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 42 :كاريكاتير

*** 
 
 خطة لتلبية االحتياجات اإلنسانية... وتطرح ى غزةاألمم المتحدة تحذر من اندالع حرب جديدة عل .0

ـــدة، رام هللانشرررر   ـــاة الجدي األمرررل المةحررردي لةنسررري   ، أنوفرررا، نقرررالن عرررن وكالرررة 31/2/2132 ،الحي
، الفلسرطينية ، أطلقر  بالةعراون مرل الحكومرة(أوةشا)في األرض الفلسطينية المحةلة  اإلنسانيةالشؤون 

 .2132في فلسطين للعال  سانيةاإلنخطة االسةجابة االسةراةيجية 
محمرررد  الفلسرررطيني ، أكرررد نائررر  رئررريس الرررو را أمرررسخرررالل مرررؤةمر صرررحفي فررري رال    ،وفررري كلمةررر 

مررررن مخةلررررب الجوانرررر  االتةصررررادية واالجةماعيررررة  مصررررطفن، أن الويررررل فرررري فلسررررطين يرررر داد سررررو ان 
اني مرررن الحصرررار ، خاصرررة فررري تطرررا  غررر ي بعرررد العررردوان األخيرررر علي رررا، حيررر  ال ةررر ال ةعرررواإلنشرررائية

آالب مررواطن غرر ي فقررط انةقلرروا للعرريه فرري منررا ل ل،  31أن أتررل مررن  إلررنوأشررار  اإلسرررائيلي الخرران .
لرل  إذاأن الويرل سريةدهور أك رر  إلرن ألفا آخرين مساعدا  من مواد البنرا ، الفةران  81فيما ةلقن نحو 

 .اإلنسانيةيةل ةقديل المساعدا  العاجلة خاصة للحاال  
مرررن خطرررة الةمويرررل  %71جررريمس راولررري، أن  (أوةشرررا) اإلنسرررانيةألمرررل المةحررردي للشرررؤون وأكرررد منسررر  ا

الةخطيط ل  نةيجة  في القطا  ةجري عكس ما ةل   األعمار إعادي إن: سةكون لصالح تطا  غ ي، تائالن 
 عدل الة ال الدول بةقديل المساعدا  للسرلطة الوطنيرة والمؤسسرا  العاملرة، حةرن فري المنراط  الةري ةرل  

أن الحصار المفرروض علرن القطرا   إلنوأشار  الركال من ا فان عملية البنا  ةجري ببط  شديد. الةإ  
آالب تنبلررة غيررر مةفجررري بسررب   8، وانقطررا  الك ربررا ، ووجررود أك ررر مررن اإلعمررار إعرراديوالةرررخر فرري 
 25للسرركان. وأيرراب الويررل فرري اليررفة لرريس أفيررل، حيرر  تةلرر  إسرررائيل  إحباطرران الحررر ، سررب  

اليررائ  الةري هري مرن  "إسررائيل"، وواصل  النشاط االسةيطاني، واحةج   طفالن  32بين ل  طينيان فلس
الحصررول علررن الرردعل  لررل يررةل   إذاوأويررح أنرر   فرري الرواةرر . حرر  السررلطة الوطنيررة، مررا سررب  انقطاعرران 

مليرررون مرررواطن فلسرررطيني سررريحرمون مرررن الحصرررول علرررن  3.5ن نحرررو إالرررال ل لةنفيرررذ هرررذف الخطرررة، فررر
علرن حيراة ل وتردرة ل  ا  األساسية مرن غرذا  ومرا  وك ربرا  وصررب صرحي، كمرا سريؤ ر سرلبان الخدم

 ألب عائلة م جري. 22للوصول للخدما  الصحية والةعليمية، ناهيك عن اسةمرار 
وطالر  راولرري بسرررعة رفرل الحصررار المفررروض علررن تطرا  غرر ي وفررةح معبرر رفررح، وةمكررين المررواطنين 

، ووتب طويل بحريان  ميالن  21 إلناليفة، وةوسيل منطقة الصيد  إلنرية من الةنقل ونقل البيائل بح
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عاديالنار  إلطال  ، والةقدل في مجرال المصرالحة الداخليرة لةرةمكن الحكومرة مرن أخرذ دورهرا اإلعمار وا 
 في ةقديل خدماة ا للمواطنين، وأن يكون هناك ةم يل فلسطيني علن الحدود.

األمل المةحدي ةرى أن  ال يمكرن ةحسرين  إن  غ ي روبر  ةيرنر، وتال مدير عمليا  األونروا في تطا
وطالر  ةيرنرر المجةمرل الردولي بةروفير الحاجرا   الويل في غ ي دون رفل الحصار المفروض علي را.

 للقطا ، وأن يةخذ السياسيون والدبلوماسيون ترارا  أك ر حكمة لصالح المواطنين. اإلنسانية
منظمررة، وسرريةل  88يررين دوالر لةسررةطيل ةنفيررذ مشرراريل طرحة ررا مال 812وةحةرراه هررذف الخطررة، نحررو 

مررن هررذا الةمويررل لمرررض ةرررمين مسرراكن ومررواد غيررر غذائيررة وةع يرر  األمررن المررذائي  %71ةخصرري  
 لدى الفئا  الم مشة واليعيفة. 

راولي، حذر أمس، من اندال  حر  جديدي فري  ، أن31/2/2132 ،الشرق األوسط، لندنوأياف  
اإلسرررائيليين إلررن رفررل الحصررار المفررروض علررن القطررا ، كمررا طالرر  الفلسررطينيين  اعيرران تطررا  غرر ي، د

 بوتب صراعاة ل الداخلية.
وتال راولي، لوكالة الصحافة الفرنسية خالل مؤةمر صحافي عقد في رال   باليفة المربية المحةلة، 

حةمرال انردال  حرر  جديردي". إن "األمور ال ةجري اليرول علرن مرا يررال، ونحرن نشرعر بقلر  شرديد إ ا  ا
لكنرر  أويررح أنرر  "مررن الممكررن ةجنرر  هررذف الحررر  إذا بررذل  ج ررود ك يررري فرري هررذا المجررال.. ومررن أجررل 
إعادي إعمار غ ي، وحةن مرن أجرل العرودي إلرن مرا كنرا علير  تبرل الحرر ، يجر  السرماز بردخول الم يرد 

 ن غ ي".من مواد البنا ، ولذلك يةعين رفل الحصار اإلسرائيلي المفروض عل
كمررا دعررا راولرري إلررن "هدنررة إعررادي إعمررار ةسررةمر مررن  ررال  إلررن خمررس سررنوا "، وذلررك ب رردب إعررادي 

وحس  راولي، فإن عمليرا  ةسرليل مرواد البنرا ، الةري بردأ  ب ردو ،  ةرهيل هذف المنطقة غير المسةقري.
علرن أهميرة  . كمرا شردد أييران "إسررائيل"ش د  بعض الةطور الملحوظ، ولذلك أشاد "بةعاون جيرد" مرن 

 ةطبي  اةفا  المصالحة الموتل تبل أش ر بين حركة حماس وحركة فةح.
 
 عباس: االعتراف بدولة فلسطين ال يغني عن المفاوضات مع اإلسرائيليين .2

بروكسل: الةقن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مسا  أول من أمس، كبار الساسة في االةحاد 
نيل دعل للقيية الفلسطينية، والحصول علن اعةراب الدول األوروبي في بروكسل، وذلك لمحاولة 

 األوروبية بفلسطين كدولة، ومناتشة احةمال اسةئناب مفاويا  السالل مل إسرائيل.
والةقن عباس أوال مل جان كلود يونكر، رئيس المفويية األوروبية،  ل أجرى بعد ذلك محاد ا  مل 

ة في االةحاد األوروبي. وصرز أبو ما ن خالل هذف فيديريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجي
اللقا ا  برن االعةراب بدولة فلسطين ال يمني عن المفاويا  مل اإلسرائيليين. وتال ب ذا 
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الخصو : "عندما نطال  باالعةراب بدولة فلسطين فإننا ال نطال  برن يكون هذا االعةراب علن 
د االعةراب لةكون هناك عالتا  مةوا نة، وهذا حسا  أحد، بما في ذلك إسرائيل، وبالةالي نري

 االعةراب ال يمني عن المفاويا  بيننا وبين اإلسرائيليين".
وأياب عباس مويحا، أن "الحكومة اإلسرائيلية ةمارس أمرين خطيرين، أول ما االسةمرار 

احةجا ها  باالسةيطان في األرايي الةي اعةرب ب ا رسميا برن ا أرايي دولة فلسطين، وال اني هو
 لألموال الفلسطينية الةي سةؤ ر ةر يرا بالما علن الويل األمني في األرايي الفلسطينية".

وعن الشرن الداخلي الفلسطيني، تال عباس: "نحن حريصون منذ أن بدأ االنقسال علن إن ائ ، واةفقنا 
ن كان   ةعةري ا الك ير من فعال تبل نحو عال علن أمرين، أول ما إتامة حكومة الوفا  الوطني، وا 

العراتيل، واألمر ال اني هو إجرا  االنةخابا  ألننا نؤمن بالديمقراطية، ومن هنا ال بد أن ةجري 
 االنةخابا  الرئاسية والةشريعية في أتر  وت  ممكن".

ويريد الفلسطينيون إتامة دولة ل في اليفة المربية المحةلة وتطا  غ ي المحاصر، علن أن ةكون 
تية عاصمة ل ا. ولل ةقدل معظل الدول في غر  أوروبا بعد اعةرافا رسميا بفلسطين، علن القدس الشر 

. وةعةرب 2132الرغل من أن الجمعية العامة لألمل المةحدي أتر  اعةرافا بحكل األمر الواتل في عال 
 دولة بفلسطين، بما في ذلك بيل دول في شر  أوروبا. 312

 31/2/2132الشرق األوسط، لندن، 
 
 .. يطيحها نتنياهو2011وقع "واال": مفاوضات سرية بين عباس وبيريز في صيف م .3

كشب موتل "واال" اإلخباري النقا  عن ةوصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مل الرئيس 
اإلسرائيلي شمعون بيري  لمسودي اةفا ، بمعرفة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نةنياهو، لكن 

 في اللحظة األخيري.األخير أفشل األمر 
وأشار الموتل إلن أن بيري  وعباس أجريا اةصاال  سرية طوال أك ر من عال في صيب العال 

 ، بعد ةولي نةنياهو الحكل في إسرائيل.2133
ولف  الموتل إلن أن بيري  وعباس كانا تريبين من الةوصل إلن اةفاتية إطار ةسمح باسةئناب 

لفلسطينية، والةي ةوتف  جرا  اسةمرار االسةيطان. وتد جر  المفاويا  بين إسرائيل والسلطة ا
االةصاال  السرية بين بيري  وعباس في عواصل عدي، ولكن بشكل أساسي في العاصمة األردنية 
عمان، وةل في ا الةوصل إلن ةفاهما  غير رسمية بعيدي المدى كان  جميع ا بعلل وموافقة نةنياهو 

 الشخصية.
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، تبيل لقا  حاسل كان مقرران بين عباس 2133ةمو  من العال  27ال  في وتد ةفجر  هذف االةصا
وبيري  في عمان، علن أن يعرض في  األخير إ باةان رسميان بموافقة نةنياهو علن الةفاهما . وتبل 
ذلك اللقا  فقط، ةراجل نةنياهو عن موافقة  المسبقة علن الةفاهما . وحين ا عاد عباس إلن رال  ، 

 ان في طريق  إلن عمان، إ ر اةصال مل أحد رجال بيري .بعدما ك
وبحس  "واال"، فإن اةفا  اإلطار الذي ةوصل إلي  بيري  وعباس شبي  جدان بالو يقة الةي حاول 

 صوغ ا و ير الخارجية األميركي جون كيري، وةشمل النقاط الةالية:
مل ةبادل  3658من ح يران العال ررر إنشا  دولة فلسطينية إلن جان  إسرائيل علن حدود الرابل 

 أراض بشكل مةساو.
 ررر ةكون الدولة الفلسطينية من وعة السالز وال ةنشئ جيشان.

ررر ةكون القدس عاصمة الدولةين، وةبقن مدينة مفةوحة ةخيل في ا األحيا  الفلسطينية للسيادي 
 الفلسطينية وةبقن األحيا  اإلسرائيلية ةح  السيادي اإلسرائيلية.

 حل عادل ومةف  علي  من الطرفين لمشكلة الالجئين. ررر
وبحس  موتل "واال"، فإن  أ نا  المحاد ا  رفض الفلسطينيون إبدا  مرونة بشرن األماكن المقدسة، 

 لذلك ةقرر إبقا  مسرلة الحرل القدسي لمرحلة الةداول ومفاويا  الةسوية الن ائية.
 ا" ةجاف تيية الالجئين المعقدي. وبحس  مصادر ومل ذلك، أبدى الفلسطينيون "مرونة ال برس ب

عليا في السلطة الفلسطينية، اتةرز الفلسطينيون أن ةعرض علن الالجئين أربعة خيارا : االحةفاظ 
برماكن سكن ل الحالية مل ةلقي ةعوييا ، االنةقال إلن دولة  ال ة وةلقي ةعوييا ، العودي إلن دولة 

 لعودي إلن إسرائيل، وفقان لموافقة حكومة ا.أو ا 3658فلسطين في حدود العال 
سرائيل  وشرح  هذف األوساط أن  لل ةعرض في المفاويا  أعداد الجئين  ابةة ةعود كل عال، وا 
ةقرر في كل عال عدد الالجئين المسموز ل ل بالعودي. وكان هذا العرض يةناتض مل ما طلب  

ائيل عشري آالب الجئ فلسطيني كل عال علن الفلسطينيون الحقان، حي  صاروا يطلبون أن ةقبل إسر 
ألب الجئ. وفيالن عن ذلك كان عباس، وف   321عامان، بحي  يكون مجمو  العائدين  32مدى 

ن ا   "واال"، علن اسةعداد ألن ةيل اةفاتية اإلطار بندان بشرن إن ا  كل المطال  والدعاوى المةبادلة وا 
 يمين اإلسرائيلي برن  ال يقبل بذلك.الن ا ، خالفان لالدعا ا  الةي يطلق ا ال

وأشار الموتل إلن أن ديوان بيري  رفض الةعقي  علن األمر، لكن ديوان نةنياهو أكد أن نةنياهو في 
 األصل لل يقبل بري من البنود المطروحة.
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ومن المعروب أن العالتا  ةوةر  منذ ذلك الحين بين بيري  ونةنياهو. وكان بيري  يسو  نةنياهو 
لمحافل الدولية علن أن  الرجل القادر علن ةحقي  السالل مل الفلسطينيين، وبعدها صار يندد ب  في ا

 في كل المحافل.
يسةند أصالن  3637ألب الجئ فلسطيني إلن أرايي العال  321من ج ة أخرى، فإن مطل  إعادي 

الوسيط الدولي مل  3636إلن تبول رئيس الحكومة اإلسرائيلية األول بذلك في محاد اة  العال 
الكون  برنادو . وتد اسةمر عرض هذا الرتل بشكل أو بآخر من جان  المفاويين الفلسطينيين في 

 كل المفاويا  مل اإلسرائيليين في مراحل شةن.
ألب  71إلن  81ومعروب أن إسرائيل وافق  في المفاويا  أ نا  ع د اي ود باراك علن عودي 

صار  إسرائيل ةعرض شروطان، بين ا أن يكون العائدون ممن  الجئ علن مدى عشر سنوا . والحقان 
 ولدوا علن أرض فلسطين.

 وأيان يكن الحال، فإن ما كشف  موتل "واال" كان معروفان برشكال مخةلفة، ولكن ليس ب ذا الةفصيل.
 31/2/2132السفير، بيروت، 

 
 لمتحدةمنظمة التحرير تستنكر جريمة قتل الطلبة الفلسطينيين في الواليات ا .4

وفا: أدان  المفويية العامة لمنظمة الةحرير في الواليا  المةحدي ودائري شؤون الممةربين  –رال   
في منظمة الةحرير الفلسطينية أمس، الجريمة النكرا  الةي ارةكب ا أمس األربعا  رجل أميركي مسلح 

ة في والية نور  كارولينا بح   ال ة طلبة فلسطينيين أمال من ل ل في مدينة ةشابل هيل الجامعي
 الشمالية في الواليا  المةحدي األميركية.

وتال  الدائري في بيان صحفي: إننا ونحن ندين هذف الجريمة البشعة، فإن ا ندعو جالياةنا الفلسطينية 
في بلدان إتامة ا وخاصة في الواليا  المةحدي وكندا ودول االةحاد األوروبي إلن الةعبير عن إدانة ا 

فقط للجريمة النكرا ، بل ولمحاوال  الةعةيل علن الجريمة بحجة منل ما ةسمي  منظما   ليس
 إسالمية مةطرفة من اسةمالل ا في ةبرير وةفسير ةطرف ا".

