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ة خمس سنوات شرط أال تنفرد "إسـرائيل" بالضـفة.. وحريصـون علـى عالقـات هنية: ال نعارض هدن .0

 متوازنة مع دول المنطقة
ال سعززار  »إسززماعيه ينيززة أن الحراززة « حمززا »غزز: : أعلززن نائزز  رئززي  الماسزز  السياسززي لحراززة 

 مززإ إسززرائيه سمسززد لومزز  سززنواإل داعيززاق إلززى سنفيززا مززراراإ الم لزز  المرازز:  لمن مززة السحريززر« سهدئززة
 الفلسطينية القاضي بومف السنسيق األمني مإ إسرائيه.

وماه ينية للصحافيين واله افسساحه المومإ الرسمي للحراة على الشباة العنابوسية مزن بيزإ مسسز  
« ال نعزززار »السسشزززهاد :  00الحرازززةل :عيمهزززا الراحزززه الشزززي  أحمزززد ياسزززين أمززز  لمناسزززبة الزززاار  

 «.حسا  سفرد إسرائيه بالضفة الغربية شرط أال ياون على»سهدئة لوم  سنواإ 
ال يماززن أن سنززامئ شززيئاق بمعزز:ه عززن الضززفةل واألفاززار المطروحززة بحا ززة إلززى »وأضززاف أن الحراززة 

 «.بحث وطني وربطها بالبعد الوطنيل وحما  ليسإ منغلقة على أ  أفاار على ياا الصعيد
أمززاه يززاا الصززلف ا سززرائيلي »علززى أنززه  وسعليقززاق علززى نسززائخ االنسوابززاإ البرلمانيززة ا سززرائيليةل شززدد

وس ديد وط السطرف السياسي والزديني فزي االنسوابزاإ األويزر ل سزن ه مسمسزاين بورضزنا ومدسزنال وال 
 «.سنا:ه سحإ أ   رف من ال روف عن الك

بسنفيززا القززراراإ السززي »ل مطالبززاق «فززس «و« حمززا »ودعززا الززى سطبيززق اسفامززاإ المصززالحة المومعززة بززين 
امزززا طالززز  «. الم لززز  المراززز:  لمن مزززة السحريزززر فزززي شزززون العالمزززة مزززإ الايزززان ا سزززرائيلياسوزززايا 

إن ا: ما سه االسفاق عليه في الدوحة والقاير  والشزاط،ل وأن نبزدأ فزي شزاه حقيقزي وعلمزي بسرسزي  «بز
 «.مبدأ الشرااة في القرار وا دار  والبرنامخ الوطني

يززا مززراراإ ا سمززال الم لزز  المراز:  األويززر  السززي اانززإ فززي بنززاا اسززسراسي ية وطنيزةل وسنف»ودعزا الززى 
 ايريا إي ابيةل وعده السرا إ عنهزا وسطبيقيهزال وفزي مقزدمها ومزف المفاوضزاإ والسنسزيق األمنزي مزإ 

 «.االحساله
بالثوابزززإ الوطنيزززة الفلسزززطينيةل وعلزززى رأسزززها حزززق العزززود ل والسمسزززك بالمقاومزززة »و زززدد سمسزززك الحرازززة 

سحريززر غزز:  دليززه علززى أن المقاومززة يماززن أن سحقززق لشززعبنا »ل معسبززراق أن «للسحريززراويززار اسززسراسي ي 
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بززززالعمق العربززززي »وشززززدد علززززى سمسززززك الحراززززة «. آمالززززه وسطلعاسززززه فززززي العززززود  والحريززززة واالسززززسقاله
وا سزززالمي وا نسزززاني اعمزززق اسزززسراسي ي لشزززعبنا ومضزززيسهال ونسازززد علزززى اسزززسراسي ية االنفسزززا  علزززى 

 «.على عالماإ مسوا:نة مإ ال ميإالمحيطل وحريصون 
الززى احسضززان القضززية الفلسززطينيةل م ززدداق القززوهل فززي إشززار  الززى ضززمنية مصززرل إنززه « الاززه»ودعززا 

لي  لنا أ  معراة مإ أ  من األشقاا العر ل وال نسدوه في شسون أحدل ونسمنى األمن واالسزسقرار »
وصزومنا وأعزداانا يزه المحسلزونل وال نقاسزه »ن ومزاه إ«. والحرية والارامة لشزعوبنا العربيزة وا سزالمية

اليهززود ألنهززه يهززودل امززا رسزز  الززك الشززي  ياسززين فززي مفاييمنززال لاننززا نقاسززه مززن احسززه األر  ومسززه 
 ل في إشار  إلى إسرائيه.«الشع 

ل مضزيفاق «منواإ السواصه مفسوحزةل واللقزاااإ ال سسومزف بزين حمزا  وعزدد مزن الزدوه»وأشار الى أن 
سن ززر بسقززدير واحسززراه لقززرار المحامززة األوروبيززة رفعهززا مززن مائمززة ا ريززا  باعسبززار الززك »أن الحراززة 

 «.سصحيحاق لوطو ساريويل ما يفس  البا  لسصحي  الموامف السلبية س ا  حما  والمقاومة
وسعقيبززاق علززى سصززريحاإ رئززي  الحاومززة ا سززرائيلية بنيززامين نسنيززايو فززي شززون رفضززه االنسززحا  مززن 

ل واسزززسمرار االسزززسيطانل وعزززده ميزززاه الدولزززة الفلسزززطينيةل مزززاه ينيزززة إن 0691محسلزززة عزززاه األراضزززي ال
الشزززع  الفلسزززطيني والمقاومزززة سيسصزززديان لمحاولزززة سغييزززر المعزززاله الحضزززارية والدينيزززة وا نسزززانية فزززي 

 «.القد  واألر  الفلسطينية
لحيززا  الاريمززة لسززاانهل رفززإ الحصززار المسززسمر علززى موززيه اليرمززوكل وسززوفير سززبه ا»ودعززا ينيززة الززى 

ونساززد ضززرور  حياديززة أبنززاا شززعبنا إ:اا المسغيززراإ ال اريززة فززي أ  دولززة مززن الززدوه السززي يقيمززون بهززال 
ألننززا ضززيوف ننس ززر العززود  ألر  فلسززطينل ونساززد ضززرور  عززده وضززإ شززعبنا أمززاه ي ززراإ ول ززوا 

 «. ديد
رسززمية للحراززةل والوعززاا الززا  يطلززإ بمثابززة الوثيقززة ال»ووصززف المومززإ الرسززمي ال ديززد للحراززة بونززه 

وأشززززار إلززززى أن الحراززززة سززززس طلق نسززززوة باللغززززة «. شززززعبنا وأمسنززززا منززززه علززززى موامززززف الحراززززة الرسززززمية
الغسيززاه القيززاد  فززي الحراززة عبززدالع:ي: الرنسيسززيل  00االن لي:يززة مززن المومززإ الرسززمي فززي الززاار  الززز

 الشهر المقبه. 01والسي سوافق 
 32/2/3102الحياة، لندن، 

 
 واتخاذ مواقف أكثر صرامة ضّد "إسرائيل" عريقات يدعو إلى تنفيذ توصيات "تقرير البعثة األوروبية" .2

راه هللا: وّ ه عضو الل نة السنفياية لمن مة السحرير الفلسطينية صائ  عريقاإل أم ل رسالة رسمية 
نة السنفياية للمن مةل دعا لمفوضة العالماإ الوار ية لالسحاد األوروبي فيديراا موغيرينيل باسه الل 
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فيها االسحاد األوروبي لسنفيا السوصياإ السي أوصى بها سقرير رسساا البعثة في فلسطين واسواا 
 موامف أاثر صرامة ضد إسرائيه مبه أن ينهار الوضإ الحالي في القد  المحسلة بشاه اامه.

من االحساله ا سرائيلي وشدد عريقاإ على أن سنفيا السوصياإ من شونه إنقاا حه الدولسين 
وسياساإ الفصه العنصر  ومنإ سياساإ الضه السهويديةل واصة في مدينة القد . وأعر  عن 
سقدير  البالغ لسصريحاإ االسحاد األوروبي حوه الضرور  الملحة لسحقيق ساله عاده ودائه من واله 

 ه وأمنل مإ بقية  يرانها.إمامة دولة فلسطين المسسقلة ااإ السياد  سعيئ  نبا إلى  ن ل في سال
 32/2/3102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 رياض المالكي: القيادة ستعيد الزخم للعالقات الفلسطينية األفريقية التاريخية .3

راه هللا: أعلن و:ير الوار ية الداسور ريا  المالاي في وساه :يارسه ل مهورية ناميبيال أم ل أن 
اعاد  ال:وه السياسي ومو  الدفإ الدبلوماسيل للعالماإ الفلسطينية  القياد  الفلسطينية عا:مة على

 االفريقية. 
واضاف المالاي في حديث صحفي ادلى به واله اطالعه على محطاإ من الساري  الافاحي 
الحديث للشع  الناميبي ضد االسسعمارين االلماني وال نو  افريقي في المسحف الوطنيل ان 

الفلسطيني االفريقي واحد ل من ا ه الحرية والعدالة والحق في سقرير  ارضية ومنطلقاإ النضاه»
 ».المصير والسصرف في المقدراإ الوطنيةل رغه اوسالف ال روف والسعقيداإ بين حالة واور  

 32/2/3102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 الفلسطينية بالعراق قرار القضاء األعلى ذو أهمية كبيرة للجالية نائب السفير الفلسطيني ببغداد: .4
بغداد: ماه منير صبحي نائ  السفير الفلسطيني في بغداد ان مرار م ل  القضاا األعلى يشير إلى 

القاضي بون  3110والصادر في  313اسسمرار العمه بقرار م ل  مياد  الثور  المنحه المرمه 
قوق والوا باإ عدا ااسسا  يعامه الفلسطينيون المقيمون في العراق معاملة العراميين في  ميإ الح

ال نسية العراميةل حيث أوض  مرار م ل  القضاا األعلى أن العمه بهاا القرار ياون ساريا ما داه 
 له يصدر مرار آور يلغيه.

أن ياا القرار او أيمية ابير  لل الية الفلسطينية المقيمة في « القد  العربي«وأاد السيد صبحي لز
 من المعامالإ والحقوق في المسسساإ الرسمية العرامية. العراق وسسومف عليه الاثير

 32/2/3102القدس العربي، لندن، 
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 الحمد هللا: القيادة الفلسطينية ماضية السترداد حقوقنا كاملة ومن ضمنها المائية .5
فاد  أبو سعد : ماه رئي  الو:راا الفلسطيني رامي الحمد هللا إن الحاومة سرا: عملها  -راه هللا
نهو  بوامإ الميا  في فلسطينل وسعيها مإ شباة واسعة من الدوه وال هاإ المانحةل إلى على ال

صال  وموسسة مطال الميا  وضمان وصوه الودماإ المائية إلى المناطق الريفية والمهمشة  سفعيه وا 
ي  والمهدد  من ال دار واالسسيطان ا سرائيليينل لساري  راائ: ومقوماإ الدولة الفلسطينيةل وسرس

 بناا مسسسّي مادر على االسس ابة الفاعلة الحسيا اإ المواطنين وسقديه أفضه الودماإ لهه.
 نهاا االحساله ا سرائيلي عن أرضنال »وأاد الحمد هللا أنه شوصيا واالك القياد  الوطنية ماضون 

 «.واسسرداد حقومنا العادلة والمشروعةل ومن ضمنها حقومنا المائية ااملة
 32/2/3102ربي، لندن، القدس الع

 
 مليون دوالر 3.5وزير األشغال يصادق على مشاريع بقيمة  .6

راه هللا: صادق و:ير األشغاه العامة وا ساانل في راه هللال أم ل على مرار دائر  العطاااإ 
المرا:ية بإحالة م موعة عطاااإ لصال  و:ارسي األشغاه والسربية والسعليه العاليل ولصال  سلطة 

 شياه. 0993111دوالرل و 232223263393ل بمبلغ إ مالي ميمسه الميا 
وماه الحساينة: إن م مه يا  المشاريإ سساد سو ه حاومة الوفاق الوطني باس ا  سحقيق السنمية في 
فلسطين في القطاعاإ الموسلفةل واصة أن مضايا الميا  والسعليه واألبنية العامة مضايا محوريةل 

الحاومة على مشاريإ مطرية  عمار محاف اإ غ: ل إلى  ان  المشاريإ ويسرافق ياا مإ اسفاق 
 لبناا وحداإ سانية في محاف اإ غ:  من السعودية والاويإ.

 32/2/3102األيام، رام هللا، 
 
 ها من مواجهة التحديات بعد رحيل مؤسسهاامكنحماس د. محسن صالح: ديناميكية وتماسك  .7

ة حما ل في معسرك  ملة من السحدياإ والعقباإ السي بر:إ محمود ينية: دولإ حرا -الرسالة نإ
بعزززد رحيزززه مسسسزززها الشزززي  أحمزززد ياسزززين وعزززدد مزززن مادسهزززا السياسزززيين والعسزززاريينل سزززيما فزززي  زززه 

 المسغيراإ المحلية والدولية بعد مشاراة الحراة في الن اه السياسي الفلسطيني.
اإل السحزدياإ السزي وا هسهزا الحرازة عقز  لوّص الزداسور محسزن صزال  رئزي  مراز: ال:يسونزة للدراسز

اسسشززهاد مسسسززها فززي أربعززة محززاورل أيمهززا السحززد  المسعلززق بززإدار  مشززرول المقاومززة والحفززا  علززى 
 ديمومسه في  ه الموططاإ الدولية بالمنطقة السي رسمإ آنااك واان من بينها وارطة الطريق.
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ارطززة الطريززق لززد  السززلطة وميززاد  المن مززة ومززاه محسززن لززز الرسززالة: "اززان ينالززك اسززسحقاق مززرسبط بو
الهادف  نهاا االنسفاضة وسقوي  المقاومةل ما اسسدعى و ود سحد ابير يسعلق بمد  إماانيزة رعايزة 

 المقاومة وضمان اسسمرار ل واصة في  ه البيئة السياسية السي أواإ بالسغير".
وايفيززة دوززوه الن ززاه السياسززي  وبززين أن مززن السحززدياإ السززي بززر:إ اززان فززو: حمززا  فززي االنسوابززاإ

دار  مشززرول السززلطةل ومززا نشززو عنهززا مززن إشززاالية ال مززإ بززين المقاومززة والسززلطةل فضززالق عززن سحززد   وا 
 االنقساه الا  شاه منعطفقا مهمقا في إدار  المرحلة المحلية.

يزو األمزر ونشوإ بعد الك سحزدياإ أوزر  ارسبطزإ بسغييزر البيئزة ا مليميزة وانزدالل الثزوراإ العربيزةل و 
 الا  أو د الحراة في دائر  الصرال األبر: المسعلق بإدار  العالمة مإ المحاور الموسلفة في المنطقة.

محسززنل أاززّد أن مززا سمسعززإ بززه الحراززة مززن ديناميايززة وليونززة وسماسززك فززي الومززإ ااسززهل أاسززبها مقززدر  
ا أن الوززالف بززين إدار  الم رحلززة الحاليززة وعهززد الشززي  أابززر علززى السعززاطي مززإ يززا  السحززدياإل موضززحق

ياسينل سمثه في المسغيراإ الدينامياية واآلليزاإ والوطزا  السياسزي اونزه مزرن بطبعزه ومابزه للسعامزه 
 مإ األوضال والسحدياإ وال روف الموسلفةل بينما بقيإ االسسراسي ياإ ثابسة.
ة والبيئززة الوا:نززة مززا :الززإ أّمززا عززن طبيعززة السحززدياإ ا مليميززة الناشززئةل فقززاه إن يززا  المسغيززراإ مسداولزز

مسحراة بين الثوراإ القائمة واألور  المضاد ل معسقدقا ان المنطقة في حالزة إعزاد  سشزاه وسزيولة ولزه 
 سثبإ بعدل معسقدقا و ود انحسار لد  المو ة المضاد .

وفززي  ززه الحززديث عززن المسغيززراإ ا مليميززة ال اريززة فززي العالمززة مززإ حمززا ل اسززسبعد محسززن حززدوث 
سريإ في العالمة بين السعودية والحراةل لانه سومإ أن ين ه عنهزا سقزار  بمزا يعز:: مزن مومزإ  مسغير

حمزززا  اطزززرف فلسزززطيني أساسزززي لزززد  السزززعوديةل وأن يسومزززف المومزززف السزززلبي الشزززديد مزززن المملازززة 
 س ايها.

لسزعود  فزي وأشار إلى طبيعة المرونة والاااا في إدار  العالمة لد  الحراة مإ المحزورين ا يرانزي وا
فسراإ سابقةل ويو ما مّان الحراة من س او: الوالفاإ القائمة بين مزو  المنطقزةل معسقزدا إماانيزة ان 

يران.  سس او: الحراة في عالماسها حالة السباين القائمة بين السعودية وا 
مي سحدياإ أور  ومفإ فزي طريزق الحرازة أعزاد بعضزها  دليزة العالمزة بزين األيزدلو يا والفازر ا سزال

 من  ان  والممارسة السياسية من  ان  آور.
وطفا على السط  سحد سمثه بسعقيداإ وسطوراإ الوطا  السياسي لزد  الحرازةل إا أن الشزي  ياسزين 
فس  اآلفاق أماه السعامه مإ الم سمإ األوروبزي الزا  عز:ف بدايزة عزن الحزديث مزإ الحرازةل لازن يزاا 

 ائمسه لطبيعة المرحلة الراينة.األمر طر  سساه حوه ميثاق الحراة ومد  مو 
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حمززا  أازززدإ علزززى لسززان مادسهزززا أن يزززاا الميثززاق يشزززاه حالزززة أدبيززة لزززد  الحرازززةل لانززه بزززاإ مرفققزززا 
 ببرنامخ سياسي مسفق عليه يسوااه مإ معطياإ المرحلة ويسفق مإ سطوراسها.

 32/2/3102الرسالة، فلسطين، 
 
 الدراسة  اتفاق "التهدئة الطويلة" قيد أنباسم نعيم يؤكد  .8

غزز:  ز أشززرف الهززور: مززاه فززي سصززريحاإ أدلززى بهززا القيززاد  فززي حراززة حمززا  الززداسور باسززه نعززيه لززز 
"راديو الرسالة"ل إنه بوصوص ما طر  على حما  من مبه أطراف أوروبية للدووه في سهدئة طويلة 

يرا إلززى أن مززإ إسززرائيه فززإن "حمززا  بحا ززة لضززماناإ مل:مززة  سززرائيه بسنفيززا أ  اسفززاق سهدئززة"ل مشزز
 الس ربة أادإ موالفة االحساله لاه االسفامياإ.

لانه أشار في الومإ ااسه إلى أن موضول السهدئة "ميد الدراسة"ل وأنه ي   أن يعر  علزى الفصزائه 
 الوطنية حسى ي مإ عليها الاه الفلسطيني.

   32/2/3102القدس العربي، لندن، 
 
 قلقيلية شمال الضفة "الشين بيت" يعتقل ستة ناشطين من حماس في .9

)أ ف  (: أعلن  ها: األمن الداولي ا سرائيلي "الشين بيإ" في بيانل اليوه األحدل أنزه اعسقزه سزسة 
 فلسطينيين ناشطين في حراة "حما " اان بحو:سهه مواد لصنإ عبواإ ناسفة.

ة الغربيزة المحسلزةل وماه البيان إنه يشسبه بقياه الفلسطينيين السسةل ويزه مزن مدينزة ملقيليزة شزماه الضزف
بززالسوطيط الرساززا  ي مززاإ فززي إسرائيه.وأضززاف "أد  اعسقززالهه إلززى مصززادر  عشززراإ الايلوغرامززاإ 

غرامزا مززن ال:ئبزق المسزسوده  نسززا  عبزواإ ناسزفة". وسززابإ أن حرازة حمزا  مامززإ  32مزن الابريزإ و
 طال غ: .بس نيد الشبان واله إمامسهه في األردن مبه أن يوضعوا لسدري  عسار  في م

  32/2/3102السفير، بيروت، 
 
 قادة حركتي حماس والجهاد تعقدان اجتماعًا موسعًا في غزة .01

أ ززر  وفززدان مززن مززاد  حراسززي حمززا  وال هززاد ا سززالميل اليززوه األحززدل لقززااق موسززعاق فززي مطززال غزز: ل 
 بحثا والله  ملة من القضايا الهامة.

