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  المسجد األقصى يوميا   الداخلية بالكنيست اإلسرائيلي توصي بتمكين اليهود من دخول لجنة .1
عررا  و عبررد الرررأون أرنرراأو  مررت تررل أبيررب  ن رراس عررت مراسرر ي ا  ،27/2/2102رأي اليةةوم، لنةةدن، نشررر   
لجنة الداخ ية والبيئة في الكنيس  )البرلمرات  اسسررائي ي  أوصر  اعرءعرا   الشررسة اسسررائي ية   أت الريماوي 

 1تمكرريت الي ررود مررت دخررو  المسررجد اعقصررة يوميسررا لمرردة ”رووزيررر اعمررت الررداخ ي  يتسررحاف أحرونرروفيت   برر
 ساعا  ونصف الساعة.

 ”.ج ب المزيرد مرت ال روا  اسسررائي ية ل رمات ح روف المصر يت الي رود“واقترح  ال جنة  خا  اجتماع اليوم  
برة عرت حرزب ون    ال ناة السابعة بالت فزيوت اسسررائي ي )خاصرة تابعرة ل مسرتوسنيت  عرت رئيسرة ال جنرة  النائ

تشكيل لجنة برئاسة ع و الكنيس  مت حزب الحركة )وسر(   دافيرد “)يميت   ميري ريغف  قرارها ” ال يكود“
تسررور  ل تح يرر  فرري أنشررسة الشرررسة اسسرررائي ية فرري جبررل ال يكررل )المسررجد اعقصررة  بعررد شرركاو  مررت قبررل 

 ”.جماعا  إسرائي ية مت أت الشرسة اسسرائي ية تتصرن بخشونة مع م
"مأسسرة اعقصرة ل وقرف والتررا " أت ، 22/2/2102، أم الفحةم، مؤسسة األقصى للوقةف والتةراثجا  في و 

مت تبعرا  قررار رئريس لجنرة الداخ يرة والبيئرة فري الكنيسر  ع رو  72/7/7024 اعرءعا حّذر  في بيات ل ا 
"صرعود الي رود  " وال ا ري بتعيريت لجنرة فرعيرة خاصرة لفحر  كامرل لم رف مرا أسرمت فالكنيس  "ميري ريجي

الة جبل ال يكل"  أو ما يعني عم ياس تكثيف وت يئة اعو اع واعر ية القتحامرا  جماعيرة وترتيرب صر وا  
" في وديررة فرري المسررجد اعقصررة  وهررو مررا صرررح  برر  تكرررارا ومررراراس فرري اعيررام اعخيرررة  كمررا وسالبرر  "ريجيرر

مرت أجرل تشركيل حمايرة ل ي رود عنرد اقتحامرات م بزيادة عدد قوا  االحرتا  المتمركرزة داخرل المسرجد اعقصرة 
ع رررة حرررد تعبيرهرررا  مرررت ج ت رررا أكرررد  "مأسسرررة اعقصرررة"  ررررورة وجرررود تحرررر  اسرررامي عرءررري  –ل مسرررجد

ف سسيني عاجل سن اذ المسجد اعقصة مت المخراسر المحيسرة بر  و التري تتصراعد يومراس بعرد يروم  فري حريت 
 يظل العنوات لتشكيل درع بشري يحمي المسجد اعقصة.كرر  أت شد الرحا  والرءا  الباكر والدائم س

" جرررا  خررا  مناقشرررة لجنرررة الداخ يررة والبيئرررة فررري الكنيسرر  صررربا  اليررروم فوأفرراد  المأسسرررة بررر"ت قرررار "ريحيررر
اعرءعررا   التح رريرا  واالسررتعدادا  القتحررام جمرراعي ل مسررجد اعقصررة المبررار  خررا  عيررد "الفصرر  العبررري" 

  بل.الذي يصادن في إبريل الم
اقتحم مستوسنوت متسرفوت صبا  اعرءعا  المسجد اعقصة المبار  مرت ج رة براب المغارءرة مت ج ة ثانية  

 وس( حراسة مشددة مت قبل قوا  االحتا  الخاصة.
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مسرتوسنسا اقتحمروا  21إت نحرو   وقا  المنسر  اسعامري لمأسسرة اعقصرة ل وقرف والتررا  محمرود أبرو العسرا
سررجد اعقصررة  وتجولرروا فرري أنحررا  متفرقررة مررت باحاترر   ت  رروا خال ررا شررروحا  عررت منررذ سرراعا  الصرربا  الم

 ال يكل المزعوم.
 

 " الفلسطيني يثم ن قرار مجلس النواب األردني بطرد السفير اإلسرائيليالتشريعي" .2
المج س التشريعي الف سسيني ثمت مصادقة مج س مت غزة أت  22/2/2112وكالة قدس برس، ذكر  

   ع ة سرد السفير اسسرائي ي في عمات  احتجاجاس 6|62ني بغالبية أع ائ   اليوم اعرءعا  )النواب اعرد
خ اع  ل سيسرة  ع ة توّج ا  تل أبيب لنزع السيادة اعردنية الفع ية ع ة المسجد اعقصة المبار  وا 

وصل "قدس برس" واعتبر النائب اعو  لرئيس المج س التشريعي أحمد بحر  في بيات صحفي  اسسرائي ية.
نسخة عن   أت ال رار "ي"تي منسجما مع التوج ا  الشعبية العرءية المناه ة لاحتا  الص يوني والراف ة 

ودعا بحر برلمانا  الدو  التي يتواجد في ا سفرا  إسرائي يوت "ل سير ع ة  لكافة وسائل وسبل التسبيع مع ".
 حة ل شعب الف سسيني وق يت  الوسنية"  ع ة حد خسة البرلمات اعردني"  معتبرا الخسوة "نصرة وا

 تعبيره.
رئيس لجنة حرب  أت هاجر  ن اس عت غزةمت  22/2/2112، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم وأ اف 

ال دس بالمج س التشريعي الف سسيني أحمد أبو ح بية ثّمت قرار البرلمات اعردني بسرد السفير الص يوني  
وسالب أبو  التجاه الصحي   داعياس البرلمانا  العرءية اعخر  التخاذ مثل هذه الخسوة.عاداس ذل  خسوة في ا

ح بية في تصري  خا  لوكالة "الرأي" جامعة الدو  العرءية  ومنظمة المأتمر اسسامي باتخاذ خسوا  
امية لت ويد فاع ة لتحري  ال  ية المركزية لألمة اسسامية  والوقون في وج  المخسسا  الص يونية الر 

وفي سياف متصل  استنكر  المدينة الم دسة  وسحب أي سيادة عرءية أو إسامية عت الم دسا  اسسامية.
أبو ح بية قيام وزارة اعوقان المصرية إلغا  لجنة ال دس التي أقرها المج س اعع ة ل شأوت اسسامية 

عم  العرءي واسسامي يحتم استمرار عمل بمصر  قائاس" نحت ال نتدخل في شأوت الدو  اعخر   لكت ال
 ال جنة"

 
 دون نقاش "إسرائيل"االعتراف بيهودية ب"القدس": كيري طالب عباس  .3

مت اجتماعا  باريس التي وصف  بالحاسمة   المتسرءة المتاحةبحسب المع وما   :ابراهيم م حم -رام هللا
د خروجا عت م"لون ودب وماسية ت   ال  ا ا  فات ل ا  ابو مازت كيري في العاصمة الفرنسية قبل ايام ش 

والتي ا سر خال ا رئيس الدب وماسية االمريكية لمعاودة االجتماع مرة اخر  بالرئيس عباس بعد ات انفجر 
في وج   غا با خا  ال  ا  االو  بين ما بسبب تبني  ل مسالب االسرائي ية كام ة والمتمث ة بي ودية الدولة 

ي في االرا ي الف سسينية بعد انسحاب اسرائيل من ا واعتبار بي  حنينا وليس ال دس ورفض اي تواجد دول
 الشرقية عاصمة ل دولة الف سسينية التي لت تكوت االغوار جز ا من ا.

فما رش  مت مع وما  مت مصادر موثوقة اكدت ا تصريحا  الرئيس في ختام اجتماعات  مع كيري والتي 
الج ود االمريكية المبذولة ل توصل الة اتفاف  تفيد بات الرئيس هدد كيري في ا عت خيبة ام   مت  أعرب

الج ود االمريكية عندما رفض كيري وجود سرن  سنجا ب  ب الساولة والتراجع عت المرونة التي ابداها 
نا اريد ثال  في االرا ي الف سسينية مسالبا بب ا  ال وا  االسرائي ية عند ذل  رد ع ي  الرئيس قائا" اذت ا

 دولة ليس  منزوعة السا " وهو ما رد ع ي  كيري بالرفض.
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لنحو ثماني ساعا  ف د تواص   مع ا عروض كيري غير العادية كمسالبت   ال  ا ا وءينما تواص   
مشيرا الة  االعتران بي ودية الدولة دوت ن ا  وهو ما رف   الرئيس بشدة معتبرا ذل  " رءا مت الجنوت"

كتل استيسانية  مت ما  01كما س ب كيري ب رورة االب ا  ع ة  .88تم عام  إسرائيلبات االعتران 
 اسماه تباد  االرا ي  وهو أمر رف   الرئيس جم ة وتفصيا واعتبره " رءا اخر مت الجنوت".

اما الن سة التي افا   الك"س واخرج  الرئيس عت سوره بعد ات انفجر غا با في وج  كيري قبل ات 
ير الستر ائ  في ل ا  ثات ف ي اعتبار كيري بي  حنينا وليس ال دس الشرقية عاصمة ل دولة يعود االخ
ال  ا  الثاني كات لت سيف االجوا  مع الرئيس عباس الذي ت  ة دعوة لزيارة البي  االبيض  الف سسينية.

الساولة والتوقف عت واالجتماع بالرئيس االمريكي منعا النفجار المفاو ا  وذل  بعد ات هدد الرئيس ب  ب 
 كل ما ابداه مت مرونة.

 22/2/2112القدس، القدس، 
 

 من الضفة الغربية "انسحاب أحادي"على  "إسرائيل"قلق فلسطيني من إقدام ": األوسط"الشرق  .2
إت ثمة تخوفا  كبيرة مت إقدام « الشرف اعوس(»قال  مصادر أمنية ف سسينية لر: زءوت  كفا -هللارام 

يذ انسحاب أحادي الجانب مت ال فة الغرءية في حا  فش   ج ود وزير الخارجية إسرائيل ع ة تنف
وأكد  المصادر أت اجتماعا  أمنية ع د  مأخرا  اعميركي جوت كيري  في دفع عم ية السام نحو اعمام.

 ويعني انسحاب إسرائيل اعحادي مت لمناقشة اعمر الذي مت ش"ن  خ   فو ة كبيرة في ال فة الغرءية.
ال فة الغرءية  إذا ما تم  تراجع الجي  اسسرائي ي إلة حدود الجدار الفاصل  وعت مناس  يختارها بنفس   
خا  مستوسنا  محددة  مت دوت اتفاف مع الس سة الف سسينية  وهو ما سيعسي إسرائيل فرصة رسم  وا 

وقال  المصادر  لة حدودها.حدود ال فة الغرءية  وف  ما تراه مناسبا  و م المستوسنا  التي تختارها إ
سيكوت ذل  مثل فخ  عت مت ش"ن  خ   فو ة كبيرة  إذ يعني أت ع ة الس سة بس( سيسرت ا »اعمنية: 

 «.فورا ع ة مناس  أوسع وأشمل  وتشكل بمعظم ا م ج" ل عصابا 
الف سسيني وبحسب المصادر  فإت ثمة ت ديرا  أمنية أت تعمد إسرائيل إلة انسحاب أحادي سحراج الرئيس 

محمود عباس )أبو مازت  وترك  في مواج ة الفو ة مت ج ة  وأعدائ  في الداخل الف سسيني مت ج ة 
 ثانية.

احتما  استغا  حركة حماس وال يادي الفتحاوي المفصو  مت الحركة محمد »وأشار  المصادر إلة 
فة الغرءية عبر تحري  دحات  لحالة الفو ة المتوقعة  والعمل ع ة إ عان الس سة أكثر في ال 

 «.عناصرهم لتنفيذ مخسسا  مخت فة
 22/2/2112الشرق األوسط، لندن، 

 
 عقد مؤتمر دولي للسالم حال فشل المفاوضات نبحثعشراوي:  .5

كشف  ع و ال جنة التنفيذية لمنظمة التحرير الف سسينية حنات عشراوي أمس  أت ال يادة : )د .ب .أ 
 .رية مع "إسرائيل" برعاية أمريكيةي ل سام في حا  فشل المفاو ا  الجاالف سسينية تبح  ع د مأتمر دول

وأع ن  عشراوي لإلذاعة الف سسينية الرسمية أت الجانب الف سسيني بدأ مناقشا  مع اعسران الدولية 
ل تح ير لع د المأتمر الدولي  وذكر  أن م ت  وا مواف ة مبدئية مت دو  فاع ة في الساحة الدولية مثل 

 اتفاف.سيا وفرنسا  ع ة أت يتم إعات مواف ت ا رسميا في حا  إعات انت ا  المفاو ا  مت دوت رو 
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 22/2/2112الخليج، الشارقة، 
 

 قصىتحذر من تداعيات المساس بالمسجد األ الفلسطينية السلطة .2
االقصة الة الف سسينية يوم االرءعا  مت ات يأدي المساس بالمسجد  الس سةحذر  : ع ي صوافسة :رام هللا

 تحويل الصراع الف سسيني االسرائي ي الة صراع ديني.
وقال  الرئاسة في بيات بعد يوم مت مناقشة الكنيس  لبس( السيادة االسرائي ية ع ة المسجد االقصة ان ا "ال 

 تعبر ف ( عت ق   ا الشديد بل تحذر مت تداعيا  ذل  ع ة الصعد المح ية واالق يمية والدولية."
 22/2/2112، يترز لألنباءوكالة رو 

 
 مسلحة في الضفةتحذر من قرار للمستوطنين يقضي بتسيير دوريات  الفلسطينيةالسلطة  .2

حذر  الس سة الف سسينية رسمياس أمس مت قرار ل مستوسنيت ي  ي بتسيير دوريا  مس حة  :معاس  –ناب س 
ستيسات شما  ال فة الغرءية المستوسنيت. وقا  مسأو  م ف اال« حماية»في شوارع ال فة الغرءية لر 

 3إت قرار المستوسنيت تسيير دوريا  مس حة  كل دورية تتكوت مت «: »معاس »غسات دغ س لوكالة 
 مس حيت  ستكوت ل  تبعا  خسيرة إذا نفذ ع ة اعرض.

وأكد أت المستوسنيت أع نوا رسمياس البد  بتسيير دوريا  مس حة ع ة السرف االلتفافية في شوارع ال فة  
إلة منس ة جي  وحتة مفرف حوارة جنوب مدينة ناب س. وسالب « ناب س-إيتس ار »وسيبدأوت في شارع 

الواليا  المتحدة والمجتمع الدولي بال غ( ع ة الحكومة اسسرائي ية لمنع المستوسنيت مت تسبي  هذا ال رار 
 ت.الذي يعني تسبي   المزيد مت سف  الدما  واالعتدا  ع ة ممت كا  المواسني

  22/2/2112الحياة، لندن، 
 

 وبسط سيطرتها عليه ومكانيا   بدأت في تنفيذ مخططاتها لتقسيم األقصى زمانيا   "اسرائيل"قريع: أحمد  .8
عوض: حذر ع و ال جنة التنفيذية في منظمة التحرير الف سسينية  رئيس دائرة شأوت ال دس   وليد-رام هللا 

حتا  االسرائي ي بتنفيذ مخسسات ا لت سيم الحرم ال دسي الشريف احمد قريع  االرءعا   مت شروع س سا  اال
ما بيت المس ميت والي ود  محذرا مت خسورة الو ع ال ائم في مدينة ال دس وتداعيا  ذل  ع ة مست بل 
المسجد االقصة المبار  في ظل تكرار االقتحاما  الجماعية مت قبل المستوسنيت واليميت المتسرن بحماية 

 حتا  االسرائي ي وما راف  ذل  مت اغاف كامل لبوابا  المسجد ومنع المص يت مت دخول .شرسة اال
 22/2/2112القدس العربي، لندن، 

 
 باألمن الوقائي ويعتدي على أطفاله االحتالل يعتقل ضابطا   .9

في اعت    قوة مت س سا  االحتا  فجر اليوم االرءعا   ال اب(  :ابو الري  محمد-كوم  دو - ال دس
ج از االمت الوقائي عدلي يونس جعفر مت ب دة السواحرة  واعتد  ع ة اسفال  وابنا  اخي  بال رب 

 ودمر  محتويا  المنز .
اعوام  وهو ابت اخ المعت ل عدلي ات الجنود قاموا برك   واخوت   01وقا  السفل امير ع ي جعفر )

ة حد وصف   مشيرا إلة ان م دمروا محتويا    ودبوا الرعب في نفوس م اثر صراخ م المخيف  ع ب"قدام م
 غرن النوم اثنا  التفتي .
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واشار والد عدلي رئيس مج س مح ي السواحرة يونس جعفر  إلة ات الجنود اقتحموا منز  ابن  عدلي اثنا  
 تواجده ع ة راس عم   برام هللا  وس بوا استدعا ه  في حيت تم اعت ال  فور وصول .

  منعتنا مت دخو  المنز   اال قبل نصف ساعة مت مغادرت م  وعندما دخ نا وجدنا وقا : "س سا  االحتا
 احفادي محتجزيت داخل غرفة الصالوت وهم يرتجفوت خوفا".

 22/2/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 وال تنازل عن شبر من فلسطين تفريطمشعل: ال  .01
د مشررعل ت"كيررد حركترر  والشررعب الف سررسيني جرردد رئرريس المكتررب السياسرري لحركررة حمرراس خالرر: صررفا -الدوحررة

"بكافة فصائ  " ع ة عدم التناز  أو التفري( بشبر واحرد مرت أرض ف سرسيت التاريخيرة  فري إشرارة منر  إلرة مرا 
 يمكت أت تسفر عن  مفاو ا  التسوية بيت الس سة الف سسينية والكيات اسسرائي ي.

ت شرر يد "م ررابر اعرقررام" مأيررد صررا  الررديت مررت قريررة وقررا  مشررعل فرري ك مررة هاتفيررة مسررا  اعرءعررا  بحفررل ترر"بي
حزمررا شررما  شرررف ال رردس المحت ررة: "نعرررن أت المصررائب كبيرررة ع رريكم يررا أه نررا فرري ال ررفة الغرءيررة  ورغررم مررا 

 2441تتعر رروت لرر  ومعكررم كررل أبنررا  شررعبنا الف سررسيني بغررزة  وال رردس  واعرا رري الف سررسينية المحت ررة عررام 
 صر قريب بإذت هللا تعالة".وفي الشتا   إاّل أت الن

ررا فيمررا يعرررن ب"م ررابر اعرقررام"  قررا  مشررعل: "لررت  21وحررو  احتجرراز االحررتا  لاستشرر ادي مأيررد لنحررو  عامس
ي روكم إال أذ   والش دا  عند رء م يرزقوت ف"رواح م تصعد إلة بارئ ا  وهم مع الذيت أنعم هللا ع ري م مرت 

 حست أولئ  رفي سا".النبييت والصدي يت والش دا  والصالحيت و 
 27/2/2102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 حماس: المصالحة مؤجلة إلى حين انتهاء المفاوضات .00

قررا  مسررأو  كبيررر فرري حركررة حمرراس لررر "الحيرراة" إت هنررا  "قررراراس داخررل الحركررة بإرجررا  المصررالحة نحررو شرر ر 
الحركرررة "ق  ررراس ومخررراون ممرررا يجرررري خ رررف بانتظرررار مرررا ستسرررفر عنررر  مفاو رررا  السرررام"  الفتررراس إلرررة أت لرررد  

 الكواليس  لذل  ال نريد أت نبدو شركا  أو نتور  في أمر ليس لنا في  أي دور".
وتررابع: "ف ننتظررر لنررر  مررا سررتنجم عنرر  مفاو ررا  السرر سة الف سررسينية مررع اسرررائيل"  والترري مررت المفترررض أت 

محمررود عبررراس )أبررو مرررازت  "غام ررة وغيرررر تنت رري فرري نيسرررات )ابريررل  الم برررل"  م رريفاس ات مواقرررف الرررئيس 
مشجعة... ولردينا مخراون مرت تكررار سريناريو اتفراف أوسر و الرذي مرا زا  حا رراس  لرذل  سرننتظر حترة تنت ري 

 المفاو ا   وحينئذ لكل حاد  حدي ".
ع ررة وأكررد أت "حمرراس جرراهزة السررتح اقا  المصررالحة  ومعنيررة تمامرراس بإنجازهررا"  قررائاس: "قمنررا بررإجرا ا  فع يررة 

اعرض"  مشرريراس إلررة مواف ررة حمرراس ع ررة إجرررا  انتخابررا  سالبيررة ون ابيررة فرري قسرراع غررزة. وكشررف عررت قرررار 
سيصرردر قريبرراس يسررم  بررإجرا  االنتخابررا  الب ديررة  وقررا : "حمرراس تريررد أت تخرررج مررت ثرروب أن ررا تحكررم غررزة"  

 مشيراس الة أن ا سب  أت عر   ع ة الفصائل مشاركت ا في الحكومة.
"موقررررف أبررررو مررررازت غررررامض أكثررررر مررررت الررررازم  وال يتشرررراور أو يتواصررررل مررررع حمرررراس فرررري مسرررر"لة  وقررررا  ات

المفاو ا "  معتبراس أت خيارات  محدودة  وا ان: "أع م تماماس أت أبرو مرازت حرري  ع رة أت ينت ري الصرراع 
اريخر  بصرفحة اسسررائي ي ع رة يرده  وكرذل  إن را  االن سرام ... والرجرل لرت ير رة إساقراس بإن را  ت –العرءي 

 غير سعيدة تفت ر لألمجاد  ولت ير ة بحل يوصم  تاريخياس".
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ون رل عررت "أبررو مرازت" قولرر  خررا  ل ائر  ال يررادي فرري حمرراس ناصرر الررديت الشرراعر مس رع الشرر ر الجرراري: "لررت 
أوقع ع ة شي  يرف   الف سسينيوت  وأي اقتررا  يعررض ع ريأ سر"سرح  لاسرتفتا  كري يكروت قرراراس ف سرسينياس 

 ليس قرار أبو مازت".و 
ورأ  المصرردر أت "المصررالحة قادمررة عنرر  ال توجررد خيررارا  أخررر  فرري ظررل اعزمررة االقتصررادية الساحنررة الترري 
تتعرض الي ا غزة  والتي يعاني مت جرائ ا المواسنوت كثيرراس  إ رافة الرة معانرات م المسرتمرة نتيجرة االن سرام". 

وا غاق ا تسبب في شل الحياة  ف يس هنا  أسرمن  وال يوجرد  وأ ان ات "اقتصادنا كات يعتمد ع ة اعنفاف 
 حديد  والبسالة انتشر   لذل  فالمصالحة هي سوف النجاة  وال بد مت إنجازها".

