
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 
 الحرب األهلية منذ اندالع ةشهيدًا فلسطينيًا بسوري 2702": مجموعة العمل"
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 ممارسات حماس الالمسؤولةمن رغم بالمعبر رفح  بركات الفرا: مصر فتحت

 كي جديد بتجميد االستيطانينتنياهو: ال يوجد طلب أمر 
 "إسرائيل" األمريكية للسلطة الفلسطينية بوقف التحريض ضد   ربط المساعداتشطاينتس: 

 يااادلين: ننااام افن أفضاال فااي اللياال
حيااال ال يمسااك ان ااوان المساالمين 

 بالسلطة في مصر 
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  يادلين: ننام افن أفضل في الليل حيال ال يمسك ان وان المسلمين بالسلطة في مصر .1
العسررركراة ااسررررائيبي اأسررربغ يرن الت ييرررر الررر   حرررد  فررري م رررر  اعتبرررر عررراموي يرررادلين مررردير المخرررابرا 

 ال يف الماضي كان إيجابياي. 
وقررال يررادلين فرري تسررجيل م ررور تداولررم نقرراات عبررا مواقرر: التوا ررل ااجتمرراعي  ي نررا ا توجررد مدرسررتان 

ضري كران فكراتان في إسرائيل، بل مدرسة فكراة واحرد  فطر إ إن الت ييرر الر   حرد  فري م رر ال ريف الما
إيجابيا، ونحن نررا  عبرا رنرم اسرتمرار لثرور  ميردان التحرارر التري اختاانرا اإلخروان المسربمين، التري كانر  فري 

 اراطنا لي بح نظامنا نظاما إسالميا متارفا مثل إيران تماماي
ا، وكنرا ورضاف يمرسي لم ي كر اسم اسرائيل ربدا، وو رانا برر يخنرا ار وقررد ي ولرم يطابرل ر  وفرد إسررائيبي ربرد

 قد ظننا رن م ر قد   ب  إلا ااتجا  الخاايتي
مبيررون م ررر  كرران لرردينم نارري الاكررر ،  40ورردف يررادلين يلحسررن الحررك لررم نكررن الوحيرردين الرر ين ظنرروا  لرر ، 

مبيون فط   وتوا لمرسي ون لوا إلا القوارع سويا م: الجيش، ا يوجد إنكار رننم فعبروا  لر  22ور كركم رن 
وقررال ينعتطررد رن م ررر ا . م قرررروا رن مرسرري لرريي  ررو الطائررد المناسرر ، ونحررن نتاررغ معنررميمرر: الجرريش، ل ررنن

يجررر  رن تضرررعنا فررري خيرررار برررين ااختيرررار برررين ديكتاتورارررة عسررركراة ودولرررة إسرررالمية متارفرررة،  نرررا  خارارررة 
 .اراغ، واج  رن ندفعنم لبسير في إتجا  خاراة الاراغ التي ستعيد الديمطرااية إلا م ري
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التسجيل الم رور بطولرم يل ننرا ننرام افن رفضرل فري البيرل حير  ا يمسر  اإلخروان المسربمين بالسرباة واختتم 
 في م ر، و نا  غير م من يمي بالسباةي.

 24/2/2704، "20موقع "عربي 
 

نسانياً أحمد  .2  ياً ووطن بحر: اتهام المقاومة بانرهاب "باطل" قانوًنا وا 
لرئيي المجبي التقراعي د. رحمد بحر، رن اتنام المطاومة الابساينية  ر د النائ  اأول  ربو نطير  ربي:-رفح

نسانيًا ووانيًاي. وقال بحر خالل جبسة لبمجبي التقراعي عطد ، اليوم،  باإلر ا   و ياتنام باال قانونًا وا 
في خيمة ااعت ام رمام بوابة معبر رفح البر   إن ي  ا بمثابة تخل ٍّ عن دور م ر الاوال في دعم 

لطضية الابساينية و و تجرام لنضال القع  الابسايني،     محا مة سياسية بامتيا  عبا مدار ر ثر من ا
ستة عطود، و ي محاولة جديد  بعد فقل الحمال  السابطة لب ج بالمطاومة الابساينية في ر ما  م ر 

 بية في م ري.الداخبية ومحاولة ا اناع عدو و مي خارجي يندف لبا  اأنظار عن اأ مة الداخ
 22/2/2112فلسطين أون الين، 

 
 "إسرائيل"اشتية: الموقف األمريكي من "يهودية الدولة" منحاز لا .2

إن الرئيي محمود عباي »، المااوض السابغ محمد اقتية  «فتح»قال عضو البجنة المرك اة لحركة   غ  
م قبول الجان  الابسايني كان  ببًا وواضحًا عندما رببغ و ار الخارجية اأميركي جون كير  بعد

 «.ااقتراحا  اأميركية التي ا تببي الحطوق الوانية لبقع  الابسايني
رن عباي روضح في قكل ا لبي »ورضاف اقتية ال   استطال ماب: تقران الثاني )نوفمبر( الماضي  

في حدي  إل اعة  ، وا ااً «فيم رن الديببوماسية اأميركية فقب  حتا افن في تطديم اتااق إاار مطبول
منحا  لبمواقف اإلسرائيبية، خ و ًا في ما يتعبغ بالوجود »رمي الموقف اأميركي بأنم « مواني»

 «.العسكر  في مناطة اأغوار، وانودية دولة إسرائيل، والالجئين، و ي قضايا قائكة ومعطد  وجو راة
رسالة إلا الرئيي بارا  روباما وكير  ولا  اقتية المطر  جدًا من عباي، إلا رن الرئيي الابسايني وجم 

روضح خاللنا الموقف الابسايني من ر  اتااق إاار محتمل، ور د فينا الحطوق الوانية »والبجنة الرباعية 
كير  لم يطدم قيئًا مكتوبًا حتا »ورقار إلا رن «. الابساينية المقروعة المستند  إلا قرارا  القرعية الدولية

 «.ور النطاش حولم مجرد اقتراحا  قاوية وبالونا  اختبار    البحظة، ورن ما يد
ارحنا عبا الجان  اأوروبي عدم إعاات المستوانين تأقير  »وعن موقف ااتحاد اأوروبي، قال اقتية  

دخول )في ا( لدخول روروبا، و ل  كج ت من جند ديببوماسي فبسايني يندف إلا التو ل إلا اتااق م: 
مل المحددا  )الخاوط العامة( التي رقر ا ااتحاد وبدر بتناي  ا ماب: العام الحالي ااتحاد اأوروبي ويق

 نا  حمبة قعبية روروبية تطاا: البضائ: »ورردف  «. )المتمثبة في( مطااعة بضائ: المستوانا  تماماً 
لضاة ، مقيرًا إلا رن المستوانا  الجاثمة فوق رراضي ا«اإلسرائيبية، وبضائ: المستوانا  خ و اً 

 «.مبيون دوار 262بضائ: بطيمة  2102 د ر  إلا روروبا عام »ال ربية 
خسائر إسرائيل ليس  فط  من مطااعة     البضائ:، بل اأ م  و سح  ااستثمارا  اأوروبية، »وررى رن 

 «. كما فعب  القركا  النولندية والبن  األماني و ندوق التطاعد النروجي
 22/2/2112الحياة، لندن، 
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 حصار غزة البرلمانية تجتمع في  يمة اعتصام أمام بوابة معبر رفح للمطالبة بفك   حماسكتلة  .2
البرلمانية اجتماعًا لبمجبي التقراعي رمي في خيمة اعت ام رقامتنا البجنة  يحماييعطد  كتبة حركة   غ  

 «.ا  من الح ارثماني سنو »الوانية العبيا رمام بوابة معبر رفح الحدود   باح رمي تح  عنوان 
وقند  الجبسة التي قار  فينا معظم نوا  الحركة في الطااع، كبما  تاال  برف: الح ار عن الطااع 
ت امنًا م: فتح المعبر رمي لثالثة ريام بعدما رغبطتم السباا  الم راة نحو رسبوعين من  آخر مر  فتح  

 فينا ربوابم رمام حركة تنطل الابساينيين.
ثماني »رين دور المجتم: الدولي من آام غ  ؟، و »وانية عبا الخيمة افتا  كت  عبينا  وعبط  البجنة ال

نراد رن »، و «ا لح ار غ  »، و «ل    الحغ في العيش حيا  كرامة»، و «سنوا  عبا ح ار غ  
 ، وغير ا من القعارا .«نعيش بسالم وحراة

رًا من اليوم رمام البوابة الخارجية لبمعبر ال   ُيعتبر ورعبن  البجنة رن فعاليا  خيمة ااعت ام ستبدر اعتبا
 مبيون فبسايني عبا العالم. 0.1المنا  الوحيد لنحو 

 22/2/2112الحياة، لندن، 
 

 حسن  ريشة: عباس يحاول إيجاد م ارج لالحتالل لالعتراف با"يهودية الدولة" .5
ي، حسن خراقة، في ت راحا  خا ة لر اعتبر النائ  الثاني لرئيي المجبي التقراعي الابساينل  الخبي

رن محاولة رئيي السباة محمود عباي الر ان عبا رفض  (،2|22يقدي بريي ردلا بنا اليوم اأحد )
اأمم المتحد  ااعتراف بإسرائيل يدولة ينوديةي من خالل دعوتنا است دار قرار دولي ُيب م الجان  

 لتطديم حبول مجانية لالحتاللي.الابسايني بم، بأننا يننج غير واقعي ومحاولة 
م خراقة عبا ت راحا  عباي حول يينودية الدولةي، رمام الوفد الينود  في مطر الرئاسة برام هللا  وتنك 
اأحد الماضي، بالطول يوكأنم مابو  من الابساينيين رن يجدوا مخارج لإلسرائيبيين لاراطة تحطيغ 

الح ول عبا اعتراف رممي بينوديتنا في ظل الظروف التي  ر دافنمي، مضياًا رن الدولة العبراة تستاي:
 تقند ا المناطة، وبالتالي فإن الطرار الابسايني بااعتراف ي بح رمرًا واقعًا، حس  تطدير .

 22/2/2112قدس برس، 
 

د الطريق العتراف رسمي با"الدولة اليهودية" سميرة .6  حاليقة: عباس يمه 
ي التقراعي الابسايني، سمير  حاليطة، رن اعتراف منظمة التحرار اعتبر  النائ  في المجب  رام هللا

، رو قبول رئيسنا محمود عباي بااعتراف بينودية الدولة العبراة،  و رمر يلن ي ير 0992بإسرائيل عام 
 من حتمية واستمراراة ال راع م: ااحتالل إلسطاط خيار المااوضا ي، وفغ ررينا.

(رن رئيي السباة محمود 2|22لر يقدي بريي ردلا بنا اليوم اأحد ) ورر  حاليطة في ت راحا  خا ة
عباي يمند الاراغ اعتراف رسمي بر يالدولة الينوديةي، وقال يإ ا ما توج ن  تل ربي  إلا اأمم المتحد  
باب  ااعتراف بنا يدولة ينوديةي وفغ ما اقترحم عباي، فإننا لن تواجم  عوبة في الح ول عبا ما تراد 

ن موقف المجتم: الدولي واأمم المتحد  معروف تجا نا، إضافة إلا الض واا  الدولية التي سُتب ل من أ
 خالل البوبي الينود  لتحطيغ     ال اية.

 22/2/2112قدس برس، 
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 األقصىالمسجد منظمة التحرير تحذر من تصاعد م ططات تدنيس  .7
الابساينية، من ت اعد المخااا  ياإلسرائيبيةي  ح ر  دائر  قؤون الطدي في منظمة التحرار  )وكاا (

في المدينة المطدسة والمتمثبة في ااقتحاما  المت رر  لباحا  المسجد اأق ا المبار ، من قاعان 
 ي.المستوانين تح  حماية الوحدا  الخا ة في قراة ااحتالل ياإلسرائيبي

سرائيبيي لتدنيي المسجد اأق ا غدا الثالثات، ونبن  الدائر  في بيان، رمي، من خاور  دعوا  اليمين ياإل
ورف: رعالم ال يان في باحاتم، وا اة  ل  بالمرحبة الجديد  التي تؤسي لمؤامر  خاير  تندف إلا تنديد 
المسجد في سياق سياسة تنواد ورسرلة المدينة المطدسة من خالل ت ثيف ااقتحاما  من قبل قيادا  

  عن راة.
 22/2/2112ال ليج، الشارقة، 

 
 لى مناهج فلسطينيي الدا ل المحتلإ "يهودية الدولة"تحذر من إضافة في غزة  التعليم وزارة .8

الا قانون التعبيم اإلسرائيبي محاولة  يينودية الدولةير د  و ار  التربية والتعبيم العالي رن إضافة بند   غ  
ابساينيين في الداخل المحتل والطدي عبا الاال  ال« التربية ال نيونية المتارفة»إسرائيبية لارض 

ضافة إلا السعي إلنكار الحطوق والثواب  الابساينية.  وا 
وقال جمال ربو  اقم مستقار و ار التعبيم إن   ا البند خاو  عدائية ضد الابساينيين ورن م ابح 

 بابساين.رواية متارفة عن راة مقؤومة تب ي الوجود الابسايني والحغ الابسايني « ينودية الدولة»
ورضاف ربو  اقم رننا تب ي قضية الالجئين وحغ العود  وتناي مسؤولية ااحتالل عن جرامة تقراد 
الابساينيين واغت ا  ررضنم ومطدساتنم ويمثل تقراعًا لبعن راة ورن ر  ينود  في العالم لم الحغ 

 بالعود  إلا فبساين وا يحغ أحد غير م بالسكن فينا.
 22/2/2112المستقبل، بيروت، 

 
 ممارسات حماس الالمسؤولة من رغمبالبركات الفرا: مصر فتحت معبر رفح  .9

رعبن ساير دولة فبساين لدى جمنوراة م ر العربية، ومندوبنا الدائم لدى   وكاا  – غ  -الطا ر  
ة الجامعة العربية بركا  الارا، رن الجنا  الم راة وافط  عبا إعاد  فتح معبر رفح رغم ممارسا  حرك

، والتي رد  إلا رن يطوم الجان  الم ر  بإغالق المعبر في رميحماي وت رفاتنا غير المسؤولة  باح 
  وجم المعتمران.

رن تسمح لبمواانين العاديين بالسار، عبما رن ااتااق كان رن ياتح  رميي كر رن حماي حاول   باح 
  المعبر فط  لبمعتمران.

دخل م: إخوتنا في م ر، واببنا مننم السماح لبمعتمران بالم ادر  اليوم وقال الارا في ت راح لم يقمنا بالت
)ااحد(، وتاضبوا مقكوران بإعاد  فتح المعبر لتمكين المعتمران من ردات سنة العمر ي. ودعا الارا حركة 

 حماي ال ف عن مثل     الت رفا  التي تأتي بالضرر عبا ربنات قعبنا.
22/2/2112الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 

 : المفاوضون الفلسطينيون يسعون وراء مكتسبات ومنافع ضيقة"الجريدة"لا  دحالن .11
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 جومًا عنياًا  في حوار  م: يالجراد ي، قنَّ الطياد  الاتحاو  الما ول محمد دحالن،عبد الو ا   نا ر 
خيانة قعبنا، منددًا  عبا الطياد  الابساينية المتمثبة في الرئيي محمود عباي، متنمًا إيا ا بالعمل عبا

بمبدر العود  إلا المااوضا ، ومتنمًا فراغ المااوضين الابساينيين بالسعي ورات مكتسبا  ومناف: ضي ِّطة 
 .من المنتاعين المحياين بعباي

 22/2/2112، الجريدة، الكويت
 

 ": فتح تحاول تصدير أزمتها الدا ليةفلسطينلا" البردويل .00
لمتحد  الرسمي باسم حركة حماي د.  الح البردوال، مرا  ررح برم عضرو استنجن ا  الببابيد  رحمد-غ  

عررن م رربحة يحمررايي بررالوقوف خبررف المقرركال  الداخبيررة لاررتح،  نبيررل قررع ، البجنررة المرك اررة لحركررة يفررتحي
ننرررات اانطسرررام  عررراًدا  لررر  دلرررياًل ا راررر  فيرررم عبرررا رن  نرررا  مرررن يفرررتحي مرررن ا يرغررر  بإتمرررام الم رررالحة وا 

البردوال في ت رراح خراب برريفبسايني، إن يت رراح قرع  يتعرارض كبًيرا مر: كران قرد رعبنرم  وقال السياسي.
عررن إيجابيررة حمرراي وعالقتنررا الوانيررة باررتح وغيررر  مررن ال ررالم المعسررول، مررا يثبرر  انا ررام قخ ررية الرجررلي، 

وروضرح  ي.مقيًرا إلا رن فتح تحاول ت دير ر متنا الداخبية إلا الخارج من خالل كيل ااتنامرا  إلرا حمرا
رن حركتم ومن  اناالقتنا حر   عبا عدم التدخل في قئون ر  من الا ائل واأح ا  السياسرية الداخبيرة 

 ا من قرا  رو بعيد، مقدًدا عبا رن فتح تعاني من ر مة داخبية ا عالقة لنا بحماي رو غير ا.
  إلتمرام منمترم بإعراد  البحمرة ورقار البردوال إلا رن حماي عمب  عبا تسرنيل  ارار  وفرد فرتح حرين  ار غر  

لب ف الاتحاو ، و و ما قند بم قع  ناسم قبيل م ادرتم غ  ، متسائاًل عرن السرب  الر   يطرف خبرف مثرل 
 الوق ؟.    الت راحا  في   ا 

 21/2/2704، فلسطين أون الين

 
 االحتالل عمل ضد   د المقاومة عن تنفيذ أي  قي  : ال يوجد ما ي  حماس .02

استبعد الطياد  في حركة حماي النائ  يحيا موسرا اسرتمرار سرراان اتاراق التندئرة   ركمانيهللا الت عبد-غ  
المبرررررم بررررين ااحررررتالل والمطاومررررة الابسرررراينيةإ بسررررب  ا ديرررراد حجررررم خروقررررا  ااحررررتالل باسررررتمرار اسررررتنداف 