 31/2/2132الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 من عودة أجواء الحرب الدينية يحذروزير األوقاف الفلسطيني  .5

تاب والشؤون الدينية الفلسطيني سماحة الشيخ يوسب ادعيس من بةرا: حذر و ير األو  –رال   
عودي اجوا  الحر  الدينية إذا اسةمر  ترارا  وانة اكا  االحةالل اإلسرائيلي بح  المقدسا  وآخرها 
ويل الفةة ةعريفية ةطل  اسل هيكل سليمان علن المسجد األتصن المبارك بالقر  من با  الناظر 
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واعةبر ادعيس في بيان ل  أمس ان انة اكا  االحةالل  األتصن المبارك.وهو أحد أبوا  المسجد 
ا داد  بشكل ملحوظ في اآلونة االخيري األمر الذي يوج  علن العر  والمسلمين شعوبنا وحكوما  

 أن ييعوا القيية الفلسطينية ومقدساة ا علن رأس سل ل أولوياة ل.
 31/2/2132الدستور، عمان، 

 
 تصادق على النظام المالي واإلداري لصندوق إقراض الطلبة التوافقومة وزيرة التربية: حك .6

رال  : تال  و يري الةربية والةعليل العالي، خولة الشخشير أمس، إن مجلس الو را  صاد  خالل 
جلسة  الةي عقدها، ال ال ا  المايي، برئاسة رئيس الو را  رامي الحمد  ، علن النظال المالي 

 ندو  إتراض طلبة مؤسسا  الةعليل العالي في فلسطين وموظفي .واإلداري لص
وأشار  الشخشير، في بيان صحافي، إلن أن المصادتة علن هذا النظال سةس ل في ةنظيل عمل 
الصندو  بشكل أكبر وةحقي  أهداف ، وفي ةوفير مصادر ةمويل مسةقري ومسةدامة ل  ةحافظ علن 

 الةعليل العالي في فلسطين. ديمومة ، لما في  مصلحة طلبة مؤسسا 
 31/2/2132األيام، رام هللا، 

 
 اإلسرائيلي" جمال الخضري: عنصرية "إسرائيل" تمنع حنين زعبي من الترشح لـ"الكنيست .7

غ ي: اعةبر رئيس "اللجنة الشعبية لمواج ة الحصار" النائ  جمال الخيري أن ترار لجنة االنةخابا  
في الكنيس  "اإلسرائيلي" حنين  عبي من الةرشح في االنةخابا   "اإلسرائيلية" منل النائ  العربي

 البرلمانية "عنصري وعقا  علن مواتف ا الوطنية".
وشدد الخيري علن أن هذا المنل يعةبر "اعةدا  وايحان وعنصريان يسة دب صمود الشع  

 الفلسطيني في الداخل الذي يةصدى لمحاوال  الة ويد والة جير".
 31/2/2132، الخليج، الشارقة

 
 السلطة لملف النواب األسرى إهمالنائب فلسطيني ينتقد  .8

طولكرل: أكد النائ  في المجلس الةشريعي الفلسطيني، فةحي القرعاوي، أن االحةالل اإلسرائيلي شد د 
 في اآلونة األخيري من مالحقاة  للنوا  الفلسطينيين عن حركة "حماس".

(، "إن االحةالل لل يكةب 2|32أدلن ب  اليول الخميس ) وتال القرعاوي في ةصريح لر "تدس برس"
باعةقال النوا  ومساعدي ل، وا غال  مكاةب ل ومؤسساة ل ومالحقة كل من ل  عالتة ب ل، بل يحاول 

 ةمييب ل عن الساحة بشكل كامل"، كما تال.
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النوا  وانةقد النائ  القرعاوي، يعب حالة الةيامن مل األسرى اإلداريين بشكل عال واألسرى 
بشكل خا ، حي  ةقةصر حالة الةيامن علن ما ةقول ب  عوائل وأسر هؤال ، مشيران إلن أن القيادي 

 والسلطة الفلسطينية أهمل  ملب النوا .
 32/2/2132، قدس برس

 
 يعكس نفاقه السياسي الواليات المتحدةمسلمين بثالثة قتل  حماس: تعامل المجتمع الدولي مع جريمة .9

جريمة تةل  ال ة باريس و  ةكة حماس ةعامل المجةمل الدولي بشكل مةباين ةجاف جريمانةقد  حر : غ ي
وتالر  الحركرة فري ةصرريح صرحفي  .فري الواليرا  المةحردي كارولينرا الشرماليةمسلمين يدرسرون جامعرة 

للناط  الرسمي باسم ا سامي أبو  هري وصل "المرك  الفلسطيني لإلعالل" نسخة عن  اليول الخميس 
 يعكس حالة النفا  السياسي وا دواجية المعايير.إن ذلك 

 32/2/2132، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 القسام: االحتالل هو المستفيد من تشويه عالقتنا مع مصركتائب  .01
وج   كةائ  القسال، الجناز العسكري لحركة حماس، رسالة مصوري جديدي للشع  المصرري وجيشر  

ويبرردأ العرررض المرئرري، وهررو ال رراني مررن نوعرر  الررذي  عرردونا واحررد". بعنرروان "عقيرردةنا واحرردي أمننررا واحررد
يوجررر  للجررريه المصرررري، بشاشرررة سرررودا  كةررر  علي رررا "يسرررعن العررردو الصررر يوني مرررن خرررالل مجرررا رف 
المةكرري بح  الشعبين المصري والفلسطيني إلتامة دولة  العظمن الم عومة من النيل إلن الفرا  وما 

 لم ل لن يةوتب". الوا يحاولون ويرملون ذلك.. ح
 رررل يظ رررر العلرررل المصرررري فررري خلفيرررة الشاشرررة مرررل شرررعار النسرررر ليبررردأ عررررض محطرررا  مرررن الةررراريخ 

 الفلسطيني والمصري يجمل بين ا مجا ر االحةالل وبطولة الةصدي ل .
بعررررض مشررراهد مرررن ةعرررذي  وتةرررل األسررررى المصرررريين مرررن تبرررل  3658وةبررردأ المحطرررة األولرررن عرررال 
ينةقررل إلررن المحطررة ال انيررة لمجرر ري بحررر البقررر الةرري اتةرفة ررا القرروا  الجويررة  االحررةالل اإلسرررائيلي،  ررل

ل، حي  تصف  طائرا  من طرا  فانةول مدرسرة  3681اإلسرائيلية في صباز ال امن من أبريل عال 
بحررر البقررر المشررةركة فرري تريررة بحررر البقررر بمركرر  الحسررينية بمحافظررة الشرررتية فرري مصررر، أد  إلررن 

صابة  طفالن  11اسةش اد   آخرين وةدمير مبنن المدرسة ةمامان. 21وا 
، 3637وينةقل العرض إلن المحطة ال ال ة، وهذف المري من فلسطين وةةنراول مذبحرة ديرر ياسرين عرال 

، وينةقرررل فررري المحطررة الةاليرررة إلرررن معركرررة 3672 ررل يعررررض مشررراهد مررن مجررر ري صررربرا وشررراةيال عررال 
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، وفري المحطرة األخيرري يعررض 3681المصرري عرال  العبور وةحرير تناي السويس الةي نفرذها الجريه
 .2133مشاهد من عملية اتةحال موتل ناحل عو  النوعية في معركة العصب المركول عال 

ويخةررةل العرررض المرئرري بةشررابك أيرردي  ال ررة مررن الجنررود المصررريين و ال ررة مررن الفلسررطينيين لةظ ررر 
 عبارا  "عقيدةنا واحدي.. أمننا واحد.. عدونا واحد".

 32/2/2132، سطين أون الينفل
 
 شركات إسرائيلية تتطلب التفافا  جماهيريا   ستةالعالول: مقاطعة منتجات  .00

محمررد بررال : تررال عيررو اللجنررة المرك يررة لحركررة فررةح، محمررود العررالول، أمررس، إن القيررادي  -جنررين 
إلررن  السياسررية ةخرروض مرحلررة اشررةباك سياسرري غايررة فرري األهميررة، وذلررك فرري إطررار مسرراعي ا الراميررة

 إحقا  الحقو  الوطنية المشروعة للشع  الفلسطيني.
وأيرراب العررالول خررالل نرردوي سياسررية نظمة ررا هيئررة الةوجيرر  السياسرري والرروطني، وحركررة فررةح فرري إتلرريل 
جنين، بالةعاون مل تيادي منطقة جنين في معسكر "حره السعادي" الةابل لقوا  األمن الوطني، حرول 

عامررا مررن المفاويررا  الةرري كانرر  يجرر  أن  21ا خيررنا أك ررر مررن آخررر المسررةجدا  السياسررية: "إننرر
ةقودنرررا إلرررن الدولرررة الفلسرررطينية المسرررةقلة، إال أن إجررررا ا  االحرررةالل اإلسررررائيلي علرررن األرض، كانررر  
بم ابررة إمعرران فرري تيررل األرايرري وبنررا  الوحرردا  االسررةيطانية وشررن االعةقرراال  وهرردل المنررا ل وتةررل 

لكرل الحقرو  المشرروعة لشررعبنا، وذلرك علرن مرمرن ومسررمل مرن العرالل أجمررل أبنائنرا بردل برارد، والةنكررر 
 ومن الراعي الدولي لعملية السالل وعلن رأس ا اإلداري األميركية".

وةابل: "إننا طال  سالل ونبح  عن ، وتررنا اللجو  إلن المحافل الدولية ومن ا المحاكل الدوليرة ومرن 
حقنرا فري محاكمرة االحرةالل علرن الجررائل الةري يرةكب را بحر   يمن ا محكمة الجنايرا  الدوليرة النةر ا 

وأشرررار العرررالول إلرررن أن الفصرررائل الفلسرررطينية اجةمعررر  مرررؤخرا لةشررركيل لجنرررة مكلفرررة بمةابعرررة  شرررعبنا".
 مقاطعة المنةجا  اإلسرائيلية، وةحديد س  شركا  إسرائيلية علن أن ةبدأ مقاطعة البيائل أمس".

 31/2/2132، األيام، رام هللا
 
 "ه "عنصريا  الزعبي من الترشح لالنتخابات وتعد  حنين حماس تدين شطب  .02

ال عبررري مرررن  حنرررين نررردد  حركرررة حمررراس بقررررار لجنرررة االنةخابرررا  المرك يرررة اإلسررررائيلية منرررل: الناصرررري
ووصرررب النررراط  باسرررل حركرررة حمررراس سرررامي أبرررو  هرررري القررررار  ةرشررريح نفسررر ا النةخابرررا  الكنيسررر .

  ذ  االدعا ا  اإلسرائيلية حول الديموتراطية".اإلسرائيلي برن  "عنصري يك
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وتررال أبررو  هررري أن "الحركررة ةؤكررد أن القرررار يم ررل وسررال شرررب للنائرر  حنررين ال عبرري فرري ظررل مواتف ررا 
 الوطنية الجريئة".

  31/2/2132، الحياة، لندن
 
 ياللبنان عين الحلوة بالتنسيق مع الجيش مخيم خطة عمل بشأن المطلوبين في المقدح:منير  .03

تائررد الكفرراز المسررلح الفلسررطيني منيررر المقرردز فرري حرردي  خررا   "الن ررار" أن ترررارا صرردر مررن  أعلررن
الفلسررطينية المشررةركة فرري كررل مخيمررا  لبنرران،  األمنيررةالقيررادي الفلسررطينية يقيرري بةعيينرر  تائرردا للقرروا  

 شيل.في مخيل عين الحلوي بدال من العميد خالد الشاي ، كما أ األمنيةوليس تائدا للقوي 
هذا القرار مررةبط بقررا ي القيرادي الفلسرطينية، انطالترا مرن واترل  أنوأجا  المقدز علن سؤال ل"الن ار" 

المةةاليررررة، ونةيجررررة يررررروري الحفرررراظ علررررن أمررررن  األ مررررا المنطقررررة والبررررراكين الةرررري ةشرررر دها فرررري ظررررل 
كرررون أولويرررة فررري لبنررران، بمرررا يةناسررر  مرررل الحفررراظ علرررن أمرررن الجررروار، بحيررر  ة ةالفلسرررطينيالمخيمرررا  

م ماةنا في عدل السماز الن ةكون مخيماةنا في لبنران ممررا وال مقررا لكرل مرن يريرد العبر  بررمن لبنران 
 الشقي  الذي يروينا جميعا.

 موتفنا هو كما كان دائما وسيبقن يخةصر في عدل الةدخل في الشؤون اللبنانية. أن إلنولف  
 اإلرهرررابي طليعررة لجررودين فرري مخرريل الحلرروي وفرري وتررال المقرردز ردا علررن سررؤال حررول المطلرروبين المو 

إلررريل الم مرررة  أوكلررر  أنالرسرررمية اللبنانية:"منرررذ  لألج ررر يكررران سررريةل ةسرررليم ل  إذاشرررادي المولررروي، ومرررا 
جان  م ماةي السابقة، بدأنا اللقا ا  الةنسريقية داخرل المخريل ةحر  عنروان كيفيرة الحفراظ  إلنالجديدي 

ويرعنا خطرة عمرل مرل كرل القروى وةرل ةكليرب لجنرة ةةرولن الةنسري  علن مخيمنا برموه العيون، وتد 
يكون االةفا  مع  كامال في كرل الموايريل المشرةركة، وةرل  أنمل الجيه اللبناني الذي نحر  علن 

، ألن أي كشرب ألي اإلعراللبعيردي ةمامرا عرن  األمررالةواف  بيننا علن إبقا  المعطيا  المةعلقة ب رذا 
بما ةل االةفا  علير  مرل الجريه  إخالالنسب االنجا ا  وسةكون  إلنةؤدي س اإلطارمعلومة في هذا 

 اللبناني".
وعررن آفررا  عملرر  الجديرردي فرري مخيمررا  لبنرران تررال المقرردز" سرريكون هنرراك نظررال عررال لكررل المخيمررا ، 

ذريعرررة،  أواللبنررراني ةحررر  أي حجرررة  بررراألمنيراعررري ال ابةرررة الدائمرررة لررردينا، فررري يرررروري عررردل المسررراس 
 األمنيرة واإلجرا ا عدد من الخطوا   إلنلن أمن المخيما  وأمن الجوار علن حد سوا ، والحفاظ ع
 ، الةي سةةل كل ا بالةنسي  الكامل مل الجيه اللبناني الشقي .األخرى

  31/2/2132، النهار، بيروت
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 فتح: االحتالل يحاول تجذير الصراع الديني في القدسحركة  .04
مرا تامر  بر  بلديرة االحرةالل بمدينرة القردس المحةلرة، مرن ويرل  اسرةنكر  حركرة فرةح: القدس المحةلرة
 المسجد األتصن ةشير باللمةين العبرية واإلنجلي ية إلن "جبل ال يكل". أبوا الفةة أمال أحد 

(، إلرن أن ويرل يافطرا  فري البلردي 2|32وأشار  الحركة في بيان ةلقة  "تدس برس" اليول الخميس )
كرررل" الم عرررول برررديالن عرررن المسرررجد األتصرررن يعب رررر عرررن "إصررررار دولرررة القديمرررة ةحمرررل اسرررل "جبرررل ال ي

 االحةالل علن ةميير طبيعة الصرا  القائل من صرا  سياسي إلن صرا  ديني"، وف  الحركة.
وأياف  "االحةالل يحاول فرض السيادي الي ودية والةميير علن المدينة وهذا يخالب موا ي  اليونسكو 

 أنحجرر أو اسرل ألي معلرل فري هرذف المدينرة العةيقرة وأن اللمرة يجر  والةي ةن  علن عردل ةميرر أي 
 ةكون اللمة العربية وخاصة في ةسمية هذف المواتل".

