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 أبو مرزوق: القرار المصري بحق حماس "سياسي" ال يخدم إال العدو الصهيوني 
كتر  السياسري  ري حركر  ، مرن الاراةر ،  ن ع رو الم0/3/2105المركز الفلسـطيني لععـالم، ذكرر 

حماس الدكتور موسى  بو مرزوق،  كد  ن قرار محكم  الااةر  لألمور المسرتججل ، باعتبرار محمراسم 
 حرك  إرةابي ، قرار سياسي، ال عالق  لألمور المستججل  به، و ن المحكم  غير مختص  بذلك.

الشخصي  علرى موقر  ( نشرةا على صفحته 3-0و و ح  بو مرزوق  ي تصريحات له اليوم األحد )
التواصررا االجتمرراعي مالفايسرربوكم،  ن الا رري  ر جاررا محاميرران  حرردةما ر رر  كررا الا ررايا  ررد حركرر  
محماسم وكتائ  الاسام، بما  ي ذلك ق ي   د رئيس المكت  السياسي لحرك  محماسم خالد مشرجا 

ال يحمالنارررا،  ورئررريس الحكومررر  الفلسرررايني  السرررابق إسرررماعيا ةنيررر  لسرررح  الجنسررري  المصرررري  التررري
 وق ي   خرى بإقفاا مجبر ر ح على قل  األيام التي يفتح  ياا.

 و شار إلى  ن ةناك آالف المحامين المصريين الذين ير  ون ةذا األمر.
وذكر  بو مرزوق،  نه سبق و ن صدر من نفس المحكمر  ودوائرةرا الميراير ، األحكرام ا تير  وجميجارا 

محماسم  ي مصر ومصادر   مالكاا، وعدم االختصاص بنظر  ر جاا محام واحد وةي: حظر  نشا 
الدعوى باعتبار حماس حرك  إرةابير ، والحكرم بحظرر كتائر  الاسرام واعتبارةرا حركر  إرةابير ، والحكرم 

 األخير.
و  ررراف: محمررراس ال تسرررتاي  الرررد اأ عرررن نفسررراا،  و االسرررتئناف علرررى الحكرررم الصرررادر  ررردةا، ألن 

وليسرت ار را  ري الردعوى المر وعر  علرى الحكومر  المصرري . وقرد حماس ليست ار ا  ي الخصروم ، 
 ر  ت المحكم  ذاتاا ق ي  مشابا  ر جت  د مإسرائيام ألناا غير مختص م.

و شررار  بررو مرررزوق إلررى  ن مةنرراك مررن يسررتنكر علررى حمرراس الرررد علررى األحكررام الا ررائي ، ويسررتاجن 
كرام،  ي يريردون جلرد حمراس ولريس مرن ردود حماس حترى علرى اإلعالميرين الرذين يماردون لارذ  األح

 حااا الشجور باأللمم.
و كد  بو مرزوق  ن ةذا الارار ال يخدم إال الجردو الصرايوني، الرذي قراا ب"نره ميحررل مصرر ل رر  
غز ، ويجتبر  ن ةذا الاررار مادمر  لرذلكم. وشردد علرى  ن المااومر  مسرتابا الا ري  الفلسرايني ، و مرا 

 األم .
صررادم لشررجبنا، حركرر  حمرراس حركرر  مااومرر  لررم تييررر وجاتاررا، وال  ةرردا اا وال و  رراف: مةررذا الارررار 

اسررتراتيجيتاا، ويكفرري  ناررا دا جررت عررن شررجباا وق رريته الوانيرر ، وخا ررت ثررال  حرررو  د اعررا عررن 
شررررجباا، و متاررررا، وكرامرررر  الجررررر ، واألمررررن الاررررومي الجربرررري وةررررذا الارررررار ي ررررر الشررررج  الفلسررررايني، 

السياسي  والتي تم الزج باسم حماس  ياا، إال  ن الشرج  المصرري يرر ل ومااومته. ورغم التجاذبات 
 إدان  المااوم ، وحماس ال تتدخا  ي الش"ن الجربي، وال بالش"ن المصري مالاام، على حد تجبير .
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، عررررن جيارررران الحسرررريني مررررن واشررررنان،  ن ع ررررو المكترررر  2/3/2105الحيــــاة، لنــــدن، و  ررررا ت 
وق قاا لر مالحيا م  ي اتصاا ةاتفي  جرته مجه من واشنان إن السياسي  ي محماسم موسى  بو مرز 

مالاررررار سياسررري، ولررريس مرررن اختصررراص محكمررر  األمرررور المسرررتججل م. و  ررراف: محمررراس ال تسرررتاي  
الد اأ عن نفساا،  و االستئناف على الحكم الصادر  دةا ألن الحرك  ليسرت ار راف  ري الخصروم ، 

 وليست ار اف  ي الدعوى المر وع م.
 
 زير االقتصاد الوطني: سنتمرد اقتصاديًا بإعادة صياغة العالقة مع "إسرائيل"و  

رام هللا: قاا نائ  رئيس الوزراء، وزير االقتصاد الواني، د. محمد مصافى،  مس، إن الحكوم  
تجما على صياغ  استراتيجي  اقتصادي  جديد  تجم  الفلساينيين  ي ال ف  اليربي  وقااأ غز  

عاد  صياغ  الجالق   ي ةذا المجاا م  إسرائيا.وال 44و را ي   شتات، لبناء اقتصاد مستاا، وا 
و كد د. مصافى  ن الفلساينيين مابلون على رؤي  جديد  نحو اقتصاد قائم على السياد  

والشتات، وقاا: كما تمردنا  44واالستاالا، من  ةم عناصرةا ربا اقتصاد الدول  م   لساينيي 
 األمم المتحد   إننا سنتمرد اقتصاديا بإعاد  صياغ  الجالق  م  إسرائيام. سياسيا بالذةا  إلى

 2/3/2105الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 الهباش: أخطاء حماس بحّق مصر قادت إلى حكم اعتبارها "إرهابية" 

)االنا وا(: قاا محمود الاباش قا ى الا ا   ي  لساين، -ومرو  جماا-الااةر  ر حسين الاباني
 خااء حماس بحق مصر قادت إلى “شار الرئيس الفلسايني محمود عباس للشؤون الديني  إن مست

 ”.الحكم األخير باعتبارةا إرةابي 
و ي تصريحات خاص  لوكال  األنا وا، تجد األولى لمسؤوا  لسايني حوا الحكم المصري 

ثير  بحّق مصر حرك  حماس ارتكبت  خااء ك“باعتبار حماس جماع  إرةابي ، قاا الاباش إن 
قادت إلى صدور مثا ةذ  الحكم، وقادت إلى الحال  غير الابيجي   ي الجالق  م  مصر والشج  

 ”.المصري
واال  مستشار الرئيس الفلسايني، حرك  حماس باالعتراف بما ارتكبته من  خااء باتجا  مصر 

 اناك دول  وسياد   بإمكان حماس  ن تجيد تصحيح الخا" وةي تجلم كيف تفجا ذلك،” قائال إنه 
مصري  يج   ن تحترم، ومن يريد بناء عالقات م  مصر يج   ن يايماا على ةذا األساس ومن 

 الشجاع   ن تجترف حماس وتتراج .
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ال  تدخا  ي ” وردا على اعتبار الحكم المصري الصادر تجا  حماس مبررا، م ي الاباش قائال:
 ”.الش"ن المصري، حتى  برر  و ال  برر

” الموقف الفلسايني الرسمي من حماس عا  الحكم األخير، قاا مستشار الرئيس الفلسايني:وحوا 
نحن كموقف رسمي  لسايني نجتبر حماس حرك   لسايني  ومصر تجتبر غير ذلك، وةذا ش"ن 

 ”.مصري ونحن ال نبني عالقاتنا م  مصر على موقفاا من ةذا الفصيا  و ذاك
من منظم  التحرير الفلسايني  باعتبارةا الممثا الشرعي والوحيد إننا نجلم الموقف المصري “و  اف 

 ”.للشج  الفلسايني والجالق  م  مصر ومنظم  التحرير ابيج  وجيد  قوي 
وحوا إمكاني  عود  حماس للااةر   من الو ود الفلسايني  لبح  المفاو ات غير المباشر  التي 

، ”مجلوماتي ال يوجد دعوات حتى ا نحس  ” كانت ترعاةا مصر  ي وقت سابق، قاا ةباش:
 ”.بجد صدور الحكم األخير ربما األمر يحتاج وقتا إلعاد  ترتي  األوراق“مشيرا إلى  نه 

ور ل الاّباش اعتبار الحكم يص   ي صالح إسرائيا التي تصنف ةي األخرى حماس ككيان 
ف مصر من حماس مناوق الحكم الذي  الجت عليه بنفسي يشي ب"ن موق“إرةابي، قائال إن 

مختلف تماما عن موقف إسرائيا،  الحكم ما ةو إال رسال  من مصر لحماس مفاد  توقفوا عن 
 ”.التدخا السلبي  ي شئون واننا

 2/3/2105القدس العربي، لندن، 
 
 لجنة االنتخابات المركزية تبدأ تحديث سجل الناخبين في الضفة وغزة 

 ،  مس، عملي  تحدي  سجا الناخبين السنوي ، وتستمر حتى رام هللا: بد ت لجن  االنتخابات المركزي
  مساء الخميس المابا  ي كا   محا ظات ال ف  اليربي  وقااأ غز .

وقاا رئيس لجن  االنتخابات المركزي ، الدكتور حنا ناصر، الذي توجه بر ا  المدير التنفيذي، 
شجيبي، إلى قااأ غز  لالاالأ على الماندس ةشام كحيا، ونائ  المدير التنفيذي للجن ،  شرف ال

سير عملي  التسجيا، إن اللجن  تادف من عملي  التحدي  إلى تسجيا الب  الثانوي  الجام  ممن 
 لف اال   52بليوا سن السابج  عشر  على مااعد الدراس ، والذين يادر عددةم ةذا الجام ب"كثر من 

   محا ظات ال ف  وغز .مدرس  حكومي  وخاص   ي كا  425واالب ، موزعين على 
 2/3/2105األيام، رام هللا، 

 
 
 



 
 
 
 

 

           8ص                                     3514 العدد:    2/3/2105 اإلثنين التاريخ:

 حاليقة: وصف حماس باإلرهابية يمهد لجرائم ضّد قطاع غزة 
الخليا: اعتبرت النائ   ي المجلس التشريجي عن حرك  محماسم سمير  حاليا ،  ن الارار الا ائي 

ا  ياا الجيش المصري المصري باعتبار محماسم إرةابي  يماد الاريق لجرائم محتمل  قد يتور 
 بالتزامن م  تاديدات إسرائيلي  بشن حر  على غز .

وقالت حاليا ،  ي تصريحات خاص  لر مقدس برسم: مإن المحكم  المصري  جا  ليست ذات 
اختصاص لكي تفتي  ي شرعي  المااوم  ألناا حق شرعي مكفوا  ي كا الاوانين المجموا باا 

ي   وجدت سابا  لم يجر اا التاريخ بحق المااوم  التي تدعماا و  ا ت: مالمحكم  المصر  دوليام. 
 مجظم شجو  الجالمم.

 0/3/2105، قدس برس
 
 شلح يقدم مقترحات للجانب المصري إلنهاء أزمة معبر رفح ويلتقي أبو مرزوق  

عررن  شرررف الاررور مررن غررز ،  ن و ررداف ر يجرراف مررن حركرر   ،2/3/2105القــدس العربــي، لنــدن، ذكرررت 
سالمي برئاس  األمين الجام الدكتور رم ان شلح يبح  ملفات عد  م  مسؤولين مصريين الجااد اإل

  ي الجاصم  المصري  الااةر ،  برزةا إنااء  زم  إغالق مجبر ر ح.
و جررررى و رررد الجاررراد اإلسرررالمي الرررذي وصرررا ظارررر السررربت لاررراءات مررر  كبرررار المسرررؤولين  ررري النظرررام 

 المصري.
ن الجام لحرك  الجااد اإلسالمي الذي يشارك  ي اللااءات إن من  سبا  وقاا زياد النخال  نائ  األمي

ةرذ  الزيررار  المفاجئر  ةررو مارررق األبروا  الموصررد  مررن  جرا خلررق بارقر   مررا ولررو بسريا  للتفررري  عررن 
  ةالي قااأ غز م.

وجرراءت زيرررار  و رررد الحركررر   ررري ظرررا إغرررالق مجبرررر ر رررح، وتجثرررر جارررود المصرررالح ، واشرررتداد الحصرررار 
 ئيلي على غز ، وةذ  ةي الملفات التي تشرف مصر على رعايتاا.اإلسرا

عراد  اإلعمرار  ري قاراأ غرز  ممرن  ةرم  وقاا النخال   ي تصريح صرحا ي إن ق ري   رتح مجبرر ر رح وا 
النااا الماروح  للنااش على الااولر  مر  الايراد  المصرري م، ال ترا إلرى وجرود ماةتمرام مصرري وا رح 

 الماروح  للا ايا الجالا ، ال سيما المجبرم. بماترحات الحرك  حوا الحلوا
ويتبررين مررن حرردي  النخالرر   ن حركرر  الجارراد تحمررا ماترحررات إلنارراء  زمرر  مجبررر ر ررح، الترري ال تررزاا 

 عالا ، وتحوا دون  تح المجبر بشكا كاما  مام حرك  المسا رين.
مناقشررتاا مرر  حركرر  ولررم تكشررف حركرر  الجارراد عررن الماترحررات الترري قرردمتاا للجانرر  المصررري، وتنرروي 

 حماس إلنااء  زم  مجبر ر ح.
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وذكرر  ناررم التارروا عررددا مررن الايررادات المصررري ، و ناررم ينتظرررون ا ن الوقررت المناسرر  لررر مبحرر  بجررل 
النارراا مرر  مسررؤولي حركرر  حمرراس المتواجرردين  رري الارراةر  وعلررى ر سررام الرردكتور موسررى  بررو مرررزوق 

االلتررزام برره مررن جميرر  األاررراف  مررام الايرراد   رري  نائرر  رئرريس المكترر  السياسرري لو رر  حررا شرراما يررتم
 مصرم.

و ي تجايبه على الزيار   ي ا قاا الايادي  ي حرك  الجااد الشريخ خالرد الرباش إن زيرار  شرلح ونائبره 
النخالرر  للارراةر  ترر"تي لبحرر  سرربا تجزيررز الجالقررات المصررري  الفلسررايني  المشررترك  وكررا مررا مررن شرر"نه 

غرالق المجرابر والتاديرد اإلسررائيلي تخفيف المجانرا  التري يجيشرا ا الشرج  الفلسرايني جرراء الحصرار، وا 
المسررتمر  ررد الارردس وغررز . و  رراف  ن مالزيررار  ترر"تي  رري إاررار قيررام حركرر  الجارراد اإلسررالمي برردورةا 

 الواني تجا   بناء شجبنا الفلسايني المجاةدم.
الحركرر  تارردف  ي ررا إلررى إعرراد  وعبرر عررن  ملرره  رري  ن تجيررد مصرر  ررتح المجبررر، مشرريرا إلررى  ن زيرار  

الجالق  األخوي  إلى سابق عاردةا برين  ةرا غرز  واألشرااء المصرريين  ري  روء التروتر واإلربراك الرذي 
ساد األجرواء مرؤخراف  ري  روء قررارات المحراكم المسرتججل ، وبجر  الحيرا  لملرف المصرالح  الفلسرايني  

عاد  اإلعمارم.  وا 
، مررن الاراةر ،  ن و ررد حركرر  الجاراد الزائررر الزائررر 0/3/2105المركــز الفلســطيني لععــالم، و  راف 

 لمصر اجتم  بالايادي  ي حرك  حماس موسى  بو مرزوق المتواجد  ي الااةر . 
وعلرررررم مالمركرررررز الفلسرررررايني ل عرررررالمم  ن اللاررررراء تنررررراوا الجالقرررررات الثنائيررررر  المتميرررررز  برررررين الحرررررركتين، 

 رررح وكيفيررر  إيجررراد الحلررروا لفتحررره، لر ررر  مجانرررا  والمصرررالح  الفلسرررايني  ومسرررتابلاا، وق ررري  مجبرررر ر 
الفلسررراينيين  ررري غرررز  بسرررب  إغالقررره. كمرررا تمرررت مناقشررر  الجالقرررات الفلسرررايني  المصرررري ، وبررراألخص 

 الجالق  بين حماس ومصر. 
وقالت مصادر مالج  إن و د حرك  الجااد تاررق خرالا لاائره مر  الجانر  المصرري للجالقر  المتروتر  

 المصري  الحالي . بين محماسم والسلاات
 
 البردويل يتوقع ضربات جوية مصرية ضّد قطاع غزة 

 شرف الاور: توق  الايادي  ي حرك  حماس صالح البردويا  ن تستخدم السلاات المصري    –غز  
الحكررم الصررادر عررن محكمرر  لألمررور المسررتججل   رري الارراةر  اعتبارةررا حركرر  إرةابيرر ، لتوجيرره  ررربات 

 قااأ غز . جوي  لمواق  الحرك   ي
وقاا البردويا، محتى وقت قري  لم نكن نتوق  ذلك، ولكن بجرد التارورات األخيرر  والتردةور األخالقري 
الررررذي ر ينررررا   صرررربحنا علررررى جاةزيرررر  تامرررر  ألن نسررررتابا عرررردواناف  و استجرا رررراف للاررررو  مررررن قبررررا بجررررل 
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اام، و  راف ميجر   ن السياسيين المصريينم. وقاا مربما نستابا  ربات ةنا وةناك وربما ُياتا  افر
 تو   األم  كلاا  مام ةذ  الحايا م.

 2/3/2105القدس العربي، لندن، 
 
 هنية يدعو الحكومة لتحمل مهامها والتحضير لالنتخابات 

غررز :  كررد نائرر  رئرريس المكترر  السياسرري لحركرر  حمرراس إسررماعيا ةنيرر  مسرراء األحررد،  رررور  تحمررا 
 لالنتخابات الجام . حكوم  الو اق الواني مااماا وخاص  التح ير

وشردد ةنير   رري بيران عار  اسررتاباله  ري غررز  رئريس لجنر  االنتخابررات المركزير  حنرا ناصررر وعرددفا مررن 
  ع اء اللجن ، على  ن حماس جاةز  إلجراء االنتخابات  ي  ي وقت يتم االتفاق عليه وانيا.

 0/3/2105المركز الفلسطيني لععالم، 
 
 جيه ضربات عسكرية ضّد قطاع غزةغازي حمد: مصر لن ُتقدم على تو  

 تحي صّباح: قاا الايادي  ي حرك  محماسم غازي حمرد لرر مالحيرا م  مرس إن ممصرر لرن تُاردم  -غز  
على توجيره  رربات عسركري ،  الجالقرات التاريخير  مر  قاراأ غرز  ووحرد  الردم واألخرو  والاربرى تمنر  

ال تارررربالن ب ررررر  غررررز م، مشرررريراف إلررررى ذلرررركم. و  رررراف  ن مالايررررادتين السياسرررري  واألمنيرررر   رررري مصررررر 
ماتصررراالت جرررررت، وال ترررزاا، مرررر  مصرررر تتجلررررق بررر"مور  منيرررر  ميدانيررر ، خصوصرررراف الحررردود المشررررترك  

 وغيرةام.
و و ررح  ن ممصررر و جازتاررا األمنيرر  لررم تارردم خررالا لارراءات عارردةا قرراد  مررن حمرراس مجاررا،  ي دليررا 

مجردداف الت"كيرد  ن الحركر  مال تتردخا  ري  على تورا الحرك   ي  ي  عماا داخا األرا ي المصري م،
الش"ن المصريم. ولفت إلى  ن مالحرك  عر ت على مصر تشكيا لجان مشترك  للتجاون والتحايق، 

 إال  ن مصر ر  ت ذلكم.
 2/3/2105الحياة، لندن، 

 
 "القيادة العامة" ترفض تصنيف المحكمة المصري لحماس كـ"منظمة إرهابية"  

بارررر  الشررررجبي  لتحريررررر  لسرررراين مالايرررراد  الجامرررر م قرررررار محكمرررر  األمررررور المسررررتججل  رام هللا:  دانررررت الج
المصري  اعتبرار حركر  محمراسم حركر  مإرةابير م، مؤكرد   ن محركر  المااومر  اإلسرالمي  حمراس حركر  
 لسرررررايني  مااومررررر  ومجاةرررررد  كبررررراقي الفصرررررائا والحركرررررات الفلسرررررايني  وعررررردوةا الوحيرررررد ةرررررو الكيررررران 

 الصايونيم.
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(، الحكومر  المصرري  وكرا مؤسسرات الدولر  3-0ت الجبا  الشجبي ،  ي بيان لاا اليروم األحرد )واالب
المصري  بو   حد لما وصفته بر ماإلساء م التي قراا البيران ب"نارا متمرس كرا  صرائا وشررائح الشرج  

 الفلساينيم.
ي يجتبر االحرتالا و  اف البيان: إن مةذا الارار يسيء للدور الاومي والجروبي للشج  المصري والذ

 الصايوني ةو الجدو الحاياي للشجو  الجربي  واإلسالمي م.
كمررا االبررت الايرراد  الجامرر ، األحررزا  الوانيرر  والاوميرر  المصررري  بررر مالتصرردي لاررذا االنحررراف الخايررر 
الذي تاود  شخصيات تتساوق م  المشروأ الصايوني ومن دعا  التابي  م  دول  الكيانم، على حرد 

 بيان.تجبير ال
 0/2105المركز الفلسطيني لععالم، 

 
 حماس: مهما كان التحالف المصري اإلسرائيلي فالكيان هو العدو الحقيقي لشعوب المنطقة 

عررّدت حركرر  حمرراس  ن حجررم التحررالف اإلسرررائيلي المصررري لررن يييررر مررن عايرردتاا ان االحررتالا ةررو 
الحركرر   رري تصررريح مكتررو  لرره اليرروم  الجرردو الحايارري. وقرراا الرردكتور سررامي  بررو زةررري، النررااق باسررم

األحد مماما بلغ حجم التحالف اإلسرائيلي م  النظام المصري سريباى االحرتالا اإلسررائيلي ةرو الجردو 
 الحاياي لشجو  المناا م، على حد تجبير .

 0/3/2105فلسطين أون الين، 
 
 ب أحدقيادي في "القسام": نصيغ تحالفات مع كل من يقدم السالح ولن نكون في جي 

غز :  كد مروان عيسى، الاائد الكبير  ي كتائ  الشايد عز الدين الاسام،  ن كا المحاوالت اإلقليمي  
والدوليرر  لحصررار حركرر  حمرراس وذراعاررا الجسرركري ستفشررا، مشرردداف علررى  ن لرردى الكتائرر  مررن مالامرر  

 والادر  واإليمان لمواصل  الاريق حتى النااي م.
الجراد   رري جلسرر  علمير  خررالا المرؤتمر الررذي نظمتره كليرر  الربرراا  وقراا عيسررى الرذي ظاررر علرى غيررر

الجامجيرر   رري غررز  تحررت عنرروان م لسرراين..  سرربا  االحررتالا وعوامررا االنتصررارم:م نحررن نفاررم الواقرر  
 وتجايداته ولكننا لسنا  ي وارد االستسالم لهم.

علي  ن تكون قوتنا  ي  ي و  اف مال نسجى حالياف لمواجاات م  االحتالا اإلسرائيلي، ولكننا نجما 
مواجارررر  قادمرررر  م رررراعف .. نواصررررا عمليررررات تصررررني  الصررررواريخ، وال تامنررررا تصررررريحات الجرررردو باررررذا 

 الخصوصم.
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منجمرا علرى صرياغ  التحالفرات مر   2115وشدد عيسى الذي نجرا مرن محاولر  اغتيراا إسررائيلي  عرام 
مشرريراف إلررى  ن كتائرر  الاسررام كررا مررن يسررتاي   ن يارردم لنررا السررالح، ولررم ولررن نكررون  رري جيرر   حرردم، 

 متسجي لر   ساف التنسيق م  كا  صائا المااوم  ألعلى مستويم.
 0/3/2105فلسطين أون الين، 

 
 "الديموقراطية" تحذر من "انفجار األوضاع في غزة" 

غررز  ر  شرررف الاررور: حررذرت الجبارر  الديماراايرر  مررن انفجررار األو رراأ  رري قارراأ غررز ، وذلررك خررالا 
. وقرراا محمررود خلررف 45رل عسرركري  رري مدينرر  غررز ، إحيرراء لررذكرى اناالقتاررا الررر مسررير  تخللاررا عرر

الايادي  ي الجبا   ي كلم  له  ي المسير   نام خرجوا للتجبيرر عرن غ ربام مرن تر"خر عملير  إعمرار 
نااء الحصار المفرول على السكان.  قااأ غز ، ماالبا  ي الوقت ذاته بفتح مجابر غز  الميلا  وا 

نارراء حالرر  االناسررام وتمكررين حكومرر  التوا ررق مررن وشرردد علررى  رررو  ر  ماسررتناال الحالرر  الفلسررايني  وا 
الايام بدورةا المالو  منارا تحديردا  ري قاراأ غرز م. و  راف مجئنرا اليروم لنجلري الصروت  ن اسرتمرار 

 الحصار على غز  ينذر بانفجار األو اأ وتوتير  بشكا كبيرم.
 2/3/2105القدس العربي، لندن، 

 
 لـ"شؤون الالجئين في حماس" يتهم لبنان بالتعسف تجاه فلسطينيي سوريةتقرير  

بيرررروت: اتارررم تاريرررر صرررادر عرررن مكتررر  شرررؤون الالجئرررين التررراب  لحركررر  المااومررر  -جاررراد  برررو الجررريس
اإلسرررالمي  )حمررراس(  ررري لبنررران سرررلاات الدولررر  بممارسررر  ماإلعررراد  الاسرررري م لجشررررات الجوائرررا واأل رررراد 

من سوريا إلى لبنان، وو   شروا وصفاا التارير بالتججيزي  والخاص  دون  ن الفلساينيين الفارين 
 تابق المجامل  نفساا على الالجئين السوريين.

