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 عن أموالنا "إسرائيل"لكسمبورغ: مضطرون التخاذ خطوات صعبة إذا لم تفرج عباس من  
لم  طرمر   قمال المرسيم موممود عبمامن ا ننما م مطرون خطوما  وطموات صم ب ن   ا: وفما –لوكسممبور  

  سراسيل عن أموالناا.
ن فمي مممطمر صمموري ممر وايمر وارجيم  دوقيم  لكسمممبور  جمان اسميأبورنن مسما  أمممم عبماموأ ما  

الجم  ن اأن هناك ق ي  وطيرةن فإسراسيل طوطجا أموالنا وه ا ي ني أن الدول  الرأسطيني  سطكون في 
عأم   سمراسيل لرفمرا  عمن أموالنمان مأاق واألمور سطكون ص ب  عأينان ونطأب ممن ال مال  أن ي م ط 

خ فإن هناك وطوات ص ب  م طرون خطوا هاا.  وا 
وقممال ا ن هنمماك مشممكأ  مطأاممم  بيننمما وبممين اهسممراسيأيين وهممي أننمم  يبنممون المسممطوطنات وهممي موالرمم  

 لأقوانين الدولي ان م يرا أنه   ا اسطمرت  سراسيل بالبنا  اخسطيطاني فأن طكون هناك مراو ات.
ا  عبام اأننا كرأسطينيين نممن أن الطريق الوويد لأسال  همو ممن ومالل المراو ماتن وعنمدما وأ 

نطأب اخعطمرا  ممن أي دولم  برأسمطين أو أن طمدعمنا فمي مجأمم األممنن فمنون خ نريمدها أن ط مادي 
  سراسيل بل أن طبقي عأ  عالقاطنا م نان وأن طدع  الوقا.

وا و  ل مأي  السال  في الشرق األوسطن وبواج   لم  وأمول  وطابر عبام: اأننا بواج   ل  مرج ي 
 ج ري  مر مدة امني  موددة لأطراوض لأوصول  ل  ول نناسيا.

وأكد عبام أننا  د اهرهمابن وممر الوأمول السياسمي ن و مد طوويمل الصمراش فمي الشمرق األوسمط  لم  
 صراش ديني.

رأسمطينن أبراهما رفمر الطم يمل الدبأوماسمين وشكر عبامن لوكسمبور  عأ  مواقرنما السياسمي  الداعمم  ل
 كما شكرها عأ  الدع  اخقطصادي.

وأ نممم  عبمممام عأممم  قمممرار اخطوممماد األوروبمممي باعطبمممار المسمممطوطنات عيمممر شمممرعي  وعمممد  الط اممممل ممممر 
 منطجاطنان قاسال اه ه وطوة جيدة ونون كرأسطينيين أي ا نقاطر ه ه المنطجاتا.

عبامن أعأمن وايمر وارجيم  دوقيم  لكسممبور  جمان اسميأبورنن وفي ممطمر صوري مر الرسيم مومود 
 مسا  أمم الجم  ن عن رفر مسطوى الطم يل الرأسطيني  ل  ب    ورسيسنا  ل  سرير.

مممن جانبممهن شممكر الممرسيم مومممود عبممامن وايممر وارجيمم  لكسمممبور  عأمم  همم ه الوطممواتن وعأمم  دعمم  
 بالده لرأسطين.

وكسمممبور ن مسمما  أمممم الجم مم ن رسمميم برلمممان لوكسمممبور  والمم   لممك الطقمم  الممرسيم فممي ال اصممم  ل
 مارم بارطولوميون بو ور واير وارجي  ه ا البأد جان اسيأبورن.
 وجرى والل الأقا  بوث مجمل الططورات في فأسطين والمنطق .
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والطق  الرسيم عبام في ال اصمم  لوكسممبور ن أممم الجم م ن رسميم وارا  لوكسممبور  ومافيير بيطمل 
 ه ططورات األو اش في فأسطين بشكل واص ومنطق  الشرق األوسط عموما.وبوث م 

كممما وعقممد الممرسيم عبممام ب ممد جنممر أمممم الجم مم ن جأسمم  مباو ممات مممر الممدوق األكبممر لأوكسمممبور  
 هنرين و لك في قصر الدوق في لوكسمبور .

ت اهسمراسيأي  وبوث الرسيم مر الدوق هنري مجممل الططمورات فمي فأسمطين والمنطقم ن مبمراا اهجمرا ا
وأ نمم  الممرسيم وممالل الأقمما  عأمم  دعمم   أواديمم  الجانممب الطممي طأقممي بجاللنمما سممأبا عأمم  عمأيمم  السممال .

 لوكسمبور  لأش ب الرأسطيني وق يطه.
  14/2/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 "إسرائيل"قراطية" و زعبي من الترشح يكشف زيف "ديمحنين : قرار منع النائب عزام األحمد 
رسمميم كطأمم  فممطل البرلمانيمم  فممي المجأممم الطشممري ي فممي طصممريل صمموري  األومممداسممطنكر عمماا  : ا  هللار 

بمنمر ونمين اعبمي ممن الطرشمل خنطوابمات الكنيسمت  اهسراسيأي صدر عنه أمم قرار لجن  اخنطوابات 
 المقبأ .
الوقيقمي الأديمقراطيم  ه ا القرار ي كم الوجمه ال نصمري و  أنكطأ  فطل البرلماني  طرى  أن األومدوقال 

ال ي يواصل اوطالل  أنا األومدلطسويقنا في ال ال . وأ ا    سراسيلا الماير  الطي طس ي اهسراسيأي 
 يمارسناا. أن أويدعي الديمقراطي   أنالرأسطيني  ويصادر وري  الش ب الرأسطيني خ يمكنه  األرض
خ سميما اخطوماد البرلمماني المدولي  واهقأيميم ي  النيسات والممسسات البرلماني  الدول  ل  األومدوطوجه 

همم ا القممرار  هدانم وكافم  البرلمانممات فمي ال ممال   أوروبمماوالبرلممان األوروبممي والجم يم  البرلمانيمم  لمجأمم 
لاا   لأطراجمر عنمه وطمكمين الناسمب اعبمي ممن ممارسم  وقنما المديمقراطي فمي طم يمل   سمراسيلال نصري وا 

 ي الداول والدفاش عن ق اياه ال ادل .ش بنا الرأسطيني ف أبنا 
 14/2/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 تعمل جاهدة  على إغراق المستوطنات باألموال بهدف البناء والتوسععشراوي: "إسرائيل"  

قالت ونان عشراوي ع و الأجن  الطنري ي  لمنجم  الطوريرن  نه في الوقت : را  هللا م فادي أبو س دى
فيمممه  سمممراسيل القرصمممن  عأممم  أمممموال الشممم ب الرأسمممطينين واوطجااهممما عاسمممدات ال مممراسب  الممم ي طممممارم

الرأسطيني ن نراها ط مل جاهدًة عأ   عراق المسطوطنات باألموال بنمد  البنما  والطوسمرن عأم  وسماب 
 ومقدراطه. هالمواطن الرأسطيني وموارد
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سمياق موطمط  سمراسيأي لأق ما   وأ افت أن طك ي  اخسطيطان وسرق  المايمد ممن األرا مي يمأطي فمي
عأم  أرض فأسمطين الطاريويم ن وهمو جما  ممن م ركم  «  سمراسيل الكبمرى»عأ  دول  فأسمطينن وفمرض 

اخنطوابممات اهسممراسيأي  الطممي طنممد   لمم  كسممب أصمموات المسممطوطنين ومرا مماطن  عأمم  وسمماب وقمموق 
 الرأسطينيين.

 14/2/2112، القدس العربي، لندن

 
 كوريا الجنوبيةالقات الثنائية مع المالكي يبحث العرياض  

بوث واير الوارجي  الرأسطيني رياض المالكي مر واير الوارجي  الكوري الجنوبي : رويطرا –سيول 
 يون بيون سي والل اجطماش في سيول أمم ط ايا ال القات ال ناسي .

ة الوارجيمم  وكمان المممالكي وصممل  لمم  سميول أول مممن أمممم فممي ايممارة طسمط رق ومسمم  أيمما . وقالممت واار 
في كوريا الجنوبي   ن من المطوقر أن يناقش الوايران المصالل المشطرك  والو ر فمي الشمرق األوسمط 
وشمممبه الجايمممرة الكوريممم . وأ مممافت أن كوريممما الجنوبيممم  فطومممت مكاطمممب طم يأيممم  فمممي را  هللا فمممي ال مممر  

 ال ربي  رع  أن الجانبين ل  يقيما عالقات ديبأوماسي  رسميًا.
  14/2/2112ندن، الحياة، ل

 
 وليس ثنائيا   أبو مرزوق: أي اتفاق للمصالحة يجب أن يكون فصائليا   

أكد القيادي في ورك  ومام الدكطور موس  أبو مراوقن أن أي اطراق مصمالو  مقبمل يجمب : القاهرة
 أن يكون فصاسأيا وليم  ناسيا بين وركطي اوماما وافطلا.

دم بمرمان أن اومماما مطمسمك  بالمصمالو  وبطنريم  وأو ل أبو ممراوق فمي طصمريوات واصم  لمم اقم
 كل ما ط  الطوافق بشأنه دون اسط نا .

وأ ممما : اخ طوجمممد دولممم  فأسمممطيني  فمممي عممماة وخ دولممم  فأسمممطيني  بمممدون عممماةن كمممما أنمممه خ طوجمممد دولممم  
 فأسطيني  في ال ر  بدون عاةان عأ  ود ط بيره.

( بينه وبين رسيم 2|13ي مسا  اليو  الجم   )و كر أبو مراوقن أن هناك لقا  من المرطقب أن يجر 
كطأ  افطلا في المجأم الطشري ي عماا  األوممد فمي القماهرة لبومث سمبل طنريم  اطرماق المصمالو ن وايمارة 

 وفد منجم  الطورير  ل  القطاشن لكنه ل  ي كر أي  طراصيل   افي  عن الأقا .
 13/2/2112، قدس برس
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 زة فلماذا تشترط حماس وفدا  فصائليا ؟فتح: لم نشترط توجه وفد موحد لغ 
اومممد عسمما  المطوممدث باسمم  الوركمم  انممه عنممدما قممررت الأجنمم  الطنري يمم  باجطماعنمما المم ي  هللا: قممالرا  

يطوجممممه ل مممماة وفممممد منجممممم  الطوريممممر  أنبرساسمممم  الممممرسيم مومممممود عبممممام  21/1/2112عقممممد بطمممماري  
فيممما  23/4/2114فممق المموطني بطمماري  الرأسممطيني  المم ي اطرممق مممر ومممام عأمم  طشممكيل وكوممم  الطوا

ممن  أولفكنما  اهوموة ال   ممن  أوينج  لأوفد ا نان  أنعأيه الب ض اس  )اطراق الشاطئ( عأ   أطأق
 طجاوب مر ه ا القرار. 

ممن بيمروت ويمث كمان فمي  األوممدوأ ا  عسا  انه ب د عودة ع و الأجن  المركاي  لأورك  عاا  
فينا طشكيل وفد موومد وطم   أقرتوة عقدت عدة اجطماعات لأرصاسل منم  طط أق بأمن موي  عين الوأ

 األجموا اطصماخت ممر وممام والم نيمين ممن اجمل طنيسم   بمإجرا اوطيار األومد رسيسا له وكأم  كم لك 
 منم  الوفد. هنجاح

يكون الوفد موودًا وط  طشطرط ومام بان يكون الوفد فصاسأيًان  أنوركطه ل  طشطرط  أنعسا   وأكد
الوفممود عممادة لنمما وجنممات نجممر ليسممت بال ممرورة  أنم مميرا  مننمما وممما النممد   الشممروط ا ا همم ه فأممم

كنمما  اهبممين كوفممود فممال داعممي    الأرصمماسل قممال  األويممرفممي اخجطممماش  األومممدططابقنمما لمم لك فممإن عمماا  
 لوجود رسيم لأوفد.

وممالل اخطصمماخت ونمموفر المناوممات مممن  األجمموا وشممدد عسمما  عأمم  انممه فممي الوقممت المم ي كنمما ننيممئ 
 األجمموا ومممام عأمم  طمموطير  أصممرتايممارة الوفممد وانجمماا منمطممه فقممد  هنجمماحالمباشممرة وعيممر المباشممرة 

 منم  الوفد. أما لو ر ال راقيل 
 14/2/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 عمار غزةإحماس: لن نسلم سالحنا مقابل إعادة  

عممار عماة بطسمأي  سمالح المقاومم ن ممكمدة   عمادة جددت ورك  ومامن رف نا القاطر لمسماوم    : عاة
 لن طسكت عما يودث لأمسجد األقص  المبارك من طدنيم يومي. أننا

( فمي المسمجد ال مممري 2|13وقمال القيمادي فمي الوركمم   سمماعيل ر موان وممالل وطبم  الجم م  اليممو  )
رفض ال مم وطات الكبيممر ب مماة: ان بممر عممن رف ممنا القمماطر لأمسمماوم  عأمم  سممالح المقاوممم ن وكمم لك نمم

 والممامرات الطي طواك  د قطاش عاةن من عدة أطرا ا.
عمممار عمماة بسممموب   وأ مما : الممن نسمماو  عأمم  سمممالح البندقيمم ن واخوممطالل اهسممراسيأي يريمممد مقاي مم  

 سالح المقاوم ا.
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االم انماة  وططرق ر وان  ل  الوصار الصنيوني المسطمر منم   مانيم  أعموا  عأم  قطماش عماةن وقمال:
ي عاة جرا  الوصار ال ي طال كل مناوي الوياة ومن كمل القطاعمات اخجطماعيم  والصموي  شديدة ف

 والط أيمي  البيسي  واهنساني ا.
 وأ ا : ا كار    نساني  موقق  طقر ألهأنا في القطاش ما ب د  ال   وروب شننا اخوطاللا.

ط ممرض لممه أهممالي القطمماش واسممطنكر ر مموان الصمممت ال ربممي وال ممالمي طجمماه الوصممار الصممنيوني وممما ي
عممالق الم ممابر واألنرمماقن باه مماف   لمم  م انمماة أصممواب  مممن أامممات فممي الكنربمما  والوقممود والرواطممب وا 

آخ  ممريض وجمريل بواجم  لأ مال   11المناال المدمرة فمي الومربن كمما أشمار  لم  وجمود أك مر ممن 
 بالوار .

ينممم  القمممدم ممممن اقطواممممات يوميممم  مممما يط مممرض لمممه المسمممجد األقصممم  المبمممارك ومد  لممم وأشمممار ر ممموان 
 ومواول  لطقسي  المسجد األقص  امانيا ومكانيا.

وأكممد أن همم ه المومماوخت الصممنيوني  طممط  عأمم  مممرأى ومسمممر ال ممال  وفممي جممل صمممت دولممي وعربممي خ 
 م يل لهن داعًيا المقاوم   ل  الدفاش عن المسجد األقص  بكل ما طمأك من قوة.

 13/2/2112، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 البردويل: ال موعد محدد ا للقاء أبو مرزوق واألحمد و"فتح" غير جادة 
قال القيادي في ورك  ومام صالح البردويلن  نه ل  يط  طوديد أي موعد لأقا  فمي القماهرة بمين : عاة

ع مو المكطممب السياسممي لوركطمه موسمم  أبممو ممراوقن وع ممو الأجنمم  المركايم  لوركمم  افممطلا ومسمممول 
 الو  فينا عاا  األومد.مأ  المص

وأ ا  البردويل لوكال  األنا ول  ن الم أومات الطي طداولطنا وساسل اهعال  وول لقا  مرطقمب بمين 
 أبو مراوق واألومدن الجم  ن في القاهرة اعير صويو ا؛ فوط  الأوج  ل  يط  طوديد موعد لأقا .