ولف  إلة أت البدائل اعخر  محبسرة ل غايرة  مشريراس إلرة تسرخيت الحردود  وقرا : "ال يمكرت أت ن برل بر"ت نظرل 
تنعم بحالة ت دئة غير مسبوقة وكر"ت حمراس أصربح  حارسرة ل حردود ...  محشوريت في الزاوية بينما إسرائيل

 هذا اعمر لت يستمر  لكت أي اس كل الخيارا  صعب".
وع ررة صررعيد مررا يتررردد عررت إمكررات إجرررا  مصررالحة مررع النائررب محمررد دحررات  أجرراب: "دحررات مررا زا  غيررر 

ت "المصرالحة معر  تتس رب منر  أت مرغوب ب  فري الحركرة )حمراس   لكرت يظرل كرل شري  ممكنراس"  مو رحاس أ
يغيررر ل جترر  تجرراه حمرراس  وأت يرفررع سرر ف  الرروسني ... نحررت فرري غررزة نريررد سرري صررفحة الما رري وأت ننفررت  

ع رة المصرالحة  أجراب:  وانعكاسر وع ة صعيد الخان المحتدم بيت دحرات والررئيس عبراس  ع ة الجميع".
داس ع رة حرر  الحركرة ع رة اسرترداد حركرة فرت  "حماس لت ت عب بورقة دحات حترة تغريأ أبرو مرازت"  مشرد

قوت ررا ومكانت ررا فرري السرراحة الف سررسينية. وقررا : "نريررد فررت  قويررة كمررا كانرر  فرري السرراب  كرري نح رر  معرراس شررراكة 
سياسية ح ي ية تمكننا مت لم مة الو ع الف سسيني وا عادة بنا  منظمة التحرير حتة نستسيع أت نكروت جب رة 

واكرد أت وفرد ال جنرة المركزيرة لرر فرت  الرذي زار  ل ع ة تح ي  المشروع الروسني".قوية تتصد  لاحتا  وتعم
غزة أخيراس "لم ي"  مرت أجرل المصرالحة برل أترة ليحرذر كروادر فرت  وقيادات را بر"ت مرت سيسرتمر فري العمرل فري 

وبة هررذه ال جنررة )لجنررة التكافررل الوسنيررة الترري ت ررم ممث رريت عررت الفصررائل  إ ررافة الررة قيررادا  فتحاويررة محسرر
ع رررة تيرررار دحرررات  سيفصرررل  وأت ال جنرررة يجرررب أت تعمرررل مرررت خرررا  رام هللا ف ررر(  ف ررري العنررروات الرسرررمي"  
مو ررحاس أت ال جنررة كانرر  مرجعيت ررا دحررات وكانرر  ت رردم مسرراعدا  ل سرراب وترردعم المرردارس وكررذل  مشرراريع 

عررر  فررري ال ررررار ودعرررا الررررئيس الف سرررسيني إلرررة عررردم إهمرررا  حمررراس عن رررا يجرررب أت تكررروت شرررريكة م خدميرررة.
السياسي  وقا : "نريد من  أت يزيل أي لبس ب"ت ي عنا في الصرورة ويس عنرا ع رة مواقفر  مرت ال  رايا كافرة  

 ونحت مت جانبنا سندعم ".
 27/2/2102الحياة، لندن، 

 
 البردويل: محاكمة مصر لحماس بتهمة اإلرهاب "قرار إسرائيلي" .02

  البردويرل أت قررار ال  را  المصرري ت"جيرل النظرر فري أكرد ال يرادي فري حركرة حمراس صرا: غزة )ف سسيت 
تصنيف حماس كمنظمة "إرهابية" هو جز  مت "مسرحية هزلية مت أجل تمرير قررار ممرو  صر يونيا ال يخردم 

 إال الكيات الص يوني".
  أي صرربغة ق ررائية أو قانونيررة 7|72ونفررة البردويررل فرري تصررريحا  خاصررة لررر "قرردس برررس" اليرروم اعرءعررا  )

ار المحكمة المصرية بش"ت تصنيف حماس منظمة إرهابيرة  وأكرد أنر  قررار سياسري بامتيراز  وقرا : "حركرة ل ر 
حماس تنظر بخسورة بالغة إلة و ع الم اومة الف سسينية أمام ال  ا  المصري بت مة اسرهاب في مسرحية 
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نما  هي قرار سياسي مسرب  ال يخردم إال هزلية سياسية بامتياز ال عاقة ل ا بالواقع وال عاقة ل ا بال  ا   وا 
 الكيات الص يوني والمتحالفيت مع ".

أت مكرات حمراس أت تو رع فروف الررأوس ال أت ترتم محاكمت را  وقرا : "إت حركرة حمراس التري  لالبردويوأكد 
دّوخرر  االحررتا  والترري ت ررف ع ررة ثغررر مررت ثغررور اعمررة وهررو ثغررر المسررجد اعقصررة والم دسررا  اسسررامية 

وترردافع عررت كرامررة اعمررة أمررام العرردو الصر يوني الررذي يترررء  ب ررا وءثروات ررا هرري حركررة يجررب أت والمسريحية  
تو ع ع ة رأس هذه اعمة  ويجرب أت يرتم دعم را بكرل مرا أوتير  اعمرة مرت قروة  أمرا أت يردفع ب رذه الحركرة 

لصر يوني  ف رذا أمام محاكم مسيسة مت أجل تمريرر قررارا  صر يونية وممولرة صر يونيا وال تخردم إال الكيرات ا
لررت ينس رري ع ررة أحررد مررت أبنررا  الشررعب المصررري وال أبنررا  الشررعوب العرءيررة ك  ررا  وسررتواج   اعمررة ب ررميرها 

 الحي وبمزيد مت التفاف ا حو  الم اومة عنوات الكرامة".
وأكد البردويل أت حماس لت تك ف محاميت لتمثي  ا في المحاكمة  وقا : "هرذه محكمرة غيرر شررعية لرت تمثرل 

 اس أمام ا ولت تمنح ا الشرعية أصا  ولت تك ف محاميت ل نيابة عن ا"  ع ة حد تعبيره.حم
 22/2/2102قدس برس، 

 
 لوقف تحركات تيار دحالن  في فتحتسارع الخطوات "القدس العربي":  .03

غررزة ر أشرررن ال ررور: فرري خسرروة ال رردن مررت ورائ ررا قسررع السريرر  أمررام تحركررا  أنصررار النائررب المفصررو  مررت 
فرررت  محمرررد دحرررات  فررري خ رررم المعركرررة التررري تررردور رحاهرررا ا ت بررريت تيرررار هرررذا الرجرررل  وءررريت ال جنرررة حركرررة 

المركزيررة لحركررة فررت   أنررذر ج رراز اعمررت الوقررائي جميررع عناصررره فرري قسرراع غررزة مررت المشرراركة فرري أي نشررا  
 تنظيمي  إال بعد أخذ إذت مت الج از  خشية عم  م  مت تشكيا  حركية موالية لدحات.

الحدي  المأكد عت قررب تشركيل الررئيس محمرود عبراس لجنرة تنظيميرة ت رم مسرأوليت كبراراس فري الحركرة   مع
وهررم مررت توصررف م ال جنررة المركزيررة أع ررة هيئررة قياديررة بالعمررل  ررمت تيررار ’ المتجنحرريت‘ل بررد  بإعررداد قائمررة 

  كبيررة  ورءمرا أع را  دحات  في خسوة لفص  م مت الحركة  وس( إنذارا  ب"ت تشرمل ال ائمرة أسرما  قيرادا
فرري المج ررس التشررريعي عررت الحركررة  سررارع ج رراز إدارة اعمررت الوقررائي الترري تشرررن ع ررة قسرراع غررزة  وم رهررا 
ا ت فرري ال ررفة الغرءيررة  إلررة الس ررب مررت منتسرربي الج رراز فرري غررزة بعرردم المشرراركة فرري أي فعاليررا  تنظيميررة 

لج رراز بغررزة مررت السررفر ل خررارج مررت دوت ع ررم تخرر  حركررة فررت  إال بررإذت  كررذل  أنررذر تعمرريم  خررر منتسرربي ا
قسرع ال  را ا  ‘الرذي نشرر التعميمريت  فرإت ال ردن من را هرو  "صفد برس"ووف  ما ذكر موقع  مسب  ل ج از.

 ’.التي يمكت أت تدور خارج قساع غزة برعاية دحات
قائردا ل ج راز مرع الخسوة هذه فسرها الكثيروت ب"ت هدف ا الحد مت نفوذ دحرات  خاصرة أت الرجرل الرذي كرات 

  وظل ع ة عاقة قوية بالج از  حتة بعرد خروجر   لر  7007  حتة العام 2444بداية تشكيل الس سة عام 
أنصار كثر في هذا الج از اعمني  غير أت قيادة الج از التي سحب  مت أنصاره وأوك   م مرا  اسشرران 

 دحات وفري  . ع ي  إلة  با   خريت مت ال ساع ال يتمتعوت بعاقا  سيبة مع
فاعيررام الم ب ررة رءمررا تشرر د بررروز محرراور فرري حركررة فررت  ترررفض العمررل وفرر  مررا يتوقررع أت يصرردر مررت ال جنررة 
المركزيررة ب رررارا  فصررل سررتسو  حتمررا أنصررار دحررات  فرري خسرروة مررت شرر"ن ا أت تحررد  خافررا  واسررعة فرري 

 رة وتحركا  دحات.صفون الحركة  رغم أت قيادا  في ال جنة المركزية ق    مت أهمية محاو 
 27/2/2102، القدس العربي، لندن

 
 زعيم بدل عباس قد يعود للكفاح المسلح حال فشلت المفاوضات: أي   "إسرائيل"نذر ت فتح .02
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غررزة ر أشرررن ال ررور: أنررذر قيررادي رفيررع فرري حركررة فررت  إسرررائيل برر"ت يعررود أي قائررد جديررد يحررل بررد  الرررئيس 
 حا  فش   ج ود التسوية السياسية.  ’الكفا  المس  ‘محمود عباس ل عمل بر 

أي زعريم ‘ودوت أت تكشف اسذاعة اسسررائي ية العامرة التري أورد  النبر" اسرم هرذا المسرأو   ن  ر  عنر  ال رو  
ف سسيني يحل محل محمود عباس في رئاسة الس سة قد يعود إلة الكفا  المس   ما لم يتم التوصل إلرة حرل 

فررت  قررا  أي ررا أنرر  مررت السرراب  عوانرر  التحررد  عررت خ يفررة ل رررئيس المسررأو  فرري  ’.سياسرري حتررة ذلرر  الحرريت
ال يررزا  فرري مراح رر  ‘  كاشررفا أت الن ررا  حول ررا ’مع رردة‘عبرراس  مشرريرا أي ررا إلررة أت مسرر"لة تعيرريت نائررب لرر  

  وتحررد  أكثررر مررت مسررأو  ’الكفررا  المسرر  ‘وراج مررأخرا فرري أوسررا  ال ياديررا  الفتحاويررة مصررس    ’.اعوليررة
توفيرر  السيررراوي وال رروا  جبريررل الرجرروب  برر"ت الحركررة لررم تسرر ( هررذا الخيررار مررت حسررابات ا  لكررت  بيررن م ال رروا 

 الرئيس عباس كات يأكد في كل ل ا ات  ب"ن  لت ي بل ل عودة ل ذا اعس وب في العمل.
 27/2/2102، القدس العربي، لندن

 
 ها وشفافيتهاغزة: فتح ترهن مشاركتها في االنتخابات الطالبية والنقابية بنزاهت .05

قالرر  حركررة فررت  فرري قسرراع غررزة إت مشرراركت ا فرري االنتخابررا  السابيررة والن ابيررة مرهونررة بترروفر  حسررت جبررر:
    مانا  وا حة وشفافة حو  سير العم ية بشكل كامل.

وأكد   ما  حمرد ع رو ال جنرة المركزيرة لحركرة فرت  أت الحركرة ال تمرانع فري إجررا  انتخابرا  سابيرة لكن را 
ات الشررفافية والحريررة فرري ممارسررة العم يررة االنتخابيررة  مشرريرة إلررة أت الحركررة مررا زالرر  ترردرس هررذا تريررد  ررم

   المو وع وستخرج ب رار خا  اعيام ال  ي ة ال ادمة.
وقال  حمد لر "اعيام": إت فت  تريد أت تدرس الظرن اعمني في قساع غزة  وهل هنرا   رمانة لعردم اعت را  

وا العم يررة االنتخابيررة  وهررل سرريتم ممارسررة الدعايررة االنتخابيررة مررت دوت اسسررا ة ل ررم أبنررا  حركررة فررت  إت مارسرر
ووصول ا إلة حد االعت را . ونوهر  إلرة أهميرة وجرود  رمانا  ح ي رة لمشراركة أبنرا  حركرة فرت  فري العم يرة 

ايرة االنتخابيرة االنتخابية مت ألف ا إلة يائ ا  مو حة أت ذل  يعني عدم اعت ال م والسما  ل رم بممارسرة الدع
 والتعبير عت ق اياهم الن ابية بحرية.

وشررردد  حمرررد ع رررة أهميرررة وجرررود قرررانوت انتخابرررا  ل مجرررالس السابيرررة يعتمرررد ع رررة التمثيرررل النسررربي فررري كرررل 
الجامعررا  وعرردم اسررتثنا  ال ررمانا   مأكرردة أهميررة أت ي ررمت هررذا النظررام االنتخررابي الشررفافية الكام ررة بغررض 

الجامعة. وسالب  ب"ال يتم اعت ا  مت ل  رأي مخالف في أي ق رية مرت ال  رايا   النظر عت سبيعة أو اتجاه
 مشددة ع ة أت فت  لت تذهب إلة االنتخابا  دوت هذه ال مانا .

وعت موعد اتخاذ ال رار اعخير بش"ت االنتخابا  السابية والن ابية قال  حمد سندرس المو وع بكل حيثياتر  
 سب  مأكدة أت فت  ال ترفض الديم راسية وتريد  مات تسبي  ا.ونع ت موقفنا في الوق  المنا

 27/2/2102، األيام، رام هللا
 

 "المواالة" في مخيم اليرموكو "المعارضة"مفاوضات لتشكيل قوة عسكرية من "الحياة":  .02
 قال  مصرادر ف سرسينية لرر "الحيراة" أمرس إت مفاو را  تجرر  بريت قرادة الفصرائل الف سرسينية وكتائرب مسر حة

شخصراس تعمرل ع رة فررض اعمرت داخرل مخريم  710معار ة ل نظام السوري  لتشكيل قروة أمنيرة مشرتركة مرت 
اليرمو  جنوب دمش  مع ب ا  سيسرة قوا  النظام ع ة أسران المخيم ومداخ    مشيرة إلة "منافسرة شرديدة" 

 ه ال وة.زعامة هذ وفت  ع ةالعامة" بزعامة أحمد جبريل  ال يادة-بيت "الجب ة الشعبية 
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باسرتثنا  "حركرة الم اومرة االسرامية"  24وكات وفد مت خمسيت شخصية بين م ممث و الفصائل الف سرسينية الرر 
)حمررراس  جرررا  يررروم السرررب  الما ررري فررري مخررريم اليرمرررو  ل ت"كرررد مرررت خ رررّوه مرررت المسررر حيت غيرررر الف سرررسينييت 

المصرررالحة الشرررعبية مرررع م رررات ي بموجرررب اتفررراف ترررم التوصرررل إليررر  فررري ن ايرررة العرررام الما ررري مرررت سريررر  لجنرررة 
والث ر   10المعار ة. وأو   لر "الحياة" مسأو  ف سسيني شار  في الجولرة أت االبنيرة الواقعرة فري شرارع الرر 

 اعو  مت مخيمي اليرمو  وف سسيت "مدمرة في شكل كامل".
"جب ررة الن ررا   وأو ررح  المصررادر أت عرردد ال رروا  الترري تشررك   مررت "ال يررادة العامررة" و "فررت  االنتفا ررة" و

م اتررررل  انشرررر  بع رررر م خررررا   200لرررردعم قرررروا  النظررررام ب رررر  نحررررو  دعبررررد المجيررررالف سررررسيني" بزعامررررة خالررررد 
م اتررل مررت  100م اتررل  كررات بيررن م نحررو  2100المواج ررا . فرري الم ابررل  ب رر  عرردد قرروا  المعار ررة نحررو 

كنرران الم رردس" الترري  ررم  مررت "كتائررب ابررت تيميررة" الترري تشررك   الح رراس مررت "كتائررب أ 20"جب ررة النصرررة" و
 م اتل  ا افة الة عشرا  الم ات يت في "مجموعة ابو هشام زغمو ". 700

وتابع  المصادر أت االتفاف الذي ساهم في  مبعوثوت مت الرئيس الف سسيني محمود عباس )ابو مازت  وفري 
غير الف سرسينييت  شكل غير مباشر رئيس المكتب السياسي لر حماس خالد مشعل  أسفر عت خروج الم ات يت

مرررت المخررريم إلرررة اعحيرررا  المجررراورة فررري الت رررامت والحجيررررة وي ررردا  مرررا فرررت  البررراب امرررام دخرررو  المسررراعدا  
 االنسانية عبر وكالة غو  وتشغيل الاجئيت الف سسينييت )اونروا  وخروج بعض المصابيت ب"مراض شديدة.

فرري دمشرر   ل تفرراوض فرري شرر"ت  24فصررائل الررر وأشررار  إلررة أت اجتماعرراس ع ررد قبررل أيررام برريت قررادة وممث رري ال
تشكيل قوة أمنية مشتركة ستدير "المرءع اعمني" في منس رة ت رع بريت سراحة الريجري ومستشرفة ف سرسيت وءريت 

مررت الفصررائل المعار ررة مررت م ررات ي "اكنرران الم رردس" و  240ومرردارس "اونررروا"  بحيرر  ت ررم  10شررارع الررر 
الفصررائل المواليررة ل نظررام أو المحايرردة فرري خررارج المرءررع  إ ررافة  مررت 240"ابررت تيميررة" و "مجموعررة زغمررو " و

إلة مجموعا  إسناد مدنية. وقال : "ات ال يادة العامة تريد أت تكوت مع فت  االنتفا ة وجب رة الن را  ال روة 
الرئيسررة عن ررا تررر  ان ررا انتصررر  فرري موقف ررا  فرري حرريت تسررعة فررت  كرري ت عررب دوراس رئيسرراس السررتعادة السرريسرة 

ة المخررريم فررري إسرررار المنافسرررة بين رررا وءررريت كرررل مرررت ال يرررادة العامرررة وحمررراس". وزاد  أت كررراس مرررت "الجب رررة ع ررر
ت كانترا "غيرر متحمسرتيت  الشعبية لتحريرر ف سرسيت" و "الجب رة الديموقراسيرة" لرم ت ردما بعرد جواب مرا الن رائي وا 

او  فررت  اقناع مررا بالمشرراركة لتخفيررف ل فكرررة عن مررا م تنعتررات برر"ت أمررت المخرريم مسررأولية الدولررة السررورية. وتحرر
 دور مجموعة جبريل". 

شر    فإن را حرصر  ع رة أت يكروت دورهرا  عبد هللاأما بالنسبة الة "حركة الج اد االسامي" بزعامة رم ات 
محصوراس في ت ديم المساعدا  اسنسانية وأعما  اسغاثة الرة اهرالي المخريم مرت دوت االنخررا  فري هرذه "ال روة 

 المشتركة"  وف  المصادر.االمنية 
  27/2/2102الحياة، لندن، 

 
 لبنان بخريطة تقاسم القوى الفلسطينية النفوذ داخل مخيمات اللجوء منير المقدح يتحدث عن  .07

ع ررة الخارسررة المتع  ررة بنفرروذ ال رو  والفصررائل داخررل المخيمررا  سرر"ل  "الن ررار" قائررد  : لإل ررا ةعبراس صررال 
يررر الم ررد  عررت ال رروة االولررة داخررل المخيمررا  فرري لبنررات مررت برريت االحررزاب كتائررب شرر دا  االقصررة ال رروا  من

وال و  والفصائل ع ة المستو  العسكري واالجتماعي والجماهيري  وع ة مسرتو  قردرت ا ع رة  رب( االمرور 
المرتبسررة بمشرراريع سياسررية ع ررة مسررتو   اعساسرريةفرري داخررل كررل مخرريم  فيمررا لررو انرردلع  معررار  برريت ال ررو  

التابعرة لحركرة  اعقصرةداخل كل مخيما  لبنات هي كتائب شر دا   اعكبر ا : "ات ال وة العسكرية المنس ة ف
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ت المرجعيررة  هرري منظمررة التحريررر الف سررسينية حتررة االت  باعتبارهررا هرري الترري ت رردم خرردما   اعساسرريةفررت   وا 
ل المشرتر  بين را وءريت داخل المخيمرا   وهري مرت ت روم بالعمر اعمنيةاجتماعية  وأي ا هي مت يترأس ال و  

 ال و  االسامية وقو  التحالف الف سسيني.
وفيما يكشف الم د  ات االمت داخل المخيما  هو عمل مشتر  بيت كل الفصائل وال و  كافة  فان  ير  ات 
سرربب التراجررع الحاصررل داخررل بعررض المخيمررا  يعررود الررة الحصررار االقتصررادي ع ررة المنظمررة  وع ررة حركررة 

مررت الجيررل الجديررد. ومررت هنررا فإننررا نسررر  دائمررا خررا  ل ا اتنررا  أيرراخمررس سررنوا  لررم نسررتوعب منررذ  عننررافررت   
ذاترتيرب و رع المخيمرا   ونحرت موعرودوت االت باسرتيعاب جيرل جديرد.  إعرادة رورة  حصرل ذلر  ف نرا   وا 
لتنسري  ترتيب االمت داخل المخيما  وحصره في اتجاها  معينة مت خا  زيرادة ورفرع وتيررة ا سعادةامكات 

 بيننا وءيت ال و  االمنية ال بنانية".
ويشرررير الم رررد   ردا ع رررة سرررأا   الرررة ات كرررل فصرررائل منظمرررة التحريرررر الف سرررسينية هرررم  رررمت قالرررب واحرررد  
وليسرر  هنررا  معررايير دقي ررة يمكررت مررت خال ررا التمييررز بين ررا باعتبررار ان ررا  ررمت قرررار واحررد  وتنفررذ سياسررة 

مباشرررة  بنظررر الم ررد   هرري ال ررو  االسررامية مجتمعررة  والترري ت ررم حمرراس  وال رروة الثانيررة الترري ت ي ررا واحرردة.
و"الج راد" و"الحركرة االسرامية المجاهردة" و"عصرربة االنصرار" و"حرزب التحريرر" وهررم  رمت هرذا الترتيرب مررت 

 حي  توزع نفوذ ال و  داخ يا.
"الصاع ة" و"ال يررادة العامررة" ر  كررامررا ال رروة الثالثررة ف رري قررو  التحررالف الف سررسيني )المتحالفررة بالكامررل مررع سرروريا

 و"الج اد االسامي" و"فت  االنتفا ة" و"جب ة التحرير" وكافة قو  التحالف )التي تسب  فري الف ر  السروري .
ويشير الم د  الة ات هنا  في عيت الح وة شي  اسرم  ب ايرا "جنرد الشرام" ويعررف م كرل ابنرا  المخريم  وهرأال  

رئ في عيت الح وة  الخارجرة عرت سريسرة قرو  المخريم  ويفتررض ان را تخ رع ي سنوت في منس ة تعمير السوا
مجموعا   كرل مجموعرة منفصر ة تمامرا عرت االخرر  وعرددهم  4 حواليعم يا لس سة الدولة ال بنانية. وهأال  

 شخصا  وهم يت يدوت بال رار الف سسيني وال يخرجوت ع ي ". 270جميعا ال يتجاوز الر 
مجموعة هيثم الشعبي  ومجموعرة برا  بردر  ومجموعرة اسرامة الشر ابي  ومجموعرة  هي اعرءعةالمجموعا  

رابعرررة أخرررر  فررري هرررذا السرررياف. امرررا تنظررريم "داعررر " و"جب رررة النصررررة" وال رررو  السررر فية االخرررر   ف ررري موجرررودة 
بررررالمخيم بررررالمف وم الررررديني والسياسرررري ف رررر(  وليسرررر  مررررأسرة فرررري شرررركل رسررررمي وال تمررررارس العمررررل العسرررركري 

 ".والسياسي
في قرا ت  المستندة الة المعسيا  الميدانية  يع ت الم د  ات "االسراس فري اسرتراتيجيتنا الف سرسينية فري لبنرات 
اليوم قائمة ع رة  ررورة ات نب رة عراما ايجابيرا وال ن روي سرفرا ع رة سررن مرت أسرران االزمرة الداخ يرة فري 

الي لرريس مسررموحا عي فرررد او مجموعررة ات لبنررات  فرري مرروازاة المحافظررة ع ررة أمررت المخيمررا  والجرروار  وبالترر
  او مع الجي   او مرع اي قروة لبنانيرة اخرر . وهرذا مرا نأكرد دائمرا لبناني-يور  المخيما  في صراع لبناني 

 ل ذه المجموعا  االرءع وتأكده لنا ول جميع عت الت يد باستراتيجيتنا".
ي سروريا  ولكرت ع رة رغرم كرل مرا يحصرل وي و  ردا ع ة سأا : "سبعا نحرت نتر"ثر بمرا يحصرل فري لبنرات وفر

ذاهنا وهنرا  ف رد اسرتسعنا خرا  السرنوا  الرثا  ات نحيرد مخيماتنرا عرت الصرراع ال رائم فري المنس رة  ترور   وا 
اي شرررخ  ف سرررسيني هنرررا او هنرررا  فانررر  ال يمثرررل اال نفسررر  وال يمثرررل الموقرررف الف سرررسيني ابررردا  الت وج رررة 

 ".المخيما  ستب ة العودة الة ارض ف سسيت
 27/2/2102، النهار، بيروت
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 الواضح أن السلطة مقبلة على االعتراف بة"يهودية الدولة" من حماس: .81
قررا  النرراس  باسررم حركررة حمرراس  حسررام برردرات  أت السرر سة الف سررسينية "ارتكبرر  خسيئررة" : رام هللا )ف سررسيت 

ا  م يفاس: "نحت في حماس ومعنرا أوس و مازا  الشعب يدفع ثمن  اتفاقيةبمجرد اعتراف ا بر"إسرائيل" مت خا  
 غالبية أبنا  شعبنا في الداخل والشتا  نرفض ذل  االعتران".
   أت اعترران السر سة بدولرة االحرتا  "ترم 7|72ورأ  بدرات في تصريحا  خاصة لر "قدس برس"  اعرءعرا  )

 سررسيني سير ررخ فرري بتنرراز  مجرراني"  مسررتدركاس: "ولررذل  ازداد  مسالررب االحررتا  لع مرر  برر"ت المفرراوض الف
ولفر  بردرات النظرر إلرة أت االحرتا  "يع رم جيرداس أت "ال يرادة الرسرمية الف سرسينية" ال تم ر   الن اية سما ات ".

