
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 عباس يحذر من خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية
 والسلطة توأمان سياميان والدولة الفلسطينية "أحالم يقظة" "إسرائيل"يعلون: 

 ن إلعدام المقاتلين الفلسطينيينليبرمان يسعى لسن قانو
 ونروا بالمسوولية عن وااة رضيع حرقا  اي مرزز إيوا ل اتهامات لغزة: 

 توني بلير: الوضع اي غزة "صادم" وال يمزن إحالل السالم دون تحسين ظروف الفلسطينيين

 شروطال يرد على أبو مرزوق
لتحسين بلير  الخمسة التي وضعها

 ةالمعيشة اي غز 
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  السلطة:
 1 عباس يحذر من خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية  
 1  استمرار حجز أموال الضرائب الفلسطينية يعطل قدرة الحزومة على العمل :الحمد هللا  
 1   2015 ب المحتجزة وموازنةتدرس بدائل ألموال الضرائالفلسطينية الحزومة   
 9 / أبريلعريقات: االستيطان وحرب غزة ستقدم للجنايات الدولية مطلع نيسان  
 81 السلطة الفلسطينية تطالب بقرار دولي يوقف االستيطان  
 81 قالب" هادئ اي مناطق السلطة الفلسطينيةتحذير من "ان  
 88 انتخابية رخيصة دعايةليبرمان بسن قانون يقضي بإعدام األسرى تهديد  :قدورة اارس  
 88 رئيس الوزرا  الفلسطيني يزرم مالك الخطيب أصغر أسيرة محررة  
 88 نواب السطينيون يطالبون بخطوات جادة لنصرة األسرى  
 82 نتائج االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة ستنعزس سلبا  على العملية السلمية :واصل أبو يوسف  
 82 بحـق مواطنـيـن مصـرييـن "جريمة داعـش""الوطني الفلسطيني" يدين   
 83 عاما   20مدة  "إسرائيل"السطينيون يطالبون السلطة بإلغا  اتفاق لشرا  الغاز من   
 84 حذر من الوقوع اي اخ التطبيع الثقاايتوزارة الثقااة الفلسطينية   
 84 "شهدا  األقصى" على قائمة عباس لقطع الرواتب اللبنانية: األخبارصحيفة   

 
  المقاومة:

 82 تساول شعث: بقا  السلطة الفلسطينية صار محل    
 81 بعة لعباسالتامن أهداف حرب غزة أبلغت عنها مخابرات السلطة  %29البردويل:   
 81 العرب من التقسيم والسطين من الضياع أنقذاتح: الشعب المصري بثورته العظيمة حرزة   
 81 اي غزة األخيرةمقبول: حماس تتحمل المسوولية زاملة عن التفجيرات أمين   
 81 غزة "لعب بالنار" س لالحتالل: التهديدات ضد  حماحرزة   
 81   اي غزةونروا" مسوولية حياة الناس اي مرازز اإليوا"األ تحمل  "الشعبية"  
 81 ةاإلسرائيلي: حماس تستخدم طريقة اريدة القتحام الحواسيب الحزومي ة ياإلسرائيل "المصدر"  
 21 عباس ززي: استيراد السلطة الفلسطينية للغاز اإلسرائيلي ُيعد  خطأ  وطنيا  واستراتيجيا    
 21 االعتقال السياسي حماس تطالب بموقف السطيني موحد ضد  حرزة   
 28 ستمر اي مشروعه االستيطاني: االحتالل م"الشعبية"  

 
  :اإلسرائيليالزيان 
 28 والسلطة توأمان سياميان والدولة الفلسطينية "أحالم يقظة" "إسرائيل"يعلون:   
 22 "جولة أخرى ضد حماس" أمر ال شك ايه  :ليبرمان  
 22 ليبرمان يسعى لسن قانون إلعدام المقاتلين الفلسطينيين  
 21 ولحياة طبيعية بغزة "داعش"لقتال  : بدأت مهنتي بمرااقة السادات وأغادرها داعيا  CNNلـ غانتز  
 21 هود اقطقراطية لليو ديم "إسرائيل"الرئيس اإلسرائيلي: تتشزل اي   
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 21  مقعدا  بالزنيست 15أيمن عودة: أسعى مع رااقي اي قيادة القائمة العربية المشترزة للفوز بـ   
 21 تقرير مراقب الدولة العام اإلسرائيلي يوجه لنتنياهو شبهات اساد مالي "خطيرة"  
 29 توجل قرارها بشأن منع حنين زعبي من الترشح للزنيستاإلسرائيلية محزمة العليا ال  
 29 إقالة ضابطين زبيرين اي الشرطة على خلفية اضائح جنسية  
 31 نعلى الجوال  "حزب هللا"مخاوف إسرائيلية من سيطرة موقع "والال":   
 38 يومنون أن حماس هي التي انتصرت اي الحربمن الشباب اإلسرائيليين  %44استطالع:   
 38 3.55ولدى اليهود  4.62معدل األوالد اي العائلة العربية : دائرة اإلحصا  اإلسرائيلية  
 32 فاطمي قبالة سواحل قيساريةإلى العهد ال يعود ازتشاف زنزس: هآرت  
 32 القدس ستتسبب باندالع مواجهة مع الفلسطينيينبيشزلون "ميليشيا مسلحة"  يهودالمستوطنون ال  

 
  :األرض، الشعب

 33 وااة رضيع حرقا  اي مرزز إيوا  ونروا بالمسوولية عنل اتهامات لغزة:   
 33 صعبة اعتقالية اي "نفحة" يعانون ظرواا   أسيرا   670هيئة األسرى": "  
 34 االحتاللإطالق حملة شعبية إلنها  اعتقال أصغر أسير اي سجون   
 32 ة اي زيارة تاريخية للقدسمئة طفل من غز   
 32 مخطط إسرائيلي لتحويل منطقة اي القدس إلى مزب نفايات :ديمتري دلياني  
 32 اتية بحالة خطرة بانفجار جسم مشبوه ببيت الهيا ثالثة إصابة  
 31 ار زيتون شرق طوباس ومستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلساالحتالل يقتلع أشج  
 31 هدم سور منزل اي جبل الطورو اقتحام منزل اي القدس واستدعا  طفلين للتحقيق   
 31 للمرة الثامنة ويقتحمون المسجد األقصى "بوابة القدس"مستوطنون يهدمون قرية   
 31 مواطنين بينهم مقدسية لدى خروجها من "األقصى" تعتقل عشرة قوات االحتالل  
 31 إحصا  الفلسطينيين اي لبنان: لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني  

 
  مصر: 
 31 عادة وصل ما انقطع بين مصر وحماسمساٍع إل"السفير اللبنانية":   
 39  ابرايرشباط/  24 تأجيل دعوى تطالب بإدراج حماس زمنظمة إرهابية لـ  
 39 س بغزةمذيع مصري: أتمنى أن تدك طائراتنا معسزرات حما  

 
  األردن: 

 39 : القضية الفلسطينية أساس تحديات المنطقة زااةإلعالمي األردنيوزير ا  
 41 الوطنية إلسقاط اتفاقية الغاز": ال حقول تحت السيادة الفلسطينية اي غزة"الحملة   
 41 قدرات نجله عبد هللا الملك حسين طلب من جنرال إسرائيلي تقييم :مسوول إسرائيلي سابق  
 42  األراضي الفلسطينيةاألردن يمنع استيراد الدواجن من   
 42 قطاع غزةأردنية لقاالة مساعدات   
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  لبنان: 
 43 ب لبنانجنو  يجتاز السياج الشائك اي الوزاني الجيش اإلسرائيلي  

 
  عربي، إسالمي:

 43 حقوقيون عرب يدعون لنصرة البرلمانيين الفلسطينيين  
 43 ألف الجئ السطيني اي سوريا 93اإلمارات تقدم مساعدات غذائية لـ   
 44 أسرة اي قطاع غزة 230اإلنارة اآلمنة لنحو  اتحاد األطبا  العرب يختتم مشروع  

 
  دولي:
 44 توني بلير: الوضع اي غزة "صادم" وال يمزن إحالل السالم دون تحسين ظروف الفلسطينيين  
 41 للسلطة الفلسطينية مليون دوالر 212: االتحاد األوروبي  
 41 زية تفضل حياد الواليات المتحدة اي الصراع الفلسطيني اإلسرائيلييأغلبية أمر   
 41 مدنيون من شهدا  العدوان األخير على غزة %89أسوشييتد برس:   

 
  حوارات ومقاالت:

 49 علي جرادات... زاعن تحالف صقور إسرائيل وأمير    
 22 صالح النعامي ...غضب اليهود األميرزيين من سلوك نتنياهو ُمزلف  
 24 يوعز هندل... آيزنزوت يخوض حروبا  على جبهتين  
 21 جيء هيرباز... ليهدم بيوت منفذي العمليات خرق خطير للقانون الدو   

 
 21 :زاريزاتير

*** 
 
 ةلتحسين المعيشة اي غز  الخمسة التي وضعها بلير شروطال يرد على مرزوقأبو  

رد عضااو المب ااس الييايااي لحرباا  وحماااوو مويااع ىبااو ماارزوخ علااع الريااا ل ال مااو ال ااي : القاااهر 
، ومبعاو  اللجنا  الرباعيا  الدوليا  لليا ا شاي الوارخ األوياط وجهها ر يو الوزراء البريطااني األيابخ

  وني بلير لحرب ه ىثناء زيار ه األ ير  لقطاع غز .
وب س ىبو مرزوخ علع صفح ه عبر وشييابو"و ن  القضاايا ال اي  ضامن ها الرياا ل ال ماو لايو ما  

الحقاا  عبار  صاريحا ه شاي بينها ما با  يطرحاه ىثنااء عملاه بار يو وزراء لبريطانياا، واع راشاه ب ط اه 
وال ي ىوضح م    لها شي حينه اع راشه بمربزي  حماو شاي عمليا  الصاراع واليا ا،  ،2112يناير 
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ولاا ي حااد  حينهااا عا  وااروط الرباعياا  الث ثاا ، االع ارا، باااانيرا يلال، نبااب العنا،، االع اارا، بمااا  ااا 
نما  حد  ع  ما ىيماه حينها وروط منا  يب . وقيعه شليطينيا ، وا 

وىوضاااح ى  بليااار ي حاااد  ثانيااا   الياااوا باياااا المج ماااا الااادولي، واضاااعا  يااا   المقاطعااا ، والحصاااار، 
و جفياا، المنااابا، جانبااا ، ليياا  دا المييااا  ال ااي اق رشهااا العاادو الصااهيوني، ب اادمير بيااوت ىهاال غااز ، 

 نعااد  نعماار وال و ربها وىطفالها شي العراء، بل ىصبحت بيو ها مزارات ألمثال الييد  وني بلير، ش 
  حيي  لمي وى المعيو  نال بوروط وهي:

 المصالح . -8
 .76القبول ببرنامج ييايي شليطيني قاعد ه دول  شليطيني  شي حدود  -2
 يبيد بي  الحرب  هي حرب  شليطيني  ل حقيخ ىهدا، شليطيني  ولييت جازءا  ما  حربا  نيا مي   -4

 بات ىبعاد نقليمي .
 لدول ي  نها ي للصراع وليو مؤق ا .القبول بي  حل ا -3
ليياات قاعاد  لارهاااس شاي يايناء، وىنااه يايبو  هنااا"  -ىي حمااو –رياال  طمينا  لمصاار بينهاا  -2

  فاوضا  ما الحبوم  المصري  لمنعه.
وىبد ى  والوروط ال ي طرحها بلير هي وروط قبول المج ما الدولي، لحرب  حماو، وببل" الواروط 

ى معيوااا  ىبنااااء قطااااع غاااز ، مواااير ا نلاااع ى  هااابه الواااروط لااايو معناهاااا ى  لاعماااار، و حياااي  ميااا و 
 ي عامل معها العدو الصهيوني، ولبا لا يضا ولو ورطا  واحدا  علع انيرا يلال.

وبّبر ىبو مرزوخ ى  وروط الرباعي  ال ي ضاطط بليار ورشاقاه شاي الرباعيا  ل حقيقهاا، ثاا اع ار، شيماا 
رب  ان  بها الوعس الفليطيني، ليو حبا  بحمااو ولبا  ل ار" بعد ب ط ه لفرض  ل" الوروط علع ح

حماو  دير و و  الوعس الفليطيني دو  مياعد ه ورشاقاه شاي الرباعيا ، ش فوال ولايو نقصاا ها ما  
 ِقبل الرباعي  وانيرا يلالو.

وقاااال: وىيااا طيا القاااول باااي  الواااروط ال اااي  اااا وضاااعها، بانااات ا فاقيااا  مبااا  بصاااور  ىو باااي رى باشيااا  
هااا، ولباانها وضااعوا الوااروط الياا بمال دشااا قضااي نا العادلاا  ووحااد نا الوطنياا  للهاوياا . و جرباا  ل جاوز 

الفصااا ل الفليااطيني  ماااا الطاارس و حديااادا  الواليااات الم حااد  شاااي المواقاا، اليياياااي  وم ال هااا واضاااح  
 وح ع اللحظ  لا  رشا الواليات الم حد  منظم  ال حرير الفليطيني  ع  قا م  اإلرهاسو.

اد ىبو مرزوخ لريا ل  وني بلير ال ماو لي حاد  عنهاا واحاد  واحاد ، شيوضاح وى  الرياال  األولاع وع
المصالح  الفليطيني ، وقد  اا ننجازهاا، وال ىدري ماا هاو المطلاوس ىبثار ما  حربا  حمااو ا...ال، هاا 

 ثناءو.هي اال فاقي  ال ي  ا ال وقيا عليها، ونح  ما  نفيب بل بند  ا ال وقيا عليه وبدو  اي 
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، وادد علاع ى  الموابل  ليياات 76وشيماا ي علاخ بالرياال  الثانيا  بوااي  دولا  شلياطيني  شاي حادود عاااا 
: ويجاس علاع  اوني بليار ى  يوجاه حديثاه  عند الفليطينيي   حديد ا، بل عناد الجاناس واإليارا يليو قاا   

طي ؟ وهل يقبلو   ر" والقدو عاصم  لفلي 76إليرا يل ويييلها هل  قبل بدول  شليطيني  شي حدود 
الميااا وطنات و ااار" االيااا ي ء علاااع ىراضاااي الضاااف ؟ ىا الزالااات اه ماماااا با   جااااوز الضاااف  الطربيااا  

 الب  عها وشرض يياي  األمر الواقا عليها؟و.
وشااي  عليقااه علااع الريااال  الثالثاا ، ىبااد ىبااو ماارزوخ ى  حماااو هااي حرباا  شليااطيني ،  عماال ل حقياااخ 

هاو يقصاد هناا ىي ا اوني -ت جزءا  م  حرب  ني مي  بات ىبعاد نقليميا ، األهدا، الفليطيني ، وليي
بليرال جماع  اإل وا  الميلمي  العالمي ، شنح  نعلا ى  البثيري  ي  بو  م  هبه العبار  بريعا  ىبثار 

 منها حقيق  لأليباس اآل ي :
بل"  جااد يياياا  شااي ى. ى  باال حرباا  نياا مي  قيادا هااا محلياا ، وبناات بي  هااا وموااهدها الييايااي، ولاا

اليم  غير المطرس، ويياي  شي مصار مطااير  ل اونو، ولايو هناا" ما  جااما يجماا  لا" اليياياات 
 الم طاير  والم ناقض .

س. رغاااا  بااااي  األنظمااا  شاااي المنطقااا ، نال ى  الحرباااات اإليااا مي  بلهاااا مواااارب  بصاااور  ىو باااي رى 
هناااا" نظااااا جمهاااوري، وهناااا" نظااااا برلمااااني، بااالنظا اليياياااي  لب دهاااا، شماااث   هناااا" نظااااا ملبااي، و 

 وهنا" نظاا م  لط وهببا.
ج. هبا االدعاء با  هنا" حرب  ني مي  بات ىبعاد نقليمي ، بحاج  لحقيقا   ادل علاع هابا االش اراض 

 مثل  ط  وبرنامج وييايات، شيي  هي  ل" ال ط  والبرنامج والييايات.
 ىما موضوع شليطيني  الحرب  شنح :

   حرر شلياطيني  بحاجا ، نلاع بال ما  ييااعدنا، ما  دول وحرباات، ولايو ما  مصالح نا وال ى. حرب
م  برنامجنا، معادا  ىي طر، مهما با  اال   ، شي األيدلوجي  ىو شي الييايات، وميااح  عملناا 
المقاوا شلياطي ، ولاا نماارو ىي عمليا   اارج شلياطي  ح اع ولاو بانات ردا  علاع اع اداء، بماا حاد  

 ت االغ يال لقيادات وبوادر م  الحرب  عبر العقود الث ث  الماضي .شي حاال
س. قاعاااااد  برناااااامج حمااااااوج المقاومااااا  ومواجهااااا  االحااااا  ل، والحرباااااات األ ااااارى حرباااااات قاعاااااد ها، 

 وبرنامجها األياو، برنامج نص حي، ش  يمب  ى  نقار  بي  هبي  البرنامجي .
يااااح  الفلياااطيني ، وقواهاااا اليياياااي ، شااا ا  وااابيل  حاااال، ج.  حالفا ناااا وعملناااا اليياياااي ميااااح ه ال

الفصاااااا ل العوااااار، و حاااااال، القاااااوى الفلياااااطيني ، ود لناااااا االن  اباااااات مل ااااازمي  بالقاااااانو  األيايااااااي 
الفليااطيني. و ااا االع اارا، ماا  قبلنااا ِس ا. ت. ، ونعماال علااع د ولهااا واالناادماج ببرنااامج ييايااي 

 م فخ عليه.
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ىبااو ماارزوخ ى  القبااول بحاال الاادول ي  نهاياا  للصااراع ولاايو وااي ا  مؤق ااا ،  وبوااي  الريااال  الرابعاا ، بااّي 
: وليعلا  وني بلير بي  ىي ا فاقيات ظالما  ال يمبا  ى  يب اس لهاا الحياا ، وىي ا فاقياات  فرضاها  قا   
موازي  القوى الحالي  ال يمبا  ى   بقاع عناد  طييار ماوازي  القاو ، ويعلاا ىيضاا  ى  اآلماال والطموحاات 

 لهوي  واالر باط باألرض والمع قد ال يمب  ى  ُ زيلها ىو ُ طيرها  وقيا زعيا ىو مواشق  شصيلو.وا
وىوار نلع ى  حماو حرب  ل   رضع بالظلا، ح ع وا    عايوت معه مرحل  م  المراحل، ول   قبال 

 ى   وقا علع مصادر  حقوخ وآمال وعبنا الفليطيني.
اء الفليطينيي  حقوقها شي وطنها، و طبيخ قرار األما الم حد  و ياءل: لمابا نطالس انيرا يلال بإعط

بإعاااد  ال ج ااي  الفليااطينيي  نلااع بيااو ها ومم لبااا ها، ثااا نطالااس حماااو شقااط ولاايو شاا ح والوااعبي  
 والديمقراطي  والجهاد وباقي الفصا ل الفليطيني ، بال نازل ع  حقوخ وعبنا، وبوبل نها ي؟.

ر ال اميا ، ىباد ى  مصار بالنياب  لحمااو لييات مجارد دولا  جاار ، وشي معرض رده علاع رياال  بليا
وىمنهاا واياا قرارها ووحااد  ىراضاايها، مصاالح  شليااطيني  مطلقاا  وقو هااا قااو  للوااعس الفليااطيني، وال ىحااد 
ماا  بااي  العاارس بحاجاا  لمصاار علااع هاابه الصااور ، مثاال الفليااطينيي ، و اصاا  ياابا  قطاااع غااز ، وال 

إلياباء مصار، ىو وقاوع ضارر لهاا، ولاا نهمال ىي ا صاال ىو لاا ن عامال يمب  ى  يبو  القطاع مبانا  
معه بجدي  وميؤولي   اص  حينما ي علخ األمر بيم  مصر، وقطعا  ل   بو  غز  مر عا  لارهاس ىو 

 موطنا  ألي  حربات مصري  ىو غيرها.
اس: وشبياا، وىضااا، ىبااو ماارزوخ ى  الع قاا  بااي  حماااو ومصاار همااا ماا  يقررانهااا، م يااا    باياا طر 

األمر وهنا" حمل  نع مي  وقانوني  علع حماو، عبار ندعااءات بإياناد األعماال اإلرهابيا  ومواجها  
الجاايو والواارط  لهااا، وجميعهااا اش ااراءات ظلمااا  وعاادوانا ، ولاايو لنااا حااخ الاادشاع عاا  الاانفو، ىو ح ااع 

 ال واصل ما القوى الييايي  إلبداء وجه  نظرنا؟و.
  بلاا" شيياياا  حماااو هااي حفااظ ىماا  مصاار واياا قرارها، وعاادا ال ااد ل شااي وىوااار نلااع ىنااه بااالرغا ماا

 و ونها الدا لي ، والحفاظ علع اي قرار وحد ها، وهبا ىمر ميلا به عند حماو وال نقاو شيه.
و اا ا ىبااو ماارزوخ حديثااه بااالقول ن  حرباا  حماااو حرباا  شليااطيني  عربياا  نياا مي  مقاوماا ،  يااعع 

العود  والحري  وال حارر، وىهاا ىولويا هاا شاي هابه المرحلا ، المصاالح  ل حقيخ آمال وعبها الفليطيني ب
نهاااء االنقياااا، ووحااد  الوااعس الفليااطيني شااي باال ىماااب   واجااده، والعماال ب واشااخ وطنااي  الفليااطيني  وا 
قامااااا  الدولاااا  الفلياااااطيني  الميااااا قل   النيااااحاس االحااااا  ل الصااااهيوني مااااا  الضاااااف  الطربياااا  والقااااادو وا 

شاا  الويااا ل الم احاا ، واليااعي لع قااات م ميااز  مااا باال ىوااقا نا ال ياايما مصاار وعاصاام ها القاادو، ببا
 العزيز .

 81/2/2182، وزالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 الوضع المالي للسلطة الفلسطينية خطورةعباس يحذر من  

محمااود عباااو، ىمااو، ماا   طااور  اياا مرار   الفليااطيني الياالط  ر اايو حاابر: بفااا  زبااو  - راا هللا
لقا اه واارل ش ناغاا ،   ا ل ودعاا عبااو بوم  اإليرا يلي  شي حجز ىموال الضرا س الفلياطيني .الح

لاشراج عا   ونيرا يلووزير  ارجي  آيرلندا، المج ما الدولي واال حاد األوروبي لل د ل والضطط علع 
 ننه ال يمب  القبول باي مرار هبا الوضا. األموال، قا    

 81/2/2182 ،الشرق األوسط، لندن
 
 أموال الضرائب الفلسطينية يعطل قدرة الحزومة على العمل حجزاستمرار  :الحمد هللا 

قاال ر ايو الاوزراء راماي الحماد هللا ن  ايا مرار الحبوما  اإليارا يلي  شاي حجااز : بفاا  زباو  - راا هللا
ايا طاعت  ادبر  ىموال الضرا س الفليطيني  يعطل قدر  الحبوم  الفليطيني  علع العمل، ألنهاا بالبااد

 ىمرها لدشا جزء م  روا س الموظفي  بعد االق راض م  البنو".
لقا ااه شيليااس جااورد ، منيااخ مجلااو األماا  القااومي شااي البياات األباايض   اا ل ،ىمااو ،وقااال الحمااد هللا

شااي اح جاااز عا اادات  ونياارا يلولمنطقاا  الواارخ األويااط وواامال ىشريقيااا ومنطقاا  ال لاايج، ن  اياا مرار 
لبل المواثياخ والمعاهادات الدوليا ، ويعمال علاع  عطيال قادر  حبوما   طيني  يوبل  رقا  الضرا س الفلي

ودعاا ر ايو الاوزراء اإلدار  األمريبيا  نلاع بابل ىقصاع  الوشاخ الوطني شي  لبي  اح ياجات الماواطني .
 بوق، ان هابا ها بحخ الفليطينيي  واإلشراج ع  ىموال الضرا س. ونيرا يلوالجهود إللزاا 

 81/2/2182 ،ق األوسط، لندنالشر
 
 2015تدرس بدائل ألموال الضرائب المحتجزة وموازنة الفلسطينية الحزومة  

ماااو، ى ااا ل جليااا ه األيااابوعي  ال اااي عقااادها شاااي راا هللا  الفلياااطيني راا هللا: نااااقو مجلاااو الاااوزراء
بحجاز ىماوال عا ادات  ونيارا يلورامي الحمد هللا يبل مواجه  األزم  المالي  ن يج  ايا مرار  .بر اي  د

الضاارا س الفلياااطيني ، و راجاااا االق صااااد الفلياااطيني، بماااا يوااامل دعاااو  الواااربات ومؤيياااات القطااااع 
ال اص نلع نعطاء األولوي  للمن ج الوطني ويابل دعماه و واجيعه وحماي اه، بالواراب  باي  القطااعي  

نلااع اإليااراع ب ااوشير واابب   العاااا وال اااص ومؤييااات المج مااا الماادني، داعيااا  الاادول العربياا  الوااقيق 
 األما  العربي  ح ع   مب  اليلط  الوطني  م  الوشاء بال زاما ها.