 المواانين في قااع غ  .
طرر  معركررة يحجررار  السررجيلي، وعمررل عبررا وبررين رن ااحررتالل لررم يبترر م باتارراق التندئررة منرر  توقيعررم ااتارراق ع

 إجناض ر  تاا ما  رعتنا م ر من  اليوم اأول لالتااق.
وقرال موسرا لرريفبسايني  يرنرا ا ررى رنرم ا ير ال  نرا  اتاراق تندئرة، وررى رن اأوضراع الجارارة تسرير تحرر  

داني والسياسررري ضررر واا  مختبارررة، فكرررل اررررف ينظرررر إلرررا الواقررر: مرررن منظرررور م رررالحم، ويطررررر الواقررر: الميررر
المحرري  بالمناطررة، واتعامررل مرر: افخررر وفطررًا لم ررالحم وقراتاتررم، و رر   السياسررة تارررض الحالررة المتوا نررة الترري 

 عبا ررض الواق:ي.
ورضرراف موسررا  يالمطاومررة تعمررد إلررا تطرردير الظررروف الرا نررة، وتعرررف تمامررًا متررا ُتطرردم ومتررا تحجررم، فنرر   

 ل   قد يختبف بين دقيطة ورخرىي.قضايا يحكمنا الواق: بتطدير الموقف ا
مررن ناحيررة رخرررى يرررى الطيرراد  فرري حركررة حمرراي رن م ررر لررم تبعرر  دورًا ضرراغاًا حطيطي ررًا عبررا ااحررتاللإ 
لوقف اعتداتاتم المستمر  عبا الابساينيين في قااع غ  ، مقيرًا إلا رن التاا ما  التي جرر  برين المطاومرة 

 خرقنا ااحتالل، دون وجود موقف م ر  حطيطي.وسباا  ااحتالل برعاية م راة جميعنا 
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 21/2/2704، فلسطين أون الين

 
 باتوا ضحايا لعصابات تهريب تستغل مأساتهم ةحماس: الالجئون الفلسطينيون من سوري .01

رام هللا ر وليررد عرروض  كقررا  م ررادر فبسرراينية لررريالطدي العربرريي، اأحررد، رن الالجئررين الابسرراينيين الارراران 
لبنران براتوا ضرحايا لع رابا  التنرار  التري تسرت ل المأسرا  التري يعيقروننا إلقنراعنم بمطردرتنا  من سوراا إلرا

 عبا إي النم أوروبا.
رلرف اجر ، ر رد الردكتور  30وفيما تجاو  عدد الالجئين الابساينيين الااران مرن سروراا إلرا لبنران ر ثرر مرن 

ار عبرا قاراع غر   لرريالطدي العربريي اأحرد ع ام عدوان رئريي دائرر  الالجئرين فري حركرة حمراي التري تسري
رن ع ابا  التنرا  التي كان  تنق  في تنرا  اأفارقة تنق  حاليا في لبنان بقكل غير قرعي من رجل 
اسررت الل روضرراع  ررؤات الالجئررين، واسررتثمار مأسرراتنم لتقررجيعنم عبررا الرحيررل الررا روروبررا فرري رحبررة و ررانا 

 برحبة المو .
نررا  قررركا  تنرارر  متخ  ررة كانرر  ومررا  الرر  تطرروم بتنرارر  اأفارقررة الررا روروبررا  ‘ورضرراف عرردوان قررائال 

و    القركا  م: وجود اأ مة السوراة يبدو رننا فتحر  فرعرا لنرا فري لبنران أننرا تعررف رن  رؤات الالجئرين 
سرريبحثون عررن مبجررأ و رر   فر ررة قررركا  التنرارر  لبت سرر  مررن ورات  ررؤات المقررردين وبالتررالي  رري تتبطررف 

ؤات فرري لبنرران وفرري المرردن السرراحبية وت رررانم بطرردرتنا عبررا إي ررالنم الررا روروبررا وباراطتنررا تو ررل  ررؤات  رر
الالجئين في لبنان الا فرعنا في ليبيا وبالتالي  م يتجنون من لبنان لمناطة مرسرا مارروح فري م رر ومرن 

ومرن  نرا  تسرتبمنم جماعرا  قرراكة   نا  يتم تنرابنم برا الا ليبيا، ومن ليبيا يتم قحننم بحرا إلا إيااليرا،
م: ع ابا  التنرا  عبا السواحل الجنوبية إلرا إيااليرا ومرن  نرا  إلرا داخرل روروبرا، و لر  وفرغ الاراطرة 

 المتبعة م: تنرا  اأفارقة إلا روروباي.
 نتمنرا عبرا منظمرة التحرارر وسرااراتنا الابسراينية فري لبنران وفري م رر وفري ليبيرا رن تارتح‘ورضاف عدوان 

إلرا مكران آمرن، ورن ترقرد م لبارارغ  اانتطرالربوابنا رمام  ؤات ال ين ياكرون بالنجر  ورن تسنل لنم عمبية 
 اأمثل لبو ول لن   اأما رن افمنة بدا رن يخااروا بحياتنمي.

ورقررار رن الالجئررين يتوا رربون مرر: ع ررابا  التنرارر  مررن خررالل بعضررنم الرربعض، نافيررا عبمررم إ ا مررا  نررا  
من قبل جنا  رمنية لبنانية لعمل ع ابا  التنرا  في لبنان من رجرل ترحيرل الالجئرين الابسراينيين  تسنيل

الااران من سوراا عن اأراضي الببنانية، ماالبا الحكومة الببنانية بت ثيف رقابتنا عبا السرواحل وتتبر: جررائم 
 ع ابا  التنرا  التي ترت   بحغ الالجئين الابساينيين.

 إلرراالالجئررين الابسرراينيين رن يتوقارروا عررن دفرر: مررا لرردينم مررن رمرروال لع ررابا  التنرارر  لررنطبنم  وناقررد عرردوان
روروبا بقكل غير قرعي بل وي رق ال ثير مننم فري البحرار عبرا حرد قولرم، مقريرا إلرا رن السرباا  التركيرة 

 بدر  بمنح الالجئين الابساينيين ت اراح إقامة في تركيا.
اتح ربوابم رمام الالجئين الابساينيين وعدم تر  لبنان وحرد  يتحمرل العر ت وحرد ، واال  عدوان اأردن رن ي

لبنان ا يستاي:، ولبنان ليي مكانا آمنا، ولبنان في اأ ل الابسرايني فيرم غيرر مرحر  برم وا يتمتر: ‘وقال 
 ا ا يسرتطببنم بننات العريش فكيرف تت ردي رعرداد الالجئرين فري مخيمرا  لبنران بينمرا اأردن يتاررج عبرينم، لمرا

 اأردن؟
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لما ا ا تستطببنم م ر؟ ونحن نناقد الدول العربية رن تاتح ربوابنرا لالجئرين الابسراينيين وترراحنم مرن عنرات 
روروبا عبا يد ع ابا  التنرا  والمخاار  عبر البحر، ونناقد منظمة التحرارر رن تسرعا لردى  إلاال  ا  

     الدولي.

 24/2/2704، القدس العربي، لندن
 

 : أفكار كيري منسجمة مع الرؤية انسرائيلية وال يمكن قبولها فلسطينياً محيسن .04
قررال عضررو البجنررة المرك اررة لحركررة فررتح جمررال محيسررن إن يرفكررار و اررر الخارجيررة   سررعدالدين ناديررة-عمرران 

يًاي، رسرو  اأميركي جرون كيرر  حرول ياتاراق اإلاراري منسرجمة مر: الرؤيرة اإلسررائيبية وا يمكرن قبولنرا فبسراين
 برفض ااعتراف يبينودية الدولةي.

ورضرررراف، لررررريال دي مررررن فبسرررراين المحتبررررة، إن يكيررررر  لررررم يطرررردم جديرررردًا رمررررام الرررررئيي محمررررود عبرررراي، خررررالل 
نما رعاد ناي اأفكار والاروحا  المنسجمة م: متاببا  ااحتاللي.  اجتماعنما مؤخرًا في باراي، وا 

الدببوماسرررية اأميركيرررة، حترررا البحظرررة، فررري إنجرررا  اتاررراق إارررار واعتبرررر رن حررردي  الررررئيي عبررراي عرررن فقرررل 
إسرائيبي، يؤكد رن يما ارحم كيرر  غيرر مطبرول بالنسربة لبابسراينيين، ورنرم لرم يرأ  بقريت جديرد  -فبسايني 

 عن ما سبغ تداولم بن ا الخ وبي.
 24/2/2704، الغد، عم ان

 
 زكي: نرفض االعتراف بيهودية "إسرائيل" عباس .02

ر ررد الطيرراد  الابسررايني فرري فررتح عبرراي  كرري يرفررض ااعتررراف يبينوديررة الدولررةي،   سررعدالدين يررةناد-عمرران 
ا تمثرررل منظمرررة التحرارررر عبرررا اسرررتعداد لبطبرررول بنرررا ضرررمن  ررري ة  فبسررراينيةول نرررم رقرررار إلرررا يقخ ررريا  

ن ورضرراف، فرري ت ررراح ر رردر  رمرري، يلررن نسررمح بتمراررر ر   رري ة لالعتررراف يبينوديررة الدولررةي، أ معينررةي.
عبررا  رر   اأرض وا  2423 لرر  يعنرري البعنررة عبررا القررندات والتررارا  الابسررايني، ورنررم ا مكرران لابسرراينيي 

وررى رن ت راحا  الرئيي عباي تؤكد رن يالارف الابسايني ما ي ال يسب  الارارغ  مكان لبضاة ال ربيةي.
ركيررة اإلسرررائيبية واحتياجررا  رمررن ال ررحيحي، موضررحًا رن ااعتررراف يبينوديررة الدولررةي بررا  مررن الثوابرر  اأمي

 ااحتالل بما فينا التواجد عبا الخ  القرقي عبا اول الحدود الابساينية اأردنيةي.
 21/2/2704، الغد، عم ان

 
 2702الديموقراطية: نرفض "اتفاق انطار" والتمديد له إلى سنة  الجبهة .06

اين يرفرض ياتاراق اإلاراري والتمديرد لرم لبعرام ر د  الجبنة الديمطراايرة لتحرارر فبسر  سعدالدين نادية-عمان 
، ويالعا مة فري الطرديي 2491ح اران )يونيو(  2، تح  عناوان تبادل اأراضي والتراج: عن حدود 4022

 ويينودية الدولةي.
ورر ، فرري بيرران ر رردرتم رمرري، رن يااتارراق يسررمح بالتوسرر: ااسررتيااني فرري الضرراة ال ربيررة المحتبررة، تحرر  

الج ئرري غيررر الرسررمي لالسررتياان، باعتبررار  خاررو  فرري اراررغ تمديررد المااوضررا  حتررا العررام مابرر  التجميررد 
 الطادمي.

ودعرر  إلررا يمااوضررا  دوليررة وفررغ قرررارا  القرررعية الدوليررة، وبرعايررة الرردول الخمرري ال برررى واأمررم المتحررد  
ننات اانطسام الابسايني لا يتحطيغ الم الحة وا   ي.بدياًل عن ااناراد اأميركيي، وا 
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 21/2/2704، الغد، عم ان

 
 وفتح فقدتا السيطرة على م يمات لبنان  منظمة التحريرالمقدح:  منير .00

مجموعررا  ‘رقرررف النررور  دعررا منيررر المطرردح مررن مخرريم عررين الحبررو  السررباة الابسرراينية إلررا تقرركيل ‘غرر   ر 
تت ررول فرري تجمعررا   مسرربحةي إلعرراد  اأمررن لبمخيمررا ، لتعمررل عبررا مكافحررة الجماعررا  المتارفررة الترري برردر 

وفررري ت رررراحا  تحرررد  العميرررد المطررردح، عرررن وضررر: المخيمرررا  الابسررراينية فررري لبنررران، عبرررا رثرررر  الالجئرررين.
انتقررار جماعررا  متارفررة فينررا، واتنامررا  أقررخاب بالمقرراركة فرري تاجيرررا  االرر  الضرراحية الجنوبيررة فرري 

ظمرة التحرارر وحركرة فرتح فطردتا غالبيرة العا مة بيرو ، حي  ر د في بدايتنا رن الجان  الببنراني رببرغ رن من
 سيارتنما اأمنية عبا المخيما .

منر: تضراعف  لر  وترأثير  لر  عبرا ‘المطدح ر رد رن الببنرانيين اببروا مرن المنظمرة وفرتح ترتير  روضراعنا لرر 
 المخيما  والساحة الببنانيةي.

ريالمتارفين فرررري ناررررا المسررررؤول الابسررررايني فرررري ت ررررراحاتم وضرررر: خاررررة رمنيررررة لمحا ررررر  مررررن و ررررانم بررررو 
المخيمررا ي، وقررال إنررم ا يمكررن وضرر: ر  خارر  دون حضررور عرر ام اأحمررد عضررو البجنررة المرك اررة لحركررة 
فررتح، المقرررف العررام عبررا السرراحة الببنانيررة، افتررا إلررا رن  نررا  وعررودا بطرردوم وفررد مررن الضرراة ال ربيررة برئاسررة 

  ي.الوقوف عبا تاورا  اأحدا  في المخيما‘اأحمد إلا لبنان لر 
وفي قرحم لبوض: اأمني الخاب بمخيما  الالجئين قال المطردح إنرم كران فري السرابغ كران  نرا  ر ثرر مرن 

اأمرن الروانيي، ‘جند  فبسايني يعمبون عبا حماية المخيما ، ورنم جرى مؤخرا دمجنرم فري قروا   4000
 في مخيم عين الحبو .مننم  14قخ ا يعمبون فط  في تنظيم السير،  10منبنا رنم ا يوجد حاليا سوى 

 4000المطرردح يكتررف بنرر ا الحررد فرري تو رريف الوضرر: اأمنرري المترررد  فرري المخيمررا ، وقررال إن  نررا  نحررو 
غير منيئين لبعمل، وبحاجة إلا إعاد  تردرا  ‘دوار، ويكقف بأننم  400جند  يتطاضون روات  ا تتعدى 

 إلعاد  اأمن لبمخيما ي.
تحراول إثرار  الاتنرة و ج المخيمرا  ‘داخل المخيم وبالخارج، قرال إننرا ولم يخف المطدح وجود بعض اأاراف 

 بالتاجيرا  التي تقند ا لبناني.
 24/2/2704، القدس العربي، لندن

 
 أحمد مجدالني: فصائل المنظمة أمنت محيط م يم اليرموك وبدأ توزيع الغذاء دا له .03

رنررم تررم ااتارراق عبررا انتقررار  مجرردانيراررر رحمررد ر ررد عضررو البجنررة التناي يررة لمنظمررة التح  رام هللا )فبسرراين(
ف ررائل منظمررة التحراررر الابسرراينية عبررا راررراف مخرريم اليرمررو  لمنرر: دخررول وتسرربل عنا ررر غرابررة لررداخل 

 المخيم، مقيرًا لتوجم قوى العمل الواني في المخيم لضب  اأمن ااجتماعي وااقت اد .
يمرروانيي الابسرراينية المحبيررة، رنررم  إل اعررة( 4|41) []رمرري وروضررح مجررداني فرري ت ررراحا  لررم اليرروم اأحررد

ولبمر  اأولا سيتم تو ا: المواد ال  ائية من وس  ساحة المخيم، بعرد ان كران  لر  يرتم عبرا مرداخل المخريم، 
 إضررافةورقررار إلررا رن النرردف مررن  لرر   ررو التو ارر: العررادل لنرر   المررواد عبررر معرفررة العررائال  المحتاجررة فعرراًل 

 .وا غاثتنم روضاعنممعالجة  الطدر  عبا إلا
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االر  وترم نطبنرم لمركر  اأونرروا، كمرا ترم  ررف مببرغ مرالي ل رل  920حروالي  إخرراجو كر مجداني رنم ترم 
مررررن الرررررئيي محمررررود عبرررراي مررررن رجررررل تسررررديد الرسرررروم الجامعيررررة وقرررررات ال ترررر  وبعررررض  بتعبيمررررا االرررر  

 ، كما قال.اأخرى ااحتياجا  
 21/2/2704قدس برس، 

 
 من قبل البعض في لبنان بالتوقف عن تشويه صورة الم يمات" تطالب اطيةالديموقر " .09

احتاب  الجبنة الديموقرااية لتحرارر فبسراين بر كرى اناالقتنرا الخامسرة واأربعرين، فأقامر  سبسربة نقرااا  
يدا فري  ر تخببنا ايطاد قعبة اناالقة الجبنة ووقاة تضامنية م: اأسررى والمعتطبرين فري السرجون ااسررائيبية.
والطرا مسرؤول  )المستطبل(، رقام  الجبنة احتااًا في ساحة القندات، حضر  مسؤولنا في لبنان عبري في رل.

ا مية تجاو  اانطسام الابسرايني  فأ دالدنان كبمة منظمة التحرار،  عبد هللاالجبنة القعبية في مناطة  يدا 
اسررير المحرررر انررور ياسررين كبمررة. وتحررد  وتوحيررد الجنررود عبررا اسرراي خيررار المطاومررة واانتااضررة. والطررا ا

مسؤول يالديموقراايةي في  يدا فؤاد عثمان، فحيا  يدا التي اجبرر  العردو ااسررائيبي عبرا اانردحار عننرا 
في قباط. واال  بالتوقف عن تقويم  ور  المخيما  من قبل البعض. ودعا الا اسرتطالة حكرومتي حمراي 

 وانية.والسباة الابساينية وبنات الوحد  ال
ونظم  يالديموقراايةي احتااًا في مخيم البب. وكان  كبمة لمسؤول مناطة الجنو  ربو بقار ال   ررى رن 
ما تقند  المناطة العربية يض: قعبنا رمام تحرديا  مواجنرة ت راعد العردوان ااسررائيبي. وررى مسرؤول اقبريم 

ربيررة وخ و ررا فرري لبنرران يسرريت الررا جبررل عامررل فرري حركررة رمررل محمررد غرر ال ان مررا يجررر  فرري المناطررة الع
 تضحيا  القع  الابسايني. ودعا الحكومة الا محاربة اار ا .

