
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  

  
 
 

 "الحياة": مشعل التقى سليماني واتفقا على إعادة العالقات بين حماس وطهران
 وزارة الداخلية في غزة: خالفات تنظيمية داخلية وراء محاولة اغتيال قيادي فتحاوي

 وحدة استيطانية جنوبي القدس 5230المصادقة على بناء 
 قادة أوروبيون لليهود: ارفضوا دعوة نتنياهو للهجرة

 تعامل مع غزة وحماس بعقالنية.. ونمارس أسلوب العصا والجزرة لمنع انفجار القطاعنيعلون: 

آيزنكوت رئيسًا لألركان في 
نتنياهو يتوقع "سنوات "... و إسرائيل"

 صعبة" للجيش اإلسرائيلي
 

 4... ص 
 
 

 3497 71/2/2172 الثالثاء



 
 

 
 

 

           2ص                                     3497 العدد:    71/2/2172 الثالثاء :التاريخ

  السلطة:
 6 وزارة الداخلية في غزة: خالفات تنظيمية داخلية وراء محاولة اغتيال قيادي فتحاوي  .2
 6 منحة رئاسية لعشرة مرابطين في المسجد األقصى ألداء فريضة الحج  .3
 1 لدولة اإلسالمية في الضفة الغربية "رغم توفر حاضنته"عدنان الضميري ينفي وجود تنظيم ا  .4
 8 "إسرائيل" توافق على تسهيالت تجارّية وحرية حركة مع غزة  .2
 8 عريقات يدين الهجومين المسلحين اللذين استهدفا كوبنهاغن وأوقعا قتيلين  .6
 9 فلسطين واألردن توقعان على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي  .1

 
  المقاومة:

 9  "الحياة": مشعل التقى سليماني واتفقا على إعادة العالقات بين حماس وطهران  .8
 77 محاولة اغتيال مدير مفوضية العالقات الدولية في غزةفتح تحمل مشعل وهنية مسؤولية   .9
 72 كتائب األقصى: محاولة قتل سويدان لن تمر دون عقاب  .71
 72 حماس ترفض الزج باسمها بالصراعات الفتحاوية الداخلية  .77
 73 ة الضحايا المسلمين بالواليات المتحدة األمريكيةهنية يعزي عائل  .72
 73 صحيفة "يسرائيل هيوم": حركة حماس انتصرت في المعركة اإللكترونية  .73
 74 "حماس" و"فتح" و"الجهاد" يدينون حادثة إعدام مصريين في ليبيا  .74
 74 حماس تؤكد رفضها أي تدخل خارجي في ليبيا  .72
 72 "لجان المقاومة": تهديدات العدو بشن حرب على غزة "دعاية انتخابية"  .76
 72 "موقع المجد األمني": تصريح هام من المقاومة حول تهديدات االحتالل األخيرة  .71
 76 حركة فتح متمسكة بزيارة وفد المنظمة إلى غزة  .78
 76  "الشعبية" تدعو لحوار فلسطيني وطني شامل  .79
 76 "الشعبية": تصريحات بلير مناورة خطيرة لكسب تنازالت  .21

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 71 تعامل مع غزة وحماس بعقالنية.. ونمارس أسلوب العصا والجزرة لمنع انفجار القطاعنيعلون:   .27
 78 جانتس مع تسليم مهامه يؤكد على ضرورة الحل السياسي  .22
 78 طة انسحاب إسرائيلي من الضفةمركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي يقترح خ  .23
 79 خطاب نتنياهو أمام الكونجرس يبث في "إسرائيل"... بشروط  .24
 79 استطالع: "المعسكر الصهيوني" يتقدم على "الليكود" ونتنياهو يتفوق على هرتسوغ  .22
 21 الصحف اإلسرائيلية: حروب بانتظار رئيس األركان الجديد  .26
 27 االحتالل يعتقل مقدسيًا بتهمة "التخابر" مع حماس  .21
 27 آذار/ مارس موعدًا القتحام نتنياهو الحرم اإلبراهيمي 10اإلذاعة اإلسرائيلية تتحدث عن   .28
 27 تقرير "مراقب الدولة": زوجة نتنياهو تصفف شعرها وترتدي ثيابها على حساب اإلسرائيليين  .29
 22 يدعو لالستعداد لمواجهة إذا فقدت حماس سيطرتها على غزة التقدير االستراتيجي السنوي لـ"إسرائيل"  .31



 
 

 
 

 

           3ص                                     3497 العدد:    71/2/2172 الثالثاء :التاريخ

 22 2007في أسرع وتيرة منذ  %7.2اقتصاد "إسرائيل" ينمو   .37
 

  :األرض، الشعب
 22 مفتي القدس: اقتحام نتنياهو للحرم اإلبراهيمي لعب بالنار  .32
 26 ف الشهر الحاليعنصرًا احتالليًا اقتحموا األقصى حتى منتص 436مؤسسة األقصى:   .33
 26 "مؤسسة األقصى": مساٍع إسرائيلية لتسجيل قرية لفتا ومحيطها إلى موقع تراثي عالمي إسرائيلي  .34
 21 وحدة استيطانية جنوبي القدس 5230المصادقة على بناء   .32
 21  دونمًا من أراضي عناتا والعيساوية 546خطط لمصادرة المصادقة على م  .36
 28 االحتالل هدم ونشطاء المقاومة الشعبية تعهدوا بإعادة بناء "بوابة القدس"  .31
 28 مركز الميزان يحذر من تصاعد الفلتان األمني في محافظات غزة  .38
 28 الشرطة تكشف عن أرقام صادمة حول الجريمة في فلسطين  .39
 29 مالك الخطيب أصغر أسيرة تعتقلها "إسرائيل": جربت اإلهانة والبرد والقلق لكنني لم أَخف منهم  .41
 31 نيين في الواليات المتحدةتظاهرة في غزة احتجاجًا على جريمة قتل ثالثة فلسطي  .47
 37 بيت حانون: عائلة تضطر لإلقامة بمنزلها المتضرر رغم وجود صاروخ أسفله  .42
 32 نشطاء يزرعون أشجار زيتون في أربع قرى مهددة في بيت لحم والخليل  .43
 33 ن بعضًا من الحياة لقصر الخليفة األموي هشام بن عبد الملك في أريحافنانون يعيدو  .44

 
  األردن: 

 34 وزير الطاقة األردني في فلسطين لبحث استيراد الغاز الطبيعي من "غزة مارين"  .42
 

  لبنان: 
 34 رائم ضّد اإلنسانّية في فلسطين؟جنبالط: لماذا يتغاضى العالم عن الج  .46
 32 نصر هللا: "إسرائيل" الوحيدة في المنطقة التي ال ّتعّد "التيار التكفيري" خطراً   .41

 
  عربي، إسالمي:

 36 واإلنساني "التعاون اإلسالمي": إسرائيل" تفرض حصار غزة في تجاهل تام للقانون الدولي  .48
 

  دولي:
 36 الرئيس الفرنسي لنتنياهو: اليهود لهم مكانتهم في أوروبا وعلى األخص في فرنسا  .49
 36 ألف يورو خالل زيارته لغزة 211وزير الخارجية األيرلندي يعلن عن تبرع بمبلغ   .21
 31  قادة أوروبيون لليهود: ارفضوا دعوة نتنياهو للهجرة  .27
 38 توجيه ثالث تهم بالقتل لمرتكب جريمة كاروالينا التي راح ضحيتها ثالثة فلسطينيين  .22

 
 



 
 

 
 

 

           4ص                                     3497 العدد:    71/2/2172 الثالثاء :التاريخ

  حوارات ومقاالت:
 39 هاني المصريالمصالحة... للمرة األلف...   .23
 47 ساري عرابيحماس: األزمات واألولويات الممكنة...   .24
 44 ماجد كياليشيخوخة النظام السياسي الفلسطيني...   .22
 41 ألون بن دافيدحروب "داخلية" تنتظر رئيس األركان الجديد...   .26

 
 49 :كاريكاتير

*** 
 
 آيزنكوت رئيسًا لألركان في "إسرائيل"... ونتنياهو يتوقع "سنوات صعبة" للجيش اإلسرائيلي .1

، نقاًل عن مراسلها في الناصرر،، أسر د حليمري، أن ر ريح اليكومر  71/2/2172الحياة، لندن، نشرت 
الجديررد الجنررراد  ررادي تيأنكرروت أن يواجرر  اإلسرررا يلي  بنيررامين نحنيرراهو حويرره لررر يح هي رر  أركرران الجرري  

)الجي ( "أربه سنوات ص ب  للغاي "، أص ب من الحي سبقحها )مه سلف  بني جانحح( "ألننرا ن ري  فري 
عرال  متحلر ، سررنيحاه فير  للرد كررد أدا، وكرد لنسرران، ألن الشررح األوسرف ء يررري  ال ر فاء، واأليويرراء 

   اإلسرا يلي يوي بروي  وواثح بقوح ".فقف ه  الذين يبقون علد ييد الييا،، والجي
للجري  اإلسرررا يلي  27وجراءت كلمر  نحنيراهو، ترالد حسررل  تيأنكروت منصرب  أمرح ليكررون القا رد الرري  

 منذ لنشا   مه ليام  الدول  ال بري .
ويرراد نحنيرراهو موجهررًا كالمرر   يأنكرروت: "أعررُدم ب نررم لررن ححمررنح م رر  يررو  سررما  وء يحررد يومررًا وايرردًا. 

لد داتد هذا الفررا  حهررود ليرران الفامير  للرد الحسرلح بسرال  الشر  ح األوسف يحفكم، الدود حنهار، وا 
نررووي، وحيرراود أن حلوينررا برر ربه أذر  ياحلرر ، ثالثرر  منهررا يحررد ا ن: فرري لبنرران وفرري  ررأ، وفرري الجرروءن 

ن ر  لليهرا السوري، وهري ح لرن علرد المرت نيحهرا الق راء علرد دولر  لسررا يد بر ي فريقر  ممكنر ... وح
 يوى اإلسال  الراديكالي الحي حقحي  كد ثغر، في الشرح األوسف لح يث أعماد يحد في ال ال  كل ".

من جهحر  يراد تيأنكروت: "لننرا فري أوه فحرر، محروحر، يافلر  بالحيرديات. الشررح األوسرف كلر   ي رر وجهر  
أمنرا ال مرد بصررام  وذكراء بشكد جذري وبات يحس  باءنفجار وان دا  اءسرحقرار، وحيرديات السراع  حل

وروي ". وأ ا  أن الجري  حيرت لمرحر  سي ره علرد رأح اهحماماحر  جهوأيحر  "والمناعر  القي مير  كري 
نسررحفيه فرري كررد ويررت ممارسرر  القرردرات المفلوبرر  لحرر مين سررالم  مرروافني لسرررا يد". وحررابه: "سررنفمح 

 لرد  ال دو ونب د اليرب، ونهدد وننحصر".
ماح من مغب  "حص يد األو ا  األمني  وجر لسرا يد للد م ركر  فري يفرا  ويذ ر تيأنكوت يياد، "ي

يررران يبررذءن أيصررد الجهررود لمنرره انهيررار   ررأ،"، وحوعرردها بحرردفي ها ثمنررًا باهدررًا. وأرد  أن يررأب ذ وا 
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الندا  السوري "الذي يشكد بالنسب  لليهما ركنًا ر يسيًا في ميور الحفر "، م حبرًا يياأ، ليرران سراليًا 
 نوويًا "حيديًا ألمن لسرا يد وال ال ".

ورأى م لقون عسكريون أن القا د الجديد للجي  هو من "مدرسر  سرلفي   رابي أشركناأي وبنري جرانحح 
في عد  لفالح الحهديدات ال نحرير  وفري حف ريد اءيحرواء واءعحرداد"، محروي ين أء  يرحيمح تيأنكروت 

 ود في "يروب محسرع ".لهجو  علد المنشآت النووي  في ليران أو الدت
وكحررب الم لررح فرري يرردي وت أيرونرروت يوسرري يهوشرروا  أن وءيرر  تيأنكرروت سررحكون يافلرر  بررر"أثقاد كثيررر، 
مرررن األتفرررار الميديررر ، مرررن يرررأب ذ فررري لبنررران والجررروءن، والجهررراد ال رررالمي القريرررب مرررن اليررردود، 

ي  ححويرره أن يشررهد ال ررا  ويمرراح فرري  ررأ، وداعرر  فرري سرريناء"، م رريفًا أن شرر ب  اءسررحتبارات ال سرركر 
اليالي انفجارًا في اليلب  الفلسفيني  أي ًا )ال ف  الغربي (، "ول  نذكر ب د ليران الحي حواصد سر يها 
لبلرو  يرردرات نووير ، وفرري الويررت ذاحر  حمررود اإلرهرراب علرد يرردودنا". وأشرار للررد أنرر  "بينمرا يجررد القا ررد 

يرر ، فران السرال  البرري  ر ي ، مرحبرم و يرر جرراهأ، الجديرد للجري  سراليًا جويرًا را  رًا ومترابرات يو 
كما ينبغي للقحاد لن ويه في الشماد )مه لبنان( والجنوب ) أ،(". وحابه أن علرد تيأنكروت أن يواجر  
أاء المحغيررات علرد اليردود مره الجروءن "يرد حشرهد لصرابات جدير  حصرد  يقيق  أن الجبهر  الداتلير ، وا 

يأنكوت "للد الك  عن ل ب دور النادد" الذي ي رض للمسحوى يحد وسف لسرا يد". ودعا يهوشوا  ت
 السياسي التيارات القا م ، "لنما أن يكون أشد صرام  وو ويًا في حيديد التيار الممكن والمهني".

وكحررب عرراموح هار يررد أن كثررر، الحيررديات علررد متحلرر  اليرردود حنررذر بوجرره رأح كبيررر لررر يح هي رر  
حهج كمررا سررلف  "السررلوم اليررذر وحفررادي أي حررورف ء لررأو  لرر  واسررح دادًا األركرران الجديررد، محوي ررًا أن ينرر

 للمجاأف  ب د  الحهور لحلبي  نأوات محفرف  لب ض الساس ".
، نقرراًل عررن يلمرري موسررد، أن ح يررين تيأنكرروت يرمررأ للررد 71/2/2172الســفير، بيــروت، وأ ررافت 

فرًا إلييراءات اسرم  الغربير ، فهرو مرن حغييرات جوهري  في الجري  والمجحمره اإلسررا يليين، لذ أنر  وتال
أصود مغربي . وتيأنكوت، الذي ياود ر يح اليكوم  بنيامين نحنياهو يحد الليد  األتيرر، اسرحب اد  
عن هذا المنصرب الرفيره، هرو أود ر ريح أركران للجري  اإلسررا يلي مرن أصرود مغربير . ومرن برين مرا 

مغربي فان  ر يح األركان األكبر سنًا في يمد تيأنكوت للد جانب كون  أود ر يح أركان من أصد 
عامًا، في يين سبح أن ياد الجي  اإلسرا يلي فري  24حاريخ الجي  اإلسرا يلي، فهو يبلغ من ال مر 

 من عمر . 39من عمر ، وموشي ديان في الر  32عقد  األود رؤساء أركان مثد يج اد يادين في الر 
عامًا في اإلفار ال سكري، ما ي ني  31كاماًل لمن تد   وم رو  أن الجي  اإلسرا يلي يمنح حقاعداً 

أن تيأنكرروت حتفررد أمررن الحقاعررد بسرربه سررنوات. لكررن ربمررا أن هررذ  المسرر ل  ح ررود للررد ياجرر  الجرري  
 اإلسرا يلي مؤترًا للد ن ج في ر اس  األركان يكبح الحفل ات الصبياني  لب ض ياد، السياس .
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ت ألررريكح فيشرررمان أن "ر ررريح األركررران اليرررادي وال شررررين وكحرررب الم لرررح ال سررركري ليررردي وت ايرونرررو 
الجنراد  ادي تيأنكوت يبدأ هذا اليو  مهمح  الص ب  بشكد ترا.. فهرو يردتد للرد منصرب  فري فحرر، 
انحتابات عاصف ، ملي   باألسرافين، وبينهرا األسرافين األمنير  الحري أرعرت الهلره فري نفروح الجمهرور. 

جديد، في لسرا يد، ويحولد مجلح وأاري مصرغر )الكابينرت(  وسو  يمر شهران للد أن حقو  يكوم 
ويحسل  المها .  ير أن الشرح األوسف لن ينحدرر ييرا  يكومر  جديرد، فري لسررا يد، وأييانرا هنرام مرن 

 يحوجب علي  البقاء مسحيقدًا فود الليد، ويحفي. جميه الموايه في الدول ".
دافيد كحب أن الحيدي األكبر  يأنكوت "سريكون أمرا   كما أن الم لح ال سكري للقنا، ال اشر، ألون بن

المسررؤولين عنرر . فرري منحصرر  فحررر، وءيحرر  يدرري جررانحح بالتدمرر  حيررت ييرراد، وأيررر دفررا  مو رروعي 
ويكررري  اسرررحفا  م ررر  صرررد األيرررواد الم ربرررد، فررري المجلرررح الررروأاري. لسرررت مح كررردًا مرررن أن تيأنكررروت 

مواجهررر  المسرررؤولين عنررر  سررريكون لهرررا حرررداعيات سرررييدد بررروأير للررردفا  كهرررذا، لرررذلم فررران يدرحررر  علرررد 
اسحراحيجي . في هرذا المجراد يوجرد  يأنكروت سرجد مرؤثر. فمنرذ كران يا ردًا لسرري ، ويحرد فري ودرا   
 يياد، المنافح، أثبت مر، حلو األترى أن  ء يتا  من ه  في السلف ، وي ر  كي  يحمسم برأي ".

 
 لية وراء محاولة اغتيال قيادي فتحاويوزارة الداخلية في غزة: خالفات تنظيمية داخ .2

كشفت وأار، الداتلي  الفلسفيني  في  أ، أن النحا ج األولي  للحيقيح في يادث لفالح النار علد أيد 
ياد، يرك  "فحح" بغأ، حؤكد أن اليادث ويه علد تلفي  حنديمي  داتلي  مح لق  بقفه الرواحب ل ناصر 

 من يرك  "فحح" مؤتًرا.
يدان القيادي في يرك  "فحح" ومساعد ع و لجنحها المركأي  لليرك  نبيد ش ب وكان م مون سو 

، إلفالح نار من يبد مسليين مجهولين 2172-2-71للشؤون التارجي ، يد ح رض يو  اءثنين 
 ييث أصيب مرافقي  بجرا  دون أن يصاب القيادي الفحياوي ب ي أذى.

قد حهديد يبد عد، أيا ؛ ول  يق  بابال  األجهأ، وأشارت الداتلي  في بيان لها للد أن سويدان حل
 وأكدت أن األجهأ، األمني  سحوصد حيقيقاحها للوصود للجنا،. األمني  ألتذ اإلجراءات الالأم .

 71/2/2172فلسطين أون الين، 
 
 منحة رئاسية لعشرة مرابطين في المسجد األقصى ألداء فريضة الحج .3

األيصد أمح، علد مني  ألداء فري   اليج علد نفق  القدح: يصد عشر، مرابفين في المسجد 
وجرى السيب علد األسماء ال شر، في المسجد األيصد المبارم ب د صال،  الر يح ميمود عباح.
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الدهر، وأعرب المرابفون عن شكره  للر يح علد حقديم  مني  اليج له  علد نفقح ، مؤكدين أن 
 قدسيون حمن ه  من أداء هذ  الفري  .الدرو  اءيحصادي  الص ب  الحي يمر بها الم

 71/2/2172األيام، رام هللا، 
 
 عدنان الضميري ينفي وجود تنظيم الدولة اإلسالمية في الضفة الغربية "رغم توفر حاضنته" .4

ميرفت صادح: جددت السلف  الفلسفيني  نفي أي وجود لحندي  الدول  اإلسالمي  في ال ف  -را  ذ
 بحوفر اليا ن  للحندي . الغربي ، ر   ما وصفح 

في مؤحمر صيفي بررا  ذ لن -وأكد النافح باس  األجهأ، األمني  الفلسفيني  اللواء عدنان ال ميري 
يوات األمن ءيقت وأويفت واسحجوبت أشتاصا عبروا عن ح ييده  حندي  الدول ، وتاص  عبر 

 وسا د الحواصد اءجحماعي.
علد تلفي  اءنحماء لحندي  الدول ، مشددا علد وجود من لكن ال ميري نفد وجود أي م حقلين 

 ييمد أفكار  ولكن ليح كحندي .
بحصدير -من بينها اإلتوان المسلمون-وأكد أن األر ي  اليا ن  للحندي  موجود،، واحه  جماعات 

أشكاد الحفر  بالح ب   عبر وسا د اإلعال  أو علد اإلنحرنت أو من تالد تفب الجم   أو في 
 ح الدعو، وحيفيد القرتن.مجال

كما احه  لسرا يد ويرك  )يماح( وجماع  القيادي السابح في يرك  الحيرير الوفني الفلسفيني 
نهاء السلف  الفلسفيني .  )فحح( ميمد ديالن بمياول  بث  الفو د في الشار  الفلسفيني وا 

سلف  الفلسفيني  من تالد وياد لن لسرا يد حياود لثار، الفو د في المنافح الحي حسيفر عليها ال
 بث  أتبار كاذب  عن وجود عناصر من حندي  الدول  بين الفلسفينيين. 