قطمماش عمماة لبوممث طنريمم  واسممطكمال مأرممات أو ممل البردويممل أن ايممارة وفممد منجممم  الطوريممر الرأسممطيني  لو 
المصالو  ل  يط  طوديد مواعيمد لنما اوطم  اليمو ان مطنمما وركم  افمطلا بأننما عيمر جمادة فمي  رسمال وفمد 

 المنجم   ل  القطاش.
وأشار  ل  أن الرصاسل الرأسطيني  في قطماش عماة طوافقمت عأم  أن طكمون لقما ات المصمالو  فصماسأي  

يسممت  ناسيم  )بممين وممام وفممطل( ن وأن يمط  واللنمما مناقشم  كافمم  الق ممايان بمشمارك  جميممر الرصماسل ول
وي قبنممما ططبيمممق لكافممم  بنمممود المصمممالو  بمممما فينممما ومممل أامممم  رواطمممب مممموجري عممماةن وطر يمممل المجأمممم 

عادة  عمار ما دمرطه الورب األويرة عأ  القطاش.  الطشري ي الرأسطينين وا 
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 مممور جميمممر الرصممماسلن أو رف مممنا لومممل أامممم  وشمممدد عأممم  أن رفمممض وركممم  افمممطلا ل قمممد لقممما ات بو
عممممادة اهعمممممار وطر يممممل اهطممممار القيممممادي لمنجممممم  الطوريممممر  الممممموجرين وطر يممممل المجأممممم الطشممممري ي وا 

 الرأسطيني ن ي ني أننا طرفض المصالو .
وقال  ن اومام والرصاسل الرأسطيني  طوافقت عأ   رورة أن طكون أامم  رواطمب مموجري قطماش عماة 

 الطي يجب أن يط  وأنا دون أي مماطأ ا.الق ي  األول  
 13/2/2112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 النونو: فتح خائفة من إجراءات تنفيذ اتفاق المصالحةطاهر  

أن طراجمممر وركممم  فمممطل عمممن الأقممما   أكمممد طممماهر النونمممو ع مممو المممداسرة اهعالميممم  لوركممم  وممممام: عممماة
  اطرمماق المصممالو  أو هيجمماد  ممامن ووطمم  طنريمم  الرصمماسأين يممأطي ووفممًا مممن  لاامنمما بممإجرا ات طنريمم
 لالطراقن وطأكيد عأ  أننا الطر  الم طل لأطنري .

وقمال النونمو فمي طصمريلص ومماص لمماالمركا الرأسمطيني لرعمال ا: اوركم  فممطل ط بمت فمي كمل وطموة أننمما 
مسممماندة  طممممارم دوًرا وجيريلممما لصمممالل ال مممدو الصمممنيونين وطمممدمر النسممميب الممموطنين وطوممماول وأمممق بيسممم 

 لالوطاللا.
وأشمممار ع مممو القيمممادة اهعالميممم  لوممممامن  لممم  أن وركممم  فمممطل طوشممم  ال ممممل الوومممدوي والممسسمممين 

 وطس   لأنيمن  المطأق  عأ  القرار الوطني وسرقطه.
 13/2/2112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اللبناني حول مخيم عين الحلوة اعتراض فلسطيني على إجراءات الجيش 

وممر   لمم  ال ممو  القممرار المركمماي الصممادر عممن قيممادة وركمم  افممطلا فممي لبنممان القا ممي : موّمممد صممالل
 األمنيمممم المممموطني الرأسممممطينيا فممممي لبنممممان منيممممر المقممممدح قاسممممدا لأقمممموة  األمممممنبط يممممين ناسممممب قاسممممد اقمممموات 

المشمطرك ا فمي عمين  األمنيم الرأسطيني  المشطرك ا في كل مويمات لبنانن مر اهبقا  عأم  قاسمد االقموة 
 ط ديل.لوأوة الوالي والد الشايب في منامه دون أي ا

عممن  اهعممالنولكممّن مصممادر أمنّيمم  لبنانّيمم  لمم  طسطسممن همم ا الط يممين وخ مبرراطممه أو جممدواهن    اسممط ربت 
عرب بنم ا الشمكل وفمي  أبوالوطني الرأسطينيا صبوي  األمنه ه الوطوة من قبل قيادة افطلا وقاسد ا

 ه ا الطوقيت.
ط يممين وطشممكيل قيممادة قمموات  األمنيمم كممان هنمماك ممما اسممطوجب مممن النممواوي    ادر انممه اوطسمما لت المصمما

 وأيمنالمشمطرك  فمي كمل لبنمان  األمنيم مشطرك  في عين الوأوةن فما هو الداعي لط يين قاسمد لأقموة  أمني 
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 األنجاريه المشطرك  في المويمات  ولما ا ُيَ يَّن قاسد لقّوات قبل طشكيأنا وطوج األمني هي ه ه القوات 
  ل  باقي المويمات الطي ط يش مشكالت أمنّي  ا.

وطشّدد ه ه المصمادر عأم  أّن االمطأموب همو رعايم  أمنّيم  ل مين الوأموة أك مر ممن عيمره ممن الموّيممات 
 في جل بقا  شادي المولوي مطواريًان باه اف   ل  عيره من المطأوبين لأ دال ا.

جموعمممات الرأسمممطيني  فمممي عمممين الوأممموة عمممن طممم مره  ممممن فمممي المقابممملن ي مممرب عمممدد ممممن الشمممبان والم
األمنيمم  الطممي يطومم ها الجمميش الأبنمماني عأمم  وممواجاه المنطشممرة وممول الموممي  منمم  مممدةن فيممما  تاهجممرا ا

وأممق طمموطرات مممر   لمم باطممت المصممادر الرأسممطيني  ططوممّدث عممن وشممي  وقيقّيمم  مممن أن ي مممد الممب ض 
 الجيش الأبناني بوّج  ه ه اهجرا ات.

لكن بو ممت الأجنمم  الشمم بّي  وب ممض الرصمماسل الرأسممطينّي ن وفممق مصممادره ن بنمم ا األمممر مممر قيممادة ولمم 
موممابرات الجمميش الأبنمماني فممي الجنمموبن وطأقّممت جوابممًا مننمما بممأن هممد  همم ه اهجممرا ات فممي جمما  مننمما 

الص أمنّيمم  ومايم  الموممّي  وجموارهن وشممي  طسمّأل  رهممابيين موطمأمين مممن المومّي  أو  لمم  داوأمه لأقيمما  بأعمم
 داول طجّم ات مدني  لبناني  أو فأسطيني .

وطمّكد مصادر أمنّي  لبناني  أّن ه ه اهجرا ات الميدانّي  الطي فر نا الجيش ممورًا ومول عمين الوأموة 
وطدابير يّطو ها الجيش في أي منطقم  لبنانيم  لومايم  السمكان والممدنيين  ت جرا ا ّنما هي شبين  بأي 

  .والطجم ات السكني
في المقابلن شدد مسمول ال القات السياسي  في اورك  الجناد اهسمالميا فمي لبنمان شمكيب ال ينما أن 

 أشيراعين الوأوة ين   باألمن واخسطقرار أك ر من ب ض المناطق الأبناني ان خفطًا اخنطباه  ل  أّن اما 
ويو  وعيمر واق يم  وهمدفنا همي عيمر صم  رهابيم عن مواوخت لطجنيد شبان في المومي  لأقيما  بأعممال 

  بقا  الموي  في داسرة اخسطندا ا.
 أننما  خوطوّدث ال ينا عن امواوخت و ي   لأا  ب ين الوأوة في أطون الصراعات الداسرة فمي المنطقم ن 

يمممدي وطممما  لمم   ننمما  ق ممي  الالجسممين  األمممروكممل القمموى والرسممات فممي الموممي  بممان همم ا  أهأنمماومم رنا 
 ةن طوت عنوان اهرهابا.وطصري  وق ال ود

 14/2/2112، السفير، بيروت
 
 تجاه النظام السوري هابتغيير موقفحركة حماس "رأي اليوم": حزب هللا طالب  

يران قريبان  را  هللا: والفا لما  كره سياسيون في ورك  ومام عن قرب عودة ال القات بين الورك  وا 
ي لومام والد مشم ل  لم  ال اصمم  طنمرانن فمإن مر ايارة موطمأ  ه ا الشنر لرسيم المكطب السياس

عالق  الطرفين في الورا  بقيت عأ  ما هي عأي ن بل سا ت ك يرا والل األيا  الما ي ن مما ي كمم 
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أن ايارة مش ل قد أجل أمدها من جديدن وأن والفا طرأ بين الطرفين والل الطرطيب لنم ه الايمارة الطمي 
 طأورت ك يرا.

رأي اليمو ا أن ايمارة مشم ل لطنمران أجأمتن وأننما “س   اهطمالش أكمدت لمم مصادر في ورك  ومام وا
بال الب لن طط  ه ا الشمنرن كمما  كمر أومد ساسم  الوركم  ال مامأين فمي مأم  ال القمات الوارجيم ن هم ا 
أوخن و انيان فقد أرجر سبب طأجيل الايارة  ل  اسطمرار الومال  بمين الطمرفين عأم  جمدولنان وعأم  مما 

 ن وطوديدا من بيانات سط قب لقا  مش ل بمرشد ال ورةن والرسيم اهيراني.سينطب عننا
وسمب ممما طمكمد المصممادر فممي وممامن فممإن الوركم  الطممي طططأممر ل القمات جديممدة ممر طنممرانن واصمم  و 

ب ممد الوممرب عأمم  عمماة وططأ نمما لممدع  جديممد لأمقاوممم  وجناونمما المسممأل بصممواري  وعطمماد يريممد فممي أي 
لن خ طريد أن يكون  لك عأ  وساب عالقطنا بمومور قطمرن المنماوح لوأيم  مواجن  قادم  مر  سراسي

طنران في المنطق  النجا  السمورين كم لك خ طريمد فمي هم ا الوقمت طوديمدا أن ط  مب الممأكم  ال ربيم  
الس ودي  ب مد وصمول المأمك سمأمان لسمدة الوكم ن ممر ططأ نما هقامم  عالقمات جيمدة ممر الممأكم  الطمي 

 مناوس  لأموق  اهيراني في المنطق  سوا  في سوريا أو في اليمن. طجنر في سياسطنا
 لك كأه جنر والل األسبوش الما ين فوممام لمدينا الرعبم  فمي طمطمين عالقطنما ممر السم ودي ن فنمي 
مرطاح الوأيب بالنسب  لأورك ن فالس ودي  أجبرت في وقمت م م  قطمر عأم   ب ماد قمادة  وموان مصمر 

ه مصممالو  قطريمم  مصممري  لمم  طممط  بكامممل بنودهممان لكممن ومممام الطقطممت مممن أرا ممينان ودف ممت باطجمما
وصول المأمك السم ودي الجديمدن فمي جمل مما يوممل ممن مواقم  جديمدة ربمما طكمون م مايرة لأراومل عبمد 
هللا بن عبد ال ايان في سبيل طمطين ال الق ن فني طوش  من  م ط وأيجمي جديمد عأم  قطمرن يجبمر 

سط مماف  قادطنمما فممي الدوومم ن وبسممبب  لممك خ يرعممب وكمما  الوركمم  األويممرة عممن الطوأممي عممن الوركمم  وا
السياسميين وطوديمدا الرريممق الموجمود فمي قطممر وأبمراه  والمد مشمم لن أن يكمون الطقمارب مممر  يمران عأمم  
وسمماب مواقمم  الوركمم  وعالقطنمما مممر دول الوأمميبن وخ عأمم  وسمماب ال ممودة عممن مواقرنمما السممابق  طجمماه 

وكأننمما ارطكبممت وطممأ سممابق عنممدما ورجممت مممن دمشممقن مممر اشممطداد النجمما  السممورين وطمم  خ طجنممر 
 القطال بين النجا  والم ار  .

يمران( ربممما عمادت  لم  المربممر األولن رعم  ايممارات  وبمما يمدل عأمم  أن ال القم  بمين الطممرفين )وممام وا 
 وفود من الورك  ط   أع ا  مكطب سياسي لطنرانن انبرت وسماسل  عمال  قريبم  ممن  يمرانن وطوديمدا

األوبارا الأبناني ن  ل  نشر طقارير والل األيما  الما مي ن ومأمت فمي  ناياهما “من واب هللا كصوير  
 انطقادات لورك  ومام.

سبب النجو  الم ي شمنه وماب هللا عبمر أ رعمه اهعالميم   أنرأي اليو ا فنمت من قيادي في ومام “
سمموريا وممالل الايممارة  لمم  طنممرانن عأمم  الوركمم  راجممر  لمم  رفممض ومممام  جنممار ط ييرهمما لموقرنمما طجمماه 
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وهو أمر خ ي ار ه ب د ساس  طنران واليان وسب ما أبأن وفمد الوركم  فمي ايارطمه األويمرة لطنمرانن 
عيممر أن مسممطويات عسممكري  كبيممرة فممي  يممرانن وكمم لك الوأيمم  األكبممر لأدولمم  اهسممالمي  فممي المنطقمم  

اطممل عأمم  أرا ممي سمموريا  ممد الم ار مم  ومماب هللان القريممب جممدا مممن النجمما  السمموري أي مما والمم ي يق
يممرفض  لممكن ويطأممب بط ييممر فممي مواقمم  ومممام طجمماه دمشممقن لممو بالوممد األدنمم  فممي المروأمم  األولمم  

 ومام عأ  الرفض.  صرارال الق ن مر  هعادة
وماب هللا طمط  بر ما ممن   عمال وطرن  وممام أي ما أن النجمو  عأينما فمي هم ا الوقمت ممن قبمل وسماسل 

 طنران. مسطويات كبيرة في
 13/2/2112، رأي اليوم، لندن

 

 من أنصارها  اثنينحماس تتهم السلطة باعتقال حركة  
اطنممممت وركممم  وممممام األجنممماة األمنيممم  الطاب ممم  لأسمممأط  الرأسمممطيني  بمواصمممأ  ومأممم  : ال مممر  ال ربيممم 

 ن ويث اعطقأت ا نين منن  مموران وفق قولنا.ال ر  ال ربي اخعطقاخت بوق أنصار الورك  في 
 13/2/2112، قدس برس

 
 اللبناني: الفلسطينيون محايدون إزاء الشأن الداخلي اللجان الفلسطينية في مخيم عين الحلوة 

الرأسممطيني  ال أيمماا والجنمم  المطاب مم  الرأسممطيني ا فممي موممي  عممين الوأمموة  األمنيمم أكممدت االأجنمم  : بيممروت
جانممب فريممق  ممد   لمم  ي لممن يكممون عأمم  امممن الموممي  والجمموار وعأمم  الموقمم  الرأسممطيني الموايممد والمم

فريق في الطجا ب الداوأي الأبنانين وان المويمات لن طكون شوك  في واصرة لبنانن بل سمطبق  كمما 
 كانت عنوانا وطنيا سياسيا يم ل وق ال ودة.

الرأسمممطيني   األمنيممم ( اجطماعممما موسممم ا فمممي مقمممر القممموة 2|12وكانمممت الأجنممم  عقمممدت أممممم الومممميم )
له اخطراق عأ  طشكيل لجن  مص رة لأطأكد من م ادرة الرار من وجمه ال دالم  شمادي المشطرك ن ط  وال

المولوي لموي  عين الوأموةن والم ي اعطبمره المجطم مون ل مما و مر لأمومي ن وطم  طركيكيمه بومرص وطمأن 
 عأ  امن الموي  وامن الجوار. واهسالمي شديدين و لك بر ل ورص كاف  القوى الوطني  

فممي موممي  عممين الوأمموةن وو ممر مشممروش البنمم   األو مماشولجنمم  المطاب مم   األمنيمم نمم  كممما ناقشممت الأج
 الموي .  ل الطوطي  في الموي  وواص  الم وقات الطي ط طرض دوول مواد البنا  

المجطم ممون عأمم  طر يممل دور الأجنمم  الرأسممطيني  م الأبنانيمم ن وكمم لك طك يمم  الوركمم  السياسممي   أكممدكممما 
 .اطجاه المرج يات السياسي  والوابي  الأبناني لأقيادات الرأسطيني  ب

 13/2/2112، قدس برس
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 / أبريلمواجهات دامية مطلع نيسان منو  الفلسطينية من انهيار السلطة يحذرونجيش القادة و  زغانت 

ن ومالل جوخطمه فمي اوّ ر رسيم األركان اهسراسيأي المنطني  وخيطه بينمي عمانط: سما –القدم الموطأ  
اننيمار ال سكري ن من اسطمرار وجا أموال المقاص  الرأسطيني ن ممكدًا أن األمر سيمدي  ل  القواعد ا

 .االسأط  الرأسطيني 
ن طو يره من أن عد  طوويل األموال الرأسطيني   ل  اال بري  أمم عن عانط ام اري اونقأت صوير  

كريين في  سراسيل قأقون من أّن السأط  سيمدي  ل  اننيار السأط  اقطصاديًا. وأ افت أن القادة ال س
مواجنات بين مسطوطنين وماارعين فأسطينيين أو اجاج  وارق  قد طمدي  ل  مواجنات شامأ  طشممل 

 أي ًا الم أث والجأيلن في  و  ما وصروه ب    السأط  وسيطرة منجمات مططرف  عأينا.
اجنمماتن وبالطممالي فممإن جنمماا ويطوقممر الجمميش اهسممراسيأي أن نيسممان )أبريممل( المقبممل سمميكون شممنر المو 

  لمم األمممن ال مما  )شمماباك( يركمما جنمموده فممي جمممر األسممأو  فممي ال ممر  ال ربيمم  واألممموالن فممي  شممارة 
 .اوماماطصاعد قوة 

 14/2/2112، الحياة، لندن
 
 كانت على علم بوجود األنفاق قبل الحرب على غزة "إسرائيل": القيادة السياسية في غانتز 

ن اقمال رسميم أركمان الجميش اهسمراسيأي المنطنيم  وخيطمهن بينمي عمانط :وت كمو طرجم  القدم د -القدم
وط  أطرا  من اليسار كانمت  أومسا  اليو  الجم  ن أن القيادة السياسي  في  سراسيل سوا  الوكوم  

عأمم  عأمم  كامممل بممأن هنمماك أنرمماق طورممر مممن عمماة طجمماه طجم ممات عممال  عمماة قبممل بممد  ال ممدوان عأمم  
 عاة..

