب اإلسرائيلية. وقال  %19مليار دوالر، أي ما نسبته  1.0جديدا، إذ بلغت 

ها الهند، أفيئيلي إن الساحة المركزية لتجارة األسلحة اإلسرائيلية، هي مجموعة من دول آسيا، وفي م دمت
مليارات. وهنال أسلحة تصدر إلم الواليات  4وكذلل دول البحر الباسيفيكي، حيث بلغت قيمة المشتريات 

التي تعانيها مع م  االقتصاديةمليار دوالر. وأكد أفيئيلي أنه، رغم األزمة  3.0المتحدة وكندا وأوروبا ب يمة 
فإن تجارة األسلحة اإلسرائيلية لم تتالثر، وارتفعت دول العالم وبلغت أوجها في السنوات األربب الماتية، 

 االرتفانقيمتها من سنة ألخرى، مشيرا إلم أن الع ود التي وقعت خالل السنة الماتية تؤكد علم أن نهج 
 في حجم هذا الصادرات سيتواصل لعدة سنوات م بلة، علم حد قوله.

 91/2/2194، القدس العربي، لندن

 
 "األقصى"حي وادي حلوة جنوب بمشروع استيطاني جديد  :وادي حلوة معلوماتمركز  .39

جديططد ُمططراد  اسططتيطانييططوم الثالثططاء عططن مشططرون  سططلوان-حلططوةكشططف مركططز معلومططات وادي : ال ططدس ،سططلوان
"مركطز سطياحة فطي  تنفيذا في ال سم الشرقي من حي وادي حلوة جنوب المسجد األقصم المبارل تحت مسمم

 أسوار ال دس". بمحيط-دافيدة عير الحدي ة الوطنيبمعيان هيجيون 
وعلطططم مركطططز المعلومطططات أن المشطططرون سطططيتم تنفيطططذا فطططي منط طططة "العطططين" أسطططفل حطططي وادي حلطططوة، علطططم مسطططاحة 

مترا مربعطار، مكطون مطن ططاب ين، وهطو مشطرون مطا يسطمم "بيطت العطين"، حيطث سطيتم مطن خاللطه تالسطيس  9200
ون "كدام" المراد تنفيذا عند مطدخل الحطي، وهطي المسطاحة "متحف عن التاريخ اليهودي"، ليكون استكماال لمشر 

التي تطلق عليها سلطات االحتالل "الحدي ة الوطنية حول سور ال دس"، بدعوى "التنمية وكشف موقب أثري، 
والمحاف ططة عليططه وتطططويرا"، علمططا ان األنفططاق فططي حططي وادي حلططوة سططتعمل علططم ربططط بططين المشططروعين أسططفل 

 األرض.
"، وحسب ما وزعته البلدية سطيتم االستيطانيةأن المشرون هو حكومي وبإشراف جمعية "العاد وأوتح المركز 

 إلطم األثريطةتحويل "منط ة العطين" مطن جطزء عطام ومفتطوح الطم جطزء خطا ، ومطن منط طة مخصصطة للحفريطات 
 مركز زوار تحت األرض. إنشاءحدي ة وطنية، كما سيتم 

لسططبب عططائالت فططي منط ططة  إعالنططاتسططلمت خططالل األيططام الماتططية وأوتططح المركططز أن طططواقم بلديططة االحططتالل 
يومطار، وتعطيش  70بالمشرون االستيطاني المنوي تنفيذا علم أراتيهم لالعتراض عليه خطالل  إلبالغهمالعين 

دونمات، والعائالت هطي " العباسطي وأبطو  0ش ة سكنية )منازل وبنايات(، علم مساحة  22هذا العائالت في 
 بيح وأبو اسنينة".ميالة وأبو ص
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94/2/2194، سلوان ،مركز معلومات وادي حلوة  
 

 األقصى "خط أحمر" وال تنازل عن ذرة تراب منه المسجد صبري: عكرمةالشيخ  .32
عكرمططة صططبري، إمططام وخطيططب المسططجد األقصططم ورئططيس الهيئططة اإلسططالمية العليططا فططي ال ططدس  د.حططذر الشططيخ 

. وقال "األقصم خط أحمر وال تنازل عطن ذرة تطراب األقصمسجد االحتالل اإلسرائيلي من مغبة المساس بالم
 واحدة منه وال عالقة لليهود به من قريب أو بعيد".

وأتطاف الشططيخ عكرمططة صططبري فطي حططوار مططب وكالططة أنبطاء الشططرق األوسططط بغططزة: "إن ال طدس أمانططة فططي أعنططاق 
ي فططي المدينططةو وهططو لططيس ألهططل المسططلمين وأن األقصططم شططالنه شططالن المسططجد الحططرام فططي مكططة والمسططجد النبططو 

وحمططل الشططيخ عكرمططة صططبري الحكومططة اإلسططرائيلية مسططؤولية  فلسطططين وحططدهم بططل لجميططب العططرب والمسططلمين".
المساس بحرمة المسجد األقصم. وقال: "االقتحامات اليومية من قبل المسطتوطنين للمسطجد تجعلطه فطي خططر 

نيرا ورفب ال دسية عن كامطل مسطاحته، فتطال عطن أنهطا حتمي وتستهدف فرض واقب جديد وت سيمه زمانيرا ومكا
 استفزاز لمشاعر ملياري مسلم حول العالم".

94/2/2194مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 

 .. واعتقاالت في الضفةأراٍض وغارات وهمية على غزة وجرفتوغل  .33
دهم فجطر أمطس فطي الّتطفة الغربيطة،  فلسطينيين خالل حملة تسعةاعت لت قوات االحتالل،  فلسطين المحتلة:

، فيمطا نفطذت عمليطة توغطل محطدودة بطرام اهللوقوات االحتالل في بلدة يعبد  نالفلسطينييواندلعت مواجهات بين 
توغلت قوات االحتالل، لمسافة محدودة شرق مدينة خان يونس جنوب قطان غزة، وذلل و  جنوب قطان غزة.

وقالت مصادر فلسطينية محلية إن  ال طان.م اتالت حربية في أجواء بالتزامن مب غارات جوية وهمية شنتها 
دبابطططات وجّرافطططات عسطططكرية "إسطططرائيلية" توّغلطططت لمئطططات األمتطططار فطططي األراتطططي الفلسططططينية الواقعطططة فطططي الجهطططة 
عادة تسوية مساحات من األراتي.   الشرقية من بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس، وشرعت في جرف وا 

91/2/2194رقة، الخليج، الشا  
 

 اعتقال مرضى غزة وحرمانهم من الوصول للمستشفياتيواصل حقوقية: االحتالل  مؤسسات .34
أعربططت مراكططز ح وقيطة )مركططز الميططزان لح طوق اإلنسططان، المركططز الفلسططيني لح ططوق اإلنسططان،  فطايز أبططو عطون:

ها الشططديد لمواصططلة ومؤسسططة التططمير( ومفوتططية األسططرى والمحططررين لحركططة فططتح ب طططان غططزة عططن اسططتنكار 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعت ال المرتم مطن سطكان قططان غطزة علطم معبطر بيطت حطانون "ايطرز" وهطم فطي 

وأكططدت المراكططز الح وقيططة فططي اتصططاالت هاتفيططة مططب "األيططام" وفططي بيانططات تسططلمت  طططري هم إلططم المستشططفيات.
التعامل مب مرتم قطان غزة تمثل انتهاكار صطارخار  "األيام" نسخار منها أن الممارسات اإلسرائيلية المتبعة في

يططذكر أن سططلطات االحططتالل اإلسططرائيلي منعططت فططي  ل واعطد ال ططانون الططدولي اإلنسططاني ومعططايير ح ططوق اإلنسططان.
مريتطار مطن قططان غطزة مطن الوصطول إلطم مستشطفيات فطي التطفة الغربيطة  70الثاني عشر من الشهر الجاري 

سرائيل واألردن، بسبب رف  تها منحهم تصاريح بالمرور لهم ولمراف يهم من خالل معبر بيت حانون.وا 
91/2/2194األيام، رام اهلل،   

 
 اللبنانية فلسطينيا  معوقا  خارج حسابات الدولة 3443 :الفلسطينية اإلعاقةهيئة  .33
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ة ، التططططي قططططدرت "هيئططططة اإلعاقططططفططططي لبنططططان يعططططيش مع ططططم الالجئططططين الفلسطططططينيين المعططططوقين: انتصططططار الططططدنان
معوقططار،  روفططار معيشططية اقتصططادية صططعبة، محططرومين مططن مع ططم الح ططوق. وال  0413ط الفلسطططينية" عططددهم بطط
الخا  بح وق األشخا  المعوقين اللبنانيين، حتم لطو طّبطق. ويعتمطدون  220/2000يسري عليهم ال انون 

ففططي التعلططيم األساسططي،  .بشططكل رئيسططي فططي تططالمين احتياجططاتهم علططم ت ططديمات "األونططروا"، وهيئططات دوليططة أخططرى
وفطي الصطحة والتالهيطل، "يطتم حرمطانهم  يعتمد الفلسطينيون المعوقون علم مدارس "األونروا" باعتبارهم أجانطب.

مططن اإلفططادة مططن الخططدمات الصططحية الرسططمية المناسططبة، ويحصططلون علططم مططا ت دمططه األونططروا وبعططض الجمعيططات 
قططرارات وزاريططة وقططوانين صططارمة مططن مع ططم الو ططائف، ومططن وفططي العمططل، ُيحططرم الفلسطططينيون بموجططب  األهليططة.

وفططي البيئططة والسططكن، يحرمططون مططن حططق التملططل خططارج  الحصططول علططم فططر  عمططل ممططا يزيططد عططبء اإلعاقططة.
وفطططي الم ابطططل، ت طططوم  المخيمططات، فيمطططا يعيشطططون  روفطططار مزريططة داخلهطططا ينعطططدم فيهطططا التجهيطططز الهندسططي المالئطططم.

ن بطرامج خططدمات مباشطرة، أو عبطر جمعيططات ومؤسسطات فلسطططينية ولبنانيطة، وذلططل "األونطروا" بمطا ت ططدر عليطه مطط
 في  ل تمويالت محدودة.

91/2/2194السفير، بيروت،   

 
 " ُتدمر سيارات الفلسطينيين وتُخط شعارات عنصرية في القدستدفيع الثمنالقدس: " .36

مركبططططة تابعططططة  30ات نحططططو أعطططططب مسططططتوطنون مططططن جماعططططة "تططططدفيب الططططثمن"، اليططططوم األربعططططاء، إطططططار : ال ططططدس
وأفطادت وكالطة االنبطاء الرسطمية "وفطا" بطالن المتططرفين خطّطوا  لمواطنين قرب بيت صفافا جنوب ال دس المحتلة.

ووصطططلت قطططوة مطططن الشطططرطة  عبطططارات عنصطططرية علطططم جطططدار أحطططد منطططازل المطططواطنين، منهطططا "عطططرب لصطططو ".
 وتون "إن االعتداء جاء علم خلفية قومية".إلم المنط ة، وقالت في أول تعليق لها علم الم اإلسرائيلية

91/2/2194القدس، القدس،   
 

 معبر رفح لليوم الثامن على التوالي إغالقواصل تالمصرية  السلطات .37
تواصططططل السططططلطات المصططططرية لليططططوم الثططططامن علططططم التططططوالي إغططططالق معبططططر رفططططح، فيمططططا فتحططططت السططططلطات  :غططططزة

 شاحنة. 220أبو سالم التجاري الوحيد ل طان غزة، إلدخال اإلسرائيلية، صباح اليوم األربعاء، معبر كرم 
وقطططال رئطططيس لجنطططة تنسطططيق إدخطططال البتطططائب ل ططططان غطططزة، رائطططد فتطططوح، أن الشطططاحنات سطططتكون محملطططة ببتطططائب 

 لل طاعين التجاري والزراعي والمساعدات، باإلتافة لشاحنات محملة بمواد بناء للمشاريب الدولية.
91/2/2194القدس، القدس،   

 
 ظاهرة المطالبة الفلسطينية بالهجرةلبنان: المنظمة الفلسطينية "حقوق" ُتحذر من  .34

حّذرت "المن مة الفلسطينية لح طوق االنسطان" )ح طوق( مطن مخطاطر  طاهرة المطالبطة الشطبابية الفلسططينية، فطي 
ا "ب بططول محاصطرين فطي مخططيم اليرمطول فطي سططوريا ططالبو  أن إلططملبنطان وبعطض دول المنط ططة، بطالهجرة، مشطيرة 

لم ت اهرات في بعض المخيمات في لبنطان تطم خاللهطا رفطب أعطالم إنسانييناي دولة غربية بهم كالجئين  "، وا 
دول أجنبية، وتطالب بط"حق الهجرة". ووصفت هذا ال اهرة بالنها "صرخة يالس". ودعت "ح وق" الطم التعامطل 

ة الالجئططططين بح ي ططططة مططططا يجططططري فططططي مططططب هططططذا ال ططططاهرة وايجططططاد حططططل لهططططا، مطالبططططة من مططططة التحريططططر "بمصططططارح
المفاوتططات، والتططي تتعامططل معهططم باعتبططارهم ورقططة مسططاومة وليسططوا قتططية تسططتوجب حططالر. وهططذا األمططر يفططرض 

 علم من مة التحرير كشف الحلول البديلة".
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91/2/2194المستقبل، بيروت،   
 

 "بيجامة 211ن "عبارة ع من سوريةالفلسطينيين  للطالبهدايا ُتقدم  منظمة التحرير لبنان: .31
الدائرة السياسية بدمشق هدايا باسم الطرئيس، إلطم الططالب الفلسططينيين  :قدمت من مة التحرير :وفا –دمشق 

وأوتططحت الططدائرة السياسططية للمن مططة، أن  النططازحين مططن مخططيم اليرمططول ومططن المخيمططات الفلسطططينية األخططرى.
لكطططل طالطططب مططن ططططالب الصطططف األول والثطططاني بيجامطططة للططططالب، وقرطاسططية  200الهططدايا عبطططارة عطططن حططوالي 

وأكد مدير الدائرة السياسية لمن مة التحرير السفير أنور عبد الهادي، حر  الطرئيس علطم متابعطة  االبتدائي.
 أدق التفاصيل بما يخ  النازحين الفلسطينيين من مخيماتهم وخاصة الطالب.