ووفح ال ميري، فان الحرويج لوجود حندي  الدول  في ال ف  يرمي للد حوجي  رسا د للغرب من أجد 
نهاء وي  دع  المساعي الدبلوماسي  الفلسفيني  ووي  اءعحرا  الدولي بيح الفلسفينيين في ل

يام  الدول .  اءيحالد وا 
وكش  المسؤود الفلسفيني أن الم حقلين لدى السلف  علد تلفي  أمني  يبلغ عدده  ثمانين شتصا، 
وء يوجد بينه  م حقلون من حندي  الدول ، كما أكد أن  ء ححوفر لدى السلف  م لومات يود ان ما  

 أو ال راح.فلسفينيين من ال ف  للقحاد في صفو  الحندي  بسوريا 
وردا علد سؤاد من الجأير، نت يود حصرييات نسبت لوأير التارجي  الفلسفيني رياض المالكي 
-يود اسح داد الفلسفينيين للمشارك  في اليرب علد حندي  الدول ، ياد ال ميري لن هذا الحصريح 

ن صح  مشارك .فهو سياسي، ول  ححلح األجهأ، األمني  أي حبليغ باءسح داد لمثد هذ  ال-وا 
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ولكن  شدد علد ويو  السلف   د الحندي  وح ييدها أي حيال  دولي للق اء علد هذ  الداهر، 
 القاحل "، كما ياد.

 76/2/2172الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 "إسرائيل" توافق على تسهيالت تجارّية وحرية حركة مع غزة .5

لد سلسل  من الحسهيالت  أ،: أعلنت هي   الشؤون المدني  الفلسفيني ، أن اسرا يد وافقت ع
 الحجاري ، وعلد يري  اليرك  للفلسفينيين في القفا .

حلم اإلنجاأات ح حي في لفار الجهود المحواصل  واليثيث  الحي »ويالت الهي   في بيان أمح، لن 
حبذلها الهي   ال ام  للشؤون المدني ، بح ليمات من الوأير يسين الشيخ، للحتفي  علد ييا، أبناء 

جرارًا أراعيا الد  42السما  بادتاد »وأ افت الهي   أن الحسهيالت حشمد «. في يفا   أ، ش بنا
 من القفا .« ( لكبار الحجارBMCبفاي  تاص  ) 421»، ف اًل عن لصدار لسرا يد «القفا 

مري ًا، يوميًا، )من القفا ( للد  721»كما حق ي الحسهيالت وفح الهي  ، بالسما  بمغادر، 
سرا يد بدد مسحشفيات ف  يوميا، كما هي علي  الياد ياليًا.« مري اً  01ي ال ف  الغربي  وا 

حاجر يوميًا للد ال ف  الغربي   011»وأو يت الهي   أن الحسهيالت حح م ن السما  بمغادر، 
سرا يد، بدًء من  حصريح شهريًا للد  3111حاجر يوميًا، وأياد، يص  حصاريح الحجار من  411وا 

2111.» 
السما  بتروه الفالب للد األردن عبر ياجأ بيت يانون )ايرأ(، في احجا  جسر »الد  وأشارت

فالبًا من يفا   أ، في احجا  جام ات ال ف   21الكرام  )اللنبي(، والموافق  علد تروه )مغادر،( 
 «.الغربي  عبر بيت يانون )ايرأ(

سح لن الهي   كميات الت ار  ، فيما«سيحسمح ببيه الت ار في لسرا يد»ولفحت الهي   الد أن  
 وأصنافها في موعد ءيح.

 71/2/2172الحياة، لندن، 
 
 عريقات يدين الهجومين المسلحين اللذين استهدفا كوبنهاغن وأوقعا قتيلين .6

)وكاءت(: دان كبير المفاو ين الفلسفينيين صا ب عريقات األيد، "ب شد ال بارات" الهجومين 
 ها ن وأوي ا يحيلين.المسليين اللذين اسحهدفا كوبن
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وأكد عريقات ح امن الفلسفينيين مه الش ب الدنماركي. وشدد علد أن "اإلرهاب ء دين ل ، وعلينا 
أن نحيد جمي ًا  د مثد هكذا عن ". وأ ا  عريقات في بيان "نين مح امنون مه الش ب 

 الدنماركي".
 71/2/2172الخليج، الشارقة، 

 
 نامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العاليفلسطين واألردن توقعان على البر  .7

را  ذ: وي ت وأير، الحربي  والح لي  ال الي د. تول  الشتشير ووأير الح لي  ال الي والبيث ال لمي 
األردني د. أمين ميمود، في عمان أمح؛ علد البرنامج الحنفيذي لح أيأ الح اون بين فلسفين 

وذلم حنفيذًا ءحفاح الح اون الثقافي المحبر  سابقًا بين الجانبين في  واألردن في مجاد الح لي  ال الي،
 .7992ال ا  

 71/2/2172األيام، رام هللا، 
 
 "الحياة": مشعل التقى سليماني واتفقا على إعادة العالقات بين حماس وطهران  .8

فررري الفحرررر،  عمرررر كايرررد: عرررادت ال اليرررات الثنا يررر  برررين ليرررران ويمررراح، وسرررادت أجرررواء ليجابيررر  كبيرررر،
الما ي . ي حقد الب ض أن ثم   يفب  متفي   لر  حيرد  ب رد. فأيرار، تالرد مشر د للرد فهرران لر  حيصرد 
يحد ا ن، ويقاد لن اإليرانيين حجاوأوا هذ  المس ل . الدع  اإليراني ما أاد تجوًء ول  ي د كمرا كران، 

يرويرافي  اإليرانير  والرروحين اإلداري ول  يرحح للد مسحوى ياجات اليرك  اليقيقي ؛ يقاد أي ًا لن الب
 هما ما يؤتر الدع  وليح سبب تتر.

ب د يرب  أ، ب يا ، ووفح مصادر مفل  ، عقد اجحما  سري في حركيا بين ر ريح المكحرب السياسري 
ليركرر  يمرراح تالررد مشرر د )ب ررد موافقرر  المكحررب السياسرري(، ويا ررد فيلررح القرردح ياسرر  سررليماني. أبلررغ 

يب بالد  ب ود، ال اليات الثنا ي  مه يماح، فمن الم رو  أن سليماني هرو مرن سليماني مش د حري
الحيار الذي يحفه   موي  اليرك  الفلسفيني  من األأم  السوري ، ويرى أن تياراحها كانرت  ري ق  جردًا. 
اءجحما  ناي  ي ايا عد،، منهرا: الملر  السروري، ييرث احفرح الفرفران أن ء يحفررح أي منهمرا للرد 

المو ررو  ب ررد أي لقرراء يجمرره الجررانبين، وفرري يرراد صرردور أي كررال  يفهرر  منرر  أن يمرراح مؤيررد،  هررذا
للندرررا  السررروري، فررران اليركررر  سرررح يد الحرررذكير بمويفهرررا المبرررد ي مرررن األأمررر . ثانيرررًا: أيرررار، مشررر د للرررد 

ي  فهران، ييث اشحرف الجانب اليمساوي  مان لقاء أبي الوليد بالمرشد األعلد للجمهورير  اإلسرالم
علرري تررامن ي. ثالثررًا: لعررراد، الرردع  المررالي وال سررركري. راب ررًا: أمررد الجانرررب اإليرانرري أن حنرر ى يمررراح 
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بنفسررها مررا أمكررن عررن صرررا  الميرراور فرري المنفقرر ، وأن ح لررن فرري شرركد وا ررح وعلنرري حيالفهررا مرره 
 الجمهوري  اإلسالمي ، وشكرها علد ما يدمح  لليرك  من دع .

د أسابيه وفد رفيه من يماح بر اسر  ميمرد نصرر للرد فهرران. حوالرت و ه اللقاء األسح، فحوج  ب 
حصرررييات حؤشررر فرري شرركد وا ررح للررد اءن فررا  الررذي فرررأ علررد شرركد ال اليرر . لكررن السررؤاد الررذي 
يفررر  نفسرر ، يحركررأ يررود األسررباب الحرري دف ررت باحجررا  حسررريه حرررمي  ال اليرر  بررين الجررانبين وعقررد هررذا 

 اللقاء، ول د أبرأها:
فررري  رررأ،: أوًء، برردأت يركررر  يمررراح حشرر ر بانف ررراض اليا رررن  الشرر بي  عرررن المقاومررر ، الو رره -7

بسرربب بررفء يركرر  اإلعمررار، وعررد  الحررأا  الرردود المانيرر  بح هررداحها. ثانيررًا، تشرري  اليركرر  أن حسررحغد 
ب ض اليركات الداعشي  الصغير، الحري بردأت حنشرف فري القفرا  مرؤترًا هرذا الو ره، فحنمرو فري شركد 

قفب المأيرررد مرررن الشررربان، وحشرررو  صرررور، المقاومررر . وء شرررم أن هرررذ  الدررراهر، حثيرررر يلرررح أكبرررر، وحسرررح
اإليرررانيين، ألن مثررد هررذ  المجموعررات سحصررب  عملهررا علررد لينررا  الفلسررفينيين أن ال رردو األود الررذي 
يجب الحصد ي ل  هو ليران وليح لسرا يد. ما يد يؤدي للد صردامات داتلير  برين اليركرات الداعشري  

 ات الفلسفيني  الحي حدعمها ليران، ويأيد من انحشار الموج  الم ادي  لفهران.واليرك
ايحنا  ليران أن القو، ال سكري  الفلسفيني  ال ارب  في  أ،، والحي حيدرد بح ييرد جمراهيري واسره، -2

ن كد المياوءت إليجاد بديد جد ي ويوي لهرا لر  يرنجح. كمرا لن اسرحنكا  ليرران  هي يرك  يماح. وا 
عرر  يمرراح، لتررال  فرري شرر ن األأمرر  السرروري ، يثيررر حسرراؤءت يررود مصرردايي   فهررران فرري شرر ن عررن د

 دعمها  ير المشروف ليركات المقاوم   د لسرا يد.
القيود الحركي  القفري : منذ ثالث  أشهر، أبلغ األحرام وفدًا مرن يمراح بر ن كرد مرا يح لرح بالحمويرد -3

ملرر  علررد األرا رري الحركيرر ، يحررد الحصرررييات فرران مررن والحتفرريف والحسررليح والحرردريب ء نسررحفيه حي
األف ررد حتفيفهرررا يحرررد موعرررد اءنحتابرررات. أمرررا فررري يفررر فرررالقيود أكثرررر مرررن ذلرررم بكثيرررر، علرررد سررربيد 
المثاد، حمند ب ض المسرؤولين هنرام علرد األسررى الميرررين أن ء يقردموا أنفسره  أمرا  النراح بر نه  

ن أنهررا مسررح د، برر ن حرردع  يمرراح واليركررات الفلسررفيني  أسرررى ميررررون. فرري المقابررد، فرران ليررران ح لرر
 المقاوم  إلسرا يد بكد شيء.

األسررلي  الميليرر  الصررنه: حفررورت صررناع  الصررواريخ لرردى كحا ررب القسررا . لكررن فاعلي حهررا مررا أالررت -4
ميدود، جدًا، بدليد أنها ل  حقحد في اليرب األتير، سوى ثالث  مدنيين لسرا يليين، ولر  حيردث أ ررارًا 
يقيقيرر . وللحو رريح فرران صررناع  الصررواريخ حمررر بثالثرر  مرايررد: األولررد الحجررارب المتبريرر ، والثانيرر  
اءسررحتدا  فرري المنرراورات، وهاحرران المريلحرران  ررروريحان لم رفرر  عيرروب الصررواريخ، ومرردى فاعليحهررا، 

الميرداني أثنراء ومدى ديحها، وماذا حيحاه لحفويرها. أما المريل  الثالث  فهري مريلر  اءسرحتدا  الف لري 
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الم ارم. وبالح كيد فان كحا رب القسرا  و يرهرا مرن الفصرا د الفلسرفيني  بياجر  للرد مكران حفير. فير  
هذ  األسلي  والصواريخ، وليح هنام مرن دولر  حروف ر لهر  هرذ  المسراي  سروى ليرران أو سروري . ول رد 

ب مه ليران ويأب ذ، مرن هذا الجانب من األمور الحي دف ت كحا ب القسا  للدتود علد تف الحقار 
رساد القا د ال ا  لكحا ب القسا  ميمد ال ري  بريير   تالد شكر المحيدث باسمها أبو عبيد، ليران، وا 
ح أي  للرد السريد يسرن نصرر ذ. فالجنرا  ال سركري يردرم جيردًا أن السرال  اإليرانري ويرد  مرن يرسر  

 ح واأنًا.الم ادءت مه لسرا يد، وأن السال  الليبي أو  ير  لي
لعرراد، مررد الجسررور مرره يمرراح، يسرراه  فرري لب رراد الحهمرر  الفا فيرر  عررن الميررور اإليرانرري، وي ررفي -2

مأيدًا مرن الشررعي  علير  كونر  يردع  اليركرات الفلسرفيني  فري وجر  لسررا يد، ويتفر  مرن يرد، الحروحر 
 المذهبي الذي ي رب المنفق .

لن عرود، »ا  ليأب ذ السيد يسن نصرر ذ يراد: لكن شكد ال الي  بين الجانبين حغي ر، فاألمين ال 
ال اليررررات الثنا يرررر  للررررد لفارهررررا الفبي رررري، ء ي نرررري عررررود، اليركرررر  الفلسررررفيني  للررررد ميررررور المقاومرررر  

ررح م رر  فرري «. والممان رر  فيمرراح لرر  ح ررد جررأءًا بنيويررًا مررن الميررور وليسررت ملأمرر  بسياسرراح ، وء حنس 
قان مه ب  هما ب  ًا في الق ايا المشحرك  الق ايا اءسحراحيجي  الكبرى الحي ح  ني الميور، بد ينس 

فقررف؛ كمررا لن األولويرر  للقرروى الحرري حن رروي حيررت رايرر  المندومرر  اإليرانيرر  علررد سررواها. هررذ  الم ادلرر  
الجديررد، ربمررا حقلرر. الرردع  اإليرانرري علررد المسررحويين المررالي وال سرركري، لكنهررا يررد حكررون أكثررر فا ررد، 

 سياسي، علد األيد في المدى المندور.ليماح علد الص يد ال
  71/2/2172الحياة، لندن، 

 
 فتح تحمل مشعل وهنية مسؤولية محاولة اغتيال مدير مفوضية العالقات الدولية في غزة .9

مر مون سرويدان أمرح مرن مياولر  ا حيراد عنردما « فرحح»فحيي صب ا : نجا القيادي فري يركر   - أ، 
علي  جنروب مدينر   رأ،، مرا أسرفر عرن لصراب  مرافقير  بجررو  أفلح مسليون ملثمون مجهولون النار 

 ففيف .
وعلررد ر رر  أن سررويدان لمررح للررد أن مياولرر  اء حيرراد حرر حي فرري سررياح الصرررا  بررين أنصررار الررر يح 
ميمرررود عبررراح وأنصرررار القيرررادي المفصرررود مرررن اليركررر  النا رررب ميمرررد ديرررالن، لء أن النرررافح باسررر  

 عنها. المسؤولي « يماح»يم د يرك  « فحح»
يح ررض منرذ فحرر، »فري يفرا   رأ، لنر  « فرحح»وياد سويدان الذي ي مرد مسرؤوًء لل اليرات الدولير  فري 

«. ليملررر  حيرررريض كبيرررر، فررري كرررد وسرررا د اإلعرررال  وموايررره الحواصرررد اءجحمررراعي مرررن أنصرررار ديرررالن
جلروا مرن أرب ر  ملثمرين حر »اإلتبراري الميلري علرد الشربك  ال نكبوحير  أن « سوا»وأو ح لمويه وكال  
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سيار، من نو  سوبارو، وشرعوا في لفالح النار )حجا  سيارح (، مرا أسرفر عرن لصراب  المررافقين، وءذ 
يماح أي ًا من ح  من السفر عبر م بر بيرت يرانون )ايررأ( يبرد »ولفت للد أن «. الملثمون بالفرار

 «.أيا  71
ررد فرري بيرران صرردر عررن مفو رري  « فررحح»لكررن النررافح باسرر   اإلعررال  والثقافرر ، ر رريح أيمررد عسررا  يم 
لرهرراب جماعرراحه  »تالررد مشرر د ونا برر  لسررماعيد هنيرر  المسررؤولي  عررن « يمرراح»المكحررب السياسرري لررر 

ميررراوءت اء حيررراد والحفجيرررررات »ورأى أن «. المسرررلي  فررري يفرررا   رررأ،، وميرررراولحه  ا حيررراد سرررويدان
رهراب ال صرابات المسرلي  اليومي  الحي يرحكبها مسليو يماح، نحيج  فبي ي  لسركوت ييرادحه  علرد ل

فرري يفررا   ررأ،، ومياولرر  فاشررل  إلسرركات األصرروات الوفنيرر  الحرري حيملهررا مسررؤولي  الو رره الكررارثي 
الذي ي يش  ش بنا في يفا   أ،... ويلق  في سلسل  متفف لرهابي جديد ليماح سحؤثر يحمًا علد 

 «.اجه  ال دوان اإلسرا يليحماسم النسيج الوفني الفلسفيني الذي نس د للد حمحين  وحصليب  في مو 
  71/2/2172الحياة، لندن، 

 
 كتائب األقصى: محاولة قتل سويدان لن تمر دون عقاب .11

جري  ال اصرف  أن يادثر  اءعحرداء علرد نا رب مفروض ال اليرات - أ،: أكدت كحا ب شهداء األيصرد
اءثنررين، لررن الدوليرر  بيركرر  فررحح مرر مون سررويدان بررافالح النررار علررد سرريارح   رررب مدينرر   ررأ، صرربا  

حمررر دون عقرراب. ويالررت الكحا ررب فرري بيرران وصررد "صررفا" نسررت  عنرر  لن اءعحررداء الجبرران الررذي يقرر  
تلف  ثل  من المحآمرين والتون  حشرير بو رو  علرد اسرحكماد المسلسرد الصرهيوني فري المجراأر الحري 

 حرحكب بيح ش بنا".
 76/2/2172وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 

 
 باسمها بالصراعات الفتحاوية الداخلية حماس ترفض الزج .11

رف رررت يركررر  يمررراح حصررررييات النرررافح باسررر  يركررر  فرررحح أيمرررد عسرررا  بشررر ن الرررأه باسرررمها فررري 
 صراعات "فحح" الداتلي .

ودعت يماح علد لسان النافح باسرمها سرامي أبرو أهرري فري حصرريح مسراء اليرو  اءثنرين، األجهرأ، 
 اعات وحقديمه  لل دال .األمني  للد ماليق  المحورفين بهذ  الصر 

وكان عسا ، يم د يركر  يمراح المسرؤولي  الكاملر  عمرا وصرفها برر" مياولر  ا حيراد" مردير مفو ري  
 ال اليات الدولي  في يرك  فحح م مون سويدان وجر  اثنين من مرافقي .

 76/2/2172فلسطين أون الين، 
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 ريكيةهنية يعزي عائلة الضحايا المسلمين بالواليات المتحدة األم .12

يد  نا ب ر يح المكحب السياسي ليرك  يماح لسرماعيد هنير  ح اأير  ل ا لر  المسرلمين الثالثر  الرذين 
 يحلوا في أمريكا يبد يومين علد يد محفر  أمريكي.

وجرردد هنيرر  تررالد احصرراد هرراحفي بال ا لرر  رفررض الجريمرر ، مؤكرردا الح ررامن مرره أسرررحه  وذويهرر ، فيمررا 
 لالحصاد، مؤكدين عميح ميبحه  لفلسفين.عبرت ال ا ل  عن عميح شكرها 

وكرران مسررلح أمريكرري يحررد يبررد أسرربو  ثالثرر  فلبرر  مسررلمين بررالقرب مررن جام رر  كارولينررا الشررمالي  هرر  
عامًا( من  27عامًا( من أصود سوري ، وأوجح  يسرى ميمد أبو صالي  ) 23 ياء شادي بركات )

 عاما(. 79أصود فلسفيني ، وشقيقحها رأان )
 71/2/2172ان، السبيل، عمّ 

 
 صحيفة "يسرائيل هيوم": حركة حماس انتصرت في المعركة اإللكترونية .13

القررردح الميحلررر : أعمرررت مصرررادر لعالميررر  عبريررر ، ويرررو  المقاومررر  الفلسرررفيني  فررري يفرررا   رررأ، وراء 
 سلسل  الهجمات اإللكحروني  الحي اسحهدفت موايه صهيوني  مؤترا.