الط أيممق عأمم  طصممريوات ب ممض  اهسممراسيأيفممي مقابأمم  مممر القنمماة ال انيمم  فممي الطأرايممون  اورفممض عممانط
وارا  الوكومممم  اهسمممراسيأي  بشمممأن عمممد  عأمنممم  بوجمممود م مممل هممم ه األنرممماق قبيمممل ال مأيممم  ال سمممكري  أو 

 طصريواطن  بشأن ب ض طراصيل عمأي  االجر  الصامدا  د عاة.
 اهسممراسيأي لمم  عممادي  يانكمموت ب ممد  ال مم  أيمما ن أن الجمميش  المم ي سيسممأ  رساسمم  األركممان اواعمم  عممانط

أن الجمميش كممان   لمم وقممق نجاوممات مممن وممالل طوقيممق ب ممض األهممدا  الطممي و مم ت لأ مأيمم ن مشمميرا 
ينر  أي ا كل ما يطأب منه من قبل المسطوى السياسي وأنه اقطرح عأين  اوطالل أو طدمير كل موور 

 األسأو  والصواري  مسطقبال. فيالدلريا جنوب قطاش عاة لمنر طنريب
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انومن ن ممل  مد كمل الطنديمدات  اوبشأن مصير القاسد ال ا  لكطاسب القسا  موممد ال مي ن قمال عمانط
األمنيممم  الموطأرممم  الطمممي طواجمممه  سمممراسيل .. أنممما أف مممل أن يبقممم  مممما ومممدث فمممي ال رفممم  األمنيممم  داوأنممما 

 وواصً  أنني خ الت أرطدي الاي ال سكريا.
 13/2/2112، القدس، القدس

 
 "جائزة إسرائيل"أعضاء في لجنة  ثالثةنتنياهو يتراجع عن فصل  

طراجر رسيم وكوم   سراسيل بنيامين نطنياهون اليو  الجم  ن عن قمراره برصمل  ال م  وكما  : 48عرب 
أع ا  في لجن  جاساة  سراسيلن وهي وطوة اطسمت بررض آراسه وأفكاره اليميني  المططرف  عأم  لجنم  

ة  سممراسيأي  واسمطدعت أع مما  الأجنم   لمم  اخسمطقال  طباعما فممي األيما  الما ممي  اوطجاجما عأمم  أهم  جماسا 
وجمما  طراجممر نطنيمماهو فممي أعقمماب ط أيمممات وجننمما  ليممه المسطشممار الق مماسي لأوكوممم ن  طممدول نطنيمماهو.

ينممودا فاينشممطاينن مرادهمما أنمممه لمميم بإمكممان رسممميم الوكوممم  اطومما  قممرارات فمممي مو مموش لجنمم  جممماساة 
سراسيل والل فطرة اخنطوابات. ك لك طالب مراقب الدول ن يوس  شابيران نطنياهو بالطراجر عن فصل  

وي كر أن أع ا  الأجن  ال ين س   نطنيماهو  لم  فصمأن  ممن لجنم  الجماساة  أع ا  في لجن  الجاساة.
 ه  البروفيسور أفنير هولطسمان والبروفيسور أريسيل هيرشريأد والمور  وايي  شرير.

 13/2/2112، 48عرب 
 
 من خوض انتخابات الكنيست بقرار منع حنين الزعبي  تنظرالمحكمة العليا اإلسرائيلية  

طنجر الموكم  ال أيا بإسراسيل ال ال ا  المقبل اعطرا ين عأ  قراري لجن  : الشرق األوسط - طل أبيب
ن وناشممط اليمممين بممارو  اشممطرك القاسممم  ال ربيمم  المااخنطوابممات المركايمم  منممر الناسبمم  ونممين اعبممي مممن 

و كممرت اه اعمم  اهسممراسيأي  أن الموكممم  سممطنجر فممي  مممارال مممن ومموض اخنطوابممات ال اممم  المقبأمم .
 .ق اة 9اخعطرا ين بنيس  موس   مكون  من 

 13/2/2112، الشرق األوسط، لندن
 
 كوني فلسطينية واصل نضاليسأداخل الكنيست  فلسطينيةيزعجهم أنني : زعبيحنين  

القممدم ال ربممي: فممي ردهمما عأمم  قممرار لجنمم  اخنطوابممات المركايمم  فممي  سممراسيل أمممم األولن  -الناصممرة 
آ ار/  11ال ربي  خنطوابات الكنيست المقمررة فمي  االقاسم  المشطرك اشطب اسمنا من قاسم  مرشوي 

صممم  ممممارم المقبممملن قالمممت ونمممين اعبمممين  ن ممممن عأيمممه أن يقمممد  لأمواكمممم  همممو ممممن يميمممد القطمممل والق
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واخعطقاخت والقممرن ولميم ممن يمممن بقمي  ال دالم  والمسماواة والوريم ن وممن ينا مل ممن أجمل المسماواة 
 بين الش وب والمواطنين.

اوطمممرت الن مممال السياسمممين ولممميم طقممموم الطومممريض والكراهيممم ن المطب ممم  فمممي الكنيسمممتن اوأ مممافت: 
ينمم  ال نصممريين. سأواصممل دربممي وأفطوممر بنمم ا الن ممال ومممواقري فيممهن وبنشمماطي البرلمممانين المم ي خ 

منما كأ  األمر. أنا خ أعمل في ف ا  واِلن وشطبي ليم شأنا شوصيان أنا أم ل جمنوران أنط  خ 
طوممماكمونني شوصممميان أنمممط  طوممماكمون أهمممل المممبالد األصمممأيينن طوممماكمون ن ممماخطن ن ومممما يوصمممل همممو 

 .ا نسان ديمقراطي  رب الطم يل السياسي لأمواطنين األصأيين لأبالد من ال رب ولكل
يممماعجن  أننمممي فأسمممطيني  لكننمممي أريمممد أن أواصمممل كممموني ااخنطوابمممات  أمممما  لجنممم ووأصمممت  لممم  القمممول 

ن الي.  ن مبدأ المواطنم  المطسماوي  يماعجن . وجموهر النقماش  أواصلفأسطيني  داول الكنيستن وأن 
ومممطالل وال نصمممري  هممو همممل أنمممان كمواطنمم ن يمكننمممي أن أكمممون فأسممطيني  طمممدع  ن مممال شمم بنا  مممد اخ

 .اوالوصول عأ  وق المواطن  في الوقت  اطه
 14/2/2112، القدس العربي، لندن

 
 سفراء إسرائيليون سابقون في واشنطن يحذرون من خطاب نتنياهو في الكونغرس  

ودير عواودة: يو ر سررا  سابقون هسراسيل في واشنطنن من طب ات ايارة رسيم الوكومم   -الناصرة 
نياهو الكون رم رع  طورج البيت األبيض وأوساط واس   من الينمود فمي الوخيمات المطومدةن بنيامين نط

ويقمول البروفسمور  يطممار رابينموفيطش  نمه  ويرجوون أن ي ود ممن هنماك بشمون  ممن ال مداوة األمريكيم .
ومسم  وعأم   لمك يطرمق  ايمكن  ورا  اهسراسيأيين من الوخيمات المطومدة لكمن خ يمكمن  وراجنما ممنن ا

من امالسه السررا  السابقين في واشنطن من أصواب المواق  السياسي  الموطأر   من وديث واسمر 
 أمم. ايدي وت أورونوتالمأوق صوير  

لقما  وطماب فمي الكمون رم  يطالب ومس  من سط  سمررا  سمابقين نطنيماهو الطراجمر عمن قمراره بالسمرر وا 
سممالي مريممدور المنطمممي ألسممرة طميممد ومماب الأيكممود ألن الم ممرة طرمموق المنر مم ن ووطمم  السممرير السممابق 

الواك  ي طقد ك لك. ي ار ن  السرير األسبق وواير األمن سمابقا البروفسمور موشميه أرنمم الم ي يميمد 
هسممراسيل وينب ممي  سمميئايممارة نطنيمماهو ويقممول  نممه مأمما  بالسممرر ألن اخطرمماق اعومم  بممالطبأور مممر طنممران 

 الطورك لمن ه. 
 14/2/2112، دنالقدس العربي، لن
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 برنامجها السياسي واالنتخابي الشامل تصدرالمشتركة العربية القائمة  
أصمممدرت قالقاسمممم  المشمممطرك ق )الجبنممم ن اهسمممالمي ن الطجممممرن الط ييمممر( فمممي كطّيمممب وممماصن : 48عمممرب 

اخنطوابي الشامل. كو يقم  طاريويم  طمكمد عأم  القواسم  المشمطرك  بمين جميمر القموى -برنامجنا السياسي
وط قممد االقاسمممم  المشممطرك ا مسمما  اليمممو  السممبت منرجاننممما اخفططمماوي األولن فمممي  الشممريك  فممي القاسمممم .

 قاعات أبو ماهر بمدين  الناصرة.
ويأطي هم ا المنرجمان طومت شم اريو اصموت واومد  مد القمرار ال نصمري بشمطب الناسبم  ونمين اعبميان 

ا. وممن المطوقمر مشمارك  جمماهير عريمرة فمي والط ايما الطم يمل ال ربمي والمديمقراطي فمي وجمه ال نصمري 
 لممممم  مسمممممات    ممممماف المنرجمممممانن والممممم ي سمممممططب ه منرجانمممممات أومممممرى فمممممي منطقطممممميو الم أمممممث والنقمممممبن 

 اخجطماعات الش بي  والوأقات الطي طجري عأ  أسام يومي في عشرات القرى والمدن.
شمممطرك  عمممن الوومممدة الن مممالي  وممممما جممما  فمممي مقّدمممم  البرنمممامب اخنطومممابي لأقاسمممم : قط ّبمممر القاسمممم  الم

لأجممماهير ال ربيمم  الرأسممطيني  فممي مواجنمم  السممأط  الواكممم  وأ رعنمما وأواابنممان وعممن الشممراك  الكراويمم  
مر القوى الينودي  المنا أ   د اخوطالل وال نصمري  والطمييمان وطشمّكل بمدياًل ديمقراطًيما فمي مواجنم  

 نيونيق باعام  هرطسو  وليرني.قالم سكر القوميق باعام  نطنياهو وقالم سكر الص
واشممطمل فصممل قالمبممادح األساسممي ق عأمم   مانيمم  بنممودن هممي:  ممد اخوممطالل ومممن أجممل السممال  ال ممادل؛ 
المساواة القومي  والمدني  لأجماهير ال ربي ؛  د ال نصمري  والراشمي  وممن أجمل الديمقراطيم ؛ ممن أجمل 

 مطناد الممرأة وممن أجمل وقوقنما ومشماركطنا؛ ممن ال دال  اخجطماعي  والبيسي  ووقوق ال مامأين؛  مد ا
أجل ططوير ال قاف  والأ   واخنطما  والنوي ؛ مر الش وب واألوطان  د الرطن واخسط مار؛ وممن أجمل 

 شرط أوسط نجي  من السالح النووي.
أمما فصممل قبرنممامب ال مممل البرلممانيق فاشممطمل عأمم  أرب مم  أبمموابن همي: ق ممايا الجممماهير ال ربيمم ؛  ممد 

وطالل ومن أجل السمال  ال مادل؛ دفاًعما عمن الوقموق الديمقراطيم  و مد ال نصمري ؛ وقموق ال مامأين اخ
 .121وال دال  اخجطماعي  والبيسي ؛ ووقوق المرأة. وُيوطط  البرنامب بقاسم  المرشوين الم

 14/2/2112، 48عرب 
 
 غزة " هاون" لرصد "واقي الريح"تطور منظومة  "إسرائيل" 

أعأنت مصادر  سراسيأي ن عمن قيما  الصمناعات ال سمكري  اهسمراسيأي  بططموير نجما  : لاألنا و  –عاة 
لرنمم ار مممن قمم اس  النمماون الطممي يمكممن  طالقنمما مممن قطمماش عمماة باطجمماه  اواقممي الممريلاأطأقممت عأيممه 

  سراسيلن وطوديد مصادر  طالقنا.
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طمم  طجريبممه ويممث اا  الجديممد اهسممراسيأي  عممن المصممادر  اطنممان قولنمما  ن النجمم ام مماري اونقأممت صمموير  
أ بت نجاوا في طو ير قوات الجيش من سقوط ق اس  الناون في المنماطق الطمي يطواجمدون فينمان كمما 

 .اأن النجا  يسططير رصد  ودا يات مصادر  طالقنا
وبوسممب الصمموير  فممإن النجمما  يممط  نصممبه عأمم  عربمم  عسممكري  يممط  نقأنمما بسممنول ن كممما يمكممن لأقمموات 

 دة من اهودا يات الطي يرصدها لقصرنا.الجوي  اخسطرا
وأشارت  ل  أن ططوير ه ا النجا  جا  ب د طقيي  وطر اسمطودا  القم اس  ومالل الومرب األويمرة عأم  

 ( والطي طسببت بقطل ال ديد من اهسراسيأيين.2114عاة )صي  
 بشكل كامل.ولرطت  ل  أن الجيش اهسراسيأي سيدول المنجوم  في سالوه ب د الطأكد من نجاونا 

 14/2/2112، القدس العربي، لندن
 
 تعتزم تعزيز السياج األمني مع سيناء بكاميرات ورادار رصد "إسرائيل" 

قالممت مصممادر عسممكري  لصمموير   سممراسيأي   ن طممل أبيممب ط طمما    مماف  كمماميرات ل: األنا ممو  –مصممر 
 ورادار رصد لأجدار األمني بيننا وبين شبه جايرة سينا ن شمال شرقي مصر.

ال بريمم  أن  سممراسيل سممطقو  بطاويممد الجممدار األمنممي ا م مماري االمصممادر اهسممراسيأي  أو مموت لصمموير  
 الودودي بين  سراسيل وسينا  بكاميرات ورادارات لوماي  الودود من طسأل عناصر مسأو  من سينا .

 أ  القادم .وطاب ت المصادرن الطي ل  طسمينا الصوير ن أن الودود سيط  طوصيننا ب لك والل المرو
ولرطت  ل  أن الطقديرات ال سكري  اهسراسيأي  طشير  ل  أن الجماعات المسأو  قد طشن هجمات عأم  

وأشممارت  لمم  أن األمممن اهسممراسيأي ينممط  بمطاب مم  األو مماش  أهممدا   سممراسيأي  مممن األرا ممي المصممري .
 األمني  في سينا .