91/2/2194الحياة الجديدة، رام اهلل،   
 

 لفلسطين حقب تاريخية وأمنيته عودة العثمانيين خمسني عاصر فلسطي عمرمُ غزة:  .41
قد ال نجد في كتب التاريخ الحديث ما تملكه ذاكرة المعمر الفلسططيني، رجطب التطوم، : مصطفم حبوش-غزة 

ح طب تاريخيطة، بدايطة مطن عهطد  0عامطار، شطهد فيهطا  920وما ترويه تجاعيد وجهه من حكايات عاشها خطالل 
)التططي خططدم جنططديا فططي جيشططها(، ومططرورار باالنتططداب البريطططاني، والحكططم المصططري واالحططتالل  الدولططة العثمانيططة

مراسطططل وكالطططة األناتطططول الت طططم  اإلسطططرائيلي، وحاليطططا حكطططم حركطططة الم اومطططة اإلسطططالمية )حمطططاس( ل ططططان غطططزة.
تعطديل تطاريخ فبراير/شطباط الجطاري علطم  93بالمعمر الفلسططيني، الطذي صطادقت وزارة الداخليطة فطي غطزة، يطوم 

 ، بذلل أكبر معمر في فلسطين.9111يناير/ كانون الثاني  9إلم  9102يناير/ كانون الثاني  9ميالدا من 
وفططي عططودة سططريعة إلططم الح بططة العثمانيططة، التططي ولططد خاللهططا المعمططر "التططوم"، أفططاد بالنططه تططم اسططتدعاؤا للخدمططة 

 عامططار كالحططد جنططود دوريططات الحراسططة. 30عمططرا  العسططكرية فططي الجططيش العثمططاني، وخططدم فططي لبنططان عنططدما كططان
ويختم حديثه مب األناتطول ب ولطه إن "األتطرال كطانوا مثطل الطذهب.. وأمنيتطي الوحيطدة قبطل أن أمطوت هطي رؤيطة 

 جنود الدولة العثمانية يعودون إلم فلسطين ليحكموها ويعيدوا إليها االست رار والسالم".
91/2/2194القدس العربي، لندن،   

 
 االقتصاد الفلسطيني في ظل االحتالل ستفشل إلنعاش: أي مبادرات الطّباعماهر  .49

أكطد خبيطر ومحلطل اقتصطادي فلسططيني، أن كافططة المبطادرات والخططط االقتصطادية التطي تططرح فطي الوقططت : غطزة
والوتب الراهن سطوف تب طم حبطررا علطم ورق دون الوصطول إلطم حطل سياسطي جطذري لل تطية الفلسططينية يمهطد 

المحليطة  االسطتثماراتالجتطذاب  ويهيطئ الفرصطةسياسي واقتصطادي فطي المنط طة لعطدا سطنوات قادمطة،  الست رار
والعربية واألجنبية من خالل مشاريب اقتصادية ذات تنمية ح ي ية ومستدامة تساهم فطي رفطب ح ي طي لمعطدالت 

 المعيشية في فلسطين.نمو االقتصاد الفلسطيني وخفض معدالت البطالة والف ر المرتفعة وتحسين األوتان 
الرغم مططن تل ططي السططلطة ، بططوقططال الططدكتور مططاهر الطّبططان الخبيططر والمحلططل االقتصططادي الفلسطططيني فططي ت ريططر لططه

مليار دوالر، إال أن االقتصاد الفلسطيني ما زال يعاني  29الوطنية الفلسطينية منذ نشالتها مساعدات تتجاوز 
معطدالت البطالطة والف طر وانخفطاض فطي النطاتج المحلطم  ن فطيوارتفطامن تطعف فطي كافطة األنشططة االقتصطادية 

 مستوى المعيشة". وارتفان فياإلجمالي وانخفاض في مستوى الدخل 
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مليططار  4عطن مسططاعدات ب يمططة  والتططي تتحططدثوأتطاف "فططي اآلونططة األخيطرة تططم طططرح خطططة كيطري االقتصططادية، 
ن التساؤالت وعالمات االسطتفهام ومطرت مطرور دوالر ت دم خالل ثالث سنوات، وتركت الخطة ورائها العديد م

 الكرام وكالننا اصباحنا نطبق ما يريدا اآلخرين".
وأشار الطّبان إلم انه "من خطالل ال طراءة والدراسطة المتعم طة لخططة كيطري االقتصطادية، تطم اسطتنتاج العديطد مطن 

ئيلي، حيطططث أن الخططططة الخططططة تعمطططق ربطططط االقتصطططاد الفلسططططيني باالقتصطططاد اإلسطططرا وأهمهطططا انالمالح طططات 
، "وسططيطرة إسططرائيلاالقتصططادية الجديططدة إلنمططاء فلسطططين هططي اسططتمرار لسياسططة الب ططاء االقتصططادي تحططت تحكططم 

 أي مبادرات إلنعاش االقتصاد الفلسطيني في  ل االحتالل ستفشل.مؤكدار أن 
قيططات المجحفططة والمتمثلططة مططن خططالل االتفا اإلسططرائيلي باالقتصططادوقططال: "أال يكفططي ربططط االقتصططاد الفلسطططيني 

مطططن المفتطططرض أن تهطططدف إلطططم تعزيطططز  التطططيو  المبطططادراتكطططي نربططططه مطططن خطططالل ، بطططاريس االقتصطططادية باتفاقيطططة
 الفلسطيني". واست اللية االقتصاد

94/2/2194، قدس برس  
 

 مؤسسة الدراسات الفلسطينيةلالفلسطينية وعملية سالم الشرق األوسط"..  السياسة"كتاب  .42
صدر حديثار عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب "السياسة الفلسطينية وعملية سالم الشرق  :فاو  –رام اهلل 

األوسطططط: اإلجمطططان والتنطططافس تطططمن الوفطططد الفلسططططيني المفطططاوض"، تطططالليف الطططدكتور غسطططان الخطيطططب وترجمطططة 
 عارف حجاوي.

التططي امتططدت بططين  إلسططرائيليةا-يطططرح الكتططاب سططؤاالر لمحاولططة فهططم أسططباب فشططل محادثططات السططالم الفلسطططينية 
بططين الفلسططططينيين  2000، وانهيارهططا إثططر فشططل التوافطططق فططي محادثططات كامططب ديفيطططد فططي سططنة 9111و 9119

وبعططد ثمانيططة أعططوام علططم االنتفاتططة الفلسطططينية  –وفططي سططياق البحططث عططن جططواب لهططذا السططؤال  واإلسططرائيليين.
الجوانب البارزة في المفاوتات الثنائية، وهطو بنيطة  الكتاب أحد يفح - 2000الثانية التي تفجرت في سنة 

وأداء فريططق التفططاوض الفلسطططيني، اللططذان يططرى الكاتططب أنهمططا أثططرا كثيططرار فططي نتططائج المفاوتططات. ويركططز الكتططاب 
ارج المنطاطق الفلسططينية المحتلطة، وبطين ال يطادة المنبث طة علم التفاعل بين قيادة من مة التحرير الفلسططينية خط

من جمهور الفلسطينيين في المناطق التي تسيطر عليهطا إسطرائيل، ومطا رافطق ذلطل مطن تتطارب فطي المصطالح 
 عندما أزفت ساعة االتفاق الختامي.

91/2/2194الحياة الجديدة، رام اهلل،   
 
  تحتاج لشرح أو تأكيدعالقة مصر بالقضية الفلسطينية ال فهمي:نبيل  .34

عالقة إن  "الخليج" مب "األهرام"لطنبيل فهمي، في حوار  ة المصريخارجيالوزير قال  محمد عبد الهادي:
مصر بال تية الفلسطينية ال تحتاج لشرح أو تالكيد، وموقفنا ال ينبب من عوامل التاريخ والهوية فحسب لكنه 

رارات المتتالية لألمم المتحدة وتم التالكيد عليها في مؤتمر أيتار ي وم علم مبادئ وأسس قانونية شكلت ال 
مدريد للسالم، فتالر عن وجود إطار عربي للتعامل مب النزان العربي "اإلسرائيلي" من خالل مبادرة السالم 
العربية. وال يمكن أن نتصور أن تحيد أي تسوية عن تلل األسس والمبادئ التي حكمت اتفاق السالم بين 

 ر واألردن وانع د علم أساسها مؤتمر مدريد للسالم. كل من مص
ومن هنا، نتمسل بعدم اإلخالل بتلل المبادئ ألنها توفر األرتية الوحيدة التي تترجم إلم إقامة دولة 

 7691فلسطينية مست لة ذات سيادة وعاصمتها ال دس الشرقية علم األراتي التي احتلتها "إسرائيل" عام 
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في كل األحوال، موقفنا واتح وثابت في دعم ال يادة وأشار  عليه ل تية الالجئين. والتوصل إلم حل ُمتفق
الفلسطينية والرئيس أبو مازن وال رار في النهاية يعود للجانب الفلسطيني، وال يمكن تحت أي  رف أن 

 نتغط عليه ل بول اتفاق ال يلبي الطموحات الفلسطينية وهو ما أبلغناا لكل األطراف.
 91/0/0293لشارقة، الخليج، ا

 
 من إعادة النظر للدور المصري في القضية الفلسطينية  بدّ  : الصباحيحمدين  .33

في م ابلة مب  المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر حمدين صباحي : قالمصطفم بسيوني
ي دور مصري من إعادة الن ر للدور المصري في ال تية الفلسطينية. ينبغي أن يكون أ بدّ  الإنه  "السفير"

منطل ا من ح ي ة أن إسرائيل عدو يسعم للتوسب واغتصاب األراتي الفلسطينية، وهذا أمر ال يتغير 
الغاشمة التي تتجلم في  اإلسرائيليةنحن نحتاج إلم دور مصري يواجه السياسات وأتاف: بالت ادم. 

. وجزء من هذا هو لعب دور مفاوتات برعاية أميركية لن تؤدي إال إلم مزيد من ال لم والنهب والتوسب
 جديدة. إسرائيليةمصالحة مفت دة في فلسطين، تعرتها القتتال داخلي أو القتحامات  إتمامحاسم في 

 91/0/0293السفير، بيروت، 
 
 إلى المحاكمة "موساد"متهمين بينهم ضابطا  أربعة إحالةمصر:  .34

متهمين منهم تابطان في  4، بإحالة أمر النائب العام المستشار هشام بركات، أمس :الخليج-ال اهرة 
الموساد "اإلسرائيلي" إلم المحاكمة، بتهمة التخابر لحساب "إسرائيل"، وتتم قائمة المتهمين كالر من رمزي 
محمد أحمد الشيبي وسحر إبراهيم محمد سالمة وصمويل بن زئيف وديفيد وايزمان التابطين بالموساد 

عارتا التخابر لحساب  9006جه المتهم األول إلم إيطاليا عام "اإلسرائيلي". وكشفت التح ي ات عن تو 
"الموساد"، أمالر في الحصول علم أموال، وأرسل من أجل ذلل رسائل عدة إلم رئيس "الموساد" عبر السفارة 
"اإلسرائيلية"، كما كشفت التح ي ات أن المتهم سافر إلم النمسا واليونان وفرنسا وبلجيكا والدنمارل، والت م 

لمتهمين الثالث والرابب وزودهما بمعلومات عسكرية عن خدمته في ال وات المسلحة، ومعلومات عن أحداث ا
ألف يورو وهدايا عينية. كما كشفت  60وتحركات ال وات المسلحة، وحصل علم  9077يناير، 92

 التح ي ات أن المتهم األول جند المتهمة الثانية.
 91/0/0293الخليج، الشارقة، 

 
 : جنراالت مصر قلصوا قدرة حماس على مواجهتنا"يلإسرائ" .34

كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية، الثالثاء، الن اب عن الدور الذي تلعبه سلطات االن الب : النعامي صالح-غزة 
المصرية في ت لي  قدرة الفلسطينيين في غزة علم م اومة االحتالل، من خالل تدشينها منط ة عازلة علم 

ون لت اإلذاعة عن مصادر في الهيئة قولها، إن "الخطوة التي أقدم عليها  وال طان.طول الحدود بين مصر 
الجيش المصري تهدف إلم ت لي  قدرة الم اومة الفلسطينية علم تهريب السالح من مصر إلم قطان 

 وأبدت هيئة أركان جيش االحتالل ارتياحا شديدا لتوجه الجيش المصري لتدشين المنط ة العازلة. غزة".
أكدت المصادر أن اإلجراء المصري يسهم إلم حد كبير في تجفيف منابب حركة حماس، ويخفض حجم و 

ونوعية ما لديها من سالح وصواريخ في مخازنها، ما ي ل  هامش المناورة أمامها في المواجهات التي 
لم مدار الساعة بين وأكدت أن "هنال تنسي ا عسكريا واستخباراتيا يتم ع يمكن أن تندلب بينها وبين إسرائيل.
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إسرائيل ون ام حكم الجنراالت"، مشيرة إلم أن رئيس قسم الدائرة السياسية في وزارة الحرب اإلسرائيلية 
 الجنرال عاموس جلعاد يعتبر "تيفار دائمار" لدى الجنراالت المصريين.

ساب ا، يعتبر من  ويذكر أن جلعاد، الذي تولم منصب رئيس قسم األبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية
 أكثر الجنراالت تطرفا، وأوتحهم في تبني التوجهات العنصرية تجاا العرب.