في عددها الصادر اءثنين، "لن تبراء في لسرا يد وبح اون مه ويالت صييف  "يسرا يد هيو " ال بري  
جهات أمني  أميركي  اكحشفوا أن تلي  مرن  رأ، هاجمرت أهردافا للكحرونير  لسررا يلي  وبثرت بررامج  رار، 
علرررد أندمررر  الكمبيررروحر للجهرررات المسرررحهدف ، واسرررحفاعت فررري ذات الويرررت اليصرررود علرررد م لومرررات 

 اسحتباري  يساس ".
جموعررات مررن مصررر والمغرررب أي ررا شرراركت فرري الهجمررات اإللكحرونيرر ، وأن القراصررن  وأ ررافت لن م

لجرر وا للررد لرسرراد بريررد الكحرونرري ل نرراوين مح رردد، ح ررود لجهررات لسرررا يلي  منهررا أمنيرر  وسياسرري  وأترررى 
صيفي ، بييرث حيحروي حلرم الرسرا د علرد فيروسرات وبمجررد فحيهرا حرح  السريفر، علرد الجهراأ والبردء 

 ومات الكامل  من .بسيب الم ل
ووفقررا للصررييف ؛ فانرر  لررويد مررن تررالد الهجمررات اإللكحرونيرر  الحرري برردأت منررذ عررا  أن الحركيررأ بررات 

 مؤترًا علد المؤسسات الرسمي  و"القومي " الصهيوني .
وأشررارت الصررييف ، للررد أن هررذا الحيقيررح ي يررد لتذهرران مررا نشرررح  يركرر  المقاومرر  اإلسررالمي  "يمرراح" 

 ري  ب د اليرب األتير، علد  أ، والحي فحح الجي  فيها حيقيقًا تاصًا.من حسريبات عسك
 76/2/2172المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 "حماس" و"فتح" و"الجهاد" يدينون حادثة إعدام مصريين في ليبيا .14
الرنهج »، «الجريمر  البشر  »را  ذ ر فرادي أ برو سر دى: يالرت يمراح فري بيران لهرا لنهرا حررى فري هرذ  

ين حشويهًا لإلسال ، وح ديًا علد مباد   وسمايح  وحتريبًا ألواصر ال الي  بين المروافنين ال ررب المش
وأ افت أن اإلسال  «. مسلمين كانوا أو مسيييين الذين ي يشون في أوفاننا علد مدى م ات السنين

مرن ياحلنرا أو  لء بقحاد»، وأكدت يماح أن اإلسال  ل  ي مر «كد األمن واألمان كموافنين»وفر له  
 «.اعحدى علينا وا حصب يقوينا

وندمررت يركرر  فررحح مررن جهحهررا ويفرر  ح ررامني  أمررا  السررفار، المصررري  فرري مدينرر  را  ذ فرري ال ررف  
الغربيرر ، حنديرردًا بالجريمرر  الحرري ارحكبررت بيررح المصررريين فرري ليبيررا مررن يبررد حندرري  الدولرر ، وح بيرررًا عررن 

 ما ييدث له .الح امن الفلسفيني مه المصريين في كد 
لن هذا ال مد اإلجرامي والويشي هو بال شرم، جريمر  فري »أما الجهاد اإٍلسالمي فقالت في بيان لها 

وأكردت أن اإلسرال  ب قيدحر  «. يح اإلسال ، يبد أن يكرون بيرح المصرريين أو األيبراف األبريراء ال رأد
، الحري لرن يحرحرب عليهرا سروى برريء مرن هرذ  األعمراد المنكرر، والمروعر »التالد،، وشري ح  السمياء، 

 «.حشوي ، بد حيفي ، صور، اإلسال  والمسلمين في ال ال 
 71/2/2172القدس العربي، لندن، 

 
 حماس تؤكد رفضها أي تدخل خارجي في ليبيا .15

 رأ،: يراد القيرادي فري يركر  يمراح صرال  البردويرد فري حصرريح صريفي اليرو  اءثنرين، "لن يمرراح 
الحررري حسرررويها ب رررض الررردود مثرررد "ليفاليرررا "، للحررردتد فررري شررر ون ليبيرررا حررررفض رف رررًا حامرررًا المسرررو ات 

وكانرررت ليفاليرررا يرررد أعلنرررت علرررد لسررران وأيرررر تارجيحهرررا "بررراولو  الداتليررر  بيجررر  مكافيررر  "اإلرهررراب".
جينحيلرروني" عررن اسررح دادها للحرردتد ال سرركري فرري ليبيررا لمواجهرر  حندرري  "الدولرر " فرري لفررار مررا يسررمد 

البردويررد: "نرررفض هررذا الحرردتد ون حبررر  بمثابرر  شررن يرررب صررليبي  جديررد،  وأ ررا  "بالشرررعي  الدوليرر ".
علررد الرربالد ال ربيرر  واإلسررالمي ". ولفررت للررد أن يركحرر  سرربح وأن رف ررت الحيررال   ررد ال ررراح، وفرري 

 هذا السياح حرفض أي حدتد تارجي جديد في أي بلد عربي.
ًا في ليبيا، عرد  البردويرد المسريييين موافنًا مصريًا مسييي 27ويود ليدا  جماع  مسلي  علد لعدا  

 ال رب ه  موافنون له  كاف  اليقوح وءسيما األمن واألمان مثد كاف  المسلمين.
وأ ررررا : "نرررررى أن القحرررراد والقحررررد ء يكررررون لء دفاعررررًا عررررن الررررنفح، وفرررري مواجهرررر  أي عرررردوان علررررد 

 أو ا حصب يقوينا ومقدساحنا".  المسلمين اإلسال  ل  ي مرنا لء بقحاد من ياحلنا أومن اعحدى علينا،
 76/2/2172المركز الفلسطيني لإلعالم، 



 
 

 
 

 

           72ص                                     3497 العدد:    71/2/2172 الثالثاء :التاريخ

 
 "لجان المقاومة": تهديدات العدو بشن حرب على غزة "دعاية انتخابية" .16

 أ،: عد ت لجان المقاوم  في فلسفين أن حهديدات ياد، اءيرحالد براليرب علرد يفرا   رأ، حر حي فري 
 أساح اسحباي  الد  واليح الفلسفيني.سياح الدعاي  اءنحتابي  الحي حقو  علد 

ويالررررت اللجرررران فرررري بيرررران لهررررا لن "ال رررردو الصررررهيوني وجنراءحرررر  يتبرررررون جيرررردًا مررررا أصرررراب جنرررروده  
المهأومين علد حتو  يفا   أ،، وأن المقاوم  جاهأ، لرد الصا  صاعين فري مواجهر  أي يماير  أو 

 عدوان صهيوني  اش ".
فرري رفرره اليصررار علررد يفررا   ررأ، أو الحلكررؤ بالبرردء الف لرري فرري ويررذرت "لجرران المقاومرر " مررن الحرر تير 

لعمرررار مرررا دمرررر  ال ررردوان "وأن ذلرررم يفرررحح كافررر  التيرررارات أمرررا  شررر بنا ومقاومحررر  وفررري مقدمحررر  بركررران 
 الغ ب الذي سينفجر في وج  ال دو المجر ". علد يد يولها.

 76/2/2172المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 يح هام من المقاومة حول تهديدات االحتالل األخيرة"موقع المجد األمني": تصر  .17

المجررررد: يرررراد مصرررردر كبيررررر فرررري المقاومرررر  الفلسررررفيني  لن المقاومرررر  فرررري يفررررا   ررررأ، حرررردرم جيرررردًا أن 
الحصرررييات الصررهيوني  األتيررر، بتصررو. يفررا   ررأ، حرر حي فرري لفررار المأايرردات اءنحتابيرر ، لكنهررا 

 في اليرب.حكش  الكثير من اليقا ح يود الفشد الصهيوني 
وأكد المصدر في حصريح لمويه "المجد األمني" أن الحراشح بين األيأاب الصهيوني  يرود الفشرد فري 
مكانيرر  ال رود، لالنق رراض عليهررا مررن جديرد مررا هرري لء مياولر  فاشررل  للحغررود واءنحفررا   يفرا   ررأ، وا 

ألمنيررر  ترررالد يررررب الررروهمي ب رررد الفشرررد الرررذريه الرررذي منيرررت بررر  دولررر  اءيرررحالد وأذرعهرررا ال سررركري  وا
 ال ص  الم كود.

وشررردد علرررد أن اسرررح دادات المقاومررر  ب رررد اليررررب األتيرررر، حررر حي فررري سرررياح تفررر  محكاملررر  لإلعرررداد 
 الفبي ي وليح لها عالي  بالحصرييات الهوجاء يود الحجهيأ لمواجه  يادم .

نحتابرررات وأو ررح أن الحصررررييات الحررري حترررره اليرررو  شررربيه  بالحصررررييات الحررري ترررره بهرررا مرشررريو اء
الصرررهيوني  السررررابق ، ييرررث حشررررح د الحهديررردات يبيررررد اءنحتابرررات ومررررا حفحررر  أن حتفررررت ب ررردها. ويررررذر 
المصدر ال دو الصهيوني مرن ارحكراب أي يمايرات جديرد، مره يفرا   رأ، ألن الررد فري هرذ  المرر، لرن 

 يكون مشاب  ألي شيء شاهد  اءيحالد تالد اليرب السابق .
 71/2/2172المجد األمني، 

 



 
 

 
 

 

           76ص                                     3497 العدد:    71/2/2172 الثالثاء :التاريخ

 حركة فتح متمسكة بزيارة وفد المنظمة إلى غزة .18
را  ذ ر  أ، )فلسفين(: نفد المحيدث باس  يرك  فحح فرايأ أبرو عيفر  األتبرار الحري حناولحهرا وسرا د 
اإلعال  يود حراجه يرك  "فحح" عن أيار، وفد مندم  الحيرير للرد يفرا   رأ، م حبررًا ذلرم "مغالفرات 

  في حصرييات، نشررها القسر  اإلعالمري ليركر  "فرحح" اليرو  اءثنرين وفبرك  لعالمي ".  وأكد أبو عيف
(، أن يرك  "فحح" محمسك  ومصر، علد أيار، وفد مندم  الحيرير للد القفا  وأن يلحقري كافر  2|71)

 الفصا د لمنايش  المصالي  الفلسفيني . 
 76/2/2172قدس برس، 

 
 "الشعبية" تدعو لحوار فلسطيني وطني شامل  .19

لسفين(: دعا القيادي في الجبه  الش بي  لحيرير فلسفين أاهر الششحري للد  رور، ال ود، نابلح )ف
لفاولرر  اليرروار الرروفني الفلسررفيني الشررامد ب يرردًا عررن اليرروارات الثنا يرر  الحرري يرراد ب نهررا أثبحررت فشررلها 

 وعأأت من اسحمرار اءنقسا  في الساي  الفلسفيني .
(: "علررد 2|71سرر  اإلعالمرري للجبهرر  الشرر بي  اليررو  اءثنررين )ويرراد الششررحري فرري حصرررييات نقلهررا الق

 وء اسحمرار أأم  المصالي  وعمد يكوم  الوفاح الوفني المح ثر الناحج عرن احفراح الشرافا والحري 
لرر  حكررن الجبهرر  الشرر بي  شررريكًا أو شرراهد أور عليرر ، وندرررًا ءسررحمرار يالرر  الحفرررد والهيمنرر  بالسرراي  

اد، المحنفذ، نجردد دعوحنرا ل ررور، ان قراد اجحمرا  اإلفرار القيرادي المؤيرت فرورًا الفلسفيني  من يبد القي
لمنايشرر  الشرر ن الفلسررفيني، ودراسرر  تليررات ال مررد المسررحقبلي المسررحند علررد الثوابررت الفلسررفيني  وفررري 

 مقدمحها المقاوم  ويح ال ود، ".
 76/2/2172قدس برس، 

 
 تنازالت"الشعبية": تصريحات بلير مناورة خطيرة لكسب  .21

التليررد )فلسررفين(: عررد ت الجبهرر  الشرر بي  لحيريررر فلسررفين فرري أيررار، مب رروث اللجنرر  الرباعيرر  "حرروني 
(، والحصرررييات الصررادر، عنرر  مسرر د جديرردًا منرر  ومررن 2|72بليررر" للررد يفررا   ررأ، يررو  أمررح األيررد )

قبررررود دولرررر  الرباعيرررر  بهررررد  ال ررررغف علررررد الفلسررررفينيين لقبررررود اءشررررحرافات السياسرررري  بررررر"اءسح داد ل
مه كون هذ  الدول  حمثرد اليرد النهرا ي للصررا " يحرد يرحمكن "المجحمره  7911فلسفيني  علد يدود 

 الدولي من حرويج دع  لعاد، اإلعمار جنبًا للد جنب مه المصالي ".
 76/2/2172قدس برس، 
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 لقطاعتعامل مع غزة وحماس بعقالنية.. ونمارس أسلوب العصا والجزرة لمنع انفجار انيعلون:  .21
، مرن القردح الميحلر  )حرجمر  صرفا(، أن 76/2/2172وكالة الصـحافة الفلسـطينية )صـفا(، نشررت 

وأير الدفا  اإلسرا يلي موشي ي لون اسحب د أن حكون أو ا  يفا   أ، وصلت للد ياف  اءنفجار، 
  مسرجل  مؤكًدا أن "لسرا يد" حح امد مه  أ، ويرك  يماح بمسؤولي  وعقالنير . ويراد ي لرون فري كلمر

ل  في مركأ أبياث األمن القومي اإلسرا يلي صبا  اءثنين لن "لسرا يد" ح ر  كي  حمارح أسرلوب 
ال صا والجأر، مه القفا  ما سييد من اءنفجار. وأشار للد أن  "ء حوجرد مصرلي  إلسررا يد بانهيرار 

 ر،".السلف ، وأنها حر ب برؤيحها مأدهر،  من ح اون أمني وأن  ير ب بسلف  مسحق
، نقاًل عرن مراسرلها فري القردح الميحلر ، ن راد ميمرد 76/2/2172العربي الجديد، لندن، وأ افت 

وحد، أن موشي  ي لون اعحبر أن التفر الذي يشكل  حندي  "الدول  اإلسالمي " )داع ( علد المنفق ، 
 قياد، ليران.هو تفر عابر ومؤيت تالفًا لمصدر التفر الذي يمثل  الميور "الشي ي الراديكالي" ب

ورد د ي لررون، فرري كلمرر  محلفررأ،، أمررا  المررؤحمر الثررامن لمركررأ أبيرراث األمررن القررومي اإلسرررا يلي؛ ادعرراء 
يكومحرر  فرري ال ررامين األتيرررين، برر ن الق رري  الفلسررفيني  ليسررت ال امررد األساسرري لرري   اءسررحقرار فرري 

ن ما ليران ومشروعها النووي، فهي موجرود،، اليرو ،  فري كرد برؤر عرد  اءسرحقرار مرن الشرح األوسف، وا 
 ال راح للد سوري  والجوءن، وأتيرًا اليمن.

وفي حقييم  األو ا  السا د، في الشرح األوسف؛ اعحبر ي لون، أن هنام ثالث  يوى أو مياور أساسي : 
"األود هو ليران ويلفاؤها، والثاني هو ميور اإلتوان المسلمين، الذي ي  ، اليو  أي ًا، كاًل من يفرر 
وحركيرا ويفرا   ررأ،، تصوصرًا ب رد اءنقررالب علرد ندرا  اإلترروان فري مصرر". أمررا الميرور الثالرث، فهررو 
الميور الم حدد الذي ي   باألسراح كراًل مرن السر ودي  ومصرر واإلمرارات واألردن. وهرو الميرور الرذي 

 اني.باحت حربف ، اليو ، مصالح مشحرك  مه "لسرا يد"، أهم ها مواجه  التفر "الشي ي" اإلير 
وفي سياح ما ييدث في المنفق  ال ربي ؛ اعحبر وأير األمن، أن علد "لسرا يد أن حيافد دا مًا علرد 
ن كران  حفويها النوعي، لكن هرا وفري الويرت ذاحر  يجرب أء ححردتد فري اليرروب الداتلير  فري المنفقر ، وا 

للحرردتد فرري يرراد ذلررم ء ي نرري أن ح تررذ مويرر  المحفررره دون أي يركرر  أو ف ررد، بررد أن حكررون جرراهأ، 
 كان أمنها م ر ًا للتفر".

وبيسرب ي لررون، فرران "لسرررا يد فري دررد الحهديرردات اءسررحراحيجي  اليالير  ويالرر  عررد  اءسررحقرار، ليسررت 
م ررفر، للررد يررث تفاهررا نيررو الحوصررد للررد يررد للنررأا  مرره الفلسررفينيين، بررد عليهررا اءكحفرراء ياليررًا 

للد األعلد، عبر ح أيأ مشاريه للح اون اءيحصادي  بادار، الصرا  بفريق  ذكي  ويكيم ، من األسفد
واألمني مه السلف  الفلسفيني  في المريل  القريب ، والييلول  دون انهيار السلف "، م حبرًا أن  ء يررى 

 أن هنام ما يد يويي بمثد هذا اءنهيار يريبًا، تالفًا للحهديدات والحيذيرات المحكرر،.
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لسفيني  هي الحي فرت من حيمرد المسرؤوليات فري القفرا  ب رد ال ردوان وادعد ي لون، أن "السلف  الف
علد  أ،، وأرادت الويرد، دون أن ححيمرد المسرؤولي  عرن يكومر  الويرد، الفلسرفيني ، وهرو أمرر حكررر 

 في أكثر من مر،".
 
 جانتس مع تسليم مهامه يؤكد على ضرورة الحل السياسي .22

بنري جرانحح الرذي أنهررد مهامر  كرر يح ألركران الجرري  أشرر  الهرور: أكرد الجنررراد اإلسررا يلي  - رأ، 
أمررح، أنرر  يحوجررب علررد الفلسررفينيين واإلسرررا يليين الحوصررد للررد "يررد سياسرري" يررؤمن ايحياجررات حررد 
أبيررب األمنيرر . ويررذر يركرر  يمرراح مررن اإليرردا  علررد أي يرررب  ررد "لسرررا يد"، وأكررد أي ررًا اسررح داد 

 السياسي . جيش  لحنفيذ  ربات  د ليران، لذ فلبت القياد،
ويرراد يسررب مررا نقلررت عنرر  اإلذاعرر  اإلسرررا يلي  فرري تتررر لقرراء يجريرر  مرره المراسررلين ال سرركريين "ء بررد 
إلسررررا يد والفلسرررفينيين مرررن الحوصرررد للرررد يرررد سياسررري"، مشرررددا علرررد  ررررور، أن يرررؤمن هرررذا اليرررد 

 المسحقبلي "مصالح وايحياجات لسرا يد األمني ".
مرراح مررن مغبرر  حصرر يد األو ررا  األمنيرر  وجررر "لسرررا يد" للررد ويررذر الجنررراد جررانحح ييرراد، يركرر  ي

 م رك  عسكري  جديد،. وأ ا  محوعدًا يماح "لن اليرك  سحدفه ثمنها  اليًا".
يران ب نهما "يبذءن يصارى  للد ذلم حفرح جانحح لتو ا  علد اليدود السوري ، واحه  يأب ذ وا 

ر يسريًا فري ميرور الحفرر  الرذي حقرود  فهرران". وأشرار  الجهود لمنه انهيار الندا  السوري كون  ركنراً 
للد أن يياأ، ليران لتسلي  النووي  "سححيدى أمن لسرا يد وال ال "، وأ ا  "الجي  اإلسرا يلي يادر 

 علد حنفيذ أي مهم  حكلفها ب  القياد، السياسي ".
 71/2/2172القدس العربي، لندن، 

 
 يقترح خطة انسحاب إسرائيلي من الضفةمركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي  .23

ن رراد ميمررد وحررد: عرررض الجنررراد اإلسرررا يلي حشرريكو حميررر، تفرر  و رر ها مركررأ  -القرردح الميحلرر  
أبياث األمن القومي اإلسرا يلي، حمثد سيناريو ل ملي  انسياب لسرا يلي  مرن فرر  وايرد مرن ال رف  

نسرررياب مرررن يفرررا   رررأ،، وفررري هرررذا الغربيررر . وحرررن. التفررر  الجديرررد، علرررد اسرررحتال. ال برررر مرررن اء
السررياح فهرري حقحررر  أن حكررون التفرر  حدريجيرر ، وأن حيررافد "لسرررا يد" علررد مقاليررد األمررور بررين أيررديها، 

ألرر  مسررحوفن مررن ال ررف  الغربيرر  الميحلرر . وبيسررب حميررر فرران  711وأن حشررمد التفرر  لتررالء نيررو 
، ولررذلم سرريكون لررتردن دور التفرر  ح تررذ باليسرربان تفررر ويررو  ال ررف  الغربيرر  حيررت سرريفر، يمرراح
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أساسي في  مان يرك  الم ابر اليدودي ، ناهيم عن واجب لبقاء يوات لسررا يلي  فري  رور األردن، 
 وحيك  "لسرا يد" بيرك  الدتود للد ال ف  الغربي  والتروه منها.