وفرري السرريا  ذاةرر ، اسررةنكر  فررةح ةحويررل سررلطا  االحررةالل اإلسرررائيلي لعرردد مررن المعررالل والعقرررارا  
ة حرري بررا  المماربرة علررن بعررد اإلسرالمية الةاريخيررة العريقرة فرري منطقررة "جسرر أل البنررا " يررمن منطقر

 مةران غربي المسجد األتصن، إلن حم اما  عامة للي ود والسياز األجان . 21نحو 
 32/2/2132قدس برس، 

 
 "الشعبية": واشنطن مسؤولة عن تنامي العنصرية بالعالم .05

وصررف  الجب ررة الشررعبية لةحريررر فلسررطين إترردال مةطرررب أمريكرري علررن تةررل  ال ررة : الخليررل )فلسررطين(
لبة عر  في مدينة ةشابل هيل الجامعية بواليرة كارولينرا الشرمالية، برن را "جريمرة نكررا  ة بر  ةنرامي ط

 العنصرية والفاشية المةصاعدي في الواليا  المةحدي"، علن حد ةعبيرها.
(، بررراإلعالل األمريكررري ودورف فررري 2|32ونرررد د  الجب رررة فررري بيررران ةلق ةررر  "تررردس بررررس" يرررول الخمررريس )

لعرررر ، معةبررررين أن هرررذا اإلعرررالل ي ررردب لرررر "ةلميرررل صررروري الكيررران الصررر يوني وةبريرررر الةحرررريض علرررن ا
مسرررلكية ومواترررب اإلداري األمريكيرررة العنصررررية، والةررري ةعةبرررر سرررببان رئيسررريان مرررن أسررربا  ةنرررامي الجررررائل 

 العنصرية والفاشية"، وف  البيان.
ذا الةحرررريض، وةنظررريل حرررراك ودعررر  "الشرررعبية" الجاليرررة الفلسرررطينية إلرررن ةنظررريل نفسررر ا فررري مواج رررة هررر

 ةيامني واسل في أمريكا مل عائلة اليحايا، واالحةجاه علن ما وصفة ا بر "الجريمة النكرا ".
وحم ل  الجب ة، اإلداري األمريكية مسرؤولية هرذف الجريمرة، نظرران "لمرا ةبذلر  مرن ج رود فري العلرن والسرر 

إلجراميرة اإلمبرياليرة فري العرالل"، حسر  لةشوي  صوري العر  والمسلمين، وكل من يعارض سياسراة ا ا
 ما جا  في البيان.

 32/2/2132، قدس برس
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 العميل المجنون في قبضة أجهزة أمن المقاومة"المجد األمني":  .06
مررا  ال االحرررةالل الصررر يوني وج رررا  األمررن العرررال الشررراباك يشرررعر بررالعج  فررري جمرررل المعلومرررا  عرررن 

أهرداب جديرد، وهرذا العجر  مرن ج را  الشراباك الصر يوني المقاومة الفلسطينية وأنشطة ا وةكوين بنرك 
 يجعل  يطل  من عمالئ  أمورا عجيبة.

وبعد ةحقيقا  أج  ي أمن المقاومة مل أحرد العمرال  الرذين ةرل يربط ل مرؤخران، أفراد العميرل أن يرابط 
 الشاباك طل  من  الةظاهر بالجنون ليس ل علي  عملية ةةبل ومراتبة عناصر المقاومة.

الرذي اسةصررعب  العميرل وتابلرر  بالمعاريرة فرري البدايرة، ولكرن بعررد إلحراز اليررابط المسرةمر مررل األمرر 
 بعض اإلغرا ا  أعطن العميل موافقة  علن الةداعي بالجنون، وبدأ العميل المجنون مشوارف.

ودار شك أمن المقاومة حرول العميرل المجنرون مررا  عردي، ولكرن كلمرا كران الشرك يردور حرول العميرل 
ن كان الجنون شفيعان ل  مرن مالحقرة أج ر ي أمرن المقاومرة إلرن أن ةرل القربض علير  وهرو يراتر  المجنو 

 أحد أنشطة المقاومة.
واعةررررب العميرررل المةظررراهر برررالجنون أنررر  ترررردل ليرررابط الشررراباك الصررر يوني معلومرررا  عرررن عناصررررر 

  ألحد أنفرا  المقاومة وعن بعض أنشطة المقاومة ومرابض الصورايخ في منطقة  باإليافة إلن كشف
 المقاومة والةي اسة دف  خالل العدوان األخير علن تطا  غ ي.

وب ذا ةكون أج  ي أمن المقاومة الفلسرطينية حلر  لمر ان طالمرا وجرد  صرعوبة فري الوصرول إلرن إيجراد 
 حلول وايحة ل .

 32/2/2132األمني، المجد 

 
 نقطة الصفر؟إلى هل ستعود عالقة حماس بطهران تقرير:  .07

يرررى سياسرريون وكةررا  فلسررطينيون أن الحملررة الموج ررة مررن تبررل وسررائل إعررالل : غرر ي-العررال أحمررد عبررد
إيرانية أو ةابعة لح     اللبنراني يرد رئريس المكةر  السياسري لحركرة المقاومرة اإلسرالمية )حمراس( 
خالررد مشررعل ةؤكررد وجررود ةيررار داخررل الطرررفين يرغرر  فرري إخيررا  الحركررة لشررروط ما بعررد أن خطرر  

 الةقار  مل الح   وط ران.حماس نحو 
وكان  حركة حماس أعرب  عن اسةيائ ا البالغ من اسةمرار صحيفة األخبار اللبنانية المحسوبة علن 

 سمة ا "فبركة األخبار والةقارير الم وري عن الحركة".   فيماح   
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وفرد  ونفن المةحرد  باسرل حمراس سرامي أبرو  هرري صرحة الةقريرر الصرادر عرن الصرحيفة بشررن  يراري
الحركررة لط ررران، داعيرران الصررحيفة إلررن احةرررال تواعررد الم نيررة الصررحفية والةوتررب عررن سياسررة الةشرروي  

 لصوري حماس.
وكانر  الصرحيفة اللبنانيرة تالر  إن " يرراري كراد  أن ةحصرل مرن وفرد مررن حمراس لط رران، ومرا أخرهررا 

اك لمسرا  ن ائيرة يجر  هو االخةالب بين ط ران والحركرة علرن ةحديرد جردول أعمرال ال يراري، وأن هنر
ن لل ةحصل  ياري خالد مشعل لط ران". ةيفيأن   علن العالتة اإليرانية الحمساوية، حةن وا 

وةبررل هررذا الةقريررر تيررال موتررل إيرانرري مقررر  مررن مراكرر  صررناعة القرررار فرري ط ررران بشررن هجررول علررن 
 شخ  رئيس المكة  السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

 
 تشويه الحقائق
ط  باسل حماس حسال بدران للج يري نر  أن مرا سرماها "محراوال  بعرض وسرائل اإلعرالل ويويح النا

 ةشوي  الحقائ  لن ةنطلي علن أحد".
وأكد أن المفةاز لمن يريرد إتامرة عالترة إيجابيرة مرل حمراس هرو المكةر  السياسري للحركرة وعلرن رأسر  

 خالد مشعل.
وابررة خلفيررة، الحركررة ل ررا مؤسسرراة ا الةرري وةررابل "واهررل مررن ظررن أن بإمكانرر  الرردخول إلررن حمرراس عبررر ب

ةرخذ القررارا  فري كرل القيرايا واألش )مشرعل( أبرو الوليرد رأس ال ررل، وال يحةراه إلرن أحرد للردفا  عنر  
 فمواتف  معروفة ومعلنة".

أما عميد كلية اآلدا  في جامعرة األمرة فري تطرا  غر ي عردنان أبرو عرامر فراعةبر أن الحملرة الموج رة 
يران ةؤكد وجود ةيار توي ومةنال داخل محور إيران ال يريد عودي العالتا  من تبل إعالل ح       وا 

 مل حماس من جديد.
 

 الحليف السوري
وتال أبو عامر إن هناك حالة من عدل الةواف  الداخلي ووجرود حسرابا  داخليرة فري المحرور اإليرانري 

 مل حماس.ربما ةكون إريا  للحليب السوري الذي يعارض أي ةقار  مجددان 
وأياب أبرو عرامر للج يرري نر  "كران بإمكران ل وترب هرذف الةقرارير فري وسرائل إعالم رل، لكرن اسرةمرار 
هرذف الحملرة الموج رة يرد شرخ  مشرعل يؤكرد وجرود تررار مرن أعلرن المسرةويا  الرسرمية فري ط ررران 

 باسة داب الرجل ومحاولة ةجاو ف فيما يةعل  بالعالتة مل حماس".
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  لةجرراو  مشررعل ليسرر  جديرردي علررن حمرراس وكل ررا أ بةرر  عرردل جرردواها، ألن ورأى أن هررذف المحرراوال
األخيرررري لرررردي ا ةنظرررريل مةماسرررك وبنيررررة ةنظيميررررة مةراصرررة، رغررررل وجررررود بعرررض الةباينررررا  فرررري المواتررررب 

 والةصريحا .
واسةدرك أبو عامر أن  "بإجرا  موا نة داخل حماس بين المحافظة علن ةماسك ا الةنظيمي من ج رة، 

لف رررا مرررل تررروى سياسرررية إتليميرررة مرررن ج رررة أخررررى، فإن رررا ةفيرررل المحافظرررة علرررن الةماسرررك وةجديرررد ةحا
 الةنظيمي".

وبرأيرر  فررإن الكررري ال ةرر ال فرري ملعرر  إيررران، "فحمرراس ترردم  برروارد حسررن نيررة لط ررران، وفيمررا يبرردو أن 
 األخيري أصيب  بنو  من المرور في ةمدد نفوذها في الوطن العربي، وةرى أن حمراس يجر  أن ةعرود

 إلي ا بمنط  الةائ ".
 

 تجاوز مشعل
وأشار إلن أن كل األحادي  عن شروط لعودي العالتة "ةرةي في سيا  محاولة إحراه مشرعل شخصريا 
ومحاولرررة اة امررر  بعرتلرررة عرررودي العالترررا ، لكرررن مرررن الوايرررح أن هنررراك تررررارا بالمحافظرررة علرررن البيئرررة 

 الةنظيمية لحماس بعدل ةجاو  مشعل".
د غرانل اعةبرر أن الرهران علرن شر  صرب حمراس أو إحردا  شررش برين مكوناة را الكاة  الصرحفي خالر

 "رهان فاشل وةرةي في الوت  وباألسلو  الخطر".
وكة  علن صفحة  علن موتل فيسبوك أن أك ر ما يمي  حماس في هذف المرحلة بالذا  تدرة ا علن 

كريين، رغل وجود بعض الةباينا  إداري األ مة بوحدي حال، بين الداخل والخاره وبين السياسيين والعس
 في آلية الةعامل مل بعض الملفا  والةي ال ةصل إلن حد الةباين في الموتب الكلي.

واعةبر أن محاولة شخصيا  إيرانية وأخرى لبنانية محسوبة علن إيران المساس بشخ  تائد الحركرة 
خرالب داخلري، برل إن م رل هرذف خالد مشعل لن ةحق  إيران من ورائ ا هدف ا باللع  علن ما ةراف أن  

الخطرروي سررةقلل الةباينررا  إلررن الحررد األدنررن، وسررةجعل الجميررل يقرردل هيبررة الحركررة كرسرراس فرري فررةح أي 
 عالتة.

 32/2/2132الجزيرة نت، الدوحة، 
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 إيران بشكل أحادي تحرك ضد  تقد  "إسرائيلاإلسرائيلي: "وزير شؤون االستخبارات  .08
يوفرال شرةاينية ، إن برالدف  اإلسررائيليترال و يرر شرؤون االسرةخبارا   :الشر  األوسط أوناليرن - لندن

تررد ةةحرررك بشرركل أحررادي يررد ايررران بسررب  برنامج ررا النررووي، مؤكرردا أن ط ررران لررل ةقرردل ةنررا ال  فرري 
 محاد اة ا مل القوى العظمن أخيرا.

ةررابل "لررل وأيرراب شررةاينية  للصررحافيين "لررن أدخررل فرري الةفاصرريلي لكررن جميررل الخيررارا  مطروحررة". و 
 نيل حدودا لح  إسرائيل في الدفا  عن نفس ا بسب  تيود دبلوماسية".

لكن أكد شةاينية  أن إيران لل ةبد مرونة ةذكر في نقاط رئيسة، م ل ةخصي  اليورانيول وةدمير البنرن 
 الةحةية المةعلقة ب  ومصير مفاعل ا النووي في آراك ومنشري الةخصي  السرية في فوردو.

أن "الصروري تاةمرة"، ميريفا أنر  نراته المسرالة فري مرؤةمر األمرن فري ميرونيخ  اإلسررائيليير وةابل الرو  
لررل  اإليرررانيينالفائرر  مررل األمررين العررال للوكالررة الدوليررة للطاتررة الدوليررة يوكيررا امررانو. وتررال إن " األسرربو 

ةفراوض بشررن  لذلك نحرن من عجرون ك يررا". وأيراب أن االةفرا  الرذي يجرري ال يميروا موتف ل ك يرا...
وةررابل الررو ير "إن لررل يحصررل االةفررا ، فلررن يكررون هنرراك اةفررا . لكررن بمررا أننررا نسررمل  "ملرري  بررال مرا ".

بعض الةفاؤل من الج ةين، يبدو لنا أن  إذا كان االةفا  سيبرل فسيحد  ذلك من دون أي ةبدل م رل" 
 ر في ش ر واحد؟"في مواتب إيران. وتال "إذا كان  هذف هي الصوري، فكل يمكن ا أن ةةمي

 32/2/2132، الشرق األوسط، لندن
 
 وزير البنى التحتية اإلسرائيلي يعيق تنفيذ مشاريع مياه فلسطينية ألغراض انتخابية .09

سرريلفان شررالول أوتررب  اإلسرررائيليتالرر  اإلذاعررة اإلسرررائيلية أمررس إن و يررر البنررن الةحةيررة  :وفررا -رال  
 ةخابية.ةنفيذ مشاريل مياف فلسطينية ألغراض ان

وعلم  "وفا" أن الجان  الفلسطيني أبلغ رسميا بقرار ما يسمن منس  أنشطة الحكومة اإلسررائيلية فري 
اليفة الجنرال يوآب مردخاي لةنفيذ جملة من مشاريل المياف الفلسطينية، بيمن ا ربرط مشررو  مدينرة 

 "روابي" شمال رال   بشبكة المياف.
موافقررة اإلسرررائيلية علررن هررذف المشرراريل عبررر ال يئررة العامررة للشررؤون وجررا  إبررالج الجانرر  الفلسررطيني بال

المدنية وسلطة المياف، دون اجةما  للجنة الفنية الفلسطينية اإلسرائيلية للمياف، المخةصة عادي بمناتشة 
إال أن اإلذاعررة اإلسرررائيلية تالرر  إن شررالول "يحرراول إعاتررة ةنفيررذ هررذف المشرراريل  طلبررا  مشرراريل الميرراف.

ونسب  اإلذاعة إلن شالول تول : إن "الفلسرطينيين يرفيرون منرذ خمرس  ا يعةقد ألغراض انةخابية".فيم
 سنوا  االجةما  مل هيئة المياف المشةركة الةي ةشكل  يمن بنود اةفاتية أوسلو".

 31/2/2132، الحياة الجديدة، رام هللا
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 كريةهدار جولدن كان أصعب لحظات خدمتي العسالضابط : اختفاء زغانت .21

" ردان علن سؤال المراسل  رئيس هيئة أركان جيه االحةالل اإلسرائيلي المنة ية والية  "بيني غانة تال
العبريررة األولررن "أميررر بررار شررالول" عررن أصررع  لحظررا  رئاسررة  لألركرران: إن لحظررا   العسرركري للقنرراي

أصررع  لحظررا  اخةفررا  اليررابط "هرردار غولرردن" برررفح خررالل العرردوان البررري علررن القطررا  كانرر  مررن 
أن خبر اخةفا  غولدن وبعدها خبر مقةلر  شركل صردم  لر  فري ةلرك   وأياب غانة خدمة  العسكرية.

اللحظا ، في حين اعةبر وصول  لكيبوةس "ناحال عو " بعد لحظا  من مقةل الطفل "دانييل" بقذيفة 
ران. ترال: إن وردان علرن سرؤال حرول أك رر لحظرا  خدمةر  سررو  هاون هناك كان من اللحظرا  القاسرية.