وقرردد مسررؤول اقبرريم لبنرران لجبنررة النضررال القررعبي الابسررايني ربررو العبررد تررامر ع ارر  عبررا ضرررور  التمسرر  
 ببد عربي. أ بالحياد اايجابي وعدم اانخراط بالتجا با  الداخبية 

، رقرررريم منرجرررران تحرررر  قررررعار يا لخاررررة كيررررر ي. ترحيرررر  مررررن الطيرررراد  فرررري اتحرررراد القرررربا  وفرررري ننررررر البررررارد
الررديموقرااي الابسررايني نبيررل احمررد. وكانرر  كبمررة لمنظمررة التحراررر الطا ررا امررين سررر يفررتحي فرري القررمال ابررو 

 ان يالطياد  الابساينية متمسكة بالثواب  الوانية ولن تتنا ل عن حغ العود ي. فأ دجناد فياض، 
 21/2/2704، لمستقبل، بيروتا

 
 وتصنيف حماس "منظمة إرهابية"  نسقاط المقاومة في غزة مصري  : "م طط"قانونيباحال  .27

من القرنر الحرالي  رو موعرد الحكرم فري دعروى تاالر  باعتبرار حركرة حمراي يمنظمرة  42  سنونو نبيل-غ  
مررا يارررض ناسررم فرري  رر ا المقررند، إر ابيررةي، وفرري انتظررار مررا سررتأتي بررم المحكمررة فرري  رر ا القررأن، فررإن  ثمررة 

كتنديد و ار الخارجية الم ر  نبيل فنمي، في سربتمبر/ريبول الماضري، لرريحمايي التري تمثرل كبررى حركرا  
 المطاومة الابساينية ضد )إسرائيل( بريخيارا  عسكراة ورمنيةي.

بحرة لإلجابرة عننرا مثرل  المقند إ ن يبدو قاتًما وا رحد يعبم كيف سريبدو فري المسرتطبل، ل رن ثمرة تسراؤا  مُ 
 ل المحامي سمير  بر  ال   رف: دعوى يمسرتعجبةي ضرد يحمرايي اعتبار را يمنظمرة إر ابيرةي، رقردم عبرا 

  ل  بدواف: فردية رم رن ثمة ما ُيخا  لم سياسيًّا بستار قانوني؟
سرتاي: عر ل يوليو/تمو  الماضي، والسباا  الم راة تعمل عبا موضوع حماي ب ر  ، وا ن 1يمن  رحدا  

م ر عن محيانا اإلقبيمي والدولي، وما  و قرائم عبرا ال رعيد الردولي رن رمراكرا وحباات را مثرل )إسررائيل( 
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والسرعودية، وغير را مرن دول الخبرريج وم رر، يعتبررون حمراي امتررداًدا لجماعرة اإلخروان المسربمين، وا تقرركل 
إ ال رررالم لبباحررر  فررري القرررؤون السياسرررية فررري نظرررر م ف رررياًل مطاوًمرررا فطررر  برررل جررر ًتا مرررن اإلخررروان المسررربميني

 والطانونية عماد  الح الدين.
واأمرررر ا يطرررف عنرررد  لررر  حيررر  يإن رمراكرررا وحباات رررا يعتبررررون حمررراي النظرررام المطابرررل الررر   إ ا رتيحررر  لرررم 

رن  رو متوافرغ مر: السياسرة الدوليرة السرائد   يضريف-يالار ة سيكون البديل عمن  و متحكم في المناطرة، ومن
  يا نستاي: رن ن ارل دور اأنظمرة العربيرة بمرا فيرم النظرام الم رر  الحرالي، التري  ري متابًعا-ينالد الح 

 بمثابة جماعا  وظياية تؤد  منما ، مننا حاك رمن )إسرائيل( وتأمين م الح رمراكاي.
يطرررول  رررالح الررردين لرررريفبسايني  يالسرررباا  فررري م رررر افن تعمرررل بقررركل قرررو  عبرررا المسرررتوى اإلعالمررري 

نوني والطضررائي، فالطضررات يمثررل ركًنررا رساسرريًّا فرري المواجنررة مرر: رن ررار القرررعية، و رري تعتبررر رن حمرراي والطررا
 عدو بحكم رننا امتداد لإلخوان المسبميني.

وما تجدر إليم اإلقار  رن الباح  الطانوني يعتبر رن يكل تبر  التحركرا  تردلل عبرا مخار  لبطضرات عبرا مرا 
لنظام الحالي في م ر، والتي من الممكرن وعبرا المسرتوى ااسرتراتيجي رن تبطا من الرمو  الرافضة لوجود ا

 ت ون بدياًل في المستطبل لحالة التر ل العربي واإلسالميي.
وفرري نارري الوقرر  ا يسررتبعد رن تحكررم المحكمررة الم ررراة باعتبررار حمرراي يمنظمررة إر ابيررةي، مقرريًرا إلررا رن 

طانونيرررة فررري م رررر، وافن ي يررر  الدسرررتور والطرررانون والمظبرررة  نرررا  يإجرامرررا حطيطيرررا فررري الحالرررة الدسرررتوراة وال
 اأخالقية وكل قيت، حيثما كان  م بحة النظام الحالي تطتضي  ل ، في بح كل قيت ممكًنا وجائً اي.

واترراب:  يالسررباا  الم ررراة الحاليررة ا مقرركبة لرردينا فرري اعتبررار حمرراي كرر ل ، وبحكررم قضررائيي، معتبررًرا رن 
 كرر ا احتمررالي،  نسررتبعدي مررن منظومررة تخرردم الدولررة العميطررة فرري م ررر، وبالتررالي ا يالطضررات  ررو جرر ت رساسرر
وعبررا ر  حررال يخررتم  ررالح الرردين بررأن ي نررا  مخااررا لرريي فطرر  لبضرر   عبررا  وفررغ قررول  ررالح الرردين.

حماي بل إسطاانا وتنيئة رجوات سياسية بستار قانونيي، مضيًاا رن )إسررائيل( تعرول عبرا يالح رار الضريغ 
 الماروض عبا الطااع إلسطاط ما  و قائم من تقكيل اجتماعي مطاوم في الطااعي. والخانغ

رن تخردم )إسررائيل(، فمرا ا  دترار” -برديو  وجنة نظرر  من-م روفيما يخب يحمايي فالسباا  الحالية في 
د بعد رن يتم اتنام الرئيي محمرد مرسري بالتخرابر مر: حمراي، واتنرام آخرران برناي اأمرر؟  ر   السرباا  ترار

 رن ترضي )إسرائيل( وتعمل في   ا اإلااري، وفغ قولم.
رررًرا  يمرررا برررين  ل نرررم فررري ناررري الوقررر  يسرررتبعد رن يرررتم اعتبرررار يحمرررايي يمنظمرررة إر ابيرررةي مرررن قبرررل م رررر، ماس 
)السررباا  الحاليررة فرري م ررر( وحمرراي  ررو نرروع مررن المكايررد  السياسررية، ل ررن بيننمررا ات رراا  لررم تنطارر:، 

 والحدود، وليي من م بحة اأولا رن تطا: عالقتنا م: حمايي. اسيما في اأمور اأمنية
غير رن بديو  يقرير إلرا يخسرائري ست ري  السرباا  الم رراة إن ترم اعتبرار حمراي يمنظمرة إر ابيرةي مننرا 
رن     السباا  يستاطد دور ا في السمسر  بالطضرية الابسراينية اسريما رن غالبيرة الم رراين متعراااون مر: 

اينية، و  ا سيضيف رعداًت جدًدا لبسباا  الحالية في م ر، عدا عن رننا ستخسر عبا كافرة الطضية الابس
 اأ عد  القعبية والرسمية، ولن ت س  قيًئا غير دعم )إسرائيل( لنا و ي تح ل عبيم دونما واساةي.

 21/2/2704، فلسطين أون الين
 

 الفلسطيني سياسيان: فتح است نزفت ولم تعد مؤهلة لقيادة الشعب محلالن .20
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 عثمران،رستا  العبوم السياسية في جامعة النجاح د. عثمان  ،سياسيانالمحبالن الرجم:   الببابيد  رحمد-غ  
فرتح الداخبيرة التري ت راد حركرة عبرا رن خالفرا  ، اأ اديمي وال ات  السياسي البروفيسور عبرد السرتار قاسرمو 

نيم الحركة التي اعتمد  في عالقاتنرا التنظيميرة رن تع ف بالحركة، تثب  حجم الضعف التنظيمي ال   تعا
عبررا الم ررالح ولرريي المبررادن، مؤكرردين رن فررتح فرري حالتنررا الرا نررة مسررتن فة وغيررر قررادر  عبررا قِّيرراد  القررع  

 الابسايني، بالرغم من سيارتنا عبا مطاليد السباة عنوً  وجبرًا.
لمطببرررة سرررتبر  بقررركل ر برررر وغيرررر مسررربوق وررى المحبرررالن فررري ت رررراحين منا ررربين لرررريفبسايني، رن اأيرررام ا

 قاقة التنظيم الاتحاو  حين يتاك  رمام رعين الابساينيين نتيجة الخالفا  الحاد  بين تيار  رئريي السرباة 
محمررود عبرراي والطيرراد  الما ررول مررن الحركررة محمررد دحررالن، منررو ين إلررا رن كررال الرررجبين سرريطاتل لبررناي 

يالم رربحة القخ رريةي ا الوانيررة، اأمررر الرر   يعجررل بضررياع فررتح،  اأخيررر فرري حببررة  ررراع داخبيررة عنواننررا
خراجنا من المقند السياسي الابسايني يمم قةي.  وا 

 21/2/2704، فلسطين أون الين

 
 : التحالف الفلسطيني يدين التفجير في الهرمل ويدعو لوحدة الصفلبنان .22

( 4|44اجيرر الر   وقر: مسرات رمري السرب  )دان  قياد  تحالف الطوى الابساينية في لبنران بقرد  الت  ربيرو 
فرري النرمررل واسررتندف حرراج ًا لبجرريش الببنرراني. وقررال بيرران  ررادر عررن قيرراد  تحررالف الطرروى الابسرراينية اليرروم 

( ررسب  نسخة منم لر يقردي برريي  يإننرا إ  نسرتنكر  ر ا العمرل اإلر رابي الر   اسرتندف حراج ًا 4|41اأحد )
 م: لبنان وجيقم وقعبم القطيغي.لبجيش الببناني، ونعبن تضامننا 

 21/2/2704قدس برس، 
 

 كي جديد بتجميد االستيطانرينتنياهو: ال يوجد طلب أم .21
رئيي الو رات اإلسرائيبي بنيامين نتنيا و قال إنم سيوا ل بر ل كرل ، رن 24/2/2704، 43عرب موقع  كر 

 برأن الوايرا ليكرود(، مسرات رمري، الجنود لبحااظ عبرا ااسرتياان، مؤكردا خرالل اجتماعرم مر: و رات ح برم )
 المتحد  لم تتطدم باب  رسمي لتجميد البنات في المستوانا  الواقعة خارج ال تل ااستياانية.

حتررا افن الوقرروف فرري وجررم الضرر وط. وقررال  ي ا يوجررد مابرر   بأنررم اسررتااعوتبررا ا نتنيررا و رمررام و رائررم 
ااسررتياان(، ثمررة ادعرراتا  وماالرر  ا ننايررة لنررا، )لتجميررد الرررا ن حطيطرري عبررا جرردول اأعمررال فرري الوقرر  

 وحيال الض وط الدولية، ر د     الماال  بنجاحي، عبا حد تعبير .
نتنيررا و ر ررد عرردم وجررود اببررا  تبرر م حكومررة اسرررائيل ، رن 24/2/2704، الحياااة الجدياادة، رام هللاورضرراف  

يرررر، وبرررأن الحكومرررة ااسررررائيبية ستسرررتمر بتجميرررد ااسرررتياان، مقررريرا الرررا رن الجانررر  الابسرررايني يابررر  ال ث
 بالتعامل م:   ا الموضوع كما تعامب  بم سابطا وكما تتاب  اأمور.

 
 
 
 

 "سرائيل"إمن دولة  اً بقاء المستوطنات جزءإمسؤوليتنا هي : ليفني .24
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ت رئيسرة الاراقم اإلسررائيبي الماراوض مر: الابسراينيين، و ارر  الطضرا، رن 24/2/2704، الحيااة، لنادن كر  
مررن نرروا  اائررتالف الحكررومي بنقررر  يالبرلمررانينائبررًا فرري ال نيسرر  اإلسرررائيبية  42تسرريبي ليانرري انتطررد  قيررام 

إعالنرا  كبررى فري  رحف رمري تحر ر رئريي الحكومرة بنيرامين نتنيرا و مرن التعنرد بتجميرد ااسرتياان حتررا 
ضراة ال ربيرة. وقالر  إنرم ا يعطرل ، ر  تب  الطابعة قرق الجدار الاا رل فري قبر  اليالمستوانا  النائيةيفي 

ل اإلعالنا . ييق: –مجبي المستوانا  يرن يكون  ؤات النوا  ردا  بيد   ال   مو 
ليانرري حرر ر  اليرروم ااحررد عبررا  رراحتنا فرري موقرر: التوا ررل  ، رن21/2/2704، القاادس، القاادسورضرراف  

 مستوانا  العقوائية في الضاة.ااجتماعييفيي بو ي من محاوا  اليمين ااسرائيبي التوس: في بنات ال
 وقالرر  ليانرري ان يمثررل  رر   المحرراوا  تخررر  عبررا ااحيررات ااسررتياانية الترري فينررا عرردد مسررتوانين كبيررري.
 واضاف  لياني يمسؤوليتنا  ي ربطات المستوانا  ج ت من دولة اسرائيل، و     ري الاراطرة التري نعمرل بنراي.

 لمااوضا  الجاراة، خالل رد ا عبا اعالنا  لعااتا  اسرتياانية.جات  كتابا  لياني، والتي تطود عمبية ا
واوضح  الو ار  ااسرائيبية رن ي    ااعالنا  يتم تموابنا من قبل منظمة ييق:ي ل ن نحن جميعًا من نردف: 
الرررثمن ااخالقررري وااقت ررراد  والسياسررري والدببوماسررري واامنررري لمثرررل  ررر   ااعالنرررا ، وعبرررا السياسررريين ان 

 ا ل الح من يعمبون لبناي ام ل الح منظمة يعشي.يحددو 

 
 "سرائيل"إتهويد الجليل والنقب ينسجم مع قيم و بينيت: يجب عدم التسامح مع التطلعات القومية للعرب  .22

تارررق و اررر ااقت رراد اإلسرررائيبية ناتررالي بينرر  خررالل مقرراركتم اليرروم ياأحرردي فرري يمنترردى كناليرر ي المنعطررد 
دى متخ رب ينرتم بترسري  المكانرة الطانونيرة إلسررائيل كدولرة قوميرة لبقرع  الينرود  بمدينة الطدي يو و منتر

 يالا ماالبة الابساينيين ااعتراف بينودية الدولة والا وض: من اسما م بعر  إسرائيل وتابعاتنم الطوميةي.
  تمنيررردا وقرررال يبينررر ي فررري جبسرررة المنتررردى التررري حمبررر  عنررروان ي ويرررة إسررررائيل كدولرررة قوميرررة لبقرررع  الينرررود

لترسريخنا قانونيرراي. يجرر  عبينررا عرردم التسررامح مابطررا مرر: التابعررا  الطوميررة لعررر  إسرررائيل والتأ يررد برران تنواررد 
يا يوجرررد تنررراقض رو تعرررارض برررين الينوديرررة  الجبيرررل والنطررر  سياسرررة تتناسررر  تمامرررا مررر: قررريم ورخرررالق الدولرررةي.
ح رربون عبررا دولررة ون ررف خا ررة وان النويررة والديمطراايررة وا  ا لررم نحسررم اأمررر ران فرران الابسرراينيين سي

 الينودية راسخة في وثيطة ااستطاللي رضاف بين .
وتناول يبين ي اقتراح قانون يالطوميةي وقال ييج  عبينا ان نظنر ينودية الدولة، إسرائيل سن  عددا ا يمكرن 

وجررد  نررا مررن يحبمررون برران ح ررر  مررن الطرروانين المتعبطررة بررالحطوق ل ررن ا يوجررد قررانون يتعبررغ بنويررة الدولررة وا
ن بح مثل السواد ل ننا لسرنا كر ل  حير  تعمرل المحكمرة العبيرا منر  عنرد رئيسرنا يا ررون كرو ني عبرا تارارغ 
ينوديرة الدولرة مررن مضرموننا وقامر  بثررور  مدنيرة عبررا حسرا  ينوديرة الدولررة مثرل قرانون يقعررداني الر   حررول 

نحردد  ر ا اأمرر كنردف قرانوني ومرن  نرا يجر  عبينرا إن  تنواد البالد إلا رمر مستنكر ومدان و ل  أننا لرم
ا نظنر ر  تسرامح رو تنراون منمرا كران اتجرا  تابعرا  عرر  إسررائيل الطوميرة وانرا اسرتاي: ان افنرم العرر  

 ال ين ينظرون لببالد كوان مقتر ي.

 24/2/2704، وكالة معًا ان بارية
 
 
 

 ملة: الوضع الحالي في الضفة تحت السيطرة الكازغانت .26
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، إن الوضرر: رمرري  قررال رئرريي اركرران جرريش ااحررتالل الجنرررال بينرري غررانت  الجديررد  الحيررا -الطرردي المحتبررة 
قولرم ان الجريش يتراب:   ونطبر  اإل اعرة العبرارة عرن غرانت الحالي في الضراة ال ربيرة يتحر  السريار  ال امبرةي.