، ىواار المجلاو نلاع ى  نعاداد مواروع القاانو  ياي ي 2182وحول موروع قانو  الموازن  العاما  لعااا 
لقاي بظ لهاا الثقيلا  شي ظِل ظروٍ، صعبٍ  وُمعقدٍ  ُ عاني شيها ال زين  العاما  ما  ىزماٍ  مالياٍ   انقاٍ   ُ 
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علع قدرِ  الحبوما  علاع االيا جابِ  ل يا حقاقات المطلوبا  منهاا علاع باشا  األصاعد ، جاّراء غماوض 
 %61مااوارد الياالط  الوطنياا  ن يجاا  القاارار اإلياارا يلي باياا مرار حجااز نياارادات المقاصاا  ال ااي  واابل 

دول شاي ماؤ مر القااهر ، نضااش  نلاع م  اإليرادات، وعدا االل ازاا ب حويال األماوال ال اي  عهادت بهاا الا
عااادا االل ااازاا ب فعيااال وااابب  األماااا  الماليااا  العربيااا ، وغيرهاااا مااا  االل زاماااات ال اااي  عهااادت بهاااا الااادول 
العربي  الواقيق   ا ل القماا العربيا ، نضااش  نلاع الصاناديخ ال اي ىنوا ت ما  ىجال القادو، وشاي حاال 

، شإنااه يااي ا  قااديا موااروع قااانو  الموازناا  48/14/2182اياا مرار حجااز األمااوال وعاادا  حويلهااا بعااد 
 ي  ءا ما األوضاع المالي ، ويي ا اإلنفاخ وشقا  لامبانيات المالي  الم اح . 2182العام  للعاا 

وبا  المجلو اي هل جلي ه بإدان  جريم  الق ل العمد البوع  ال ي ار ببها مواط  ىمريبي بحخ ث ث  
بمااا ىدا  المجلااو الجريماا  الوحوااي   والياا  باروالينااا الواامالي .طلباا  ىبرياااء ماا  ىصاال شليااطيني شااي 

 مصريا  شي ليبيا. 28النبراء ال ي اق رش ها عصابات وداعوو اإلرهابي  وىودت بحيا  
قاااارر الاامااجاالااااو  جديااد نعفاااء الوقااود الماازود لمحطاا  غااز  ل وليااد البهرباااء اال وااطيل الجز اايال ماا  بمااا 

البااااادء ياااااوا األحاااااد القاااااادا بصااااار، اإلعاناااااات . وقااااارر لماااااد  واااااهر %21ال بنياااااب  Blueالضااااارا س ا
ىلا، ىيار  شاي قطااع غاز  والبااقي شاي  61ىلا، ىيار  منهاا  882االج ماعي  ال ي  ي فيد منهاا حاوالي 

 الضف  الطربي .
 81/2/2182 ،األيام، رام هللا

 
 / أبريلغزة ستقدم للجنايات الدولية مطلع نيسان وحربعريقات: االستيطان  

صاااا س عريقاااات، ر ااايو اللجنااا  العلياااا للم ابعااا  ماااا محبمااا  الجناياااات الدوليااا ، ياااوا  .قاااال د :هللا راا
المقباال ملفااي االياا يطا   / ىبرياالالث ثاااء، ن  اللجناا  ياا قدا للمحبماا  الدولياا  شااي مطلااا وااهر نييااا 

الملفااات لاحالاا   نعاادادوىضااا، عريقاااتو نحاا  نباابل باال جهااد ممباا  ماا  ىجاال  والحاارس علااع غااز .
 شي محبم  الجنايات الدولي  شي مطلا وهر نييا  المقبلو. ندما  صبح شليطي  عضوا  ع

  لجنااا  شنيااا  نشاااي  صاااريح علاااع هاااامو اج مااااع اللجنااا  العلياااا شاااي مب باااه باااراا هللا، ، وقاااال عريقاااات
 حضر لهبه الملفات، ولجن  ى رى  عضوا   61شليطيني  بموارب   براء محليي  ودوليي ، موبل  م  

 . نع مي  صاالت ما المؤييات الدولي ، وثالث    ابا اال
 81/2/2182 ،القدس، القدس
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 بقرار دولي يوقف االستيطان تطالبالسلطة الفلسطينية  
دوناا ما   211دانت وزار  ال ارجي  الفليطيني  بود  مصادر  اليلطات اإليرا يلي  ىبثار ما   :ال ليل

 عييوي ، وبل" ألغراض ننواء مبس للنفايات الصلب . ىرض شليطي  الواقع  ما بي  بلد ي عنا ا وال
نهااا  نظاار ب طااور  ى ،86/2شااي بيااا   لق ااه قاادو باارو يااوا الث ثاااء  ، ارجياا  الفليااطيني الوىوضااحت 

، E1الواياا المعارو، باا  االيا يطانيبالط  لهبا القرار  اص   وىنه يوبل جزءا  ال ي جزى م  الم طط 
وحملاات الااوزار  الحبوماا  اإلياارا يلي  الميااؤولي  الباملاا   نوبهااا.الاابي يهاادد بفصاال واامال الضااف  عاا  ج

وطالبات المج ماا الادولي والرباعيا  الدوليا ، والادول األعضااء شاي مجلاو  االيا يطانيع  هبا القرار 
األماا  بااال حر" العاجاال لوقاا، م ططااات االحاا  ل االياا يطاني  ال هويدياا ، ال ااي  اادمر حاال الاادول ي ، 

ويجبرهاا علاع وقا،  ونيارا يلوقارار دولاي يلازا  با  اابوطالبات الاوزار   مبنا .و قوض شرص الي ا الم
 االي يطا  واالنصياع للقانو  الدولي، واالل زاا بإراد  الي ا الدولي ، والحل ال فاوضي للصراع.

 81/2/2182قدس برس، 
 
 " هادئ اي مناطق السلطة الفلسطينيةانقالبتحذير من " 

نبراهيا ىبراو، مما وصفه محاوالت وحثيث  وممنهج   .  الفليطيني األيبخ دحبر وزير الثقاش :راا هللا
ل وااويه و طيياااس دور المؤيياااات ال اري يااا  والوااارعي  والوطنياا  الفلياااطيني  بماااا شيهاااا منظمااا  ال حريااار 
الفليااطيني  وىحزابهااا، و اادمير حرباا  شاا حو، بمااا حاابر ماا   نااامي وال واابي" بجاادوى مقاوماا  االحاا  ل 

 ت يلمي و.ح ع وا   بان
نلاع ى  هابه المحااوالت و  ازام  ماا  ،86/2وىوار ىبراو، شي مقال ىرياله لااوقدو باروو ياوا الث ثااء 

ييايات االح  ل االي يطاني  وال ويعي  وما محااوالت  باريو االنقيااا وشارض ىجناد  يياياي  غيار 
قربها م  الار يو محماود وقال ىبراو ن  وهنا" ش    ي طل  وطني  ىو عابر  للوطني و علع حد  عبيره.

عباو لَ زُعا ىنهاا  ا بلا باياا الار يو و مثال ييايا ه ونهجاه.. هابه الجماعا  با ات  وابل يالط  شاوخ 
بل اليلطات، يلط  ال  ح را ىي يلط  ىو ورعي ، ال  اري ي  وال وطني  وال شبريا  وال ح اع اليالط  

بها بحي  ال يرى وعبه نال ما    لهاا،  وىبد ىبراو ى  هبه البطان  و بقي الر يو محاصرا   الوطني و.
 ُقرس للر يو م  هو مقارس منهاا وما   رضاع عناه، و ُبعاد عا  الار يو وُ بِرَهاه بما  ال  رضاع عناه 

 و بَرَهه، وهو ما ي لخ  باعدا وشجو  م  انعداا الثق  بي  الر يو ووعبه   زايد ما مرور األيااو.
 قاوا باانق س هاادل علاع الار يو وعلاع المؤييااات وىعارس ىباراو عا  م اوشاه ما  ى  هابه البطاناا  و

واألحزاس الورعي  وال اري ي  والوطني ، ل بو  بدي  ع  الجميا، ولُ وبل حال  قطيع  ما نر  حرب  
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ال حرر الوطني الفليطيني ومجمل ال اريخ النضالي الفليطيني، وهو انق س ىبثر  طور  م  انق س 
 حرب  حماوو حيس قوله.

 81/2/2182قدس برس، 
 
 انتخابية رخيصة دعايةبسن قانون يقضي بإعدام األسرى  ليبرمانتهديد  :قدورة اارس 

   صااريحات وزياار نشااادي ىبااو يااعدى: قااال قاادور  شااارو، ر اايو نااادي األيااير الفليااطيني،  -راا هللا 
بياا   دور ليبرمااا  ال ااي ىطلقهااا، بوااي   طوا ااه عقااس االن  ابااات، الم مثلاا جااال ارجياا  اإلياارا يلي ىشي

قانو  يقضي بإعداا األيرى، ما هي نال جزء م  حيابات ان  ابي  ر يص ، شي ظل ال راجاا الببيار 
البي  عرض له حزبه العنصري، بيبس ال حقيقات ال ي  جريها الورط  حول جرا ا شيااد م اورط شيهاا 

ه وىضاااا، شاااارو شاااي بياااا  صااادر عااا  ناااادي األياااير، ىناااه وبحباااا ماااا يمثلااا وعااادد مااا  قياااادات حزباااه.
ليبرماا  ماا   وجهاات عدوانياا  وعنصاري  وشاوااي ، يف ارض ى  يبااو  موقوشاا  علااع بما  مجموعاا  ببياار  
ماا  القضااايا ىماااا محبماا  الجنايااات الدولياا ، بونااه مبااو  ىيايااي ماا  المؤيياا  ال ااي اق رشاات جاارا ا 

 حرس، بحخ الوعس الفليطيني.
 81/2/2182 ،القدس العربي، لندن

 
 مالك الخطيب أصغر أسيرة محررة يزرم الفلسطينيرئيس الوزرا   

عاا مجلاو  ىمي شادي ىبو يعدى: برا ر يو الوزراء الفليطيني رامي الحمد هللا، بحضور  -راا هللا 
  شليااطيني  ىيااير صااطر ى ،العامااا   83المحاارر  الطفلاا  ماا " ال طيااس ا األيااير ديااا"  ىبااوالااوزراء علااي 

ياراحها، وبلا"  ا ل ايا قباله  باإط خيهاا وهناي ر ايو الاوزراء ال طياس وبو  د لت يجو  االحا  ل.
لهااا شااي مقاار مجلااو الااوزراء بااراا هللا، واع باار الحمااد هللا ى  اع قااال ماا " ومحابم هااا باليااج  الفعلااي 

 .اإلنيا الحبوم  اإليرا يلي  علع ان ها" مبادل القانو  الدولي لحقوخ  نصرارعلع  نضاشيدليل 
 81/2/2182 ،القدس العربي، لندن

  
 بخطوات جادة لنصرة األسرى يطالبونلسطينيون نواب ا 

رىى النواس اإلي ميو  شي المجلو ال وريعي الفليطيني ى  ما  عرضت لاه األياير  المحارر   :راا هللا
عامااا ال ووصاام  عااار  ضااا، شااي جبااي  االحاا  ل اإلياارا يلي والمج مااا  83الطفلاا  ماا " ال طيااس ا

يعي عاا  القاادو والمبعااد لااراا هللا، ىحمااد عطااو ، شااي وىشاااد عضااو المجلااو ال واار  الاادولي ومؤييااا هو.
 صااريحات  اصاا  لاااوقدو بااروو، ى  الوشااد البرلماااني الاابي زار الطفلاا  المحاارر  مثّاال ر اايو المجلااو، 
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باإلضااااش  لاااه بااا   مااا : النا اااس عااا  راا هللا، محماااود مصااالح،  عزياااز دويااا"، وا  واناااه الناااواس، وضااااّ 
وىبااد عطااو  علااع ضاارور  و بااا ، الجهااود لنصاار   طااوطح. والنا ااس المقديااي المبعااد لااراا هللا، محمااد

األيرى بباش  اليبلو باإلضاش  لضرور  ال د ل م  قبل القياد  الفليطيني  وبوبل مي عجل والمج ما 
 الدولي علع وق، هبه المعانا  ال ي يعيوها ىبناء الوعس الفليطيني.

 81/2/2182قدس برس، 
 
 سرائيلية المقبلة ستنعزس سلبا  على العملية السلميةاالنتخابات اإل نتائج :واصل أبو يوسف 

قال عضاو اللجنا  ال نفيبيا  لمنظما  ال حريار واصال ىباو يويا، ن  ون اا ج : نادي  يعد الدي  -عّما  
االن  اباااات اإليااارا يلي  المقبلااا  يااا نعبو يااالبا  علاااع العمليااا  اليااالمي ، نحاااو مزياااد مااا  انطااا خ األشاااخ 

وىضاااا،، لااااوالطدو مااا  شلياااطي  المح لااا ، ن  والن اااا ج المرواااح  لااا   .اليياياااي وال وياااا االيااا يطانيو
  مايز بثيارا  عا  نظير هاا الياابق ، وقاد  باو  نيا   عنهاا، حيا  ينحاو الادا ل اإليارا يلي ىبثار نحاو 

وىوضح بي  ون نياهو ييعع نلاع  عزياز مبان اه االن  ابيا  عبار نثاار  ماواط  الريبا   اليمي  الم طر،و.
بينمااا ود اال   ل اإلياارا يلي ماا  الهاااجو األمنااي،  حاات وااعارات نياارا  ووحماااوو.وال ااو، شااي الاادا

حديثا  شي المعرب  االن  ابي ، مما ي ضح شي الدعاي  االن  ابي  ال ي اي  دمها الليبود ل يجيج  داعو
 الم او، اإليرا يلي  م   طره عليها، وا هاا الييار بف ح الطريخ ىماا وصوله نليها واي مرارهو.

ع بر ى  واألمار األبارز ي مثال شاي ننجااز القا ما  العربيا  الموحاد  ال اي  واير ال وقعاات نلاع نواطالها وا 
للب لاا  الثالثاا  شااي المعرباا  االن  ابياا  المقبلاا و، ومااا عاادا بلاا" شااإ  وا اا  ، اليمااي  الم طاار، يحظااع 

ليياياااي مقابااال وباااي  ى  وبلااا" مااا  واااينه ى  يطلاااخ المزياااد مااا  األشاااخ ا الواااارع اإليااارا يليو. بيصاااوات
 اي مرار العملي  االي يطاني  العدواني  اإليرا يلي  ضد الوعس الفليطينيو.

 81/2/2182 ،الغد، عم ان
 
 بحـق مواطنـيـن مصـرييـن "جريمة داعـش" يدين"الوطني الفلسطيني"  

 ، الجريماا  البوااع ىمااو ،ىدا  ر اايو المجلااو الااوطني الفليااطيني يااليا الزعنااو  بوااد  :ب اارا - عّمااا 
ال ي ار بب ها عصاب  داعو اإلرهابي  بحخ مجموع  م  المواطني  المصريي  شي ليبيا. وىبد الزعنو  

و عبير ع  وجه ظ ماي مجارا   ل" الجريم  النبراء ى المجلو م  مقره بعّما ، ع   دراشي بيا  ص
رهاباه الادموي واإليا ا منا ه باراءو. وعبار ل نظيا منحر، ين حل الدي  اإلي مي غطاء  لبال جرا ماه وا 

 الزعنو  ع   ضامنه ووقوشه والوعس الفليطيني نلع جانس الوعس المصري الوقيخ شي هبه المحن .
 81/2/2182 ،الدستور، عم ان
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 عاما   20مدة  "إسرائيل"بإلغا  اتفاق لشرا  الغاز من  السلطةالسطينيون يطالبون  

مااو بإلطاااء ا فاقياا  ىلط  الفليااطيني  طالباات و صاايات ييايااي  وحقوقياا  الياا: محمااد يااونو -راا هللا 
وقع ها ورب   وليد البهرباء الفليطيني  ما ورب  الطاز اإليرا يلي   قضي بقياا األ ير  ب زويد الورب  

 بليو  دوالر. 8.2الفليطيني  للطاز ال زا ل وليد البهرباء لمد  عوري  عاما  بقيم  
، ووالهي ا  ونيرا يلاوووحرب  المقاطعا  الدوليا و لا الطي، الييايي، ىلوا وقالت الو صيات ال ي  مثل 

المي قل  لحقوخ اإلنيا و، وووبب  ىما و لمباشح  الفياد، شي مؤ مر صاحاشي عقاد ىماو شاي راا هللا، 
اال فاقي  ال ي وقع ها الورب  الفلياطيني ، وهاي وارب   ياها اليالط  الفلياطيني  شيهاا بنياب  ببيار ،  ن 

اياا ط ل مصااادر الطاااز  نمبااا االحاا  ل علااع نحااو يباارو بقاااءه، ويلطااي  واابل دعمااا  الق صاااد دولاا  
 صاااريحا  ل صااادير الطااااز لااادول عربيااا  مجااااور  مثااال  ونيااارا يلوالفليااطيني  قبالااا  واااواطي غاااز ، ويمااانح 

 مصر واألرد .
ه نجازا  ببيرا  شي هبنحققت  ونيرا يلو ن عمر البرغوثي  ونيرا يلاووقال منيخ حمل  المقاطع  الدولي  ل

منااطخ مجااور  مثال شلياطي  واألرد  ومصار شاي وقات  نلاعلهاا  صادير الطااز  ى احاتاال فاقي  ألنهاا 
وآيايا ن يجا  ار فااع  بلفا   ىوروباادول  نلاعواجهت شيه الدول  العبري  موابل ببيار  شاي  صادير الطااز 

   واابل دعمااا   لاا" الاادول والمناشياا  الوااديد  شااي  لاا" األيااواخ. وىضااا،: وهاابه اال فاقياا نلااعال صاادير 
 و.نيقاشهااي را يجيا  الق صاد نيرا يل، لبل" علينا 

اال فاقيا  ال اي وقعات مطلاا العااا الماضاي بحضاور  ن وقالت عضو المجلاو ال واريعي  الاد  جارار 
ا فاقياا   ألنهااممثال عا  اليالط  الفلياطيني  هاو ر ايو يالط  الطاقا ،  وابل  رقاا  للقاانو  الفلياطيني 

  مثاااال هاااابه اال فاقياااا    طلااااس مواشقاااا  البرلمااااا . وطالباااات ى نلااااعيعياااا ، موااااير    علااااخ بالمصااااادر الطب
 لطاء اال فاقي  وعدا اليما  ب نفيبها.نالحبوم  الفليطيني  بالعمل علع 

واليلط  الفلياطيني   يااها شاي وارب   ولياد البهربااء ما   ن وقال ر يو ووبب  ىما و عزمي الوعيبي 
وعليااه شإنااه ييااري علااع هاابه الواارب  مااا ييااري علااع وااربات  اا ل صااندوخ االياا ثمار الفليااطيني، 

محابماا   نلااعقطاااع الطاقاا  الفليااطيني وااهد حاااالت شياااد ببياار ، مواايرا   ى القطاااع العااااو. وىضااا، 
ر اايو هي اا  الب اارول اليااابخ والمحايااس اليااابخ للهي اا  باا ها الفياااد، ومطالبااا  الياالط  ب وااديد الرقاباا  

در الطبيعي  الفليطيني  جزء م  قضايا المفاوضات النها ي ، مع برا  المصا ن علع هبا القطاع. وقال 
ي ااص المصااادر الطبيعياا  قباال اال فاااخ علااع هاابه  ونياارا يلوا فاااخ مااا  ىيانااه ال يجااوز ال وقيااا علااع 

 المصادر شي المفاوضات النها ي .
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انه لل وقياا علاع وىعرس مفوض والهي   الفليطيني  المي قل  لحقوخ اإلنيا و ممدو  العبر ع  اي هج
 هبه اال فاقي ، وعدا قياا اليلط  ح ع اليوا بإلطا ها.

علااع الفلياطينيي  مقاطعاا  الطااز القااادا ماا   ن وقاال عضااو اللجنا  المربزياا  لحربا  شاا ح عباااو زباي 
لاا  ل ازا ىي ا فاقاات ماا الفلياطينيي ،  ونيارا يلو ى مثلما يقاطعو  اليلا األ رى. وىضا،  ونيرا يلو

 نلطاء هبه اال فاقي . نلع يارع  ى ليلط  وا   علع ا
 81/2/2182 ،الحياة، لندن

 
 من الوقوع اي اخ التطبيع الثقااي حذرتوزارة الثقااة الفلسطينية  

حبرت وزار  الثقاش  الفليطيني  باش  المثقفي  والب اس واألدباء العرس م  الوقوع شاي شاخ ال طبياا  :غز 
ع بر  ى  زيار  الوااعر المصاري هوااا الجاخ لمدينا  الناصار  دا ال الثقاشي ما االح  ل اإليرا يلي، م
حيا ه لعد  ىمييات وعري  هنا" زيار   طبيعي .8231الراضي الفليطيني  المح ل  عاا   ا وا 

ىرياال  86/2وقااال الوبياال المياااعد للااوزار  مصااطفع الصااوا، شااي  صااريح مب ااوس لااه يااوا الث ثاااء 
الجااخ حيااس مااا نواار شااي اإلعاا ا ىياااء بواابل ببياار للمج مااا نياا   منااه لاااوقدو بااروو:و ن  الواااعر 

الفليااطيني شاااي دا اال الماااد  المح لااا  عاااا ثمانيااا  وىربعااي ، ووصااافها بيوصاااا، يجااس ىال   ااارج مااا  
و ص يدعي بينه مثق،و. وىوار نلع ى  هنا" م  الجانس الفليطيني م  ياعد الجخ شي الحصاول 

 قاشي  ع  االح  ل.علع ال نييخ لبير حاجز المقاطع  والعزل  الث
مثق، بريطاني البي  دعاوا نلاع شارض حظار  611وشي نفو اإلطار ىواد الصوا، بموق، ىبثر م  

ودعااا شااي الوقاات با ااه نلااع ضاارور  اياا ط ل هاابا الموقاا، لمقاطعاا  االحاا  ل  .ونياارا يلوثقاااشي علااع 
 اإليرا يلي شي باش  مناحي الحيا .

 81/2/2182قدس برس، 
 
 "شهدا  األقصى" على قائمة عباس لقطع الرواتب :بنانيةالل األخبارصحيفة  

جرشت حرس ر يو اليلط  الفليطيني  محمود عباو علع النا اس شاي المجلاو ال واريعي محماد  :غز 
دحاا   مصااير بثيااري  ماا  مااوظفي الياالط ، ماانها ماا  ثباات شعليااا  ىنهااا ويوالااو و دحاا  ، شيمااا باناات 

ومي  ين مااااو  نلااااع براع شاااا ح المياااالح : ب ا ااااس وااااهداء المعرباااا  الييايااااي  غطاااااء  لقطااااا روا ااااس مقااااا
يفيااد بثياارو  ماا  الب ا ااس بااي  الياالط ، باايوامر ماا  ر ييااها، قطعاات روا اابها ال ااي باناات و  األقصااع.

 صار، لهاا بناااء  علاع ىنهااا ما  ىبناااء األجهاز  األمنياا . وال ي واع هااؤالء ببار ىيااما ها عبار اإلعاا ا 
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حبوماا  ال واشااخ ىقاادمت  -حااازا ياا م  الاابي يؤبااد ى  راا هللا  ليؤباادوا ىنهااا ولييااوا دح نيااي و، وماانها
 علع قطا روا س مجموع  م  بوادر واألقصعو وعناصرها شي غز .

ويوضااح ياا م  ى  المقطوعاا  روا اابها يماارو  بظاار، صااعب ، نب ننهااا لااا ي لقااوا ىي وىنصااا، روا ااسو 
 يار المقاوم  الميلح . لبنه ا ها  منب ث ث  ىوهر، موددا  شي الوقت نفيه علع ىنها ل  ي نازلوا ع 

وىبااو ماااز و بينااه ومصاااس بحالاا  ندمااا  لميااير  المفاوضااات ال ااي ي لقااع عبرهااا دعمااا  غياار محاادود ماا  
 ىجل القضاء علع العمل الميلح شي األراضي الفليطيني و.