 76/2/2172العربي الجديد، لندن، 
 
 طخطاب نتنياهو أمام الكونجرس يبث في "إسرائيل"... بشرو  .24

را  ذ: يرررت لجنر  اءنحتابرات المركأير  فري "لسرررا يد" اءثنرين برث تفراب ر ريح الروأراء اإلسرررا يلي 
تذار/ مررارح فرري "لسرررا يد" لكررن بشررروف. وجرراء فرري  3بنيررامين نحنيرراهو المرحقررب أمررا  الكررونجرح فرري 

تمرح ديرا ح، بيان صادر عن اللجن  أن هذا التفاب سحبث  ميفرات الحلفرأ، واإلذاعرات لكرن بحر تير 
ما سيحيح لرؤساء حيرير وسا د اإلعال  حيديد ما لذا كان ر يح الوأراء يقرو  بيملر  دعا ير  انحتابير  

 ويدر  في هذ  اليال .
ويد لج  نواب من الم ار ر  للرد اللجنر  لكري يفلبروا عرد  برث هرذا التفراب ألنر  يمكرن فري رأيهر  أن 

 تذار/ مارح. 71يكود يبيد اءنحتابات الحشري ي  في ي حبر دعاي  انحتابي  لر يح الوأراء ويأب  الل
 76/2/2172القدس، القدس، 

 
 استطالع: "المعسكر الصهيوني" يتقدم على "الليكود" ونتنياهو يتفوق على هرتسوغ .25

القردح الميحلر : بررين اسرحفال  للررأي، أجرحرر  القنرا، الحلفأيونيرر  اإلسررا يلي  الثانير ، ونشررر مسراء أمررح، 
ت ب رب   أسابيه، أن "الم سكر الصهيوني" يحفوح علد "الليكود"، في يين حكون القا م  يبد اءنحتابا

المشررحرك  )ال ربيرر ( القررو، الثالثرر ، بينمررا يالررت  البيرر  المسررحفل ين لن بنيررامين نحنيرراهو سرريكون ر رريح 
 اليكوم  القاد .

ا ، ييصررد الليكررود وبيسررب اءسررحفال  الررذي أجرررا  م هررد "مررد ا " باشرررا  مينرر  حسرريما  ومنررو  يفرر
مق ررردًا. وأدهرررر اءسرررحفال  أن  22مق ررردًا، فررري يرررين ييصرررد "الم سررركر الصرررهيوني" علرررد  24علرررد 

مق رردًا، وبررذلم حكررون القررو، الثالثرر  فرري الكنيسررت. وييصررد البيررت  72القا مرر  المشررحرك  حيصررد علررد 
كيلررون،  مق رردًا لكررد منهمررا. كمررا ييصررد يررأب كوءنررو بر اسرر  موشرري 77اليهررودي ويرر  عحيررد علررد 

مقاعرد، بينمرا حيصرد كرد  1مقاعرد لكرد منهمرا. وحيصرد يا مر  شراح علرد  1و"لسرا يد بيحينا" علد 
 مقاعد لكد منهما. 2من ميرحح وياياد علد 

من المشاركين في اءسحفال  لن نحنياهو هو المرشح األنسب لر اس  اليكوم ،  %27للد ذلم، ياد 
لن أيرررًا منهمررا لرريح مناسررربًا  %72، فررري يررين يرراد لن اسرريح هرحسرررو  هررو األنسررب %20بينمررا يرراد 

للمنصب. وردًا علد سؤاد من سريكون ر ريح اليكومر  القراد ، بغرض الندرر عرن الموير  الشتصري، 
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لن هرحسرو   %71مرن المسرحفل ين لن نحنيراهو هرو ر ريح اليكومر  القراد ، فري يرين يراد  %11يراد 
 لنه  ء ي رفون. %71هو ر يح اليكوم  القاد ، وياد 

 71/2/2172لحياة الجديدة، رام هللا، ا
 
 الصحف اإلسرائيلية: حروب بانتظار رئيس األركان الجديد .26

عررروض الرجررروب: سرررلإفت صررري  "لسررررا يد" الصرررادر، اءثنرررين ال ررروء علرررد حرررولي  رررادي  -التليرررد 
تيأنكررروت ر اسررر  األركررران فررري جررري  اءيرررحالد لييرررد ميرررد بنررري جرررانحح، مشرررير، للرررد أن ثمررر  يروًبرررا 

 اتن  بانحدار .وجبهات س
ففرري افححاييحهررا، ذكرررت صررييف  يرردي وت أيرونرروت أن أمررا  ر رريح األركرران الجديررد ليررالي فويلرر  مررن 
اءسحيقاد يبيد حشكيد اليكوم  الجديد،، األمر الذي يد يسحغرح شهورًا. وح ي  أن تيأنكروت يباشرر 

نحقالي  اليساس  حفررض مهمح  في فحر، انحتابات عاصف ، وشرح أوسف ملحهب، مو ي  أن الفحر، اء
علي  احتاذ القرارات في المجراءت األمنير . وحقرود الصرييف  لن هنرام ثرالث ي رايا مركأير  سي ر ها 
تيأنكروت علرد فاولر  هي ر  األركران ال امر ، وهري انفجررار الو ره فري  رأ، لذا لر  حرح  لعراد، اإلعمررار، 

لف  الوفنيرر  الفلسررفيني ، وأتيرررًا وحهديررد ال ررف  الغربيرر  بسرربب اسررحمرار حجميررد عا رردات ال رررا ب للسرر
 حهديد الشماد مه اسحمرار المواجهات في سوري .

وبدءًا من هذا األسربو ، حقرود الصرييف ، فران ر ريح األركران الجديرد سرو  يبردأ عقرد لقراءات مره يراد، 
 المنافح لدراس  جميه هذ  األو ا .

حنحدررر ر رريح األركرران الجديررد مررن جهحرر ، رأى ألررون بررن دافيررد فرري صررييف  م رراري  أن اليررروب الحرري 
ليسررت مرره الترراره فيسررب، بررد فرري الررداتد أي ررًا، "ف مامرر  ال ديررد مررن الم ررارم الداتليرر  لرررد اعحبررار 
الجنررود والرردفا  عررن ميأانيرر  الجرري  والحصرردي لمررن يررودون اسررحتدا  الجرري  بصررور،  يررر سررليم  مررن 

ا  المسررؤولين عنرر ، م رريفًا أن المجلررح الرروأاري". أمررا الحيرردي األكبررر لرر ، يسررب الكاحررب، فسرريكون أمرر
محتذي القرار سيياولون اسحتدا  الجي  بفريق   ير سليم ، لكنه  سيجدون أمامه  ر يسا لن يكرون 
مرررن السرررهد حيريكررر  عرررن موايفررر ، وبالحرررالي "سررريكون هرررو األتيرررر الرررذي سررريوافح علرررد اسرررحتدا  القرررو، 

 والمتافر، بالجنود دون ياج ".
 76/2/2172الجزيرة.نت، الدوحة، 
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 االحتالل يعتقل مقدسيًا بتهمة "التخابر" مع حماس .27
وكالررر  األنا رررود: يررراد جهررراأ األمرررن ال رررا  اإلسررررا يلي )الشرررابام( لنررر  اعحقرررد، وبالح ررراون مررره شررررف  
اءيحالد، أيد المقدسيين؛ بحهم  "الحتابر" لصالح يركر  يمراح حر   حجنيرد  فري األردن. ويالرت لذاعر  

يرروات األمررن اعحقلررت مررؤترًا ميمررد أبررو حايرر  مررن يرري سررلوان، جنرروبي  جرري  اءيررحالد اإلسرررا يلي لن
القرردح، لحتررابر  مرره يمرراح. وأ ررافت اإلذاعرر  أن الميكمرر  المركأيرر  فرري القرردح يرردمت يررو  اإلثنررين 
ء يررر  احهرررا   رررد . وأو ررريت أن الال يررر  ح رررمنت حوجيررر  حهمررر  "الحترررابر" مررره عميرررد أجنبررري مرررن 

ير  اءحهرا  أن أبرو حاير  ان ر  للرد يمراح ال را  المنصرر  ب رد يماح. وحاب ت اإلذاع : "جراء فري ء 
ح رف  علد أيد أنصار اليرك  )ل  حسم ( في جام   اليرموم األردني  الذي ايحر  علي  المشارك  في 

 حدريبات عسكري  وارحكاب عمليات  د أهدا  لسرا يلي ".
 76/2/2172فلسطين أون الين، 

 
 آذار/ مارس موعدًا القتحام نتنياهو الحرم اإلبراهيمي 10اإلذاعة اإلسرائيلية تتحدث عن  .28

فادي أ بو س دى: ء حأاد الحسريبات الحي نحشررت عرن نير  ر ريح الروأراء اإلسررا يلي بنيرامين  -را  ذ 
نحنياهو أيار، مسحوفنات التليد وايحيا  الير  اإلبراهيمي الشرري  فري المدينر  الميحلر  جنروب ال رف  

حتابير ، حاليري أصرداء يوير ، وسرف حيرذيرات مرن حرداعيات هكرذا تفرو،، لريح فقرف الغربي  أل رراض ان
نما في المنفق  وال ال  أجمه.  علد المشهد في فلسفين، وا 

ونقلت اإلذاعر  اإلسررا يلي  "ريشرت بيرت" عرن مصرادر فري يرأب الليكرود اليمينري اليراك  فري "لسررا يد" 
 اشررر مررن تذار/ مررارح المقبررد أي يبررد أسرربو  وايررد أن نحنيرراهو ي حررأ  ايحيررا  اليررر  اإلبراهيمرري فرري ال

من موعد اءنحتابات المقرر، فيما ييد لن هذ  الفكر،، جاءت من ب رض أع راء يرأب الليكرود، الرذين 
 يقفنون في مسحوفنات التليد الميحل .

 71/2/2172القدس العربي، لندن، 
 
 ا على حساب اإلسرائيليينتقرير "مراقب الدولة": زوجة نتنياهو تصفف شعرها وترتدي ثيابه .29

وديرره عررواود،: ينرروي مررا ي ررر  فرري "لسرررا يد" بررر"مرايب الدولرر " يوسرر  شرربيرا، كشرر  حقريررر   -الناصررر، 
الجديد، اليو  الثالثاء، يود حبذير أمواد الجمهرور فري منراأد ر ريح اليكومر  بنيرامين نحنيراهو. وعلرد 

لم بكثير يحويه أن يثير  ج  كبيرر، فري الر   من أن اليديث ء يدور عن ماليين بد عن أيد من ذ
"لسرا يد" اليو ، ألن القانون ييدرر حجراوأ الميأانيرات الميردد، لرديوان ر ريح اليكومر  يحرد لرو كانرت 

 المبالغ أهيد، نسبيًا.
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ووأ  مكحررب المرايررب أمررح الحقريررر الررذي يحنرراود الصررر  المررالي البرراهد فرري بيرروت نحنيرراهو الثالثرر ، 
التاصين في القدح وييسراريا، علرد وسرا د اإلعرال ، لكنر  اشرحرف عرد  كشر   البيت الرسمي ومنألي 
 حفاصيل  يحد اليو .

ويح ح أن مس ل  فلب الأوجين نحنياهو ل اف  سرير للد الفا ر، الحري أيلحهمرا للرد لنردن، وأدى للرد 
 في . أياد، حكالي  الريل  ب شرات تء  الدوءرات  ير مشمود في الحقرير، بد ل  يح  الحيقيح

ويح ررمن حقريررر مرايررب الدولرر  نفقررات ديرروان ر رريح الرروأراء فرري "لسرررا يد" علررد الغررداء والشررراب الحرري 
انتف رررت فررري ال رررا  الما ررري بسررربب اءنحقرررادات الصررريافي  يرررود البرررذ  والحبرررذير. كمرررا يررراد "مرايرررب 

وءر، ناهيرم ألر  د 21الدول " لن نفقات الحندي  في ديوان ر يح اليكوم  باهد  جردًا وحبلرغ شرهريًا 
دوءر مقابرد حندير  بيحير  التاصرين واللرذين عراد، ء يقري  فيهمرا وأسررح  لء فحرر، يصرير،.  2111عن 

كمرا انحقررد مرايرب الدولرر  صررر  مبرالغ كبيررر، مقابررد ميرا  مسرربح بيحر  التررا. فرري ييسراريا فرري السررنوات 
 . 2119األتير، منذ 

  وثيراب أوجحر  ومرواد الحجميرد التاصر  بهرا بمرا كما يشير الحقريرر لنفقرات ديروان نحنيراهو علرد مالبسر
فررري ذلرررم أجرررر، مصرررف  الشررر ر الترررا. بهرررا. ويقرررود لن مجمرررد النفقرررات هنرررا حبلرررغ  ررر فين ونصررر  
ال    المبلغ المقرر يانونيًا في لجنر  المالير  البرلمانير . وينحقرد الحقريرر ييرا  سرار، نحنيراهو باسرحدعاء 

 يار، وايد، كد أسبو . حقني كهرباء بشكد مفرف لمنألها بلغ يد أ 
ويكشرر  الحقريررر أي ررًا أن ب ررض مررودفي ديرروان ر رريح اليكومرر  سررددوا أييانررًا نفقاحرر  علررد يسررابه  
الشتصررري دون اسرررح اد، مرررا دف رررو . وينحقرررد مرايرررب الدولررر  ايحنررراء أوجررر  ر ررريح اليكومررر ، أثاثرررا للبيرررت 

  الجمهرور بمؤسسرات اليكر  التا. في ييساريا بتال  القانون. ويؤكد مرايب الدول  علرد ييوير  ثقر
 باعحبارها يجر الأاوي  في الندا  الديمقرافي.

 71/2/2172القدس العربي، لندن، 
 
 التقدير االستراتيجي السنوي لـ"إسرائيل" يدعو لالستعداد لمواجهة إذا فقدت حماس سيطرتها على غزة .31

لسررا يد" ملأمر ، فري السراي  رأى الحقدير اءسحراحيجي الرذي يصردر  "م هرد أبيراث األمرن القرومي" أن "
الشمالي ، باءسرح داد لمواجهر  يرأب ذ، وأن حيردُ د جيردًا أهردا  هرذ  المواجهر ، لذا يصرلت، والسربد 

 ال سكري  والسياسي  لحيقيح الهد  اءسحراحيجي منها.
 ولفت الحقدير السنوي للد أن "من المه  الحتفيف والحدرب علد يررب يجرري فيهرا لنرأاد  ررب  ياسري 
جرردًا بيررأب ذ ويدراحرر  ال سرركري  وا  رر اف  يرردر اإلمكرران ب ررد رييررد الندررا  فرري سرروري ". وشرردد علررد 
 رور، "لعاد، الندرر فري الفر ري  الحري حررى أن اءسرحقرار علرد اليردود السروري  ررررر اإلسررا يلي  أف رد 
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فور ينفوي علد من لسقاف الندا  وسيفر، يوات الم ار   السني  علد الدول ، يحد لو كان هذا الح
الكثيررر مررن ان رردا  اليقررين". وأ ررا  الحقرردير أن "لسررقاف ندررا  األسررد وح سرريح ندررا  سررني مكانرر  ي نرري 
كسررر الهررالد الشرري ي المحفررر " فرري لشررار، للررد ميررور المقاومرر . والسرربب أن هررذا الميررور "مررن دون 

لمحرر حي منرر  علررد سرروريا سرريكون  رر يفًا بشرركد جرروهري عمررا هررو عليرر  اليررو ، وبررذلم يررحقل. الحهديررد ا
لسرررا يد". ولحيقيررح ذلررم، دعررا للررد "حشررتي. جهررات سررني  م حدلرر  وأيليررات درأيرر  ومسررييي  وكرديرر  

 والح اون م ها من أجد حنسيح اليو  الذي يلي األسد".
وفري مرا يح لررح براليرب علرد السرراي  السروري ، اعحبرر الحقرردير أنهرا "حردتد فرري يالر  ح رادد اسررحراحيجي 

يرررران وبرررين مندمرررات الم ار ررر  المتحلفررر ". لكنررر  لفرررت للرررد أن  برررين الندرررا  المررردعو  مرررن يرررأب ذ وا 
"اليدود بين منافح سيفر، الفرفين ديناميكي  وحت ه للقحاد. وعلد هذ  التلفير ، يصرد ترالد عرا  

، حغيير في الو ه القا   في ه ب  الجوءن، ييث دتلت جبه  النصر، للد الفرا  السلفوي". 2174
عقراب ال ر   الرذي ليرح برالجي  السروري، بقري يرأب ذ الحهديرد األهر  فري السراي  ورأى أن  "فري أ 

الشرررمالي ". لكرررن يرررأب ذ، بيسرررب الحقررردير أي رررًا، " رررارح منرررذ سرررنوات وبشررركد مباشرررر فررري اليررررب 
السرروري ، وعلررد أسرراح ذلررم، حيررود للررد مو رره انحقرراد فرري ال ررال  ال ربرري السررني، وتصوصررًا داتررد 

واسره الرذي كران يمحلكر  فري الشرار  ال ربري السرني". وفري المقابرد، "عنردما يرارب لبنان، وفقد الردع  ال
يأب ذ علد اليدود الشريي  للبنان بهد  صد  حقد  داع  والنصر، للد داتد لبنان، يدري بح راون 
وثيررح مررن اليكومرر  اللبنانيرر  وجرررى الح امررد م رر " مبررررًا ذلررم ب نرر  الوييررد الررذي يمكنرر  أن يويرر  هررذا 

 للد الداتد اللبناني.الأي  
علررد تررف مررواٍأ، رأى الحقرردير أي ررًا أنرر  ر رر  األأمرر  اءيحصررادي  فرري ليررران، لء أن يررأب ذ "واصررد 
حسلي  الذي يشكد حهديدًا مباشرًا علرد لسررا يد"، ونحيجر  ذلرم، "ب رد سربه سرنوات هاد ر  أعقبرت يررب 

اإلسرررررا يلي ييرررراد يررررأب ذ، برررروادر أولررررد ل رررر   ندررررا  الرررررد   2174لبنرررران الثانيرررر ، ءيررررت عررررا  
تصوصررًا فرري أعقرراب حقرردير اليررأب أن سرروري  ح مررد علررد حوسرر   هررام  اليركرر  لررديها وحغيررر يواعررد 
الل برر  الحرري حشرركلت فرري األعرروا  األتيررر،. لررذلم، حح ررأأ ايحمرراءت المواجهرر  بررين لسرررا يد ويررأب ذ 

 ".2172تالد عا  
جي "لسرررا يد" للررد "الح رراون الوثيررح مرره الوءيررات المحيررد، وفرري مررا يح لررح بررايران، دعررا الحقرردير اءسررحراحي

ل مان عد  حوييه احفاح سي ا مه ليران". أمرا فري يراد انهيرار الميادثرات، "علرد لسررا يد مواصرل  بنراء 
تيررار اسررحراحيجي لمنرره ميرراود يفررأ ليررران نيررو القرردر، النوويرر  ال سرركري . وفرري مررواأا، ذلررم، علررد لسرررا يد 

  داداحها ءيحماد الحص يد مه مب وثي ليران في المنفق ، وعلد رأسه  يأب ذ".حيسين يدراحها واسح
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فلسررفينيًا، دعررا الحقرردير "لسرررا يد" للررد اءسررح داد لجولرر  أترررى يمكررن أن حيرردث لذا فقرردت يمرراح يرردر، 
السررريفر، علرررد يفرررا   رررأ، وعلرررد  ررربف المندمرررات الجهاديررر  فيررر . وأكرررد أن علرررد الجررري  أن ييقرررح 

د وا رررح وترررالد ويرررت يصرررير، وأن يررردمر الرررذرا  ال سررركري  ليمررراح ويتلرررح شرررروفًا اءنحصرررار بشرررك
لحسوي  أف د. أما علد المسحوى السياسري، فلفرت للرد أرجيير  يصرود مواجهر  سياسري  مهمر ، وفري 
 ررررروء ذلرررررم علرررررد اليكومررررر  اإلسررررررا يلي  الجديرررررد، ب رررررد اءنحتابرررررات أن حقرررررد  برنامجرررررًا سياسررررريًا لررررردفه 

فلسررفينيين علررد أسرراح دولحررين لشرر بين. وفرري هررذا المجرراد، ينبغرري أن حسررحند المفاو ررات يرردمًا مرره ال
 لسرا يد للد "مبدأ الهجو  األمني واءعحداد السياسي".