 الضاة.اانعكاسا  المحتمبة لمااوضا  التسوية عبا اأوضاع الميدانية في 
 24/2/2704، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "الحريديم"لتجنيد  "شاكيد"يعلون يرفض المصادقة على قرار لجنة  .20

رعبن و ار اأمن اإلسرائيبي موقي يعبون رنم لن ي رادق عبرا تمرارر قرانون   حسن مواسي-الطدي المحتبة 
. وروضرح انرم سيقرترط يغيرر العرادليوو ام بروفغ  ياغتم الننائية،  يالحراديميتجنيد اال  المعا د الدينية 

قررنرًا كمررا  21قررنرًا، ولرريي  42بالخدمررة العسرركراة لمررد   يالحراررديميفرري افتترراح كررل مسررار تجنيررد جديررد إلرر ام 
 ينب الطانون الجديد.
رن و اررر اأمررن قرررر إحبرراط إجررراتا  تابيررغ الطررانون مررن خررالل عرردم  ييررديعو  رحرونررو يو كررر   ررحياة 
 عبمًا رنم ا يمتب   الحيا  إل ات الطانون وسيخدم الجنود الحراديم وفطًا لم. الم ادقة عبيم،

 24/2/2704، المستقبل، بيروت
 

 "إسرائيل" ربط المساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية بوقف التحريض ضد  شطاينتس:  .23
يبيي يوفال قرااينتي بردور  تبا ا و ار القؤون ااستخباراة والعالقا  الدولية ياإلسرائ  النعامي  الح-غ   

في إقناع لجنة الموا نة في مجبري القريوا اأمراكري بررب  المسراعدا  السرنوية اأمراكيرة لبسرباة الابسراينية 
 بوقف يالتحراضي عبا يإسرائيلي.

فاي ت رراحا  لطنرا  التبار   اإلسررائيبية الثانيرة البيبرة الماضرية، روضرح قرااينتي رن الطرانون سرتتم الم رادقة 
م مررررن قبررررل مجبرررري ال ررررون ري فرررري رسرررررع وقرررر  ممكررررن، منو ررررًا إلررررا رنررررم يحظررررا برررردعم الررررديموقراايين عبيرررر

 والجمنوراين، مقددًا عبا رن الت ام اإلدار  اأمراكية مؤكد.
ينتي رن ااقمررًا مررن و ارتررم برئاسررة مرردير عررام الررو ار  الجنرررال المتطاعررد يوسرري كابروفيسررر رعررد اورضرراف قررا

ي وسررائل التعبرريم ومنررا ج الترردراي ودور العبرراد  الابسرراينية، حيرر  تررم تطررديم دراسررة قررامبة عررن التحررراض فرر
 نتائج الدراسة لطاد  ال ون ري اأمراكي يال ين ربدوا تأثرًا كبيرًا بالنتائجي، عبا حد تعبير .
 24/2/2704، "20موقع "عربي 

 
 جنرال إسرائيلي: السيسي حقق أهم حلم للغرب بتصفية ان وان .29

رنرردراوي   رراجم الجنرررال اإلسرررائيبي فرري اإلحتيرراط رؤفررين بيركررو، الرر   قرر ل فرري الماضرري    يررر- النا ررر 
ال رررر  لتوجينرررم انتطرررادا  لبجررريش الم رررر  فررري  يرمرررانيمواقررر: منمرررة فررري اإلسرررتخبارا  العسررركراة اإلسررررائيبية 

يسررائيل يرعطا  اإلنطال  عبا مرسي وعمبيا  الطتل التي يأمر بنرا الارارغ السيسري. وفري مطرال فري  رحياة 
، و ي روسر: ال رحف اإلسررائيبية انتقرارا، ومطربرة جردا مرن رئريي الرو رات اإلسررائيبي بنيرامين نتنيرا و، ي ايوم

المسؤولة عن تجنيد العمالت في قعبة اإلستخبارا  العسكراة قبرل رن  ي202وحد  يقال بيركو، ال   خدم في 
ر  والرر   يتمثررل فرري ت رراية جماعررة اإلخرروان يتارررل لبعمررل اأ رراديمي، قررال إن السيسرري حطررغ ر ررم حبررم لب رر

واالررر  بيركرررو ال رررر   المسررربمين وقرررروعم فررري حرررر  ا  رررواد  فينرررا ضرررد التنظيمرررا  الجناديرررة فررري سرررينات.
باإلسررتثمار بقرركل واضررح فرري تررأمين اسررتطرار حكررم السيسرري و لرر  مررن رجررل اإلجنررا  بسرررعة عبررا مررا رسررما  
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لا رن السيسي سيوا ل الطتل، عبرا اعتبرار رنرم الخيرار الوحيرد بالعرض الديمطرااي في العالم العربي، افتا إ
 من رجل النجاح في مواجنة اإلخوان المسبمين، عبا حد تعبير .

 24/2/2704، القدس العربي، لندن
 

 ال ليلو ردن األ  من ضمنها غور التي ستمنح فوائد ضريبيةالمستوطنات على قائمة "إسرائيل" تصادق  .17
المنتظرر عررض قائمرة الببردا  والمردن والتجمعرا  السركانية التري سروف  لجديرد   مرنا الحيا -الطدي المحتبة 

 200تمنح فوائد ضرابية في اسرائيل رمام ال نيس  اقرار ا، بعد م ادقة الحكومة عبا الطائمرة المكونرة مرن 
 تجم: سكاني من ضمننا مستوانا  غور ااردن وجبل الخبيل.

  الطائمة، وقد تم ادراج مستوانة يكراا  ررب:ي فري الخبيرل مر: تسر:    رميونقر موق: ييديعو  احرونو ي 
مسررتوانا  تطرر: فرري جبررل الخبيررل ضررمن  رر   الطائمررة، بااضررافة ل افررة مسررتوانا  غررور ااردن الترري سرروف 

 تستايد من تطبيب الضرائ .
بة الجرروان وقررمب  الطائمررة كافررة الببرردا  والتجمعررا  السرركانية المحياررة بطارراع غرر   وكافررة مسررتوانا   ضرر

وتنرردف الاوائررد الضرررابية الممنوحررة لنرر   التجمعررا   لبنرران،المحتررل وكرر ل  الببرردا  والتجمعررا  الحدوديررة مرر: 
 إلا دعم ي مودي     المنااغ.

ونقر الموق: تاا يل حول الاوائد الضرابية التي ستمنح لن   المنااغ ارتبااا بطربنرا مرن المنرااغ الحدوديرة 
لتقررجي: السرركن فرري  رر   المنررااغ وااسررتثمار برردف: ضرررائ  رقررل  غرر  ،حرري  قارراع )لبنرران وسرروراا( وكرر ل  م

 بقكل كبير من باقي المنااغ.
 24/2/2704، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 األقصى"المسجد الكنيست يعيد فتح ملف "السيادة على  .10

سرياد  عبرا المسرجد رعبنر  رئاسرة ال نيسر  اإلسررائبي رمري، عرن ادراج موضروع يال  جرايسري بر وم-النا ر 
اأق اي عبا جدول رعمال النيئة العامة غدا الثالثرات، بعرد رن سرط  الموضروع فري اأسربوع الماضري بسرب  

 خالف ح   البيكود م: النائ  المتارف موقيم في بين ال   بادر الا اب  المناققة.
 24/2/2704، الغد، عم ان

 
 جنمريكي في معركة مع حراس السأسرائيلي إمقتل سجين  .12

رمراكري يرروم  ر ررلقالر  القررراة اإلسررائيبية اننرا قتبرر  بالر راب سررجينا اسررائيبيا مرن   حسررن رحمرد-الطردي
 اأحد بعد رن ر ا  ثالثة حراي بمسدي في سجن قرا  من تل ربي .

 42و كر المتحد  باسم القراة ميكي رو نايبد ان  موئيل قينباين الر   كران يطضري عطوبرة السرجن لمرد  
الر اب عبا ثالثة من ضباط اامن فأ ابنم بجروح  رابغ 2441مة قتل في ماراالند عام عاما عن جرا
وقال  وسائل اإلعالم اإلسرائيبية إن قينباين و و في الثالثينا  مرن العمرر تح رن  خاير . رحد موان حالة 

 داخل دور  ميا  في  ن انتم. ولم يتضح كيف ح ل عبا سالح.
 21/2/2704، وكالة رويترز لألنباء

 
 سرائيليون ينجذبون ألسواق الضفة الغربية للتسوق فيها ان .11



 
 
 

 

 

           03ص                                    1013العدد:     24/2/2704 اإلثنين التاريخ:

وليد عوض  نجح النردوت الر   فرضرتم السرباة الوانيرة فري الضراة ال ربيرة فري جر   اإلسررائيبيين، -رام هللا 
لألسررواق الابسرراينية لبتسرروق فينررا، اأمررر الرر   دفرر: جرريش اإلحررتالل اإلسرررائيبي لتحرر ير م مررن خاررور  الترردفغ 

وح ر جيش اإلحتالل اأحد من عود  ظا ر  توافد اإلسرائيبيين عبرا مردن الضراة  اأراضي الابساينية.عبا 
 ال ربية بندف التبض: والتسوق انخااض اأسعار فينا مطارنة م: السوق اإلسرائيبية.

يبية مرن اإلسررائيبية رقرار  إلرا رن  نرا  ان عاجرا قرديدا داخرل رجنر   اأمرن اإلسررائف وكان   رحياة معرارا
تجرردد ظررا ر  قرررات العررائال  اإلسرررائيبية مررن مرردن الضرراة مررن رجررل الترروفير فرري الناطررا  القررنراة، فرري ظررل 

 احتماا  حدو  عمبيا  خاف لنم.
وروضح  ال حياة، رن حركة المقتران اإلسرائيبيين إلا مدن الضاة بدر  تقند ارتااعرًا مبحوظرًا منر  العرام 

الحراد فري مسرتوى رعمرال المطاومرة الابسراينية ضرد اإلحرتالل اإلسررائيبي في رعطا  النبوط  ي4021يالماضي 
وتقند اأسواق الابساينية في الضاة ال ربية وخا ة التي عبا مداخل المدن وجود  واستنداف اإلسرائيبيين.

 العديد من المتسوقين اإلسرائيبيين، و ل  بسب  الندوت اأمني السائد في اأراضي الابساينية.
 24/2/2704، لعربي، لندنالقدس ا

 
 يعلنون الحرب على الحكومة على  لفية مشروع قانون لتجنيد شبابهم "الحرديم"قادة  .14

مرن إسررائيل وخارجنرا، ي الحررديمييعطرد كبرار رجرال التيرار الرديني الينرود  المت مر    رسرعد تبحمري –النا رر  
بالخدمرة العسركراة  يالحرديميضي بإل ام القبان اجتماعًا في الطدي المحتبة اليوم لبرد عبا مقروع الطانون الطا

 يالحاخامررا يوااقت راب جنائيررًا مرن النرراربين مننرا، ولبتحضررير لتظرا ر  احتجاجيررة كبررى يطررول رجرال الرردين 
 إننا ست ون ر بر تظا ر  في تارا  الدولة العبراة.

 24/2/2704، الحياة، لندن
 

 القوى  موازين هار يلتغي ةموسكو التسليحي  والقاهرة بعد صفقة " تل أبيب""حرب باردة" بين  .12

رقررعبتنا  رراطة اأسرربحة  يتررل ربيرر ييحررر  بررارد ي بررين الطررا ر  و رن   نررا  ةة  ررنيوني  محافررل عسرركرا   رفرراد 
لمروا ان  قببراً افترًة إلرا رن  يإسررائيلي تررى بنر   ال راطة ، يالسيسييالروسية التي ربرمنا و ار الدفاع الم ر  

ي ورنظمررة دفرراع جررو  مررن عررد  ارررا ا  44تقررمل اررائرا  حربيررة يميررغخا ررًة رن نررا اطررة، الطررو  السررائد  بالمن
منظومرررا   ررراروخية سررراحبية مضررراد  لبسررران، و خرررائر ورسررربحة خايارررة باإلضرررافة إلرررا ي، 12ومروحيررا  يمررري

وكقا  المحافل رن م يسرود اأوسراط العسركرا ة ال رنيوني ة تروتر قرديد مرن إمكاني رة رن ترؤد  لحردو   متنوعة.
قارر   نوعي ررة فرري اإلمكانيررا  الحربي ررة لم ررر، مقرريرً  إلررا رن  المسررؤولين السياسررين والعسرركراين ال ررناينة برردروا 

مررا ينرردد التارروق بررإجرات تطيرريم لبموقررف لبحرر  الت يررر المحتمررل فرري مرروا ان الطرروى بالمناطررة ل ررالح م ررر، م
 ال نيوني السائد بالمناطة من  عطود.

 22/2/2704، 1727التقرير المعلوماتي 

 
 

 ستراتيجيةة والمحاذير االبين المنافع المالي   هاقتصادي المتمدد فيحول نفوذ الصين اال تباين": إسرائيل" .16

لبمسرتثمران ال رينيين فري  مت ايداً  ة يقيمرا  مئيري رن  نا  ناو اً ون الدولي  ؤ الخبير ال نيوني في الق اعتبر
  يتنوفرراي لمجموعررة مررننم، ممررا رسررار عررن نطرراش محترردم قت رراد ال ررنيوني ردى لبيرر: قررركة اأغ يررة ال بيررر اإل
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جبسرة سريعطد ال نيسر  مقريرًا إلرا رن   ديراد فري اقت راد يإسررائيلي، حول انخراط الدولة اأسيوية افخ  فري اإل
. يإفررررايم  ررراليايي الررر   حررر ر مرررن ال ررراطة ي السرررابغالموسرررادياارئرررة حرررول الموضررروع، بمقررراركة رئررريي جنرررا  

يلي رن ت ررون حرر ر  مررن حالررة تسرريار فينررا جنررة رجنبيررة عبررا ممتب ررا  إسررتراتيجية مثررل يإسرررائواالرر  يمئيررري 
ال رينيين يسرتثمرون فري  إلرا رن   ييورام عاررونيبالمطابل، رقار الباح  اإلقت اد  ال نيوني  قركة يتنوفاي.

قت راد ترحير  و ارر اإلاقرا ورن   لر  ة، اأغ ية والقركا  المالي  و  ةالقركا  الت نولوجي  و يإسرائيلي بالعطارا  
قت رراد بررأن ت ررون السرريار  يناتررالي بينيرر ي، رغررم ماالبررة يرفيقررا  برافرمرراني عضررو ال نيسرر ، وبروفيسررور اإل

 .ة بحتة، وليس  من قبل قركا  غرابة ا تربانا  بة بريإسرائيليعبا القركا  ال بير   نيوني  
 22/2/2704، 1727التقرير المعلوماتي 

 
 المسجد األقصىبواالحتالل يصول ويجول  يتحدثون  أردنيةسيادة  أي: عن ال طيبكمال  .10

القررري  كمرررال  23وجرررم نائررر  رئررريي الحركرررة اإلسرررالمية فررري اأراضررري المحتبرررة عرررام   حيمرررور حمررر  -السررربيل 
أردنيرررة برررأن تأخررر  دور رررا وتضررر: يرررد ا بيرررد اأمرررة مرررن رجرررل لجرررم اأامررراع  الخايررر  نررردات عررراجاًل لبحكومرررة

 ال نيونية بن ع سيادتنا عن المسجد اأق ا واستبدالنا بالينودية.
واست ر  الخاي  في حدي  لريالسبيلي ت ديغ الحكوما  العربية ل    وخداع الحكومرة اإلسررائيبية بأنرم لرن 

اأق ا داخل ال نيس  اإلسرائيبي، مضياا رن الحكومرا  العربيرة تختبرأ يتم مناققة ن ع السياد  اأردنية عن 
 خبف     الت راحا  وتعتبر ا متناسا من الحرج ال   سيبحغ بنا رمام قعوبنا.

يالسرررياد  فررري الواقررر: عبرررا المسرررجد اأق رررا ترررتحكم بنرررا إسررررائيل، ول ننرررا إعالميرررا ليسررر  كررر ل ، ورضررراف  
كبية وقرعية عبر ال نيس  ال نيونيي يطول الخاي ، واتساتل، عرن ر  ومتارفو ااحتالل يرادوننا سياد  

سياد  رردنية يتحدثون، وااحتالل ي ول واجول في المسجد اأق ا، وياعل ما يراد دون حسي  رو رقير ، 
مسررتدا بإبعرراد مرروظاي المسررجد اأق ررا واعتطررال حراسررم، وادخررال المسررتوانين مررن بررا  الم اربررة، ون رر  

خررل م رربيا  وقبررا  اأق ررا، ورفرر: العبررم ال ررنيوني داخررل المسررجد، وتاترريش  ويررا  مررن يراررد ال رراميرا  دا
 الدخول لبمسجد.

واالرر  الحكومررة اأردنيررة بررأن تضررافر جنود ررا مرر: كررل الرردول العربيررة واإلسررالمية حتررا ت ررل الرسررالة إلررا 
 يإسرائيلي بأن المسجد اأق ا لجمي: المسبمين.

21/2/2704السبيل، عمان،   
 

 الحرب األهلية منذ اندالع ةشهيدًا فلسطينيًا بسوري 2702": العمل موعةمج" .13
قالرر  مجموعررة يالعمررل مررن رجررل فبسرراينيي سرروراةيي إن عرردد الضررحايا الابسرراينيين الرر ين قضرروا منرر    دمقررغ

وروضرررح   ( ضرررحية.4014انرررداع الثرررور  السررروراة وحترررا الثررراني والعقرررران مرررن القرررنر الجرررار ، قرررد ببرررغ )
بيان لنا، رمي اأحد، رن الجر ت اأ برر مرن الضرحايا كران فري مخريم اليرمرو  الر   ببرغ تعرداد  المجموعة في
ورقار  إلا وجود ر ثر مرن  ( ضحية.291(، في حين رتا مخيم درعا ثانيًا ال   قضا فيم )320ضحايا  )

والح رررار عقرررران سرررببًا لسرررطوط الضرررحايا، كررران الط رررف اأبرررر  فينرررا، باإلضرررافة إلرررا ااقرررتبا ا  والطرررنب 
وفي  ا  السياق  كر فرارغ اإلح رات فري مجموعرة يالعمرل مرن رجرل فبسراينيي سروراةي، رنرم سريطوم  وغير ا.