ياها، وبرغا ى  قطا روا س عناصار واألقصاعو جوباه بااليا نبار ما  القيااد  ال نظيميا  لحربا  شا ح نف
شااإ  عااددا  مماا  قطعاات روا اابها يع زمااو  رشااا دعاااوى قضااا ي  ضااد الياالط  عباار الهي اا  الفليااطيني  
لحقوخ اإلنيا ، ببل" يقولاو  ننهاا يجهازو  لوابوى عربيا  ودوليا   بادى بجامعا  الادول العربيا  ن  لاا 

   راجا اليلط  ع  قرارها.
ش ح شي غز ، ويدعع جماال ىباو حبال،  و فيد مصادر ى رى شي ب ا س األقصع بي  ىحد ىبرز قيادات

عامااا  شااي يااجو  االحاا  ل، قااد قطااا را بااه ىيضااا ، موااير  شااي  83وهااو ىيااير يااابخ ىمضااع ىبثاار ماا  
الوقات نفياه نلاع ىنااه ي اولع منصاس ومياؤول اللجااا  الواعبي  شاي غاز  الداعماا  ل ياار المقاوما و. لباا  

 ىبو حبل رشض و صيا  الحدي  عبر اإلع ا.
 81/2/2182 ،تاألخبار، بيرو 

 
 شعث: بقا  السلطة الفلسطينية صار محل تساول 

حبر مفوض الع قات ال ارجي  شي حربا  شا ح نبيال واع ،  ا ل لقا اه يافراء وقناصال ما  : راا هللا
شاي يارق  »، ما  م ااطر ايا مرار االحا  ل اإليارا يلي ىماوىوروبا لدى اليلط  الوطني  شي القادو، 

 ».ش  الثروات، ويرق  ىموال اليلط  الوطني ىراضي الفليطينيي ، ويرق  با
علاااع ماااابا ن فااااوض ماااا اإليااارا يليي  »و يااااءل واااع   ااا ل اللقااااء الااابي عقاااد شاااي مدينااا  راا هللا، 

عبااار ال هوياااد وااليااا يطا ، الميااا مر شاااي بااال لحظااا ، وايااا مرار يااارق   األرضالميااا مري  شاااي يااارق  
المقاص  ال اص  بنا. هبا بله يجعال  ىموالرق  بها مؤ را لي األمرالثروات الطبيعي  والمياه، ووصل 

م  اي مرار اليلط  الوطني  محال ياؤال ماا هبابا جارا ا وان هاباات لايو شقاط ل  فاقاات الموقعا  ماا 
وىبد وع  لليفراء والقناصال ىهميا  الادعا األوروباي ». نيرا يل، ننما لباش  األعرا، والمواثيخ الدولي 

ق صااادي  لاادعا القضااي  الفليااطيني ، شااي ظاال  صاااعد ان هابااات شااي م  لاا، المجاااالت الييايااي  واال
 االح  ل شي قطاع غز  والضف ،  اص  شي العاصم  القدو ال ي   عرض لهجم   هويد وري . 

 81/2/2182المستقبل، بيروت، 
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 التابعة لعباسمن أهداف حرب غزة أبلغت عنها مخابرات السلطة  %29البردويل:  
ما  األهادا، ال اي  اا قصافها ما   %22با  حمااو، صا   البردويال: ن  وقاال القياادي شاي حر : غز 

االحااا  ل شاااي العااادوا  األ يااار علاااع قطااااع غاااز  ىبلطااات عنهاااا م اااابرات اليااالط  الفلياااطيني  ال ابعااا  
 لعباوو.

وىبد البردويل   ل مقابل   لفزيوني ، ى  األجهز  األمني  شي قطاع غز  قامت بم حق  الموبوهي  شي 
ا االح  ل، لي بي  بعد بل"  ورط و صيات ومرموقا و وم نفاب  شاي جهااز الم اابرات ال اابا ال عامل م

 لليلط  بالعمال .
وباااّي  البردويااال ى  الم هماااي  قااااموا ب قاااديا اع راشاااات ووثاااا خ  طيااار  حاااول  اااورطها شاااي ال  اااابر ماااا 

 االح  ل الصهيوني.
نا" األهاادا، اإليارا يلي الابي يادمر ىثناااء ما  ب %22و وىواار البردويال نلاع ى  الم هماي  اع رشااوا باي 

ما  هابه األهادا، ال اي قادمت ل حا  ل  اا  %71بل حرس مي وب م  جهااز م اابرات عبااو، وى  
 ضربها واي هداشهاو.

وىبااد البردوياال، ى  م ااات األطفااال والنياااء ق لااوا، وعواارات البيااوت دماارت علااع رؤوو يااابنيها جااراء 
   ل ريومات بروبي  ومعلومات م  م ابرات اليلط . قديا هبه المعلومات ل ح  ل م  

 81/2/2182، المرزز الفلسطيني لإلعالم
 
 العرب من التقسيم والسطين من الضياع أنقذاتح: الشعب المصري بثورته العظيمة حرزة  

جاناس واقيقه  نلاعالواعس الفلياطيني يقا،  ن القوايمي  ىيام قال الم حد  بايا حرب  ش ح : راا هللا
المحدقا ، والماؤامرات ال اي  حاا" ضاد  األ طااري وقياد ه الوطني  وجيوه العظايا شاي مواجها  المصر 

، انط قاا ل مريار الموااريا ال قيايمي  وىراضايهامبان  مصار ووحاد  واعبها  ىوالمصر، وال ي  ي هد، 
الوااعس المصاااري  ى للااوط  العرباااي باشاا  وللقضاااي  الفليااطيني  علاااع وجااه ال صاااوص، مؤباادا علاااع 

 العرس م  ال قييا وشليطي  م  الضياع. ىنقبالعظيم   بثور ه
الباال العرباااي ميااا هد، شااي هااابا الم طاااط الجهنمااي الااابي بااادى باااانق س  ى ، ىماااوالقوايااامي  وىوضااح

قام الفليطيني ،  األراضيومحاوالت شصل قطاع غز  ع   2116حماو شي صي،  مزعوم   نمار  وا 
يناء، والبي ا ب  طوات م ياارع  شاي  نفيابه شاي المصري  شي صحراء ي األراضي نلع م د بحدودها 

المواروع الموابوه بعاد ثاور  يولياو المجياد  ال اي قااا بهاا  نيقاا،الميلمي  شي مصر، و ا  اإل وا عهد 
 الوعس المصري العظيا.
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باالربيا » اإلع مياي  ىوالفوضع ال  ق  ال ي ييميها بعض اليبج الييايايي   ى القوايمي  وىضا،
دينياا  ومبهبياا  وطا فياا  وقبلياا  بح اا ، وا   ىيااواياا بمال لموااروع ال قياايا علااع  نال مااا هااي« العربااي

 هبا الموروع واضح المعالا شي بل م  شليطي  يوريا والعراخ واليم  وليبيا واليودا .
 81/2/2182، الحياة الجديدة، رام هللا 

 
 زةاي غ األخيرةمقبول: حماس تتحمل المسوولية زاملة عن التفجيرات أمين  

مقبااول، حرباا  حماااو، الميااؤولي   ىمااي ياار المجلااو الثااوري لحرباا  وشاا حو  ىمااي حّماال : وشااا –راا هللا 
بامل  ع  الجرا ا وال فجيارات ومحااوالت االغ ياال اليوميا  ال اي ي عارض لهاا باوادر ومناضالو الحربا  

 شي قطاع غز .
ميايطر ىمنياا علاع قطااع الث ثااء: وحربا  حمااو هاي ال ىماوماوطني  إلباع وقال مقبول شي حدي  

وهاااجا  اآللياا غااز  و علااا باال صااطير  وببياار  شااي القطاااع، وهااي  علااا جياادا ماا  الاابي شّجاار الصااراشات 
 ىحيااءم  قيادات حرب  ش ح ومنصا   82البنو" العامل  شي القطاع، وعناصرها ها م  شجروا منازل 

 لاااأل  وآ رهاااا األ يااار ياااال الاااببرى العاوااار  الي واااهاد الااار يو يايااار عرشاااات، وبااابل" محااااوالت االغ 
 األعماال: وحمااو   حمال المياؤولي  باملا  عا  بال هابه وىضاا، و.باألمويويدا   ميمو المناضل 
 و. اإلجرامي 

 81/2/2182، الحياة الجديدة، رام هللا 
 
 غزة "لعب بالنار" حماس لالحتالل: التهديدات ضد  حرزة  

درها جاايو االحاا  ل اإلياارا يلي، نلااع وصاالت ريااال  ماا  بلمااات معاادود ، مصاا: غااز  ض ضااياء  لياال
هوا ، بعض ىهالي قطاع غز ، ُ حّبرها شيها م  حرس نيرا يلي  مقبل . وببرت الريال  ال اي ىريالت، 

 يوا الث ثاء: ونحبربا، ياع  المواجه  اق ربت، عليبا النجا  بينفيباو.
الجدياااادو، ىّ  هاااابه  حماااااو، نيااااماعيل رضااااوا ، لاااااوالعربيحرباااا  القيااااادي شااااي  عاااادّ  ،شااااي مقاباااال بلاااا"

ال هدياادات ولعااس بالنااار، ولاا    يفنااا ولاا   بياار وااوب  وااعبنا، شالوااعس الفليااطيني ال اا، حااول  يااار 
المقاوماا  والمقاوماا  جاااهز  لباال واايء، علااع الاارغا ماا  اياا بعاده ىّ   بااو  هنااا" مواجهاا  مويااع  مااا 

 االح  ل شي وقت قريسو.
  ل شااي باال م ططا ااه اليااابق  ضااد القطاااع، يعاازو رضااوا ، اياا بعاد حاارس وايااع ، نلااع شواال االحاا

ويراه  علع ىّ  ىي وحماق و نيرا يلي ، يُ منع بالفول بما اليابخ، مؤّبدا  ىّ  ال هديدات لطز  ومزايدات 
 نع مي  لبيس ىصوات النا بي  الصهاين  شي االن  اباتو.
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ا يلي ، ويقااول، نّ  حرب ااه وعلااع الاارغا ماا  بلاا"، ُيبقااي القيااادي شااي وحماااوو، مجاااال  ألي وحماقاا و نياار 
ومعها المقاوم  والوعس الفليطيني، ييداشعو  ع  ىنفيها، وييردو  علاع ىي عادوا  قاد ييا هدشها، 

 محّبرا  االح  ل اإليرا يلي م  واللعس بالنارو، واي ط ل االن  ابات الدا لي  بورق   هديد للحرب .
 81/2/2182، العربي الجديد، لندن

 
   اي غزةونروا" مسوولية حياة الناس اي مرازز اإليوااأل تحمل " "الشعبية" 

حّملت الجبه  الوعبي  ل حرير شليطي  وبال  واألونرواو ميؤلي  حيا  الناو شي مرابز اإلياواءج  -غز  
 ألنها صاحب  الميؤولي  األولع شي  وشير مقومات الحيا  وعوامل الي م  ليبانها.

علع ىنها ال  عفاي مؤييا  الر ايا  وبابل" حبوما   -الث ثاءشي بيا  صحفي اليوا -ووددت الجبه  
وحااابرت مااا  ى  الجمااااهير الفلياااطيني  لااا   صااامت  ال واشاااخ وبااال الجهاااات المعنيااا  مااا  مياااؤوليا ها.

 طوي  ، مؤبد  ى  الطوشا  قادا ال محال  ول  يرحا ىحد ا.
 81/2/2182، المرزز الفلسطيني لإلعالم

 

 اإلسرائيليةخدم طريقة اريدة القتحام الحواسيب الحزومي ة : حماس تستياإلسرائيل "المصدر" 
ا ىّ  حرب  حماو ال  يلو ُجهد ا شي محارب  نيرا يل ليو  زهير ىندراوو: -الناصر   بات جليًّا وواضح 

لحاااخ األضاارار الجياايم  بهااا، وشااي  ااا شااي مياايل  اق حاااا الحواياايس وا  عياابري ا شقااط، باال ُمواجه هااا ىيض 
نيرا يل ريميًّا بيّنه شي الينَ ي  الماضيَ ي  ا  رخ قراصن  حواييس م  قطاع غّز  هبا اليياخ، ىقّرت 

 بعض الهي ات شي نيرا يل بوايط  شيروو لديه  ب ي" شريد: األش ا اإلباحي .
وقاااال موقاااا االمصاااادرال اإليااارا يلّي نّ  قراصااان  شليااااطينيو  واااّنوا شاااي الياااانَ ي  الماضااايَ ي  هجمااااات 

ا، بهااد، ياارق  المعلومااات ماا  الوااربات والمنّظمااات بات األهمياا  اإلياا را يجي  نلب رونيا  م طااّور  جاادّ 
شي نيارا يل. ولفات الموقاا اإليارا يلّي نلاع ىّ  هابا ماا بوافه  قريار نوار ه صابا  ىماو االثناي  وارب  

 حت عنوا  اي جاوزو  القّب  الحديديا ال. وقاد ُوّجهات الهجماات ال اي  Trend Microال يمي  األمريبي  
ال  جاه ىهدا، نيرا يلي  م   وادا  قا Operation Arid Viper” اعملي  األشعع الجرداء“ت بايا حظي

 شي ىلمانيا، ولب   قول الورب  نّنها جرت شي الواقا بوايط  قراصن  م  قطاع غز .
وبحيس الورب  شاإّ  الهجماات قاد طالات ىجهاز  الحاياوس شاي مبا اس الحبوما ، واربات المواصا ت 

دي البني  ال ح ي ، منّظم  عيبري  ومؤيي  ىباديمي  واحد ، علع الرغا م  ىنهاا ال  قاّدا العام ، مزوّ 
ىياا  ىدلاا  عاا  هوياا  الهي ااات ال ااي يااقطت ضااحي   لاا" الهجمااات. وىوااارت الواارب  المااببور ، بحيااس 
 الموقا اإليرا يلّي، نلع ىّنه طريقا  العمال بانات عبار رياا ل ُوّجهات نلاع الماوظفي  شاي  لا" الواربات



 
 
 
 

 

           89ص                                     3492 العدد:    81/2/2182 األربعا  التاريخ:

وقد  ّا نغراؤها بويا ل و ع الا ي ّا  فصيلهاال لف ح الملفات المرشق . بعد ش ح المل، المرشخ شي البريد 
اإللب روني، ىضا، الموقا اإليرا يلّي، يواّطل نفياه مقطاا شياديو قصاير  اا دمجاه ماا برناامج ضااّر، 

ع  الحايوس البي حي  ي ا شي ال لفي   وطيل مل، آ ر، يّ صل ما  ادا مربزي ويوّشر معلومات 
وصل نليه، بهد، معرش  نبا ما با  حايوب ا جديد ا ىْو حايوب ا يوجد عليه البرنامج بالفعال. بعاد بلا"، 
حصاااال موااااّطلو ال ااااادا علااااع نمبانياااا  الوصااااول للمااااواد ال ااااي علااااع الحايااااوس المصاااااس بااااالفيروو. 

عمال الهجماات بانات شرياد  باإلضاش  نلع بل"، ىواارت الوارب  األمريبّيا  شاي  قريرهاا نلاع ىّ  طريقا  
وهاااي األولاااع مااا  نوعهاااا. ح ّاااع اآل ، واااّدّدت وااارب  ال ااايمي  األمريبّيااا ، شاااإّ  اليااالو" المعهاااود مااا  
المهاااجمي  هااو نغااراء المهاااَجمي  ب وااطيل ملفااات   نّباار بيواارط  شيااديو ىو صااور ولبنهااا  وااّطل باارامج 

 ضاّر .
 لقا يا دو  ى  ي وقّاا م لقّاوا الرياا ل بلا"، وبينماا  ولفت نلع ىّ  دمج األش ا اإلباحي  ال ي  ّا  وطيلها

ها علع حايوس المب اس،  هاد، نلاع جعلهاا يواعرو  باالحرج وعادا ال بليار عا  البرياد الموابوه، وقاد 
 ىدى بل" نلع  قليص شرص البو، ع  البرنامج الضاّر بوبل ببير.

اا البرناامج، مناب نحاو عاامي ، الش ا   ووّدّدت ورب  ال يمي  األمريبّيا  شاي  قريرهاا علاع ىّناه بادى ايا  د
. شاي المقابال، شقاد نواطت 2183نلع ىّنه ار فا بوبل ملحوظ قبل نحو عاا واي مّر ح اع نهايا  عااا 

ياارا يل، علااع حااّد قااول الموقااا  ماا   لاا" ال ااوادا حملاا  ببياار  لياارق  وثااا خ ماا  حواياايس شااي مصاار وا 
 اإليرا يلّي.

ر ياباي السال الم  صصا  شاي ىما  الحوايايس النقااس هبا وبو،  قرير دولي ىصدر ه ورب  اباياب
ىل، محاول  ا  راخ لمواقا الب روني  نيارا يلي  عبار وابب  االن رنات شقاط  311ع   يجيل ما يقارس 

. ويجّل ال قرير الابي  نااول 2183بي  وهري بانو  ثاني اينايرال وآبار اماروال م  العاا الماضي 
هجما  ا  اراخ ايا هدشت نيارا يل، وصانفها شاي  427.477لا،  هديدات الهجمات االلب روني  شي العاا

شااي العااالا ماا  حياا  المناااطخ األبثاار  طااور  شااي  صاافح االن رناات. وىوااار ال قرياار الاابي  32المر باا  
هجماا  نلب رونيا  علااع  412.222نوار ه صاحيف  اجيااروزاليا بوياتال اإليارا يلي  نلااع  ياجيله حاوالي 

 .41، حي  صنفت شي المر ب  2184الف ر  م  العاا الماضي وببات اإلن رنت اإليرا يلي  شي نفو 
ونقلت الصحيف  ع   براء شي مجال مراقبا   هديادات االن رنات قاولها: نّ  اإليارا يليي  ليياوا ضاحايا 

هجماا  نلب رونياا  شااي العااالا مصاادرها نياارا يل. ووشق ااا لل بااراء شااإّ   1.12شااي هاابا المجااال شقااط شباال 
ر عرض  ل هديدات اال  راخ عبر  يلل برامج  بيثا  نلاع حوايايبها وهاا م صفحي االن رنت ها األبث

بحاجا  نلاع بارامج وقا يا  قااادر  علاع مباشحا  هابه ال هديادات. بمااا ىشااد ال قريار، ىّ  نيارا يل والواليااات 
الم حد  األمريبي  اح ل ا بالمر ب  الثاني  بي  الدول ال ي  ريل ريا ل بريد نلب روناي موابوه ، و ع بار 
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لصااي  األولااع شااي هاابا المجااال. ونجااح قراصاان  عاارس وغياارها شااي  عطياال مواقااا وزار  ال علاايا، ووزار  ا
الزراع ، ويلط  المطارات والمواني، وحزس الليبود الحابا، ومراقس الدول ، ومجمعات  جاريا  ببارى، 

لعناااوي  حياا   ااا وااطس صاافحا ها األولااع و ثبياات  وقيااا اىنونيمااووال مبانهااا. بمااا  ااّا نواار قا ماا  با
اإللب روني  ومعطيا ها الموافر  ال اصا  بمواقاا عاما  ىو حياابات  اصا  وىرقااا هوا ا، محمولا  بعاد 
 عرضااها هااي األ اارى لهجمااات مماثلاا ، بمااا يياا بدل القراصاان  بعااض الصاافحات الر ييااي  ويضااعو  

 مبانها وعارات معادي  إليرا يل ىْو يا ر  منها.
 81/2/2182، رأي اليوم، لندن

 
 زي: استيراد السلطة الفلسطينية للغاز اإلسرائيلي ُيعد  خطأ  وطنيا  واستراتيجيا  عباس ز  

لفباار  اياا يراد  رشضااه عضااو اللجناا  المربزياا  لحرباا  شاا ح، عباااو زبااي: ىبااد محمااد عبااد هللا -راا هللا 
 الطاز اإليرا يلي نلع شليطي .

يمير ، وعقد ا فاخ الي يراد غاز وقال زبي وننه م  غير المنطقي ى   قوا مجموع  م  المن فعي  بال
ضاااااي  قاالحااااا  ل، شهااااابا يع بااااار  طاااااي وطنياااااا  وايااااا را يجيا ، وعليناااااا ى  نباااااو  حراياااااا  وىمنااااااء علاااااع ال

 الفليطيني و.
وىضا، ن  ا فاقي  الطاز الموقع  باي  ممثلاي  عا  القطااع ال ااص الفلياطيني، وممثال عا  الحبوما  

ا الماضاااي، يااا عطي نيااارا يل الوااارعي  للااا حبا ىبثااار الفلياااطيني ، وو صااايات نيااارا يلي ، مطلاااا العاااا
 باالق صاد الفليطيني.

و ااابا، وبياا، يمبننااا ال ااوض شاااي معادلاا  الطاااز، ال ااي ىصاا   هاااي موضااا ناازاع نياارا يلي، ولبنااااني، 
ومصااري، ويااوري، و ربااي، وقبرصااي ا...ال، لمااابا علينااا الااد ول شااي ا فاقياا  ال نعلااا بياا، ياايبو  

 مي قبلهاو.
 81/2/2182، القدس، القدس

 

 االعتقال السياسي حماس تطالب بموقف السطيني موحد ضد  حرزة  
نااّدد القيااادي شااي حرباا  حماااو نااادر صااواشط ، باياا مرار حملاا  االع قاااالت الييايااي  ال ااي :  راا هللا

  نفبها ىجهز  اليلط  شي الضف  الطربي  المح ل  ضد وىبناء شصا ل المقاوم و، وشخ  عبيره.
ال، ن  االع قاااالت الييايااي  2-86ي  صااريح صااحفي صاادر عنااه اليااوا الث ثاااء اوقااال صااواشط ، شاا

 عماااال علااااع  اااادمير النياااايج المج معااااي، و ضاااارس الياااالا األهلااااي، محاااابر ا ماااا   ااااداعيا ها علااااع ملاااا، 
 المصالح .
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وطالس صاواشط  بضارور  وقا، هابه اليياياات وبوابل شاوري وجااّدو، داعي اا نلاع ضارور  وجاود موقا، 
ي لرشضااها، وضاارور  وقااو، الجميااا ىماااا ميااؤوليا ها الوطنياا  ماا  ىجاال المحاشظاا  ماا  الباال الفليااطين

 علع وحد  الوعس و  حمه.
وشاااي ياااياخ م صااال، قالااات حربااا  حمااااو، شاااي بياااا  صاااحفي، ن  األجهاااز  ال ابعااا  لليااالط   يااا  دا 
وييايااا  النقااال ال عيااافيو للمع قلاااي  الييايااايي  نلاااع ياااج  ىريحاااا المربااازي شاااي محاشظااا  ىريحاااا، وااارخ 

 الضف  المح ل .
وىعادت الحرب  يبس  ل" اإلجراءات لا و طييس ويا ل اإلع ا والمؤيياات الحقوقيا  عا  حالا  ىول ا" 

 المع قلي ، و طييس ىوضاعها وملفا هاو.
 81/2/2182، المرزز الفلسطيني لإلعالم

 

 : االحتالل مستمر اي مشروعه االستيطاني"الشعبية" 
ي  ى  مصااادق  مااا ُيياامع واللجناا  المحلياا  لل  طاايط والبناااء شااي ىباادت الجبهاا  الوااعبي  ل حرياار شليااط

وحااد  اياا يطاني  جنااوبي القاادو المح لاا  ياادلل علااع ى  هاابا  2241القاادوو علااع  طاا  بناااء  واامل 
البياااا  مااااٍض شاااي  جيااايد مواااروعه، وشاااي جرا ماااه ويياياااا ه العنصاااري  والفاواااي  ضاااد واااعبنا، وشاااي 

   الدولي .ان هابه الصار  والصريح لقرارات الورعي
ال: ون  هاابه القاارارات مااا هااي ناّل يياياا  صااهيوني  2|86وقالاات الجبهاا  شااي بيااا  لهااا اليااوا الث ثاااء ا

، وهااي   صاااعد دومااا  بااو ير  يااريع  8276ممنهجاا  وم واصاال  منااب احاا  ل األراضااي المح لاا  عاااا 
المنحاز  للبيا ، وانوطال  بورق  م  ىوراخ االن  ابات، مي طل   واطؤ اإلدار  األمريبي  والدول الطربي 

 المج ما الدوليو.
 81/2/2182قدس برس، 

 
 توأمان سياميان والدولة الفلسطينية "أحالم يقظة" والسلطة "إسرائيل"يعلون:  

،  باادو شيهااا نياارا يل شااي وضااا اياا را يجي اإلياارا يلي، موواايه يعلااو ، صااور  جيااو الاادشاع ريااا وزياار 
اع باار ىنهااا شااي حاال ماا  الملاا، الفليااطيني الاابي  ااديره نياارا يل مااريح رغااا ال باادالت الببياار  حولهااا، و 

محاور   شا للفرز الثنا ي البي حدده جورج بوو االب  و بناه  3. وقيا يعلو  المنطق  نلع وبحبم و
ال ياامي  الرومانيااي  الربيااا و، راشضااا قبااول ومحااور الوااروو ومحااور ال يااروالبثياارو  شااي المنطقاا  بااي  

 ، قا   ى  الصور  ملون  ىبثر.والو اء اإلي ميووداوي  وال يمي  الي والعربي



 
 
 
 

 

           22ص                                     3492 العدد:    81/2/2182 األربعا  التاريخ:

وجاااءت ىقااوال يعلااو  شااي مقابلاا  ميااجل   اصاا  بااالمؤ مر الثااام  لاااومربز ىبحااا  األماا  القااوميو شااي 
 جامع   ل ىبيس، البي ىطلخ ىعماله ىول م  ىمو شي  ل ىبيس.