 14/2/2112، القدس العربي، لندن
 
 تستخدم أمواال  إيرانية مصاَدرة "إسرائيلتقرير: " 

يمممران ومممول ومممط أنبممموب المممنرط : وأممممي موسممم  فمممي  طمممار الم ركممم  الق ممماسي  الدوليممم  بمممين  سمممراسيل وا 
بنمممك االنقممماب عمممن وجمممود وسممماب مصمممرفي سمممري فمممي  اهمممسرطمان كشمممرت صممموير  ا يمممالت –عسمممقالن ا

وبوسب آور طقريمر م مرو   عامًان طودش فيه أموال ط ود  ل  شرك  النرط اهيراني . 31من   ا سراسيل
 مأيون دوخر. 222ن ووالي 2113لأمواسب  ال ام  هسراسيل فقد كان في الوسابن وط  نناي  ال ا  

وسممماب عمأممم  افمممإن واارة الماليممم  اهسمممراسيأي  طسممممي هممم ا الوسممماب الوممماص بمممإيران  اهمممسرطماوبوسمممب 
 .ام  بال مأ  الص ب  يداش موطأ  لأوكو ان في وين ُيسّم  في بنك  سراسيل اأجنبي  واص



 
 
 
 

 

           18ص                                     3488 العدد:    14/2/2112 السبت التاريخ:

و كرت الصوير  أن طقرير المواسب  ال ام  ومراقب الدول  يشير بشكل منطج   ل  ه ا الوسابن ممن 
 .اوساب  يرانادون أن ي أ  أود أنه 

عاممًا كماد ُيرمر ن ب مدما سموبت أموالمه  12ولكن الشي  المن  أن ه ا الوساب كمان يطومّركن وأنمه قبمل 
 عاد الوساب لالمطال  من دون أن ي أ  أود مصدر ه ه األموال.الوكوم  اهسراسيأي ن    

آلو  بنن ال ي طابر طوقيقاطه بن ا الشأنن  ل  أن الوركات األويرة فمي  اهسرطماوأشار رسيم طورير 
الوسمماب سممّجأت فممي السممنوات المم الث األويممرةن فممي وخيمم  رسمميم الوكوممم  بنيممامين نطنيمماهون ويممث طممّ  

. وخ 2113مأيمون دوخر فمي ال ما   21ن فمي ومين طم   يمداش 2112ال ما   مأيون دوخر في 11سوب 
طبمممّرر طقمممارير بنمممك  سمممراسيل هممم ه الوركمممات الماليممم ن كمممما أن واارة الماليممم  اهسمممراسيأي  طمممرفض الط أيمممق 

 واهجاب  عأ  أسسأ  بشأن  جرا ات الطوكي  مر  يرانن والطي خ طاال ط طبر سرًا.
ي هيران نشأ في أواور عند الشاه ال ي كان وأيرًا قويًا هسمراسيلن وممورد وم رو  أن الدين اهسراسيأ

النرط شبه الوويد لنا طوال عقمدين عأم  األقمل. وعأم  األقمل عنمدما قاممت ال مورة اهسمالمي  فمي  يمران 
كممان لشممرك  الممنرط اهيرانيمم  ديممون بقيممم   ال مم  شممنور مممن أ مممان الممنرط المبيممر هسممراسيلن والطممي كانممت 

. وعأم  اسموبطرولااعطماد ممنوح لشركات الطاق  اهسراسيأي  عبر شرك  وهمي  سويسري  ُطدع   من 
األقممل وصممأت هسممراسيل وممالل طأممك الشممنور ال ال مم  ومممم شممونات نرممط لمم  طسممددها طممل أبيممب بسممبب 

 ال ورة الطي قط ت ال القات مر  سراسيل فورًا.
وايمممران ال ممما   3ار اطو طمممه وكومطنممما فمممي واسمممط أت  سمممراسيل الو مممرن وقمممررت عمممد  سمممداد المممدين بقمممر 

ن ب د أرب   شنور من سقوط الشاه. وويننا أبر  مناوي  بي ين م اهدة كامب ديريد مر مصرن 1919
وطرّر  لمنمطه الطاريوي  بطوسير اخسطيطان في ال ر . ووالل  لك طّ  طمرير القرار بشأن  يرانن ويث 

يممداش ال مبممالن المسممطوق  فممي وسممابات واصمم  فممي  ال مم  مصممار  أمممرت الوكوممم  ب ممد  سممداد الممدينن وا 
 طجاري .

ن أبيممبن لأمممرة األولمم ن أن طنممران طنمموي مقا مماة طممل اهممسرطمانشممرت  1981وفممي طشممرين األول ال مما  
ومطالبطنا بمأيار دوخر عن صمرقات أبرممت فمي الما مي ولم  طسمّدد. ولكمن عمأيمًا  يمران بمدأت بوطموة 

أصمدرت هيسم  طوكمي  وكممًا بوجموب أن طمدفر  1991. وفي ال ما  1982طوكي  مر  سراسيل في ال ا  
 سراسيل الدين   اف   ل  الرواسد المسطوق ن لكن الق مي  طمدورجت ب مدها ممن موكمم   لم  أومرى  لم  

ال ا ن وكممًا نناسيمًا لمصمأو  شمرك  المنرط اهيرانيم .  وواليأن أصدرت الموكم  ال أيا في لواانن قبل 
لممم  جانمممب  لمممكن كمممان ا هيرانيمممون قمممد بمممدأوا المطالبممم  بوقممموقن  الكبمممرى فمممي شمممرك  ومممط أنبممموب المممنرط وا 

 كبديل جاسي عن قناة السويم. 1928ن وال ي أنشئ في ال ا  ا يالت –عسقالن ا
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وكمان وا موًا أن  سمراسيل ط مر ال قبماتن وطممارم أسماليب المماطأم ن ممن أجمل عمد  دفمر المديون ممن 
ديونن لكمممن طنمممران أصمممرتن طممموال الوقمممتن عأممم  مالوقممم  جنممم  وطأجيمممل النقاشمممات الجوهريممم  ومممول الممم

وقوقنمما ب ممض النجممر عممن الوقممت المطأمموب لمم لك فممي جممل اسممطمرار الوكممومطين اهسممراسيأي  واهيرانيمم  
 ن  سممراسيل كانممت طورممي ممما يجممرين لمميم فقممط عممن  اهممسرطماالطمماا  الصمممت طجمماه المو مموش. وطقممول 

نما أي ًا عن شركاسنا األميمر  كيين واألوروبيمين الم ين كانمت طبومث م نم  أممر مقاط م  اهسراسيأيينن وا 
  يران وفرض عقوبات عأينا.

وفممي كممل وممال فممإن سممأوك  سممراسيل فممرض ط طيمممًا  عالميممًا عأمم  كممل ممما يط أممق بقصمم  الممديون اهيرانيمم  
وطواب نمممما. وهكمممم ا لمممم  ي أمممم  ك يممممرون عممممن انطقممممال األممممموال المودعمممم  فممممي المصممممار  الطجاريمممم  ال ال مممم ن 

ن  لمم  ودي مم  وكوميمم  فممي البنممك المركمماي. وكممان النممد  األصممأي اهماراومميان واليسمموميان واهبمموعأي ا
  ب اد األموال عن المصار  الطجاري  الطي لنا فروش في الوار ن وشي  وجا اهيرانيين عأينا.

نقممل المواسممب المركمماي  1984فممي ال مما  المممالي افإنممه  1981ووسمب طقريممر مراقممب الدولمم  فممي ال مما  
. ووجد المراقب امأيون دوخر 122اطه في مصار  أورى  ل  وسابه في بنك  سراسيل مبأن من وساب

 مأيون دوخر أورى. 211ويننا وطأ في المبأنن وطالب بط ديأهن ما دفر في ال ا  الطالي  ل    اف  
سموب المبأمنن ممر الط نّمد لشمركات  1988فإن الوكوم  اهسراسيأي  قمررت فمي ال ما   اهسرطماووسب 

الطاقم  األصمأي  بط طيم  أيمم  أ مرار طصميبنا خوقمًا جممرا   لمك ممن دعماوى بالرواسممد أو مما شمابه. وبقممي 
مأيمون  34948عامًان وبأن فمي الطقمارير الرسممي   12المبأن الموَدش في بنك  سراسيل عأ  واله طوال 

ال دولمم  قممررت وكوممم   ينممود بمماراك سمموب المبأممنن كنمموش مممن مصممادرة أمممو  1999دوخر. وفممي ال مما  
ن أن المو موش أك مر ط قيمدًا ممن قمرار وكمومين وطمم  2111م اديم ن لكمن سمرعان مما طبمينن فمي ال مما  

ب د اهعالن رسميًا عن  يران دول  م ادي . عمومًا صارت األموال ُطسوب وُط ماد  لم  الوسمابن وممن 
يممرون يريممدون م رفمم  ن وك 2114المقممرر أن ينشممر بنممك  سممراسيلن ب ممد أسممابيرن طقريممرًا ماليممًا عممن ال مما  

 الوركات الطي جرت عأ  ه ا الوساب.

 14/2/2112، السفير، بيروت
 
 مقعد بالكنيست 14أو  13استطالع لـ"معاريف": القائمة العربية المشتركة ستحصل على  

أجنممر اسممططالش جديممد لأممرأين نشممرطه صمموير  ام مماري ا اهسممراسيأي ن أن : برهممو  جرايسممي -الناصممرة 
مطشمممدد ممممر المطمممدينين المطمممامطينن يرقمممد أعأبيطمممه المطأقممم  الطمممي وققنممما فمممي انطوابمممات م سمممكر اليممممين ال

مق مممدان وسي ممممن اليممممين المطشمممدد  121مق مممدا ممممن أصمممل  29ن    سيوصمممل عأممم  2113و 2119
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مقاعدن وه ه أدن  نطيج  لنم ا الم سمكر ككمل  1أعأبيطه بان ما  واب اكأناان ال ي يمنل اخسططالش 
 رين.في األسبوعين األوي

مق دا لقاسمم  االم سمكر الصمنيونيان  23مق دان مقابل  24ويوصل الأيكود في ه ا اخسططالش عأ  
مق مممدان مطراج ممما بمق مممد عمممن قوطمممه الواليممم ن كمممما أجنمممر  11بينمممما يوصمممل وممماب المسمممطوطنين عأممم  

وابات مق دا في اخنط 11مقاعد مقابل  2اخسططالشن اسطمرار هبوط ايسراسيل بيطينوان بوصوله عأ  
ونقممرأ فممي اسممططالش م مماري ن النطيجمم  الجديممدة الطممي بممدأت اسممططالعات الممرأي ططوق نمما لقاسممم   السممابق .

مق ممدا لأكطممل المم الث فممي الممدورة المنطنيمم ن وليسممت  11مق ممدان بممدخ مممن  13الوودويمم ن  48فأسممطينيي 
ل الوكومممم  مق مممدان ممممما سممميايد ممممن ط قيمممدات طشمممكي 14ممممن المسمممطب د أن طوصمممل هممم ه القاسمممم  عأممم  

 المقبأ ن عأ   و  وال  الطقاطب في الساو  البرلماني  اهسراسيأي .
 14/2/2112، الغد، عّمان

 
 "إسرائيل"األحزاب العربية أصبحت قوة سياسية في استطالع لإلذاعة اإلسرائيلية:  

طممت فمممي أجنممر اسمممططالش جديممد لأممرأي ال ممما  اهسممراسيأين أن القاسممم  ال ربيممم  المشممطرك ن با: األنا ممول
 المرطب  ال ال   من بين األوااب الطي سطووض انطوابات الكنيست )البرلمان( المقررة الشنر المقبل.

وبوسممب اخسممططالشن المم ي أجرطممه اه اعمم  اهسممراسيأي  ال اممم ن ونشممرطه اليممو  الجم مم ن فقممد وممل أوًخن 
مق مممدًان يأيمممه  22ه عأممم  وممماب االأيكمممودا )اليمينمممي(ن برساسممم  رسممميم الممموارا  بنيمممامين نطنيممماهون بوصمممول

 مق دًا. 24االم سكر الصنيونيا )الوسطي( برساس  يطسواق هرطسو  وطسيي ليرنين بوصوله عأ  
ولأمممرة األولمم  فقممد أشممار اخسممططالش  لمم  أن القاسممم  ال ربيمم  المشممطرك ن الطممي ط مم  األوممااب ال ربيمم  

ت الينموديا )اليمينمي( برساسم  كما يوصل واب االبي مق دًا. 13الرسيس  في  سراسيلن سطوصل عأ  
مق ممدًان أممما ومماب اهنمماك مسممطقبلا )الوسممطي( برساسمم   13وايممر اخقطصمماد نرطممالي بنيممتن أي ممًان عأمم  

مقاعممدن يأيممه ومماب اشمماما )الممديني اليمينممي( المم ي  9وايممر الماليمم  المقممال يمماسير لبيممدن فيوصممل عأمم  
 مقاعد. 8يوصل عأ  

مقاعمد وهمي  ات المقاعمد الطمي  1)الوسمطي( يوصمل عأم   ويشير اخسططالش  ل  أن واب اجمي ناا
 2سيوصل عأينا واب اينودوت هطوراها )اليميني(ن في وين يوصل واب اميرطما )اليساري( عأ  

 مقاعدن وم أنا لواب ا سراسيل بيطناا )اليميني( برساس  واير الوارجي  أفي دور ليبرمان.
قيمممادي السمممابق فمممي وممماب اشممماما ايأمممي ايشممماين الممم ي ويومممل أويمممرًان واباياومممدا )اليمينمممي( برساسممم  ال

 مقاعد. 4يوصل عأ  
 13/2/2112، فلسطين أون الين
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 مقعد ا والليكود يتفوق 12: القائمة المشتركة تحصد لموقع "والال" استطالع 

نشر موقر قوالالق ال بري اليو  الجم   اسططالًعا أجراه عأ  عين  طم يأي  سأل واللنا:   ا : 48عرب 
كانت انطوابات الكنيست اليو ن لمن سطصوت  وبوسب اخسططالش طوصد القاسم  المشطرك  عأم  ما 
مق ممًدان ويجنممر فيممه طرمموق قالأيكممودق عأمم  منافسممه قالم سممكر الصممنيونيق برممارق مق ممدينن ب ممد أن  12

 طروق عأيه في اخسططالش السابق لأموقر  اطه ب ال   مقاعد.
مق ممًدا  22رسمميم الوكوممم  اهسممراسيأي  بنيممامين نطنيمماهون عأمم   ويوصممد ومماب قالأيكممودق المم ي يطاعمممه

مق ممًدا لقاسمم  قالم سممكر الصمنيونيق الطممي يطاعمنما يطسممواك هرطسمو ن ويأينممما وماب قالبيممت  23مقابمل 
الينموديق المم ي يطاعمممه اليمينممي المططممر  نرطممالي بينيمتن وفممي المركمما الرابممر طكممون قالقاسممم  المشممطرك ق 

 مق ًدا. 12وطوصد 
مقاعممدن ويأيممه ومماب  9ويوطممل المركمما الوممامم ومماب قيمميش عطيممدق المم ي يطاعمممه يمماسير لبيممد برصمميد 

قكوخنموق المم ي يطاعمممه الأيكممودي السمابق موشمميه كوأممونن ووأرنممما يمأطي وابمما الوريممدي  قينممدوت هطمموراةق 
ن  مقاعممد. ويأممي 1وقشممامق وومماب قيسممراسيل بيطينمموق المم ي يطاعمممه ليبرمممان ويوصممل كممل مننممما عأمم  

واب قميرطمق بومم مقاعد وواب قه ما   يطمانوق الم ي يطاعممه  يأمي يشماي المنشمق عمن شمام بمأربر 
 مقاعد.

 13/2/2112، 48عرب 
 
 الطفلة مالك الخطيبفي استقبال  وطولكرمقراقع ومحافظا رام هللا  

يرة طرأ  أس أن أص ر نمراد ياسينعن طولكر  من  ،14/2/2112، الحياة الجديدة، رام هللا كرت 
عبرت عن فروطنا المنقوص   ناببرا ة وعروي  وبابطسام  هادس ن وفي سجون اخوطالل مالك الوطيب

 أنلرفرا  عننا نجرا ألن هنالك المسات من األطرال األسرى ال ين ينطجرون فجر الوري ن ممكدة 
ونن  األطرال األسرى ومأوها رسال  ب رورة الطورك ش بيا ورسميا ودوليا هطالق سراون  ك

ب  ا منن   أندون أي اعطبار لكونن  أطراًخن كما  واههاناتيط ر ون باسطمرار لأط  يب والطنكيل 
 جروفن  الصوي  ص ب  لأ اي ا.