بي وديررة الدولررة جريمررة أخررر  مررت الوا رر  أت السرر سة والمنظمررة  االعترررانتفوي رراس او غسررا س شررعبياس. وتررابع: "
 "  مأكرداس أت المسر"لة ليسر  لفظيرة كمرا يحراو  الربعض تصرويرها.م ب ة ع ي ا مع ما في ا مت مخراسر ح ي يرة

وقا  بدرات أت الثواب  الف سسينية "صار  ك ما  ليس ل ا مدلو  وا ر  لرد  المفراوض الف سرسيني ولرم يعرد 
 يمكت المراهنة ع ي  في أدا  الس سة  وهي تفاوض مت أجل التفاوض". شي هنا  

 22/2/2102قدس برس، 
 

 : تمرير اعتراف أممي بة"يهودية الدولة" يحتاج لموافقة فلسطينية""الديموقراطية .09
رءس  الجب رة الديم راسيرة لتحريرر ف سرسيت مواف رة اعمرم المتحردة ع رة ي وديرة دولرة إسررائيل : غزة )ف سسيت 

وقررا   بوجررود "مواف ررة ف سررسينية"  مسررتبعدة أت ت رردم المنظمررة الدوليررة ع ررة ذلرر   أو أت ي ررر الف سررسينيوت برر .
ال  زيرردات ع ررو المكتررب السياسرري ل جب ررة لررر "قرردس برررس": "تمريررر اعتررران اعمررم المتحرردة ب وديررة دولررة صرر

إسررررائيل يحتررراج إلرررة مواف رررة ف سرررسينية  ومرررت هنرررا يبررررز ال رررغ( ع رررة الجانرررب الف سرررسيني ل  برررو  برررذل  فررري 
 مفاو ا  التسوية  وهنا  إجماع ف سسيني ع ة رف   رف ا كاما".

ا قائمررا )ي وديررة الدولررة  ولرريس بحاجررة لمواف ررة ف سررسينية لمررا كررات شررر  وزيررر الخارجيررة وأ رران: "لررو كررات هررذ
اعمريكي جوت كيرري فري اتفراف اسسرار ولمرا و رع الجانرب اسسررائي ي ع برة االعترران ب وديرة الدولرة برإقرار 

  الف سررسيني وقررا : "اعمررم المتحرردة تنصررف ولررو بحرردود الشرررعية الدوليررة الو ررع الف سررسيني والحرر ف سررسيني".
وحتررة اليرروم قرارات ررا تأيررد حرر   2441ولررذل  غيررر متوقررع أت تررن  اعمررم المتحرردة باتجرراه  خررر  ف رري منررذ عررام 

 العودة ل شعب الف سسيني باستمرار"  كما قا .
 22/2/2102قدس برس، 

 
 

 ليةمنظمة الدو إلى حال توجهت السلطة  حادي من الضفةآبانسحاب  "سرائيل"إيقترح قيام  أورن مايكل  .21
اقتر  السفير اسسرائي ي الساب  في الواليا  المتحدة مايكرل أورت  وهرو أحرد الم ررءيت : سما –ال دس المحت ة 

مت رئيس الحكومة اسسرائي ية بنيراميت نتنيراهو  انسرحاباس إسررائي ياس أحاديراس مرت ال رفة الغرءيرة فري حرا  أقردم  
 .الس سة الف سسينية ع ة التوج  الة المنظمة الدولية

ات تسبي  ررا سرريتم ف رر( فرري  "الخسررة ب"ع ي ررا  أس رر وذكررر  صررحيفة معرراريف أت أورت أكررد فرري خسترر  الترري 
حا  تنفيذ الف سسينييت ت ديدات م بمغادرة المفاو را  والتوجر  الرة مأسسرا  المنظمرة الدوليرة لنيرل االعترران 

تواصرر ة جغرافيرراس ل ررم بحيرر  يب ررة ووف رراس الورت  فررإت االنسررحاب سرريمّكت الف سررسينييت مررت إقامررة دولررة م من ررا.
. وأشرررررار إلرررررة ات "معظرررررم الف سرررررسينييت فررررري الدولرررررة الف سرررررسينية  ومعظرررررم االسررررررائي ييت فررررري دولرررررة اسررررررائيل"
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ل ف سرررسينييت سررراحاس مصررروباس يسرررمون  الخسرررة ب  ومرررت الم رررم ات نرررري م ات لنرررا اي ررراس سررراحنا الرررذي نسرررمي  "
الجرري  "ت ات هنررا  ثمنرراس لررذهاب م لامررم المتحرردة. وتررابع:   مو ررحاس انرر  يجررب ات نثبرر  ل ف سررسينيي"الخسررة ب

االسرائي ي سيب ة في المناس  الحيوية عمت اسرائيل  ات الحل المفّ ل لدي  هو حرل الردولتيت لشرعبيت  لكرت 
باالتفاف  اال ات الف سسينييت أو حوا أكثر مت مرة ان م يدرسوت التوج  الة مأسسا  االمرم المتحردة  وع ير  

جب ات يكوت لدينا البديل جاهزاس وهو: ال ل دولة ثنائية ال ومية التي تعّرض الصر يونية الرة الخسرر  وال فإن  ي
هذه الخسرة "وأو   ات  ."لدولة ف سسينية ال تمن  االمت واالعتران والشرعية السرائيل التي هي بحاجة إلي ا

  اال ات ذلر  لرت يزيرل الخسرر كراماس  لكنر  يجب تسبي  ا بالتنسي  الكامل مع الواليرا  المتحردة وءرعايرة من را
. "سيزيل عنا بعض االجررا ا  ال  رائية الدوليرة  ردنا  خصوصراس فري حرا  ت  ينرا دعمراس اميركيراس ل رذه الخسرة

لت يزيل ال غ( اعوروءي  لكن  سيجع نا قادريت ع ة أت نواج  في شركل أف رل الم اسعرة "وأ ان أت ذل  
الصررراع بيننررا وءرريت الف سررسينييت ع ررة ترسرريم الحرردود برريت الرردولتيت  كمررا هررو الدوليررة  رردنا  وعنرردها سرريتحو  
 ."الحا  بيت العشرا  مت دو  العالم

تفسير اسجرا  اعحادي الجانب هو أخذ مصيرنا ب"يدينا الرذي هرو جروهر الصر يونية  وهرذا ال "وأشار إلة أت 
مررت بيرروت م بررال وة ع ررة أيرردي أفررراد  يعنرري االنفصررا  كمررا حصررل فرري قسرراع غررزة حيرر  تررم إخررراج المسررتوسنيت

الجي  الرذي ترر  المنس رة ك يراس  أمرا هنرا  فرإت غالبيرة المسرتوسنيت سريب وت فري أماكن را  والجري  سريب ة فري 
 ."المناس  الحيوية عمننا

 27/2/2102، الحياة، لندن
 

 : قدرة غزة على التصنيع يزيدها قوةزغانت .20
اع غرزة بردأ  تعتمرد الم اومرة فري غرزة ع رة التصرنيع الرذاتي  بعد ت ريي  الخنراف والحصرار ع رة قسر: المجد

وكررات ذلرر  وا ررحاس مررت خررا  التجررارب الترري تجري ررا الم اومررة برريت فترررا  متفاوتررة ل صررواريخ مح يررة الصررنع  
 كي و متر. 21والتي يصل مداها إلة أكثر مت 

ع رة التصرنيع الرذاتي يزيردها  إت قردرة غرزة زمت ج ت  قرا  قائرد هيئرة اعركرات فري جري  االحرتا  بينري غرانت
خرا  تف رده اعحرد ل  ربة  زوحسرب إذاعرة جري  االحرتا   تسررف غرانت قوة أكثر فر"كثر ونحرت نسرتعد أكثرر.

الجوالت إلة ما يدور داخل قساع غزة قائا: "مع توفر المواد الخام وال درة ع ة التصنيع الرذاتي فمرت الممكرت 
إسرائيل  والمنظما  بغزة تزداد قوةس أكثر ف"كثر  ونحت نسرتعد أكثرر  إذاس حين ا تسوير الصواريخ وت ديد وس( 

ذا قرر  حماس العمل  دنا فستندم ع ة هذا ال رار".  وا 
الررة أت الو ررع الحررالي فرري ال ررفة الغرءيررة "تحرر  السرريسرة الكام ررة"  قررائا"  زومررت ج ررة أخررر   أشررار غررانت

  ة اعو اع الميدانية في ال فة".االنعكاسا  المحتم ة لمفاو ا  التسوية ع الجي  يتابع
 22/2/2102، المجد االمني

 
 تقرير مراقب الدولة يظهر تجاوزات خطيرة في انتخابات الكنيست األخيرة: أحرونوتيديعوت  .22

ذكررر  صررحيفة يررديعو  أحرنررو  ع ررة موقع ررا االلكترونرري مسررا  اليرروم اعرءعررا  برر"ت ت ريررر ت: عكررا أوت اليرر
والخا  باالستعدادا  سجرا  االنتخابا  العامة  قد أظ ر بر"ت نراخبيت أحيرا  قرد مراقب الدولة في "إسرائيل" 

أدلوا ب"صوات م ب"سما  إسرائي ييت أموا   كما أشار الت رير إلرة أت  خرريت أدلروا ب"صروات م ب"سرما  إسررائي ييت 
 كانوا متواجديت خارج الباد يوم االنتخابا .
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د "يوسريف شرابيرا" الرذي نشرر بعرد ظ رر اليروم اعرءعرا   عرت قائمرة وكشف ت رير مراقب الدولة ال ا ي مت اع
سوي ة مت المخالفا  التي وقع  أثنا  عم ية االقتراع وغيرها في االنتخابا  العامرة ل كنيسر  التري جرر  فري 

 م.7021الثاني والعشريت مت يناير عام 
ناخرب متروفي ممرت أدرجر   2227حرو ومت خا  التح ي ا  التي أجراها مراقب الدولرة ف رد ترم العثرور ع رة ن

شخصراس مرت المتروفيت قرد تمر  عم يرة التصروي  ل رم  27أسمائ م في سجل الناخبيت  كما أظ رر الت ريرر بر"ت 
 بواسسة  خريت أحيا .

ناخبرراس  خررريت كررانوا قررد وافررت م المنيررة فرري الوقرر  الواقررع برريت توزيررع سررجل  20كمررا تررم الكشررف عررت وجررود نحررو 
 ناخباس من م كانوا قد أدلوا ب"صوات م عرت سرير  نراخبيت أحيرا . 12ع في سجل الناخبيت  الناخبيت ويوم االقترا 

 24عامراس قرد صروتوا فري انتخابرا  الكنيسر   220ناخباس ممت تزيرد أعمرارهم عرت  27وأو   الت رير أت نحو 
ا  ال رروت  بينمررا مررن م كانرر  أوراق ررم االنتخابيررة خاسئررة أو بي رر 1بدايررة العررام الما رري  وتبرريت مررت الت ريررر أت 

 من م ح  م الديم راسي بشكل س يم. 4من م بعد االنتخابا   في حيت مارس  1توفي 
إسرررائي ي يب رر  مررت  2000وكررات مكتررب مراقررب الدولررة قررد عثررر ع ررة سررجل النرراخبيت وهررو يحترروي ع ررة نحررو 

ة المتع ر  بت ييرد عامراس ع رة الررغم مرت قررار مراقرب الدولر 224عاماس وشخصاس قد تجاوز  220العمر أكثر مت 
 عاماس وممت ال يت  وا فائدة الت"ميت الوسني. 220قوائم الناخبيت مت تصل أعمارهم إلة 

ويشير الت رير كذل  إلة أن  لم تتوفر في أماكت كثيرة منشآ  تمكرت ذوي اسعاقرا  مرت الوصرو  إلرة مراكرز 
فري حريت أفراد  الصرحيفة أت مراقرب االقتراع بس ولة مما منع الكثير من م مت ممارسرة ح  رم فري التصروي   

الدولة قد فرض غراما  ماليرة ع رة كترل البير  الي رودي والتجمرع الروسني الرديموقراسي والحركرة لعردم ت يردها 
 بتع يما  تمويل اعحزاب السياسية.

 22/2/2102، عكا اون الين
 

 الطيبي ليريف لفين: أنا عربي يا جحش! .23
النائرررب العرءررري أحمرررد السيبررري  خسابرررا فررري الكنيسررر   "رءيرررة ل تغييررررال ائمرررة الموحررردة والع"أل رررة رئررريس كت رررة 

  ونجر  "ال يكود ر بيتنرا"اسسرائي ية  عّ ب في  ع ة ال انوت الذي اقترح  ع و الكنيس  يريف لفيت مت حزب 
فرري تمريررره بررال را ا  الررثا  وءرردعم نررواب مررت اليمرريت  ويررن  ع ررة الفصررل برريت المسرريحييت والمسرر ميت فرري 

  ية مساواة فر  العمل.لجنة مفو 
إت ال ررانوت الررذي مرررره لفرريت ي رردن الررة تجزئررة العرررب الررة سوائررف مررت "وقررا  النائررب السيبرري فرري خسابرر : 

  وبعرردما عم نررا نحررت مررت خررا  لجنررة دمررف العرررب ل عمررل فرري ال سرراع العررام الترري "فررّرف تسررد"منس رر  سياسررة 
العمل  وقام لفيت نفس  بإس اس   ير"تي ا ت ببدعرة  ترأسناها واقترا  قانوت سرحناه لتف يل تمثي  م في أماكت
 ."أن  ال يوجد مصس   عرءي  ويّدعي ب"ننا لسنا ك نا عرءاس 

إت ما فع   لفيت  يذكرني برسمة كاريكاتير ل فنات الف سرسيني نراجي الع ري  وكترب في را رداس "وأ ان السيبي: 
 ."ني .. كررات رده: أنررا عرءرري يررا جحرر  ع ررة سررأا : انرر  مسرر م أم مسرريحي أم درزي .. كرراثوليكي شرريعي سرر

هرررذا مرررا قالررر  نررراجي الع ررري عولئررر  الرررذيت أرادوا تجزئرررة العررررب واالنشرررغا  باالنتمرررا ا  "وخرررتم السيبررري قرررائاس: 
 ."الدينية  واّتباع سياسة فّرف تُسد .. ول م ن و : أنا عرءي يا جح  

 27/2/2102، المستقبل، بيروت
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 حافظا على قواعد اللعب غير الرسمية في الجبهة الشمالية "لإسرائي": حزب هللا وهرئيلعاموس  .22
أبررد  الصررحافة اسسرررائي ية خشرريت ا مررت اسررت دان حررزب هللا لمسررأوليت إسرررائي ييت كبرراراس رداس ع ررة مررا : عّمررات

 تمارس  إسرائيل مت نشاسا  عسكرية  د لبنات خاصة بعيد الغارة اعخيرة.
اعمرت اسسررائي ي برا  اليروم مسرتعداس لمثرل هرذا اعمرر وي"خرذه ع رة وقا  الكاتب الصحفي عاموس هرئيرل إّت 

وأكد هرئيل بم الت  في صحيفة هآرتس ب"ّت كاس مرت إسررائيل وحرزب هللا حافظرا ع رة مرا أسرماها  محمل الجد.
 "قواعد ال عب غير الرسمية التي صيغ  بيت السرفيت في الجب ة الشمالية".

رفيت عررت التع يرر  ع ررة المو رروع فرري اليرروم الررذي تررا ال جرروم ع ررة وءرررهت ع ررة كامرر  بسرركو  كررل مررت السرر
وأشررررار الكاتررررب إلررررة أّت إسرررررائيل سررررون تمنررررع ن ررررل أي شررررحنا  "تشررررمل صررررواريخ م ررررادة  الب رررراع ال بنرررراني.

مررت سرروريا الررة  مت دمررة بحررر  –ارض دقي ررة لمررد  متوسرر( وصررواريخ سرراحل  –ل سررائرا   وصررواريخ ارض 
ية إسررائيل فري مثرل هرذه المواقرف أت تتجاهرل تمامرا الحراد  مرا لرم ي ردد "العردّو" وأكد هرئيل أّت سياس لبنات. 

وحرزب هللا يخشرة بع ر ما بع را وال يبحثرات  أّت إسررائيلويرر  الكاترب  بالرد ر أي حرزب هللا ر بشركل رسرمّي.
 عت صدام قد يف ي الة حرب اخر .

 27/2/2102، "20موقع "عربي 
 

 جرة ماليين اليهود إلى األرض المحتلةرؤية زعيم المستوطنين للسالم: ه .25
نشرررر موقرررع "مونررردو ويرررز" إعانرررا لدافيرررد واي ررردر  المتحرررد  باسرررم  :خاصرررة ترجمرررة-كرررومدو   ال ررردس-هللارام 

المستوسنيت في الخ يل حو  وج ا  نظر مجموعت   إذ جا   الوثي ة تح  عنوات "ف   اعكاذيب وكشرف 
 الح ائ : أسئ ة وأجوبة عت الخ يل".

واي در وثي ت  مخاسبا ال را : "رءما لت تواف وا مرع كرل مرا يررد فري هرذه الوثي رة  ولكنر  صرري  يتفر  مرع است ل 
مت الوثي رة تررد إجابرة واي ردر عرت السرأا  الترالي "مرا هرو الحرل  24ما ن ول  ونأمت ب  ونحياه." وفي الصفحة 

 الذي ت ترح  ل صراع الحالي؟"
حرية أو ح رو  بسريسة ل رذا الصرراع  فالو رع هنرا معّ رد ل غايرة. ولريس ي و  واي در: "ليس ثّمرة إّيرة إجابرا  سر

ثّمة استعداد عند أي أحد ل توّصل إلة ح و  وس( فع ية  ذل  أت ال  ايا مثار الخان دينية باعسراس ولرت 
تجد االستعداد عنرد أي كرات لتتوّصرل إلرة حرل وسر( حرو  الرديت. ولكرت  اعت رد أت بدايرة الحرل تكمرت فري أت 

الي ود  أولئ  الذيت يعيشوت في إسرائيل باعساس والي رود فري شرّتة أرجرا  العرالم  بر"ت "أرض إسررائيل" يدر  
م   ح ي ي "ل شعب الي ودي". فإذا رفض الي ود هرذه  "وهو االسم التوراتي لألرض التي ت م ال فة الغرءية"

 الفكرة  كيف يمكننا أت نتوقع مت أعدائنا قبول ا؟"
لجررز  الثرراني مررت الحررل يمكررت فرري هجرررة الي ررود جماعيررا مررت شررّتة أرجررا  العررالم إلررة "أرض ويتررابع واي رردر: "ا

م يوت  سري"خذنا العررب  27ماييت. وعندما يصب  تعدادهم  2إسرائيل". فاليوم يب   تعداد الي ود في إسرائيل 
رض م مررة بالنسرربة أكثررر ع ررة محمررل الجررد. حاليررا ال يعرري  الي ررود بغررالبيت م فرري إسرررائيل. ف ررو كانرر  هررذه اع

ل م  لماذا ال ي اجروت إلي را؟ عنردما فرت  االتحراد السروفييتي إبوابر  أمرام ال جررة الي وديرة إلرة إسررائيل  توّسرل 
فررري إشرررارة إلرررة "عرفرررا  إلررري م أال يسرررمحوا برررذل . ف جررررة الي رررود إلرررة "أرض إسررررائيل" هررري أكبرررر مخررراوف م 

ئيل فررري حررريت سررريمأل اسسررراميوت المتسرفررروت ب"عررردادهم . سررري اجر الي رررود مرررت أوروبرررا إلرررة إسررررا"الف سرررسينييت
سرربانيا وانج ترررا وغيرهررا مررت الرردو . وعنرردما يسرركت مايرريت الي ررود فرري "الي وديررة والسررامرة"  فرري "ال ائ ررة فرنسررا وا 

ويخترررتم واي ررردر إجابتررر  متسرررائا عّمرررا    ستشررر د محادثرررا  السرررام تغييررررا  رررروريا."إشرررارة إلرررة ال رررفة الغرءيرررة
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  اعبرريض فع رر  مررع مايرريت الي ررود الررذيت سررينزحوت مررت أوروبررا  موحيررا برر"ن م سرري اجروت إلررة سرري تر  البيرر
 "أرض إسرائيل وسن م". حسب زعم .