األرباااا  العامااا  شاااي الجااايو  وردا  علاااع ياااؤال حاااول ال حاااديات ال اااي يااايواجهها الااار يو الجدياااد لهي ااا 
ننااه ىوال، علااع الجاايو ى  يعطااي ردا علااع  اإلياارا يلي الاادشاعاإلياارا يلي، غااادي آيزنبااوت، قااال وزياار 

مواجها  واقاا ىمنااي و، نلاع جانااس ومعربا  ماا بااي  المعاار"وال طاورات األمنيا  الحاصاال  ىو ماا وصافه بااا
ع غاز . وىضاا، ى  نيارا يل نجحات شاي شاي لبناا  وياوريا ويايناء والضاف  الطربيا  وقطاا وغير مي قر

 األعواا األ ير  شي مواجه  هبه ال حديات علع الرغا م  بعض اإل فاقات.
نمااا يواجااه  وال هدياادات ال قليدياا ووقااال ن  الجاايو اإلياارا يلي ال يواجااه  اليااابق  ماا  جيااوو نظامياا  وا 

الصااااواريخ والحاااارس صااااعود م اااااطر ال نظيمااااات واإلرهابياااا و، حيااااس  عبيااااره، والقاااابا ، الصااااارو ي  و 
اإللب روني  ايايبرال، وى  علع الجيو م ءم  نفيه لهبه ال طييرات  نظيميا م    ل نغ خ وحادات 
ىصبحت قديم  ألنها ىقيمت لمواجه  م اطر لا  عاد قا ما ، شاي مقابال ننوااء وحادات جدياد  لمواجها  

 نوعي  الم اطر الجديد .ال حديات المي جد ، نضاش  نلع نحدا   طيير شي العقلي  والوعي حول 
المحور ومحاورج المحور األول هو  3وىضا، ىنه عندما ينظر نلع الورخ األويط الم طير شهو يرى 

، حياس  ياامي ه، والاابي  قاوده نياارا  ويم ااد نلاع دموااخ وبيااروت ووصال ى ياارا  نلااع والوايعي الراديبااالي
نيااارا  هاااي ال طااار األياياااي شاااي  العاصااام  اليمنيااا  صااانعاء. وقاااال نناااه مناااب الثاااور  اإليرانيااا  ىصااابحت

 .وظاهر  عابر والبي وصفه بينه  وداعووالمنطق  وليو  نظيا 
اإلياا ا الواايعي الم طاار، ووياارى يعلااو  ى  نياارا   حاااول شاارض هيمن هااا علااع المنطقاا  اياا نادا نلااع 

، وقااال ن  هاابا ال طاار ي زايااد شااي ظاال المياااعي اإليرانياا  للحصااول علااع الياا   النااووي. وال  صااي
ماا هبا الواقا شإ  نيرا يل لييت م فرج  شي هابا الموضاوع بال باا  لهاا الادور األياياي شاي نقنااع وى

 العالا بي  نيرا   بني مفاع ت نووي  ألهدا، عيبري .
ث ثا  بقياد  و محور غريس نيبيا وهو محور اإل وا  الميلمي وىما المحور الثاني حيس يعلو ، شهو 

حماي ا  ووهي  ربيا العضو شي حل، ومال األطليي انا وال وقطر وييايي ، حيس  عبيره،  بيانات
، بمااا قااال، نضاااش  نلااع مصاار شااي ش اار  ر اياا  محمااد مريااي، لباا  األماار  طياار شااي ىعقاااس وشااي غااز 

حيااس  عبيااره شااي مصاار وعاازل مريااي. وقااال ن   هديااد هاابا المحااور واإل ااوا   واالنقاا س المضااادو
 الميلمي  ال يزال قا ما.

و داعاااوو، حياااس يعلاااو ، والااابي يوااامل  نظيماااات مثااال ومحاااور الجهااااد العاااالميو  هاااو المحاااور الثالااا
 والقاعد  وجبه  النصر  شي يوريا.
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الماار بط بالواليااات الم حااد  األميربياا ،  والمحااور األبباار العربااي الياانيوالمحااور الرابااا هااو مااا ىيااماه 
 اوا  الميالمي  وحربا  والبي ال قت مصالحه شي بعض األمور ماا مصاالح نيارا يل مثال مواجها  اإل

 حماو ومحارب   نظيمات الجهاد العالمي.
وقال ن  هنا" شارص عدياد  إليارا يل ماا هابا المحاور لايو بالضارور  ى    ارجا نلاع  طاوات عمليا  

 شي الف ر  القريب  ىو ى  يجري االح فال بها ريميا ىو ال وقيا علع معاهدات.
نماا هاو ىمار  وجاد وىوضح ى  ما يحصل شي العالا العربي لايو ربيعا ا عربياا ولايو  ريفاا نيا ميا، وا 

 شيه ىلوا  ىبثر، وال ي يجس ان هاز الفرص ال ي يوشرها، حيس  عبيره.
ردا علااع يااؤال ن  بااا  الجمااود الييايااي مااا الياالط  الفليااطيني  وعاادا قبااول نياارا يل لمبااادر  الياا ا 

ل شاي المنطقا  ال اي  حاد  عنهاا، قاال إليارا يل ماا عاد  دو  والفارص الجدياد والعربي  هو العا خ ىماا 
الفليااطيني  -نبا  حاادثت نلااع جيراننااا و حدياادا القيااادات، ياا رى ى  الموضااوع اإلياارا يلي ويعااالو  ننااه 

ماا يهمهاا هاو نيارا  واإل اوا  الميالمي  وحمااو و نظيماات الجهااد  …لايو شاي رىو يالا األولوياات
ضا، ىنه  ارجيا قد يبدو ى  هبا الموضوع شي . وىوالفليطيني –العالمي وليو الموضوع اإليرا يلي 

 رىو يلا األولويات لب  شي الواقا حجمه ىقل ببثير بالنيب  اله مامات هبه الدول.
ال يمباااا   جاهلاااه مطلقااااا، لبنااااه لااايو الياااابس ىو المحاااار"  الفليااااطيني-وقاااال ن  الصااااراع اإليااارا يلي 

، األوروبي  بانت وما زالات  ع قاد األيايي للصراعات شي المنطق ، علع الرغا م  ى  بعض األطرا
ى  هاابا الصااراع هااو محاار" الصااراعات األ اارى شااي المنطقاا ، وى  هنااا" بعااض األطاارا، شااي نياارا يل 

الثااور  شااي  ااونو ومصاار لااا  حصاال بيااببه، والحاارس األهلياا  شااي يااوريا لااا و ع قااد بلاا". وىضااا، ى  
-راع اإلياااارا يلي . و ياااااءل مااااابا ييحصاااال شااااي هاااابه المناااااطخ لااااو جاااارى حاااال الصااااو حصاااال بيااااببه

، هااااال يااااا ن هي هااااابه النزاعاااااات؟ وبلااااا" شاااااي محاولااااا  لل يبياااااد علاااااع ى  حااااال الصاااااراع ماااااا الفلياااااطيني
 الفليطينيي  ليو ضروريا للمنطق .

يرى يعلو  ى  ال عامل ما المل، الفلياطيني يجاس ىال يباو  ما   ا ل البحا  عا  معاهادات طويلا  
نمااا يجااس  األمااد وال وقيااا علااع ا فاقيااات شااي اح فاااالت رياامي ، أل  مواقاا،  وندار  الصااراع بحبماا ووا 

الحال ما  والطرشي  م باين  جدا ول  ي ا جير الهو  بينهما شي الف ار  القريبا . لابا يادعو نلاع ماا ىياماه 
 .والي ا االق صاديووهي ال يمي  الثاني  لما يوص، با واأليفل نلع األعلع

ياد ىناه انفصالنا عانها ييايايا، شلا  يصاو وا شاي نح  ال نريد اليايطر  علايها االفلياطينيي ال وجووقال: 
. لبا يرى ى  األهدا، والبنييت، ولديها حبوم  وبرلما  علع الرغا م  ىنها قرروا االنفصال لبياني 

ماا   اا ل  طااوير مواااريا  واألياافل نلااع األعلااعووى  يبااو  الحاال ماا   وم واضااع ويجااس ى   بااو  
نواء البنع ال ح  ي ، زاعما ىنه ال يمب  ى   بو  دولا  شلياطيني  دو  ى  اق صادي  وال نييخ األمني وا 
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ىح ا وما نيرا يل وى  الحدي  ع  ننواء دول  منفصل  ع  نيرا يل هو  ومر بط  بحبل الصر و بو  
، حيس يعلو ، وى  ال مبا  للفصل لب  هنا" نمباني  ل يا ق لي  اليياياي  وهابا ماا هاو قاا ا ويقظ 

 خ رؤي ه.اليوا شي الضف  الطربي  وش
وادد يعااالو   ا ل المقابلاا  علااع ى  نيارا يل ليياات معنيا  بااي   نهااار اليالط  الفليااطيني  وى    حماال 
نياارا يل مياااؤولي  الضاااف  الطربيااا  المدنيااا ، وى  اليااالط  لااا   نهاااار ببااال األحاااوال، مع بااارا بلااا"  هديااادا 

 شليطينيا شارغا قدم ه بعض األطرا، اإليرا يلي .
واج يا  جني  شي االن فاض  الثاني ، حبرت جهات نيرا يلي  بي   ويور الواقيالووقال ننه عوي  حمل  

االج يا  ييؤدي نلع انهيار اليلط  الفليطيني ، لب  اليلط  لا  نهاار حينهاا علاع الارغا ما  ر يياها 
ىي ى   وقدر  وظيفي  م  األيفلووق با" ياير عرشات با  ضعيفا، واليبس شي بل" ى  اليلط  لديها 

 رها يياييا ال يعني ىنها ي نهار وظا فيا.انهيا
واهيااا أل  هنااا" ىطاارا،  ونلقاااء مفااا يح الياالط ووىوضااح ى   هدياادات ر اايو الياالط  محمااود عباااو بااا

و واصااال دور الياااالط . وقااااال ن   وياااا  لق، هاااابه المفاااا يحوعدياااد  شااااي شااا ح وشااااي الاااادا ل وال اااارج 
منهااا نياارا يل، وزعااا ى  بانيااحاس نياارا يل  يااروا اق صاااديا شااي المناااطخ ال ااي انيااحبت  الفليااطينيي 

مااا  القطااااع  يااارت آال، العاااا  ت مصااادر رزقهاااا مااا  العمااال الميااا وطنات، مااادعيا ى  االق صااااد 
الفلياااطيني شاااي الضاااف  الطربيااا  يقاااوا علاااع د ااال األياااادي الفلياااطيني  العاملااا  شاااي الميااا وطنات وشاااي 

 نيرا يل وليو م  ال برعات ال ارجي .
يرا يل واليلط  الفليطيني  ىوبه ب وىمي  ييامي  وال يمب  شصلهما علاع الارغا وقال ن  الوضا بي  ن

 م  ىنهما انفص  يياييا.
وشااي  طرقااه لألوضاااع شااي قطاااع غااز ، قااال يعلااو  ن  الياالط  الفليااطيني    لاات عاا  ميااؤوليا ها شااي 

لليااالط  حاولناااا بعاااد الجااار، الصاااامد الياااما  والقطااااع بعاااد الحااارس األ يااار  علاااع قطااااع غاااز . وقاااال 
، وىوضااح ىنااه شااي والفليااطيني  بال نياايخ مااا مصاار الااد ول نلااع القطاااع وهااا رشضااوا االفليااطينيو ال

ىعقاااس الحاارس  وااابلت لجناا  ث ثياا  إلدار  المعاااابر   واابل مااا  منيااخ عمليااات جااايو االحاا  ل شاااي 
نال ى  الضاف  الطربيا  ور اايو الحبوما  الفليااطيني  راماي الحمااد هللا والمبعاو  األممااي روبارت ياايري، 

اليلط ، حيس يعلو ،  هربت م   حمل ميؤولي  القطاع. وقال ن  نيرا يل طلبت ما  اليالط   اولي 
المعااابر معهااا نال ىنهااا  هرباات ماا  بلاا" وا  ااارت ال وجااه نلااع المؤييااات األممياا  والمحبماا  الجنا ياا  

 الدولي ، وقال ن  اليلط   طالس بالص حيات لب  ال  ريد  حمل الميؤوليات.
ى  نياارا يل لااديها القاادر  علااع المناااور  شااي ندار  الوضااا شااي غااز  وى   ياا  دا يياياا  العصااا  وىضااا،

 .اي را يجي وى  لبل" ىثرا نيجابيا لصالح نيرا يل بنظر  بإيرا يلوالجزر  شي القطاع المر بط 
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ياا  الياات بااي  الاادول الطرب وا فاقااا وااام وي علااخ بااالمل، اإليرانااي، قااال يعلااو  ن  نياارا يل  ريااد  وشيمااا
يرا  وليو ا فاقا شي موضوع محدد. وبرر الموق، اإليارا يلي بينهاا  فضال ىال ي وصال الطارس نلاع  وا 
ا فاااخ نااووي مااا نياارا  علااع ا فاااخ ياايء بالنيااب  إلياارا يل، أل  بلاا" يااي يح للطاارس شاارض المزيااد ماا  

 العقوبات علع نيرا  وضعضع  األوضاع دا ل نيرا .
 81/2/2182، 41عرب 

 
  ضد حماس" أمر ال شك ايه أخرى"جولة  :ليبرمان 

حماال وزياار ال ارجياا  اإلياارا يلي  ىشيطاادور ليبرمااا  بوااد  علااع قاارار حبوم ااه ماا  العاااا : حلمااي مويااع
ىمار ال وا"  وجولا  ى ارى ضاد حمااووعلاع غاز ، مؤباد ا ى   والجار، الصاامدوالماضي بوقا، حارس 

 والليباودوواد  الروايا  ال اي يوايعها ىنصاار اإل بااري هااجا ليبرماا  ب وواالووشي مقابلا  ماا موقاا  شيه.
. وقاال: وبا ا هاراءو، واع بر ى  بل" وجاثي  علع ربب يهاوبي  الحرس األ ير  علع غز   ربت حماو 

واضح اليوا، لبل بي عقال، ى  بال األحاديا  عا  ى  حمااو جاثيا  علاع ربب يهاا، و طلاخ الرجااء، و
ت ال ااي ياايطالس بهااا شااي المفاوضااات اال   شياا  هااو ىحااد االل زاماااو. وىعلاا  ى  وهااو باا ا هااراء شقااط

القضاااء علااع حبااا حماااو. ال يمباا  قبااول ىال يبااو  هاابا هاادش ا مربزيًّااا للحبوماا  المقبلاا ، وواضااح ىننااا 
نق، ىماا جول  رابع  ضد حماو. لقد رىينا االي عراض العيبري شي غاز ، ونحا  نعار، ىنهاا طاوروا 

 .وي طا رات م  دو  طيار وقدرات حرس يايبر 
وم  الجا ز ى   وديد ليبرما  علع وجوس نطاح  حبا حماو يوبل ىرضي  لمطالب ه الميبق  باوزار  
الاادشاع شاااي الحبومااا  المقبلااا . ومعااارو، ى  ليبرماااا  ا  لااا، ىثنااااء الحااارس ماااا ن نيااااهو ووزيااار الااادشاع 

صاحيح ىنهاا و: وواالومووي يعلو ، و رج غاضب ا م  اج ماع وزاري. وقال ع  بلا" شاي المقابلا  ماا 
لا يقبلوا رىيي، لب  رىياي باا  مياموع ا. وقا، الق اال األ يار ما  دو   ياوي  ماا حمااو لاا يقبال شاي 
ا ى   المجلااو الااوزاري، نب ن  ر اايو الحبوماا  ووزياار الاادشاع اْلَ فوااا علااع الموضااوع، بعاادما بااا  واضااح 

 .ورىيي يحظع بالطالبي  شي المجلو الوزاري
 81/2/2182، السفير، بيروت

 
 قانون إلعدام المقاتلين الفلسطينيين لسنيبرمان يسعى ل 

ىعلا  وزيار ال ارجيا ، ر ايو حازس وييارا يل بي يناوو اإليارا يلي العنصاري : برهوا جرايياي -الناصر  
ىمو اشيطدور ليبرما  ىنه ييطر  شي الدور  البرلماني  المقبلا ، قانوناا يجياز شارض حباا اإلعاداا علاع 

قااااال ليبرمااااا  ن  القااااانو  األول الااابي ياااايطرحه حزبااااه علااااع جاااادول ىعمااااال و  المقاااا لي  الفليااااطينيي .
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البنييااات، ماااا بااادء الااادور  البرلمانيااا  المقبلااا ، يقضاااي بااااونعداا الم اااربي و، وهاااي البنيااا  ال اااي يطلقهاااا 
االح  ل وياي ه علع المقا لي  الفليطينيي .  وىضا، ىنه وم  دو  قانو  بهبا شإننا ني دعي لمزيد 

 و، يحيس  عبيره.رهاساإلومزيد م  
و، بحيااس اإلرهاااسو ااابا ليبرمااا  قااا  ، ن  ال حاادي األبباار للعااالا وإلياارا يل شااي القاار  العوااري  هااو و

 ياامي  االحاا  ل. وقااال، ون   حرياار الم ااربي  االمقااا لي ال الفليااطينيي ، بيول اا" الاابي  نفاابوا عمليااات 
 و. رهاساإل فجيري  رهيب ، هي ريال   اط  ،  صدر   ل الحرس علع 

 81/2/2182، الغد، عم ان
 
 ولحياة طبيعية بغزة "داعش"لقتال  بمرااقة السادات وأغادرها داعيا   مهنتي: بدأت CNNلـ غانتز 

، شاي آ ار مقابلا  معاه بياوا  قاعاده ما  قيااد  زن اقال الجنرال اإليارا يلي بيناي غا :الCNNا -لقدو 
  بمهمااا  مراشقااا  الااار يو المصاااري الراحااال ىناااور الجااايو اإليااارا يلي االثناااي ، نناااه بااادى حيا اااه العيااابري

اليااادات،  اا ل رحل ااه الوااهير  نلااع القاادو، ويطااادر الياال" العياابري بف اار  مااا زال حياياا  ماا   اااريخ 
المنطق ، مضيفا ى  الجيو اإليرا يلي ليو بحاج  ل حقيخ دولي حول ان هابات شي غاز ، وى  الق اال 

 ضد داعو ىمر بالر األهمي .
، ردا علاع ياؤال حاول نظر اه لنفياه بعاد ىربعا  عقاود شاي الجايو CNNشاي مقابلا  ماا ، زن اوقال غا

اإلياارا يلي: ولقااد ماار وقاات طوياال منااب انضاامامي نلااع صاافو، الجاايو اإلياارا يلي وىبباار ى  مهم ااي 
األولااع باناات  ااوشير الحماياا  للاار يو المصااري، ىنااور اليااادات القااادا نلااع نياارا يل لعقااد الياا ا معهااا 

ع القدو، ىما اليوا شينا ى رج ما  ال دما  بعادما رىيات العدياد ما  األحادا  الببيار  شاي   ل رحل ه نل
هاابه المنطقاا  غياار المياا قر ، وبال ااالي شااالف ر  الماضااي  باناات  اري ياا  بالنيااب  لااي، و اصاا  الياانوات 

 األ ير  منها، ولبل" ىوعر بالبثير م  الحماو.و
 زن ايا ا باي  نيارا يل وجيرانهاا بعياد المناال رد غاوحول مفارق   روجاه ما  ال دما  شاي حاي  يبادو ال

بااالقول: ولألياا، يباادو ى   حقيااخ الياا ا ياايبو   حااديا اياا را يجيا ببياارا، وىظاا  ى  نياارا يل ي واصاال 
 ال طلا نحوه.و

وع  رحيلاه ما  منصابه شاي حاي   عايو نيارا يل شاي ماا يوابه الطي او المنعازل بيابس  راجاا ع قا هاا 
الطبا هبا األمار مقلاخ، ولبا  نحا  باال وازي ماا الياعي نلاع اليا ا ني اب بعاي  : وبزن االدولي  قال غ

االع بار الجوانس األمني ، شينا بدىت عملي العيبري بمراشق  اليادات بما بنت آ ار جنادي نيارا يلي 
، بما  دمت شي الدا ل ورىيت األمور م  بل الجوانس وىظ  ىنه م  2111يطادر جنوس لبنا  عاا 
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ال ياا بقع مصاالح  الفل يااطينيي  واإلياارا يليي  ال وصاال نلااع ا فاااخ ياا ا يضاام  األماا  لباال منهمااا وا 
 األمور مجرد حبر علع ورخ.و

وع  موقفه بعد الحرس األ ير  شي قطاع غز  و يبيده علاع ضارور  عايو يابانها بوابل طبيعاي قاال 
اه مااا بطاز  نال  : وىظ  ى  ألهل غز  حخ عايو حياا  طبيعيا ، شانح  لايو لادينا ىي مطااما ىوزن اغ

 بالجانس األمني، ويعود ألهل غز  حخ اي ط ل الموارد الم وشر  لديها م  ىجل دعا حيا ها.و
وحول شعالي  الحمل  الجوي  ضد داعو قال الجنرال اإليرا يلي الم قاعد: ويجس ى   نجح هابا الحملا  

األ اارى، وىظاا  ى  الحملااا   أل  داعااو ال يح اارا ىحاادا ي اااال، رىيااه وال   اار" المجااال لوجاااود األديااا 
الدولي  ضد داعو نلع جانس ال حال، اإلقليمي القا ا لديهما ىهمي  ببير  ولب  الحمل  ي ي طرخ وق اا 

 ول   ُنجز قريبا.و

 81/2/2182، سي ان ان
 
 قراطية لليهود اقطو ديم "إسرائيل"اي  تتشزلالرئيس اإلسرائيلي:  

يلي رياااؤوشي  ريفلااااي ، بيناااه   وااابل شاااي نياااارا يل بوااابل ماااوارس، اع اااار، الااار يو اإليااارا : 31عااارس 
 ديمقراطي  نثني  لليهود ىو ديمقراطي  ىيياد.

ووشخ صحيف  ه ر و، ان قد ريفلي  والنهج الم صاعد شي اليمي  اإليرا يلي، لرؤي  النظااا الاديمقراطي 
 ياري المفعول لليهود شقطو.

ؤ مر نياارا يل للديمقراطياا و، يااوا ىمااو، ونقلاات الصااحيف  عاا  ريفلااي  مق طفااات ماا  بلماا  ىلقاهااا شااي وماا
حيااا  قاااال: وهناااا"  طاااور شاااي ىويااااط اليماااي  وهاااو  طاااور  طيااار، بمفهاااوا ى  هااابه الدولااا  اليهوديااا  

  عني دول  ديمقراطي  لليهود. وهبا ىمر ال يمبنني اي يعابه ىو العيو معهو. –والديمقراطي  
اما دنيو روو، البي ىبادى حرصاا علاع ووار" شي المؤ مر، المي وار اليابخ للر يو األمريبي ىوب

األغلبي  اليهودي  شي نيرا يل، حي  دعا الحبوم  اإليرا يلي  نلع نبداء اي عداد لل يوي  ىماا المج ما 
الااادولي قبااال ى   فقاااد نيااارا يل األغلبيااا  اليهوديااا . وقاااال وينبطاااي ىال ننياااع الموضاااوع الاااديمطراشي ىنااا ا 

 ، شليو بإمبانبا ى   بونوا دول  ثنا ي  القومي و. ريدو  البقاء دول  يهودي  ديمقراطي 
 81/2/2182، 41عرب 

 
 مقعدا  بالزنيست  15اي قيادة القائمة العربية المشترزة للفوز بـ  رااقيأيمن عودة: أسعى مع  

 وير اي ط عات الرىي نلع ى  القا م  الموا رب ، ال اي  ضاا األحازاس العربيا  الوطنيا  شاي نيارا يل، 
مقعدا بوبل ثابت م  ىيبوع نلاع آ ار، لبا  ر ايو القا ما ، المحاامي  84و 82ا بي   حصل علع م
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مقعدا، ىي ما يعادل  82ىيم  عود ، ىعل  ىنه ييعع ما رشاقه شي قياد  القا م  للفوز بما ال يقل ع  
 ثم  ىعضاء البنييت االبرلما  اإليرا يليال.