عننا أمم عأ  واجا جبارة جنوب مدين  طولكر   اهفرا ه ا ما قالطه الطرأ  األسيرة الوطيب ب د 
 أهاليعيس  قراقر ووشد من  األسرىبكر وواير  أبوويث كان في اسطقبالنا موافج طولكر  عصا  

المكطوب   اهعال موافج  طولكر  ومم أون عن النيسات والممسسات الوطني  والش ب  ووساسل 



 
 
 
 

 

           22ص                                     3488 العدد:    14/2/2112 السبت التاريخ:

والمسموع  والمرسي  الطي و رت من موطأ  مناطق ال ر  لط طي  ودث اهفرا  عننا رع  طساقط 
 سأبي عأ  ط طي  وساسل اهعال .بشكل  أ رتاألمطار بك اف  واألجوا  ال اصر  الطي 

الطرأ  األسيرة الموررة مالك الوطيب شاهد   نوقال واير األسرى عيس  قراقر لماالوياة الجديدةا 
عأ  اسطمرار وكوم  اخوطالل باعطقال المسات من األطرال القاصرين ورفر الوصان  عنن ن 

عأ  يد سأطات سجون اخوطالل بما يوال  اطراقي  وقوق  واههاناتوط ر ن  لأط  يب والطنكيل 
مون  الطرأ  األسيرة  أنالطرل والقانون الدولي وكل األوالق والشراسر اهنساني  والدولي ن ممكدا 

الوطيب انطنت كأسيرة ولكن هنالك المسات بأعمار مالك ما االوا أسرى داول سجون اخوطاللن 
يسطند  األطرال والشباب والمجطمر الرأسطيني وارش الوو  والرعب اخوطالل ما اال  أن  ل خفطا 

 واهرهاب في نروم األطرال والرطي  ال ين يم أون األمل والمسطقبل لمجطم نا الرأسطيني.
بكر طناني الرسيم مومود عبام ل اسأ  الطرأ  األسيرة لمناسب   أبوونقل موافج طولكر  عصا  

الرأسطيني  ط ر ق ي  األسرى عأ  سأ  األولويات وسطواصل  القيادة أناهفرا  عننا ممكدا 
الطرأ  األسيرة مالك  أنأهأن  وش بن . ممكدا   ل المسطمرة هطالق سراون  وعودطن   جنودها

 الوطيب نمو   لأطرل الرأسطيني ال ي لن طرهبه  جرا ات اخوطالل.
ون األسرىن عأ   رورة أن يبق   لك شدد عبد الناصر فروان ن األسير المورر والموطص بشم   ل 

مأ  األسرى األطرال مرطووًان وأخ ي أق بمجرد أن أص ر طرأ  في ال ال  قد طوررت اليو  الجم  . 
( طرال وأن سياس  اسطندا  األطرال الرأسطينيين مسطمرة 221خ ياال وأرنا في السجون نوو )   

 دون طوق .
ب د اهفرا  عننا قرب و مالكن تن أن ن عن وكاخ14/2/2112، السفير، بيروتوأ افت 

ووصرت «. أنا مبسوط  )فرو ( ك ير  ني اطأ ت )ورجت( من سجون اخوطالل» :طولكر ن وقالت
كانت الدنيا برد.  ونا )نون( الرأسطينيين »ن مو و  «ص ب  ك ير»مالك فطرة مكو نا بالسجن بأننا 

 «.ينا راح ياولبدنا نطوّمل كل الص اب وكل الأي ب مأو )يقومون به( ف
 
 عن كافة األسرى األطفال لإلفراج اليونيسيف للتحركتدعو  " للتنمية المجموعة العربية" 

دعت المجموع  ال ربي  لأطنمي  والطمكين الوطنين والطي ططو  من جني  مقرا لنان منجم  : را  هللا
قي  واهنساني ن لأطورك األم  المطودة لأطرول  )اليونيسي ( وكاف  منجمات المجطمر الدولين الوقو 

عن كاف  األسرى األطرال الرأسطينيين القاب ين في السجون  اهفرا الجاد والراعل من أجل  مان 
 اهسراسيأي ن وال ين يقدر عدده  بمسطين وومسين طرل طقل أعماره  عن ال امن  عشرة.
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الك الوطيب أفرجت صباح أمم الجم   عن الطرأ  م  سراسيلو كرت المجموع  ال ربي  أن 
سن ( من را  هللان والطي ُط طبر أص ر م طقأ  في ال ال ن و لك ب د اعطقال دا  قراب  شنرين ودفر 14)

 ( دوخر أميركي.1211عرام  مالي  قدرها )
لألطرال الرأسطينيين   سراسيلوأعربت المجموع  ال ربي  عن بالن قأقنا من اسطمرار اسطندا  

موطأر  من الط  يب الجسدي والنرسين والا  بن  في جرو  قاسي   والطنكيل بن  وط ري ن  لصنو 
ن و لك دون مراعاة ص ر سنن  ودون طوفير اوطياجاطن  واهفاداتوخ  نساني  وفقا لكاف  الشنادات 

 اهنساني ن وورمانن  من أبسط وقوقن  األساسي  الطي نصت عأينا كاف  الموا يق واخطراقيات الدولي .
14/2/2112، ة، رام هللاالحياة الجديد  

 
 اإلسرائيلي يعتقل نحو ألف طفل كل سنة الجيشمسؤول فلسطيني:  

أص ر م طقأ  فأسطيني  طو ر في السجون اهسراسيأي ن في وين أن  الوطيب مالك ط د را  هللا:
م طقال  213عاما في السجونن بأن  18عدد الم طقأين الرأسطينيينن ال ين طقل أعماره  عن 

 وسب ما أفاد نادي األسير الرأسطيني. وم طقأ ن
ويقول عايد أبو قطيشن مدير برنامب المسا ل  لأورك  ال المي  لأدفاش عن األطرال )فرش فأسطين( 

ن مو وا أن الجيش اهسراسيأي «اعطقال األطرال ليم بجديد في األرا ي الرأسطيني  الموطأ » ن 
 «.ي طقل نوو أل  طرل سنويا»

طرل أما  المواك  ال سكري   111 ل   211يم ل سنويا ما بين »  أنه ويشير أبو قطيش  ل
القانون ال سكري اهسراسيأي يسمل بمواكم  األطرال أما  »ن مو وا أن «اهسراسيأي  بطن  موطأر 

  نه نادر في ال ال  كأه.« يونيسي »ن وهو أمرن طقول الم«عاما 12موكم  عسكري  انطالقا من سن 
14/2/2112، دنالشرق األوسط، لن  

 
 كايال خالل مسيرة ضد االحتالل األمريكيةالناشطة  صورةفلسطينيون يرفعون  

وصص أهالي قري  بأ ين في ال ر  ال ربي  مسيرطن  األسبوعي  المناه    :عأي صوافط -بأ ين
ن  لالوطالل اهسراسيأي هويا   كرى الناشط  األمريكي  كايال مولر الطي قطأت والل اوطجااها كرهي

 قبل عدة أيا  في سوريا. اهسالمي من قبل طنجي  الدول  
القري  وعدد من المط امنين األجانب في المسيرة الطي انطأقت من وسط  أبنا وشارك ال شرات من 

القري  باطجاه الجدار المقا  عأ  أرا ين  وقد رفر عدد منن  مأصقات لأناشط  األمريكي  الطي سبق 
 قبل سنوات.وشاركطن  في مجاهراطن  
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وقال عبد هللا ابو روم  الناشط في مقاوم  الجدار واخسطيطان لرويطرا والل مشاركطه في المسيرةا 
 الركرة من مسيرة ه ا األسبوش أننا كأنا  د اهرهاب في كل مكان.ا

وأ ا  افي األيا  األويرة سم نا أن داعش قطأت صديقطنا كايال ب د اوططافنا .. كايال كانت هنا 
بأ ين( وطجاهرت م نا  د اهرهاب و د اخوطالل ل لك نون ن بر عن واننا وط امننا مر  )في

 عاسأطنا.ا
وو ر الناشطون  ل  جانب صورة كايال عأ  المأصق ما كطبطه عن طجربطنا والل مشاركطنا في 

 مسيرات بأ ين.
لمطاطي وقنابل الرصاص ا  ل وأطأقت القوات اهسراسيأي  ال اا بكاف  صوب المشاركين   اف  

وشوهدت قوات الجيش  الصوت وك لك اسطودمت عاا الرأرل  د عدد من المشاركين في المسيرة.
ورشق  .أجنبي واعورفأسطيني  أوده وهي ط طقل ا نين من المشاركين في المسيرة  اهسراسيأي

 بالوجارة. اهسراسيأيالمشاركون في المسيرة قوات الجيش 
13/2/2112، وكالة رويترز لألنباء  

 
 قوات االحتالل مع خالل مواجهات في مخيم عايدة مواجهاتإصابات باالختناق خالل  

أصيبن أممن عشرات المواطنين بواخت اوطناق جرا   طالق قوات اخوطالل «: األيا »بيت لو  م 
قنابل ال اا المسيل لأدموشن والل مواجنات اندل ت في موي  عايدةن شمال بيت لو ن بين عشرات 

 لشبانن وجنود اخوطالل المطمركاين في األبرا  ال سكري ن في مويط قب  راويل.ا
وقالت مصادر موأي :  ن المواجنات اندل ت بسبب اسطراااات جنود اخوطالل لأمواطنين ال ين 

ن ويث يقو  الجنود بين الوين واعورن بإطالق قنابل اهسالمي يسطودمون الطريق الموا ي لأمقبرة 
 ال سكري . األبرا جاه المارةن ومناال المواطنين الطي طقر قبال  ال اا باط

وأشارت مصادر صوافي   ل  أن المواجنات بين جنود اخوطاللن والشبان اسطمرت أك ر من ساعطين 
في منطق  مرطاح ال ودةن وأن الجنود أطأقوا واللنا عشرات قنابل ال اا المسيأ  لأدموشن والرصاص 

   صاب  ال شرات بواخت اوطناقن فيما قا  الشبان برشق جنود اخوطالل المطاطين ما أدى  ل
 بالوجارةن والاجاجات الرارع .

14/2/2112، األيام، رام هللا  
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 خالل قمع جنود االحتالل لمسيرات النبي صالح ونعلين اختناقإصابة العشرات بحاالت  
ريطي النبي صالل ون أينن شمال وعرب قم ت قوات اخوطاللن أممن مسيرة ق«: األيا » -را  هللا 

موافج  را  هللا والبيرةن المنددطين باخوطالل واخسطيطان وجدار الرصل ال نصري؛ ما أدى  ل  
  صاب  ال شرات بواخت اوطناق مطراوط .  

جم   الوفا  »وكانت مسيرة النبي صالل انطأقت من وسط القري  ب د صالة الجم   طوت ش ار 
المشاركون فينا األعال  الرأسطيني  ورددوا النطافات المنددة بقرار اخوطالل طوسير ن ورفر «لألرض

مسطوطن  )وأميش( عأ  وساب أرا ي المواطنين في قريطي النبي صالل ودير نجا ن واخعطدا  
اهرهابي بوق الرأسطينيطين يسر وراان أبو صالو  والسوري  يا  بركات في الوخيات المطودةن 

 اهرهاب خ دين له.   ممكدين أن
وأشارت مصادر موأي   ل  أن قوات اخوطالل هاجمت المسيرة مطأق  قنابل ال اا المسيل لأدموش 

 صوب المشاركين فينان ما أدى  ل   صاب  ال شرات منن  بواخت اوطناق.
في بيان لنان اسطمرارها في الدفاش عن « انطرا  »من جنطنان أكدت ورك  المقاوم  الش بي  

األرضن داعي  أهالي قري  دير نجا  والنبي صالل  ل  مقاوم  قرارات المصادرة والطوسر اخسطيطانين 
 وطالبت القوى الوطني  واهسالمي  بو ر برنامب لأطصدي لن ا القرار. 

الرأسطيني   اهعال وفي قري  ن أينن انطأقت مسيرة القري  عقب صالة الجم   ورفر المشاركون فينا 
 لش ارات المنددة باخوطالل واخسطيطان. ورددوا ا
قوات اخوطالل قم ت مسيرة القري  مسطودم  قنابل ال اا المسيأ   أن  ل مصادر موأي   وأشارت

لأدموش والرصاص الم دني الم أ  بالمطاطن ما أدى  ل   صاب  عشرات المواطنين بواخت اوطناق 
 ي أطأقطه قوات اخوطالل بك اف  والل قم نا مسيرة مطراوط  جرا  اسطنشاقن  ال اا المسيل لأدموش ال

 المصابين عولجوا ميدانيا. أن  ل القري  األسبوعي ن خفط  
14/2/2112، األيام، رام هللا  

 
 لإلفراج عن جثامين الشهداء "إسرائيل"المطالبة بالضغط على  

الشندا  من أبشر  قالت هيس  شمون األسرى والموررينن أممن  ن اوطجاا ج امين«: وفا»عاة م 
الجراس  اهنساني  واألوالقي  والديني  والقانوني  الطي ارطكبطنا وطرطكبنا  سراسيل بوق الش ب 

 الرأسطيني.
وأشار مدير داسرة اهوصا  بنيس  شمون األسرىن ع و الأجن  المكأر  بإدارة مكطبنا في قطاش عاةن 

را  ي د ممارس  طوال  القوانين الدولي  األسير المورر عبد الناصر فروان ن  ل  أن ه ا اهج
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واطراقيات جني  الراب   الطي طمنر اوطجاا رفات الشندا ن وطأا  دول  اخوطالل بطسأيمن   ل   وين  
واوطرا  كرام  المطوفين ومراعاة طقوسن  الديني  والل عمأيات الدفنن بل ووماي  مدافنن  وطسنيل 

 وصول أسر الموط   لينا.
سيل السأط  القاسم  باخوطالل اوطجات مسات ج امين الشندا  الرأسطينيين وال رب في وأكد أن  سرا
سقطوا في جرو  موطأر ن وأنه رع  اسط ادة جا  من الج امين « مقابر األرقا »ما ُي ر  بم 

« مقابر األرقا »الموطجاة عبر المراو ات السياسي  أو صرقات الطبادلن  خ أننا خ طاال طوطجا في 
 ت الج امين لشندا  فأسطينيين وعرب.مسا

وجا ت طصريوات فروان  ط قيبا عأ  ما نشرطه الومأ  الوطني  خسطرداد ج امين الشندا  من أننا 
  سراسيأيامن مكطب المسطشار الق اسي ال سكري لالوطاللن يريد بأن هناك طوجنا   ش اراطأقت 

 أهأنا.  ل رفات وا عادطنا  134باهفرا  عن 
14/2/2112، رام هللااأليام،   

 
 محافظتي خان يونس ورفح جراء إطالق نار إسرائيلي شرقتضّرر منازل ومباٍن  

مومد الجمل: قالت مصادر مط ددةن  ن أ رارًا مطراوط  لوقت ب دد من المناال والمباني الطي  -رفل 
باشرن طقر  ل  الشرق من موافجطي وان يونم ورفلن صباح أممن جرا   طالق نار  سراسيأي م

 اسطند  مناطق مطررق  من قرى وبأدات موا ي  لوط الطوديد.
ووفقًا لأمصادر المط ددةن فإن بأدات الشوك  ووااع  والقرارة الودودي ن الواق   شرق الموافجطينن 
ط ر ت ل مأيات قص  مطررق ن انطالقًا من نقاط المراقب  والدبابات المنطشرة في مويط م بري 

 .«كيسوفي «ن و«صوفاه»
وأو ل شنود عيان من سكان البأدطينن أن عمأيات القص  الطي اسطودمت واللنا الرشاشات 
المطوسط  وال قيأ ن طسببت في وقوش أ رار في ب ض المناال وال ر  الاراعي  في المناطق 

 المسطندف ن دون أن يبأن عن وقوش  صابات في صرو  المواطنين.
دد من الجرافات الطي كانت طنطشر في مويط وط الطوديدن وطاامنًا مر عمأيات  طالق النارن نر  ع

عمأيات طجري ن طركا م جمنا عند األطرا  الشرقي  من البأدات الم كورةن واشطمل عأ   اال  طالل 
 رمأي  ص يرة وبقايا مناال مدمرةن   اف   ل   وداث ورر عميق .
مأيات طمشيط واس   عأ  طول وط وكانت قوات اخوطالل اسطبقت عمأي  الطوعل الم كورة بطنري  ع

الطوديدن واص  في مويط مواقر عسكري ن ويث انطشرت أعداد من الدبابات وناقالت الجند 
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المصرو ن عأ  طول الوط الم كورن وقامت بطمشيطهن طاامنًا مر قيا  جنود اخوطالل المطواجدين 
 ة في النوا .داول أبرا  ونقاط المراقب  ال سكري  بإطالق عدد من قنابل اهنار 

14/2/2112، األيام، رام هللا  
 
 غرب بيت لحم وادي فوكين أراضي" تلتهم بصمت مئات الدونمات من هداسامستوطنة "تسور  

ال رب من بيت لو    ل و ر رسيم المجأم القروي في قري  وادي فوكين : نجيب فرا  -بيت لو 
 من مواطر طمدد مسطوطن  اطسور هداساا.

موجودة داول مناطق الوط  أننامسطوطن  اطسور هداساا كيبوطم عأ  اعطبار  أن  سراسيلوط طبر 
في مناطق  أقي  اعورالنص   أمان ولكن نص  طأك المسطوطن  داول طأك المناطق األو ر

 قري  وادي فوكين. أرا يال ر  ال ربي  وواص  عأ  وساب 
جري بصمت شديد وعأ  نار اعمأيات طوسير ه ه المسطوطن  ط  نوقال سكر لم القدم دوت كو  

يواول وداش الرأي ال ا  الدولي بان ه ه البمرة طقر داول مناطق الوط  اهسراسيأيهادس  خن الجانب 
 311الطنا   األويرة اعون ولكن في الوقيق  فان عمأيات الطوسير المك ر  قد طالت في  األو ر
 أعقاباعأن عن مصادرطه في  كانت من  من ما األرا يوادي فوكينن وه ه  أرا يدون  من 

 أرب  قررت وكوم  نطنياهو مصادرة    وط  وقطل المسطوطنين ال ال   في شنر وايران الما ين 
وادي فوكين والجب   وصوري  ردا عأ  عمأي  الوط ن واليو  فان قوات  أرا يخ  دون  من آ

 ا. عالميبصمت وبدون  جيب  األرا ياخوطالل طأوق جا ا من ه ه 
14/2/2112س، القدس، القد  

 
 شابا عربيا انضموا إلى "داعش" 35: اإلسرائيليةاألجهزة األمنية  

قالت مصادر في األجناة األمني  اهسراسيأي   ن الطقديرات طشير  ل  أنه  :وكاخت –القدم الموطأ  
 ل  صرو  طنجي  اداعشا.   سراسيلشابا من ال رب في  32في الشنور األويرة ان   أك ر من 

شابا من بين ال ين ان موا  ل  اداعشا اعطقأوا لدى عودطن   ل   12ووسب المصادر  اطنا فإن 
 البالد.