ومن ناحيته أكد يوسي بن أهارون، السكرتير األسبق للحكومة اإلسرائيلية، وكبير مستشاري رئيس الحكومة 
لم الرئيس المنتخب األسبق، إسحاق شامير، أن الجيش المصري قدم خدمة إستراتيجية كبيرة عندما ان لب ع

 محمد مرسي.
وفي م ال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، الثالثاء، قال بن أهارون إنه "بات في حكم المؤكد أنه لو استمر 
حكم مرسي، فالنه سيسمح للتن يمات الجهادية بتحويل سيناء إلم ساحة انطالق لتنفيذ عمليات تد 

ديد من الدراسات اإلسرائيلية التي صدرت مؤخرا، والتي وتبنم بن أهارون ما توصلت إليه الع إسرائيل".
أكدت أنه "لو  ل حكم مرسي أللغت مصر اتفاقية كامب ديفيد، التي تعتبر أحد أعمدة األمن ال ومي 

واعتبر بن أهارون أن العبرة التي يتوجب علم إسرائيل استخالصها من فترة حكم مرسي  اإلسرائيلي".
دولة فلسطينية"، علم اعتبار أن مثل هذا الدولة يمكن أن تشكل ساحة مت دمة  ال صيرة هو "أال تسمح ب يام

 ألي طرف قد يخطط في المست بل لالعتداء علم اإلسرائيليين.
من ناحيته اعتبر المستشرق اإلسرائيلي مردخاي كيدار، أن تعزيز التعاون األمني واالستخباري بين إسرائيل 

 تهديد التن يمات الجهادية داخل سيناء. وحكم السيسي، هو الرد الطبيعي علم
وفي م ال علم صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية، االثنين، قال كيدار إن "السيسي ونتنياهو في مركب واحد 
وفي حرب مشتركة تد الجهاد العالمي"، مشيرا إلم أنه "لو لم يتحرل السيسي لل تاء علم الجهاديين، 

 فإنهم سي تون عليه".
 91/0/0293، 09موقع عربي 

 
 
 بالمشاركة في تنفيذ مشروع السد األثيوبي "إسرائيل"مصر تتهم "معاريف":  .34

دورها السري في مشرون بناء  أسمواعلم ما  إسرائيل إلموجهت مصر أصابب االتهام  :بترا()-تل أبيب  
سبب في في المئة من مياا النيل لمصر مما سيت 10علم نهر النيل األزرق والذي يغذي  اإلثيوبيالسد 

 جفافهما حال تنفيذ المشرون.
بالمشاركة في  إسرائيلوبحسب ما نشرا موقب صحيفة معاريف اإلسرائيلية أمس فان الجانب المصري يتهم 

لبناء محطة  إثيوبيامليار دوالر، والذي تبررا  1، والذي ت در تكلفته المالية بط إثيوبياتنفيذ مشرون السد في 
في هذا المشرون علم االتفاقيات  إلسرائيلميغا واط. وتستند االتهامات  9000للكهرباء والتي ستزودها بط 

هذا الدول بالكهرباء، والذي  إسرائيلالتي وقعتها مب دولة جنوب السودان وكينيا، والتي بموجبها سوف تزود 
، كذلل التي سيتم بناؤها تمن مشرون السد علم النهر األزرق اإلثيوبيةستحصل عليه من محطة الكهرباء 

وأشار  ممارسة مزيد من التغوطات علم مصر من خالل المياا لتح يق غايات أخرى. إسرائيلمحاولة 
أن مصر تعتمد علم نهر النيل بشكل كبير حيث تصل نسبة استهالل مصر للمياا من هذا  إلمالموقب 
وهذا يعني  تذهب للزراعة في مصر، %60من حاجتها للمياا، ومن تمن هذا الكمية  %69 إلمالنهر 

 جفاف مصر في حال تنفيذ هذا المشرون. 
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 91/0/0293الدستور، عمان، 
 

 دعمت عناصر مسلحة منها حماس ": الجماعةدوليا   إرهابيالحملة الشعبية إلدراج اإلخوان كتنظيم " .31
المسلمين تمن  اإلخوانجماعة  إلدراجأكدت داليا زيادة المنسق العام للحملة الشعبية  محمد حجاب:

بالواليات  الفيدرالي، أن الحملة لديها وثائق صادرة من تح ي ات مكتب التح ي ات اإلرهابية يمات التن
دعم تن يمات  فيالمسلمين  اإلخوانلجماعة  الدوليالتن يم  أعتاءالمتحدة ومحاكم أمريكية تثبت تورط 

مركز  بم ر-الثالثاء- أمسوأتافت زيادة خالل كلمتها بمؤتمر الحملة  دولية منهم حركة حماس. إرهابية
، أن تلل إرهابيةدعم تن يمات  في اإلخوانوثي ة تدين  00عن  لإلعالن اإلنمائيةابن خلدون للدراسات 

حصلت عليها الحملة من شخصيات  التيصفحة، متيفة انه من تمن الوثائق  7200الوثائق تتاللف من 
من مة  بإنشاءبارال أوباما،  األمريكييق الرئيس ش  أوباماقانونية وباحثين أمريكيين، وثي ة تؤكد تورط مالل 

 وغير مرخصة. السودان فيأمريكية دعمت حركات انفصالية  مدنيمجتمب 
 91/0/0293األهرام، القاهرة، 

 
 األقصىالمسجد جودة: ال عضو كنيست وال ألف يستطيع تغيير الوصاية الهاشمية على  .11

"ال عتو كنيست وال ألف أن ناصر جودة  األردني ينكد وزير الخارجية وشؤون المغترب: أسامي محاسنة
 عتو كنيست يستطيعون أن يغيروا الوصاية الهاشمية علم الم دسات اإلسالمية والمسيحية في ال دس".

األردني  هر أمس، أن رئيس الكنيست اإلسرائيلي سحب الم ترح  لمجلس النوابخالل جلسة  ة،كد جودأو 
ل أن يطرح لمناقشة الوصاية الهاشمية علم المسجد األقصم. وقال الم دم من عتو الكنيست الذي حاو 

جودة "الوصاية الهاشمية وصاية تاريخية يتطلب بها الملل، ومعاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية اعترفت 
ولفت إلم أن االتفاق الموقب بين الملل عبد اهلل  بالدور التاريخي للملل ولم تمنح الوصاية حتم تسحبها".

بشالن الوصاية الهاشمية علم الم دسات.  تاريخيار  قائمار  ئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد شيئار ور 
 وتابب جودة "هذا الوصاية يعترف بها العالم والديانات وبابا الفاتيكان يعترف بوصاية الملل علم الم دسات".

الم دسات إلم الموقف الموحد للدولة  التراجب اإلسرائيلي عن مناقشة الوصاية الهاشمية علم ةأرجب جودو 
األردنية التي بدأها الملل بجملة من االتصاالت وما قامت به الحكومة من اتصاالت إتافة إلم موقف 

 مجلس النواب الذي أعطي إشارة إلم أن الوصاية الهاشمية خط أحمر ال يمكن المساس بها.
 41/2/2141، العرب اليوم، عّمان

 
  تستطيع أخذ ما تريد من معاهدة السالم وحذف ما ال تريد" الإسرائيل" :النسور .51

ال تستطيب " "إسرائيل"قال رئيس الوزراء األردني عبد اهلل النسور أول من أمس، إن  :الصمادي تامر-عمان 
أن ال ترورة إلصدار  األردنيين واعتبر أمام النواب ."أخذ ما تريد من معاهدة السالم وحذف ما ال تريد

 مواقف، ما دام األمر متعل ار بالكنيست اإلسرائيلية وليس الحكومة اإلسرائيلية. الحكومة أي
االبتعاد عن المواقف المعبرة عن إرادة الشعب األردني، "لكن غالبية النواب هاجمت الحكومة، واتهمتها بط

التي وقعت  "هدةترفض احترام بنود المعا". وقالت إن تل أبيب "الرافض الستمرار معاهدة السالم مب إسرائيل
وجددت الغالبية النيابية أمس مطالبتها بإلغاء  ."4991تشرين األول  /في وادي عربة األردنية في أكتوبر

المعاهدة المذكورة، واكتفم آخرون في المطالبة بطرد السفير اإلسرائيلي من عمان، كإجراء احتجاجي تد 
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لتغط علم إسرائيل الحترام معاهدة السالم وترورة المدينة الم دسة. وتراوحت كلمات النواب بين ا "تهويد"
 االستعداد لخيار عسكري تد تل أبيب، في حال اتخذت إجراءات جديدة للنيل من المدينة الم دسة.

 41/2/2141، الحياة، لندن
 

  األقصى دفع الكنيست للتراجع عن رفع الوصاية األردنية عن األردني" النواب"موقف  ":فلسطينلجنة " .54
ثمن رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب األردني النائب يحيم السعود موقف  :األمير ماجد- عمان

األقصم وال دس. وقال السعود إن المسجد رفب السيادة األردنية عن  "إسرائيل"مجلس النواب الرافض عزم 
م دسات في موقف مجلس النواب دفب الكنيست اإلسرائيلي إلم التراجب عن رفب الوصاية األردنية عن ال

نصرنا يتح ق عندما يجري تحرير فلسطين من »من جانبه، اعتبر النائب طارق خوري أن  ال دس الشريف.
وكان مجلس النواب ع د جلسة األحد الماتي عبر فيها «. الصهاينة وليس بتراجعهم عن قرار  الم وغاشم

دسات، وهدد نواب بإعادة الن ر عن رفته المطلق والتام لتوجه إسرائيل رفب الوصاية األردنية عن الم 
 باتفاقية وادي عربة الموقعة مب إسرائيل إذا رفب الصهاينة تلل الوصاية. ومن جهة ثانية 

 41/2/2141، الشرق األوسط، لندن
 

 "الفيفا"تجميد عضوية "إسرائيل" في يطالبون ب أردنيا   نائبا   14 .52
فعوها أمس إلم رئيس مجلس النواب عاطف في مذكرة ر  أردنيار  نائبار  14طالب  :األمير ماجد- عمان

الطراونة، وتبناها النائب خليل عطية، بمخاطبة البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية واالتحاد األوروبي، 
 في االتحاد الدولي لكرة ال دم )الفيفا(. "إسرائيل"لتجميد عتوية 
تجاا العبين في المنتخب الفلسطيني لكرة  إثر قيام االحتالل اإلسرائيلي بإطالق النار"وجاءت المذكرة 

 صارخار  ما قام به االحتالل من اعتداء علم الالعبين يشكل انتهاكار ". وقال الموقعون علم المذكرة إن "ال دم
 . "لمبادئ وأخالق وسلوكيات الرياتة، التي لن توقفها إال بتجميد عتويتها في االتحاد الدولي وواتحار 

 41/2/2141، الشرق األوسط، لندن
 

قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس "حق العودة"على  شددي بري .53  وا 
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلم إدانة كل أشكال اإلرهاب اإلسرائيلي، مشددار : عماد مرمل

قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها ال دس الشريف، "ال سيما  إننا إزاء علم ترورة التمسل بحق العودة وا 
 خطة جديدة اآلن ت وم علم توطين الفلسطينيين في  ل األردن كوطن بديل".

إلم أن  ،الدورة التاسعة لط"مؤتمر برلمانات من مة التعاون اإلسالمي" المنع دة في طهرانبري، خالل  ولفت
عنف وبتح يق "است رار الموقف في الشرق األوسط مرتبط باستعادة سوريا لعافيتها وخروجها من دوامة ال

 أماني الشعب الفلسطيني".
 41/2/2141، السفير، بيروت

 
 علينا منذ عشر سنوات "تكذب"اللواء إبراهيم لممثلي الفلسطينيين في لبنان: الشرعية  .34

 هرت معطيات جديدة علم صعيد الوتطب األمنطي الفلسططيني فطي لبنطان المتفاعطل ب طوة بعطد خا : -بيروت
تطم تن طيم ل طاء بطين مطدير األمطن الطوطني  هلل عطزام نعطيم عبطاس.ا ي كتائطب عبطدال يادي فط اعت الاإلعالن عن 
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عباس إبراهيم وممثلين للفصائل ..الل اء حسطب مصطادر رأي اليطوم كطان جافطا وقاسطيا وقصطيرا لكطن بطرزت فيطه 
تكتفي مداخلة إلبراهيم قال فيها : كنا نحبذ التعاون مب الشرعية، ولكنها منذ عشر سنوات وهي تكذب علينا، 

وأتاف عباس: بعد فشطلكم نحطن متططرون للتعامطل  بالبيانات االنشائية، وانا ابلغت الرئيس ابو مازن بذلل.
 جدية واهتماما بملف المخيمات. أكثرمب تيار اخر، 

 91/2/2194، رأي اليوم، لندن

 
 خدمة الالجئين الفلسطينيين فيونروا دعم دورها يبحث مع مفوض األ  العربينبيل  .44

بالحد  "ونروااأل" مب فيليبو جراندي المفوض العام لوكالة العربيالعام لجامعة الدول العربية نبيل  ميناألبحث 
 حرجة وصعبة، بالوقاتفنادق ال اهرة أمس، سبل دعم قتية الالجئين الفلسطينيين والتي تمر 

حتر  الذي ح،يالعام المساعد لشئون فلسطين واألراتي العربية المحتلة السفير محمد صب األمينوقال 
 العام للجامعة بمناسبة انتهاء خدمته كمفوض عام لألونروا. األمينانه تم تكريم جراندي من جانب ، الل اء

ال اهرة من  فيجراندي سيزور ال اهرة مرة أخرى لتوجيه الشكر لجميب الذين عملوا معه  إنوأتاف صبيح: 
 عربية التي قدمت تسهيالت للوكالة.ت ديم الشكر للدول ال إلم باإلتافة الفلسطيني،الجانب 

 91/0/0293األهرام، القاهرة، 
 
 
 
 لاللتزام بالقرارات الدولي "إسرائيل"بالضغط على  تطالبقطر  .44

طالبت دولة قطر المجتمب الدولي باالتطالن بمسؤولياته من أجل التغط علم إسرائيل : قنا –الدوحة 
ميب األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية بمن فيهم لتلتزم ب رارات الشرعية الدولية، واإلفراج عن ج

تمام  نهاء حالة االن سام، وا  البرلمانيون، مشددة علم ترورة طي الخالفات بين كافة الفصائل الفلسطينية، وا 
 عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني عامة.

 اها سعادة السيد محمد بن مبارل الخليفي رئيس مجلس الشورى، والذي جاء ذلل في كلمة دولة قطر التي أل
يترأس وفد الدولة خالل مؤتمر اتحاد مجالس الدول األعتاء في من مة التعاون اإلسالمي في دورته 

 التاسعة والمنع د حاليا في العاصمة اإليرانية طهران.
سرائيل مازالت سادرة في غيها تمارس أبشب أساليب ال تل والتنكيل، فتال  وأتاف "إن هذا االجتمان ينع د وا 

عن تدمير المنشآت وهدم المنازل، والمتي في سياسة بناء المستوطنات، واستمرار فرض الحصار ال الم 
علم قطان غزة، ناهيل عما يجرى في مدينة ال دس من تعٍد صارخ بطرد سكانها، وسحب الهويات الم دسية 

، وتغيير معالمها من أجل تهويدها، وحفر األنفاق تحت المسجد األقصم منهم لتفريغ المدينة من أهلها
 المبارل في تحٍد سافر لل انون الدولي ولكافة المواثيق واألعراف الدولية".

 91/0/0293الشرق، الدوحة، 
 
 سوريةمن الشعب الماليزي للفلسطينيين القادمين من  دوالرألف  02 .44

للمؤسسة الوطنية للرعاية  أميركيدوالر  900000كاروبانان شيكا ب يمة قدم سفير ماليزيا في لبنان ايالنغو 
رئيس  أسسهاالتي  "مؤسسة بيردانا غلوبال بيس فاوندايشن"االجتماعية والتالهيل المهني وذلل نيابة عن 



 
 
 

 

 

           24ص                                    3933العدد:     91/2/2194 األربعاء التاريخ:

جمب هذا المبلغ من الشعب  وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد وهدفها الرئيسي دعم السالم العالمي.
لبنان وتخفيف  إلم سوريةيزي كمبادرة من قبل المؤسسة لمساعدة الالجئين الفلسطينيين ال ادمين من المال

 معاناتهم.
 91/0/0293المستقبل، بيروت، 

 
 حمدان بن زايد: اإلمارات حريصة على تعزيز برامجها ومشاريعها في األراضي الفلسطينية .41

هيان ممثل الحاكم في المنط ة الغربية رئيس هيئة است بل الشيخ حمدان بن زايد آل ن :وام()- بي  أبو
 الهالل األحمر ب صر النخيل أمس، الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني السابق.

