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 وقتحماس ستستعيد قوتيا وقدراتيا سريعا والمواجية القادمة مسألة : دراسة إسرائيمية 2
لسػادات دف سسػرائيؿ حتتػت الدديػد مػف الناصػرة ػ زىيػر دنػدرا سأ ردت دراسػي جديػدة صػادرة عػف مركػز بػي ف ا

اإلنجػػػازات عػػػي عمميػػػي عػػػام د السػػػحاب هػػػد رطػػػاع  ػػػزةة منيػػػاة رػػػدرتيا عمػػػ  مفاجػػػ ة حمػػػاسة  رتػػػؿ رائػػػدىا 
الدسػػػكراة الدػػػييد دحمػػػد الجدبػػػراة  تػػػدمير مدظػػػـ دسػػػمحتيا اإلسػػػتراتيجيية كمػػػا دنيػػػا د بتػػػت لمدػػػالـة  لػػػيس 

المهػػػاد لمصػػػ ارير المدػػر ؼ باسػػػـ التبػػي الحديديػػػية  الػػػذا لمتنظيمػػات الفمسػػػطينيي عتػػطة نجاعػػػي ددا  النظػػاـ 
 اعترض األ مبيي الدظم  مف الص ارير الفمسطينيي التي تـ سطالريا باتجاه سسرائيؿ.

عال ة عم  ذلؾة رالت الدراسي التي ُندرت عم  م رع المركز سف اليج ـ عمػ  رطػاع  ػزة حتػؽ مكسػبا ىامػا 
اعيات دف اليج ـ المحتمؿ دْ  المفترض عم  سيػرافة  لكػف بالمتابػؿة  ى  دف الد لي الدبريي ال تخد  مف تد

دددت الدراسي عم  دف عدـ رياـ جيش االحتالؿ بدمميي بريي  اسدي النطاؽ سمح لحماس بتص ير الم اجيي 
األخيػرة عمػ  دنيػا انتصػار لػوة كمػا دف امتنػاع سسػرائيؿ عػف الػدخ ؿ بريػا لتطػاع  ػزةة سػُيبتي سمكانيػي تيريػب 

محي رائمي لُتديد حماس  الحركات األخرى تسمحيا  انيية  بالتالية بحسب مدد الدراسية د. سيتاف دميرة األس
 عإف الم اجيي التادمي بيف الطرعيف ىي مس لي  رت ليس سالة عم  حد تدبيره.

ركي  ساؽ رائال سف األىداؼ المدمني لدمميي عام د السحاب كانت محد دةة  دممت دؿ التدرات الدسكريي لح
 حماسة  استدادة ردرة الردعة  السماح لسكاف جن ب سسرائيؿ لمد دة سل  الحياة الطبيديي.
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ة كما دف   تابدت الدراسيأ كانت تكتيكات الخداع اإلسرائيميي مفيدة لمفاج ة حماس بد ف ت ريت  حجـ اليجـ 
سػػتراتيجي لحمػػاس االسػػتخبارات عممػػت بدػػكؿ ممتػػازة األمػػر الػػذا مكػػف سػػالح الجػػ  مػػف تػػدمير السػػالح اإل

( بديػػدة المػػدىة كمػػا دف ا تيػػاؿ الجدبػػراة بػػردا الدراسػػية ىػػ  سنجػػاز  عػػؽ كػػؿ 5 المتم ػػؿ عػػي صػػ ارير  عجػػر
 المتاييس  المدايير.

بالمئػي مػف الصػ ارير التػي ُدطمتػت مػف التطػاعة عػال ة عمػ   88كما دف التبي الحديديػي نجحػت عػي اعتػراض 
األجيػػزة األمنيػػية األمػػر الػػذا ددى سلػػ  عػػدـ متتػػؿ الدديػػد مػػف  ذلػػؾة عػػإف تصػػرؼ السػػكاف كػػاف  عػػؽ تدميمػػات

اإلسرائيمييف خالؿ دياـ المدركي ال مانيي.  زعمت الدراسي دف الجيش اإلسرائيمية  خػالؿ الدمميػية اتخػذ جميػع 
ددػػكاؿ الحيطػػي  الحػػذر لدػػدـ المػػس بالمػػدنييفة الػػذيف ال عالرػػي ليػػـ بالتنظيمػػات الفمسػػطينيية مدػػددة عمػػ  دف 

دد التميػؿ مػف الهػحايا الفمسػطينييف مػف المػدنييف سػػاىـ سلػ  حػد كبيػر عػي انخفػاض الهػ ط الػد لي عمػػ  الدػ
 سسرائيؿ.

 دهاعت الدراسي دنو نظرا لمت يرات عي ال طف الدربي بدد 'الربيع الدربي'ة  تحديدا عي مصرة ُسمدت الدديػد 
لمنطتػػية  لكػػف عمميػػي عػػام د مػػف األصػػ ات التػػي دػػككت بتػػدرة سسػػرائيؿ عمػػ  دػػف دا عمػػؿ عسػػكرا عػػي ا

السػػحاب د بتػػت دف سسػػرائيؿ لػػف تتػػردد عػػي التحػػرؾ عنػػدما يتدػػرض دمنيػػا التػػ مي لمخطػػرة  عػػال ة عمػػ  ذلػػؾة 
د بتػػت الػػرئيس المصػػرا محمػػد مرسػػي  ارديػػي  عمػػ  الػػر ـ مػػف ل تػػو الخطابيػػي المتدػػددةة تمكػػف مػػف هػػبط 

 حماسة عم  حد ر ليا.
ف سسػرائيؿ تتمتػع بالػدعـ الدبم ماسػي األمريكػية   بػت ديهػا دف الحػديث باإلهاعي سل  ذلػؾة د بتػت الدمميػي د

عػف عتػ ر عػي الدالرػات بػيف  ادػنطف  تػؿ دبيػب لػػـ يكػف ليػا صػمي بػال ارعة سذ د بػت الػرئيس د بامػا عػي عترتػػو 
لتػي ال انيي ب ف دعمو إلسرائيؿ كاف  ما زاؿ صمباة  دف الدالري بيف البمديف ر يي  متيني. دما عف األصػ ات ا

دطمتت عي سسرائيؿ احتجاجا عم  عدـ رياـ الجيش بالدمميي الدسكريي البريػية عتػد دكػدت سسػرائيؿ لحمػاس د ال 
 لمدالـ  انيا ب نيا عم  استدداد لممخاطرة بحياة جن دىا مف دجؿ حمايي نفسياة  ب نيػا حساسػي جػدا لمهػحايا 

 الذيف يستط ف مف طرعياة عم  حد ر ؿ مدد الدراسي.
لدراسػػي سلػػ  تػػداعيات الدمميػػي األخيػػرة هػػد حمػاس عػػي التطػػاع عمػػ  اليجػػ ـ المفتػػرض دْ  المحتمػػؿ  تطررػت ا

لتػػدمير المندػػلت الن  يػػي اإليرانيػػية سْف كػػاف اليجػػ ـ مػػف ربػػؿ دمريكػػا دْ  مػػف ربػػؿ سسػػرائيؿة  رالػػت سف طيػػراف 
ف التهػا  عمػ  األ مبيػي رامت بتز يد  كالئيا عي المنطتية حزب اهلل  حماس بػلالؼ الصػ اريرة  بالتػالي عػإ

الساحتي مف ص ارير حماس بديدة المدى تُتمؿ مف الخطر الذا ستتدرض لو الد لي الدبريي مػف الجنػ ب عػي 
 حاؿ اليجـ  عم  سيرافة مدددة عم  دف الدمميي منحت إلسرائيؿ الحريي عي تركيز جي دىا عم  سيراف.

ا رهػت عمػ  كػـٍ كبيػٍر مػف مصػادر المدم مػاتة دا دما عف التتصير عي الدمميي األخيػرة عتػاؿ د. دػمير سنيػ
الدمال ة عي رطػاع  ػزةة  سػتحتاج سسػرائيؿ سلػ   رػت كبيػر إلعػادة بنػا  دػبكي الدمػال  التػي رامػت بتز يػدىا 
بالمدم مات الدريتي ح ؿ الجدبرا  ح ؿ دماكف الص ارير اإلسػتراتيجيية كمػا دف التتصػير ال ػاني نبػع مػف دف 

سػػمبيا إلسػػرائيؿة ألف األىػػداؼ التػػي ُحػػددت لمدمميػػي تػػـ سنجازىػػا عػػي األيػػاـ األ لػػ ة  سطالػػي دمػػد الدمميػػي كػػاف
 بالتالي عإف الحؿ ال حيد الذا بتي دماـ الجيش اإلسرائيمي ىػ  االجتيػاح البػراة  ىػ  األمػر الػذا لػـ يتػـ بػو 

ع  زيػادة الخسػائر عػي بنا  رػرار المسػت ى السياسػية مدػيرا سلػ  دف التػرار بدػدـ االجتيػاح البػرا نبػع مػف ارتفػا
كػػػال الجػػػانبيفة كمػػػا دف الحك مػػػي دخػػػذت بدػػػيف االعتبػػػار الهػػػ  ط الد ليػػػي المتزايػػػدة  احتمػػػاؿ تػػػ ج  الحممػػػي 
الدالميػػي لنػػزع الدػػرعيي عػػف الد لػػي الدبريػػية كمػػا دف تػػؿ دبيػػبة دهػػاؼ الباحػػثة ليسػػت مدنيػػي بإعػػادة احػػتالؿ 
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لدراسػػي عمػػ  دف اليجػػ ـ البػػرا ال اسػػعة ىػػ  الحػػؿ التطػػاع  تػػ لي المسػػع ليي عػػف سػػكانوة  مػػع ذلػػؾة دكػػدت ا
عادة ر ة الردع لمجيش اإلسرائيمي.  ال حيد لتدمير ردرات حماس  التنظيمات األخرى  ا 

 خمصت الدراسػي سلػ  التػ ؿ سف عػدـ اجتيػاح التطػاع خمػؽ مدػكمتيفأ األ لػ  دف حمػاس  التنظيمػات األخػرى 
ل انيية  ىي دك ر خط رة تتمح ر عي دف اليج ـ البرا عتط ستتدجع عي م اصمي استفزاز سسرائيؿة  المدكمي ا

يسػػمح إلسػػرائيؿ بالسػػيطرة عمػػ  ال هػػع   رػػؼ تيريػػب األسػػمحي سلػػ   ػػزةة  عميػػو عػػي ظػػؿ الظػػر ؼ الراىنػػي 
 التجارب السابتية عإف حماس ستستديد ر تيػا  رػدراتيا الدسػكريية  الج لػي التادمػي ليسػت سػ ى مسػ لي  رػتة 

 دراسي.عم  حد تدبير مدد ال
 6/21/1021، القدس العربي، لندف

 
 " االستيطاني : لدينا ما نقولو ونفعمو لمنع مشروع "عباس 

دكد الرئيس محم د عباسة دمسة عم  دف ىناؾ ما يمكف دف نت لو  نفدمو لمنع  أنائؿ م س  - راـ اهلل
بمديني التدس  "اد ميـ مداليو"االستيطاني الذا دعمنت عنو سسرائيؿ معخرا لربط مست طني  ""مدر ع 

ىذا مدر ع خطيرة  خط دحمر ال يمكف السك ت "المحتمية  عصؿ  سط الهفي عف جن بيا.  راؿ الرئيس 
عميوة  د عزنا لمت  سل  مند ب عمسطيف لالتصاؿ مع دميف عاـ لألمـ المتحدةة  رئيس مجمس األمف الد لية 

 ."ة التالييلنرى رد د الفدؿ عم  الترار االستيطانية  ندرس الخط  
 كاف الرئيس يتحدث دماـ حدد مف الصحفييف  الكتاب الفمسطينييفة استتبميـ لمتكريـ بمتر الرئاسي براـ اهللة 
 دكر كؿ صحفي راؿ كممتو بحريي  رناعوة  طم نيـ عم  حاهر  مستتبؿ حريي الردا  التدبير المعيد 

  المدارض.عي سطار التددديي  الديمتراطيي.
يس ال زرا  د. سالـ عياضة  دميف عاـ الرئاسي الطيب عبد الرحيـة  الناطؽ باسـ الرئاسي  حهر المتا  رئ

سف  رؼ الجرح الفمسطيني النازؼ "نبيؿ دب  ردينية  نتيب الصحفييف د. عبد الناصر النجار.  راؿ الرئيس 
كي حماس تس ؼ المتم ؿ باستمرار االنتساـ هر رة ممحية نحف دجرينا اتصاالت مع الجانب المصراة  حر 

 ."التاىرةة الند اليا اآلف بانتخاباتيا الداخميي سل عي الت جو 
التيادة دكمت لجني لبحث الي ـ التالية تهـ خبرا  ران ف د لي  دبم ماسييف لبحث كاعي " عباس راؿ 

ة لبحث المسائؿ التان نيي  كيفيي  در ط     رت التهايا خاصي التان نيية  ستبدد اجتماعاتيا مسا  اليـ 
الييئات  المنظمات الد ليي التي ال تحتاج سل  طمب خاص لنيؿ الده يي  عي م اجيي ررار  سل االنهماـ 

األطراؼ الد ليي  سل ت جينا "  دهاؼة "" حدة استيطانيي عي المنطتي المسماة  سسرائيؿ بنا  
ذا لـ تنجح عسنمج  سل  كؿ األساليب المدر   .  راؿ الرئيس "عي  التان نييلمنع ىذا الترار الخطيرة  ا 

اإلجرا ات اإلسرائيميي عي األرض الفمسطينيي باطمي   ير ران نيي  يجب دف تزاؿة  عؽ التان ف الد لية "
 ." اآلف بصفتنا الجديدة عي األمـ المحتمي نحف د لي محتمي تنطبؽ عمينا اتفاريي جنيؼ الرابدي

 //الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 
 في السويس حافظ سالمة وُيؤكد عمى الثوابت الفمسطينيةالشعبية المقاومةتقبؿ قائد ىنية يس 

رائد المتا مي الددبيي عي  األربدا استتبؿ رئيس ال زرا  الفمسطينية سسماعيؿ ىنيية أ نبيؿ سن ن  -  زة
متهامف مديني الس يس المصريية حاعظ سالمية  الذا ردـ سل  رطاع  زة عم  ردس  عد ددبي مصراة ل

 مع الفمسطينييفة بدد الدد اف اإلسرائيمي األخير.
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عدرات الدباب المصرييفة المتهامنيفة لمتدبير  -الذا  صؿ  زة عبر مدبر رعح الحد دا - هـّ ال عد
 عف رعهيـ لمدد اف اإلسرائيمي هد الفمسطينييفة عيما يحمؿ ال عد مساعدات  ذائيية  ا  ا يي.