ولفررت التاريرررر إلررى وقررروأ ممارسرررات وصررفاا بالجنصرررري  مررن اررررف بجرررل البلررديات وشرررملت السررروري 
اءات تجسرفي  مرن قبيرا إلجرر  -بحسر  التاريرر-والفلسايني الالجئ من سوريا حي  تجرل الالجئون 

 من  التجوا والت ييق عليام  ي شروا السكن.
وحّمررا التاريررر، الررذي حصررلت الجزيررر  نررت علررى نسررخ  منرره، الدولرر  اللبنانيرر  جررزءا كبيرررا مررن مسررؤولي  
الاجرات الجماعي  والفردي ، التي بات  لساينيو سوريا يسجون إلياا ةربا من  رنك المجاملر  رغرم مرا 

 ر و ةواا.يجترياا من مخاا
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إلى  نره ومر  مررور الوقرت  2104ويلفت التارير الثاني الخاص ب"و اأ الجئي سوريا إلى لبنان  ي 
لم تزدد  و اأ الجئي سوريا إلى لبنان إال م يااف وعسراف وةو ما د   با الف منام إلرى الاجرر  غيرر 

 الشرعي  نحو  وروبام.
 

 إحصائيات
 430 لفا و 44الاادمين من سوريا حتى نااي  الجام الما ي  وبحس  التارير،  اد بلغ عدد الالجئين

منام قدموا من مخيم اليرمروك، وتروزأ الجردد األكبرر مرنام داخرا لبنران  ري مدينر  صريدا  %23الجئا، 
 (، ثم على التوالي مدن صور وبيروت ثم البااأ  ارابلس.32%)

ا لحالرر  ماإلربرراك الررذي را ررق الارررارات ووثررق التاريررر الجديررد مررن االنتااكررات بحررق الالجئررين الترري  رججارر
التي اتخذت ولم تنفذ  ي المنااق والمحا ظات كما يجر ، واخرتالف الرر ي برين الاروى األمنير  المنفرذ  

 لاام.
وعلى الصجيد المجيشري واإلنسراني،  ّصرا التاريرر كيرف جررى اسرتاباا الالجئرين  ري لبنران مرن خرالا 

ي   رررري المخيمرررات والتجمجررررات الفلسرررايني  بمختلررررف مخيمرررات وم رررا ات ومراكررررز إيرررواء وبيرررروت سررركن
 المنااق اللبناني .

( بسرب  زيراد   عرداد 2103( عرن الجرام األوا )2104والحظ تراج  الجما اإلغاثي  ي الجرام الثراني )
 الالجئين وتراج   عماا المؤسسات األةلي  والخيري .

جئ لوكالرررر  األمرررم المتحرررد  ليررررو  التراجررر  المفرررا -ي ررريف التاريررررر-وممرررا زاد األزمررر  بررررين الالجئرررين 
عرررن مسررراعد  قسرررم مرررنام، حيررر   بليرررت  2104سررربتمبر/ يلوا  02وتشرررييا الالجئرررين ) ونرررروا( يررروم 

عائل  من  لساينيي سوريا بوقف المساعد  الشاري  ابتداء من  كتوبر/تشرين األوا الما ي،  0011
 مما سب   زمات مجيشي  صجب .

ريررر الخرردمات الصررحي  التابجرر  لمراكررز األونررروا مررن جارر  عرردم  مررا علررى الصررجيد الصررحي  انتاررد التا
مراعاتاررا مررا را ررق اللجرروء الثرراني الكبيررر للبنرران، كالباالرر  والفاررر وصررجوب  تررو ير المسرركن،   ررال عررن 
غالء  سجار األدوي  حي  ُي ار المريل إلى اللجوء إلرى مشراف  خررى بسرب  عردم تياير  الوكالر  

 عددا من األمرال.
التجليمرري، انتاررد التاريررر عرردم و رروح خارر  األونررروا  رري ةررذا المجرراا.  بجررد  ن خصصررت  وعررن الواقرر 

لفلساينيي سوريا  ي لبنان تجليما مستاال م  مجلمين خاصين بام، عرادت وغيررت ر يارا برزعم انتاراء 
تلميذ م  تالميذ لبنان، م  ما يجنيه ذلك من اختالف  ي المناة   0211مد  المشروأ،  اامت بدم  

 ليات وصجوب  التكيف مجاا.وال
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 شروط تعجيزية

وقرراا مسررؤوا مكترر  الالجئررين ياسررر عررزام للجزيررر  نررت إن جررا مررا ياالرر  برره الالجئررون الاررادمون مررن 
سررروريا ةرررو  ارررا االلترررزام بالمجاةررردات والمواثيرررق الدوليررر  الخاصررر  بالتجامرررا مررر  الالجئرررين، إلرررى جانررر  

 دا الدخوا والخروج واإلقام .االلتزام بالمجاةدات الثنائي  م  سوريا وتحدي
ودلررا عررزام علررى قسررو  المجاملرر  مررن ارررف األمررن الجررام اللبنرراني  رري قصرر  الافررا الفلسررايني الالجررئ 

 عاما( الذي جرى توقيفه ومن ثم اعتااله  ي مدين  صور بحج  انتااء إقامته. 02اارق عنيسي )
لالجئين الفلساينيين على  نه موجرود وشدد عزام على  رور   ن تتجاما الحكوم  اللبناني  م  وجود ا

نات  عن ظرف قسري بسرب  الحرر م، داعيرا بموجر  ذلرك إلعفرائام مرن مالشرروا التججيزير م للردخوا 
 واإلقام  مالتي د جت بالجشرات منام قارا للاجر  عبر قوار  الموتم.

 0/3/2105الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 . شراء منتج إسرائيلي يعني دعم االحتالل حركة فتح: منع البضائع اإلسرائيلية قرار شعبي. 

، عرن  رادي  برو سرجدى مرن رام هللا،  ن حركر   رتح، إقلريم 2/3/2105القدس العربي، لنـدن، ذكررت 
نررررابلس، نظمررررت جولرررر  ميدانيرررر  تفاديرررر ، للتحاررررق مررررن خلررررو المحرررراا التجاريرررر ، مررررن ب ررررائ  الشررررركات 

اااجرر  الب ررائ  اإلسرررائيلي ، وحركرر   ررتح، منرر  اإلسرررائيلي  السررت الترري قررررت اللجنرر  الوانيرر  الجليررا لم
 دخولاا إلى  سواق ال ف  اليربي .

و كد ع و اللجن  المركزي  لحرك   تح ومفول التجبئ  والتنظيم محمود الجالوا،  ن قرار منر  دخروا 
الب ائ  اإلسرائيلي  إلرى  سرواق ال رف  اليربير ، ةرو قررار  صرائلي وشرجبي، و ن اختيرار سرت شرركات 

 اي  الحمل ، جاء ألناا تحتا النسب  األكبر من الب ائ  اإلسرائيلي   ي السوق الفلسايني. ي بد
و علرررن الجرررالوا  ن حركررر   رررتح تسرررجى إلرررى ترسررريخ ثاا ررر  ماااجررر  الب رررائ  اإلسررررائيلي   ررري المجتمررر  
الفلسرررايني مرررن خرررالا كرررا السررربا المتاحررر ، حترررى تصررربح جرررزءا  ساسررريا مرررن تنشرررئ  وتربيررر  األجيررراا 

 يني .الفلسا
ــاة الجديــدة، رام هللا، و  ررا ت  ، مررن رام هللا،  ن المتحررد  باسررم حركرر   ررتح  سررام  2/3/2105الحي

الاواسرررمي، قررراا  مرررس، إن شرررراء الفلسرررايني ألي نررروأ مرررن المنتجرررات اإلسررررائيلي  ميجنررري تمامرررا دعرررم 
عتارراا بحررق االحررتالا واالسررتياان والتاويررد بحررق  ر ررنا ومادسرراتنا، ويرردعم بررذلك عمليررات الاتررا واال

  بنائنا و ةلنام.
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واعتبررر الاواسررمي  رري بيرران صررحفي صرردر عررن مفو رري  اإلعررالم والثاا رر  لحركرر   ررتح، مماااجرر  كا رر  
 شرركاا الب ررائ  اإلسرررائيلي  واجبرراف وانيرراف ودينيرراف و خالقيررا، وال يمكررن الابرروا ب"يرر  تبريرررات  و  يرر  حجرر  

حركرر   رتح بررالمنت  الفلسرايني، وان لررم يتررو ر كانرت تحررت ذريجر  النوعيرر  والجرود م، مؤكرردا علررى  خرر 
 ذلك  اناك منتجات عربي  وغيرةا    ا من المنت  اإلسرائيلي.

 
 تظاهرات لحماس في غزة رفضًا لقرار المحكمة المصرية تصنيف الحركة "منظمة إرهابية" 

سيسري، صجدت حرك  حماس من لير  خاابارا تجرا  النظرام المصرري الارائم الرذي يارود  عبرد الفتراح ال
وذلرررك للمرررر  األولرررى منرررذ االنارررال  الرررذي قررراد  قائرررد الجررريش المصرررري  رررد الررررئيس محمرررد مرسررري، إذ 

 وسمت الحرك  السيسي برمالاائد الظالمم، مؤكد  مشدد  على  ناا مقااأ غز  لن يكون لام  سائا م.
كا رر  وجرراء ةررذا الارروا خررالا مسرريرات جماةيريرر   ررخم ، نظمتاررا محمرراسم مسرراء اليرروم األحررد،  رري 

منرررااق قاررراأ غرررز  ر  رررا لاررررار محكمررر  األمرررور المسرررتججل  المصرررري  بتصرررنيف الحركررر  كممنظمررر  
إرةابيررر م وتنديررردا باالتاامرررات مالباالررر م  رررد الحركررر  التررري ر جرررت مرررن حرررد  ليررر  خاابارررا  رررد النظرررام 

 المصري.
ا األعالم وانالات التظاةر   ي مدن غز  وخان يونس ور ح عا  صال  الجشاء، ور   المشاركون  يا

الفلسرايني  ورايررات الحركر  الخ ررراء وال تررات تؤكرد علررى التمسرك بالمااومرر  ونارر  حمراس وترردين قرررار 
 المحكم  المصري .

قاا الايادي  ي حرك  محماسم صالح البردويرا إن قررار المحكمر  المصرري  ياردم خدمر  لررئيس وزراء 
 يست المارر  ةذا الشار.االحتالا اإلسرائيلي بنيامين نتنياةو قبيا انتخابات الكن

واعتبر البردويا خالا تظاةر  حاشد  لمئات من  نصار حماس  ي خان يونس جنو  قااأ غز ،  ن 
قررار المحكمر  المصررري  م ال يخردم سرروى الكيران اإلسررائيلي ويحاررق انتصرارفا لحررز  الليكرود اإلسرررائيلي 

 وزعيمه نتنياةو وتكسبه  صواتفا  ي االنتخابات المابل م.
ار إلررى  ن منتنيرراةو يجرراني مررن عزلرر   رري االنتخابررات، ويسررجى  ن يثبررت للجررالم  نرره حاررق انجررازات و شرر

كبيررر ، واسررتاا   كبررر دولرر   رري الجررالم للوقرروف بجرروار   رري وجرره المااومرر  الفلسررايني ، وعررار اليرروم  ن 
 تاف مصر بايادتاا وعلمائاا وق اتاا ومشايخاا وجيشاا بجان  ةؤالء ويخدموا مصالحامم.

و كررد البردويررا  ن حمرراس م لررم ولررن تخ رر  البتررزاز  ي ارررف، وسررتباى مدا جرر  عررن شررجباا بكررا مررا 
 اوتيت من قو ، ولن تتخلى عنه وال عن ثوابته التي تنتاجاا الحرك   ي مشروعاا م.
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وقاا باذا الصدد مةزلت  ي محكم  عندما تتجر  وتصدر قرارفا كارار حظر حماس  و كتائ  الاسامم، 
ا وةررو يتلاررى تجليماترره مرررن الساسرر   ،  رري إشررار  للا ررراء متسررائال:  مكيررف ُيسررمى ق رراء نفسررره شررامخف
 المصري.

وشدد على  نه ممن يحكرم علرى حمراس يحكرم علرى نفسره بالفنراء،  حكمره ال يارز شرجر منرا،  ارائرات 
 الكيان اإلسرائيلي  ربت غز  ليا ناار ولم ت"خذ منا  ي استسالم  و  ن ينتزعوا منا  ي موقفم.

وتاب  قرائال: م ال يمكرن ألي شرج   و  ي حرر عربري مسرلم  ن يابرا الجريش تحرت رحمر  حراكم ظرالم، 
قتا  افاا بالد ، وحرق الجث ، وةردم المسراجد، وانالر  علرى كرا التايريم واألخرالق،  شرج   لسراين 
 .ُخلق لير   ر س األم ، وخسر على مر التاريخ وسيخسر كا من يراةن على  ننا سنخ   لالبتزازم

وتساءا ُمجددفا م ين مصر التاريخ والجروب    ، لكن ما ُيشفي غليلنا ةرو اسرتاالأ للرر ي  جررا  مركرز 
مصري كبير ُمار  من السلا  الحاكم  حوا عما إذا كان الشج  يجتبرر )حمراس( إرةابير ،  النتيجر  

 من الشج  قالوا إناا ليست إرةابي م. %65كانت  ن 
مااومرر  كررذلك، ألناررا عنرروان كرامرر  األمرر ، ومررن قبلاررا كتائرر  الاسررام، وشرردد علررى  ن حمرراس باقيرر ، وال

وبالترررالي لمررراذا يبيجرررون سرررلج ف ال يشرررترياا  حرررد ، مرررن الرررذي سيصررردقام ، ومرررن الرررذي سررريؤمن  ن لارررم 
مستابا،  ال ُمستابا لمن يكرذ  الشرجو ، ويتر"مر عليارا وعلرى اإلسرالم،  رنحن براقون عنرا  ري  رل 

 لمنصور . لساين، ألننا الاائف  ا
ودعا البردويا األمتين الجربي  واإلسالمي  إلى مو   حد للنظرام المصرري ألنره يخرر  كرا الاريم التري 
تاوم علياا الجالقات بيناا، وةو يحاوا تحايم  جما صور  باألم ،  اولوا له كفى  إن صربرنا قرد نفرذ 

لنا وسنااومه كما قاومنا ولن نسمح ألحد بالتجدي على شجبنا، ولن نسمح لنظام مصر ب"ن يمس  افا
 االحتالام.

 رري محا ظرر  ر ررح جنرروبي قارراأ غررز ، جابررت مسرريرات حاشررد  شرروارعاا الرئيسرر  بجررد صررال  الجشرراء، 
 تنديدفا بارار المحكم  المصري .

وردد المشاركون ةتا ات مناوئر  للا راء المصرري وللاررار مرن بينارا )حمراس مرش إرةرا (، و)حمراس 
 .شرف األم (، و)حماس باقي (

وقرراا الايررادي  رري حمرراس سررجدي الميرراري خررالا المسررير  إن ماإلرةررابي ةررو مررن ُيحاصررر غررز ، ويحرررم 
المواانين من السرفر، والمر رى مرن السرفر للجرالج، والالبر  للدراسر ، ويمنر  مرواد البنراء مرن الجبرور، 

 وُيجاا اإلعمارم.
، وياصرف شرجبنا، وُيحاصرر ، وشدد المياري على  ن اإلرةابي الحاياي الرذي ُيح رر للايكرا المزعروم

ويصادر األرل، ويدنس الُمادسات، متسائال م ي عار مرا يحرد ، والرذي ُيخرالف الجرادات والاريم، لرن 
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ينراا منررا اإلعالميررين والمر"جورون، لررن نابررا  مثراا ةررؤالء ولررن يكرون لاررم مكرران، سروى مزابررا الترراريخ، 
  اي  اار كذلك منامم.

 0/2/2105فلسطين أون الين، 
 
 حماس تطالب النخب المصرية بوقف التحريض ضد قطاع غزةحركة  

غررز : عررّدت حركرر  حمرراس، قرررار المحكمرر  المصررري   رردةا ب"نرره قرررار مسررّيس، ويارردم خدمرر  مجانيرر  
 لالحتالا، ماالب  النخ  المصري  بالجما على وقف الحمل  المصري   د غز .

ك   ي ختام مسير  جماةيرير  حاشرد  جاء ذلك على لسان الدكتور إسماعيا ر وان، الايادي  ي الحر 
 (، شارك  ياا آالف المواانين.3-0لحركته  ي غز  مساء اليوم األحد )

وقرراا ر رروان: مةررذا الحكررم بااررا ومسررّيس، وحكررم لخلررا األوراق، ويسرريء لمررن اتخررذ ، ويارردم خدمرر  
بوصرررل ، مجانيررر  لالحرررتالا، والاررردف منررره تصررردير األزمررر  الداخليررر م، مؤكرررداف  ن حمررراس لرررن تحررررف ال

 وسالحاا سيباى موجافا نحو االحتالا.
وعّد ةذا الحكم ب"نه قل  المروازين  بحير  الجردو  صربح صردياا، والصرديق  صربح إرةابيررا، مشريرفا إلرى 
 ن ةررذ  المحكمرر  تنرراقل نفسرراا بجرردما قالررت إناررا غيررر مختصرر   رري النظررر  رري ق رري  حرروا حركرر  

 حماس، ومن ثم تصدر حكماا.
صرريات والنخرر  المصررري  إلررى تحرررك عاجررا مررن  جررا وقررف ةررذا االنحرردار تجررا  ودعررا األحررزا  والشخ

 غز ، مؤكدفا  ن حرك  محماسم رغم كا ةذ  التاديدات لن نتخلى عن األمن الاومي المصري.
وحرروا اسررتاداف غررز  قرراا: مإن ةررذ  التاديرردات لررن تخيفنررا، ونحررن نسررتبجد  ن يتررورا الجرريش المصررري 

 ن نستبجد  ن يحرف البوصل م. ي قتا  افاا ونساء غز ، ونح
و  رراف: منارروا لمررن يارردد غررز   إن غررز  ليسررت لامرر  سررائي ، وعلررى مررن يارردد غررز  وحمرراس  ن يسرراا 

 الصااين  من ةي حماس والاسامم.
 0/3/2105المركز الفلسطيني لععالم، 

 
 باً "الديموقراطية" تعليقًا على قرار المحكمة المصرية بشأن حماس: مقاومة شعبنا ليست إرها 

حسن جبر: اال  صالح زيدان ع و المكت  السياسي للجبا  الديمارااي ،  ي كلم  له  مس خالا 
الناالقتارا، المجلرس المركرزي لمنظمر  التحريرر  45مسير  حاشرد  نظمتارا الجبار  لمناسرب  الرذكرى الرر 

تزايررد  و رر  خارارر  اريررق إلنارراذ غررز  مررن جحرريم الرردمار والحصررار وكرروار  األزمررات المتفاقمرر  والم
وعلى جمي  المستويات، خارا  اريق تنارا الشرج  الفلسرايني مرن االحرتالا إلرى و ر  االسرتاالا. 
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ودعرررا المجلرررس المركرررزي ل سرررراأ بو ررر  آليررر  مدروسررر  لالنفكررراك المتررراح، األمنررري واالقتصرررادي عرررن 
 االحتالا.

مجبر ر ح بشكا  ودعا زيدان إلى حوار  لسايني مصري لصياغ  ا لي  الفلسايني  المصري  لتشييا
 يومي ومنتظم وتاوير وظائفه وبناء شريا للتجاون المشترك وبما يجزز الجالق  بين الجانبين.

و كد زيدان  ن الارار الذي اتخذته محكم  مصري  باعتبرار حركر  حمراس منظمر  إرةابير  قررار متسررأ 
لفلسررايني وتلجرر  ويرر"تي  رري ظررروف غيررر اعتياديرر  خاصرر   ن حمرراس تمثررا جررزءاف كبيررراف مررن الشررج  ا

 دوراف ن الياف ةاماف، مؤكداف  ن مااوم  شجبنا ليست إرةاباف،  االحتالا اإلسرائيلي ةو اإلرةا  بجينه.
 2/3/2105األيام، رام هللا، 

 
 حزب الشعب يدعو لمعالجة هادئة لقرار محكمة مصرية بشأن حركة حماس 

كمرر  األمررور المسررتججل   رري الارراةر  رام هللا: عبررر حررز  الشررج  عررن قلارره مررن الارررار الصررادر عررن مح
ويا ي باعتبار حرك  حماس حرك  إرةابي ، وقراا الحرز   مرس انره  ري الوقرت الرذي يؤكرد  يره علرى 
احترامرره للا رراء المصررري يرردعو لمجالجرر  ةادئرر  لاررذا الارررار والحيلولرر  دون  يرر  تررداعيات سررلبي  لررذلك 

ين المصرري والفلسرايني لمرا  ري خدمر  شررجبنا مؤكردا علرى متانر  الجالقر  األخوير  برين الشررجبين الشرايا
وق ريتنا الوانيرر  ويجرزز مررن اسررتارار مصرر ودورةررا المحروري لخدمرر  األمرر  الجربير  جمجرراء، و  رراف 
الحز   ن ما وصلت له األمور  ي ةذا السرياق باترت تتالر  المسرارع  الجراد  إلناراء ملرف االناسرام 

تمررام المصررالح  بملفاتاررا كا رر  وبمررا يترريح المجرر اا لمنظمرر  التحريررر ويمكناررا مررن مجالجرر  األزمرر  بررين وا 
األخررو   رري حركرر  حمرراس كجررزء مررن الحركرر  الوانيرر  الفلسررايني  وبررين األشررااء  رري جماوريرر  مصررر 

 الجربي .
 2/3/2105الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "صفا": قياديان من فتح شاركا بمؤتمر أمني بتل أبيب بحضور قيادات إسرائيلية متطرفة 

خاص صفا: كشفت مصادر خاص  بوكال  صفا  ن ع و المجلرس الثروري لحركر   -دس المحتل  الا
 04 -00 ررتح عبررد هللا عبررد هللا ورئرريس نررادي األسررير والايررادي  رري الحركرر  قرردور   ررارس شرراركا  رري 

 براير الجاري بالمؤتمر السنوي لمركز  بحا  األمن الاومي اإلسرائيلي  ي شارأ المتحرف الصرايوني 
 جامج  تا  بي .قر  

و شررارت إلررى  ن عبررد هللا و ررارس شرراركا  رري المررؤتمر بورقرر  عمررا بجنرروان مالفلسرراينيون واإلسرررائيليون 
 نحو خارا  تجاون جديد م، ال ت  إلى  نه جرى خالا المؤتمر مناقش  التارير السنوي للمركز.
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ير االقتصاد ورئيس حز  وشارك  ي المؤتمر وزير خارجي  االحتالا المتارف   ييدور ليبرمان، ووز 
مالبيت الياوديم المتارف نفتالي بينيت، ورئيس بلدي  الادس المحتل  منير بركاتم، ورئيس مالمجسركر 

 الصايونيم اسحق ةرتسوغ.
 28/3/2105وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 

 
 نتنياهو: المهمة في واشنطن مصيرية وتاريخية 

م  اإلسرائيلي  بنيامين نتنياةو ظار  لألصوات المرتفج   ي الحيا :  دار رئيس الحكو   –الناصر  
إسرائيا  د زيارته واشنان إللااء خاا   مام الكونيرس  د االتفاق المتبلور بين الدوا الجظمى 

يران  ي ش"ن مشروأ األخير  النووي.  وا 
لى عدم إلااء واستبق نتنياةو رسال  قوي  من  باا كبار ساباين  ي المؤسس  األمني  دعو   ياا إ

كلمته، بالاوا  ي تصريحات قبا ميادرته تا  بي  صباح  مس، إنه يسا ر من م جا مام  مصيري  
وتاريخي م. و  اف  نه يشجر ب"نه مرسوا جمي  المواانين  ي إسرائيا، بمن  يام  ولئك الذين ال 

إسرائيا وشجباا، يتفاون مجه، وللشج  الياودي كلهم، و نه يشجر مبالق عميق وصادقم على مصير 
 و مس" جا ما  ستاي  من  جا  مان مستابلنام.