ورأى الحقدير أن اليكوم  اإلسرا يلي  ل  حفلح في اليفاد علد الو ه الراهن علد الساي  الفلسفيني ، 
رجد "ح ررادد وعمليرًا يصرد حراجره فري جهرود الحوصرد للرد سرال ، كمر ا يصرد حصر يد فري المنرافح وسح

اسحراحيجي" في المواجه  مه يماح فري عملير  "الجرر  الصرامد" فري يفرا   رأ،، وكرذلم حصر يد فري 
اءنحفا   السياسي  الحي حقودها السلف  الفلسفيني   رد لسررا يد. واعحبرر أن لسررا يد وجردت أن سرل  

لن التفوات الحري احترذحها، لجهر  حكثير  اءسرحيفان  الوسا د السياسي  الحي حمحلكها فار   حمامًا، بد
ووير  حيويررد أمرواد ال رررا ب للررد السرلف  الفلسررفيني ، كانررت بمثابر  هررد  بررذاحها ألنهرا  يررر مقبولرر  
في المجحمه الدولي. ولجه  نحا ج الم ركر  الحري تا رحها لسررا يد  رد يفرا   رأ،، ايرر الحقردير ب نهرا 

  وا ري ، وعمليرًا مره ال رود، للرد نقفر  البداير ، وهري بقراء سرلف  "انحهت من دون لنجاأات اسحراحيجي
يماح في  أ، الحي بقيت أي ًا مياصر، بمرا يأيرد مرن عوامرد اإليبراف ويشركد تلفير  ءنفجرار جولر  

يومًا من القحاد، انحهت اليرب مرن دون حغييرر ف لري فري  21يحالي  جديد، مه لسرا يد". و"بالر   من 
 .حواأن القوى السياسي"

، انفاليرررًا مرررن أن يليلرررين حوي ررروا 2174ووصررر  الحقررردير صررر ود "داعررر " بالمفاجررر ، الكبررررى فررري عرررا  
مسربقًا يجر  الدرراهر، ب ب ادهرا الجغرافيرر  واإلعالمير . ور ر  أن الحغييرررات فري الشرررح األوسرف، أوجرردت 

يمير  المحمثلر  نافذ، فر.، رأى الحقدير أن "لسرا يد" ل  حيصد علد "بفاير  الردتود" للرد الجبهر  اإليل
بالحقرررد  فررري المفاو رررات مررره الفلسرررفينيين واءعحررررا  بالمبرررادر، ال ربيررر  كافرررار للحيررراور برررين لسررررا يد 

عا  الح ادد اءسحراحيجي، في م د   2174وال ال  ال ربي البرا ماحي. وتل. للد أن  فيما كان عا  
الد الفر. للح اون اإليليمي والدولي سايات المواجه ، ينبغي لر"لسرا يد" أتذ المبادر، السياسي  واسحغ

 لح أيأ المكان  الدولي  إلسرا يد ويصانحها اءجحماعي  واءيحصادي .
 71/2/2172األخبار، بيروت، 
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 2007في أسرع وتيرة منذ  %7.2اقتصاد "إسرائيل" ينمو  .31
 ررأ، فرري  الح ررافي مررن تثررار يرررب 2172لسرررا يد" فرري سررن  "را  ذ: مررن المحويرره أن يواصررد ايحصرراد 

ليسرجد تاللهرا أسرر   2174الصي  الما ي ب دما انح   بقو، في الشهور الثالث  األتير، من سرن  
م رردد نمررو فصررلي لرر  فرري يرروالي ثمرراني سررنوات. ونمررا النرراحج الميلرري اإلجمررالي لررر"لسرا يد" فرري الربرره 

اترر ال را  بالم   علد أساح سنوي وهو ح ا  مشاب  لما يدث في أو  1.2بنسب   2174األتير من 
 عندما سجلت نموًا يويًا عقب يرب في لبنان. 2111وأوا د ال ا   2111

علررد أسرراح  %3.3كران ميللررون يررد حوي روا فرري مسررح أجرحر  "رويحرررأ" أن ينمررو اءيحصراد اإلسرررا يلي 
 سنوي في الربه األتير.

ه حبرافؤ كانت يرب  أ، في حموأ/ يونيو وتب/ أ سرفح يرد كبيرت جمرا  النمرو فري الربره الثالرث مر
لنحاه المصانه والحأا  المسحهلكين لبيوحه  في الويت الذي ألغت في  أعداد كبير، مرن السريا  أسرفاره . 

ويرررراء، أوليررر  بانكمرررا   %1.4فقرررف مقارنررر  مررره حقرررديرات سرررابق  بنمرررو  %1.1ونمرررا اءيحصررراد بنسرررب  
مررن اءنتفرراض  أي رراً  2174. وينبرره جررأء مررن الح ررافي فرري الشررهور الثالثرر  األتيررر، مررن سررن  1.4%

الياد في ييمر  الشريكد مقابرد الردوءر وهرو مرا عرأأ الصرادرات ءسريما صرادرات الحكنولوجيرا المحفرور، 
 الحي اسحفادت من ح افي النمو في الوءيات المحيد،.

ويصد اءيحصاد في الربه الرابره أي را علرد دعر  مرن اإلنفراح اليكرومي الكثير  تاصر  علرد يفرا  
 الدفا  وحغير في الندا  ال ريبي أن   مبي ات السيارات يبد نهاي  ال ا .

 .2174في  %2.9في ال ا  اليالي ارحفاعًا من نمو م دد يدر   %3.2ومن المحويه أن يبلغ النمو 
فرري  %1.2سرركي كبيررر تبررراء اءيحصرراد لرردى ميحررا  دا  للسمسررر، "النمررو بنسررب  ويرراد ألرريكح جابوحن

الربرره الرابرره ء يمثررد يالرر  اءيحصرراد. لكررن مررن المؤكررد أن اءيحصرراد لرريح فرري يالرر  حبررافؤ أو ركررود 
 وينمو بم دد مرحفه للد يد ب يد ثالث  بالم   وهي وحير، يد حيسد  عليها كثير من الدود".

 في الربه األتير. %0.0. ونما لنحاه الشركات %72.2ومي ويفأ اإلنفاح اليك
 76/2/2172القدس، القدس، 

 
 مفتي القدس: اقتحام نتنياهو للحرم اإلبراهيمي لعب بالنار .32

ميمود الس دي: يذ ر مفحي القدح والديار الفلسفيني  سماي  الشيخ ميمد يسين، ر يح -را  ذ
يب أيارح  للمسجد اإلبراهيمي في مدين  التليد الشهر يكوم  اءيحالد بنيامين نحنياهو، من عوا

 المقبد، م حبرًا حلم الأيار، ايحيامًا ول بًا بالنار، كون المنفق  كلها مهي ، لالنفجار.
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وياد يسين لر "ال ربي الجديد" علد هام  مؤحمر صيافي عقد  اليو  اإلثنين، في مدين  را  ذ، لن 
سرا يليين يياولون اسحتدا  المقدسات اإلسالمي  في فلسفين، وأبناء نحنياهو و ير  من المسؤولين اإل

الش ب الفلسفيني، كوريٍ  انحتابي  رابي  له  في اءنحتابات اإلسرا يلي  القادم ، وعليه  أن ي لموا أن  
 اءعحداء علد المقدسات هو اعحداء علد كد مسل  في ال ال .

لد يرب ديني ، ء سيما أن  المنفق  مهي ، لذلم، مفالبًا كما يذ ر من أن ححيو د حلم اءعحداءات ل
 دود ال ال  ب ن يقفوا ويمن وا اعحداءات اءيحالد علد الفلسفينيين ومقدساحه .

كذلم، دعا يسين كاف  أبناء الش ب الفلسفيني للد الوجود في الير  اإلبراهيمي والمقدسات، لمنه 
 كان ر يسًا للوأراء، وفح ح بير . أي اعحداءات عليها من أي شت. كان، يحد لو

76/2/2172العربي الجديد، لندن،   
 
 عنصرًا احتالليًا اقتحموا األقصى حتى منتصف الشهر الحالي 436مؤسسة األقصى:  .33

( لن ايحيامات اءيحالد 71/2يالت مؤسس  األيصد للوي  والحراث في بيان لها اليو  اءثنين )
د األيصد مسحمر،، ول  ححوي  عند شهر أو سن  أو مناسب  ب ينها، اإلسرا يلي وانحهاكاح  حجا  المسج

 وهو ما يبقي علد المسجد ب سر  في دا ر، التفر واءسحهدا .
وحسحدد المؤسس  علد ذلم من تالد ليصا ي  م حمد، لديها حوثح انحهاكات اءيحالد واذرع  بيح 

ح  ويحد اليو  يشهد موج  كبير، من األيصد؛ لذ حشير اإليصا ي  للد أن الشهر اليالي منذ بداي
 عنصرا ايحالليا. 431اءيحيامات شب  اليومي  والحي وصد في مجملها للد 

وفي الجأء المقابد من هذا المشهد القاح  الذي يييا  المسجد األيصد يوميا، حكمن صور، مشري  من 
المسجد ويسجلون في   الصمود والثبات والرباف للمقدسيين وأهد الداتد الذين ما فح وا ي مرون

 بصماحه  المشري  في الويت الذي ي يث في  اءيحالد اإلسرا يلي فسادا.
ومن جهحها جددت مؤسس  األيصد يح المسلمين التال. في المسجد األيصد، مؤكد، رف ها 

علد  رور، الحواجد “الشديد لالنحهاكات واءعحداءات الحي يح رض لها المسجد وعم ار ، مشدد، 
 ”.د مه المسجد المبارم يحد دير الدل  والدنح عن  لن شاء ذوالحواص

76/2/2172مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 "مؤسسة األقصى": مساٍع إسرائيلية لتسجيل قرية لفتا ومحيطها إلى موقع تراثي عالمي إسرائيلي .34

  من مسا  لجهات 71/2/2172في بيان لها اإلثنين ” مؤسس  األيصد للوي  والحراث“يذ رت 
دون   211  وأرا ي حاب   لها بمساي  7940لسرا يلي  لحسجيد يري  لفحا المقدسي  المهجر، عا  
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لمويه حراثي عالمي لسرا يلي، بصف  اءدعاء أن القري  فيها من الحاريخ الحوراحي، وأكدت المؤسس  أن 
حها وأشجارها وما حح من من مقابر يري  لفحا هي يري  عربي  لسالمي  في حاريتها وم المها وبيو 

 ومسجد وأراض أراعي  حاب   لها.
” مجموع  الحراث بجم ي  المصممين الهندسيين” هذا ونشرت مصادر عبري  مؤترا للد ما يسمد بر 

بفلب لحسجيد وح مين مويه لفحا )القري  ” جدي عيرون“حقدمت بواسف  المصم  ال مراني 
باسرا يد، بدع  عدد من المصممين، لذ أشار مقد  الفلب ب ن ومييفها( كمويه للحراث ال المي 

للمويه أهمي  كبرى، وادعد أن للفحا حاريخ يدي  منذ الفحر، الحوراحي ، وأترى محواصل  للد يومنا هذا، 
وان في القري  أبني  عمراني  محميأ،، منها األبني  ال ربي  القروي ، مشيرا للد حفور اءسحيفان القروي 

 ي في فحرات مح ايب  في يري  لفحا.الحوراح
” اللجن  اإلسرا يلي  لليونيسكو” وكانت مصادر صيفي  لسرا يلي  حيدثت يبد أيا  ب ن ما يسمد بر 

وافقت علد لدراه اس  يريحي لفحا وعين كار  علد ء ي  اءيحرايات لإلعالن عنهما كموي ين في 
 الحراث ال المي في لسرا يد.

76/2/2172والتراث، أم الفحم، مؤسسة األقصى للوقف   
 
 وحدة استيطانية جنوبي القدس 5230المصادقة على بناء  .35

حرجم  صفا: كشفت صييف  ايحصادي  لسرا يلي  دهر اليو  اءثنين عن مصادي   -القدح الميحل  
ما يسمد بر"اللجن  الميلي  للحتفيف والبناء في القدح" األسبو  الما ي علد تف  بناء واس   

وذكرت صييف  دي ماركر  ويد، اسحيفاني  جنوبي القدح الميحل . 2231ح حشمد بناء النفا
اءيحصادي  أن التف  حشمد أي ا لتالء مسحوفنين جنوبي المدين ، وح وي ه  بشقح سكني  جديد،، 

 فابقا. 77باإل اف  لبناء عدد من ال مارات السكني  حيحوي كد منها علد 
76/2/2172ا(، وكالة الصحافة الفلسطينية )صف  

 
 دونمًا من أراضي عناتا والعيساوية  546المصادقة على مخطط لمصادرة  .36

وكاءت: ندد أيمد يريه "أبو عالء" ع و اللجن  الحنفيذي  في مندم   –الييا، الجديد،  –ميافدات 
الحيرير ر يح دا ر، شؤون القدح، ييا  ما حسمد اللجن  اللوا ي  لحتفيف والبناء اإلسرا يلي  

دونما من أرا ي الموافنين في يريحي عناحا وال يساوي   241بالمصادي  علد متفف لمصادر، 
 لصالح ليام  مكب للنفايات الصلب . 

71/2/2172الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 االحتالل هدم ونشطاء المقاومة الشعبية تعهدوا بإعادة بناء "بوابة القدس" .37

: ح هد النشفاء باعاد، بناء بواب  القدح الشريي  بالر   من وكاءت –الييا، الجديد،  –ميافدات 
ييا  يوات اءيحالد بمصادر، كد شيء من المكان. وياد منذر عمير، ع و لجان المقاوم  الش بي  

 "سن يد بناء القري  الحي ح  حدميرها حيديدا لهذا اءيحالد ورف نا لنقد البدو من المكان".
71/2/2172الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 مركز الميزان يحذر من تصاعد الفلتان األمني في محافظات غزة .38

فالح   أ،: ياد مركأ الميأان ليقوح اإلنسان لن يوادث يرح ممحلكات ومركبات وأر  عبوات وا 
نار من يبد مجهولين حصاعدت في أنياء محفري  من يفا   أ، أمح واليو ، األمر الذي بات يهدد 

ش ورا عاما بالقلح من حصاعد الفلحان األمني في دد  ياب الم لومات في  امن الموافنين ويثير
ذا ما ح  حويي  المحورفين فيها  ا لب الياءت السابق  عن الجهات الحي حق  وراء هذ  الجرا   وا 

يالحه  لل دال .   وا 
مني ويذر وعبر مركأ الميأان عن يلق  ال ميح لأاء حصاعد اليوادث الحي حندره في لفار الفلحان األ

من مغب  الحهاون مه هذ  اليوادث الحي حهدد امن المجحمه، وفالب بفحح حيقيقات جدي  في كد 
يال  كد من يثبت حورفه  فيها لل دال .  الياءت الحي حندره في هذا اإلفار وا 

71/2/2172الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 الشرطة تكشف عن أرقام صادمة حول الجريمة في فلسطين .39

ذ: أعلنت الشرف  الفلسفيني  في حقريرها السنوي، عن أريا  مثير، للقلح ل دد الجرا  ، وياءت را  
في ال ف ، بالمقابد أدهرت ارحفاعا في لنجاأ الق ايا الحي  2174اءنحيار تالد ال ا  الما ي 

 وصلت اليها.
، تالد مؤحمر صيفي وياد مساعد مدير عا  الشرف  للبيوث والحفوير ال ميد ميمد ال بد سهمود

عقدح  الشرف  اليو  اءثنين، لإلعالن عن حقريرها السنوي، في المركأ اإلعالمي اليكومي برا  ذ، 
من مجمد  %01.2ي ي  بما نسبح   22127ي ي ، أنجأت منها  22212لن الشرف  سجلت 

 الق ايا الوارد، للد متحل  مراكأ الشرف .
( ي ي  أي ما 21031( ي ي ، أنجأ منها )24717ود )ور  2173وكانت سجلت الشرف  في عا  

 جريم  لكد عشر، تء  موافن. 00من لجمالي الق ايا، وبلغ م دد الجريم   %01.2نسبح  
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وبين مدير لدار، البيوث والحتفيف بالشرف  ال قيد د. ميمود صال  الدين تالد المؤحمر الصيفي 
د في الق ايا الجرمي  يسب الحكيي  القانوني، أن الجرا   الواي   علد األشتا. كانت هي األعل

 (.%91.2( من عدد الجرا  ، وبلغت نسب  اإلنجاأ منها )%41.9ييث بلغت )
وبين ال قيد د. صال  الدين أن جرا   القحد نحيج  التالفات ال ا لي  ايحلت المرحب  األولد بين دوافه 

 71النساء علد تلفي  ما يسمد الشر  (، وشكلت جرا   يحد %42.7ارحكاب جرا   القحد وبنسب  )
 (.%41ي ي ، أما وفقًا لتدوات المسحتدم  فكانت األدا، الياد، هي األعلد نسب  وبما يأيد عن )

 32وأو ح ان  فيما يح لح في الياءت التارج  عن اإلفار الجرمي كاءنحيار سجلت الشرف  
 %10.0يال  بنسب   22داما الشنح بوايه أنثد وكانت األدا، األكثر اسحت 77ذكرا و 27يال  منها 

وفيما  %41.9يال  بما نسبح   72وفيما يح لح بالدوافه شكد دافه المرض النفسي اعلد نسب  وعدد  
( أنثد وكانت األدا، 221( ذكر و)742( منها )390يح لح بق ايا الشرو  باءنحيار بلغ عددها )

علد نسب  في الدوافه هي التالفات ال ا لي  بنسب  ( وا %01األكثر اسحتداما حناود األدوي  بنسب  )
(10%.) 

( 370وأشار للد لن عدد الشكاوى الحي اسحقبلحها دا ر، المدال  ويقوح اإلنسان بالشرف  بلغت )
( جريم ، أنجأ منها 3212شكوى. وبين ال قيد د. صال  الدين أن عدد جرا   السري  بلغ )

 (.%12( جريم  أي ما نسبح  )2440)
( ي ي  أنجأ منها 22212د ال قيد د. صال  الدين أن عدد الق ايا الوارد، للد الشرف  بلغ )وأك
( ي ي  991( من لجمالي الق ايا، وبلغ م دد الجرا   )%01.2( ي ي ، أي ما نسبح  )22127)

 لكد م   أل  موافن.
76/2/2172القدس، القدس،   

 
 اإلهانة والبرد والقلق لكنني لم أَخف منهم مالك الخطيب أصغر أسيرة تعتقلها "إسرائيل": جربت .41

وهي حقابد « نجم »عاما( للد  74كفا  أبون: حيولت الففل  الفلسفيني  مالم التفيب ) -را  ذ
يوميا الم ات من المهن ين وعشرات الصيافيين وب ض المسؤولين، لالسحفسار منها عن حجربحها 

 يوما في السجون اإلسرا يلي . 42ب دما ي ت 
صارت مالم، الحي أفره عنها يو  الجم   الما ي، أصغر أسير، ح حقلها لسرا يد فيل  فحر، و 

يوما في السجن أنا س يد،  42ب د «: »الشرح األوسف»ايحاللها لترا ي الفلسفيني . ويالت مالم لر
 «.ألني رج ت للد هنا، ورأيت صديقاحي وأهلي
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عحقاد، لذ فاج ها جنود لسرا يليون في الفريح يو  وححذكر مالم يومها األتير في المدرس  يبد اء
ديسمبر )كانون األود( الما ي، ب د نهاي  يو  دراسي فويد، واعحقلوها بالقو، بحه  للقاء  37

 اليجار،.
لقد اتحففوني بالقو،. لقد  ربوني ويولوني للد الحيقيح بحهم  للقاء اليجار،.. وهي »ويالت مالم: 

جنود لسرا يليين ياصروها وألقوها أر ا ث  ييدوها  4الم كي  أن وروت م«. حهم   ير صييي 
ييث ت  ت ءسحجواب « بنيامين»بالقو، وألقوا بها في سيار، عسكري ، نقلحها للد مركأ حيقيح 

النسا ي، يرب حد أبيب. ويالت: « هشارون»ياٍح اسحمر أكثر من ساعحين، ومن هنام للد سجن 
 «.اإلهان  والبرد والقلح لكنني ل  أت   منه  لقد عرفت م ند الم انا،، جربت»

أكثر من  2111وياد ر يح هي   األسرى الفلسفينيين عيسد يرايه ب ن لسرا يد اعحقلت منذ عا  
 تء  ففد فلسفيني، داعيا للد رفه جميه ي ايا األسرى أما  المياك  الدولي . 71

عاما( ء يأالون  70)أعماره  أيد من  ياصرا فلسفينًيا 273ويوجد في السجون اإلسرا يلي  ا ن 
 ، كما ياد بيان لنادي األسير الفلسفيني.«عوفر»و« هشارون»و« مجدو»م حقلين في سجون 

ففال أعماره   71وحشير ليصاءات رسمي  فلسفيني  للد أن لسرا يد اعحقلت منذ بداي  ال ا  اليالي 
 عاما، لكنها أفرجت عن م دمه . 70أيد من 

 نها ورفيقاحها كن ي انين من نق. الف ا ، واإلهماد الفبي وان دا  الرعاي  الصيي ، ويالت مالم ب
وحاب ت: «. لقد عاملوني ك ني كبير،.. مثد كد األسيرات»واليرمان من أيار، األهالي. وأ افت: 

 «.ل  يراعوا أبدا أني ما ألت ففل »
71/2/2172الشرق األوسط، لندن،   

 
 ى جريمة قتل ثالثة فلسطينيين في الواليات المتحدة تظاهرة في غزة احتجاجًا عل .41

أ. .ب: حداهر عشرات الشبان في يفا   أ، أمح أما  مؤسسات اعحبروها حمثد المصالح  – أ،
 األميركي  في يفا   أ، ايحجاجا علد مقحد ثالث  أميركيين من أصد فلسفيني األسبو  الما ي.