 22/2/2102، القدس، القدس
 

 للصواريخ للطائرات التجارية مضادا   تختبر نظاما   يةسرائيلاإل الدفاعوزارة  .22
 ي ان ررا قامرر  اليرروم االرءعررا   بتجرءررة ناجحررة لنظررام أع نرر  وزارة الجرري  االسرررائي :دو  كرروم ال رردس-ال رردس

واو ررح  ات نظررام ال يررزر "سرركاي شرري د" )درع السررما    جديررد دفرراعي م رراد ل صررواريخ  ل سررائرا  التجاريررة.
 قادر ع ة رصد صواريخ م ادة ل سائرا  محمولة  والتشوي  ع ة انظمة التوجي  لتعسي  ا.

أجري  في جنوب الباد كان  االكثر تع يدا وتسورا التي اجرت ا الدولرة وقال  الوزارة في بيات "التجارب التي 
 وا اف  "س س ة التجارب شم   جم ة ت ديدا  واج  ا نظام سكاي شي د لحماية سائرا  الركراب". العبرية".

 ولم تو   الوزارة متة سيتم تشغيل هذا النظام.
 22/2/2102، القدس، القدس

 
 القصوى على الحدود مع لبنانالدرجة تأهبه إلى  يرفع درجة اإلسرائيليالجيش  .27

قرررر  ال يررادة الشررمالية فرري الجرري  اسسرررائي ي  مسررا  اعرءعررا   رفررع مسررتو  اسررتنفارها إلررة : عررا  الريمرراوي 
الدرجررة ال صرررو  فررري محررري( المسررتوسنا  الحدوديرررة مرررع جنررروب لبنررات  بحسرررب الموقرررع اسلكترونررري لصرررحيفة 

 اسسرائي ية. يديعو  أحرونو 
ال يرادة الشرمالية فري الجري  قررر  رفرع مسرتو  ت"هب را إلرة الدرجرة ال صرو  تحسربسا ل يرام "وأ ان الموقرع أت 

الجري  اسسررائي ي أعسرة "وترابع أت  ."حزب هللا ال بناني الذي تعتبره أحد ألد أعدائ ا ب رب أهدان إسررائي ية
 ."وفسا مت است داف متع يمات  بمنع المزارعيت مت االقتراب مت المنس ة الحدودية تخ

 27/2/2102، رأي اليوم، لندن
 
 
 
 

 حدد مستقبل المفاوضاتسي   24الة عن أسرى  اإلفراج معاريف: .24
قال  صحيفة "معاريف" العبرية في عددها الصرادر صربا  الخمريس  إت مسر"لة : ترجمة صفا-ال دس المحت ة

  سررتكوت 2441ي الررداخل المحتررل عررام اسفررراج عررت الدفعررة الرابعررة مررت اعسررر  والترري تشررمل أسررر  ف سررسيني
 حاسمة لتحديد مست بل المفاو ا  مع الس سة الف سسينية.

ون  رر  الصررحيفة عررت مصررادر مس عررة ع ررة مجريررا  المحادثررا  أت الدفعررة الرابعررة مررت اعسررر  سررتر  النررور 
 مارس الم بل ف ( في حا  مواف ة الس سة ع ة التوقيع ع ة إتفاف اسسار. ن اية ش ر  ذار/

وبحسررب ت رر  المصررادر  فررإت رئرريس الرروزرا  اسسرررائي ي "بنيرراميت نتنيرراهو" لررم يتع ررد برراسفراج عررت أسررر  مررت 
 في الدفعة الرابعة  باس افة لوجود مواف ة أمريكية ع ة عدم وجود تع د ب كذا إفراج. 41ف سسينيي ا  

 27/2/2102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 صالة ثانية لليهود في الجهة الجنوبية للمسجد االقصىرتس: مخطط إلقامة ساحة آه .29
إدارة "الحدي رة  إجرا ا  ن رلس ب مكتب المستشار ال  ائي ل حكومة اسسرائي ية وقف : سما–ال دس المحت ة 

اعثريررة" المحاذيررة ل ج ررة الجنوءيررة مررت الحرررم ال دسرري لجمعيررة "إلعرراد" االسررتيسانية  وذلرر  بسرربب خافررا  برريت 
ي وديررة الدينيررة. وكشررف  رسررالة مكتررب المستشررار ال  ررائي لرروزير اسسرركات أوري أرئيررل  عررت وجررود التيررارا  ال

 مخس( سقامة ساحة صاة أخر  ل ي ود في الج ة الجنوءية ل حرم ال دسي.
وكان  صحيفة هآرتس كشف  الن اب يوم أمس  أت الحكومة ممث ة بوزير اسسكات "أوري أرئيل" وقع  اتفاقرا 

لعرراد" ع ررة إدارة مررا يعرررن إسرررائي يا بالحدي ررة اعثريررة او مركررز "دافيدسرروت"  الواقررع فرري الج ررة مررع جمعيررة "إ
رسرالة لروزير اسسركات أرئيرل   زلبرر،  فريوسالب  مسراعدة المستشرار ال  رائي  دينرا  الجنوءية ل حرم ال دسي.

الموقررع لجمعيررة "إلعرراد"  إجرررا ا  ن ررل " بوقررفالمسررأو  عررت "الشررركة الحكوميررة لترررميم وتسرروير الحرري الي ررودي
 إلة حيت "حل ال  ايا ال انونية ب ذا الصدد". 

 27/2/2102، وكالة سما اإلخبارية
 

 منذ أسبوعالعثور على جثة جندي إسرائيلي مقتوال  فقدت آثاره  .31
عثر  الشرسة اسسررائي ية مسرا  اليروم اعرءعرا   ع رة جثرة جنردي إسررائي ي يردعي "ترامر أبرو  :عكا أوت اليت

عامرراس مررت سرركات ب رردة الرررام فرري الج يررل اعع ررة  وع ررة مررا يبرردو ع ي ررا عامررا   24" البررال  مررت العمررر يمررت
 عنف  اعمر الذي يرج  ب"ت الحاد  ع ة خ فية جنائية.

وقالررر  الشررررسة اسسررررائي ية بررر"ت الجنررردي اختفرررة أثررراره منرررذ أسررربوع لُيعثرررر ع يررر  اليررروم اعرءعرررا  م تررروالس وع يررر  
 أن ا بدأ  التح   في جميع االتجاها  لمعرفة مابسا  عم ية ال تل. عاما  عنف  مأكدة

ويظ ر التح ي  اعولي ب"ت الجنردي قرد سعرت عردة سعنرا  فري الجرز  الع روي مرت جسرم   مشريراس إلرة أت ت ر  
 السعنا  ع ة ما يبدوا كان  منذ عدة أيام  في حيت عثر ع ة سكيت في المنس ة الذي وقع في ا الحاد .

 22/2/2102، الين عكا اون 
 

 إسرائيليين إثر إلقاء زجاجات حارقة قرب نابلس جنودإصابة  .30
إسررائي ييت أصريبوا  1ذكر  مصادر عبريرة  مسرا  اليروم اعرءعرا   أت  :خاصة ترجمة-كومدو   ال دس-غزة

وسررائل ووف ررا ل بجرررو  جرررا  إل ررا  الحجررارة والزجاجررا  الحارقررة اتجرراه حاف ررة وسرريارة ل مسررتوسنيت قرررب نرراب س.
نود ما بيت المتوسسة إلة سفيفة  فيما لح   أ ررار بالحاف رة والسريارة  مشريرةس جإعام عبرية  فإت إصابا  ال

إلة أت قوة عسركرية كبيررة وصر   المنس رة الواقعرة قررب قريرة قصررة بنراب س وءردأ  بعم يرة تمشري( بحثرا عرت 
 المنفذيت.

 22/2/2102، القدس، القدس
 

 مليون شيكل 20مبلغ ب "متنزه" شرق أسوار القدس القديمةروع مشاالحتالل يبدأ تنفيذ  .32
كشف الباح  الم دسي المخت  في شأوت االسرتيسات  أحمرد صرب لربت الن راب عرت شرروع جرافرا  : ال دس

االحتا  بتنفيذ مخسر( اسرتيساني جديرد باسرم "متنرزه المس رة الوسرسة" فري حري الصروانة شررف أسروار ال ردس 
نفتالي بين  رئيس حزب "البي  الي رودي"  اسسرائي يإت الوزير  التواصل "فيسبو "  وقا  ع ة شبكة ال ديمة.
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يشرن ع ة هذا المخس( مت خا  دائرة مختصة بشأوت ال دس تدعة "دائرة التسوير والمبرادرا  فري شررقي 
 م يوت شيكل ل ذا المشروع بدعو  تعزيز قساع السياحة. 72ال دس"  ورصد مب   

27/2/2102 األيام، رام هللا،  
 

 األقصى بالمسجدالستفراد لعملي على سعي االحتالل  " تدعو األردن لرد  الدولية"القدس  .33
قا  مدير عام مأسسة ال دس الدولية ياسريت حمرود  فري تصرري  صرحفي مكتروب ت  ر  "قردس بررس" : بيرو 

لنرزع الوصراية اعردنيرة  نسخة عن  "ع ة اعردت حكومةس وشعبسا الوقون ب وة أمام مشروع االحرتا  اسسررائي ي
واسسامية عت اعقصة"  وأ ان: "اعردت أمام مسأولية تاريخية تجاه اعقصة  وع ير  إسر ا  اتفاقيرة وادي 
ا ع رررة التسررور العنصررري الخسيررر ال رررادن لسررحب الوصرراية اعردنيررة عرررت  عرءررة المشررأومة مررع االحررتا  ردس

ثّمرت حمرود موقرف مج رس النرواب اعردنري الرذي صرو  و  المسجد اعقصة وفررض السريادة اسسررائي ية ع ير ".
باعغ بيرة ع ررة سرررد السررفير اسسرررائي ي مررت عمررات واسررتدعا  السررفير اعردنرري مررت تررل أبيررب  مسالبسررا الحكومررة 

 اعردنية ب"خد هذا ال رار ع ة محمل الجد وتنفيذه.
22/2/2102، قدس برس  

 
 بانتظار حصص إغاثيةبين الدمار  تشدون يحباليرموك  الف الفلسطينيينصورة آل تنشراألونروا  .32

نشرررر  وكالرررة غرررو  وتشرررغيل الاجئررريت الف سرررسينييت )أونرررروا  ع رررة موقع رررا اسلكترونررري صرررورة تظ رررر  الن 
الف سسينييت يحتشدوت في أحد شوارع مخيم اليرمو  حي  يظ ر الدمار الاحر  باعبنيرة ع رة جرانبي الشرارع 

صررورة تناق ت ررا وكرراال  اعنبررا  العالميررة وتررداول ا ناشررسوت ف سررسينيوت ال العررريض قياسرراس ببرراقي شرروارع المخرريم.
ع ررة موقررع التواصررل االجتمرراعي "فايسرربو " ع ررة نسرراف واسررع. وكرراال  اعنبررا  قالرر  فرري شررر  الصررورة إت 
التجمرررع هرررذا أمرررام أحرررد مكاترررب "اعونرررروا" بانتظرررار توزيرررع حصررر  إغاثيرررة ترررم إدخال رررا أمرررس  وقالررر  صرررفحة 

حصة غذائية أدخ   كما تم إدخا  كمية مت مادة السحيت  وأن  تم فت  سري   400إت نحو  "اليرمو  نيوز"
بيرر  سررحم ودخررو  عرردد مررت اعهررالي إلررة المخرريم مررروراس مررت ب رردة ي رردا  لكررت ناشررسوت  خررروت قررالوا إت هررذه 

 70م نحررو الحشرود كانرر  تسالرب بررالخروج مررت المخريم بعرردما فتر  الجرروع بسرركات المخريم البرراقيت والبرال  عرردده
 ألفاس.

27/2/2102المستقبل، بيروت،   
 

 اتفاق سالم الرئيسي ألي   عن األسرى المحك   اإلفراجقراقع:  .35
ن ررررا  سياسررررة  اعسررررر  والمحرررررريت عيسررررة قراقررررع: إت إسرررراف سرررررا   اعسررررر  رام هللا: قررررا  وزيررررر شررررأوت  وا 

وهري م يراس مرد  مصرداقية االعت اال  المستمرة هري المحر  الجروهري والرئيسري عي سرام عراد  بالمنس رة 
وحرررذر قراقرررع مرررت انفجرررار  حكومرررة إسررررائيل فررري تح يررر  تسررروية عادلرررة بررريت الشرررعبيت الف سرررسيني واسسررررائي ي.

ع رة مسرتو  ح روق م اسنسرانية  وأت  اعسرر  السجوت في اعشر ر ال ادمرة نتيجرة ال رغ( الرذي يمرارس ع رة 
جا   أقوا  قراقع خرا  زيارتر  برف رة محافظرة  فشل أي اتفاف أو تسوية سون تزيد الو ع بالسجوت غ يانا.

رام هللا والبيررررة الررردكتورة لي رررة غنرررام واعسرررر  المحررررريت ووفرررد مرررت الررروزارة والمحافظرررة إلرررة عررردد مرررت عرررائا  
 االسر  واعسر  المحرريت في محافظة رام هللا.

27/2/2102األيام، رام هللا،   
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 تحذير من تدهور الوضع الصحي لألسرى المرضى .32

أفاد محامو نادي اعسير الذيت قاموا بزيارة عدد مت اعسر  في سجوت االحتا  في ا ونة اعخيررة  : م هللارا
 ب"ت الو ع الصحي لعدد مت اعسر  بتدهور شديد  فمن م مت يعاني بالسرسات  وال ي رّدم لر  العراج الرازم.

  وسجت الن ب المركزي  أت عرددا وفرع  ج بوع  في سجت مجدووذكر محامو نادي اعسير  خا  زيارات م 
مت اعسر  يعانوت مت أو اع صحية صعبة متزامنة مرع سياسرة اسهمرا  السبري التري تتبع را إدارة مصر حة 

 السجوت اسسرائي ية  التي ت دن إلة است دان صمودهم وثني م عت م اومت  الس مية.
27/2/2102األيام، رام هللا،   

 
 عائلة فلسطينية بإخالء مساكنهم في األغوار أكثر من خمسين يخطراالحتالل  .37

أخسرررر  قررروا  االحرررتا  اسسررررائي ي  خرررا  السررراعا  ال  ي رررة الما رررية  أكثرررر مرررت خمسررريت عائ رررة : سوبررراس
ف سسينية في اعغوار الشمالية سخا  مساكن م  بزعم عزم االحتا  ال يام بتدريبا  عسركرية بالرذخيرة الحيرة 

 في ت   المنس ة.
بسررام مسرر ماني أت قرروا  االحررتا  أخسررر  صرربا  اليرروم الخمرريس  "أن ررذوا اعغرروار"نرراس  باسررم حم ررة وأفرراد ال

  جميع العائا  التري تسركت منس رة "الررأس اعحمرر" بالرحيرل عرت خريم م وم رارء م  والبرال  عرددها 7|72)
  ة.ثاثة وعشروت عائ ة  وذل  مت أجل أجرا  جي  اسحتا  تدريبات  العسكرية في المنس

27/2/2102، قدس برس  
 

 بالتعاون مع االتحاد األوروبي "أريج": إطالق مشروع التنمية المحلية لمحافظة القدس .34
  مشررروع  أمررس"اعيررام": أس رر  مع ررد اعبحررا  التسبي يررة "أريررف" وبالتعرراوت مررع االتحرراد اعوروءرري   -رام هللا 

يت المأسسرا  ال اعديرة وتعزيرز دورهرا "نحو خدما  اف ل في منس رة شرما  وشرما  شررقي ال ردس  عرت تمكر
 في التنمية المح ية" وذل  في مأتمر ع ده في فندف سيزارز برام هللا.

وح ر المأتمر وزير شأوت ال ردس المحرافأ عردنات الحسريني ومرازت غنريم وكيرل وزارة الحكرم المح ري واولغرا 
المجرالس المح يرة فري  وأع را أسرا  ور  اعوروءيغيبر  مديرة قسم الشأوت المجتمعية والمجتمع في االتحاد 

وجررر  فرري ختررام المررأتمر عرررض شررري( قصررير عررت تحررديا  الخرردما  فرري  ررواحي ال رردس  محافظررة ال رردس.
 .اسعاميةوعرض  وئي عت المشروع وبعض ال  سا  

27/2/2102األيام، رام هللا،   
 

 داخل الحرم القدسي بسبب الحفريات اإلسرائيلية جدارانهيار  .39
جدار استنادي فجر أمس ال دس المحت ة ع ة منراز  فري براب المغارءرة  : ان ارالوكاال  –  ةاعرا ي المحت

 في ال دس المحت ة بسبب الحفريا  اسسرائي ية.
مترراس إن رار ع رة  10وقا  عمرات السرايمة  أحرد السركات المت ررريت  إت جرداراس اسرتنادياس ع رة امترداد حروالي 

إلة أت معظم السركات فري براب المغارءرة يسرمعوت هرزا  أر رية وأصروا   مناز  ت سن ا أرءع عائا   مشيرا
حفر وجرافا  تح  اعرض في ساعا  ال يل  مأكديت أت ان يار السور يعود ل حفريا  اسسررائي ية المسرتمرة 

 منذ سنوا .
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27/2/2102البيان، دبي،   
 

 بمحافظة بيت لحم دونم من أراض   211: صفقة بيع مزورة لة محليةهيئات  .21
كشف رأسا  ال يئا  المح ية لب دا  الخ ر وجورة الشمعة  وام س مونة  عت صف ة بيرع  حست عبد الجواد:

مرزورة مررت ارا رري هررذه الب ردا  الواقعررة فرري خ ررة الروردة  الررة الجنرروب الشرررقي مرت مسررتوسنة "افرررا "  جنرروب 
 بي  لحم.

 واعشرجارت رف المحاصريل الزراعيرة  المزروعرة بمخ اعرا ريوحسب رأسرا  هرذه ال يئرا  المح يرة  فرإت هرذه 
من را  10  أسررة 200دونرم  وت رع بريت الجردار العراز  والمسرتوسنة  وتم ك را  700المثمرة تزيد مساحت ا ع ة 

 أسرة مت ب دة الخ ر. 10اسر مت ام س مونة  وحوالي  20مت جورة الشمعة  و
الصررف ة المررزورة  كانرر  قبررل شرر ريت  واعتبررر رئرريس مج ررس قريررة ام سرر مونة محمررود رشرريد س اس ررة  ات بدايررة 

  فرري "معررالي ادومرريم"  ت ررمت س ررب اعرا رريحرريت نشررر اعررات فرري صررحيفة مح يررة  باسررم مكتررب تسررجيل 
 اسسرائي ية.غير من ولة  بس ب مت شركة "سيفيوني افرا "  أموا تسجيل 

27/2/2102األيام، رام هللا،   
 

 منازل سبعة لحم وتسليم إخطارات بهدمبيت بقرار باالستيالء على مئات الدونمات الضفة:  .20
"وفرررا"  "معرررا": أخسرررر  سررر سا  االحرررتا  اسسررررائي ي  امرررس  باالسرررتيا  ع رررة مئرررا   -بيررر  لحرررم  نررراب س 

وقرررا  منسررر  لجنرررة م اومرررة الجررردار واالسرررتيسات فررري  الررردونما  مرررت أرا ررري ب ررردة الخ رررر جنررروب بيررر  لحرررم.
غررو  ›يسررمة اسدارة المدنيررة فرري مجمررع مسررتوسنة  الخ ررر أحمررد صررا   إت أحررد الم ندسرريت التررابعيت لمررا

التابعرررة عرا ررري الخ رررر وقيامررر  بمسررر  ‹ زقنرررد ›جنررروب بيررر  لحرررم  وأثنرررا  تواجرررده فررري منس رررة ‹ عتصررريوت 
اعرض  أب رر  أحررد المررزارعيت الررذي كررات يستصرر   أر رر  برر"ت كافررة اعرض فرري المنس ررة المررذكورة والترري ت ررع 

وأشار صا  إلة أن  تم حترة ا ت مسر  مرا مجموعر   ا  ع ي ا.خ ف الجدار وغير مستص حة سيتم االستي
دونررم تعررود لعررائا  عيسررة  وصرربي   وغنرريم  مأكرردا أت اعمررر فرري تصررعيد ويمكررت أت ي ررت م مسرراحا   100

 أخر  في نفس المنس ة.
  اخسررارا  ب رردم سرربعة منرراز  تابعررة ل مررواسنيت فرري أمررسوفرري محافظررة نرراب س  سرر م  قرروا  االحررتا  مسررا  

 قرية ال بت الشرقية.
27/2/2102األيام، رام هللا،   

 
 فلسطينيا  في الضفة  22يعتقل  اإلسرائيليالجيش  .22

واصرررر   قرررروا  جرررري  االحررررتا  اسسرررررائي ي أمررررس   :حسرررريت معبررررد الرررررحيالمشرررر راوي   عررررا -غررررزة  رام هللا 
وجررررا    ف سررررسينياس  بيررررن م فتررررة و رررراب( أمررررت. 77غرءيررررة  حيرررر  اعت  رررر  اعترررردا ات ا فرررري أرجررررا  ال ررررفة ال

االعت رراال  خررا  اقتحررام االحررتا  لمدينررة الخ يررل  ق  ي ررة  ال رردس المحت ررة  وءيرر  لحررم  باس ررافة إلررة مدينررة 
وهرردم  عائ ررة م دسررية فرري حرري شررعفا  وسرر( ال رردس المحت ررة جررز اس مررت منزل ررا تحرر   نرراب س والخ يررل وجنرريت.