وزار نتنياةو مساء السبت حائا المبكى قبا ساعات قليل  من ميادرته إلى واشنان، وو   وةو 
يجتمر قلنسو  سوداء، يديه على حائا المبكى  ي البلد  الاديم   ي الادس المحتل  حي  صلى لفتر  

 لجديد من الصحا يين  ي المكان.وجيز  قبا  ن يتوجه إلى ا
واعتمد لاج  تصالحي ، مجبراف عن احترامه للرئيس باراك  وباما، وقاا و ق بيان لمكتبه: مإنني احترم 
الرئيس األميركي.  ؤمن باو  الجالق  بين إسرائيا والواليات المتحد  و ي قدرتاما على تجاوز خال ات 

 ل م.الر ي بيناما، خال اتاما الما ي  والماب
 2/3/2105الحياة، لندن، 

 
 مسؤول إسرائيلي: الكونجرس األمريكي هو "الكابح األخير" لمنع اتفاق نووي مع إيران 

 حمد صبحي: قاا مسؤوا إسرائيلي كبير يوم األحد إن الكونجرس األمريكي قد يكون  -واشنان 
 مالكابح األخيرم لمن  إبرام اتفاق نووي م  إيران.

التصريحات م  وصوا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياةو إلى الواليات  و دلى المسؤوا باذ 
 المتحد  إللااء كلم   مام الكونجرس ةذا األسبوأ.
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وقاا المسؤوا الذي ال  عدم نشر اسمه للصحفيين على اائر  نتنياةو إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
 إيران خالا كلمته  مام الكونجرس يوم الثالثاء. سيادم تفسيرا مفصال العترا اته على إبرام اتفاق م 

و  اف م ي ر يي إن الكونجرس قد يكون الكابح األخير لمن  االتفاق بما  ي ذلك ما إذا كان 
 مارس.م 24سيحد   ي 

وقاا إن اناباأ إسرائيا ةو إن  ع اء الكونجرس مال يجر ون بال رور  تفاصيا االتفاق كامل  
ير جيد.م وقاا المسؤوا مالبد من تذكر  ننا سنكون مؤيدين التفاق جيد. ..الذي نرى  نه اتفاق غ

 منحن نشج  اتفاقا يجرد بالترا ي إيران من قدرتاا على الحصوا على قنبل  نووي .م
 2/3/2105وكالة رويترز لألنباء، 

 
 غانتز: منعت هجومًا إسرائيليًا على إيران عندما كنت رئيس أركان الجيش  

ئيس  ركان الجيش اإلسرائيلي السابق، بيني غانتز، إلى ةجوم إسرائيلي محتما : تارق ر 44عر  
  د إيران و لمح إلى  نه من  ةجوما كاذا خالا واليته.

وقاا غانتز  ي ماابل  مجه ستبثاا الانا  الثاني  للتلفزيون اإلسرائيلي مساء اليوم، إن بإمكان رئيس 
حتى لو عارل رئيس  ركان الجيش ذلك واعتاد  ن حكوم  إسرائيا  ن يارر شن ةجوم  د إيران 

 ةجوما كاذا يشكا خارا على إسرائيا.
وتاب  غانتز  نه ' ي الشارين األولين  ي منصبي، جرى بح   مني  ي اجتماأ كابينيت )الحكوم  
األمني  المصير ( عاصف جدا حوا مو وأ ما وليس ماما ا ن ماذا كانت ةذ  الحال . ولم ينته 

  عندما كنا ال نزاا نجلس  ي الير  . ونحن نظمنا كا البح ، ارحنا توصيات، جازنا ةذا البح
البدائا كلاا، وقلنا ر ينا بصور  حازم . ولم يح  المستوى السياسي سماأ ر ينا دائما لكن األمور 

. وقاا قيلت بصور  حازم '. وقاا إنه ' ي اليوم التالي التاينا م  وزير األمن  ي حينه اياود باراك..
 وزير األمن إنه يريد  ن يالجنا... على  نه  ي نااي  األمر تم قبوا ر ينا.

 2/3/2105، 48عرب 
 
 مقعدًا كـفـيل بمنـع إقـامـة حكـومـة يمينيـة في "إسـرائيل" 15عودة: حصول "القائمة المشتركة" على  

لمشترك   يمن عود ، حسن مواسي: حاورت مالمستابام  ي ماابل  خاص  رئيس الاائم  الجربي  ا
وس"لته عن استراتيجي  التحالف الاائم  الجربي  المشترك  وعّما إذا كان ةذا التحالف االنتخابي 

 سيستمر بجد إجراء االنتخابات، وةنا نص الماابل :



 
 
 
 

 

           20ص                                     3514 العدد:    2/3/2105 اإلثنين التاريخ:

ما هي طموحاتك السياسية كرئيس للقائمة المشتركة في قيادة العمل السياسي العربي داخل 
 الكنيست؟

ليست اموح شخصي،  نا  مثا حرك  سياسي  تاريخي  لاا الرصيد األكبر  ي تجذير  ج ر الا ي 
خراجاا من ت"ثير الازيم  إلى عنفوان التشب  بحاوقنا  األقلي  الجربي  الباقي   ي واناا بجد النكب ، وا 

 الاومي  إبان الحكم الجسكري، والتمسك بليتنا وثاا تنا وةويتنا بدون ت"خر. 
،  اي: و   برنام  لسد الفجوات بين المجتم  الجربي والياودي خالا عاد من  ما عن مشاريجي

الزمن، وتحايق المساوا  المدني  الكامل  للمواانين الجر   ي إسرائيا، بموازا  الجما لنيا حاوقنا 
ت(  يج  السياسي  والثاا ي  واالقتصادي  واالجتماعي  والاومي   وألننا الاو  الثالث   ي البرلمان )الكنيس

 ن نستثمر ةذ  الاو  من  جا الت"ثير وال يا من  جا إحااق حاوقنا، مثا االعتراف بالارى غير 
 لف منزا غير مرخص يسكنه الجر ، والحيلول  دون ةدم  31المجترف باا  ي النا ، وترخيص 

قام  منااق صناعي   ي بلداتنا الجربي   ور   مستوى التجليم والتحصيا  ي  ةذ  المنازا  وا 
المدارس  وتخليص مجتمجنا من الفار والباال  والجنف. ةذا جزء من  يل، نتفق عليه م  شركائنا 
وسنجما على إنجاز ةذ  الماام والا ايا على ارل الواق  مجا، باو  وحكم  واألمر ليس ساالف، 

 لذلك يج   ن تكون البداي  إسااا اليمين من  جا إحدا  تييير  ي السياس  الجام .
هي األشياء التي تميز أيمن عودة: استراتيجيته وخطابا وعماًل، عّمن سبقوه من سياسيين من ما 

 ؟48عرب الـ
ج ر نحن  ي مالجبا  الديمارااي  للسالم والمساوا م لنا نا  و كر وتاريخ عريق،  يمن عود  يكما 

ميا حبيبي، ومن بجدةم محمد برك  وحنا سويد وعفو اغباري .  نا  مسير  تو يق اوبى وتو يق زياد وا 
ال  ختلف عنام با استفيد من تجاربام اليني  و سير إلى األمام. اليوم  نا األصير سنفا  ي صفوف 
قياد  الاائم  المشترك ، واألقر  إلى الجيا الشا  الناشئ، وخالا رئاستي للجن  مناة   التجنيد 

البات، بر يي مخااب  الشبا  ةي والخدم  المدني  زرت مئات المدارس والتايت آالف الاال  والا
مس"ل   ي غاي  األةمي  ويج  بالتالي و   رؤي  للتجاما م  ةذ  الفئ  وةو  مر س"حرص عليه 

 دائما.
كثيرًا ما تكرر مطالبك بوضع خطة عشرية وتنفيذها في البلدات العربية؟ هل لك أن توضح لنا ما 

ذا وجدت كيف بإمكانكم تحويلها إلى  واقع ملموس لدى الجمهور العربي؟ هي هذه الخطة؟ وا 
من السكان، لكنام يشكلون غالبي   %21الجماةير الجربي   ي إسرائيا تشكا نحو  -ج 

المست جفين والفاراء، و على نس  الباال  موجود   ي بلداتنا الجربي ، لذلك نحن ناال  بمساوا  
الجربي  تخلو من المنااق الصناعي ، بلداتنا وجماةيرنا إسو  بالبلدات والمواانين الياود. بلداتنا 
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مجالسنا المحلي  تجاني من شّح الميزانيات، التمييز المستمر  د الجماةير الجربي  يج   ن يتوقف، 
ونحن ن"تي م  برنام  وا ح ومشروأ لسد الفجوات خالا عاد من الزمن، يادف إلى إنااء التمييز 

مساوا ، من حي  الميزانيات والتمثيا الالئق  ي المدني والتجاما م  المواانين الجر  على  سس ال
المؤسسات الحكومي ، وتحسين مستوى التجليم، وسد النواقص  ي البنى التحتي ، وو   المخااات 
التفصيلي  لتوسي  منااق نفوذ بلداتنا الجربي  وتوسي  منااق السكن  ياا، و مور  خرى سيتم اإلعالن 

 برلمان.عناا م  بداي  الدور  األولى  ي ال
 هل تمتلكون في تحالفكم االنتخابي هذا استراتيجية تتعلق بالعمل السياسي العربي داخل إسرائيل؟

ج ر نجم استراتيجيتنا مبني  على  مرين:  وال تجزيز الوحد  الواني  داخليا بين  بناء شجبنا وم  الاوى 
وا  المدني  والاومي ، ومسار الديمارااي  الياودي . وبذا كا جاد من  جا إحااق حاوقنا  ي المسا

تحايق ةذ  المساوا  من الابيجي  ن يتم  ي  جواء إرساء السالم والوصوا إلى حا عادا للا ي  
قام  الدول  الفلسايني  المستال .  الفلسايني  بإنااء االحتالا وا 

تاميشاا بكلمات  خرى نحن نجي  ةمي  صّد برنام  اليمين الاادف إلقصاء الجماةير الجربي ، ليس 
سااا حاوقنا   اا، با ةد ام عزلنا ومواصل  تشري  الاوانين الجنصري  إلقصائنا من دائر  الت"ثير، وا 
الاومي  والمدني   ي ا. لذلك نحن نخاا   ي ا الشارأ اإلسرائيلي ونارح بديالف للمشاري  الجنصري  

ن السالم اليوم ةو  مر غير التي تتمادى  ي عنصريتاا وتاربنا  كثر إلى  جواء  اشي ،  الحدي  ع
 مرغو   يه بسب  تنامي الجنصري ، وقلانا ةو من استمرار التمادي لاذ  الجنصري .

 ما هي االستراتيجية السياسية واالجتماعية واالقتصادية للقائمة المشتركة؟
 والف نحن عازمون على االستمرار  ي الجما المشترك وتجزيز ةذ  الشراك  وممارستاا  ي  -ج 
لبرلمان و ي الميدان، لكن م  عدم صار مركبات الاائم  المشترك  إنما إبااء مؤسسات كا حز  ا

واستااللي  كا حرك ، ألننا نؤمن ب"ن التنوأ يجزز عما ةذ  الشراك . إن الاائم  المشترك  ستجما 
  عملنا بشكا موحد  ي كا األمور الحياتي  والسياسي  التي تخص الجماةير الجربي ، وسناّيم مسير 

من خالا الممارس  وليس نظريا، ألننا ما زلنا نخول تجرب  حديث  الجاد و ريد  من نوعاا عربيفا 
 وعالميفا، وقد تدّرس ةذ  التجرب   ي الكثير من الدوا.

الكثيرون يراهنون على أن الشراكة بعد االنتخابات ستنهار. هل ستستمر الشراكة واألهداف 
 قائمة بعد االنتخابات؟المشتركة التي وضعتموها لل

ج ر نحن عازمون على البااء  من الاائم  المشترك ، وسنواصا االجتااد خالا الجما المشترك ألن 
األساس األوا الذي نتفق عليه ةو تيلي  مصلح  جماةيرنا، ومخااب  الر ي الجام  ي إسرائيا باو  

باائه  ي الحكم، نريد  ن نستثمر وحكم ، وو   وزننا النوعي والكمي  ي مجرك   د اليمين وعدم إ
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ذا كنا  ي المجار    اد نكون  ي رئاستاا وةو  مر  قوتنا  ي إحدا  تييير ممكن ياود لأل  ا، وا 
 سيمنحنا المزيد من الاو . األمر المام ةو باائنا  من ةذ  ا لي  الجديد  وتجزيز قوتنا.

 الكتلة باعتقادك؟ هل لديكم محفزات لرفع نسبة التصويت وكم سيكون عدد أعضاء
ج ر االنتخابات ةي ساح  مجرك ، ومجركتنا األساسي  ةي ر   نسب  التصويت بين جماورنا، نريد  ن 

ماجدا، وةذا يجني سد الاريق على نتنياةو لتشكيا حكوم ، ولكن قد يكون ةناك  02نصا إلى 
غ وليفني،  ي ةذ  الحال  سيناريو إقام  حكوم  وحد  بين الليكود والمجسكر الصايوني برئاس  ةرتسو 

 سنكون  ي رئاس  المجار   وةذا سيجايننا وزنفا جديدفا.
 كيف ستستخدمون وزن الجماهير العربية في عملكم كقائمة مشتركة؟

ج ر الاائم  المشترك  تريد  ن تسخر ا ليات السياسي  والبرلماني  والشجبي  لخدم  ق ايا الجماةير 
ساباا  ي كا حز ، لكن الوزن النوعي والكمي يججلنا اليوم ثال   كبر الجربي   ي إسرائيا، كما كان 

قو  انتخابي   ي إسرائيا، ةذا التحوا يج   ن نستثمر  من  جا إحااق حاوقنا. نحن نخول مرحل  
عصيب  على مستوى المناا ، واليمين يزيد من شراسته وترةي  سكان إسرائيا مما يجري  ي سوريا 

لملف النووي اإليراني كالخار األكبر،  ي ةذ  األجواء يزداد الجداء للجماةير والجراق والتذكير با
الجربي ، لذلك نحن عازمون على صد اليمين من  جا وقف مسلسا الترةي  والجنصري   د 

رساء  جواء جديد  قد ت"تي بما ةو    ا.  المواانين الجر ، وا 
 

 هل لديكم إي مخطط إليجاد تحول في الشارع اليهودي؟
 ي الحايا   نا المس المزيد والمزيد من الت"ييد  ي الشارأ الياودي،  ي كا مر   تواجد  ياا  ي  -ج 

تا  بي  ي"تي إليَّ الجديد من الشبا  والشابات والرجاا والنساء الياود لياولوا لي ب"نام سيصوتون 
ات نموذجي  وتم دعو  للاائم  المشترك . قبا  سبوعين كنت  ي مدرس  ياودي   ي اللد  جرت انتخاب

مدارس  خرى كان من بينام مدرس  عربي  واحد   اا، وحصلت الاائم  المشترك  على المكان الثاني 
من األصوات، متادمين على كا األحزا . وقبا ثالث   سابي  حصلت  %04بجد الليكود، بنسب  

اليني   ي مركز  الاائم  المشترك  على ماجدين  ي مدرس   ي رمات ةشارون وةي من المنااق
 البالد، وال يتجلم  ياا  ي اال  عربي وال يوجد  ياا  ي مدرس عربي.

قلنا إننا نشكا  ساسا لمجسكر ديموقرااي حاياي، وةذا ما نلمسه  جالف، ألننا سنكون الصوت 
الصادق األمين المدا   عن كا المست جفين والفاراء عربا وياودا، وألننا نارح البديا السياسي 

ةري الذي يالق اليمين، ديموقرااي  سالم ومساوا  وعدال  اجتماعي . كا من يؤمن ب"ةمي  الجو 
 التفكير  ي بناء مستابا    ا ةو ياتر  من الاائم  المشترك .
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الواقع السياسي في إسرائيل واضح، هناك معسكران يتنافسان على الصوت اإلسرائيلي، ومن خالل 
صهيوني. ال يوجد اختالفات عينية. ما هو دور القائمة المشتركة قراءة برنامج الليكود والمعسكر ال

في منع عودة اليمين للحكم؟ وهل تتوقعون حصول تغيير في التعامل الحكومي حيال الوسط 
 العربي؟

ال يمكننا من  إقام  حكوم  وحد  بين مالليكودم وتحالف مالمجسكر الصايونيم، لكننا م  زياد   -ج 
ق على نتنياةو الجود  لتشكيا حكوم ، السيناريوةات متجدد ، ولكن زياد  تمثيا تمثيلنا سناا  الاري

الاائم  المشترك  ةو ال مان لخلق صور  جديد   ي اللجب  السياسي   ي إسرائيا، وعلى األقا زعزع  
سيار  اليمين المالا   ي السنوات األخير ، وا عاد  الفرص  لو   خيار بديا، قد ال يختلف  ي كثير 

ن األمور لكنه بالت"كيد سيكون اقا عنصري  وعدائي  تجا  الجر ، وقد يخلق  جواء إلعاد  مسار م
 المفاو ات الحاياي  إلحراز السالم، ووقف مسلسا التشري  الجنصري  د الجماةير الجربي .

 2/3/2104المستقبل، بيروت، 
 
 جرف الصامد"حالة إعاقة بين الجنود بسبب "ال 300وزارة الدفاع اإلسرائيلية:  

حال  إعاق  لجنودةا الذين  311)د .  . (: اعتر ت وزار  الد اأ ماإلسرائيلي م حتى ا ن بنحو 
 شاركوا  ي عدوان مالجرف الصامدم  ي قااأ غز  الصيف الما ي.

وذكرت الوزار   ن اإلصابات األكثر شيوعاف التي تجرل لاا الجنود كانت  ي الجظام والر س والجااز 
إ ا   إلى اال ارابات النفسي . وحسبما ذكرت اإلذاع  ماإلسرائيلي م  مس )األحد(  ن السمجي، 

 حس  المجايير المتجارف علياا.  %21حوالي نصف ةذ  الحاالت إصابات بإعاق  يبلغ مستواةا 
 2/3/2105الخليج، الشارقة، 

 
 "إسرائيل" حقيقي علىضباط إسرائيليون: هدم العالقات مع الواليات المتحدة التهديد األمني ال 

الحيا : حذر  ع اء ممنتدى ال باا من  جا  من إسرائيام  ي مؤتمر صحا ي عادو    –الناصر  
 ي تا  بي   مس، من  ن مةدم الجالقات م  الواليات المتحد  سيكون التاديد األمني الحاياي على 

 إسرائيام.
إلى التراج  عن إلااء خاابه مالذي يمس ودعا ال باا رئيس الحكوم  اإلسرائيلي  بنيامين نتنياةو 

بشكا ةدام بالجالقات م  الواليات المتحد ، وال يمكننا  ن نسّلم بمثا ةذا الشرخ بين البلدينم. وقاا 
رئيس المنتدى الميجر جنراا احتياا  منون ريشف، إن الخاا   ي الكونيرس سيتسب  باقترا  

رياف برئيس الحكوم  الجما على تاوي  الجالقات م  إيران من بلوغ قدرات نووي  عسكري ، و مكان ح
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اإلدار  األميركي  لمن  ةذا االحتماا الذي يشكا خاراف وا حاف و ورياف على  من إسرائيا. واعتبر 
وكيا وزار  الد اأ سابااف عاموس يارون،  نه ليس منااياف  صا عالقات إسرائيا والواليات المتحد  

 ينم.بين مجماوريينم و مديموقرااي
وقاا الميجر جنراا احتياا عميرام ليفين، الذي كان مرشد نتنياةو  ي الجيش: معلمته كيف ياود 
األمور ويبلغ الادف، ويؤسفني  ن  قوا له ةذ  المر  إنه  خا" الادف،  الادف إيران وليس 

اف تف يا واشنانم. و  اف  نه كان مفرو اف الجما م  الرئيس األميركي مال  ن تفا" عينيهم، مجتبر 
نتنياةو حمل  عالقات عام  تفيد   ي االنتخابات الجام  الوشيك  على التصرف بحكم  كاائد والجما 
بادوء م  صناأ الارار  ي واشنان، م رباف من التسي ... وممنوأ التسليم باذا التسي   ي المسائا 

 األمني م.
از االستخبارات الخارجي  ويلتاي ال باا  ي تحذيرةم م  تصريحات  شد للرئيس السابق لجا

 )موساد( مئير داغان اتام  ياا نتنياةو ب"نه متسب  ب"كبر  رر استراتيجي إلسرائيا  ي تاريخاام.
وقاا رئيس جااز األمن الداخلي )شاباك( الوزير السابق يجاوف بيري ل ذاع  الجام   مس، إن 

 وبامام. و قر بما وصفه منجاح نتنياةو  ال رر الذي يسببه نتنياةو م شد من  ائد  إةان  الرئيس باراك
 ي و   الملف اإليراني  ي مركز األحدا م،  يما  عربت  وساا  ي حز  مليكودم عن  ملاا  ي  ن 
يشكا الخاا  الذي سيلايه زعيم الحز  رئيس الحكوم   ي واشنان را ج  لتحسين و   الحز   ي 

 ين األخيرين.استاالعات الر ي بجد حصوا بجل التراج   ي األسبوع
 2/3/2105الحياة، لندن، 

 
 هآرتس: تراجع شعبية نتنياهو لدى ناخبي "الليكود" 

كاما إبراةيم:  ظارت استاالعات داخلي   ي حز  الليكود  ن شجبي  زعيم الحز   -الادس المحتل  
مر ورئيس حكوم  إسرائيا بنيامين نتنياةو، قد تراججت، وبشكا خاص بين ناخبي الليكود نفسه، األ

ماجدا  04الذي يثير تخو ات  ي ااقم الليكود االنتخابي من  ن الحز  لن يحصا على  كثر من 
  ي انتخابات الكنيست، بجد  سبوعين.

ونالت صحيف  مةآرتسم، عن مصدر  ي حز  الليكود، قوله إنه على الرغم من  ن مجايات 
ت  ي الليكود تادر  ن قسما من االستاالعات الداخلي  تجكس صور  غير مشجج ، إال  ن التاديرا

 المستالجين الذين  بدوا معدائي م تجا  ترشيح نتنياةو سيريدون الحز  نفسه ولذلك سيصوتون له.
و  اف المصدر نفسه  نه مإذا كانت االستاالعات )التي تنشرةا وسائا اإلعالم( تتحد  ا ن عن 

 اام، مو حا  نه منذ انتخابات الجام ماجدا  04ماجدا لنتنياةو،  إن ةذا قد ينتاي   23إلى  22
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 قا مااعد عما تنب"ت له  %31إلى  %01، كان يناي حز  الليكود  ي كا انتخابات  0666
 االستاالعات  ي بداي  كا مجرك  انتخابي .

 2/3/2105الرأي، عّمان، 
 
 ""الصلح اإلسرائيلية" تعوض "يهودا غليك" بنصف مليون شيكل جراء منعه من دخول "األقصى 

: قررت محكم  الصلح اإلسرائيلي  تجويل الناشا اليميني المتارف ياودا غليك، بمبلغ 44عر  
 لف شيكا  تجا  محام ومصرو ات ق ائي  جراء منجه من  021نصف مليون شيكا إ ا   إلى 

 اقتحام المسجد األقصى لمد  سنتين بارار من الشرا .
جان  الياود، واعتبرت الاا ي ،  ي محكم   ويمنح الارار شرعي  ق ائي  القتحام األقصى من

الصلح  ي الادس، ملكا   يف،  ن من  غليك من الصجود لر'جبا الايكا'، ةو 'ممارسات استبدادي  
 واستيالال مسيئا للسلا  من جان  الشرا   د مواان بسيا'، على حد تجبرياا.
 0/3/2105، 48عرب 

 
 احتجاجًا على نقص المساكن نشطاء إسرائيليون ينصبون خيامًا في تل أبيب 

دينا عادا: نص  عشرات النشااء االجتماعيين اإلسرائيليين خياما  ي مدين  تا  بي  يوم  -الادس 
 مارس آذار. 00األحد احتجاجا على ناص المساكن وةي ق ي  كبير   ي الدعاي  النتخابات 

لمدقق الحسابات الحكومي  وي"تي االحتجاج  ي شارأ رئيسي بجد م ي  ربج   يام على نشر تارير
جاء  يه  ن م وجه قصور كبير م  دت إلى ر    سجار المساكن. وةي مشكل  تلاي بظاللاا على حمل  

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياةو لخول االنتخابات.
 0/3/2105وكالة رويترز لألنباء، 

 
 الجيش اإلسرائيلي يجري تدريبًا مفاجئًا في الضفة الغربية 

الف جندي من  جا تدري   03سيف الدين حمدان: قاا الجيش اإلسرائيلي إنه حشد نحو  -الادس 
 لم يتم اإلعالن عنه مسباا يوم األحد بال ف  اليربي  المحتل  وةو األوا من نوعه منذ سنوات.