وأ افت أن الشبان انكشروا لأم امين الدعاسي  والطوريض عأ  شبكات اهنطرنتن وأنه طجري 
وجن  اطصاختن بواسط  رساسل مشررةن هعداده  لأطجنيدن كما يطأب منن  عد   بال  أود لدى ور 

 من البالد لالن ما   ل  صرو  الطنجي .
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وقالت المصادر:  ن الشبانن وب د م ادرطن  البالدن يطوجنون  ل  طركيان ومن هناك  ل  الودود مر 
سوريان ويث يأطقون عناصر ارطباط موأيين يقودونن   ل  نقاط طجمير. وب د  جرا  طوقيق م مق 

: ب د وقت قصير يط ل أن عالبيطن  يشطاقون ل اسالطن  وأ افت الطدريبات ال سكري . يبدمونم ن ن 
فيواولون  جرا  اطصاخت م ن  عن طريق أجناة وأيوي  أو عن طريق أشرط  مصورة طنشر عأ  

 اهنطرنت.
فإن ب  ن  سرعان ما يكطش  أنه من الص ب الورو  من  اهسراسيأي ووسب المصادر األمني  

ا يواولون النربن ومن يطمكن منن  من ال ودة  ل  البالد طنجي  اداعشا عأ  قيد الوياةن وعنده
 الطوقيق م ه. اهسراسيأيي طقل في مطار الأدن ويطول  االشاباكا 

14/2/2112، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 "موساد"بالتجسس لـ  "داعش"على براءة ابنه الذي تتهمه  يؤكدمقدسي  

أمم عن قأقه عأ  مصير ابنه ال ي اطنمه  أعرب والد شاب مقدسي: أ   ب -القدم الموطأ  
)داعش( بال مل لدى جناا اخسطوبارات اهسراسيأي الوارجي )موساد(ن « الدول  اهسالمي »طنجي  

عامًا( لوكال   22ممكدًا برا ة ابنه من ه ه الطنم ن ومطالبًا بإطالق سراوه. وقال س يد مسأ  )
عامًا( ال ي طوجه  ل  طركيان     19مومد ) نون مصدومون وقأقون عأ  ابني«: »فرانم برم»

طشرين األول )اكطوبر( من دون عأمين واطصل بي من هناك لي أمني أنه  هب  24دول سوري  في 
 «.ليوارب مر داعش

عامًا( من مدين  القدم الشرقي ن وأنن  دراسطه ال انوي ن ويومل الجنسي   19ومومد س يد مسّأ  )
 الطي ط طبرها البأدي  اهسراسيأي  لأقدم ويًا فينا.« النبي ي قوب»طن  اهسراسيأي ن ويسكن في مسطو 

نشرت أول من أمم عبر مجأطنا اخلكطروني  الطي طنشر باهنكأياي  « الدول  اهسالمي »وكانت 
ن صورًا لمومد س يد اسماعيل مسأ  من القدم الشرقي ن واطنمطه بالطجسم لمصأو  «دابق»
 . بطشجير من والده« موساد»

ابني بري  خ ي مل في موساد أو في شاباك )جناا األمن الداوأي »وعأق والد الشاب بالقول: 
داعش اطن  ابني ألنه واول »وأ ا  أن «. اهسراسيأي(ن وأنا خ أعمل مر أي جن  أمني   سراسيأي 

 «.الرجوش والنرب منن 
األول )اكطوبر( ليوارب مر  طشرين 24وقال مسمول أمني  سراسيأي  ن مسأ  سافر  ل  طركيا في 

«  هب من طأقا  نرسه دون عأ  عاسأطه.«: »رويطرا»في سوري . وأ ا  لوكال  « الدول  اهسالمي »
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يمكنك أن طرنمه »ولدى سماله عما   ا كان طصريوه يم ل نريًا لكون مسأ  جاسوسًا  سراسيأيًان قال: 
 «.عأ  ه ا النوو... ن  

14/2/2112، الحياة، لندن  
 

 يل نصير عازوري: صوت فلسطين في الواليات المتحدةرح 
برساس  م ن بشورن أممن المنا ل والكاطب الرأسطيني ابن « طجمر الأجان والروابط الش بي »ن   

 مدين  القدم نصير عااوري أود أبرا رموا الجالي  ال ربي  والرأسطيني  في الوخيات المطودة.
 طا  الركري والبو ي والن الين وطالا  وطنيطه الرأسطيني  وأكد بشور أن مسيرة عااوري طميات بال

وال المي لأق ي  الرأسطيني  كق ي  طورر من  اهنسانيمر عروبطه الصادق ن والطأكيد عأ  الب د 
 آور الكيانات ال نصري  اخسط ماري  في ال ال .

ووانهوأشار بشور  ل  أن أودًا خ يسططير أن ينكر دور عااوري  الورك  المناه    ق طالفي  وا 
 لأ نصري  الصنيوني  بين طالب الجام ات األميركي  الطي كان موا رًا في ال ديد مننا.

ن واصل عأ  شنادة الدكطوراه في ال أو  السياسي  من 1932وعااوري من مواليد القدم في ال ا  
ريجين ال رب ممم جام   ماساطشوطم ممم أمنرست في الوخيات المطودةن وكان أود ممسسي رابط  الو

في طأسيم م ند الدراسات ال ربي  )طاري(  1998ن كما شارك في ال ا  1928األميركيين في ال ا  
 في بوسطن.

14/2/2112، السفير، بيروت  
 
 نساء قياديات رياديات 10سيدة أعمال فلسطينية تتصدر قائمة عالمية من  

رين قاسم  عالمي  من عشر نسا  الرأسطيني  أمل  راعم  مص األعمالطصدرت سيدة : واشنطن
 قياديات رياديات صدرت ودي ا في ال اصم  األمريكي  واشنطن.

ن وهو أكبر ممسس  من ICSBوقد أصدر القاسم ن المجأم ال المي لأشركات المطوسط  والص يرة 
في الوخيات المطودة األمريكي . وكان المجأم ال المي قد  األع ا نوعنا ط   مسات األلو  من 

 ا  بطرشيل رياديات قياديات من جمير أنوا  ال ال ن وقد جا  طرشيل المصري من طركيا.ق
وه ه ليست المرة األول  الطي طروا بنا الرأسطيني  أمل  راعم  المصري رسيس  طورير مجأ  اميدل 

ا بطكري  أو بجاساةن ويث فاات أي ا بجاساة أوعاريتايست بانم نيواا ومديرة عام  لمجموع  ا
ن وهي واساة عأ  لقب المرأة النمو  ن أفريقيافي الشرق األوسط وشمال  أعمالل ريادي  وسيدة أف 

 النسا  ال ربيات طأ يرا في مجال ال القات ال ام . أك روك لك نالت لقب 
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والجدير بال كر أن المصري هي ع و مم ل عن فأسطين في منطدى الريادة ال المي ومقره فرنسان 
وع و منطدى  األوسطالشرق  أعمالوشبك  سيدات  األعمالدى سيدات وهي ع و ممسم لمنط

وع و مجأم  األسرة  ن اشوع و جم ي   األمريكي ال ربي  في لندنن وال رف  الطجاري   المرأة
ورسيس  جم ي  ابالسطاين اكويا وناسب رسيم  اامريكيرا األمريكي اسطشاري لممسس  الممسس  ال ربي  

 الجام ات الررنسي  وال ديد من الممسسات.جم ي  الرفيق لوريجين 
14/2/2112، القدس، القدس  

 
 األعمال التركي الفلسطيني عامر الشوا رجلاإلمارات تفرج عن  

 أفرجت السأطات اهمارطي ن عن رجل األعمال الطركي الرأسطيني عامر الشوا.: 21عربي  –لندن 
ول/ أكطوبر الما ي في مطار دبين من دون وكانت السأطات اهماراطي  اعطقأت الشوا في طشرين األ

  بدا  أي أسباب أو مبرراتا.
وكانت منجم  االوقوق لأجميرا السويسري  قد أدانت اعطقال الدكطور الشوان ورأت أن اعطقاله جا  
دون  بدا  األسبابن ودون  براا   ن ق اسي يم ل صورة من صور اخعطقال الط سرين وأكدت أنه 

الن ال المي لوقوق اهنسانن ولأ ند الدولي الواص بالوقوق المدني  والسياسي ن كما ي د انطناكًا لرع
أنه يم ل موالر  لقانون ال قوبات اخطوادي نرسهن ودعت المنجم ن السأطات اهماراطي   ل  سرع  
طالق سراوه ما ل  ي بت عأيه القيا   الكش  عن مصير الشّوان والسماح لمواميه بالطواصل م هن وا 

 أي موالر  لأقانون.ب

 13/2/2112، "21موقع "عربي 
 
 عائلة فلسطينية 673توزع مساعدات شتوية على  "اإلماراتيةاألعمال الخيرية " 

واعت طواق  هيس  األعمال الويري  اهماراطي  اهعانات الشطوي  عأ  األسر الرقيرة : )وا ( - نابأم
الطي أطأقنا  اطراومواا أجي ن و لك  من ومأ  في األرا ي الرأسطيني  الطي ط ررت من ال اصر  ال

صاوب السمو الشي  وأير  بن اايد آل ننيان رسيم الدول  ورجه هللان ومطاب   صاوب السمو الشي  
مومد بن راشد آل مكطو  ناسب رسيم الدول  رسيم مجأم الوارا  واك  دبي رعاه هللان بند  طقدي  

  اصر  ال أجي  الطي  ربت بالد الشا  وال راق.ال ون الشطوي لالجسين والمط ررين من ال
وقال ابراهي  راشد مدير مكطب هيس  األعمال الويري  اهماراطي  في ال ر  ال ربي   ن طواق  النيس  

أسرة فأسطيني  موطاج  في موافجات  213واعت والل اليومين الما يين مساعدات شطوي  عأ  
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المك   ال ي و  طه النيس   من ومأ   اهعا يمب نابأم وبيت لو  والبيرة و لك  من البرنا
 فأسطيني  بطكأر  قدرها مأيون دوخر. أسرةأل   12طراوموا وال ي طسطريد منه 

طردًا عأ  األسر الموطاج  في موافج  نابأم الطي طأ رت ك يرا من  481وأو ل أنه ط  طواير 
ط منت الطرود مراطب وأعطي  ومدافئ موج  ال أو  نجرا لموق نا المرطرر عأ  سأسأ  من الجبالن و 

 .أطرالووباًا ووأيب 
 14/2/2112، االتحاد، أبو ظبي

 
 سفير  ورئيسها إلى "بعثة فلسطين" إلى "مفوضية فلسطين العامة"رفع  لكسمبورغ: 

في ممطمر صموري ممر رسميم أعأن واير وارجي  دوقي  لكسمبور  جان اسيأبورنن : وفا –لوكسمبور  
مسا  أمم الجم  ن عن رفر مسطوى الطم يل الرأسمطيني  لم  ب  م    مومود عبامن السأط  الرأسطيني

 ورسيسنا  ل  سرير.
وقال الواير في رسال  موجن   ل  الرسيم عبمام طالهما فمي المممطمر الصموري: يشمرفني أن أعأمن أنمه 

ار ب ممد بوممث و ممر مرو مممي  فأسممطين ال اممم  فمممي الدوقيمم  الكبممرى لأكسممممبور ن وآومم ين ب ممين اخعطبممم
عمأيممم  طنجمممي  المنجممممات الدوليممم  فيمممما يط أمممق بممسسمممات الدولممم  وكممم لك سياسممم  لكسممممبور  واخطوممماد 
األوروبممي لصممالل وممل الممدولطينن فممإن المجأممم الوكممومي لأدوقيمم  الكبممرى لأكسمممبور  قممرر ب ممد اخقطممراش 

مرو ممي  عأمم  منجممم  الطوريممر الرأسممطيني  باعطبارهمما المم ممل الشممرعي لأشمم ب الرأسممطينين أن ططمطممر 
 فأسطين ال ام  وفقا  ل  ما سبق بالطالي:

مرو ممي  فأسمممطين ال اممم  ط طبمممر منمم  اعن وفقممما لالسمممطودا  الرسمممي ب  ممم  دبأوماسممي  طسمممم  اب  ممم   -
فأسطينان وطوج  ب نوان ب  م  فأسمطين فمي لكسممبور  وطم مل رسمميا منجمم  الطوريمر الرأسمطيني  فمي 

 الدوقي  الكبرى لأكسمبور .
الطوريمممر الرأسمممطيني ن رسممميم الب  ممم  بطوافمممق ممممر دوقيممم  لكسممممبور . ويصمممبل مرممموض  طسممممي منجمممم  -

 فأسطين ال ا  من اعن فصاعدا طوت عنوان سرير ورسيم ب    فأسطين.
السريرن رسيم ب    فأسطين ُي اممل بمنرم الشمروط الطمي يمط  الط اممل بنما ممر بماقي رمسما  الب  مات  -

 سي.الدبأوماسي  في قاسم  السأك الدبأوما
ومنمم  الأوجمم  الطممي يصممل فينمما السممرير رسمميم الب  مم  الدبأوماسممي  يومممل رسممال  مممن رسمميم منجممم   -

 الطورير الرأسطيني  ويقد  أوراق اعطماده في اوطرال رسمي أما  الدوق األكبر.
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طواطمممب ب  ممم  فأسمممطين  دارة البروطوكمممول فمممي واارة الشممممون الوارجيممم  واألوروبيممم  بأسمممما  أع ممما   -
د وصولن  وبنناي  منمطن . وبنا  عأ  طأبه يسططير السرير رسيم ب  م  فأسمطين الوصمول الب    عن

 عأ  بطاق  دبأوماسي .
يطمطر أع ا  الب    الدبأوماسي  بالوصان  القانوني  فيما يط أق باألعمال الطي يقومون بنا بصرطن   -

ير أن طرفمر هم ه الوصمان  عمن الرسمي ن بما في  لك طصريواطن  وكطاباطن . وباسططاع  منجم  الطور 
 أع ا  ه ه الب   .

فيما يط أق بالنشاطات الرسمي ن طسطريد ب    فأسطين من اخمطيااات الممنوو  لأب  ات الدبأوماسي   -
 وفقا لمي اق فينا.

 14/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 من العقوبة ائيلياإلسر  متورطة في إفالت الجيش "إسرائيل"مؤسسات عائلة راشيل كوري: كل  

اطنممممت أسمممرة راشممميل كممموري الناشمممط  األمريكيممم  الطمممي قطأطنممما جرافممم  لأجممميش اهسمممراسيأي أ نممما   :القمممدم
 سمراسيل بومايم  جيشمنا ممن الأمو  ب مد أن رف مت الموكمم   2113اخوطجا  مر فأسطينيين في عما  

نمما عأمم  اهنطرنممت اشمماهدنا وقالممت األسممرة فممي بيممان و ممر بموق  ط نمما بشممأن وفاطنمما.اهسممراسيأي  ال أيمما 
 والل ه ه الطجرب  كي  أن كل ممسسات  سراسيل مطورط  في  فالت الجيش اهسراسيأي من ال قوب .ا
وأ ممما  البيمممان اقمممرار الموكمممم  ال أيممما يطجاهمممل أسمممانيد القمممانون المممدولي فيمممما يط أمممق بومايممم  الممممدنيين 

نطناكما فادوما لأومق الم طمر  بمه دوليما والمداف ين عن وقوق اهنسان في الصمراعات المسمأو  ويم مل ا
 في اخنطصا  الر ال.ا

 13/2/2112، وكالة رويترز لألنباء
 

 في قضية تفجير المركز اليهوديالدولة االدعاء يبقي على اتهاماته لرئيسة األرجنتين:  
 قممرر اخدعمما  ال مما  فممي األرجنطممين أمممم اهبقمما  عأمم  اطنامممات كانممت وجنممت  لمم  رسيسمم  الممبالد: لنممدن

كريسطينا كيرشنر بالطدول لمنر مواكم  مسمولين  يرانيين في ق مي  طرجيمر مركما ينمودي فمي بموينم 
. وهمم ه اخطنامممات كممان يطوخهمما المممدعي ال مما  ألبرطممو نيسمممان المم ي طمموفي فممي 1994آيممرم فممي عمما  

جرو  عام   عشي  جأس  لأبرلمان ل رض اطناماطه الشنر الما ي. لكمن وأيرم  نيسممانن الممدعي 
ال ا  جيراردو بوليطيسان قرر أمم الم ي قدما في الق ي . ويط ين عأم  بوليطيسما اعن عمرض أدلطمه 
 أما  قاض سيقرر في األوير ما   ا كانت الرسيس  كيرشنر سطواك  أ  أن الق ي  سيجري  سقاطنا.