  دية االحتا  في ال دس. غ( مت ب
27/2/2102االتحاد، أبو ظبي،   
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 لتلقي العالج ضفةللعلى سفرها  موافقةالأثناء انتظارها " بيت حانون " على حاجزمسنة وفاة  .23
استشررر د  مسرررنة ف سرررسينية أمرررس  ع رررة حررراجز بيررر  حرررانوت "إيررررز"  شرررمالي قسررراع غرررزة  أثنرررا  : )وكررراال  

وقررا   سرررائي ي" ع ررة سررفرها إلررة ال ررفة الغرءيررة سجرررا  عم يررة جراحيررة.انتظارهررا مواف ررة جرري  االحررتا  "اس
عامرراس  استشررر د  ع ررة معبررر بيررر   22النرراس  باسررم وزارة الصررحة بغرررزة أشرررن ال رردرة إت وداد سررر يم ديررب )

حانوت أثنا  توج  ا لت  ي العاج بمستشفيا  ال فة الغرءية  وأ ان أن ا كان  تنتظر السما  ل ا برالمرور 
 لمعبر في سري  ا إلة مدينة ناب س سجرا  عم ية جراحية في ال  ب.عبر ا

27/2/2102الخليج، الشارقة،   
 

 العودة" ت طلق حملة "أنا عربي فلسطيني" مسيرة"لبنان:  .22
أس    لجنة مسيرة العودة إلة ف سسيت  "حم ة أنا عرءي ف سسيني"  في المركز العرءي الف سرسيني فري مخريم 

حيدر دقماف  بالحم ة أن ا حم ة شعبية هدف ا الت"كيد ع ة عدم تدخل الف سرسينييت بر"ي  وعرنبرج البراجنة. 
شرررر"ت ال يتع رررر  مباشرررررة بن ررررال م مررررت أجررررل ق رررريت م. وهرررري موقررررف ورسررررالة تأكررررد ع ررررة الحيرررراد اسيجررررابي 

 م. ل ف سسينييت حو  ما يجري في لبنات والدو  العرءية واسسامية  وأن م م تزموت ف ( ب  يت م وح وق 
27/2/2102، المستقبل، بيروت  

 
 عن مجموعة من المشاريع لتوفير المياه واالستفادة من محطات المعالجة اإلعالنغزة:  .25

أكرد مختصروت وح وقيروت أهميرة زيرادة المشراريع التسويريرة التري تسراهم فري تحسريت جرودة  :البكري  نفوذ-غزة 
د مررت اسررتنزان مخررزوت الخررزات الجرروفي ومنررع الميرراه وسررر  الح رروف المائيررة فرري المفاو ررا  مررع  رررورة الحرر

 ظاهرة الت و  التي تعاني من ا مياه اعمسار.
جرررا  ذلررر  فررري النررردوة التررري نظم رررا مركرررز تحرررالف السرررام أمرررس حرررو  واقرررع الميررراه فررري غرررزة ومشررراريع التح يرررة 

 بح ور العديد مت المختصيت والم تميت.
م يار مترر مكعرب مرت الميراه يمكرت  1سة المياه "يوجد قا  مدير عام مصادر المياه الم ندس مازت البنا بس و 

 االستفادة من ا بصرورة سرنوية وهري ميراه سبيعيرة متجرددة سروا  المتع  رة بالشركل الجروفي أو فري ن رر اعردت".
م يرروت متررر مكعررب ومررت  210وأو رر  أت الخررزات الجرروفي فرري غررزة والررذي يعتمررد ع ررة ميرراه اعمسررار بحرروالي 

م يروت  700متر مكعب وهذا يأدي إلة توفير المتس با  المائية والتي تحتاج إلرة م يوت  10الممكت تخزيت 
م يوت متر مكعب لاستخداما  اعخر  مشيرا إلة  10م يوت متر مكعب ل زراعة و 41متر مكعب ل ب ديا  

وقررا   م يرروت متررر مكعررب. 700م يرروت متررر مكعررب مررت الخررزات رغررم أت الحاجررة تصررل الررة  20أنرر  يررتم  ررخ 
عام المياه والصرن الصحي بب دية غزة الم ندس سعد الديت اعسب  يوجد عدة مشراريع قيرد المناقصرة مدير 

مايرريت دوالر سنشررا  خرر( ناقررل مررت بركررة الشرريخ ر رروات ل  ررخ فرري  1ومن ررا مشررروع ممررو  مررت قسررر ب يمررة 
 بئرا. 20وأ ان أت الب دية تمكن  مت زيادة عدد ا بار إلة أكثر مت  البحر.

27/2/2102لجديدة، رام هللا، الحياة ا  
 

  2103في البنوك الفلسطينية خالل  العمالءقيمة ودائع  دوالرمليار  4.3: رسميةمعطيات  .22
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 وجمعيرة المركرزي  )البنر  الف سرسينية الن رد سر سة عرت الصرادرة لسرنوية البيانرا  أظ ر اعنا و : -رام هللا 
 دوالر م يررار 1.1 إلررة وصرر   حيرر  الما رري  لعرراما خررا  العمررا  ودائررع فرريارتفاعررا  ف سررسيت فرري البنررو 
 .7027 العام عت دوالر م يوت  177 ب  بارتفاع  أمريكي 
 ن ايرة حترة و لبنرا منحت را الترياالسرت اكية  ال رروض حجرم ب ر  ف رد الف سرسينية الن رد سر سة بيانرا  وبحسب
 قرررروض ب غررر  يمررراف ال رررروض  إجمرررالي مرررت % 74  نسررربت مرررا أي دوالر  م يررروت  111 نحرررو الما ررري العرررام
 دوالر. م يوت  210 نحو والداخ ية الخارجية التجارة

27/2/2102القدس العربي، لندن،   
 

 فلسطيني إسرائيلي بمهرجان غرناطة شعري تشاحن  .27
لم تخل كواليس م رجات غرناسة العالمي ل شعر في نيكراراغوا مرت ظرا  الصرراع العرءري : خا  الجزيرة ن 

 إسرائي يتيت عو  مرة. وشاعرتيت-ف سسينياتمن م -  عرب اسسرائي ي بسبب وجود شعرا
بدأ  الشاعرة الف سرسينية فاتنرة الغررة قرا ت را بغنرا  مروا  "يمرا مويرل ال روا" الرذي قالر  إنر  يعبرر عرت و رع ا 
كاجئة ف سسينية في ب جيكا  وعت و ع الاجئيت الف سسينييت بشكل عام  قبل أت ت رأ قصائدها مت ديوان را 

 م إلة اسسبانية "إالي".المترج
ومت بيت اعصوا  النسائية اعخر  قرأ  الشاعرة اسسرائي ية عنا  زكريا قصائدها بال غة العبرية التري قالر  

 إن ا تجد في ا هويت ا الوحيدة.
وقررد هتررف جم ررور مررت الشررعرا  لكام ررا مررن م الشرراعر الكوسررتاريكي أوسررفالدو سرراوما الررذي ح ررر اعمسررية 

يررة ف سرسينية  وكررذل  الشرراعرة براوال فررالفيردي ألييررر التري أصررر  أت ترترردي ثوبرا ف سررسينيا خررا  الشرعرية بكوف
 قرا ت ا ل صائد فاتنة الغرة باسسبانية.

22/2/2102الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 
 

 الطب في غزة حصلوا على أعلى الدرجات بامتحان الطب الدولي : خريجوأمريكيةمؤسسة  .24
الردرجا  فري امتحرات السرب  أع ةأت االسبا  الشباب مت قساع غزة حص وا ع ة  أع ن  مأسسة دولية: غزة

  وتفوقروا ع رة ب يرة اعسبرا  ع رة مسرتو  العرالم  مأكردة أت نسربة ال بر"س  IFOM الدولي المعرون باسرم )
 مستويا  عالمية مشرفة. إلة االشباب في غزة وص و  اعسبا ب ا مت 

   IFOM امتحرات السرب الردولي ) إجررا المشررفة ع رة  عمريكيةا   NBME)  جا  ذل  في بيات لمأسسة
بغرزة  اسسراميةلش ر شبا  )فبرايرر  الجراري الرذي ترم ع رده فري الثرامت والتاسرع مرت هرذا الشر ر فري الجامعرة 

 عت نتائف هذا االمتحات الدولي. اسعاتحي  تم 
سبيبسررا وسبيبررة فرري مخت ررف  72ب رر   وأو ررح  المأسسررة ات عرردد الررذيت ت رردموا ل ررذا االمتحررات مررت قسرراع غررزة

 7400غررزة مررع نتررائف  أسبررا وأشررار  إلررة أنرر  تررم م ارنررة نتررائف  ك يررا  السررب فرري داخررل ف سررسيت وخارج ررا.
متوسرر( درجرا  االمتحررات ع رة مسررتو   أت إلرةالعرالم  منوهررة  إنحررا سبيرب ت ردموا ل ررذا االمتحرات مررت جميرع 

 22درجرة وهرو ع رة مرت المتوسر( العرام برر  722لعامرا  وقال : "في غزة كرات متوسر( ا درجة. 100العالم 
 ".100سبيسا في اجتياز متوس( الدرجا  الر  72سبيسا مت اصل  72درجة  وان  نج  
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درجررة  وأت  100  ع ررة مسررتو  العررالم كانرر  نرراوا رراف : "ات اع ررة عامررة سررج   فرري ترراريخ هررذا االمتحا
درجرررة وهررري واحررردة مرررت اف رررل  210ات كانررر  عامرررة حصرررل ع ي رررا سبيرررب مرررت غرررزة فررري هرررذا االمتحررر أع رررة

 العاما  ع ة مستو  العالم".
درجررة وهررو  112وأشررار  إلررة أت عشرررة اسبررا  مررت غررزة نجحرروا فرري الحصررو  ع ررة معررد  درجررا  اع ررة مررت 

competence score international   فري المائرة فري االمتحرات  21أي مرا يروازي الحصرو  ع رة عامرة
(USMLEاالمريكي الدولي  . 

وأو ررح  أت الجامعررا  الترري تخرررج من ررا االسبررا  المتفرروقيت العشرررة كانرر : الجامعررة االسررامية بغررزة حيرر  
اليمنية حير  تفروف من را   والجامعاتفوف من ا خمسة ساب  والجامعا  المصرية حي  تفوف من ا سالبات  

 سالبات كذل   وجامعة االزهر بغزة حي  تفوف من ا سالب واحد.
22/2/2102، قدس برس  

 
 شهور عشرةتجسس إسرائيلية في  سقوط ثالث شبكاتمصر:  .14

 أش رأمام ال  ا  ا ت م فا  ثا  شبكا  تجسس إسرائي ية تم الكشف عن ا خا  العشرة : خالد أميت
 بإحد الما ي والتي ت م موظفاس  اعسبوععن ا  اسعاتالما ية كات  خر هذه الشبكا  ت   التي تم 

إلة اثنيت مت  با  "الموساد" يعد هذا الرقم في هذه الفترة ال صيرة الفتاس  باس افة الشركا  و"خسيبت "
حرب الجواسيس التي ت وم ب ا "إسرائيل"  د مصر يعود تاريخ ا إلة تاريخ نش"ة "إسرائيل" ذات ا إت  بالفعل.

يع "معاهدة السام" مع توق ةحت أوزارهات ع  أومت ستيت عاماس ولم تتوقف  أكثرف ذه الحرب مستمرة منذ 
مع نة دقي ة عت عدد شبكا  التجسس اسسرائي ية ع ة  إحصائيةالرغم مت توافر  وع ة 9191 في عام

شبكة تجسس إسرائي ية ع ة  أرءعيتمت  أكثر إت" ي و  إعاميا"المتداو   أت إالمصر سوا  ت   السنوا  
 مصر تم  بس ا خا  الخمسة والعشريت عاماس الما ية ف (.

 75/7/7141جمهورية، مصر، ال
 
 ج للسياحة الصهيونية المصري يرو   التلفزيون للمرة األولى..  .31

المصري الرسمي عو  مرة لموقع سياحي في إسرائيل يسمة "جسر الزرقا" بال رب مت "حيفا"  الت فيزيوت روج 
كثف ل سياحة وبحسب الفيديو لوحأ في  ترويف م وهي ما تعتبر خسوة غير مف ومة مت اسعام الرسمي.

والترويف لوجود تعاوت عرءي إسرائي ي  اعماكتفي حيفا وتفاصيل المواقع السياحية وتكاليف الفنادف في ت   
 في ت   المنس ة مت أجل تحوي  ا مزار سياحي مميز.

 75/7/7141الشعب، مصر، 
 

 جميلك": يجب وضع قادة حركة حماس على قوائم ترقب الوصول حملة "كمل .34
هجوما  السيسيشن  حم ة "كمل جمي   وحدد مصير " الداعمة ل مشير عبد الفتا  سيسي: ال مجديمحمد 

  مشيرة إلة أن ا الداخ ي المصري الش"ت  فيعنيفا ع ة حركة حماس الف سسينية  سصرارها ع ة التدخل 
 .المصري تجاوز  كل الخسو  الحمرا  بإصرارها ع ة استفزاز الشعب 

بيات ل ا اليوم اعرءعا   أت إغاف اعنفاف ش"ت  فيل حم ة  الرسميالمتحد  عبد الستار  النبيوأو   عبد 
والحدي  عت  رورة فتح ا يمس السيادة المصرية  مسالباس بالتوقف فورا عت تصدير العنف  داخ ي مصري 
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يوا  اسرهابييت  غزة  داعياس إلة و ع قيادا  حماس ع ة قائمة ترقب الوصو   فيواسرهاب إلة مصر  وا 
 المسارا  والموانئ المصرية.ب

 72/7/7141، اليوم السابع، مصر
 

 مجلس النواب األردني يصوت على طرد السفير اإلسرائيلي.. ويلوح بسحب الثقة من الحكومة .52
اعردني مج س النواب    أتج اد المنسي  عّمات  ن اس عت مراس  ا في 22/2/2112، الغد، عم اننشر  

ع ة ما ت وم  سرائي ي مت عّمات  وسحب السفير اعردني مت تل أبيب  رداس صو  أمس ع ة سرد السفير اس
وأيد  مت محاوال  لنزع الوصاية ال اشمية عت الم دسا  اسسامية والمسيحية في ال دس. "إسرائيل"ب  

د   مت ت وي"إسرائيل"النواب مخاسبة البرلمانا  الدولية والعرءية واسسامية  لو ع ا بصورة ما ت وم ب  
 لألقصة  ومحاوالت ا سحب الوصاية ال اشمية عت ال دس.

ستكما  مناقشت م لتوج  ال  نائباس  26  وتحد  خا  جا  ذل   في الج سة التي ع دها مج س النواب أمس
الكنيس  اسسرائي ي لبح  سحب الوصاية ال اشمية عت الم دسا  في ال دس  مندديت باالنت اكا  

 ."إسرائيل"م مع اعردت  ومسالبيت بإجرا ا  ح ي ية ومأثرة بح  اسسرائي ية التفاقية السا
 اعردنييت النوابأت   تامر الصمادي  عّمات  ن اس عت مراس  ا في 22/2/2112، الحياة، لندنوأ اف  

النسور إت لم تستجب لتصوي   عبد هللابسر  الث ة في وزارة   مسأ ل مج س في ج سة صاخبة وا لّوح
الحكومة لم ت"خذ ب رارا  ساب ة في هذا " :إت "الحياة"  وقا  النائب مصسفة الرواشدة لردنياعر  البرلمات

. وأ ان: "الخصو   وع ي ا االمتثا  اليوم إلة البرلمات صاحب الح  اعصيل في منح ا الث ة أو حجب ا
 ."اعمور لد  غالبية النواب م يئة لحجب الث ة عت النسور حا  تجاه  ا المو وع"

وقا      الحكومة ع ة أسئ ة الصحافييت في هذا الخصو  بحذر  وقال  إن ا تحترم قرارا  المشرعيتورد
  لكن  لم "الحكومة تحترم قرارا  مج س النواب"إت  ":الحياة"الناس  باسم الحكومة  الوزير محمد المومني لر

 ية تزيد التوتر اسق يمي  الس وكيا  اسسرائي"يجب عت كيفية التعامل مع التصوي  المذكور. وأ ان: 
 ."وت ّوض ج ود السام  وت دد معاهدة السام

أياس مت أع ا  الكنيس  ال يستسيع رفع الوصاية اعردنية عت "إت  :وقا  وزير الخارجية ناصر جودة 
 ."الم دسا 

 
 ت والمياهقضايا الالجئين والقدس والحدود واألمن والمستوطنا حل  ب مصلحة األردن لمراعاة يدعو النسور .53

رئيس وزرا  اعردني  عت خشية باده أت تتفاج" بمفاو ا  سرية    هللا النسور عبد .عبر د: أحمد ع ي
  "أوس و"ع ة غرار  هزياس  سرياس  اتفاقاس  عّماتبيت الس سة الف سسينية والس سا  اسسرائي ية  وأت تكتشف 

 د  ودائم ل   ية الف سسينية  يكوت أساساس ع ة  رورة إيجاد حل عا النسور  في حوار مع "الوست" وشدد 
حل ق ايا  "الخسة اعمريكية"لتسوية المشكا  واعزما  التي تش دها المنس ة... مع  رورة أت تراعي 

الاجئيت وال دس والحدود واعمت والمستوسنا  والمياه  في إسار مراعاة المصال  اعردنية الع يا  وعدم 
 تصوت أو ت بي بشكل كامل ح وف اعردت االستراتيجية. إجرا  أي ترتيبا  أو أسر ال

اعردت يعترن  ب"ت ال دس الشرقية أرض ف سسينية  والسيادة في ا لف سسيت  وليس " وأكد النسور ع ة أت
  بمعنة أت ال دس الشرقية  بم دسات ا  وبغير ذل  هي أرض لألردت  وهذا يجب أت يكوت وا حاس 

قدر هللا ال ننازع ا ت إخواننا الف سسينييت السيادة ع ة تراب م  فالتراب   وال ف سسينية  وهذا الشي  محسوم 
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  ولكت نحت ف ( وصاية ع ة الحجر  والمنبر  وساحة المسجد  ف سسيني  حتة يكوت هذا وا حاس 
 ."الم دسا   مت أجل حفظ ا  وصون ا  ومدها بالع ما   واعئمة  وحمايت ا اعدبية  والسياسية

يب  " بل أت يال شدد النسور ع ة أت   "ال دس  الحدود  الاجئيت  المياه   بما الم فا  المتع  ة بر"وفيما يتع
في ا السرفات المتفاو ات الف سسيني  واسسرائي ي  عبر الوسي( اعمريكي  دوت ع منا  والمواف ة ع ي ا  

 ."وت   مشتركا  نتيجة الجيرة  وما عدا ذل  هي أمر ف سسيني
م يار دوالر  م ابل  62لألردت لسداد كافة ديون   التي تجاوز  ت ريبا  هنا  عر اس يكوت أت سور ونفة الن

 .توسيت الاجئيت الف سسينييت
 22/2/2112، الدوحة الوطن،

 
 واألماكن المقدسة ستؤدي لتقويض معاهدة السالم "األقصىة": محاوالت المس  بالحكومة األردنية .52

  ووزير الخارجية وشأوت المغترءيت بالوكالة  اعردني ير الدولة لشأوت اسعامقا  وز  وكالة بترا: – عّمات
محمد المومني أت محاوال  المس بالمسجد اعقصة واعماكت الم دسة "ستأدي إلة ت ويض معاهدة  .د

سرائيل".  السام ال ائمة بيت اعردت وا 
لم دسة  ودعا الحكومة اسسرائي ية  بوصف ا ودات استمرار محاوال  المس بالسيادة اعردنية ع ة اعماكت ا

ال وة ال ائمة باالحتا   إلة "وقف التحركا  العدوانية تجاه المسجد اعقصة المبار ". وشدد الناس  
الرسمي باسم الحكومة ع ة أت الدور اعردني والوصاية ال اشمية ع ة اعماكت الم دسة "ليس  منحة 

نما مسأولية تاريخية ل  اشمييت  في رعاية اعماكت الم دسة  أكدت ا معاهدة السام بيت اعردت  إسرائي ية وا 
سرائيل  واالتفاقية بيت جالة الم   عبد  هللا الثاني والرئيس الف سسيني محمود عباس". وا 

 22/2/2112، الغد، عم ان
  
 

 ى المقدساتإللغاء الوصاية الهاشمية عل "إسرائيل"في األردن تدين محاوالت  المقدسيةالهيئات  .55
أدات تجمع ال يئا  الم دسية العام ة في اعردت  المخسسا  اسسرائي ية الرامية الة  :بتراوكالة  – عّمات

باتخاذ اجرا ا   الغا  الوصاية ال اشمية ع ة الم دسا  االسامية والمسيحية في ال دس المحت ة  مسالباس 
مس اعرءعا    رورة التنب  لما تخس( أصدره مسا  في بيات ا " التجمع"كد أو  عم ية لردع هذه المخسسا .

واجرا ات ا التصعيدية ال ادفة الة ت ويد المدينة الم دسة  داعيا الة عدم تجاهل الندا ا   "إسرائيل"ل  
سامياس ودولياس المتع  ة بال دس  وعدم ت مي  ق ية ال دس بخاصة وف سسيت  والتحذيرا  ف سسينياس وعرءياس وا 

 بعامة.
 22/2/2112، ور، عم انالدست

  
 نه ال سالم مع استمرار تهويد القدسأمن  "إسرائيل"ينبه  "الجامعة العربية" في األردنمندوب  .52

ن  ال سام مع استمرار عم يا  ت ويد ال دس وانت ا  أمت  "إسرائيل"نب  اعردت  :بتراوكالة  – ال اهرة
ع ي ا  عن ا مدينة محت ة وات  "إسرائيلر"وال والية ل شرقي ال دس هي والية هاشمية ت الوالية فيأم دسات ا و 

 ي اجرا  إسرائي ي في هذا الخصو  هو اجرا  باسل ومنعدم.أ
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بشر الخصاونة خا   .جا  ذل  في ك مة سفير المم كة لد  مصر ومندوء ا الدائم لد  الجامعة العرءية د
االرءعا  لبح  التحر   أمسيت الدائميت االجتماع السارئ الذي ع ده مج س الجامعة ع ة مستو  المندوء

العرءي المس وب في مواج ة ال جمة اسسرائي ية ع ة المسجد اعقصة واالنت اكا  التي يرتكب ا اسسرائي يوت 
 بح  الم دسا  والشعب الف سسيني.

 22/2/2112، الدستور، عم ان
  
 قدسيتها أحمر.. ولن نسمح بالتطاول على : القدس خط  األردني وزير األوقاف .52

"لت  هايل الداوود اسسرائي ييت اسسامية اعردنيةوقان والشأوت والم دسا  هدد وزير اع :سامي محاسنة
الكنيس  اسسرائي ي ع ة قرار تغيير الوصاية ال اشمية ع ة المسجد  أقدمت إيكوت هنا  محرما   

كات بالتساو  ع ة قدسيت ا وتغيير  يعقا  الداوود لر"العرب اليوم" ال دس خ( احمر  ولت نسم  و  اعقصة.
 ن  ليس اعردنيوت ف ( سي فوت في وج  اي قرار إسرائي ي بل العرب والمس موت.أع ة  الواقع  مشدداس 

 22/2/2112، العرب اليوم، عم ان
 

 العودة األردني: المشروع الوطني الفلسطيني يرتكز على حق   الشعبيةحزب الوحدة  .58
ت المشروع الوسني الف سسيني إسعيد ذياب  .داعردني حزب الوحدة الشعبية  قا  أميت عام: بتراوكالة 

أي حدي  عت تسوية دوت  مات ح   يرتكز ع ة ح  العودة الذي يعتبر جوهر ال  ية الف سسينية  معتبراس 
 الاجئيت بالعودة الة أرا ي م التي سردوا من ا هو مجرد كام عبثي.

ال  م الث افي في الزرقا   مسا  او  أمس  ات الف سسيني ما زا    ان ذياب في محا رة بنادي أسرةوأ
متمسكا باعرض والترا  وال وية الوسنية  معتبرا ما يسر  مت خا  ما يعرن بسروحا  وزير الخارجية 

 اعمريكي جوت كيري  مناق ا لمف وم الدولة ذا  السيادة الوسنية.
ا ل مشروع الص يوني ويعسي الشرعية لوجوده وينزع ح وف وقا  ات الحدي  عت ي ودية الدولة يعد انتصار 

ونب  الة  رورة توحيد الصف الف سسيني وان ا  حالة  في الدولة والمواسنة. 0268الف سسينييت في أرا ي 
االن سام وخ   مرجعية واحدة واالجماع ع ة مشروع وسني يستجيب لجميع تس عا  الشعب الف سسيني  

الن الية المتاحة ل وصو  الة الح وف الوسنية المشروعة  مبينا ات الصراعا  واستعما  جميع اعشكا  
 المذهبية والسائفية لم تخدم سو  ال و  المعادية عمتنا العرءية.

 22/2/2112، الرأي، عم ان
  
 اإلسرائيلية ويتوعد بالرد   بالغارة قر  حزب هللا ي .59

الت مي  الة أن ا ت ف خ ف الغارة التي شنت ا سائرات ا  هذه المرة في كثيراس  "إسرائيل"م تت"خر ل :ح مي موسة
 قرب الحدود ال بنانية السورية في الب اع. "حزب هللا"ع ة موقع لر

إلة إصدار بيات اعترن في  بوقوع الغارة وو ع الن ا  ع ة الحرون بش"ن ا  وأكد أن   "حزب هللا"وعمد 
هذا العدوات لم يأد بحمد هللا تعالة وعنايت  الة "ت إلة أ "حزب هللا" شاروأ سيرد ع ي ا في وق  مناسب.