:ه نائزز  رئززي  الماسزز  السياسززي لحراززة "حمززا " وأفززادإ مصززادر مطلعززةل بززون الوفززدين السقيززا فززي منزز
إسماعيه ينيةل الاائن في مويه الشزاط، لال ئزين غزر  مدينزة غز: ل وسباحثزا فزي العديزد مزن القضزايا 
المهمززة السززي سمزز  الشززع  الفلسززطيني وواصززة العالمززة الثنائيززة بززين الحززراسين وموضززول المصززالحة 
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سززطينيةل إضززافة إلزززى العالمززة مززإ ا ملزززيه فززي  زززه وملززف القززد  والسحزززدياإ السززي سوا ززه القضزززية الفل
 المسغيراإ السريعة.

واار بيان صادر عن ماس  ينيةل أن اللقاا الا  اسسمر لساعاإ سضّمن السوايد على :ياد  السنسيق 
والعمززه المشززسرك والسحززرك فززي مسززسوياإ موسلفززة علززى الصززعيد الززوطني وا مليمززي والززدولي بمززا يوززده 

 سطينية.القضية الوطنية الفل
وأشززار البيززانل إلززى أن يززاا اللقززاا يززوسي فززي الززاار  السززنوية الحاديززة عشززر  السسشززهاد مسسزز  حراززة 

 "حما " الشي  أحمد ياسين.
 33/2/3102فلسطين أون الين، 

 
 حركة حماس تستنكر دهم منزل الوزير األسير وصفي قبها .00

ه و:يززر األسززر  األسززبق األسززير اسززسنارإ حراززة حمززا  امسحززاه أ هزز:  أمززن السززلطة اليززوه األحززدل منزز: 
المهند  وصفي مبها في  نين شماه الضفة الغربيةل واعسقاه ن له أسامة المفر  عنه مبه أسبول من 

 س ون االحساله ا سرائيلي.
وأادإ حما  في بيزان صزادر عنهزا اليزوهل أن امسحزاه المنز:ه بالطريقزة السزي سمزإ والعبزث بمحسوياسزه 

ا  واصزززة بزززالو:ير وأوراق سعزززود ليسزززر  وسهديزززد مزززن ازززان بالبيزززإ ومصزززادر   هزززا: الحاسزززو  وأغزززر 
لح ززة االمسحززاه يعززد سززابقة وطيززر  ونه ززا  ديززدا سنسه ززه األ هزز:  األمنيززة فززي الضززفةل بحسزز  البيززان. 
وطالبززإ حمززا  فززي بيانهززا رئززي  السززلطة محمززود عبززا  ورئززي  و:راا حاومززة الوفززاق الززوطني رامززي 

الس زززاو:اإ السزززي سحزززدث بحزززق مزززاد  وأبنزززاا الحرازززة فزززي الضزززفة الحمزززد هللا "بضزززرور  وضزززإ حزززد لازززه 
 الغربية".

 33/2/3102فلسطين أون الين، 
 
 أذرع فصائل المقاومة تلتقي شمال قطاع غزة في إطار التنسيق والتعاون الميداني .02

( 2-33غززز: : :ار ممثلزززون عزززن أارل المقاومزززة الفلسزززطينية العسزززارية وو:ار  الداوليزززةل صزززبا  األحزززد )
 اسائ  الشهيد أبو علي مصطفى ال نا  العسار  لل بهة الشعبية شماه غ: . مومإ

والسقززى ممثلززون عززن اسائزز  الشززهيد عزز: الززدين القسززاه ال نززا  العسززار  لحراززة حمززا ل وسززرايا القززد  
ال نزا  العسزار  لل هزاد ا سززالميل واسائز  المقاومزة الوطنيزة ال نززا  العسزار  لل بهزة الديمقراطيززةل 

صزززر صزززال  الزززدين ال نزززا  العسزززار  لل زززان المقاومزززةل واسائززز  شزززهداا األمصزززى ال نزززا  وألويزززة النا
 العسار  لحراة فس .
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 ويوسي الك في إطار السنسيق والسعاون الميداني المشسرك وس سيداق لوحد  الصف المقاوه.
ة فزي واان في اسسقباه الوفود العسارية مياد  اسائ  الشهيد أبو علي مصطفى ومنسق ال بهة الشعبي

 القو  الوطنية وا سالمية شماه غ: .
ورحبززإ ميززاد  الاسائزز  بهززا  ال:يززار  السززي عززّدسها س سززيداق لوحززد  الصززف المقززاوه والسعززاون المشززسرك بززين 

 األ نحة الفلسطينية المقاومة.
 33/2/3102المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 وفد المصالحة إلى غزةفصائل منظمة التحرير تجتمع لمتابعة قرار "التنفيذية" بتوجه  .03

وفزززا: ا سمعزززإ فصزززائه من مزززة السحريزززر الفلسزززطينيةل أمززز  األحزززدل فزززي مفوضزززية العالمزززاإ  –راه هللا 
الوطنية لحراة "فس "ل لمسابعة مرار الل نة السنفياية المسعلق بسو ه وفد المن مزة المشزاه مزن الفصزائه 

 إلى مطال غ: .
لوفززد إلززى القطززال بوسززرل ومززإ مماززنل مززإ السوايززد علززى وأاززد الم سمعززون أيميززة سنفيززا القززرار بسو ززه ا

ونسززائخ ا سماعززاإ وفززد من مززة السحريززر مززإ حراززة "حمززا " فززي  3100السمسززك بسنفيززا اسفززاق القززاير  
الثالززث والعشززرين مززن شززهر نيسززان الماضززيل امززا أاززدوا أيميززة إن ززا  مهمززة الوفززد فززي إنهززاا االنقسززاه 

 واسسعاد  الوحد  الوطنية.
و  والفعالياإ الوطنية ووسائه ا عاله بالعمه على سهيئة األ واا االي ابية لضمان ن زا  وطالبوا الق

نهزززاا االنقسزززاهل حسزززى يزززسمان شزززعبنا مزززن موا هززززة  اللقزززاا واالنطزززالق فزززي عمليزززة مسزززار المصزززالحة وا 
 السحدياإ والمواطر المحيطة بالمشرول الوطني الفلسطيني وحقومه الوطنية في إنهزاا االحزساله وميزاه

 دولة فلسطين بعاصمسها القد ل وضمان اسسعاد  اافة حقومه.
 32/2/3102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 موسوعة فلسطينية: الشيخ أحمد ياسين لم يتحمس إلقامة "الدولة اإلسالمية" .04

األناضزززوه: أ هزززرإ موسزززوعة واصزززة بموامزززف وأفازززار الشزززي  أحمزززد ياسزززينل  -عزززال عطزززاهللا  -غززز:  
أنززززه لززززه يززززسحم   مامززززة "دولززززة إسززززالمية"ل مبززززه إمامززززة مززززا أسززززما  "الم سمززززإ  مسسزززز  حراززززة حمززززا ل

 ا سالمي".
وأوضحإ الموسوعة السي أصدريا مرا: "السوري  والسوثيق الفلسطيني"ل )غير حازومي(ل بالسعزاون مزإ 
ال امعة ا سالمية بغ: ل اليوه األحد في الاار  الحادية عشر الغسياه ياسينل أنه اان ير  بضزرور  

 "سرسي  الفرد والبيإ والم سمإ المسله أوالقل مبه إمامة الدولة ا سالمية".
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وسساون الموسوعة السي سحمه اسه "األعماه الااملة للشي  أحمزد ياسزين"ل مزن ثالثزة م لزداإل وسوثّزق 
 أيه أموالهل وأفاار .

اٍه للشزي  وزاله و اا في الموسوعة السي اّطلعإ واالة األناضزوه لينبزاا علزى نسزوة منهزا: "فزي سزس 
إحد  المقزابالإل عزن أيهمزا أولزىا إمامزة الم سمزإ ا سزالمي أه الدولزة ا سزالمية  أوضز  أن سرسيز  

 الفرد والبيإ والم سمإ المسله ي   أن يسه أوالق مبه إمامة الدولة ا سالمية".
 سمزإ ا سزالمي وأضاف الشي  ياسين:" فاأليداف الابر  سسحقق على مراحه )..( يدفنا أوالق بناا الم

مامة الدولة."  والحراة ا سالميةل وبعد الك نسسعد للصرال على الو ود وسحرير األر  وا 
وفي سياق آورل أ هرإ موسوعة أعماه الشي  ياسينل موامفه المسعدد  من عد  مضايال وأبر:يا رأيه 

 في إبراه يدنة طويلة األمد مإ إسرائيه.
مبززادر  الهدنززة لومزز  أو عشززر سززنواإل والسززي طرحهززا يززو  و ززاا فيهززا أن مسسزز  الحراززة ال يززر  فززي

هل وطو شرعيًّا وال وطنيًّال فالهدنة  ائ:  فزي ا سزالهل والرسزوه عليزه السزاله طبقهزال 0661بنفسه في 
 وبالسالي أل  مائٍد أن يقسد  بهاا المبدأ مإ العدو في حالة الحر ل وفق موله.

رانل رد مائال: "مزن يزدعه افزاحي ويسزسعد أن يزدعمني وفي سساه للشي  ياسين حوه عالمة حما  بإي
ئلإ ياا السساه في ا ماراإل فو بإ: "أنا ال  سياسيًّا وا سماعيًّا وماديًّا لحدوٍد معينة ِلَه أوسر   وأنا س 
أاي  إلى إيران حسى أدر  عقائديال أنا أساله مزإ أ  بلزد فزي العزاله يقزف ب زوار  ويسزاعدنيل حسزى 

 حيًّا أموه له: شارقا".لو اان بلدقا مسي
زئه الشزي  أحمزد ياسزين عزن فازر  الدولزة  وواله المقابلة السي سعرضها الموسوعة في م لديا األوها س 

)الضفة الغربية ومطال غز: ( أ زا :  0691الفلسطينية على حدود المناطق السي احسلسها إسرائيه عاه
إ النهاية امزا سرايزا من مزة السحريزر "االنسفاضة مرحلة أو وطو  على طريق سحرير اه فلسطين وليس

سزوسي احزٍه مسمزإ أو وضزإ مسمزإ لنسزسطيإ  91الفلسطينية وأنصاريال فمثالق إ:الة العدوان عن أر  
 بعد الك سحرير بقية الوطن".

أو أ  شزززبر مزززن فلسزززطينل لازززن دون  91وال سمزززانإ حرازززة حمزززا ل مزززن ميزززاه دولزززة علزززى حزززدود عزززاه 
عزززن أ  شزززبر مزززن فلسزززطينل وفزززق سصزززريحاإ سزززابقة لعضزززو الماسززز  االعسزززراف بإسزززرائيه أو السنزززا:ه 
 السياسي فيها محمود ال:يار.

اما أوردإ الموسوعةل مقابلة صحفيةل ماه فيها الشي  ياسين إنه واثق مزن "حسميزة :واه إسزرائيه فزي 
 هل والزك بنززااق علززى مزا اسززسنبطه مززن القززرآن3131الربزإ األوه مززن القززرن الحزاليل وبالسحديززد فززي عززاه 

 الاريه".
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حسزززز  -وال يززززر  الشززززي  ياسززززين فززززي المشززززاراة السياسززززية باالنسوابززززاإ السشززززريعية أ  حززززر  أو وطززززو
إاا اانإ سوافزق ال زروف المحيطزةل وال سزسه فزي  زه و زود االحزساله وبحمايزة دوليزةل رغزه -الموسوعة

سززرائيه )أ بززره عززاه  ل الززا  سعززد (0660رفضززه القززاطإ السفززاق "أوسززلو" للسززالهل بززين من مززة السحريززر وا 
 االنسواباإ من إفرا:اسه.

وعرضززإ الموسززوعة دراسززة إسززرائيلية أعززدسها مسسسززة "حياززين" للدراسززاإ ال يوسززسراسي ية"ل "مالززإ فيهززا 
إن حيزززا  الشزززي  أحمزززد ياسزززين س ثيزززر مزززدرقا ابيزززرقا مزززن الديشزززةل علزززى الزززرغه مزززن القيزززود الماديزززة القاسزززية 

ماانيزاإ سن يميزة ابيزر ل والم هر والوار ي الم شإ بالبس  والشقاال إ ال أنزه بزرين علزى مزدر  مياديزة وا 
ززا دينيًّززا إسززالميًّا العبقززا مرا:يًّززا رائززدقا فززي سشززايه ا سززسراسي ية الفلسززطينية فززي موا هززة  فهززو أسزز  سن يمق

 إسرائيه.
 33/2/3102رأي اليوم، لندن، 

 
 ل" التهدئة مع "إسرائي"رأي اليوم": قيادة حماس في غزة وقطر تبحث مبادرة  .05

دولززإ حراززة حمززا  ومياداسهززا المسوا ززد  فززي مطززر وفززي مطززال غزز:  ”: رأ  اليززوه“ –وززاص  –راه هللا 
علززى حززد سززواا مززإ وسززطاا دوليززين )سويسززريين( فززي نقاشززاإ معمقززة منززا أاثززر مززن أسززبوعينل لنقززائ 

أمر  بنود اسفاق سهدئة يدوه عد  سنواإل مده مسورا لحما  عبر اه من سويسرا واألمه المسحد ل ويو
يفزز:ل السززلطة اثيززرا إا أن األمززور سززسه دون إشززرااها فززي يززا  المنامشززاإ السززي يززسه فيهززا سبززاده و هززاإ 

للوزرو  مزن راه هللا ” أبو مزا:ن“الن ر عبر وسطاا دوليينل ويو ما دفإ رئي  السلطة محمود عبا  
 في :يار  لسويسرا مبه عشر  أياه السقى فيها باه مياداسها.

ادريا الواصزة أبلغزإ أن حرازة حمزا  رسزميا لزه سعطزي ردا علزى مبزادر  السهدئزة من مصز” رأ  اليوه“
لانهزززا نقلزززإ للوسزززطاا واصزززة السويسزززريين الزززاين نقلزززوا لهزززا بنزززود مبزززادر  يزززسه فزززي يزززا  ” طويلزززة األمزززد“

 األوماإ س هي:يال عن عد  مالح اإ في سلك البنود.
أو حسزى  هزاإ )أاثزر مزن طزرف(  المصادر سقوه إن أوه شيا طلبإ فيزه حرازة حمزا   هزة دوليزة

إن لززه سقززه إسززرائيه بالسنفيززال وبالسحديززد النقززاط السززي سسعلززق ”  هززة إلزز:اه“ساززون مو ززود  فززي االسفززاق اززز 
 بسشييد ميناا لغ: .

يزا  الزدوه السزي سزدفإ حمزا  باس زا  أن سازون ضززمن االسفزاق أبر:يزا سرايزال السزي سريزد أن سازون  هززة 
دولزة مطزر السزي سزساون علزى األغلز  الدولزة الممولزة  نشزاا مينزاا  مشرفة على ملف الميناال واالك

 غ: ل أحد أيه بنود االسفاقل والك إاا ما نقضإ إسرائيه بوعوديا في االسفاق إا ما أبره.
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االك سبحث حما  بشاه موسإ بين أطزر ميادسهزا العليزال مزإ عزد  أطزراف دوليزة ايفيزة سضزمين بنزود 
راي:  سسسند إليها إسرائيه في السولي عزن مسزسولياسها ” طويلة األمد“دئة االسفاق بون ال ساون يا  السه

 عن مطال غ:  مسسقبال.” مو  احساله“از 
والمبادر  المقدمة لحما  ونقلها دبلوماسي سويسر  في شالها العاه سسحدث عن ومف طويه  طالق 

سرائيه عن أ  عمز 02النار ربما يسسمر لز  ه عسزار ل علزى أن يرفزإ عامال سسومف بمو به حما  وا 
 الحصار عن غ:  ويشيد ميناا للساان.

 33/2/3102رأي اليوم، لندن، 
 

 حزب التحرير اإلسالمي ينتقد موقف الجامعة العربية من فلسطين .06
راه هللا )فلسزطين(: اسززسنار "حزز:  السحريززر ا سززالمي" فزي فلسززطين سصززريحاإ األمززين العززاه لل امعززة 

نسوابززاإ ا سزززرائيليةل والسززي أعزززر  فيهززا عزززن اعسقززاد  بونزززه ي زز  علزززى العربيززة نبيزززه العربززي عقززز  اال
ال ان  الفلسطيني "إ راا مقاربة  ديد  لعمليزة السزاله بالسنسزيق مزإ الزدوه العربيزة بمزا يشزمه احسمزاه 

 السو ه م ددا إلى م ل  األمن الدولي".
"ين زززر لقضزززية األر  واعسبزززر الحززز:  فزززي بيزززان سلقسزززه "مزززد  بزززر " أن أمزززين عزززاه ال امعزززة العربيزززة 

المبارازة بمن زار ا دار  األمريايزة السزي سزر  فزي فززو: نسانيزايو إعامزة لسنفيزا رسيسهزا فزي حزه الززدولسينل 
 الك الحه الا  يعسبر  الح:  سفريطا وويانة يقسه األر  بين أيليها ومغسصبيها".

أن األمزين العزاه  واعسبر مصع  أبو عرمو  عضو الماس  ا عالمي لز "ح:  السحرير" فزي فلسزطين
لل امعزة العربيزة "ينسززل  بسصزريحاسه سلززك عزن ثقافززة األمزة ا سزالمية وعززن ن رسهزا العقديززة س زا  أولززى 
القبلسين وثالث الحرمين ومسر  الرسوه صلى هللا عليه وسلهل سلك الن ر  السزي سو ز  سحريزك  يزوئ 

 األمة وعسااريا لسحرير األر  المباراة وامسالل ايان يهود".
 33/2/3102برس،  قدس

 
 نتنياهو: اإلسرائيليون الذين انتخبوني بصورٍة ديمقراطّيٍة يرفضون اإلمالءات .07

:يير أندراو : نفى بنيامين نسنيايو أم  أْن ياون مد سرا إ عن وطا  بار إيالنل الا   -الناصر  
ّن الززا  سغّيززر يززو أيزّد فيززه إمامززة دولززة فلسززطينية من:وعززة السززال  سعسزرف بيهوديززة الدولززة. وأشززار إلززى أ

الوامإل ألّن محمود عّبا  يرف  االعسراف بالدولة اليهودّيةل م ضيفقا أّنه اسفق مإ حرازة حمزا  السزي 
ززا حيززث  سنززاد  بسززدمير إسززرائيه. وأضززاف: أّنززه ال ي ريززد حززه الدولززة الواحززد  لشززعبينل بززه ي ريززد حززالق دائمق
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ن الشزروط وال زروف ي ز  أن سسغيزرل ياون يناك دولسزان لشزعبينل ولازن مزن أ زه أن يحزدث الزك فزإ
 على حّد موله.

وفززي ضززوا السقززارير السززي سحززدثإ عززن إماانيززة اعسمززاد ا دار  األمرياّيززة ويززاراإ  ديززد ل علززى ولفيززة 
الموامف السي أعلنها واله الحملة االنسوابيةل و د نسنيايو نفسه مضطرقا إلزى السعبيزر عزن أّنزه مزا :اه 

سقا إلى أن الوامإ يو الا  سغّيرل ولي  مومفه من إمامزة الدولزة الفلسزطينية. مسمساقا بمبدأ الدولسينل الف
ول هززة مزززا اعس بززر سعقيبقزززا علززى المومزززف األمرياززّيل ايززز  نسنيززايو إلزززى حززد القزززوه إنززه ال يمازززن إرغزززاه 
الشع  ا سرائيليل الا  انسوبه للسو بوغلبية ابير ل من ا ه سحقيق الساله واألمن للدولةل على مبزوه 

روط سضإ م رد بقاا دولة إسرائيه في وطرل ويو سوايد إضافي لقيامه بالسوصيه للمومزف الزراف  ش
  مامة دولة فلسطينّية في يا  المرحلة.