 " مرة الفتح"
ىنّيي" بال عد المصرا الزائرة  اصفًا سالمي بػ"دير المجاىديف"ة الذا زار  زةة بدد دف مف جيتوة رحب "

 رؼ عم  ردس مجاىدا مصر منذ دربدينيات الترف الماهية  ما ربميا عي محطات جياديية دعاعًا عف 
 درض عمسطيفة  دكناؼ بيت المتدسة عي س ريا  الفم جي   زة.

دف زيارة دير المجاىديف  -عي منزلو بحي الداطئ عي مديني  زة -المصرا اعتبر ىنّيي خالؿ لتائو بال عد 
سالمي ىي " مرة الفتح" الذا دعتب النصرة مت جيًا بالدكر سل  اهلل الذا سدد رميات المتا مي الفمسطينيي 

 هد االحتالؿ.
سن ات تزيد  "ديخنا الفاهؿ يا حجًي عم  الناسة يحمؿ عم  كاىمو  خاطب ىنيية الدير سالمية رائاًلأ

عامًاة يحكي رصي الجياد  ددبيات المتا مية رصي عمسطيف  التدس  األرص "ة مدبيًا سالمي ب بي  عف 
دي ب األنصارا ي ـ خرج مف مديني رس ؿ اهلل صم  اهلل عميو  سمـة سل  دس ار التسطنطينيية ع كرمو اهلل 

 بالديادة عي سبيمو.
نو لدرؼ عظيـ دف نستتبؿ درة الزمافة الذا  دهاؼأ" لمدير عي كؿ م طف درؼة عالمي   منارة بارزةة  ا 

 ظؿ بإيمانو   تاعتو الجياديية  حرصو عم  عمسطيفة  تحريكو ل  رة الربيع الدربي عي مصر".
 الدور المصري

"سّف لمصر المكاف  المكاني  التيادة   تطرؽ رئيس ال زرا  لد ر مصر عي دعـ الفمسطينييفة سذ راؿأ
يا تديد كتابي التارير لألمي الدربيي  اإلسالميية عيي ردس جسد األمية  ال حياة لمجسد بد ف  الريادةة سن

 الردس".
 ددار ىنيية سل  دّف النصر الذا تحتؽ عي  زةة يد د الفهؿ عيو سل  اهللة  ـ لألسباب األرهيي المتم مي 

"سّف  متا مي الفمسطينيية مهيفًاأبالمتا مي  رميات المجاىديفة كما ال طا  السياسي الذا  عرتو مصر لم
 النصر الذا تـ سعالنو مف التاىرةة ى  بحجـ ديدا  مصر  مكاني مصر".

 لفت سل  دف اتفاريي كامب ديفيدة دعدت االحتالؿ لالستفراد باالنتفاهي الفمسطينيي األ ل ة  جّرت منظمي 
اإلسرائيميية لكّف ع دة مصر سل   ة كما مررت بدض المداريع"سسرائيؿ"التحرير الفمسطينيي لالعتراؼ بػ

حداث الت ازف سيهع حدًا لػ"بمطجي االحتالؿ".  م رديا  ا 
 الثوابت الفمسطينية

 ددد ىنيي عم    ابت حك متوة التي ال تت ير  ال تتبدؿة  المتم مي عي دف درض عمسطيف تمتد مف بحرىا 
ندرعياة  حركي المتا مي اإلسالميي "ىذه عمسطيف التي  سل  نيرىاة  مف جن بيا سل  دمالياة م هحًاأ

 حماسة ستحتفؿ بذكرى انطالرتيا بدد دياـة سل  دف تتحرر عمسطيفة  لف تتنازؿ عف دبر  احد منيا".
"درض عمسطيفة ىي درض  رؼ سسالمية  الطريؽ لتحريرىا ى  المتا مية  الجياد  الصم دة   حدة   راؿأ

 لتدسة  عمسطيفة  لف نهؿ الطريؽ".الددبة  دعـ األمية ألف الب صمي م جيي نح  ا
 //فمسطيف أوف اليف، 
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 المقبؿ االثنيف أنقرةعباس يزور  
ي  بي آاأ راؿ السفير الفمسطيني لدى دنترةة نبيؿ مدر ؼة األربدا ة سف الرئيس الفمسطيني محم د  -دنترة 

طي األ ل  لو بدد سعالف عمسطيف المتبؿة لتك ف المح اال نيفعباسة سيز ر الداصمي التركيي دنترةة ي ـ 
 كد لي مراربة  ير عه  عي منظمي األمـ المتحدة.

 د هح مدر ؼة عي حديث ل كالي األناه ؿة دف عباسة سيمتتي خالؿ الزيارةة بالرئيس التركي عبد اهلل 
تيدؼ    ؿة  رئيس ال زرا  رجب طيب درد  اف   زير الخارجيي دحمد دا  د د  م ة مديرًا سل  دف الزيارة

سل  تتديـ رسالي دكر  تتدير لتركياة عم  م ارفيا الداعمي لمتهيي الفمسطينيية  التي تجّسدت آخرىا عي 
دعميا لحص ؿ عمسطيف عم  االعتراؼ كد لي مرارب عي األمـ المتحدةة  حه ر  زير خارجيتيا لألمـ 

 المتحدة  مداركتو ال عد الفمسطيني لحظي االعتراؼ.
 //، القدس العربي، لندف

 
 دموع العرب عمى غزة بؿ نريد مدافعيـ نريدال فتحي حماد:  

ة عتحي حّماد األربدا ة بهر رة انسياب الماؿ  زةي  بي آاأ طالب  زير الداخميي عي حك مي  - زة 
ة الدربي الحبيس عي البن ؾ األمريكيي  األ ربيي لدرا  السالح لممتا مية رائاًل ال نريد دم ع الدرب عم   ز 

 د  حدي يـ عي الفهائيات بؿ نريد مداعديـ.
خالؿ اليج ـ اإلسرائيمي األخير  "الديدا   الجرح   التادة" راؿ حّماد عي حفؿ درامتو  زارة الداخميي لتكريـ 

نما تحتاج مف يدعميا "عم  التطاعة سف   زة ال تحتاج عي المرحمي الحاليي األد يي  المناصرة بالكممي عتطة  ا 
 ."سالح لدحر االحتالؿبالماؿ  ال
ة مهيفا ال نريد "ىذه رسالي لمد ؿ الدربيي  اإلسالميي لمد المتا مي الفمسطينيي بالماؿ  السالح" دهاؼ 

 عم   زة د  حدي يـ عي الفهائيات بؿ نريد مداعدكـ. "دم ع الدرب"
الم اجيي حت  تحرير لدينا تصميـ دكبر عم  "ة  لكنو راؿ "ددرس  دعنؼ" ت ّرع دف تك ف المدركي المتبمي 

كؿ عمسطيف بجيد المتا مي  الفصائؿ  األجيزة األمنيي  اإلعالمييف  الط ارـ الطبيي  ىـ كميـ يداعد ف عف 
 ."ال طف ب سمحي مختمفي

 //القدس العربي، لندف، 
 
 فيذا يعني نياية عممية السالـ "" اي عريقات: إذا قررت "إسرائيؿ" البناء في  

 سسرائيؿرررت  سذاتأ راؿ كبير المفا هيف الفمسطينييف صائب عريتات ل كالي عرانس برس " كاال -التدس 
بنيايي  سسرائيمياندتبر ىذا ررارا  عإننا صادرت عم  ررارات االستيطاف عييا  البد  عي البنا  عي منطتي سا 

 حديث عف السالـ عي المستتبؿ".عرصي لم ألييحؿ الد لتيفة  ى  نيايي  بإنيا  سسرائيمياعمميي السالـ  ررارا 
 د  دياما األمرادترط عدـ الكدؼ عف اسمو راؿ ل كالي عرانس برس ""رد يست رؽ  سسرائيمي كاف مسع ؿ 

 رميمي". دخرىيمر بمراحؿ  دف حت  سن ات لمم اعتي عميو  بددىا يجب  دديرا
 //األياـ، راـ اهلل، 

 
 
 ع الحكومة الفنزويميةاتفاقيات م توقع  السمطة الفمسطينية 
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 ردت د لي عمسطيفة عدرة اتفاريات مع الحك مي الفنز يميية عي المجاالت السياسيية  أسما - راـ اهلل
  االرتصاديية  الصحيية  الزراعيية  السياحيية  ال تاعيية  الرياهيي.

ي دممت  الث اتفاريات  راؿ بياف صادر عف  زارة الخارجيية مسا  الي ـ األربدا ة سف االتفاريات السياسي
سحداىا تنص عم  سل ا  ت ديرات السفر بيف البمديف لحاممي الج ازات الدبم ماسيية  األخرى تنص عم  
سل ا  ت ديرات السفر لحاممي الج ازات الداديية باإلهاعي سل  اتفاريي المدا رات السياسيية مديرا سل  دف 

 لداديي الفمسطينيي تدتبر األ ل  مف ن عيا.اتفاريي سل ا  الت ديرات المتدمتي بالج ازات ا
 دهاؼ دنو جرىة كذلؾة سررار خطي بنا  مستدف  لمدي ف عي عمسطيفة  نتؿ ممكيي سكف السفير 

 الفمسطيني الذا ردمتو الحك مي الفنز يميي سل  ممكيي منظمي التحرير الفمسطينيي.
 زاريي الفمسطينيي الفنز يميية مف الجانب   رع عم  االتفارياتة التي جا ت عي اختتاـ دعماؿ المجني ال

الفمسطيني كؿ مفأ  زير االرتصاد ال طني ج اد الناجية   زير الزراعي  ليد عساؼة   زير الصحي ىاني 
عابديفة   زيرة السياحي ر ال مدايدية باإلهاعي سل  سفير عمسطيف لدى عنز يال عريد ص افة  عف الجانب 

 تردس كؿ مف  زير الدع ف الخارجيي رياض  سطينييفة  عدد مف ن اب ال زرا .الفنز يمي نظرا  ال زرا  الفم
 المالكي  نائب رئيس الجمي ريي الب ليفاريي الفنز يميي ريكارد  مينينديسة حفؿ ت ريع االتفاريات.

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 
 اهلل لممرة األولى الديف الشاعر يشارؾ في اجتماع لمسمطة براـ  ناصرنائب ىنية السابؽ  

عتدت السمطي الفمسطينيي برئاسي محم د عباس اجتماًعا عي مديني راـ اهلل مسا  دمس ال ال ا  أ راـ اهلل
بحه ر دعها  المجنتيف التنفيذيي لمنظمي التحرير الفمسطينيي  المجني المركزيي لحركي "عتح"ة  دخصيات 

 داعر المتّرب مف حركي "حماس".عمسطينيية مف بينيا ال زير السابؽ ناصر الديف ال
 راؿ الداعرة الذا د ؿ منصب نائب رئيس ال زرا  الفمسطيني عي الحك مي الدادرة التي تردسيا سسماعيؿ 

ة  الذا يدارؾ أل ؿ مرة عي االجتماعة سنو "دارؾ عي االجتماع بصفتو دخصيي  طنيي ىنيي عاـ 
لجاف مف بيف دعهائيا لمتابدي الدمميي السياسيي  التنظيميي عمسطينيية  دف التيادة الفمسطينيي رررت تدكيؿ 

الخاصي بتطبيؽ ررار األمـ المتحدة بد ف عه يي د لي عمسطيف"ة مدددا عم  دف "البد  عي خط ات 
 المصالحي سيك ف خالؿ دسب عيف عم  دبدد تتدير"ة حسب ر لو.