وأكد خالل الل اء، أن اإلمارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
 بي نائب ال ائد األعلم  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوحف ه اهلل، ومتابعة الفريق أول سمو 

لل وات المسلحة، تحر  علم تعزيز برامجها ومشاريعها في األراتي الفلسطينية المحتلة، وتدعم ال تايا 
وقال إن اإلمارات تدعم الشعب الفلسطيني وال تاللو جهدار في العمل علم تحسين  التنموية للشعب الفلسطيني.

 وتاعه المعيشية والخدمية ومساعدته علم تجاوز أية أزمات أو تحديات إنسانية طارئة.أ
 91/0/0293االتحاد، أبو ظبي، 

 
 
 االتفاق اإلطاري فيجيروزاليم بوست: كيري سيطلب تجميد االستيطان  .41

الخارجية وزير  مساعديذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية اليوم، األربعاء، أن : أ ش أ()- غزة
المستوطنات  فيسيطلبون من الحكومة اإلسرائيلية تجميد كافة األنشطة اإلنشائية  كيرياألمريكية جون 

 النهائياتفاق للوتب  أي فيتنوى إسرائيل االحتفا  بها  التيخارج التكتالت الكبيرة للمجتمعات السكانية 
 مب الفلسطينيين.
الوزير يؤكدون أن هذا الطلب سيكون  مساعدي، إن اإللكترونينبال أوردته علم موقعها  فيوقالت الصحيفة، 

من شالنه أن يسمح للمفاوتات باالستمرار بعد مدة التسعة أشهر  الذي اإلطاريجزءا ال يتجزأ من االتفاق 
 نتنياهوبنيامين  اإلسرائيليمكتب رئيس الوزراء  فيوأشارت الصحيفة إلم أن المسئولين  األصل. فيالم ررة 
الحكومة رتخوا لح ي ة أن المبادرات  مسئوليتع يب حتم اآلن علم هذا الطلب، إال أن  باليرسميا  لم يدلوا

 اإلسرائيلية ترورية من أجل إقنان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالعودة إلم طاولة المفاوتات.
 91/0/0293اليوم السابع، مصر، 

 
 ن من عطاء لبناء موانئ في "إسرائيل"ماركر": شركتان أوروبيتان تنسحبا ذيصحيفة "  .42

كشفت صحيفة " ذي ماركر" االقتصادية االسرائيلية أمس عن انسحاب شركتين أوروبيتين من : رام اهلل
مشرون إلقامة الموانئ الخاصة في حيفا وأسدود، وذلل علم خلفية مخاوفهما من االنعكاسات السياسية علم 

وهما إيطالية وهولندية أعلنتا انسحابهما من العطاءات قبل عدة وأتافت الصحيفة ان الشركتين  نشاطهما.
 أشهر، األمر الذي يزيد من التغط الدولي الممارس علم إسرائيل ألسباب سياسية.

"، حيث كانت ت دمت للعطاء Boskalisوفي البداية انسحبت عمالقة البنم التحتية للموانئ في هولندا "
" وأعلنت مؤخرا انسحابها من العطاء في المراحل األولية Holland Terminalتحت اسم بديل هو "
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" عن Condote de Aguaوفيما بعد تراجعت شركة البنم التحتية اإليطالية " خالل السنة الماتية.
 المشاركة في العطاء، بعد أن نجحت في تجاوز مرحلة التصنيف األولي.

" بت ديم Jan De Nulألول وتدعم "وحسب الصحيفة قامت كبرى شركات البحرية البلجيكية أمس ا
" Ludrecoعرتها لتشييد الموانئ اإلسرائيلية الخاصة، بعد ان سمح لها بت ديم العرض باسم شركة "

 التابعة لها والمسجلة في لوكسميورغ، خوفا من م اطعتها في العالم العربي.
بينما عزيت اسباب انسحابها  وكانت ثالث شركات اجنبية اخرى انسحبت في األشهر األخيرة من المناقصة،

 من صعوبات تمويل أو عدم االتفاق مب الشركاء االسرائيليين علم شروط المشاركة. 
وكان وزير المواصالت اإلسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح أمس أن عملية االصالحات االقتصادية التي 

أن الرابح األكبر من هكذا إصالحات  بادر إليها بخصو  الموانئ اإلسرائيلية تت دم بشكل كبير، منوهار إلم
 هو الجمهور االسرائيلي.

 91/0/0293الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 سبانيا تمنح الجنسية لليهود المغاربة من أصل أندلسيإ .49

مجدوبي: قررت اسبانيا والبرتغال منح الجنسية لليهود الذين ينحدرون من أصول أندلسية  حسين-مدريد 
سيطة تدل علم انتمائهم لما يعرف بالسفرديم. وال يمكن استبعاد العامل االقتصادي وراء بمجرد ت ديم وثي ة ب

وقت. وينتج عن  أقربال رار. ويعتبر يهود منط ة المغرب العربي المرشحون للحصول علم الجنسية في 
 هذا ال رار ارتفان أصوات المسلمين من أصل موريسكي الذين يطالبون بمعاملة بالمثل.

إسرائيل منذ سنوات قد اعتذر لليهود عن عمليات الطرد التي  إلمملل خوان كارلوس في زيارة وكان ال
لح تهم بعد س وط األندلس. وفي أع اب ذلل، قدمت اسبانيا تسهيالت إدارية كبيرة لليهود السفرديم باستعادة 

لجاري عن إجراءات مبسطة من الشهر ا 1الجنسية اإلسبانية. لكن هذا المرة، كشفت الحكومة اإلسبانية يوم 
أكثر وال تتطلب مدة زمنية بل ف ط ت ديم وثي ة من مجمب ديني يهودي في اسبانيا أو من الخارج يؤكد علم 

 اليهود السفرديم. إلمانتماء الشخ  
الم ترح اإلسباني، وبدورها عرتت يوم االثنين علم اليهود السفرديم الحصول علم  إلموانتمت البرتغال 

لبرتغالية. وأكد هذا الخبر وزير السياحة البرتغالي أدولفو ماديكا في تيل أبيب خالل مشاركته في الجنسية ا
 مهرجان سياحي.

 91/0/0293القدس العربي، لندن، 
 
 لن تتمكن من وقف المقاطعة "إسرائيل": ياألورومتوسطمدير "المرصد  .40

في  "97"عربي لط. الدكتور رامي عبدو، لح وق اإلنسان" ياألورومتوسطمدير "المرصد صالح النعامي: قال 
في ت ديري، لن تتمكن "إسرائيل" من السيطرة علم زخم الم اطعة الذي حديثه عن حملة الم اطعة إلسرائيل: 

يتسب، وتنتم إليه المزيد من الشرائح المجتمعية والمؤسسية في أوروبا، حيث باتت مؤسسات علم عالقة 
ة "إسرائيل"، مثل صناديق الت اعد والبنول، وهذا سيشجب المزيد من بالدوائر الحكومية تشارل في م اطع

المؤسسات علم االنتمام لحملة الم اطعة، ويجعلها أكثر جرأة علم اتخاذ موقف تد السياسات 
يمكن ال ول إن المؤسسات والمن مات الداعمة للحق الفلسطيني تعتمد أسلوب العمل وقال:  "اإلسرائيلية"

ت بشكل دوري وعلم مدى أسابيب محددة، وتعتمد علم مبدأ التعاون فيما بينها وتعمل المن م وتن م حمال
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ومن الواتح أن التحول  علم تبادل المعلومات من أجل زيادة فاعلية تحركاتها وجعلها أكثر نجاعة.
اإليجابي علم صعيد جهودنا قد تح ق في أع اب تحولين أساسيين، وهما: ال رار الذي اتخذا البرلمان 
األوروبي بم اطعة البتائب التي تنتجها المستوطناتو فتالر عن قرار المفوتية األوروبية بعدم التعاون مب 

 مؤسسات تستثمر في المستوطنات.
ل د أحدث هذان التطوران تحوالت مهمة منحت شرعية للدعوات المنادية بفرض م اطعة علم  وأتاف

وهذا ما أسهم في دفب الكثير من الشركات والمؤسسات  نيالفلسطي"إسرائيل" ع ابار علم سلوكها تد الشعب 
لم اطعة "إسرائيل" امتثاالر ل رارات المؤسسات األوروبية الرسمية، علم اعتبار أن هذا المؤسسات تخشم 
الع وبات في حال تجرأت علم تحدي ال رارات التي يتخذها البرلمان األوروبي، حيث أنه سيكون باإلمكان 

مام محكمة العدل األوروبية، عالوة علم أن الشركات األوروبية تالخذ بعين االعتبار رفب دعاوى تدها أ
 المخاطر السياسية الناجمة عن تحديها قرارات المؤسسات األوروبية الرسمية.

 91/0/0293، 09موقع عربي 
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 هاني المصري

لوتططب ال ططانوني السططتحداث منصططب نائططب الططرئيس، وأعلططن شططكلت اللجنططة المركزّيططة لحركططة فططتح لجنططة لدراسططة ا
توفيق الطيراوي بالنه طرح الفكرة منذ عدة أشهر، فيما قال محمد المدني بالنه ال حاجة لها، وأن ال رار لدراسة 

 المساللة قانونيًّا وليس لتنفيذها.
انتخطاب الطرئيس فطي  فكرة "نائب الرئيس" طرحت ألول مرة من بعض أعتاء المجلس التشريعي وغيرهم ُبعيد

، ورحططب أبططو مططازن بططالفكرة، وطالططب بططالن تكططون هنططال صططالحياتا منصططو ا عليهططا فططي ال ططانون 2000العططام 
 األساسي لنائب الرئيس، ولكن األمر لم يحدث.

ططا بعططد  عنططدما انتهططت الفتططرة الرئاسططّية، وبعططدما أعلططن أبططو مططازن عططن رغبتططه بعططدم الترشططح لواليططة ثانّيططة، وخصوصر
عرابططه عططن رغبتططه فططي االسططت الةو طرحططت فكططرة "نائططب الططرئيس" أكثططر مططن مططرة مططن تالجيططل ت ر  يططر غولدسططتون، وا 

روحططي فتططوح وغيططرا مططن قيططادات "فططتح". كمططا طرحططت الفكططرة فططي آخططر اجتمططان للمجلططس الثططوري، وكططان الططرئيس 
 لم تنفذ. يوافق عليها في كل مرة، وأحيانرا كانت تتداول أسماء، من أبرزها مروان البرغوثي، ولكنها

فططططي محاولططططة اإلجابططططة عططططن األسططططئلة التططططي تطرحهططططا هططططذا الفكططططرة، أبططططدأ باإلشططططارة إلططططم أن عططططدة مراكططططز أبحططططاث 
سرائيلّية وأوروبّية، وحتم عربّيطةو بطدأت منطذ فتطرة بتنشطيط  ومجموعات تفكير إستراتيجي "ثنل تانل"، أميركّية وا 

ث فيها قناصل الدول المهمة في المنط ة، وذلل البحث عن بديل أبو مازن. واآلن هذا المساللة يطرحها ويبح
جطراء انتخابططات بعطد سططتة أشططهر  طاو وحططديث المصططالحة وا  لعطدة أسططباب، منهطا: أن أبططو مططازن قطارب الثمططانين عامر
علططم تشططكيل الحكومططة ارتفططب مططؤخررا، والمفاوتططات تططدور فططي حل ططة مفرغططة وتالكططل معهططا األرض والح ططوق ومططا 

ل حملة هسطتيرّية إسطرائيلّية تطد أبطو مطازن تتصطاعد، وحطاول أن يو فهطا كيطري تب م من وحدةو واألهم أن هنا
عندما تحّدث عطن أن مصطيرا سطيكون مثطل مصطير ياسطر عرفطات فطي حطال لطم يتخطذ ال طرارات الشطجاعة، وي طدم 

 التنازالت المطلوبة لتح يق السالم.
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طا،  في هذا السياق أخشم أن تستخدم مساللة "نائب الرئيس" مطن أجطل التطغط علطم أبطو مطازن إلختطاعه تمامر
مثلما استخدمت مساللة استحداث منصب "رئيس الطوزراء" مطن أجطل تح يطق مطا سطبق وأعلنطه الطرئيس األميركطي 
السطططابق جطططورج بطططوش االبطططن، ونفّطططذا بمسطططاعدة إسطططرائيلّية وغيرهطططا، حطططول تطططرورة إيجطططاد قيطططادة فلسططططينّية جديطططدة 

 اإلرهاب حربرا ال هوادة فيها.مختلفة عن قيادة ياسر عرفات، وملتزمة بمحاربة 
ال أقصططد بمططا سططبق أن كططل مططن َيطططَرح فكططرة "نائططب الططرئيس" َيصططبر فططي سططياق التططغط األميركططي اإلسططرائيلي، 
فهنال من يطرحها ألنها ترورّية لمالسسة الرئاسطة، وتوزيطب السطلطات، واالسطتعداد الحتمطال غيطاب أو تغييطب 

طططا أن شطططغور منصططط ب الطططرئيس لطططن ينطططتج عنطططه انت طططال سطططلس للسطططلطة، مثلمطططا الطططرئيس لسطططبب أو آلخطططر، خصوصر
حصل بعد اغتيال ياسر عرفات. ففي عهد ياسر عرفطات كطان معروفرطا مطن هطو الشطخ  الثطاني، صطحيح أنطه 
نمطططا كطططان أبططو عمطططار يطلطططب مطططن أبطططو مططازن حتطططور اجتماعطططات الحكومطططة، وعنطططدما يغطططادر  لططم يعطططين رسطططميرا، وا 

ة االجتمطان، وكطان وقتهطا أمطين سطر اللجنطة التنفيذّيطة، وم بطوال عربيرطا االجتمان لسبب أو آلخر يطلب منه رئاس
سرائيليرا وأميركيرا ودوليرا. وكان المجلس التشريعي منع درا بحيث تولم رئيسه روحي فتوح الرئاسة لمدة سطتين  وا 

 يومرا لحين إجراء االنتخابات الرئاسّية.
غيطرات العاصطفة ال أحطد يعطرف مطن الشطخ  الثطاني فطي اليوم إذا غاب الرئيس في  طل االن سطام المطدمر والمت

"فتح" والسلطة والمن مة، وهنال ازدحام في التنافس علم هذا الموقب، لذا هنال تطرورة ملحطة الختيطار نائطب 
أو أكثر للرئيس )يمكن اختيار نائطب لطرئيس السطلطة، وآخطر للمن مطة، وثالطث لفطتح(. ولكطن تطمن أي سطياق، 

 فهذا هو المهم.
ما هو أكثر أهمّية من تعيين نائب للرئيس، وهو إفشال الجهود األميركّية اإلسرائيلّية الرامية لتصفية  إن هنال