م وجاء  ي بيان مات    ن قائد الجيش جادي ايزنكوت دعا إلى متدري  مفاجئ  ي الاياد  المركزي 
ويريدةا  0650وةي الجبا  الجسكري  التي تسيار على األرا ي التي احتلتاا إسرائيا  ي حر  

 الفلساينيون إلقام  دولتام المستابلي  علياا.
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و ظارت لااات للتدري  عر اا تلفزيون تاب  للجيش اإلسرائيلي جنودا  ي مركبات مصفح  يتدربون 
مواجا . وجاء التدري   ي يوم قاا  يه الفلساينيون إنام على كيفي  التجاما م  ال حايا  ي موق  ال

 سيدرسون إنااء التجاون األمني م  إسرائيا بسب  حجز إسرائيا عوائد ال رائ  مؤخرا.
ولدى سؤالاا عن توقيت التدري  قالت متحدث  باسم الجيش مإنه ليس بال رور   ن يكون مرتباا 

وقالت  2102ذا النوأ  ي ال ف  اليربي  عام بشيء محدد.م و جرت إسرائيا آخر تدري  من ة
 المتحدث  إن التدريبات متجرى بين الحين وا خرم.

 0/3/2105وكالة رويترز لألنباء، 
 
 "يسرائيل هيوم": اإلدارة األمريكية تدعم اليسار اإلسرائيلي 

ير الناصر : ادعت مصادر صحفي  عبري ، تدخا اإلدار  األمريكي   ي محاول  الت"ثير على س
االنتخابات اإلسرائيلي  والسجي لتييير السلا  الحاكم   ي تا  بي ، من خالا تشجي  المواانين 

 الجر  واليسار اإلسرائيلي على المشارك   ي عملي  التصويت والت"ثير. 
(، إنه باالستناد إلى 3|0وقالت صحيف  ميسرائيا ةيومم الجبري   ي عددةا الصادر، اليوم األحد )

ا الموق  األمريكي مواشنان بري بايكونم، يتبّين  ن تنظيمات  ي  مريكا الشمالي  تدعم وثائق نشرة
جمجي  مشجبنام الناشا  بالواليات المتحد   ي مجاا تجنيد تبرعات مالي  من رجاا  عماا ياود وغير 

 ي الوسا ياود، لدعم حمل  ر   نسب  التصويت  ي االنتخابات البرلماني  اإلسرائيلي  المابل ، خاص  
الجربي و حزا  اليسار. و شارت الصحيف ، إلى  ن الجمجي  المذكور  ستكّرس لخدم  ةذا اليرل 
مبالغ مالي  تاّدر بماليين الشواكا لتنظيم سفريات لمصوتي اليسار المحتملين من الواليات المتحد  

 إلى تا  بي  للمشارك   ي عملي  االنتخابات.
 0/3/2105قدس برس، 

 
 أبرز مالمحه ازدياد حجم ما يسمى المتدينون ر ديمغرافي مرتبط باالنتخابات الحاليةشلحت: تغي 

األيام: قدم مدير وحد  المشاد اإلسرائيلي  ي المركز الفلسايني للدراسات اإلسرائيلي   -رام هللا 
ممدارم الكات   ناوان شلحت  ي لااء مشترك م  منادي األعماام، قراء  عميا   ي  حد  مجايات 
المشاد االنتخابي اإلسرائيلي، وما يحمله الحراك االنتخابي من دالالت، خاص  على المستوى 

 السياسي المرتبا بالجالق  م  الفلساينيين.
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و و ح شلحت  ن المو وأ السياسي غير موجود على البنود األولى  ي  جندات األحزا  
يئير لبيد حدي  النشر ال يتارق للمو وأ اإلسرائيلي ، وال  ي صدار  البرام  المجلن عناا،  برنام  

 السياسي على سبيا المثاا،  يما يركز الليكود على الرؤي  األمني  ويجّر الجمي  باتجاةاا.
و  اف شلحت إن مالمجسكر الصايونيم يركز دعايته على قدرته على حشد الدعم الدولي لما يسمى 

مالجنائي  الدولي م، وترميم الجالق  م  الواليات  احتياجات إسرائيا األمني ، والد اأ عن الجنود  مام
المتحد  لصالح ما يسميه حر  إسرائيا على اإلرةا ، والتصدي للاجوم السياسي الفلسايني، انتااء 

 بالذةا  المشروا لجملي  سياسي .
واعتبر شلحت  ن الخالف بين المجسكرين حوا المو وأ الفلسايني يتركز على كيفي   داء نتنياةو 

ي إدار  الصراأ، وليس على حّا الصراأ من عدمه، إذ إن بجل  قاا  مالمجسكر الصايونيم  
تجتاد  ي ا بييا  الشريك. وقاا شلحت إن المؤشرات المتو ر  حوا النتائ  الممكن  تجتمد  ساساف 
على االستاالعات، وةي ال تشير إلى  ي اناال  سياسي محتما لصالح مالوسا اليسارم، و ن 

  ي عدد المااعد يتركز  ي داخا المجسكرين، وليس بيناما. الحراك
وبّين شلحت وجود تيير ديميرا ي مرتبا باالنتخابات الحالي ،  برز مالمحه، زياد  قو  مالحريديمم 

من حجم  %32من السكان(، ازدياد حجم ما يسمى المتدينين والمتمسكين بالدين ) %01) كثر من 
ن  نفسام كجلمانيين  ام  قا من الثل ، ما يفسر جانباف من الجدا الداخلي السكان(،  ما الذين ُيجرِّ و 

عشي  االنتخابات حوا ياودي  الدول . وختم شلحت  ن إسرائيا و ق ةذ  التييرات تسير نحو نظام 
  قا ديمارااي  و كثر ديني .

 2/3/2105األيام، رام هللا،  
 
 ماسمسّلم: نرفض العدوان المصري على حمانويل األب  

ال ف  المحتل : نّدد األ  مانويا مسلم رئيس دائر  الجالم المسيحي بمنظم  التحرير، الارار المصري 
 الاا ي بحظر حرك  حماس واعتبارةا حرك  مإرةابي م، مجبرفا عن مدى حبه للحرك  المااوم .
الجمي  ور ل مسلم  ي تصريح خاص برمالرسال  نتم، االتاامات التي وجات لحماس، مؤكدفا  ن 

سيدا   عن محماسم، م يففا: مسندا   عن حماس وناف مجاا  د من يجتدي علياا سواء كان من 
 مصر  و إسرائيام.

: محين تدان حماس  جالف لن نسلماا  ودعا الااةر  لتاديم  دلتاا ووثائااا التي تدين حماس، قائالف
من يس"لاا إن ثبتت المزاعم لمصر ولن تكون األخير  ساح  ق اء لاا، با ةو الشج  الفلسايني 

 الموجا   دةام.
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و كّد  ن الجمي  ماال  بحماي  من يااوم، متابجفا: موحق لنا  ن نابا ذلك البساار الذي يدوس على 
 كبرياء الجندي اإلسرائيلي ويججله يبكي  مام مر ى الجالمم.

اا ش"ن كا الشجو  و شاد مسلم بمااوم  حماس، مؤكدفا  ن تدا   عن حق شجباا  د االحتالا ش"ن
ا  ي الوقت ذاته اتاام الحرك  بالخروج عن اإلجماأ  التي سجت إلنااء االحتالا الواق  علياا، را  ف

 الواني والجربي.
0/3/2105الرسالة، فلسطين،   

 
 كمال الخطيب: القرار المصري ضد حماس قلب للحقائق والموازين 

الشيخ كماا الخاي : إن  44را ي المحتل  عام  م الفحم: قاا نائ  رئيس الحرك  اإلسالمي   ي األ
مالارار المصري  كد الشك بالياين على  ننا  ي زمن اناال  الموازين التي يخّون  ياا األمينم. وقاا 
الخاي ،  ي تصريح خاص لرمالمركز الفلسايني ل عالمم، تجايباف على قرار عّد حرك  حماس 

م الصمود باسم غز  على جبين كا الااد  والمسلمين منظم  مإرةابي م ملألسف بدا  ن يصن  وسا
واالعتراف بصمود غز  وباوالت المااوم  وحرك  حماس، ي"تي الارار المصري ويبدا الموازين 

 ويصفاا باإلرةا   م. و  اف: مةذا الارار ينسجم م  الارار الصايوني  د حرك  حماسم.
حتالا ور   الحصار ويججلوا من باوالت وتاب : م بدا  ن تاف مصر بجوار غز   ي مواجا  اال

 غز  مفخر  لألم ، يوجاون الاجن   ي ظارةا ويتحالفون م   عداء غز   م.
ولفت إلى  ن مةذا الارار يشير لوجود  وء  خ ر من سلا  رام هللا  ي الجما على تشويه حرك  

 من  لساينم. حماس والمااوم  وقااأ غز ، ويمثا موقففا مخزيفا  ي التآمر على جزء  صيا
0/3/2105المركز الفلسطيني لععالم،   

 
 إنسانية ازدياد حاالت اعتقال االحتالل لألطفال في ظروف ال 

 2104افا  لسايني اعتالتام سلاات االحتالا اإلسرائيلي عام  0111نائا موسى: –رام هللا 
 311ي، ال يزاا افال آخرين اعتالوا خالا الشارين الما يين من الجام الجار  034المنصرم، و

منام خلف الا بان، رقم يرى الماتمون، انه يجكس استادا ا إسرائيليا ممناجا للافول   ي األرا ي 
 الفلسايني  المحتل 

 22و ي الادس المحتل  اعتالت سلاات االحتالا خالا كانون الثاني وشباا الما يين وحدةما 
ام  ي المدين ، و ر ت إقام  جبري  على افال، وتمارس بحاام اإلبجاد عن  ماكن سكنام وعائالت

 افا، وتادد باعتاالام وذويام  ي حاا الخروج من المنزا. 011
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رئيس ةيئ  شؤون األسرى والمحررين عيسى قراق  قاا: إن وتير  اعتااا األافاا  ي تصاعد 
  2104 ي الجام  0111حال  اعتااا األافاا األعوام السابا  إلى 011مستمر، وان الرقم قفز من 

واتام قراق  قوات االحتالا بتجمد إرةا  األافاا الفلساينيين واإل رار بصحتام النفسي  والجسدي  
عبر اعتاالام بجد منتصف الليا، وتجري ام لل ر  والتخويف خالا االعتااا والتحايق تجر وا 

 للتجذي  وال ر  والتنكيا، وصجاات كاربائي ، النتزاأ اعترا ات بالاو  منام.
ت قراق  إلى سجي إسرائيا لتشديد األحكام بحق األافاا الذي يلاون حجار  باتجا  جنود االحتالا ولف

 سرى  2عاما، حي  اقر الكنيست الاانون بالاراء  األولى، وةناك 21ومستوانيه لتصا إلى السجن 
 من قري  كفا حارس ماددون باذ  األحكام الااسي . إلى جان   رل غرامات باةظ .

اق  إلى تشكيا لجن  قانوني  من محامين  لساينيين و جان ، تتولى الد اأ عن األسرى ودعا قر 
 األافاا.

واتام عايد ابو قايش مدير برنام  المساءل   ي الحرك  الجالمي  للد اأ عن األافاا، إسرائيا بإجراء 
نيين، و نش"ت تجديا على نظام األوامر الجسكري  ألحدا  تيييرات تتجلق بحماي  األافاا الفلساي

محكم  احدا  عسكري  قاا إناا ال تختلف عن المحاكم اإلسرائيلي  األخرى، سوى انه يتم عرل 
 األافاا منفصلين  مام الاا ي.
منام  %02عاما، اظارت ان  00-02ا ادات ألسرى بين  010وبين ان الحرك  جمجت نحو 

يتم اعالمام بسب  االعتااا، لم  %40تجر وا لجنف جسدي، و %05تجر وا للجزا االنفرادي، و
 لم يسمح لذويام بح ور التحايق. %64لتاييد االاراف و %60و

واشار ابو قايش الى وجود نظام قانوني  ي المحاكم اإلسرائيلي ، خاص باألافاا الفلساينيين، 
 وآخر على اإلسرائيليين يو ر لام الحماي  بخالف الفلساينيين.

عالم، التوزي  الجيرا ي لحاالت اعتااا األافاا، مو حا ان واستجرل عاا شاةين من وزار  اإل
من الخليا، قلايلي   21منام من مدين  الادس المحتل ، و 22افال خالا الشارين الما يين، 034
 ، ونابلس افلين، وافا من  ريحا.4، ورام هللا 5, وغز  0، وجنين 02

2/3/2105الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 ألفا 450وتهجير  3134لسطينيو سورية.. مقتل ندوة في برلين: ف 

برلين: اختتمت  مس السبت  ي الجاصم  األلماني  برلين ندو  حوا مجانا  مخيمات -الجزير  نت
 الالجئين الفلساينيين  ي سوريا، حي  دعت إلغاثتام وتو ير ممرات آمن  لام.
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على  ةمي  تحما  -لمانياالتي نظماا التجم  الفلسايني  ي  -وشدد المتحدثون  ي الندو  
الفلساينيين بالدوا األوروبي  مسؤوليتام تجا  مواانيام  ي سوريا وتجريف الجالم بما يتجر ون له 
من تجوي  وقتا. واال  ةؤالء  لساينيي  وروبا بمساعد  ذويام الذين التحاوا بام قادمين من 

 سوريا. 
مر باا الفلساينيون  ي سوريا منذ  رب  سنوات وقاا الناشا اارق حمود إن الم"سا  اإلنساني  التي ي

 لف  421تو وا بسب  الجوأ. وبين  ن  056ق وا تحت التجذي  و 264قتيال، بينام  3034خلفت 
 دول  آخرةا الصوماا وكمبوديا. 23 لسايني ةاجروا من سوريا إلى  كثر من 

ي سوريا تمثا استمرارا لتاريخ واعتبر رئيس مؤتمر  لساينيي  وروبا ماجد الزير  ن محن  مواانيه  
. واال  الزير بد   ملف الفلساينيين  ي سوريا لسلم األولويات حتى 0644من المآسي يذكر بنكب  

تتوقف الم"سا  التي يتجرل لاا ةؤالء الالجئون. و شار إلى  ن الفصا الجديد لنكب  الفلساينيين  ي 
 بريا/نيسان  22والتي ستحت ناا برلين  ي للمؤتمر  03سوريا سيكون محورا رئيسيا بالدور  الر

 الاادم.
و شار رئيس  رأ التجم  الفلسايني ب"لمانيا  ي برلين خالد الظاةر إلى  ن مواانيه عند عبورةم إلى 

لم يفكروا ب"نام سيباون لاراب  سبج  عاود  ي  0644سوريا ةربا من قتا الجصابات الصايوني  عام 
إلى  ن الالجئين الفلساينيين تمتجوا اواا حياتام  ي سوريا بحاوق  جارتام الجربي . و شار الظاةر

مواان  شبه كامل ، ولم يتنازلوا عن حق الجود  لديارةم، وتفاعلوا م  كا   جوان  مشروعام الواني. 
ولفت إلى  ن التجم  ح  الحكوم  والر ي الجام ب"لمانيا عبر رسائا ومذكرات متجدد  على اإلساام 

 ر وتجوي  وقتا الالجئين الفلساينيين  ي سوريا. ي إنااء حصا
الذين وصلوا من سوريا أللمانيا نااي  -ولفت إلى اعتزام التجم  دعو  كا الالجئين الفلساينيين 

 لبح  مشكالتام وسبا حلاا. -الشار الجاري
وتحد  رئيس جمجي  الت امن م  مخيم اليرموك عمر دراجي عن حراك شجبي  لسايني بمجزا 

سياس  للتواصا م  المنظمات اإلنساني   ي  وروبا من  جا الحفاظ على من تباى من عن ال
 الالجئين المحاصرين بمخيم اليرموك وباقي المخيمات.

و  اف دراجي  ن ةذا الحراك يادف إلى تكثيف الجاود إليجاد ممر آمن برعاي  دولي  لخروج 
 الالجئين الفلساينيين المحاصرين  ي سوريا.

0/3/2105ت، الدوحة، الجزيرة ن  
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 لجنة المتابعة: النزوح الفلسطيني من سوريا إلى لبنان لم يشهد إسهاماً  جدياً  فلسطينياً  رسمياً  
شوقي الحاج:  كد رئيس لجن  المتابج  ألو اأ النازحين الفلساينيين من سوريا إلى لبنان  بو  راس 

منذ بداياته لم يشاد إسااما ف جديا ف  لساينيا ف محمود حديد  ن النزوح الفلسايني من سوريا إلى لبنان 
ن كانت ةناك بجل التحركات  رسميا، ال على المستوى اإلغاثي وال على المستوى االجتماعي، وا 

 على المستوى الفردي من با  االستئثار والرغب   ي التوظيف السياسي.
اء على مستوى المرججي  السياسي  ولفت حديد االنتبا  إلى  ن غيا  المرججي  الفلسايني  الواحد  سو 

مركزيا ف  و على مستوى المرججيات االجتماعي ،  دى إلى تااذف المسؤوليات، حي  بات كا  ريق 
يرمياا على كتف ا خر، ومرد ذلك عجز األ رقاء عن تو ير متالبات النزوح، علما  ن المرججي  

ال تملك ميزاني  ثابت  لكناا تجتمد على الدولي  األساس لاذا اللجوء ةي مؤسس  ماألونروام، وةذ  
، بجدما  وقفت كندا دعماا السنوي  التبرعات من الدوا المانح  والتي تشاد انخفا ا ف سنويا ف

 التاليديم.
و شار حديد إلى  ن المجتم  الفلسايني ب"كمله  ي لبنان، يجاني من  زمات اقتصادي  واجتماعي  

ونروام وحتى تاديمات منظم  التحرير الفلسايني ، وتاّير سيئ  بسب  تراج  تاديمات وخدمات ماأل
الحاوق اإلنساني  لاذا الشج ، ما ججله  ي حال  اوارئ دائم ، ال تا النظر إلى عدم توق  لجوء 
الفلساينيين إلى لبنان باذا الحجم الكبير، ما  دى إلى غيا  متابج  ق اياةم على المستوى 

   المخااات الاارئ  الستيجا  ةذا النزوح وتدبير  مر .المالو ، وانجدام الجاوزي  وغيا
كما  شار حديد إلى غيا  مسؤولي  الدول  اللبناني  عن ةذا الملف، ون"ياا بنفساا عنه، ورميه ناحي  
مؤسس  ماألونروام،  ي ظا صمت وعجز الفصائا والاوى السياسي  والمجتمجي  الفلسايني  إلى جان  

ي  الرسمي  الفلسايني  إن كان من قبا المنظم   و السفار   و الفصائا، الييا  شبه التام للمرجج
وتحميا ماألونروام المسؤولي ، وتساءا عن المخاا المبرم  إلشراك األثرياء والمؤسسات الفلسايني  

  ي لبنان وسوريا وغيرةا  ي دعم ةذ  الا ي .
ات المجتمجي  الفلسايني  لربا ملف وشدد حديد على  ن الفرص  ا ن مؤاتيه  مام الفصائا والمؤسس

النزوح الفلسايني بملف التاجير من سوريا بشكا عام، واعتبار  مسؤولي  دولي ، لمجر   سب  عدم 
 توا ر الادرات المالي  من  جا االستجاب  الحتياجات ةذا الملف.    

2/3/2105السفير، بيروت،   
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 ات اإلسرائيليةتحّذيرات من انهيار القدس القديمة بسبب الحفري 
عالء المشاراوي: حذرت الايئ  اإلسالمي  المسيحي  لنصر  الادس والمادسات  مس، -الادس المحتل 

من مواصل  الحفريات اإلسرائيلي   سفا البلد  الاديم  من الادس المحتل ، مشير  إلى نتائ  ةذ  
ات وانايارات جديد   ي جدران الحفريات الخاير  على المادسيين ومنازلام والتي تمثلت مؤخراف بتشاا

و ر يات بناي  سكني  ومكت  للمحاسب   ي حي وادي حلو  ببلد  سلوان جنو  المسجد األقصى 
ةذا االنايار وغير  »المبارك. وقاا األمين الجام للايئ  اإلسالمي  المسيحي  الدكتور حنا عيسى 

حرار الجالم، حي  إن البلد  الاديم  من الكثير إنذار خاير للمادسيين والفلساينيين وكا المسلمين و 
المدين  المحتل  والتي ت م ترا  وتاريخ وح ار  كامل  باتت مادد  باالنايار نتيج  الحفريات 
اإلسرائيلي   سفلاا، وسياس  اإلةماا وعدم السماح بالترميم واإلصالح، ماالباف المجتم  الدولي بإجبار 

 و رور  ترميم البلد .إسرائيا على وقف الحفريات واألنفاق، 
2/3/2105االتحاد، أبو ظبي،   

 
 وقتًا بالمسجد اإلبراهيمي في شباط/فبراير 46االحتالل يمنع األذان  

ي، ر   ا ذان  ي المسجد اإلبراةيمي الشريف الادس المحتل : منجت سلاات االحتالا اإلسرائيل
وقتاف، بحج  إزعاج المستوانين. و كدت وزار  األوقاف والشؤون  45خالا شار  براير المنصرم لر

الديني   ن ةذ  السياس  تنتاجاا سلاات االحتالا بشكا متواصا، للت ييق على المسلمين، ومنجام 
 من  داء صلواتام بالمسجد الشريف.

2/3/2105، أبو ظبي، االتحاد  
 
 إصابات واعتقاالت في مخيم الدهيشة ومدن أخرى في الضفة ودهس شرطي إسرائيلي قرب نابلس 

 ادي  بو سجدى:  صي  شابان  لساينيان برصاص قوات االحتالا اإلسرائيلي،  ي مخيم  -رام هللا
ليام،  يما الدةيش  لالجئين، جنو  بيت لحم، بجراح متوسا ، بجد إاالق الرصاص الحي ع

اعتالت الاوات ذاتاا شاباف آخر قبا انتااء عملي  التوغا  ي المخيم، حي  اقتحمت قوات االحتالا، 
مناا  الجام  الكبير  ي المخيم، واعتالت الشا  بالا عمر الصيفي،  يما اندلجت مواجاات بين 

ا  دى لوقوأ إصابتين شبا  المخيم، وجنود االحتالا الذين  الاوا الرصاص الحي وقنابا الياز، م
 بالرصاص  ي الادم.

وبحس  مصادر ابي   لسايني ،  إن  حد المصابين ناا إلى مستشفى الجمجي  الجربي   ي بيت 
 جاال، إلجراء عملي  جراحي ، بينما وصفت اإلصاب  األخرى بالبسيا ، وعولجت ميدانياف.
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يلي ، إن  حد   راد الشرا  اإلسرائ« مجاريف»و ي الش"ن الميداني كذلك، قاا موق  صحيف  
الواقج  غر  محا ظ  نابلس، إثر دةسه من « شا ي شومرون»اإلسرائيلي ،  صي  قر  مستوان  

 قبا سيار   لسايني   اد سائااا السيار  علياا.
كما اعتالت قوات االحتالا اإلسرائيلي ثالث   لساينيين من بينام شا  ينتمي لحرك  حماس، من 

ف  اليربي ، بحج   نام من المالوبين، للتحايق مجام، حوا  لوعام  ي مدن مختلف   ي ال 
 عمليات للمااوم  الفلسايني ، و ي ةجمات شجبي   د المستوانين وقوات االحتالا.

من جاتاا  علنت شرا  االحتالا، اعتااا خمس  عشر  لساينياف، بحج  دخلوةم إلى إسرائيا دون 
ن  حد  تصاريح خاص ، وقالت الشرا  إن خمس  منام، دخلوا تاريبا وبشكا غير قانوني، وا 

المجتالين، ةو  سير محرر  ي صفا  شاليا، وةو من سكان بلد  بيت  مر  ي الخليا جنو  ال ف  
 اليربي .

و ي سياق االعتااالت واألسرى، كشف نادي األسير الفلسايني، عن  سماء ومكان سبج  من 
إلى زنازين سجون  خرى  على خلفي  تصجيد مصلح   «ريمون»األسرى الذين تّم نالام من سجن 

سجون االحتالا  د  سرى السجن  ي ا ون  األخير ، حي  جرى ناا األسرى السبج  إلى الجزا 
 021خالا األسبوأ الما ي، و ن االحتالا  رل غرامات مالي  بايم  « النا »االنفرادي  ي سجن 

 شيكال، على كا منام. 
من الجااد اإلسالمي قد شادت  01 سيراف من حماس و 321التي يايم باا  وكانت األقسام األربج 

حال  استنفار قصوى األسبوأ الما ي عا  اقتحاماا من قبا إدارات السجون وقم  الايادي  ي 
 حرك  حماس الشيخ جماا  بو الايجاء و مير  سرى حرك  الجااد اإلسالمي زيد بسيس.