 33/2/3102رأي اليوم، لندن، 
 
 أحزاب أوصوا ريفلين بتكليف نتنياهو لتشكيل الحكومة 6ممثلو  .08

رسوفزين ريفلزين أمز  فزي مشزاوراسه مزإ ممثلزي  أسعد سلحمي: فيمزا شزرل الزرئي  ا سزرائيلي -الناصر  
األحززز:ا  العشزززر  السزززي سزززسسمثه فزززي الانيسزززإ ال ديزززد ليسزززمإ مزززنهه سوصزززيسهه فزززي شزززون النائززز  الزززا  

نائباق بساليزف رئزي  الحاومزة الحاليزة  91اوسارو  لسشايه الحاومة المقبلةل وسط سومعاإ بون يوصي 
ئيليون مزن أبعزاد سصزريحاإ الزرئي  بزاراك أوبامزا فزي بنيامين نسنيزايول حزار نزوا  إسزرا« لياود»:عيه 
ل واحسمززاه انعاززا  الززك فززي السولززي عززن دعززه إسززرائيه فززي «إعززاد  سقززويه سياسززسه س ززا  إسززرائيه»شزون 

 م ل  األمن.
وله ينس ر ريبلين سسله النسزائخ النهائيزة الرسزميةل بعزد غزدل مزن رئزي  ل نزة االنسوابزاإ القاضزي سزليه 

مثلززي ومسززة أحزز:ا ل علززى أن ينهززي المهمززة اليززوه ويسززسدعي األربعززاا رئززي   بززرانل فززالسقى أمزز  م
يومزاق إضزافياق  30يومزاق  سمامهزال مزإ إمازان سمديزد الفسزر  بزز 33الحاومة لساليفه رسمياق بالمهمة ومنحه 

 في حاه له سافه الفسر  األولى.
وحزززد  »رسسزززه حاومزززة ل لينفزززي احسمزززاه س«رئزززي  الدولزززة»واسزززسبق نسنيزززايو بزززدا المشزززاوراإ فزززي مقزززر 

ب:عامزة إسزحق يرسسزول الزا  حصزه علزى « المعسزار الصزهيوني»بمشاراة الح:  الوسطي « وطنية
 مقعداق وأعلن مساا أوه من أم  أنه سياون على رأ  المعارضة. 30

لززه يسو ززه « لياززود»ومززاه النززاطق باسززه نسنيززايو إنززه والفززاق للنشززر فززي وسززائه ا عززالهل فززإن أحززداق مززن 
ل لفعززه الززك بنفسززه. علززى «المعسززار الصززهيوني»أنززه لززو أراد نسانيززايو السو ززه إلززى :عززيه لهرسسززولل و 
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أو « النززا»أنبززاا عززن اسصززاالإ بززين الحزز:  وحزز:  « المعسززار الصززهيوني»صززلةل نفززإ أوسززاط فززي 
 غير  لفحص إماان سشايه حاومة برئاسة يرسسول.

إ:اا »إ عزن رغبسهزا بازه وضزو ل وأنزه ومإ بدا المشاوراإل ماه ريبلزين إن الغالبيزة فزي إسزرائيه أعربز
السحدياإ األمنية واال سماعية السي نوا هها والحا ة  مرار الموا:نة العامةل ي   العمه على سشزايه 

 «.حاومة بومصى سرعة
مقعداقل انسقد ريبلينل في شزاه  02السي حصلإ على « القائمة العربية المشسراة»وواله لقائه ممثلي 

« سهافإ امياإ من العر  على صزناديق االمسزرال»نيايو يوه االنسواباإ عن غير مباشرل سصري  نس
وحضززه اليهززود علززى الوززرو  للسصززويإل ومززاه ريبلززين إنززه اززان أوه مززن دعززا مبززه االنسوابززاإ  ميززإ 

علزززى ال ميزززإ اسبزززال الحزززار لزززد  إطزززالق »المزززواطنين فزززي إسزززرائيه لممارسزززة حقهزززه فزززي االنسوزززا ل و 
 «.لاين يسمعهه العاله الهسصريحاإل وصوصاق أولئك ا

المعراززة االنسوابيززة اانززإ صززاوبة سوللسهززا سصزريحاإ ماسززية ال ماززان لهززا مززن ال ززانبين »وأضزاف أن 
اليهززززود  والعربززززي... إننززززا نعززززيئ وامعززززاق فززززي دولززززة  ميعنززززا مواطنززززون فيهززززال وال ي ززززو: السمييزززز: بززززين 

لاززن علينززا أن ال ننسززى فززي الومززإ »وأردف أن إسززرائيه معّرفززة علززى أنهززا دولززة يهوديززةل «. المززواطنين
وزوسي العزر  إلزى سفزاد  السحزري ... وواضز  أن  ااسه أنها معرَّفة ديمومراطية أيضاقل وأدعو اليهود وا 

 «.أ  موه لمسسوه في الدولة ي سَمإ في شاه واض  وحاد من أ  سصري  آلور
بزه طزالبوا ريبلزين بالسنديزد وماه رئي  القائمة المحامي أيمن عود  مزإ ورو زه مزن اال سمزالل إنزه وأسرا

وأضزاف أنهزه أبلغزوا الزرئي  أن القائمزة «. مسسوه ابير»بسصري  نسنيايو وعده االاسفاا با شار  إلى 
لاززن فززي حززاه ألقززى الززرئي  المهمززة علززى يرسسززولل فززإن القائمززة »المشززسراة ال سوصززي بساليززف أحززدل 

سزز لإ فزززي مريزززة « ليازززود»لزززدعه ومزززن طرائزززف االنسوابززاإ أن أابزززر نسززبة  «.سززسدر  احسمزززاه دعمززه
فزززي المئزززة لمصزززلحة  19نسزززمة( سزززدعى عزززر  النعزززيه فزززي ال ليزززهل إا صزززّوإ  311عربيزززة صزززغير  )

ل علمزززاق أن الحاومزززاإ المسعامبزززة سزززرف  االعسزززراف الرسزززمي بالقريزززة السزززي سفسقزززر إلزززى أبسزززط «ليازززود»
  يسد  إلى القرية. مقوماإ الحيا  من شبااإ اهرباا وماا ومدار  وبنى سحسية وحسى شارل معبد

مقعززززداقل الززززرئي  ا سززززرائيلي بساليززززف نسنيززززايو سشززززايه  21الززززا  وززززر  مززززإ « لياززززود»وأوصززززى ممثلززززو 
« النززا»اليمزين المسطززرفل وحززاا حزاويه الحزز:  ال ديززد « البيززإ اليهززود »الحاومزةل واززاا فعززه ممثلزو 
يبرمزانل والح:بزان الزدينيان برئاسة و:ير الوار يزة أفيغزدور ل« إسرائيه بيسنا»برئاسة موشيه احلونل و 

وسسمثزه يزا  األحز:ا  فزي الانيسزإ ال ديزد بغالبيزة «. يهزدوإ يسزورا »و « شا »المس:مسان )الحرديه( 
 (.031من م مول  91مطلقة من المقاعد )

 32/2/3102الحياة، لندن، 
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 "الليكود": سنحتفظ بحقيبتي الخارجية واألمن .09

مقعزدال  21لقو  لمسزسولي الليازود بحصزوه الحز:  علزى : منحإ نسائخ االنسواباإ شعورا بزا03عر  
وأاززد مسززسولون فززي اللياززود إن الحزز:  سززيحسف  بحقيبسززي الوار يززة واألمززن وعززد  حقائزز  ا سماعيززةل 

 داعيا شرااا  في االئسالف إلى السواضإ في مطالبهه.
مو عزززة فزززي  ورسززالة مسزززسولي الليازززود مو هزززة لززو:ير الوار يزززةل أفيغزززدور ليبرمزززانل الززا  سلقزززى ضزززربة

مقاعد ويطال  بحقيبة األمنل ولرئي  ح:  البيإ اليهود  نفسالي بينيإ  9االنسواباإ وحصه على 
 مقاعد ويويه على ح:به شب  االنقساه. 3الا  يبط لز 

بعزد ا سمززال ممثلززي الليازود مززإ الززرئي  ا سززرائيلي ريزسفين ريفلززين فززي إطزار المشززاوراإ لسعيززين رئززي  
يه بإبززداا المرونززة فززي المفاوضززاإ االئسالفيززة والسواضززإ فززي مطززالبهه لسماززين الحاومززة طززالبوا شززرااا

نسنيززايو مززن سشززايه حاومززة مسززسقر ل موضززحين أن الحزز:  سززيحسف  بحقيبسززي األمززن والوار يززة إلززى 
ومززاه و:يززر المواصززالإ يسززرائيه اززاس : يأدعززو ممثلززي األحزز:ا  ألن   انزز  حقائزز  ا سماعيززة مهمززة.

 ن يبدوا مرونة ومسسولية لاي نسمان من الوموف سوية في و ه السحدياإي.يعوا ثقه المسسولية وأ
مزززن  انبزززه مزززاه و:يزززر الداوليزززة غلعزززاد إردان إن السع يزززه بالمشزززاوراإ يعاززز  الحا زززة ألن نسزززرل فزززي 
سشايه الحاومة ويزا  الرسزالة مو هزة لشزراائنا فزي االئزسالف. نسنيزايو حصزه علزى السفزوي  وينبغزي 

 ار.أوا الك بعين االعسب
 33/2/3102، 41عرب 

 
 رئيس سلطة محلية من الليكود يطالبون بعدم تعيين أرييه درعي وزيرا للداخلية 80": إسرائيل"  .21

: طال  رسساا سلطاإ محلية ناشزطين فزي حز:  الليازودل رئزي  الحاومزة بنيزامين نسنيزايو 03عر  
 بعده سعيين رئي  ح:  يشا ي أرييه درعي و:يرا للداولية.

رئزي  سزلطة محليزة مزن حز:  الليازودل وأازدوا  31طل  في رسزالة مو هزة لنسنيزايو ومعهزا  اا ياا ال
 على ضرور  إبقاا و:ار  الداولية بحو:  اللياود بسب  أيميسه في سع:ي: السلطاإ المحلية.

 33/2/3102، 41عرب 
 
 ادمةتدريبات عسكرية كبيرة للجيش اإلسرائيلي على حدود غزة في إطار االستعداد لمواجهة ق .20

وديإ عواود : في إطزار االسزسعداد لموا هزة مادمزة مزإ مطزال غز: ل  -أشرف الهور  -الناصر   -غ:  
وفي  ه ما يسردد من سحايراإ سنار بز"انف ار غ: " من  ديدل أ ر   يئ االحساله ا سرائيلي أم  
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ر أمني عن سدريباإ عسارية واسعة مفا ئة على طوه حدود القطالل في الومإ الا  اشف فيه سقري
 عد  وسائه سانولو ية سسسودمها مواإ االحساله في مرامبة الحدود.

وشملإ السدريباإ العسارية منزاوراإ فزي منطقزة "غزالف غز: "ل وسحرازاإ لاليزاإ العسزاريةل وسوللهزا 
طالق نار بهدف السدري .  إحداث انف اراإ وا 

االحززساله ال نززراه سززامي سر مززانل و ززااإ السززدريباإ بززومر مباشززر مززن مائززد المنطقززة ال نوبيززة ل ززيئ 
الزززا  ازززان مزززن بزززين مزززن أداروا الحزززر  األويزززر  علزززى غززز:  فزززي الصزززيف الماضزززي المسزززما  بزززز"ال رف 
الصامد". ومبيه البدا في يا  السدريباإ المفا ئةل أعلن ال يئ ا سرائيلي أنه سيبلغ الساان في سلزك 

 المناطقل حاه ومول أحداث حقيقية.
ا سزرائيلي إن يزا  المنزاور ل سزوسي فزي إطزار أنشزطة مسنوعزة وس زر  علزى مزدار وماه الناطق العسزار 

العززاه مززن أ ززه سحسززين ال هو:يززة العسززارية عنززد  بهززة غزز:  وغايسهززا سحسززين مززدراإ القززواإ المسززلحة. 
وأضززاف أن ال ززيئ أعززد مسززبقا لهززاا السمززرينل الززا  مززن المماززن أن يززسه إشززراك السززاان فيززه للسززدري  

ث طززار . ودامزززإ السززدريباإ العسززارية فززي غززالف غززز:  مززن سززاعاإ صززبا  يزززوه علززى إماانيززة حززدو 
 أم ل حسى ساعاإ المساا.

وأعلنإ مياد  ال بهزة الداوليزة ا سزرائيلية أيضزا أن يزا  السزدريباإ سسسزسمر حسزى يزوه األربعزاا المقبزه 
 في منطقة سه أبي  وعدد من المناطق القريبة من الضفة الغربية.

ألززف  نززد  مززن مززواإ االحسيززاطل  02سززرائيلية فززإن يززا  السززدريباإل يشززارك فيهززا وحسزز  السقززارير ا 
وثالثة آالف من القواإ الن امية بما فيها سال  ال و واالسسوباراإ والوحداإ الواصة السابعة للقياد  
العسززارية العامززة. وسهززدف إلززى رفززإ مسززسو  ال اي:يززة لززد   ززيئ االحززسالهل فززي المنززاطق المرشززحة 

 للسوسر.
 32/2/3102لقدس العربي، لندن، ا

 
 يديعوت أحرونوت: الجيش اإلسرائيلي يبحث تقليص االحتياط وتعزيز التدريبات .22

اشزفإ مصزادر إعالميزة عبريزة أن  ززيئ االحزساله يعمزه علزى وطززو  دراماسيايزة يزدفها سع:يز: سززال  
 اليابسةل بمي:انية محدود ل في موا هة السهديداإ المطروحة. 

عوإ أحرونوإ" العبرية الصادر  اليوه األحدل أن مزن بزين المهزاه المرا:يزة لزرئي  واسبإ صحيفة "يدي
ييئة األرازان ال ديزد غزاد  اي:نازوإل وزاله الفسزر  القريبزةل سزدعيه سزال  اليابسزة الزا  سزه إيمالزه فزي 
السزززنواإ األويزززر  مقارنزززة بوسززززلحة ال زززو واالسزززسوباراإ السزززي حصززززلإ علزززى األولويزززة فزززي المي:انيززززاإ 

 امخ العملية. والبر 
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وأضافإ أن سحقيقاإ الحزر  علزى غز:  "ال زرف الصزامد"ل اشزفإ الف زو  بزين مسزسو   اي:يزة سزال  
 اليابسة مقابه السهديد العيني لينفاقل ونشاط حراة حما . 

وماه ضابط ابير في سال  اليابسةل والمسسوه عن اسسوالص العبزرل لصزحيفة "يزديعوإ احرونزوإ" 
مة أن سززال  اليابسززة لززه يصززه لل هو:يززة الاافيززة للحززر ل وبززده السناززر لززالكل انززه "ي زز  القززوه باسززسقا
 ي   سصحي  الوضإ". 

وأشززارإ الصززحيفة إلززى أن رئززي  األراززان غززاد  اي:ناززوإ أوعزز: إلززى نائزز  القائززد العززاه يئيززر غززوالن 
:يزة بسحويه مي:انياإ من ال يئ واله عملية السن يإ الزداوليل فزي سزبيه الحفزا  علزى مسزسو  ال اي

 واالسسعداد للحر ل السي وضعها في مقدمة ايسماماإ ال يئ. 
ومالززإ الصززحيفة سقززرر :يززاد  سززدريباإ سززال  البززر والمززدرعاإل ومنززإ إلغززاا سززدري  الوحززداإ الن اميززة 
لصززال  اسززسنفاريا فززي حززاالإ الطززوار  اال بسصززري  اسززسثنائيل ومطالبززة الضززباط بززإدار  الموززاطر فززي 

 اإ. سبيه عده الم  بالسدريب
وفي إطزار االسزسنسا اإل سقزرر سقلزيص ح زه مزواإ االحسيزاطل وسزدري  القزواإ المسبقيزة بشزاه صزارهل 
بحيث سصب  مواإ االحسيزاط أصزغر ولازن أاثزر سزدريبال ويزاا يعنزي سسزري  آالف ال نزود مزن الودمزة 

 عاما.  22 – 20االحسياطية في  يه يسراو  نسبيا بين 
ه آور يسحدث عن سقليص القواإ الدائمة السي سنفا العمليزاإ فزي وأشارإ الصحيفة إلى أن يناك سو 

 الضفة وغ:  ولبنانل وسحويلها إلى السدريباإ.
 33/2/3102فلسطين أون الين، 

 
 "إسرائيل" هجرت يهود العراق بمساعدة األكراد ودفعت أمواًل للمغرب للسماح لليهود بالهجرة .23

اليهزود القزادمين مزن الزدوه العربيزة وا يحزاا بزونهه  : في  ه الم:اعه ا سرائيلية حوه حقوق03عر  
ي ززروا مسززرا سززاراين ممسلاززاسههل فززي محاولززة الوززسالق ملززف يززراد لززه أن يوسزز:ه مززإ حززق الفلسززطينيين 
الزاين امسلعززسهه إسزرائيه مززن وطزنههل نشززر ا عزاله العبززر  وزاله يززاا األسزبول سقريززرين يفنزدان المزز:اعه 

  لليهززود مززن الززدوه العربيززة ويوضززحان بززون إسززرائيه وضززعإ وططززا ا سززرائيلية حززوه السه يززر القسززر 
 لسه يريه و لبهه  سرائيه.      

يزرو  ضزابط الموسزاد السزابق مينزاحيه ليفوبسزايل الزا  عزرف وزاله ودمسزه باسزه يناحيزك نبزوإي فزي 
صزف اسا  مااراسه ايفية سه ير يهود العراق إلى إسرائيهل امزا يزورد فصزال عزن ودمسزه فزي لبنزان وي

 لقاا  مإ بين بشير ال ميه ومناحيه بيغين.
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الاسا  الزا  يحمزه عنزوان يالازون ومزا فيزهل مصزة ر زه موسزادي والزا  نشزرإ صزحيفة ييز رس ي اليزوه 
ملوصه يلقي الضوا على عالماإ إسرائيه مإ أاراد العزراق منزا سزسيناإ القزرن الماضزي ودور يزسالا 

 في مساعد  إسرائيه على سه ير يهود العراق.
واان سقرير نشر في ملحق صحيفة ييديعوإ أحرونوإي يوه أم  اشزف النقزا  عزن عمليزاإ سه يزر 
يهود المغر   سرائيه وحس  السقريزر فزإن إسزرائيه دفعزإ أمزواال للمغزر  للسزما  لليهزود بزاله ر  وسزه 

 دوالر لقاا اه واحد. 321ألف يهود  مقابه  31سه ير 
 33/2/3102، 41عرب 

 
 رئيس الموساد األسبق يكشف العالقة بين الموساد والمسيحيين في لبنانكتاب جديد لنائب  .24

:ييززر أنززدراو : صززدر فززي إسززرائيهل اسززا   ديزد سحززإ عنززوان "العززاله ومززا بززهل مصززة ر ززه  –الناصزر  
 الموساد" لنائ  رئي  الموساد األسبق نحيك نافوإ. 

لمسلّزف وصزص فصزوالق (ل الزا  نشزر مرا عزةق للاسزا ل فزإّن اISRAE DEFENCEوبحسز  مومزإ )
 ااملةق للعالماإ بين إسرائيه ولبنان ووصوصاق عائلة ال ميه.

وماه المسّلف في ياا السياق إّن مسه )سيفيه( في الموساد بقيادسه ماد السحضيراإ لحر  لبنان األولزى 
ل واك شمه مياه ماد  من الموسزاد ومزن ال زيئ ا سزرائيلّي بزإ راا  زوالإ فزي أر  0633في العاه 

لمعراة القادمةل وسحضير األرضّية السياسّية في لبنان المسيحّية للحر ل م شزّددقا علزى أّنزه ازان علزى ا
 عالمٍة وطيدٍ   دقا مإ عائلة ال ميه.

ولفإ الاسا  إلى أّنه بعد م :ر  صبرا وشاسيالل واالدعزاااإ السزي سزامها العديزد مزن ليسزرائيليين بزوّن 
ابزززة حزززر  وديعزززةل األمزززر الزززا  وّ زززه أصزززابإ االسهزززاه ل هزززا: الحزززر  األولزززى علزززى لبنزززان اانزززإ بمث

الموسادل حيث سّه اسهاه مسّلف الاسزا  بسحمزه المسزسولية عزن الفشزه مزن مبزه ل نزة السحقيزق الرسزمّيةل 
السي سّه سشزايلها بعزد أْن وضزعإ الحزر  أو:اريزا. وسزابإ المومزإ ا سزرائيلّي مزائالق إّن المسلّزف و زد مزن 

ل مهور ا سرائيلّي بوّنه لي  مسهمقال عالو  على الكل شّدّد في اسابه ال ديزد علزى المناس  أْن يقوه ل
أّن رئززززي  الموسززززاد فززززي الززززك الحززززينل يسسززززحاق حززززوفيل عززززار  الحززززر  علززززى لبنززززانل واززززان ي رسززززله 
لال سماعزززاإ مزززإ المسزززسو  السياسزززّي لي عّبزززر عزززن معارضزززة ال هزززا: ورئيسزززه ومادسزززه عزززن معارضزززسهه 

 للحر .
ّلف فصوالق ااملة لشر  واشف العالماإ السي أمامها الموساد ا سرائيلّي مإ المسيحيين وحّصّص المس 

فززي لبنززانل ويسّاززد علززى أّن المصززال  ا سززرائيلّية فززي بززالد األر: اوسلفززإ اثيززرقال عّمززا اانززإ عليززه فززي 
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بهززا حقبززة بززن دافيززد بززن غوريززونل يسسززحاق رابززينل منززاحيه بززيغن يسسززحاق شززامير. وفززي مقابلززٍة أدلززى 
  ااعة ال يئ ا سرائيلّي عاد وارر أّن الموساد عار  وبشدٍ  الحر  وحّار من طورسها.