ال تطّية الفلسطططينّية ال حلهطا، وأن األولوّيططة يجطب أن تكططون لتوحيططد الفلسططينيين وراء قيططادة واحطدة علططم أسططاس 
أن ينططام أحططد علططم وسططادة مططن األوهططام  إسططتراتيجيات قططادرة علططم إحبططاط المخططططات التصططفوّية، التططي ال يجططب

 بالنها ال تملل فرصة للنجاح.
فالتعف واالن سام الفلسطيني، والتش ي العربي، وارتهطان السطلطة للمسطاعدات وااللتزامطات، وف طدان االتجطاا، 
ووصول اإلستراتيجيات المختلفة إلم طريق مسدود، في  ل عدم وجود بديل عملي عن المفاوتطات الثنائّيطة 

تططوفر اإلرادة إليجططادا، ولططيس لتعططذر وجططوداو يجعططل هنططال خطططر جططدي بنجططاح جهططود كيططري، إن لططم يكططن  لعططدم
ن لم يكن مرة واحدة فعلم دفعات.  اليوم فغدرا، وا 

إذا تططوفرت اإلرادة لتح يطططق الوحطططدة واعتمطططاد إسطططتراتيجيات قطططادرة علططم االنتصطططار فطططي  طططل معطيطططات ومتغيطططرات 
قليمّيططة وأميرك ّيططة ودولّيططة فيهططا مططا يسططاعد ويمكططن البنططاء عليططه، ولططيس كلهططا تصططب فططي اتجططاا محلّيططة وعربّيططة وا 

عكسططيو تجعططل إمكانّيططة الصططمود والم اومططة المثمططرة ممكنططة، ولططيس هططدفرا بعيططد المنططال. فططي هططذا الحالططة يمكططن 
ذا تعذر ذلل يمكن التئام المجلس التشريعي بالر  غم من إجراء االنتخابات لحل مشكلة نائب الرئيس وغيرها، وا 

انتهطاء فترتططه ال انونّيططة، )فالتططرورات تبطيح المح ططورات، وال شططيء قانونيرططا أصطالر حتططم يتططذرن الططبعض بال ططانون 
في  ل صدور مراسيم رئاسّية لها قوة ال انون(، أو تشكيل مجلس تالسيسي يتم أعتاء المجلسطين المركطزي 

 خويله ب يادة المرحلة.والتشريعي وشخصيات تتاف إليه تمثل الشتات والمرأة والشباب وت
تالسيسرا علطم مطا سطبق، يمكطن أن تكطون خططوة تعيطين "نائطب الطرئيس" خططوة فطي االتجطاا الصطحيح، ويمكطن أن 
صطططالح وتجديطططد ودم رططططة المؤسسطططات  تكطططون انحرافرطططا عمطططا يجطططب عملطططه، فطططإذا تمطططت فطططي سطططياق إعطططادة بنطططاء وا 

امن فططي السططلطة، وتططمن بلططورة إسططتراتيجيات الفلسطططينّية أوال فططي المن مططة، وبعططد ذلططل أو بشططكل متططواز ومتططز 
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كفاحّية قادرة علم توحيد الشعب بمختلف مكوناته السياسّية ومواجهة التحديات والمخاطر التطي تهطدد ال تطّية 
 الفلسطينّيةو فهي حق يراد به حق.

بالتحديطططد إمطططا إذا كانطططت مجطططرد خططططوة معزولطططة أو بالونطططات اختبطططار أو لعبطططة للتسطططلية يطططراد إشطططغال النطططاس بهطططا، و 
الططططامعين والمتنافسطططين، بطططين فتطططرة وأخطططرى، أو تسطططتخدم لمجطططرد المناكفطططة، أو  هطططرت لمواجهطططة صطططعود دحطططالن 

حمسطاوّية أو للتطغط علطم أبطو مطازن عطن طريطق التلطويح  -العتبارات إقليمّية، ومحلّية، وفتحاوّيطة، وفتحاوّيطة 
 به باطل. له بالن عملّية استبداله قد بدأت، فهي في هذا الحالة حق يراد

أخيررا، تب م ن طة ال بد من الحديث عنها بصراحة، وهي: لماذا لم نَر فكرة "نائب الرئيس" تتح طق بطالرغم مطن 
أن الطططرئيس كطططان يوافطططق عليهطططا فطططي كطططل مطططرة؟ السطططبب أن الن طططام السياسطططي الفلسططططيني متطططالثر كثيطططررا باألن مطططة 

ططا فططي مصططر وسططورية، حيططث يسططتالثر  الططرئيس بكططل السططلطات مططن دون حسططيب أو السياسططّية العربّيططة، خصوصر
 رقيب أو مشاركة، ال من حزبه، وال من مجلس نواب تمثيلي، وال قتاء مست ل، وال إعالم حر.

ومططا يزيططد الطططين بلططة أن مؤسسططات المن مططة أكثططر مططن شططبه مشططلولة، والمجلططس التشططريعي غائططب ومغيططب، مططا 
يس، فالمؤسسطة والعمطل الجمطاعي والبطرامج المشطتركة يعني أن األمر يحتاج ألكثر بكثير من تعيطين نائطب للطرئ

 غائبة.
إن هططذا الواقططب وتططب فططي يططد الططرئيس سططلطات وصططالحيات اسططتثنائّية لططم يحصططل علططم مثلهططا الططزعيم التططاريخي 
طا بعطد وقطون االن سطام وف طدان الحكومطة  ياسر عرفطات، وهطذا الواقطب قطّوى الطرئيس محليرطا وعربيرطا ودوليرطا، خصوصر

حيات المنصطو  عليهطا فطي ال طانون األساسطي. فطالرئيس أقطوى بكثيطر بسطبب عطدم وجطود بطديل ورئيسها للصطال
متفططق عليططه، مططا يجعططل مططا يريططدا يالخططذا الجميططب فططي الحسططبان. فططالرئيس إذا أراد أن يططرفض مططا سططيطرحه عليططه 

ذا وافططق سيتططب "فططتح" والمن مططة والفلسطططينيين أمططام المواف ططة أو  انسططحابه، ومططا كيططري سططيكون رفتططه نهائيرططا، وا 
يعنيه ذلل من انهيار السلطة، وربما الن ام السياسي الفلسططيني كلطه، وربمطا يططرح الطرئيس وينفطذ فكطرة "نائطب 

 الرئيس" إذا فشلت المفاوتات، أو إذا توصلت إلم اتفاق غير م بول فلسطينيرا.
   هنا.نحن بحاجة إلم أكثر من مساللة "نائب رئيس". فليست هنا الوردة وال يجب أن نرق

 94/2/2194، األيام، رام اهلل
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 نبيل السهلي 
ثمة ح ائق ماثلة للعيان تؤكد حصول متغيرات نوعيطة فطي صطورة إسطرائيل الراهنطة م ارنطة مطب الع طد المنصطرم. 

اصطة بعطد ع طد مطؤتمر فعلم رغم قدرة الديبلوماسية اإلسرائيلية علم بنطاء عالقطات متشطعبة مطب دول العطالم وبخ
، فتططالر عطن تح ي هططا تنميططة بشطرية مرتفعططة، إال أن المتططابب يلحط  بوتططوح تفشططي 9119مدريطد فططي نهايطة عططام 

 ططاهرة العنصططرية إزاء األقليططة العربيططة وكططذلل تجططاا الم دسططيين، وقططد تجلططم ذلططل باستصططدار قططوانين إسططرائيلية 
 تعزز تفاقم تلل ال اهرة.

تحططاد األوروبططي وشططركات بم اطعططة التعامططل مططب المسططتوطنات، ن ططرار الططم كونهططا ولهططذا بططدأت دول عططدة فططي اال
معالم احتاللية غير شرعية، وأشارت وسائل إعالم إسرائيلية أخيطرار إلطم إمكانيطة امتطداد تطبيطق سياسطة االتحطاد 

م بمنطططب التعطططاون مططب المسطططتوطنات، وخططططوات أخطططرى مجمططدة حالّيطططار، كوتطططب عالمطططة علططط ال اتطططية-األوروبططي 
عداد قائمة سوداء بالسماء سكان المستوطنات الذين يطلبون تالشيرة دخول، والتحذير  منتجات المستوطنات، وا 
فططي عواصططم االتحططاد األوروبططي مططن التعططاون مططب محططاّل تجارّيططة فططي المسططتوطنات، إلططم داخططل الخططّط األختططر 
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االتحطاد األوروبطي بغيطة التشطجيب  خالل عاٍم واحد أو اثنين. وهنال تخوف إسرائيلي من إجراءات قطد ي طوم بهطا
علم أجطواء قطد تطؤدي إلطم م اطعطة كاملطة إلسطرائيل داخطل الخطط األختطر، مطا سطيجعلها دولطة منبطوذة. وكانطت 
هططذا األحاديططث قططد خرجططت مططن جلسططة مغل ططة ُع ططدت قبططل فتططرة وجيططزة فططي فططرن أوروبططا الخططا  بططوزارة الخارجيططة 

 د األوروبي. وع دت الجلسة في إطار مؤتمر السفراء السنوي.وبمشاركة جميب سفراء إسرائيل في دول االتحا
ويحطططاول االتحطططاد األوروبطططي إغطططراء إسطططرائيل بمكانطططة خاصطططة فطططي حطططال تح ي هطططا السطططالم مطططب الفلسططططينيين. لكطططّن 

وكانت بعض الشخصيات الرفيعة في االتحاد «. عرتار فارغ المحتوى»اإلسرائيليين غير منبهرين مما يدعم 
حت فططي محادثططات جططرت مططب ن ططرائهم اإلسططرائيليين أنهططم ال يعلمططون مططا يمكططن عرتططه علططم األوروبططي قططد صططرّ 

 إسرائيل في هذا المرحلة.
التطرر الطذي مطن »ويرى العاملون في وزارة الخارجية اإلسطرائيلية، كمطا تشطير وسطائل اإلعطالم اإلسطرائيلية، أن 

، ويعت طدون أن هطذا األمطر بطات «إسطرائيل الممكن أن تسببه أوروبا إلسرائيل أكبر ممطا يمكطن أن تحصطل عليطه
يخيف المؤسسة اإلسرائيلية. وثمة هلب إسرائيلي من إمكانية تشجيب االتحاد األوروبي دوالر أخطرى حطول العطالم 
علم التصرف بالطري ة ذاتها. وتبعار لذلل يتوقب متابعون أن تمر إسرائيل بصعوبات سياسية واقتصادية، في 

المرحلطة األولطم. وخلط  بطاحثون إسطرائيليون الطم أن الموقطف األوروبطي مطن اسطتمرار األراتي المحتّلة خالل 
بناء المستوطنات يبدو حاسمار ولهذا كان قرار الم اطعة، ولن تستطيب ألمانيا صدي ة إسطرائيل المسطاعدة للحطد 

تحسين العالقات  من قرارات الم اطعة األوروبية. وهنال إجمان بين المحللين السياسيين في إسرائيل علم أنّ 
مططب أوروبططا مططرتبط بتحسططين العالقططات مططب الفلسطططينيين، وذلططل علططم رغططم محططاوالت المؤسسططة اإلسططرائيلية عططدم 

 الرتوخ للمواقف واإلجراءات األوروبية.
وفططي السططياق نفسططه، أكططد ت ريططر إسططرائيلي صططدر اخيططرار ان شططبكات التسططوق فططي أوروبططا بططدأت بم اطعططة منتجططات 

ئيلية، مثططل التمطر المجهططول الطذي تنتجطه المسططتوطنات فطي غططور األردن، ومنتجطات مصططنب المسطتوطنات اإلسطرا
التطي تنطتج مطواد تجميطل مطن البحطر الميطت عملهطا كليطار « اهابطا»وقبل ايطام عطدة، أوقفطت شطركة «. سودا ستريم»

توطنات، في جنوب إفري يطا بعطد حملطة م اطعطة منتجاتهطا. وتبطين ان شطركات دوليطة تطدفب ثمطن عملهطا فطي المسط
التططي تتعططرض لتططغوط ألنهططا تعمططل فططي ال ططدس الشططرقية وأمططاكن « فياوليططا»مثططل شططركة المواصططالت الفرنسططية 

أخرى خارج الخط األختر، كما خسرت شركة أمنية بريطانية ع ود عمل في جنوب افري يطا ألنهطا تعمطل فطي 
ائل إعططالم إسططرائيلية إلططم المسططتوطنات، وقامططت جامعططة شططيفلد بسططحب اسططتثماراتها فططي الشططركة. وتطرقططت وسطط

موقططف حكومططة رومانيططا التططي تعتبططر مططن أصططدقاء إسططرائيل، بمنططب إرسططال عمططال إلططم إسططرائيل لططرفض األخيططرة 
االلتزام بعدم إرسالهم للعمل في المستوطنات. ويرى متطابعون ان وزارة الخارجيطة اإلسطرائيلية ت طف عطاجزة امطام 

ألططف وحططدة  24فططي المسططتوطنات ووزيططر اإلسططكان يريططد بنططاء آالف وحططدة سططكنية  0إعططالن نتانيططاهو عططن بنططاء 
 استيطانية.