 بإ دار إح ائيا  تا يبية لبضحايا الابساينيين في سوراة ماب: القنر الطادم.
24/2/2704، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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 أحد المرابطينحتالل يعتقل األقصى: مستوطنون يقتحمون المسجد األقصى واال مؤسسة .19

رحد القبان الم بين من باحا  المسجد اأق را المبرار  فري الوقر   ،اعتطب  قراة ااحتالل  باح اأحد
 ال   اقتحمنا عقرا  المستوانين.

وقال رني غنايم من مؤسسة اأق ا لرريالرسالة نر ي إن قرراة ااحرتالل اعتطبر  رحرد المرراباين مرن باحرا  
وروضرح  مستوانا من با  الم اربة وتجولوا في رركان المسجد. 44رفة  واتم، فيما اقتحمنا المسجد دون مع

غنايم المستوانين تجولوا بالطر  من المسجد الطببي المسطوف والم با المرواني ومسجد قبة ال رخر  وتبطروا 
 قروحا  حول النيكل الم عوم.

21/2/2704مؤسسة األقصى للوقف والتراال،   
 

 في م يم اليرموك بسورية تدريجاً  يبدأ ريان الهدنةس :"السفير" .47
برردر مخرريم اليرمررو  قررر  دمقررغ رخيرررًا يتررناي ال ررعدات بعررد سررراان الندنررة ترردراجًا فرري قرروارعم   اررارق العبررد

دخال المساعدا  اإلنسانية لقع   اق اأمران عبا مدى سنة من الح ار.  وا 
لتطرديم المسراعدا  ال  ائيرة، وبعضرنا تبطرا الضروت  عند مدخل المخيم ثمة عقررا  القراحنا  تنتظرر الردخول

 الطيراد -اأخضر بالاعل. ل ن   نا  تقديدًا عبا الحواج  التابعة لبجيش رو الجبنة القعبية لتحرار فبساين 
العامة، والتي ت دحم بالعائال ، سروات تبر  الخارجرة رو التري تنتظرر إ ن الردخول لتاطرد بيوتنرا بعرد إعرالن بردت 

 نة.تابيغ الند
وردا عبرررا تأ يرررد العنا رررر رن المخررريم برررا  مناطرررة آمنرررة ويمكرررن لأل رررالي العرررود  إلرررا منرررا لنم وبررردت إعررراد  
 اإلعمار، يعبغ رجل رربعيني قائاًل  قدر الابسايني رن ين ح من مكان الا آخر، رو يعيد بنات بيتم المندم.

مكرن مرن الم رادر  ان  نرا  حراا  ويحد  كل   ا رغم استمرار إدخال المساعدا ، بينما يطول بعرض مرن ت
وفا  قد سجب  بسب  تناول اأ ل بعد رقنر اوابة من الجوع. ولعل اأخير  و الطاترل اأ برر لبسركان ر ثرر 

 قخ ًا باعل الجوع. 90من الط ف وااقتبا ا  واأعمال العسكراة، حي  وثغ ناقاون وفا  ر ثر من 
ضرر: الحررالي فرري المخرريم، حيرر  رسررار  سبسرربة اجتماعررا ، م ررادر وقررنود عيرران تحرردثوا لررريالسايري عررن الو 

عطدتنا لجنة لبم الحة م: الا رائل الابسراينية، عرن اتاراق يطضري بانسرحا  المطراتبين مرن القروارع تردراجًا، 
مطابل دخول وحدا  من الجيش، وتحديدًا النندسة لتاكي  األ ام وتأمين المنااغ، و و ما تم بالاعل بالنسربة 

يم وحترررا سررراحة الراجرررة. رمرررا قرررارع الثالثرررين والجنرررة الخبايرررة، إضرررافة الرررا مخررريم فبسررراين الرررا مررردخل المخررر
المجرراور، فررال ترر ال تحرر  سرريار  المسرربحين، بينمررا كانرر  وجنررة سررائر المطرراتبين إلررا جرر ت مررن حرري التضررامن 

 وك ل  الطدم والحجر اأسود.
24/2/2704السفير، بيروت،   

 
 43الا طرد فلسطينيي ههدف "إسرائيل"راف بيهودية على االعت : انصرارعطوان الباري عبد  .40

قرال ال اتر  عبرد البرار  عاروان ان التسررابا  المتعبطرة برريااار كيرر ي تقرير الرا ان   إينرا  مجا رد- عمان
 رول بند ينب عبا ال ات حغ العود  لالجئين الابساينيين.

الحاليرةي، عطردتنا لجنرة يمنندسرون ورضاف في ندو  تح  عنوان يت اية الطضرية الابسراينية فري المااوضرا  
كير  ال   لرم يرتم اانتنرات  إاارمن اجل فبساين والطديي في نطابة المنندسين بمجم: النطابا  المننية، ان 
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مررن  ررياغتم يررنب عبررا ااعتررراف بينوديررة يدولررة إسرررائيل وان الطرردي عا ررمة موحررد  وربديررة إلسرررائيل، وان 
ان يتم وض: قروا  إسررائيبية ورميركيرة عبرا حردود الدولرة الابسراينية ت ون لبابساينيين عا مة في الطدي، و 

 إن ور رد لمد  عقر  اعوام قاببة لب ااد  لبتحكم بالدخول الينا وليي الخرروج مننرا، ومنر: التحرراض اإلعالمري.
 اأراضريعبا ااعتراف بينودية إسرائيل جات بعد فقل حل الدولة الواحد ، وبندف ارد فبساينيي  اإل رار

، وال ين يطدر عدد م بمبيون ون ف المبيون فبسايني، والر ين لرن يكرون لنرم وجرود فري 2423المحتبة العام 
 الدولة يالينوديةي.
مررن المسررتوانين الموجررودين بالضرراة ال ربيررة البطررات فرري  % 30كيررر ، فإنررم مررن حررغ  إارراروبررين انررم بحسرر  

 المستوانا  م: ااحتااظ بجنسيتنم اإلسرائيبية.
اإلسررررائيبيين يحررراولون ربررر  انتطررراد الدولرررة يالينوديرررةي بمعرررادا  السرررامية، بحيررر  ت ررربح  رن إلرررااررروان ع ورقرررار

 جان  الطوانين ال ربية التي ينب بعضنا عبا  ل . إلاالجرامة من وب عبينا في الطوانين العربية 
24/2/2704الدستور، عمان،   

 
 الفلسطيني من  الل نشر الشائعات تماسك المجتمعنضعاف " يسعى الشاباك"المجد األمني": " .42

فرري مثررل  رر   اأوقررا  ينتقررر عمررالت ااحررتالل بتعبيمررا  مررن مقرر بينم فرري جنررا  القررابا    خرراب –المجررد 
رسرررال المعبومرررا  فطررر ، برررل لمنمرررة رخررررى و ررري نقرررر القرررائعا  واأخبرررار ال ا برررة  لررريي لمراقبرررة المطررراومين وا 

قاعة الببببة بين  اوف الموا  انين إلضعاف تماس  الجبنة الداخبية )المجتمر: والمطاومرة(.إلربا  القارع وا 
م رردر رمنرري خرراب كقررف لموقرر: المجررد اأمنرري رنررم تررم توقيررف عرردد مررن مروجرري القررائعا  تبررين رن مررننم 

 وتروير: المرواانينر حا  سوابغ وممن عبينم قبنا  رمنية، حي  رن بعضنم قاموا بنقر قائعا  إلحباط 
 والتحراض عبا المطاومة.

ال الم رردر لموقرر: المجررد ينترراب: با تمررام بررالغ حمبررة اإلقرراعا  المتجرردد  ضررد قررعبنا الابسررايني المررراب ، وقرر
ومحاوا  الاابور الخامي لنقر اأ ا ي  واأراجيف وتو ا: التنم  وًرا وبنتاًنا عبرا المرواانين وبردون وجرم 

 حغي.
22/2/2704المجد األمني،   

 
  2701لعام بالجيش انسرائيلي يعترف باعتقال ألف طفل فلسطيني  الل سنة المدعي ا .41

ي موراي اعترف المدعي العسكر  العام في جيش ااحتالل اإلسرائيب  بر وم جرايسي، وكاا ()-النا ر 
ر ثر من رلف قا ر  4021ة رمي، بأن قوا  ااحتالل اعتطب  في العام الماضي يا يرش في مطاببة  ح

ي من رنحات مختباة من الضاة ال ربية، و  ا ا يقمل الطدي المحتبة، وقد ر د عبا     المعايا ، فبساين
ور د  يرش في مطاببة م:  حياة يجيرو ليم بوس  اإلسرائيبية بالب ة اإلنجبي اة،  مرك  اأسرى لبدراسا .

ور د عبا محا مة رااال  عبا تطديم عقرا  القكاوى من قبل محامي اأااال ال ين تم ااعتدات عبينم،
من ناحيتم ر د اأسير المحرر ررف  حمدونة مدير مرك  اأسرى لبدراسا ، رن  عاما. 21و 24بعمر 

ورضاف رن من الطا ران من تعرضوا ، إسرائيل بن ا ااعتراف تنتن  الطانون الدولي اإلنساني بحغ اأااال
 .لبضر  والتع ي  خالل اعتطالنم واستجوابنم

24/2/2704ان، الغد، عم  
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 دونمًا من قرية المكيمن 2707": م طط لمصادرة النقببقرى غير المعترف بها المجلس " .44
كقف رئيي المجبري اإلقبيمري لبطررى العربيرة غيرر المعتررف بنرا فري النطر  عايرة ااعسرم رن   النط  العربي

ل رالح بنرات قاعرد  عسركراة  دونمًا من قراة المكيمن غير المعتررف بنرا 2010الحكومة اإلسرائيبية ست ادر 
 استخباراتية جديد  في  حرات النط ، تعود مب يتنا الا السكان.

و كرررر ااعسرررم رن إسررررائيل تررررفض ااعترررراف بالطرارررة وا تطررردم لنرررا ريرررة خررردما  وكانررر   رررادر  جررر تًا مرررن 
، ورقرار سنوا ، وقام  بمنح رراضينا لم ارع من مستواني غر   إلقامرة م رعرة خا رة 1اأراضي قبل نحو 

 قخب. 2400. واببغ عدد سكاننا نحو 90الا رن الطراة تط: بين بئر السب: والبطية غر  قارع 
ور ررد رن الجرافررا  برردر  بالعمررل و رري تعمررل فرري الوقرر  الحررالي عبررا تحرروي  المناطررة، بعررد الم ررادقة عبررا 

 التخاي  وتم  إقامة السدود الترابية، وتط: وس  الطرى العربية في النط .
24/2/2704قبل، بيروت، المست  

 
 عائلة بدوية شرق العيزرية أربعينالقدس: توزيع إ طارات هدم وا  الء  .42

 إخاررارا يمعرراي، يوفرراي  قامرر  اررواقم مقررتركة مررن يبيرر  ايررلي وجرريش ااحررتالل مسررات رمرري بتو ارر:  -الطرردي 
خالت دم   عائبة بدوية في يجبل الباباي قرق ببد  العي راة. 20عبا  وا 

قررو  مررن جرريش ااحررتالل اقتحمرر  يجبررل البابرراي،  رنبيررة النررااغ باسررم لجرران المطاومررة القررعبية، ورفرراد  رراني حب
خرالتي ردم  إخارارا وقام  اواقم يبي  ايلي بتو ا:  ي عبرا العرائال  التري تعريش بالمناطرة، ورمنبتنرا حترا وا 

 لتناي  الطرار. 4022-1-4تارا  
دونرم منردد  بالنردم، حير   2000باباي البال ة مسراحتم ورضاف حببية رن جمي: المنقآ  الطائمة عبا يجبل ال

مترررا  30بركسررا يمنررا ل  رر ير  متنطبررة وجررا    لبسرركني مسرراحة كررل مننررا يببررغ  44عبررا  اإلخاررارا تررم تو ارر: 
قخ را،  120 - 100لعقرا  الخيم والمعرقا  المبنية من ال انكو واأخقا ، تؤو  بين  باإلضافةمربعا، 

 ومعرقا  لتربية المواقي واأغنام. وروضة ومدرسة لألااال،
24/2/2704األيام، رام هللا،   

 
 أسرى "عسقالن" يعانون انهمال الطبي.. و سرى في "نفحة"ألتدهور صحي ألسرى: اوزارة  .46

رفرراد محررامي و ار  قررؤون اأسرررى والمحرررران فرراد  عبيرردا ، رمرري، بررأن ثالثررة رسرررى فرري  رام هللا ر ياأيررامي 
وقرال المحرامي عبيردا   إن  عانون من تد ور في روضاعنم ال رحية بقركل خايرر.سجن ناحة ال حراو  ي

اإل مررال الابرري المتعمررد بحررغ اأسرررى الثالثررة، و ررم  إبرررا يم البياررار، وريمررن جعرريم، ومرردح  ربررو قرررااة،  اد 
 .من تااقم وضعنم ال حي سوتا

ى فري سرجن عسرطالن يعرانون مرن رفاد محامي و ار  قؤون اأسرى والمحرران كررام عجرو ، رمري، برأن اأسرر 
ا تظراظ فرري ال رررف وتررنطال  مسررتمر ، إضررافة إلررا حرراا  اإل مررال الابرري الترري كانرر  ومررا  الرر  تمرراري مررن 

ونطرل المحرامي عجرو  عرن ممثرل اأسررى فري يعسرطالني نا رر ربرو  قبل ابي  عياد  السجن بحغ المرضرا.
رسريرا، و ري ا  22وجد في ال رفة الواحد  حميد إن اأسرى يقت ون من اا تظاظ في غرف السجن، حي  ي

 تتس: في رحسن حالتنا لستة رسرى، عدا رننا تحو  حماما واحدا فط .
24/2/2704األيام، رام هللا،   
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 ناهض العنف النسائيفلسطين تشارك في حملة ت   .40
ر  يننضرني، الر   يمبيار )ببيون( يننضون من رجل العدالةي  و القعار ال   رفعتم الحمبة ال ونية يمبيار امر 

دول.  401تقار  فيم فبساين لبمر  اأولا، عبر مسرح يعقتاري ال   ينسغ محبيًا لن   الحمبة الممتد  فري 
وقرررار  فررري  ررر ا الحرررد  مؤسسرررا  فنيرررة وحطوقيرررة رسرررمية ور بيرررة، ومؤسسرررا  ُتعنرررا بقرررؤون المررررر ، فررري  ب رررة 

 ف اأسر  والمجتمعي.جماعية من رجل ن ر  المرر  وا عالت  وتنا وحطنا ووقف العن
24/2/2704الحياة، لندن،   

 
 عين الحلوة لعائالت ضحايا االغتياالت الغامضةم يم اعتصام في   يمةلبنان:  .43

برردر  عررائال  السررعد  وابررو ال ررل وحجيررر وسررراة الترري اغتيررل ابناؤ ررا داخررل مخرريم عررين الحبررو  فرري    رريدا
نيا سبميا تمثرل بن ر  خيمرة فري حري حارين فري ظروف غامضة خالل اأقنر الطبيبة الماضية، تحركا ميدا

، كران القارع التحتراني لبمخريم، وتناير  اعت رام دائرم اسرتنكارا لنر   الجررائم ولبماالبرة بكقرف وتسربيم مرت بينرا
 .عبد هللا سراة ال   قتل بر اب مطن: مجنول  باح السب آخر ا اغتيال القا  

د كرل اغتيرال، حالرة مرن ال ضر  القرعبي الر   يرتم التعبيرر وتواجم الطروى السياسرية الابسراينية فري المخريم بعر
عنررم فرري القررارع امررا برراغالق ارررق او باعت رراما  ميدانيررة، كررون معظررم ااغتيرراا  تبطررا مررن دون كقررف 
فاعبينا او تسبيمنم رغم الجنرود التري تبر لنا لجنرة المتابعرة الابسراينية عبرا  ر ا ال رعيد بعرد كرل حادثرة مرن 

   ا النوع.
24/2/2704بيروت،  المستقبل،  

 
 يناير/ كانون الثاني  الل الحكومةميزانية بمليون دوالر عجز  37برام هللا:  الماليةوزارة  .49

برررام كقررف البيانررا  ال ررادر  عررن و ار  الماليررة فرري الحكومررة الابسرراينية   محمررد خبي ررة ،رام هللا ر اأناضررول
مبيرون  3082مبيرون قريكل ) 43281اني الماضري ببرغ يوم اأحد، رن عج  المي انية في يناير/ كانون الثهللا، 

مبيرون دوار(، مطارنرة بطيمرة العجر  فري  2284مبيرون قريكل ) 14وسجل العج  ارتااعرا بب ر  قيمترم  دوار(.
 مبيار دوار(. 9484مبيون قيكل ) 42484، وال   ببغ 4021يناير من 

ة اأناضررول عبررا نسررخة مننررا، خررالل وببررغ إجمررالي  ررافي اإليرررادا ، بحسرر  البيانررا  الترري ح ررب  وكالرر
البال رة نحرو  4021مبيون دوار(، مطارنرة بطيمتنرا خرالل عرام  41182مبيون قيكل ) 32383القنر الماضي 

مبيررون  122مبيررار قرريكل ) 282مبيررون دوار(، فيمررا ببررغ إجمررالي الناطررا  نحررو  242مبيررون قرريكل ) 99383
وببرغ  مبيرون دوار(. 490مبيرون قريكل ) 422لتي بب   نحو دوار(، مطارنة بمستوا ا خالل العام الماضي ا

مبيررون دوار(، فيمررا  9982مبيررون قرريكل ) 41182إجمررالي اإليرررادا  الضرررابية خررالل القررنر الماضرري نحررو 
مبيرررون دوار  42مبيرررون قررريكل ) 33بب ررر  اإليررررادا  غيرررر الضررررابية )رسررروم المعرررامال  الحكوميرررة( قرابرررة 

ال المطا ة، التي تقكل رغب  إيرادا  البالد فطد بب   خالل القرنر الماضري نحرو رمراكي(. رما إيرادا  رمو 
 مبيون دوار(. 292مبيون قيكل ) 21282

مبيررون دوار رمراكرري( كرواترر  ورجررور، وناطررا  تحوابيررة  29182مبيررون قرريكل ) 214وتو عرر  الناطررا  بررين 
رى كالمسررا ما  ااجتماعيررة، واسررتخدام مبيررون دوار رمراكرري(، وبنررد رخرر 9383مبيررون قرريكل ) 42282بطيمررة 

 السب: والخدما ، والناطا  الررسمالية.
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مبيرررار  2842وتطررردر الحكومرررة بحسررر  بيانرررا  موا نرررة العرررام المرررالي الجرررار ، رن ت رررل إجمرررالي الناطرررا  إلرررا 
ر مبيرا 281مبيون دوار رمراكي، ورن ي ل عج  الموا نة إلرا  942دوار، بارتااع عن العام الماضي بنحو 

 دوار، يتم ت ايتم من قبل الجنا  الدولية المانحة.
24/2/2704رأي اليوم، لندن،   

 
 مرسي في قضية الت ابرالرئيس  محاكمةتأجيل  .02

من جماعة  53اتنم  النيابة الم راة رمي الرئيي السابغ محمد مرسي، و  الستار حتيتة عبد- الطا ر 
، ل ن المتنمين رنكروا ما ي بر قضية تآمر في تارا  م ررياإلخوان المسبمين التي ينتمي إلينا، بارت ا  

ليوم الخميي المطبل، اب   يقضية التخابرينس  إلينم. وبينما رجب  المحكمة نظر الطضية المعروفة باسم 
  محامون في الطضية رد الطاضي، ر  تنحيتم عن ااستمرار في نظر ا.