 مش د عنا  الجندي "جلعاد شاليط" لعائلة  فور اإلفراه عن  من أسر حماس كان من أك رها سروران.
 31/2/2132، ون الينأفلسطين 

 
 من سجاني القسام عن اإلسالم وافتقد عددا   شاليط: تعلمت كثيرا   .20

علرررن يرررد المقاومرررة  وصرررب الجنررردي اإلسررررائيلي جلعررراد شررراليط الرررذي أسرررر: الررررأي –فلسرررطين المحةلرررة 
"كنر  أشرل ال روا  وأرى الشرمس وكرل مرا أعرفر   الفلسطينية معاملة كةائ  القسال ل  أ نا  أسررف، ترائالن:

 حماس-أحدان ألن ل كانوا ينادون بعي ل )حماس واحد  اسلأنني كن  علن الكري األريية، لل أعرب 
 لمقدل لي كان ش يان".إ نان .. (، كن  أترأ الصحب وأسةمل إلن اإلذاعة، و الطعال ا

وأياب: "سرفةقد عددان من السجانين )أعيا  حماس(، ةعلم  عن اإلسالل الك ير خالل فةري سرجني 
وتررأ  كةبران ك يررري، لرل أسرةمل ألي حرردي  خرا  بيرن ل فقررد كرانوا مل مرين ويةعرراملون مرل بعير ل بلمررة 

 اإلشاري".
لبس اللباس العسكري الخا  بحماس، ولقد وةابل: "كان الطبي  يرةي إلي، ويفحصني دوريان، وكان ي

وأكمل شراليط: "بعرد يرومين مرن األسرر أخبرونري أن رل  ال أحمل السالز يد الفلسطينيين". وعدة ل أن
ال يقةلون أي أسير م ما حد ، احةفظوا بال ي العسكري الخا  بي لكنني رفي  لبس  حين را، ولرل 

 في بداية كالم ل أ نا  فةري الةحقي ". للير  أبدان، لكنني بكي  ك يران  أةعرضأعذ  ولل 
 32/2/2132، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 منع حنين زعبي من الترشح لالنتخابات لجنة االنتخابات المركزية اإلسرائيلية ت .22

 5صرروةا مقابررل  28الناصررري: كمررا كرران مةوتعررا ترررر  لجنررة االنةخابررا  المرك يررة اإلسرررائيلية برغلبيررة 
منرل عيرو الكنيسر  عرن حر   الةجمرل الروطني حنرين  عبري مرن الةرشرح لالنةخابرا  أصوا ، أمرس 
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، وحةرن ةبردو اللجنرة "نشراط منظمرا  إرهابيرة"آذار/ مارس المقبل، بحجة دعل  38المقبلة المقرري في 
 .أيياالي ودي اليميني المةطرب باروش مار يل من الةرشح  أييامةوا نة في ترارها، منع  

نمرا الكفراز الشرعبي، مؤكردي  لار، تالر   عبري إن را لرل ةردع  وةعقيبا علن القرر  ترط إلرن الكفراز المسرلح، وا 
 في المايي. أبدة اأن ا ال ةنوي الةراجل عن المواتب المعارية لالحةالل والحصار الةي 

 31/2/2132القدس العربي، لندن، 
 
 ستعدي العالمألنها ت سيئتدير الصراع لكنها تفعل ذلك بشكل  "إسرائيل"غيورا آيالند:  .23

وديل عرواودي: ترال رئريس مجلرس األمرن القرومي السراب  فري إسررائيل الجنررال فري االحةيراط  -الناصري 
غيورا آيالند أن أفيل خيرار اليرول هرو أن ةردير إسررائيل الصررا  لكن را ةفعرل ذلرك بشركل سرين  ألن را 

مقررال نشرررة  صررحيفة  ةسررةعدي العررالل بسلسررلة إجرررا ا  اسررةف ا ية وغيررر حكيمررة. وأويررح آيالنررد فرري
أن معركرررة االنةخابرررا  الحاليرررة ال ةةطرررر  إلرررن الصررررا  مرررل الفلسرررطينيين وكيفيرررة  "يرررديعو  أحرونرررو "

ويقول إن  لألسب ال يمكن ال ر  من هرذا المويرو  الرذي سريكون لوجرودف ولشركل  إدارة  أو ةسوية .
 الممكنة لحل ، ةر ير حاسل علن ويل إسرائيل.  إدارة  وللطريقة

 31/2/2132، العربي، لندن القدس
 
يران من تحويل الجوالن إلى جبهة مع ةر حزب هللا وسوريتحذ" إسرائيل" .24  هاوا 

وج ررر  القيرررادا  اإلسررررائيلية، العسررركرية والسياسرررية، ةحرررذيرا  لحررر     : نظيرررر مجلررري -ةرررل أبيررر  
يل. وتالر  إن ولسوريا وإليران، من أن يةل ةحويرل هيربة الجروالن السرورية إلرن جب رة حرر  مرل إسررائ

وجرا  هرذا  جيش ا مسةعد للرد علن أي عملية في هذف الجب ة كما لو أن ا إعالن الحرر  علرن تواة را.
الةحذير في يو  األنبرا  عرن النجاحرا  األوليرة المحردودي الةري ةحر هرا تروا  النظرال السروري وحر   

يبررردو، مرررن اسرررةعادي   ومسةشرررارو الحررررس ال ررروري اإليرانررري فررري جنرررو  سررروريا، حيررر  ةمكنررر ، كمرررا 
 السيطري علن بعض القرى والبلدا ، بعد احةالل ا من تبل توا  المعارية.

العبريرة، عراموس هرئيرل وجراكي خروري،  "هرآرةس"وحس  ةقرير لمراسلي الشؤون العربية في صرحيفة 
امرة فإن ةصريح و ير الخارجية السوري، وليد المعلل، تبل عدي أيال بررن سروريا لرن ةسرمح إلسررائيل بإت

 ح ال أمني علن الحدود بين البلدين، بواسطة المةمردين، يكمن ورا  ال جول.
 32/2/2132، الشرق األوسط، لندن
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 نتنياهوأفضل من  "الليكود"يتعهد بتنفيذ سياسة  ""المعسكر الصهيوني .25
ب عن مل الةقدل في الحملة االنةخابية يةيح أن ما يسمن بر"المعسكر الص يوني" ال يخةل: رر 37عرر

 "الليكود"، في القيايا األساس ذا  الصلة بالخارجية واألمن.
علرن أنر  يسرعن إلرن إداري الصررا ، وال يسرعن  ،حدي ر  عرن "األفر  السياسري" ولعل أبر  مرا يؤكرد ذلرك

 إلن سالل، وذلك من خالل الةع د بةجنيد العالل إلن جان  إسرائيل في مواج ة "اإلرها  والجيران".
صادري صباز اليول، ةح  عنوان "القائمرة المشرلولة" إلرن الأشار  صحيفة "هآرةس"، وفي هذا السيا  

أن الحملرررة االنةخابيرررة لرررر"المعسكر الصررر يوني" ة يرررر الشررركوك فررري ةصرررريحا  ترررادي المعسررركر، بشررررن 
رغبرة ل فري اسررةبدال السرلطة. ولكررن يبقرن الجرروهر كمرا هررو: المشركلة فرري سرلطة الليكررود هري شخصررية 

هرةسوج يطرحان نفسي ما اسحا  ليفني و ةسيبي و، وليس سياسة  المدمري. وبالةالي فإن بنيامين نةنياه
أمال الجم ور علن أن ما سينفذان سياسة الخارجيرة واألمرن الخاصرة برالليكود أفيرل مرن نةنيراهو، مرل 

 وعود اتةصادية فارغة للةجميل، م ل "إعادي المال للجم ور" و"أرض مجانية لشقةك السكنية".
 31/2/2132، 48عرب 

 
 المحكمة العليا اإلسرائيلية ترفض استئناف عائلة راشيل كوري .26

رفي  المحكمة العليا اإلسرائيلية اليول الخميس اسةئناب عائلة الناشطة األمريكية راشريل : 37عر  
كرروري، علررن حكررل تيررائي إسرررائيلي يةنصررل مررن مسررؤولية إسرررائيل عررن مقةررل الناشررطة دهسررا بجرافررة 

 .2111رفح عال  إسرائيلية في
وبقرررار رفررض االسررةئناب ة ب رر  المحكمررة ترررار المحكمررة المرك يررة فرري حيفررا بإعفررا  إسرررائيل عررن أيررة 

 مسؤولية تانونية علن مقةل كوري مبرري ذلك برن ا تةل  في إطار عمليا  حربية.
 32/2/2132، 48عرب 

 
 "BDS"في العالم  "إسرائيل"عدم االستخفاف بحركة مقاطعة : يجب باحثتان .27

وديل عواودي: حذر  باح ةان في إسررائيل مرن ممبرة حمرال  مقاطعة را فري العرالل ال سريما  -الناصري 
 شركا  إسرائيلية. 5اسةيراد منةوجا   أوتف في فةري ان يار المفاويا  مل السلطة الفلسطينية الةي 

مي إلرررن عررردل ودعررر  بنينرررا شررراربيط بررراروش جنررررال باالحةيررراط وباح رررة فررري مع رررد دراسرررا  األمرررن القرررو 
لمررا في ررا مررن ةبعررا  وةررر ير علررن الحكومررا  " BDS"االسررةخفاب بحركررة مقاطعررة إسرررائيل فرري العررالل 
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والرأي العال، أو الةقليل من شرن محكمة الجنايا  الدولية وةقول إن مرن شررن ا أن ةحقر  مرل إسررائيل 
 وةقدل لوائح اة ال يدها مسةقبال رغل أن األمر يبدو بعيدا اآلن.

كلمرا "أمرس  "واينر " "يرديعو  أحرونرو "شاربيط في حدي  مل الموترل اإللكةرونري، لصرحيفة وةابع  
 ."احةرمنا القواعد سنكون في مرمن من الخوب

فرري  "نرر   الشرررعية"وهررذا مررا ةؤكرردف أييررا  ميلة ررا فرري المع ررد الباح ررة عينررا  يوجيررب مسررؤولة مشرررو  
نيفررة وفعالررة. وةنبرر  أنرر  عنرردما ال ةوجررد ع غيرررالمع ررد بقول ررا إن المعركررة يررد إسرررائيل ةرردار برسررالي  

 مفاويا  مل الفلسطينيين ف ل يةوج ون لحلبة غير عنيفة أما إسرائيل فلل ةطرز بديال لذلك بعد.
فرري الوتررر  نفسررر  ةسرررةخدل الباح ررة أدوا  المؤسسرررة الحاكمرررة فررري مواج ررة مؤسسرررة النقرررد الررردولي علرررن 

ينبمررري محاربة رررا "الكامنرررة خلرررب حملرررة المقاطعرررة الةررري انة اكاة رررا فةررردعو للةنبررر  للحركرررا  الالسرررامية 
. كما ةنب  إلن يروري الةصدي لم ل هذف الحمال  ألن  ال يكفري أن ةكرون إسررائيل محقرة "واسةنكارها

 بل ةحةاه لةكون حكيمة.
 31/2/2132، القدس العربي، لندن

 
 االحتالل يفرج عن الطفلة مالك الخطيب .28

" اليول الجمعة، عن الطفلة مالك الخطي  اإلسرائيلياالحةالل "أفرج  سلطا   الرأي: –رال   
 عامان( من رال   بعد اعةقال دال لعدي أسابيل. 33)

 13وتال نادي األسير في بيان صحفي إن توا  االحةالل كان  تد اعةقل  الطفلة الخطي  في 
 شيكل(. 5111ية بقيمة )كانون األول من العال المايي، وحكم  علي ا بالسجن لش رين وغرامة مال

عامان( معةقلون في سجون االحةالل، ومو عين علن  37( تاصران فلسطينيان )أتل من 231يشار إلن )
 سجون 'مجدو' و'هشارون' و'عوفر'.

في شؤون األسرى علن حاج   والمسؤولينوكان في اسةقبال الطفلة ذوي ا وحشد كبير من المواطنين 
 عن ا.جباري في طولكرل عق  اإلفراه 

31/2/2132، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
 
 غزة: قوات االحتالل تكث ف االعتقاالت منذ مطلع العام الجاري .29

يقول المدافعون عن حقو  األسرى: إن توا  االحةالل ك ف  في اآلونة األخيري من  حسن جبر:
وتال موف   بداية العال. عمليا  اعةقال المواطنين لةرةفل نسبة المعةقلين في غ ي بشكل وايح منذ
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حميد مسؤول العالتا  العامة واإلعالل في جمعية األسرى والمحررين: إن توا  االحةالل اعةقل  
 مواطنان من بين ل شبان وةجار وصيادون. 22منذ بداية العال ما ي يد علن 

ل وكس  وةحد  حميد عن ظاهري اعةقال الشبان الصمار الذين يجةا ون خط الةحديد من اجل العم
وتال: "خالل األيال القليلة المايية اعةقل  توا  االحةالل أك ر من عشري صيادين  لقمة العيه.

 وأخيعة ل إلن ةحقي  تاٍس تبل أن ةطل  سراح ل بعد احةجا  مراكب ل. أسدودواتةادة ل إلن مينا  
31/2/2132، األيام، رام هللا  

 
 على قرار احتجاز أموال الضرائب ئيلية ردا  لمقاطعة البضائع اإلسرا فلسطينيةحملة  :الضفة .31

جا  ناشطون فلسطينيون شوار  اليفة المربية، أمس، للةركد من سريان ترار : كفاز  بون -رال  
مقاطعة المنةجا  اإلسرائيلية الذي أعلنة  لجنة وطنية عليا هذا األسبو ، وو عوا ملصقا  ةدعو إلن 

بعد يول واحد من دخول ترار مقاطعة البيائل حي   الةخل  من جميل بيائل إسرائيل، وذلك
 الةنفيذ.

وشوهد ناشطون في مخةلب مدن اليفة المربية وهل يخيعون سيارا  البيائل للةفةيه، ويدممون 
 المنةجا  اإلسرائيلية داخل المحال الفلسطينية بملصقا  ةدعو للةوتب عن دعل االحةالل.

عميري، إن ل "طلبوا من الةجار الةوتب عن ةو يل وبيل وب ذا الخصو  تال الناشط الشبابي منذر 
البيائل اإلسرائيلية تبل انة ا  الم لة المحددي ل ل برسبوعين". وأياب لر"الشر  األوسط": "سنرات  
ذا ل ل األمر فسنير  بيد من حديدي ألننا نريد أن  من اآلن فصاعدا، ونمنل ةو يل هذف البيائل، وا 

 نعيه من دون احةالل".
لص  عميري ورفات  في مدينة بي  لحل شعارا علن المنةجا  اإلسرائيلية يقول: "نريد االحةالل وأ

 يخسر"، فيما نفذ آخرون في محافظا  مخةلفة حمال  مما لة يد البيائل اإلسرائيلية.
ويراهن مسؤولون فلسطينيون علن وعي المسة لكين في ةحقي  المقاطعةي إذ تال القيادي الفلسطيني 

أبو يوسب، عيو اللجنة الوطنية العليا، إن منل دخول البيائل اإلسرائيلية يم ل ةكامال بين واصل 
الدورين الرسمي والشعبي، ودعا في الوت  نفس  إلن "حراك شعبي ووطني يد المنةجا  

 اإلسرائيلية، فيما يةل ةمكين المنةج الفلسطيني ليمطي احةياجا  السو  الفلسطينية".
لكن الشركا  اإلسرائيلية المسة دفة تلل  من أهمية الحملة الفلسطينية، وتال  إن  ال يمكن ةمطية 
منةجاة ا من طرب السو  المحلية، وعبر  بعض الشركا  اإلسرائيلية عن عدل مباالة ا ةجاف إعالن 

لن الشركا  المقاطعة، حي  تال مسؤول كبير في إحدى الشركا  اإلسرائيلية إن "ةر ير المقاطعة ع
اإلسرائيلية الكبيري هامشي، ويكاد ال يذكر. والمنةجا  الةي نقول ببيع ا للمناط  الفلسطينية هي 
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أساسية جدا، وةبا  برسعار مخفية، لعلمنا أن المسة لك الفلسطيني ال يملك المال لشرا  منةجا  
يل". وأياب مسةدركا: أغلن، وبالةالي فإن األرباز هناك تليلة جدا، أك ر بك ير مما في إسرائ

"بالمجمل هل يعاتبون أنفس ل أك ر ألن ل يحةاجون للمنةوجا  المذائية اإلسرائيلية أك ر مما ةحةاه 
 إلي ل الشركا  اإلسرائيلية".

مليارا  دوالر سنويا،  1ويبلغ حجل الةبادل الةجاري السنوي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين أك ر من 
للمناط  الفلسطينية. وهذا باليبط ما يسعن إلي  الفلسطينيون، أي ةكبيد معظم ا ةصدرها إسرائيل 

 إسرائيل خسائر مادية فادحة، باسةخدال الطريقة نفس ا الةي ةسةخدم ا إسرائيل يدهل.
31/2/2132، الشرق األوسط، لندن  

 
 بحماس "إسرائيل"صيادين اعتقلتهم ثالثة نقابة العمال بغزة تنفي ارتباط  .30

صيادين معةقلين في  1نقابة العمال الفلسطينيين في تطا  غ ي، اليول الخميس ارةباط نف   :السبيل
 السجون اإلسرائيلية، بري نشاط مل حركة حماس، أو المقاومة الفلسطينية.

وتال سامي العمصي رئيس النقابة، في بيان نشر اليول وةلق  وكالة األنايول نسخةن عن  إن 
 داخل السجون اإلسرائيلية ال يرةبطون بالمقاومة، أو أي نشاط ل ا"."الصيادين ال ال ة المعةقلين 

وأياب العمصي في بيان :" مادي فيبرغالس الةي ةقول السلطا  اإلسرائيلية إن ا احةج ة ا بحو ة ل 
 ةسةخدل في صناعة توار  الصيد، ال صواريخ المقاومة".