 14/2/2112، الشرق األوسط، لندن
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 هل تذهب "حماس" لمهاجمة إسرائيل من لبنان؟ 

و عامرعدنان أب  
كان مراجسًا أن يدعو القيادّي الكبير في اوماما مومود الاّهار والل لقا   عالمّي نّجمطه الورك  

ن وو ره االمونيطوران  ل  طشكيل مجموعات عسكرّي  لكطاسب القّسا  في موّيمات 2/2في عّاة في 
ماح لكطاسب القّسا  بمقاوم   سراسيل الاّلجسين في لبنانن مطالبًا الجبنات ال ربّي  الأبنانّي  والسورّي  بالس

 من شمال فأسطين.
 

 مشاكل الحدود
ّن دعوة الاّهار ه ه ل  طمّكدها اوماما أو طنرينا في بيان رسمّين كما جرت ال ادةن بل صمطت  وا 
عننان مما يشير  ل  أّن الركرة ما االت في طور النقاش الداوأّين لكن هناك دعوات داوأّي  في 

 رورة طر يل الجبنات الوارجّي  خسطناا  الجيش اهسراسيأّين وصوصًا ودود اوماما ططالب ب
لبنان وسوريا واألردن ومصرن رع  ما طومأه من مواطرة في الدوول في مشاكل داوأّي  مر طأك 

 البأدان.
وأّكد الّناطق باس  اوماما في الوار  وسا  بدران في وديث لماالمونيطوران أّن اومام وين طقّرر 

ًا له طبي   عمأياطّي  ميدانّي  طط ّأق بالمقاوم  المسّأو ن فأن ط أن عنهن لطوافج عأ  عنصر أمر 
 المراجأة  ّد  سراسيلا.

وقال لماالمونيطورا في وديث هاطرّي من الّدوو : ا ّن ومام طرى أّن ساو  المواجن  األساسّي  مر 
اطنا المسّأو  سابقًا عأ  الداول فقطن لكن اخوطالل اهسراسيأّي في داول فأسطين. ولن ان رّكات عمأيّ 

ه ه السياس  ليم من ال رورّي أن طبق   ابط  كّل الوقتن فإسراسيل طسطند  ومام وعيرها وار  
 فأسطين أي ًاا.

وأشار مسمول عسكرّي في اوماما لماالمونيطوران من دون اهعالن عن اسمهن  ل  أّن اطشطيت 
أولوّي  لأقوى الرأسطينّي  المسّأو ن كي خ يرّكا جنوده عأ  عّاة قدرات الجيش اهسراسيأّي ي طبر 

وودهان وخ بّد لبقّي  الودود ال ربّي  أن طأو  دورها ال سكرّين من دون الووض في الطّراصيلن لكن 
  سراسيل يجب أن طش ر ب د  األمان من كّل الجناتا.

ّن ساو  قطالنا  ّد  سراسيل هي األرا ي وال ريب في دعوة اوماما أّننا طوال  طأكيدها الداس  بأ
الرأسطيني  الموطّأ  فقطن وطرفض نقل المواجن  ال سكرّي  م نا وار  الودودن وّط  خ طدول في 

  شكالّيات سياسّي  وأمنّي  مر الدول ال ربّي  اّلطي طمطأك ودودًا طويأ  مر  سراسيل.
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ن عن عد  وجود عناصر أو قيادات 11/2ي وكان آور ه ه الطّأكيدات ما أصدرطه كطاسب القّسا  ف
 لنا ط مل وار  فأسطينن ألّن ساو  عمأنا داول األرض الموطّأ .

ورع  مرور أّيا  عّدة عأ  دعوة اوماما عير المسبوق   ل  طشكيل واليا مسّأو   ّد  سراسيل 
اواب هللاا الصمت  اا  انطالقًا من لبنانن فأ  يصدر أّي طصريل لبنانّي رسمّي رّدًا عأينان فيما الطا  

بطشكيل جبن  مقاوم  موّودة لمواجن   28/1ه ه الدعوةن لكن الرصاسل الرأسطينّي  طالبت في 
 اخوطالل اهسراسيأّين والل وقر  ط امنّي  لطأييد عمأّي  اواب هللاا  ّد  سراسيل في ماارش شب ا.

أومد فمادن من الممّيدين األواسل لطشكيل وكان ناسب األمين ال ا  لأجبن  الش بّي  لطورير فأسطين أبو 
 ل  فطل الجبنات سّرًا أو عأنًا  2/2مجموعات مسّأو ن وفطل جبنات جديدة لقطال  سراسيلن داعيًا في 

 لكّل قوى المقاوم ن وليم لكطاسب القّسا  فقطن من موطأ  الودود ال ربّي .
رفاعين وهو الوأي  األو ق لماواب هللاان وأّكد ممّ ل ورك  الجناد اهسالمّي في لبنان أبو عماد ال

أّن ط بس  الرأسطينّيين لأ مل المسّأل في موّيمات الاّلجسين طوطا   ل  طنسيق عأ   11/2في 
المسطويات الأبنانّي ن في جّل الّطركيب  الطاسرّي ن ألّننا أهّ  ال واسق أما  ممارس  الرأسطينّي دوره في 

 مقاوم  اخوطالل.
شارة  ل  أّن اوماما ط أ  جّيدًا أّن ال اكرة الأبنانّي  ما االت طومل آ ارًا سأبّي  من ومن المنّ  اه

الّطواجد ال سكرّي الرأسطينّي في السب ينّيات وال مانينّياتن أ نا  طواجد منّجم  الّطوريرن ويث اشط أت 
طوطنات اهسراسيأّي ن فنل الوروب اهسراسيأّي   ّد لبنان بسبب انطالق المقاوم  الرأسطينّي   ّد المس

 سطقبل الدول  الأبنانّي  بأن ي يد الطّاري  نرسه مر اوماما ه ه المّرة 
 

 حمل السالح
ومن جنطهن أّكد بدرانن اّل ي قاد كطاسب القّسا  في شمال ال ر  ال ربّي  قبل سنواتن لماالمونيطورا أّن 

ودود عربّي ن رع  أّنه وّق لأش ب ادوول ومام في أّي مواجن  عسكرّي  مر  سراسيل عبر أّي 
الرأسطينّين لكّنه يططّأب مّنا األو  في اخعطبار طجرب  منّجم  الطورير في لبنانن كي خ طكون 

 عمأّياطنا المسّأو  عأ  وساب ش وبنا ال ربّي ا.
من  2114لكن األكيد أّن اوماما في عّاة عانت والل الورب األويرة في شنري يوليو وأعسطم 

يومًان فيما بقيت الجبنات المويط  برأسطين صامط ن ول  ططأق عأ   21اد  سراسيل بنا لمّدة اسطرر 
  سراسيل أّي صواري ن ول  طنّر  عبرها أّي عمأّيات مسّأو .
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ّن هدو  الجبنات ال ربّي  المويط  بإسراسيل والل ورب عّاة األويرة طرك ردود ف ل عا ب  داول  وا 
قطنا الداوأّي  دعوات  ل  أن يأو  بقّي  الرأسطينّيين دوره  في مواجن  اومامان وبدأت طسمر في أرو 

  سراسيلن وعد  طرك عّاة طووض وربًا بين عا  وآور لوودها.
وفي ه ا اهطارن قال لماالمونيطورا مسمول فأسطينّي كبير في لبنانن رفض الكش  عن هوّيطه: ا ّن 

 سراسيل قد طكون  ات ب د م نوّي ط بوّين خ دعوة ومام  ل  طشكيل مجموعات مسّأو  لمناجم  
قطالّي ميدانّين فالو ر الأبنانّي ور  جدًان وا  ا كان اواب هللاا أوق  عمأّياطه  ّد  سراسيل خعطبارات 
لبنانّي  داوأّي ن وشي  الّرفض الش بّي الأبنانّي ألّي مواجن  مر  سراسيلن فكي  سيسمل الأبنانّيون 

 ا عنده ن بمناجم   سراسيلن مّما قد يطسّبب بوراب الدول  الأبنانّي  بأسرهاا لأرأسطينّيين اال يو 
ول ّل هناك وطورة   افّي  من دعوة اوماما  ل  طشكيل واليا مسّأو  في أّن الو ر الرأسطينّي 
 في لبنان طويط به  شكالّيات أمنّي  وسياسّي ن مّما دفر اوماما أويرًا  ل  طأكيد وماي  الرأسطينّيين
عأ  امطداد الج رافيا الأبنانّي  من أّي اوطراق وطوريطن وطأكيدها عد  امطالك أّي مشروش سياسّي 

 واّص بنا في لبنان.
عأمًا بأّن اوماما اادت نشاطاطنا الش بّي  والجماهيرّي  أويرًا في لبنانن وكان آورها المجاهرات اّلطي 

ديد بقرار مصر بوص  كطاسب القّسا  طنجيمًا لأطن 9/2عّمت موّيمات الاّلجسين الرأسطينّيين في 
  رهابّيًا.

ووط  بدران ودي ه مر االمونيطورا بالقول: ا ّن ومام ط ق بأّن الش وب ال ربّي  داعم  لنا في وّقنا 
بمقاوم  اخوطالل اهسراسيأّين وهي ططقّد  عأ  المواق  الرسمّي ن وومام ط طقد أّن بإمكاننا المواان  

 مقاوم  اخوطالل وبين واجات ش وب المنطق  في اخسطقرار األمنّي في بالدهاا.بين وّقنا في 
وأويرًان من الوا ل أّن مطالب  اوماما بطشكيل واليا عسكرّي  في لبنان خسطندا   سراسيلن ل  طأو  

ت في اخعطبار الوصار اّل ي يرر ه الجيش الأبنانّي عأ  الموّيمات الرأسطينّي ن لمواجن  المجموعا
 المسّأو .

كما يررض الجيش الأبنانّي  جرا ات أمنّي  عأ  الرأسطينّيين طوّد من وركطن ن وّط  أّن ال هاب  ل  
الودود اهسراسيأّي  لمجّرد الايارة يوطا   ل  طصريل منهن فكي  الوال لو  هب الرأسطينّيون 

ت وقيقّي  أما  ططبيق دعوة مدّججون باألسأو  وال طاد ال سكرّي لمناجم   سراسيلن مّما ي ر عقبا
 اوماما عأ  أرض الواقر.

13/2/2112المونيتور،   
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 دعوة مشعل إلى طهران: إخضاع الحركة أو حرقها 

 نجوى الطويل
بدا أن جريم  وصار قطاش عاة بأب ادها القومي  واألوالقي ن ُططرح في أروق  القرار اهيراني من 

يمي . الطسريبات واهشارات ال ديدة الطي طرت عأ  جديدن في سياق أهدا  ومصالل طنران اهقأ
السطل أويرًان طُبّين أن  دارة الوصار ل  ط د ننجًا  سراسيأيًا أو  من أجندة سياس  ما يسم  ادول 
اخعطدال ال ربي ا فوسبن وهو ما يطرح الطسامل عن سّر دعوة  يران لرسيم المكطب السياسي 

الطوقيت المطاامن مر ومأ   عالمي  واس   النطاقن لطشويه  لأورك ن والد مش ل لايارطنا في ه ا
صورة الورك ن وهو ما يطرح الطسامل أي ًا عن شكل ال القات ال ي سيرسو بين الطرفينن في جل 
قطاش مواصرن يسطويل في جأه ووفق الطرطيبات الجديدةن طقدي  أي دع  مادي لأمقاوم  أو األهالي 

 فيه.
أن الرأسطينيين مواصرونن باطت مسأل  طق  عأ  عاطق ورك  ومام عمأيًان  عادة الط كير ب

وودهان وهي الطي هددت قبل أيا ن بما سمطه اسيناريوهات مجنون ا لرفر الوصار. طنديد جا  عأ  
لسان الناطق باس  الورك  سامي أبو اهرين وطاامن مر طأميوات  يراني  عبر قنوات  عالمي  موسوب  

 ري في عاةن ي ود  ل  اسياسات ومام الواطس ا.عأينان طريد بأن ما يج
(ن في منطق  ططجا بنا 2112 ن المسأل  ااألوالقي ا )فّك وصار الرأسطينيين الوانق من  ال ا  

الم ارك اخنرصالي  والوروب األهأي ن أصبوت مركون  في ااوي  اههمالن أما  ال ورات الم ادةن 
طوال  الدولي/ال ربي  د طنجي  االدول  اهسالمي ا. في ومااع  الورب المصري  عأ  اهرهابن وال

وين ينطجر اهطار الرأسطيني الرسمي نطاسب اخنطوابات اهسراسيأي  في مارم/ آ ار المقبلن وهي 
أقرب  ل   ري  ن كوننا لن طنطب جديدًا بإجماش عالبي  المراقبينن أو طورك جديدًا/ قديمًا في 

 سيأي  في جل  دارة باراك أوباما الوالي .المراو ات الرأسطيني  اهسرا
 قأيميًان خ طبدو فأسطين الموطأ  عمومًا وقطاش عاة المواصر عأ  وجه الوصوصن أولوي  مر 
الوك  الس ودي الجديد ال ي ي طأر أو يرطرض أن ي طأرن بمأرات جيوسياسي  مأو  وأك ر وطورة 

وأوأ  مأ   يران النووين وططويق أي صراش في شماله وجنوبه. أما دوليًان فالجند مصبوٌب عأ  
موطمل مر  سراسيلن عأ  شاكأ  رد واب هللا الموسوب في شب ان وهو الططويق ال ي امطد عأ  

 المأ  السوري بم اطررين اخوطقانا في الداول الأبنانين عبر طراهمات أمني   انوي .
طنران  ل  رسيم المكطب السياسي أما  ه ه الم طيات أي ًان برات في األفق دعوة  عالمي  من 

لورك  ومامن والد مش ل  ل  ايارطنا. الدعوة طرافقت مر ومأ  عأني  لوساسل  عال  موسوب  أو 
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قريب  من  يرانن وصأت  ل  ود طوميل ومام مسمولي  األو اش الطي وصل  لينا الرأسطينيون في 
 أه السياسي .المصري ومراعي-قطاش عاةن مر ط ييب وا ل لأوصار اهسراسيأي

النجو  األشد من قبل اهعال  الموسوب عأ   يرانن وصل ل اي  اطنا  الورك  بأننا طدير أامطنان 
 ما ابووض ورب مر  سراسيل أو الطص يد  د سأط  مومود عبامان أو أننا كورك ن جا  من 

ا فينا ورك  المسأمينن كانت عأ  الدوا  في وصوم  مر المنجمات الرأسطيني ن بم اهووانجماع  
الجناد اهسالمي الطي ُاع  أن ومام طصرن  بالمطشي ينن وأن وكومطنا السابق  في عاة باطت رماًا 

 شكأيًا لأمقاوم ن وليم ف اًل مقاومًا  د اخوطالل.
بالنسب   ل  ومامن أبدى القيادي فينا أسام  ومدانن وال ي ي طأر بمأ  ال القات مر طنرانن 

ت مر أك ر من مسمول  يراني وفي الورم ال وري ال ا  الما ين مرون  وطردد أنه أجرى ووارا
سياسي  مطأوب  عندما ألمل  ل  أن أجنو  ما قريب  من دمشقن ط مل عأ  عرقأ  أي اوطراق ه اب  
جأيد ال الق  بين  يران وقيادة ومام. جأيد طراك  جرا  موق  ومام المدعو  ش بيا في ال ا  

مر ال ورة الش بي  السوري ن ما ي ني الورو  من دمشق والقطي   مر نجا  ن ب رورة الوقو  2111
 بشار األسد.