 سير ،  20 سير يابجون  ي سجون االحتالا، بينام  5211و كد نادي األسير الفلسايني،  ن  
يجانون  051 سير يجانون من  مرال مختلف ، منام  511 سيراف قاصراف منام ثال   تيات، و 203و

 من  مرال مزمن  ويحتاجون لرعاي  صحي  دائم .
2/3/2105القدس العربي، لندن،   

 
 طرد أسرة من منزلها في القدس 

االحتالا عائل   لسايني  بإخالء منزلاا  ي الادس لمصلح  المستوانين، وكاالت:  مرت سلاات 
 واستاد ت الزوارق الحربي  ماإلسرائيلي م الصيادين الفلساينيين  ي البحر شماا غر  قااأ غز .

  راد من منزلاا  ي حي الشيخ  01 اد قررت سلاات االحتالا إخالء عائل   لسايني  تتكون من 
المحتل  لمصلح  المستوانين، وةددت بإخالئام بالاو   ي حاا عدم تنفيذ الارار.  جراح بمدين  الادس
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 04عاماف( وزوجته ) 43ويجيش  ي المنزا المكون من غر تين ومنا جاما الحاج  يو  شماسن  )
 عاماف( وابناما محمد وزوجته و والد  الست ، حي  تايم الجائل   ي المنزا.

  مإسرائيلي م نيران رشاشاتاا الثايل  تجا  زوارق الصيادين و ي قااأ غز   تحت زوارق حربي
الفلساينيين  ي مناا  السوداني  شماا غر  غز . وتشاد سواحا بحر غز  استادا اف شبه متكرر 

 للصيادين الفلساينيين الذين يجري اعتاالام ومنجام من ممارس  الصيد.
2/3/2105الخليج، الشارقة،   

 
 الفلسطينية للمنتجات اإلسرائيليةمعاريف: نجاح المقاطعة  

بترا: ذكرت صحيف  مجاريف الجبري   ن نسب  نجاح الماااج  الفلسايني  لمنتجات  –الادس المحتل  
 .%41شركات غذاء إسرائيلي  بليت  5

شتراوس، تنو ا،  وسم، ياف »شركات غذاء إسرائيلي  ةي  5وكانت الماااج  الفلسايني  قد شملت 
شباا الما ي بسب  قيام إسرائيا بتجميد تحويا  مواا  00، اعتبارا من »رييات اورةا، عيليت، وب

مليون دوالر شاريا، والذي جاء كرد إسرائيلي بسب  توجه  031ال رائ  للسلا  الفلسايني  والبالي  
الرئيس الفلسايني محمود عباس للمحكم  الدولي   ي الةاي من  جا ماا ا  إسرائيا على جرائماا 

 رتكبتاا بحق الفلساينيين.التي ا
2/3/2105الدستور، عّمان،   

 
 نتيجة للحظر اإلسرائيلي %70غزة: انخفاض إنتاجية الصناعات المعدنية بنسبة  

حامد جاد: حذر قائمون على قااأ الصناعات المجدني  والاندسي  من خاور  مواصل  الجان  
الخام الالزم  لتشييلاا، األمر الذي اإلسرائيلي من  إدخاا مستلزمات ةذ  الصناعات من المواد 

   ى لتراج   عمالاا إلى الحد األدنى من قدرتاا التشييلي  وا ارت غالبي  المصان  والورش 
 المن وي  تحت ةذا الاااأ لالستيناء عن آالف الجاملين لدياا.  

مم إلى  ن و شار محمد حمد نائ  رئيس اتحاد الصناعات المجدني  والاندسي   ي حدي  لر ماأليا
مواصل  الجان  اإلسرائيلي من  إدخاا ق بان اللحام وخامات الصاج الالزم  للصناعات المجدني  
المختلف   صا  الصناعات المجدني  بحال  من الشلا نتيج  للحظر اإلسرائيلي المفرول على إدخاا 

ملم وحتى  2 بينما الصاج من سمك 0إلى  2ومن  3إلى  1خامات الصاج التي تتراوح سمكاا من 
سم، والتي تستخدم  ي صناع  األبوا  والشبابيك، بينما يسمح  اا بدخوا خامات الصفيح  01

 ملم. 0المستخدم   اا  ي صناع   لواح الزينكو التي يتراوح سمكاا من صفر حتى 
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من  3511وبين حمد  ن عدد الورش التي كانت تجما  ي الصناعات المجدني   ي قااأ غز  تادر 
حداد  والمخارا التي تجتمد كليا على ةذ  المستلزمات، إ ا   العتمادةا على قا  الييار ورش ال

 التي تم ت ميناا لاائم  الب ائ  المحظور دخولاا إلى غز .
و ن من استااأ االستمرار  ي عمله  %01و و ح  ن الادر  اإلنتاجي  ةذ  الورش تراججت بنسب  

ا كان يجملون  ي ةذ  الورش التي باتت تستجين عام 2111عاما من  صا  411يادر بنحو 
 بحديد الخرد  لتسيير  عمالاا و ق الحد األدنى.

ونو  إلى  ن ر س الماا المستثمر  ي ةذ  ورش الحداد  والمخارا والمصان  المرتبا  عمالاا 
لاااعات مليون دوالر ال تاف  ي ةذا السياق الى تجاا الجديد من ا 22بالمنتجات المجدني  تادر بنحو

 22و مناا  حد  شار المصان  المنتج  ألساوانات الياز  ي غز  حي   ن ةذا المصن  كان يشيا 
 عامالف وحاليا يجما لديه  ربج  عماا  اا.

2/3/2105األيام، رام هللا،   
 
 تقرير: مباٍن "آيلة للسقوط" تهدد حياة سكان في غزة 

لفلساينيين  ي حال  قلق دائم، بسب  مجاور  ر ح ر األنا وا، ةاني الشاعر: يجيش الجشرات من ا
، جراء تجر اا للاصف خالا الحر  اإلسرائيلي  على غز  الجام ”آيل  للساوا“منازلام لمباٍن 

الما ي. وتوجد بجل ةذ  المنشآت، وسا تجمجات سكاني  مكتظ ، و خرى قريب  من األسواق 
ساينيين، لمجاورتاا منااق تج  بالمار  التجاري  والمدارس. وتزيد خاور  ةذ  المباني على الفل
 والمنازا، مما يشكا حال  قلق دائم  لام، بحس  الزرد.

وو اا لوزار  األشياا الجام  واإلسكان الفلسايني ،  إن عدد المنازا المادد  بخار الساوا )ا يل  
 زال تاريباف.من 321و 311( يوم"ف تتراوح بين 20للساوا(  ي قااأ غز  بسب  ت ررةا من حر  الر)

،  ن ةذ  المباني ا يل  للساوا تشكا خارفا ”األنا وا”بدور ،  كد رئيس بلدي  ر ح صبحي ر وان لر
المركز التجاري  شد “و  اف خالا حديثه م  األنا وا  ن ”. كبيرفا على حيا  السكان  ي المدين 

م والرئيس بر ح، ويتواجد خاو ، على حيا  المواانين، كونه يا   ي مناا  ُتاا على الاريق الجا
وسا مناا  تجاري  مكتظ  بالمواانين،   الف عن  ن الاريق الشرقي المحاذي للمركز تا  مدرستان 

  متار. 0يلتايان  ي آن واحد باذا الاريق الذي ال يزيد عر ه عن ”  تر  صباحي  ومسائي “
: منحن  ي البلدي  ال نملك ولفت ر وان إلى وجود كتا إسمنتي  قابل  للساوا ب"ي لحظ ، م يففا

المجدات واإلمكانيات الكا ي  إلزال  المكان، لكن خاابنا وزار  األشياا المسؤول  عن ةذا األمر إلزال  
 المباني ا يل  للساوا بما  يه المركز، لكن ال توجد استجاب  من قبلاام.
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قبا  يام للمااولين، ونحن   علن عن مناقص ” UNDB“برنام  األمم المتحد  للتنمي  “و شار إلى  ن 
 ، متوقجفا البدء قريبفا بإزالتاا.”بدورنا حددنا المباني التي لاا  ولوي   ي اإلزال ، وعلى ر ساا التجاري

 متر مرب (، لناا الركام  ياا. 0111دونما )الدونم=  01و و ح ر وان  ن بلديته جازت حوالي 
2/3/2105القدس العربي، لندن،   

 
 القرار المصري انحياز لـ"إسرائيل" وتدمير للقضاءأبريل:  6حركة  

 بريا المصري ، ةجومفا الذعفا على النظام المصري بفجا  5محمود ةني : شّنت حرك   -الرسال  نت 
مواقفه الجدائي  للمااوم  الفلسايني ، مؤكد ف  ن قرار محكم  األمور المستججل  باعتبار حرك  حماس 

 ا )إلسرائيا(، واستمرارفا لسياس  الجداء للمااوم .ممنظم  إرةابي م ي"تي انحيازف 
ووصف مصافى كاما ع و الايئ  الايادي  للحرك   ي تصريح لرمالرسال م الارار برمالمتخبا 
والمختام، مشيرفا إلى  ن مثا ةذ  الارارات بحق الفصائا المااوم  من ش"ناا  ن متدمر السلا  

 م، بحس  قوله.الا ائي  ولن تجد من يصدقاا  و يثق باا
َو  اف مالشج  المصري يدرك الحايا ، وةذ  األحكام لن تاوا ألناا  اقد  للحايا  والشرعي م، 
مشّددفا على  ن ما يصدر عن الا اء من  حكام شيان  للاوى الداخلي  والخارجي  المسالم ، سيؤدي 

 الى انايار النظام الا ائي بشكا سري .
كته قرارفا مماثالف لما صدر عن حرك  حماس منتصف الشار ولم يستبجد كاما الذي تنتظر حر 

المابا، قيام النظام المصري بشن عدوان على غز ،  ي  وء التخبا الذي  صا  قيادته تجا  
 الاااأ و ةله.

و كّد كاما  ن الشج  المصري ال يمكنه  ن يصمت اويالف تجا  مالمازل م التي تمارس من النظام 
محذرفا من وجود  اراف ترغ  بإنااء الدور المصري المتجلق بالا ي    د الا ي  الفلسايني ،

 الفلسايني .
 0/3/2105الرسالة، فلسطين، 

 
 فهمي هويدي: حظر حماس من األخطاء الكبرى في تاريخ السياسة المصرية 

محمود ةني : اعتبر المفكر المصري  امي ةويدي قرار محكم  الااةر  لألمور  -الرسال  نت 
  حظر حرك  حماس واعتبارةا متنظيما إرةابيام، من األخااء الكبرى  ي تاريخ السياس  المستججل
 المصري .
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و شار ةويدي  ي تصريح خاص بر مالرسال م األحد، إلى إن المحكم  المصري  حكمت  ي  وء ما 
 ق تو ر لاا من مستندات، دون  ن تحاق  ي األمرم، مؤكدا  ن مثا ةذ  الارارات معمرةا قصيرم، و 

 تجبير .
ور ى  ن الارار مرتبا بحسابات النظام الداخلي  وخال ه م  جماع  اإلخوان المسلمين، مإ ا   الى 
عاما آخر متجلق بالشكوك المثار  حوا الجمليات  ي سيناء، التي نفذت  غلباا باريا  احترا ي  

 ججلت النظام يشك  ي جاات خارجي  بالوقوف وراءةام، كما قاا.
   ن يلحق الارار  ررا بالجالق  بين الااةر  وحماس  و تاور األحدا  إلى  تح الجيش وحوا إمكاني

المصري النار على غز ، قاا ةويدي: مإن دخلنا مرحل  الجب  والالمباال   إن كا ما ةو غير مجاوا 
 سيصبح ممكنام.

 0/3/2105الرسالة، فلسطين، 
 
 ة لقواعد حركة حماس في قطاع غزة"تيك دبكا": السيسي اتخذ قرارًا بتوجيه ضربة جوي 

 شرف الاور: ذكر موق  متيك ديبكام المتخصص بالشؤون االستخباراتي   ن الرئيس المصري   –غز  
عبد الفتاح السيسي، اتخذ قرارا بتوجيه  رب  جوي  لاواعد حرك  حماس  ي قااأ غز . و شار الموق  

نظم  إرةابي ، جاء بمثاب  تح ير لاذ  ذاته إلى إن قرار المحكم  المصري ، باعتبار حماس م
 ال رب .

 2/3/2105القدس العربي، لندن، 
 
 حقوقي مصري: قرار اعتبار حماس "إرهابية" ليس من اختصاص محكمة األمور المستعجلة 

اال  ع و المجلس الاومي لحاوق اإلنسان  ي مصر الحاوقي البارز حا ظ  بو سجد  النياب  
 «. الحكم... و ااف للاوانين المصري  بالاجن  ي»الجام  المصري  
 -المصري  ليا السبت « 2دريم »الذي يجرل على شاش  قنا  « مصر  ي يوم»وقاا لبرنام  

محكم  األمور المستججل  غير مختص  بإصدار مثا تلك األحكام، ألناا خاص  بالش"ن »األحد إن 
ئيس الدول   اا، وال يجوز للا اء الشؤون الخارجي ، خاص  بر »واعتبر  ن «. المصري الداخلي  اا

 «. رل سياس  خارجي  على الدول 
 2/3/2105الحياة، لندن، 
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 سيف الدولة: قرار اعتبار حماس "إرهابية" يهدف الستدراجها إلى معارك جانبية 
محمود ةني : قاا المفكر المصري عصمت سيف الدول ، إّن الحكم الصادر عن  –الرسال  نت 

مور المستججل  باعتبار حماس ممنظم  إرةابي م، يادف الستدراج الفلساينيين محكم  الااةر  لأل
 وبالتحديد الحرك ، إلى مجارك جانبي .

و كّد سيف الدول   ي تصريح خاص برمالرسال م، السبت،  ّن الارار مشكوك  ي صحته الاانوني ، 
ا  نه صادر عن محكم  غير مختص  مكون الا ي  غير مستججل ، وةي  من  مور السياد ، مو حف

 وليس من صالحي  الا اء التجاي  علياام.
و  اف: مالارار صدر عن محكم  بدائي ، ولم يصدر عن رئيس الجماوري   و البرلمان وال الحكوم ، 
وينبيي التجاما مجه  من حدود ، دونما االنجرار الى مجرك  جانبي ، كما يرغ  بذلك البجلم. 

الارارات، امتدادا لسياس  النظام المصري مالذي يجمد إلى حظر  واعتبر سيف الدول   ن مثا ةذ 
 األنشا  السياسي   ي الجماوري م.

 28/2/2105الرسالة، فلسطين، 
 
 نخب إسرائيلية: مصر تعّد لضرب غزة بعد إعالن حماس "منظمة إرهابية" 

ك  المااوم  صالح النجامي: احتفت النخ  اإلسرائيلي  بارار الا اء المصري اعتبار حر  -غز  
 اإلسالمي  محماسم تنظيمفا مإرةابيفام، مشيرين إلى  نه يمثا مإعالن حر م على الحرك .

ورجح مجلاون وباحثون  ي تا  بي   ن يكون الارار مادم  لايام نظام عبد الفتاح السيسي بمااجم  
 الاااأ.

خاروف  ن يكون قرار و ي مااا نشر  صباح اليوم موق  موالالم اإلخباري، توق  المجلق آ ي سي
 محكم  الشؤون المستججل   ي الااةر  مجرد ذريج  لتبرير السيسي مااجم  غز .

ا ليس  اا  وشدد سيخاروف على  ن قرار اعتبار حماس تنظيمفا مإرةابيفام يججا من المشروأ مسف
لي  ن تاا  بذراعاا الجسكري ، با بكا مركبات الحرك  السياسي  والتنظيمي ، متوقجفا  ي الوقت الحا

 مصر، و من ذلك  جازتاا االستخباري ، اتصاالتاا م  حرك  حماس.
وامتدح سيخاروف السيسي قائالف إنه  ثبت م نه الزعيم الوحيد  ي المناا  الذي تتوا ق  قواله و  جاله 
 عندما يتجلق األمر بالحر  على اإلسالم الراديكالي، سيما جماع  اإلخوان المسلمين وحرك  حماسم.

وشدد سيخاروف على  ن التصجيد  د محماسم يتزامن م  الحر  التي يشناا السيسي  د  
 الجماعات الجاادي   ي سيناء والتي قد تستيرق ثالث   عوام.



 
 
 
 

 

           41ص                                     3514 العدد:    2/3/2105 اإلثنين التاريخ:

و ثنى سيخاروف على السيسي ألنه يتجاما م  محماسم بخالف ما تتجاما مجاا  وروبا، التي قررت 
 رةابي .مؤخرفا شا  اسماا من قائم  التنظيمات اإل

وكشف سيخاروف  ن السيسي انتاد مالمرون م التي تجاات باا إسرائيا م  حرك  حماس وغز  خالا 
الحر  األخير  على قااأ غز ، وي"خذ على الاياد  اإلسرائيلي  عدم مراعاتاا مصالح رئيس السلا  

 محمود عباس.
اينيفا وجرجت  كثر من  لس 2251ويذكر  ن إسرائيا قتلت خالا الحر  األخير  على قااأ غز  

عشر  آالف،   الف عن تدمير آالف المنازا وتشريد عشرات ا الف من الفلساينيين من بيوتام، 
 ناةيك عن تجمدةا المس بالبنى التحتي  والمرا ق االقتصادي  المام   ي الاااأ.

م  وسخر سيخاروف من تصريحات الايادي  ي حرك  حماس مشير المصري الذي عّد قرار المحك
 المصري  دليالف على مان مام  صحا  الارار لصف  عداء األم م.

و  اف: معلى ما يبدو  ن المصري ور اقه  ي قياد  الحرك  لم يدركوا بجد  نه  ي كا ما يتجلق 
بالسيسي وجنراالته،  إن الجدو الحاياي ةو حماس وليس إسرائيا، التي ينظر إلياا كشريك  ي 

 الحر  على اإلرةا م.
ا على الارار وقلا  سيخاروف من ت"ثير المظاةرات التي نظمتاا حرك  حماس باألمس احتجاجف

المصري، قائالف إن مالسيسي الذي ال يبدي حساسي  تجا  المظاةرات الصاخب   ي شوارأ الااةر  لن 
 يبدي حساسي  للمظاةرات التي تنظم داخا قااأ غز م.

ك  حماس و ةالي غز  ثمنفا باةظفا، جراء استمرار ونو  سيخاروف إلى  ن السيسي يريد  ن يدّ   حر 
 مواصل  الحرك  حكماا للاااأ.

 من ناحيته، لم يستبجد الباح  يوني بن مناحيم  ن يادم السيسي على شن عدوان على قااأ غز .
و ي ورق  نشرةا ممركز يروشاليم لدراسات المجتم  والدول م، الذي ير سه دوري غولد، كبير 

ياسيين لرئيس وزراء االحتالا بنيامين نتنياةو،  شار بن مناحيم إلى  ن السيسي المستشارين الس
 يمكن  ن يوظف األحدا  األمني   ي سيناء من  جا تبرير قرار  بشن حمل  عسكري  على الاااأ.

و ي السياق ذاته، قارنت اإلذاع  الجبري  السبت، بين قرار مصر اعتبار حماس تنظيمفا إرةابيفا وقرار 
وبا تبرئتاا من ماإلرةا م. وقاا مجلق الشؤون السياسي   ي اإلذاع  تشيكو منشه ساخرفا: ممن  ور 

و ي سياق متصا، كشف موق  ميسرائيا بالسم  ن  يحتاج إلى  وروبا  ي وجود السيسي م.
السيناتورين الجماوريين دين ةلر وتوم كروز، وةما  كبر المناصرين لنظام السيسي  ي الكونيرس 

 شروأ قانون يجبر  وباما على ناا السفار  األمريكي  إلى الادس.قدما م
 0/3/2105، 20موقع عربي 



 
 
 
 

 

           40ص                                     3514 العدد:    2/3/2105 اإلثنين التاريخ:

 
 إسرائيليون يتمنون السيسي زعيمًا لهم بعد قرار حظر حماس 

صفا:  ثار قرار محكم  مصري   مس السبت باعتبار حرك  حماس منظم  إرةابي   –الادس المحتل  
ا كبيرفا  ي  وساا اإلسرائي ليين، كما يت ح من تجليااتام ومشاركاتام على مواق  التواصا ارتياحف

 االجتماعي.
ورصدت وكال  مصفام مشاركات وتجلياات ل سرائيلي  على مواق  التواصا، والتي شملت تمنيات ب"ن 
ا لرمإسرائيام بدا بنيامين نتنياةو، كونه ال يكتر   يصبح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زعيمف

 ان  و قرارات من المحكم  الجليا، على حد تجبيرةم.بحاوق إنس
وعلى سبيا المثاا،  اد علق الملا  مآيزك شاةيموفم على الارار قائالف إن هللا سخر لنا األغيار 
لياوموا بواجباتنا المادس ،  يما علق م وري باتسم قائالف إن ةنالك من يتوج  علينا انتخابه  ي اا 

 ةو موعد االنتخابات اإلسرائيلي .من آذار/مارس الحالي، و  00
وعلات مغيئوال عو اديام على الارار المصري قائل  مكا االحترام للسيسي  او رجا واقجي، استمر 
بالجما  د المنظمات اإلرةابي   ينما وجدتم، بينما عا  ماياا تموزم قائالف إنه سيتو  إلى ربه حاا 

 ام  كثر مما كان يتصور.ةاجم السيسي الاااأ ويجترف حيناا  ن الر  يحب
 ما المجلا  مشولي مورديتانم  اد عابت قائل  ممن حسن حظنا وجود شخص كالسيسي على ر س 
 كبر دول  إسالمي  وجيشه من  قوى الجيوش الجربي  ما من  سيار  اإلخوان المسلمين من السيار  

اتفاقي  السالم مجنا على مصر،  جندما كان مرسي حاكما احت ن حماس ولم يكن ميرما  ي بااء 
 كما ةيم.

 ي حين اعترف مشاي شيمشم  نه يصدقه  كثر من كا الساس  اإلسرائيليين، وشاار  مايلي سايغم 
الر ي قائالف ماحتراماتي البالي  لك سيسي إلى األمام وقم بتصفيتامم، وان م إليام متامي غاربيم قائالف 

 مإلى األمام حبيبي يا زلم م.
ى صفح  مواالم على الفيسبوك منوريت بورغرم ب"ن ينجح السيسي  يما  شا  يه و ملت المجلا  عل

نتنياةو، بينما علات ممزاا الريام موجا  حديثاا للسيسي م لدينا انتخابات قريب  قم بسرع  بالترشح 
وس"نتخبكم،  ي حين علق ممئير رؤو ينم قائالف إنه ليس من الجي   ن تتجلم مإسرائيام من ةذا 

 الرجا.
 ميوسي ساسونم كت  مجلااف على الارار قائالف ميج   ن نتجلم من ةذا الرجا الميوارم.
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ور ى المجلق ممناحيم ةينم  ن على مإسرائيام استيالا ةذا الظرف والتوقي  على اتفاق وقف إاالق 
نار م  حماس، بالماابا  اد  عر  المجلق متامي ركينانم عن اعتااد  بادر  الجيش المصري  ي 

 ير غز  من حماس ونزأ سالحاا  ي المام  التي  شا  ياا الجيش اإلسرائيلي.تاا
وكتبت مياوديت موشيم مجلا  م بالتو يق والى األمام  لربما و ر علينا حربنا الاادم  م  الاااأم، 

 ور ى المجلق مدكار  سكينم  ن السيسي ةب  هللا لشج  مإسرائيام.
 0/3/2105وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 

 
 وسائل إعالمية مصرية تشيد بقرار اعتبار حماس "منظمة إرهابية" 

دعاء عبد اللايف:  يما يشبه عزف مااوع  موسياي  واحد   ي قاعات عرل مختلف ،  -الااةر  
تاا تت وسائا اإلعالم المصري  وخاص  برامح التوك شو، على الثناء على حكم محكم  األمور 

 اعتبر حرك  )حماس( تنظيما مإرةابيام.المستججل  المصري ، الذي 
واتفات وسائا اإلعالم المصري  على نزاة  الحكم الا ائي وما وصفته برمإرةا  حماس الذي   ر 

 باألمن الاومي المصريم، و ق إعالميين مواليين للسلا  الحالي .
اإلرةابي م، اإلعالمي  حمد موسى وصف، خالا برنامجه معلى مسؤوليتيم، حرك  حماس برمالجصاب  

 واصفا انتااد قيادات المااوم  الحكم الا ائي برمالردحم.
واتام  ع اء حرك  حماس بال لوأ  ي قتا مجار ين  لساينيين، واصفا تاريخ المااوم  اإلسالمي  
برماألسودم. و ردف مالشج  الفلسايني يجلم  ن حماس تنظيم إرةابي ويدا  ملوث  بالدماءم، وقاا إن 

ناحا مسلحا لجماع  اإلخوان المسلمين بمصر. و شاد موسى بالحكم الا ائي األخير، الحرك  تجد ج
 مؤكدا  نه غير مسيس، وتاب  مق اء مصر مستاا وال ي"خذ تجليمات من الاياد  السياسي م.