أّما بالنسبة للعالماإ مإ المسيحيين فقاه: رأبنا في المسيحيين العامه الا  سي ساعدنا اثيرقا على طرد 
ّن و:يزر األمززن عناصزر منّ مزة السحريزر الفلسزطينّية وال زيئ السزورّ  مزن لبنزان. واشزف النقزا  عزن أ

ا سزرائيلّي فززي الزك الحززينل أرئيزه شززارونل سززافر ألّوه مزّر  إلززى العاصزمة اللبنانّيززة بيزروإ فززي اززانون 
ل واان برفقسهل حيث ا سمعا يناك مإ بشير ال ميزه واميزه شزمعون. 0633الثاني )يناير( من العاه 

علزى اسزسعداد لسقزديه المسزاعد  وأضاف مائالق إّنه واله ال لسة ماه شزارون ل:عمزاا المسزيحيين: نحزن 
لاززهل ولاززن بالم قابززه علززياه أْن سعسرفززوا بدولززة إسززرائيهل وس وّمعززوا معهززا علززى اسفززاق سززالٍهل ولاززن بييززر 
ال ميه رّد عليه بالقوه: ال نقدر على الكل ألنّنا ن ريد الحفا  على  سر مإ الوطن العربّيل وشارون 

 غض  من الرّدل على حّد موله.
ر ال ميه فقاه إّنه اان شابقا مندفعقا ومليئقزا بالثقزة بزالنف ل ويسصزّرف بحز:ٍه وبشزّد ل ونحزن أّما عن بشي

لززه ن ّحزز  الززك. وسززابإ مززائالق: بمززا أّن بشززير ورث رئاسززة ال مهوريززة عززن والززد ل فقززد أردنززا أْن يفعززه مززا 
بعززد مقسززه  رفزز  والززد  أْن يعمززهل أْ  االعسززراف بإسززرائيه. عززالو  علززى الززكل اشززف النقززا  عززن أّنززه

بشيرل شارك في ال نزا: ل ووزاله مراسزيه الزدفن مزاه لزه الوالزد بييزر: أمزينل سزياون أشز إ مزن شزقيقهل 
 وسي قّده لاه ما طلبسمو ل اما ماه  ااعة ال يئ ا سرائيلّي.

 30/2/3102رأي اليوم، لندن، 
 
 "إسرائيل": عريضة ضد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة .25

علزى عريضزة سطالز  رئزي  الدولزة العبريزة بعزده ساليزف  03سزرائيليين وعزر  الناصر : ومزإ مئزاإ ا 
 بنيامين نسنيايو مهمة سشايه الحاومة.

مززن العززر  واليهززودل وززاله سززاعاإ فقززط: "إننززا  0011و زاا فززي العريضززة السززي ومززإ عليهززا أاثززر مزن 
العربيززة فززي مصززدومون مززن سحززري  رئززي  حزز:  اللياززود بنيززامين نسنيززايو المسواصززه ضززد ال مززايير 

إسزرائيهل حيززث دعززا فززي يززوه االنسوابززاإ ال مهزور اليهززود  للوززرو  والسصززويإل ألن العززر  يسوافززدون 
بشاه ابيرل إلى صناديق االمسرال". وناشد المومعون على العريضة رئي  الدولة العبرية بعزده ساليزف 

فين نسنيززززايو بالشززززوص نسنيززززايو بسشززززايه الحاومززززةل حفا ززززاق علززززى القززززيه الديمقراطيززززة والمسززززاوا ل واصزززز
يشار إلى أن حملة  مإ السواميإ ال س:اه مسواصلةل ومن المسومإ أن  المحر  السفرمة وارايية اآلور.

 س:يد أعداد المومعين عليها واله األياه القادمة.
 33/2/3102قدس برس، 
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 مغٍن إسرائيلي: اخترتم زعيمًا يعدنا بالموت .26

وف افيف غيفنل على صفحسه في مومإ السواصه اال سماعي الناصر : نشر المغني ا سرائيلي المعر 
 "فيسبوك"ل سصريحاإ شديد  الله ة ضد انسوا  ا سرائيليين لليمين المسشدد. 

ووصف غيفن يوه االنسواباإ في إسرائيه بونه "يوه النابة لمعسار الساله" مسهما بنيامين نسنيايو بز 
سقوه سلطسه على سوويف الشع ل وأموه لاه  "العنصرية". وأضاف "الشع  انسو  مر  أور  من

الاين وضعوا أوراق بيبي )نسنيايو( في الصناديقل ر اا ال سباوا عندما يموإ أوالداه في العملية 
 العسارية القادمةل لقد اوسرسه :عيما يعدنا بالموإ ولي  الحيا ".

 33/2/3102قدس برس، 
 
 ستوطنًا يقتحمون األقصىم 120القدس المحتلة: اعتقال مسن وشاب وأكثر من  .27

وفا: اعسقلإ مواإ االحساله وعناصر من شرطسه الواصة أم ل الم سن را ي أبو الحمص  –القد  
من ساان مرية العيسوية وسط القد ل واله ورو ه من المس د األمصى من  هة با  السلسلة 

أبو غربية مبالة با  وامسادسه إلى أحد مراا: السوميفل فيما اعسقلإ مواإ االحساله الشا  محمد 
في الومإ ااسهل اعسد  مسسوطنون واله ورو هه من المس د األمصى من  هة با   السلسلة.

السلسلة على عدد من السيداإ الم بعداإ عن المس د األمصى بالضر  والراه باألر هل والشسائه 
 وسا  شا  عليهن سحإ حماية مواإ االحساله.

 د األمصى صبا  أم  من با  المغاربة بم موعاإ صغير  مسسوطنا المس 031وامسحه أاثر من 
 ومسسالية وبحراساإ مشدد  من عناصر الوحداإ الواصة بشرطة االحساله.

واار أحد العاملين في األوماف ا سالمية أن م موعة من السيداإ المرابطاإ في المس د سصدإ 
س ا  وبسلسلة بشرية أ برإ لمسسوطنين حاولوا الصعود باس ا  مس د مبة الصور ل بصيحاإ اح

ورا هه من األمصى.  شرطة االحساله على سح  المسسوطنين وا 
32/2/3102الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 ألف أسرة في غزة 47"األونروا" تشرع في توزيع حصص غذائية استثنائية على  .28

ائية اسسثنائية غ: : شرعإ واالة غوث وسشغيه الال ئين الفلسطينيين "األونروا" بسو:يإ حصص غا
( عائلة من موسلف مناطق مطال غ:  ا :ا من اسس ابة "األونروا" المسما  111ل01لما يقر  من )

 في غ: .  3100"السعافي المبار" لصرال 
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مرا:ا للسو:يإ سابعا  03وأوضحإ "األونروا" انه سيسه سسليه الحصص للعائالإ المسسحقة عن طريق 
اإ األونروا في غ:  ساوإ أندرسون: "سومن "األونروا" أن يناك ليونروا. وماه مساعد مدير عملي

اآلالف من العائالإ في غ:  سااف  من ا ه سدبير أمور معاشها األساسية عق  الصرال المدمر 
 الصيف الماضي".

( ال ئيل 111ل393وأضاف أن "األونروا" سسسمر في سوفير المساعد  الغاائية المنس مة لحوالي )
ولية في ان نقوه بعمه اه ما يمانها لسلبية الحا اإ األساسية لال ئين األاثر حا ة وان لديها مسس 

الاين سقدموا بطلباإ للحصوه على ا عانة الغاائيةل ولان له يسه بعد االنسهاا من مرا عة حاالسهه 
 أو إدرا هه في مائمة المسسحقين".

( 111ل3ي سقدمها "األونروا" يوميا لحوالي )وسوسي عملية السو:يإ يا  مضافة إلى المعونة الغاائية الس
 ( مرا: س مإ سابإ ليونروا في أنحاا مطال غ: .00نا:  داولي يسويهه )

32/2/3102الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 القدس: نشطاء يتظاهرون ضّد إخالء بيت فـي الـبلـدة القـديمـة لصالـح مـستـوطنيـن .29

طي الساله األ ان  وا سرائيليين والفلسطينيينل أم ل ضد القد  ز وااالإ: س اير عشراإ من ناش
إوالا عائلة فلسطينية من من:لها في البلد  القديمة في القد  الشرمية المحسلةل لصال  المسسوطنينل 

 بحس  مصور لواالة فران  بر .
ا ل بينم0622واانإ عائلة ص  لبن اسسو رإ المن:ه القري  من باحة المس د األمصى في "عاه 

اانإ القد  الشرمية سحإ السياد  األردنية" بحس  ما ماه رأفإ ص  لبن الا  يقيه في المن:ه مإ 
وال س:اه سحمه صفة المسسو ر  0629والديه وشقيقسه وعائلة أويه. وأضاف "ولدإ والدسي في عاه 

 المحمي".
ليةل مده عشرون شرطيا آاارل عشية االنسواباإ ا سرائي 09وأورد بيان و:عسه العائلة انه "في صبا  

برفقة المسسوطنين الاين رغبوا في طردنا". ومنا الك الومإل يسوافد عشراإ النشطاا األ ان  
والفلسطينيين إلى من:ه العائلة. وحمه عشراإ منهه أم  الفساإ سدعو إلى عده طرد العائلة وأور  

 ضد السميي: في سياساإ ا ساان.
المسضرر أحمد ص  لبن: إن السضامن في يا  المرحلة يعسبر وماه الباحث في شسون االسسيطان و 

 عاما. 91أيه أسلحة العائلة للحفا  على العقار الا  سقطنه منا ما ي:يد على 
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وبا ضافة إلى البناا في األحياا االسسيطانية في الشطر الشرمي المحسهل يل و المسسوطنون 
ي القد  الشرمية عبر سلسلة من الصفقاإ ا سرائيليون إلى االسسيالا على أمالك فلسطينية ف

 المشبوية وباسسوداه سماسر  فلسطينيين أو شرااإ ويمية لسع:ي: االسسيطان.
32/2/3102األيام، رام هللا،   

 
 صيادين معتقلين لديها 9نقابات عمال غزة: ندعو السلطات المصرية لإلفراج عن  .31

باإ عماه فلسطين في غ:  )غير مصطفى حبوئ/ األناضوه: دعا االسحاد العاه لنقا-غ:  
صيادين ماه إن القواإ البحرية  6حاومي(ل اليوه األحدل الحاومة المصرية إلى ا فرا  عن 

 المصريةل أومفسهه يوه ال معة الماضيل على الحدود البحرية بين مطال غ:  ومصر.
ومإ أن سقده مواإ لينباا نسوة منه: "له نس” األناضوه“وماه االسحاد في بيان صحفي وصه مراسه 

صيادين فلسطينيين يوه ال معة الماضي على الحدود البحرية  6البحرية المصرية على اعسقاه 
المصرية الفلسطينية في الومإ الا  يواصه فيه  يئ االحساله ا سرائيلي عدوانه الممنهخ ضد 

 الصيادين لمنعهه من ممارسة عملهه".
ا  عن الصيادين الفلسطينيين المعسقلين لديها الاين ال ندعو السلطاإ المصرية إلى ا فر “وأضاف 

 ”.يعملون إال من أ ه سوفير موإ أطفالهه
وحسى مساا اليوه األحدل له يصدر أ  سعليق رسمي من مبه السلطاإ المصرية بشون الوامعةل غير 

 ية.أنها عاد  ما سسهه الصيادين الفلسطينيين في مثه سلك الومائإ باوسراق ميايها ا مليم
32/2/3102القدس العربي، لندن،   

 
 لجنة المتابعة: إحياء "يوم األرض" عبر مسيرات ومهرجانات مركزية والتصّدي لمواقف نتنياهو .30

:يير أندراو : عقد الم ل  المرا:  لل نة المسابعة العليا لل مايير العربية في الداوه –الناصر  
اس  الل نة في الناصر ل بحث واللهل بشاه الفلسطينّي ا سماعا ياماقل يوه أم  السبإ في ما

مرا:  وأساسي مضية إحياا الاار  السنوية ليوه األر  الوالدل وبحضور ومشاراة مع ه أعضاا 
الم ل  المرا:  لل نة المسابعة العليال وبعدما أ سفق على ِإر اا بحث القضايا السن يمية الهامة إلى 

ا اار  يا  المناسبة الوطنية الافاحية الوحدوّيةل في ما بعد إحياا اار  يوه األر ل سقرر إحيا
الثالثين من آاار القاده )يوه االثنين( عبر سن يه مسير  مرا:ية مطرية في مرية دير حنا ال ليليةل 
إضافة إلى مهر ان مرا:  مطر  في منطقة النق ل في اليوه نفسهل بحيث س َفوِّ  ل نة السو يه 
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ون مإ السلطاإ المحلية والل ان الشعبيةل  مرار السفاصيه النهائية العليا لعر  النق ل وبالسعا
 للمهر انل ال سّيما ماان سن يمه.

اما سقرر ساليف ل نة مسابعة السعليه العربّيل إلى  ان  المبادراإ األور ل بإعداد ماد  سثقيفية 
لعربيةل وسوصيص سربوية حوه اار  يوه األر ل وسو:يعها على المدار  والمسسساإ السعليمية ا

 ساعاإ دراسية سثقيفية في المدار  العربية على مدار أ سبول يوه األر .
ل  القضايا  ياا وأعلنإ ل نة المسابعة العليا عن إطالق سلسة ِحواراإ داولية حوه وفي ص 
والسحدياإ السي سوا ه ال مايير العربية الفلسطينية في البالدل وايفية موا هسها على موسلف 

 ياإ. المسسو 
من  ان  آور رفضإ الل نة بشدَّ  حملة السصريحاإ السحريضية والفاشية لرئي  الحاومة بنيامين 
ا َسوداويقا ووطيرقا للعنصرية والفاشية الرسمية  نسنيايول س ا  ال مايير العربيةل واعسبرسها سسوي ق

في الم سمإ ا سرائيلّيل ا سرائيليةل والسي سشّاه بيئة حاضنة وداعمة للعنصرية والفاشية الشعبية 
حيث يغاّيان بعضهما البع ل وأّادإ الل نة على موا هسها وسصّديها لها  الحمالإ وحدويقا 

 و ماعيقا. 
33/2/3102رأي اليوم، لندن،   

 
 مليار دوالر 1.234بـ  مناطق السلطةالخارج تفوق نظيرتها األجنبية في  استثمارات فلسطينيي .32

ناضوه: أ هرإ أرماه وبياناإ صادر  عن ال ها: المرا:  ليحصاا راه هللا /محمد وبيصة/ األ
الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية )المسسسة القائمة بوعماه البنك المرا: ( أن اسسثماراإ 

مليار دوالر حسى  03320الفلسطينيين في الوار ل فامإ االسسثماراإ األ نبية في الداوه بنحو 
 نهاية العاه الماضي.

ل ها: المرا:  ليحصاا وسلطة النقد في بيان حصلإ واالة األناضوه على نسوة منهل وماه ا
مليار دوالرل مو:عة بين  2362اليوه األحد إن إ مالي االسسثماراإ الفلسطينية في الوار  بلغإ 

اسسثماراإ مباشر  وودائإل واسسثماراإ في محاف  اسسثماريةل وشالإ االسسثماراإ الوار ية لقطال 
 من إ مالي االسسثماراإ الوار ية لالمسصاد الفلسطيني. %1030نوك نحو الب

في المقابهل بلغ إ مالي االسسثماراإ األ نبية في فلسطين )الضفة الغربية ومطال غ: (ل حوالي 
مليار دوالر أمريايل سو:عإ بين اسسثمار أ نبي مباشرل واسسثماراإ في محاف  اسسثماريةل  03109

 قا لبياناإ ا حصاا وسلطة النقد الفلسطينية.ومرو  وودائإل وف
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من إ مالي  %23وعلى المسسو  القطاعيل شالإ االسسثماراإ األ نبية في مطال البنوك حوالي 
 االسسثماراإ األ نبية في االمسصاد الفلسطيني وفقا للبياناإ الحاومية.

لوار ي على االمسصاد وماه البيان إن المسشراإ األولية سشير إلى أن إ مالي رصيد الدين ا
مليار دوالرل سو:ل بين دين على القطال  03221الفلسطيني مد بلغ حسى نهاية العاه الماضيل 

ل والقطاعاإ األور  )الشرااإ المالية %3236ل ومطال البنوك بنسبة %9636الحاومي بنسبة 
ين الشرااإ السابعة ل واالمسرا  ب%236وغير المالية والمسسساإ األيلية واألسر المعيشية( بنسبة 

 .%132والمنسسبة 
ل مرابة 3100ياار أن إ مالي الدين العاه والمسووراإ على السلطة الفلسطينيةل بلغ حسى نهاية عاه 

 مليار دوالرل وفق أرماه المي:انية الفلسطينية عن العاه الماضي. 03221
33/2/3102رأي اليوم، لندن،   

 
 بنك فلسطينبسهم  مليون 12 على مليون دوالر 30صفقة بـ  .33

مليون سهه على بنك فلسطين إلى سس يه سداوالإ  03أيهه أبوغوئ: مادإ صفقة بنحو -راه هللا
 مليون دوالر. 20نشطة في بورصة فلسطين وصلإ إلى نحو 

 21واسسحواإ صفقة بنك فلسطين على نصي  األسد من السداوالإل إا وصلإ ميمسها إلى نحو 
ر المدير العاه لشراة المسحد  ليوراق المالية لز"الحيا  ال ديد " إن مليون دوالر. وماه أحمد عما

 من م مه أسهه البنك. %1م موعة الورافي الاويسية باعإ حصسها في بنك فلسطين والبالغة نحو 
وماه بنك فلسطين في بيان له أم  إن يا  الصفقة سوسي سرسيوا لمبدأ الشفافية وا فصا  وعدالة 

المعلوماإ ل ميإ المسسثمرينل وحفا ا على اسسقرار السوقل معلنا عن ن احه في  الوصوه إلى
اسسقطا  عدد من الصناديق االسسثمارية الدولية ومسسثمرين فلسطينيين محليين ومغسربين ومسسثمرين 

 ولي يين.
32/2/3102الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 جد األقصى تؤكد طبيعة الكيان العدوانية"مجابهة التطبيع": االعتداءات الصهيونية على المس .34

الدسززسور: مززاه رئززي  الل نززة السنفيايززة العليززا لحمايززة الززوطن وم ابهززة السطبيززإ الززداسور احمززد  -عمززان 
العرمززوطي إن االعسززداااإ الصززهيونية المساززرر  علززى المسزز د األمصززى أولززى القبلسززين وثالززث الحززرمين 

الزا  ال يزسمن باألديزان السزماوية وال يقزيه و:نزا لهزا وان يزاا سساد الطبيعة العدوانية للايزان الصزهيوني 
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الايززززان يسززززسهدف المقدسززززاإ ا سززززالمية ويقززززوه بهززززده المسززززا د ودور العبززززاد   لحززززاق األا  المعنززززو  
 والنفسي بوبناا العر  المسلمين.

اإ وطال  في سصري  صحفي الحاومة بسحمه مسسولياسها س ا  المقدساإ ا سالمية وبحث االعسداا
 على المس د األمصى مإ  ميإ دوه العاله وفي م ل  األمن السواا ا  راااإ الرادعة لها.