 ة التادمي بدد اإلنجاز األممي  دكد الداعرة عي بياف صحفي تمتت "ردس برس" نسخي عنو دف "الخط
نيا  ممؼ االنتساـ  بحص ؿ عمسطيف عم  عه يي األمـ المتحدة بصفي مراربة ىي لممصالحي ال طنيي  ا 
سل   ير رجدي"ة مديًرا سل  دف "ىذا الممؼ عم  سمـ د ل يات التيادة الفمسطينيية  ىناؾ ن ايا صادري 

 الحي الداخميي"ة كما راؿ. حتيتيي مف كاعي األطراؼ لمدر ع الفدمي بالمص
 //قدس برس، 

 
 
 
 
 العامة األمواؿناىبي : االعتراؼ بدولة فمسطيف سيمكننا مف استرداد ىيئة مكافحة الفساد 
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أ سف حص ؿ عمسطيف األربدا راؿ رئيس ىيئي مكاعحي الفساد الفمسطينيي رعيؽ النتدي أ  ليد ع ض -راـ اهلل 
دةة سيمكننا مف تط ير مست ى اتصاالتنا مع الد ؿ األخرى لتفديؿ استرداد عم  د لي مرارب عي األمـ المتح

 األدخاص المتيميفة  األم اؿ التي تدتبر مف دم اؿ الددب الفمسطيني.
الداري  األد اؿعاما مع   كانت محكمي جرائـ الفساد الفمسطينيي حكمت ربؿ دي ر  يابيا بالسجف لمدة 

الـ الذا كاف مستدارا ارتصاديا لمرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرعات عم  محمد رديد المدر ؼ بخالد س
 الددب الفمسطيني. دم اؿبتيمي اختالسو مالييف الد الرات مف 

ممي ف د الرة  عاما مع األد اؿ الدارية  رامي ماليي ردرىا  لمسجف  سهاعي تهمف حكـ المحكمي 
ـ( المستدار االرتصادا السابؽ لدرعات  المدير الداـ عبدا رديد  خالد سال "محمد برىاف"عم  المتيـ 

دركي الخدمات االستداريي التابدي لمصند ؽة  سدارةالسابؽ لصند ؽ االست مار الفمسطيني  رئيس مجمس 
 .األم اؿبتيمي االختالس الجنائي  تيمي  سؿ 

ديد نجابة  خالد عبد  ددانت المحكمي باإلهاعي سل  رديد  ال ي متيميف آخريف ىـ  ليد عبد الرحمف ر 
ة  حكمت عم  النجاب ال ني خالد عراة  دركي خدمات االستدارات اإلداريي المساىمي المحد دة 

مالييف د الر بتيمي التدخؿ عي االختالس الجنائي  سني دد اؿ دارية   رامي ماليي ردرىا  بالحبس 
مالييف د الرة  داري   رامي ماليي ردرىا سني دد اؿ  ة  حكمت عم  خالد الفرا بالحبس األم اؿ  سؿ 

مالييف د الر باإلهاعي سل  حؿ الدركية  صادرت المحكمي  ب رامي ماليي ردرىا   عم  دركي 
لزاميـ دا المتيميف األربدي برد المتحصالت  األم اؿ المحج زة لممدانيف  التي تتدر بمالييف الد الراتة  ا 

 ا دمريكيا.د الر  الجرميي البال ي 
 //القدس العربي، لندف، 

 
 إلى مقاطعة شاممة لمبضائع اإلسرائيمية يدعو صالح رأفت 

طالب صالح ردعتة عه  المجني التنفيذيي لمنظمي التحرير الفمسطينيية بالرد عم  الترار اإلسرائيمي أ راـ اهلل
نيية مف خالؿ متاطدي داممي لمبهائع التاهي بتجميد تح يؿ الرسـ  الهريبيي  المتاصي( لمسمطي الفمسطي

 اإلسرائيميي.
 دعا ردعت عي بياف لو تمتت "ردس برس" نسخي عنو اتحاد ال رؼ التجاريي  الصناعيي  الزراعيي الفمسطينيي 

 سل  الدمؿ ع رًا مع التجار  الدركات الصناعيي ل رؼ استيراد المنتجات  الم اد األ ليي اإلسرائيميي.
م  ىذا الترار اإلسرائيمي الذا يستيدؼ محاصرة ددبنا ماليًا يتطمب مف ددبنا  ريادتو  اعتبر دف "الرد ع

ال طنيي  كؿ المعسسات الرسميي  الددبيي  األىميي الفمسطينيي عرض متاطدي داممي لكؿ المنتجات 
منتجات  الخدمات اإلسرائيميية سهاعي لكاعي السمع المست ردة عبر  كيؿ سسرائيمية  االستداهي عنيا بال
 الفمسطينيي  تمؾ المست ردة مف الد ؿ الدربيي الدتيتي  الد ؿ األجنبيي الصديتي عبر  كيؿ عمسطيني".

 //قدس برس، 
 
 
 
 دبموماسي دولي لوقؼ االستيطاف  بتحرؾ"خارجية غزة" تطالب  
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خارجيي عي د ؿ الدالـ (ة  زارات ال/طالبت  زارة الدع ف الخارجيي الفمسطينيي عي  زةة األربدا   أ  زة
باستدعا  السفرا  اإلسرائيمييف  مناردي م ه ع االستيطاف مديـة باإلهاعي لمطالبي ال زارة كاعي دعها  
الجياز الدبم ماسي الفمسطيني سل  االستفادة مف االعتراؼ بفمسطيف كده  مراربة  التكاتؼ مع الد ؿ التي 

  محكمي الجنايات الد ليي لمجـ االحتالؿ مف التمادا عي استدعت سفرا  تؿ دبيب  نتؿ ممؼ االستيطاف سل
 جرائمو بحؽ الفمسطينييف  درهيـ.

 استنكرت ال زارة اإلجرا ات االستيطانيي  مصادرة األراهي التي تت ـ بيا سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي عي 
 لمديني.(  حدة استيطانيي عي امديني التدسة  التي لـ يكف آخرىا اإلعالف عف بنا   

 //قدس برس، 
 
 لمعاناة أىالي األسرى خالؿ الزيارة  وزارة األسرى تطالب بضرورة وضع حد   

استنكرت  زارة األسرى  المحرريف عي  زة ما يتدرض لو ذ  دسرى رطاع  زة خالؿ زيارتيـ ألبنائيـ أ  زة
داممي مف ربؿ المجندات داخؿ السج ف مف سياسي التفتيش الدارا المييف  ال ير دخالري  س   الم

 اإلسرائيميي  بطريتي  ير مسب ري عي د ؿ زيارة ليـ منذ الحرب األخيرة عمي رطاع  زة.
 طالبت بهر رة التحرؾ الف را  الداجؿ مف جميع الجيات التان نيي  الد ليي  منظمي الصميب األحمر 

عطائيـ المزيد مف لمه ط عم  االحتالؿ مف اجؿ تسييؿ سجرا ات مر ر  زيارات دىالي األس رى لذ ييـ  ا 
ال رت لمجم س مع دبنائيـة  السماح ألرارب األسرى جميدًا مف دبا   دميات  دخ ة  دخ ات زيارة ذ ييـ  دف 

 ال تتتصر الزيارة عتط عم  األب  األـ  الز جي عتط.
 //قدس برس، 

 
 غزة إلىالوقود القطري  إدخاؿبتسريع  تطالبسمطة الطاقة  

ت سمطي الطاري عي  زة سل  تسريع سجرا ات نتؿ ال ر د التطرا مف رناة الس يس المصريي سل  دعأ  زة
 دكد نائب رئيس السمطي عتحي الدير خميؿ دف مدكمي ال ر د التطرا ىي سجرائيي بحتية  تد د  رطاع  زة.

بؿ الجيش المصراة لتدتيدات سدخاؿ ال ر د مف رناة الس يس المصريية ألف ال ر د يحتاج سل  ت مينو مف ر
 الذا دبدى استدداده لذلؾ.

 //قدس برس، 
 
 النائب الحاليقة: االعتقاالت السياسية بالضفة تعرقؿ المصالحة 

رالت نائب عف كتمي الت يير  اإلصالح البرلمانيي سف ممؼ االعتتاؿ السياسي ى  أ صفا  عاد ر -  زة
نيا  االنتساـ."المدهمي ال حيدة" التي يمكف دف تدررؿ سنجاز ا  لمصالحي الفمسطينيي  ا 

 د هحت النائب عي المجمس التدريدي سميرة الحاليتية دف السمطي ال طنيي  حركي عتح دعمنت دف 
المصالحي الفمسطينيي تمت بدكؿ عممي عم  درض ال ارعة  دف حركي حماس تمتت تطمينات مف عدة 

 "أ" ر ـ ىذه ال ع د  تراجع حدة االعتتاالت  رالت لػ"عمسطيف جيات ب ف السمطي ماهيي عي المصالحي.
 

 االستدعا ات سال دنيا ال تزاؿ م ج دة حت  اآلفة  ال يزاؿ ىناؾ مدتتم ف عي سج ف السمطي منذ عاـ 
 د ف دف يبت عي رهاياىـ". 
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 //فمسطيف أوف اليف، 
 

 ا لممصالحةوفتح ستقدماف لمراعي المصري ورقة تمثؿ رؤية كؿ مني حماسأبو مرزوؽ:  15
صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركي "حماس" الدكت ر م س  اب  مرز ؽ اف حركي "حماس"لـ أ التاىرة

 تتدـ بدد رعيتيا لممصالحي مكت بي لمجانب المصرا .
 راؿ د. اب  مرز ؽ أ" مطم ب مف حركي "حماس"  كذلؾ مف الرئيس محم د عباس  حركي عتح تتديـ  رري 

مي لممصالحي  انيا  االنتساـ لمراعي المصرا حت  يتـ تتريب الم رفيف   لألسراع عي ح ؿ رعيتيا الدام
 انجاز المصالحي .

"اف مف اىـ اسباب تدطيؿ المصالحي اف الخمفيي عي عمميي التدامؿ مع المصالحي عند االطراؼ   اهاؼأ
الناس عييا  ىي تتحا ر  المداركي عييا  ير منطمتي مف نفس المنطمؽ بمدن  المبادئ  االسس التي يفكر

مف اجؿ المصالحية لتد كانت مختمفي مديرًا ال  اف مصر كانت سابتًا تنطمؽ مف اف السمطي الرسميي عي 
راـ اهلل ىي الدرعيي  كانت تتدامؿ مع حماس كسمطي امر  ارع عي  زة خارجي عف الدرعيي  البد مف 

 اعادتيا ال  الدرعيي" 
مت عم  انيا تديش عي ظؿ انتساـ تسد  لممصالحي بطريتي الح ار  الت اسـ "اما "حماس" عتدام  تابع يت ؿأ

المدتركي كحركي تم ؿ دريحي  اسدي مف ابنا  الددب الفمسطيني عي الداخؿ  الخارج ة عازت عي انتخابات 
 ديمتراطيي ديد الدالـ عم  نزاىتيا "

مف اجؿ المصالحي لـ تتحتؽ المصالحي.  اكد اب  مرز ؽ انو بسبب الخمفيات المختمفي لالطراؼ عي الح ار 
 راؿ أ"االف استطيع اف ار ؿ اف الخمفيات التي انطمتت منيا د اعي استئناؼ جمسات المصالحي اصبحت 

 اك ر تتاربًا  بالتالي عي اعتتادا اف المصالحي ىي الي ـ اررب مف اا  رت مه  .
صالحي ة  نحف عم  رناعي اننا عي عمسطيف لف  اهاؼ أ" انا متفائؿ ة عال ارى سبياًل لمنجاح سال عبر الم

يتمكف عريؽ منفرد اف يحكـ البالد عالبد اف يك ف ىناؾ دراكي حتيتيي ة عال يستطيع عريؽ م اجيي 
اإلسرائيمييف منفردًا عيذا االحتالؿ بحاجي ال  جيدنا جميدًا  جيد اخ اننا الدرب  المسمميف ة الدالـ رائـ اليـ  

 يي  االرتصاديي".عم  التكتالت السياس
 اكد اب  مرز ؽ اف جمسات المصالحي ستك ف اسرع  مبادرة بدد نيؿ عمسطيف عه يي األمـ المتحدة  راؿ 
أ" اف اب  مازف سيدع  ال  اجتماع اطار التيادة المعرت الفمسطينية  الذا ميمتو سعادة سحيا  منظمي 

مر الذا يهع كؿ ال اف الطيؼ السياسي التحرير الفمسطينيي بانتخاب مجمس  طني عمسطيني جديدة اال
 الفمسطيني تحت مظمي  احدةة كذلؾ سيتـ تدزيز ال حدة بيف الهفي  رطاع  زة .

 راؿ اف الم ارؼ الت يي التي صدرت خالؿ الدد اف االخير عي المسيرات  التظاىرات  تهامف اىمنا عي 
 اصبحت اليتاعات  احدة  ىذا يجدؿ الهفي  التدس مع اخ انيـ عي رطاع  زة ة بال دؾ رصرت المساعي 

 عمميي اتماـ المصالحي اررب مما كانت عميو.
 لفت ال  اف الحك مي الفمسطينيي عي رطاع  زة اعرجت عف كؿ مدتتمي عتح بدف  عاـ  دامؿ لدعع عجمي 

بدكؿ  المصالحي ال  األماـ  راؿ ن مؿ اف السمطي عي الهفي ال ربيي تت ـ بالم ؿ  انيا  االعتتاؿ السياسي
 نيائي عي الهفي ال ربيي .