وعلى خاى موسى اعتبر مادم برنام  مح ر  المواانم سيد علي إدان  حماس باإلرةا  ثمنا لما 
رك   ي  ح ان جماع  اإلخوان المسلمين. وقاا علي إن حرك  حماس علياا وصفه بارتماء الح

 االعتذار للشج  المصري وتاديم من وصفام باإلرةابيين الذين تؤويام إلى مصر لمجاقبتام.
 إهانة الحركة

و كد  ن مصر تساند الا ي  الفلسايني ، لكن محماس  رادت  ن تتساوى م  مصر ويكون كتفاا 
اف  ن كا الفصائا الفلسايني  تخدم دوال بجيناا، إال مصر تخدم الا ي  بكتف مصرم. و  

 الفلسايني  بجيدا عن المصالح  و  جندات مجين .
و يما اعتبرةا علي نصيح  لحرك  حماس قاا م نصح المتحدثين باسم حماس بالصمت والد   

 بمتحدثين جدد لديام قدر من الن  م.
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  رامي ر وان بيان حرك  حماس بش"ن إدانتاا باإلرةا  و ي برنام  مصباح  ونم، وصف المذي
 برمالكوميديم. وذة  ر وان إلى الت"كيد على قناع  غالبي  المصريين بإرةا  حماس.

واتام حماس بالد   ب"ع ائاا للتظاةر  د الحكم الا ائي إلظاار  ن الشج  الفلسايني كله 
 ير ل ما  قر  الا اء المصري.

البرنام ،  كد الخبير الاانوني شوقي السيد  ن حكم محكم  األمور المستججل   و ي مداخل  ةاتفي  م 
نا ذ وواج  التنفيذ حتى ولو ُاجن عليه  ي محكم  االستئناف. و  اف  ن الحكم يا ي بالابل 

 على  ي ع و  ي حماس حاا دخوله مصر.
مثا الدكتور ر جت  دقيا م ل يوف مجار ين لحرك  حماس واإلخوان المسلمين 61و  رد برنام  م

السجيد والمحامي سمير صبري والجاادي السابق ياسر سجد، الذين  كدوا  ن الحرك  خانت الرئيس 
الفلسايني الراحا ياسر عر ات لمصلح  دوا  خرى مثا إيران. و  ا وا  ن حماس شكلت اريااا 

 تحت عباء  جماع  اإلخوان التي وصفوةا برمالتنظيم اإلرةابيم.
 يةعناوين رئيس

واحتا خبر إدان  حماس باإلرةا  الصفحات األولى من الصحف اليومي  المصري . ونشرت صحيف  
الو د خبرا بصفحتاا األولى بجنوان ماألمور المستججل : حماس منظم  إرةابي ، المحكم : الحرك  

 ثبت تورااا  ي انفجارات الجريشم.
ى إدان  المحكم  حماس لتورااا  ي و ي الصفح  األولى نشرت صحيف  األةرام خبرا يناوي عل

اقتحام سجن وادي النارون والمشارك   ي قتا المتظاةرين بميدان التحرير وانفجارات الجريش التي 
وجاء مانشيت جريد  الدستور محماس منظم  إرةابي م. و ي  جنديا مصريا بسيناء. 22 ودت بحيا  

ا الصحيف  بالمختص   ي ش"ن الجماعات تارير نشرته صحيف  اليوم الساب ، توقجت مصادر وصفتا
 اإلسالمي  ارتكا  محماس واإلخوان عمليات إرةابي  ردا على الحكم الا ائيم.

وقالت المصادر لليوم الساب  إن محماس تدمر  لساين بدعم من إيرانم، متوقج   ن تشن الحرك  
 حربا على مصر على المستوى الخارجي.

 2/3/2105الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 تسريب لمكتب السيسي: شمعون بيريز زار اإلمارات سراً  

: بثت قنا  ممكملينم الف ائي  تسريباف جديداف من مكت  عبد الفتاح السيسي. 20عربي  -لندن 
والتسري  عبار  عن مجموع  من المكالمات الااتفي  من بيناا حوار بين اللواء عباس كاما مدير 

 ان الجابر. مكت  السيسي، والوزير االماراتي سلا
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وتبين من حوار دار بين اللواء كاما وبين اللواء محمود حجازي،  ي مكت  األوا،  ن االمارات 
است ا ت سراف الرئيس االسرائيلي األسبق، ورئيس الوزراء االسرائيلي األسبق شمجون بيريز، وةو 

 .2115الذي ارتك  مذبح  قانا  ي الجام 
ن وزير حي  ياوا كاما  ي الحوار إن بيريز  ح ر مالندو  السري م التي تجادةا  بو ظبي سنوياف، وا 

الخارجي  المصري )وقت التسري ( كان مدعواف للندو ، حي  يجم  كا من كاما وحجازي على  ن 
الوزير نبيا  امي ليس كفؤاف لجاد حوارات خارجي ،   الف عن  نه يسا ر ويجاد اللااءات  ي الخارج 

مصر، وةو ما ا ار المخابرات  ن تال  منه تفاصيا رحالته دون علم الجيش والنظام  ي 
 ولااءاته الخارجي  التي ال ينسق  ياا م  الحكوم  وال الرئيس وال ااقم االناال   ي مصر

 0/3/2105، 20عربي 
 
 خبير صهيوني: "الموساد" عمل على إنجاح انقالب السيسي ودعمه 

يجاريم إنَّ رئيس اإلناال   ي مصر معبد الفتاح  قاا الخبير الصايوني  ي الشؤون الجربي  مإياود
السيسيم ترابه صداق  حميم  برمإسرائيام، ولدياما تجاون غير مسبوق من حي  الحجم والكم، 
مو حاف  نَّ بيناما شراك  ال مثيا لاا، وةي األ  ا على اإلاالق، لم تصا ةذ  الناا   ي عاد 

ائيام ودوا الخلي  قامتا بجاود دبلوماسي  دعماف ل ناال  ممبارك الساداتم. و  اف ميجاريم  نَّ مإسر 
من خالا محاول  الت"ثير على اإلدار  األميركي  لتمتن  عن مجاقب  نظام السيسي لايامه باإلناال  
على حكوم  منتخب ، ال تاف إلى خوف مإسرائيام ودوا الخلي  من حكوم  ياودةا اإلخوان المسلمون 

جااز مالموسادم سجى للحصوا على مجلومات مفصل  عن الرئيس المصري  ي الااةر . و كد  نَّ 
ممحمد مرسيم، وحوا شخصيات مام   ي جماع  اإلخوان المسلمين، بادف مجر   الخاوات 
اإل ا ي  التي تتوق   ن يتخذةا اإلخوان إل جاف نفوذ الجيش والمحاكم والدول  الجميا   ي مصر، 

 جا  الر ي الجام.وتحايق إنجازات سريج  للفوز بإع
 القناة السابعة للمستوطنين )عن العبرية، ترجمة المركز( 

 28/2/2105مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية،  3273التقرير المعلوماتي،
 
 العاهل األردني: عدم حّل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي سيعيق المعركة ضّد "اإلرهاب" 

عبد هللا الثاني خالا ماابل  تلفزيوني  بثتاا محا  مسي  ن  نم  اليد:  شار الجاةا األردني –عمان 
اإلخباري  األميركي   مس،  جراةا اإلعالمي األميركي  ريد زكريا  من برنام  )جي بي  س(، إلى 
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 ن كا الارق تؤدي إلى الادس، إال  ن المتار ين يتخذون الصراأ الفلسايني اإلسرائيلي وسيل  
 إلقناأ من يجندونام.

حوا إن كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياةو يبذا جادا حايايا لتنفيذ حا الدولتين للا ي  و 
الفلسايني   جا   ي ةذ  المرحل  لن يكون ةناك مبادر  من  ي من الجانبين، لألسف، حتى يتم 

سيكون ةناك التزام تجاوز مرحل  االنتخابات اإلسرائيلي . وما آمله ةو  نه بمجرد انتااء االنتخابات، 
جاد للتحرك باتجا  حا الدولتين. السب  مرتبا  ي ا بمجرك  األجياا  د الخوارج،  ولئك الخارجين 
عن اإلسالم، وما يشكلونه من تاديد عالمي. يج   ن تجلم  ن إحدى الحج  الرئيسي  التي يسوقوناا 

اإلسرائيليين ياولون إنه ال عالق   وةم يجملون على تجنيد الشبا  ةو االحتالا اإلسرائيلي. ورغم  ن
لام بذلك وينزعجون  حيانا عندما  قوا: إن كا الارق تؤدي إلى الادس، إال  ن المتار ين يتخذون 

 الصراأ الفلسايني اإلسرائيلي وسيل  إلقناأ من يجندونام.
وقجت الحر  لذلك،  اد شاةدنا ارتفاعا  ي وتير  التجنيد من قبا اإلرةابيين  ي  صا الصيف عندما 

من النساء واألافاا نتيج  لذلك، حي  تد ق المااتلون األجان  إلى سوري   011 ي غز ، وقتا 
والجراق بسب  ما يلمس من ظلم واق  على الفلساينيين والادس. لذا، إن كّنا نريد النصر  ي مجرك  

خر،  إننا إن لم نتمكن األجياا ةذ   د اإلرةا ، وةذ  الحر  الجالمي  الثالث  التي تخال بمفاوم آ
من حا الصراأ الفلسايني اإلسرائيلي المستمر منذ عد  عاود، ستكون  يدينا مكبل  ونحن نخول 

 المجرك   د اإلرةا .
وةذا ةو التحدي الذي تواجاه كا من الايادتين اإلسرائيلي  والفلسايني ، إذ عليام  ن يدركوا  ن ةذ  

يف يمكن  ن ننتصر  كيف يمكننا نحن المسلمين وباي  المشكل  قد  صبحت  كبر بكثير منام. ك
المجتم  الدولي تبرير الاتاا  د اإلرةابيين إن باي الصراأ اإلسرائيلي الفلسايني مت"ججا  ةذا ةو 

 التحدي الرئيسي على ما  عتاد.
 0/3/2105الغد، عمان، 

 
 وزير أردني: الحكم على حماس بأنها إرهابية شأن مصري داخلي 

اا وزير التنمي  السياسي  خالد الكاللد ، األحد، إن مالحكم على )حرك  المااوم  اإلسالمي ( السبيا: ق
 حماس ش"ن مصري داخليم.

و ي تصريحات خاص  لألنا وا، و ي مجرل رد  على سؤاا  يما إذا كان األردن سيتخذ  ي 
لد  باوله إن موقف رسمي تجا  حرك  حماس، بناء على ما  صدرته محكم  مصري ، اكتفى الكال

 مةذا ش"ن داخلي ال نتدخا به، كما  ننا ال نح   ن يتدخا  حد بشؤوننام.
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وكانت محكم  الااةر  لألمور المستججل  ق ت،  مس السبت، باعتبار حرك  محماسم، ممنظم  
إرةابي م، وةو الحكم الذي نددت به  صائا  لسايني ، واعتبرت محماسم  نه مُمسيسم، بينما تاوا 

 المصري  إن الا اء  ي مصر مستاا. السلاات
من جانباا، اعتبرت جماع  اإلخوان المسلمين الحكم الصادر على حرك  محماسم ةو مخدم  

 للمشروأ الصايونيم.
و ي تصريحات خاص  لوكال  األنا وا، قاا محمد الزيود، األمين الجام لحز  جبا  الجما 

ناال   ي مصرم، متابجا  ن ماعتبار حماس اإلسالمي: مإننا نستنكر ةذا الموقف من محاكم اال
 حرك  إرةابي  يؤكد تسابق النظام المصري على تحايق  ةداف الحرك  الصايوني م.

 0/3/2105السبيل، عمان، 
 
 "العمل اإلسالمي" يندد بالقرار المصري بتصنيف حماس "إرهابية" 

حرك  المااوم  اإلسالمي   ندد حز  جبا  الجما اإلسالمي بارار إحدى المحاكم المصري  بتصنيف
محماسم، كحرك  إرةابي ، مشيرا إلى  ن ذلك الحكم يؤكد على  ن النظام المصري الحالي ممتساوق 

 م  األةداف الصايوني  ومتآمر على الا ي  الفلسايني م.
ور ل الحز   ي بيان له األحد األحكام الصادر  بحق حرك  المااوم  اإلسالمي  محماسم، مؤكدا 

اا حرك  رائد  تنو   ي الد اأ عن ق ايا األم  المادس  والمصيري   ي مواجا  المشروأ على  ن
الصايوني االستيااني التوسجي، والذي يسجى إلى إقام  دول  على األرل الجربي  حدودةا من النيا 

حد  إلى الفرات، مجتبرا ةذا الارار تساوقا م  الجدو الصايوني وتآمرا على الا ي  الفلسايني  على
 وصف البيان.

 0/3/2105السبيل، عمان، 
 
 رئيس شورى اإلخوان باألردن: تصنيف حماس إرهابية يخدم المشروع الصهيوني  

 رح مرقه: استنكر رئيس مجلس شورى حز  جماع  االخوان المسلمين األردني  الارار  -عمان 
ار مسياسيا بامتيازم المصري الاا ي بتصنيف حرك  حماس  من المنظمات اإلرةابي  مجتبرا الار 

 وال يخدم إال المشروأ الصايونّي الرامي لشّد الحصار حوا حرك  المااوم  وتاوي اا.
و  اف الرئيس الدكتور عبد المحسن الجّزام  ي حدي  خاص لرمر ي اليومم  ن الا اء المصري 

محكم بريء بنزاةته من المشروأ، و ن الارار جاء كخاو  إ ا ي   ي سلسل  خاوات يتخذةا 
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االناال م  ّد غّز  والفلساينيين مجّددا  مناا اإلغالقات المتكرر  لمجبر ر ح من الجان  المصري، 
 وتدمير منازا اليزيين الواقج  على المنااق الحدودي  إلى جان  ةدم األنفاق.

، وةو ”منظم  إرةابي “حماس، “وحكمت محكم  الااةر  لألمور المستججل ، السبت، باعتبار حرك  
لحكم الذي نددت به  صائا  لسايني ، واعتبرت حماس  نه ُمسيس، بينما تاوا السلاات المصري  ا

 إن الا اء  ي مصر مستاا.
وتحد  الجزام عن كون حماس لم تستسلم  يما سبق لكا الت ييق الذي مورس  دةا من الجان  

خصوصا و ن ذلك لن  المصري، متسائال عن الادف من شيان  المااوم  الفلسايني  باذ  الصور ،
نما كا اليزيين إن لم ناا كا الفلساينيين.  ي ّر الحرك  وحدةا وا 

وعّد الجزام الحكم على حرك  المااوم  بالصور  المذكور ، جاءت  من سباق إر اء وتر ي  
تخو ه مصر عا  الكثير من ا راء التي لم تتابا حكوم  االناال   ياا، مستبجدا  ن ت"تي األردن 

 ”. كثر حكم   ي الشؤون الخارجي  من مجظم دوا المحيا“ات مماثل ، كوناا على خاو 
 2/3/2105رأي اليوم، لندن، 

 
 إخوان األردن يدينون "اتفاق البحرين" مع "إسرائيل" 

الذراأ السياسي  ل خوان المسلمين  ي -الفرنسي : انتاد حز  جبا  الجما اإلسالمي  –الجزير  
اقا م  إسرائيا لتنفيذ المرحل  األولى من مشروأ بناء قنا  تربا البحر توقي  المملك  اتف -األردن

قام  مجم  لتحلي  الميا  شماا مدين  الجاب  األردني .  األحمر بالبحر الميت، وا 
وقاا الحز   ي بيان نشر  على موقجه اإللكتروني إنه ميدين توقي  اتفاقي  مشترك  م  الجدو 

لح استراتيجي   ي مجالي الااق  والميا  من خالا توقي  اتفاقي  الصايوني واإلصرار على ربا مصا
 البحرين )البحر الميت والبحر األحمر(م.

 ن ما وصفه بالمشروأ التابيجي يادد  -وةو  برز  حزا  المجار    ي األردن-واعتبر الحز  
 االقتصاد الواني وميحاق مصالح للجدو الصايوني على حسا  المصالح الواني م.

سرائيا وقجا يوم الجمج  الما ي اتفاقا يتم بموجبه تحلي  ميا  البحر األحمر وتوزيجاا  وكان األردن وا 
سرائيا و لساين، وناا الميا  المالح   ي  عاا  عملي  التحلي  بانا  يصا اولاا إلى  بين األردن وا 

 ه.مائتي كيلومتر إلى البحر الميت إلنااذ  من االنحسار وانخفال مستوى الميا   ي
 0/3/2105الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 دائرة اآلثار العامة: األردن يتابع وضع اآلثار في القدس باستمرار 
نيفين عبد الاادي:  علن مدير عام دائر  ا ثار الجام  الدكتور منذ جمحاوي  ن الدائر   -عمان 

ألرا ي الفلسايني ، وذلك تجما على حماي  كا   المواق  األثري  االسالمي  والمسيحي  الموجود   ي ا
  ي ااار الوصاي  الااشمي  على المادسات  ي الادس الشريف.

و شار جمحاوي  ي تصريح خاص لرمالدستورم الى ان الدائر  تتاب  عن كث  و   ةذ  ا ثار، 
وةناك اتصاالت مستمر  م  الجان  الفلسايني باذا الش"ن، مؤكدا  نه يتم الجما على حمايتاا 

 شكا دائم.وترميماا ب
 2/3/2105الدستور، عمان، 

 
 موقع "والال" العبري: األردن يسعى إلعادة غزة تحت سلطة "عباس" بقوة السالح  

كشف موق  موالالم الجبري  نَّ األردن والواليات المتحد  وعدداف من الدوا األوروبي   عدت مشروأ قرار 
لسايني ، ولو باستخدام الاو  المسلح ، لمجلس األمن، يا ي بناا قااأ غز  إلى سيار  السلا  الف

مشيراف إلى  نَّ مشروأ الارار  ُعّد  ي سبتمبر، تماما بجد انتااء الحر  األخير  على الاااأ. وزعم 
الموق   نَّ معباسم ر ل المشروأ خو اف من رد   جا الجماةير الفلسايني  عليه،  ي حاا استجاد 

م يفاف  نَّ عباس خشي  ن تاوم مإسرائيام بتحميله  السيار  على غز  عبر تدخا عسكري خارجي،
المسؤولي  عن عمليات المااوم  التي قد تنالق من قااأ غز   ي  عاا  سيارته على الاااأم، 
باإل ا   إلى  نَّ عباس خشي  ن يخول مواجا  م  حرك  حماس والفصائا الفلسايني ، إذا 

مإسرائيام. و شار الموق  إلى  نَّ مشروأ الارار حاولت  جازته األمني  وقف عمليات المااوم   د 
كان يت من تاديم دعم عسكري للسلا   لتمكيناا من إخ اأ حرك  حماس وتفكيك جاازةا 
الجسكري، منوةاف إلى  نَّ الدوا التي وقفت وراء مشروأ الارار كانت تادف إلى  مان ةدوء  مني 

 اويا المدى  ي قااأ غز .
 موقع رادار اإلخباري

 28/2/2105مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية،  3273تقرير المعلوماتي،ال
 
 طهران تنتقد القرار المصري باعتبار حماس "إرهابية" 

األنا وا: انتاد مساعد وزير الخارجي  اإليراني  للشؤون الجربي  واإل رياي ، حسين  مير  –ااران 
اس ممنظم  إرةابي م مشيرا  ن مالكيان الصايوني عبد اللايان، قرار محكم  مصري  باعتبار حرك  حم

 ةو اإلرةابي وليس حماسم.
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وقاا عبد اللايان  ي تصريح  دلى به مساء السبت لوكال  األنباء اإليراني  الرسمي : مإن اإلخوان 
المسلمين جزء من الحايا  الاائم   ي مصر، وينبيي الفصا بين مجموعات المجار   السياسي  

 ت اإلرةابي  برؤي  واقجي م.وبين المجموعا
الكيان الصايوني “مو حا  ن ” واعتبر عبد اللايان  ن ماسرائيا تشجر بالججز  مام  صائا المااوم 

کيان إرةابي، وغير شرعي، يشجر بالججز  مام  صائا المااوم ، ومناا حماس والجااد اإلسالميم. 
جمي   شكاله، سواء  ي مصر  و الجراق  و و و ح المسؤوا اإليراني  ن بالد  متدين باو  اإلرةا  ب

 سوريا  و اليمن  و   ريايا و وروبام.
 2/3/2105القدس العربي، لندن، 

 
 "المؤتمر القومي اإلسالمي" يستهجن اعتبار حماس "إرهابية" 

اإلسالمي باالستاجان الشديد قرار محكم  األمور المستججل  باعتبار حرك   -تلاى المؤتمر الاومي 
موع  إرةابي ، وقد استكملت باذا الارار السابق الذي اعتبر كتائ  عز الدين الاسام حماس مج

 إرةابي .
وقاا  ي بيان: إن حرك  حماس وجناحاا الجسكري كتائ  عز الدين الاسام ةما جزء رئيسي  ي 
ا حرك  التحرر الواني الفلسايني والمااوم  الفلسايني ، وقد سارتا مآثر كبرى  ي مااوم  االحتال

والد اأ عن الشج  الفلسايني والا ي  الفلسايني ، وقدمتا جحا ا من الشاداء الجظام  ي سبيا 
ذلك، مما يججا قراري محكم  األمور المستججل  قرارين مسيسين وموجاين  د كا  صائا المااوم  

سايني . الفلسايني  والشج  الفلسايني. وقد جاءا اجن  لتاريخ مصر المشرف  ي دعم المااوم  الفل
ويكفي  ن نذكر ةنا باوا الزعيم والرئيس المصري الراحا جماا عبد الناصر: مان المااوم  وجدت 

اإلسالمي ياال  بإلياء الارارين  -و  اف البيان: إن المؤتمر الاومي  لتباى وسوف تباىم.
 ي دعم  المذكورين، وبتصحيح الجالقات، وانااء حصار قااأ غز ، واستجاد  مصر لدورةا المنشود

 المااوم  والا ي  الفلسايني  وزعام  األم  الجربي .                   
 منير شفيق/ المنسق العام للمؤتمر القومي اإلسالمي

 0/3/2105بيروت، 
 
 جمعيتان مغربيتان ترفضان اعتبار حماس منظمة "إرهابية"  

الحكم الذي  صدرته  األنا وا: ر  ت جمجيتان ميربيتان، األحد، –خالد مجدو   -الرباا 
 محكم  مصري ،  مس، باعتبار حرك  حماس منظم  مإرةابي م.
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وقاا خالد السفياني، منسق مجموع  الجما الواني  لمساند  الجراق و لساين )غير حكومي (، 
لألنا وا، إنه مال يمكن توصيف حرك  المااوم  حماس بمنظم  إرةابي   ي  ي حاا من األحواام. 

لارار الصادر عن محكم  مصري ،  مس، مخالف لوجا  نظر المنتظم )المجتم ( و و ح  ن مةذا ا
 الدوليم.

التراج  عن ةذا الارار  ي مرحل  “وناشد السفياني، السلاات المصري  والا اء المصري 
 تح مجبر ر ح )على الحدود بين مصر وغز ( ألن غلاه ”واال  الناشا الميربي بر”. االستئناف

وقاا: مال يجاا  ن يصدر حكم ق ائي من ةذا النوأ من ”. الفلساينيين بيز يساةم  ي محاصر  
 ارف محكم  تابج  لنظام عربي مسلمم.

من جاته، قاا محمد بنجلون األندلسي، رئيس الجمجي  الميربي  لمساند  الكفاح الفلسايني )غير 
 ”.بواالحكم الصادر عن محكم  مصري  بش"ن حماس  مر غير ما“حكومي ( لألنا وا: 

، مجتبرا حماس ”الشجو  الجربي  واإلسالمي  تجتبر حماس منظم  مااوم   لسايني “و و ح  ن 
 ”.ممثل  للشج  الفلسايني“

بيل النظر عن السياق المصري،  إن ةذا الارار يخدم االحتالا اإلسرائيلي، و ي “وقاا بنجلون 
م األاراف الفلسايني  واإلراد  الوقت الذي يج   ن تحا مشاكا مصر داخليا، يح   ن يتم احترا

وتاب   نه م ي الوقت الذي تدعو بجل دوا االتحاد األوروبي إلى عدم اعتبار حماس ”. الفلسايني 
حرك  إرةابي ، يصدر قرار من محكم  مصري  يجتبرةا منظم  إرةابي ، وةو  مر غري ، وال يمكن  ن 

 تابله الدوا الجربي  واإلسالمي م.
 0/3/2105رأي اليوم، لندن، 

 
 مغردون: حماس مقاومة وليست إرهابية 

 حمد عبد الجاا: حاز إدراج محكم  األمور المستججل   ي الااةر  بمصر حرك  )حماس(  -غز  
 على لوائح اإلرةا  على اةتمام الميردين الفلساينيين والجر  على مواق  التواصا االجتماعي.