أما  يرانيًان فقأد أكد مسطشار رسيم مجأم الشورى اهيراني لأشمون الدولي ن وسين شي  اهسال ن أن 
مش ل مروب به في أي وقت من دون شروطن وأن ال الق  بين الطرفين بطبي   الوال مطأ رة 

وق  من سوري . والدعوة طأقطنا ومام بطروابن وه ا مرنو   منًان كون الورك  طواجه   طًا بالم
ش بيًان جرا  اسطمرار الوصار اهسراسيأي مم المصري. لكن ه ه المرة خ يق  ورا  ه ا ال  ط طيار 

 ن بل أن ما2113القيادي األمني المرصول من ورك  افطلا مومد دوالن كما جرى نناي  ال ا  
الممان  ا هو ال ي بدا يوّرض أهل عاة  د الورك  وقياداطنا ومقاومينا بشكل شبه   عال يسم  ا

 يومي طقريبًا.
طسطريد  يران من عدة ططورات  قأيمي  طج أنا في ه ا الطوقيتن هي الطي ططأب ايارة مش لن مر 

ر الوالي واشطراطات وكوم  عأمنا اليقيني بأننا لن طقد  شيسا لهن وأننا عير قادرة وفق طبي   الوصا
الوودة الوطني  الرأسطيني ن أن طمد القطاش أو المقاومين فيه بأي نوش من المساعدة. كما ط أ  طنران 
جيدًا أن قطي   ومام مر نجا  دمشقن ومن    اخنقالب عأ  الرسيم مومد مرسي في مصرن ود 

 بشكل كبير جدًا من وياراطنا السياسي .
نطاسب اال ص  المأكولان كونه ل  يطرج   ل  رفر لأوصارن وي اى  لك  ل  ول  طسطرد ومام من 

دور  قأيمي ومصري باألسامن عمل عأ  طررين الشروط المدعوم  من طركيا وقطر من م موننان 
    طوقرت الورب وبقي الوصارن بل ااد وطأة مر اعداوةا نجا  الرسيم عبد الرطاح السيسي لأورك .
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أن ما طوطاجه  يران من مش لن هو ايارة ي أب عأينا طابر المجامالت  الطقديرات ططجه  ل 
البروطوكولي ن  لك  ن طمت الايارةن والطي سططرج  من قبل اهعال  الموسوب عأ  الممان  ن بأن قادة 
 يران يمدون يد ال ون  ل  جماع  مقاوم  طوطأ  م نا م هبيا ووول سوري . و لك عأ  عكم 

بنا ومام من داول عاة لطأييد عمأي  واب هللا في شب ان     ن ومام ططمسك الرسال  الطي ب  ت 
ن كان  من طواانات  قأيمي ن أما  يران فطراها أداة براعماطي  ط أرنا ابروباعنداا  بالمقاوم  كننب وا 

 الجمنوري  اهسالمي .
نا الطاسري  في ال راق ك لكن فإن  يران طدرك أننا طواجه رف ًا ش بيًا عربيًا واس ًان جرا  سياساط

وسوري  واليمن والبورين. وهنا يأمل صانر القرار اهيراني بكسر ه ا الطوق مسط اًل  اسق  ورك  
ومام. ما ي اا ه ا اخسطنطا ن مواصأ  اهعال  الطابر لطنرانن في طأليب أهالي قطاش عاة  د 

القرار ال ي سي ود  ل  قيادة الورك  وط  الأوج ن كوسيأ    ط عأ  مش ل هطما  الايارةن وهو 
ومام في النناي ن لكن األه  أن  يرانن والطي هي شريك ال رب في الورب عأ  اهرهاب كما 
طكش  الوقاسرن وسمت أمرها بشأن الرد عأ  موق  ومام من ال ورات ال ربي  عمومًان و لك  ما 

 بإو اش ومام لنا أو ورقنا عربيًا.
14/2/1221، العربي الجديد، لندن  

 
 إلى استئناف المفاوضات "الجنائية"من حديث  

 عوني صادق
عندما طوقرت المراو ات المباشرة بين الوكوم  ااهسراسيأي ا والسأط  الرأسطيني  في سبطمبر/أيأول 
من ال ا  الما ين بدأ الوديث عن ني  السأط  بالطوجه  ل  مجأم األمن واالمنجمات الدولي ان أوًخ 

و انيًا  1921بإننا  اخوطالل الرأسطيني لألرا ي الرأسطيني  الموطأ  ال ا  ن بند  اسطصدار قرار
وكان م روفًا لأجمير أن  عاة.لمواسب  ا سراسيلا عأ  الجراس  الطي اقطرفطنا في وربنا ال ال   عأ  

الرشل ينطجر ال اهبين  ل  مجأم األمنن وقد طوقق ه ا الرشل ف اًلن ما اسطدع  رفر الصوت من 
والوقيق  أن الرشل ال ي لوق  ا.د طوت راي  ااخن ما  لأمنجمات الدولي  والجناسي  الدولي جدي

بالسأط  الرأسطيني  في مجأم األمنن كان وريًا بأن يطوي الوديث وول ه ا المسربن لكن الم ير 
جناسي  لالسط راب أنه بدأ من جديد ي أو    ليندأن مرسوًا الساو  لمطاب   الوديث عن اخن ما  لأ

الدولي  والطو يرات الالام  لمواجن  ا سراسيلا فينان وط  عط  ه ا الوديث عأ  كل ما عداهن وخ 
  ياال.
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ن بدا وكأن اان طاف ا عأ  وشك أن طودثن وططم ل في مواول  جديدة األويرةلكن في اعون  
قد طركطنا واسطقرت  خسطسنا  المراو ات المباشرة المطوقر ن والطي يرطرض أن السأط  الرأسطيني 

وبالرع  من أن الرسيم مومود عبام وسط مواوخطه  ا.عأ  اخسط داد لأمواجن  في االجناسي  الدولي 
خسطصدار قرار من مجأم األمن ينني اخوطاللن ووسط ودي ه عن ام رك ا الجناسي  الدولي ن 

ل  يقل يومًا بأنه عير مسط د  وطشكيأه ممورًا الجن  وطني  عأياا لمطاب   الطو يرات لنان  خ أنه
لأ ودة  ل  المراو اتن بل ال كم هو ما عبر عنه مشطرطًا ل لك اوق  اخسطيطانا! والمطابر 
لألمور يأرت نجره ما صدر عن ب ض األصوات القريب  من السأططينن الرأسطيني  وااهسراسيأي ان 

باعي  الدولي ن ووصوصًا مواق  ف اًل عن طصريوات األمين ال ا  لألم  المطودةن والأجن  الر 
الوارجي  األمريكي  ال ابط ن وكأنا طشير  ل  اطجاه واود وا ل يريد أنه صار من الموب ن وربما من 

 ممكن.المناسبن أن طسطأن  المراو ات المباشرة بأسرش وقت 
راح فبالنسب  لأسأط  الرأسطيني ن طوركت ب ض األقال  لطنرض ال بار المطراك  عأ  ش ار االك

المسألان ليم لو  ه مجددًا مو ر الططبيقن بل ه بات أنه ل  ي د يصأل لأمروأ ن وخ فاسدة من 
وه ا ي ير الطسامل عن السبب ال ي أعاد ه ا الوديث في المو وشن ويث  نه  طرديده.اخسطمرار في 

نسب  لألوير ورق  دفن نناسيًا بالنسب  لأسأط  الرأسطيني  مر الرسيم الراول ياسر عرفاتن وكان بال
فالرسيم مومود عبام ل  يطرك مناسب  من  رويل  أوسأو.ل ب اوطياطي  من  الطوقير عأ  اطراق 

عرفاتن  خ وأكد فينا أنه الن يسمل بال ودة  ل  الكراح المسألا أو ال ودة  ل  اخنطرا  ن أو  ل  أي 
فأما ا   ًا ه ا الوديث  ا.اوم  الش بي شكل من أشكال اال ن ا  د ا سراسيلان مكطريًا بما يسميه االمق

اعن  من الص ب أن يجد المر  طرسيرًا لن ه ال ودةن  خ أن يقصد بنا القول: صويل أننا نسط د 
لأمواجن  القانوني  والم رك  القادم  في االجناسي  الدولي ان والمواجنات األورى في المنجمات الدولي  

ه ه لن طكون سنأ  أو م مون ن ول لك  ن أمكن اسطسنا  األورىن  خ أنه عأينا أن ن ر  أن 
 لنا.المراو ات ابشروط مر ي ان فإن  لك هو األصأل واألك ر فاسدة 

 هناك.طرافق  لك مر اجطماش لأجن  الرباعي  الدولي  في ميوني  عأ  هامش ممطمر األمن ال ي ان قد 
اسطسنا  المراو ات افي أقرب دعت الأجن   ل   2112ن-2-8وفي بيان صادر عن الأجن  يو  

ومبادح  338و 242فرص ن لأوصول  ل  ول عادل وداس  وشامل عأ  أسام قرارات مجأم األمن 
 ممطمر مدريد بما في  لك مبدأ األرض مقابل السال ن واخطراقات الموق   بين الطرفينا!

بطسا ن  خ أن الجوهري فينا ومر أن ه ه االدعوةا طبدو كنكط  قديم  ل  ط د طقدر عأ  اسط ارة وط  اخ
وقد أشارت الأجن  في بياننا  ل  أهمي  امبادرة  المراو ات.يجل الوديث عن  رورة اسطسنا  

ل  أنه افي انطجار اسطسنا  المراو اتا دعت الأجن   ل  ااخمطناش عن األعمال  السال  ال ربي ان وا 
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ا!! والمقصود بطأك ااألعمالان دون شكن الطي طقوض ال ق  أو طم ر مسبقًا في ق ايا الو ر النناسي
هو  هاب السأط  الرأسطيني   ل  االجناسي  الدولي ان وااخسطيطانا!! وفي ه ا اهطارن قالت وايرة 
وارجي  اخطواد األوروبين فيدريكا موعيرينين  ن الأجن  اطو ر خسطسنا  المراو ات في أقرب 

  م طرب  أك ر من أي وقت م  ن أصبل من فرص ا! وأ افت: ااعن وب د أن أصبوت المنطق
ال روري  يجاد طرق هعادة عمأي  السال  في الشرق األوسط  ل  مسارها الصويلان مشيرة  ل  

 أهمي  امبادرة السال  ال ربي ا ودورها في طوقيق ه ا الند !!
ر من انرجار في الوقت نرسهن ووسط انش ال الكيان الصنيوني بانطوابات الكنيست ال شرينن والطو ي

الو ر في عاةن وطدهور الو ر األمني في ال ر ن كطب رسيم جناا االموسادا السابقن داني 
( يطناع  مر بيان الأجن  الرباعي  2112-2-9 -ياطو ن مقاًخ في صوير  )ايدي وت أورونوتا 

بادرة سال ا ودعوطنا خسطسنا  المراو اتن ويايد عأينا بمطالب  وكوم  كيانه ومقطروًا الطقد  بام
و ر طراصيأنان وقال مبررًا ومو رًا: ا . . . في جل عياب مبادرة سال ن فإن و  نا سيواصل 
الطدهورن والورب وال ن  سيسطمرانن وسيط اج  ال  ط الدولي عأينا هقام  دول   ناسي  القومي ن 

امبادرة السال   وسي مق عالطناا! واقطراح ياطو  ي  ه في ا طار المسيرة السأمي ا ويطداول مر
 ال ربي ان ممكدًا أن ا سراسيلا مأام  بالمبادرة  ل  اسطسنا  المراو ات السياسي !!

 اا   لكن هل من الس اج  أن يطوقر المراقب اان طاف ا جديدة من جانب السأط  الرأسطيني  نوو 
ا المسرب اسطسنا  المراو ات من جديدن وصوصًا أننا هي الطي وشرت نرسنان وخ طاالن في ه 

 ال يق !
14/2/2112، الخليج، الشارقة  

 
 هرتسوغ هو الخيار 

 آري شبيط
دراماطي ن سطشكل  أوداث( سطشند  ال   2112 سراسيل دول  قأيأ  الوج. والل شنر واود )آ ار 

يرانن الوطاب المطوقر لنطنياهو في الكون رم  م ا أمرا وطيرا. الصرق  الموطمأ  بين أوباما وا 
القادم  يمكن ألوباما أن  األرب ين األيا لودوث عاصر . في   مكاني أكنيست طشكل واخنطوابات ل

يرطكب وطأ وياطهن رسيم وكوم   سراسيل سيرطكب بالطأكيد وطأ وياطهن ويمكن أن طكون دول  
 سراسيل مويدة وُمسكط  في الوقت ال ي يكون فيه الاعيمان يطسأيان بأعمال ُط رض الوياة لأوطر. 

ال ي يواصل فيه مواطنو  سراسيل الطسامل من هو ال ي يوطا  لأ ال ن هل هو السأط   وفي الوقت



 
 
 
 

 

           41ص                                     3488 العدد:    14/2/2112 السبت التاريخ:

طوققت طداعياطنمان فسطكون ب يدة    ان سططقد   ل  األما  في واشنطن عمأيطانن اهعال أو وساسل 
 المدى.

 
 2112انتخابات 
منرن بكل  باهمكان طقد أنه أوباما. ي ق بناش السالح النووي من ال ال . لكنه خ ي األمريكيالرسيم 

بين الوخيات المطودة والدول  اهسالمي  في  يران. ه ان اخعطقادان يناق ان  أورى منن مواجن  
ل  طش ر الدول  ال جم  الشي ي  بأن الوخيات المطودة مسط دة لمواجنطنا سياسيا    اب  نما. 
سيصبل نوويان ويكون  األوسطان الشرق أصبوت  يران نووي  ف   اسطصبل نووي .  فإنناواقطصاديا 

القرن الواود وال شرين هو قرن الطنديد النووي.  ن رعب  أوباما في مصالو  طنران )وط  لو طسبب 
النرط لنا بأن طكون هش  بصورة ل  يسبق لنا م يل( من شأننا أن طدمر رمياه: منر  أس ارطدهور 

 انطشار السالح النووي.
سطمنر كار  ن  األمريكي ربما وط  اعن أن الوو  اهيراني أو النباه  » ما اال الوقت عير مطأور.

وبين البيروقراطي  اهيراني  من الوا ل  األمريكي لكن مر اقطراب نناي  المراو ات بين الديمقراطي  
مصاب بمرض وطير من المسالم . فنو خ يرى الوطرن  األبيضأن الرجل ال ي يجأم في البيت 

 ن وي مل كل ما في وس ه لأدوول  ل  المصيدة.خ يرن  الوطر
ل ب  سوبربولن كانوا  عندما كان هسراسيل رمسا  وكومات يطود ون اخيديش ول  يروا في يو  ما

ي رفون شيسا واودا: الطأييد هسراسيل في الوخيات المطودة يجب أن يكون من قبل الوابينن لكن اعن 
 أمريكاوُيسمر كأمريكي فانه يطصر  وكأنه خ يرن   أمريكياويث يوجد هسراسيل رسيم وكوم  يبدو 

ه  ديمقراطيون  أمريكابطاطا. نطنياهو يمقت الديمقراطيين الأيبراليينن لكن أخ ي ر  أن  أ ي ينود 
في الوخيات المطودة ه  ديمقراطيون  األمريكيينبالمس  من الطالب  91ليبراليونن أخ ي ر  أن 

مط ددة ال قافات ومنرطو   أمريكانطنياهو أن امريكا القرن الواود وال شرين هي ليبراليونن أخ ي ر  
 والطي قيمنا عكم قي  شأدون أدلسون .

لما ا الشوص المن ب الجالم في شارش بأرور ُيصر عأ  طدمير المبدأ المقدم لأدع  من قبل 
راسيل بصورة وطرة عأ  الوابين هسراسيلن بكونه يطودث بطريق  جمنوري  ويبث جمنوريا وي ر  س

أجندة الواب الجمنوري  وطاب نطنياهو في الكون رم سيمدي  ل   روة سياس  ان االي ن الطي 
سطرشل الورب  د الطسأل النووي اهيراني وط رض لأوطر الطوال  اخسطراطيجي ب يد المدى مر 

 الوخيات المطودة.
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أما  الصرق   األيديططير أن طجأم مكطوف  رع  الومأ  اخنطوابي ن فان  سراسيل ال قالني  خ طس
ال قالني  يوجد رجل: اسوق هرطسو . ه ه  هسراسيلالوطاب المراش لنطنياهو.   اا السيس  ألوباما وخ 

بقا قيادة  وهجنارهي الأوج ن هرطسو . ه ه هي الساع  لطولي القيادة   بوجي وأرك. وا 
يكون رجال. عأيه أن يأقي في القدم الوطاب  في المكان ال ي خ يوجد فيه رجل عأ  هرطسو  أن

ن  صالوناالصويل بشأن الطنديد اهيراني النووي. عأيه أن يدعو أوباما  ل  أخ يقو  بوطوة يص ب 
عأيه أن ينا النجا  ال المين عأيه أن يطصر  من  اعن كقاسد قومي ويقود الورب ال المي   د 

 ووامنسي. ماألوباالصرق  الطي طومل في  ناياها الوطر 
13/2/2112هآرتس   

14/2/2112، القدس العربي، لندن  
 
 :ةر صو  
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