الم بقااي للحملاا  االن  ابياا ، ياايبو  ن  الوااهر « الواارخ األويااط»وقااال عااود  شااي حاادي   اااص مااا 
مقعادا، وىضااا،  82حاياما لرشاا نياب  ال صاويت بااي  العارس، وباي  المؤيادي  اليهااود، والوصاول نلاع 

علع الرغا م  الهجم  العنصري  ال ي   عارض لهاا القا ما ،  صوصاا ما  حازس انيارا يل وموضحا: 
نياااب  ال صاااويت بوااابل ببيااار، وبال اااالي  بي نااااال، شاااإ  ال ييياااد للقا مااا  ي ياااا، وهناااا" آشااااخ ببيااار  لرشاااا

 الوصول نلع وضا  بو  شيه القا م  المو رب  ثال  ىببر الب ل، بعد الليبود والمعيبر الصهيوني.
 81/2/2182، الشرق األوسط، لندن

 
 اإلسرائيلي يوجه لنتنياهو شبهات اساد مالي "خطيرة" العامتقرير مراقب الدولة  

 قريار مراقاس الدولا  العااا اإليارا يلي الابي يامح بنواره ميااء ىماو، وجاه : برهوا جراييي - الناصر 
نلااع ر اايو الااوزراء بنيااامي  ن نياااهو واابهات  طياار  بالفياااد، علااع  لفياا  الصاار، الزا ااد بم ااات آال، 
الدوالرات، شي مقر ر يو الوزراء الريمي، وشي بي يه ال اصي ، شي مدين ي قيياري  والقدو المح ل ، 

 .2184و 2112بي  العامي  
ويوضااح ال قرياار، ى  ميزانيااات الصااار، العاااا، ماا  غاااباء وم بااو وىثااا  وغياااره، قااد  ضاااع، عاااد  
مااارات، شيماااا  راجاااا الصااار، قبااال عاااامي ، حينماااا بااادى المراقاااس العااااا بفحاااص حياااابات صااار، عا لااا  

 ويوصي ال قرير الريمي، بي   وصي النياب  بف ح  حقيخ ضد ن نياهو وزوج ه. ن نياهو.
نيااارا يل ماااؤ را ضاااج  نثااار  يااارس ى باااار حاااول ميااااعي مي وااااري ن نيااااهو مناااا صااادور  وثاااارت شاااي

 ال قرير قبل االن  ابات، ال ي ي جري بعد وهر.
نال ى  ال قرياار الجديااد، يوضااح ى  مياايل  والقنااانيو ثانوياا ، ىماااا واابهات بصاار، ىمااوال زا ااد  بم ااات 

 822، نلاع 2112دوالر شاي العااا ىلا،  22آال، الدوالرات، حي  ار فا الصر، علاع األغبيا  ما  
، وهاو العااا الابي شا ح شياه ملا، الصار، الزا اد 2184، نال ىنه شي العاا 2188ىل، دوالر شي العاا 

 ىل، دوالر. 71شي بيت ر يو الوزراء هبط الصر، با ه نلع ما دو  
بياات، ويطاار  ال قرياار بمااا هااا   ماا  األياا ل  حااول ىواابال الصاار،، مواايرا نلااع  وااطيل طاهياا  شااي ال

ىلفااا شااي  33نلااع حااوالي  2181ىلاا، دوالر شااي العاااا  82علااع الطعاااا الجاااهز ماا   األنفاااخوار فاااع 
 .2184ىل، دوالر شي العاا  86، ليهبط نلع حوالي 2188العاا 

قاااد ن نياااهو يياياا  شاارض غراما  علااع بيااوت المااواطني  الاابي   2112وما  المفارقااات، ىنااه شااي العااا 
بس واح األمطااار، ماا   ا ل رشااا ياعر الم اار المبعااس ما  المياااه، بعااد يباالطو  شااي صار، المياااه بياا
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بمي  محدد  للعا ل ، وشخ عدد ىشرادها. نال ىنه ي ضاح ما  ال قريار ى  ن نيااهو باا  ما   لا" العاا  ت 
شااي بي يااه ال اصااي ، لبنااه رشااض دشااا الطراماا  ماا  جيبااه وطلااس  حويلهااا نلااع محايااس مقاارات ر اايو 

 الوزراء.

 81/2/2182، الغد، عم ان
 
 توجل قرارها بشأن منع حنين زعبي من الترشح للزنيست اإلسرائيليةمحزمة العليا ال 

نظرت المحبم  العليا اإليرا يلي ، ىمو، شاي قضاي  المصاادق  علاع مناا : الورخ األويط -  ل ىبيس
مارو اآبارال القادا، البي ىقر ه  86 وض النا ب  العربي  حني  زعبي ان  ابات البنييت المقبل  شي 

 لجن  االن  ابات المربزي ، وقررت النطخ بالقرار شي موعد ىقصاه األحد المقبل.
البنييت المن هي  والي ه، للصحاشيي  بعد ان هاء النقااو شاي المحبما :  وقالت حني  زعبي، النا ب  شي

 .وىنا ال ىظ  ى  المحبم  ي واشخ علع وطبي م  االن  اباتو
جماعااا شليااطينيا وعالمياااووىباادت زعبااي للصااحاشيي  ىنهااا  مثاال  ، لباا  بعااض الواابا  ونضاااال وااعبيا، وا 

يجس عليا" ى    رجاي ما  البنييات.. شانح   نرهابي وم  اليمي  الم طر، ه فوا شي ياح  المحبم  
با  شي جو عنصري ي حد  ع  ىنني و. وىوارت زعبي نلع ى  النقاو وال نريد م ربي  شي البنييت

 .وىهدا جدار ال عايو، وبينه ال  وجد قواني  عنصري  شي هبه الدول 
اليمينااي الم طاار، بمااا ىجلاات المحبماا  النطااخ بقرارهااا شااي قضااي  قاارار لجناا  االن  ابااات منااا الناوااط 

، ال ي يرىيها عضو اواوال الياابخ «ياحد»بارو  مارزل م   وض االن  ابات، والمروح شي قا م  
 نلع يواي، بيبس  حريضه العنصري.

 81/2/2182، الشرق األوسط، لندن
 
 إقالة ضابطين زبيرين اي الشرطة على خلفية اضائح جنسية 

لعااااا للواارط ، يوحناااا  دانيناااو، قاارر نقالااا  قا اااد لاااواء ىبااادت  قاااارير نياارا يلي  ى  المفااا و ا: 31عاارس 
 الياحل شي الورط ، حطاي دو ا ، وقا د محط  ورط  ب ر اليبا مووي ىشطي.

وجاااءت نقالاا  دو ااا  بعااد نحااو ىياابوعي  ماا  باادء ال حقيااخ معااه بواابه  ار بابااه  حروااات جنيااي  بحااخ 
 الفات الجنا ي .ورطيات، ويلحخ ببل" بي   نقباء آ ري  يو بهو  بمثل هبه الم 

جاااءت شااي ىعقاااس ال حقيااخ معااه بواابه   نيفطينااي، شقاادىمااا نقالاا  قا ااد مربااز واارط  ب اار الياابا، مووااي 
ال حرو الجنيي بث ث  م  الورطيات اللوا ي عمل   حت نمر ه، علما ى  نحداه  بانت شي الواهور 

اإلياارا يلي  مياا مرا، وال ياازال البواا، عاا  شضااا ح وم الفااات جنيااي  شااي الواارط   األ يار  ماا  حملهااا.
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وبواا، النقاااس يااوا ىمااو، الث ثاااء، ى  ضااابطي  ببيااري  شااي الواارط  اإلياارا يلي  مواا بها  بار باااس 
م الفات جنيي . شي الحال  األولع حقخ قيا ال حقيقات ماا ىشاراد الوارط  اماحااوال حقاخ الليلا  قبال 

جنياي  مواين  بحاخ م طوعا  الماضي  ما ضابط ورط  ببير ما  وامال الاب د بوابه  القيااا بيعماال 
 شي الورط  و حرو جنييا بعدد م  الورطيات مي ط  حقيق  ىنه ميؤول عنه .

وشي الحالا  الثانيا ، حقاخ وماحااوو الياوا ماا ضاابط ثاا ، يعمال شاي منطقا  الوامال، بوابه  ال حارو 
 الجنيي الب مي بحخ مواطن   وجهت نليه لبي يياعد ابنها علع ال جند للورط . 
 81/2/2182، 41عرب 

 
 على الجوالن "حزب هللا"إسرائيلية من سيطرة  مخاوفموقع "والال":  

وديااا عااواود : بواافت مصااادر نياارا يلي  عاا  م اااو، شااي نياارا يل ماا  ياايطر  حاازس هللا  -الناصاار  
علااااع الجااااوال  اليااااوري. ويع باااار محللااااو  عياااابريو  نياااارا يليو  ى  بلاااا" ىحااااد  حااااديات قا ااااد جاااايو 

اإل بااااري ىناااه علاااع  لفيااا  المعاااار" ال اااي  ووالااا وي آيزينباااو،. وىوضاااح موقاااا االحااا  ل الجدياااد غااااد
ي وضااها حاازس هللا والقااوات اليااوري  والميليواايات الواايعي ، بقياااد  نياارا  شااي هضااب  الجااوال ،    ااو، 

 م  اآلثار الم ر ب  ع  يقوطها بييدي هبا المحور. األمني الجهات 
ل لاا   ياامح لحاازس هللا ب رياايخ مواقعااه شااي الجااوال ، وىوضااحت جهااات شااي الجهاااز األمنااي ى  نياارا ي

ال ي  مبنه م  اي ط لها لف ح جبه  جدياد  ضادها. واع بر اه  طاا احمار لا   يامح باه. وقاال محارر 
الوااؤو  العياابري  شااي القنااا  العاواار  ىلااو  باا  داشيااد ن  مثاال هاابا الوضااا ياايح ا علااع الجاايو نجااراء 

 بعيد  المدى. نقليمي علع بل" آثار   طيير اي را يجي شي  طط العمل، وي  ر س
نجاا  حازس هللا بهازا الم ماردي  يايح ا علاع الجايو  نمبانيا يؤبد ب  داشيد ى  يايناريو الرعاس نزاء و 

 قااديا رد م  لاا،. و اادعي وااعب  االياا  بارات العياابري  اىّمااا ال ى  المعااار" ال  اازال بعيااد  اآل  عاا  
الواامالي  ماا  شواال الم مااردي  بصااد الهجمااات، وبال ااالي الحاادود اإلياارا يلي ، ومااا بلاا"    ااو، القياااد  

ى  يجاار  ووالاا وهاارس قااوا ها با جاااه الحاادود اإلياارا يلي . يمباا  لمثاال هاابا الياايناريو بحيااس مصااادر 
حاازس هللا ىو الجاايو اليااوري نلااع قصاا، الم مااردي  قاارس الحاادود اإلياارا يلي ، األماار الاابي ماا  وااينه 

   ل العامي  المنصرمي . هديد نيرا يل بما حد  ىبثر م  مر  
 81/2/2182، القدس العربي، لندن
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 يومنون أن حماس هي التي انتصرت اي الحرباإلسرائيليين  الشبابمن  %44استطالع:  

شي جامع   ل ىبيس،  ومربز ىبحا  األم  القوميوىوار اي ط ع رىي، ىجري لحياس : حلمي مويع
. وىظهاااار والجاااار، الصااااامدوو اإلياااارا يلي  ياااار حاااارس نلااااع ى  غالبياااا  اإلياااارا يليي   ااااؤم  ى  الجااااي

شي الم   م  اإليرا يليي  يؤمنو  ى  حمااو هاي ال اي ان صارت شاي الحارس، شاي  21االي ط ع ى  
شااااي الم اااا  ماااا   37شااااي الم اااا  ى  ن يجاااا  الحاااارس باناااات ال عااااادل. وشااااي المقاباااال، رىى  43حااااي  رىى 

 اإليرا يليي  ى   ل ىبيس هي م  بيس الحرس األ ير .
مربااز ىبحااا  األماا  وواع باار الاادب ور يهااودا باا  م ياار، الاابي حلاال ن ااا ج االياا ط ع شااي مااؤ مر عقااده 

شاي  42الصور  األود نثار  للقلخ هي ال ي   بدى شي صفو، الواباس، حيا  قاال وىمو، ى   والقومي
شاااي الم ااا  ن  حمااااو هاااي ال اااي ان صااارت. ن   33الم ااا  مااانها ن  نيااارا يل ان صااارت، شاااي حاااي  قاااال 

 .واس ان صار نيرا يل ي راجا شعليًّا ط
 81/2/2182، السفير، بيروت

 
 3.55ولدى اليهود  4.62معدل األوالد اي العائلة العربية : دائرة اإلحصا  اإلسرائيلية 

 2184نورت دا ر  اإلحصاء المربزي  اإليارا يلي ، الياوا الث ثااء، معطياات   علاخ بالعااا : 31عرس 
 منايب  يوا العا ل  العالمي.حول العا ل  شي نيرا يل ب

ملياو  عا لا  ربهااا  8.24ملياو  عا لا ، بينهااا  8.28وجااء شاي هابه المعطيااات ى  عادد العاا  ت بلاار 
ال. وىضااشت المعطياات ى  العا لا  هاي اإلطاار %86ىل، عا ل  ربها عربي ا 444ال و%11يهودي ا

عامااا شمااا شااوخ  82ىبناااء  ماا  العاارس ماا  %27ماا  اليهااود و %12األبثاار ان وااارا شااي نياارا يل وى  
 يعيوو  ما العا ل .

ماا  العااا  ت اليهودياا  يوجااد شيهااا  %32ماا  العااا  ت العربياا  و %72وىوااارت المعطيااات نلااع ى  
بينمااا نيااب  العاااا  ت  %26عامااا. وبلطااات نيااب  العااا  ت اليهودياا  بااادو  ىوالد  86ىوالد ح ااع ياا  

ماا  العااا  ت العربياا   %88  ت اليهودياا  وماا  العااا %84، بمااا ى  %88العربياا  باادو  ىوالد هااي 
م  العا  ت شي منطقا   ال ىبياس هاي  %42وي بي  م  المعطيات ى   هي عا  ت ىحادي  الوالدي .
 عاما. 86م  العا  ت شي هبه المنطق  لديها ىوالد ح ع ي   %31عا  ت بدو  ىوالد، بينما 

ا يل، شيمااا ياجلت مااد   ال ىبيااس وحيفااا شااي نيار  83ماا  العاا  ت شااي الماد  البباارى ال %32وياب  
 ورمات غا  ىعلع نيب  عا  ت بدو  ىوالد.
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شردا، وشي العا لا   4.22، بحي  ى  المعدل شي العا ل  اليهودي  4.62وبلر معدل األنفو شي العا ل  
بر شردا. وهبه المعطيات نابع  م  معدل الوالد  ىعلع شي العا ل  العربي  وطول حيا  ىب 3.72العربي  

ىشاراد شماا شاوخ، ىي ىبثار باث   مارات ما  العاا  ت  7ويوجد شي ثل  العاا  ت العربيا   لدى اليهود.
 3.21ىشااراد ىو ىبثاار. ويبلاار معاادل األشااراد شااي العا لاا  شااي المياا وطنات  7اليهودياا  ال ااي يوجااد شيهااا 

يوااو  مااا يع %22عامااا، و 86مليااو  ولااد دو  ياا   2.28ويعاايو شااي العااا  ت شااي نياارا يل  شااردا.
ونيااب  العااا  ت العربياا  ال ااي يوجااد شيهااا ىربعاا   والااديها والباااقو  مااا والااد ىو والااد  واحااد  ىو لوحاادها.

 ىوالد ضع، نيب  العا ل  اليهودي  ال ي لديها ىربع  ىوالد.

 81/2/2182، 41عرب 
 
 فاطمي قبالة سواحل قيساريةإلى العهد ال يعود ازتشاف زنزهآرتس:  

ببار الموقاا االلب روناي لصاحيف  ها ر و العبريا ، ميااء  : رجما   اصا  -باواالقادو دوت  -القدو
اليوا الث ثاء، ى  غواصي  نيرا يليي  اب وفوا  بنزا هو األببر شي  اريخ نيارا يل قبالا  ياواحل مينااء 

وحيس الموقا، شإ  الحد  البي بو، عنه اليوا جرى قبل ىيبوعي  مصاادش ، حيا  عثار  قيياري .
قطعاا  بهبياا   عااود نلااع العهااد  2111بيلااو م اار شااي عمااخ البحاار، ووجااد الطواصااو   82عليااه بعمااخ 

 الفاطمي قبل نحو ىل، عاا.
   81/2/2182س، القدس، القد

 
القــــدس ستتســــبب بانــــدالع مواجهــــة مــــع بيشــــزلون "ميليشــــيا مســــلحة"  يهــــودالمســــتوطنون ال 

 الفلسطينيين

وىريياه بينارو مليوايات مياالح    وطني حابرت ىويااط عيابري  صاهيوني  ماا   وابيل ىحاد زعمااء المياا
 وبيل هبه المجموعاات العيابري  يعياد ، الش    نلع ىّ  م  المي وطني  ورخ البلد  القديم  م  القدو

مليويات ميلح  عرشت باولجن  األم  علع الطرقاتو، وبل ها حرب  وبا و شي ال ليال، حول لألبها  
لمليوايات الميالح ، ال اي اق رشات بحاخ الفلياطينيي  ، وهاي واحاد  ما  ى طار او ل الرمياد وشي منطق  

ظهاور هابه المليوايات الميالح  شاي قلاس  . وىوارت األوياط نلاع ى ّ عورات االع داءات وجرا ا الق ل
ىلفااا  لااه  ااداعيات  طياار  علااع ىماا  المااواطني ، وقااد يفضااي  41حااي شليااطيني، يزيااد عاادد ياابانه عاا  

مماريااات العنيفاا  والم طرشاا  ال ااي يقااوا بهااا هااؤالء ضااد لمواجهاا  وااامل  شااي القاادو عاماا ، بااالنظر لل
 .المقدييي 

 2182-2-81، 3212التقرير المعلوماتي،
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 عن وااة رضيع حرقا  اي مرزز إيوا  بالمسووليةونروا ل اتهامات لغزة:  

حملت واللجن  الوعبي  لمياند  ىهالي بيت حانو و وبال  األما الم حد  لطو   را د الشي:-غز 
ل ج ي  الفليطينيي  وىونرواو الميؤولي  البامل  ع  وشا  الطفل الرضيا عز الدي  جاد و وطيل ا

 غز .البفارن  شي ىحد مربز اإليواء شي البلد  الم ا م  لليياج األمني ومال قطاع 
وهورال  وشي حرقا ، االثني ، ن يج   ماو بهربا ي شي مربز نيواء مدري   2وبا  الطفل البفارن  ا

 الحريخ.ل بيت حانو ، نضاش  نلع نصاب  عدد م  ىشراد ىير ه جراء الووا وما
واي هج  ر يو اللجن  الوعبي  محمد البفارن    ل مؤ مر صحفي،  قصير وىونرواو شي  يمي  

 اإليواء.و وشير باش  مقومات الحيا  وعوامل الي م  واألما  للنازحي  شي مرابز 
ليوا ما ميؤولي  شي وىونرواو للمطالب  ب حيي  ىوضاع وىوضح ىنها شي لجن  ىهالي بيت حانو  ج

مرابز اإليواء لبنها لا يجدوا آبانا  صاغي ، بل ىعلنت وىونرواو ع  وق، الدعا ودشا بدل اإليجار 
 القطاع.للم ضرري  والنازحي  جراء الحرس واإليرا يلي و األ ير  علع 

يؤولي  البامل  ع  هبا الحاد ، وقال ن  بما حمل البفارن  الر اي  وحبوم  ال واشخ الوطني الم
المج ما الدولي ي حمل الميؤولي  ىيضا  ن يج  صم ه ىماا الحصار والعدوا  البي  يبس به االح  ل 

 و.واإليرا يلي
مدري   ابع  ل وىونرواو شي م  ل،  81ىل، ناز  م  ىصحاس المنازل المدمر  شي  84ويقيا نحو 

 القطاع.مناطخ 
81/2/2182، ةالخليج، الشارق  

 
 صعبة اعتقالية اي "نفحة" يعانون ظرواا   أسيرا   670"هيئة األسرى":  

ىييرا شي يج  ونفح و يعانو  م   761، ى  ىموىشادت هي   وؤو  األيرى والمحرري  : راا هللا
ظرو، اع قالي  ومعيوي  صعب ، بيبس  واصل ال ف يوات واالق حامات الليلي ، وال نق ت الوايع  شي 

 و، الحرب  األيير ، ويياي  اإلهمال الطبي ال ي يعاني منها العديد م  األيرى.صف
، ى  ندار  يج  نفح   عزل ي   ىيرى بظرو، قايي  وصعب  ىمووجاء شي  قرير الهي   الصادر 

و، حي  ي ا اح جازها دا ل زنازي  مظلم  ىوبه وبالقبورو، ويقطعو  عنها باش  ىوبال 3شي قيا و
رمو  م  باش  حقوقها األيايي ، بال روج للفور ، واالي حماا، وها: نيماعيل ىبو ال واصل، ويح

 وادو،، ويمير الطوبايي، وشهد صوالح ، ومهند زيود، ويعقوس قادري، ومحمود بليبي.
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وبي  األيرى لمحامي الهي   رامي العلمي   ل زيار ه لها، ى  اإلدار   يعع ل لخ حال  م  عدا 
شي صفو، األيرى، م    ل يياي  ال نق ت الوايع  ال ي  جريها بينها، وم   االي قرار وال و ر

بينها لقيادات األيرى وممثلي المع ق ت، و رشض ال عاطي معها شي ىي م  قضايا الزيارات، 
لطاء ال رددات لبعض المحطات الفضا ي .  ووالبان يناو واأليرى المعزولي ، وا 

 صحي للعديد م  األيرى المرضع شي اليج ، وىوار ال قرير نلع  ردي الوضا ال
81/2/2182، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 االحتاللاعتقال أصغر أسير اي سجون  إلنها إطالق حملة شعبية  

ىور، الهور: انطلقت م  قطاع غز  والضف  الطربي  حمل  وعبي  ببير ،  هد، نلع نط خ  -غز 
ىيير شليطيني وبقي  األطفال م  يجو  االح  ل  عاماال ىصطر 83األيير الطفل  الد الويخ ا

اإليرا يلي، وبل" شي الوقت البي او بت عا ل ه م  منعها م  زيار ه ىو اليما  لها باح ضانه ح ع 
 وقت المحابم .

وقال النا س جمال ال ضري ر يو اللجن  الوعبي  لمواجه  الحصار ن  الحمل  ي بو  عبر مواقا 
ىجل نط خ يرا  األيير األصطر. وىوار ال ضري نلع ى  الحمل  هدشها ال واصل االج ماعي، م  

نع ء الصوت م  ىجل حري  الويخ البي اع قل ه نيرا يل قبل وهري ، شي راا هللا رغا معانا ه ما 
مرض شقر الدا، وىجلت محابم ه للمر  ال امي  علع ال والي. وودد علع ضرور  مواصل  العمل 

وىبد ى   الويخ واأليرى باش  م  يجو  االح  ل وال وحد م  ىجل قضي ها.والحرا" لحري  األيير 
جريم  اع قال الويخ ُمربب  حي  ىنه مع قل رغا بونه طف  ومريضا ويح اج نلع الع ج بوبل »

، مويرا  نلع ى  الطفل األيير وغيره م  األيرى يح اجو  الدعا والمياند  وحمل «عاجل ودوري
 ه.قضي ها ب   شي موقع

و منع ال ضري الحري  لأليير الويخ، بما  حققت حري  الطفل  األيير  م " ال طيس ال ي اع قل ها 
 نيرا يل لمد  وهري  ثا ىطلقت يراحها مؤ را .

وبا  االح  ل قد اع قل الطفل الويخ، منب نحو الوهري ، وهو م  مدين  القدو المح ل ، ووجهت له 
 قرس مدين  راا هللا.« عوشر»ييارات، وهو مع قل شي يج    هم  نلقاء الحجار  وحرخ نطارات

81/2/2182، القدس العربي، لندن  
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 زيارة تاريخية للقدس ايمئة طفل من غزة  
، نلع القدو شي رحل   اري ي  جاءت ن يج  ىموطفل م  قطاع غز   811 وجه زهاء  :وشا –غز  

 يعي حمل  وىريد حقي بالص   شي القدوو.
لحمل  را د مويع ن  الرحل  هي األولع م  نوعها منب زهاء عقدي  علع األقل وهي وقال منيخ ا

ن يج  جهود عامي  يعت   لها الحمل  م  ىجل ان زاع شرص  الوصول نلع الوخ اآل ر م  
وييقضي األطفال ث ث  ىياا ي نقلو  شيها بي  زيار  ضريح الر يو ياير عرشات وقصر  الوط .

 يع ومناطخ ىثري  ى رى.هواا ومقاا النبي مو 
81/2/2182، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 مخطط إسرائيلي لتحويل منطقة اي القدس إلى مزب نفايات :ديمتري دلياني 

بو، ديم ري دلياني، عضو المجلو الثوري لحرب  ش ح واألمي  العاا لل جما الوطني المييحي شي 
لقدو ب حويل جزء م  األراضي المقديي  األراضي المقدي ، ع  م طط لبلدي  االح  ل شي ا

ورخ مدين  القدو  E1ومنطق   ىدوميابالقرس م  مي وطن  ونحال اوجو الواقع  بي  مي وطن  معاليه 
 المح ل  نلع مبس نفايات.