ولم تتوقف م اطعة إسرائيل وعزلها عند حدود االتحاد األوروبطي، بطل ثمطة مؤشطرات حطول امتعطاض مؤسسطات 
 ASAأميركيططة مططن الممارسططات العنصططرية اإلسططرائيلية، وقبططل فتططرة وجيططزة صططوتت جمعيططة الدراسططات األميركيططة 

عيطة أكطاديميين أميركيطة بغالبيطة األصطوات علطم إقطرار مشطرون قطرار بفطرض الم اطعطة األكاديميطة وهي أكبر جم
عتوار شاركوا في عملية التصويت  9202في المئة من أصل  77علم إسرائيل. وأشارت المعطيات إلم ان 

انتهططال ح ططوق  أقططروا فططرض م اطعططة أكاديميططة علططم إسططرائيل، لكططون األكاديميططا اإلسططرائيلية شططريكة فططي عمليططات
 اإلنسان.
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ولفت اإلعالم اإلسرائيلي في سياق عطرض هطذا الخبطر الطم أن الجمعيطة المطذكورة هطي أكبطر جمعيطة أكطاديميين 
أميركية، وأوتح أن الم اطعة ال تشمل التعطاون بطين البطاحثين األفطراد ألن ال طرار الطذي اتخطذ جطاء، فطي سطياق 

ها الواليططات المتحططدة إلسططرائيل، وللدرجططة التططي تشططارل فيهطططا المسططاعدات العسططكرية وغيططر العسططكرية التططي ت ططدم
األكاديمية اإلسرائيلية في انتهال ح وق اإلنسان. وقد صوت إلم جانب قرار الم اطعة باحثون يهطود أعتطاء 

 في الجمعية المذكورة.
اديميطة وكانت اإلدارة العامة للجمعية اقترحت قبل أسبون ونصطف االسطبون، التصطويت علطم فطرض م اطعطة أك

ووفطق الجمعيطة األميركيطة المطذكورة، فطإن «. كموقف أخالقطي، وخططوة رمزيطة وفعليطة»علم مؤسسات إسرائيلية 
ال رار يمثل مبدأ التتامن مب باحثين سلبت إسرائيل منهم حريتهم العلمية، ويعكس التطلب الم توسيب هامش 

 «.الحرية للجميب ومن تمنهم الباحثون الفلسطينيون
لجمعيططططة األميركيططططة إن إسططططرائيل تنتهططططل ال طططانون الططططدولي وقططططرارات األمططططم المتحططططدة، وأن لالحططططتالل وقطططال بيططططان ا

اإلسططرائيلي تبعططات علططم البططاحثين والطلبططة الفلسطططينيين، وأن مؤسسططات التعلططيم فططي إسططرائيل تشططكل جططزءار مططن 
نططي رفططض أعتططاء سياسططة إسططرائيل المنتهكططة لح ططوق اإلنسططان. ويوتططح بيططان الجمعيططة أن قططرار الم اطعططة يع

الجمعية األميركية اقامطة أيطة عالقطات بحثيطة رسطمية مطب مؤسسطات أكاديميطة إسطرائيلية، أو مطب بطاحثين يمثلطون 
إن »بشططكل رسطططمي مؤسسططات إسطططرائيلية أو حكومططة إسطططرائيل. وقططال رئطططيس الجمعيططة األميركيطططة كططورتيز مطططارز: 

م توسطيب فطر  التعلطيم بطين العطرب، بخاصطة الم اطعة هي الطريق األفتل لحمايطة الحريطة األكاديميطة ومطن ثط
ان إسرائيل قصفت مدارس ومؤسسات تعليم فلسطينية من قبل، كما أن الجدار العازل اإلسرائيلي يمنب آالف 

«. الطططالب الفلسطططينيين مططن حريطططة الحركططة والتن ططل. وباعتبارنطططا ن ابططة بططاحثين، فطططإن علينططا أن نتحططرل ونعمطططل
ركية، ليسا دوجين من جامعة نيويورل: إن المداوالت بشالن الم اطعطة اسطتمرت وقالت األستاذة الجامعية األمي

 «.علم مدار العام األخير، ونحن فخورون بت ليد الن اش المفتوح والعملية الديموقراطية
والثابططت أن صططورة إسططرائيل العنصططرية التططي وصططلت إلططم حططد الفاشططية قططد انكشططفت بشططكل كبيططر خططالل السططنوات 

ل العالم وشعوبه، بسبب استصدار مزيد من ال وانين التطي تعطزز فكطرة يهوديطة الدولطة وتهمطيش األخيرة أمام دو 
دور األقليطططة العربيطططة فطططي الوقطططت ذاتطططه، األمطططر الطططذي يعطططزز احتمطططاالت تراجطططب عالقطططات إسطططرائيل الدوليطططة خطططالل 

عالمي فلسطيني باستطاعته النفاذ إلم الدول ذات  السنوات الم بلة. لكن ذلل ين صه وجود خطاب سياسي وا 
الوزن النسبي الهام والفاعل في إطار العالقات الدولية. ومن شالن ذلل استمالة مواقف الكثير من دول العالم 

 إلم جانب الحق الفلسطيني، وبالتالي اتسان  اهرة م اطعة إسرائيل وعزلها.
 91/2/2194، الحياة، لندن

 
 (2-9استراتيجية ) بين األمس واليوم..حركة حماس: مراجعات اإلسالميون .63

 د.احمد يوسف
هطل نحطن كإسططالميين فلسططينيين بحاجطة إلططم المراجعطات؟ وهطل حركططة حمطاس بعطد سططنوات الحكطم التطي قاربططت 
علم الثمان مطلوب منهطا كشطف حسطاب يطتم بنطاء عليطه التالكيطد علطم وجطود تطرورة للمراجعطة أو نفطي الحاجطة 

ة تلفطططت عنايطططة الحركطططة إلطططم أهميطططة إجطططراء المراجعطططةو ألن إليهطططا.. كطططل المؤشطططرات واقتراحطططات النخبطططة الفلسططططيني
متغيططرات كثيططرة سياسططية ومجتمعيططة ومعيشططية وأمنيططة طططرأت منططذ تسططلم حركططة حمططاس زمططام األمططور، وتصططدرها 

 م.2007لمشهد الحكم والسياسة في كانون الثاني 
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ذا سلمنا بذلل، فمن أين تبدأ المراجعات؟ سؤال يتوجطب علينطا اإلجابطة عليطه،   تخمسطة ملفطاحيطث إن هنطال وا 
 –بعططد المراجعططات  –بانت ططار أن نتططعها علططم أجنططدة مفكططري الحركططة وقياداتهططا السياسططية والميدانيططة لي ططدموا 

 معالم الرؤية حول المطلوب لتعزيز أو تعديل المسار، وهذا الملفات بتساؤالتها المطروحة هي كالتالي:
 أوالر( الم اومة إلم أين؟

 م، أين أصبنا.. وأين أخطالنا؟ثانيار( تجربة الحك
 ثالثار( المشرون الوطني في بعدا السياسي، إلم أين؟

 رابعار( موقب حماس من المرجعية الفلسطينية، هل هي جزء من من مة التحرير أم فصيل يغرد خارجها؟
 إلسالمي؟رابعار( إعادة بناء تحالفات الحركة بالمنط ةو كيف يمكننا استعادة التواصل مب عم نا العربي وا

 خامسار( أين نحن من المصالحة الوطنية؟
إن مدارسططة هططذا الملفططات الخمسططة سططوف تمنحنططا خارطططة طريططق واتططحة المعططالم للسططنوات ال ادمططة، مططن حيططث 

يتططاح طبيعططة التفاهمططات اإلسططتراتيجيةاألولويططات والرؤيططة  ، السططتعادة وحططدة الفهططم والموقططف داخططل الحركططة، وا 
 رين.والشراكة السياسية مب اآلخ

إن المراجعططات هططي سياسططة حكيمططة تلجططال لهططا الحكومططات كمططا الحركططات، وهططي وسططيلة للتصططويب الططذاتي، وقططد 
سب تنا خالل السنوات العشر الماتية الكثير من الحركات اإلسالمية في إجراء تلل المراجعات، ونجحت في 

 حاصلة.تصحيح أوتاعها لتنتبط مب واقب المتغيرات وشكل المستجدات والتوازنات ال
 المراجعات: نبذة تاريخية

(و وهططو مؤسسطة فكريطة علميططة تعمطل فططي IIITفطي مطلطب الثمانينيططات تالسطس المعهطد العططالمي للفكطر اإلسطالمي )
ميططدان اإلصططالح الفكططري والمعرفططي، وتتعامططل مططب مصططادر التططراث اإلسططالمي والمعرفططة اإلنسططانية المعاصططرةو 

 ستعادة قدرة األمة علم العطاء الحتاري، وتوجيه الت دم اإلنساني.لبلورة تيار فكري إسالمي متميز، يمّهد ال
وي ططوم علططم إدارة المعهططد عططددا مططن المفكططرين اإلسططالميين الططذين تعططود أصططولهم العربيططة إلططم العططراق والسططعودية 
واألردن وفلسططططططين، ولهطططططم شطططططبكة اتصطططططاالت واسطططططعة مطططططب قيطططططادات الحركطططططة اإلسطططططالمية فطططططي العطططططالمين العربطططططي 

 .واإلسالمي
وفي منتصف التسعينيات، بدأ اإلخوة في المعهد، الدكاترة: جمال البرزنجي وهشطام الطالطب وعبطد الحميطد أبطو 
سطليمان والشططيخ ططه جططابر العلططواني وفتحطي الملكططاوي، باعتبططارهم قيطادات إسططالمية فططي أمريكطا إدارة العديططد مططن 

لي بين اإلسطالميين، وططرح الكثيطر مطن ( الداخBrain Stormingالن اشات وجلسات الحوار والعصف الذهني )
التساؤالت واإلشكاليات الفكرية بين شباب اإلخوان المسلمين في أمريكا، والتي كنا نن ر إليها بدرجات عاليطة 
من ال لطق والتطوجس علطم أسطاس أنهطا تمثطل تجطاوزات ودخطول علطم خطط الُمحرأمطات أو المح طور مطن الحمطم، 

انططت تمططس بطهططارة مططا نعت ططدا مططن أفكططار، وتبعططث علططم التشططكيل بططنهج ك –مططن وجهططة ن رنططا آنططذال  –ألنهططا 
الحركة التي تمثل جماعطة المسطلمينو أي الفرقطة الناجيطة، وتهطز قناعاتنطا الراسطخة بفكرهطا ذي الصطبغة الربانيطة 

 والذي ال يالتيه الباطل.
ل دعططم الكفططاءات ومططب مططرور الوقططت، كثططرت اجتهططادات اإلخططوة ال ططائمين علططم المعهططد، وزاد نشططاطهم مططن خططال

اإلخوانية التي ترى في مراجعاتهم محاولة للتنوير اإلسالمي، حيث أسهموا في دعم االصدارات الفكريطة التطي 
تعمل علم تحريل الع طل المسطلم، مثطل مجلطة "المسطلم المعاصطر"، ودوريطة "إسطالمية المعرفطة"، وشطجعوا الكثيطر 

لعربيطة علطم االهتمطام بت طديم أطروحطات علميطة تخطدم مسطار من طلبة الدراسات العليا في الجامعطات الغربيطة وا
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فطي تالسطيس  -خطالل ع طد مطن الزمطان  –المراجعات وحركة الوعي والتنوير التطي يتطلعطون إليهطا، ول طد نجحطوا 
 مدرسة فكرية جمعت الكثير من أساتذة الفكر اإلسالمي في بالد المشرق ودول المغرب العربي.

لتلطل المرحلطة التاريخيطة، أشطعر بالننطا قطد  لمنطا إخواننطا الطذين حطاولوا مبكطرين إيجطاد اليوم، وأنا أسترجب الطذاكرة 
ططن بفكططر يسططتوعب م اصططد الشططريعة وف ططه المططآالت،  تيططار إسططالمي متفططتح يتمتططب بذهنيططة حركيططة واعيططة، وُمحصأ

وري الجنسططية، ويططتفهم طبيعتططه الرسططالية ودورا باعتبططارا "رحمططة للعططالمين".. ل ططد حططاول د. عمططر َعبيططد حسططنةو سطط
وهطططو أحطططد المفكطططرين اإلسطططالميين الطططذين حملطططوا رسطططالة المعهطططد، وكطططان مطططن أول الطططذين تنطططاولوا موتطططون الحركطططة 
اإلسطططالمية، وطالطططب بتطططرورة إعطططادة الن طططر فطططي العديطططد مطططن المسطططائل الفكريطططة والدعويطططة والحركيطططة فطططي كتابطططه 

ألهططم م ططاهر إصططابات العمططل اإلسططالمي، الشططهير: "مراجعططات فططي الفكططر والططدعوة والحركططة" والططذي أشططار فيططه 
والتي عّدد منها: سيادة الع لية الذرائعية، وشيون الفكر التبريري، وعجز الحركات عن تمثطل المعطاني المف طودة 
فطططي األمطططة، وحرمطططان أبنائهطططا مطططن ممارسطططة الحريطططة، وسطططيطرة الشخصطططية وتتطططييق نططططاق الحريطططة بطططين اإلططططار 

فطططي بعثطططرة وتفطططرق -ب صطططد أو بطططدون قصطططد  -يطططات، ومسطططاهمة بعتطططها التن يمطططي، وان طططالب الوسطططائل إلطططم غا
المسططلمين، وال تططاء علططم مفهططوم األخططوة الشططامل، وعططدم ال ططدرة علططم تططرب أرون األمثلططة فططي الططوالء للفكططرة، 
وتحكططم فكططر المواجهططة، وعططدم ت ططدير قيمططة التخصطط ، والتططيق بططالرأي اآلخططر، والعجططز عططن اسططتنبات قيططادات 

ة علططم إ هططار شخصططيات فكريططة كافيططة، واالنشططغال بحمايططة المططرأة عططن االنشططغال بتنميططة متجططددة، وعططدم ال ططدر 
شخصططيتها، وعططدم اإلفططادة مططن الفططر  المتاحططة، والن ططرة السططاخرة لحخططرين، والتمتططرس حططول مططا يسططمم بططالحق 
 المطلطططق والصطططواب المحطططض، وتحكطططم الع ليطططة الحزبيطططة التعصطططبية الذميمطططة.. وبعطططد تعديطططدا للم طططاهر والصطططور
السططالفة الططذكر وغيرهططا، اعتبططر مططن أخطططر اإلصططابات، ان ططالب عططدٍد مططن الجماعططات اإلسططالمية إلططم طوائططف 
منفصططلة عططن جسططم األمططة، وأهططدافها وشططعورها بتميزهططا، واسططتعالئها، وكالنهططا النططاطق الرسططمي باسططم اإلسططالم، 

الطدعوة والهدايطة واالرشطاد إلطم والممثل الشرعي والوحيد له، األمر الذي جعلها تحيد عن مهمتها األساسية في 
نططططاق اسطططتعداء المخطططالفين وعطططدهم فطططي صطططفوف المجطططرمين والحكطططم علطططيهم بالتطططاللة وعطططدم التفاعطططل معهطططم، 

 والحرمان من االفادة من خبراتهم.
لططم ت ططف قصططة المراجعططات عنططد د. عمططر عبيططد حسططنة، بططل تبعططه د. خططال  جلبططي فططي كتابططه "الن ططد الططذاتي"، 

لنفيسي في كتابه "الحركة اإلسالمية: ثغرات فطي الطريطق"، إتطافة لإلصطدار الطذي أشطرف ا عبد اهللوكذلل د. 
علم تحريرا في بداية الثمانينيات بعنوان: "الحركة اإلسالمية رؤية مست بلية: أوراق فطي الن طد الطذاتي"، إتطافة 

 المعاصر".لكتابات د. فتحي عثمان )رحمه اهلل( وأيتار د. جمال الدين عطية في مجلة "المسلم 
ل ططد أشططار كططل هططؤالء وآخططرون إلططم أهميططة إجططراء المراجعططات، باعتبططار أن كططل مططا أنتجططه الفكططر اإلسططالمي مططن 
المعارف والعلوم ال يعطدو أن يكطون مطن بطاب االجتهطادات البشطرية، واآلراء اإلنسطانية، ال ابلطة للن طد والتصطوير، 

 للصواب والخطال. -أيتار  -والمحتملة 
حركات اإلسالمية في إجراء تلل المراجعات والتكيف مب ال روف والمتغيرات بمطا يسطمح وكما قامت بعض ال