هذا العدوات لت يب ة "  مأكداس أت "س و  أي ش يد أو جري   وقد لح   بالموقع بعض اع رار المادية ف (
 ."با رد مت الم اومة  وأت الم اومة ستختار الزمات والمكات المناسبيت وكذل  الوسي ة المناسبة ل رد ع ي 

كل ما قيل في بعض وسائل االعام عت است دان لمواقع مدفعية أو "أت  "حزب هللا"يات كما أو   ب
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هذا "ورأ  البيات أت  ."صاروخية أو استش اد م اوميت وغير ذل   ال أساس ل  مت الصحة ع ة االساف
ي اس العدوات الجديد هو اعتدا  صارخ ع ة لبنات وسيادت  وأر   وليس ع ة الم اومة ف (  وهو يأكد ا

 ."ما جر  يتس ب موقفاس صريحاس ووا حاس مت الجميع"  الفتاس إلة أت "السبيعة العدوانية ل ص اينة
 22/2/2112، السفير، بيروت

  
 "إسرائيل"يطل ب تقديم شكوى لمجلس األمن ضد   الرئيس اللبناني .21

سيل جمع كل المعسيا  العماد ميشا  س يمات مت وزير الخارجية جبرات باال بنانية س ب رئيس الجم ورية 
والمع وما  المتوفرة حو  االعتدا  اسسرائي ي ع ة لبنات  لر"ت ديم شكو  الة مج س االمت  د هذا العدوات 

 ".0010الذي يعتبر خرقاس ل  رار 
 22/2/2112، السفير، بيروت

 
 من البالد "إسرائيل"البرلمان األردني لطرد سفير  بخطوةالحص يشيد  .21

س يم الح  تحية إلة "أع ا  البرلمات  الحكومة ال بنانية اعسب  وّج  رئيس: إلعامالوكالة الوسنية ل
اعردني الذيت صوتوا بالغالبية لسرد سفير الكيات الص يوني مت اعردت  واستدعا  السفير اعردني مت 

وني  عت تحذو اعرا ي المحت ة". ودعا "كل الدو  العرءية التي ت يم عاقا  ديب وماسية مع الكيات الص ي
حذو البرلمات اعردني ب سع كل أشكا  العاقا  مع عدو اعمة العرءية الذي اغتصب ف سسيت  وقام 
بتدنيس الم دسا  في ال دس الشريف". وأ ان "لعّل خسوة البرلمات اعردني تس م بتوحيد الصف العرءي  

 ب  ية العرب المركزية". االهتماموتعيد 
 22/2/2112، السفير، بيروت

 
 
 نتنياهو بتعطيل المصالحة يتهمأردوغان  .27

ات م رئيس الوزرا  التركي رجب سيب أردوغات  إسرائيل بتعسيل التوقيع ع ة المصالحة  وذل  في محادثة 
ما ذكر  صحيفة "هآرتس" ن ا عت  هاتفية مع الرئيس اعمريكي بارا  أوباما اعسبوع الما ي  وف 

بيض قد أع ت عت المحادثة في بيات قصير قا  في  إت أوباما ح  رئيس وكات البي  اع مصادر إسرائي ية.
تمام المصالحة مع إسرائيل  وبحسب الصحيفة فإت أردوغات قا   الوزرا  التركي ع ة إن ا  أزمة "مرمرة" وا 
ل  إت مسودة االتفاف كان  م بولة ع ي  لكت رئيس الحكومة اسسرائي ية بنياميت نتنياهو لم امتنع عت 

وذكر  الصحيفة  عاسي مع ا وتسبب في عرق ة إن ا  اعزمة. م يفا أت "الكرة ا ت في م عب إسرائيل".الت
 الم بل. االثنيتأوباما  يوم -أت مو وع المصالحة مع تركيا  سيكوت ع ة جدو  أعما  ل ا  نتنياهو

 75/7/7141، 14عرب 
 
سرائيلأمريكية و  أطرافا  يتهم  حزب العدالة والتنمية .25  االنقالب على حكومة أردوغان حاولة ية بما 

سرائيل والعالم  ات م نعمات كورتولمو  نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أسرافا في أميركا وا 
 اسسامي بالسعي سحدا  فو ة في تركيا والوقون عائ ا أمام الحكومة التركية. 



 
 
 

 

 

           30ص                                    3020العدد:     27/2/2102 الخميس التاريخ:

أي و   سبتمبر/ 99المحاولة االن ابية يوم  مت برنامف "با حدود" إت 62/6/6192وقا  في ح  ة 
الما ي لم تكت لعبة جماعة فت  هللا غولت وحدها  بل شم   المحافظيت الجدد في واشنست ولوءي السا  
أي ا. وأ ان أت هذه اعسران تسعة لزعزعة است رار تركيا والوقون عائ ا أمام الحكومة التركية  مشيرا 

يس الوزرا  التركي حا  دوت نجا  المحاولة االن ابية عن  أدر  أن ا إلة أت وقون الشعب بجانب رئ
ويعت د أت نجا  االن اب العسكري في مصر قد يكوت شّجع بعض اعسران  مأامرة حيك   د الحكومة. 

 ع ة محاولة تكرار السيناريو في تركيا.
 72/7/7141، الدوحة، تالجزيرة. ن

 
 التوجه لمجلس األمن وتقر   على األقصىة العدوان من خطور  تحذرربية عجامعة الدول ال .21

سالب مج س الجامعة العرءية أمس  أميت عام الجامعة نبيل العرءي بتوجي  رسائل احتجاج  :الخ يف-ال اهرة 
عاج ة إلة اسدارة اعمريكية وأميت عام اعمم المتحدة وأع ا  مج س اعمت والمنظما  الدولية واسق يمية 

خسورة ما يتعرض ل  المسجد اعقصة المبار  مت انت اكا  "إسرائي ية"  مأكدا  رورة المعنية  لشر  
 إعما  ال انوت الدولي.

وقرر دعوة المجموعة العرءية في اعمم المتحدة مع المجموعا  الجغرافية  لدراسة ت ديم شكو  إلة مج س 
حر  الفوري لحشد الرأي العام اعمت ب ذا الخصو   كما قرر الس ب مت منظمة التعاوت اسسامي الت

 ولشر  خسورة ما يتعرض ل  المسجد اعقصة.
 75/7/7141الخليج، الشارقة، 

 
 
 منظمة التعاون اإلسالمي تدين محاوالت فرض السيادة اإلسرائيلية على المسجد األقصى .23

قيام الكنيس  : أعرب اعميت العام لمنظمة التعاوت اسسامي إياد مدني عت إدانت  أي يو بي )-الرياض 
اسسرائي ي ببح  سّت قوانيت عنصرية لفرض السيادة اسسرائي ية ع ة الحرم ال دسي  بالتزامت مع تصعيد 

 اقتحاما  الشرسة والمستوسنيت المتسرفيت ل مسجد اعقصة واالعتدا  ع ة المص يت في باحات .
ستفزازاس لمشاعر اعمة اسسامية هذا التصعيد الخسير ب"ن  يشكل ا اعرءعا وعد مدني في بيات ل  أمس 

 وتحدياس سرادة ل مجتمع الدولي وانت اكاس صارخاس ل رارا  اعمم المتحدة والمواثي  الدولية ذا  الص ة.
إت هذه الخسوة الخسيرة وغير المسبوقة ت"تي في إسار سياسة عنصرية تنت ج ا إسرائيل  قوة "وقا  

خس( ت ويد مدينة ال دس والم ي في محاولة ت سيم المسجد االحتا   لخ   وقائع ت دن إلة إتمام م
 ."اعقصة المبار  محماس إسرائيل المسأولية الكام ة عت تبعا  مثل هذه االنت اكا  المتكررة

 75/7/7141القدس العربي، لندن، 
 
 األقصى المسجد ضم   اإلسرائيلي البرلمان العربي يدين محاوالت الكيان .22

رئيس البرلمات العرءي أحمد محمد الجروات  أمس  العدوات الذي يتعرض ل  الشعب دات  :الخ يف-ال اهرة 
الف سسيني في ال دس المحت ة  وال جما  التي ت وم ب ا الجماعا  الي ودية المتسرفة القتحام المسجد 
ة اعقصة  ودراسة "الكنيس " م تر  فرض السيادة و م اعقصة  التي ت"تي في إسار المحاوال  المستمر 

وأكد الجروات في تصري  أت السياسة العدوانية ل كيات تخ   مناخاس يأدي إلة تزايد العنف  لت ويد ال دس.
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والكراهية  ودعا البرلمانا  الدولية واسق يمية وهيئة اعمم المتحدة إلة التصدي لمثل هذه اعفعا  غير 
   المسجد اعقصة مت مكانة كبر  في ق وب المسأولة  التي سيمتد ت"ثيرها الس بي إلة العالم أجمع لما يمث

 مس مي العالم.
 75/7/7141الخليج، الشارقة، 

 
 أزمة اليرموك لحل   41الة ر موقف منظمة التحرير وفصائل السوري: نقد   الخارجيةنائب وزير  .25

نية قا  نائب وزير الخارجية السورية فيصل الم داد  "ن در موقف منظمة التحرير الف سسي  :وفا) -دمش  
الموحد الذي أثمر وأد  إلة البد  بتسبي  مبادرة حل أزمة مخيم اليرمو   وسوريا مع الكل  92وفصائل الر

وأ ان م داد  الف سسيني وع ة استعداد لت ديم كل ما ي زم مت تس يا  الستمرار نجا  المبادرة وتنفيذها".
  في م ر وزارة أمسأنور عبد ال ادي   خا  ل ائ  مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الف سسينية

الخارجية بدمش   "الدولة السورية ستعمل سدخا  كافة الور  سصا  الك رءا  والما  وال اتف واعادة كل 
الخدما  إلة المخيم تم يداس لعودة اعهالي إلي  فور تنفيذ باقي بنود المبادرة ع ة أت يستمر توزيع المواد 

خراج المر ة  ل عاج خارج المخيم". الغذائية وا 
واستعرض السرفات  خر تسورا  اعو اع في سوريا والمخيما  الف سسينية والخسوة اعولة التي تح    
مت بنود المبادرة الف سسينية بانتشار المس حيت الف سسينييت المواف يت ع ة المبادرة الف سسينية التي تدعو 

الفصائل الف سسينية في ال سم الغرءي مت مخيم اليرمو   سخا  المخيم مت السا  والمس حيت مع عناصر
 أمس اعو . 

وو ع السفير عبد ال ادي م داد بصورة اعو اع واالجتماعا  التي تع د لتسبي  المبادرة الف سسينية  معبرا 
مو  عت ت دير ال يادة الف سسينية ل حكومة السورية ع ة كافة التس يا  التي قدمت ا لحل أزمة مخيم الير 

 وحرص ا ع ة عدم زج الف سسينييت باعزمة.
 75/7/7141الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 هايإلبعاده عن أراض "اإلرهاب" ىترع قطرتقرير إسرائيلي:  .24

مصر  فيد. رأوءيت باركو  أت قسر ترعة اسرهاب  االستراتيجيل خبير  إسرائي يأكد ت رير  سعيد السبكة:
رسال م إلة دو  وسوريا واليمت وغيرها مت الد و  العرءية  وذل  سبعاد هأال  اسرهابييت عت أرا ي ا وا 

ب  تسجيات  وت ديدات   وا ت تستخدم ا  فيالجوار  وأن ا تستخدم قناة الجزيرة منذ ع د أسامة بت الدت 
 د دو  الجوار لم اجمت م  بينما ال تجرأ ال ناة عت كشف انت اكا  ح وف اسنسات داخل قسر أو 

إجرا ا   د قسر   إلةعبادها ل عما  اعجانب  وأت مصر وسوريا كل من ما بدأتا ت ي ا ذرعا وتسعيات است
تدعم مبادرة  إن انفس الوق  داخل الجامعة العرءية  فيتزعم  فإن االفتا إلة ان  رغم رعاية قسر لإلرهاب 

 السام.
ع ي ا  لتثير ق ايا ح وف إنسات  وينف  ال سري يجندها النظام  "الجزيرة"وأ ان الت رير أت محسة 

وديم راسية تتع   بدو  عرءية مجاورة  أما في قسر نفس ا فا يجوز انت اد النظام. والمخالف لذل  يحكم 
مت  التوازي صداقة قسر مع الغرب ع ة  فيذل  التناقض  إلةع ي  بالسجت المأءد بل باسعدام  ي ان 

مت أج   تست يف الشيخ يوسف  والذياسسامي   رهابلإلالمس ميت وال اعدة ودعم ا  اسخواتدعم 
ال تل مت أجل ت"ييد الرئيس المعزو   إلةال ر اوي  وهو واحد مت ال ادة لإلخوات المس ميت الذيت يدعوت 
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في غزة  اسرهابييتع ة الحكومة المأقتة المصرية ويساعدوت " الجزيرة"مرسي  ويحرض حكام قسر بواسسة 
 وسينا .

 75/7/7141زة، الوفد، الجي
 
 أشهر أخرى  تسعةد المفاوضات يتمدل يلمحكيري  .24

تمديد  إمكانية إلةجوت كيري  اعميركيالم  وزير الخارجية  :عري ا  سعيد-دو  كوم  ال دس-واشنست 
 إ افية أش رما بعد التاسع والعشريت مت نيسات الم بل لتسعة  إلةالمفاو ا  الف سسينية اسسرائي ية 

اعرءعا  أن  ال يتف  مع الذيت يشككوت في جدو  المباحثا  الف سسينية  أمسي مسا  وقا  كير  .أخر  
اسسرائي ية التي يرعاها ومأكداس "أنني ال أعت د أت أحداس )مت اعسران  يعتري  ال    إذا كات هنا  تسعة 

 أش ر إ افية  وم ا تس ب الوق  سكما  المشوار  لكت ذل  لم يحدد بعد".
 اعميركيةل ا  مع الس   الصحفي المعتمد في الخارجية في غرفة ل ا ات  الخاصة في الوزارة  وقا  كيري في

"إنني أسخر مت الناس الذيت يعت دوت أت المباحثا  )الف سسينية اسسرائي ية  تراو  في مكان ا  كوت هأال  
ة كوننا ال نتحد  عت أيت الذيت يشككوت بجدو  المباحثا  ال يعرفوت ح ي ة ما يجري  وليس لدي م أي فكر 

 نحت مت إكما  المشوار بسبب تكتمنا ع ة مد  الت دم".
وكرر كيري أت اعولوية في الوق  الراهت معساة "التفاف اسسار" مأكدا  "ل د و حنا منذ البداية أننا نعمل 

 مت أجل ص ل اتفاف إسار ليرشدنا نحو المفاو ا  الن ائية".
نيسات الم بل  لمساعدتنا في ص ل  01ترة المحددة )بتسعة أش ر تنت ي يوم "إننا نستخدم الفكيري وأ ان 

ننا لم نبال  أبداس في ما في استساعتنا الحصو  ع ي  خا  هذه الفترة" في إشارة  االتفاف الن ائي  وا 
ووصف "اتفاف اسسار" الذي يعكف  تموز الما ي. 01ل مفاو ا  التي حدد  بتسعة أش ر ابتدا  مت 

مال  أن  "شي  كبير  حي  أم ينا اعش ر السبع الما ية في محاولة ف منا لمواقع السرفيت كي ع ة إك
 يكوت بم دورنا الم ي قدماس نحو المفاو ا  الن ائية".

 75/7/7141القدس، القدس، 
 
 اإلسرائيلية -في المفاوضات الفلسطينية  نيويورك تايمز: أوباما يعتزم التدخل .51

ذكر  صحيفة "نيويور  تايمز" صبا  اليوم أت الرئيس اعمريكي بارا  أوباما : وكاال - ال دس المحت ة
قرر التدخل شخصيا في محادثا  التسوية  ويعتزم ال غ( ع ة إسرائيل والس سة الف سسينية مت أجل 
التوصل إلة اتفاف إسار  فيما كشف  مصادر إعامية ف سسينية أت اجتماع كيري مع رئيس الس سة 

 محمود عباس تفجر بسبب تبني كيري لمواقف إسرائيل بشكل شب  تام. الف سسينية
عت مصادر أمريكية قول ا إن  يجد الفرصة مناسبة ل تدخل ب دن التوصل التفاف إسار  الصحيفة ون   

 .حتة ن اية ش ر إبريل/ نيسات ال ريب
 75/7/7141وكالة سما اإلخبارية، 

 
 دولة يهودية "إسرائيل"في  يات المتحدةالوالكي في تل أبيب: مصلحة يالسفير األمر  .54

أب   السفير اعميركي في تل أبيب دات شبيرو  أخيرا  تجمع نواب ما يسمة : جرايسي برهوم- الناصرة
تب ة إسرائيل دولة ي ودية وديم راسية  منة".  أت"أرض إسرائيل الكام ة" ب"ت "المص حة اعميركية هي 
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ب"ت "النتيجة في المفاو ا  ستكوت دولتيت ل شعبيت  مع ترتيبا   يأمت أوباماوأ ان أت الرئيس بارا  
توج ا  النواب اسسرائي ييت ومسالب م المتسرفة  في محاولة  إلةواستمع السفير شبيرو  أمنية سسرائيل".

 "لكسر الج يد في العاقة مع م" حسب مع أفاد  ب  الصحافة اسسرائي ية.
  إت ال  ا  كات مشحونا في أجزا  عديدة من   فمثا حيت تحد  شبيرو وقال  صحيفة "معاريف" اسسرائي ية

عت "االلتزام اعميركي بترتيبا  أمنية في إسار المفاو ا  السياسية"  هاجمت  النائبة المتسرفة مت 
عصابا  المستوسنيت اوري  سترو  ب ول ا: "نحت غير معنييت بترتيبا  أمنية. نحت هنا بف ل ح نا ع ة 

. كما انت د  سترو  رفض الس سا  اعميركية إساف سرا  الجاسوس يونثات بوالرد  وقال  ل سفير  الباد"
 "ال تبيعنا حججا غير مف ومة. إت أحدا في إسرائيل ال يشتري هذا )الكام ".

وقا  النائب المستوست دافيد روتم مت حزب "يسرائيل بيتنو" ل سفير  "كيف يمكت االعتماد ع يكم؟ متة 
جانبنا؟"  وأ ان النائب نيسات س وميانسكي  مت حزب المستوسنيت  إت "هذه ليس  صداقة  بل  إلةتم وقف

محاولة الغتصابنا ع ة تنفيذ أمور ال نريدها". وقا  النائب موشي  فيغ يت مت حزب "ال يكود"  ان  يعارض 
 ري ة مت الاسامية".المساعدة اعميركية بل وادعة أت عدم تحرير بوالرد "تنبع  من  عت رائحة ك

 75/7/7141الغد، عمان، 
 
 
 حلول لعملية السالم على حساب األردن رفض أي  ة: نركيياألم الخارجية ةر اوز  .57

 ت باترسوت في ل ا   اعوس(لشأوت الشرف  اعمريكيمساعدة وزير الخارجية  : قال حمدات الحاج -عمات 
والذي ح ره وشار  في  السفير ستيوار   أمس  مسا اعمريكيةمع عدد محدود مت الصحفييت في السفارة 

سام ف سسيني  إلةسيكوت اكبر الكاسبيت في حا  حل السام في المنس ة وتم التوصل  اعردت إتجونز 
التنمية االقتصادية  إت  بل اسسافع ة  اعردتالح و  لت تكوت ع ة حساب  أتإسرائي ي  مأكدة 

ت أالمزيد مت التسوير والتنمية في جميع المجاال  و  اعردتسيش د و  اعردتواالستثمارا  ستكوت مت صال  
مت المرح ة  اعردتيستفيد  أت أهميةوالدولية تجمع ع ة  اسق يميةما يتم بحث  في المنتديا  وال  ا ا  

ع ة  أمريكيتواجد عسكري  أين  ال يوجد أو   منةستب ة  اعردنيةالحدود  أتباترسوت  وأكد  الم ب ة.
 اعردتمت واست رار أع ة  رورة صيانة  الت"كيدمع  اعردتفي  أمريكيةوان  ال قواعد  اعردنية ياعرا 

والتكنولوجيا العالية في مراقبة الحدود  "92 "أن  ف نا  الباتريو  والر أمن وتزويده بما يحتاج  ل مات 
وزير الخارجية جوت كيري  إتال  وق مع سوريا وءرامف الحماية والمراقبة ل حركة في ت   المنس ة. اعردنية

يحتفأ بكل المع وما  حو  المسار التفاو ي الف سسيني اسسرائي ي وان  يتعامل مع  بسرية كام ة ولت 
يجاد حل ل ذه س إسارالتي حص   في الساب  وان  لم يرش  شي  مما يخس( ل  لو ع  اعخسا يكرر 

في صورة ما يجري تماما حي   واعردتالدقة والصعوبة المسالة  الت المو وعا  التي يتم بحث ا في غاية 
موجود في  اعردتت أتفاصيل ما يتم بحث  و  أدفكيري ي وم باساع جالة الم   ووزير الخارجية ع ة  إت

 خس( بنا  مشاريع كبر  كالساقة واالستثمار.
 75/7/7141الدستور، عمان، 

 
 ي سوريةفلسطيني ا  منألف 35ان استقبل .. ولبنالناس في اليرموك يشبهون األشباح :غراندي .55
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  وقا  بعد زيارت  لمخيم في يبو غراندي سوريا ولبنات لوكالة اعونروا زار أمس المفوض العام: مادونا سمعات
الناس هنا  تشب  اعشبا   شاحبو البشرة مت شّدة الجوع. كان  صدمة بالنسبة لي  فالخسو  ": اليرمو 

لكامل. حتة الساعة ال يمكننا زيارة كل المخيم  بل إت عامر ينا أقاموا مركزاس ل م اعمامية ل مخيم مدّمرة با
 ."ع ة مدخ   بعد مفاو ا  مكثفة  ومع ذل  ُيمنعوت أحياناس مت ت ديم المساعدا  إلة الناس

إلة وجود ف سسينييت داخل اليرمو  غير  "السفير"وقد أشار خا  ل ا  النصف ساعة الذي خصص  لر
ع ة الوصو  إلة العام يت لاستفادة مت المساعدة. استمع خا  زيارت  التي دام  ساعا  ق ي ة قادريت 

إلة بعض سكات المخيم  ف"خبروه ب"ت غذا هم كات الحشي   بينما خ ع رجل قميص  عن  ليري  حا  ج ده. 
ف نا  "في ت   المنس ة  ي و  بينما يعتبر أت ما زاد الو ع سو اس وجود أسران مخت فة في النزاع "هي م"ساة"

جي  النظام وهنا  ف سسينيوت ي ات وت إلة جانب . وهنا  أسران المعار ة وف سسينيوت حم وا السا  
ما كات ع ة الف سسينييت الدخو  في النزاع  خصوصاس أن م الجئوت إلة ت   ". بالنسبة ل مفوض العام "مع ا
داية جّيدة  لكت يجب االنتظار بعد قبل اسعات عت هي ب". وهو عاد مت زيارت  بخاصة واحدة "الباد

لم يش دوا حاال  نزو  كت    9129ير  غراندي أت الف سسينييت منذ نكبة العام  ."تفاألنا باعو اع هنا 
ألفاس   691ألف الجئ ت"ثروا باعحدا  في سوريا  نز  نحو  091التي يش دون ا اليوم  فمت أصل نحو 

ألف ف سسيني  يستفيدوت اليوم مت ت ديما   00رج ا. وقد است بل لبنات من م نحو سوا  داخل سوريا أم خا
الوكالة ع ة صعيد الغذا  والتع يم والرعاية الصحية واسيوا . وي ف  إلة أت مصر است ب   نحو خمسة 
 الن ناز  ف سسيني  مت دوت أت يعني ذل  تحو  مصر إلة ب د لجو . وتع د الوكالة ثا  اتفاقيا  

  والرعاية الصحية مع هيئا  عام ة في الب د "برنامف الغذا  العالمي"سغاثت م مت ناحية الغذا  مع 
باس افة إلة اتفاقية أخر  لتوزيع المساعدا  الن دية ع ي م  خصوصاس أت مصر خارج نساف عمل 

 ."ونروااع"
 75/7/7141السفير، بيروت، 

 
 نالفلسطينييبحياة  واضحا   ر استخفافا  ": القوات اإلسرائيلية تظهالدولية"العفو  .51

صرح  منظمة العفو الدولية في معرض ت رير تنشره اليوم  أت ال وا  اسسرائي ية قد أظ ر  استخفافاس 
وا حاس بحياة البشر مت خا  إقدام ا ع ة قتل عشرا  المدنييت الف سسينييت  بما في ذل  اعسفا   في 

   الما ية مع إفا  أفرادها شب  التام مت الع اب.ال فة الغرءية خا  السنوا  الثا
ويصف الت رير المعنوت "سعدا  بال غ( ع ة الزناد: استخدام إسرائيل ل  وة المفرسة في ال فة الغرءية" 
تصاعد إراقة الدما  وانت اكا  ح وف اسنسات في اعرا ي الف سسينية المحت ة جرا  استخدام ال وا  

 .6199ال رورية والتعسفية والوحشية بح  الف سسينييت منذ يناير/ كانوت الثاني  اسسرائي ية ل  وة غير
وع ة صعيد جميع الحاال  التي عاين  منظمة العفو الدولية تفاصي  ا  لم يظ ر أت الف سسينييت الذي ُقت وا 

م ت  م. وفي بعض ع ة أيدي الجنود اسسرائي ييت كانوا يشك وت ت ديدا مباشرا وفوريا لحياة ا خريت لحظة 
وفي  الحاال   ثمة أدلة تشير إلة أن م كانوا  حايا لعم يا  قتل عمد قد ترقة إلة مصان جرائم حرب.