وىوضح دلياني ى  ر يو ما ُييمع بلدي  االح  ل بالقدو، نير بربات، حاول شي اليابخ  حديد 
ع بره حدود مؤيي ه االح  لي ، نال ىنه واجه معارض  م  قبل مجلو هبه مببات نفايات دا ل ما ي

المؤيي  ال ي  ع بر البراع ال هويدي األول لمدين  القدو المح ل ، ش وجه نلع المجلو االي يطاني 
 الُمحيط بمدين  القدو المح ل  ليي  رج األبونات ل حويل المنطق  المببور  نلع مبس نفايات.

لع األ طار البي ي  والصحي  ال ي ي نجا ع  االي ط ل االي عماري لهبه األراضي ولفت دلياني ن
القريب  م   جمعات بدوي  ومناطخ يبني  شليطيني  بيبو ديو والعيزري  واليواحر  الورقي  بمبس 
للنفايات،  اص  شي الوقت البي   عمد شيه دول  االح  ل عرقل  الجهود الفليطيني  ل طوير منظوم  

   لص م  النفايات شي المناطخ والمد  الفليطيني  الم  لف .ال
 وطالس دلياني المج ما الدولي لل د ل لوق، اع داءات االح  ل شي القدو مدين   وريفا  وبادي  .

81/2/2182السبيل، عمان،   
 
 اتية بحالة خطرة بانفجار جسم مشبوه ببيت الهيا ثالثة إصابة 

 طير ، عصر الث ثاء، جراء انفجار جيا موبوه شي منطق   ش ي  بجرا  4ىصيس : بيت الهيا
وىشاد الناطخ بايا وزار  الصح  ىور، القدر  شي  صريح  وال وااو ببلد  بيت الهيا ومال قطاع غز .
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وقال مرايلنا  ش ي  بجرا   طير  جراء عبثها شي جيا موبوه شي المنطق . 4وصل والرىيو بإصاب  
م  عا ل  ىبو جلهوا، وجرى  حويلها نلع مجما الوفاء الطبي ل طو  ن  الف ي  الث ث  جميعها 

 حال ها الصحي .
81/2/2182، وزالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  

 
 االحتالل يقتلع أشجار زيتون شرق طوباس ومستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس 

الزي و  شي بلد   ىوجار، عورات ىمواق لعت قوات االح  ل، «: وشا»، «األياا» –محاشظات 
 يايير ورقي طوباو، بما منعت مزارعي  م  الوصول ألراضيها جنوس ال ليل، واي هدشت منازل 
المواطني  وىراضي المزارعي  بوابل م  النيرا  ورخ مدين  غز ، وشي نابلو اق حا عورات 

 ، قبر يوي، ورقي المدين .ىموالمي وطني ، شجر 
، منزلي  شي بلد  قباطي ، واق حمت بلد  يعبد جنوس ىمور وشي جني  داهمت قوات االح  ل، شج

 غربي جني . 
81/2/2182، األيام، رام هللا  

 
 هدم سور منزل اي جبل الطورو اقتحام منزل اي القدس واستدعا  طفلين للتحقيق  

، منزل المواط  ىموشي القدو اق حمت قوات االح  ل، شجر «: وشا»، «األياا» –محاشظات 
ىمر »يبي ا  م  حي جبل الزي و /الطور الُمطل علع القدو القديم ، ويلم ه عرشات ىبو ا

غربي « الميبوبي »لطفليه لل حقيخ معهما شي مربز ال وقي، وال حقيخ المعرو، بايا « اي دعاء
 القدو.

ىعوااال ونص،،  يليمهما لقوات االح  ل علع  81عاماال، وابراهيا ا 82ورشض والد الطفلي  محمد ا
غرس القدو المح ل  « الميبوبي »بهما شي وقت الحخ نلع مربز ال وقي، وال حقيخ ى  يصطح
 لل حقيخ.

، يورا  لمنزل المواط  محمد ىبو ىموبما هدمت جراشات  ابع  لبلدي  االح  ل شي القدو، صبا  
الطور الُمطل علع القدو القديم ، ببريع  عدا ال ر يص والبناء علع -الهوى شي حي جبل الزي و 

 «.ىرض  ضراء»
 يببر ى  عملي  الهدا  مت دو  ا طارات يابق . 

81/2/2182، األيام، رام هللا  
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 للمرة الثامنة ويقتحمون المسجد األقصى "بوابة القدس"مستوطنون يهدمون قرية  
ما زال نوطاء المقاوم  الوعبي  ي صدرو  الموهد علع األرض، ىبثر م  : شادي ىبو يعدى -راا هللا

ال ي ىقيمت علع « بواب  القدو»وجها ها القانوني  ضد االح  ل اإليرا يلي، شها هي قري  اليلط  و 
 هدا للمر  الثامن ، لبنها ال زالت قا م ، « 8 ي »ىراٍض مهدد  بالمصادر  لصالح الم طط االح  ل 

 ي  صمد لهبه وُيعاد بناؤها شي بل مر ، وهي القري  الوحيد  ال ي بناها نوطاء المقاوم  الوعبي ، ال
 المد  الزمني ، و واصل اب بار ىياليس جديد  للمقاوم .

، اح  للب  الجديد هبه المر  شي عملي  هدا القري ، هو ى  م  هدمها ها مي وطنو  وليو قوات 
وصلوا نلع المنطق  بحماي  جيو االح  ل، وهدموا القري  و ربوا بل ما شيها، بينما اع قل الجيو 

 المقاوم  الوعبي .يبع  م  نوطاء 
لا ي وق، المي وطنو  الم طرشو ، يوما  واحدا  ع  اق حاا الميجد األقصع المبار"، بحج  الص   و 

بونه ُبني علع ىنقاض هيبلها المزعوا، وييعو  لهدمه، بينما يي طل عدد ال بيو به م   شيه،
االن  ابات المقرر  شي  الو صيات اليهودي  الم طرش  األمر لصالح بيس ىصوات اإليرا يليي  شي

 آبار/ مارو المقبل.86
ال، BDSو واصل اللجن  الوطني  لمقاطع  نيرا يل ويحس االي ثمارات منها وشرض العقوبات عليها ا

نواطا ها و يجل نجاحات ببير ، و د ل اآل  علع  ط المواجه  شي قضي  اي يراد الطاز اإليرا يلي 
 لفليطي ، و رشضه بوبل قاطا.

81/2/2182، ربي، لندنالقدس الع  
 
 مواطنين بينهم مقدسية لدى خروجها من "األقصى" 10 تعتقل قوات االحتالل 

اع قلت قوات االح  ل، ىمو، عور  مواطني ، م  ال ليل والقدو «: وشا»، «األياا» -محاشظات 
ب  وبيت لحا وجني  ويلفيت، بينها ييد  مقديي  لدى  روجها م  الميجد األقصع المبار"، وطال

 جامعي  م  يعبد علع حاجز زع ر  العيبري.
مواطني  م  المدين  وبلد ي صوري، وبيت ىمر  7شفي ال ليل، اع قلت قوات االح  ل، ىمو، 

، ييار  وجرارا  زراعيا  يي  دما  م  قبل ىموومال وومال غربي المدين ، شيما اح جزت، ىول م  
 بلدي  يطا لجما النفايات.
رط  االح  ل، ىمو، ييد  مقديي  لدى  روجها م  الميجد األقصع وشي القدو، اع قلت و

 ىحد مرابز ال وقي، وال حقيخ شي المدين . نلع، و ا اق يادها «المجلو»المبار"، عبر بواب  الناظر 
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، طالب  جامعي  م  بلد  يعبد جنوس غربي جني  ىمووشي جني ، اع قلت قوات االح  ل، مياء 
 جنوس نابلو.  علع حاجز زع ر  العيبري

، ى  قوات االح  ل اع قلت ابن ها نيما  عز الدي  عمارن ، علع حاجز «وشا»وببر بوو الطالب  لا 
زع ر  العيبري ىثناء عود ها م  جامع  ىبو ديو شي القدو نلع منزلها شي يعبد ونقل ها نلع جه  

 غير معلوم . 
وشي يلفيت، اع قلت قوات    المدين .، وابا  مىمووشي بيت لحا، اع قلت قوات االح  ل، شجر 

وشي جني  ىيضا ، يلمت قوات االح  ل،  ، وابا  م  قري  مردا ومال المدين .ىمواالح  ل، شجر 
ىمو،  مي  وبا  م  بلد  قباطي  جنوس جني ، ب غات لمراجع  م ابرا ها شي معيبر يالا غرس 

 المدين .
81/2/2182، األيام، رام هللا  

 
 إحصا  الفلسطينيين اي لبنان: اللبناني الفلسطينيلجنة الحوار  

 نوي لجن  الحوار اللبناني الفليطيني نجراء نحصاء لمعرش  عدد ال ج ي  الفليطينيي  الموجودي  شي 
لبنا  و حديد نيب  البطال  شي الم يمات. علما  بي  ال  ، حول  حديد عدد ال ج ي  انعبو يلبا  

قب  ما وبال  غو  و وطيل ال ج ي  الفليطينيي  ااألونرواال، نب  ؤبد علع ع ق  الحبومات الم عا
ىل،، شيما  وير نحصاءات الدول  نلع ى   211الوبال  ى  عدد الفليطينيي  شي لبنا  ال ي عّدى الا 

 ىل،. 611عددها يصل نلع 
81/2/2182، األخبار، بيروت  

 
 مصر وحماسمساٍع إلعادة وصل ما انقطع بين "السفير اللبنانية":  

  ابا األوياط اإلي مي  شي لبنا  والعالا العربي ال طورات ال طير  الم يارع  شي : قايا قصير
مصر،  صوصا  بعد األحدا  األمني  األ ير  شي ييناء والقرار البي ا  به القضاء المصري 

 باع بار الجنا  العيبري لحرب  حماو  نظيما  نرهابيا .
ي مي  عد  إلط خ يليل  مبادرات لوق، ىجواء ال صعيد، قد بادرت و صيات لبنانيو    وعربي  وا 

والعمل م  ىجل ش ح قنوات الحوار بي  اليلطات المصري  والقوى اإلي مي ، وال ييما حرب  حماو، 
 علع ىمل ى  يوبل بل" مد    ل  في، ىجواء ال صعيد بي  اال وا  الميلمي  والحبوم  المصري .

 81/2/2182السفير، بيروت، 
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 ابراير شباط/  24 تأجيل دعوى تطالب بإدراج حماس زمنظمة إرهابية لـ 
ىجلت محبم  األمور المي عجل  باإليبندري  الدا ر  الثاني  بر اي  : جابلي  منير -اإليبندري  

لين   816المي وار وماجد ىبو اليعودو وىمان  ير ونيماعيل علعو الدعوى المقيد   حت رقا 
واألمي  العاا ال   ، دعا  المحاميىقامها طارخ محمود  ال ي 2182شبراير  23ي  نلع جل 2182

شبراير. وا ها طارخ محمود   ل  23صندوخ  حيا مصر إلدراج حماو بمنظم  نرهابي  لجلي  
اق حاا اليجو  المصري  و هريس المياجي  المن مي  لجماع   شيمراشع ه حرب  حماو بال ورط 

 س هللا. اإل وا  وحماو وحز 
 81/2/2182اليوم السابع، مصر، 

 
 بغزة سمذيع مصري: أتمنى أن تدك طائراتنا معسزرات حما 

طالس اإلع مي ىحمد مويع، المقا  ت المصري  بقص، معيبرات حرب  : دنيا الوط  -راا هللا 
ىنا و: وصدى البلدو، المباع علع شضا ي  وعلع مي ولي عووىضا، مويع،   ل برنامج  حماو بطز .

نفيي وهللا بجد، المقا  ت وهيا راجع  م  ليبيا،  رو   د" ىا حماو، ومعيبرات حماو، ونبقي 
 .و لصنا، ماهي مو ه نفا غير بده

، شي «وىوضح مويع: وده مطلس وعبي، اإلرهاس شي طريقه نلينا م  غز ، نضرس هنا ونصرس هنا
 نوار  منه لليبيا وغز .

 82/2/2182دنيا الوطن، السطين، 
 
 : القضية الفلسطينية أساس تحديات المنطقة زااةوزير اإلعالمي األردني 

وزير الدول  لوؤو  االع ا الدب ور محمد المومني المي وى الم ميز للع قات  ىبد :ب را –عما  
 وال عاو  االي را يجي البي يربط االرد  باال حاد االوروبي.

هللا النيور،  مندوبا ع  ر يو الوزراء الدب ور عبد عرس وزير الدول  لوؤو  االع ا   ل لقا هى و 
الث ثاء، ع   ىمووشد لجن  الوؤو  ال ارجي  شي البرلما  األوروبي بر اي  النا س المار برو"، 

وال ي  يها شي دعا  لألرد رد  و قديره للدعا والمياعدات ال ي يقدمها اال حاد االوروبي وبر األ
 ال حديات االق صادي  ال ي  واجه المملب .ميير  ال نمي  ال ييما شي ظل 

و ناول الحدي    ل اللقاء،  طورات االوضاع شي المنطق   اص  ما ي علخ بالقضي  الفليطيني  
 واالزم  اليوري ، والحرس علع االرهاس نب اي عرض المومني موق، االرد   جاه هبه القضايا.
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ياو باش  ال حديات ال ي  واجه المنطق ، الش ا ىرد  يؤم  با  القضي  الفليطيني  هي   األىبد ىو 
  غياس الحل العادل للقضي  الفليطيني  ي لخ نوعا م  الوعور بعدا العدال  ويوشر البي   ىلع ن

 لوجود االرهاس وال طر،.
حل عادل ودا ا للقضي   إليجادبهبا الصدد اهمي  دعا اال حاد االوروبي للجهود المببول   ىبدبما 

اي نادا لحل الدول ي  وبما يبفل اقام  الدول  الفليطيني  المي قل  وعاصم ها القدو الفليطيني  
 الورقي .

 81/2/2182الرأي، عمان، 
 
 الوطنية إلسقاط اتفاقية الغاز": ال حقول تحت السيادة الفلسطينية اي غزة"الحملة  

لبيا  الصهيوني ى  وال ىبدت الحمل  الوطني  األردني  إليقاط ا فاقي  الطاز ما ا :الطد –عما  
 حقول غاز  قا بيي حال م  األحوال  حت اليياد  العربي  ىو الفليطيني  شي قطاع غز و.

جاء بل" شي بيا  للحمل  ىمو، بعد ىنباء م  وزار  الطاق  ىول م  ىمو  فيد وبنّي  الحبوم  اي يراد 
ع غز  المحاصر، والبي حصلت الطاز م  حقل وغز  ماري و الواقا شي المياه المحابي  لوواطي قطا

علع حقوخ اي  راجه ورب  الطاز البريطاني  ابري يو غاز بومبانيال، وى  الحبوم  ي وقا ا فاقا 
 ىوليا بهبا ال صوص   ل األيبوع المقبلو.

ح ع اللحظ ، وال يم ل" ال حبا بمعابره  وىوار بيا  الحمل  نلع ى  القطاع وما يزال محاصرا  
اط ه ىو مياهه اإلقليمي ، وال يمل" ىي قارس غزي ى  ي حر" لمياش   زيد علع الحدودي ، وال بوو 

بضع  بيلوم رات شي عرض البحر بدو  ى  ي عرض للقص، ىو االع قال، وى  اليلط  الفليطيني  
 ال  مل" يلط  الحصول علع العوا د الضريبي  ال اص  بها م  يلطات البيا  الصهيونيو.

 81/2/2182الغد، عمان، 
 
 الملك حسين طلب من جنرال إسرائيلي تقييم قدرات نجله عبد هللا :مسوول إسرائيلي سابق 

هل هنا" ع ق  بي  وزير األم  اإليرا يلّي األيبخ، ي يحاخ مرد اي  زهير ىندراوو: -الناصر  
وبي  قرار العاهل األردنّي الراحل، المل" حيي  ب  ط ل، بعزل وقيقه األمير حي ، ولّي العهد، 
ا لألبد، ألّ  المل" حيي  ان قل نلع جوار  و عيي  ابنه عبد هللا ملب ا لألرد ؟ اليؤال ييبقع مف وح 
رّبه، شيما يم نا المل" الحالّي ع  ال عقيس علع ما ُنور شي الصحاش  اإليرا يلّي . آشي بنياهو، القا د 

ا ناطق ا بليا  ال جيو لف رٍ  طويلٍ ، وطل منصب ا األيبخ إلباع  الجيو اإليرا يلّي، والبي عمل ىيض 
نضاشي ا، حي  با  مي وار ا لوزير األم  مرد اي، بنياهو، البي ُيدير اليوا مب س ع قات عاّم  
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وٌيقّدا الموور  لليياييي  اإليرا يليي ، نور مقاال  شي صحيف  امعاري،ال اإليرا يلّي ،  حت عنوا : 
مل" الرحال حيي  وبي  الوزير األيبخ مرد اي، البي ام حا  القياد   طّرخ شيه نلع الع ق  بي  ال

ُىدي  شيما بعد بار باس م الفات جنيّي ، و ّا عزله م  الحيا  الييايّي  و  فيض ر ب ه العيبرّي  نلع 
 الصفر.

قال المل" حيي  للوزير مرد اي، وهو م  ىصوٍل برديٍ ،  8221وبحيس بنياهو، شإّنه شي العاا 
مهبط الطا رات الواقا  ارج القصر  حط طا ر ا  مروحي ا . ىطلس من" ىْ   ييّدي وزير األم ، شي

 طير م  هنا نلع منطق  الصحاري شي الزرقاء، برشق  مياعدي" ومي واري". و ابا المل" قا   : 
ابني عبد هللا، قا د القّوات ال اّص  شي الجيو األردنّي، يقوا اآل  شي  ل" المنطق  بإجراء  دريس 

ننّني ُىريد من" ىْ  ُ يّجل انطباعا "، وىنا يين ظر" هنا شي القصر، لبي ن ناول يوّي  عيبرّي، 
طعاا الطباء، علع حّد  عبير المل"، بما نقلل الرواي  المي وار اإليرا يلّي بنياهو. وىضا، قا    شي 

لييايّي مقاله المق ضس نّ  وزير األم  اإليرا يلّي مرد اي اي جاس لطلس المل" حيي ، وبا  ا
اإليرا يلّي األّول واأل ير، البي ُيدعع لم ابع   مري  عيبرّي لدولٍ  عربّيٍ . وىرد،: اع لينا علع 
المروحيات وقمنا بالطيرا  نلع الجه  الورقّي . وعلع ال ل،  حت العريو ، ىضا، بنياهو، ان ظرنا 

ا  يحمل الي   والمنظار، مضيف ا الجنرال عبد هللا، البي لا يُب  يلبو اللباو العيبرّي الريمّي، وب
ىّ   مري  القّوات ال اّص  األردنّي  ومل جيو الموا ، البوماندوز والمروحيات، ُموّدد ا علع ىّ  
صوت عبد هللا شي جهاز ال يلبي با  قصير ا، ُمقنع ا وصاحس يلط  وثق ، علع حّد وص، 

 بنياهو.
هنا" وبّنا منفعلي  م  الموق، وم  ال جرب  و ابا مي وار وزير األم  األيبخ قا   : وقفنا 

واال  بار، وشجي ، ىضا،، حّطت ىمامنا ىربا مروحّيات، والطّياري  األربع   رجوا منها ووقفوا نلع 
يمينها، وبحيس نوار  م  عبد هللا باوروا بالجري والربض ا جاهنا. الحراو اإليرا يليو ، وّدّد 

 نظر  الجنرال عبد هللا هّدا م  روعها. بنياهو، وعروا قلي   بالضطط، ولب ّ 
وياخ: عندما وق، الطّيارو  األردنيو  علع بعد م ٍر واحٍد م  وزير األم  مرد اي، ىمر عبد هللا 
ىحدها بيْ  ي قّدا  طو  لألماا: يّيدي الوزير، قال، ىيمح لّي ىْ  ىعرض ىمام" وقيقي الصطير، 

ياع ، زاد بنياهو، ُعدنا نلع القصر الملبّي شي عّما  األمير شيصل، قا د مجموع  الطا رات. وبعد 
ل ناول طعاا الطباء علع ما د  العاهل األردنّي، المل" حيي ، وما األميري  شيصل وعبد هللا واألمير  
عا و . وبحيبه، بعد بل"، طلس المل" حيي  بيْ  ي حّد  علع انفراد ما الوزير مرد اي، حي  

ي عبد هللا؟ هل هو قادٌر علع  دبير ىمر القياد ؟ وهل جنوده يييرو  ييله: ما هو انطباع" م  ابن
 وراءه؟ الوزير اإليرا يلّي، بحيس بنياهو، ىور" المل" حيي  بانطباعا ه اإليجابّي .
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و ُلص المي وار اإليرا يلّي نلع القول نّنه بعد مرور عّد  ىّياا م  اللقاء المببور، وما بقي  العالا، 
ا قرر بوبل مفاجي اإلطاح  بوقيقه األمير حي ، البي  يمعنا ىّ  المل" حيي ، البي با  مريض 

ا لواليا ه، وعّي  مبانه ابنه عبد هللا، عندها شهمنا ما هو اليبس الحقيقّي للزيار  النادر ،  با  مروح 
 علع حّد  عبيره.

رار اللبي  ُيبديهما ووّدّد بنياهو علع ىّنه  بّبر هبه القص  هبا األيبوع علع ضوء ال صميا واإلص
المل" عبد هللا شي ثيره لمق ل الطّيار األردنّي، ُمعاب البيايب ، حرق ا م  قبل  نظيا الدول  اإلي مّي ، 
شهو، ىْي المل" عبد هللا، البي لا يب ِو بنيرا  الربيا العربّي، ُيظهر قيم  ُمضاش  شي القياد ، علع حّد 

 قوله.
وضح االع بارات ال ي حدت به نلع عزل وقيقه األمير حي  م  جدير بالببر ىّ  المل" حيي ، ى

عام ا و عيي  نجله عبد هللا ولي ا للعهد  لف ا له، شي ريال  بع   43منصبه ولي ا للعهد البي  واله قراب  
 .8222شبراير م  العاا / بها نلع وقيقه قبيل وشا ه شي اليابا م  وهر وباط

 81/2/2182رأي اليوم، لندن، 
 
  األراضي الفلسطينيةردن يمنع استيراد الدواجن من األ  

ىوقفت وزار  الزراع  األردني ، اي يراد الدواج  م  ىراضي اليلط  الوطني  : قدو برو -عما  
الفليطيني  وونيرا يلو اع بارا م  مطلا األيبوع الحالي، بيبس اب وا، حاالت انفلونزا الطيور شيها، 

 رد .و وشا م  ان قال المرض نلع األ
ال، ن  86/2وقال الناطخ االع مي لوزار  الزراع  نمر حدادي  شي  صريحات صحفي  له الث ثاء ا

الم علخ بظهور نصاب  بمرض  OIEالقرار جاء انيجاما ما قرار المنظم  العالمي  للصح  الحيواني  
 انفلونزا الطيور شي شليطي  وونيرا يلو.

 81/2/2182قدس برس، 
 
 قطاع غزةدنية لأر قاالة مساعدات  

 يلا المي وفع الميداني االردني شي قطاع غز  ىمو الث ثاء قاشل  مياعدات انياني   :ب را -عما  
 مبون  م  يت واحنات.

وقال ىمي  عاا الهي   ال يري  االردني  الهاومي  ايم  المفلح ا  هبه القاشل   حوي مياعدات طبي  
 زويد المي وفع الميداني شي القطاع بالمي لزمات وىدوي  ومحول بهربا ي، و ي ي ضم  قواشل 

 الضروري  ال ي يح اجونها.
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ضا، ا  المي وفع الميداني ييقوا ب يليا هبه القاشل  الع وزار  الصح  الفليطيني  هنا"، مويرا ىو 
الع ا  جهود الهي   مي مر  شي ايصال المياعدات االغاثي  للقطاع لل  في، م  معانا ها والوقو، 

 انبها شي ظل الظرو، الصعب  ال ي يعيوونها.نلع ج
 81/2/2182الدستور، عمان، 

 
 جنوب لبنان يجتاز السياج الشائك اي الوزاني الجيش اإلسرائيلي 

واصل جيو االح  ل االيرا يلي ميليل ان هابا ه الم برر  لليياد  اللبناني ، نب : طارخ ابو حمدا 
ي مر فعات الوزاني، و قدمت الع الضف  الورقي  لمجرى  رقت قو  موا  ايرا يلي  ال ط الحدودي ش

النهر. شي حي  يجلت  حربات مبثف  لجيو العدو، علع طول ال ط الفاصل لمزارع وبعا المح ل  
 المحابي للمناطخ المحرر .