  ر  ا لارار المحكم  المصري ، مجتبرين  نه وغرد مئات النشااء وشخصيات سياسي  وعام  ودعا
 قد يكون مادم  لت ييق  و عدوان على قااأ غز ، و ثنوا على حرك  حماس.

ومنذ إعالن المحكم  المصري  اعتبار حرك  حماس محرك  إرةابي م  الق الجديد من النشااء وسوما 
 ت المصري  تجا  قااأ غز .)ةاشتاغات( ت امني  م  الحرك ، ورا    الارار المصري واإلجراءا
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 لف تيريد ،  يما غرد آخرون من  23وغرد مئات النشااء على وسم #حماس_مااوم  ب"كثر من 
الخلي  الجربي على وسم #حماس_منا_ ونحن_مناا بحوالي ستين  لف تيريد ،  ما وسم 

 #حماس_مش_إرةا   يرد عليه النشااء ب"كثر من ثماني  آالف تيريد .
وف سلمان الجود  قاا إن محرك  حماس رمز للمااوم  الواني  الرشيد  الناجح ، لن الداعي  المجر 

 ي رةم من خذلام وال من خالفام، وةم منصورون بإذن هللام.
 ما صالح المايني من الكويت  اعتبر  ن محكم المحكم  المصري  حبر على ورقم. و كد الايادي 

من جاادةا وت حياتاا وليس من الا اء  ي حماس يوسف  رحات  ن محماس تكتس  شرعيتاا 
 المصريم.

الداعي  حامد الجلي عبر عن ر يه  ي إحدى تيريداته بالاوا مو   السيسي حرك  حماس على قائم  
المنظمات اإلرةابي  إمالء صايوني وتمايد لاصف غز ، والسيسي بذلك يستججا حفر قبر  إن شاء 

 هللام.
 0/3/2105الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 ير الخارجية اإليراني: "إسرائيل" تحاول تقويض المحادثات النوويةوز  

سيف الدين حمدان: اتام وزير الخارجي  اإليراني محمد جواد ظريف رئيس  -عال شوقي  -دبي 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياةو بمحاول  تاويل المفاو ات اإليراني  التي تادف إلى التوصا 

 لجالمي  من  جا صرف االنتبا  عن الا ي  الفلسايني .التفاق نووي م  الاوى ا
ومن المارر  ن يلاي نتنياةو كلم   مام الكونجرس األمريكي يوم الثالثاء  د االتفاق النووي 

 المحتما بين إيران والواليات المتحد .
وقاا ظريف  ي مؤتمر صحفي مشترك م  نظير  اإلياالي باولو جينتنيلوني يوم السبت ممن 

سف  ن مجموع  مجين  ترى مصلح   ي التوترات واألزمات.. نتنياةو يجارل  ي نوأ من المؤ 
الحلوا.م وقاا ظريف مإناا محاول  الستيالا  زم  مختلا  للتياي  على الواق   ي المناا  والذي 

 يت من احتالا وقم  الشج  الفلسايني وانتااك حاوقه.م
 0/3/2105وكالة رويترز لألنباء، 

 
 تريد مباراة كرة قدم مع نتنياهو واشنطن ال 

وكاالت: عشي  لاائه مجدداف وزير الخارجي  اإليراني محمد جواد ظريف  ي سويسرا،  –واشنان 
 عر  وزير الخارجي  األميركي جون كيري عن  مله ب"ال تتحّوا كلم  سيلاياا رئيس الوزراء 
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لكن األخير  سبغ «. ر  قدم سياسي  كبرىك»اإلسرائيلي بنيامين نتانياةو  مام الكونيرس غداف، مبارا  
، محاوالف إحباا اتفاق قد يكون وشيكاف لتسوي  «مصيرياف وتاريخياف »على مامته  ي واشنان بجداف 

 الملف النووي اإليراني.
كان غريباف، وحتى استثنائياف،  ن نسم  »وتاّرق كيري إلى زيار  نتانياةو للواليات المتحد  قائالف: 

س مجلس النوا  )األميركي جون باينر( و ال ُتشرك اإلدار  بالجملي . على رغم ذلك، باألمر من رئي
ُترّح  برئيس الحكوم  اإلسرائيلي  للمجيء »و علن  ن واشنان «. ال تريد اإلدار  تسييس األمر

 «.والحدي   ي الواليات المتحد ، ولم يشاد التاريخ يوماف عالق   قر  م  إسرائيا على صجيد األمن
كر  قدم سياسي  »كن الوزير  عر  عن  مله ب"ال تتحّوا كلم  رئيس الوزراء اإلسرائيلي مبارا  ل

ال  ستاي   ن  عدكم بإمكان )إبرام اتفاق(، لكننا سنجّر  ةا «: »إي بي سي»وقاا لشبك  «. كبرى
واجا  تستاي  الديبلوماسي  من  صن  سالح )ذري(، لئال ُن ار للجوء إلى تدابير تشما احتماا م

 ملنا ب"ن تنجح »م  ااران، وزاد: « لن تُبرم صفا  سيئ »وكّرر  ن واشنان «. عسكري 
(،  عتاد ب"ننا 2103الديبلوماسي . ونظراف إلى نجاحنا  ي االتفاق الموقت )الُمبرم  ي جنيف عام 
 «.نستحق  ن ُيحسن الظن بنا، لنتبّين ةا يمكننا التوصا إلى اتفاق بالجود  ذاتاا
 2/3/2105، لندن، الحياة

 
 استطالع: تراجع تأييد األمريكيين لـ"إسرائيل" 

الحيا  الجديد : بينت نتائ  استاالأ للر ي تراججا كبيرا  ي ت"ييد االميركيين  –الادس المحتل  
 .%44قبا شاور إلى  %01إلسرائيا، وانخفل الت"ييد من نحو 

بنيامين نتنياةو لواشنان إللااء خاا   ي  و جري االستاالأ عشي  توجه رئيس الحكوم  اإلسرائيلي 
الكونيرس االميركي، لكن المفاجئ  ن نحو نصف الشج  األميركي لم يسمجوا بخاا  نتنياةو إال 

 من خالا مجدي االستاالأ.
االستاالأ الذي  جري لصالح صحيف  مووا ستريت جورناام المجرو   بت"ييدةا إلسرائيا، يبين  ي ا 

سرائيا بين الحزبين الجماوري والديمارااي.مدى االختالف  ي ال  ر ي حوا نتنياةو وا 
ويو ح االستاالأ  نه  ي الوقت الذي  ثار خاا  نتنياةو  صداء واسج   ي المحا ا اإلسرائيلي  
و ي دائر  صن  الارار  ي الواليات المتحد ،  إن نحو نصف األميركيين لم يسمجوا عن خاا  

س  الصحيف   ن المو وأ ورغم االصداء التي  ثارةا  ي إسرائيا و ي نتنياةو بتاتا. وةذا يجني بح
 المحا ا السياسي  األميركي  ال يشيا باا الجماور األميركي.
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من األميركيين يجتر ون على الاريا  التي دعي  ياا نتنياةو إللااء  %44و ظارت النتائ   ن 
 اا  عربوا عن ت"ييدةم لخاا   %31 خاابه  ي الكونيرس دون التنسيق م  البيت األبيل، ماابا

 نتنياةو.
وحينما سئا المستالجون عن ر يام برئيس الحكوم  اإلسرائيلي  نتنياةو ظار  ارق كبير  ي ت"ييد 

من الجماوريين إنام يؤيدون نتنياةو، ماابا  %46نتنياةو بين الجماوريين والديماراايين، حي  قاا 
إلى  ن الت"ييد لنتنياةو  ي  وساا الجماوريين ارتف   ي  من الديماراايين. و شارت الصحيف  03%

  عاا  األزم  التي تفجرت م  البيت األبيل على خلفي  الخاا   ي الكونيرس.
من األميركيين إنام يؤيدون  %40والمجاى المام ةو تراج  الت"ييد إلسرائيا بشكا عام حي  قاا 

تموز )يوليو( الجام الما ي  شارت إلى نسب   إسرائيا، م  الجلم  ن استاالعات سابا   جريت  ي
 من الديماراايين(. %44من الجماوريين و %03) %24ت"ييد وصلت 

 2/3/2105الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 عضوة مجلس لوردات بريطاني: نظرة البريطانيين لـ"إسرائيل" تغيرت 

باوال منزا الدين إن ةناك تييرا ةاني بشر: قالت ع و  مجلس اللوردات البريااني البارون   -لندن 
 ي الر ي الجام البريااني تجا  إسرائيا، خاص  بجد الجدوان األخير على غز  وما تبجه من ساوا 

  حايا بينام  افاا.
بش"ن إمكاني  دعم  -بمجلسيه الجموم واللوردات-و  ا ت  ن النااش الذي دار  ي غر تي البرلمان 

ليس  مرا رمزيا. و شارت  ي حوار م  الجزير  نت إلى  ن ممارسات  برياانيا لدول   لسايني  مستال 
الجنصري  تجا  المسلمين زادت بمادار ثالث    جاف خالا األسابي  الثالث  التي  عابت الاجوم على 

 صحيف  شارلي إيبدو  ي باريس.
 28/2/2105الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 اإلسرائيلية جامعة "سواس" اللندنية تقاطع المؤسسات العلمية 

علي الصالح: اتخذ اتحاد الالب  والمحا رون والجاملون  ي جامج  كلي  الدراسات األ رياي   –لندن 
 ي لندن قرارا بماااج  المؤسسات األكاديمي  اإلسرائيلي ، وذلك  ي إاار استفتاء « سواس»والشرقي  

صوتام إلى حرك  الماااج   وبذلك ي مون… الكتروني للالب  والمحا رين والجاملين  ي الجامج 
التي بد ت تحاق انتصارات على الصجيد الجالمي خاص  « DBS»وسح  االستثمارات  ي إسرائيا 



 
 
 
 

 

           54ص                                     3514 العدد:    2/3/2105 اإلثنين التاريخ:

ومارةا شيكاغو  ي الواليات المتحد ، بالماااج  « نور  وسترن»بجد قرار اتحاد الالب   ي جامج  
  سو  بجامجات  خرى.

 2/3/2105القدس العربي، لندن، 
 
 أشهر 3ة للمرة الثانية في غضون سيري يصل غز  

الادس دوت كوم: وصا مبجو  عملي  السالم  ي الشرق األوسا روبرت سيري، قبا ظار  -غز  
 اليوم، إلى قااأ غز  عبر مجبر بيت حانون مإيرزم  ي زيار  لالاالأ على ملف إعاد  اإلعمار.

 شار، م   3ون  قا من ومن المارر  ن يلتاي سيري، الذي يزور غز  للمر  الثاني   ي غ 
 مسؤولين  ي المؤسسات الدولي  الجامل   ي قااأ غز  وخاص ف م  المسؤولين األجان   ي األونروا. 
وليس من المجروف بجد إن كان سيري سيلتاي بايادات من حرك  حماس، حي  كان  جرى اجتماعا 

من المارر  ن يلتاي سيري م  م  الايادي  ي الحرك  موسى  بو مرزوق المتواجد ا ن  ي الااةر . و 
رجاا األعماا بيز  والمسؤولين عن استالم كميات األسمنت وتوزيجاا على المت ررين و ق ا لي  

 المتبج .
 0/3/2105القدس، القدس، 

 
 الصليب األحمر الدولي: عشرات اآلالف من سكان غزة يعانون من تبعات النزاع 

انه بجد مرور ست   شار على انتااء النزاأ بين إسرائيا  اليد: قالت اللجن  الدولي  للصلي  االحمر
وقااأ غز ، ال يزاا عشرات ا الف من سكان غز  يجانون من تبجات النزاأ، م  حصولام على 

 الاليا من المساعد   و عدماا إلعاد  بناء حياتام.
ست   شار على  وقالت اللجن  الدولي  للصلي  االحمر  ي نشر  خاص  اصدرةا اليوم بمناسب  مرور

وقف الجدوان االسرائيلي انه  ي غيا  البني  التحتي  والمسكن المالئمين، جاءت الجواصف وبرد 
لتزيد الو   اإلنساني سوءا و ي حين تسير عملي   2102وبداي  عام  2104الشتاء  ي نااي  عام 

رار بالمساكن إعاد  االعمار بباء شديد، يجتم  تدةور األو اأ االقتصادي  وما لحق من   
والمحاا التجاري  واألرا ي الزراعي  ونظم الميا  والصرف الصحي ليؤثر كا ذلك سلباف على الحيا  

 اليومي  للفلساينيين  ي قااأ غز .
 2/3/2105الغد، عمان، 
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 تقرير: "الموساد" جهة ال تتميز بالمصداقية حسب تصنيف جديد إلدارة أوباما  
سمج  “  اد تارير مجلوماتي متخصص تداولته اوساا دبلوماسي  ب"ن ر ي اليوم )خاص(:  -واشنان 

اجاز  األمن اإلسرائيلي  وتحديدا الموساد وصلت إلى مستويات صفري  وسالب  جدا بالنسب  لألجاز  ” 
األمني  وألجاز  الارار  ي اإلدار  األمريكي  بجد حمل  تاييم شرس  لحصيل  المجلومات التي قدمت 

يكي  من قبا المؤسس  األمني  اإلسرائيلي  بخصوص ملفين ةما الو    ي الجراق ل دار  األمر 
 والملف اإليراني.

وعلمت ر ي اليوم ب"ن الرئيس األمريكي باراك اوباما وبدعم من مجلس األمن الاومي الجاما مجه 
كا على ” عدم مصداقي “وقجا وثيا  لم يتم اإلعالن عناا وتا ي ب"ن تو   عالم   ني  تجني 

 الوثائق األمني  اإلسرائيلي  الحليف  التي ترد ل دار  بخصوص الملفين اإليراني والجراقي.
ويبدو ان إشار  عدم المصداقي  ةي عبار  حس  الخبراء عن  مر إداري مباشر بجدم اعتماد اي  

تسريب   مني  من ذلك المصدر وحس  مصدر  مريكي مال  تحد  لر ي اليوم  ي واشنان  جااز 
لموساد اإلسرائيلي كان خالا الجامين الما يين األسو   ي محاول  ت ليا وخداأ مؤسسات الارار ا

 األمريكي  بش"ن الملف النووي اإليراني تحديدا.
ويبدو ان واحد  من تجليات المواجا  غير المجلن  بين إدار   وباما وحكوم  بنيامين نتنياةو تتمثا  ي 

من كبار المسئولين األمريكيين واإلسرائيليين المجنيون بملف التجاون   ن  وباما يريد ماستجوا م نخب 
 االستخباري والمجلوماتي بتام  و   مجلومات م لل  وةو ما تر  ه إسرائيا جمل  وتفصيال.

على ةذا األساس تد   إدار   وباما باتجا  قا  كا  شكاا التجاون السري  م  الموساد تحديدا بجدما 
ي  ةائل  من المجلومات غير الصحيح  بخصوص الملف النووي اإليراني حصريا تبين ب"نه قدم كم

على ةامش مراججات مباشر  جرت بين اإلير انيين واألمريكيين بالخصوص حي   تحت ااران 
 خزائن مجلوماتاا لواشنان مباشر  لمجر   التفاصيا.

ش األمريكي  ي الجراق وبالسجي  وباما  ي الجلسات الميلا  يتام الموساد اإلسرائيلي بتوريا الجي
 لتوريا الجمي  بحر  إقليمي  شامل .

 0/3/2105رأي اليوم، لندن، 
 
 غزة مع تواصل الحصار وحشر حماس في الزاويةبصهيونية متزايدة من انفجار الحرب  تحذيرات 

قاا الخبير الصايوني  ي الشؤون الجربي  : ترجم  مركز دراسات وتحليا المجلومات الصحفي 
دعون ليفيم إّن حماس تستجد للجول  الاادم  م  مإسرائيام، وتاوم بإخفاء الصواريخ البجيد  المدى مغ

تحت البنايات الجالي ، كما تاوم ببناء  نفاٍق تحت األرل تصا تكلف  كا واحد مناا  كثر من مليون 
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نفق قر  دوالر، وبجل ةذ  األنفاق ينتاي بجد السياج الحدودي، كما حصا خالا الكشف عن ال
و  اف:  ستراتيجيفا، ألّن جاودفا كبير  تُبذا  ي ةذ  األنفاق.اكيبوتس )عين ةشلوشا(، واعتبر نفافا 

ستشتجا الحر  الاادم   ي الصيف، ستالق مإسرائيام اسماف افولياف على ما سيجري  ي غز ،  اد 
فجر، وتنالق سبق  ن  عدت خا  إلخالء السكان من محيا الاااأ، وتجلم  ن ةذ  الحر  ستن

نحوةا ب"عين ميلا ، وليس ماماف حيناا من سيكون رئيس الوزراء ووزير الحر    ال  ارق بين سائر 
المرشحين بالنسب  لموقفام من غز ، وست ار غز   ي الاري  الجاجا لتذكيرةم بم"ساتاا بالاريا  

 الوحيد  التي بايت لاا، عبر الصواريخ.
رك  حماس حولت ما كان يجرف بمستوانات مغوش قايفم وزعمت محا ا  مني  صايوني   ن ح

على ساحا الاااأ قاعد  لتدريباتاا، خاص  إلاالق الصواريخ التجريبي  مؤخراف باتجا  البحر، وةي 
 تسابق الزمن إلعاد  ترميم قوتاا الجسكري  تمايداف لمواجا  جديد .
شا   ي غز ، واستجوابام للحصوا  يما قام جااز مالشاباكم مؤخراف باستدعاء عدد من تجار األخ

على مجلومات تتجّلق باوي  الفلساينيين الذين ياومون ببناء األنفاق، و  اد عدد من التجار ب"ن 
م شماا الاااأ، ووجه لام عد  سئل  حوا ةوي  زمالشاباكم استدعاةم مؤخراف لمجبر بيت حانون مإير 

باتام  جمجت على  ن  صحا  المناجر الزبائن الذين ياومون بشراء األخشا  منام، و ن إجا
 والحر يين ةم من يشتروناا.

ن  سئل  رجاا المخابرات رّكزت على ما إذا كانت ةذ  األخشا  تصا لكتائ  الاسام إوقاا التجار 
الذراأ الجسكري لحماس، ومن ينو  عناا، و جمجت اإلجابات على النفي المالق، وقد تلاوا تاديدات 

دم إدخاا  ي ب ائجه لام،  و اعتاالام خالا اجتيازةم المجبر، إذا علم من رجاا المخابرات بج
 مالشاباكم ببيجام  ي  خشا  لجناصر من كتائ  الاسام.

وقاا الجنراا ميوآف مردخايم منسق  عماا الحكوم   ي المنااق الفلسايني  إّنه يتم حالياف توسي  
لشاحنات التي تدخا يوميا للاااأ، نا ياف مجبر كرم  بو سالم التجاري م  غز  بادف م اعف  عدد ا

وجود  ي تنسيق م  حماس  ي غز ، و ن مندو  السلا  الفلسايني   ي الاااأ، يرسا قائم  
باالحتياجات والالبات لليوم التالي، ونحن إما نوا ق علياا  و نر ل بج اا، م  مواصل   رل 

 س  ي تصني  األسلح  وحفر األنفاق.قيود مشدد  على المواد التي من الممكن  ن تستخدماا حما
 

 تحقيقات أمنية
و  اف: االتفاقي  التي وّقجت بين مإسرائيام والسلا  الفلسايني  واألمم المتحد  تنص على  مان 
عدم وصوا مواد البناء إلى حماس، واستخداماا  ي تصني  األسلح ، محمال المجتم  الدولي 
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رائيام  ي مسؤولي ، ألنه لم تصا  ي من األمواا التي مسؤولي  ت"خر إعمار غز ، ور ل تحميا مإس
وعدت باا الدوا المانح  إلعاد  إعمار غز ، مادداف حماس بررد عنيف، إذا حاولت إاالق صواريخ 

 من غز  نحو مإسرائيام.
وكال  إغاث  دولي  عامل   ي قااأ غز  من  ن الجمليات  31 يما نالت  وساا صايوني  تحذيرات 

ذا لم تتم مجالج  األسبا  الجذري  للصراأ، بجد الاتالي  ست  شار  5ست"نف حتماف إذا لم يحرز تادم، وا 
على وقف إاالق النار، لكن المنظمات الدولي  قلا  من التادم المحدود  ي إعاد  بناء مجيش  من 

 ت رروا ومجالج  األسبا  الجذري  للصراأ.
سي ، بجان  االقتصاد، مصابان بالشلا، و  ا ت: بينما يستمر الحصار،  إن الجملي  السيا

وتدةورت الظروف المجيشي ، ألن إصالح وا عاد  بناء عشرات آالف البيوت والمستشفيات والمدارس 
التي لحات باا   رار،  و ُدمرت  ي الاتاا بايئ  على نحو يرثى له، و دى غيا  التادم لتجميق 

 الالجئون  كثر من ثلثيام.مستويات الي"س واإلحباا بين سكان غز  الذين يشكا 
 ي سياق متصا، كشفت  وساا دبلوماسي  صايوني   ن السلا  الفلسايني  ر  ت مشروأ قرار 
 مريكي  وروبي  ي مجلس األمن يا ي ببسا سلاتاا، والبدء الفوري بإعمار قااأ غز ، ل مان 

السلا  على غز ،  وقف إاالق نار دائم بين غز  ومإسرائيام، وت ّمن مشروأ الارار بسا سيار 
والسيار  على المجابر الحدودي ، وتجاداف دولياف باتخاذ إجراءات تؤدي لسيارتاا على كا   الاوات 

خ اأ حماس تحت كنف السلا  على المستوى المدني والجسكري.  المسلح  والسالح، وا 
واليات المتحد  و  ا ت: تمت بلور  مسود  مشروأ الارار  ور انتااء الحر  على قااأ غز  بجاود ال

و رنسا وبرياانيا، واألردن الج و الدوري  ي مجلس األمن، ولم تشارك مإسرائيام والسلا   ي 
بلورته، لكناما ومصر كانت على ااالأ به، حي  عر ت المسود  على مإسرائيام والفلساينيين 

الفلساينيين ليوّ ر  كرزم  واحد  غير قابل  للتجديا، وكان  ماماما إما الابوا  و الر ل، وجاء ر ل
 على مإسرائيام م"زق الخول  ي خيارات الابوا  و الر ل.

وختمت بالاوا: الادف األساسي كان  مان وقف إاالق نار مستار بين غز  ومإسرائيام، وتجزيز 
مكان  السلا  الفلسايني ، التي ر  ته ألنه ي جاا  ي مصيد ، وتكون  مام خيارين: إما المواجا  

 التجرل النتاادات من مإسرائيام، كلما  الات قذيف  صاروخي  من غز .م  حماس  و 
 موقع الجيش الصهيوني

28/2/2105مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية،  ،3273الترجمات العبرية   
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 حول الوضع الفلسطيني: الحصار ثمار تواطؤ عباس والسلطة المصرية 
 منير شفيق

ز  على االنتصار الجسكري بتشديد الحصار علياما، ومن  إعاد  كو ئ الشج  ومااومته  ي قااأ غ
اإلعمار. األمر الذي وّلد حال  استثنائي  سياسياف واقتصادياف ونفسياف وحياتياف.  انالك عشرات األلوف 
بال م"وى وعشرات األلوف من الالب  والجرحى والمحتاجين إلى السفر ال يستايجون الخروج من 

بجد ذلك عن الجوعى والمر ى والمرتجفين برداف، وال تسا عن ا ثار النفسي  مجبر ر ح. وال تسا 
 لاذ  الحال  التي ااا  مدةا وما من مؤشر على نااي  قريب  لاا.