"اف سسرائيؿ نفذت عد انيا االخير عم  رطاع  زة ة بنا  عم  حسابات كانت عي   اهاؼ اب  مرز ؽأ
مخيمي السياسييف  الدسكرييف اإلسرائيمييف  محا لي إلطالؽ مجم عي مف الرسائؿ م جيي ال  مختمؼ 



 
 
 

 

 

           23ص                                    1700العدد:                6/21/1021الخميس  التاريخ:

ي ة منيا رسالي ال  دىؿ رطاع  زة  ر ى المتا مي بإعادة االطراؼ عم  الساحي الفمسطينيي  اإلرميميي  الد لي
ما تسميو   عامؿ الردع ( رديمًا ة  رسالي ال  السمطي الفمسطينيي اف الت جو ال  األمـ المتحدة ليست لدبي ة 
عهرب حماس  تحطيـ ردراتيا يدني اف سسرائيؿ رادرة عم  انيا  السمطي بالكامؿ عي الهفية  رسالي  ال ي 

لتي تديش حالي مف الت تر الداخمي ة اف حجمكـ بيذا المست ى  م رفكـ يجب اف يك ف بيذا لمصر ا
بدد اف كاف  CIAالسياؽة  اخرى لم اليات المتحدة عي ظؿ الت يرات عي  زارتي الخارجيي   الدعاع  اؿ

ربي سريدي نتنياى  يعيد خصـ ا باماة كان ا عي تؿ دبيب يريد ف تحتيؽ كاعي ىذه الرسائؿ   يرىا عي ه
 راصمي كما رالت استخباراتيـ الدسكريي  تحميالتيـ السياسيي الفادمي".

 ا هح اف الدد اف عم   زة احدث عمميي سعادة  عي لمحالي السائدة ة  انيا ليست ص ارير عب يي  انيا 
 .تمكنت مف ردع االحتالؿ  استطت مدادلي الد لي التي ال تتير ذات الذراع الط يؿ

م رؼ ريادة حركي حماس كاف م حًدا مع كؿ الفصائؿ الفمسطينيي خالؿ عترة الدد اف عم    ددار سل  دفّ 
 راؿ دّف المكاسب التي حتتتيا حماس عي الحرب دكبر مف كؿ الحر ب السابتية "عيي ار مت كؿ   زة".

 داخمي"األطراؼ ىذه المرة عم  االعتراؼ ب ف حماس دحد دىـ المك نات الفمسطينيي عي سررار الد ف ال
 ح ؿ سمكانيي  ج د استراتيجيي م حدة لممتا مية د هح دّف نجاح ذلؾ يتدمؽ ب ج د برنام   طني يدارؾ 

 .عيو الجميع  يجمد ف عميو عم  دساس المتا مي
  صؼ ررار ا تياؿ الجدبرا بانو ررار سياسية النو ال يمكف لحرب اف تبدد د ف اف يك ف ليا متدمات 

 اكد اب  مرز ؽ اف حركي " حماس " لـ تكف تسد  لحرب بؿ عرهت عميياة   ط ة ". كانت المتدمي  تيمي ال
 راؿ أ" اف الحرب اإلسرائيميي استيدعت كؿ االرض الفمسطينيي عي الهفي ال ربيي  التدس المحتمي  لكف 
طبيدي الحرب التي دنت عم  رطاع  زة كانت ساخني ة عمـ يكف اماـ المتا مي  ير صد الدد اف بما 

 مك ف مف  سائؿ".يم
 اهاؼ اف سسرائيؿ لممرة األ ل  تطالب بتيدئية ال بؿ  باتفاؽ مكت ب  م رع ب ساطو مصريي  ى  اتفاؽ 
أل ؿ مرة عي تارير المتا مي ببن د مكت بي  م رع عمييا مف الطرعيف  بإعالف مصرا مم ؿ ب زير الخارجيي 

   دمريكي مدترؾ بحه ر ىالرا كمينت ف عي التاىرة.
 5/12/2012، ة قدس نتوكال

 
 إلى غزة ستكوف غدًا الجمعة وىي ثمرة مف ثمرات المقاومة مشعؿأبو زىري: زيارة  16

دعمف الناطؽ الرسمي باسـ حركي "حماس" د.سامي دب  زىرا دف رئيس المكتب السياسي لمحركي خالد 
 لمحركي. 22مددؿة سيز ر رطاع  زة  دًا الجمدي؛ لحه ر االنطالري الػ

(أ" سفَّ زيارة مددؿ ل زة ستك ف  دًا الجمدية  ىي  مرة 6/12ىرا عي بياف صحفي الخميس   راؿ دب  ز 
 مف  مرات المتا مي الفمسطينيية  ت تي عتب االنتصار الكبير عي مدركي حجار السجيؿ".

 د هح دب  زىرا دف الحك مي الفمسطينيي عي  زةة اتخذت كامؿ الترتيبات  اإلجرا ات؛ لت ميف استتباؿ 
 يس المكتب السياسي لحركي حماس.رئ
 

 سل  رطاع  زة. 1996 ستك ف ىذه ىي المرة األ ل  التي يصؿ عييا مددؿ الذا يتزعـ حماس منذ الداـ 
 6/12/2012، المكتب االعالمي لحركة حماس
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 موقع القضية تعزز بعد العدوافو أال تستفز المقاومة بغزة  "إسرائيؿ"أسامة حمداف: مف مصمحة  27
استتبؿ مسع ؿ الدالرات الد ليي عػي حركػي حمػاس دسػامي حمػداف عػي أ رامي خريس -لرسالي نت ا –بير ت 

مكتبػػو ببيػػر ت مجم عػػي مػػف الصػػحاعييف مػػف بيػػنيـ م عػػد "الرسػػالي" سلػػ  لبنػػاف الػػذا عػػتح مدػػو ممفػػات سػػاخني 
الرػات حمػاس عم  الساحي الفمسطينيي كاف مف بينيا آ ار انتصار المتا مػي  ممػؼ المصػالحي الفمسػطينيي  ع

 الخارجيي.
 انتصار المقاومة

سعاؿ "الرسالي" لحمداف كاف بدايي ح ؿ م رػع التهػيي الفمسػطينيي بدػد الدػد اف عمػ   ػزة الػذا اسػتمر  مانيػي 
دياـ  انتصار المتا مية عتاؿأ "م رع التهيي تدزز عي دك ر مػف اتجػاه"ة عيػ  يػرى دنػو عمػ  المسػت ى الدربػي 

 ادلي جديدة عي المنطتي.الرسمي طفت بدايات تدكؿ مد
 عمػػػ  المسػػػت ى الػػػد لية حمػػػداف ددػػػار سلػػػ  دف الحػػػرب األخيػػػرة عمػػػ   ػػػزة سػػػيمت عمػػػ  الػػػرئيس "دبػػػ  مػػػازف" 
الذىاب لألمـ المتحدة  نيؿ عم  ما حصؿ عميوة "عمػ ال االنتصػار لكػاف مدػيده سػيًئا جػدا ىنػاؾ  ...( الػذيف 

الػػذا تحتػػؽ  اإلصػػرار الفمسػػطيني عمػػ  اسػػتدادة الحػػؽ صػ ت ا بػػندـ رػػد دخػػذ ا بدػػيف االعتبػػار طبيدػػي اإلنجػػاز 
 بكؿ الطرؽ الممكنية  عم  ردس ذلؾ المتا مي هد االحتالؿ".

دمػا عمػػ  المسػػت ى الػداخمية عػػردى حمػػداف دف م رػع التهػػيي تدػػززة "ألننػا دصػػبحنا نػػتكمـ عػف المتا مػػي كفدػػؿ 
عدػػادت المتا مػػي لت خػػذ م رديػػا  حتيتػػية  كػػاف بدهػػيـ يتحػػدث ربػػؿ سػػن ات عػػف دف المتا مػػي عبػػث  م ػػامرةة

 الحتيتي كحتيتي راسخي ال يستطيع دحد دف يجادؿ عميياة  ىذا بنظرا مف دعهؿ اإلنجازات".
" سحػدى الػد ؿ التػي 5"لكفة مف ىـ دركاعكـ عي االنتصار؟.. دلـ تكػف "سيػراف" التػي دعطػتكـ صػ ارير "عجػر 

الذا  جيتو لحمداف الذا راؿ سف كؿ األمي دعمتناة كاف ليا الفهؿ عي تحتيتو؟".. كاف ىذا سعاؿ "الرسالي" 
" الػػذا اسػػتخدمناه عػػي الحػػرب لكننػػا اسػػتخدمنا صػػ ارير 5مهػػيفاأ "الصػػحيح دف سيػػراف رػػدمت "صػػار خ عجػػر 

 دخرى".
 عندما نذكر "سيراف" كاف ال بد مف سػعاؿ لػػ"الرسالي" عػف الدالرػي مػع سػ رياأ "ىنػاؾ مػف يتػ ؿ سنكػـ لػـ تك نػ ا 

الػػػذا احتهػػػنكـ..ا"ة  كػػػاف ىػػػذا سػػػعاؿ "الرسػػػالي" ال ػػػاني حػػػ ؿ عالرػػػات حمػػػاس الد ليػػػي التػػػي  د عيػػػا  لمنظػػػاـ
يهػػطمع حمػػداف بممفيػػاة عػػرد سػػريدا رػػائالأ "ال يػػدخؿ عػػي دائػػرة ال عػػا  دف مػػف دعمنػػا عػػي الحػػؽ ندعمػػو عػػي 

هػح الباطؿة عالذا دعمنا عي س ريا النظاـ  الددب مداة  عنػدما حصػؿ مػا حصػؿ ىنػاؾ كػاف لنػا م رػؼ  ا
عي محا لي اإلصالح  بذؿ الجي د عيما يحتؽ آماؿ الددب الس را  بما يحمي البمػد لكننػا لػـ ن عػؽة  عنػدما 

  جدنا دنو ال عرصي الستمرار د رنا  عممنا  ادرنا بدد دي ر مف بدايي األزمي".
عػنحف لػـ نتػؼ  بيف دف حركي حماس دِند ت م رفيا مف األزمي الس ريي بتتدير مصمحي التهيي الفمسطينيية "

م رفػػا عيػػو نكػػراف لمجميػػؿة  ال نسػػتطيع دف نتبػػؿ دف يكػػ ف ال عػػا  بػػ ف نرارػػب متتػػؿ آالؼ مػػف الدػػدب السػػ را 
 د ف دف ن ادر عم  األرؿ".

 عيما يتدمؽ بحص ؿ عمسطيف عمػ  عهػ  مرارػب بػاألمـ المتحػدةة د هػح حمػداف دف حمػاس لػـ تدمػف م رفًػا 
ا مبكػًرا  ال نػزاؿ عميػوأ سف تحريػر عمسػطيف بدػد تجربػي عدػريف سػني يعيد خط ة الػرئيس عبػاسة "بػؿ رمنػا م رفًػ

 عبػػر عػػف اعتتػػاده بػػ ف دا خطػػ ة سياسػػيي ال تػػ تي هػػمف اسػػتراتيجيي  مػػف التفػػا ض ال يكػػ ف سال بالمتا مػػي".
لمتحرير  الد دة  تت ـ عم  دساس المتا مي يمكف دف تدكؿ حالػي نجػاحة "لكػف سػرعاف مػا تتبػدد ذلػؾ ألنػو ال 

 دد استراتيجي يبن  عميو  يك ف لو  زف".ي جد ب
 خروؽ التيدئة
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 تدميًتا عم  استمرار الخر ؽ  اإلسرائيميي( التفاؽ  رؼ سطالؽ النػار األخيػرة رػاؿ حمػدافأ "ال دػؾ عػي دنيػا 
مزعجػػػية عمنػػػذ المحظػػػات األ لػػػ  رمنػػػا سف االحػػػتالؿ سػػػيحا ؿ خػػػرؽ اتفػػػاؽ التيدئػػػي ألنػػػو ركػػػب مدادلػػػي ريػػػدت 

 دػدد  ا دف دا عد اف  سسرائيمي( يتابمو رد عمسطينية  ىذه مدادلي ال تػريح  اإلسػرائيمييف(". سسرائيؿ(ة معداى
رػػائالأ "عػػي كػػؿ األحػػ اؿ نييػػئ دنفسػػنا لمتدامػػؿ مػػع دا عػػد افة لػػذلؾ سػػتك ف المتا مػػي مسػػتددة لمتدامػػؿ مػػع 

 الخر ؽ  اإلسرائيميي(ة  لكف مف مصمحي  سسرائيؿ( دال تستفزنا".
 المصالحة
مػػػداف لمحػػػديث حػػػ ؿ ممػػػؼ المصػػػالحي ع كػػػد دف حركتػػػو ذاىبػػػي سلػػػ  التػػػاىرة خػػػالؿ الدػػػير الجػػػارا  انتتػػػؿ ح

لممداركي باجتماعات مف دجؿ تطبيؽ ما تـ االتفاؽ عميو سابًتا عي ىذا الممؼة محذرا  سسرائيؿ( مف م اصمي 
 خر ريا التفاؽ  رؼ سطالؽ النار عي  زة.