 81/2/2182السفير، بيروت، 
 
 حقوقيون عرب يدعون لنصرة البرلمانيين الفلسطينيين 

مجموع  العربي  لل نمي  وال مبي  الوطنيو وال ي    ب م  جني، مقرا  دعت وال: قدو برو -جني، 
لها، باش  رؤياء وىعضاء برلمانات العالا نلع وال حر" الجاد والفاعل لنصر  النواس الفليطينيي  
المع قلي  شي يجو  االح  ل اإليرا يلي، ووق، اي هداشها وم حق ها لها، وال ضييخ عليها، والعمل 

 حماي ها م  االع قال ال عيفي وعدا المياو بمبان ها وحصان ها البرلماني و.علع ضما  
ال علع ى  اع قال نيرا يل لبرلمانيي  86/2وىبدت و مبي و شي بيا   لق ه وقدو بروو الث ثاء ا

شليطينيي ، هو نجراء غير ورعي وغير قانوني، وان ها" صار  لقواعد القانو  الدولي، والقيا 
  قي  والديمقراطي . وميايا   طيرا  بالحصان  ال ي ي م عو  بها هؤالء النواس وشقا اإلنياني  واأل

ل  فاقيات الموقع  بي  الطرشي  برعاي  دولي . األمر البي ي طلس ضرور  العمل الحثي  والضطط 
 . الم واصل إلجبارها علع االل زاا باال فاقيات الدولي  ومعايير حقوخ اإلنيا  شي معامل ها لها

 81/2/2182قدس برس، 
 
 ألف الجئ السطيني اي سوريا 93اإلمارات تقدم مساعدات غذائية لـ  

ىل، الجي  24قامت وبال  األونروا، ب وزيا صناديخ المواد الطبا ي  ألبثر م  : اال حاد –ظبي  ىبو
ل شليطيني م واجد شي العاصم  اليوري  دموخ، وقد  ا  قديا هبه المياعدات الضروري  م    

« مليو  دوالر 82»مليو  درها نحو  22الدعا البي قدم ه دول  اإلمارات العربي  الم حد ، ومقداره 
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، علع  لفي  اي مرار  فاقا 2183ل يمي  المياعدات الطبا ي  ل ج ي  الفليطينيي  منب وهر يوليو 
 األزم  اإلنياني  شي يوريا.

عربي  الم حد  واألونروا  وزيا المياعدات الطبا ي  و  ضم  اال فاقي  الموقع  بي  دول  اإلمارات ال
لمجموع  م  ال ج ي  الفليطينيي  الم واجدي  دا ل الحدود اليوري ، والبي ي راو  نجمالي عددها 

 ىل، الجي.  371نحو 
 81/2/2182االتحاد، أبو ظبي، 

 
 غزةأسرة اي قطاع  230اتحاد األطبا  العرب يختتم مشروع اإلنارة اآلمنة لنحو  

األياا: ىنهع ا حاد األطباء العرس شي شليطي   نفيب موروع  وشير وحدات ننار  آمن  لبيوت  -غز  
الم ات م  األير المعوز ،  اص  م  الفقراء والمح اجي  والم ضرري  م  العدوا  األ ير علع 

م  حمل  قطاع غز ، لل  في، م  معانا ها جراء االنقطاع الم واصل لل يار البهربا ي، وبل" ض
د،ء ال ي ىطلقها اال حاد مؤ را  إلغاث  الم ضرري  م  موج  البرد شي بعض الدول العربي  

 واإلي مي  المجاور .
ىير  شي مناطخ م  لف  م  محاشظات  244وقال اال حاد شي بيا  مق ضس: ننه اي فاد م  الموروع 

يعانو  ىوضاعا  معيوي  صعب ،  قطاع غز ،  اص  شي المناطخ األبثر اب ظاظا  بالمواطني  البي 
و  فاقا معانا ها ما انقطاع ال يار البهربا ي، شض   ع   ضرر بيو ها شي العدوا  األ ير علع 

 قطاع غز ، جراء عمليات القص، وال دمير ال ي  واصلت نحو وهري .
 81/2/2182األيام، رام هللا، 

 
 م دون تحسين ظروف الفلسطينيينتوني بلير: الوضع اي غزة "صادم" وال يمزن إحالل السال 

قال ممثل اللجن  الرباعي  حول الورخ األويط ور يو الوزراء البريطاني  :يعيد عموري -القدو 
، ننه ليو م  الممب  ى   نجح المفاوضات شي حال والقدوواليابخ  وني بلير، شي  صريح  اص با

  ، و اص  شي قطاع غز .بدىت شي هبا الوقت، دو   طيير ظرو، الفليطينيي  نلع األحي
و طرخ بلير شي حديثه، نلع زيار ه األ ير  نلع قطاع غز ، حي   فقد عددا م  المواقا، واج ما بعدد 
م  وزراء حبوم  الوشاخ وممثلي القطاع العاا وال اص، وقد ىعرس ع  وصدم هو مما واهده. وقال: 

ال شيننا ن لخ ظروشا الندالع حرس وننه ىمر غير مقبول، علينا العمل علع  طيير بل" شي غز ، و  ا 
جديد ، م  غير المقبول ى  يعيو الناو بهبه الطريق ، وىنا م حمو لرؤي  األوضاع   طير شي 

 القطاعو.
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وقال بلير: ولقد  ر" الصراع األ ير غز  مدمر  ، ووعبها ىبثر شقرا  وشي وضا ىصعس. نح اج بعد 
  قاربا  جديدا  للي او.عوري  عاما  م  ىويلو  قاربا  جديدا  لطز  و 

و ابا قوله حول معيقات اإلعمار شي القطاع: وهنا" آلي  إلعاد  نعمار القطاع، لبنها ال  عمل بما 
يف رض، لب  علينا ى  نقوا ب حيي  و يريا األمور، وهبا يح اج ىيضا نلع  حر" م  قبل الجانبي  

اإلضاش  نلع األما الم حد ، وآمل ى  ى  ىناقو هبا ما الطرشي  ب وعليالفليطيني واإليرا يلي، 
 ن مب  م   يريا األمور نحو األشضل، نح  بحاج  للقياا ببل" علع وجه اليرع و.

وع  دور الرباعي  شي نعاد  نعمار غز  و  في، المعانا  اإلنياني  شيها، قال بلير شي حديثه لا 
لدولي م  مناقو  األمور الدولي ، القدو، ى  اللجن  الرباعي  هي عبار  ع  هي   ل مبي  المج ما ا

وليو لها دورا مباورا شي غز ، ولبننا نعمل علع  طط  حيي  البهرباء واإليبا  والماء والقطاع 
 ال اص.

وىرد، قا  : وشي الينوات الماضي  حاولنا ال طيير شي القطاع بقدر المي طاع، مثل ند ال البضا ا 
ريا عديد  شي محاول  لمياعد  غز  باالنف ا  علع العالا، وال دمات األ رى نليه، باإلضاش  نلع موا

نح  نقوا ب طوات بييط  م  ىجل ال طيير وم  ىجل الناو، ألنها بحاج  ل طييرات جبري  شي 
 حيا هاو.

 
واي حديثه عن خطة اللجنة الرباعية إلعمار غزة، شدد بلير على ضرورة اتح غزة بالزامل، 

عادة تواصلها مع العالم وانف  ن ذلك يحتاج إلى األمور التالية:إتاحها عليه. ومن وجهة نظره اوا 
 ى  يقدا الجانس اإليرا يلي المزيد م  ال نازالت. .8

 ش ح المعابر. .2

 وحد  المج ما الفليطيني م  ىجل االي مرار. .4
وىبد ىنه م  الضروري شها وجه  حرب  حماو المي قبلي ، هل هي حرب  وطني  شليطيني ، ىا هي 

 ، وبال الي حل الصراع.76نقليمي ، وهل هي معني  بدول  شليطيني  علع حدود  جزء م  حرب 
وىضا، قا  : وال يمب  نح ل الي ا شي غز ، دو  وحد  ييايي  شليطيني  علع ىياو  وجيا 
عملي  الي ا وشا د  الناو هنا"، وعلينا ال عامل ما الجانس المصري بيبس دوره البارز شي العملي  

لها، بما يجس ى  ي فها االجانس المصريال بي  غز  ال يمب  ى   بو  وييل   وبل  طرا الييايي  ب
 علع ىم  منطق  ييناء، ىنا مصما علع المياهم  شي  طيير الوضا شي غز  بطريق  جديد و.

ويع قد ر يو الوزراء البريطاني اليابخ  وني بلير، وى  هنا" جهودا دولي  ل حيي  الع قات بي  
ي  واإليرا يليي ، م  قبل األميربيي  واألوروبيي  واللجن  الرباعي  وم  ىطرا، ى رى، الفليطيني
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لبنني صدقا ال ىع قد ىنه شي هبا الوقت  حديدا ي بو  المفاوضات ناجح  ومجدي ، نال نبا غيرنا 
 ظرو، الفليطينيي ، و حديدا شي قطاع غز و.

شي وضا المفاوضي  شي غرش  وا غ قها ح ع  ،با  بما يع قد غال، وىبمل حديثه: ون  الموبل  ال  بم 
ي وصلوا نلع ا فاخ. شي الوضا الراه ، يمب  وضعها شي غرش  بهبه وا غ قها نلع األبد دو  ى  
يي ي الي ا. الحقيق   بم  شي ىنه لو ى  الظرو، الميداني  علع األرض بانت محفز  للي ا، 

الحدود و بادل األراضي، وح ع القدو، ال ج ي  لي مب  المفاوضو  م  نيجاد طريق  لحل قضايا 
 والضمانات األمني و.

: وىع قد ى  وحد  المج ما الييايي الفليطيني يلعس دورا ببيرا شي  طيير حيا  والقدووويضي، بلير لا
 الناوو. مويرا نلع وىنه يرغس شي اي  نا، المفاوضات، لب  بل" ليو باشيا إلحدا  ال طييرو.

، ع  اي مرار نيرا يل بيياي  االي يطا  ومصادر  األراضي و صعيد االع داءات، ولدى يؤال بلير
صر  قا  : ويجس ى   بو  هنا" جهود مضاعف  إلحدا   طيير بامل علع باش  الصعد، يجس 
ال يبد م  منا اع داءات المي وطني  علع المواطني  الفليطينيي  بما يجس محابم  المع دي ، 

لمج ما الدولي دورا شعاال بوبل با، حيال هبا األمر، وهبه حقيق ، واليبس وح ع اآل  لا يلعس ا
 برىيي ى  الجو الييايي ال يياعد شي وضا األمور شي ميارها الطبيعيو.

وحول نع   ر يو الوزراء اإليرا يلي ني ه القياا بزيار  واي فزازي و للحرا اإلبراهيمي شي مدين  
   المها ى  ال يقوا الناو بيمور اي فزازي و.ال ليل، قال بلير: وىع قد ىنه م

وشي حديثه ع   نظيا الدول  اإلي مي  المعرو، نع ميا بايا وداعوو، يرى ر يو اللجن  الرباعي  
وى  داعو يوبل  هديدا  طيرا علع الجميا، ولب  ال يجس ى   ق، عا قا ىماا  حقيخ الي ا بي  

قي  ى  الطالبي  العظمع م  الفليطينيي  ي رشض هؤالء الفليطينيي  واإليرا يليي ، وىنا علع ي
 الم طرشي . بالنيب  لي بل هبه ال هديدات اإلقليمي  ىيباس إلحدا  الي ا وليو العبوو.

و طرخ بلير شي حديثه ما القدو، لل هديدات اإليرا يلي  بوق، مي حقات اليلط . وقال: وموقفنا 
للجانس الفليطيني، هبه ىموالها وم  حقها الحصول  واضح حول هبا األمر، يجس دشا المي حقات

 عليها، ونح  يني مر بالضطط علع نيرا يل لحصول بل"و.
 81/2/2182القدس، القدس، 
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 للسلطة الفلسطينيةمليون يورو  212: االتحاد األوروبي 

لليلط   انه دشا قيما ببيرا م  مياعد ه الينوي  ىمواال حاد االوروبي  ىعل  س: ، ى –بروبيل 
مليو  يورو، وجدد الدعو  الع قياا  عايو يلمي بي  ايرا يل والدول   282الفليطيني  بلر 

 الفليطيني  المنوود .
وقال اال حاد االوروبي شي بيا  ا  هبا المبلر ييي  دا لدشا روا س موظفي اليلط  الفليطيني  

ات االيايي  للفليطينيي  شي مجاالت وايضا  مويل نواطات وبال  االونروا. بما يي يح و قديا ال دم
 ال ربي  والصح و.

وقالت وزير   ارجي  اال حاد االوروبي شيديريبا موغيريني بحيس ما نقل عنها البيا  وا  وجود يلط  
شليطيني  شاعل  ومل زم  بالحل اليلمي للنزاع بعيدا م  العن، هو عنصر ايايي شي عملي  الي ا 

 الع ايجاد حل قا ا علع  عايو بي  دول ي و. شي الورخ االويط ال ي  هد،
 81/2/2182الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 زية تفضل حياد الواليات المتحدة اي الصراع الفلسطيني اإلسرائيلييأغلبية أمر  

ن  األميربي  بال وار" ما  ن  ىظهر اي ط ع للرىي نظم ه وبب  يي :يعيد عريقات - واونط 
يريدو  للواليات الم حد   %77لي  نور الث ثاء، ى  األميربيي  بيغلبي  ىو.آر.يي لألبحا  الدو 

م  البي  يحببو  دعا نيرا يل  %22ا  اب موق، الحياد شي الصراع الفليطيني اإليرا يلي مقابل 
م  المي طلعي  األميربيي  ى  علع الواليات الم حد  الوقو، نلع الجانس  %2بينما ىع بر 

 ل.الفليطيني ضد نيرا ي
ويظهر االي ط ع البي نظا لمعاير  وجه  نظر األميربيي   جاه زيار  ر يو وزراء نيرا يل الوهر 

آبارال وم اطب  البونطرو األميربي ىثناء وجوده شي واونط  للموارب  بمؤ مر اللوبي  4المقبل ا
عاما   21م   م  األميربيي  األببر ينا   %27اإليرا يلي ونيبا"و، ىنه وشي الوقت البي يؤيد شيه 

وقو، الواليات الم حد  نلع جانس نيرا يل باي مرار، يفضل األميربيو  دو  ي  ال ميي  بنيب  
 ا  اب الواليات الم حد  لموق، حيادي  جاه الصراع الفليطيني اإليرا يلي وعدا ال د ل بهو. 62%

الحياد  جاه نيرا يل، ما  و ع بر هبه هي المر  األولع ال ي  عبر شيها ىغلبي  ىميربي  واضح  ضرور 
 يمثل نوار  لضجر األميربيي  بوبل عاا م  هبا الصراع المزم .



 
 
 
 

 

           41ص                                     3492 العدد:    81/2/2182 األربعا  التاريخ:

ح ع بي  الجمهوريي  البي   ا اي ف اؤها ووالبي  يؤيدو  نيرا يل دا ما و ىيدت ىغلبي  ض يل  منها 
د  منها ضرور  ا  اب الواليات الم ح %36مؤازر  إليرا يل  حت ىي ظر، شيما ىيد  %32بنيب  

 لموق، محايد والبقاء  ارج الصراع الفليطيني اإليرا يلي.
بانو  ىول  28ىما ب صوص الدعو  ال ي وجهها ر يو مجلو النواس األميربي جو  بيونر يوا 

الماضي لر يو وزراء نيرا يل بنيامي  ن نياهو لم اطب  البونطرو ومعارض  المياعي األميربي  
نووي اإليراني وال وصل نلع صفق     لع شيها نيرا  ع  الدبلومايي  شي حل موبل  المل، ال

برنامجها النووي والميلحو مقابل رشا العقوبات، وهي الدعو  ال ي وجهها بوينر بال  مر ما اليفير 
اإليرا يلي شي واونط  رو  ديرمر، وقبل بها ن نياهو، دو  نع ا الر يو األميربي بارا" ىوباما ىو 

ال ارجي  األميربي ، ىظهرت ىغلبي  ببير  ام عاضها م  زيار  ن نياهو حي  البيت األبيض ىو وزار  
منها ى  الدعو   %44م  البي  ىجابوا علع االي ط ع ىنها غير ال ق  شي حي  اع بر  %74اع بر 
 ال ق .

م  وهر  82 -82ىميربيا  عبر الواليات الم حد  بي  يومي  8126وىجري االي ف اء البي وار" به 
 نقاط. 4لجاري واح مالي  ال طي بنيب  وباط ا

 81/2/2182القدس، القدس، 
 
 مدنيون من شهدا  العدوان األخير على غزة %89أسوشييتد برس:  

 قرير لجن  ال حقيخ الدولي  بوي  الحرس اإليرا يلي   وىيوويي د برووبال  واي بقت : حلمي مويع
نيرا يلي علع مباٍ  مدني  شي القطاع،  عملي  قص، 236األ ير  علع غز  شيعلنت ىنها حققت شي 

ا مصرعها. وبا  بي  هؤالء  133لقي شيها  م  األطفال والنياء والويو ، وهو ما  211و ص 
 شي الم   م  عدد الوهداء.  71يوبل حوالي 

منها بانوا  211عام ا، وى   87وىوار ال حقيخ نلع ى  حوالي ثل  الق لع بانوا مم  ها دو  ي  الا 
م  النوطاء الميلحي ، ىو  27ال امي . وعموم ا ىوار ال قرير نلع ى  بي  الوهداء دو  ي  

شي الم   شقط م  عديد  88المو به ب ورطها شي ىعمال ضد نيرا يل، ما يجعل نيب ها حوالي 
 الوهداء شي الحاالت ال ي  ا شحصها.

 81/2/2182السفير، بيروت، 
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 عن تحالف صقور إسرائيل وأميرزا 

جرادات علي   
شي مطلا  يعينيات القر  الماضي د ل العالا حقب  ال فرد األميربي بطموحا ه اإلمبراطوري ،  

، وىوهامه حول قدر  القو  العيبري  علع ال حبا بحرب  ال اريخ ال ي «الليبرالي الجديد»ووحوي  نظامه 
فهوم ، لا يب  غريبا  ى  ال  عر، ال وق،. نزاء با" ال حول، وللدق  اال   ل، الببير، وأليباس م

العدوا  « بو  نيرا يل ىول المي فيدي ، وى   صبح الدول العربي  ىبثر دول العالا  ضررا  بدءا  با
. هنا، عوض مراجع  ني را يجي  2114، وصوال  نلع اح  له، 8228علع العراخ،« الث ثيني

،  ورطت مرابز القو  العربي  «طاعورطي العالا المُ »االر ها  للواليات الم حد  الطامح  للعس دور 
شي الموارب  شي العدوا  علع العراخ، وىمعنت شي ال  لي ع  واجبها القومي  جاه القضي  

ورطي »الفليطيني ، م جاهل  ى  بل" يعادل  وجيا حباا نيرا يل البي   جدد لديها حلا لعس دور 
 شمابا بانت الن ا ج؟«. المنطق  ب  منازع

م  اح  ل العراخ، وم  ال يا ر البوري  والمادي  الباهظ ، وبل الحزبا  بعد ث   ينوات 
هامل و  ال ي ىوصت بإجراء -لجن  بيبر 2117شي العاا « الديمقراطي«و« الجمهوري»األميربيا  

مراجع  ييايي  جوهرها: عجز القو  العيبري  ع  حيا الحرس علع العراخ. انطوت المراجع  آنبا" 
المحاشظي  »بداي  اع را، بحدود القو  العيبري  األميربي ، وبفول يياي    علع نقد با ي عبو

، حي   يروا االن  ابات شي دور ي  م  الي ي  لمصلح  الحزس الديمقراطي بقياد  ىوباما البي «الجدد
صار رمزا  ليياي   ارجي  عمادها  يريا يحس الجيو األميربي م  العراخ وىشطاني ا ، واإلحجاا 

روس بري  جديد ، وقْصر ال د  ت العيبري  األميربي  علع الضربات الجوي ، وال ربيز ع  و  ح
علع الوؤو  الدا لي  ومعالج  األزم  المالي  األميربي  ال ي  حولت نلع ىزم  اق صادي  عالمي ، ننما 

م حد  العمل علع منا والد  عالا م عدد األقطاس و يار  الواليات ال اي را يجي م  دو  مطادر  
 مبان  القو  العظمع األولع شي العالا.  

بهزيم  « لجن  شينوغراد»وبالمثل، بعد ينوات م  العربدات العيبري  اإليرا يلي ، وبل اع را، 
م  جنوس لبنا ،  يبيدا   2111علع لبنا ، شض   ع  هروس الجيو اإليرا يلي عاا  2117عدوا  

نيرا يل «و« الجيو البي ال يقهر»علع ال واقعي  مقوالت جديدا  علع حدود قو  نيرا يل العيبري ، و 
المصري  والعمليات الفدا ي  الفليطيني  « حرس االي نزا،»، بيياطير، بانت هز ها «الدول  القلع 
، وصمود 8264، الن ا ج الميداني  لحرس «لجن  ىغرانات»، بينما بدد ها، باع را، 76بعد هزيم  

 2183، وصوال  نلع شول عدوا  «الثاني «و« األولع» فاض ي  ، واالن8212بيروت األيطوري، 
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علع قطاع غز  بالمعنع الميداني للبلم . لب  اإلقرار ب ل" الحقا خ الميداني  لا يفض نلع نووء 
معارض  نيرا يلي    بنع برنامجا  يياييا  يدعو نلع  يوي  الصراع علع ىياو يلبي الحد األدنع م  

طيني ، بل نلع  عاظا دور المعيبر الصهيوني األود عنصري  وعدواني  الحقوخ العربي  والفلي
 و ويعي  دا ل نيرا يل، مج معيا  ويياييا  وعيبريا  وىمنيا .  

لبل" با  م  الطبيعي لدرج  البداه  ى   عجز يياي  ندار  ىوباما وجهات ييايي  وعيبري  وىمني  
عيبر الصهيوني البي يقوده ن نياهو، بوصفه، والم« المحاشظي  الجدد»صهيوني ، ع  لجا  حال، 

اال حال،ال، ال عبير ع  يياي  ى  اي  داا القو  العيبري  هو وحده البفيل باي عاد  الييطر  
األميربي  اإليرا يلي  المطلق  علع العالا والمنطق .  بدى بل" م    ل دعوات ىقطاس هبا ال حال، 

ري ، وم    ل رشضها اي بعاد ال يار العيبري نلع و  عدوا  عيبري ىطليي مباور علع يو 
شي معالج  المل، النووي اإليراني، بل ورشض ىي حل دبلومايي له، وم    ل دعو ها نلع  صعيد 

دول  للوعس »ىزم  ىوبرانيا المف عل  ىص   نلع من هاها، وم    ل مطلبها االع را، بإيرا يل 
 ي  م  جميا جوانبها.المياوي ل صفي  القضي  الفليطين« اليهودي

بل وبا  م  الطبيعي ىبثر ى  يدعا طرشا هبا ال حال، بعضهما بصور  علني  وغير ميبوق ،    
حي  دعا المعيبر الصهيوني البي يمثله ن نياهو مروح الحزس الجمهوري شي االن  ابات الر ايي  

ياا حمل  معيبر ن نياهو البرلماني  هبه األ« الجمهوريي »األميربي  اليابق ، بينما  دعا ب ل  
االن  ابي  لدرج  ىال ُيعلا الر يو األميربي ووزير  ارجي ه بيمر دعو  ن نياهو نلع الواليات الم حد  

وهو األمر البي ىثار موج  غير ميبوق  م  النقد واالح جاج دا ل «. البونطرو»إللقاء بلم  ىماا 
يرا يل. لا ي ِ، ن نياهو ى  ه « البونطرو»دشه األياو هو  حريض ىعضاء الواليات الم حد  وا 

بوي  ملفها النووي. طبعا  « دولي»علع شرض عقوبات جديد  علع نيرا ، وعلع رشض ىي ا فاخ 
، وال ألنها  وبل  هديدا  وجوديا  إليرا يل، بل  وي  «دول  نووي »ليو أل  نيرا  ىصبحت علع ع ب  

األياو شي المنطق ، ىي  يار  ىها ىوراخ   يار  ورق  نظهار ى  الصراع ما نيرا  هو الصراع
 هميو الصراع العربي الصهيوني، وجوهره القضي  الفليطيني . و بلر وقاح  ن نياهو ىوجها شي 

، بينما  حوز نيرا يل ىببر  ريان  نووي  شي المنطق ، ن  لا «النووي اإليراني» حبيرا ه م   طر 
ل ريان  ال   ضا، برعاي  ىميربي ، ألي وبل م   ب  بي  األببر عالميا . هبا ناهي" ى  هبه ا

 ىوبال الرقاب  الدولي .
والمعيبر الصهيوني البي يمثله ن نياهو شي « المحاشظي  الجدد»علع ىي  حال،   مثل موبل  

، و يالي  طموحا ها «المحاشظي  الجدد»ىمري : األول هو ىنهما ي جاه   ى  عنجهي  حروس 
 ل، انفجار األزم   األيايي  األيباسي ها الليبرالي  الجديد ، بانت اإلمبراطوري ، ووحوي  ييا
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قليمي  جديد   المالي  األميربي  و حولها نلع ىزم  اق صادي  عالمي ، و ل، بروز ىقطاس دولي  وا 
 رشض ال فرد األميربي شي ندار  العالا. وى  هبه األيباس، وليو  ردد ىوباما بما يويا هبا  

نحجاا الواليات الم حد  شي الينوات األ ير  ع  و  حروس بري  جديد ، وحصر  الحليفا ، ما شرض
  د   ها العيبري  شي العالا علع الضربات الجوي .