إنم في حال قبول اب  رد  يئة المحكمة، فإنم  يس القرق اأو يوقال مستقار قانوني في و ار  العدل لر
لحين  يالتخابريو ياقتحام السجون يسيتعين عبا محكمة الجنايا ، في الجبسة المطببة، تأجيل نظر قضيتي 

وقال ممثل النيابة، المستقار تامر فرجاني، رمام المحكمة، إن المتنمين ارت بوا جرائم  الب  في اب  الرد.
فقات رسرار الدفاع عن البالد لدولة  التخابر م: منظما  رجنبية بندف ارت ا  رعمال إر ابية داخل البالد، وا 

رجنبية ومن يعمبون لم بحتنا، وتموال اإلر ا ، والتدرا  العسكر  لتحطيغ رغراض التنظيم الدولي 
د  عنا ر لإلخوان، وارت ا  رفعال تؤد  إلا المساي باستطالل البالد ووحدتنا وسالمة رراضينا، بمساع

 من حماي وح   هللا والحري الثور  اإليراني.
وبينما رنكر المتنمون التنم الموجنة إلينم، رجب  محكمة جنايا  الطا ر  نظر الطضية لمد  ثالثة ريام، بعد 
رن تطدم رحد المحامين باب  لرد  يئة المحكمة، و و ناي الاب  ال   سبغ وتطدم بم محامون آخرون عن 

. وتجر  ي1122ثور  يرول من رمي التي تنظر قضية رخرى تتعبغ باقتحام السجون رثنات مرسي في جبسة 
متنما حضوراا، والباقون  اربون، ومن بيننم محمود ع   نائ  المرقد، و الح عبد  11لر المحا مة 

 المط ود و ار اإلعالم في عند مرسي.
 02/0/0202الشرق األوسط، لندن، 

 
 رفح لسفر معتمري غزة السلطات المصرية تفتح معبر .00

قرر  السباا  الم راة إعاد  فتح معبر العود  الحدود  برفح استثنائيا ب ور  ج ئية،  محمد الجمل 
اعتبارا من  باح رمي لمد  يومين فط ، لتمكين بض: مئا  من المعتمران الابساينيين من م ادر  قااع 

 والعائدين من رحال  العمر . غ   عبر اأراضي الم راة، وتسنيل عود  العالطين في م ر
 02/0/0202األيام، رام هللا، 

 
 في رفح أنفاق مسة : هدم المصرية الدا لية .00

ت راح لوكالة رنبات  فير د مساعد و ار الداخبية لطااع م بحة اأمن العام البوات سيد قايغ،   )ر ش ر(
القي   واد  مناطتي، واستندف  ساعة 12قن  عبا مدى  التيالحمبة  رن-يااثنين القرق اأوس  اليومي

 25ت ني: دوائر لبعبوا  الناساة، وحرق وتدمير  في اتًاا محموًا تستخدم  285ورفح، رسار  عن ضب  
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ورضاف البوات قايغ  رن الحمبة رسار  ريضا عن  دم  عقة خا ة بالعنا ر الت ايراة. 12من ًا، و
 .خمسة رنااق

 02/0/0202اليوم السابع، مصر، 
 

 وهم سياسي "الوطن البديل": ألردناملك  .52
هللا الثاني ر د رمي رن  العا ل اأردني المب  عبد ، رنعم ان، من 22/2/2112، الحياة، لندننقر  

بالد  لن ت ون وانًا بدياًل لبابساينيين، وقال إنم ماب: بقكل جيد عبا تاا يل المااوضا  الجاراة بين 
 مراكية.والسباة الابساينية برعاية ر يإسرائيلي

وسعا المب  خالل لطائم في وق  متطدم من مسات رمي م: عدد من قيادا  الدولة ورركاننا من مسؤولين 
في السباا  الثال  التناي ية والتقراعية والطضائية وقخ يا  برلمانية مخضرمة، إلا تبديد المخاوف لدى 

جون كير  عبا التو ل اليم بين نخ  رسمية وقعبية حيال اتااق إاار يعمل و ار الخارجية اأمراكي 
 اإلسرائيبيين والابساينيين، ومآاتم المحتمبة عبا اأردن.

 011لو عرض عبا اأردن يونطل مساعدون رسميون حضروا البطات عن المب  قولم رمام رجاا  الدولة  
 .يببيون دوار، فإننا لن نتنا ل عن متر واحد من اأرض اأردنية

سعا من ورات   ا الت راح إلا ناي ما تردد رخيرًا عن رن جنا  رسمية في الممب ة وابدو رن المب  كان ي
ونطل  ببيون دوار لطات تواين الالجئين الابساينيين. 01ابب  من الوايا  المتحد  تعويضًا ي ل إلا 

الحدي  عن الوان البديل و م سياسي غير موجود عبا ررض يالمساعدون عن المب  ريضًا قولم إن 
التي تتحد  عن سيناراوا  غير موجود ، وتخوف ي، مضياًا رنم يقعر بااستيات من بعض النخ  يواق:ال

قبنا مرارًا رن تحوال اأردن إلا وان بديل رمر غير ماروح، ولم ي. وتاب:  يالقع  من افتراضا  و مية
أمراكي السابغ جورج( رسم: في حياتي ا من )الرئيي اأمراكي السابغ بيل( كبينتون وا من )الرئيي ا
اأردن  و ي. ورردف  يبوش وا من )الرئيي الحالي بارا ( اوباما رنم يراد لممب تنا رن ت ون وانًا بدياًل أحد

قادر  دومًا عبا حماية م الحنا الوانية العبيا، ي، موضحًا رن الممب ة ياأردن، وفبساين  ي فبساين
 . ياإلسرائيبية –في مااوضا  السالم الابساينية  خ و ًا في ما يت ل بطضايا الوض: الننائي

 الثاني  دد من يثيرون الاتنة من هللا المب  عبد ، رنعم ان، من 22/2/2112، رأي اليوم، لندنورضاف  
القخ يا  المحبية عبر إ رار م عبا ارح ك بة الوان البديل بال قف عن رسمائنم في ال يف المطبل. 

  رنا رعرفنم ورسمات من يثيرون الاتنة في المجتم: واوترون المجتم: مؤكداً  و دد المب  بال قف عن  وية
  ..واحداً  واحداً 
 
 
 

 "إسرائيل"غاز من ال تنفي شراءالبوتاس العربية شركة  ادارةعم ان:  .52
ن قركة البوتاي العربية ستستورد إقال رئيي مجبي ادار  قركة البوتاي العربية جمال ال راير    عم ان
 %26ومطر ا  يوستن بواية ت ساي، و ي تمب   ينوبل انرجييمراكية  ي قركة رابيعي من قركة ال ا  ال

ن ال ا  ال   ستستورد  البوتاي رلا إ ، مقيراً اإلسرائيبيينمن حطل لياايافان  %29.3من حطل تامار و
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اقبيمية أية سيكون من ح ة قركة نوبل في   ين الحطبين الموجودين في البحر المتوس  خارج الميا  ا
 دولة، وا توجد اية حكومة تدعي مب ية ال ا  الابيعي في حطل تامار.

 22/2/2112، الدستور، عم ان
 

 "إسرائيل""مقاومة التطبيع" و"الوحدة" يدينان اتفاقية "البوتاس" لشراء الغاز من عم ان:  .55
لقعبية ااتااقية التي وقعتنا قركة دان  لجنة حماية الوان ومطاومة التابي: النطابية وح   الوحد  ا  عم ان

دع  البجنة إلا المقاركة في اعت ام يطام عند الواحد  فيما . و يإسرائيليالبوتاي العربية لقرات ال ا  من 
من بعد ظنر اليوم رمام مبنا القركة، رفضا لن   ااتااقية، اعتبر يالوحد ي رن موافطة الحكومة عبا  ل  

ااقت اد ، واستجابة لبض وط اأمراكية لتمرار ما يسما السالم  يقكل جديد من رقكال التابي:
 ااقت اد ي.

 22/2/2112، الغد، عم ان
  
 :  طة كيري مشروع  طير يستهدف تصفية القضية الفلسطينيةاألردني "الوحدة" .56

دعا ح   الوحد  القعبية إلا رفض خاة و ار الخارجية اأمراكي جون كير  وعدم الطبول بنا   عم ان
 عبا المستوى الرسمي، مؤكدًا رننا مقروع يخاير ومحدق يستندف ت اية لبطضية الابساينيةي.

ور د، في بيان رمي، رفضم أن يكون اأردن يج تًاي من آليا  تمرار خاة كير ، ورن يكون دور  دائمًا في 
الالجئين لطرا م موق: الداعم لنضال القع  العربي الابسايني لتحرار ررضم من ااحتالل وضمان عود  

حيات البرنامج الواني الابسايني  ومدننم. ننات اانطسام، وا  واال  باستعاد  وحد  القع  الابسايني وا 
وتوحيد مرجعيتم، وا عاد  ااعتبار ل ل رقكال المطاومة، والعود  لبعمغ العربي، ووقف ما يجر  افن في 

 ان ال نيوني، و  ا ما تم سابطًا في العراقي.سوراة يأن الندف  و إخراجنا من عمبية ال راع م: ال ي
 22/2/2112، الغد، عم ان

  
 ل"إسرائي" الصعاب التي نواجهها هي نتيجة لقناعتنا في المقاومة ضد   كل  السفير انيراني في لبنان:  .05

ببنانيين غضنار ركن رباد ، ال   دعا رباد  ال اإليرانينناد المقنوق، الساير  الببناني و ار الداخبية استطبل
بالحوار وتع ا   إاياكر رحد بأ  قيت  إاإلا الت اتف وتع ا  الوحد  الوانية، مقيرًا إلا رنم ييج  

 فبسايني. رحدوحتا ا ينسا  اإلسرائيبيةالوحد  لبوقوف بوجم المقارا: 
سرائيل، وختم  ينحن نعتطد رن كل المقا ل وال عا  التي نواجننا  ي نتيجة لطناعتنا في المطاومة ضد إ

ونؤكد انم رغم كل     الجرائم والمقا ل ست اد  البتنا، ونحن سائرون عبا   ا الننج من رجل تحرار 
 الننري. إلافبساين من البحر 

 02/0/0202السفير، بيروت، 
 
 احتجاجًا على عدم تنظيف شوارعهم "إسرائيل"يرفعون علم  يمني ون  .05

بمر  اأولا في العا مة  نعات تعبيرا عن احتجاجنم رف: يمنيون عبم إسرائيل ل  حيدر اا ر- نعات 
 عبا عدم تنظيف قوارع حارتنم في حي با  السبح وس   نعات الطديمة.
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اببوا من احد الخيااين رن يحي  لنم رعالما إسرائيبية عد  مكتو   رننم يالرا يو كر عدد من سكان الحي لر
 رنلتي تعاني من ت دي لبطمامة من  رقنر من دون ، وتم رفعنا في وس  الحار  ايالعا مة يرمانةعبينا 

وحاول  اأجن   اأمنية ن ع اأعالم ل ننا  رغم اإلبالل عن  ل . إل التناتحر   الجنا  المعنية سا نا 
فقب ، ل ننا عاد  ون عتنا بعد يومين من المحاوا  وقام  باعتطال عددا من قبا  الحي ال ين يطومون 

 ن ع  السابطة. جديد  كبما رعالمبرف: 
 02/0/0202الراي، الكويت، 

 
 بدول إسالمية دبلوماسياً  "إسرائيل"ألمانيا تمثل  ":دير شبيغل" .05

 كر  رسبوعية دير قبي ل رن الحكومتين األمانية واإلسرائيبية ستوقعان اليوم ااثنين   قم  خالد- برلين
ي الدول التي ا تربانا بنا عالقا  في تل ربي ، اتااقية تمثل رلمانيا بمطتضا ا م الح إسرائيل ف

 دببوماسية، وا سيما في الببدان اإلسالمية كإندونيسيا ومالي اا.
بيان لبساار  اإلسرائيبية في برلين الطول إن ااتااقية تع    عن-اليومال   سي در -ونطب  المجبة بعدد ا 

الطن بية في الببدان التي ا تمب  فينا العالقا  بين الجانبين، وستجعل من رلمانيا راعيا لقؤون إسرائيل 
 تمثيال دببوماسيا.

ونسب  دير قبي يل إلا الساير اإلسرائيبي في برلين يا وف  داي  اندلسمان قولم إن ااتااقية الجديد  
 تمثل رسالة خا ة وتعكي مكانة رلمانيا في العالم وامتال نا لعدد كبير من الطن بيا  بالدول المختباة.

 02/0/0202ت، الدوحة، الجزيرة.ن
 
 الدبلوماسية مع النووي انيرانيالتعامل بمتفقتان على  "إسرائيل"الواليات المتحدة و: شيرمان .02

ارجي ة اأمراكي ة، ووند  قيرمان، إلا الدولة العبرا ة ااالع بسب  ال اار  التي ستطوم بنا نائبة و ار الخ  ير رندراوي  عاد المب ف النوو   اإليراني  إلا واجنة العالقا  اإلسرائيبي ة ر اأمراكي ة، و ل   - النا ر 
ا  في المااوضا  بين مجموعة دول ) ( وانران، 2+3المسؤولين فينا و ن اع الطرار عبا آخر المستجد 

( في عدد ا ال ادر رمي اأحد عن قيرمان، المسؤولة احرونو وفي   ا السياق نطب   حياة )يديعو  
سرائيل متاطتان عبا رن  الارق عن المااوضا  م: إ يران قولنا إن  كاًل من الوايا  المتحد  اأمراكي ة وا 

.  الدببوماسية  ي اأفضل في التعامل م: قضية البرنامج النوو  اإليراني 
ولات  المسؤولة اأمراكي ة، كما رفاد  ال حياة العبرا ة، إلا رن  توقعا  الحكومة اأمراكية ا تتضمن 

رجة ت اد من التحد  ، ماالبة كافة اأاراف باامتناع عن تناي  عمبيا  عسكرا ة رحادية عمبيا  خا
الجان . باإلضافة إلا  ل ، رقار  إلا رن  المااوضا  م: الجمنورا ة اإلسالمي ة اإليراني ة ست ون  عبة، 

ً  عبا رن  الوايا  المتحد   اأمراكي ة لن تسمح لناسنا في الوق  عينم ب د  أْن ت ون المااوضا  في غاية مقد 
 ال عوبة.