ائيلية ةمنل إدخال مادي فيبرغالس إلن ووف  نقي  الصيادين بم ي، ن ار عياه، فإن السلطا  اإلسر 
ويقول عياه لوكالة األنايول، أن ةلك المادي م مة في  سنوا . 8تطا  غ ي، منذ أك ر من 
 صناعة القوار ، والسفن.

31/2/2132، السبيل، عم ان  
 
 حول األنفاق تحت األقصى "اإلسرائيلية" األكاذيبمؤرخ فلسطيني يفند  .32

الدكةور محمد غوشة أن األنفا  الموجودي ةح  المسجد األتصن والةي  أكد المؤرش الفلسطيني: كونا
ة عل "إسرائيل" أن ا ةحةوي علن آ ار عبرانية، ةعود إلن الع د األموي بجان  أنفا  طبيعية وال وجود 

 الم عومة.لآل ار الي ودية 
ي الحقو  وةناول غوشة في محايري ألقاها في مقر األمانة العامة لمنظمة الةعاون اإلسالم

الفلسطينية والعربية واإلسالمية الةي ةؤكد الملكية الةاريخية للعر  والمسلمين للمسجد األتصن 
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وتال إن المسجد األتصن ييل مبنيين هما تبة الصخري  ".داحيان الم اعل واألكاذي  "اإلسرائيلية
 مةر.ألب  333والمسجد المسقوب إيافة إلن الساحة المحيطة ب  والةي ةصل مساحة ا إلن 

وتدل غوشة المةخص  في فنون العماري اإلسالمية سردان ةاريخيان دتيقان ومصوران بالصور الفوةوغرافية 
والرسول ال ندسية لمبنن المسجد األتصن المبارك ومسجد تبة الصخري مبينان أن  أتدل أ ر إسالمي 

 بالمسجدين.يحافظ علن بنائ  إيافة إلن المباني المحيطة 
لة االنة اكا  "اإلسرائيلية" منذ اليول األول الذي اسةول  في  علن المسجد األتصن واسةعرض سلس

أ ران إسالميان بعد األسبو  األول  312"حي  سارع  إلن هدل حاري المماربة وأ ال  من خالل ذلك 
من االحةالل وأتام  عويان عن ا ساحة خصص  للةباكي فيما أطل  علي  اإلسرائيليون الحقان 

 ”.المبكن( بدالن من حائط وساحة )البرا ()حائط 
والةي أكل  خالل ا النيران منبر صالز  3658وأشار إلن مناسبة حر  المسجد األتصن في عال 

الدين األيوبي الذي شكل ةحفة معمارية الفةان إلن أن ةلك المناسبة الةاريخية كان  الفرصة السانحة 
 اإلسالمي.ةي أطل  علي ا الحقان اسل منظمة الةعاون إلنشا  منظمة المؤةمر اإلسالمي حين ذاك وال

وفند غوشة األكاذي  "اإلسرائيلية" حول وجود ما يعرب برنفا  )الحشموئيين( ةح  مبنن المسجد 
األتصن الذي ساهم  الحفريا  "اإلسرائيلية" في يعيعة أساساة  مؤكدان إنما ةل اكةشاف  ال يعدو 

 الطبيعية.اب  ع دهل فيالن عن بعض األنفا  كون  أنفاتان حفرها األمويون في س
31/2/2132، الخليج، الشارقة  

 
 "إعرف لغة عدوك"صحافيون فلسطينيون يتعلمون العبرية:  .33

عمالن بالم ل القائل "إعرب لمة عدوك" ةل في رال   ةنظيل دوري لصحافيين : أ ب   -رال   
بصوري أفيل والحصول علي ا  األخبارال  علن فلسطينيين لةعلل اللمة العبرية كي يةسنن ل ل االط

الدوري الةي ةنظل في كلية خاصة في رال   في  إلنوانيل نحو  ال ين صحافيان  من مصادرها.
 .أسابيلعلن مدى سةة   ال ا اليفة المربية المحةلة، لةلقي الدروس لمدي ساعةين كل 

لية خاصة، وةابعة للسلطة الفلسطينية، مح إعالميةوالصحافيون المشاركون في الدوري من مؤسسا  
 في مؤسسا  حكومية، ومن ل من يعمل في وكاال  عربية. إعالميةومن دوائر 
 ، في وت  يمي  المصدر الفلسطيني".اإلسرائيلي-الةي ةةعل  بالصرا  الفلسطيني  لألحدا 

تبل  إسرائيلي فلسطيني يعملون ف ألب 321ويةحد  ك ير من الفلسطينيين العبرية، فقد كان نحو 
 . ولكن الدولة العبرية سحب  من ل بعدها ةصاريح العمل.2111اندال  االنةفاية ال انية في سنة 

31/2/2132، الحياة، لندن  
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 بارد في والية كاروالينا فلسطينيين بدمطالب ثالثة قتل  بجريمةغزة تتفاعل وتندد  .34

شقة ل بوالية كاروالينا في الواليا   أشرب ال ور: الت  عملية مقةل  ال ة فلسطينيين في - غ ي
المةحدي تبل أيال تليلة برصا  عنصري أمريكي، ةنديدا واسعا في األوساط الفلسطينية، خاصة وأن 
جريمة القةل لل ةل  اهةماما إعالميا أمريكيا، بحجل الجريمة المرةكبة. ودعا نشطا  شبان في تطا  

 هناك لساعا  يول اال نين المقبل احةجاجا. غ ي، إلن إغال  المؤسسا  األمريكية العاملة
مبنن األمل المةحدي غر  مدينة  أمالنظل طال  الكةلة اإلسالمية الةابعة لحركة حماس وتفة  فقد

ودعا نشطا  شبان من تطا  غ ي للمشاركة في فعالية  غ ي، ةنديدا بجريمة تةل الطلبة الفلسطينيين.
 لن إغال  المؤسسا  األمريكية بم ي. "ممل  برمر الشبا "، وهي فعالية ة دب إ

31/2/2132القدس العربي، لندن،   
 
 في الربع األخير من العام الماضي %29.1البطالة في فلسطين إلى  معدل"اإلحصاء": انخفاض  .35

حس  الةعريب الموسل  -رال  : ذكر الج ا  المرك ي لإلحصا  أن معدل البطالة في فلسطين 
 .2133في الربل الرابل  %26.3إلن  2133في الربل ال ال   %12.1انخفض من  -للبطالة 

وأشار ج ا  اإلحصا  في بيان أصدرف، أمس، بشرن النةائج األساسية لمسح القوى العاملة للربل 
( إلن أن عدد العاملين في السو  المحلية 2133كانون األول  –)دوري ةشرين األول  2133الرابل 

عامل في الربل  728،811ليصبح حوالي  2133بل ال ال  عامل في الر  883،311ارةفل من 
عامل، كما ارةفل في  23،711، حي  ارةفل عدد العاملين في اليفة المربية بمقدار 2133الرابل 

 عامل. 13،211تطا  غ ي بمقدار 
شخ  خالل الربل  3،281،311وأويح البيان أن عدد المشاركين في القوى العاملة بلغ حوالي 

شخ  في  323،611شخ  في اليفة المربية وحوالي  737،211، من ل حوالي 2133الرابل 
 تطا  غ ي.

في  %33.6مقابل  %35.3وبين أن نسبة المشاركة في القوى العاملة في اليفة المربية بلم  
تطا  غ ي، ومن الوايح أن الفجوي بين الذكور واإلنا  ما  ال  كبيري في المشاركة في القوى العاملة 

 لإلنا  في فلسطين. %36.3للذكور مقابل  %83.5م  حي  بل
وأشار البيان إلن أن عدد العاطلين عن العمل حس  ةعريب منظمة العمل الدولية في فلسطين بلغ 

، بواتل 2133في الربل ال ال   126،311مقابل  2133شخ  في الربل الرابل  115،611
 في اليفة المربية. 332،211في تطا  غ ي، و 363،811
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 تفاوت كبير بين الضفة وغزة 

وأويح أن الةفاو  ال ي ال كبيران في معدل البطالة بين اليفة المربية وتطا  غ ي حي  انخفض 
، 2133في الربل الرابل  %32.7إلن  2133في الربل ال ال   %38.3المعدل في تطا  غ ي من 

الفةري، أما علن خالل نفس  %38.3إلن  %36.2كما انخفض المعدل في اليفة المربية من 
لإلنا  في فلسطين خالل الربل  %15.2للذكور مقابل  %21.7مسةوى الجنس فقد بلغ المعدل 

 .2133الرابل 
 

 عدد العاملين 
عامل في  312،211وأويح أن عدد العاملين من اليفة المربية في إسرائيل والمسةوطنا  بلغ 

، هذا وتد ةو   عدد العاملين 2133ل  عامل في الربل ال ا 313،211مقابل  2133الربل الرابل 
عامل  52،711بواتل  2133في إسرائيل والمسةوطنا  حس  حيا ة ل الةصريح في الربل الرابل 

عامل يحملون و يقة إسرائيلية  33،511عامل بدون ةصاريح عمل،  28،711لدي ل ةصاريح عمل، 
 أو جوا  سفر أجنبيان.

عامل في  21،511المسةوطنا  اإلسرائيلية انخفض من وأشار البيان إلن أن عدد العاملين في 
 .2133عامل في الربل الرابل  21،211 إلن 2133الربل ال ال  للعال 

من ج ة أخرى، أظ ر البيان أن تطا  البنا  والةشييد سجل أعلن نسبة ةشميل في إسرائيل 
 ئيل والمسةوطنا .من إجمالي العاملين الفلسطينيين في إسرا %51.2والمسةوطنا  والةي ةشكل 

سنة عاملون، بواتل  38-31من األطفال  %1.2واخةةل ج ا  اإلحصا  بيان  باإلشاري إلن أن 
 في تطا  غ ي. %3.2في اليفة المربية، و 3.2%

31/2/2132، األيام، رام هللا  
 

 ناصرة: جئت لزيارة السجين ال السجانيبرر زيارته للالجخ  هشام مصريالشاعر ال .36
ل عواودي: "جئ  ل ياري السجين ال السجان" ب ذف العباري اسة ل الشاعر المصري هشال ودي -الناصري 

يرمن  يراري سريقدل في را أمسرية  انيرة الليلرة فري مدينرة باترة المربيرة.  ،الجخ، أمسية  في مدينة الناصري
وبين  حول  يارة  بين من اعةبرها ةطبيعان  37لكن ةةمة كلمة  االفةةاحية أجج  الجدل داخل أرايي 

 من رح  ب ا وأكد علن تيمة ا من ناحية ال قافة وةواصل الفلسطينيين في الداخل مل أمة ل.
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في معرض ةوييح موتفر  ترال الجرخ إن  يارةر  لرل ةرر  لخدمرة الةطبيرل، برل إنر  جرا  ليرةعلل الصرمود 
 اري جردالن من الناصري وفلسطينيي الداخل، وما لبر  أن ةرابل "أنرةل صرمدةل وغيرركل هرر ". وأ رار  العبر

في المنةديا  االجةماعية وحمل علي  معاريون لل ياري، معةبرين تولر  هرذا اة امرا للفلسرطينيين الرذين 
. واسةف   مقولة  بعرض مرن دافعروا عرن  يارةر  وشراركوا 37هجروا عنوي من أوطان ل ولل ي ربوا عال 

عة  علي  وتال لر  "هرؤال  في أمسية  أم ال الناشط السياسي واالجةماعي الدكةور ع مي حكيل الذي 
لل ي ربوا بل هجروا بقروي سرالز الصر يونية وةواطرؤ األنظمرة العربيرة. ومرل ذلرك ةرابل فري صرفحة  فري 

 للةواصل بين الشعو  ال األنظمة". بك جسران  وس الن  "ورغل ذلك أهالن  الفيسبوك
شررراعر المليرررون  اإلسرررالمية الشررر  الشرررمالي والةجمرررل الررروطني الرررديمقراطي عاريرررا  يررراري لكرررن الحركرررة

 وناشررد  "الحملررة الفلسررطينية للمقاطعررة األكاديميررة وال قافيررة إلسرررائيل واعةبارهررا ةطبيعررا مررل االحررةالل.
 "الجخ إلما  أمسية  المرةقبة، مؤكدي أن العرض يخالب معايير مقاطعة إسرائيل ومناهية الةطبيل.

 31/2/2132 ،القدس العربي، لندن
 
 د اإلرهاب في المنطقةأوج الصهيونيبنكيران: الفكر  .37

ترررال رئررريس الحكومرررة الممربيرررة، عبرررد اإللررر  بنكيرررران، إن "الفكرررر الصررر يوني الرررذي ي لمررري حررر   :السررربيل
الشع  الفلسطيني في العيه، ي م ل أحد عناصر خل  اإلرها  والن اعا  المةطرفة الةري ةعريه علرن 

ي كلمررة لرر  خررالل افةةرراز فعاليررا  واعةبررر بنكيررران فرر وتع ررا المنطقررة العربيررة خررالل السررنوا  األخيررري".
لمعررض الكةررا  الردولي بمدينررة الردار البييررا  )جنرو  العاصررمة الربراط(، أن "اإلرهررا   23 الردوري الررر

الفلسرطينيين، يردفل الربعض للررد علير  برر"ةفجير نفسر " ليفجرر معر  "م سرةقبل  الذي ة مارس  إسرائيل يرد  
لن ةيي  بمواطني ا من الديانرة الي وديرة كمرا هرو حرال وأشار بنكيران إلن أن "فلسطين  ".األمة أييان 

فررري ذا  السررريا  إلرررن أن الشرررع   الممرررر  الرررذي يحرررر  علرررن حقرررو  مواطنيررر  مرررن الي رررود"، الفةررران 
 الفلسطيني ال يمكن  القبول بنظال "األبرةايد" الذي يفري  علي  االحةالل اإلسرائيلي.

 35مر  هرذا العرال، والةري يشرارك في را موةحل فلسرطين، يريب شررب علرن دوري معررض الكةرا  برال
 من الش ر الجاري. 22دولة، وةخةةل فعالياة ا في 

 31/2/2132 ،السبيل، عم ان
 
 علن القبض على جاسوس للموسادي "اإلسالميةالدولة "تنظيم  .38

فررري العررررا  والشرررال ياسرررين رائرررد الحلبررري: ترررال ةنظررريل الدولرررة اإلسرررالمية  ،وكررراال ال –حلررر   ،عواصرررل
ن األخيرر أعلرن ةوبةر  عرن فعلةر  دون إن (داعه)   ألقن القبض علن جاسروس للموسراد اإلسررائيلي، وا 
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والةررري  ،وفررري العرردد السررابل مرررن مجلةرر  الرسررمية "دابررر " الناطقررة باإلنكلي يررة أن يبرري ن الةنظرريل مصرريرف.
 مرس الخمريس، نشرر الةنظريل مرا ترال إن راأةداول ا أنصار الةنظيل علرن شربكا  الةواصرل االجةمراعي، 

( مرررن شررررتي القررردس، حرررول دوافرررل عملررر  لصرررالح عامررران  36مسرررالل ) إسرررماعيلاعةرافرررا  لمحمرررد سرررعيد 
 الموساد للةجسس علن "داعه" وةفاصيل ذلك العمل.

 31/2/2132 ،القدس العربي، لندن
 
 الدولي باإلسراع في تمويل إعادة إعمار غزة المجتمعاألمم المتحدة تطالب  .39

ن ةابعةان لألمل المةحدي، عن أن عدد المنا ل الةي دمرة ا تروا  كشف  منظمةا: فةحي صب از -غ ي 
ألررب وحرردي سرركنية"،  381االحررةالل اإلسرررائيلي إبرران عرردوان ا علررن تطررا  غرر ي الصرريب المايرري بلررغ "

 321ةردمير نحرو  إلرنألفان ةعود لالجئين فلسطينيين، بعدما كان  الةقرديرا  األوليرة ةشرير  331بين ا 
مةان المجةمل الدولي باإلسررا  فري ةنفيرذ ةع داةر  بردفل المبرالغ المخصصرة إلعرادي ألفان. وطالب  المنظ

رفير  عابرد، إن  .ونرروا" لاألوتال رئيس برنامج البنن الةحةية وةطوير المخيما  في وكالة " اإلعمار.
 ألب وحدي سكنية". 331"الحصيلة الن ائية لعدد المنا ل المدمري لالجئين الفلسطينيين بلم  

ب عابد خالل "جلسة اسةما " نظم ا المع رد الفلسرطيني لالةصرال والةنميرة واالئرةالب مرن أجرل وأيا
الن اهة والمسا لة "أمان" يمن مشرو  "رتابة اإلعالل علن شفافية اإلعمار" في مدينة غ ي أمس، أنر  

وحرردي أخرررى  31ألررب وحرردي سرركنية حةررن تبررل ن ايررة العررال المايرري، كمررا ةررل حصررر  68"ةررل حصررر 
ونرررروا" سرررلم  "القررروائل برسرررما  المةيرررررين إلرررن و اري اإلسررركان األوأويرررح أن " ل العرررال الجررراري".خرررال

واألشررمال العامررة الفلسررطينية، الةرري برردورها برردأ  بصرررب مررواد البنررا  ل ررل وفرر  اآلليررة الدوليررة إلعررادي 
 71حرروالن  وأشررار إلررن أن "أونررروا دفعرر  حةررن ن ايررة العررال المايرري لمررالكي اإلعمررار المةفرر  علي ررا".