وأاد أن حماية المقدساإ ا سالمية والمسز د األمصزى يزي وا ز  علزى ازه عربزي ومسزله وال بزد مزن 
 .وضإ حد لها  الممارساإ السي لن سنسهي ما داه العر  والمسلمون منشغلين عن القضية الفلسطينية

وبزززين أن الحقزززائق الساريويزززة سسازززد أن أر  فلسزززطين الهزززا أر  عربيزززة مزززن البحزززر إلزززى النهزززرل وأن 
االحزززساله إلززززى :واه مهمززززا طززززاه الزززز:منل وأن المقاومززززة يزززي السززززبيه الوحيززززد لسحريريززززا مززززن االحززززساله 

 الصهيوني.
 32/2/3102الدستور، عمان، 

 
 النائب المسلماني: القدس واألقصى خط أحمر .35

رأ : مزززززاه النائززززز  أم زززززد المسزززززلماني إن االنسهاازززززاإ المسازززززرر  وامسحامزززززاإ المسزززززسوطنين الززززز –عمزززززان 
وال ماعاإ اليهودية المسطرفة وأداا صلواسهه وشعائريه في المس د األمصى وسدنيسه يي إثباإ أايزد 
للموططاإ الصهيونية السي سدبر ضد . ولفإ إلى أنباا سساد الس هي: لمحاوالإ بناا الهياه الم:عوه 

 وان ينالك سياراإ دينية يهودية عديد  سسبنى ياا الموطط البغي .
وماه المسلماني إن الحملة السي يقوه بها اليهود ضد أولى القبلسين وثالث الحرمين الشزريفين ي ز  أال 
يسززاإ عليهززا فززي  ميززإ إر ززاا العززاله ا سززالمي داعيززا إلززى رد حززا:ه ومززو  مززن مليززار ونصززف الميززار 

 مسله في العاله.
وااد انه ي   أن يعله يسالا المغسصبون الصهاينة إن مدينة القد  والمسز د األمصزى وزط احمزر ال 

 يمان القبوه بس او:  مهما الف األمرل وان سالفة ياا السصرف األحمق سساون باي ة الثمن.
 32/2/3102الرأي، عمان، 

 
 اتيجي العربيصبيح: القضية الفلسطينية ما زالت تحتل الصدارة في التفكير االستر  .36

الوليخ: اشف السفير محمد صبي  األمين العاه المسزاعد لل امعزة العربيزة لشزسون فلسزطين  -القاير  
واألراضي المحسلة عن مشزرول اسزسراسي ي عربزي سزيسبنا  القزاد  العزر ل وزاله ممزة شزره الشزي ل السزي 

 لسيسي.سعقد يومي السبإ واألحد المقبلينل برئاسة الرئي  المصر  عبد الفسا  ا



 
 

 
 

 

           31ص                                     2232 العدد:    32/2/3102 االثنين التاريخ:

وفيمززا يسصزززه بمومزززإ القضززية الفلسزززطينية فزززي ممزززة شززره الشزززي  شزززدد صزززبي  علززى أنهزززا ما:الزززإ سحسزززه 
الصدار  فزي السفايزر االسزسراسي ي العربزيل بحسزبانها القضزية المرا:يزة األولزىل مسومعزاق حزدوث ثمزة مزا 

ياسزي العربزي ينب، عن سطزوراإ سزلبية بعزد فزو: نسنيزايول ويزو مزا يسزسو   ساثيزف الزدعه المزالي والس
للفلسززطينيينل موضززحاق صززعوبة العززود  إلززى مفاوضززاإ السززاله بسززب  انحيززا: الواليززاإ المسحززد  اليززة 

 لموامف الطرف "ا سرائيلي".
 32/2/3102الخليج، الشارقة، 

 
 مليونا دوالر من الكويت لدعم موازنة "األونروا" .37

ليوني دوالر في إطار الزدعه السزنو  اونا: مدمإ الاويإ أم  دعما لواالة )أونروا( بقيمة م –عمان 
الا  سقدمزه للمن مزة األمميزة. وسزله سزفير الاويزإ لزد  األردن د. حمزد الزدعيخ نائز  المفزو  العزاه 

 في )أونروا( ساندرا ميسشه المسايمة الاويسية لد  لقائهما أم  بمقر السفار  في عمان.
ي إطززار المسززايمة الاويسيززة السززنوية ومززاه السززفير الززدعيخ فززي سصززري  لاونززا إن الززدعه الززا  يقززده فزز

للمن مززة يدفززه سقززديه العززون للشززع  الفلسززطيني والعمززه علززى سوفيززف معاناسززه وسلبيززة احسيا اسززه سنفيززاا 
 لسو يهاإ القياد  الاويسية وعلى رأسها سمو أمير البالد الشي  صبا  األحمد.

 32/2/3102السياسة، الكويت، 
 
 الفلسطيني المقيم بالمواطن في الحقوق والواجباتقرار قضائي عراقي باستمرار مساواة  .38

القززد  العربززي: صززدر مززرار مززن م لزز  القضززاا األعلززى فززي العززراق باسززسمرار العمززه بمسززاوا   -بغزداد 
 الال ئين الفلسطينيين المقيمين في العراق بالعراميين من حيث الوا باإ والحقوق.

ن مززرار م لز  القضززاا األعلزى يشززير إلززى وسحزدث منيززر صزبحي نائزز  السزفير الفلسززطيني فززي بغزداد أ
القاضزززي بزززون  3110والصزززادر فزززي  313اسزززسمرار العمزززه بقزززرار م لززز  ميزززاد  الثزززور  المنحزززه المزززرمه 

يعامه الفلسطينيون المقيمون فزي العزراق معاملزة العزراميين فزي  ميزإ الحقزوق والوا بزاإ عزدا ااسسزا  
لزى أن العمزه بهزاا القزرار يازون سزاريا مزا داه ال نسية العراميةل حيث أوض  مرار م ل  القضاا األع

 له يصدر مرار آور يلغيه.
وأاززد السززيد صززبحي لززز"القد  العربززي" أن يززاا القززرار او أيميززة ابيززر  لل اليززة الفلسززطينية المقيمززة فززي 

 العراق وسسومف عليه الاثير من المعامالإ والحقوق في المسسساإ الرسمية العرامية.
فززي بغززداد أحمززد عقززه مززد أشززار فززي سصززري  سززابق للصززحيفة إلززى أن السززفار   واززان السززفير الفلسززطيني

ايسمزإ اثيززرا بهززاا الموضززول وأ ززرإ اسصززاالإ مزإ الحاومززة العراميززة ومن مززة األمززه المسحززد  لال ئززين 
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من أ زه حسزه القزرار مزن اسزسمرار العمزه بقزرار م لز  ميزاد  الثزور  السزابق أو سغييزر . وأشزار صزبحي 
ضززاا األعلززى المززااور لززه يصززه حسززى اآلن إلززى الززو:اراإ والززدوائر الحاوميززة لاززي أن مززرار م لزز  الق

ن السززفار  الفلسزززطينية سززسقوه فزززي األيززاه القادمززة باسصزززاالإ مززإ الحاومزززة  ياززون مل:مززا لهزززا بسنفيززا ل وا 
يصاله إلى ال هاإ المعنية.  العرامية وم ل  الو:راا لمسابعة سنفيا القرار وا 

 3112 الية الفلسطينية المقيمة في العراق مزد انوفز  بشزاه ابيزر بعزد عزاه وياار أن أعداد أبناا ال
نسي ة المالحقاإ والمضايقاإ من من ماإ مسلحة اعسبرإ أبناا ال الية مزن مسيزد  الن زاه األسزبقل 

 اما و هإ اسهاماإ لل الية بالسورط في أعماه إريابية.
 32/2/3102القدس العربي، لندن، 

 
 نتنياهو: ندرس خيارات أخرى متوفرة لضمان عدم سقوط المنطقة في الفوضى أوباما يواصل انتقاد .39

أ ف  : انسقد الرئي  األميراي باراك أوباما سصريحاإ رئي  الو:راا ا سرائيلي المنسهية  -واشنطن 
واليسه بنيامين نسنيايو الا  حار واله حملسه االنسوابية من "وطر" السصويإ الاثيف لعر  إسرائيه 

 واباإ الانيسإ األوير .في انس
وفي أوه سعليقاإ علنية حوه االنسواباإ السشريعية ا سرائيلية السي حقق فيها نسنيايو فو:ا ابيرال ماه 
أوبامززا لصززحيفة ا  يززافنغسن بوسززإ ا لاسرونيززة إن "يززاا النززول مززن الوطابززة موززالف للسقليززد اليهززود  

 العريق".
لبيإ األبي  أن أوبامزا حزار نسنيزايو مزن أن سصزريحاسه وفي ومإ سابق من األسبول الحاليل أعلن ا

األويززر  وززاله حملسززه االنسوابيززة حززوه رفزز  إمامززة دولززة فلسززطينية وسعليقاسززه ضززد العززر  فززي إسززرائيه 
 من شونها أن س بر واشنطن على إعاد  سقييه سياسسها.

النززاوبون العززر  واززان نسنيززايو مززاه فززي سسزز يه فيززديو نشززر يززوه االنسوابززاإ إن "اليمززين فززي وطززر. 
يس هون بشزاه حاشزد إلزى صزناديق االمسزرال". وعشزية االمسزرالل أازد فزي مقابلزة صزحافية انزه لزن يازون 

 يناك دولة فلسطينية في حاه فو: .
وماه أوباما في مقابلة أ ريإ ال معة ونشرإ السبإ انزه "بزالرغه مزن أن إسزرائيه أميمزإ علزى أسزا  

ا زة إلزى إنشزاا وطزن لليهزودل فزان الديمومراطيزة ا سزرائيلية سرساز: )مبزدأ( الزوطن السزاريوي لليهزود والح
 على مبدأ معاملة عادلة لاه فرد في الدولة".

اا ضزال الزكل فاعسقزد إن األمزر لزن  وأضاف "اعسقد أن ياا أفضزه مزا فزي الديمومراطيزة ا سزرائيلية. وا 
مضه معنى الديمومراطيزة فزي  يقسصر على سقديه الارائإ للاين ال يسمنون بوطن يهود ل به سيبدأ في

 ياا البلد".
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وانسقزد أوبامززا أيضززا مومززف نسنيززايو إ:اا إمامززة دولزة فلسززطينية مشززيرا إلززى أن الواليززاإ المسحززد  "سززدر " 
 وياراسها من ا ه الساله في الشرق األوسط.

وززاله ومزاه أوبامززا "نحززن نن ززر إلززى مززا مالززه حرفيززا بزان يززاا األمززر )إمامززة دولززة فلسززطينية( لززن يحززدث 
واليسه ارئي  للو:راال ولزالك علينزا أن نزدر  ويزاراإ أوزر  مسزوفر  لضزمان عزده سزقوط المنطقزة فزي 

وبالرغه من محاوالإ نسنيايو نفي سرا عه عن مومفه السابق من مياه دولة فلسطينيةل أشار  الفوضى".
 البيإ األبي  إلى انه مد يسح  دعمه  سرائيه في األمه المسحد .

األميراززي بالحفززا  علززى السعززاون مززإ الحاومززة ا سززرائيلية علززى الصززعيدين العسززار   وسعهززد الززرئي 
واالسززسوباراسي مززن دون أن يساززد أن اانززإ واشززنطن سسواصززه الومززوف فززي و ززه ال هززود الفلسززطينية 

 للحصوه على اعسراف بالدولة في األمه المسحد .
لالعسززراف بالدولززة الفلسززطينية علززى  وطالمززا عارضززإ الواليززاإ المسحززد  ال هززود داوززه األمززه المسحززد 
 اعسبار انه ي   السوصه إلى الك عبر اسفاق ساله بين الطرفين.

اما حمإ واشنطن مراإ عد  إسرائيه من مشاريإ مراراإ بقيزاد  عربيزة سزدين الدوليزة العبريزة وواصزة 
  الززدولسان ومززن شززون وطززو  اهززا  أن سمثززه انعطافززا فززي العالمززاإ لززه سشززهد انسهااززاإ حقززوق ا نسززان.

عاما على موافقة الرئي  األميراي رونالزد ريغزان علزى سمريزر  21واله سنواإ وربما عقود. ومد مر 
 مراراإ في األمه المسحد  سدين إسرائيه بعدما مصفإ منش إ نووية عرامية.

 واان الرئي  األميراي اسصه ياسفيا بنسنيايو لسهنئسه بفو:  في االنسواباإ السشريعية.
يإ األبي  فزي بيزان إن أوبامزا "سحزدث مزإ رئزي  الزو:راا نسانيزايو لسهنئسزه علزى فزو: ح:بزه"ل وماه الب

 مشيرا إلى أن الرئي  األميراي شدد على أيمية "الشرااة العميقة والدائمة" القائمة بين البلدين.
ينهززا وأضززاف البيززان أن أوبامززا ونسنيززايو اسفقززا "علززى مواصززلة المفاوضززاإ حززوه عززد  مسززائه إمليميززة ب

المسززار الصززع  لحززه النزز:ال ا سززرائيلي الفلسززطيني"ل بينمززا  ززدد أوبامززا السوايززد علززى سمسززك الواليززاإ 
 المسحد  "منا أمد بعيد" بحه الدولسينل بحس  البيان.

وفي المقابلة مإ يافنغسن بوسإ ماه أوباما انه ابلغ نسنيايو في ياا االسصاه الهاسفي انه "سياون من 
 يسمن فيه النا  بشد  بان المفاوضاإ ممانة".الصع  إي اد مسار 

 32/2/3102األيام، رام هللا، 
 
 سيناتور أميركي جمهوري يهدد بقطع تمويل األمم المتحدة إذا تبنت قرارًا لصالح فلسطين  .41

الحيززا  ال ديزد : يززدد السززيناسور األميرازي ال مهززور   ززون مازين بإعززاد  الن ززر فززي  –القزد  المحسلززة 
مسحد  في حزاه وافقزإ علزى مزرار إمامزة دولزة فلسزطينيةل ويزوسي سهديزد مازين فزي أعقزا  سمويه األمه ال



 
 

 
 

 

           20ص                                     2232 العدد:    32/2/3102 االثنين التاريخ:

سقززارير أميرايززة أاززدإ أن ا دار  األميرايززة مززررإ إعززاد  سقيززيه سياسززسها حيززاه إسززرائيه واالمسنززال عززن 
 اسسوداه الفيسو لصال  إسرائيه في م ل  األمن الدولي.

ميرازي إعززاد  الن ززر فزي سمويززه األمزه المسحززد  إاا مززا ومزاه ماززين أمز ل إنززه ي زز  علزى الاززونغر  األ
وافززق م لزز  األمززن علززى مززرار بشززون الدولززة الفلسززطينية. وأضززاف ماززين فززي مقابلززة مززإ برنززامخ "حالززة 
االسحاد" علزى منزا  سزي.ان.ان السلف:يونيزة ا وباريزة أن الزرئي  األميرازي بزاراك أوبامزا ي ز  حسزى أال 

 يفار في مثه ياا القرار.
ماززين إن علززى الززرئي  بززاراك أوبامززا السغلزز  علززى "نوبززاإ غضززبه". وعنززدما سززئه عمززا إن اانززإ  ومززاه

العالماإ األميراية ا سرائيلية عند نقطة وطر  ماه السزناسور مازين ويزو مزن أيزه األصزواإ المسحدثزة 
ي  عن الشسون الوار ية في الاونغر  الزا  يهزيمن عليزه ال مهوريزون "أعسقزد أن يزاا أمزر ير زإ لزرئ

 الوالياإ المسحد  األميراية".
وأضاف مسحدثا لشزباة "سزي إن إن" السلف:يونيزة "سغلز  علزى نوبزاإ غضزبك يزا سزيد  الزرئي . إن مزا 
اا أل:ه اه سياسي باه شيا يقولزه وزاله  ماله بيبي نسنيايو واله حملة انسوابية يو أمه مشاالك. وا 

 ".حملة سياسية فمن الواض  أن ياا سياون محه نقائ طويه
 32/2/3102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مفوض "أونروا": لجنة التحقيق األممية تعلن نتائجها قريبًا في حرب غزة .40

الحيزززا : أعلززززن المفزززو  العزززاه لواالززززة األمزززه المسحزززد  لغززززوث وسشزززغيه الال ئزززين الفلسززززطينيين  -غززز:  
  للسحقيزق فزي اسزسهداف منشز سها بيير اريينبوه أن ل نة السحقيق السزي شزالسها األمزه المسحزد« أونروا»

 «.نسائ ها مريباق »في مطال غ:  واله العدوان األوير سسعلن 
وطالزز  اريينبززوه وززاله حفلززة افسسززا  إعززاد  سوييززه مدرسززة بنززاإ و:اعززة االبسدائيززة السززي سعرضززإ إلززى 

الحيزا  بالعمزه علزى سزوفير حزق السعلزيه و »السدمير والقصف ا سرائيلي واله العزدوان األويزرل ال ميزإ 
لمه أال ير  «الاريمة لساان غ:  وصوصاق األطفاه النا  الم ثقفين يعسمدون علزى »ل مشيراق إلى أن ح 

«. المسززاعداإل وال أمبززه بصززور  مومسززة الززدعه لهززسالا النززا ل أيززه شززيا ضززمان الارامززة واالحسززراه لهززه
ل «ار لقطززال غزز: يعززي  يززداق عوامزز  سززوور إرسززاه أمززواه ا عمزز»امززا حزز  الم سمززإ الززدولي علززى أن 

 والسي سعهدإ بها الدوه المانحة في مسسمر القاير .
يناك اثير من السعهداإ ي   سوايديال رسالسي عندما أمابه اه المانحين يزي أننزا ال يماننزا »وماه: 

على ا طالق أن نومف المساعداإ ا نسانية عن غ: ل أو نسوور عنزدما نزر  الحقيقزة الموسزوية علزى 
غيزر مقبزوه علزى ا طزالق عنزدما نزر  يزسالا الشزبا  مزن دون و زائفل وعشزراإ  األر  ينال ومزن
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اآلالف مززن دون مززوو ل ال يماززن القبززوه بززالك. إاا لززه يززسه احسززراه السعهززداإ وسوايززديال يززاا يعنززي أن 
 «.الغض  وا حباط سي:داد بدر ة ابير 

ناق علزى ا طزالق يقزاي  موسزوية وصزعبة  زداقل وال أر  إنسزا»ووصف األوضال في مطال غ:  بونهزا 
المساعداإ مقابه حقومه وارامسهل والحق في العيئ بحيا  اريمة وأمن واسسقرارل وعلى رغه ما نقدمه 

 «.من مساعداإ لال ئين باسسمرارل إال أنها ال سوا:  العيئ بحيا  اريمة
غز: ل ألنزه  العاله ال يسسطيإ على ا طالق السهر  من مسسولياسه س زا  مزا حزدث فزي»وشدد على أن 

وطير ومعانا  ابير  وغير مسمو  له أن ينسايال وعلى الم سمإ الدولي أن يعمزه  يزداق علزى معال زة 
 «.األسبا  السي أدإ إلى ياا الوضإ

ي دمر االمسصادل ويولق شعوراق بالمالزة والمهانزة واليزو ل »واعسبر أن الحصار المفرو  على القطال 
 «.ن أ ه إعاد  عملية ا عمار و علها سسقده سريعاق وعلى األطراف اافة أن سعمه سوية م

. 32فززي المئززة مزن سززاان غزز:  سحززإ سززن  92ينززاك منبلزة :منيززةل ويززي أن »وواطز  العززاله مززائالق إن 
يسالا بحا ة للعمهل ال عمه وال حيا  وال مسسقبهل يسالا ي ز  مواطبزة حا زاسههل وي ز  سغييزر يزاا 

 «.الوامإ
عبر بها في ياا اليوه. شرف ابير أن أازون ينزال بالزااإ عنزدما أسزاار ال سو د الماإ موية أ »وماه: 

األيزاه السززود السزي عاشززها سززاان غز: . صززع   ززداق أن أسحزدث عززن سلزك اللح ززاإ بعززد مزا سززمعسه مززن 
أطفاه فلسطينل وال شيا يعبر عنهال مبه ثماني أشهر من اآلن اانزإ المزدار  وسزط الزدمار الهائزه 

ومن بينهزا مدرسزة و:اعزة. عنزدما :رسهزا رأيزإ الزدمارل وانزإ غيزر م صزدق الا  سعر  إليه القطالل 
لما يحدث. مها مزة مزدار  وأمزاان مدنيزة غيزر مسورطزة علزى ا طزالق فزي العمليزاإ العسزارية غيزر 

ل فزي إدانززة واضززحة ل زرائه الحززر  السززي ارسابسهززا «مقبزوه فززي القززانون الزدوليل ومززن الناحيززة األوالميززة
 ان على القطال الصيف الماضي.إسرائيه واله العدو 

مززن أ ززه الززكل طالبززإ دائمززاق بالمحاسززبة والسحقيززق فززي مززا حززدث فززي مززدار  أونززروال ألنززه »وأضززاف: 
غير مقبوهل وفي القري  سساون يناك نسائخ من الل نزة السزي شزالها األمزين العزاه ليمزه المسحزد  بزان 

 «.اي مون
 32/2/3102الحياة، لندن، 

 
 من اليابان إلزالة المتفجرات في غزةثالثة ماليين دوالر  .42

ماليزين دوالر للمسزاعد  فزي إ:الزة األلغزاه والمسف زراإ بقطزال  2االسحاد: سايمإ اليابان بمبلغ  –غ:  
غ: ل حيث سشاه مولفاإ الحر  األوير  القابلة لالنف ار وطراق ابيراق على المدنيينل وسعيق العملياإ 
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عاد  ا عمار. ومد ولف   سه مابه لالنف ار  1111العدوان ا سرائيلي األوير على غ:  ا نسانية وا 
 ومسف راإ مدفونة سحإ األنقا .