معرض تع ي   ع ة المو وع  قا  مدير برنامف الشرف اعوس( وشما  إفري يا بمنظمة العفو الدولية  في يب 
نم( مروع مت عم يا  ال تل غير المشروع  لوثر: "يعرض الت رير مجموعة مت اعدلة التي ُتظ ر وجود

لحاف اسصابا  با خريت دوت داٍع تمارس  ال وا  اسسرائي ية بح  المدنييت الف سسينييت في ال فة  وا 
مدني ف سسيني في ال فة الغرءية العام  66حرص  منظمة العفو الدولية ع ة توثي  م تل و  الغرءية".
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سياف يرتب( باالحتجاجا . وكات معظم ال حايا مت الشباب دوت من م ع ة اعقل في  92الما ي  ُقتل 
 ست الخامسة والعشريت  فيما كات أرءعة من م مت اعسفا . 

ووف  اعرقام الصادرة عت اعمم المتحدة  ف  د كات عدد قت ة الف سسينييت في ال فة الغرءية ع ة أيدي 
معا.  6196و 6199لذيت ُقت وا من م في عامي أكبر مت إجمالي عدد ا 6190ال وا  اسسرائي ية في عام 

كما شم   قائمة ال ت ة والمصابيت  وقد قتل خمسة وأرءعوت ف سسينياس في السنوا  الثاثة الما ية.
في السنوا  الثا  اعخيرة   المحتجيت الس مييت والمدنييت المارة وناشسي ح وف اسنسات والصحفييت.

  سصابا  خسيرة جر ا إصابت م برصا  ال وا  اسسرائي ية في سفا 29ف سسينيا  بين م  629تعرض 
 ال فة الغرءية.

 75/7/7141(، امنستي انترناشيونال)منظمة العفو الدولية 
 
 وألمانيا "إسرائيل"تعاون بين  اتفاقية عشرون  .53

عشريت اتفاقية  في ختام زيارة قصيرة سسرائيل  وقع  المستشارة اعلمانية أنجيا ميركل: عواودة وديع-حيفا 
  حي  تع د  مجددا بالدفاع 6112تعاوت مع تل أبيب تّوج  مشاورا  ول ا ا  حكومية بين ما بدأ  عام 

 عت أمت إسرائيل ومنع حيازة إيرات ل سا  النووي.
وشم   االتفاقيا  الثنائية مجاال  اعمت والعاقا  الخارجية واالقتصاد والتجارة وال  ا  والساقة والبيئة  

كما تم  إلة جانب الزراعة والمواصا  والترءية والتع يم والع وم والث افة والريا ة والداخ ية والصحة وغيرها.
أي ا بح  التح يرا  لتنظيم احتفاال  واسعة العام ال ادم إحيا  لذكر  مرور خمسيت عاماس ع ة إقامة 

 العاقا  الدب وماسية بيت الدولتيت.
 72/7/7141، الدوحة، تالجزيرة. ن

 
 قتيل في المواجهات بين "الدولة اإلسالمية" ومعارضيها 3311 .72

مرررع قررررب انت رررا  الم  رررة التررري منحت رررا "جب رررة النصررررة" لجماعرررة "الدولرررة اسسرررامية فررري العرررراف والشرررام" ل برررو  
"التحاكم إلة الشرع" في الخران الناشرب بريت الفصرائل "الج اديرة" فري سرورية  أفراد "المرصرد السروري لح روف 

شرخ  ُقت روا منرذ برد  االشرتباكا  بريت "الدولرة اسسرامية" والكتائرب  1100اسنسات" )م ره بريسانيا  أت نحرو 
شرربا   71كررانوت الثرراني )ينرراير  الما رري وحتررة منتصررف لي ررة  1الم ات ررة  اسسررامية وغيررر اسسررامية  فرري 

 )فبراير  الجاري.
ل يررام بعم يررا  قتررل ال يبيح ررا الشرررع  فيمررا ترررد "الدولررة" وتررت م جماعررا  سررورية معار ررة "الدولررة اسسررامية" با

ب"ت معار ي ا باتوا مثل "الصرحوا " التري حارءر  تنظريم "ال اعردة" فري العرراف قبرل سرنوا . ووّجر  أبرو محمرد 
الجوالني زعيم "جب ة النصرة" الفرع الرسمي لر "ال اعدة" في سورية إنذاراس أو  مت أمس إلة "الدولة االسامية" 

ال واج   حرءاس لسردها ليس ف ر( مرت سرورية برل أي راس مرت من ح ا في  خمسة أيام ل بو  التحاكم إلة الشرع وا 
العراف. ويتزعم "الدولة اسسامية" أبو بكر البغدادي الذي ُيعت د أن  ي يم فري مكرات مرا فري العرراف ومرت هنرا  

كل كامررل ع ررة مدينررة الرقررة عاصررمة يرردير عم يررا  جماعترر  فرري سررورية. وتسرريسر "الدولررة اسسررامية" فرري شرر
المحافظة التي تحمل إسم ا في شما  شرقي سورية  لكرت جماعرا  إسرامية مخت فرة تمكنر  مرت سردهرا مرت 

دلب.  العديد مت معاق  ا في الشما  والشما  الغرءي لسورية مثل ح ب وا 
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مواج ررا  برريت "الدولررة عرردد الررذيت ق رروا منررذ بررد  ال 7142وأع ررت "المرصررد" فرري ت ريررر أمررس أنرر  ارتفررع إلررة 
اسسرامية" ومعار ري ا و "ذلر  خرا  تفجيرر السريارا  والعبروا  واعحزمرة الناسرفة واالشرتباكا " بريت م ررات ي 

دلب والرقة وحماة ودير الزور وحم  والحسركة. ومرت بريت هرأال   مردنياس  714السرفيت في محافظا  ح ب وا 
أعدموا ع رة يرد م رات ي "الدولرة اسسرامية" فري مستشرفة  مواسناس  72ق وا بس  ا  نارية خا  االشتباكا   و

مرواسنيت أكرراد بيرن م رجرل  2اعسفا  بحي قا ي عسكر بمدينة ح ب. وأب غ  مصادر كردية "المرصرد" أت 
وزوجترر  وسف  مررا  أعرردمت م "الدولررة اسسررامية" وقامرر  بفصررل رأوس بع رر م عررت أجسررادهم  فرري معت ات ررا 

 ع ة جثامين م قبل أيام ع ب خسف م أواخر العام الما ي.بريف ح ب الغرءي حي  عثر 
أسفرا  وعردد مرت حرراس سروف بيرع الرنف(  ُقت روا  2مواسنراس بيرن م  77وأشار إلة أت مت  مت ال حايا أي ا 

جميعرراس فرري تفجيررر م اتررل مررت "الدولررة" مررت جنسررية عرءيررة لسرريارة مفخخررة فرري سرروف منس ررة  بري ررة قرررب مدينررة 
 الزور.البصيرة في ريف دير 

م رراتاس مررت الكتائررب اسسررامية الم ات ررة  2110أمررا بالنسرربة إلررة الم ررات يت  ف ررد تحررد  "المرصررد" عررت م تررل 
والكتائب الم ات ة في محافظا  إدلرب وحمراة وح رب والرقرة وحمر  وديرر الرزور ودمشر   وءيرن م خمسرة قرادة 

مررن م أعرردموا ع ررة يررد  72مي م اتررل  وعسرركرييت فرري ألويررة اسررامية م ات ررة وتجمررع ألويررة م ات ررة ولرروا  اسررا
دلررب  17م ررات ي "الدولررة" فرري مدينررة ح ررب  و أعرردموا كررذل  ع ررة يررد "الدولررة" فرري منرراس  بمحافظررا  ح ررب وا 

م رراتاس مررت حركررة إسررامية م ات ررة أعرردمت م "الدولررة اسسررامية فرري العررراف والشررام" قرررب  42والرقررة وحمرر   و
ك رم إلرة الشرما  مرت مدينرة الرقرة خرا  توجر  عناصرر الحركرة  10منس ة الكنسرري التري ت رع ع رة بعرد نحرو 

م رراتاس أعرردمت م "الدولرة" فرري الباديررة السررورية. وأشررار أي رراس إلررة إعرردام  24مرت الرقررة نحررو محافظررة الحسرركة  و
م اتاس مرت الكتائرب الم ات رة والكتائرب االسرامية الم ات رة فري ب ردة حريترات ومحيس را  كمرا أقردم   21"الدولة" 

الدولررة" ع ررة قسررع رأوس أرءعررة م ررات يت مررت الكتائررب الم ات ررة كررانوا قررد ُأسررروا خررا  االشررتباكا  مع ررا فرري "
 محي( مدينة اعزاز.

م رراتاس سرر سوا فرري محافظررا   474وبالنسرربة إلررة قت ررة "الدولررة اسسررامية"  ف ررد أورد "المرصررد" حصرري ة ب غرر  
دلرررب وحمررراة والرقرررة وحمررر  وديرررر الرررزور بيرررن م  ع رررة اعقرررل فّجرررروا انفسررر م بسررريارا  مفخخرررة أو  14ح رررب وا 

مرررت عناصرررر "الدولرررة اسسرررامية" و "جنرررد اعقصرررة" جرررر  إعررردام م بعرررد  12أحزمرررة ناسرررفة  ومرررا ال ي رررل عرررت 
أسررررهم مرررت قبرررل كتائرررب م ات رررة ومسررر حيت فررري منررراس  بريرررف إدلرررب. كرررذل  أعررردم  جماعرررا  م ات رررة خ يجيررراس 

سرامية فري العرراف والشرام" فري مدينرة سرراقب بريرف محافظرة إدلرب. مسأوالس عرت تحفريأ ال رر ت فري "الدولرة اس
شربا  الجراري برإساف س  رة فري ال روا  مناديراس ع رة  22واشار "المرصد" إلة أت محّفأ ال ر ت الكريم قام في 

  الناس مت فوف أحد اعسس  أت ال عاقة ل  باالشتباكا   إال أّت م ات يت مت كتيبة م ات ة أس  روا النرار ع ير
ما أد  سصابت   ومت ثم أل وه مت السس  ع ة اعرض  وقاموا بسرحل جثتر  فري شروارع سرراقب  ومرت بيرن م 
ش ي  م اتل كات قرد ُقترل فري اشرتباكا  مرع "الدولرة اسسرامية". وأشرار "المرصرد" إلرة أت م رات يت مرت كتائرب 

فري "الدولرة اسسرامية" المعررون باسرم  إسامية م ات ة في الريف الشمالي لح ب تبنوا أي اس قتل الرجل الثاني
 "حجي بكر"  وقالوا إن   اب( ساب  في جي  النظام العراقي أيام الراحل صدام حسيت.

وذكررر "المرصررد" أت عبرروة ناسررفة انفجررر  فرري قريررة الحمرررة شرررقي مدينررة الرقررة بسرريارة "نائررب والرري الرقررة" فرري 
الث ثرررا   ممرررا أد  إلرررة م ت ررر  وثاثرررة  -يرررل االثنررريت "الدولرررة اسسرررامية" وهرررو تونسررري الجنسرررية بعرررد منتصرررف ل

م ررات يت  خررريت كررانوا معرر . كمررا أعرردم  "الدولررة االسررامية" فرري منس ررة دوار النعرريم بمدينررة الرقررة بحررد السرريف 
 شابيت اثنيت بت مة سب الرسو   بحسب ما ذكر "المرصد".
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شرررتباكا   مرررت الكتائرررب اسسرررامية وا ررران "المرصرررد": "نعت رررد أت عررردد الرررذيت ل ررروا مصررررع م خرررا  هرررذه اال
م اتررل مررت الرررقم الررذي تررم  200الم ات ررة والكتائررب الم ات ررة  والدولررة اسسررامية فرري العررراف والشررام  أكثررر بنحررو 

توثي ررر   وذلررر  بسررربب التكرررتم الشرررديد مرررت الجرررانبيت ع رررة الخسرررائر البشررررية  حيررر  أكرررد  مصرررادر مت اسعرررة 
مت الدولة اسسامية في العراف والشام والكتائب اسسرامية  700ل مرصد في ريف ح ب الغرءي أت أكثر مت 

بريرف ح رب الغرءري... الشر ر الما ري  وترم التكرتم  222الم ات ة  ل وا مصرع م في اشتباكا  بمحري( الفروج 
ع ررري م  إ رررافة إلرررة مئرررا  مرررت الرررذيت ق ررروا خرررا  االشرررتباكا  وتفجيرررر المفخخرررا  واعحزمرررة الناسرررفة فررري 

أعردم  عشررا  الم رات يت داخرل سرجون ا فري  اسسراميةكما أكد  مصادر عدة أت الدولة محافظا  عدة... 
 محافظتي ح ب والرقة".

 22/2/2102الحياة، لندن، 
 
 

   
 كوكبا  جديدا   543 تكتشف"ناسا"  .55

نجوم  010كوكباس جديداس  تدور حو   990أع ن  وكالة الف ا  اعميركية "ناسا" عت اكتشان : يو بي أي
من ا  2كوكباس جديداس  990الت سكوب "كيب ر" تمكت مت رصد  أتوأصدر  "ناسا" بياناس أع ن  في   .مخت فة

 موجودة في منس ة تس   ع ي ا اسم "المنس ة الم"هولة"  ما يعني أت ثمة قاب ية عت تكوت في ا حياة.
كواكب مرتات أكبر  0مرا  أكبر مت كوكب "اعرض"  و 0هو  2الر وأو ح  أت واحداس مت هذه اعقمار 

مرا  أكبر مت  2مت هذه الكواكب أصغر مت الكوكب "نبتوت"  وهو  %10وأشار  إلة أت حوالي  من ا.
نجوم مخت فة  وقد تم الت"كد مت وجودها مت  010كما ذكر  أت الكواكب هذه تدور حو   كوكب "اعرض".

 كب أخر .خا  اعتماد ت نية جديدة يتوقع الع ما  أت تساهم في اكتشان كوا
 75/7/7141، 14عرب 

 
 وعودة الجهاديين لفتح النار على "إسرائيل" ةسوريبب المنظمات "القاعدية" تنتظر انتهاء الحر دراسة:  .74

والباح  في  االحتيا اعتبر الجنرا  الص يوني في : ترجمة مركز دراسا  وتح يل المع وما  الصحفية
المنس ة العرءية "أودي ديكل" أن  إذا كان  "إسرائيل"  السنوا  اعخيرة في نش"ة التنظيما  المس حة في

والحفاظ ع ة عاقا  السام مع مصر واعردت  ع ي ا عدم الوقون جانباس في التسورا   لاست رارتسعة 
عت العمل  د معاقل "ال اعدة"  وتفترض تغييراس لمنع النتائف الس بية  االمتناعاسق يمية الحاص ة  وعدم 

الفو ة في المناس  وانفجارها نحو "إسرائيل"  الفتاس إلة أّن  منذ اندالع الرءيع العرءي  سرأ  لتوسيع دوائر 
ت  با  عديدة في موازيت قو  الاعبيت اسق يمييت  صعد  وس س  قو  وتحالفا  كاسسام السياسي 

ت  تركيا وقسر. ومشروع الن  ة لإلخوات المس ميت  صاحب شعار "اسسام هو الحل"  وقد روج  ل  ومول
وأشار "ديكل" إلة أّت إيرات عم   أثنا  الت  با  في العالم العرءي بنشا  ع ة حماية وتعزيز المحور 
الشيعي  وجند  ل  رئيس الوزرا  العراقي "نوري المالكي"  وفع   فروع ا لمساعدة النظام السوري ع ة 

هللا"  لتعسيل وصد الثوار  وفي مرح ة الح ة الب ا   عبر في   ال دس والشبيحة مت قوا  "اعسد" و"حزب 
 المحافل اسسامية السنية  التي سيسر  ع ة قو  المعار ة.
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وأّكد "ديكل" أّت السعودية تر  في المحور الشيعي ت ديداس وجودياس  وتعمل ع ة عدة مستويا  وقنوا  
 واالنزالفاندالع الثورة في سوريا  موازية  لكب  ومنع تس عا  إيرات في تح ي  هيمنة إق يمية  وبعد سنة مت

يرات   لحرب أه ية  اتخذ  قراراس استراتيجياس ب"ت ع ي ا العمل بكل الوسائل الازمة لمنع انتصار "اعسد" وا 
 عناصر: 1كاشفاس أّن  ل ذا الغرض و ع  خسة العمل التي تت مت 

ائتافا  كتائب وألوية أقيم   ت"سيس حركا  معار ة  كتائب وجماعا  ثوار مت إنتاج سعودي  بمعنة  •
مول  وزود  مت السعودية: الجي  السوري الحر استبد  بالجب ة اسسامية  و"س يم إدريس" استبد  بزعيم 

 سعودي يسمة "زهرات" قائد جي  اسسام.
مة عزام"  منظ عبد هللاإدخا  عما  وم ات يت سعودييت لصفون منظما  "ال اعدة" ال ائمة: أقيم  "كتائب  •

متفرعة عت "ال اعدة" في لبنات وع ة رأس ا وقف الج ادي السعودي "ماجد بت محمد المجيد" قبل أت ي تل 
 مأخراس.

الت"ثير ع ة ج ا  ج ادية لم يتس  وا إلي ا بعد  بواسسة ن ل م اميت عبر وسائل اسعام الجديدة ومواقع  •
د في اعردت  والثانية في السائف في السعودية  االنترن   حي  أقيم  قيادتا تنسي  وتدريب واحدة في إرء

م مت ما تنسي  اععما  ون ل اعموا  والسا  مت دو  الخ يف لمنظما  المعار ة المخت فة التي ت اتل في 
سوريا  وبعد سنتيت مت تفعيل الخسة لمساعدة ال تا  في سوريا  فإت ت دير السعودييت أت غايت ا لم تتح    

اهت الذي ي ف في  المعسكرات الواحد أمام ا خر في مثابة "معركة الخنادف" ودوت في  و  الو ع الر 
 حسم.

 
 االجتماعيةالشبكات 

مت جانب ا  قال  الباحثة الص يونّية في الجماعا  "الج ادّية"  واوري  بارلون  إن  بالتوازي مع الخسة 
سني والشيعي  وتثبي  قوة منظما  السعودية التي لم تنج  حتة ا ت بتح ي  الحسم بيت المحوريت ال

المعار ة السورية  بدأ الشيوخ الوهابيوت والس فيوت ومتبرعوت خاصوت في السعودية والكوي  بتجنيد وتمويل 
الم ات يت ومنظما  الج اد في سوريا ولبنات والعراف. وءدأ  النتائف تصل بظ ور قيادا  لمنظمة "ال اعدة" 

ي"  مت خا  "داع " و"جب ة النصرة"  ال تيت ف ا عت ال واعد في وفروع ا ع ة سو  "ال ا  الشيع
سوريا بنتا قيادا  في سراب س وصيدا في لبنات  ومحافظة اعنبار والرمادي والفالوجة في العراف  وءينما 
يصل الم ات وت مت عدة سو  عرءية وأوروءية ومعظم التمويل والتوجي ا  واسرشادا  الدينية ت"تي مت 

 ية والكوي .السعود
وأ اف  "بارلون" أّن  مت خساب الشبكا  اسجتماعية ومتابعة الدعاة الوهابييت والس فييت مثل د. "جمعات 
الحرء " الكوي   ود. "شافي العجمي" الكوي   "س مات العوده" السعودية  "أحمد الشغيري" السعودية  د. 

"محمد العريفي" السعودية  تت   العاقة الوثي ة "عوض الكرني" السعودية  "عدنات العرعور" السعودية ود. 
الس فية عولئ  الدعاة أنفس م. وفي كل مواعظ م في  –بيت منظمة "ال اعدة" وفروع ا والحركا  الج ادية 

"اليوتيوب" يدعوت لحرب الج اد  د الحركا  والزعما  الشيعة  الذي يسمون م "الكفار"  ويسمة "حزب هللا" 
س الوزرا  العراقي "نوري المالكي" يسمة الكافر  والع ويوت يسموت "الصفوييت" حزب الشيسات  ورئي

م يوت في "التويتر" و"الفيس بو "  2و"اعسد" يسمة "ابت المو "  ويس بوت مت جم ور متابعي م الذي يب   
لميدات  التجند لحرب الج اد  وي يموت دوائر تسمة "الديوانية" حي  يجند الما  سرسال  ل كتائب في ا
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ويصور الميدانيوت في "اليوتيوب" م اسع توث  ش داأهم  والت اني والشكر ل متبرعيت الخاصيت ممت يبعثوت 
 ب"موال م.

وأ اف  أّن  يبدو أت اعسرة المالكة السعودية  إت لم تكت داعمة مباشرة  فتغض النظر عت نشا  الدعاة 
زمني ال صير في صراع ا  د المحور الشيعي  والمعار ة الوهابية سستخا  اعرءا  في المد  ال

ولإلي ا  ل عالم ول محي( اسق يمي  دوت اسعات عت ذل   ب"ّت ل سعودية قدرة ع ة إحدا  سياقا  س بية 
 تجبي في المست بل ثمناس مت كل الاعبيت المشاركيت.