دوالر أميركرري لةمكيررن ل مررن إصررالز منررا ل ل،  3211و  3111ألررب وحرردي سرركنية مبررالغ ةةررراوز بررين 
 مليون دوالر دفع ا المانحون ألونروا". 61من 

مليررون  81أن "أونررروا ترردر  المبلررغ المطلررو  إلعررادي إعمررار منررا ل الالجئررين بنحررو  إلررنولفرر  عابررد 
الرررردول المانحررررة الةرررري ةع ررررد  بةمويررررل إعررررادي إعمررررار تطررررا  غرررر ي، دوالر"، مطالبرررران المجةمررررل الرررردولي و 

بررر"اإلسرا  برردفل المبررالغ المخصصررة ل ررا كرري ةررةمكن أونررروا مررن ةقررديل المسرراعدي للمةيررررين واإلسرررا  
بحرررل أ مرررة ل، بخاصرررة أن الحرررر  األخيرررري كانررر  شرسررررة ومخةلفرررة عرررن كرررل مرررا سررربق ا مرررن حرررررو  

يررار الةري تامر  ب را أونرروا كانر  شراملة وةةمةرل بالشرفافية وشدد علن أن "عمليرة ةقيريل األ وأ ما ".
عررادي اإلعمررار وةسررليم ا للمؤسسرررا   والن اهررة"، وةع ررد   "نشررر المعررايير الخاصررة بعمليررا  الةقررويل وا 



 
 

 
 

 

           29ص                                     1484 العدد:    31/2/2132 الجمعة التاريخ:

ونفررن أن ةكررون هنراك أي شررب ا  بالفسرراد، نظرران لعمليررة المةابعررة الدائمرة، داعيرران الفلسررطينيين  لنشررها".
 ونروا" في حال كان  هناك شب ا  فساد أو رفض عملية ةقويل األيرار.األ"ةقديل شكاوى لر إلن

من ج ة أخرى، أعلرن الم نردس فري دائرري ال ندسرة والبنرن الةحةيرة فري برنرامج األمرل المةحردي اإلنمرائي 
(UNDP أن البرنامج "حصر ،)ألب وحدي سكنية ةعود لمير الالجئين"، أي مواطنين مرن سركان  11

 ألفان. 381ين، ما يرفل إجمالي عدد الوحدا  المدمري إلن تطا  غ ي األصلي
أسرري حةرن اآلن لمردي  2211 لحرواليوتال تاسل خالل "جلسة االسةما " إن "البرنامج دفل بدل إيجرار 

 ش ور تارب  علن االنة ا  بقيمة نحو أربعة ماليين دوالر ونصب المليون". 5
 31/2/2132 ،الحياة، لندن

 
 يتوقف أنالقدس: عنف المستوطنين يجب  يف القنصل البريطاني .41

الفلسرطينيين مرن تبررل  العنرب يررد   إنترال القنصرل البريطراني العررال فري القردس السررةير مكفيرل  :رال  
عررردل تررردري المررر ارعين الفلسرررطينيين علرررن  أن إلرررن يةوترررب، مشررريران  أنالمسرررةوطنين غيرررر مقبرررول ويجررر  
عرر  القنصرل البريطراني لردى  يارةر  أ و  ى معيشرة ل.علن دخل ل ومسةو  الوصول ألرايي ل يؤ ر ك يران 

تررى: تصرررى، وسررنجل، وةرمسررعيا، والمميرر، لالطررال  علررن ةررر ير المسرةوطنا  المحيطررة ب ررذف القرررى 
 وةداعياة ا علن حياي األفراد، عن صدمة  من مدى ةر ير المسةوطنا  علن هذف القرى. 

 31/2/2132 ،الحياة الجديدة، رام هللا
  
 ةب الفلسطينيائاحتجاز أموال الضر  "إسرائيل"خطورة مواصلة  منقد" يحذر "صندوق الن .40

رال  : حرررذر المم رررل المقررريل لصرررندو  النقرررد الررردولي فررري فلسرررطين راغنرررار غودمنسرررون، مرررن خطررروري 
إلرن  احةجا  أموال اإليرادا  اليريبية "المقاصرة" علرن الويرل االتةصرادي، مشريران  "إسرائيل"مواصلة 

ةركي  مساعدا  المانحين لةوفير ما يل ل من ةمويل، لسد الفجروي الةري أحرد  ا غيرا  أن هناك حاجة ل
 إيرادا  المقاصة.

وأياب غودمنسون، خالل محايري حول "آفرا  االتةصراد العرالمي لمنطقرة الشرر  األوسرط وةوتعرا  
، أمررس، االتةصرراد الفلسررطيني"، نظم ررا مع ررد أبحررا  السياسررا  االتةصررادية "مرراس"، فرري مقرررف برررال  

أن  "بالنسبة للعال الحالي، حةن مل افةراض اسرةئناب ةحرويال  المقاصرة فري غيرون بيرعة شر ور، 
علرن صرعيد الماليرة العامرة، مرل فررض تيرود  حرذران  فنحن نةوتل فجوي ةمويلية كبيري، مرا يسرةدعي موتفران 

ر  لألسرر واسةدرك: إننا نوصري بالحفراظ علرن الةحرويال  ا صارمة علن أجور القطا  العال". لةري ةوجل
 الفقيري ومحدودي الدخل، والمساعدا  االجةماعية في القطا .
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، بسرررب  2132العرررال  تويررران  وترررال: بالنسررربة لليرررفة والقطرررا ، مرررن المررررجح أال يحقررر  االتةصررراد ةعافيررران 
 "إسرررائيل"ارةفررا  درجررة عرردل اليقررين ووجررود العديررد مررن الظررروب المعاكسررة، ومررن أبر هررا عرردل ةحويررل 

المقاصرررة الةررري ةحصرررل ا عرررن السرررلل المسرررةوردي، وةم رررل هرررذف اإليررررادا  نحرررو  ل ررري اإليررررادا  إيررررادا  
وأردب: مررن المرررجح حرردو  انخفرراض حرراد فرري  الصررافية، وهرري يرررورية لموا نررة السررلطة واالتةصرراد.

االسة الك واالسة مار الخا ، نظرا لةخفيض مدفوعا  األجور وغيرها من بنود اإلنفا  العال، علرن 
 الذي اسةل م  ةوتُّب إيرادا  المقاصة، ووجود تيود علن الةمويل.النحو 

 31/2/2132 ،األيام، رام هللا
 
 فنلندا تدعم مستشفيات القدس بمليونين ونصف مليون يورو .42

فادي أبو سعدى: أعلن بيان رسمي صادر عن مكة  مم ل االةحاد األوروبي في فلسطين،  -رال   
مليرون يرورو لحرل  2.2ن ، أن حكومة فنلنردا تررر  المسراهمة بمبلرغ ووصل  "القدس العربي" نسخة م

وجرا  فري  مشاكل مسةشفيا  شرتي القدس نةيجة لأل مة المالية الةي ةعاني من ا السرلطة الفلسرطينية.
البيرران أن المسرراهمة الفنلنديررة الةرري ةسررير عبررر آليررة بيمرراس، سةسرراعد فرري ةمطيررة جرر   مررن الةكرراليب 

   المرين للعاله في مسةشفيا  شرتي القدس من تبل و اري الصحة.المعلقة نةيجة ةحويال
 31/2/2132 ،القدس العربي، لندن

 
 من حماس برام هللا وفد دبلوماسي برازيلي يلتقي نوابا   .43

، مكةرررر  كةلررررة 32/2 ار وفرررد دبلوماسرررري رفيرررل المسررررةوى مررررن سرررفاري البرا يررررل، يررررول الخمررريس  :رال  
ة الةابعة لحركة حماس في المجلس الةشرريعي الفلسرطيني بمدينرة رال  ، "الةميير واإلصالز" البرلماني
والةقن نائر  السرفير البرا يلري مارسريلو سروريس وسركرةيرف األول لينراردو  وسط اليفة المربية المحةلة.

سيلفا، بوفد من نوا  "حماس"، وةباح وا الويل الفلسطيني والةطرورا  السياسرية الةري ةخر  القيرية 
ية علن الساحة الدولية والويل الداخلي الفلسطيني وا عمار ما دمررف االحرةالل اإلسررائيلي فري الفلسطين

وأشررار  مصررادر مررن مكةرر  "الةمييررر واإلصررالز" لررر"تدس برررس" أن  عدوانرر  األخيررر علررن تطررا  غرر ي.
ة النوا  أحمد عطون، محمد طوطح وأيمن دراغمة ةناتشوا والوفد البرا يلي ويل المصالحة الفلسطيني
ومسررةقبل الوسرريط المصررري، عقرر  ترررار المحكمررة المصرررية األخيررر القايرري بررإدراه "كةائرر  القسررال" 

 الذرا  العسكري لحركة حماس يمن تائمة "الةنظيما  اإلرهابية".
 32/2/2132 قدس برس،
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 "مايكروسوفت" تشتري شركة إسرائيلية لصناعة األقالم الرقمية .44
أورد موتررررل "كالكاليسرررر " اإللكةرونرررري المخررررة  باألخبررررار  :أ ب  ، رويةررررر  -نيويررررورك، ةررررل أبيرررر  

ةررريج" اإلسرررائيلية المرروردي األتررالل الرتميررة  -االتةصررادية أمررس، أن "مايكروسرروف " اشررةر  شررركة "إن 
مليررون دوالر. وأيرراب فرري ةقريررر لررل يررذكر فيرر   211والرتررائ  للشاشررا  الةرري ةعمررل برراللمس، بنحررو 

شخصررررران، سررررريةل دمج رررررل فررررري  361ةرررررريج، البرررررالغ عرررررددهل  -مصررررردران أن "معظرررررل العررررراملين فررررري إن 
 -وسيصرربحون جرر  ان مررن مركرر  جديررد للبحررو  والةطرروير". وترردر  تيمررة "إن  "إسرررائيل"مايكروسرروف  

 مليون دوالر عندما جمع  أمواالن في طرز خا  خالل الش ر الجاري. 82ةريج" بر
ل المايري اةفاتران السرةخدال تلرل "إن مرن الشرركة، وتعر  العرا %5.3وكان  "مايكروسوف " الةي ةملرك 

". ومررن بررين ال بررائن الررذين يسررةخدمون 1ةررريج" الرتمرري مررل أج رر ي الكمبيرروةر اللرروحي "سرريرفاس برررو  -
 ةريج" شركا  "سوني" و "فوجيةسو" و"إةه بي" و"لينوفو". -ةكنولوجيا "إن 

 31/2/2132 ،الحياة، لندن
 
 نية تسقطان قضية ضد ناشطي المقاطعةشركة "إلبيت" اإلسرائيلية والحكومة البريطا .45

فرررادي أبرررو سرررعدى: تررررر  الحكومرررة البريطانيرررة وشرررركة األسرررلحة اإلسررررائيلية "إلبيررر " أواخرررر  -رال   
( علرن BDS) "إسررائيل"المايري إسرقاط جميرل الرة ل الموج رة لناشرطي مقاطعرة  كانون ال اني/ ينراير

ل المجررر ري اإلسررررائيلية األخيرررري فررري تطرررا  غررر ي خلفيرررة "احرررةالل ل" لمصرررنل الشرررركة فررري بريطانيرررا، خرررال
 المحةل والمحاصر، وخوفان من أن ةحاكما لةورط ما في جرائل الحر  اإلسرائيلية.

وتبل ساعا  من الموعد الن ائي المقر مرن المحكمرة لةقرديل الحكومرة وشرركة "إلبير " ةفاصريل مةعلقرة 
إن رفرض "إلبير "، وهري  ج رة لةسرعة نشرطا .، أ سرقط  جميرل الرة ل المو "إسررائيل"بةجاري األسلحة مل 

أكبررر شررركة إسرررائيلية لةصررنيل األسررلحة، ةقررديل األدلررة حررول صررادرا  السررالز مررن مصررنع ا البريطرراني 
إلرررن إسررررائيل، الرررذي اسرررةخدل فررري الطرررائرا  بررردون طيرررار خرررالل الحرررر  األخيرررري علرررن غررر ي، وخشرررية 

دولرة االحرةالل، أديرا إلرن هروب مرا مرن  العسركري مرل ةواطؤهراالحكومة البريطانية من كشرب ةفاصريل 
 هذف المواج ة أمال المحكمة.

 31/2/2132 ،القدس العربي، لندن
 
 مداوالت صهيونية حول إمكانية تسخين الجبهة الشمالية مجددا   .46

تال  أوساط عسكرية ص يونية إن  فةح جب ة : ةرجمة مرك  دراسا  وةحليل المعلوما  الصحفية
نان هو أمر خطير، لكون  تد يؤدي لةحويل الج د الحربي لر"ح    " من واسعة علن الحدود مل لب
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المناط  الةي يساعد في ا الجيه السوري إلن الحدود مل "إسرائيل"، بما ييعب الج ود السورية في 
 إخيا  المعارية.

ي كما أن الطرفين، "ح    " و"إسرائيل"، ينطلقان من فريية أن  ال مصلحة ألي طرب من ما ف
فةح جب ا  ملة بة في الجوالن أو لبنان، فإذا كان  "إسرائيل" ةخشن في بداية ال وري السورية من تيال 
الح   بفةح جب ة مع ا لةحويل األنظار عن المج ري الةي ينفذها الجيه السوري بح  المدنيين، فإن 

 هذف االعةبارا  لل ةعد تائمة اليول.
انوي في عمليا  اةخاذ القرارا  العسكرية في األرايي وأياف : النظال السوري ةحول لعامل  

وعلن خلفية الج ود الدبلوماسية الروسية للةوصل لحل سياسي، ةطمح إيران للحفاظ علن  السورية،
نفوذها، وسورية ولبنان بالنسبة ل ا ر مة واحدي ال يمكن الةنا ل عن أحدها مقابل ال انية، وبالنسبة 

بين الح   و"إسرائيل" حد   انوي، وربما هامشي، ويج  احةواؤف يمن  ل ا فإن ةبادل إطال  النار
 الظروب القائمة حةن ال يعرتل الطموحا  االسةراةيجية إليران.

ويمن هذف االعةبارا ، علن إيران أن ةيمن أال ةسمح "إسرائيل" لنفس ا بير  أهداب م مة ل ا 
ل" بشكل صحيح خارطة المصالح اإليرانية، وللح  ، ألن هناك ةكمن الخطوري في عدل ترا ي "إسرائي

وبالةالي فإن أحدا ا  انوية كمقةل مسؤولين أو إطال  نيران عفوية تد يدهور األطراب لويل ال 
يرغ  أحد بالوصول إلي ، ما يعني أن فةح جب ة في الجوالن، ةشكل خطوري كبيري في الويل الذي 

 ب ا  فرعية جديدي:ةعيش  المنطقة، حي  أد  الحر  السورية، لظ ور ج
 ح     يرسل آالب المقاةلين لسورية لمساعدي نظال األسد علن البقا . -
 "إسرائيل" ةعلن أن ا سةعمل علن منل مرور توافل األسلحة من سورية للح   في لبنان. -
منظما  المعارية السورية ةسيطر باطراد علن غالبية الحدود مل "إسرائيل" في مرةفعا   -

 وبعي ا يرةبط بعالتا  مل "إسرائيل". الجوالن،
ةرسخ إيران والح   تاعدي ل ما علن الحافة الشمالية للحدود ذاة ا، ب دب ةوفير تاعدي للعمل يد  -

 "إسرائيل" في مرةفعا  الجوالن.
ونةيجة لحالة االيطرا  هذف، فقد ةوافر  ل ذف األطراب شبكة معقدي من المصالح، بعي ا جديدي، 

سنة في  31األحيان لحرائ  مؤتةة، ما يعني أن ال دو  المةواصل علن مدار ةقود في بعض 
، انة ن، ويةوتل اسةمرار 2115سنوا  في لبنان بعد حر   7، و3681مرةفعا  الجوالن منذ عال 

اليربا  الدورية: يربة ورد فعل، يلي  رد آخر، وبعدها ةجري اةصاال  مك فة من خالل الةدخل 
جن  الحر ، وهو ما ةعةبرف "إسرائيل" حر  اسةن اب خطيري، وهي حر  الدولي في محاولة لة

 يصع  علن الجيه الةعامل مع ا.
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 الردع العسكري

وتد ويع  دوائر صنل القرار في و اري الحر  الص يونية جملة من الشروط الندال  حر  لبنان 
ئيل"، فيج  إعالن الحر  النار من األرايي اللبنانية علن "إسرا إطال ال ال ة أهم ا إذا ةواصل 

علن لبنان وكلما كان الةخوب من ةدميرف مو وتان بشكل أكبر، سيحق  األمر ردعان حقيقيان، ويمنل 
 1وتع  المواج ة، فإن  الة ديد بةدمير لبنان سيقود لوتب النار خالل  إذاالمواج ة الشاملة، ولكن 

 يومان. 11أيال، وليس 
أن الح   ةلق ن يربةن اسةراةيجية، ورد  بيربٍة ةكةيكي ٍة، واآلن المحلل العسكري "أمير أورن" رأى 

سي واصلون في "إسرائيل" مراتبة ةصر فا  الح   في الجوالن، حةن يةرك دوا أن   ترر ةخفيض حد ي 
الةوة ر مل "إسرائيل"، وتيادي الجيه ةرمل بإغال  المل ب الحالي من تبل الح  : هل ةل قوا اليربة، 

ة انةقامي ة، لكن  من يعةقد برن  القيية انة   مل اإليرانيين يعيه في حلل، ألن  األيادي ورد وا بعملي
 اإليراني ة طويلة جدنا.