 32/2/3102االتحاد، أبو ظبي، 
 
 "إسرائيل" تمنع دخول إيرلندية حائزة على جائزة نوبل إلى رام هللا .43

ماغفززززاير  فززززاد  أبززززو سززززعد : اشززززسرطإ السززززلطاإ ا سززززرائيلية السززززما  للناشززززطة ا يرلنديززززة -راه هللا 
مارغيريسا الحائ:  على  ائ:  نوبه للسالهل بزدووه راه هللا للمشزاراة فزي مزسسمر نسزائيل بزالسوميإ علزى 

الززف شززياه. ولززه سبلززغ إسززرائيه مراريززا يززاا لمغافززاير إال فززي اليززوه الززا  اززان  011افالززة ماليززة بقيمززة 
فززي سقريززر نشززرسه صززحيفة يفسززر  فيززه أن ساززون فززي راه هللال ويززو يززوه الومززي  الماضززي.  ززاا الززك 

 ا سرائيليةل في عدديا الصادر أم .« ي رس »
واانإ المحامية الفلسطينية عبير أبو بار مد سو هإ في الثامن من آاار/ مار ل إلى و:ار  الداوليزة 
ا سززرائيلية باسززه ماغفززايرل وأوضززحإ أنهززا مززدعو   لقززاا المززة رئيسززية فززي مززسسمر سززيعقد فززي راه هللال 

 ايا الصحة والسعليه وسماين المرأ .لمنامشة مض
 32/2/3102القدس العربي، لندن، 

 
 دبلوماسي أوروبي: نريد إطارًا عامًا بجدول زمـنـي للـمفـاوضـات وتـوسـيـع "الـربـاعـيـة" .44

عبزززد الزززرسوف ارنزززاسوط: مزززاه دبلوماسزززي أوروبزززي لزززز"األياه" إن اسضزززا  السياسزززة ا سزززرائيلية س زززا  حزززه 
إسزززرائيليةل بمزززا فزززي الزززك  زززدوه :منزززي  -إطزززار عزززاه لمفاوضزززاإ فلسزززطينية  الزززدولسين يفزززر  وضزززإ

  نهائهال مإ سوسيإ لعضوية الل نة الرباعية الدولية لسضه دوال عربية.
سززبانيا عقززدوا مبززه االنسوابززاإ ا سززرائيلية  واززان دبلوماسززيون مززن فرنسززال بريطانيززال ألمانيززال إيطاليززا وا 

سر   ائيليين وعر  اسسعدادا لمرحلة ما بعد االنسواباإ.لقاااإ مإ مسسولين فلسطينيين وا 
ومززاه الدبلوماسززيل الززا  فضززه عززده الاشززف عززن اسززمهل "بعززد أن اسضززحإ السياسززة ا سززرائيلية مززن 
وززاله سصززريحاإ الززرئي  الززو:راا ا سززرائيلي بنيززامين نسنيززايو فقززد بززاإ ينززاك سو ززه عززاه فززي االسحززاد 

اإ مإ  دوه :منزي واضز  مزإ سوسزيإ الل نزة الرباعيزة األوروبي يدعو إلى وضإ إطار عاه للمفاوض
بحيزززث سشزززمه فزززي عضزززويسها دوال عربيزززة". ولفزززإ إلزززى أن "الزززك ي ززز  أن يزززسه بالسنسزززيق مزززإ الواليزززاإ 

 المسحد  األميراية".
وأشار الدبلوماسي إلى سصريحاإ نسنيايو السي سعهد فيها بعده السما  بقياه دولة فلسطينية وبسصزعيد 

 راضي الفلسطينية وسحديدا في القد .االسسيطان في األ
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 وماه بهاا الشون" ي ر  مسابعة السصرفاإ ا سرائيلية عن اث ".
ومن  هسه ماه دبلوماسي غربي أور أن "اسسمرار الوضإ القائه ال يساعد أحد وال يص  في مصلحة 

 أحد ويحمه في طياسه مواطر ابير ".
مضزى بزون نسنيزايو غيزر  زاد فزي سطبيزق حزه الزدولسين وماه لز"األياه": يناك إدراك أاثر من أ  ومإ 

 وان ما ماله واله حملسه االنسوابية اان نسينايو الحقيقي.
وأضاف: ولان ال يمان بقاا الوضزإ علزى مزا يزو عليزه وي ز  أن يازون ينزاك سحريزك للعمليزة ولازن 

 بالسوايد لي  بااإ الطريقة القديمة السي له سثبإ  دوايا.
ينززاك انس ززار لمززا يماززن أن سقززرر  الواليززاإ المسحززد  بهززاا الشززون وفززي ااإ الومززإ وسززابإ الدبلوماسززي: 

 يناك حث ومطالبة غربية ليدار  األميراية بون سعمه على إنقاا الوضإ من االنف ار.
ويزززر  دبلوماسزززيون غربيزززون أن المرحلزززة القادمزززة سحمزززه فزززي طياسهزززا ضزززغوطا غربيزززة علزززى الحاومزززة 

سعلزق باالسزسيطان واسزسئناف سحويزه األمزواه الفلسزطينية وصزوال إلزى العزود  ا سرائيلية وبواصة فيما ي
 إلى مسار حه الدولسين.

ومزززاه أحزززد الدبلوماسزززيين لزززز"األياه": مزززن الواضززز  اآلن أاثزززر مزززن أ  ومزززإ مضزززى بزززون ال احزززد ال فزززي 
 الوالياإ المسحد  وال في أوروبا وال في أ  دولة غربية سثق بنسنيايو أو أمواله".

: ينززاك إدراك واسززإ بزون نسنيززايو وم موعسززه يزدفعون باس ززا  منززإ أ  فرصزة للحززراك السياسززي وأضزاف
وفزي ااإ الومززإ مززن  بعز  السسززهيالإ للسززاان ويززاا غيزر اززاف وغيززر مقبززوهل فالومزإ مززد حززان مززن 

 ا ه الحه السياسي وال يمان االنس ار أاثر من الك.
ية أن سسصزززرف بحامززززةل لقززززد ملنززززا لهززززا أن عليززززه وسزززابإ الدبلوماسززززي: نعسقززززد أن علززززى القيززززاد  الفلسززززطين

االنس ار حسزى إ زراا االنسوابزاإ ولازن عليهزا أال سو زه الضزغط الزدولي مزن إسزرائيه إليهزا عبزر اسوزاا 
 مراراإ سسسدعي االنس ار.

 32/2/3102األيام، رام هللا، 
 
 "جي ستريت": نتنياهو ال يمثل اليهود .45

ود  األميرازي الليبرالزي " زي سزسريإ" انسقزاداإ شزديد  : و ه أعضاا في مسسمر اللوبي اليهز03عر  
ضد رئي  حاومة إسرائيهل بنيامين نسنيايول على ولفية سفوياسه العنصرية ضد المواطنين العر  في 

 يوه االنسواباإ وعلى ولفية رفضه مياه دولة فلسطينية.
المنعقزد فزي واشزنطن ونقلإ صحيفة "ي رس "ل اليوه االثنينل عن أحزد أعضزاا مزسسمر " زي سزسريإ"ل 

حاليززال مولززه إن "ال ميززإ سقريبززا مززالوا إن سصززريحاإ نسنيززايو يززي بمثابززة الوززط الفاصززه لعالمززسهه مززإ 
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إسزرائيه. وحسزى أن أحزديه أضززاف أنزه يفازر بزوال يززنه  علزى ر ليزه وزاله الصززال  مزن أ زه سززالمة 
 إسرائيه".

نسنيزايو عززن سقززديه موعززد انسوابززاإ وأشزارإ الصززحيفة إلززى أن موعززد انعقزاد المززسسمر سقززرر مبززه إعززالن 
الانيسزززإل وأن " زززي سزززسريإ يومزززه بزززون يسزززسغه سفويزززاإ نسنيزززايو والغضززز  الزززا  أثارسزززه فزززي صزززفوف 
اليهود األميرايين من أ ه :ياد  موسه وسوسيإ صفوفه وسقوي  لوبي "أيباك" الا  يعسبر مراز: الزرأ  

 العاه اليهود  األميراي. 
ن عززاميل فززي وطابززه أمززاه المززسسمر "إننززا نقززوه لززرئي  الحاومززة ومززاه رئززي  " ززي سززسريإ"ل  يرمززي بزز

نسنيززايول الززا  يززدعي أنززه يسحززدث باسززه الشززع  اليهززود  الززهل إنززه الل سززيد  رئززي  الحاومززة أنززإ ال 
 سسحدث باسمنا".

وأضزززاف بزززن عزززامي أنزززه علزززى الزززرغه مزززن أن أعضزززاا " زززي سزززسريإ" يشزززعرون بويبزززة أمزززه مزززن نسزززائخ 
ا: فيها نسنيايو لان ياا لي  سب  عاصفة المشاعر في المسسمرل موضحا انسواباإ الانيسإ السي ف

أن السززب  يززو "الغضزز  واأللززه الززا  نشززعر بززه عنززدما نززر  رئززي  حاومززة إسززرائيلي يسززسوده أسززالي  
 من األصواإ في االنسواباإ". %32سوويف موبوا  بالعنصرية من أ ه الوصوه إلى 

شزعر بزه عنزدما نزر  رئزي  حاومزةل فزي محاولزة  نقزاا وأردف بن عامي أن "ياا يزو الغضز  الزا  ن
 لززد  السياسززيل يقززر بمززا يعرفززه الاثيززرونل بمعارضززسه لدولززة فلسززطينيةل وبعززد الززك يحززاوه بززال و ززه 

وأعلززززن بززززن عززززامي أن حراسززززه سززززسمار  ضززززغوطا علززززى ا دار   السرا ززززإ عنهززززا وززززاله أيززززاه معززززدود ".
مانونيززةل ونشززر معززاله اسفززاق دائززه بززين إسززرائيه  األميرايززة مززن أ ززه أن سعززرف المسززسوطناإ أنهززا غيززر

 والفلسطينيين وسوييد مرار م ل  األمن الدولي برسه السبه للسوصه إلى اسفاق.
ومالإ الصحيفة إن الاثيرين في " ي سسريإ" يعسقدون أن سصريحاإ نسنيايو ضد الدولزة الفلسزطينية 

ألميززززرايينل امززززا أن سفويززززاإ نسنيززززايو والسرا ززززإ عنهززززا الحقززززا مّسززززإ بمصززززداميسه لززززد  صززززنال القززززرار ا
العنصرية ضد المواطنين العر  سثيزر غضزبا فزي أوسزاط اليهزود األميزرايين الليبزراليين ومزن شزونها أن 

 س:يد مو  وسوثير " ي سسريإ".
 32/2/3102، 41عرب 
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الزدولي فزي شزون ماافحزة السزدوين أ ف   )ودمزة دنيزا(: طالز  المشزاراون فزي المزسسمر  -أبو  بزي 
في نهاية منامشاسهه السي اسسمرإ ومسة أياه في أبو  بيل بسع:ي: السدابير الرامية إلى الحد مزن يزا  

 اآلفة السي سعسبر أحد أبر: أسبا  الوفياإ في العاله.
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ويززسد  السززدوين إلززى وفززا  شززوص اززه سززإ ثززوانل أ  أن حززوالي سززسة ماليززين شززوص يموسززون سززنوياق 
   يا  اآلفة وفق من مة الصحة العالمية.بسب

وأوصزى المشزاراون فزي المزسسمر الزدولي السزاد  عشززر لماافحزة السزدوينل بسع:يز: سطبيزق بنزود اسفززاق 
ا طززار الصززادر عززن من مززة الصززحة العالميززة ضززد انسشززار السبززغل إا سشززير سومعززاإ المن مززة إلززى أن 

 لحاد  والعشرينل مد يصه إلى بليون.عدد الوفياإ في العاله  راا السدوين واله القرن ا
ويززدعو يززاا االسفززاق وصوصززاق إلززى منززإ ا عالنززاإ للشززرااإ المصززنعة للسزز ائر وح ززر السززدوين فززي 

بلززداق حسززى اليززوه. ودعززا المشززاراون فززي المززسسمر إلززى أن سّسسززإ مائمززة  031األمززاان العامززةل ووّمعهززا 
لفإ المشاراون في المسسمر إلى أن اسزسهالك . و 3103الدوه المومعة لسشمه اه بلدان العاله بحلوه 

السبغ بوشااله اافة يمثه وطراقل ماارين بون السبغ يشاه عامه وطر رئيسياق ليصابة بونوال اثير  من 
األمرا  غير السارية )مثزه السزرطان وأمزرا  القلز  واألوعيزة الدمويزة والسزار  واألمزرا  السنفسزية 

 الم:منة(.
أن مزا يقزار  نصزف المزدونين الحزاليين فزي العزاله سزيموسون  زراا مزر  وحّار من مزو المزسسمر مزن 

 مرسبط بالسبغ.
أمززا لناحيزززة الومايزززةل فقزززد أشزززاد المشزززاراون فزززي المززسسمر الزززا  أنهزززى أعمالزززه فزززي العاصزززمة ا ماراسيزززةل 

 ززر بمبززادر   :يززر  ساسززمانيا السابعززة ألسززسراليال إا إن البرلمززان المحلززي فززي يززا  ال :يززر  يززدر  نصززاق يح
 يززه مزززن دون »بيززإ السبززغ ل ميززإ األشززواص المولززودين فززي القزززرن الحززاد  والعشززرين سمهيززداق لنشززوا 

 «.سبغ
 32/2/3102الحياة، لندن، 
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اي وور " الوبير الصهيوني في الشئون سر مة مرا: دراساإ وسحليه المعلوماإ الصحفية: أاد " ا
الفلسطينية أنه بعد أياه سيبلغ محمود عبا  سن الثمانينل ويو ر ه معافى بشاه عاهل نشيط 
و ليل لانه يدون اثيراقل ويمان له أن يسسغرق سنة او سنسينل لانه بعد أشهر مليلة سيولي ارسيه 

يل وناار للاارثةل لانه أثبإ بوفعاله أنه في صال  بديه له يسحدد بعدل في اليمين يسمونه إرياب
ال:عيه العربي األاثر اعسداال الا  يور  من الحراة الوطنية الفلسطينيةل ألنه في غضون سنواإ 

 مليلة ن   في سثبيإ اسسقرار السلطةل إعمار مدن الضفة واالمسصاد.
لي بعد أبو ما:نل لان معراة وأوض  أنه ال أحد في السلطة الفلسطينية ال يسحدث علناق عن اليوه السا
 الوالفة على ارسيه بدأإ منا اآلنل اثنان  ديان يسنافسان عليهل األوه:
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من مواليد وانيون ل وعمه في الماضي مسسشارا واصاق لشسون األمن وو:ير  20محمد دحالن  -0
ولى الداولية في عهد عرفاإل ويو اريه رو  أبو ما:نل منا حاوه الس مر عليه في سنواسه األ

بعد سيطر  حما  على غ:  اضطر للهر   3111ارئي ل دووله إلى الضفة الغربية مح ورل وفي 
مار  دبيل ومنهما بدأ يوطط عودسه. "دحالن" مدعوه مالياق  من القطال أيضال وحدد مقر  في عمان وا 
من حاومة ا ماراإل ومسورا س ه سقار   د  مإ ماد  حما ل ر اله نشطاا في مويماإ 

 ئين في الضفة وغ: ل وبين الطال  والمحسا ينل واألعماه الويرية لدحالن واسحاد ا ماراإ الال
 سسسند لض  األمواه الاثير ل وسسسهدف أن سضمن له دعما شعبيا في يوه ما.

من الوليهل يسرأ  الل نة األولمبية في السلطة الفلسطينيةل ويو المنص   93 بريه الر و   -3
لعطف لد  ال مهور س ايهل واور  األسا  مربه من أبو ما:ن مما منحه الا  يسسهدف ضمان ا

س ربة ابير  ومعرفة للساحة السياسية. ومثه دحالنل للر و  ماٍ  أمنيل وفي منص  ابير في 
السلطة رئيساق ل ها: األمن الومائيل ويو مقبوه من ال مهور الفلسطينيل يسمسإ بسقدير نسبي في 

ياا الحد أو ااكل من "إسرائيه" أيضاقل وفي السنواإ األوير  صدرإ صفوف حما  ومقبوهل إلى 
على لسانه عد  سصريحاإ منايضة لها بحد ل سسسهدف سع:ي: ماانسه بين ال مهور الفلسطينيل 
وبالمناسبةل إاا ما حه محه أبو ما:ن فسياون الرئي  األوه الا  يسحدث العبرية بطالمة. وأاد 

ن يلحقان دحالن والر و  لوالفة عبا ل ويدعيان السا  الرئاسيل رغه "وور " أن يناك اثنان آورا
 أنهما يعسبران في يا  اللح ة أمه وامعيةل ويما:

سنواإل وس ه  9عاماقل شغه منص  رئي  الو:راا سحإ مياد  أبو ما:ن  92ساله فيا   -2
صاد حصه على ألقابه ن احا ابيرا في م االإ البنى السحسية والماهل لانه ويو الداسور في االمس

ال امعية في الوالياإ المسحد ل مقر   دا من األمريايينل ويي المي:  السي من شونها ان ساون في 
 صالحهل لانه عديه الماضي األمنيل وال يعسبر ابن الشع  الفلسطيني.

بقاقل عاماقل بالمقابهل فيعاني من ميد  وير : أمين سر "فس " في الضفة سا 21مروان البرغوثي  -0
سنةل ولو سقرر العفو عنهل فان سيطرسه في الميدان ضعفإ مإ مرور  02مسبداإ منا  2ومحاوه 
 السنين.

 
 دولة حماس في غزة

وأشار إلى أنه مإ انصرافه لبيسهل سياار أبو ما:ن في "إسرائيه"ل أاثر من أ  شوص آورل ارئي  
عيه فلسطيني اسسقبه بسرحا  في اه سعى  مامة دولة فلسطينية بغير طرق العنفل له يان مبله : 

ل حين 3103سشرين الثاني الواص بههل ااك اليوه عاه  36عواصه العالهل و ل  للفلسطينيين الز 
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حصه على األغلبية في األمه المسحد  لفار  إمامة دولة مسسقلةل ومإ الكل سياار  المسسوطنون 
 يه سهديدا و وديا على الدولة المسسقبلية.اال:عيه الا  رو  لسصفية مشروعهه االسسيطانيل إا رأ  ف

أما لد  أبناا شعبهل سياار عبا  امن  ل  المسولة الفلسطينية سقريبا لاه صالون في العالهل لانه 
ا:عيه في أيامه انقسه المعسار الوطني إلى دولة حما  في غ: ل ودولة فس  في الضفةل سيساارون 

لسي فشلإ اه الومإل لن ينسوا له الصعود االمسصاد  له العداا لوالد مشعه ومساعي المصالحة ا
 الا  وعد بهل وله يوِإ أبدال ولان لن يس ايلوا حقيقة أنه اان ديمقراطيا.