وروضح  ال حياة العبرا ة، رن م في حديثنا م: عدد من المراسبين اإلسرائيبيين ر د  قيرمان عبا رن 
الوايا  المتحد  ستحافك عبا حغ ااعتراض لنا حتا است مال جمي: البنود، التي تم  ااتااق عبينا، و ل  

ة، افتة إلا رن  كافة متابباتنا رثنات المااوضا  يج  رن تعالج، في رثنات مااوضا  لألقنر الطادم
موضحة رنم ومن خالل المااوضا  تمكنا من فتح رعيننا إلا الداخل اإليراني، كما رن الجان  افخر 

 سمعنا، عبا حد  تعبير ا.
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 02/0/0202القدس العربي، لندن، 
 
 مكسيكو في والية نيو  "إسرائيل العظمى"نصدار قانون  محاولة .00

رائد  الحة  قند  الساحة اأمراكية معار  ااحنة اأسبوع الماضي، محور ا الرئيسي ال راع  -نيواور  
النائية التي حاول  جماعا   نيونية فينا إقرار قانون  ينيو مكسيكوياإلسرائيبي، امتد  من واية -العربي

و ل م اا   التي، إلا مدينة نيواور  يدالر  منح إسرائيل لبينو يرسمي في الواية تح  اسم غرا   و  
رئيي ببديتنا الجديد بيل د  بال او في موااتم إلسرائيل إلا حد اعتراض جماعا  ينودية ناسنا، فيما 
ثار  ضجة في المدينة حول محاضر  حول خرافة دولة ينودية ديمطرااية في جامعة كولومبيا ومن: معند 

 إلطات كبمة رمام االبم.ينود  لمحاضر من ر ول فبساينية من 
 بة الر  ي رو يالر  منح إسرائيل لبينوديفي واية نيو مكسيكو، رفض مجبي نوا  الواية مقروع قانون 

وال   حاول  جماعة  نيونية متارفة تمرار  لي بح قانونا رسميا في الواية حي   يإلسرائيل العظما
 ضد محاولة عرض الطانون عبا المجبي. 2-5 و  رعضات لجنة القؤون الخارجية في المجبي بنسبة 

واتضمن مقروع الطانون إقرارا بضم السيار  اإلسرائيبية عبا الضاة ال ربية وقااع غ   كما يتضمن عبارا  
ب ي ة  نيونية مننا رن مجبي النوا  يدعم حغ إسرائيل الديني والطانوني والتاراخي واأخالقي وفي 

رن إسرائيل ليس  قو   جومية وغير محتبة ورن السالم لن  ااعتراف: الحكم ال اتي والدفاع عن الناي م
المقروع المنظمة ال نيونية  ايتحطغ في المناطة إا من خالل إسرائيل عظما متحد ! وتطف ورات   

وايا  رخرى إا رن نقاات واية  3اليمينية اأمراكية وقد حاول  تمرار عد  مقارا: مقابنة في 
في المر اد ضد     الخاو  حي  ا دحم البراد اإلل تروني برسائل غاضبة أعضات  نيومكسيكو وقاوا

 مجبي الواية تحثنم عبا الت وا  ضد الطانون.
 02/0/0202القدس العربي، لندن، 

 
 ارتفاع ملحوظ في رفض وزارة ال ارجية األمريكية نصدار تأشيرات لإلسرائيليين .00

الوايا  المتحد ،  إلاتأقيرا  دخول  إ دارنسبة رفض  رن اأمراكيةتبين من تطرار نقرتم و ار  الخارجية 
 .1112مطارنة م: العام  %81 إلاسجب  ارتااعا حادا و ل 

عدد اإلسرائيبيين ال ين قدموا اببا   إنوقال   حياة يديعو  احرونو  في عدد ا ال ادر ااثنين، 
تم  1121مننم عبما انم عام  %21ض قخب، تم رف رلف 213 إلالبح ول عبا تأقير  الدخول و ل 

فط  عام  %1.3التأقير  آخ  في اارتااع بقكل مبحوظ حي  تم رفض  إ دار، وان رفض %3,2رفض 
1112. 

 02/0/0202عكا أون الين، 
 
 مدينة حول العالم 022من  أكثربمشاركة  انسرائيليبرتهايد األ أسبوعفعاليات  انطالق .06

د اإلسرائيبيي ال   ينظمم اال  جامعيون من مختبف الدول والطوميا  يندف ينابغ اليوم يرسبوع اأبارتناي
إلا التوعية حيال ممارسة إسرائيل لألبارتنايد بحغ الابساينيين، وبالمطابل حقد  إسرائيل كل إمكاناتنا 

 اإلعالمية لبت د  لن   النقاط.
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لدعوا  وتنظيم المحاضرا  في المحافل وبينما يستعد الطائمون عبا   ا المقروع لن ا النقاط عبر إرسال ا
حباامالجامعية، تتعالا اأ وا  اإلسرائيبية الُمنادية بمطااعة   ا اأسبوع  . ورثار  دعو  ررسبتنا كبية وا 

لندن لالقت اد والعبوم السياسية لحضور محاضر  لببروفيسور إلسرائيبي، افي قاليم، في إاار نقااا  
 ال ين احتجوا عبا الدعو . إلسرائيلادين رسبوع اأبرتنايد، حايظة المؤ 

ويستطا  يرسبوع اأبارتنايد اإلسرائيبيي جامعة روكساورد اأمراكية ريضا، حي  ُيطيم منظمو اأسبوع 
وتتضمن النقااا   حواج  تحا ي الحواج  اإلسرائيبية وابطون ال بما  متنكران ب   جنود إسرائيبيين.

ننا إقامة حواج  في حرم الجامعة تجسد الحواج  اإلسرائيبية، محاضرا  توعوية ونقااا  مختباة م
 ومجسما  لجدار الا ل العن ر .

تقار  في     الاعاليا  التي كان  بدايتنا  اأ اديميةمدينة وعقرا  المؤسسا   111من  ر ثري كر رن 
من المؤسسا  يقار إلا رن عددا و  وا  ال  مستمر  في كل عام حتا اأسبوع الحالي. 1113في عام 

ااقت ادية والمالية ال ربية عامة واأوروبية عبا وجم الخ وب تطاا: بنوكا ومؤسسا  إسرائيبية بسب  
 ااستيااني. الابساينية والتوس:انتنا ا  إسرائيل لبطانون الدوا  والتنكر لبحطوق 

 02/0/0202، 25عرب
 

 الفلسطينية ممكنة؟ المصالحةهل  .64
 عبد الرحمن محمد فرحانة

تحد  بعض الم ادر الموثوقة رن في اأفغ محاولة جديد  إلناا  الم الحة الابساينية، وبدر  فكرتنا ت
من  البطات ال   ضم بعض قيادا  حركتي حماي وفتح في الدوحة عبا  امش المؤتمر ال   نظمم المرك  

 .4021العربي لألبحا  ودراسة السياسا  في ديسمبر/كانون اأول 
 اا   اتاية بين مقعل و نية من جنة وربو ما ن من جنة رخرى، رافطتنا ات اا  عط   ل ، جر  ات

رخرى بين ع ام اأحمد وكل من  نية وربو مر وق. وفي اأثنات، تحدث  الم ادر عن لطات بين مقعل 
 والرجو  بن ا الخ وب.

الابسايني المن و   لعل اأاراف الابساينية قعر  بضرور  الم الحة في الوق  الرا ن، نظرا لبمقند
 ال   ا يكتر  لم رحد في رجوات ااضارابا  اإلقبيمية الجاراة، ولحسابا  تتعبغ باأاراف  اتنا.

فمبف التسوية عبا قاا الناوية، إما التساوق م: كير  تح  سطف اتااق اإلاار ال   ا يببي الحد اأدنا 
اية قامبة لبطضية الابساينية، رو رفض  ل ، من متاببا  الارف الابسايني، ومندرجاتم التي تعني ت 

 بما يعنيم من ح ار مالي وتضييغ الخناق عبا السباة الابساينية.
وفي الجان  افخر، المطاومة محا ر  في غ   بأسيجة عربية وعبراة، ومكببة في الضاة ال ربية، وتر ح 

 تح  احتاللين  رجن   اأمن الابساينية، وقوا  ااحتالل.
رحد في ر مية الم الحة الابساينية، باعتبار ا ضرور  وانية اجتيا  ناغ اانطسام ال   رضر  ا يجادل

بالمقروع الواني الابسايني، متضافرا م: حالة الضعف العربي الرا نة، مما فتح نواف  الارب عبا 
بالضاة ال ربية،  عبر قضم اأرض الابساينية استراتيجيتنام راعينا لبدولة العبراة، كي تتوغل في تناي  

رلف مستوان بما  920في إاار برنامج استيااني مكثف رو ل عدد المستوانين حاليا إلا ما ي اد عبا 
 في  ل  مدينة الطدي.
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يرافطم برنامج تنواد مرك   لمدينة الطدي والمسجد اأق ا، إ  اأخير غدا مطسما  منيا لب ال  فيم بين 
 حطيغ التطسيم المكاني.المسبمين والينود، والمخا  جارٍّ لت

مر  الم الحة الابساينية بمحاا  عديد ، اقترب  في بعضنا من مرحبة اإلنجا ، ول ن المؤثرا  الدولية 
 واإلقبيمية حال  دون إنجا  ا ر ثر من مر .

فما متاببا  الم الحة الابساينية؟ وما العوامل الدافعة وال ابحة لنا؟ وما رفغ إنجا  ا، بمعنا  ل  ي 
 نة في الظرف الرا ن؟ممك
 

 متطلبات المصالحة
أن الم الحة انت س  في محاا  عديد ، وتر  تعثر ا آثارا بال ة عبا الطضية الوانية والقع ، أجل 
 ل  وبخبر  التجربة فال بد من توفير الحد المعطول من الدعائم الال مة إلنجاحنا، كي تتجاو  العطبا  

 ربر  ا المتاببا  التالية والتحديا  التي تواجننا، لعل من 
تحتاج الم الحة كي تنجح لراعٍّ إقبيمي وا ن، ومطبول لدى راراف المعادلة الابساينية، ويطف عبا  -

 الحياد بين راراف الخالف الابسايني، وقادر عبا تحييد المؤثرا  اإلقبيمية والدولية التي تمن: إناا  ا.
ال ادقة والجاد  من قبل ارفي الخالف الابسايني  من ضرورا  نجاحنا توافر اإلراد  السياسية -

 اأساسيين، وعدم الولوج فينا بندف تحطيغ ر داف  اتية.
رن يتضمن مقروع الم الحة برنامجا سياسيا توافطيا مؤسسا عبا قاعد  الطواسم المقتركة، أن ر   -

نسيج ناظم تحكمم رؤية  م الحة من دون  ل  البرنامج ستظل مجرد ح مة من اإلجراتا  المتناثر  بال
 سياسية مرحبية وتوافطية.

لضمان إناا  ا ا بد من دعم عربي جاد، يقمل توفير غاات سياسي لمقروعنا مساند لبرنامجنا،  -
 يعضد  توفير قبكة رمان مالي، لتحرار السباة الابساينية من الض وط المالية ال ربية.

اضحة وم منة، توا انا معايير تناي  ضاباة، ضمن ح مة رن ت ون في سياق برنامج يحو  آليا  تناي  و  -
 مت امبة تببي الحد المعطول من اببا  اأاراف الابساينية، تساند ا ضمانا  كافية من جنة راراف وا نة.

لتع ا  الجدية لدى اأاراف الابساينية يحسن البدت بتناي  ا في توقي  يناس  راراف الخالف، بحي   -
   من ر  تأثيرا  سياسية مرافطة قد يستايد مننا رحد اأاراف دون افخران.تار ل لحظة التناي

وانية إلدار  ال راع م: العدو، من رجل التحر  في مواجنة دولة  استراتيجيةواأ م رن ت ون وفغ رؤية  -
تحطيغ ل وت تبيناااحتالل عبا قاعد  الطواسم المقتركة، وبحس  برنامج يندف إلا تعظيم كل موارد الطو  

 اأ داف الابساينية العبيا.
 
 

 عوامل مشجعة
ا را  في رن العوامل ال   تدف: إلنجا  الم الحة عديد ، باعتبار ا ضرور  وانية ا مة، ول ون اانطسام 
يقكل ضررا كبيرا يا  في رساسا  المقروع الواني الابسايني، حي  مقند ال راع يبد  الجبنة 

حركة الوانية الابساينية منطسمة عبا  اتنا، وتاليا سردية أ م العوامل التي ال نيونية متماسكة، بينما ال
 تدف: إلنجا  ا 
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المقند الابسايني في ظل اانطسام يبد  اأاراف الابساينية في  ور   راع عبا السباة غير  -
حسا  المكتمبة ر ال )سباة تح  ااحتالل(، ويظنر ا جنا  مت ارعة ت ب   الم الح الائوية عبا 

 اأجند  الوانية.
يح ر اانطسام الابسايني تأثير كل ارف من جناحي الحركة الوانية )حماي وفتح( في دائر  ناو    -

الج رافية )ج رفة الخالف السياسي(، مما يقكل خسار  فادحة لمجمل المقروع الواني، بل م: ال من يخبغ 
لواني، وا ق  في رن  ل  يستخدم كأدا  من قبل من الاائاية السياسية المضر  بالعمل ا نوعا-خبغوقد -

 العدو لتاتي  الجبنة الابساينية.
الم اج القعبي الابسايني ضاغ  إلنجا  الم الحة، أن تأثيراتنا ااجتماعية وااقت ادية والسياسية  -

قروع رضر  بكل الجسم الابسايني، وا غرو رن الجما ير تتقوق لتوحيد البحمة الوانية لمواجنة الم
 ال نيوني ال   يندد الوجود والنوية.

الدولة العبراة التي تطتا: اأرض بااستياان، وت ي    استراتيجيةالم الحة ضرور  لطا: الاراغ عبا  -
وجم الطدي واأق ا العربي واإلسالمي بالتنواد المنظم والمتدرج وفغ جدول  مني مدروي يسابغ ال من، 

 المتاحة لنا.لتطاف ثمار البحظة التاراخية 
وانية موحد ، إلخراج  استراتيجيةمن الماترض رن تتخ  الم الحة كبوابة لبتوافغ الابسايني إلنجا   -

المبف الابسايني من ان وائم الحالي في المقند اإلقبيمي المضار ، ولمواجنة العدو في إاار برنامج 
 واني توافطي.

اعة لبتطاعي عن الطيام بالدور الطومي لدعم الطضية يستخدم اانطسام لدى بعض اأاراف العربية ك ر  -
والقع  الابسايني، وبالتالي من المنم رن تن ع     ال راعة من يد من يت ئون عبينا لتبرار تط ير م تجا  

 الطضية العربية المرك اة.
مقند الم الحة منمة إلعاد  الطضية الابساينية إلا رلطنا في المقند اإلقبيمي، ولارضنا عبا ال -

بسب  ان وات المبف الابسايني وانق ال -باعتبار ا مرك  ال راع ومادتم اأساسية، إ  إن اأاراف الدولية 
بالارف الابسايني حاليا لتارض عبيم تسوية بالمطاي ال نيوني، مما  تستارد-الداخبيةالعر  بأحوالنم 

 ائية.يستدعي توحيد الجنود الابساينية إلنطا  الطضية من الت اية النن
 

 عوامل كابحة
فقالنا في ر ثر من محاة، وفي  تضافر  جمبة عوامل اوال مسير  الم الحة عمب  عبا كبحنا وا 
المرحبة الحالية رضيف إلينا عامل آخر يتعبغ بالمت يرا  اإلقبيمية عط  اانطال  عبا الربي: العربي، مما 

 من عدم اليطين.رنتج مقندا إقبيميا مضاربا قديد السيولة تظببم سح  قاتمة 
 ولعل ربر  تب  المت يرا  الحمبة المنسطة المضاد  لرياإلسالم السياسيي وكافة تاراعاتم في المناطة.

 وربر  ال وابح  ي 
عدم توافر الراعي اإلقبيمي المتوا ن، فالنظام الم ر  الحالي المعاد  لحماي والمحا ر لحكومتنا في  -

 نا ي  عن انق اا  النظام بقؤونم الداخبية. غ   ا يمكن رن يكون راعيا متوا نا،
ضعف الحالة العربية الرا نة، وانق ال معظم نظمنا بأحوالنا الداخبية الطبطة التي رفر تنا موجة الربي:  -

 العربي، وتداعياتنا المتمثبة بالثور  المضاد .
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ايني تجا  الم الحة في غيا  الثطة لدى ارفي الخالف الابسايني، حي  رظنر السبو  السياسي الابس -
الاتر  الماضية  ور  تؤكد رنم يتم تاعيبنا لحسابا  سياسية اارئة، وليي في إاار رؤية وانية فبساينية 

 جامعة.
غيا  البرنامج السياسي الواني التوافطي عبا قاعد  الطواسم المقتركة سا م في إجناض فرب  -

 روع م الحة جاد  وناجحة.الم الحة، وا جدال في رنم العمود الاطر  أ  مق
المقند اإلقبيمي تتسيد  حمبة قرسة لمحاربة ياإلسالم السياسيي من قبل جنا  إقبيمية ودولية، ل ونم  -

سانحة إل احة واأ   استراتيجيةعماد الربي: العربي ال    دد رنظمة ااستبداد العربي، ورسار عن فر ة 
 النيمنة ال ربية عن المناطة.

رحد تجبيا  ياإلسالم السياسيي المستندف، فالحمبة كما يبدو تقمبنا، وتتمظنر بالح ار وباعتبار حماي 
 الخانغ ال   يارضم النظام الم ر  الجديد عبا حكومتنا في غ  .

ظل حالة ترق  عبا عتبة إبرام اتااق  في-بال ا وفي   ا التوقي  -وحينما يبر  مبف الم الحة فجأ  
ر خانغ عبا المطاومة في غ  ، فإن القكو  تت ثف تجا  خاو  الم الحة إاار برام هللا، يطاببم ح ا

الحالية )خا ة رن عباي  و من تنا ل فجأ  عن قرط إجرات اانتخابا  بعد ثالثة رقنر(، وبالتالي ربما 
تأتي الم الحة حاليا كعتبة لبناا  إلا قااع غ  ، لمواجنة حماي من الداخل وتاكي  قبضتنا عبا الطااع، 

 تجا  المي ببرنامج المطاومة، باعتبار  بؤر  ااستنداف المرك اة.با
 

 إمكانية المصالحة
المستبعد رن تبطا خاو  الم الحة  من-العارمةال   يتسم بالسيولة -في رجوات المناا اإلقبيمي المضار  

الرا نة غير  المطببة فر ة نجاح كافية، بسب  غيا  الراعي اإلقبيمي المتوا ن، ولضعف الحالة العربية
الطادر  عبا دعم اأاراف الابساينية في   ا ااتجا ، وغيا  البرنامج السياسي الال م لنظم برنامج 

 الم الحة وتوجيم بو بتنا الوانية.
  ا فضال عن عدم توافر الثطة المتبادلة بين ارفي الخالف، ويع    من جنة حماي العامل الجديد المتمثل 

اإلسالم السياسيي في المناطة الممتد  من الرباط حتا رنطر ، وما تعكسم تب  الحمبة بالحمبة التي تستندف ي
من تخوفا  لدى الحركة من رن ت ون خاو  الم الحة الجديد  مجرد مسار في     الحمبة اإلقبيمية 
القامبة، بندف اختراق ح ن غ   من الداخل، إلضعاف قبضة حماي عبا الطااع، تمنيدا لتاكي  برنامج 

وجو ر الاكر  اأخير  تضمنتم دراسة خا ة ر در ا مرك  ربحا  تاب: لبخارجية اأميركية قبل  المطاومة.
 بضعة رقنر.