في كلم  ألقاها في الحداهر، الحي ندمت يبال  مقر  وياد المحيدث باس  مجموع  الشبان جماد يا ي
 مؤسس  كير األميركي  "ندين صمت اإلعال  األميركي علد مقحد الفلسفينيين الثالث  في أميركا".

وأفاد الشبان انه  ا لقوا مقرات ست مؤسسات أميركي  ايحجاجا علد الجريم  منها مقرات مؤسسات 
ساعحين. لكن مؤسس  ميرسي كوربح نفت ءيقا أن حكون اءميديست وكير وميرسي كوربح لمد، 

 أجبرت علد ل الح أبوابها.
71/2/2172الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 بيت حانون: عائلة تضطر لإلقامة بمنزلها المتضرر رغم وجود صاروخ أسفله .42

مفر تليد الشيخ: ء حقحصر م انا، أسر، "نصير" الحي ح رر منألها بشكد بالغ، علد سقوف ال
وحسرب الغبار والريا  للي ، بد ح ي  في يلح دا   علد يياحها بسبب اسحمرار وجود صارو  ل  

 ينفجر أسفد منألها المكون من ثالث فبقات.
فردًا  البيحه  من النساء واألففاد ليجاد منأد بديد عن منألها  71وء حسحفيه األسر، المكون  من 

لإليام  فيها ر   التفر الدا  ، وعد  مواءمح  للسكن الذي أصاب  الدمار بشكد جأ ي، وح فر 
 بدرو  م يشي  كريم .

ياد تليد نصير أيد أبناء صايب المنأد لر"األيا " في الثامن وال شرين من شهر حموأ عادوا للد 
منأله  ب د أن حركو  علد ويه القص  المسحمر ليجدوا ب  ثالث  ثقوب كبير، في فبقات المنأد 

" مشيرًا للد أن الصارو  الذي ل  ينفجر أيدث حلفا 71داف  بصارو  من فا ر، "أ  ناجم  عن اسحه
 وأ رارا كبير، في المنأد لكن  ل  يحسبب بانهيار .

أو ح: أن عا لح  الممحد، ا فرت للسكن في المنأد ر   الدمار الكبير الذي ليح ب ، ندرًا لقل  
يواء، ءفحًا للد أن فصد الشحاء فاي  من يج  فر. ليجاد منأد بديد ولرف ه  السكن في مركأ اإل

 الم انا، الحي ح يش  األسر،.
وياد نصير، أن  وعدد تتر من أشقاؤ  حوجهوا للد يس  هندس  المحفجرات في الشرف  لإلبال  عن 
الصارو ، ويت أن ح  اءحفاح علد هدن  لمد، أرب   أيا  تالد فحر، اسحمرار ال دوان، مشيرًا للد أن 

 نه  ي ر لم اين  المكان وح  لبال  األسر، ب ن  سيح  حفكيك  ب د انحهاء اليرب.فريح م
لكن مرور الويت وحغفي  الصارو  بالرمد ل  يمكن أفراد هندس  المحفجرات من حفكيك ، والذين ابلغوا 
ال ا ل  بياجحه  لم دات ثقيل  من أجد الوصود للصارو  وحفكيك ، ر   ما يييف بذلم من أتفار 

 يياحه . علد
وأ ا  "لقد مر شهور علد ذلم ول  ي ت أيدًا لحفكيم الصارو  الذي ء يأاد يجاورنا محشكاًل تفرًا 

 يقيقيًا علد يياحنا وييا، الجيران والمار،"
وعلمت "األيا " بوجود ثالث  صواريخ أترى بالقرب من بنايات سكني  في بلد، بيت يانون حشكد 

 ورين.تفرًا علد ييا، الساكنين المجا
وحنحدر عا ل  "نصير" وب ض األسر القريب  من هذ  الصواريخ حمكن أفراد هندس  المحفجرات من 

أال  التفر الذي ييدح بيياحه .  القيا  بحفكيكها، وا 
71/2/2172األيام، رام هللا،   
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 نشطاء يزرعون أشجار زيتون في أربع قرى مهددة في بيت لحم والخليل .43

شارم يوالد تمسين ناشفًا من عشر دود أجنبي ، في برنامج أراع   فادي أ بو س دى: -را  ذ
الأيحون، الذي ندم  برنامج المناصر، المشحرم لجم يحي الشبان والشابات المسييي ، مه مركأ 
السياي  البديل ، وأرعوا أشحاد أيحون في عد، يقود مهدد، بالمصادر،، في يحرى حقو  ونيالين وس ير 

 لي  والتليد. والت ر بميافدحي بيت
وحمكن المشاركون من أراع  أكثر من تمسما   شحل  أيحون يوميا، وهي جأء من األشجار الحي 
وأعحها يمل  شجر، الأيحون هذا الموس  بحبر  ورعاي  من أفراد من متحل  أنياء ال ال . وتالد 

أشجار الأيحون الأراع  اف له المشاركون علد لجراءات اءيحالد ومسح مري ، من اعحداءات علد 
ومصادر، أراض وم ايق  للفاليين وبناء وحوسه للمسح مرات، و يرها. كما الحقوا بالمأارعين 

لديه  « لبقاء األمد ييا»وعا الحه  واسحم وا لقصصه  حيت اءيحالد، وعبروا عن ح امنه  م ه  
 ودع  صموده  في أر ه .

والسويد وبريفانيا والوءيات المحيد، وألمانيا وشارم نشفاء ومح امنون من أسحراليا وكندا والنرويج 
يفاليا، وح من البرنامج ورش  عمد لمنايش  اليمالت والف اليات الحي سين    وهولندا وسويسرا وا 
لليها أو يندمها المشاركون عند ال ود، لبلدانه  ومؤسساحه  وكنا سه  ومجحم احه ، وو ه تفف 

 صد مه برنامج المناصر،.م ًا، لمحاب   التفف واليفاد علد الحوا
كما ح من البرنامج للد جانب الأراع ، جوءت داتد متيمات الالج ين، ورؤي  جدار الفصد 
ال نصري والحوسه عن يرب، واإل الح واءسحيفان والحهويد في منافح البلد، القديم  في التليد 

المقاوم  الش بي  في القري ، وبيت لي  والقدح، وأيار، يري  بل ين يرب را  ذ، واللقاء مه لجن  
 وأيار، للبدو الفلسفينيين في القدح المهددين بالحشريد من ُيبد اءيحالد اإلسرا يلي.

وناي  المشاركون ي ايا حه  الفلسفينيين، منها الحهجير المسحمر، ويح ال ود، في مركأ بديد، 
يمل  اليح في الح لي  مه جام   القدح )أريج(، و  –وعر ًا جيوسياسيًا مه م هد األبياث الحفبيقي  

 بيرأيت.
وح من البرنامج ميا رات مسا ي  عن عد، ي ايا منها يمل  المقاف   الدولي  إلسرا يد والمبادر، 

والمقاوم  الش بي  في فلسفين واألففاد في سجون  –كايروح فلسفين  –المسييي  الفلسفيني  
 يني حيت اءيحالد، و يرها.اءيحالد، وعروض أفال  وثا قي  عن الوايه الفلسف

وفي اإلفار المح لح بالمقاوم  السلمي ، عقدت اللجن  الوفني  ال ليا اجحماعها الدوري في مقر 
الح ب   والحندي ، أكدت تالل  علد يرارها الملأ  بمنه الشركات اإلسرا يلي  الكبرى الست، من حوريد 



 
 

 
 

 

           33ص                                     3497 العدد:    71/2/2172 الثالثاء :التاريخ

لأا  الجميه ب د  الح امد مه هذ  المنحجات ابحداء من الرابه  أي مواد  ذا ي  لترا ي الفلسفيني ، وا 
وال شرين من شباف/ فبراير الجاري، علمًا ب ن  سيح  لحال  أي ب اع  للشركات الممنوع  علد 

 رفو  الميالت الحجاري . 
وأكدت اللجن  أي ا علد أنها بصدد احتاذ تفوات أترى حص يدي  يحد الوصود للد و ه يير  

ا هو منحج عند اءيحالد، كما أعلنت اللجن  عن اسحكماد حشكيد اللجان في  الح امد مه كد م
 الش بي  من أجد حنفيذ يرار اللجن  الوفني  بمساعد، ال ابف  الجمركي .

71/2/2172القدس العربي، لندن،   
 
 فنانون يعيدون بعضًا من الحياة لقصر الخليفة األموي هشام بن عبد الملك في أريحا .44

: أعاد عشر، فنانين فلسفينيين وأجانب جانبا من الييا، للد يصر التليف  علي صوافف -أرييا
األموي هشا  بن عبد الملم في مدين  أرييا من تالد أعماد فني  انسجمت مه رو  المكان. 
وح ددت األعماد الفني  ما بين الرس  والنيت واسحتدا  المؤثرات الصوحي  في سايات القصر الحي 

 منها ماثل  لل يان. ء حأاد أجأاء كبير،
وياد الفنان الحشكيلي الفلسفيني تالد اليوراني أيد المشاركين في لنجاأ هذا ال مد لرويحرأ تالد 

القيا  ب رض أعماد فني  في هذا المكان الحاريتي حيد كبير جدا »وجود  في الم رض الذي افححح 
المشاركون في الم رض للد شر  يبد البدء في لنجاأ األعماد الفني  اسحمه »وأ ا  «. للفنانين

عن فبي   المكان من الدكحور يمدان ف  التبير في المويه والذي أشر  علد أعماد الحرمي  
والحنقيب الحي جرت في  كما يدمت الفنان  فيرا حماري شريا عن فبي   الناح الذين سكنوا هذا 

 «.المكان
ميالدي  وكان عبار، عن يصر  144-143وحشير نشر، يود القصر للد أن  شيد في الفحر، ما بين 

شحوي للراي  واءسحجما  علد أفرا  بادي  الشا  ويد دمر هذا القصر في ألأاد عني   رب 
 ميالدي . 149المنفق  عا  

القصر واليما  الكبير والمسجد »وي   المويه األثري الذي يحميأ بلويات الفسيفساء في أر يح  
 «ر تارجي  ير مكحمد.ويوض الماء المأتر  ويييف ب  سو 

71/2/2172القدس العربي، لندن،   
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 وزير الطاقة األردني في فلسطين لبحث استيراد الغاز الطبيعي من "غزة مارين" .45
القدح دوت كو : حويه اليكوم  األردني ، تالد ويت ءيح من اليو  اءثنين، احفاح نوايا  -را  ذ 

ني  اسحيراد األردن للغاأ الفبي ي من يقد " أ، مارين" مبد ي مه اليكوم  الفلسفيني ، لبيث لمكا
 الفلسفيني.

وياد كد من وأير اءيحصاد الوفني ميمد مصففد واألردني ميمد يامد، لن اليو  سيشهد حوييه 
 احفاح نوايا، للتروه باحفايي  حيقح أمن الفاي  وح أيأ  للبلدين تالد الفحر، القادم .

سيشهد حوييه احفاح في مجاد الفاي  والربف الكهربا ي، مشيرًا للد أن من جهح  ياد يامد، لن اليو  
ذلم وايدًا من المها  الحي جاء ألجلها، "ونين ا ن نحيدث عن الغاأ الفبي ي الفلسفيني، والح اون 

 مه المفور ليقد الغاأ وهي الشرك  البريفاني ، حمهيدًا ءحفاح اسحيراد ".
سحيراد الغاأ المساد ليد أأمح  اليالي ، للد يين اءنحهاء من وياد يامد، لن األردن سحقو  با

اإلعدادات علد ميناء ال قب ، محوي ًا أن يبدأ اسحيراد األردن للغاأ المساد مفله حموأ القاد ، والذي 
 سيكون للد جانب اسحيراد الغاأ الفبي ي، لن ح   اءحفاح.
اون، من تالد حوييه مذكر، الحفاه  وو ه وفي سياح محصد، احفح الفرفان علد م سس  جهود الح 

لفار للح اون بين البلدين، من أجد حنمي  وحفوير ال اليات القا م  بينهما في مجاءت النفف والغاأ 
والكهرباء و يرها من مصادر الفاي  الجديد، والمحجدد،، بما في ذلم أعماد الحنقيب عن النفف 

ثماني الذي يشمد فلسفين واألردن ودود عربي  أترى، والغاأ، وح أيأ مشرو  الربف الكهربا ي ال
 ودراس  لمكاني  بناء ميف  مشحرك  لحوليد الفاي  الكهربا ي  باسحتدا  الفاي  الشمسي .

كما حؤكد المذكر، علد الح اون في مجاد ح هيد وحدريب الكوادر الفني  الفلسفيني ، وحبادد التبرات 
مجاءت البيث والحتفيف المح لق  بالفاي  وحقنياحها وحرشيدها،  والحجارب والم لومات بين البلدين في

 والحنسيح في الميافد الدولي .
 71/2/2172القدس، القدس، 

 
 جنبالط: لماذا يتغاضى العالم عن الجرائم ضّد اإلنسانّية في فلسطين؟ .46

كي  أن ال ال  »، الييا،: اسحغرب ر يح "اللقاء الديمويرافي" النيابي اللبناني وليد جنبالف –بيروت 
ب سر  حقريبًا الحأ  الصمت شب  المفبح يياد جريم  يحد ثالث  من الفالب المسلمين في الوءيات 
المحيد،، علد ر   أن الحيقيقات األولي  بي نت أن الدوافه ل  حكن فردي ، لنما مسحند، الد الكراهي  

 واليقد وال داء الديني".
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ري الكاحب اليساري اإلسرا يلي الم ارض للصهيوني ( في مقاد وكان جنبالف حوج   للد أوري )افني
لت  نحشر في "األنباء" بالقود: "لنها ل ب  روليت مرو ع  حلم الحي ححيك   بالسياس  األميركي ، والحي حيو 

أع اء مجلح « يحسحدعد»من تاللها مدين  ءح فيغاح ال اصم  اليقيقي  للوءيات المحيد،، ييث 
"ييصره " هنام، شيلدون أديلسون )ر يح مجلح لدار، شرك  ءح فيغاح ساندأ الشيو  لمقابل  

والر يح الحنفيذي لهاو الحي حدير ب  ًا من أكبر الكاأينوات وياعات المؤحمرات في ءح فيغاح(. 
وياد: "وصفح  بيح في مقاد سابح علد أن  الوي  علد الحل . لن  نيرون ال صر اليديث، و)ر يح 

د لدي ".الوأراء اإلسر   ا يلي بنيامين( نحنياهو ياك  الوءي  المف  
وأ ا : "لنها ل ب  روليت أش لت يرا ح كثير، لغاي  اليو ، ويمكنها لش اد المأيد مسحقباًل"، ءفحًا 
للد أنها "الل  ب  الحي أنهت منذ أمن فويد لمكاني  يد  الدولحين )في فلسفين( والحي أوصلت للد 

د ححسب ب بيرب جديد، علد لبنان". ولفت للد أن "ليح ألديلسون شيء جيي   أ، يبد أشهر، وي
يتسر  سوى دفه ب ض الماد، ولدي  الكثير من . هد يبالي يقًا بمصير اليهود في لسرا يد؟ 
سينصا  للي  أع اء مجلح الشيو  من مناصري اليروب، وسيكون علينا أن نحيسن الرهان علد 

 األبيض".الر يح المقبد "المسح جر" للبيت 
 71/2/2172الحياة، لندن، 

 
 نصر هللا: "إسرائيل" الوحيدة في المنطقة التي ال ّتعّد "التيار التكفيري" خطراً  .47

أعرب األمين ال ا  لر"يأب ذ" السيد يسن نصرذ، في كلم  ل  أثناء ايحفاد ايام  "يأب ذ" في 
الحكفيري "وعنوان  داع  بات يشكد حهديدًا مجمه سيد الشهداء في ال ايي  الجنوبي ، عن ان الحيار 

ألمن المنفق  وألمن ال ال ... يوجد لسرا يد فقف الحي ء ح حبر  تفرًا وء حهديدًا... كد شيء يتد  
يو، لسرا يد وهيمن  لسرا يد علد المنفق ، كد شيء يتد  يو، وهيمن  أميركا علد المنفق  حف ل  

 داع ، ويف ل  الحيار الحكفيري". 
دد نصر ذ علد أن "الموساد" والر"سي.أي.تي" والمتابرات البريفاني  هي جهات حق  وراء وش

"داع " و"النصر،"  ير المتحلفين عن ب  هما الب ض. ويشير المحاب ون الد أن نصر ذ شدد في 
التفاب علد الح كيد أن فلسفين ء حيحد أي اهحما  لدى الحكفير الذي يريد الوصود الد مك   

 المدين .و 
 71/2/2172السفير، بيروت، 
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 "التعاون اإلسالمي": إسرائيل" تفرض حصار غزة في تجاهل تام للقانون الدولي واإلنساني .48
يدح برح: أكدت مندم  الح اون اإلسالمي مويفها المبد ي الرافض لإلرهاب بجميه أشكال   -جد، 

د علد رف ها القافه لجميه مياوءت ربف وحجلياح ، مهما كان من ايحرف  وييثما ويه؛ وجددت الح كي
 اإلرهاب ب ي بلد أو جنح أو دين أو ثقاف  أو جنسي .

( في تحا  اجحما  عقدح  لجنحها 72/2وأدانت "الح اون اإلسالمي" في بيان لها مساء أمح األيد )
فلسفيني الحنفيذي  في مقر المندم  بجد،، اءنحهاكات المسحمر، لليقوح األساسي  ألبناء الش ب ال

وإلرهاب الدول  الذي حمارس  لسرا يد في األرا ي الميحل ، وءسيما اءعحداءات علد اإلنسان 
واألرض والمؤسسات في القدح الشري ، واليصار الذي حفر   علد يفا   أ، في حجاهد حا  

 للقانون الدولي وللقانون الدولي اإلنساني.
 76/2/2172قدس برس، 

 
 و: اليهود لهم مكانتهم في أوروبا وعلى األخص في فرنساالرئيس الفرنسي لنتنياه .49

السبيد: أكد الر يح الفرنسي فرنسوا أوءند اءثنين أن اليهود "له  مكانحه  في اوروبا وعلد اءت. 
في فرنسا" وذلم علد لثر دعو، ر يح وأراء اءيحالد اءسرا يلي بنيامين نحنياهو يهود أوروبا للهجر، 

 للد "اسرا يد".
علن الر يح الفرنسي أن  سيحوج  الثالثاء للد منفق  الران السفلد بشرح فرنسا "ان سميت وأ 

 الدرو " للمشارك  في يفد يقا  لثر حدنيح مدافن في مقبر، يهودي .
 71/2/2172السبيل، عمان، 
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الييا، الجديد،: اعلن وأير الشؤون التارجي  والحجار، حشارلي فالناجان، أمح، عن  -القدح الميحل  
 ال  يورو تالد أيارح  لغأ،. 211حبر  جديد بمبلغ 

وكان وفد ليرلندي رفيه المسحوى يرأس  الوأير فالناجان، أار يفا   أ، لالفال  علد يج  الدمار 
ولالفال  اي ا علد اءثر الذي ايدث  الدع  الذي حسبب ب  النأا  الذي جرى الصي  الما ي 

 األيرلندي لسكان  أ،.
وتالد الأيار،، شاهد الوفد ب ين  اءعماد ال دا ي  الحي اسحمرت تمسين يوما في يي الشجاعي  

 الذي ح رض للقص  ال ني  تالد النأا  والذي ء يأاد ينحدر اعاد، بنا  .
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لتونروا بهد  مشاهد، اءثر الذي ايدث  اءلحأا  األيرلندي وأار الوأير األيرلندي اي ا مدرس  حاب   
بدع  الح لي  اءساسي والنوعي لكاف  األففاد، كما أار اي ا مركأ ايواء جماعي حابه لتونروا ء 

 يأاد يقد  تدمات اءيواء لل ا الت المشرد، منذ أكثر من سح  أشهر.
يورو  211،111حقدي  حبر  جديد بمبلغ وتالد حواجد  في  أ،، أعلن الوأير فالناجان عن 

 .2172دوءر( لصالح مناشد،  أ، الفار   ل ا   211،111)
 71/2/2172الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 قادة أوروبيون لليهود: ارفضوا دعوة نتنياهو للهجرة  .51

وعد  ا   ب: دعا ال ديد من القاد، اءوروبيين اليهود الد البقاء ييث ه  في اوروبا  –عواص  
اءسحجاب  لدعو، ر يح الوأراء اءسرا يلي بنيامين نحنياهو له  للهجر، الد اسرا يد،  دا، الهجمات 

 الحي وي ت في كوبنها ن وعملي  حدنيح لمدفن يهودي في فرنسا.
بدورها، اكدت ر يس  الوأراء الدنماركي  هيلي ثورنينغ شميت مساء أمح ان أي هجو  علد يهود 

علد البالد ب سرها، وذلم تالد حداهر، حكريما ل يايا هجومي نهاي  األسبو .  الدنمارم هو هجو 
ويالت شميت أما  نيو ثالثين أل  شت.: "أريد ان أيود هذا المساء لجميه اليهود الدنماركيين: 

 لسح  ويدك "، مؤكد، ان "هجوما علد يهود الدنمارم هو هجو  علد الدنمارم".
الد عد  حلبي  فلب نحنياهو. ويالت في هذا السياح "لن نكون كما  ودعت شميت، الفا ف  اليهودي 

نين من دون الفا ف  اليهودي ". وا افت ان "الفا ف  اليهودي  ح ي  في الدنمارم منذ يرون عد، 
 فهي في مكانها هنا كما انها جأء من هذا المجحمه".