ورغه أن عالمسه بز"إسرائيه" اسسقبلإ بسفهه نسبي لد  سامعيه في الوطن الفلسطينيل رغه أن الشبا  
لان ال مهور الغفير فهه  دا عالماسه المعقد  في الشبااإ اال سماعية وصفو  بالعميه والمسعاونل 

 مإ "إسرائيه"ل واالضطراراإ السي سفرضها عليه.
وحسى اليوهل يحسا  ابو ما:ن إان ال يئ لد  اه ورو  من البالدل اه ضابط في الحا :ل حسى 
 أصغريهل يحق له أن يومف ويسور مافلة رئي  الو:راا رامي الحمد هللال فز"إسرائيه" سسيطر على
اا عارضها الرئي   الم اه ال و  للسلطةل امسصاديال حراة ساانها بين المدنل وسو:يإ ميايهاز وا 

 سي د نفسه معطالل مثه ياسر عرفاإ في حينهل ياا الوامإل يشعر به أبو ما:ن ور اله.
فيما سحدثإ محافه أمنية صهيونية عن حراك السلطة ووطواسها لمحامة ال ناياإ الدولية في 

ويا  وطو  وطير ل سسقيد أيد  "إسرائيه"ل ومح ور عليها السما  بان سحصه"ل ألن القياد  اليا ل 
الصهيونية ملقة في حالة ا دانة في المحامة الدوليةل ألنهه مد يعسقلون لد  وصولهه العواصه 

 الغربيةل لان السبيه إلى اليا  مرصوفة بالمواطر على الفلسطينيين.
اإ شديد  من اه نول على السلطة ورئيسها ردا على المحاامةل وبوسعها فز"إسرائيه" مد سفر  عقوب

حسى أن سرفإ شاو  مضاد ل في ضوا حقيقة أن ابو ما:ن اانل واله حر  غ: ل ال:عيه األعلى 
لحاومة الوحد  مإ حما ل وبفعه ياال يمان اسهامه بالمسسولية المسايمة في إطالق الصواري  

 للبلداإ الصهيونية.
يمان االفسرا  بونه في أثناا والية الحاومة ال ديد  في سه أبي ل سسشهد السلطة  وأضافإ:

الفلسطينية سغييرا للحاهل مشاوك  داق أن ياون أبو ما:ن من يومإ على االسفاق الدائه مإ "إسرائيه"ل 
نه يحسمه  دا أال يشهد  في أياه حياسهل رغه أنه عمه اثيرا على سقده وضإ الفلسطينيينل فيبدو أ

لي  الر ه الا  يمانه أن يساوه على القد ل ويدوه لمفاوضاإ على حق العود ل يو الحلقة 
الثانيةل المسوا:نة والناميةل بعد ياسر عرفاإل ولان ال مهور الفلسطيني يحسا  الحلقة الثالثةل ل:عيه 

 ااري:ماسي يسوا مراراإ صعبة.
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لطة الفلسطينية أن يسمن لفسر  أور  بقاا ووسمإ بالقوه: يمان لن ا ل ولو محدودل في مهاه الس
عبا  في الصور : حااماق منفرداقل غير محبو ل يعمه على سغيير مياد  فس  المحلية في مطال غ: ل 
ويا  وطو  أور  في حملسه السي له سسومف لطرد اه من ي شك فيه امسيد لدحالنل ألن ن احاق 

السه لسدويه النضاه من أ ه اسسقاله سياسيل مسواضعاق في يا  المهاه سي مانه من مواصلة محاو 
رغه أن الك سيدفإ "إسرائيه" ألن سرد على يا  المحاوالإ بوطواإ عقابية أور ل سس:يد من سوا 

 وضإ اه عائلةل وسسشوئ أاثر على أداا السلطة الفلسطينية.
 القناة األولى 

30/2/3102 ، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية،2311الترجمات العبرية   
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 عدنان أبو عامر
وطو  غير مسبومة مامإ بها حما  في األياه األوير  لمواطبة الرأ  العاه الغربي باللغة ا ن لي:يةل 

ل واسسمرإ 02/2ل "إسوه حما "ل بدأإ يوه AskHamasوعبر شبااإ السواصه ضمن ياشسال ""
 أياه. 2
ير النونول عضو الدائر  ا عالمية لحما ل أبلغ "المونيسور" أن "الحملة س:امنإ مإ مر  انسهاا طا

ل 03/2المهلة المحدد  لالسسئناف على مرار المحامة األوروبية برفإ حما  من مائمة ا ريا  يوه 
ن حما  حيث سه سو يه الحملة لل مهور الغربي  رساه رسائه سعبر عن أفاار حما ل ومفاديا بو

 ليسإ إريابيةل به حراة سحرر وطنيل وأن ا ريابي الحقيقي يو االحساله ا سرائيلي".
وأضاف أن "الحملة ا عالمية ارسا:إ على موامإ السواصه اال سماعيل وأواإ شاه السساه 
وال وا ل  يصاه الحقيقة ألابر شريحة من الشارل الغربيل الا  أ هر سضامناق مإ الشع  

 ".الفلسطيني
 

 أسئلة محرجة
حما  حرصإ أن سشرك في الحملة مياداإ سياسية وعسارية ونسوية مسنوعةل أيمهه إسماعيه ينية 
نائ  رئي  الماس  السياسي للحراةل وروحي مشسهى األسير المحرر وعضو الماس  السياسيل 

 ويد  نعيه النائبة في الم ل  السشريعي.
سحدث باسه اسائ  القساهل لان حما  اسواإ في اللح ة واان من المسومإ أن يشارك أبو عبيد  الم

 األوير  مراراق بعده  هور  دون إبداا األسبا .
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ساعاإل مائالق: "حما  حراة مقاومة  2على أسئلة المغردين واله  02/2ينية أ ا  مساا 
ن فلسطينية سهدف لسحرير األر ل نضالنا فقط مإ االحسالهل ولسنا ضد الساله العاده الا  يضم

 أرضنا والحقوق".
وبم رد بدا حملة حما ل شارك اآلالف من األفراد بوسئلة  دية وساور  من حما ل ورا:إ على 
االسسفسار عن اسصاالسها السرية مإ الدوه األوروبيةل وماه ينية في رد  على السساسالإ أن حما  

 فاصيه.سمسلك اسصاالإ مإ  ميإ الشعو ل بما فيها الك الغربيةل دون وو  في الس
ومن ا  اباإ المطروحة على صفحة الحملة: "حما  ال سقاسه اليهودل ولان الصهاينةل المرأ  في 
غ:  سسمسإ بالمساوا  في الحقوقل حما  ال سعرمه إ راا االنسواباإل حما  سريد السالهلإسرائيه 

 سسعى وراا الحر ".
سساالق الاعاق حوه شعور  بالو ه عاماق في الس ون ا سرائيليةل  32فيما سئه مشسهى الا  مضى 

أسيراق  0131ل و3119ألن حما  ساوإ بين ال ند  "غلعاد شاليط" الا  اوسطفسه في يونيو 
ل فو ا : "حين أسرنا 3100فلسطينياق محرراق سه ا فرا  عنهه ضمن صفقة السباده في أاسوبر 

 ي العاله"."شاليط" أوانا ال يئ ا سرائيلي اله ريائنل ويو أمو  رابإ  يئ ف
ورا:إ إ اباإ يد  نعيهل ويي من القياداإ النسائية البار:  في حما ل على وضإ المرأ  في 

 حما .
أن حراسه "انسقلإ في  09/2موسى أبو مر:وقل نائ  رئي  الماس  السياسي لحما ل ماه يوه 

الغر  مإ حملة عالمسها مإ الغر  إلى مرحلة يسمعوا منها بعد أن اانوا يسمعوا عنهال وأن سفاعه 
AskHamas ."دليه على ايسمامه بمعرفة يوية الحراةل وي:ع:ل الرواية الصهيونية 

لان والد صافيل وبير شبااإ السواصه اال سماعيل والحائ: على  ائ:  أفضه مدونة عربية ماه 
السغريداإ سوالإ الموامإ ا وبارية العالمية برصد  02/2"للمونيسور" "أنه بم رد انطالق الحملة مساا 

عليهال وأفردإ لها مساحة واسعة على صفحاسها بإعاد  سغريديا مما أد  لمسابعة وسه الحملة بشاه 
ابيرل حيث سصدر ياشسال الحملة المراا: األولى في الموضوعاإ المسداولة عالميقال ألن الحملة 

 عالمية وليسإ محلية".
مليون مسابإ  033فاقل وصلإ ألاثر من أل 19وأضاف: "بلغ عدد السغريداإ في الساعاإ األولى 

من السغريداإ من أمرياال ثه  %06إناثاقل و ااإ  %22من المغردين ااوراقل و %92على سويسرل 
يران وفرنسا و نو  أفريقيا وأسسراليا وفلسطينل وورد اسه الحملة في   021بريطانيال سليها سرايا وا 

 صحيفة ومومإ إلاسروني".
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 نقاط ضعف
لابير الا  بالسه حما  عبر الدائر  ا عالميةل فقد اان واضحاق أن أيه نقطة ضعف في رغه ال هد ا

الحملة ارسبط بعده سوفر مسحدثين باللغة ا ن لي:ية داوه حما ل اما أن طر  اسه الحملة "إسوه 
 حما "  اا بشاه اسسفهامي ولي  معلوماسيل والهاشساغاإ االسسفهامية سعطي نسائخ عاسية.

منها فقط مإ حما ل  39سغريد  واله دمائقل فو د أن  211ور" أوا عينة عشوائية من "المونيس
 ساور  من الحراة. 029ضديال منها  310

حملة "إسوه حما " شالإ ماد  دسمة في موامإ السواصه اال سماعي بين مسيد ومعار ل عبر 
 اسسفساا نشر  إيها  الغصين رئي  الماس  ا عاله الحاومي في غ: .

غصينل أبلغ "المونيسور" أن "ماد  حما  الاين انورطوا في الحملة سعرضوا ألسئلة اسسف:ا:ية مثه ال
اسهامها باسسوداه المدنيين ادرولل وأن ميثاق حما  يريد مسه اليهود في العالهل لان إ اباسنا 

 واضحةل و ااإ برد فعه عاسي لما سومعه المغردون المقربون من إسرائيه".
إلاسرونية لفس  أن حما  سس ايه معانا  غ: ل وفضلإ السو ه للرأ  العاه األ نبي وعبرإ موامإ 
 لسلميإ صورسها.

ورغه حالة االحسفاا السي سعيشها حما  بسب  ما وصفسه الن ا  الابير للحملةل لان يناك انطباعاق 
من  عاماق على سوسيسها 31داوه حما  بون الحملة  ااإ مسوور ل ألن حما  له سسمان بعد 

 اسساسا  من يسقنون اللغاإ األ نبيةل ويعرفون مواطبة الم سمعاإ الغربية.
اما أن الحملة  ااإ رد  فعه على الحمالإ ا عالمية السي سها ه حما ل وليسإ نابعة من وطط 

 مريبة ومسوسطة وبعيد  المد .
ير  من أشار لو ود نسبة اب AskHamasمإ العله أن اسسطالل السغريداإ بشون ياشسال #

معارضي حما ل ألن إسرائيه ومناصريها شنوا ي وماق لسو يه أابر مدر من السغريداإ المسيئة 
 والمسهامة على حما .

أويراق.. س:امن انطالق حملة حما  ا عالمية مإ :ياد  السسريباإ عن محادثاإ غير رسمية  رإ 
حوار من الغرف المغلقة إلى بين حما  وبع  العواصه األوروبيةل ورغبة الحراة في نقه ياا ال

 الفضاا العاهل عبر السعريف بالحراةل وسسويق موامفها السياسية لد  الرأ  العاه الغربي.
وسعله حما  أن مواطبسها للغر  عبر شبااإ السواصه يوسي مإ انسشار يا  الوسائه لد  الغربيينل 

أيمها نفوا أصدماا إسرائيه على يا  فواطبسهه بلغسهه ووسائلهه المفضلةل لانها سوا ه بعقباإ ابير  
 الشبااإ.
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اما أن الن ا  الا  سسمنا  حما  من حمالسها ا عالمية لد  الغربيينل وسباه من واللها  هوداق 
ابير ل سيصطده أويراق بسساسالإ يطرحها صنال القرار الغربيين على الحراةل يسعلق بمومفها من 

 إسرائيه وعملية الساله والعمه المسل .
نما في  يا  القضايا الحساسة سعله حما   يداق أنه لن سسه ا  ابة عنها على الفيسبوك وسويسرل وا 

 مباحثاإ سياسية مباشر  بين حما  والغر ل ويبدو أنها ما :الإ مبار  حسى اآلن.
31/2/3102المونيتور،   

 
 بعد عودة نتنياهو الفلسطينيالوضع  .49

 منير شفيق
لى ومفة عنديال بعد الفو: االنسوابي الا  حققه اللياودل وعود  ثالث حاالإ فلسطينية سحسا  إ

نسنيايو إلى السرّبإ على ارسي رئاسة الو:راا أول في األدقل بعد سوايد مواصلسه لقياد  الحاومة 
 الصهيونية.

اثرإ السعليقاإ حوه المرحلة القادمة في  ه نسنيايو من  ديدل وال سيما من ِمَبه من أِملوا سقوطه 
ليفني ماانهل علهما يعيدان الحيا  للمفاوضاإ والعملية السياسية. وبالطبإ اان  –يا ييرسسول وم 

ليفني ال يوسلفان عن نسنيايو ميد أنملة في ما  –الرئي  محمود عبا  أوه يسالا. علماق أن يرسسول 
ف من مضية يسعلق بالقد  وسهويديا واعسباريا "العاصمة األبدية" للايان الصهيونيل أو في الموم

العود ل برفضها رفضاق ساماق. به وحسى في ما يسعلق بالسهاه أ :اا ابير  من الضفة الغربيةل أو 
 القضايا المسعلقة باألمن فإنهما ال يوسلفان عن نسنيايو إاّل  :ئياق أو شالياق. 

ضاعة مديد  ليفني( اانا سي دِوالن الوضإ الفلسطيني من  ديد في إ -والفارق الوحيد أنهما )يرسسول
للومإ ويما يووضان المفاوضاإ ويبس:ان الم:يد من السنا:الإ من المفاو  الفلسطيني. أما األوطر 
فيسمثه بمحاولة سبيي  صفحة الايان الصهيوني واسسعاد  بع  ما وسر  من سوييد الرأ  العاه 

 الغربي. والك مبه أن يناشف أمريما باعسباريما الو ه اآلور لعملة نسنيايو. 
َر ل فإاا به ي علن سياسة "سهدئة مإ إسرائيه في المرحلة  محمود عبا  عادل اعادسهل ي ّر  الم  َّ
الراينة حسى سنضخ مالم  الحاومة ا سرائيلية ال ديد  وطبيعة صراعها مإ  هاإ موسلفة في العاله 

 بما فيها ا دار  األميراية".
ر الم ل  المرا:  القاضي بومف السنسيق إن أوه مغ:  لهاا المومف يو ضر  عر  الحائط بقرا

 األمني مإ االحساله الصهيوني. به واالسسمرار فيه.
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د به عبا  من ل وا إلى محامة ال ناياإ الدولية.  والمعنى الثاني سيسمثه في س ميد ما اان ي هدِّ
  األمر الا  يسد  إلى االسسمرار في حصار مطال غ:  ومعارضة اه محاولة لموا هة بين الشع

 الفلسطيني واالحساله. 
باوسصار ال ميمة عند  )محمود عبا ( للومإ الا  سيضيإ بسب  ياا االنس ار. والومإ ينا 
يسضمن الم:يد من االسسيطان وسهويد القد  واالعسداا على المس د األمصى ونسيان األسر  وسفامه 

راسي ية الرئي  محمود عااباإ الشع  الفلسطيني سحإ الحصار في مطال غ: . وبهاا سحّولإ اسس
 عبا  إلى فن في إدار  األ:مة في  ه سفامه االسسيطان وضيال القد  مإ اسسمرار حماية االحساله. 
فواضإ يا  االسسراسي ية ال يسسطيإ أن ير  مور اق لي:مة من واله وحد  الشع  الفلسطيني سحإ 

لنسي ة السي ور  بها محمود عبا  يدف السحرير المسسند إلى اسسراسي ية المقاومة واالنسفاضة. فا
سقوه بعبثية المقاومة المسلحة واالنسفاضة فيما األمه اه األمه في المفاوضاإ والعملية السياسية 
سحإ الرعاية األمرياية. وعندما وصلإ يا  الن رية إلى الفضيحة المدّويةل حاوه الهرو  إلى 

يرين الصرال اآلن بانس ار اندالل حر  بين السهديد بنقه الصرال إلى المسسساإ الدولية. ثه را  
نسنيايو وا دار  األميراية. وياا يو سقدير المومف الا  يّسول به الدووه في سهدئة  ديد  أو في 
األص  في مواصلة السهدئة بعد أن اان من المفسر  مبه عود  نسنيايو إلى رئاسة الو:راا أن يطبق 

قده اسسقالسه ويعلن فشه طريق السسوية ويسرك لفس  محمود عبا  مرار الم ل  المرا: ل أو ي
ولفصائه ه.إ.ف أن سدّبر أمريال وسسحمه يي وحما  وال هاد والحراااإ الشبابية مسسولية مياد  

 الصرال على طريق اسسراسي ية المقاومة واالنسفاضة. 
"القائمة العربية الحالة الفلسطينية الثانية السي اسس دإ بعد انسواباإ الانيسإ سمثلإ في حصوه 

مقعداق لسصب  للمر  األولى القّو  الثالثة في الانيسإ. ومد را  الاثيرون يهللون  00الموحد " على 
مقعداق: لساري  اسسراسي ية الاين يعسبرون  00إلى  00ل:ياد  ثالثة مقاعد عربية في الانيسإ من 

ني داوه الايان الصهيوني. به الطريق إلى الانيسإ يو الطريق لحماية الو ود العربي الفلسطي
 ولسطوير أوضاعه واالرسفال به إلى سحقيق يدف المساوا . 

من يدرك  يدا طبيعة الايان الصهيوني وما يسّسه به الاين اغسصبوا فلسطين وسلبوا أراضيها واحسلوا 
و ود مدنها ومرايا وشردوا ثلثي شعبهال من عقلية صهيونية سنار على الشع  الفلسطيني اله حق ال

في فلسطين وسعسمد على القو  السافر  واه األسالي  السياسية والقانونية لسرحيه من سبقوا منه على 
( وصوصاقل 0603أر  فلسطين )في الضفة والقد  والقطال( عموماق وسحإ الايان الصهيوني )

الدووه يدرك أن طريق الانيسإ مسدود حسى لو أسقطنا اه األسبا  المبدئية الو يهة السي سرف  
 في لعبسه أصالق. لما لهاا الدووه من محااير حسى على المسسويين السياسي والساسياي.  
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ولان لو سعاملنا بمرونة مإ و هة الن ر القائلة بضرور  ا فاد  من الوصوه إلى الانيسإ وبو  عدد 
مما من األعضاال من أ ه أن يوفف عن الفلسطينيين الاين بقوا سحإ دولة االغسصا  بعضاق 

ّر إلى  يسعرضون له من اضطهاد ومي: عنصر  وموططاإ سضييق لسه يريهل فإن الك ي   أاّل َي  
حمه أوياه أو سغاية ما ي ّسمى بز"الديمقراطية ا سرائيلية" القائمة على االغسصا  وموالفة القانون 
حاله مسسوطنين ماان الشع  األصلي صاح  الحق الحصر  ف ي الدوليل وعلى العنصرية وا 

فلسطين. ومن ثه ضرور  عده االنسياق وراا الاين راحوا يهللون ل:ياد  ثالث مقاعد واعسباريا 
انسصاراق. ومد عّلمإ س ربة المشاراة العربية في الانيسإ طواه عشراإ السنين الماضية اه يي 

ال محدود  وااإ أفق مسدودل وال يمان أن سرمى إلى مسسو  ع شر معشار سلك األوياه. ألن الصر 
مإ الايان الصهيوني صرال و ود ولي  صراعاق سحله اللعبة الديمقراطية  :ئياق أو سوفيفياقل أو يمانها 
ا سهاه في حله. وعندما يصب  حله على األ ند  من  انبنا سيسوا القرار الصهيوني بإنهاا اللعبة. 

سصارل أو يبالغوا بما ومن ثه ال يحق ألشد المسحمسين للعمه من واله الانيسإ أن يسحدثوا عن ان
 يمان إن ا: ل أو يشيعوا أوياماق. 

أما الحالة الفلسطينية الثالثة السي أواإ سحسه مومفاق في النشاط السياسي مبه انسواباإ الانيسإ 
وبعديا فسسمثه بمشرول عقد يدنة طويلة األمد )وم  سنواإ( مإ الايان الصهيوني: وصاح  ياا 

روبرإ سير  المنسق السابق عن األمه المسحد  الواص بعملية المشرول المشبو  المسموه يو 
 الساله. ومد أسمى مشروعه "اسسراسي ية غ:  أوالق".  