 التسوية
ييػػا رػػاؿ حمػػدافأ "كػػؿ ىػػذه الرىانػػات سػػتطت بدػػد الدػػد اف عمػػ   ػػزة عػػي  عيمػػا يتدمػػؽ بالتسػػ يي  المراىنػػي عم

ة لػػػذلؾ  جػػػدنا الػػػذيف يرعهػػػ ف المصػػػالحي يركهػػػ ف ركًهػػػا  را ىػػػاة  ر ػػػـ ذلػػػؾ كػػػاف ىػػػعال  1008-1009
يريػػد ف المصػػالحي  عػػؽ مدػػايير التسػػ يية  لػػيس  عػػؽ مدػػايير ال هػػع الػػداخمي الفمسػػطيني الػػذا يتتهػػي دف 

 ر ـ كؿ ذلؾ حا رنا مط ال حت   صمنا سل  اتفاؽ التاىرة".نممؾ كؿ د راؽ الت ةة   
 دهاؼأ "مع سررارنا ب ف عي ىػذا االتفػاؽ   ػرات  مالحظػاتة  لكػف عػي النيايػي عنػدما ن رػع اتفػاؽ مصػالحي 

 نبحث عيو عف التاسـ المدترؾ الذا يجتمع الناس ح لوة عإذا عمؿ بو يمكف دف يط ر ا  اردو".
ؿ مدركػػي  ػػزة األخيػػرة  الدػػد اف  اإلسػػرائيمي(  انتصػػار المتا مػػية ال دػػؾ عػػي دنػػو  رػػاؿ حمػػدافأ "اليػػـ  عػػي ظػػ

كاف ىناؾ مديد  اهحأ كؿ مف ال يتؼ مع  زة سيحكـ عميو دنو يتػؼ مػع الدػد افة لػذلؾ  جػدنا كػؿ التػ ى 
 الفمسطينيي تندعع  تتؼ سل  جانب  زة  متا متيا".

ؿ عمػػ  هػػ ئو جيػػاز األمػػف الػػداخمي  اإلسػػرائيمي(  د هػػح دف الحػػراؾ الػػذا حصػػؿ عػػي الهػػفي المحتمػػي درسػػ
 بػػيف دف مدنػػ  ذلػػؾ دف ال حػػدة ال طنيػػي كانػػت  سنػػذارا لنتنيػػاى  دنػػو بدػػد دسػػب ع سػػتنفمت األمػػ ر عػػي الهػػفي.

ذا  رع الدػد اف سػيك ف عػد اًنا دريتًػا  حػذًرا  عػرص ىزيمتػو كبيػرةة لػذا دصػبح  ستمنع الدد اف  اإلسرائيمي(ة " ا 
 كؿ د ل يي دكبر"ة  عؽ تتديره.م ه ع المصالحي يد

 وجيات نظر
"ىناؾ مف يت ؿ سف لدى ريادة حماس م ارػؼ مختمفػي سزا  المصػالحي".. كػاف ىػذا د ؿ األسػئمي حػ ؿ الخػالؼ 
الػػذا يحػػا ؿ دف يػػر ج بدهػػيـ ل جػػ ده داخػػؿ الحركػػية  رػػاؿ حمػػداف عػػي ىػػذاأ "ىنػػاؾ ميػػزة عػػي حركػػي حمػػاس 

دنػػو ال ي جػػد عنػػدنا دػػخص يتػػ ؿ دمػػًرا  الكػػؿ يتبدػػو د  دػػخص بدهػػيـ يحػػا ؿ دف يجدػػؿ منيػػا مدػػكمية  ىػػي 
يتػػ ؿ سنػػو نػػزؿ عميػػو الػػ حي  ...( نحػػف معسسػػي يػػد ر عييػػا النتػػاش حػػ ؿ كػػؿ التهػػايا  مػػف بينيػػا المصػػالحية 
عننارديا  نتيمياة  لكف ررار الحركي النيائي دف نصالحة  مف لو ردا آخر يحتـر التػرار  ال يدطمػو  ال يخػرؽ 

 ركي".ما تنفذه الح
"لكفة سابتا حصؿ دف ظيػر خػالؼ  خرجػت سلػ  الدمػف م ارػؼ متباينػي".. كػاف ىػذا مػا  اجيػت بػو "الرسػالي" 
حمػػداف الػػذا دجػػاب رػػائالأ "ال دحػػد مػػف حتػػو دف يتػػدخؿ عيمػػا يجػػرا عنػػدنا داخمًيػػا عيػػذا دػػ نناة  الم رػػؼ الػػذا 

خًرا خط  مف عنػدنا  جػرى مراجدتػوة تدمنو الحركي ى  الذا نتدامؿ مدوة  ظي ر بدض الم ارؼ المتبايني مع 
 دصدر المكتب السياسي لمحركي م رًفا  اهًحا دكد عيو دننا مسػتمر ف عػي مسػار المصػالحية عػنحف ال نػدعي 

 دننا مالئكي لكننا نممؾ الجردة ألف نت ؿ سننا دخط نا".
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را بالتػاىرة  سنعدػر  راؿ حمدافأ "نحف اآلف دماـ استحتاؽ رادـة  ىذه المرة سنك ف  اهػحيف جػًدا عيمػا يجػ
عم  الخط  سف كػاف ىنػاؾ خطػ   باالسػـة ألننػا نػذىب  كػؿ دػي  يحتػاج سلػ  حػ ار رػد اسػتكمؿ حػ اره سػابًتا 
 ...( نريػػػػد دف نػػػػتكمـ عػػػػي الخطػػػػ ات الدمميػػػػية  سػػػػنبني عمػػػػ  كػػػػؿ الػػػػذا كػػػػاف سػػػػابتا عػػػػي االتفارػػػػات المتدمتػػػػي 

 بالمصالحي".
 6/21/1021، الرسالة، فمسطيف

 
 إلى غزة  وال تنفي زيارة رمضاف شمح  الجياد ال تؤكد 11

ت كيد د  نفي األنبا  التي تحد ت « الجياد اإلسالمي» زةأ رعض دا د دياب المتحدث الرسمي باسـ حركي 
عف زيارة رريبي يت ـ بيا األميف الداـ لحركتو رمهاف عبد اهلل دمح سل  رطاع  زة.  ر ـ دف دياب  صؼ 

ر بي ر يي منذ زمف ط يؿ عي »إنو استدرؾ عي ال رت ذاتو ب ف لدى دمح ة ع« ير دريتي»ىذه األنبا  ب نيا 
 «.زيارتو لكنيا مرتبطي بظر ؼ سياسيي  دخرى دمنيي

 كانت تتارير صحاعيي رد ذكرت دف دمح سيصؿ  زة خالؿ ي ميفة  ذلؾ بالتزامف مع زيارة رئيس المكتب 
لمحركي الذيف مف المت رع دف يصم ا سل  السياسي لحركي حماس خالد مددؿ  دعها  مف المكتب السياسي 

ساعية لممداركي عي االحتفاالت التي تنظميا حماس بمناسبي انطالرتيا الخامسي  84التطاع عي  ه ف 
حت  المحظي ال نستطيع دف نت ؿ سنو سي تي د  ال ي تية » الددريف التي تصادؼ بدد  د.  راؿ دياب سنو 

 دعاد دياب سل  األذىاف «. ف الدكت ر عبد اهلل بيف دىمو  ددبوسذا ت يرت ىذه الظر ؼ بكؿ ت كيد تجد  
حيث بيتو  دىموة   لد  عاش عيياة  مف حتو دف ي تي عي ال رت الذا »حتيتي دف دمح  لد  ترعرع عي  زةة 

يدا ة لكف ىناؾ ظر عا منيا ما ى  سياسي  منيا ما ى  دمني حالت د ف ذلؾ خالؿ السن ات الماهيي 
 «.الط اؿ
دياب عم  هر رة ت عر الظر ؼ  المناخات المالئمي ليذه الزيارةة لكنو لـ يدر عي ال رت ذاتو سل    ددد

دف ىذه الظر ؼ  المناخات تحتتت عي ال رت الحالي دـ ال.  ذكرت المصادر الصحاعيي دف زياد النخالي 
 نائب دمح سيراعتوة عي الزيارة التي ستستمر عدة دياـ.

 6/12/2012الشرؽ األوسط، لندف، 
 

 سعدات: حصوؿ فمسطيف عمى عضوية صفة مراقب خطوة في االتجاه الصحيحأحمد  11
اعتبر األميف الداـ لمجبيي الددبيي األسير احمد سددات حص ؿ عمسطيف عم  عه يي "صفي أ راـ اهلل

ه مرارب" عي األمـ المتحدة خط ة عي االتجاه الصحيح  كاف سددات يتحدث لمحامي نادا األسير الذا زار 
 عي سجف "ىداريـ".

 راؿ سددات" يجب دف تستكمؿ ىذه الخط ة بنتؿ ممؼ التهيي الفمسطينيي لألمـ المتحدة  مطالبتيا  مديا 
لزاميا بتطبيؽ ررارات الدرعيي الد ليي التي  المجتمع الد لي ل هع سسرائيؿ تحت طائمي التان ف الد لي  ا 

 ظؿ د لي مستتمي ذات سيادة  عاصمتيا التدس. تدطي لددبنا حت رو ال طنيي  االستتالؿ ال طني عي
 ددد سددات عم  هر رة استكماؿ المصالحي ك نيا المدخؿ األساسي الُممح إلعادة بنا  البرنام  ال طني 

  .الم حد إلدارة الصراع مع االحتالؿ باالرتكاز عم  المتا مي  م ادرة دائرة بنا  األ ىاـ عم  المفا هات
  6/12/2012هلل، الحياة الجديدة، راـ ا
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 "قائد حماس يعود الى غزة عودة البطؿ" :ندبندنتاإل  20
رالت    ندرت جريدة االندبندنت م ه عا عف  زة تحت عن اف "رائد حماس يد د ال   زة ع دة البطؿ".

 82الجريدة اف زعيـ حركي حماس عي المنف  خالد مددؿ سيد د ال   زة ىذا االسب ع لممرة اال ل  منذ 
لتاسيس حركي  22ت رع اف يتـ استتبالو استتباؿ االبطاؿ ليدارؾ عي االحتفاالت بالذكرى عاما حيث ي

 حماس.
 رالت الجريدة اف خالد مددؿ ساىـ عي تاسيس حركي حماس  اكسابيا ر ة كبيرة منذ ت ل  ريادتيا عاـ 

ة ال  رطاع منع خالد مددؿ مف الد د 1961 منذ خر جو مف التطاع ا ر حرب االياـ الستي عاـ  1992
 زة ب اسطي النظاـ المصرا السابؽ ربؿ اف يت ل  ريادة مصر احد اعها  جماعي االخ اف المسمميف الت  

 ترتبط بدالرات  طيدة مع حماس.
 اختتمت الجريدة م ه عيا بت رع اف يدعـ خالد مددؿ عمميي المصالحي ال طنيي بيف عتح  حماس ا نا  

 منتظرة.خطاب يمتيي عي  زة خالؿ زيارتو ال
 6/12/2012، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 الفمسطينية ُتستأنؼ قريبًا... لكف التوقعات بنجاحيا متواضعة المصالحةجيود تقرير:  21

ُيدد رادة الفصائؿ الفمسطينيي لدتد اجتماع لإلطار التيادا الم رت لمنظمي التحرير أ محمد ي نس -راـ اهلل 
عي الداصمي المصريي رريبًا بيدؼ « الجياد اإلسالمي»  « حماس»ة حركتي الفمسطينيي بمداركي راد

 استئناؼ جي د المصالحية لكف الت ردات بنجاحيا ال تزاؿ مت اهدي.
سُتحدد المجني التنفيذيي م عد المتا  الفصائمي « عتح»  عؽ عزاـ األحمد مسع ؿ ممؼ المصالحي عي حركي 

 ع المتبؿ.مرجحًا دف يك ف الم عد نيايي األسب  
مف بدهيما بدهًا خالؿ عترة الحرب اإلسرائيميي األخيرة « حماس» حركي « عتح» ارترب الجانبافة حركي 

عم  رطاع  زةة  د نا  تتديـ طمب رعع مكاني عمسطيف عي األمـ المتحدةة لكف الفج ات بينيما عي د ف 
 الدراكي السياسيي ال تزاؿ كبيرة.

خط ة األ ل  عي اتجاه المصالحي ىي سجرا  انتخابات رئاسيي  برلمانيية  دعمف الرئيس محم د عباس دف ال
 ترى دف االنتخابات ستك ف نتيجي  ليست سببًا عي المصالحي.« حماس»لكف حركي 

ة سف المصالحي تبدد مف سعادة بنا  منظمي التحرير الفمسطينيية «الحياة» راؿ مسع ل ف عي الحركي لػ 
نتخاباتة مديريف سل  تحكـ الجانب اإلسرائيمي عي عمميي االنتخابات عي  ت سيس دراكي  طنيي  ليس اال

 الهفي ال ربيي مف خالؿ حمالت االعتتاؿ المت اصمي هد رادة الحركي  دعهائيا  ك ادرىا.
االنتخابات ليست ىي التي تصنع المصالحية عيي التي صندت االنتساـة » راؿ مسع ؿ رعيع عي الحركيأ 

عتبات « عتح»التي عازت عييا الحركية   هدت حركي  2006النتساـ بدد انتخابات عاـ مديرًا سل  حد ث ا
 «.عي طريتيا سل  الحكـة ما ددى سل  تفجر صراع عم  السمطي راد سل  االنتساـ

دف األ ل يي يجب دف تدط  إلعادة بنا  دراكي عي منظمي التحرير  تدكيؿ حك مي  عاؽ « حماس» ترى 
 ة مدتبرة دف األ ليي األ ل  ىي سجرا  انتخابات عامي.«عتح»ارهو  طنية األمر الذا تد

 يرى المرارب ف دف الجانبيف ليسا جاىزيف بدد لدراكي سياسيي تنيي االنتساـة بسبب اختالؿ د ل ياتيماة 
عالرئيس محم د عباس ينتظر مبادرة سياسيي مف الرئيس األميركي باراؾ د باما إلحيا  الدمميي السياسيي. 