باستمراريتها داخل ميادين العمل الطدعوي ومراتطب التطالثير والحطرال السياسطي وسطاحات الفعطل الجمطاهيري، فطإن 
ب المسطيري، د. هنال أيتار الكثير من الشخصيات المرموقة أمثال: األستاذ د. طارق البشطري، د. عبطد الوهطا

عطططادل حسطططين، األسطططتاذ منيطططر شطططفيق...الخ، حيطططث كطططان لهطططؤالء منطل طططاتهم الفكريطططة ورؤاهطططم التطططي تعبطططر عطططن 
 -انتماءاتهم لمعسكرات قوى اليسار أو الليبراليين.. وبعد إجراء المراجعات، كانت عملية التحول التي قادتهم 

 إلم معسكر اإلسالميين. -في نهاية المطاف 
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 الفكرة والتطبيق المراجعات:
مطططن الجطططدير ذكطططرا، أن الع طططدين األخيطططرين قطططد شطططهدا إجطططراء الكثيطططر مطططن الحركطططات اإلسطططالمية مراجعطططات تتعلطططق 
برؤيتهطا الفكريطة أو تجربتهطا السياسطية، وخلصطت لنتطائج وقناعططات دفعتهطا إلطم التصطريح بوجطود أخططاء وتنطططب 

الطدين والسياسطة، وسطوء ت طدير لطبعض االجتهطادات مطب مفطاهيم إسطالمية ذات عالقطة ب -أحيانار  –في التعاطي 
والمواقف المتعل طة بطالن ر تجطاا اآلخطر، وقطد شطملت هطذا المراجعطات حركطات إسطالمية جهاديطة مثطل: الجماعطة 

( فططي الجزائططر، وكططذلل حركططات إسططالمية دعويططة، مثططل: FISاإلسططالمية فططي مصططر، وجبهططة االن ططاذ اإلسططالمية )
لم اتلطططة، والجبهطططة اإلسطططالمية لإلن طططاذ فطططي السطططودان، وحركطططة النهتطططة فطططي تطططونس، الجماعطططة اإلسطططالمية الليبيطططة ا

وحركة مجتمب السلم )حمس( في الجزائر، وحركة التوحيد واإلصالح في المغطرب، وحركطة اإلخطوان المسطلمين 
فططي سططوريا، والجماعططة اإلسططالمية فططي لبنططان، وحططزب التجمططب اليمنططي لإلصططالح، والحركططة اإلسططالمية فططي تركيططا 

ندونيسيا.  )حزب العدالة والتنمية(، وأيتار الحركة اإلسالمية في كل من ماليزيا وا 
عطادة  عمال الفكطر والتمحطي  وا  وبما أن مفهوم المراجعات هو مساللة مرتبطة باألساس بعملية الن د الذاتي، وا 

رصد وتطعية  - في الواقب -الن ر في بعض المفاهيم وال ناعات والعمل علم تصحيحها.. لذاو فإنه يمكننا 
هذا المراجعات التي أجراها اإلسالميون تمن ثالثة مستويات: أولهاو االنت ال من العمل الجهادي العسكري 
إلم الخيطار السطلمي، وثانيهطاو االنت طال مطن العمطل الثطوري إلطم المشطاركة السياسطية، وثالثهطاو مراجعطات مطا بعطد 

 رب التيارات اإلسالمية في تونس والسودان والمغرب.المشاركة السياسية، ويمكننا هنا اإلشارة إلم تجا
 ثالثة اتجاهات: -بشكل عام  -ل د أخذت التحوالت التي حصلت عند اإلسالميين 

االتجاا األول: تحوالت فجطرت نسطق الرؤيطة )النسطق الجهطادي( مطن الطداخل، وهطو مطا وقطب للجماعطة اإلسطالمية 
 لمغرب التي فجرت النسق ال طبي من الداخل.والجهاد في مصر، وكذلل الحركة اإلسالمية في ا

االتجاا الثاني: تحطوالت أب طت علطم اإلططار فطي كليتطه وقامطت بتعطديالت داخلطه، والمثطال علطم ذلطل هطو حركطة 
النهتة التونسطية، والحركطة اإلسطالمية فطي السطودان، والتطي رغطم تبنيهطا الواسطب للبراغماتيطة السياسطية، فإنهطا لطم 

 ار العام لفكر سيد قطب ورؤاا السياسية.تستطب الخروج من اإلط
االتجططاا الثالططث: تحططوالت تعكططس تططوتر نسططق الرؤيططة ومحاولططة التعططايش معططه، ومثططال ذلططل هططو حركططة اإلخططوان 

 المسلمين.
مؤشططرات مطططردة فططي تحططوالت اإلسططالميين الصططاعدين إلططم الحكططم، وقططد تمثلططت فططي  ثالثططة- أيتططار -إن هنططال 

شتغال السياسي، والتوجه نحو السياسات العمومية، والتخفيف من المفردات ال طب مب المنطق الدعوي في اال
الدينيططة فططي الخطططاب السياسططي، والتططدبير الططذكي للعالقططة بططين البعططد المرجعططي الع ائططدي والبعططد البراغمططاتي فططي 

 السياسة، من خالل اعتماد مدخل الدم رطة والحرية والحكامة.
حططزب العدالططة والتنميططة فططي كططل مططن المغططرب وتركيططا، وأيتططار داخططل  إن هططذا التحططوالت حططدثت بشططكل وازن لططدى

 داخططل-بشططكل عططام  –حركططة النهتططة التونسططية، فيمططا ال يططزال الخطططاب الططدعوي والخطططاب السياسططي يتعايشططان 
 الرؤية السياسية لإلخوان المسلمين.

ين، والتي تجمطب بطين نسط ين وُيرجب البعض ذلل إلم التوتر ال ائم في األصول الفكرية لحركة اإلخوان المسلم
معطططرفيين: األولو م اصطططدي، والثطططانيو عرفطططاني صطططوفي، يعططططي مسطططاحة كبطططرى للمرشطططد أو اإلمطططام، ممطططا يبطططرر 

 ارتهان السياسي للدعوي.
ومططن الجططدير ذكططراو أن الن طططة المحوريططة التططي َتحططدث عنططدها المراجعططات هططي لح ططة المططدخالت والمخرجططات، 

والخطططاب وأنمطاط الفعطل سططنوات تكطون كافيطة للحكططم علطم حالطة اإلخفططاق حيطث تمتطي علططم أشطكال الممارسطة 
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وتعثر المسار، وتصبح معها و يفة التبرير غير قادرة علم تجنيد التن طيم وتطالطيرا وتطمان اسطتمراريته علطم 
نفطس الرؤيططة، ممططا يحططرل الدافعيططة إلجطراء عمليططة المراجعططة، والتططي تالخططذ مسطارار مطططردار إلططم أن تصططل إلططم أحططد 

مسططتويات الثالثططة التاليططة: تفجيططر نسططق الرؤيططة أو تعديلططه أو خلططق شططروط تتعططايش فيهططا مكوناتططه مططب مططا هططي ال
 عليه من توتر.

 
 * حركة حماس: قراءة في المشهد

هططي األقططوى دعويططار وحركيططار فططي سططاحة العمططل اإلسططالمي، فمنططذ انتفاتططة  -ومططا زالططت  -كانططت حركططة حمططاس 
م ومططا أع ططب ذلططل مططن تطططورات 9114وحتططم قيططام السططلطة الوطنيططة عططام م 9111الحجططارة فططي كططانون االول 

سياسية وأمنية،  لت الحالة اإلسالمية التي تمثلها حركة حماس في تنامي متطرد، وقد أتافت النجاحطات 
التي ح  تها الحركة في ساحة الفعل الم اوم والعمل اإلغاثي مكانة مت دمة، بل وأعطتها قدم السبق، وجعلتها 

أس كططططل ال ططططوائم للن ابططططات العماليططططة والمهنيططططة واالتحططططادات والكتططططل الطالبيططططة، ومنحتهططططا صططططدارة المشططططهد علططططم ر 
 م.2007السياسي بامتياز بعد انتخابات كانون الثاني 

ن كانطططت الت طططديرات لطططدى بعطططض اإلسطططالميين بطططالن  فطططي الح ي طططة، جطططاءت نتطططائج االنتخابطططات مفاجطططالة للجميطططب، وا 
 .%40ة، وقد تتجاوز نسبة الطح و  حركة حماس بالفوز كبير 

ال شطل بططالن الحصططول علططم األغلبيططة فططي االنتخابططات التشططريعية قططد غّيططر مسططار الن ططاش والموقططف داخططل أروقططة 
الحركططة فططي الططداخل والخططارج حططول قتططية "المشططاركة فططي الحكومططة أو تشططكيلها" أو االقتصططار ف ططط علططم ث ططل 

تفاصطيل الكيفيطة التطي تمأطت فيهطا عمليطة حسطم الخيطارات  األغلبية في المجلطس التشطريعي.. وبطدون الطدخول فطي
والبدائل باتجاا تشكيل الحكومة، انتهطم المشطهد بحكومطة ت ودهطا حركطة حمطاس، وتفجطر المواجهطات مطب حركطة 

علطم كطل الصطعد.. لألسطفو لطم يكطن هنطال أي دور مطؤثر لفصطائل العمطل الطوطني  -السلطة الحاكمة  -فتح 
 التوازن تسهم في است رار الساحة السياسية واألمنية. للعمل علم تح يق حالة من

اسطتمرت أشطكال التطآمر الطدولي والتواططؤ اإلقليمطي وأسطاليب الكيطد والمناكفطة السياسطية والفلتطان األمنطي، وكططذلل 
عمليات االجتياح المتكررة لجيش االحتالل وقصفه المستمر ل طان غطزة، إتطافة للحصطار الخطانق والتتطييق 

طان وتحويله إلم سجن كبير تحاصرا إسرائيل من فتاءاته األربب، اسطتمرت كطل هطذا المكطابس علم أهل ال 
فشطال عمطل الحكومطة التطي تطديرها،  المحلية واالقليمية والدولية تتغط ب وة، بهدف كسطر إرادة حركطة حمطاس وا 

 ودفعها لالستسالم أو الغرق.
م، 2001االنفجار والمواجهات الدامية فطي حزيطران  إلم -أمنيار وسياسيار  -أدت هذا األوتان غير المست رة 

والوصول إلم حالة من التش ي واالن سام بين التفة الغربيطة وقططان غطزة، وقيطام حكطومتين بطال رؤيطة وطنيطة 
 باصطفافات حزبية جناحاها هما فتح وحماس. -لألسف  –واحدة، وتشرذم الساحة الفلسطينية واكت ا ها 

هد هو كل ما تريدا إسرائيل للتهرب مما عليها من استح اقات للطرف الفلسطيني، في الح ي ةو كان هذا المش
م 2001بططالكثر مططن عططدوان فططي كططانون االول  -عسططكريار  -واتخططذت مططن هططذا االن سططام ذريعططة السططتهداف غططزة 

م، وأيتار في إتعاف مكانطة الطرئيس أبطو مطازنو باعتبطار أن واليتطه أصطبحت 2092وكذلل في تشرين الثاني 
  صورة ف ط علم التفة الغربية.م

مططب نسططائم الربيططب العربططي وم ططاهر اإلصططالح والتغييططر التططي صططاحبته كانططت هنططال فرصططة لتح يططق المصططالحة 
نهططاء االن سططام، إال أن الططبعض لططم يحسططن قططراءة اللح ططة ولططم يوفططق فططي ت ططدير الموقططف، فتططاعت الفرصططة.  وا 

العربي، وخاصة في مصطر وسطوريا تلطوح أمامنطا الفرصطة  اليوم، ومب االنتكاسة التي أصابت مستجدات الربيب



 
 
 

 

 

           31ص                                    3933العدد:     91/2/2194 األربعاء التاريخ:

مططرة أخططرى لكططي نجمططب شططتات هططذا الططوطن، ونخطططو باتجططاا االنتخابططات التططي هططي اليططوم بمثابططة "طططوق نجططاة" 
للجميططب إلعططادة ترتيططب البيططت الفلسطططيني سياسططيار وأمنيططار ومجتمعيططار، فططي سططياق شططراكة سياسططية وتوافططق وطنططي، 

صالح لعالقاتنا المتط وترة نسطبيار مطب عم نطا العربطي واإلسطالمي، وأيتطار التحطرل باتجطاا المجتمطب الطدولي الطذي وا 
يبدو أنه بدأ يتفهم ترورة إنهاء إسرائيل احتاللها للتطفة الغربيطة، وأهميطة قيطام دولطة فلسططينية حطرة ومسطت لة، 

لمصطططالحه النفطيطططة لتح يطططق األمطططن واالسطططت رار فطططي منط طططة الشطططرق األوسطططط، والتطططي تشطططكل محططططة اسطططتراتيجية 
 وأسواق تجارته الحيوية.

اليوم، وفي  ل حالة األزمة الخان ة التي تعيشها غزة، والتغوطات التي يتعرض لها الرئيس أبو مازن، نجد 
أنفسنا جميعار في مركب واحد يوشل علم الغرق، األمر الذي يفرض علينا أن ن دم من التسهيالت والتنازالت 

بعططد  -ولكططن  -ة النجططاة، حيططث إن أي خيطارات أخططرى سططترهننا للطزمن الططذي قططد يطالتي مطا يمنحنططا األمططل بإمكانيط
 فوات األوان.