روبرإ سير  صهيوني من الرأ  إلى القده. ومد أوا على عاسقه سحويه انسصار المقاومة في 
لى عده انطالق الحر  األوير  على مطال غ:  إلى ي:يمة مسسنداقل بناالةل إلى الحصار الوان ق وا 

 إعاد  البناال وحا ة غ:  إلى فس  المعابر وا عاد  البناا. 
يلوص المشرول الصهيوني الا  سقده به روبرإ سير  سحإ يدف "يدنة طويلة األمد" بومف 
العملياإ العسارية في مطال غ:  سحإ األر  وفومها" وبإشراف سلطة راه هللا )وأ ه:سها األمنية 

أن سبسط سيطرسها السامة على اه مطال غ: ل وفي المقدمة سال  المقاومة. أما طبعاق( السي ي   
 مقابه الك فسفس  اه المعابر وسبدأ عملية ا عمار بالسعاون مإ القطال الواص واألمه المسحد . 

السساه األوه: يه لد  نسنيايو ما يمان أن ي:يد  على ياا المشرول  والسساه الثاني: يه وافقإ 
ة راه هللا عليه وله يبق إاّل موافقة حما  وال هاد وال بهة الشعبية وفصائه المقاومة مصر وسلط

األور   والسساه الثالث: أال يو ه روبرإ سير  من أن يسقّده بمثه ياا المشرول لمقاومة منسصر  
 ولشع  صامد ع يه 
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ا  ابة عن السساه إن ا  ابة عن السساه األوهل يي أن المشرول مشرول نسنيايو بالاامه. أما 
شراف سلطة راه  الثانيل فإن من غير الممان لروبرإ سير  أن يسقّده بمشرول يسضمن فس  المعابر وا 
 –هللا من دون الموافقة المسبقة للمعنيين باألمرين. ولهاا فنحن ينا أماه موسا  حقيقية فلسطينية 

شه من  رائه حر  ويعّوضهما عن مصرية. ألن ياا المشرول صهيوني ياّر  ما ارسابه نسنيايو و ي
 ي:يمة ميدانية ماّلة من واله القضاا على المقاومة والصمود الشعبي. 

أما السساه الثالث ف وابه: إاا اان روبرإ سير  ال يو هل فالرد عليه من ِمَبه المقاومة والشع  
 ي   أن ياون صفعة على و هه ويسسحق أاثر من الك.

33/2/3102"، 30موقع "عربي   
 
 وخالف حركتي "فتح" و "حماس" الفلسطينياالنقسام  .51

 سنية الحسيني
السي سقود من مة السحرير والسلطة « فس »و« حما »رغه االوسالف والوالف بين حراسي 

ل فوضر االنقساه 3111الفلسطينيةل إال أنه له يصه يوماق حد االنقساه الدمو  االا  حدث عاه 
ث آور. وعلى مدار سبإ سنواإ مضإل فشلإ  ميإ مبادراإ بالقضية الفلسطينية اما له يفعه حد

الصل  في  سر االنقساهل مما عمق من آثار  السلبية على أصعد  عديد . ورغه ن ا  اسفاق 
الشاط، في العبور باس ا  أوه وطواإ المصالحةل والك بسشايه حاومة وفاق وطنيل إال أن سلك 

  االك في بلور  مسسقبه المصالحةل وصوصاق أن االسفاق الوطو  له سنه االنقساهل ويبدو أنها له سن 
له يسسطإ حسه العديد من الملفاإ الحساسة. ورغه س:ايد السو هاإ ال ا:مة بون الوالف بين 
الحراسين يو اوسالف فار  في األسا ل وأنه أحد األسبا  الرئيسة في حدوث االنقساهل وعده ن ا  

أن يناك من األدلة والشوايد ما ينق  سلك السو هاإ. فرغه  المصالحة بين الحراسين بعد الكل إال
اسسال الف و  ما بين الفار الديني ا سالمي والفار العلماني عموماقل إال أن الحالة الفلسطينية مدمإ 
نموا اق موسلفاق أعاد سقييه سلك المسافة بين الفارينل ومدمها في إطار اعسباراإ فرضسها سلك الحالةل 

لى رأسها ال ان  الوطنيل ف ااإ العالمة بين الفارين سحمه صياغة فارية موسلفة عما ومد ياون ع
 يو مسعارف عليه عموماق.

من رحه  ماعة ا ووان المسلمينل في  ه انحسار دور ال ماعة في فلسطين « فس »انبثقإ حراة 
اصر على يد عدد من عن« فس »واله عقد الومسينياإ من القرن الماضيل فسوسسإ حراة 

وانسصار معراة الارامة  0691المقاومة السابعة لل ماعة. وعملإ  ماعة ا ووان بعد ي:يمة عاه 
في عدد من العملياإ النضالية في منطقة غور األردن. اما انضو  « فس »سحإ مياد  حراة 
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داوه الس ون ا سرائيلية واله االنسفاضة األولى وحسى « فس »سحإ إطار حراة « حما »معسقلو 
يي األمر  من بين السن يماإ الفلسطينية األور  إلى فار « فس »ل باعسبار أن حراة 0663عاه 

 «.حما »
السي سقود « فس »وعلى الرغه من أن من مة السحرير دعإ إلى دولة فلسطينية علمانيةل إال أن حراة 

ة وا سالميةل اما أن من مة السحرير والسلطة الفلسطينية سنسمي فارياق وحضارياق إلى الثقافة العربي
السلطة الفلسطينية سعسبر أن ا ساله يو الدين الرسمي للدولة ودين أغلبية أبنائهال ومباد  الشريعة 
ا سالمية مصدر رئي  للسشريإ. وسلس:ه السلطة الفلسطينية ب ميإ المناسباإ الدينية ا سالمية في 

 هخ الدراسي ل ميإ مراحه السعليه.مسسساسها الرسميةل اما سقر دراسة ماد  الدين في المن
الدين إطاراق مرا:ياق محدداق في فاريال على أسا  أنها سرسبط ارسباطاق أصيالق « حما »ورغه اعسبار 

امسداداق  0631ب ماعة ا ووان المسلمين السي سشاه  اوريال حيث يعسبر إعالن مياه الحراة عاه 
ها حراة سحرر وطني إسالميل يسبق ال ان  لحقبة ال ماعة في فلسطينل إال أنها سعسبر نفس

الوطني ال ان  الديني في فاريا. فالحراة نشوإ في األسا  بهدف وطنيل و اا انطالمها ا نا  
مقاوه ل ماعة ا ووان المسلمين في فلسطين مإ سف ر االنسفاضة الفلسطينية األولىل والك والفاق 

حدود فلسطينل وسوسسإ ألسبا  دعوية أو  لحرااإ ا ساله السياسي األور  السي نشوإ وار 
األولوية للسحرر على إمامة الدولة « حما »إصالحية سياسية أو ا سماعية. اما سضإ حراة 

ا سالميةل فإمامة الدولة سوسي اثمر  ونسي ة السحرر وفق الحراةل ويو األمر الا  يمي:يا أيضاق عن 
عسبر إمامة الدولة ا سالمية أيه أولوياسها وأسمى غيريا من حرااإ ا ساله السياسي األور  والسي س

أيدافها. فله سعسبر الحراة أن من أولوياسها السفاير في طبيعة الدولة الفلسطينية الناشئةل وأادإ عده 
سعيها إلى إمامة إمار  أو ايان إسالمي بعد االنسحا  األحاد  ال ان  لالحساله من مطال غ:  عاه 

له « حما »نسحا  م رد وطو  في طريق سحرير اه فلسطين. اما أن ل معسبر  أن الك اال3112
سحاه ضمن معايير الدولة الدينية بعد اسسيالئها على الحاه في مطال غ:  في أعقا  االنقساهل على 

 الرغه من سو هها إلى سع:ي: القيه ا سالمية في الم سمإ الفلسطيني من واله عدد من الم اير.
إلى إمامة الدولة ا سالميةل لان حدود الدولة ا سالمية « حما »طلإ حراة إال أن الك ال ينفي س

السي سدعو إلى سحقيقها سقإ ضمن حدود األراضي الفلسطينية فقطل ولي  في حدود الدولة ا سالمية 
الابر  السي سدعو إليها حرااإ ا ساله السياسي األور . اما سبقى طريقة وصوه الحراة إلى 

لى المن ور الغربي منه إلى الرسية ا سالمية عموماقل في مقاربة مسقدمة سعد فيها الدولة أمر  إ
إلى فر  الدولة « حما »الحراة األسبق بين أمرانها. فحسى بعد الوصوه إلى السحررل له سدل  

ا سالمية في فلسطين بالقو ل فاعسبرإ أن الحاه في فلسطين ي   أن يقوه وفق رأ  الغالبية. وسعد 
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اة نفسها سنداق وعوناق لالس اياإ الوطنية العاملة في الساحة الفلسطينية من أ ه سحرير الحر 
فلسطينل حسى اليسارية منهال اما سعسبر  ميإ الفصائه الفلسطينية شرياة في الساحة الفلسطينية 

ان  نهاا االحساله وسحرير فلسطينل وأمرإ منا البداية بدور المن مة في الصرال بحفا ها على اي
 الشع  الفلسطيني.

ل انحسرإ حدسها «حما »اما أن البنية األيديولو ية الدينية السي شالإ أسا  ميثاق حراة 
سدري ياقل ويو األمر الا  أادسه مفرداإ وطا  مياداإ الحراة واله عقد السسعينياإ من القرن 

 الماضيل واالك أداا الحراة وممارساسها بعد دووه األلفية ال ديد .
ك االنحسار السدري ي للسو ه األيديولو ي ينس ه مإ السطور الا  لحق بدور ومهاه الحراة إن ال

من م رد  نا  مقاوه ل ماعة ا ووان في فلسطين إلى اونها أصبحإ سمثه الوا هة الفعلية 
 ل ماعة ا ووان والمسسولة فعلياق عن و ائفها األور  الدعوية واال سماعية والسياسية.

من مة السحرير إلى السولي عن علمانيسها اشرط لالنضماه إليها في ميثامها وفي بداية فبعد أن دعإ 
ضمنياق عن الك عندما بدأإ بالسراي: على البرنامخ السياسي للمن مة « حما » هوريال سرا عإ 

 واسسحقاماسهل ومطالبسها االك بالس:اه المن مة بالديمومراطية ودعوسها للقبوه بالسعددية السياسية.
ل 3119وأصبحإ الحراة سرين انضمامها إلى المن مةل بعد سوميعها على وثيقة الوفاق الوطني عاه 

بسعديه برنام ها السياسي وضرور  إصالحها وا  راا انسواباإ لم لسها الوطني. اما دعا برنامخ 
 إلى  عه ا ساله المصدر الرئيسي للسشريإ ولي  مصدراق وحيداق  3119الحراة االنسوابي عاه 

والسلطة الفلسطينية أيضاق. ووال برنامخ الحراة « فس »للسشريإل ويو ما يسفق مإ مومف حراة 
آيةل ااسفى برنامخ الحراة  02االنسوابي من المبالغة با شاراإ الدينيةل فبعد أن ضه ميثامها 

 االنسوابي باالسسشهاد بسإ آياإ مرآنية فقط.
ال يعد اوسالفاق فارياقل فقد يسقار  « حما »و « فس »ي ورغه أن سباين الموامف السياسية بين حراس

مإ الموامف السياسية لحرااإ اليسار العلماني « حما »عدد من الموامف السياسية لحراة 
و « فس »ل إال أن الموامف السياسية لحراسي «فس »الفلسطينيل في موا هة موامف سياسية لحراة 

عد السباين واالوسالف في الرس  السمة الرئيسية السي سمي: باسإ أاثر انس اماق سدري ياق. وي« حما »
السعددية السياسية عموماقل فاالوسالف في الموامف بين األح:ا  والفصائه أمر طبيعي وضرور ل إال 
أن غيا  المسسسة الوطنية الفلسطينية الحاضنة والمن مة لالك السباين في  ه ن اه سياسي 

سن يه حدود العالمة بين السياراإ الموسلفةل وأحد األسبا  المباشر   سلطو ل يعد العقبة الرئيسية في
 في وصوه الوالف السياسي بين الفصائه إلى صرال غير مضبوط أو من ه على السلطة.
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يقوه على أسا  « حما »يقوه على أسا  علماني بينما فار « فس »وعلى الرغه من أن فار 
وحضار  أصلها واحد ويي العربية ا سالميةل وبانسماا دينيل إال أن اال الفارين محاوه بثقافة 

وطني فلسطيني وحيد يصهر في مضمونه السياسي  ميإ االنسماااإ الفاريةل ضمن اسفاق مشسرك 
على سياد  القيه الديمومراطية امحدد بنيو  لمفاصه السياسة الفلسطينية الداولية. فالسياق الا  مي: 

في مفاصه رئيسية « فس »و « حما »فارية مس لية بين فار   الحالة الفلسطينية أنسخ سقاطعاإ
عديد ل بحيث باسإ مراا: االلسقاا الفار  بين الحراسين أابر من ماامن االفسراق. ومن الصع  

 اعسبار أن الوالف الفار  بين الحراسين سبباق رئيسياق لالنقساه.
 * أسساا  في  امعة بير :يإ

32/2/3102الحياة، لندن،   
 
 انتصر لكن األوضاع صارت أصعب اإلسرائيليين اليم .50

 حلمي موسى
بدأ الرئي  ا سرائيلي رسوفين ريفلين مشاوراسه مإ الاسه االنسوابية سمهيداق لساليف أحد ماد  األح:ا  
بسشايه الحاومة. ومن الواض  أن المرش  األوفر ح اق لسشايه الحاومة يو :عيه اللياود بنيامين 

نما ألنه القادر على نيه سوييد العدد نسنيايول لي  ألنه :  عيه الح:  األابر عدداق في الانيسإل وا 
ل موشي يعلون أنه «النا»األابر من أعضاا الانيسإ. وصار ياا واضحاق بعدما أعلن :عيه 
 سيوصي بنسنيايو رئيساق للحاومة أماه الرئي  ا سرائيلي في المشاوراإ.

سرائيه بيسنا( والحريديه ولان ميه األغلبية في الانيسإل معسار  اليمين )اللياودل البيإ اليهود  وا 
)شا  ويهدوإ يسورا ( لسرشي  نسنيايو ال يعني أن مهمة سشايه الحاومة سوف ساون سهلة. 

مقعداق( وأن شرااا  صاروا أمه عدداق ومو  )البيإ  21صحي  أن اللياود فا: بعدد ابير من المقاعد )
سرائيه بيسنا من  ل3مقعداق إلى  03اليهود  من  مقاعد(ل إال أن حسا  البيدر لي   9إلى  01وا 

احسا  الحقه. فحا ة نسنيايو واللياود إلى الشرااة مإ ياين الح:بين لسشايه الحاومة باسإ أاثر 
 مقعداق إلى سبعة مقاعد. 03من أ  ومإ مضى. واألمر يسر  أيضاق على شا  السي يبطإ من 

وصية السي حامإ العالماإ بين يا  القو  اليمينية في والية نسنيايو وبعيداق عن اه االعسباراإ الش
األوير ل س هر اعسباراإ الرب  والوسار  بمعنايا الموضوعي واونها عديمة المعنى. فوسار  البيإ 
اليهود  لحوالي ثلث موسه له سقلص رغبسه في االحسفا  بعدد و:رائه في الحاومة السابقة به 

انة :عيمهل نفسالي بينإ. اما أن وسار  إسرائيه بيسنا لحوالي نصف موسها له والمطالبة بسحسين ما
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سضعف نهه :عيمهال أفيغدور ليبرمان لنيه و:ار  الدفال السي سعسبر الو:ار  األيه في الحاومة 
 ا سرائيلية.

رضاا الشرااا مسولة عويصة مد ال سن : من دون إشااالإ ابير .  وسبدو مشالة سو:يإ الحقائ  وا 
وواض  أن وعد نسنيايو بسشايه الحاومة مبيه انسهاا المهلة األولى له بمو   القانونل ثالثة أسابيإل 
نما أيضاق أعضاا ح:به. فهسالا الاين  مد ياون صع  السحقيق. فنسنيايو ال يوا ه فقط شرااا  وا 

هه رسية أنفسهه ساروا االعميان ولفه وبالوا معه وسحإ ميادسه ال هد من أ ه نيه الفو: يصع  علي
في الهوامئ بينما وصومههل من اليمينل ينالون الحقائ  الو:ارية السي يريدون. وينا سبدو المفارمة 
الابير  السي لي  مفهوماق ايف سيسه السغل  عليها بين نهه اللياود ونهه شراائه في محاولسهه سقاسه 

 الاعاة الو:ارية.
نما وبديهي أن المشالة األساسية أماه حاومة ن سنيايو ال ديد  ليسإ سو:يإ الو:اراإ على أيميسها وا 

إدار  حاومة في  ّه ياا القدر الابير من الوالفاإ الداولية من ناحية والضواغط االمسصادية 
واال سماعية واألمنية والسياسية من  هة أور . وواض  أنه رغه إمرار الاثيرين بون أحد أبر: أسبا  

   األمني لد  الناو  ا سرائيلي فإن يموه ا سرائيليين االمسصادية فو: اللياود يعود إلى الها
واال سماعية ليسإ غير ااإ صلة. فغالا المعيشة وغالا السان ال يمان حّلها من دون ا:ديار 
امسصاد . واالمسصاد ا سرائيلي يصع  عليه اال:ديار إاا سوسرإ العالماإ بين إسرائيه واه من 

والسياسيين الابارل وصوصاق االسحاد األوروبي وأميراا. ويناك مو ة مس:ايد  الشرااا االمسصاديين 
من المقاطعاإ  سرائيه في العاله سنار بالسطور إلى أ:مة أابر إاا اسسمرإ الوالفاإ بين األسر  

سرائيه بشون السسوية السلمية.  الدولية وا 
منا:عاإ س:داد احسداماق لي  آوريا  وال يغي  عن الباه أن العالماإ األميراية ا سرائيلية سشهد

مناافة الرئي  باراك أوباما لرئي  الحاومة ا سرائيلية بنيامين نسنيايو في مسولسين: حه الدولسين 
والمومف من عر  إسرائيه. ومد أوض  أوباما لنسنيايو في ماالمة ياسفية بعد فو: األوير أنه سيعمه 

نيايو لناوبيه بمنإ مياه دولة فلسطينية. اما انسقد بشد  من أ ه حه الدولسين على الضد من سعهد نس
حملة نسنيايو االنسوابية ضد المواطنين العر  حينما حر  عليهه مائال إنهه يسو هون بوعداد يائلة 

 إلى صناديق االمسرالل فهّبوا يا يهود أو يا يمين.
لسي سوف سسسارل واله فسر  وسنس ر العديد من ال هاإ السحرااإ السي س ر  في الحلبة الدولية وا

يسارية أو ليبرالية لحاومة اليمين على شاه و:ير « سسر  وامية»مصير . ومن ال ائ: أن عده سوفر 
سوف يش إ مو  موسلفة على السصد  لمسولة « يمان السحاور معها»للوار ية أو  هة « معسده»

فإ نحو اسسعداا العاله بشاه الحه عبر م ل  األمن. ويسومإ اثيرون أن سشايه حاومة يمينية سيد
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أسرل من واله االندفال نحو حملة اسسيطانية ابير . وسسوّوف أوساط موسلفة في إسرائيه من أن 
األ واا ال ديد  لن سش إ إدار  أوباما على إنقاا إسرائيه باسسوداه الفيسو في األمه المسحد  ضد أ  

 احدود لها. 0691مرار يمن  الفلسطينيين صفة دولة أو يقرر حدود 
يران وال إلى سطوراإ اله:   وله يسه بعد السطرق ال إلى االسفاق النوو  المرسق  بين القو  الع مى وا 
ال ارية في المنطقة العربيةل اللاين شّاال أرضية للمواوف السي ع::يا نسنيايو وأطعمسه النصر في 

إ مد ساون سلبية في ن ر االنسواباإ. وواض  أن ال روف ا مليمية سحمه بين ثنايايا سطورا
إسرائيهل وصوصاق في اه ما يسعلق بالعالمة مإ الفلسطينيين. ويعسقد اثيرون أنه حسى لو صمإ 
العاله وله سنشو  سرائيه أ  مشالة حقيقية في الحلبة الدولية أو في المحيط ا مليمي فإن الوضإ 

 الفلسطيني ااسه مابه لالنف ار.
مد ياون في الضفة الغربية ومد ياون في مطال غ: ل إما النسداد أفق واالنف ار الا  يشيرون إليه 

نما بسب  اسسمرار الحصار على مطال غ: . في اه األحواه  السسوية وسفامه المعانا  المعيشية وا 
 حاومة اليمين سوا ه أوضاعاق س:داد صعوبة.
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