  رع دف تصدر مبادرة م ؿ ىذه بدد انتيا  االنتخابات اإلسرائيميي الدير المتبؿ  تدكيؿ الحك مي الجديدة. يت
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سل  تدزيز ر تيا عي رطاع  زة بدد نجاحيا عي الصم د دماـ الحرب اإلسرائيميي « حماس» تتطمع حركي 
ت ـ عم  دساس برنام  جديد األخيرة عم  التطاعة مدتبرة دف دا مصالحي  دراكي بيف الطرعيف يجب دف ت

 متا ـ  ليس مسالمًا.
نمد ديدينا »عي كممو لو عي ميرجاف عي  زة دمسأ « حماس» راؿ الدكت ر محمد الزىارة دحد دبرز رادة 

 «.لتحتيؽ المصالحي عم  دساس برنام  المتا مي« عتح»سل  سخ تنا عي حركي 
ي ل ي التخاطب بيف الحركتيف.  دصدرت حركي  عادت ن مي االنتتادات المتبادلي سل  الظي ر مجددًا ع

 دمس تتريرًا رالت عيو سف السمطي الفمسطينيي ما زالت تت ـ باعتتاؿ  استدعا  ندطا  الحركي.« حماس»
 6/12/2012الحياة، لندف، 

 
 الجياد تدعو إلى التصدي لالعتداءات اإلسرائيمية في الضفة والقدس بالمقاومة 22

اإلسالمي عي عمسطيفة سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية مف م اصمي حربيا  راـ اهللأ حذرت حركي الجياد
 عد انيا هد الددب الفمسطيني  درهو  متدساتوة " التي كاف آخرىا اإلعالف عف الدر ع ببنا  آالؼ 

 ال حدات االستيطانيي الجديدةة  ىدـ مسجد المفترة درؽ بمديي يطا رها  الخميؿ جن بي الهفي المحتمي".
(أ "سف ىذه السياسات الدد انيي 12|2لحركي عي بياف صفي تمتت "ردس برس" نسخي عنو األربدا    رالت ا

تدلؿ عم  ن ايا االحتالؿ المستمرة عي الدد اف  التتؿ  الت سع عم  حساب الددب الفمسطيني  درهنا 
  متدساتنا".

تو الدد انيي  سياساتو بالييمني  د هحت دف " ج د االحتالؿ ع ؽ درهنا باطؿة  بالتالي عمف تفمح كؿ محا ال
 عم  درهناة  تيجير ددبناة  مصادرة حت رو". 

 دكدت عم  دف "ما يتـ  بو كياف االحتالؿ مف سياسات عد انيي عم  األرض يست جب م اجيتوة  التصدا 
 لو ميدانيًا باألساسة  عم  كؿ المست يات مف خالؿ تنبني  دعـ ني  المتا مي  الجياد". 

 6/12/2012قدس برس، 
 

 قيادي في فتح لػ"قدس برس": دحالف يدير شبكة مافيا وتجسس عالمية مف اإلمارات 23
راـ اهللأ دكد ريادا عي المجمس ال  را لحركي "عتح" دف التيادا المفص ؿ مف الحركي محمد دحالف يدير 

ت الدربيي المتحدةة دبكي ماعيا  تجسس عالميية انطالًرا مف متر سرامتو عي سمارة دب  ظبي بد لي اإلمارا
 مديًرا سل  دف جزً ا مف "دعراد عصابتو" يدمم ف عي الهفي ال ربيي  رطاع  زة.

 راؿ بساـ زكارنيأ "سف دحالف مستمر بممارسي د ر سي  هد دبنا  الددب الفمسطيني س ا  حركي "عتح" د  
سمميف بمصر "حماس"ة  يسد  بدكؿ دائـ لتخريب جي د المصالحية كما  يدمؿ هد اإلخ اف الم

 ممارساتو خطيرة  مدب ىية كما  يحا ؿ هرب  حدة حركي "عتح" مف خالؿ محا لي درا  بدض األدخاص 
 د  ابتزازىـ مف خالؿ ص ر د  م ارؼ مديني".

 دهاؼ زكارنية الذا دعمف عف تدرهو لمحا لي ا تياؿ مف ربؿ مجم عي تدمؿ لحساب دحالف عي دبي 
ػ "ردس برس"أ "سف دحالف ال زاؿ يم ؿ مجم عات تتبع لو عي الهفي ربؿ دسب عيفة عي تصريحات خاصي ل

ال ربيي  رطاع  زة  تنفذ دجندتو"ة مديًرا سل  دف المجم عي التي حا لت ا تيالو عي دبي ربؿ دسب عيف تد د 
 لدحالف  مدر ع ف باألسما   متيم ف بممارسي جرائـ رتؿ عي  زة د نا  ت اجد دحالف.



 
 
 

 

 

           29ص                                    1700العدد:                6/21/1021الخميس  التاريخ:

لمد دة سل  الهفي لتيادة منصب سياسي كبيرة  يحا ؿ درا  الذمـ  يستخدـ   تابع دف "دحالف يسد 
عالراتو  مدم ماتو األمنيي السابتي مف خالؿ تتديميا ألجيزة مخابرات د ليي لتحتيؽ دىداعو"ة العًتا النظر عي 

 ال رت ذاتو سل  دف ح الي دلؼ دخص يدمم ف بالهفي  التطاع لصالح دحالف.
 الذا يد ؿ منصب نتيب الم ظفيف الدم مييف بالسمطي الفمسطينيي براـ اهللة دف  بيف بساـ زكارنية 

مجم عي ىاجمت ند ة كانت تتاـ عي التنصميي الفمسطينيي بدبي  ىدد ه بالتتؿ ألنو ىاجـ "التائد" محمد 
خالؿ لتا  تمفزي ني سابؽة  دف مجم عي مف الحراس  الدخصيات الم ج دة  -حسب ر ليـ  -دحالف
 ىـ مف التاعي.دخرج  

 ددار سل  دنو  خالؿ المتا  التمفزي ني "داعع عف الم رؼ الفمسطيني  د هح مف ى  دحالف  ما التيـ التي 
ي اجييا  طبيدي عممو المستمر عي بيع المدم مات األمنيي الفمسطينيي لألجيزة اإلسرائيميي  المخابرات 

 الدالميية  عتا لت لو.
ا لحركي "عتح" عم  دف دحالف متيـ با تياؿ دحد عدر مف دبنا  حركي  ددد التيادا عي المجمس ال  ر 

"عتح" عي  زةة  دهاؼأ "ال زاؿ  دحالف( يمارس الد ر ذاتو مف خالؿ "عرؽ الم ت" التي استجمبيا مف 
التطاع لإلمارات  دكؿ مف خالليا عصابي  ماعيا لألعماؿ التذرة مف التجسس  الدعارة  اال تياالت"ة معكًدا 

حالف "يتـ  بإرساؿ دم اؿ لمجم عات خاصي بو عي الهفي ال ربيي   زة  مصر  س ريي  ليبيا بالتدا ف دف د
 مع دجيزة مخابرات عالميي".

 طالب زكارني د لي اإلمارات الدربيي "سل   هع حد لدحالف  منع استجالبو لفرؽ الم ت ممف مارس ا 
ي"ة  راؿ "سممنا دسما  مف ىددنا لمتنصميي بدبي عمميات رتؿ سابتي عي  زةة حيث يندم ف بالحركي عي دب

مف تحركات دحالف    لألجيزة األمنيي بالهفية  نسد  لتحرؾ سماراتي لمحفاظ عم  دمف د لي اإلمارات
 المديني عم  صديد اال تياالت  دبكات الدعارة التي يت دىا"ة حسب اتياماتو.

 6/12/2012قدس برس، 
 

  لى قطاع غزةعودة أحد مؤسسي كتائب القساـ ا 24
 زةأ تمكف احد معسسي "كتائب التساـ" الذراع الدسكرا لحركي "حماس"  الذا دبدد سل  تركيا عتب تحريره 

 عي صفتي التبادؿ مف الد دة سل  رطاع  زة.
عاًما(  ى  احد معسسي "كتائب التساـ"  الذا  82 رالت مصادر عمسطينيي لػ "ردس برس" اف  ليد عتؿ  

( ال  رطاع  زة 12|2تركيا عتب تحريره عي سطار صفتي التبادؿ  صؿ الي ـ األربدا   ابدد ربؿ عاـ سل 
 عبر مدبر رعح البرا.

سني ى  المحرر ال حيد مف رطاع  زة الذا  19 يدار ال  اف عتؿ  الذا امه  ع  عي سج ف االحتالؿ 
 ل  الهفي ال ربيي.ابدد ال  الخارج عي حيف اف اخطر المدتتميف المفرج عنيـ مف الهفي ابدد ا ا

 6/12/2012قدس برس، 
 

 المستقبمية ستكوف منزوعة السالح الفمسطينيةنتنياىو: الدولة  15
رئػيس الػ زرا  االسػرائيمي بنيػاميف  ة دف ا ؼ بعػف بػراغ مػف  ، 6/21/1021، القدس العربي، لندف ذكرت

ف عػػي الجمي ريػػي التدػػيكيية االربدػػا  بػػراغ عػػي طريتػػو الػػ  المانيػػاة حيػػث دػػكر المسػػع لي دمػػس زارة نتنيػػاى 
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الد لي ال حيدة عي االتحاد اال ر بي التي ص تت هد منح عمسطيف صفي د لي مرارب  ير عهػ  عػي االمػـ 
 المتحدة.

 راؿ نتنياى  عي لتا  صحاعي مدػترؾ مػع نظيػره التدػيكي بيتػر نيتدػاس 'باسػـ دػدب اسػرائيؿ ا د اف اعػرب 
 تابع   ريي التديكيي( عي ا نا  التص يت عي االمـ المتحدة'.عف دكرا الدميؽ عم  الم رؼ ال اهح  لمجمي

 'ندكركـ عم  صدارتكـ  دجاعتكـ. ندكركـ النكـ  رفتـ عي صؼ الحتيتي'.
 راؿ رئيس ال زرا  االسرائيمي عي براغ اف 'اسرائيؿ تريد الحص ؿ عم  سالـ حتيتػي  دائػـ مػع الفمسػطينييف. 

 تابع 'انو حؿ د لتيف ل طنيف.  ال يمكػف الت صػؿ الػ   هات ال نائيي'.ىذا السالـ ينب ي اف يستند ال  المفا  
 ا هػػح اف رػػرار االمػػـ المتحػػدة 'ال يػػدع  الفمسػػطينييف الػػ  احتػػراـ  ىػػذا الحػػؿ عبػػر رػػرارات احاديػػي الطػػرؼ'.

  الد لي اليي ديي  انيا  النزاع مع اسرائيؿ. لذلؾ عانو  ير متب ؿ'.
ت تكرارا اف الص اب ال يحظ  دائما بدػدبيي' ربػؿ التػذكير بمػعتمر ميػ نير كما صرح نتنياى  اف 'التارير ا بت

 رػاؿ رئػيس الػ زرا   الذا تاله هـ المانيا النازيي آنذاؾ مناطؽ حد ديي لتديك سػم عاكيا السػابتي. 2998عاـ 
 االسرائيمي اف بالده 'لف تهحي بمصمحتيا الحي يي كي يصفؽ الدالـ'.

مػػعتمر النتنيػػاى  ددػػار خػػالؿ ة دف بػػراغمػػف  ، 5/21/1021، ينية )صػػفا(وكالػػة الصػػحافة الفمسػػط  دهػػاعت
سل  دف الد لي الفمسطينيي المستتبميي ستك ف مجردة مف األسػمحي  عمييػا ة عتده بالداصمي التديكيي براغالذا 

 االعتراؼ بك ف "سسرائيؿ الد لي ال حيدة لمددب اليي دا". 
 