لذا فالنا أتم صوتي لكل إخطواني مطن جمطاهير هطذا الشطعب الع طيم، ومطن فصطائل العمطل الطوطني واإلسطالمي 
نهططاء االن سططام ، عبططر تشططكيل ومن مططات المجتمططب المططدني، الططذي نططادوا بتططرورة اإلسططران بتح يططق المصططالحة وا 

عالن الدوحة.  "حكومة تكنوقراط" بحسب المهام التي جاءت في تفاهمات اتفاق ال اهرة وا 
أن ُتعفططي  -كمططا يططرى الططبعض  –مططا زال مطلوبططار، والحكمططة ت تتططي  -الحركططة والم اومططة  –إن رأس حمططاس 

تحرر نفسها وجماهيرها من حماس نفسها من تبعات وتكاليف الحكم الباه ةو سياسيار وماليار واقتصاديار، وأن 
مسؤولية االلتزام والمساءلة المباشرة أمام الشارن الفلسطيني في  ل تعا م التآمر والكارثطة االقتصطادية.. كمطا 
أن االبتعططاد عططن صططدارة مشططهد الحكططم سططوف يسططد بططاب الططذرائب أمططام أي عططدوان إسططرائيلي قططادم، وسططي طب دابططر 

ة يططتم التططرويج لهططا، وسططوف يمططنح الحركططة فرصططة التفططرغ إلعططادة بنططاء الفتنططة علططم أيططة خلفيططات دينيططة أو سياسططي
وترميم وتدعيم مؤسساتها الحركية والتن يمية واالجتماعية، ويهبها آفاقار أرحب نحو تفكير أدق وأصوب حيال 
رسطططاء قواعطططدا ونشطططر أشطططرعته وفطططق رؤى تجديديطططة وتطويريطططة تطططتم  المشطططرون الم طططاوم، وسطططبل صطططيانته وتنميتطططه وا 

 ها في  ل التحديات التي تعصف بالوتب الفلسطيني قاطبة.بلورت
ومططن الجططدير ذكططراو أن عمليططة الخططروج مططن الحكومططة يجططب أن تططتم بتوافططق مططب األخ الططرئيس أبططو مططازن، والططذي 
حر  في ل اءاته مب بعض قيادات الحركة في التفة الغربية علم التالكيد بطالن الشطراكة السياسطية مطب حركطة 

 خة عندا وليس مساللة فيها ن ر.حماس هي قناعة راس
 

 المراجعات بين الواجب والضرورة
فططي الفتططرة األخيططرة تكططاثرت االقتراحططات مططن داخططل حركططة حمططاس ومططن خارجهططا تطالططب الحركططة بتططرورة ال يططام 
بمراجعات لملفاتها السياسية والحركية واألمنية، وأنطا أتفهطم بواعطث ذلطل، حيطث إن الكثيطرين مطن هطؤالء وأولئطل 

دوافطب صطادقة، مبعثهطا الحطر  علطم هطذا الحركطة اإلسطالمية التطي شطكلت عنوانطار نتطاليار كبيطرار، وأسططهمت لهطم 
بجهادهطططا ودمطططاء شطططهدائها وتتطططحيات أسطططراها داخطططل السطططجون والمعطططت الت اإلسطططرائيلية بصطططناعة ملحمطططة مطططن 

ة رافعططة تحملهططا م، ومنحططت الم اومطط2000البطولططة والمجططد، عّجلططت بخططروج المحتططل مططن قطططان غططزة فططي ايلططول 
 وتحميها، وقد تبّدى ذلل في دفاعها األسطوري عن قطان غزة خالل حرب الفرقان وحجارة السجيل.

اليوم، ال يشعر أحدا بالحرج عندما يتحدث البعض عن المراجعاتو ألن هذا العمل قطد باشطرت الحركطة العمطل 
بحثيططة مططن يتططولم ذلططل، وقططد تالخططذ بططه بشططكل رسططمي وغيططر رسططمي، فهنططال داخططل مؤسسططات الحركططة الشططورية وال

المساللة بعض الوقت، لكن العمل قد بدأ وسوف يتمخض عن مواقطف تعبطر عطن اإلجمطان داخطل الحركطة فيمطا 
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يتعلق بشالن السياسة والحكم، والن رة لشكل وفعل العمل الم اوم، وأيتار لطبيعة السلول وأنمطاط التحطالف مطب 
 جية مب دول الجوار.اآلخر، وتوجهات وأبعاد العالقة االستراتي

إن األسابيب والشهور ال ادمة سوف تشهد ل اءات فكريطة موسطعة، وحراكطار داخليطار للخطروج برؤيطة أكثطر وتطوحار 
تجططاا التحططوالت السياسططية المطلوبططة واالنفراجططات باتجططاا الكططل الططوطني فططي  ططل صططياغات أوسططب نتططجار تجططاا 

ب إليهططا مططب بططاقي إخواننططا فططي فصططائل العمططل الططوطني مشططروعنا الططوطني، وشططكل الشططراكة السياسططية التططي نتطلطط
 واإلسالمي.

بهططذا االقتبططاس الططذي يمثططل موقططف ورغبططة الكثيططرين مططن الكططوادر وال يططادات اإلسططالمية: "أخيططرار..  - هنططا-وأخططتم 
علططم حمططاس أن تططدرل أن حالططة المراجعططة والت يططيم واالسططتدرال ب ططدر مططا ُتعّبططر عططن حكمططة وحيويططة وسططعة أفططق 

عمال لف ه الموازنات، بما يحف  الوطن وفصائله الم اومة، والشعب وقتيته العادلطة، وسطط وفهم لل مصلحة وا 
محططيط التحططديات العاصططفة التططي تنهشططه مططن كططل حططدب وصططوب، فإنهططا تعبططر أيتططار عططن فهططم دقيططق لنططواميس 

 كان"، وللحديث ب ية. الكون، وانسجام واتح مب قوانين الوجود والحياة، التي ال ُتحابي أو تستثني أحدار مهما
 91/2/2194، القدس، القدس
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 سمدار بيري
هكذا يبدو الجدول الزمني لخمسطة وزراء كبطار فطي الحكومطة المصطرية فطور العمليطة االجراميطة فطي طابطا: وزيطر 

 الجنوبية.الخارجية جلس علم الهواتف كي ي دم التعازي لحكومة كوريا 
وزيططططر الداخليططططة بعططططث بطططططواقم معططططززة الططططم سططططيناء، للتح يططططق بال صططططور االمنططططي، لتكثيططططف الحططططواجز وخططططوض 

رحلطة هامطة الطم االقصطر، حيطث كطان سطيدلل وفطدا  ألغم. وزير السياحة لإلرهابيينالمطاردات )عديمة االمل( 
وزيطر الصطحة ’. العطودة الطم مصطر يمكطن‘من عمالء السياحة والمراسلين من فرنسا ممن وصلوا للتهدئة بانه 

يعالج اجراءات ن ل ال تلم والجرحم. اما من مكتطب وزيطرة االعطالم فصطدر ايتطاح جطارف بطان مصطر تطرفض 
الجرحططم الططم مستشططفياتنا، حتططم لططو كانططت حيططاتهم فططي خطططر. سططيارات االسططعاف  إلدخططالالعططرض االسططرائيلي 

في طابا رفعطت مسطتوى الكبريطاء الطوطني. فطي الجانطب واالستعدادات في الجانب االسرائيلي في معبر الحدود 
 المصري غير مستعدين للتصدي لالنت ادات علم التعاون العلني والوثيق جدا معنا.

االمططن ط  ألجهططزةل ططد نجططح منفططذو العمليططة تططد البططا  السططياحي فططي اسططتهداف ثالثططة أهططداف: وجهططوا صططفعة 
د المشطتركة وشوشطوا الخططة التطي وتطعت فطي عطدة دول الجيش ط االستخبارات، اثاروا تطوترا علطم ططول الحطدو 

في اوروبا الزالة تحذير السفر الطم مصطر. فالسطياحة هطي الطاقطة الكامنطة للطدخل الثطاني فطي أهميتطه لالقتصطاد 
مليطون عائلطة ترتطزق، حتطم سلسطلة الثطورات  3المصري )بعد عبور السفن في قناة السطويس(. فمطا ال ي طل عطن 

جويططة، المبيططت فططي الفنططادق، الجططوالت، المطططاعم، التنزهططات والمشططتريات. سططائحة فططي مصططر، مططن الططرحالت ال
أصططرت علططم أن ت تططي نهايططة االسططبون الماتططي فططي موقططب السططياحة فططي االقصططر تططروي لططي عططن أسططعار فططي 

 الحتيض، عن مطاعم يتيمة وعن عزلة محرجة علم سفينة الفالوكا الوحيدة التي تبحر علم طول النيل.
الططذي سططيملي اسططت رار كرسططي الططرئيس المصططري التططالي. حتططم االن لططم ينططزن البططزة بعططد، لططم يعلططن االقتصططاد هططو 

بصوته عن تنافسه ولم يكشف عطن خطططه. ولكطن االنتصطار السطاحق للمشطير السيسطي يبطدو مؤكطدا وان كطان 
احططططدا فططططي مصططططر ال يعططططرف كيططططف يعتططططزم التصططططدي للتططططائ ة االقتصططططادية، البطالططططة والف ططططر، كيططططف سططططيجلب 

 ستثمرين وكيف سينجح في اعادة السياح.الم
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الرسطمية اليوميطة كطل ’ االهطرام‘في نهاية االسبون وقعت علينا رسالة محرجطة مطن ال طاهرة. ف طد مطألت صطحيفة 
قتططططية تجسططططس جديططططدة بنجوميططططة المططططواطن المصططططري عبططططد البططططاقي حسططططين ’ فتططططيحة‘الصططططفحة االولططططم عططططن 

الموساد. هذا ليست قصة لذيذة، هذا حياكة بدائية ل ص  من ’ شاؤول’و’ مئير‘االسرائيليين، ’ مسؤوليه’و
للتجسس علم حزب اهلل، وقتم الوقت مب مسؤوليه فطي  وأرسلالتحية الذي تجند للموساد عبر الفيسبول، 

نططوادي ليليطططة مشططبوهة، واسطططتجدى كطططي يهططودوا. هطططذا مطططا يوجططد لهطططم لالنشططغال بطططه، فطططي المنططزل االكثطططر احترامطططا 
 مصر تغلي؟لوسائل االعالم بينما 

خبطراء أكبطر يعترفطون بصطراحة ’. بطان هطذا ترهطات فطي عصطير بنطدورة‘ل د حاول اصدقائي المصريون اقنطاعي 
 بان النشر يدل علم أزمة سلطوية وعلم جهد )بدائي( لخلق اجمان.

ال  ولكن التحليل الذي ي دمه العارفون عندنا مشوقا وابعد اثرا. في المحيط ال ريب للطرئيس المرشطح، السيسطي،
 باإليتطاحيحبون التسطريبات عنطدنا عطن التعطاون االمنطي االسطتراتيجي بطين الطدولتين. ورجطال السيسطي معنيطون 

بان التعطاون )الطذي لطم يسطبق لطه مثيطل حتطم فطي عصطر مبطارل( هطو موتطون مؤقطت، لغطرض عاجطل. والح طا، 
 مصر السيسي ستحر  علم الحفا  علم مسافة.

 91/2/2094يديعوت 
 91/2/2194، ندنالقدس العربي، ل
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 يوسي بن اهارون 
أفتططل حططل لل تططية الفلسطططينية وجططود حكططم ذاتططي للفلسطططينيين وهططو موجططود اآلن فيجططب تثبيتططه وتحسططينه فططي 

 زادت الث ة والهدوء واالمن إذاالمست بل 
ي، اسطططتطان أن يتصطططل بال اعطططدة وأن يتطططمن ُعلطططم فطططي المطططدة االخيطططرة أن رئطططيس مصطططر المخلطططون محمطططد مرسططط

مسطططاعدة المن مطططة علطططم انشطططاء قاعطططدة فطططي سطططيناء. فلطططو أن مرسطططي  طططل رئيسطططا ألصطططبحت حطططدودنا مطططب مصطططر 
 استمرارا لحدودنا مب غزة والحترق اتفاق السالم مب مصر.

لعربيطة إن الدرس مما كان يوشل أن يحدث في مصر، ومما يحدث في سوريا ولبنان ومما يجري في الطدول ا
بعامة، يجب أن يشعل عندنا مصابيح حمراء فيمطا يتعلطق بمفاوتطة الفلسططينيين. إن كطل اتفطاق وكطل معاهطدة 
وكطل التطزام يلتزمططه الكيطان الفلسطططيني سطيكون لهططا ب طاء مشطكول فيططه حتطم لططو ُعطزز بتططمانات امريكيطة ودوليططة 

 ألننا جربنا علم جلودنا قيم هذا االلتزامات.
اتفطططاق ‘ذات السطططيادة، وقعطططت حكومطططة فلسططططين علطططم ’ فلسططططين‘قيطططب علطططم االتفطططاق مطططب لنفطططرض أنطططه بعطططد التو 

لت ديم المشورة ’ الخبراء‘مب ايران أو مب كوريا الشمالية، وجاء الم رام اهلل بعد ذلل بتب مئات من ’ صداقة
ومططة أو انشططاء جهططاز اسططتخباراتو أو لنفططرض أن الحك’ حططرس مططدني‘فططي مجططاالت مختلفططة منهططا مططثال تططدريب 

الفلسططططينية فتحطططت أبطططواب الدولطططة لبتطططب عشطططرات آالف الالجئطططين وأسطططكنتهم بصطططورة مؤقتطططة وبمسطططاعدة وكالطططة 
’ الشبال‘الغوث في معسكرات يتم انشاؤها علم مسافة قصيرة من ال دس أو بيتح تكفاو ولنفرض أنه تبين للط 

دة خاليططا لل اعططدةو أو ُأجريططت أنططه قططد نجططح بتططب مئططات مططن المجاهططدين فططي التسططلل بططين الالجئططين وانشططالوا عطط
انتخابات في فلسطين وفازت حماس وانشالت حكومة في رام اهلل. ويمكن أن نعد سيناريوهات كثيرة وكلها في 
نطططاق الممكططن. فمططاذا سططتفعل حكومططة اسططرائيل آنططذال؟ هططل تغططزو فلسطططين؟ أم تتجططه الططم مجلططس األمططن؟ أم 

 تطلب تدخل الواليات المتحدة؟.
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اعتبارها دولة ذات سيادة بالحصانة تحت م لة ال انون الدولي واالمم المتحدة. وكل خطوة ستتمتب فلسطين ب
من طرف واحد تتخذ عليها ستعتبر عدوانا شديدا علم ال انون الدولي، وستواجه اسرائيل تنديدات وم اطعطات 

ن الدولطة من ي ن أن مجلس االمن سيالخذ فطي الحسطبان ح ي طة أ ويخطئوخطوات ع اب من مجلس االمن. 
 الفلسطينية هي التي نكثت االتفاق ولهذا ينبغي التنديد بها ومعاقبتها.

رسخ في الث افة االمريكية اعت اد أنه يجب أن يوجد حل لكل مشكلة. وقد يكون هذا حسنا وجميال للواقب كما 
 تراا الواليات المتحدة، لكن ليست الحال كذلل في إسرائيل.

ايش والسططالم الح ي ططي مططب دولططة ذات سططيادة عربيططة فططي ارض اسططرائيل مططدعاة ويجططب أن نواجططه ح ي ططة أن التعطط
للمواجهات العسكرية والحرب والكارثة. وقد أراد ال َدر أن أشار رئيسطا الطوزراء الطراحالن اسطحق رابطين ومنطاحيم 

ائيلية. ، أشططارا الططم الحطل الممكططن الوحيطد وهططو ادارة ذاتيططة تحطت م لططة اسططر وبالسطلوبهبطيغن، كططل واحطد فططي حينططه 
ويوجطد اليططوم حكطم ذاتططي فطي الحططد االقصطم للسططلطة الفلسططينية. فكططل مطا يحتططاج اليطه تثبيتططه رسطميا وتططرل بططاب 

 وحينما تزيد الث ة والهدوء واالمن. إذالتحسينه 
 المدير العام لديوان رئيس الوزراء في حكومة اسحق شمير  

 91/2/2094اليوم  إسرائيل

 91/2/2194، القدس العربي، لندن
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