 
 المعاقل السلفية

مام تحٍد ناٍم  فبسبب  عف الدو  ال ومية ت ف "إسرائيل" أ 7024وحذر  "بارلون" أن  في بداية العام 
تستولي منظما  غير دو  وقو  ج ادية س فية ع ة معاقل في الدو  المجاورة ل ا كالج ادييت الس فييت في 
غزة "أنصار بي  الم دس" في سينا   بما في ذل  اععما  في مدت ال ناة وال اهرة  الجب ة الس فية وقيادة 

 عبد هللافي اعردت  و"داع " و"جب ة النصرة" في سوريا  باس افة إلة "كتائب  الجب ة اسسامية السورية
 مراحل: 1عزام"  قيادة النصرة والحركة الس فية في لبنات  وتعمل هذه ال و  ع ة 

 ."الصراع  د المحور الشيعي وء دن إس ا  نظام "اعسد 
 .قامة خافة إسامية  إس ا  الزعما  السنة الع مانييت وا 
 بالغرب و"إسرائيل". شغا االن 

وقد ش د  "إسرائيل" ع ة مد  السنيت ميو  تعزز قو  "الج اد العالمي" وفي ظل منظمة "ال اعدة"  ولما لم 
محاوال  عم يا  ق ي ة في عم  ا  عم    باستثنا تكت حتة ا ت في بأرة العمل مت هذه الجماعا   

ر ب"ن ا ليس ت ديداس وجودياس  فإن ا ف    أت ت ف جانباس لتشاهد أساساس في الدوائر البعيدة  وانساقاس مت الت دي
السياقا  المتسورة  تعزز عناصر الدفاع مت الداخل وتسم  لآلخريت  والسيما الواليا  المتحدة بالمواج ة 

 المباشرة مع خايا ال اعدة.
انب تس ل عناصر وسالب  "بالرون" أن  بسبب تعاظم ميل  عف الدو  وتآكل النجاعة الس سوية  بج

الج اد و"ال اعدة" ل فرا، وءنا  "معاقل" بجوار حدودنا  تتحد  است رار مصر  اعردت  لبنات والس سة 
الف سسينية  يسر  سأا  مركزي: هل امتناع "إسرائيل" عت العمل في الحا ر يأدي لتثبي  محافل "الج اد 

  ا في المست بل؟العالمي" و"ال اعدة" قرب حدودها  ونشو  ت ديد ح ي ي ع ي
 مع د ال دس أورش يم ل شئوت العامة والدولة

 22/2/2102، امركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3123الترجمات العبرية 
 

 في األقصى؟! عشوائيال شيء  .79
 أ.د. يوسف رزقة

 7027ألف ف سسيني يسكنوت ال دس منتصف  142ال رائب اسسرائي ية.. تستنزن الم دسييت با هوادة 
 التشريعي يسالب المس ميت بإن اذ ال دس مت الت ويد

  بيت دولة االحتا  والمم كة اعردنية تحتفأ بالسيادة اعردنية ع ة المسجد 2444عرءة  )وادياتفاقية 
سامية المسجد  اعقصة. السيادة اعردنية دينية وقفية موروثة مت ناحية  ورمزية سيادية تد  ع ة عروبة وا 

انية. السرن الف سسيني رحب  ومازا  يرحب بالسيادة اعردنية ع ة اعقصة  عت في ذل  مت ناحية ث
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لة حد ما مت التدنيس. الترحيب الف سسيني ال ي غي المسئولية  حماية ل  مت الت ويد  ومت الت سيم  وا 
 الف سسينية عت اعقصة  ولكن  يعززها ويحمي اعقصة نفس .

بيرة  وقديمة  ومتعددة  وي وم ع ة تح ي  ا مأسسا  حكومية  وأخر  اعسماع الص يونية في اعقصة ك
شعبية وحزءية. ومت عناويت أسماع م: هدم اعقصة وءنا  ال يكل  وهو هدن كبير ت ت ي عنده الجماعا  
واعحزاب الدينية واليمينية  ولكت حتة ي"تي الزمت المناسب والظرن المناسب  فيمكت ال يام بت سيم ساحا  

ومت  صة جغرافيا وزمنيسا بيت المس ميت  والي ود  ع ة غرار ما تم في المسجد اسبراهيمي في الخ يل.اعق
المناسب تكثيف عم يا  استفزاز المس ميت واالحتكا  ب م يوميسا  ل وصو  إلة هدن الت سيم. اسجرا ا  

حددة ا ليا   وال  ية ال الص يونية الي ودية تجري في اعقصة بحسب رأية من جية  محددة اعهدان  وم
ترتب( بالمتدينيت ف (  أو باليميت ف (  بل هي خسة عامة ل جميع  وهي خسة ذا  برامف  وال تجري 

في  و  ما  أحداث ا جريسا عشوائيسا  بحسب مزاج فات أو عات. ال شي  عشوائي في اعقصة وال دس.
 ي بإخ اع المسجد اعقصة ل سيادة ت دم ن و : إت مناقشة الكنيس  الص يوني لمشروع قرار ي 

هو جز  مت المخس(  والمن ف  ولم يكت عما فرديا  أو عشوائيا. إن  مشروع مدروس  ومن     اسسرائي ية 
يدرس البيئة المح ية والعرءية واسق يمية  ويدرس الزمات  والتداعيا   وردود اعفعا   وال يغفل عت الموقف 

 اعردني الرسمي والشعبي.
وال مغامرة  في قرار فرض السيادة ع ة اعقصة  وهو مرتب( بحالة المفاو ا  مت  مفاج"ة توجد ال 

 ناحية  ومرتب( بالحالة العرءية المن كة والممزقة مت ناحية أخر .
كات رد فعل الدولة اعردنية جيدا  ولكن  ليس كافيسا. جيدا عت الحكومة قرر  سرد السفير الص يوني مت 

  السفير اعردني مت تل أبيب  وهو إجرا  دب وماسي يعبر عت الغ ب وعت رفض مشروع عمات واستدعا
وهو غير كان عت سرد السفير ال يس ( مشروع ال رار. لذا فاعردت في حاجة إلة تجميد العمل  ال رار.

رءما تساعد باتفاقية وادي عرءة  أو إلغائ ا  وفي هذه الحالة يتشكل  غ( ح ي ي ع ة المصال  اسسرائي ية 
 ع ة وقف مشروع ال رار قبل التصوي  ع ي .

إت ت"جيل التجميد أو اسلغا  قد يف د اسجرا  ت"ثيره إذا ما تم التصوي  ع ة مشروع ال رار  حي  مت المتوقع 
 أت يحوز المشروع ع ة أصوا  اعغ بية الازمة سقراره.

الوقف الفوري ل مفاو ا   ورءما مت خا   الموقف اعردني يحتاج إلة إسناد ف سسيني  رءما مت خا 
سامي  لذا أدعو الة ع د اجتماع سارئ لجامعة الدو   عرءي إجرا ا  أخر . ويحتاج إلة إسناد  وا 

العرءية  و خر لمنظمة التعاوت اسسامي  ويجدر بالمنظمتيت التوج  العاجل والمشتر  إلة مج س اعمت 
 الت ديدا  الص يونية ل مسجد اعقصة. واعمم المتحدة  وتحري  نشا  شعبي  د

 22/2/2102، فلسطين أون الين
 

 الفلسطيني"المطبخ"  .41
 معتصم حمادة
تتعمد ال يادة الف سسينية فرض التعتيم ع ة العم ية التفاو ية  وتحجم عت ت ديم ت ارير رسمية  خسّية إلة 

السياسية  أو هيئة ال يادة الع يا المعنية ال يئا  المعنية كال جنة التنفيذية في منظمة التحرير  أو ال جنة 
بالحوار الوسني  وتت صد أت ت دم مع وما  مجتزأة ال تساعد ع ة اتخاذ ال رار  ب در ما تأدي إلة 

لذل  لم تس ع ال جنة التنفيذية ع ة محا ر المفاو ا  بيت الفري  الف سسيني ب يادة الدكتور  الت  يل.
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ي ب يادة تسيبي ليفني. ولم تس ع ع ة مح ر أو ت رير واحد ل  ا  بيت صائب عري ا   والفري  اسسرائي 
الرئيس عباس ووزير الخارجية جوت كيري. ولعّل معظم ما يتسرب مت مع وما  إلة الجانب الف سسيني 
بفصائ   وج ات  المخت فة  هو مت وسائل اسعام اسسرائي ية التي تستسيع أت تس ع أكثر مت أي مسأو  

  ة وقائع العم ية التفاو ية ومجريات ا.ف سسيني ع
وال نعت د أت المس"لة تتع   ف ( بآليا  العمل الف سسيني وت اليده المتخّ فة ع ة الصعيد ال يادي  بل هي 
حا  "المسبخ" بدياس مت المأسسة.  عم ية م صودة ال دن من ا ت مي  المأسسة  وتغ يب دور الفرد وا 

ي ّم  إلة حاشيت  في الن ا  واالستشارة. وال يتخذ المسبخ صفة دائمة   و"المسبخ" هنا هو الرئيس  ومت
ف د يغادره أحد أع ائ   ب رار مت الرئيس  لفترة ثم ُيعاد إلة المسبخ بعد زمت. أي أت المسبخ يتشكل مت 

ما هم الذيت يواف وت الرئيس ع ة استراتيجيت  السياسية  ويكنوت ل  الوال  الدائم  وال يسمحوت إلة أبعد 
ع ي   وحريصوت ع ة عدم مناكفت   واعهم مت هذا  حريصوت ع ة كتم المع وما   وعدم الكشف إال عت 
 المساحة التي يرغب الرئيس الكشف عن ا بيت فترة وأخر   خدمة لتكتي  يعتمده هنا  أو يعتمده هنا .

رير في مناقشة العم ية التفاو ية  وكثيراس ما ان مك  ال جنة التنفيذية  أو ال جنة السياسية في منظمة التح
بح ور الرئيس أو بغياب  )ع ة الدوام بح ور رجا  المسبخ  وع ة الدوام ال تصل المناقشا  إلة 
خواتيم ا  وال يتخذ بش"ت أي مت ال  ايا المثارة قرار  حتة الرأي االستشاري عع ا  ال جنة التنفيذية  إذا 

 يتا م ووج ة نظر الرئيس  وتوج ات  السياسية. صّ  التعبير  ال يأخذ ب  إال إذا كات
مثل هذا الغموض في الموقف  ومثل هذه التناق ا  التي تسفو ع ة السس  بيت فترة وأخر   ومثل هذه 

 التسريبا  التي ت"كد بع  ا دوت أدنة ش   تدفعنا عت نستخ   التالي:
في اعسابيع الم ب ة. واتفاف اسسار قادم ال إت ال  ية الف سسينية م ب ة ع ة استح اف سياسي م ّم وخسير 

محالة كخيار سياسي ستحاو  الواليا  المتحدة أت تفر   ع ة ال يادة الف سسينية. أي أننا أمام مواج ا  
سياسية خسيرة تتمثل في ال جوم التفاو ي اعميركي اسسرائي ي  والذي يحمل في جعبت  مشروعّا ل حّل 

  في ظل اسصرار 41سسيني  وغمو اس ي ّف مست بل الف سسينييت داخل مناس  ينسف المشروع الوسني الف 
 ع ة "االعتران" بي ودية الدولة  أو ال بو  بحل " خر" ل ذا االعتران وقريب من .

ولعّل أف ل السرف وأقصرها لتفادي خسر ما هو قادم يتمثل في خسوتيت: رفض تمديد المفاو ا   
كيري  والعودة إلة حوار وسني ف سسيني سعادة رسم االستراتيجية  ورفض مشروع اسسار الم دم مت

الف سسيني البدي ة. هذا يتس ب ا ت مت ال و  الف سسينية  بفصائ  ا  وشخصيات ا وفاع يات ا االجتماعية 
 والث افية واالقتصادية والن ابية  أت تصو، لنفس ا أوسع ائتان وسني سقامة سّد وسني منيع  يغ   السري 

ساره  وي غ( ع ة ال يادة الف سسينية في مواج ة ال غ( اعميركي.  ع ة مشروع كيري وا 
 27/2/2102، النهار، بيروت

 

 ؟"المجلس" قررماذا بعد أن  .40
 عريب الرنتاوي 

الصحافة ووسائل اسعام وال يئا  الدب وماسية المعتمدة  ” قب ة أنظار“تحّو  مج س النواب باعمس  إلة 
اسسرائي ية  حي  كات مت الم رر  –لمناقشة والتصوي   يتع   بص ب العاقا  اعردنية فالمو وع قيد ا

التصوي  ع ة معاهدة السام مع إسرائيل  ثم تراجع اعمر إلة التصوي  ع ة سرد السفير اسسرائي ي مت 
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” معاهدةال“عمات واستدعا  السفير اعردني مت تل أبيب  واعرج  أت تدخا  كثيفة  حال  دوت و ع 
  ع ة بسا  البح  والتصوي .

ال رار صدر عت المج س باعغ بية  وهذا أمر ي ع الحكومة والبرلمات في مو ع حرج ... فإت أخذ  
الحكومة ب رار المج س  فإن ا تكوت قد قامر  بكل ما سع  الدولة اعردنية لتح ي   سوا  سنوا  وع ود  

وسي( ل  وميسر لج ود إحيا  عم يات  ومفاو ات   ولذل  مت خا  رسم صورة لألردت  كصانع ل سام و 
أثمات  ال يبدو أت الحكم والحكومة مستعدات لدفع ا  أق   ا ت  خصوصاس في هذا التوقي  الذي يمن  في  

ت أدار  الحكومة ظ رها ل رار المج س   كيري.اعردت  وع ة أرفع مستو   م مة الوزير اعمريكي جوت  وا 
اعخير  و عف  هيبت   وهذا أمر ليس في مص حة المج س وال الحكومة وال النظام اهتز  صورة هذا 

 السياسي اعردني في ن اية المسان ... فكيف ستتصرن الحكومة حيا  أمٍر ك ذا؟
أغ ب الظت  أت الحكومة ستبدي تف م ا لموقف المج س الغا ب والمندد بالمواقف والخسوا  اسسرائي ية  

ة بالم دسا  والرعاية اعردنية ل ا وع ي ا ... وست سع أشد التع دا  بعدم السما  خصوصاس ت   المتص 
سسرائيل المس ب ا أو اسسا ة ل دور اعردني في رعايت ا ... وقد تذهب التصريحا  في هذا االتجاه كل 

لكت ات  مذهب  في مسعة المتصا  غ ب النواب والشارع جرا  الص ف والغسرسة اسسرائي ييت.
تجيب الحكومة ل رار المج س  ف ذا يتعاكس مع حماس ا لم مة كيري وتشجيع ا ل  ع ة الم ي تس

واالستمرار  وصوالس بالمفاو ا  إلة حل الدولتيت  وا غاف م ف الو ع الن ائي بجميع بنوده  وبما يراعي 
واعوروءية  إنما  مصال  اعردت وحسابات  ... واحدة مت اعرصدة الكبيرة لألردت في عاقات  اعمريكية

يتج ة في موقف  الداعم ل سام مع إسرائيل وخيار المفاو ا  وحل الدولتيت ومبادرات  التي ال تن سع في 
 خواتيم ا الناجحة.سبيل دفع هذه العم ية حتة 

 ما الذي سيتعيت ع ة المج س فع   في حالة ك ذا؟
نة  االكتفا  بتسجيل موقف يعبر عت غ ب تراو  خيارا  المج س بيت حديت: اعو   سيناريو الحد اعد

دانة قواعدهم االنتخابية  التي هي الشعب اعردني ب    وق ي    حيا  الممارسا  العدوانية  النواب وا 
والت ويدية اسسرائي ية ... لي ف اعمر عند هذا الحد  كما حصل في مرا  ساب ة ... والثاني  سيناريو الحد 

لمج س ع ة سر  الث ة بالحكومة ورئيس ا  بد اس مت سر  الث ة بوزير الخارجية  اعقصة  ويتج ة في إقدام ا
ر ا  ناخبي م فحسب  بل هم ما وت  مثل هذا السيناريو  ي و : أت النواب لم ي صدوا تسجيل المواقف وا 
ت اقت ة اعمر  حجب الث ة عت هذه الحكومة  واشترا  سرد سفير  في المواج ة مع إسرائيل  حتة وا 

 ائيل واستدعا  سفيراالردت  لمن  الث ة عي حكومة قادمة.إسر 
وف اس لمتس با  السيناريو اعو  ... بيد أت ” تصريف اععما ”الحكومة قادرة ع ة العي  والتكيف  و

” الصادم“االنت ا  ل سيناريو الثاني  سيدفع الحكم والحكومة )رءما  التخاذ إجرا ا  قد تكوت مت النوع 
جرا  انتخابا  مبكرة  وهو أمر ال ي اب   ل نواب  ك"ت يج ري تسريع إقرار قانوت انتخابا   وحل المج س وا 

الشارع اعردني بكثير مت االستيا   بل لسالما قاب   مت قبل  بمظاهر الشماتة واالبت اج  وتذكروا ما حصل 
 رادة الشعبية.مع المج س السادس عشر  عندما اعتبر  اسرادة الم كية بح    بمثابة انتصار لإل

ال أرج  أت تصل اعمور إلة هذا الحد  ورءما يكوت المج س قد ح   غر   وبع  برسالت   بمجرد 
 ” ... كفة هللا المأمنيت شر ال تا ”التصوي  ع ة قرارا  اعمس و

ذا ما حاول  الحكومة امتسا  ص وة الغ ب النيابي بد  االصسدام ب ا أو الر وخ ل ا  سنكوت امام  وا 
ال ش  أت لكثير مت النواب دوافع نبي ة   اف  خر  مر وان  ة ب"قل قدر مت العواقب والتبعا .استح
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كما ي و  المثل الشعبي اعردني ... ” لم تب  ل ص   مسر “ل تصوي  ع ة قرار مت هذا النوع  فإسرائيل 
نما تنس   مت لكت بعض المواقف واعصوا  المرتفعة التي سف  ع ة سس  السياسة المح ية مأخراس  إ

في نساف النكاية بالحكومة ورئيس ا  وبع  ا نابع مت الخشية مت التعرض  بع  ا يندرجبواع  أخر   
 لات ام واالبتزاز  لكت المحص ة الن ائية: قرار عت مج س النواب بسرد سفير واستدعا   خر.
 27/2/2102، الدستور، عم ان
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 تسفي برئيل
ت دولة ي ودية وديم راسية. فاذا لم نحصل ع ة االعتران )بدولة ي ودية   فسيكوت ال تناقض بي‘

  قا  الوزير نفتالي بيني  في جزم. لكت في هذه المعادلة ’ل ف سسينييت دولة ونصف ويكوت لنا نصف دولة
ادة اسرائيل جمعنا معا كل العرب في المناس  التي ت ع تح  سي إذاالريا ية شيئا ليس ع ة ما يرام. عننا 

ماييت  1ألف عرءي اسرائي ي ونحو مت  210م يوت نسمة )م يوت و 1.7وسيسرت ا فسنحصل ع ة 
ونصف عرءي في ال فة وال دس الشرقية . ولت ن"خذ في الحسبات الم يوت ونصف الم يوت مت سكات غزة 

ماييت  2يل أكثر مت هنا عت غزة تخن  ا اسرائيل وال تسيسر ع ي ا ف (. وفي م اب  م يعي  في اسرائ
 باععدادي ودي ب  يل  ونصف م يوت  خروت في ال فة وشرقي ال دس وه بة الجوالت. وم ما نتاعب 

 حتة لو ُ م  ال فة الة الدولة الي ودية فستب ة أكثرية ي ودية في الدولة الموسعة.
التصور العام الذي لكت الخدعة الريا ية لبيني  ليس  هي اعساس عت االمر ا سر والُممرض هو 

يصاحب هذا الحساب البسي( والذي ير  أت الف سسينييت مواسني اسرائيل جز  ال ينفصل عت الدولة 
لم  إذاإن م جيب معاد ’. نصف دولة‘بالمئة ف ( فات بيني  ي  ي ع ة  70.2الف سسينية  وحتة لو كانوا 

يجب اظ ار عدم التسام  مع ‘ا ي ي: يمكت التخ   من  فمت الواجب سجن  في داخل غيتو. لكت اليكم م
نصف ‘كات عرب اسرائيل هم  إذا  يس ب بيني . لكت ما الذي يزعج : ’اعهوا  ال ومية لعرب اسرائيل

ذا  ’أهوا  قومية‘  فمت السبيعي أت تكوت ل م ’دولة ف سسيت كانوا في م ابل ذل  مواسني اسرائيل فمت  وا 
  عت الدولة التي يكوت نصف ا عرب بحسب ’نصف ف سسيت‘ م ع ة أن إلي مالمرفوض والمعيب أت ُينظر 

 ل ا أت تس ب االعتران بي وديت ا.سري ة بيني  ال يجوز 
فات س ب هذه الدولة احتكارا ي وديا مس  ا ل ويت ا ليس هو ’ ي ود‘كات ارءعة أخماس ا  إذاوالح ي ة أن  

المنس  واالحصا  اي ا ليسا هاديا ي دي  لكت ديم راسية تدافع عت نفس ا بل عنصرية تدافع عت نفس ا.
مت يفترض أت يف م في ال وغرثما   ف ا عمت يع م أن  أصبح  توجد ا ت دولة ونصف دولة ي ودية في 
حدود الوعد االل ي عت بيني  ورفاق  مت اليميت يسعوت الة أت يمحوا مت الوعي ح وف عرب اسرائيل 

 مواسنيت الي ود وأت يعر وهم مثل ُدمل يشو  ع ة اتصا  الدولة ومكانت م الدستورية باعتبارهم مساويت ل
 الي ودي.

كات ليبرمات ير  الحل مت وج ة نظر فا  مستعد عت ُي ي  جدار مزرعت  بشر  أت تكوت الحيوانا   إذا
 الوحشية في الجانب الثاني  فات بيني  ي تر  حا أفظع وهو جعل العرب في اسرائيل شفافيت با هوية وال

كان  المحكمة الع يا منذ كات اهاروت برا  تعمل ‘ بواع  وبا تاريخ ب"ت يصبحوا في االكثر ُنصبا عنفس م.
  ي و  بيني  مت ما. وهي نفس المحكمة ’ع ة الدوام في تغيير التوازت وافرا، الدولة مت معناها الي ودي

كسر  سميع والمزرعة وءي  جت في ق ية عدم شمل ثا  قر  عرءية وهي  7027الع يا التي حكم  في 
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هذا التمييز معدود اي ا في التمييزا  السافرة الموجودة. وهي ‘في قائمة ب دا  التف يل الوسني عت 
 ’. مصابة في نتيجت ا بواحدة مت التفري ا  المريبة جدا وهي التفرقة ع ة أساس قومي

ة )نسبة الة بيني   االجتياحية التي تنغمس ويشير هذا الحكم زيادة ع ة التمييز ا ثم الة ث افة البينيتي
الحكومة ك  ا في ا حتة احتيف الة المحكمة الع يا كي ت وي يدها. لكت يوم المحكمة الع يا اي ا سي"تي  كما 

ليس أحد في هذه الحكومة بريئا مت هذه ال ذارة وال سيما اولئ  الذيت يرفعوت راية المساواة  يمكت أت ُنخمت.
واحتف وا في هذا االسبوع بنصرهم الُمختل. إت المجموع ال ومي  م في الح ي ة أق ية في عب  الخدمة 
   والة بوت ة الص ر العسكرية. ’العب ‘ي ودية اخر  الة 

لكت لم يتحد  أحد من م عت المساواة في الح وف لُخمس الدولة الي ودية التي أصبح  المعيار اعع ة 
 لكون ا ديم راسية اي ا.
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 مخيم اليرمو  ينتظروت الستام المساعدا في  الاجئوت الف سسينيوت 
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