 21/2/2704، الجزيرة نت، الدوحة
 
 
 

 الفلسطينيون في اقتراحات كيري  الالجئون  .62
 جمال محيسن

  والمباحثا  الدولية واإلقبيمية في سياق المواجنة السياسية المحتدمة في دوائر المااوضا  ودوائر البطاتا
بخ وب مبادر  كير ، ت در اقتراح و ار الخارجية اأمراكي بخ وب الالجئين الابساينيين المقند 
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العام في مختبف الساحا  الابساينية والعربية والدولية، ومن منابطا  وانية عميطة ووعي بالوقائ: 
س  بالثواب  الوانية، ا بد لنا رن نواجم بقجاعة تب  السياسية ومتاببا  التعامل معنا عبا ررضية التم

ااقتراحا ، بحي  يكون الموقف الرسمي الابسايني في متناول يد كل مواان فبسايني في الوان 
والمنجر، تع ا ًا وتثبيتًا إلستراتيجيتنا الابساينية التي تطوم عبا ااعتماد عبا القع  الابسايني وحطم في 

د خياراتم السياسية والوانية، والتمس  بالثواب  وتاوار الاعل الابسايني لاتح الاراغ تطرار م ير ، وتحدي
رمام اانجا  السياسي الممكن، في ظل الظروف الدولية واإلقبيمية وموا ان الطوى، أن قو  فتح كان  ر اًل 

، بحي  ر بح  في كوننا التنظيم ال   واجم بقجاعة المعضال  السياسية ال برى في ظروف استثنائية
فتح  احبة المقروع الممكن، ولم تن لغ إلا متا ا  الو م في الماا يم وااستراتيجيا  لدى البعض والتي 
تستندف تأبيد ال راع وتأبيد البجوت وتأبيد القتا ، تح  قعارا  تاتطد ردنا إمكانيا  التحطيغ واانجا ، 

ومتاببا  اانجا  الواني والسياسي بما يحطغ إن منمة ر  قياد  ومسؤولياتنا ت من في تاوار ردوا  
اأ داف الوانية،  ك ا كان  فتح عندما فجر  الثور  وقاد  ال ااح المسبح، و ك ا  ي اليوم و ي تطود 

 معركة المااوضا .
إن قياد  حركة فتح وعبا ررسنا اأا الرئيي، تخوض معركة حطيطية لتحطيغ اانجا  السياسي، وتتااعل م: 

  اأمراكية عبا قدر اقترابنا من ر دافنا وثوابتنا، وقد تعااينا م: مطترحا  كير  الخا ة بمسألة المطترحا
الالجئين عبا رساي ثوابتنا الوانية، ماالبين إسرائيل بقكل رساسي تحمل مسؤولياتنا الطانونية والدولية وفطًا 

، ال   يتضمن حغ العود  242رار لبقرعية الدولية عن التسب  في تنجير ربنات قعبنا واإلعتراف بالط
والتعويض، وفي حال اعتراف إسرائيل بمسؤولياتنا عن قضية الالجئين يمكننا التعامل بكل قجاعة 

ومتاببا  وآليا  تناي  ، وفطًا ل ل مبادر  تتااعل م: حطوقنا  242ومسؤولية م: ااقتراحا  لتناي  الطرار 
بن ا الخ وب تعاي الابسايني الخيار بالعود  إلا الدولة  الثابتة، وا  ا كان  اقتراحا  كير  اأربعة

الابساينية رو البطات م: التعويض حي   و رو في دولة رخرى محدد  م: التعويض رو العود  المحدود  
لج ت من ربنات قعبنا إلا إسرائيل، اأمر ال   ا  ال  الحكومة اإلسرائيبية ترفضم، فإننا ندعو السيد كير  

ادرتم تركي  جنود  السياسية وض وام عبا الارف ال   يعيغ مبادرتم، إن مجمل ما يطدمم وإلنجاح مب
السيد كير  من مطترحا  بن ا الخ وب ا ال مرفوضًا من الحكومة اإلسرائيبية، نا ي  عن كون 

ًا وانيًا المطترحا   ا  عالقة بدول ااستضافة رو ااستطبال، وتبطا قضية العود  وفطًا لبقرعية الدولية حط
وجماعيًا وفرديًا، فال يستاي: رحد رن يارض عبا الابسايني عدم العود  أن  ل  يخض: لإلراد  الحر  ل ل 
فبسايني في القتا ، ول ل اج  في الوان ريضًا، فإنني قخ يًا عبا سبيل المثال ررغ  في اختيار 

راد  الحر  ل ل فبسايني  ي التي يج  حطي بالعود  إلا قراتي عراق المنقية ررض آبائي ورجداد ،     اإل
رن يحت م لنا ااقتراح اأمراكي، ل ل من قات رن يعود رو اختار التعويض والبطات حي  يقات، 
فالابساينيون في لبنان مثاًل ا يمكن لنم التوان  نا ، أن التوان ليي مطبوًا مننم وا من الدولة 

رادتم الحر  في ااختيار حول الببنانية، إن نجاح المبادر  اأمراكية ي عتمد عبا استجابتنا لحغ الابسايني وا 
، بينما ا  ال الموقف اإلسرائيبي يتنكر لبقرعية الدولية ولبحغ الابسايني، ويض: 242كياية تناي  الطرار 

الع ي في دوالي  مبادر  كير ، اأمر ال   يتاب  من اإلدار  اأمراكية تاعيل قدرتنا عبا الض   عبا 
الحكومة اإلسرائيبية، ونحن عبا يطين رن اإلدار  اأمراكية إن قات  فإننا تمتب  اأدوا  التي تستاي: رن 
يران رغم معارضة  تب م إسرائيل، كما حد  في التاا ما  المتعبطة بالمبف اإليراني بين اإلدار  اأمراكية وا 

 إسرائيل.
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ر م رركان ااستطرار الدولي وي   في م بحة اأمن إن حل مقكبة الالجئين الابساينيين يعتبر واحدا من 
والسالم الدوليين، وليي بمع ل عن الم الح الدولية لإلدار  اأمراكية وا الم الح اإلقبيمية، باعتبار قضية 
الالجئين جو ر الطضية الابساينية ورحد ربر  الطضايا الماجر  لب راع في المناطة، وعبا اإلدار  اأمراكية 

ن تعارض   رن تطرر  ل ترسم سياستنا عبا رساي م الحنا رم رننا ُتخض: سياستنا لم الح إسرائيل وا 
 م: م الح رمراكا. بل وتعرضنا لبخار.

إن المننج الواقعي والعطالني في التعامل م: مسألة الالجئين ا يعني تطديم التنا ل من قبل الابساينيين، 
نما يعني المسؤولية الدولية واإلقبيمية  لمواجنة قضية الالجئين بقجاعة وتحمل المجتم: الدولي ودولة وا 

ااحتالل مسؤولياتنا، عند  ل  فال ق  رن الابساينيين يتمتعون بالمرونة والواقعية السياسية التي عبر  
سالمية.  عننا المبادر  العربية والتي قبل بنا الابساينيون وسبعة وخمسون دولة عربية وا 

 24/2/2704، القدس، القدس

 
 األمنية لعبة بأربعة مستويات الترتيبات .66

 كوبي ميخائيل
تترك  مساعي و ار الخارجية اأميركي جون كير  لبتو ل إلا اتااق إاار إسرائيبي فبسايني في اأسابي: 
اأخير  عبا محاولة جب  الارفين نحو اتااقا  بقأن الترتيبا  اأمنية في غور اأردن. واترك  البح  في 

بغ بحجم الطو  العسكراة اإلسرائيبية في المناطة، مد  وجود ا  نا  وسما  عمبنا. وفرضية و ار مسائل تتع
الخارجية بقأن قبغ إسرائيل حيال المسائل اأمنية رننا تقكل عائطا مرك اا رمام ر  تطدم، ورن إرضات 

والمطبغ في المطاربة إسرائيل بقأن المسائل اأمنية، يسمح بتطدم في العمبية السياسية نحو التسوية. 
اأميركية  و التعامل رحاد  البعد بعض القيت م: المسائل اأمنية. فالرؤية اأميركية عسكراة في جو ر ا 
وت ال التعااي ال افي م: ربعاد رخرى. ومن المنم تحطيغ رمن إسرائيل عبر م ج رربعة مكونا   المكون 

ال   ينب ي رن يوجم الدولة الابساينية العتيد ، مكون  العسكر ، مكون الحكم الابسايني والمناغ السياسي
 التعاون اإلقبيمي ومكون القرعية الدولية.

وتمثل     المكونا  اأربعة نوعا من كل، والو ن النسبي ل ل مكون عبا حد  ينب: بالضرور  من الظروف 
بين المكونا  قبكة عالقا   الطائمة. ل ل ، وتبعا لبظروف يمكن رن يت ير الو ن النسبي ل ل مكون. وتوجد

تبادلية  تع ا  وتعظيم رحد المكونا  يسمح بت يير/إضعاف قو  مكون آخر. والتعامل م: الطضية اأمنية 
كجمبة مكونا ، تطيم  بة وعالقا  تبادلية في ما بيننا، يتيح  امش مناور  ومرونة في  ول ااتااق بين 

با مر ال مان. إن تعامال من   ا النوع يطتضي تحبيال لبمسألة الارفين والتانم إ ات الت ييرا  المحتمبة ع
بأربعة مستوياتنا. وابدو رن النطاش حول مكون الحكم الابسايني وتبني المناغ السياسي،  و النطاش اأقد 

 إ ماا في السياق اأمني.
، تجسد مسؤولية سباوية (viable stateوضمن رؤية الم الح اإلسرائيبية، فإن دولة فبساينية قاببة لبحيا  )

وتماري احت ار استعمال الطو ،  ي قرط إل امي لضمان ااستطرار واأمن. والدولة الابساينية التي ستتببور 
(، يمكن رن تتحول إلا كيان متآمر ومعاد وتتاور إلا تنديد رمني failed stateعبا  ي ة دولة فاقبة )

ا قبل الدولة بمستوى ردات إقكالي إلا واق: دولة قاببة لبحيا ، خاير عبا إسرائيل. واانتطال من واق: كيان م
( تدراجية ومسؤولة، مدعومة من state buildingحيوية وفاعبة، يمكن رن يتحطغ عبر سيرور  بنات دولة )

سرائيل.  اأسر  الدولية وا 
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العنيف( ومؤ بة لر  ر. إن دولة قاببة لبحيا  تجسد سياد  فعالة عبر سباة مرك اة فعالة متحرر  من التآمر )
ممارسة  الحياتنا/ رو فرض إمرتنا عبا السكان، ضمن مسؤوليتنا، بما في  ل  احت ار استخدام الطو  
وكل  ل  عبر تجسيد مبادن الطانون والنظامإ بر. توفير احتياجا  السكان لنا ب اتنا المسؤول عن رمننا 

مسؤولة إ ات اإ د. ااعتراف بحغ الدول المجاور  في (، ج. رن يعتبر ا السكان human securityاإلنساني )
الوجود، واحترام حطنا في تطرار الم ير والوفات بمسؤولياتنا تجا  الدول المجاور  واأسر  الدولية بقكل يخدم 

 ااستطرار واأمن اإلقبيميين وادعمنما.
انينا بقكل فعال وعبا مدى ال مان من  نا ينب: رن الدولة الطاببة لبحيا   ي دولة تجسد سيادتنا تجا  موا

( وبتحمل responsibilityوتدير عالقا  تبادلية م: جاراتنا، م: المناطة وم: اأسر  الدولية بمسؤولية )
(. ومن القروط النامة لضمان دولة قاببة لبحيا   و قدرتنا عبا الوجود accountabilityالمسؤولية )

و تعبير يرتب  في رساسم بطدر  البطات وقدر  الدولة عبا الت يف في ، و Viabilityالمستطل، و و ما يعرف بر 
 viabilityواق: مرك  ومت ير، كوظياة لمدى التعبغ بجنا  خارجية، فكبما كان التعبغ رقل، كبما كان  رلر 

وكبما بد  السباة الابساينية رقر  إلا دولة قاببة لبحيا ، تت رف وفغ مناغ الدولة، فإن  ل   ر بر.
ل عبا إسرائيل إبدات مرونة ر بر بقأن الترتيبا  اأمنية وتوسي: فضاتا  المسؤولية الابساينية عبا يسن

حسا  التواجد الماد  لبطوا  اإلسرائيبية. وبالمطابل، فإنم بطدر ما تت رف السباة الابساينية في بيئة 
المنظم، وكبما وا ب   منطسمة وككيان معدوم مناغ الدولة، ال   يعني رساسا وروا احت ار العنف

المنظومة المؤسساتية الابساينية إبدات ضعف اأدات والدولة الابساينية ا تستاي: الت ون وا العيش كدولة 
 قاببة لبحيا ، يتطبب ااستعداد اإلسرائيبي لبتنا ل عن ج ت من الماال  اأمنية رو إبدات م اد من المرونة.

سرائيل، دورا  اما في كل ما يت ل إن لألسر  الدولية، خ و ا الوايا   المتحد  والدول العربية المعتدلة وا 
ب ااد  فرب إنقات دولة فبساينية قاببة لبحيا . واأسر  الدولية ا يمكننا موا بة التمس  بأنماط الاعل 
م والمساعدا  لبسباة الابساينية، كما عرفنا ا حتا اليوم. ينب ي تحديد اأ داف، معالم الاراغ واأ 

تحديد المعايير لألدات ولبنجاح وقياد  العمبية سويا م: الابساينيين في سيرور  تعبيم وم احبة، تسمح 
بالسيار  عبا المسير  وببورتنا. وابدو رنم من رجل تمكين إنقات دولة فبساينية قاببة لبحيا ، يتاب  اأمر 

اإلقبيمي/المحياي، –مسار متعدد اأاراف تاكيرا إضافيا بقأن قيود المسار رو المناغ الثنائي ومراجعة ال
وال   في إاار  يتحول اأردن وم ر، رساسا، إلا قركات كامبين ومسؤولين في العمبية، رو بتبادل خاو  
إسرائيبية من ارف واحد، بدعم اأسر  الدولية. و  ان البديالن يستب مان من إسرائيل الح ول عبا رسوار 

ن، و  ا بالضب  الحاف  إلسرائيل لبتعاون م: اأسر  الدولية، بندف التوجم قرعية دولية واسعة قدر اإلمكا
نحو واحد من اثنين  كيان فبسايني مسؤول يعمل بطو  مناغ الدولة رو خاو  اناوات إسرائيبي من ارف 
واحد، يسمح بإخالت منااغ إلا جان  الحااظ عبا قدر  العمل اأمني حتا في المنااغ التي يتم إخالؤ ا، 

 بدعم دولي واس:.
إن ضائطة العالم العربي المعتدل، بطياد  السعودية، اأردن وم ر، وخقيتم من التد ور في الحببة اإلقبيمية 

السني والطو  ال اعد   -جرات الن   اإلقبيمية، وانتقار اإلر ا  اإلسالمي الراديكالي، وتعميغ القرا القيعي 
عف الباد  عبا الوايا  المتحد  كطو  عظما قائد ، ي اد إليران كطو  عظما إقبيمية، إلا جان  الض

فضاتا  الم الح المقتركة بين إسرائيل والدول النامة في المناطة. غير رنم ينب ي إلسرائيل     المر  رن 
تست ل مخاوف تحالف المعتدلين في العالم العربي ورن تطود خاو ، رساسنا ماالبة العالم العربي بتحمل 

طابل استعداد إسرائيبي إلقامة دولة فبساينية قاببة لبحيا . وبمعنا ما، اأمر يتعبغ بإعاد  العدل المسؤولية م
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التاراخي إلا مسار ، بسب  حطيطة رن لبعالم العربي مسؤولية فعبية في كل ما يتعبغ بنقوت مقكبة الالجئين 
لمحور العربي ورن تأخ  عبا عاتطنا وابدو رن السعودية، اأردن وم ر يمكننا رن تطود ا وبالتالي في حبنا.

االت اما  المابوبة عند التو ل اتااق. وسيكون مناطيا اافتراض رن يكون لبعالم العربي ناو  جو ر  
ور ثر كبحا عبا الابساينيين وليي باضل م بحتنا الواضحة في ضمان ااستطرار اإلقبيمي. وانب ي رن 

ع ا  المكانة اإلقبيمية لبدول العربية الثال      ولمحور الدول يكون الحاف  اأساسي لنجاح المااوضا  ت
ضعاف الناو  اإلقبيمي إليران. وكل ما ت ون إسرائيل عبا استعداد لتطديمم في اتااق  المعتدلة بأسر  وا 

إقبيمي قامل ينب ي إيداعم كوديعة لدى العالم العربي بطياد      الدول الثال  وبضمانة اأسر  الدولية 
ي بأيد  الابساينيين، حي  رن المطابل المابو  سيكون مسؤولية العالم العربي واأسر  الدولية عن ولي

وبافتراض تبني نمو ج جديد، يتضمن المكونا  اأربعة سالاة ال كر،  تناي  ااتااق والمسؤولية الابساينية.
تتم عمبية بنات الدولة  وبافتراض رنم سيكمن في رساي   ا النمو ج ريضا ااتااق عبا رن وجو  رن

الابساينية بقكل تدراجي ومسؤول، وبااستناد إلا معالم اراغ ومعايير نجاح، ك ل  إلا عمبية م احبة 
وتعبيم دقيغ، بطياد  اأسر  الدولية والعالم العربي المعتدل، ربما سيكون بالوس: حيننا ببور  بديل لباراغ 
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