ةذا الحصار، وبال لف ودوران، ت ربه السلاات المصري  وبتوااؤ من محمود عباس وسلا  رام 
ر  مفاوم، وعالجه مجلوم، وةو م  ذلك  قا وا"  هللا.  ما الحصار من جان  الكيان الصايوني  "م

 من الحصار ا خر.
ةذا الحصار، كما كا حصار، يحما ةدف اإلخ اأ لشروا  ار  الحصار. وقد  علن الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي  ي مؤتمر المانحين الذي عاد  ي الااةر   ن إعاد  اإلعمار تتم على 

إعاد  سلا  رام هللا الكامل  على قااأ غز . األمر الذي يجني  محورين: محور تادئ  دائم  ومحور
و   يدةا على سالح المااوم  و نفاقاا، وتحويا الو   األمني  ي قااأ غز  إلى النموذج األمني 
 ي ال ف  اليربي  وبالاب  اعتااا كا خاليا المااوم ، با كا من يفكر بالمااوم ، وةو اختصاص 

 ناةا دايتون وحّدد  ةدا اا.األجاز  األمني  التي ب
 لسايني  إاّل  –وعزز الرئيس محمود عباس ةذا التوجه بتكرار اإلعالن  ن ال مصالح   لسايني  

على  ساس قرار واحد للسلم وللحر ، وسالح واحد، وسلا  واحد . ومن ةنا ي"تي التوااؤ م  
 الحصار، و ي اف بال لف ودوران.

إلى اليوم )وال نتحد  عن الحصار قبا حر   2104اس  ثبتت األشار الممتد  من آ / غس
و ي  ثنائاا( ب"ن الشج  والمااوم   ي قااأ غز  مصممان على الصمود، وعدم االستجاب   2104

لشروا تجريد قااأ غز  من سالح المااوم  و نفاقاا واستجداداتاا للحر  م  الجدو الصايوني. ولكن 
تصميماف على مواصلته، م  اإليحاء، بشكا  و بآخر، ومن  يبدو  ن السياس  الرسمي  المصري   شد

خالا اإلعالم،  ن ثم  احتماالف للتدخا الجسكري من جان  مصر  ي قااأ غز . وقد ا ارت 
بجل الايادات الفلسايني  للرد على ةذ  الحمالت اإلعالمي  التي تدق ابوا الحر  التي ال يسمح 

 باا  ي تادير سليم للموقف.
 تر نا  ن كا الموان  التي تحوا دون وقوأ تلك الحر  ما كان مناا متجلااف ب"واصر ولكن إذا ا

الجروب  واإلسالم والتاريخ والجيرا يا،  و ما كان متجلااف بالجاالني  والتادير الصحيح للو   والنتائ ، 
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يمكن  قد ساات وتيل  الالمجاوا،  إن تلك الحر  ستكون بالتوااؤ م  الكيان الصايوني الذي ال
 ن يسمح باا من دون موا اته. األمر الذي يجني  نه شريك  ياا. وباذا ُيساِّّا األمر على المااوم  
 –لترد بصواريخاا على الجيش الصايوني ودخوا الحر  مجدداف مجه، وليس م  الارف المصري 

 الفلسايني ال سمح هللا.
اوم  يج   ن يتوقفا، با ويوجبا إن استمرار حصار قااأ غز  واستمرار سياسات نزأ سالح الما

على كا الحريصين على المااوم ، وعلى مصر وعلى الا ي  الفلسايني   ن ير جا الصوت  د 
الحصار و د تلك السياسات،  الصمت على الو   الاائم  ي قااأ غز   صبح يتحوا إلى 

   يح  وخايئ  ال تيتفر.
صامد مااوم يتحفز لالنتفال  د االحتالا  ما الو    ي ال ف  اليربي   له وجاان كذلك: وجه 

واالستياان، ووجه محاصر باستشراء االستياان الذي راح يا م  ي ال ف  اليربي  حتى مزقاا 
 ويكاد يججلاا كالُفتات، وةو مترا ق م  الام  المستمر من جان  االحتالا لكا تحرك شجبي ومااوم. 

األمني  والسلا  الفلسايني  وسياسات الارو   المشكا  ي و   ال ف  اليربي  يتمثا  ي األجاز 
إلى المؤسسات الدولي . األمر الذي يحوا دون اناالق انتفا    ي ال ف  اليربي  تحبا كا 
مخااات االستياان وتججا استمرار االحتالا ُمحاالف. وةو ما يججا احتماا اناالق االنتفا   من 

 مني  الفلسايني . الادس  قوى بسب  تحّررةا من وجود األجاز  األ
ةنالك اتفاق  مني بين سلا  رام هللا وحكوم  الكيان الصايوني وبالرعاي  األمريكي  يا ي بجدم 
السماح بمااوم  مسلح  لالحتالا،  و بانتفا   شامل  تستادف دحر االحتالا وتفكيك المستوانات 

االق كا األسرى.  "قصى ما ةو مسموح به ةو مااوم  ش جبي  جزئي  محدود  ال وتحرير الادس وا 
تسمن وال تيني من جوأ. وُيراد مناا تياي  سياسات المفاو ات واستراتيجي  التسوي  واللجوء إلى 

 المنظمات الدولي  عند  شا المفاو ات والدخوا  ي الم"زق الخانق.
م  ي الكيان الصايوني  ي حال  تراج ، ويجاني من  زم  دولي  حتى م  داعميه التاليديين. وقد ُةز 

ةزيم  عسكري   2104حروبه م  المااوم   ي لبنان، وم  المااوم   ي قااأ غز ، وكانت حر  
مدوي  لم يتوق  حدوثاا ميدانياف مما ججله يحجم عن الرد على الصفج  الجسكري  التي تلااةا من 

 المااوم   ي مزارأ شبجا، ابجاف   الف عن خو ه من اوا باعاا. 
وني عسكرياف وسياسياف ودولياف وال سيما ما  اد  من ر ي عام غربي كان التدقيق  ي الجدو الصاي

قليمياف وعربياف وةي سند   متجاافاف مجه، كما التدقيق  ي التراج  الذي  صا  الواليات المتحد  عالمياف وا 
الدائم، يججالن من المشروأ توق  عدم صمود   ي مواجا  انتفا   تندل   ي الادس وال ف  

 اليربي . 
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ومن ةنا يتبين  داح  الدور الذي تلجبه سلا  رام هللا وعلى ر ساا محمود عباس،  ي االستمرار 
باالتفاق األمني وماارد  المااوم  وشبا  االنتفا  . ناةيك عن اإلساام بتشجي  سلبي  الموقف 

 الرسمي الجربي الذي يختبئ وراءةا.
ات مصالح   لسايني  على  ساس تبني و ي الماابا يج   ن نتصّور كيف سينال  الو   لو تحا

 سلو  المااوم  واالنتفا   بموقف  لسايني موحد،  و  ي األقا جمدت السلا  اتفاقاا األمني، 
ووقفت على الحياد بين االحتالا الصايوني وانتفا   الشج  الفلسايني  ي ال ف  والادس، وما 

سالمياف ور ياف   عاماف عالمياف. ستولد  من تداعيات  لساينياف وعربياف وا 
2/3/2105، "20موقع "عربي   

 
 حماس اإلرهابية 

 علي الظفيري
لو و جت خارا  مصر والجالم الجربي،  مام مجموع  من اال  السن  األولى  ي قسم الجلوم 
السياسي ،  ي جامج  بجيد  ال يفام  ةلاا  و اعنا، ثم قدمت لام شرحا مبساا لتاريخ الصراعات 

الدوا  ي ةذ  المناا ، والبت منام التنبؤ بشكا الجالق  بين حرك  حماس  وابيج  الجالقات بين
 ي  لساين، والدول  المصري ، لن تخرج اإلجابات  ي تاديري عن عالق  وثيا  تجم  بين الار ين، 
با يمكن الاوا إن المنظم  السياسي  الجسكري  البد و ن تكون جناحا من  جنح  الدول  المصري ، 

األشكاا، لماذا  ألن كا قواعد السياس  تججا من ةذ  الجالق  حتمي  بين الار ين، وب"ي شكا من 
 وال يمكن تجاوزةا.

لدينا دول  كبرى ةي مصر، ومن الابيجي لاذ  الدول  الكبرى  ن تلج  دورا ماما وحيويا  ي اإلقليم 
فصيا الفلسايني، الذي تنتمي له، وةذ  الدول  لدياا دين وثاا   وعرق ولي  متماثل  م  ةذا ال

ن كانت على عالق  ابيجي  م   سرائيا ةذ ، وا  الموجود على األرل المحتل  من قبا إسرائيا، وا 
مصر، إال  ناا الخصم والمنا س الرئيسي لمصر  ي المناا ، ولن  قوا الجدو،  اي ليست كذلك 

  المصري  الكبير   ن  ي عايد  الدول  المصري  الحالي ، وبما  ناا الخصم والمنا س،  ال بد للدول
جبارةا على تاديم التنازالت واحدا تلو ا خر، وةذا  تمسك بكا   األوراق الالزم  لمناكفتاا وتحدياا وا 
 دنى ما يمكن  ن يتوصا له الجاا البشري، على  سس براغماتي  صر  ، وليس من زاوي  الواجبات 

م  لم ترد إلى ذةن الجاا السياسي المصري الواني  والجروبي  والديني  واألخالقي ، لكن ةذ  المسلَّ 
الذي يدير الدول ، با تفتق ذةنه عن شذوذ ال يمكن توقجه، وةو ما ترجمته المحكم  المصري ، كما 

 تفجا عاد  م  ما يريد  السياسي ةناك، بتصنيف حرك  حماس كحرك  إرةابي  
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ام المصري بكثير، وةو ال لست حزينا على حماس من ةذا التصنيف اليبي،  حماس  قوى من النظ
يستاي  مواجاتاا إال بتخليه عن إنسانيته  ي المجابر، والت ييق على الفلساينيين قدر استااعته، 
 ما عسكريا،  ال  ظن النظام المصري قادرا على مواجا  الحرك  وجيشاا الاوي، والذي استااأ 

مئات المرات، والحزن الواج  ةنا على  الموازن  م  الاو  اإلسرائيلي  التي تفوق قو  النظام المصري
مصر الكبير ، والتي يديرةا الصيار خالف ما يليق باا،  لو كان الموقف الجدائي من حماس يص  
ن كان مخالفا لجايدتنا ومواقفنا، لكن المصيب   ن ةذا الجار والخزي ال  لصالح مصر لتفامنا ، وا 

 ، با يازم مناا، ويالا من إمكاني  يص   ي صالح مكان  مصر ودورةا الحيوي  ي المناا
مواجاتاا م  األعداء والمنا سين والتوازن مجام، إنه يججا من ةذ  الدول  الجظيم  وسيل  و دا   ي 
ن كان مستبدا وديكتاتوريا، يجما  الصراأ لصالح اليير، وال يمكن  ن نتخيا نظاما وانيا  ي الدنيا، وا 

  د مصلح  بالد .
مصري على ةذا النحو، وبشكا يخالف الجاا والتوقجات  بكا بساا  ألنه لم لماذا يجما النظام ال

يحسم  زمته الداخلي ، لم تستا  الدول  المصري  الكبير   ن تصا لتسوي  داخلي  إلدار  شؤوناا 
كدول ، وبالتالي تلج" اليوم لتصدير األزمات، اإلرةا  والجماعات المسلح  وليبيا و خيرا حماس، و ي 

رو  من األزم  الداخلي  الكبرى التي شلت الدول  المصري ، وقيدت حركتاا، وججلت كا ةذا ة
الايم  الجسكري   ياا تبي  وتشتري  ي البالد ومكانتاا ودورةا، وتججا من مصر الكبير   دا   ي يد 

اخ ا خرين  د نفساا  وال، ومحيااا الجربي ثانيا، وةذا ما يثير األسى والحزن، واتركوا عنكم الصر 
والجججج  التي تخرج من الااةر ، علينا جميجا  ن نحزن على مصرنا الكبير ، وعلى مستابلاا بيد ةذ  

 الايادات.
0/3/2105، العرب، الدوحة  

 
 هل يستقبل الكونغرس نتنياهو.. بقاعات خالية؟ 

حلمي موسى   
ركي ،  ي ظا احتدام إلى الجاصم  األمي  مستوّجه رئيس الحكوم  اإلسرائيلي  بنيامين نتنياةو يوم 

 الصراأ م  إدار   وباما حوا خاابه المارر غداف  ي الكونيرس.
نتنياةو للتراج  عن نيته إلااء الخاا ، استابله قاد  « قاد  من  جا  من إسرائيا»و يما دعت حرك  

 اليمين األميركي بإعالنات  ي الصحف تندد بمستشار  األمن الاومي سوزان رايس ووزير  الخارجي 
 السابا  ةيالري كلينتون.



 
 
 
 

 

           62ص                                     3514 العدد:    2/3/2105 اإلثنين التاريخ:

وتت ار  األنباء حوا ما إذا كانت قاع  الكونيرس ستكون شبه خالي  وقت خاا  نتنياةو، كما 
يريد  نصار اإلدار ،  م ممتلئ  كما يريد نتنياةو وقاد  الجماوريين، برغم  ن استاالعات الر ي  زةرت 

  ن غالبي  األميركيين ال يؤيدون خاا  نتنياةو.
اليوم عشي  صوم  ستير،  خرج  ي »جود  إلى الاائر ،  علن رئيس الوزراء اإلسرائيلي  نه وقبيا ص

مام  تاريخي . و نا  شجر  نني مبجو  كا شج  إسرائيا،  ي اف َمن ال يتفاون مجي.  شجر بالق 
عميق على مصير إسرائيا وشجبنا. إن االتفاق م  إيران سيئ للدول ، سيئ لشجبنا وس"بذا كا ما 

ومجروف  ن نتنياةو سيلاي مساء اليوم خااباف  مام مؤتمر اللوبي «. وسجي ل مان مستابلنا  ي
 ، وغداف خااباف  مام مجلسي الكونيرس.«إيباك» -الصايوني 

و ي محاول  لتخفيف اعترال اإلدار  األميركي ، قام نتنياةو باالتصاا ةاتفياف بوزير الخارجي  
يركي إن الحدي  دار حوا المشروأ النووي اإليراني والمخاوف األميركي جون كيري. وقاا مصدر  م

األميركي  على مصير السلا  الفلسايني . ومجروف  ن كا قاد  البيت األبيل، الرئيس باراك 
 وباما، نائبه جو بايدن، ووزير الخارجي ، ومستشار  األمن الاومي سوزان رايس،  علنوا  نام لن يلتاوا 

ر من  ع اء مجلَسي الشيوخ والنوا  األميركيين من الحز  الديموقرااي نتنياةو. كما  علن كثي
ماااجتام للخاا . وقد تّم ترتي  لااء بجد الخاا  بين نتنياةو وقاد  الجماوريين والديموقراايين 

 بادف التخفيف من آثار األزم  الحالي  ومن  تصاعدةا.
  اإلسرائيلي  إعالنات نشرةا  ي الصحف و ي محاول  لتلايف األجواء،  دان ديوان رئاس  الحكوم

إننا »ماّربون من نتنياةو  د كا من سوزان رايس وةيالري كلينتون. وقبيا سفر نتنياةو  علن ديوانه 
نه ال صل  لنا البّت  باا  ندين ةذ  اإلعالنات ونجارل بشد  الاجمات الشخصي  من  ي نوأ، وا 

 «.بشكا جوةريونجتاد  ن السجاا بش"ن إيران ينبيي  ن يدور 
عن « بإغمال األعين»قد حملت بشد  على رايس واتامتاا « نيويورك تايمز»وكانت اإلعالنات  ي 

اإلباد  الجماعي  للشج  الرواندي  ي التسجينيات. كما حملت إعالنات متلفز  على ةيالري كلينتون 
   وحملتاا على نتنياةو.الاامح  للتنا س على الرئاس ، ألناا لم تبد موقفاف من اإلدار  األميركي

ممّوا »وقيا إن المسؤوا عن ةذ  اإلعالنات، الحاخام شمولي بوايح، الذي يتلاى التمويا من 
الملياردير الياودي األميركي شلدون  دلسون. وبوايح ةو من  قر  الماربين للسفير « نتنياةو

  خاا  نتنياةو  ي اإلسرائيلي  ي واشنان رون دريمر، الذي رت  سراف م  الجماوريين مس"ل
 الكونيرس.
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 ي المئ  من األميركيين  44 ن « ووا ستريت جورناا»و ظار استاالأ ر ي نشرته صحيف  
 ي المئ   31يجار ون شكا دعو  نتنياةو للكونيرس من وراء ظار البيت األبيل،  ي ماابا 

 يؤيدون ذلك.
سم   صالف ب"مر خاا  نتنياةو وعدا ذلك،  شار االستاالأ إلى  ن حوالي نصف األميركيين لم ي

إلى  ن تّم سؤاله عن ذلك  ي االستاالأ، وةو ما يظار  نه ليس على جدوا عما األميركيين. 
 ي المئ  من الجماوريين لديام ر ي إيجابي  ي نتنياةو  ي ماابا  46ويظار االستاالأ  ي اف  ن 

  ي المئ  من الديموقراايين. 03
الشاير روبرت رايخ بشد  على نتنياةو، وقاا إن خاابه  ي وقد حما االقتصادي األميركي 

سرائيا»الكونيرس  وحذر رايخ اإلسرائيليين عموماف قائالف: «. يسمم الجالقات بين الواليات المتحد  وا 
يباك، إلى جان  » عليكم مجر    ن الحلف الجديد بين رئيس حكومتكم والحز  الجماوري عندنا وا 

 مثاا الملياردير شلدون  دلسون، يسّمم الجالقات بين إسرائيا والواليات عدد من الياود اليمينيين 
يفرل سياستكم الداخلي  على سياستنا ويد   الكثير من »وقاا إن خاا  نتنياةو «. المتحد 

 «.األميركيين للخروج  د إسرائيا
ن  ع اء وبجد وقت قصير من إقالأ نتنياةو من ماار اللد إلى واشنان، دعا  باا كبار ساباو 

نتنياةو إلى إلياء الخاا  ألنه يلحق  شد ال رر بالجالقات « قاد  من  جا  من إسرائيا» ي حرك  
 «.يستحيا التسليم بشرخ كاذا بين الدولتين»م  الواليات المتحد ، وألنه 

من الجنراالت من  041،  كثر من 2104وت م الحرك  الجديد  ةذ  التي  نشئت  ي تشرين األوا 
قررنا وجود »وقاا رئيس الحرك  الجنراا  منون ريشف  ي مؤتمر صحا ي:  الجيش واألمن. كا  ذرأ

«. حاج  إلظاار ر ينا علناف ألن السياس  الحالي  لرئيس الحكوم  تدمر التحالف م  الواليات المتحد 
سرائيا، »و و ح  ن  وبين اريق كبح الذر  اإليراني  ةو بتجزيز التحالف بين الواليات المتحد  وا 

إسرائيا واألسر  الدولي . ولم يجد  ي الوس  إخفاء الشرخ م  األميركيين، ويستحيا التسليم بشرخ 
  «.كاذا. ونحن نؤمن  ن ةذا يشكا خاراف وا حاف و ورياف على  من إسرائيا

ووا ح  ن وجود األزم  ال ييّير روتين الجالقات اإلسرائيلي  األميركي ، حي   ي ذروتاا البت 
  مليون دوالر  ميركي إ ا ي. 311بر« حيتس»ا من إدار   وباما  مس، تمويا تاوير منظوم  إسرائي

االقتصادي   ن إسرائيا البت مؤخراف من اإلدار  األميركي ، للجام الثاني « بلومبرغ»ونشرت وكال  
لكونيرس مليون دوالر إلى ال  الميزاني  المفتَرل  ن ياّدمه  وباما إلى ا 311على التوالي إ ا   

 «.حيتس»و« عصا الساحر»لتمويا مشاري  الد اأ اإلسرائيلي   د الصواريخ، خصوصاف لمشروعي 
2/3/2105، السفير، بيروت  
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 يهود أوروبا في خطر 

 امنون جاكونت
لالعتراف ب"ن الفتر  الزمني  التي  المؤرخون، عندما ينظرون إلى الخلف، سي ار األيامم  مرور 

، وربما  ي تاريخ ياود الجالم بشكا عام.  وروباالت مشحون   ي تاريخ ياود نحيا باا كانت ذات دال
 عاما من الادوء. 01انتاى  الثاني ،التي بد ت م  نااي  الحر  الجالمي   األمنلاد انتات  تر  

ال يمكن تجاةا الجاما الذي يربا بين مجموع  االعتداءات من قبا المسلمين على الياود 
من قبا  2115حليمي، الذي خاف عام  إيالني   ي  رنسا )ابتداء من قتا والمؤسسات الياود

« ةيبر كاشير»مااجرين مسلمين وعذ  حتى الموت، وصوال إلى الاتا الجماعي  ي سوبرماركت 
 . خرى  وربي  ي بلجيكيا والمتحف الياودي  ي الدانمرك و ي دوا 

ستبذا ما يلزم كي  األمنب"ن قوات   كدوان التصريحات التي ادلى باا رؤساء الدوا المجني ، والذي
ككا مواان آخر، ال يوجد  ياا ما يشجر بالام"نين .  باألمانتدا   عن الياود وججلام يشجرون 

الياود لالباا،  األوالداحتفاا بدون حراس ،  ي حين يحتاج  إقام  الدانماركيون األوالد االما يستاي  
  ي بلجيكيا.  وعاديين  ي الدنمارك،  ي  رنسا الياود ليسوا مواانين   ن اذا يجني 

تحتاج إلى حماي ، اائف  لاا احتكاك   قلي كانوا كذلك  يما م ى، واليوم عادوا مجددا لكي يكونوا 
 متار   وعدواني .  خرىم  اائف  

تجتدي على الياود. لاد انتاا   نعلى النايل مما كان ساباا،  إن قل   اا من المسيحيين يمكناا 
صيرا، ممن ليس  األكثرالشبان المسلمين والشبان   يديلسيف من الصلي  إلى الاالا، انتاا إلى ا

 الليبرالي  اليربي . لأل كارعما، وال يشجرون باالنتماء   ولديام ثاا   
الفلسايني، والذي يو ر للكثير من المسيحيين الشبان ماربا من مشاعر الذن  التي  اإلسرائيليالنزاأ 
تجمجاتام.   وساا، يزود بالماابا الشبان المسلمين بشرعي  الجما  د الياود  ي اءةمآب رقت 

اإلعالم عن قوا ما  وسائاي اف إلى ذلك ال يا المتواصا من السلاات، والتي بسبباا تمتن  
تاوله بو وح ال لبس  يه، حوا النمو المتواصا للجااد، الحر  المادس   د الكفار،   نيج  

 اود  وروبا بشكا خاص، وياود الجالم بشكا عام.وعلى ر سام ي
م  السكان المسيحيين،  دمجام إمكاني الو   االقتصادي للمااجرين المسلمين  ي  وروبا، غيا  

)على خالف ما جرى م  الروس البيل، والذين وصلوا باريس  ي بداي  الارن الجشرين،  و سكان 
الما ي (، والتدري  الذي تو ر  مدرس  اإلرةا   ي لمانيا  ي الجاود  بولندا الذين ةاجروا نحو 

 سيزداد قو .  وروبيالجراق وسوريا ر يثبت ب"ن اإلرةا  اإلسالمي البين 
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كان عليه  إذايحسم اختيار   ي ةذ  المج ل :  يما   نآخرا، سي ار كا ياودي  ي  وروبا،   و وال 
، «  الياودي ، ارتياد المااعم الحالا علنااالسم، المدرس»التمييز الياودي :  إشاراتيواصا حما   ن

يلاي ةذ  اإلشارات جانبا، باالبتجاد عن حيا  جماع    ن  وبثمن الخوف الدائم وال  الحماي ، 
 الياود وتييير االسم.

ةناك بالاب  خيار ثال : الاجر ، وةنا يارح السؤاا إلى  ين   في الماابا الجالم كبير، منفتح 
 ومتسامح.
كندا والواليات المتحد  ال تجاني تاريبا من ظاةر  اإلرةا  اإلسالمي، ويبدوا انه من الممكن ،  ستراليا

ممارس  حيا  ياودي  ظاةر  ومنفتح . ولكن حتى  ي ةذ  الدوا توجد مؤسسات ياودي  تحتاج إلى 
 حماي ، والتحريل  ياا  د المؤسسات الياودي   ي ازدياد.

  نالصايوني  والجولم ، الدول  الوحيد  التي يستاي   ياا الياودي ما بجد   يام، األيامحتى  ي ةذ  
ةنا ليست  األمور. ةذا ةد اا، ولاذا قامت. صحيح، إسرائيايايم ياوديته بو وح وب"مان ر ةي دول  

 سال ، ولكن على الجكس من  وروبا و مريكيا وسائر الاارات، ةنا البيت.
البيت ةو المكان الذي عندما »كت : «( جاما المياومموت ال»الشاعر روبرت بروست ) ي قصيدته 

ينابق   نيستمروا بكونام ياودا، يمكن   نالياود   راداالما «. تحتاجه  ام مجبرون على إدخالك
 تكون  يه.  نعليام الاوا، البيت ةو المكان الذي تستاي  

0/3/2105هآرتس   
2/3/2105القدس العربي، لندن،   

 
 :كاريكاتير 

 
 2/3/2105نت، الدوحة،  الجزيرة.