ر في السنوا  األخيري  فيما أشار "يعكوب عميدرور" مسةشار األمن القومي الساب  أن  الح   حي 
ذا تدرا  عسكري ة هائلة جدنا، ويةحة ل علن "إسرائيل" أْن ة قرر هل  ةوجد ل ا خطوط حمرا  مقابل ، وا 

كان  فعالن الخطوط موجودي، فعلي ا أْن ةقول بعملية عسكري ة، وةكون علن دراية برن  ا سةةلق ن 
اليربا ، وعلن الح   الذي يقول بةنفيذ عمليا  يد  "إسرائيل" أْن يعلل برن  ال من الذي سي جبن من  

 سيكون باهظنا.
الحر  الداخلية  إداريالمةعل  باسةراةيجية  اإليرانياالحةكار السوري  وأياب: "إسرائيل" ةحاول كسر

يعةمد علن انعدال رد ص يوني علن احةالل معظل هيبة الجوالن علن  اإليرانيفي سوريا، والةقدير 
المةطرفة، لكن ا ة ر  حين يخطط الح   لةوسيل  اإلسالميةأيدي منظما  ال وار بما في ا المنظما  

يرانل يبة، وبالنسبة لسوريا سيطرة  في ا فان هذا ةدخل في شؤون ما الداخلية، ولذلك فان  وا 
 معيلة الرد ةل حل ا بشكل مخطط ومحسو .

وأويح أن فةح جب ة واسعة علن الحدود اللبنانية أمر خطير، ألن من شرن  أن يحرب الج ود 
"إسرائيل"، وييعب الج ود  الحربية للح   عن المناط  الةي يساعد ب ا النظال السوري للحدود مل

المعارية، ول ذا ةل اخةيار م ار  شبعا كمكان انطال  الصواريخ علن القوي  إخيا السورية في 
 الص يونية مؤخران.

لكن د."رؤوبين باركو" المسةشر  الص يوني أشار إلن أن الح   ويل لنفس  هدفا وهو السيطري 
  معلقا كمطرتة بدون سندان منذ انسحا  علن لبنان م رسال من سيدف في ط ران، ووجد نفس
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ن حماسة  للوصول لمواج ة مباشري مع ا تل  منذ أن وج   ل  يربة توية  "إسرائيل" من لبنان، وا 
، ومنذ ذلك الحين لل ي صلح ما أصاب  من يرر، وشكل  اليربة الةي أصاب  2115في حر  

أتدل علن ممامري أخرى  إذامةوتل ل   ةذكيرا تاسيا ورادعا للح   بما هو األخيريحماس في السنة 
 يدنا.

وأياب: خسائر حماس بجان  الرد الذي ويعة  "إسرائيل" أمال شبكة صواريخ ل وأنفات ل ييل 
، ولل يةل 2115لبنان في  أصاب الكبيري الةي  واأليرارأمال الح   في الشمال رادعا حقيقيا، 

ي من إيران الواتعة ةح  العقوبا  المربية، الموعود األموالحةن اآلن نظرا لعدل وصول  إصالح ا
وةعاني من النق  في أسعار النفط، ةذكير يومي لنصر   الذي يسكن في مخبئ  العمي  واآلمن 

 في الياحية، ةح  البي  ال جاجي المصنو  من  لبنان ال ه.
سمير جعجل، وخةل بالقول:  عما  الطوائب المخةلفة في لبنان، ومن بين ل أمين جميل وجنبالط و 

حذروا نصر   مرارا وةكرارا أال يجر لبنان لممامري أخرى ةؤدي لةدمير الدولة، ألن "إسرائيل" 
أويح  أن  بكون الح   سياسيا شرعيا في النظال، فان لبنان كل ا بما في ا بنية ا الةحةية وأمالك ا، 

لعسكري للح   في سوريا، الةي ةةحمل نةائج ممامري جديدي عديمة المسؤولية، ما يعني أن النشاط ا
حلقة الوصل الحاسمة واليعيفة في  األسد، هو نشاط وجودي، حي  يشكل األسدة دب إلنقاذ نظال 

للدعل العسكري  األوكسجينلبنان، وهذف الحلقة ةشكل أنبو   –سوريا  –العرا   –محور إيران 
 والمالي والةنظيمي اإليراني لح    .

 القناة األولى 
32/2/2132، 1262ات العبرية الترجم  
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 د. أسعد عبد الرحمن
الةي اعةمد  علي ا إسرائيل لكس  الةعاطب الشعبي األميركي ةةيا ل « القيل المشةركة»يبدو أن 

منذ « جيرو اليل بوس »اليول في خيل ةوةر العالتا  األميركية اإلسرائيلية. وتد كشف  صحيفة 
، و ير االتةصاد والقدس والشةا  «نفةالي بني »يشرب علي ا « اسةراةيجية»قا  عن خطة فةري الن

الي ودي في حكومة نةنياهو، وذلك بالةنسي  مل تادي الجاليا  الي ودية في أرجا  العالل، لةحسين 
صوري الدولة الص يونية. هذا، وسيسةمر  ةنفيذ الخطة العقدين القادمين، وةقول علن مشاريل 

، بعد حالة الف   الةي «الخاره»ادرا  ةسة دب ةع ي  ميامين ال وية الي ودية لدى ي ود ومب
أصاب  دوائر صنل القرار اإلسرائيلي، مل ةنامي مظاهر ةراخي العالتة بين ا وبين الجاليا  الي ودية 
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ئيلية في أرجا  العالل، خاصة إ ر الدراسا  واالسةطالعا  الةي أجري ، بطل  من الحكومة اإلسرا
والمنظما  الي ودية األميركية، والةي أظ ر  أن أعدادان كبيري من الي ود األميركيين يةخلون عن 

 .%81الديانة الي ودية، فيما ةجاو   نسبة ال واه المخةلط لدي ل 
إننا نخسر »بعنوان « يديعو  أحرونو »، نشرة  «ميخال  يلبربرج»وبحس  مقال للكاةبة اإلسرائيلية 

إيافة للة ديدا  الجسيمة الةي ةواج  دولة إسرائيل، وةسةر ر بالج   »، فإن  «يا  المةحديي ود الوال
األساسي من النقاه اإلسرائيلي، هناك خطر اسةراةيجي آخر ال يقل أهمية عن ذلك، وهو األ مة مل 

ال عن إن الجالية الي ودية األكبر في العالل آخذي في االنفص»وةييب: «. ي ود الواليا  المةحدي
«. إسرائيل، بسب  سيطري الةطرب علن الخطا  الي ودي وبسب  فقدان إسرائيل ال وية الديمقراطية

وجد  الجالية الي ودية في الواليا  المةحدي نفس ا بين المطرتة والسندان، أي بين » ل خةم  تائلة: 
لة إسرائيل. وفي نظرهل، ةبرير ح  إسرائيل في الدفا  عن نفس ا، وبين فقدان ال وية الديمقراطية لدو 

 «.نحن دولة ةفةقر إلن تيمة أساسية هي حرية االخةيار
مقاالن ةناول في  حالة الةراجل الخطيري لمكانة إسرائيل « بيرةس لفي»ومن جانب ، كة  البروفيسور 

في حرل الجامعا  ويل إسرائيل »داخل الوسط األكاديمي األميركي والكندي، حي  كة  يقول: 
ل نقل علن شفا السقوط. وحس  ةقرير عصبة منل الةش ير الذي نشر مؤخران، فقد جر  صع ، إْن ل

مناسبة مناهية إلسرائيل في الجامعا  في أرجا   61منذ بداية السنة الدراسية األكاديمية نحو 
يدور الحدي  »ويييب: «. الواليا  المةحدي، أي اليعب مقارنة بالفةري نفس ا من العال المايي

مجلسان طالبيان طرح  علن البح   32ا ، وحواج  وأسوار وهمية. وليس أتل من عن مظاهر 
«. والةصوي  اتةراحا  لسح  االسة مارا  والمقاطعة األكاديمية إلسرائيل. وهي ظاهري غير مسبوتة

ما بدأ تبل بيل سنوا  كمبادرا  محلية في جامعا  تليلة، أصبح حملة منظمة »ويخةل الكاة : 
وايحة: الع ل والمقاطعة إلسرائيل بشكل عال وللمؤسسة األكاديمية اإلسرائيلية بشكل  جدان، وبرهداب

 «.خا 
حةن أفيل »وفي ةفسير ما سب ، أويح الكاة  األميركي جيفري غولدبيرج، في مقال بعنوان 

الشعور بعدل الراحة لدى بعض الي ود »، يقول: «أصدتا  إسرائيل يدركون أن ا منفصلة عن الواتل
يركيين حيال وج ة إسرائيل آخذ في الةحرك نحو االةجاف السائد. فخالل األش ر القليلة المايية، األم

ةحد   مل عدد من األشخا  في العديد من المنظما  الي ودية األيخل. وكان السؤال الذي أ اروف 
م ل الليبرالية هو: ما الذي يفعل  نةنياهو باليبط؟ إذا أجبر الي ود األميركيون علن االخةيار بين تي

-وبين دعل دولة ي ودية يبدو أن ا ةصبح غير ليبرالية باطراد، فإن هؤال  القادي يقولون إن إسرائيل 
 «.الطرب الذي يعاني سةكون-الديمقراطيوليس الح   
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ذا »، محرر «غاري رو نبال »، في مقال ، عن «غولدبيرج»ولعل األمر األهل، تد ةجلن فيما نقل  
بما أنني ما أ ال أعمل »، الصحيفة األميركية الي ودية البار ي، حي  تال: «يكلينيويورك جويه و 

وأعيه في عالل الصحافة الي ودية ألك ر من أربعة عقود، أسةطيل أن تول لك إن  كان  مة  من 
كان  ج نل ة ور في الجالية يد مقاال  افةةاحية ةظ ر في صحيفة ي ودية أميركية ةنةقد السياسة 

لية. لل ةعد ةلك هي الحالة اآلن. وباسةطاعة المةفائل القول إن ذلك يحد  ألن جاليةنا اإلسرائي
أصبح  أك ر انفةاحان وةنويران، لكن المةشائل يسةطيل القول إن  يحد  ألن الناس لل يعودوا ي ةمون 

ؤهل أو بالقدر نفس  وأن ل ال يرةبطون مل إسرائيل من حشاشة تلوب ل بالطريقة نفس ا الةي دره آبا
أجدادهل علي ا. كما تد يكون السب  هو أن ل ي ةمون حقان بإسرائيل، لكن ل ال يةفقون مل السياسة 

 «.الجارية اآلن
31/2/2132، االتحاد، أبو ظبي  

 
 واستياء أميركي نتنياهوغطرسة  .48

 كلوفيس مقصود
يركل، بدا الرئيس في ردف علن األسئلة في مؤةمر صحافي، مشةرك مل المسةشاري األلمانية، أنجيال م

األميركي، باراك أوباما، من عجان ومندهشان من ةمادي رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نةنياهو، في 
ةحدي ، ليس فقط إدارة ، بل، أييان، الخمسة الباتون من الفري  الدولي المفاوض مل إيران. وكرن  

حل المسرلة دبلوماسي ان إن أمكن، في  ناتل علي ل جميعان، ألن ل يةصرفون في المويو ، بما ييمن
حين أن  يريد سل  المويو  بشروط . وبذلك، هو ال يةحدى الواليا  المةحدي فقط، بل، أييان، 
المجةمل الدولي المجمل علن اسةنفاد كل الخيارا  الدبلوماسية، تبل أي إجرا ا  أخرى، ةنطوي 

كرن هذا الملب معنية إسرائيل، حصريان، علن مخاطر دولية جسيمة. بمعنن آخر، يةصرب نةنياهو و 
ب ، وبالةالي، فرض األجندي وف  منظورف، وجعل ةوتي  الخطا  في الكونمرس مناسبة إلعالن هذف 

، المعنية مباشري ب ذا المويو . ف و 3+ 2األجندي، بحي  يبدو وكرن  با  البديل للدول الكبرى 
 تية ا. يبدو وكرن  يشكك في جدوى المفاويا  الراهنة وصد

من ج ة  انية، ما يدعو إلن االسةمرا ، أييان، أن رئيس مجلس النوا ، جون بوينر، ةسر  في 
االسةجابة للخطا ، بحي  بدا وكرن  غل   االعةبارا  اإلسرائيلية من موتل القوي الةي كسب ا نةيجة 

ساس أن السياسة االنةخابا ، علن االعةبارا  األميركية، البروةوكولية من ا والسياسية، علن أ
الخارجية أمر موكول للبي  األبيض أصالن. ليس ذلك فحس ، بل إن  واصل عنادف، وال عل برن 
لن الحد  الذي أحره أنصار إسرائيل من الي ود في الكونمرس وخارج ،  دعوة  كان  في محل ا، وا 
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الرئيس، جون  الذين ترر بعي ل في مجلسي النوا  والشيوش مقاطعة جلسة الخطا ، كما ترر نائ 
 بايدن، مقاطعة . 

واآلن، يسعن هؤال  األنصار إلن إيجاد منابر بديلة، ةوفر ل  أن يلقي الخطا ، م ل مؤةمر اللوبي 
اإلسرائيلي الم مل عقدف في الموعد نفس . لكن، ما يشمل هؤال ، اآلن، عم  الشرش الذي أحد   

سرائيل. ففي ظل نةنياهو مل أوباما، لما تد يؤدي إلي  من يمور العالت ا  الةقليدية بين واشنطن وا 
هذف األجوا ، بدأ الةشكيك في أوساط الرأي العال بنجاعة العالتة الممي ي مل إسرائيل، في يو  
الةحديا  الةي يمارس ا نةنياهو، بحي  بدأ يةكون انطبا  أن  إذا كان يةصرب مل رئيس البلد الذي 

مل اآلخرين، م ل الفلسطينيين الذين يعانون من سياساة ،  وفر ل  كل أسبا  الوتاية والةفو ، فكيب
وةخريب  ما ةسمي المفاويا  العب ية، فيالن عن تيم  المةواصل األرايي الفلسطينية في القدس 
واليفة، ناهيك عن شراسة حروب  الدورية، ومن ا الحر  العدوانية علن غ ي الصيب المايي، 

 وليس ن اية ا. 
جاب ، ألن سلوك نةنياهو صار بم ابة خطر حةن علن الي ود، كما كشف  هذا الةحدي يج  أن ي  

وما  ال  الصحافة اإلسرائيلية الةي تال أحد ناشري ا، جريدي يديعو  أحرونو ، إن م مة  الوحيدي، 
اآلن، هي " إسقاط نةنياهو " في االنةخابا . حةن أن ما تال ب  في أ نا  مشاركة  في الةظاهري 

ريس، بعد االعةدا  اإلرهابي علن مجلة شارلي إيبدو، أ ار االسةيا ، أييان، في صفوب الدولية في با
الي ود، بحي  بدا وكرن  يسةمل الفرصة، ويحرض الي ود الفرنسيين علن ال جري إلن إسرائيلي كما 

يوا " أ ار اسةف ا ف الرئيس أوباما منظما  ك يري، وبعض النوا  الي ود األميركيين الذين احةجوا، ورف
 إهانة رئيسنا"، كما تال المعل  الي ودي في "واشنطن بوس "، ريشارد كوهين. 