للصراع، « حل ويط»ىما الثاني شهو ىنهما ي جاه   ى  عنجهي  قاد  نيرا يل لدرج  ورشضها ألي 
ووحوي  لجو ها نلع حروس المجازر والمبابح شض   ع  جنو   بثيفها لعمليات االي يطا  وال هويد، 

واإلباد  الجماعي  وال دمير الوامل بعدما صار جيوها عاجزا  ع   حقيخ نصر حايا ال لبو شيه شي 
الحروس البري ، هي األيباس األيايي   ل، ما  واجهه نيرا يل منب ينوات م  عزل  ييايي  

«. الطربي »عداء وعبي ح ع لدى وعوس الدول وحم ت مقاطع  اق صادي  وىباديمي  عالمي ، وم  
 مابا يعني هبا الب ا؟

يرا يل علع اي عاد  ما  ير اه م  دور بفعل  ن  اع قاد طرشْي هبا ال حال، بقدر  الواليات الم حد  وا 
لليلط  شي الواليات « المحاشظي  الجدد»ال حوالت العاصف  شي العالا والمنطق ، ىمر وارد بعود  

قاء المعيبر الصهيوني البي يمثله ن نياهو شي يد  الحبا، بينما الحقيق  هي ى  هبا الم حد ، وب
االع قاد ن  هو نال  وب  بيوهاا األيديولوجيا، ىي بإح ل الفبر  محل الواقا، بينها هو. لب  الثابت 

 عماري هو ى  هبا االع قاد ليو نال  عبيرا  ع  مق ضيات الموروع الصهيوني االي باش شي الحاالت 
االي يطاني العدواني ال ويعي، ون يج  طبيعي  للدعا األميربي المطلخ لهبا الموروع، بل" بي ال 

اليبا  األصليي  لما بات  عرقي بحخنقول  عبيرا  ع   وابه األياو الفبري لما ار بس م   طهير 
رقي مماثل علع ُيعر، الواليات الم حد ، ولما ار بس بحخ الوعس العربي الفليطيني م   طهير ع

 مدار ما يقرس م  قر  م  الزما .
، شإ  بقاء ن نياهو الو ص والحزس «العطار ال يصلح ما ىشيد الدهر»بقي القول: مثلما ى  

والمعيبر شي يد  الحبا ل  ي رج نيرا يل م  ىزما ها الييايي  والدبلومايي  والعيبري  واألمني ، بل 
نلع حبا الواليات الم حد  ل  يفضي نال نلع اي عاد  « دالمحاشظي  الجد»وييفاقمها، وا   عود  

لع  وبيل لجن  جديد  ل قديا ال وصيات با ها ال ي قدم ها لجن  بيبر -األزم  األميربي  با ها، وا 
هامل و ، ووبلت المقدم  لفوز ىوباما شي دور ي  ان  ابي ي  م  الي ي . ما يعني ىننا ىماا حاج  نلع 

الناجم  ع  ىيباس بنيوي  ال ُ عالج ب طيير الو وص، ننما ب طيير الرؤى البح  شي ى  األزمات 
والييايات، وشي ى  القو  العيبري ، ح ع لو بانت بض ام  ما  حوزه الواليات الم حد  وربيب ها 
نيرا يل، ال  قوى ال علع ال حبا بحرب  ال اريخ، وال علع ضبط حرب  وعوس العالا والمنطق  
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القطس »وبحروس نظاا « الليبرالي  الجديد »الوامل للبلم  بوحوي  يياي  الموجوع  بالمعنع 
 المباور  منها وغير المباور ، وبعربد  حباا نيرا يل المي ند  نلع الدعا األميربي المطلخ.« الواحد

81/2/2182، األيام، رام هللا  
 
 غضب اليهود األميرزيين من سلوك نتنياهو ُمزلف 

 صالح النعامي
ببير دا ل األوياط اليهودي  شي الواليات الم حد  م  اآلثار واليلبي و لل و ر الببير البي ييود قلخ 

طرى علع الع قات بي  ندار  بارا" ىوباما وحبوم  بنيامي  ن نياهو، شي ىعقاس نصرار األ ير علع 
 نلقاء  طاس ىماا البونطرو علع عبو رغب  البيت األبيض.

ي هبه األزم  نلع   لي قطاعات ببير  م  اليهود األميربيي  ع  و ر بط هبه الم او، شي ى   فض
نيرا يل، شض   ع  القلخ شي ى   زيد م  وطي  ىزم  الهوي  لديها. وقد عّبرت ع  هبا القلخ عريض  
ىصدر ها منظم  وجي ي ريتو ال ي  مثل قطاعا  مهما  م  اليهود األميربيي ،  ؤبد شيها ى  ن نياهو ال 

 األميربيي . يمثل اليهود 
و مثل العريض  ال ي  حمل  وقيعات و صيات يهودي  مهم ، دعو  صريح  نلع وال برؤو م  ن نياهو 
وييايا ه ومواقفه. وىوارت صحيف  وميبور ريوو و شي عددها الصادر ىول م  ىمو، نلع ىّ  

نلع اش عال  العريض  حرصت علع اإلوار  نلع االع بارات الييايي  الدا لي  ال ي دشعت ن نياهو
األزم  الحالي  ما اإلدار  األميربي ،  صوصا  رغب ه شي المزايد  علع  صومه م  قاد  ىحزاس 
اليمي  والييار. وىضاشت العريض  وي وجس علع ر يو الوزراء شي نيرا يل ى  يعلا ىنه ليو بويعه 

 الزعا بينه يمثل الوعس اليهوديو. 
يي  ىرادوا ى  يوظفوا ن نياهو وقضايا نيرا يل شي الصراع وقال الموّقعو  علع العريض  ن  الجمهور 

الدا لي بي  البونطرو والبيت األبيض. وقد جاء نصدار العريض  رّدا  علع نع   ن نياهو مطلا 
األيبوع الماضي ىّنه يمثل بل اليهود شي  طابه ىماا البونطرو، قا    وىنا ال ىمثل دول  نيرا يل 

 ليهودي شي بل مناطخ وجودهو. شقط، بل ىمثل بل الوعس ا
وقد با  اليينا ور الديموقراطي باري ياندرو ىول يهودي م  مجلو النواس يعل   طّيبه ع   طاس 

 ن نياهو. 
شي غضو  بل"، ا ها النواس الديمقراطيو  زعيا الطالبي  الجمهوري  شي البونطرو جو  بينر، بينه 

يرا يل شي معرب ه الييايي  ض  ّد ىوباما. يوظ، ن نياهو وا 
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علع الجانس اإليرا يلي، قال الم حد  األيبخ بايا جيو االح  ل، الجنرال آشي بنياهو، نّ  
ن نياهو وييجل هدشا  با يا  شي مرماهو م    ل نضعا،  يثير حليف ه منظم  وىيبا"و، و عزيز قو  

لفت بنياهو نلع ى   وجي ي ريتو المناصر  للر يو ىوباما. وشي مقال نور ه صحيف  ومعاري،و ىمو،
ن نياهو ي جاهل حقيق  ىّ  معظا اليهود األميربيي  يؤيدو  الحزس الديموقراطي، وى  صداما  ما 

 ىوباما يعزز م  قو  ال يييد لا وجي ي ريتو.
وشي اليياخ نفيه، ببرت قنا  ال لفز  اإليرا يلي  الثاني  ى  قيادات يهودي  ببير  ا صلت بديوا   

م  مطب  ى  ييها  طابه المر قس شي البونطرو شي جعل نيرا يل ماد  لل جاببات ن نياهو وحبر ه 
 الييايي  الدا لي  شي الواليات الم حد . 

وىوارت القنا  نلع ى  القاد  اليهود قد حّملوا اليفير اإليرا يلي لدى واونط  رو  درمر، الميؤولي  
إليرا يلي ، مويري  نلع ى  درمر ي حر" ع   دهور الع قات بي  اإلدار  األميربي  والحبوم  ا

 انط قا  م   قديره لمصالح ن نياهو الييايي  وليو م  منطلخ الدشاع ع  مصالح نيرا يل.
م  جه ها، عّدت الباحث  مي ال زيلبربرغ ىزم  الثق  ما الجالي  اليهودي  األميربي  و هديدا  اي را يجيا  

لع ى  وقوع نيرا يل  حت  يثير ن س اليمي  الديني م  الطراز األولو علع نيرا يل، موير  ن
الم طر، جعلها  ُقدا علع  طوات  فاقا م  ىزم  الهوي  لدى يهود العالا، وضمنها اليهود 

 األميربيو .
وشي مقال نوره موقا صحيف  ويديعوت ىحرنوتو ىول م  ىمو، ىوارت زيلبربرغ نلع ى  نيرا يل 

لي  اليهودي  شي الواليات الم حد ، ال ي  عّد الجالي  األببر شي  واجه  طر انقطاع ع ق ها ما الجا
 العالا، بيبس ال طر، البي طرى علع الجدل اليهودي الدا لي. 

وىعادت زيلبربرغ نلع األبها  حقيق  ى  اليهود األميربيي  ها البي  يحرصو  علع ش ح ىبواس اإلدار  
ع الدعا المالي الي ي البي يقدمونه ل دم  نيرا يل. األميربي  ىماا القياد  اإليرا يلي ، ع و  عل

وىوارت نلع ى  يلو" القياد  اإليرا يلي  وضا الجالي  اليهودي  األميربي  بي  المطرق  واليندا : 
مطرق  م مثل  شي واجس الدشاع ع  حخ نيرا يل شي الدشاع ع  نفيها، ويندا  ندرابها  طور  

 القطيع  ما القيا الديمقراطي .المدى البي بهبت نليه نيرا يل شي 
واع برت زيلبربرغ ى  نصرار ن نياهو علع ي  قانو  والقومي  اليهودي و البي يني، وىيو 
الديمقراطي  والمياوا  والحري و قد زاد م   دهور الع ق  بي  نيرا يل واليهود األميربيي . وىوارت نلع 

يهود األميربيو  وهي وحري  اال  يارو، نب ن  ي  القانو  يمو ىحد ىبرز القيا ال ي ي علخ بها ال
 القانو  الجديد يلزا اليهود بالني   األصولي  الم ودد  لليهودي . 
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بدوره، حّبر المعلخ العيبري اإليرا يلي، عمير رايبوبورت، م  مطب  ى   ؤثر ىزم  الع قات الحالي  
د  ل زويد نيرا يل بالي   وقت الحاج  بي  اإلدار  األميربي  ون نياهو شي اي عداد الواليات الم ح

و ننه علع الرغا م  ىنه م  غير ISRAEL DEFENSEمي قب  . وقال شي مقال نوره موقا و
الم وقا ى    يثر ىوبال ال عاو  االي را يجي بي  واونط  و ل ىبيس بيزم  الثق  بي  ن نياهو وىوباما، 

ع  عليخ نرياليات الي   نلع نيرا يل ىثناء الحروس نال ى  اإلدار  األميربي  بإمبانها ى    قدا عل
مي قب  . وىعاد رايبوبورت نلع األبها  ى  اإلدار  األميربي  ام نعت   ل الحرس األ ير  علع غز  
ع   زويد نيرا يل بصواريخ وهيل شيرو ال ي  ي  دمها الطا رات الحربي  اإليرا لي  المقا ل  شي 

 لو" اإليرا يلي   ل العدوا  البي ىحرج الواليات الم حد .غارا ها، اح جاجا  علع الي
81/2/2182، العربي الجديد، لندن  

 
 آيزنزوت يخوض حروبا  على جبهتين 

 يوعز هندل
  ل مراييا  بديل رؤياء هي   االربا ، ىول م  ىمو، ىريل ىحد ىشراد لواء غوالني اليابقي  

شقا ل جرب  الماضي شإنه عندما يي بدل ىشراد لواء م حظ   حبيري  لبيني غان و، شقد ب س انه و 
غوالني المظليي  شي هبا ال ط ين هي االمر ب بادل الضربات وبيرق  الع اد. يجدر بطان و ى  ي نبه 
لهبا االمر بيرع . شي واقا الحال ىنهع غان و ش ر  ىربا ينوات م  دو  حروس ما الطوالنيي  

يل م   بادل الضربات ما اليياييي  الق اليي  البي  ها دا ل الجيو، ولبنه حظي بقدر غير قل
 ىعلع منه شي اليلا.

هبا ما يحد  للجميا منب اياا موشازج ىبانوا هاد ي  ىو صا بي  بوي قبعات زرقاء او حمراء بلها 
حد  معها األمر با ه. بوغي غادر بعد صدم  وارو ، وحالو و  لقع شي وجهه ضرب  حرس لبنا  

ا علع اب اشه، واوبنازي  اض حربا  ما بارا". ىما بالنيب  لبيني غان و شقد با  هنا" الثاني  وحمله
علع نصدار بيانات صحاشي  ضد طريق ه شي « الجر، الصامد»يياييو  حرصوا   ل عملي  

األداء. بعد يبع  وي ي  عاما م  اقام  الدول  ي وجس علع ر يو هي   األربا  ى  يقا ل علع 
عربي  وى رى يهودي . م  حولنا ارهاس وجيوو عربي ، وعندنا شي القدو جبه  جبه ي ، واحد  

ا رى ما اليياييي . ليو هنا" م  يمبنه ال ملص م  الق ال علع الجبه  اليهودي  وليو هنا" 
ايضا م  يي طيا ايجاد م بي م  النار الم قد  شيها. ميز  غان و انه بو طبا هادل و ربيز يليا 

بحرس بيانات بما با  حال « الجر، الصامد». ولوال هبه الصفات الن هت عملي  وطبيعي لألناني 
 «.الرصاص المصبوس»عملي  
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هبه البلمات  بم  الحبم  ال ي  قول ن  حروس نيرا يل القادم  ي بو  وبيه   ماما  ىياوشي 
المدنيي   ما قدر  صارو ي  لجيو نظامي واي  داا« ارهابي »بالحروس ال ي مررنا بها.  نظيمات 

بدرع بوري ، والضطط الدولي وشقدا  الورعي  وال بعات القانوني  لبل قرار ي  به قا د شي ىدنع 
 المرا س.

  طلس د ول قوات  األولع اإلمباني اثن ا : الحيا ىو الوعي.  نمباني ا شي هبه الحروس هنا" 
عدو ويع  صدر الجمهور الجيو لف ر  طويل  و وشر دعا دولي، واإلباد  المعمق  لمربز ثقل ال

الثاني  ش ر بز علع  وجيه ضرب  قصير   اإلمباني  ىماقرارا ميبقا. شعلنا بل" شي الماضي.  وباألياو
وموجع  م  ىجل بي وعي العدو. عندما ن وض حروبا بهبه  طلخ شوهات المداشا نيرانها و راوغ 

 طر، اآل ر.الدبابات و قوا الطا رات بالقص، ح ع  عيد  وبيل الوعي لدى ال
الناو هنا وشي الطر، اآل ر. شي  ىدمط الموبل  ما الوعي ى  ال ييطر  عليه. هو موجود شي 

م   –وشي غز   حاول نيرا يل منب ش" االر باط «. اإلرهاس»قررت نيرا يل هزيم   األقصعان فاض  
 يي.بلور  الوعي البديل. القرار بصدد ىي حرس ين وض يعود للمي وى الييا –دو  نجا  

« الجر، الصامد»الجديد غادي آيزنبوت صدم  موابه . رغا ن ا ج  األربا بان ظار ر يو هي   
لييت «. حماو»و فا ر بعض الوزراء شي المجلو الوزاري المصطر لييت هنا" قرارات بمواجه  

ر شي ظل هبا الواقا ييضط«. حماو»قرار ب صفي   ىو اإلقليمي هنا" مداوالت وال مبادر  لل نمي  
ل حمل ميؤولي  الحرس القادم ، وا   با  األمر ي علخ ببعض اليياييي  شإ  الطر، البي  ىحدها

يي حملها ييبو  مر  ا رى المي وى العيبري، وعلع وجه الدق  م  يق، علع رىو المنظوم  
 العيبري .

لو «. لصامدالجر، ا»حول  وجه بينيت للميدا    ل عملي   لألوبالوهنا  د ل االن قادات المثير  
المجلو الوزاري بال وجه م  اآل  للميدا   ىعضاءالجديد لوجعت  األربا بنت ىنا ر يو هي   

ل دارو الواقا وال عر، علع الموابل والبح  شي الحلول. رو  النبوء  ل   نزل عليها م  اليماء ما 
جديد لطلبت م  ر يو اللحظ  ال ي ي ندلا شيها الحرس القادم . لو بنت ىنا ر يو هي   األربا  ال
علع « الجر، الصامد»لجن  ال ارجي  واألم  بنور الجزء المبوو، م  ال قرير البي اعد حول 

الفور. ح ع يعر، الجمهور اي  ي وجس  حيي  االوضاع وما هي الحاج  بصدد الميزاني  ال ي 
 بانت الحبوم  قد احجمت عنها. هبا طبعا ما بل االح راا ل ن  ابات.

  بعاد ها يحبو  ال فا ر بالنجاحات شقط. ها دا ما الوزراء الجيدو  ل ق صاد وللمالي  اليياييو 
بينما يبو  اآل رو  وزراء يي ي . ها وزراء الدشاع للعمليات الناجح  وليو للحروس اليي  . ها 

اا للمباني ال ي  ويد وليو الر فاع ثم  المياب . م  الممب  ا  ننيع مييل  النظ اإليبا وزراء 
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ين صر  ى واالنضباط والمصداقي  شي المجلو الوزاري المصطر. شي هبه الجبه  يمب  اليزنبوت 
شقط ن  ناور الوزراء ودشعها لل داول شي القرار م  اآل  ح ع ال يقولوا له بعد ب انها لا يعرشوا ولا 

 يعلموا. بعد الحرس القادم  ي وجه النيرا  نليه.
81/2/2182، «يديعوت»  

81/2/2182، رام هللااأليام،   
 
 هدم بيوت منفذي العمليات خرق خطير للقانون الدولي 

 جيء هيرباز
، ال ي  طبقها نيرا يل شي «اإلرهابي » األعماليياي  هدا البيوت، لضرورات الردع شي مواجه  

 ،   ناقض ما القانو  اإليرا يلي، و وبل  رقا  طيرا الل زامات الدول  ىماا ميثاخ روما«المناطخ»
والقانو  الدولي. شي ظرو، محدد  يمب  لهبه ال روقات ى   عامل علع ىنها جرا ا حرس وشقا  

 للقانو  الدولي، حي  ييبو  هبا األمر م  ا  صاص المحبم  الجنا ي  الدولي .
عدا قانوني  هبه اليياي   حظع بمزيد م  الحد  نزاء االي ن اجات ال ي  لصت نليها لجن  الجنرال 

الو"  ىثارتآنبا"، مووي يعلو ، نب  األربا ، وال ي نفبت بقرار م  ر يو 2112لين  ىودي وني 
هبه اليياي ، وقانوني ها وشاعلي ها. وحقيق  ى  الدول   ي  دا هبه العقوب  شقط شي  ى  قي شي 

مواجه  الفليطينيي ، ولا يحد  ا  دريت نمباني  اي  دامها ضد اليهود مم  ينفبو  عمليات 
 ، م  وينها ى   زيد م  نوبالي ها.نرهابي 

نوعي ، ىنه بوبل عاا، « نرهابي »قضت المحبم  العليا شي عدد ببير م  الحاالت المر بط  بيعمال 
شإ  هبه اليياي  قانوني . هبه الف وى ال   واشخ ما ال فييرات المقابل  للقانو  الدولي، و  ناقض ما 

رى شيها ال يبيد علع الميؤولي  الو صي  للعمل.  دمير ، جى رىقرارات المحبم  العليا شي مواضيا 
، وها شي األطفالالبيوت هو عقاس جماعي جرى  نفيبه ضد اآلال، م  ىبناء العا  ت بما شيها 

 واألعرا،، لبل" هي   ال، القانو  الدولي «اإلرهابي » األعمالمعظا الحاالت لا يعلموا ولا يؤيدوا 
 اخ.الدولي  المرعي  شي هبا النط

المح ملي  لا يثبت صح ه ىبدا ، وببل" قرار « الم ربي »ادعاء الدول  بي  هدا البيوت يردع 
المطلوس لدى القانو  الدولي لطايات  اإلثباتالمحبم  العليا بي  هبه اليياي     ءا ما معايير 

اء وحيد:  طير ، هو قرار  اطي. هبه اليياي   دعي بينها  ي ند نلع ادع ىمني  نجراءاتا  اب 
البي قرر ه المحبم  لحاجات نثبات هبا االدعاء  اإلثباتولب  معيار «. الم ربي »الحاج  نلع ردع 

 ضعي، نلع درج  ال يابخ لها، وال ي ماوع ما المعيار المطلوس لدى القانو  الدولي.
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. هبا ال مايا للمحبم  العليا ضد يياي  هدا البيوت اإلنيا مؤ را قدمت ثماني منظمات لحقوخ 
االل ماو  ا دعمه برىي اي واري لمجموع   براء االبروشييور يوبال وني، والبروشييور مرد اي 
بارمني ير، البروشييور ىرنا ب  نف الي وبا س هبه اليطورال، وشقا لهبه الموور  شإ  هدا البيوت هو 

حول  ىياييو  رخ  طير وبارز للقانو  الدولي. هبا االل ماو ىعطع المحبم  العليا شرص  نقا
رشض االل ماو  2183 األولنوعي . شي بانو  « نرهابي »قانوني  هبه اليياي ، ودو  ربطها بحادث  

علع ايدي القضا  اليبيا روبنو اي ، نوعا يولبرغ، واي ر حيوت. ولب  وشقا لرىيي، شإ  هبا الحبا 
ل المؤيي  لمحبم  العدل محمول ب ناقضات دا لي ، ومبرر بطريق  غير مقنع ، وي ناقض ما المباد
شي  اإلنيا وحقوخ  األمني العليا با ها شي نطاقات موابه ، شيها  وشر عامل الحيا بي  الحاجات 

 «.المناطخ»
النقاو ب ربيس مويا للمحبم ، بما ي يح  نعاد النقاو شي االل ماو.  نعاد  قدا المل ميو  بطلس 

للدول  بوق، اعمال هدا بيوت  ىمرهاوا   صدر للمحبم  ا   قرر بي  هبه اليياي  غير قانوني  
ال يجوز للمحبم  العليا ا   قرر بي  يياي  العقاس الجماعي هي يياي  قانوني ، وال «. الم ربي »

 يجوز لها اليما  ب رخ نيرا يل الل زاما ها اماا القانو  الدولي.
عليها ا   فعل بل"  الممارو ضدها، ولب « االرهاس»إليرا يل الحخ ويجس عليها ا   حارس 

« اإلرهاس»بطريق  قانوني . اي  داا ويا ل غير قانوني  وغير ا  قي  هو بمثاب  ان صار لمنظمات 
وللق ل  العاملي  بايمها. يجس علع المحبم  االم ناع ع   يييد اي  داا هبه الويا ل. هبا ال يييد 

ي مواجه  هجوا قانوني علع دول  م  وينه ى  يقوض قدر ها علع ا   وبل ي ر  واقي  قانوني  ش
 نيرا يل، قاد ها ومحاربيها.

اع را، الجمعي  العام  لألما الم حد  بفليطي  بدول  مراقس، وانضمامها لمحبم  الجنايات الدولي ، 
قرار قضا ي وجاع شي موضوع ال قانوني  هدا البيوت. وهبا ما  إلصدار زيد م  حد  الحاج  

بي  شي عمليات هدا البيوت ليمثلوا ىماا محبم  الجنايات الدولي  وشقا يعرض مواطني الدول  الموار 
با  مت  اماا المحبم  الدولي ، حينها ي ثار المييل  حول مدى الميؤولي   ندان هالميثاخ روما. وا 

العليا، مم  صادقوا علع اي مرار هبه  قضا  المحبم الجنا ي  للمي واري  القانونيي ، وببل" علع 
 اليياي .

بالطبا، لييت هبه مهم  يهل  علع قضا  محبم  العليا باالع را، بينها ا طؤوا،  صوصا عند و 
 ننيا اح ياس يليل  طويل  م  قرارات المحبم  ال ي صادقت علع يياي  هدا البيوت. ولب  بل 

يمب  ى  ي طي، والمحبم  لييت ملزم  ب قييد نفيها بيحبامها اليابق . جميل  هي شي هبا الصدد 
 بيو اصاالع قال واالح فاظ  نزاءوال ر يو المحبم  العليا، اهارو  بارا"، والبي غير موقفه ىق
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بل واحد منا معرض لل طي، اي قام نا المهني   لزمنا باالع را، »، عندما قال: «بيوراخ مياوم »
 «بال طي عندما نق نا بيننا شع  ى طينا.

ي  شي القضي ، وشيها يعل  علع عدا قانوني  هدا نيمل شي ى   قرر المحبم  عقد جلي  اي ماع ثان
 «.الم ربي »بيوت 

«هآرتس»  
81/2/2182، األيام، رام هللا  

 
 :زاريزاتير 
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