 مـ المتحدةاألمف التصويت في لمانيا أمو مف مأخيبة وعف براغ ل هشكر  يعرب عف نتنياىو 16
بػػراغ ػ ا ؼ بأ زار رئػػيس الػػ زرا  االسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاى  االربدػػا  بػػراغ عػػي طريتػػو الػػ  المانيػػاة حيػػث 
دػػػكر المسػػػع ليف عػػػي الجمي ريػػػي التدػػػيكيية الد لػػػي ال حيػػػدة عػػػي االتحػػػاد اال ر بػػػي التػػػي صػػػ تت هػػػد مػػػنح 

 راؿ نتنيػاى  عػي لتػا  صػحاعي مدػترؾ مػع نظيػره  ه  عي االمـ المتحدة.عمسطيف صفي د لي مرارب  ير ع
التدػػػػيكي بيتػػػػر نيتدػػػػاس 'باسػػػػـ دػػػػدب اسػػػػرائيؿ ا د اف اعػػػػرب عػػػػف دػػػػكرا الدميػػػػؽ عمػػػػ  الم رػػػػؼ ال اهػػػػح 

 تػػابع 'ندػػكركـ عمػػ  صػػدارتكـ  دػػجاعتكـ.   لمجمي ريػػي التدػػيكيي( عػػي ا نػػا  التصػػ يت عػػي االمػػـ المتحػػدة'.
 ـ عي صؼ الحتيتي'.ندكركـ النكـ  رفت

 اعرب نتنياى  عف خيبي اممػو مػف امتنػاع المانيػا عػف التصػ يت عمػ  مػنح عمسػطيف صػفي د لػي مرارػب  يػر 
عه  عي االمـ المتحدةة  ذلؾ عي متابمي مع صحيفي داا عيمت ندرت ربيؿ زيارتو ال  برليف.  راؿ نتنياى  

ر تصػػ يت المانيػػا عػػي االمػػـ المتحػػدةة عمػػ  'لػػف اكػػ ف صػػريحا اف لػػـ ارػػؿ انػػي اصػػبت بخيبػػي امػػؿ بسػػبب خيػػا
 اهػػاؼ 'اعتتػػد اف المستدػػارة  ان ػػيال( ميركػػؿ اعتبػػرت اف ىػػذا الخيػػار سػػيخدـ   ػػرار الك يػػريف عػػي اسػػرائيؿ'.

السػػػالـ بطريتػػػي ا  بػػػاخرىة لكػػػػف الدكػػػس ىػػػ  الػػػذا حصػػػػؿ بالفدػػػؿ'.  ىػػػذا التػػػرار لػػػػـ يػػػعد اال الػػػ  'تدػػػػجيع 
 عدـ االلتزاـ بالمفا هات' كما راؿ.الفمسطينييف عم  تدديد م رفيـ  ال  

 6/21/1021، القدس العربي، لندف
 

  والضفة الواقعة بيف القدس تحاوؿ تأخير بناء المستوطنات الجديدة "إسرائيؿ" 17
صػػػػحيفي ة دف نظيػػػػر مجمػػػػي عػػػػف مراسػػػػميا تػػػػؿ دبيػػػػب مػػػػف، 6/21/1021، الشػػػػرؽ األوسػػػػط، لنػػػػدف ذكػػػػرت

دف سسرائيؿ دبم ت  ادنطف بددـ  ج د نيي لػدييا بالبنػا  عػي كتبت عي م رديا اإللكتر نية دمسة « مداريؼ»
 حػػدة  9100ة لبنػػا  «مداليػػو دد مػػيـ»(ة ال اردػػي بػػيف التػػدس  مسػػت طني 2مخطػػط البنػػا  عػػي المنطتػػي  ئػػي 
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ة باإلهػػاعي سلػػ  مراعػػؽ ارتصػػاديي  سػػياحيي «ميدػػ ر دد مػػيـ»سػػكنيي يي ديػػي عػػي الحػػي االسػػتيطاني المسػػم  
ـ اله  طة خاصي مػف الػد ؿ األ ر بيػية إلل ػا  التػرارة عػإف سسػرائيؿ تػدرؾ دف المدػكمي ىائمية  رالت سنو ر 

الكبرى ليػا مػع البيػت األبػيضة  دف اإلدارة األميركيػي ىػي مفتػاح التيدئػي ديهػا عػي ىػذا الم هػ ع.  دهػاعت 
 .دف ىدؼ نتنياى  المركزا ى  محا لي تجنب دزمي جديدة مع اإلدارة األميركيي عي ىذه التهيي

 رالػػػت الصػػػحيفي سف لػػػدييا مدم مػػػات تفيػػػد بػػػ ف نتنيػػػاى   مستدػػػاره لألمػػػف التػػػ مية يدكػػػ ؼ عميػػػدر رة بد ػػػا 
(.  دف  تيػػػرة التتػػػدـ عػػػي 2سسػػػرائيؿ ال تنػػػ ا عػػػي ىػػػذه األ نػػػا  البنػػػا  عػػػي  ئػػػي»برسػػػائؿ ل ادػػػنطف مفادىػػػا دف 

خراج المخطط لحيز التنفيذ من طاف بالتتدـ عي مسار المف تـ سبالغ » تابدت دنو «. ا هاتسجرا ات البنا   ا 
األميػػركييف دف المسػػت ى السياسػػي يسػػتطيع تجميػػد التتػػدـ عػػي سجػػرا ات التخطػػيط عػػي كػػؿ مرحمػػية  دف التػػرار 

 نتمػػػت «. بإيصػػػاؿ الجراعػػػات سلػػػ  المنطتػػػي  البػػػد  بدمميػػػي البنػػػا  يتطمػػػب تصػػػديؽ المسػػػت ى السياسػػػي ديهػػػا
يث عػػف عمميػػي تخطيطيػػي ال تػػزاؿ عػػي مراحميػػا األ لػػ ة الحػػد»الصػػحيفي عػػف مسػػع ؿ سسػػرائيمي كبيػػر ر لػػو سف 

ىنػاؾ عػدة » دهػاؼ دف «.  مف الممكف دف تتـ عي دي ر مف خػالؿ تسػريع اإلجػرا اتة د  تسػت رؽ سػن ات
محطػػات عػػي عمميػػي التخطػػيط تمػػـز بتصػػديؽ المسػػت ى السياسػػية  خاصػػي التصػػديؽ عمػػ  التػػرار ببػػد  البنػػا  

 «.عدال
اني ديم فة الذا يراعؽ نتنياى ة راؿ عػي تصػريح لمصػحاعييف عػي مطػار المػدة سف لكف نائب  زير الخارجيية د

الحك مػػي لػػـ ترهػػر لمهػػ  ط ال ربيػػي  ال تػػرى دف ىنػػاؾ مدػػكمي د  دزمػػي دبم ماسػػيي مػػع الػػد ؿ األ ر بيػػي د  »
ىنػػػاؾ خالعػػػا عػػػي الػػػردا بػػػيف سسػػػرائيؿ بجميػػػع حك ماتيػػػا مػػػف جيػػػي  جميػػػع » دهػػػاؼ دف «. ال اليػػػات المتحػػػدة

حػػ ؿ م هػػ ع االسػػتيطاف عػػي المنػػاطؽ  الدربيػػي التػػي احتمػػت عػػي تمػػؾ  2967دارات األميركيػػية منػػذ سػػني اإل
 «.السني(.  لكف ىذا الخالؼ لـ يعد عي يـ  مف األياـ سل  دزمي

مجمػػػس »اف  ةذكػػػرت دمػػػس« ىػػػلرتس»صػػػحيفي ة دف الناصػػػرةمػػػف  ، 6/21/1021، الحيػػػاة، لنػػػدف  دهػػػاعت
ة تمت  ربؿ اندتاده تدميمػات  اهػحي مػف منسػؽ دػع ف االحػتالؿ عػي «المدنيي اإلدارة»عي « التخطيط األعم 

الجيش ايتاف دان  ط ب ج ب الدػ دة سليػو ربػؿ كػؿ مرحمػي مػف مراحػؿ التخطػيط لممصػادري عمييػا مػا يدنػي دف 
 صالحيي البت النيائي عي التتدـ بالمخطط مف عدمو يبت  بيد المست ى السياسي.

عػف مسػع ؿ اسػرائيمي ر لػو اف الخطػط الخاصػي لبنػا   حػدات سػكنيي اسػتيطانيي « عرانس برس» نتمت  كالي 
 دكػد المسػع ؿة الػذا ادػترط  ردمت االربدا  لمجنػي تخطػيط عػي الخطػ ة اال لػ  مػف ن عيػا منػذ سػبع سػن ات.

تـ تسميميا ال  لجني تخطيط تابدي لػ زارة الػدعاع « 2-اا»عدـ الكدؼ عف اسموة ب ف خطط تط ير منطتي 
 عتي عمييا لمخط ة اال ل  عي عمميي ط يمي.لمم ا

رػػد يسػػت رؽ االمػر ايامػػًا ا  دػػي رًا  حتػػ  سػن ات لمم اعتػػي عميػػو  بدػػدىا يجػب اف يمػػر بمراحػػؿ اخػػرى » رػاؿأ 
الم اعتي النيائيي عم  الخطي يجب اف ت تي مف المست ى السياسي.  لف يكػ ف ىنالػؾ »مديرًا ال  اف «. رميمي

 «.سيست رؽ االمر دي رًا عم  االرؿ اف لـ يكف سن اتاا جراعات عي  رت رريب   
 

  بيف الضفة والقدس  E1تصادؽ عمى المشروع االستيطاني "سرائيؿإفي "اإلدارة المدنية  18
صػػادؽ مػػا يسػػم  بػػػ"مجمس التخطػػيط  البنػػا  األعمػػ " التػػابع لػػإلدارة المدنيػػي "الػػذراع  أالتػػدس المحتمػػي / سػػما

" خػػالؿ جمسػػي عتػػدىا مسػػا  امػػس األربدػػا  عمػػ  المدػػر ع االسػػتيطاني المػػدني لتػػ ات االحػػتالؿ عػػي الهػػفي
ال اردي بيف مست طني "مداليي اد ميـ" درري بيػت لحػـ  التػدس المحتمػي  E1الجديد المن ا تنفيذه عي المنطتي 

  ص ال سل  مدارؼ دريحا.
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لحظػػي   دهػػاؼ الم رػػع اف المصػػادري جػػرت عػػي دعتػػاب نتػػاش عػػرض عمػػ  جػػد ؿ دعمػػاؿ المجمػػس عػػي اخػػر
 بدكؿ " ير مخطط " حيث تـ طرح المدر ع  ذلؾ استجابي لتدميمات اصدرىا المست ى السياسي لما يسم  

 يدمؿ المخطط الذا تمت المصادري عميو ارامػي الك يػر مػف المبػاني  بػ"منسؽ دع ف الحك مي عي المناطؽ".
 حػػػدة  1000لمخطػػػط سرامػػػي الدامػػػي  مراكػػػز تجاريػػػي  معسسػػػات تدميميػػػي عيمػػػا يتهػػػمف الجػػػز  ال ػػػاني مػػػف ا

 استيطانيي تستخدـ إلي ا  المست طنيف.
 لمنح المست ى السياسي سيطرة تامي عم  جميع مراحؿ التخطيط  المصادري ادترط المجمس سرػرار المخطػط 
عػػي دا مرحمػػي بت ريػػػع منسػػؽ دػػػع ف الحك مػػي عػػػي المنػػاطؽ مػػا يدنػػػي اف المسػػت ى السياسػػػي يسػػتطيع  رػػػؼ 

  رت ا  االستمرار بيا كما ى  مخطط. اإلجرا ات عي دا لحظي
 6/21/1021، وكالة سما اإلخبارية

 
 يحافظ عمى األسمحة الكيماوية بعيدا مف أيدي المتطرفيف  األسدموشيو يعموف:  19

عمػف رئػيس الحك مػي بنيػاميف نتانيػاى ة اف بػالده تتػابع عػف ك ػب التطػ رات أ دامػاؿ دػحادة -التدس المحتمػي 
ازف االسػمحي الكيما يػية مدمنػا اف بػالده لػف تسػمح بنتػؿ ىػذه االسػمحي الػ  عناصػر عي س ريي بما يتدمؽ بمخػ
ة الػػذا اعمنػػو د عيمػػا  مداديػػي ليػػا ا  اسػػتخداميا. كػػد نتانيػػاى  اف حك متػػو تتفػػؽ مػػع الم رػػؼ االمريكػػي الحػػاـز

الػػرئيس بػػاراؾ ا بامػػا حػػ ؿ الم هػػ عة دػػدد عمػػ   جػػ ب بػػذؿ كػػؿ جيػػد مسػػتطاع ل نػػي النظػػاـ السػػ را عػػف 
 .استخداـ ىذه االسمحي  عدـ تسربيا ال  جيات "ارىابيي"ة عم  حد تدبيره

اف الػرئيس السػ را بدػار األسػد اسػتجاب  ةكد نائب رئيس ال زرا  اإلسرائيمي م ديو يدمػ فمف جيي دخرىة د
ي  رػػاؿ يدمػػ ف عػػي متابمػػ لتحػػذيرات سػػابتي بدػػ ف تػػ ميف األسػػمحي الكيما يػػي إلبتائيػػا بديػػدا عػػف دا المتدػػدديف.

دجراىا مدو م رع سخبارا سسرائيمي   هدت عمػ  صػفحتو عمػ  عايسػب ؾ "ىنػاؾ تكيػف بػ ف ترسػاني األسػمحي 
 الكيما يي ستستط عي ديدا مداديي   ير مسع لي م ؿ التاعدة د  جماعات سرىابيي دخرى.

"عػػي السػػابؽ نتمػػت رسػػائؿ  اهػػحي لألسػػد بيػػذا الدػػ ف  اسػػتجابي لػػذلؾ رػػاـ األسػػد عػػي ال ارػػع بتجميػػع األسػػمحي 
 دكد يدم ف دف ال اليات المتحدة رصدت "دندطي مريبي" تتهمف المخز ف الس را  مف  ػـ   عصؿ مك ناتيا."