ولقد ةسبب  دعوي رئيس مجلس النوا ، بوينر، نةنياهو، باليرر لسمعة ، لكون ا كان  ارةجالية 
ومجرد اسةجابة في غير محل ا لسفير نةنياهو في واشنطن الذي لجر إلن الخدا ي كما ةسبب  باألذى 

نة  ومكانة المؤسسة الةي يرأس ا. فإذا كان نةنياهو يفةرض أن واشنطن ساحة سياسية مباحة ل ، لمكا
ف ل كان علن رئيس النوا  أن يساعدف عن تصد، أو من  اوية ةسديد حسا  مل البي  األبيض، 

 علن ةحقي  ةصورف الذي ساهم  واشنطن، علن مر  ال من، في ةمذية . 
  علن جوان  م مة، ينبمي اسةيعاب ا لف ل أعم  وأشمل لحقيقة ةفكير ةسلط هذف اإلشكالية األيوا

د خالصة الفكر الص يوني، بما هو إمالئي، وال ي   في اآلخرين، كائنان من كانوا،  نةنياهو الذي يجس 
حةن لو كان  واشنطن المعنية. األمر الذي يةطل  ةصحيح المقاربا  وطر  الةعامل، وعدل الةمادي 

علن مفاويا  عب ية، بالشكل الذي عرفناف. كما أن  علن الالئحة العربية في  في المراهنا 
االنةخابا  كما علن "دائري الوجدان" في إسرائيل دراسة هذف اإلشكالية، بما يساعد علن بلوري ف ل 
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أعم  للسلوك اإلسرائيلي خالل مسيري "المفاويا " الةي كفل  إج اي ا طوال أك ر من عشرين 
لو. فما حصل في واشنطن، أخيران، ال بد  وأن يعم  القناعة برن إسرائيل ال يوجد في سنة منذ أوس

تاموس ا سالل، خصوصان ةجاف الشع  الفلسطيني. وهذف فرصة للعر  لكي يعيدوا للقيية الفلسطينية 
 أولوية ا، وبما يساهل في إعادي ةصحيح االلة ال الةاريخي ب ا.

31/2/2132، العربي الجديد، لندن  
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 غيورا ايالند
ةشدد حملة االنةخابا  الحالية في ظل العب : فمن ج ة انقسال الخريطة السياسية بين يمين ويسار 

الفلسطيني، ومن الج ة  –يةقرر علن نحو شب  حصري بنا  علن الموتب من الن ا  اإلسرائيلي 
، ال يمكن الفرار من المويو  األسب. لشدي األح ا لمويو  ال يذكر في رسائل يكاد هذا ا األخرى

ويل دولة  حاسل علن، والطريقة الةي يمكن ان يحل في ا سيكون ةر ير إدارة الذي لوجودف، شكل 
 إسرائيل.

 
 على ماذا الجدال؟

لةي عري  تبل "المعسكر الص يوني"، "يوجد مسةقبل" و"ميرةس"، يؤيدون عمليا "خطة كلينةون" ا
 58حل الن ا  يقول علن أساس وجود دولةين، الحدود بين ما هي خطوط  أنسنة وةقول ببساطة  33

إسرائيلي  ألب 311من  أك ر إخال  إلنبةعديال  طفيفة. وحس  هذف الخطة، سةكون  مة حاجة 
 من منا ل ل، ولن ةكون سيطري إسرائيلية في المور، وسةقسل القدس.

دولة فلسطينية ويؤيد منح حكل ذاةي لسكان اليفة، موتب  إتامةيعارض رسميا  "البي  الي ودي"
 مشاب  عمليا لموتب "الليكود" في ع د بيمن. 

وماذا يقول "الليكود"؟ نةنياهو ويعلون يقوالن نعل لدولة فلسطينية ولكن مل ةحفظين م مين: أوال، ليس 
 ك يرا عما اتةرز في خطة كلينةون.االن،  انيا، إلسرائيل مطال  اتليمية وأمنية ةخةلب 

 
 ما هو الطريق الصحيح؟

في سلوك . "الليكود"،  اإليجابي األمروعيا ومسؤولية، ولكن في هذا ينة ي  أك رموتب "الليكود" 
في الطري  إلن ذلك.  األخطا الذي يؤيد حاليا إداري الن ا  وليس المحاولة الفورية لحل ، يك ر من 

لعالل فان المشرو  االسةيطاني ليس تانونيا واسةمرار البنا  في المسةوطنا  هكذا م ال في نظر كل ا
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يكشب بان إسرائيل ةكذ  حين ةةحد  عن "دولةين"، وعمليا ةخل  ويعا يكون في  هذا الحل غير 
 تابل للةطبي .

، وايح للجميل ان الةجميد المطل  ليس ممكنا. فما الحل، إذان؟ األميركيون األخرىمن الج ة  
تةرحوا تبل عشر سنوا  الصيمة الةالية: إعداد خريطة مةف  علي ا إسرائيليا وأميركيا ةةحدد في ا ا

إسرائيل ةةمكن من  –بما في ا المسةوطنا  المع ولة  –دائري حول منطقة البنا  في كل مسةوطنة 
 البنا  تدر ما ةشا  داخل هذف الةخول ولكن ليس خلف ا.

، األراييسوا تلقين من مجرد البنا ، بل فقط من تيل الم يد من المنط  األميركي وايح: ف ل لي
والصيمة المقةرحة يفةرض أن ةوا ن بين األمرين. حقيقة ان إسرائيل ةعارض ةرةيبا من هذا القبيل 

 االدعا  بان البنا  في المسةوطنا  هو الذي يقوض المسيري السلمية. واألوروبيينةسمح ألبو ما ن 
، تد األخيري ودية في العاصمة وال سيما خلب الخط  أحيا في القدس. بنا   م ال آخر هو البنا 

يكون حيويا، ولكن في الوت  ذاة  ةشجل الحكومة أييا بنا  منا ل ومؤسسا  ي ودية في تل  
ال يؤدي  األمر، ولكن اإلجرا ا عربية مكةظة، وليس وايحا ما هي المصلحة من م ل هذف  أحيا 
 رائيل، وال سيما في واشنطن.المي  علن إس إلن إال

م ال  ال  هو وتب ةحويل أموال السلطة الفلسطينية. ففيال عن  يادي المي  علن إسرائيل من 
ذلك السلوك المةردد بالنسبة للحرل،  إلنجان  العالل، فان م ل هذا الفعل ال يحق  شيئا. نييب 
خطا   إللقا المبادري  أيياواآلن  ،وأوروبيةالةصريحا  اإلسرائيلية المسيئة يد شخصيا  أميركية 

 –وعن ح  حاليا  –الحكومة ةفيل  أن، والنةيجة هي األبيضفي واشنطن رغل معارية البي  
 الن ا  بدالن من حل ، ولكن ا ةديرف علن نحو سيئ جدا. إداري

32/2/2132، "يديعوت"  
31/2/2132، األيام، رام هللا  
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ريعاموس هرئيل وجاكي خو   
أ ييب إلن تائمة ال جوما  المشةركة لنظال األسد وح     ومسةشارين من حرس ال وري اإليراني 
في جنو  سوريا، نجاز جديد، حي  نجح  توا  النظال في اسةرجا  السيطري علن عدي ترى 

، ةقل األسبو وبلدا  من أيدي المةمردين. المنطقة الةي يدور في ا ال جول، الذي بدأ في بداية هذا 
بين بلدي درعا والج   الجنوبي من الحدود مل إسرائيل في هيبة الجوالن. هذف العملية ةظ ر محاولة 

.و ير الخارجية 2133المةمردين من مناط  سيطروا علي ا في منةصب  إلبعادالرئيس بشار األسد 
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إلسرائيل بالقر   منطقة آمنة بإتامةأن سوريا لن ةسمح  أيالالسوري، وليد المعلل، أعلن تبل بيعة 
 األولمن الحدود بين الدولةين من تبل المةمردين. و ير الدفا  موشي  يعلون تال في ةشرين 

إن  يوجد إلسرائيل ةفاهما  مل المعةدلين في منظما  المةمردين، « هآرةس»المايي في مقابلة مل 
نظما  المةطرفة م ل والةي بحسب ا يحافظون علن ال دو  في منطقة الحدود ر وي بعدون عن ا الم

 جب ة النصري المةماهية مل القاعدي.
اإلسرائيلية الةي ةشمل العاله في  اإلنسانيةإن ل يقومون بذلك، حس  أتوال ، مقابل المساعدي 
 في القرى القريبة من الحدود. لألطفالالمسةشفيا ، والة ويد بالبطانيا  في الشةا  وبالمذا  

ن أن  منذ فةري طويلة أن العالتا  بين إسرائيل ومنظما  المعارية النظال السوري وح     ي عمو 
نظال  إسقاطعميقة جدا، وأن إسرائيل وتف  فعليا إلن جان  جب ة النصري من اجل مساعدة ا في 

األسد، لكي ةفةح بذلك جب ة بواسطة ا ةسةطيل الةنظيما  السنية المةطرفة م اجمة ح     من 
اللبنانية. في بعض الحاال  ةل ةوجي  اة اما  مشاب ة  األرايي، مرورا إلن الج ة الجنوبية الشرتية

 النظال في دمش . إسقاطةجاف االردن، ب عل أن ا ج   من نفس الجب ة الواسعة الةي ةعمل علن 
يران الةي نف  في المايي ةواجدها في الجان  السوري من الجوالن، ةعةرب اآلن بعد  ح     وا 

كانون ال اني الةي تةل في ا سةة من نشطا  ح      37المنسوبة إلن إسرائيل في عملية الةصفية 
وجنرال من حرس ال وري اإليراني، اآلن ةعةرب برن لنشاطاة ل في الجوالن هناك هدب م دوه: 

 إيافيةالمةمردين عن الحدود ولويل ةحٍد أمال إسرائيل بواسطة فةح جب ة  إبعادمساعدي األسد في 
)هجما  عسكرية( من الحدود السورية، ردا علن العمليا  ال جومية الةي ينسبون ا هل « ةللمقاوم»

 والنظال السوري إلسرائيل في مناط  سوريا ولبنان.
السورية واللبنانية فقد شارك عدي آالب من الجنود الةابعين للنظال  اإلعاللوحس  الةقارير في وسائل 

 ةلع  في هذا ال جول دورا مرك يا، كما تاموا في في ال جول في جنو  سوريا. توا  ح    
في المعارك في منطقة القصير والقلمون، بمحاذاي الحدود السورية اللبنانية. ومل  األخيرةينالسنةين 

يواج  صعوبا  في هذف  األسدلدي ل انطبا  برن ةقدل توا   اإلسرائيلي األمنذلك فان ل في ج ا  
 المرحلة.

الصعوبا  إلن مشاكل ةةعل  بالروز القةالية وتدرا  الجيه السوري  سرائيليةاإلوة رجل المصادر 
 سنوا ، ويةحمل أربلالذي يحار  المةمردين منذ 

خسائر كبيري ويعاني من النق  في الوسائل القةالية والجنود. كذلك ح     الذي اكةس  خبرا  
الذي يؤ ر األمر مقاةلي  في المعارك، عملية كبيري خالل سنوا  الحر  في سوريا، فقد المئا  من 

إن  في جنو  سوريا بدأ « هآرةس». أحد المقربين من نظال األسد تال لر األرضعلن أدا  تواة  علن 
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هو ةرمين العاصمة دمش  من المر  والجنو ، نظرا لةعاظل  األساسيهجول واسل جدا، هدف  
وايح من تبل إسرائيل لةنظيما  ال جوما  من هذف الجب ة وخصوصا بسب  ما اعةبرف كدعل 

أطلق  منظما  المةمردين بيل مرا  صواريخ وتذائب من الجنو   األخيري األسابيلالمةمردين. في 
باةجاف دمش . يبدو أن هجول النظال هدب إلن اسةمالل حقيقة أن أتوى ةنظيما  المعارية، الدولة 

محدود، موجودي اآلن في حالة دفا   اإلسالمية )داعه(، الةي حيورها في جنو  الدولة بدون شك
 السورية والعراتية. األرايينظرا للعملية الجوية واسعة النطا  الةي يشن ا يدها الةحالب الدولي في 

السورية أصدر  ةقارير ةقول إن جيه األسد نجح في اسةرجا  السيطري علن عدي  اإلعاللوسائل 
طري في الجوالن. كما ةل اسةرجا  بلدي خربة غ الة بلدا  وترى في المنطقة الواتعة بين درعا والقني

العربية ةحد   ةقارير عن  اإلعالل. في وسائل 2131منذ أيار  األولنالقريبة من درعا، للمري 
عشرا  القةلن في المعارك في المنطقة حةن اآلن. الجيه السوري دفل بمركبا  مصفحة باةجاف 

س بين درعا ودمش  ب دب ةرمين السيطري علن الممر مرك ية ةسيطر علن الشار  الرئي إشرابنقاط 
المرك ي في جنو  الدولة. ووفقا لمنشورا  غير رسمية يقب علن رأس طاتل المسةشارين اإليراني 

 األكبرالموجود مل توا  األسد في الحر  في الجنو ، الجنرال تاسل سليماني، اليابط اإليراني 
 في حرس ال وري.« القدس توي»الذي يعمل خاره إيران، وتائد لوا  

المؤيدي لمنظما  المعارية دعوي ليخ ةع ي ا  ومةطوعين إلن  اإلنةرن في المقابل نشر  مواتل 
منطقة درعا والقنيطري ب دب صد ةقدل توا  األسد وحلفائ ا في جنو  سوريا. يبدو أن المرحلة 

كبر وي يد الجيه السوري لل جول لل ةبدأ بعد، لكن عندما يةل في ا اسةخدال توا  أ األساسية
اسةخدام  للطائرا  المروحية والطائرا  القةالية الموجودي في حو ة  ر نقطة الةفو  البار ي للنظال 
علن طول فةري القةال ر سيدور عندها تةال بقوي أكبر، يكون مقرونا بعدد كبير من المصابين، مقاةلين 

 ومدنيين، من الجانبين.
 

 حزب هللا مكشوف استخباريا
الةي ةصدر في لندن، أن ح     اسة دب « العربي الجديد»ذلك، نشر  أمس صحيفة  أ نا 

. وحس  هذا اإلعالن الذي اسةند إلن مصادر مقربة أولمر  أهودالةعرض لرئيس الحكومة الساب  
، الذي اة م  بالمسؤولية عن اغةيال عماد ممنية أولمر من ح     فان الةنظيل خطط الغةيال 

المخطط بسب  أن  إحباط. وتد ةل 2117ي اعةبر رئيس الذرا  العسكري لح     في شباط الذ
المعلوما  عن هذف العملية ةل ةسريب ا إلسرائيل عن طري  محمد شورب ، وهو من كبار تسل 
عمليا  ح    ، حي  كشب الةنظيل مؤخرا برن  اعةقل واعةرب برن  ةل ةشميل  كعميل للمخابرا  
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يلية. وحس  وسائل اإلعالل العربية فان المعلوما  الةي نقل ا شورب  إلسرائيل ساعد  في اإلسرائ
اإلسرائيلية في الخاره بعد اغةيال ممنية  لألهدابعشرا  محاوال  ح     لعمليا  انةقامية  إحباط
 األ .

لذي سمح بنشرف تبل أك ر من سنة ا أولمر الةقرير في الصحيفة اللندنية يفسر ةع ي  الحماية علن 
أييب  2131 األوللح     كان كما يبدو االنةقال لممنية، لكن في كانون  األساسياآلن. الدافل 

، ة نس  إلسرائيل، الةي تةل  في ا شخصية كبيري من ح   أخرىلمخطط االغةيال دافل آخر ر عملية 
 نو  بيرو .  هي حسن اللقيس من خالل إطال  النار علي  من مسلحين كمنوا ل  ج

حباطإن اخةيار اللقيس وممنية األ  وممنية االبن،  نقطة  أخرى، ةؤكد مري برولمر مخطط المس  وا 
الةي ة مكن  –يعب جوهرية لدى ح     ر الةنظيل مكشوب أمال االخةرا  االسةخباري المعادي 
غل أن السكرةير أعدا ف من الةشويه علن مخططاة  والمس بكبار رجال الذرا  العسكري ل . لكن ر 

العال لح     حسن نصر   ةفاخر بالرد السريل نسبيا لمنظمة  علن االغةيال في الجوالن بواسطة 
كمين مياد الدبابا  يد دورية جفعاةي في جبل هار دوب في م ار  شبعا، يبدو أن هذا ليس 

واالسةخبارا  في  اإلرها باليروري ن اية القصة. إيران وح     ي شملون ج ا ا مةشعبا لنشاطا  
 إطارفي  أخرىمناط  مخةلفة في العالل. ليس مسةبعدا أن  في الوت  المناس  ل ل سةرةي عملية 
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32/2/2132هآرتس   
31/2/2132، القدس العربي، لندن  

 
 :ركاريكاتي .50

 

 
 31/2/2132الجديد، لندن،  يالعرب