مان أمنه . ويالت المسحشار، كما اكدت المانيا انها حريد بقاء اليهود علد ارا يها ووعدت ب 
اءلماني  انغيال ميركد ان المانيا "مسرور، وممحن " بوجود فا ف  يهودي  في البالد، ردا علد سؤاد 

 يود دعو، نحنياهو. 
وصريت للصيفيين ان اليكوم  اءلماني  سحبذد كد ما بوس ها ل مان أمن المؤسسات اليهودي  

فت "نود ان نواصد ال ي  مه اليهود الذين ي يشون في المانيا والموافنين اليهود في المانيا. وا ا
 اليو ". 

ويالت محيدث  باس  وأار، التارجي  اءلماني  في السياح نفس  "نود ان نف د كد ما بوس نا يحد يبقد 
 اليهود هنا في المانيا ويحد يش روا باألمان". 

  اليهودي  ان "فرنسا مجروي  مثلك ، من جهح ، أكد ر يح الوأراء الفرنسي مانويد فالح للفا ف
وفرنسا ء حر ب برييلك ". وا ا  ان فرنسا "ح رب لك  مر، اترى عن ميبحها ودعمها وح امنها. 
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ان هذ  الميب  ايوى من اعماد اليقد المحكرر،. واني تس  لحصرييات بنيامين نحنياهو. عندما نكون 
 بقود اي شيء. مكان يهود فرنسا هو فرنسا". في يمل  انحتابي ، هذا ء ي ني ان نسمح ألنفسنا

وا ا  فالح "ل  نحوصد الد اي فر ي  يحد األن" بش ن عملي  حدنيح م ات المقابر في المدفن 
 اونيون، باإل اف  الد النصب الذي ايي  حتليدا لذكرى  يايا الميري .-اليهودي في سار

حأاءن في المنفق ، ان  ح  "حيفي " يجار،  واكد جام وول  وهو أيد افراد تتر عا لحين يهوديحين ء
المقابر "وكذلم الشواهد الرتامي ". وهو اليادث األكثر تفور، منذ حدنيح المدفن اليهودي في 

 بيد يليقي الرؤوح. 7991كاربنحاح في 
ودعا فالح من جه  اترى اءسال  في فرنسا الد "اء فال  بمسؤولياح " يياد "اءسال  الفاشي"، 

 ح بير الذي اسحتدم  ر يح اليكوم  للمر، اءولد.وهو ال
ورفض يهود الدنمارم أمح دعو، نحنياهو له  بالهجر، الد اسرا يد عقب الهجو  الدموي علد كنيح 
في كوبنها ن ليد السبت اءيد. وياد جيب  وهد المحيدث باس  الفا ف  اليهودي  في الدنمارم 

نين يهود دنماركيون ولكننا -ه ذلم فنين دنماركيون "نين نشكر نحنياهو جدا علد يلق ، ولكن م
 ولن يكون اءرهاب هو السبب الذي يج لنا نذهب الد اسرا يد".-دنماركيون 

يهودي م دمه  في كوبنها ن وب عداد أصغر في مدن ارهوح  0111وي ي  في الدنمارم نيو 
 واودينح، فبقا لمصادر الفا ف  في الدنمارم.

 71/2/2172هللا، الحياة الجديدة، رام 
 
 توجيه ثالث تهم بالقتل لمرتكب جريمة كاروالينا التي راح ضحيتها ثالثة فلسطينيين .52

واشنفن: وجهت السلفات األميركي  الليل  الما ي  ثالث حه  بالقحد من الدرج  األولد لكريغ هيكح 
مسلمين ه  الفحاحين مرحكب جريم  حشابيد هيد في كاروءينا الشمالي  الحي را   ييحها ثالث  فالب 

الفلسفينيحين يسر ورأان ابو صالي  و ياء بركات وهو سوري من اصود فلسفيني ، بيسب ما يال  
 كاحب مقاف   دورها  لشبك  "سي ان ان".

عاما أما  الميكم  في األسبو   41ومن المحويه أن يكون أود دهور للمشحب  ب  البالغ من ال مر 
 قبد.األود من شهر تذار/ مارح الم

 71/2/2172القدس، القدس، 
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 المصالحة ... للمرة األلف .53
 هاني المصري
ل ت أو أحلُغيت؟ وهد سيكون هنام وفد يمث د  هد سيذهب وفد المندم  للد  أ،، أ  أن  الأيار، أحجُ 
المندم  بر اس  عأا  األيمد أ  وفود حمثد الفصا د؟ وهد سيبي ثح الوفد الق ايا أ  أن  ذهاب  من 

 اع  الويت واءسحهالم الش بي من تالد دهور الفصا د بوصفها يريص  علد الويد،، أ  أجد ل
يحد يحمكن من « يماح»أن  من المفحرض أن ييمد ياًل ليجابيًّا لمس ل  رواحب مودفي يكوم  

ذا ذهب، هد سحؤدي اءجحماعات الحي سي قدها للد « يماح»الذهاب وحوافح  علد اسحقبال ؟ وا 
عن اءجحماعات واءحفايات )عفًوا.. اءحفاح، ألن عأ ا  سيغ ب لذا حيد ث أيد عن نحا ج متحلف  

، وهو بالف د احفاح وايد، ولكن ح  لجراء الكثير من «(احفاح القاهر،»احفايات، فهنام احفاح وايد هو 
ي   إلجراء و"بيان الشافا"، بدًءا بحغيير الجداود الأمن« لعالن الدوي »الح ديالت والحغييرات علي  في 

بيان »اءنحتابات من عا  للد سح  أشهر كيد أيصد، للد فحر، ء حقد عن سح  أشهر كما جاء في 
، ولماذا ح   اءحفاح شفويًّا «لعالن الدوي »؟ ولماذا ل  يحرأح الر يح اليكوم  كما ن.  «الشافا

نحتابات المجلح علد حجميد مل  األمن للد ما ب د اءنحتابات، وح  سيب اليديث عن لجراء ا
 الوفني، وحبن ت يكوم  الوفاح برنامج الر يح الر اسي بالر   من أن  اءحفاح ل  يح من هذا البند؟

نما أساًسا فيما ي حمد في النفوح، وما يدهر من تالد  الم  ل  ليست فقف في النصو.، وا 
 .2177من أيار  الممافل  والحسوي  في حفبيح احفاح المصالي ، بالر   من حويي   في الرابه

ذا أردنا حيميد المسؤولي   عن اسحمرار اءنقسا   بالر   من أن  الويد، أولوي   ملي   و رور،  -وا 
فححيملها األفرا  المحناأع  الر يح "فحح" و"يماح".    –وفني   ححأايد أهمي حها مه فجر كد يو  جديد 

اإلمكاني ات والشرعي   بوصف  ر يًسا فالر يح يحيمد المسؤولي   األولد ألن  صايب الصاليي ات و 
لمندم  الحيرير، ويحيك  بكد مفاحيح القرار في السلف  والمندم ، وهو يريد مصالي  من تالد 

رسمًيا، بما ي ني « فحح»بشروف  كامل ، بييث حن   للد المندم  الحي حقودها « يماح»حسلي  
ر سلفحها األمني   واإلداري   في  أ،، وليح ان وا ها ك يلي   حيت مدل   المند م ، والحتلي عن مصاد

فقف عن اليكوم ، أي أن حصبح فصياًل ل افيًّا حماًما مثد الفصا د األترى المن وي  حيت لواء 
مند م  الحيرير، الحي حقود ما حريد والر يح يف د ما يريد.  وما دامت المصالي  الحي يريدها الر يح 

« يماح» ن، فال منا. من انحدار الليد  الحي حنهار فيها مح ذر حيقيقها ا« فحح»وء ح ار ها 
 «.فحح»حيت وف ، أأماحها، أو حقبد بالمصالي  بشروف 

فحريد أن حيم د يكوم  الوفاح الوفني جميه المسؤولي ات من الرواحب، للد التدمات « يماح»أم ا 
 أ،، وأن حملم يح  وفحح الم ابر وا عاد، اإلعمار، مه اسحمرار ايحفادها بمصادر سلفحها في
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الفيحو، وذلم كل  مقابد حتل يها عن اليكوم ، وهذا مسحب د أن يقبد ب  الر يح و"فحح"، لذلم 
 المصالي  م ف ل ، واليوار الدا ر في سبيلها أشب  بيوار الفرشان.

يليمي  ، بينما األرض « يماح»ينحدر الر يح ت و   لشروف ، و"يماح" حنحدر محغي رات عربي   وا 
 سفيني   ح يه والق ي   حهم   والش ب ححفاي  م اناح .الفل

ل اف  للد ما سبح، هنام فر  تتر يحيمد مسؤولي   ويو  اءنقسا  واسحمرار ، وهو اءيحالد الذي 
 بذر بذور اءنقسا  ويير. علد اسحمرار ، فهو دجاج  حبيض ذهًبا إلسرا يد.

د يل ب دوًرا مهًما يساعد علد اسحمرار لن اءسحقفاب الثنا ي الياد  و ياب فريح ثالث فاع
اءنقسا ، ألن القوى األترى من يساري   و يرها ومؤسسات المجحمه المدني والقفا  التا. مب ثر، 
و  يف ، أو حدور في ميور هذا الفر  أو ذام، ول  ححفح علد يواس  مشحرك  حمك نها من الحقاف 

رس  ال غف الكافي علد فرفي اءنقسا ، بييث الليد  الحاريتي   من تالد ال مد المشحرم ومما
 حفرض لراد، الش ب بالويد، ودير جماعات مصالح اءنقسا .

فبً ا، هنام ح ثير الحجاذب بين المياور ال ربي   واإليليمي   والدولي  ، وتصوًصا في دد ال داء 
محمثد باسحمرار اءنقسا  الميحد  ما بين جماع  اإلتوان المسلمين والندا  المصري، وح ثير  السلبي ال

بوصفها امحداًدا فلسفينًيا لجماع  اإلتوان المسلمين ل  حيسن حمييأ نفسها « يماح»في دد أن  
عنه  بوصفها جأًءا من اليرك  الوفني   الفلسفيني  ، الحي حفر  عليها الق ي   الفلسفيني   

الداتلي   وال ربي   واإليليمي  ، وهذا والمسؤولي ات المحرحب  عليها  رور، الن ي بنفسها عن الصراعات 
 مفرو  علد جميه الفلسفينيين بال اسحثناء.

ويحد ندرم ح ثير هذا ال امد ء بد من اإلشار، للد ح ذ ر عقد اجحما  لإلفار القيادي المؤيت 
المصري  ، وتصوًصا في دد الموي   –للمند م  في القاهر، من دون حصييح ال اليات اليمساوي   

ي الرافض لمشارك  تالد مش د، ر يح يرك  يماح، ويساسي   عقد  تاره مصر نحيج  المصر 
لد ال وايب  لمويه ودور مصر الحاريتي فيما يت.  الق ي   الفلسفيني   ورعاي  مل  المصالي ، وا 

 المحرحب  علد ذلم.
  المفاو ات فبً ا، ء يمكن لسقاف الح ثير السلبي ءسحمرار سياس  الرهان علد لمكاني   اسح نا

الثنا ي   ب د اءنحتابات اإلسرا يلي  ، والتشي  من ال قوبات األميركي   واإلسرا يلي   لذا م د الر يح 
والجهاد من دون الحأامهما بشروف اللجن  الرباعي  ، « يماح»الفلسفيني وأنجأ مصالي  يقيقي   مه 

ءلحأا  باءحفاييات بالر   من أن  لسرا يد الحي حح من اءعحرا  باسرا يد، و"نبذ ال ن  واإلرهاب"، وا
ء ح حر  بالدول  الفلسفيني   وء ب ي يح من اليقوح الفلسفيني  ، وحمارح كد أنوا  اإلرهاب وال ن  

 وجرا   اليرب  د الفلسفينيين، وحجاوأت اءحفاييات منذ أمن فويد.
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حدويد وان   للد ميكم  الجنايات صييح أن  المفاو ات محويف ، وأن  الر يح اعحمد اسحراحيجي  ال
الدولي   و يرها من المندمات الدولي  ، وم د في ب ض التفوات علد فريح المصالي  وحشجيه 
المقاوم  الش بي  ، ويهدد بقرارات ص ب  مثد وي  الحنسيح األمني، وحسلي  مفاحيح السلف  لاليحالد؛ 

اعحماد اسحراحيجيات جديد،، وحسحهد   لء أن  هذ  التفوات هي مجرد حكحيكات ل  حصد للد يد
 ال غف من أجد اسح نا  وحيسين شروف المفاو ات الثنا ي   برعاي  أميركي  .

ما سبح كل  يو ح: لماذا ل  ححيقح الويد،، وأن   من الص ب أن ححيقح سريً ا؟ ولكن هذا ء ي ني 
يوار وفني علد كد  نفض اليد من الجهود الرامي  للد حيقيقها، وء من  رور، الشرو  في

المسحويات من أجد مراج   الحجرب  الفلسفيني   واسحتال. الدروح وال بر، ألن  ال وامد الحي حدفه 
نيو الويد، في دد األتفار المشحرك  الناجم  عن حغو د لسرا يد في متففاحها الحوس ي   

و"يماح" « فحح)»ها الجميه وال نصري   وال دواني   واءسحيفاني  ، واألأم  ال ام  الحي ي اني من
 و يرهما( أيوى من ال وامد الحي حذك ي اءنقسا .

لن  القفي   والحراشح اإلعالمي  وح ميح اءنقسا  أفقيًّا وعموديًّا من دون احصاءت وء اجحماعات وء 
ا يوار، وء حيقيح ما يمكن حيقيق  من تفوات حتف  وف ، اليصار والم انا، اإلنساني   الحي ي يشه

ش بنا، تصوًصا في يفا   أ،؛ سيج لنا نسير بسرع  أكبر نيو حيو د اءنقسا  للد انفصاد دا   
نما علد الق ي    بين ال ف  والقفا ، وهذا سي ود بالثبور وعدا   األمور، ليح علد  أ، فقف، وا 

الفلحان األمني، والفلسفينيين جميً ا، وء نبالغ لذا يلنا ب ن  يمكن أن يدتله  في مريل  من الفو د و 
 «.يار، كد من ليد  لل »وانحشار الحفر   والحشدي واءسحسال ، وسياد، منفح 

71/2/2172األيام، رام هللا،   
 
 حماس: األزمات واألولويات الممكنة .54

 ساري عرابي
؛ يشكد مركأ 2112بات يفا   أ،، وحيديًدا من ب د اسحكماد ال دو انسياب  من القفا  في ال ا  

ساسي ليرك  يماح، وهو األمر الذي ح أأ من ب د حشكيد اليكوم  المؤسس  علد الثقد األ
، وحكرح من ب د ما سمح  يماح بر "اليس  ال سكري"، والذي كانت نحا ج  2111انحتابات ال ا  

 علد ال ف  الغربي  مغاير، حماًما.
ذا كان ال دو يد حوج  ءسحكماد انسياب  من يفا   أ، في ال ا   ان  كان يبد ذلم في ، ف2112وا 

يد حوج  إلعاد، ايحالد المنافح الميدود في ال ف  الغربي  الحي كان يد انسيب منها  2112ال ا  
ذا كانت عملي  اجحيا  المنافح )أ( يد أدت للد حفكيم بند المقاوم  في  فيما عر  بالمنافح )أ(، وا 
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سلو، وتاص  في أريا  ال ف  ال ف ، فان اسحمرار اءيحالد لل ف  الغربي  من ب د احفاح أو 
ويراها، وسيفرح  علد الفرح الواصل  بين منافح ال ف ، شكد عملي  اسحنأا  محواصل  ليرك  
يماح، للد درج  أن فالب الجام ات من الميسوبين علد اليرك  حكرر عليه  اءعحقاد من فر  

ي أكثر من عشر سنوات، ال دو مرات عديد، أثناء دراسحه  الجام ي ، يحد أنهد ب  ه  دراسح  ف
 وبالذات فالب الجام ات الواي   حيت السيفر، األمني  لل دو كجام ات القدح/ أبو ديح، وبيرأيت.
ور   ذلم، فان ال ف  ايحفدت بقيمحها الواأن  دتد يرك  يماح، للد ما ب د "اليس  ال سكري"، 

اليرك  ي ورها الحنديمي في  يينما حكثفت الجهود المأدوج  ءجحثاث اليرك  من ال ف ، ما أفقد
تالد الحواأن 11الجغرافيا األكبر من فلسفين الميحل  عا   ، وبالحالي ل  ا  اليرك  من نايي ، وا 
 الداتلي في صناع  القرار من نايي  ثاني .

في تاره األرض الميحل ، حمح ت يياد، اليرك  بوجود مريح جًدا في سوريا، وب اليات مفيد، للغاي  
ويأب ذ،  منت لليرك  حيالفات ليليمي  ارحكأت لليها في مواجه  الحيديات والص وبات مه ليران 

ن ل  حكن هذ  الحيالفات ياًل سيرًيا لكد مشاكد اليرك  الحي بقيت حواج  في  الحي فر ت عليها، وا 
 كد من ال ف  و أ، عمليات اءسح صاد المنهجي يحد اندء  انحفا   األيصد.

لقياد، اليرك  في التاره حراجه أوًء ألسباب مح لق  بالحواأن الداتلي في اليرك ،  بيد أن هذا الثقد
باعاد، حوأيه المسؤوليات القيادي  ما بين األيالي   2111وبالذات يينما يامت اليرك  من ب د ال ا  

 الثالث  ) أ،، ال ف ، التاره( بالحساوي، ولكن وب د ح ت  الي ور الحنديمي لليرك  في يفا 
 أ،، أصبيت مس ل  هذا الي ور ي ي  وجودي  بالنسب  ل مو  اليرك  مه انهيار ال ف  ويج  
المكحسبات الحي حيصلت في القفا  من ب د "اليس  ال سكري"، لء أن الحغيرات الحي عصفت 
بالمنفق  ال ربي  و ربت سوريا ودف ت اليرك  للد اجحرا  سياسات جديد، ء حأاد ميد جدد يحد 

يد أفقدت اليرك  ي ورها الصلب داتد حيالفها اإليليمي السابح وألج حها للد أرض جديد، ء ا ن؛ 
 حمنح اليرك  اءفم نان الكافي الذي حمح ت ب  سابًقا.

يمكن القود أن ثقد اليرك  المحركأ في يفا   أ، ي اني نأيًفا محواصاًل من ب د انقالب عبد الفحا  
ا ، وء سيما ب د اليرب األتير، الحي شقت جرًيا ها اًل في جسد السيسي وحشديد اليصار علد القف

القفا ، بينما ء حأاد كد اءيحماءت مفحوي  بتصو. عدوان جديد من فر  ال دو، أو من 
فر  الندا  اءنقالبي في مصر، وهذا ي ني أن القلح الوجودي بالنسب  لمجمد اليرك  في أعلد 

أن حدفه ثمن المكحسبات الحي يققحها في القفا ، وثمن اتحالد درجاح  حوحًرا، وك ن علد اليرك  
الحواأن الداتلي، وهي كلها نحا ج فر حها الدرو  المو وعي ، دون أن حتلو الساي  الداتلي  

 الذاحي  حماما من مسؤولياحها عنها.
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ذا كانت درو  ال ف  في سايحها الف لي ، أي علد أرض ال ف  نفسها، ء حأاد كما هي،  فان وا 
اليرك  في التاره حدفه ثمن ا فرارها للد أرض هش  ء حقوى علد يمد يرك  من نو  يماح 
بمهماحها الثقيل  الحي حيحاه للد عناصر لسناد محين ، كما حواج  عمليات اسحهدا  ياسي  في عدد 

 من الدود ال ربي  أدت للد  رب اليرك  في عدد من مفاصلها الييوي .
ير، ألأمات اليرك  الراهن ، و يرها من األأمات، سحييد النقاشات الداتلي  للد لن هذ  ال ناوين الكب

 عواص  عاحي ، وهي حبيث في سبد التروه، أو ححناود المسؤوليات الداتلي  الذاحي  عنها.
في هذا السياح ء يبدو أن اليلود السيري  يا ر،، فال الي  مه ليران مثاًل يحد لو اسح نفت علد 

يريد  اإليرانيون، ويحد لو يدمت يلوًء ل دد من المشاكد الهام ، فانها لن حنهي يصار النيو الذي 
السيسي لقفا   أ،، ولن ح يد ال ف  الغربي  للد مكانحها المفلوب ، ولن ح الج م  الت أترى 

 كبير، مح لق  ببالد عربي  أترى، وهكذا..
ت في خلق أزمات الحركة الراهنة، فإن ورغم ضرورة البحث الجاد في العوامل الذاتية التي ساهم

 هذا البحث ينبغي أن يراعي ثالثة اعتبارات أساسية:
مويه اليرك  المقاو  في بي   م ادي  في األساح، ل اف  للد مواأين القوى الحي ل  حكن في  األول؛

علد و ه  صالح اليرك ، والح قيد الذي أوجدح  الحيوءت األتير، في المنفق  بما عقد بدور  القدر،
السياسات المناسب ، ف اًل عن الغموض اءسحراحيجي المفبح علد المنفق  وال ال ؛ يشكد دروًفا 
مو وعي  أكبر من يدرات اليرك ، ينبغي أتذها ب ين اءعحبار من ييث في. الوأن النسبي لكد 

 عامد من ال وامد المو وعي  والذاحي .
ك ، والمؤسح علد اءنفصاد الجغرافي القهري الذي أن فبي   الحوأيه القيادي في الير  الثاني؛

ي اني  ش بنا كل ، ييود دون حيمد فر  أو مويه داتلي وايد المسؤولي  عن كد أأمات اليرك ، 
وا  اف  للد هذا الحصور الندري لحوأيه المسؤوليات، فان الحجرب  نفسها حثبت أن الدفه نيو 

همت في ح ميح أأمات اليرك ، يد ايحرف  عدد من سياسات م ين ، أو ممارس  سياسات بالف د، سا
الموايه داتد اليرك ، بييث أن  ل  يقحصر علد مويه أو مركأ وايد، وهو ما يفرض علد الجميه 
أن يحيمد مسؤولياح  برو  الفريح الوايد، وما سوى ذلم فهو هروب للد األما  وحنصد من 

 ء.المسؤوليات ال ام  الحي حسحغرح الجميه بال اسحثنا
أن المفلوب هو م الج  المشكالت ء مفايمحها، وأه  ما ينبغي اليفاد علي  في هذ  الفحر،  الثالث؛

ويد، اليرك ، وويد، مؤسساحها، ومنه ال بث بها من أفرا  تارجي ، كما أن أه  ما ينبغي الوصود 
 ، وأولد للي  هو ويد، الرؤي  والموي ، فان حمحين الص  الداتلي هو أه  الممكنات اليالي

ال رورات، فاذا كانت مواأين القوى والدرو  التارجي  حفوح فاي  اليرك ، فان األمر ليح كذلم 
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أبًدا في األولويات الداتلي  والمحمثل  أساًسا في م الج  كد ما من ش ن  أن يحجاوأ أصود الحصر  
ي  من مراكأ نفوذ ودواهر كيرك  وايد، أو يمنه لنحاه رؤي  وايد، أو يكرح ال يوب الحنديمي  الحقليد

 اءسحأء  وما شاب  ذلم.
71/2/2172"، 27موقع "عربي   
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 ماجد كيالي
، لء أن الفبق  7912م ت تمس  عقود علد انفالي  اليرك  الفلسفيني  الم اصر، في عا  

، ما أالت هي ذاحها حقريبًا، ب شتاصها السياسي  الحي حول ت يياد، هذ  اليرك  وهندسحها، وحيك مت بها
ذا كان محوسف أعمار هذ  الفبق  في الثالثينات، في ذلم الويت، فهذا  وأفكارها وفرح عملها. وا 
ي ني أننا اليو  لأاء ييادات هي في أواتر السحينات أو السب ينات، علد أيد حقدير، وهذا يشمد 

والحنديمات األترى، وأع اء المجلح « فحح»ت أع اء اللجن  الحنفيذي  لمندم  الحيرير وييادا
 الوفني ومسؤولي المندمات الش بي .

المؤس  أن ء أيد يولي هذ  الق ي  اءهحما  المناسب، ك نها مس ل  شكلي  أو ثانوي ، أو مجرد 
، بينما هي مس ل  سياسي  وبنيوي ، حكش  أأم  الكيانات «صرا  األجياد»يديث عما ي ر  بر 

)المندم  والسلف  والفصا د(، الحي حبدو في ياد حكل ح وعجأ وحقاد ، فال هي را ب  في الفلسفيني  
 حجديد شبابها وييويحها، وء هي يادر، علد حجديد شرعيحها.

لهذ  الفبق  القيادي  فب ًا ما لها وعليها ما عليها، فهي الحي أتذت علد عاحقها مسؤولي  اسحنهاض 
كيانيحه  السياسي ، وبلور، هويحه  الجم ي ، لكنها أي ًا مسؤول ، بالقدر  الفلسفينيين ب د النكب ، وبناء

 ذاح ، عن ح ث ر يركحه  الوفني ، وحره د أيوالها، وأفود مكانحها.
عامًا، ل  حسحفه لنجاأ األهدا  الحي أتدحها علد عاحقها، ول   21لناليد أن هذ  اليرك ، فواد 

الكفا  المسلح وفي الحسوي ، في اءنحفا   وفي المفاو  ، حوف ح في التيارات الحي انحهجحها، في 
ف الح عن أنها ل  حيافد علد و  ها كثور، او يرك  حيرر ول  حفلح في الحيود الد سلف ، 

 لويوعها حيت سلف  اءيحالد.
المشكل  أن يياد، هذ  اليرك  ل  حق  وء مر، في مواجه  ذاحها، لمراج   ش اراحها وفي. تياراحها 

د حجربحها. فاي  من ذلم انحقالها من ياد للد أترى، بصور، مفاج  ، ء عالي  لها بسابقحها، من ونق
ييث التفابات وأشكاد ال مد واإلفارات الم حمد،. ي حي  من ذلم، مثاًل، انحقالها من يرك  حيرر 

لح للد وفني للد سلف ، ومن هد  الحيرير للد ليام  دول  في ال ف  والقفا ، ومن ال مد المس
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. 7911المفاو  ، ومن اليرب الوجودي   د لسرا يد للد الح اي  م ها كدول  في يدود ما يبد 
والم ند أن اليرك  الفلسفيني ، في نقالحها الكبير، والتفير، حلم، ل  حص   اليساب مه حراثها 

رات ذلم لش بها، او للمنترفين فيها. ح، مبر  ر، او حو    السياسي، ول  حفس 
نين لأاء جس  ييادي انحقد من ميف  للد أترى، ومن ياد للد  يرها، علد ر   ان   بالميصل 

بقي هو ذاح ، ب فكار ، ومسحوى تبراح ، ونمف عمل ، األمر الذي ج د الحجرب  الفلسفيني  حدور في 
 دا ر، مغلق ، حفحقد يقًا الييوي  واألهلي  والحجديد واإلبدا .

رت للد لفالح الكفا  المسلح، وفب ت الحجرب  الفلسفيني  ، الحي باد«فحح»وهكذا، فان يرك  
بفاب ها، عقدت تالد نص  يرن سح  مؤحمرات فقف، ودلت ييادحها حجدد لنفسها، فواد حلم الفحر،، 
علد ر   اإل افات الناجم  عن  ياب ب ض ييادييها الذين اسحشهدوا، او بسبب الوفا، الفبي ي . 

في اجحما  المجلح الوفني « البرنامج المريلي»، ح  فرض وعلد ص يد الفكر السياسي، مثالً 
، الذي عقد ب د «فحح»(، أي من دون حمرير  في مؤحمر لليرك ، لذ لن المؤحمر الرابه لر 7914)

(، ل  يقر هذا البرنامج، ودد علد برنامج الحيرير. وهذا حكرر في فرض احفاح 7907سب   أعوا  )
ي للمندم ، وليح في اجحما  للمجلح الوفني، وء في مؤحمر أوسلو، في اجحما  المجلح المركأ 

عامًا  71، في بيت لي ، أي ب د 2119، لذ لن أود مؤحمر لهذ  اليرك  ح  عقد  في عا  «فحح»
 علد ييا  السلف !

أما المجلح الوفني الفلسفيني، الذي يح  ح يين أع ا   وفح ندا  المياصص  الفصا لي  
، فقد انحفتت ع ويح  من يوالي الم   للد يراب  ثالثم   في «فحح»ب   ، الذي ححيك «(الكوحا)»

 27في تتر اجحما  مجلح وفني في  أ، )الدور،  111الثمانينات، ث  أ يد عدد أع ا   يوالي 
(، منذ 7993(. ويجدر بالذكر أن هذا هو اءجحما  اليحي  للمجلح، ب د ليام  السلف  )7991ل ا  

(، أي أن  منذ يراب  ربه يرن، ل  ح قد سوى جلس  وايد، لهذا 7997ن ل ا  دور، الجأا ر )ال شري
نما حح لح  المجلح. ويسحنحج من ذلم أن المس ل  ء ححوي  علد حجديد ع وي  المجلح وشباب ، وا 
دار،  بح فيد الهي   الحشري ي  األساسي  للفلسفينيين والحي يفحرض بها حيديد تياراحه  السياسي  وا 

 كفايه .
، وهذا يصد «الميثاح الوفني»الفت أن هذ  الدور، عقدت أساسًا اسحجاب  للفلب األميركي بح ديد ال

عن الحصويت، األمر الذي يفر   72صوحًا فقف وامحنا   24أصوات وم ار    214بغالبي  
 الحساؤد يود شرعي  هذ  الهي   أو م ند ال  وي  فيها. 
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((http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3793  وفي ما ب د ح  ليرار الح ديالت
(، الذي عقد علد عجد لهذا 2110) أ، أواتر « المؤحمر الش بي الفلسفيني»بغفاء ما سمي 

 الغرض، بي ور الر يح األميركي األسبح بيد كلينحون، وبالحصويت برفه األيدي. 
(http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/5925.pdf) 

هذا األمر يشمد كيان السلف ، ذلم أن اءنحتابات الحشري ي  والر اسي  ل  حيصد سوى مرحين، في 
(، ناهيم أن هذ  المؤسس  م فل ، وليح لها أي ف الي ، ليح بيك  2111ر 2112و 7991عقدين )

نما بيك  فريق  عمد الر يح أي ًا.  اءنقسا  الفلسفيني فقف، وا 
حبا ، حب ا  لهذ  الو  ي ، أن ثم  أجياًء جديد، من الشباب الفلسفيني ل  ح د حجد نفسها ما يلفت اءن

سياسيا في لفار الكياني  الفلسفيني ، في المندم  والسلف  والفصا د، كونها ل  حسحفه حمثيلها علد 
ب . وي حي بين نيو صييح، وءتحال  مفاهيمها وأولوياحها واهحماماحها، وألنها ل  حنش  علد هذ  الحجر 

أسباب ذلم حرهد المؤسسات و ياب الرؤي  السياس  المقن   والملهم ، وايحكار القياد،، وسياد، 
البيرويرافي ، واءفحقاد للد الديمويرافي . ول د ذلم يبدو أكثر و ويًا في مجحمه الفلسفينيين في 

ياسي  والثقافي  للشباب في لبنان ييث ء حوجد مؤسسات أو لفارات يقيقي  حشحغد علد الحنمي  الس
المتيمات، ءسحثمار فاياحه ، علمًا أن هؤءء دف وا باهدًا ثمن وجود الثور، الفلسفيني  المسلي  
وثمن تروجها من لبنان. هذا يشمد الفلسفينيين في متيمات الالج ين في سوري  واألردن أي ًا، 

والنروه وبريفانيا و يرها. بد يمكن القود كما حجم ات الفلسفينيين في بلدان مثد السويد والدنمارم 
أكثر من ذلم، لذ أن هؤءء بات يحنامد لديه  الش ور ب ن مندم  الحيرير حتلت عنه ، وأنه  ل  
يام  كيان السلف  في ال ف  و أ،.  ي ودوا ي نون لها شي ًا، بسبب حركيأها علد المفاو ات وا 

د ر   وجود سلف  فلسفيني ، بسبب انيسار وبديهي أن األيواد في ال ف  و أ، ليست أف د عل
السياس ، أو ايحكارها من يبد فصيد م ين، وأي ًا بسبب سياد، ندر، سلبي  للسلف ، وبيك  حسيد 

 القيادات كفبق  بيرويرافي  مهيمن  وذات امحياأات.
أن م د  هكذا نين لأاء يفاعات محأايد، من الشباب ء صل  لها بالحجرب  الفلسفيني  الم اصر،، لذ 

(، مه ماليد  أننا هنا نحيدث عن 7902الشباب ولدوا ب د انحهاء الثور، المسلي  في التاره )
ذا يصدنا الجيد الذي نش  ب د احفاح أوسلو ) ( فسنجد 7993شباب في ال قد الرابه من ال مر، وا 

اسي  السا د، أنفسنا لأاء شباب في ال قد الثالث من ال مر، وهو ال مر الذي بدأت ب  الفبق  السي
 حصد رها للمشهد!

ينج  عن كد ذلم أن اليرك  الوفني  الفلسفيني ، أو ما حبقد منها، ححج  نيو األفود، أو نيو نهاي  
فريقها كبني  اجحماعي ، أو كداهر، سياسي ، ويحد من النايي  الشرعي ، كما سبح وذكرت، بسبب 
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ي ر  بفحوح ، وبسبب عجأها عن حجديد الفجو، بينها وبين يفاعات الشباب في مجحمه فلسفيني 
شبابها من الناييحين الفكري  والحنديمي ، بيك  ال وا ح الحي حيود دون حمثد هذ  القفاعات في 

 لفاراحها، مه حسي د فبق  الكهود وحشبثها بمكانحها.
ا ن، ء أيد ي ر  كي  حفكر القياد، الفلسفيني  بتصو. مسحقبلها، أو في ش ن مآءت الو ه 

لفلسفيني، وء ما لذا كانت حفكر بمسؤولي  وجدي  في هذا اإلفار، وما هي لجابحها يود مسحقبد ا
الشرعيات الفلسفيني ، مثاًل، ر اس  المندم ، ور اس  السلف ، ور اس  المجلح الوفني، و ير ذلم 

 من مؤسسات أو لفارات.
ذ( من أشد منحقدي ايحكار المفاري  أن الر يح أبو ماأن كان في عهد سلف  أبو عمار )ريم  

القياد،، وكان ي تذ علد الر يح الرايد أن  يجمه في شتص  بين ر اسحي المندم  والسلف  ويياد، 
، ولفالما فالب بفصد ر اس  المندم  عن ر اس  السلف ، وبحسمي  نا ب للر يح، في يين «فحح»

 ان  في عهد  حجاهد كد هذ  اءنحقادات والمفالبات.
نما هو يح لح بصمي  ال مد السياسي، ما نفري   هنا ء يمت بصل  للد األشتا. الم نيين وا 

ومحفلبات السياس  والشرعي ، فما الذي يمكن أن ييصد في ياد شغر منصب الر يح )ر يح 
المندم  ور يح السلف (؟ وما الذي يمكن أن ييصد في ياد شغر منصب ر يح المجلح الوفني؟ 

فيذي  لمندم  الحيرير؟ ولماذا ء يح  حجديد المجلح الوفني الفلسفيني، وماذا في ش ن اللجن  الحن
 وحجديد شرعيح ؟

لل ي  علد الصد ، أو اءسحهان  بمسا د هي « الحر »القصد أن الفلسفينيين ء يمحلكون كد هذا 
 علد درج  عالي  من األهمي  بالنسب  للد مصير كياناحه  السياسي  ووجوده  كش ب.
71/2/2172، الحياة، لندن  
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 ألون بن دافيد
يود  الجي  اإلسرا يلي اليو  )أمح( بيأن يقيقي ر يح األركان ال شرين، بني  انحح، الذي كان 
وايدا من رؤساء األركان الميبوبين علد جنود  بسبب شتصيح  األصيل  واللف  الذي كان دا ما 

سنوات األربه من وءيح  كانت تالي  من المناكفات واءيحكاكات، سواء داتد يبث  في مييف . ال
 الجي  أو مه المسحوى السياسي المسؤود عن .

لقد عر   انحح أن مهم  الجي  األه  هي منه اليرب. فقد أصر علد حنفيذ عشرات ال مليات 
ا وجد نفس  يا دا للجي  السري  الحي كان هدفها لب اد اليرب القادم ، وفي نهاي  المفا  عندم
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، يافد علد األسلوب القيادي الهادئ «يرب اءسحقالد»اإلسرا يلي في أفود يرب إلسرا يد منذ 
وأدهر اليكم  والهدوء، تالفا للجو الهجومي السا د في هذ  األيا . لست علد يقين أن  في هذ  

ن ليح مقاحال. الهدوء واءعحداد األيا  حسحفيه لسرا يد أن حسمح لنفسها ب ن يكون لديها ر يح أركا
لن يكفيا تليف   انحح،  ادي تيأنكوت، للنجا  في منصب ر يح األركان الوايد وال شرين، ليح 

علد ر يح األركان الجديد أن يدير الكثير من الم ارم  –فقف في مواجه  األعداء المنحشرين يولنا 
 داتد البيت.

ميأانيح ، وفي هذا الجو الذي يح  في  الس ي الد   ادي تيأنكوت سي فر للد أن ييارب من اجد
كسب ر ا الجمهور، والذي ليح في  حقريبا سياسي ء يدعو الد حقلي. ميأاني  األمن، سيكون من 
الص ب علي  لدار، هذا الصرا  باعحداد. كنا ب لر يح األركان فقد رأى كي  كان من الص ب علد 

الجيدين داتد التدم . اذا أراد اليفاد علد النوعي  الجي  اإلسرا يلي الميافد  علد الرجاد 
البشري  للجي  سي فر برو  هذ  األيا  الد أن يحوي  عن اءعحذار وأن يفالب ب ن يكون الجي  
ء فسييدث للجي  ما يدث  اإلسرا يلي يادرا علد حقدي  الح ويض المناسب لمن يتد  في صفوف ، وا 

 للشرف .
احد أي ا من أجد صور، الذين يتدمون في الجي . لن دول  حستر سيكون من الواجب علي  أن يق

نهايحها أن أيدا لن يوافح علد حولي أي وديف .  –ممن يتحارون تدمحها ويقاحلون من أجلها 
تيأنكوت يحسل  جيشا نداميا يتجد ال ديد ممن يتدمون في  من أن يحجولوا بمالبسه  ال سكري . 

وأن يبني من جديد صورحه  في أعين الجمهور. لن ر يسا لتركان علي  أن ي مد لرد اءعحبار له  
سيجد نفس  مسحغال  –الذي هو صايب األسه   –يمحنه عن اليوار المباشر مه المجحمه اإلسرا يلي 

 من يبد سياسيين لمصاليه .
وت ، سيكون مفلوبا من تيأنك«فشال»أما  وسا د اإلعال  الهجومي  الحي حسار  للد اعحبار كد تف  

لدهار الشجاع  والدفا  أي ا عن  باف يتف ون وذلم عندما يح  اليديث عن أتفاء ح  ارحكابها 
بيسن ني . علد الجي  الحمسم بالقي  واألتالح بدون شوا ب في صفوف ، والحمسم باءن باف. لكن 

 يجب الحوي  عن الح يي  ب باف محميأين تالفوا الح ليمات من اجد لر اء وسا د اإلعال .
لكن الحيدي اءكبر ل  سيكون أما  المسؤولين عن . في منحص  فحر، وءيح  يدي  انحح بالتدم  
حيت يياد، وأير دفا  مو وعي ويكي ، م   اسحفا  صد اءيواد الم ربد، في المجلح الوأاري. 
لست مح كدا من أن تيأنكوت سييدد بوأير للدفا  كهذا، لذلم فان يدرح  علد مواجه  المسؤولين 
عن  سيكون لها حداعيات اسحراحيجي . في هذا المجاد يوجد  يأنكوت سجد مؤثر. فمنذ كان يا دا 
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لسري  ويحد في ودا   يياد، المنافح أثبت مر، حلو األترى أن  ء يتا  من ه  في السلف  
 وي ر  كي  يحمسم برأي .

والشجاع  علد المواجه   تيأنكوت رصين كسلف  ويكي  ليح أيد من  لكن  محشدد أكثر. هذا الحشدد
من ش نها أن حكون ما سيفصد بين  وبين الكارث . محتذو القرارات الذين سيياولون اسحتدا  الجي  
بفريق   ير سليم  سيجدون أمامه  ر يسا لتركان يسحفيه أن يق  علد يدمي  ولن يكون من 

القو، والمتافر، بالجنود  السهد حيريك  عن موايف . سيكون هو األتير الذي سيوافح علد اسحتدا 
بدون ياج . حسحفيه األمهات اليهوديات مواصل  النو  بهدوء وهي ح ر  أنها سلمت مصير أبنا ها 

 في أيدي يا د يسحيح ذلم.
«معاريف»عن   

71/2/2172األيام، رام هللا،   
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