 ر بييف المجتمديف عي حمؼ دماؿ جا  التحذير الم جو لألسد مف الرئيس األميركي باراؾ د باما  حمفائو األ
 األطمسي بددـ استخداميا.

 6/21/1021، الحياة، لندف
 

 تنفي التقارير التي تتحدث عف الوحدة مع "العمؿ" "حركة ليفني" 30
ندػػر المتػػر االنتخػػابي لػػػ"الحركي برئاسػػي تسػػيبي ليفنػػي" نفيػػاة اليػػـ  األربدػػا ة لمتتػػارير التػػي تحػػد ت عػػف اتحػػاد 

 جػػػا  عػػػي البيػػػاف دف الحػػػديث عػػػف رصػػػي ممفتػػػي مػػػف حػػػزب "الدمػػػؿ"ة  دف كاعػػػي  دمػػػؿ".الحركػػػي مػػػع حػػػزب "ال
المحاد ات التي جرت حت  اليػ ـ تدػير سلػ  دف "الدمػؿ"  يػر مدنػي بال حػدة  خػ ض المدركػي االنتخابيػي مػع 

نما بيدؼ االستفادة مف ر تيا االنتخابيي.  "الحركي برئاسي تسيبي ليفني"ة  ا 
فنػػي  يػػر مدنيػػي ب يػػي مناصػػبة  دف الطريػػؽ ال حيػػد السػػتبداؿ حك مػػي نتانيػػاى  ىػػ  كمػػا جػػا  عػػي البيػػاف دف لي

تح يؿ األجزا  سل  كتمي كبيرةة  ال حػدة الحتيتيػي حػ ؿ التهػايا الم جػ دة عمػ  جػد ؿ األعمػاؿة  عمػ  ردسػيا 
ربػػؿ  التهػػايا السياسػػيية  التػػي اعتبرىػػا البيػػاف عمػػ  دنيػػا  يػػر مم مػػي مػػف ربػػؿ دا جيػػي عػػي الكتمػػي سػػ ى مػػف

 ليفني.
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عػي المتابػػؿة نتػؿ عػػف عهػػ  الكنيسػت عػػي حػػزب "الدمػؿ" سيتػػاف كابػؿ ر لػػوة ردا عمػػ  بيػاف ليفنػػية سف جػػد ؿ 
األعماؿ السياسي الذا تدرهو ليفني مفيػـ  مػف تمتػا  نفسػو عػي "الدمػؿ"ة  دنيػا تسػتطيع التدبيػر عنػو بدػكؿ 

 ي الدي ر الستي األخيرة.الئؽ مف خالؿ الدراكي مع "الدمؿ" م مما عرض عمييا عدة مرات ع
 5/21/1021، 48عرب

 
 ديما تحدد مرشحييااانتخابية تقدـ أوراقيا لمجنة االنتخابات وك قائمة 25": إسرائيؿ" 32

رائمي انتخابيػي عػي سسػرائيؿة مسػا  األربدػا  د راريػا لمجنػي االنتخابػات المركزيػية بدػد سكمػاؿ تحديػد  25ردمت 
دعمنػت لجنػي االنتخابػات المركزيػي لمكنيسػت التاسػدي عدػرة دف تسػجيؿ  انتخاب مردحييا لمكنيست التادمي.   

 الت ائـ االنتخابيي ة الذا بدد الي ـة سينتيي مسا   د الخميس.
 نتؿ م رع اإلذاعي الدبريي دف نائب رئيس المجنية داعيد ر تـ راؿ سف ك يرا مف الت ائـ تستخؼ بنظـ  دػر ط 

ت ريع كما كاف متبدا  9000ف التفكير مجددا بإلزاـ الت ائـ بالد دة لجمع تتديـ الم ائح االنتخابيية  دنو يستحس
عػػي الماهػػي. عػػي المتابػػؿ  رػػاؿ رئػػيس الكنيسػػتة ر بػػي ريفمػػيف سنػػو ال حاجػػي لفػػرض ريػػ د كيػػذه ألف الحػػؽ 

 لمتسجيؿ لمتردح لالنتخابات ى  ر ح الديمتراطيي.
يػدة التػي تخػ ض االنتخابػات لممػرة األ لػ ة عي  هػ ف ذلػؾ ندػرت الصػحؼ دف عػددا كبيػرا مػف التػ ائـ الجد

تزاحمػػت اليػػـ  عمػػ  دبػػ اب لجنػػي االنتخابػػات المركزيػػي سػػديا الختيػػار رمزىػػا االنتخػػابية خاصػػي  دف اسػػتخداـ 
 حرؼ د  مجم عي دحرؼ تستخدميا األحزاب التائمي يمـز ب خذ م اعتي ىذه األحزاب.

الت بيف صف عوة عف ترتيب رائمتو االنتخابيية حيػث سل  ذلؾ دعمف حزب كديما الي ـة  عي د ج م جي استتا
يتردس داع ؿ م عاز التائمي  يميو عي المكاف ال اني يسرائيؿ حس فة  عي الم رع ال الث حناف بالسنرة  ىي 
الم ارػػػع التػػػي تدتبػػػر مهػػػم نية مػػػع تػػػرجيح االسػػػتطالعات المتكػػػررة دف الحػػػزب الػػػذا عػػػاز عػػػي االنتخابػػػات 

 متاعدة ىذا سذا تمكف مف اجتياز نسبي الحسـ. 9ف ز ىذا الداـ ب ك ر مف متددا لف ي 18الماهيي ب
 5/21/1021، 48عرب
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عي ررار  صؼ ب نو سابتية دصدر  زير األمف الداخمي يتسحاؾ دىر ن عيتش ررارا يتهي ب ال تدمؿ  حدات 
نما هػد الدػرب عتػط.ال  رػاؿ م رػع "مدػاريؼ" سف التػرار صػدر عػي األيػاـ األخيػرة عػي  مستدربيف هد يي دة  ا 

دعتاب "حادث استدراب"  رع عي جباؿ الخميؿ هػد مسػت طنيف ربػؿ دػيريفة  خػالؿ الدمميػي تػـ الكدػؼ عػف 
 استخداـ المستدربيف هد يي دة األمر الذا د ار هجي كبيرةة بحسب "مداريؼ".

 5/21/1021، 48عرب
 

 1021مؤشر الفساد لعاـ  فيتتراجع لألسوأ  "إسرائيؿ" 33
ة 1021دظير المعدر الدػالمي لمفسػاد عػف ارتفػاع منسػ ب الفسػاد عػي د لػي االحػتالؿ اإلسػرائيمي خػالؿ عػاـ 

 يتهػمف  .1022خالؿ تصػنيؼ الدػاـ الماهػي  96ة بدد دف كانت عي المرتبي 99حيث جا ت عي المرتبي 
ده منظمػػػي الدػػػفاعيي الدالميػػػي  ىػػػي ُتدنػػػ  بفحػػػص تركػػػز الفسػػػاد عػػػي التطػػػاع الدػػػاـ  د سػػػاط المعدػػػر الػػػذا تدػػػ

د لػػية  يصػػنفيا المعدػر بدػػكؿ تصػاعدا مػػف األرػؿ سلػػ  األك ػػر  278السياسػييفة ريػػاس منسػ ب الفسػػاد عػي 
 عسادًا.
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 ت عػي  عرهت صػحيفي "مدػاريؼ" الدبريػية ترتيػب عػدة د ؿ دخػرى عػي المعدػر م ػؿ د لػي األردف التػي جػا
ة  بالمتابػؿ جػا ت الػدنمارؾ  عيمنػدا  ني زلنػدا بػيف الػد ؿ 211ة  سػ ريا 228 مصر عػي المرتبػي  58المرتبي 

 األرؿ عسادًاة  عي دسفؿ التائمي جا ت د لي دع انستاف  كر يا الدماليي  الص ماؿ ك ك ر الد ؿ عسادًا.
 5/21/1021، فمسطيف أوف اليف
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اعمنػػػت متحد ػػػي باسػػػـ الجػػػيش االسػػػرائيمي اف رذيفػػػي ىػػػا ف اطمتػػػت مػػػف االراهػػػي أ ا ؼ ب -التػػػدس المحتمػػػي
الس ريي ستطت خط  عي التسـ الذا تحتمػو اسػرائيؿ مػف ىهػبي الجػ الف  لكنيػا لػـ تسػفر عػف سػت ط هػحايا 

الؿ المدارؾ عي س ريي  رد سػتطت خطػ  عمػ   سػط ىهػبي  رالت المتحد ي اف "رذيفي اطمتت خ ا  خسائر.
 الج الف".

 6/21/1021، الحياة، لندف
 

 تمنع تدريس قصة لغساف كنفاني االسرائيميةوزارة التعميـ  35
رػػررت  زارة التدمػػيـ االسػػرائيميي ىػػذا االسػػب عة منػػع تدمػػيـ رصػػي "التنػػديؿ الصػػ ير"  أبرىػػـ  جرايسػػي - الناصػػرة

ي المػدارس اليي ديػية حسػب صػحيفي "يػديد ت دحر نػ ت"ة التػي رالػت اف المنػع ال لتالميذ الصؼ الخامس ع
نما باالنتما  السياسي لمدييد كنفاني.  رالت "يديد ت" سف جمديي تدع  "صند ؽ  يتدمؽ بمهم ف التصية  ا 

ـ"ة ابراىيـ" التي تطرح مداريع لمتدايشة دعدت برنامجا لطالب الصؼ الخامس االبتدائي تحت اسػـ "يػا سػال
يتهػػمف تدميمػػا لم ػػي الدربيػػية  مػػف مهػػاميف ىػػذا البرنػػام ة تدمػػيـ رصػػي "التنػػديؿ الصػػ ير" لمكاتػػب كنفػػانية 

  كاف مطم با مف التالميذ ررا ة التصي  اعداد ممخص عنيا.
 تػػدعي الػػ زارةة دف عػػددا مػػف دىػػالي الطػػالب احتجػػ ا عمػػ  تدمػػيـ ادب كنفػػانية الػػذا يصػػفو االحػػتالؿ ب نػػو 

ـ ارىابي"ة  ىػ  الجبيػي الدػدبيي لتحريػر عمسػطيفة  تػدخمت الػ زارة  مندػت ادخػاؿ ىػذا التسػـ "عه  عي تنظي
 مف البرنام  لممدارس اليي ديية التي ربمت بمدر ع "صند ؽ ابراىيـ" االسرائيمي.

 6/21/1021، الغد، عم اف
 

 جديدة عمى طوؿ الحدود مع جنوب لبناف كاميراتتنشر  "إسرائيؿ" 36
دد جػػيش االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي بندػػر نمػػاذج جديػػدة مػػف كػػاميرات المراربػػية عمػػ  طػػ ؿ بػػأ طػػارؽ دبػػ  حمػػداف

الحػػػد د الدػػػماليي لفمسػػػطيف المحتمػػػي مػػػع جنػػػ ب لبنػػػافة صػػػممت لت هػػػع داخػػػؿ مسػػػت عبات صػػػ يرةة محميػػػي 
بمسػػطحات سػػميكي مػػف اإلسػػمنت المسػػمحة  مفتيػػا مػػف مختمػػؼ ج انبيػػاة باسػػت نا  عدسػػاتيا الم جيػػي ناحيػػي 

 لمراد مراربتيا عبر ع ىات ص يرة .المناطؽ ا
ىذا الن ع مف الكاميرات المحميية بدد جيش اإلحتالؿ منذ اياـ بتركيزىاة  لممرة األ لػ  عنػد السػياج الحػد دا 
انطالرػػا مػػف محػػ ر المطمػػي الم اجػػو لبمػػدة كفػػركالة بحيػػث تػػـ حتػػ  اآلف تركيػػب  ػػالث كػػاميرات عنػػد الحػػاجز 

 كفركال.اإلسمنتي الذا اريـ ربالي بمدة 
 رػػد حػػرص جػػيش الدػػد  عمػػ   هػػديا عػػ ؽ ابػػراج  سػػط مجسػػمات متدػػددة األدػػكاؿ  األحجػػاـ مػػف اإلسػػمنت 

متػراة  رػد ركػػزت عػي اعالىػا كػاميرات عيػدي  عبػر عجػ ات صػػ يرة  25الػ   20المسػمحة  بارتفػاع يتػرا ح بػيف 
 بحجـ عدساتياة  ربطت بكابالت ال   رعي عمميات ارهيي محاذيي.
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 6/21/1021، السفير، بيروت
 

 "إسرائيؿ" ؤدي إلى زيادة أمفيالجعبري لف  اغتياؿ :تقدير صييوني 37
د هح السياسي الصيي ني المخهـر "ي سي سريد" دّف عمميي ا تياؿ الجدبرا ميما تكف ناجحية  ميما ريؿ 

دّف اال تياالت  عي ال نا  عم  التائميف بياة لكنيا لف ت ّير ديئًاة  لف تعدا سل  زيادة دمف "سسرائيؿ"ة مهيفاً 
لـ تبرىف ميما بم ت درجتيا مف التركيز عم  جػد اىا.  ددػار "سػريد" سلػ  دّف اإل تيػاالت عػي الحتيتػي ُتسػبب 
رهًا لحظيًاة  ما سف نتنفس الصددا  حت  تياجمنا دعكار  انيي   ال ي عح اىػاأ ىػؿ كػاف مػف الجيػد دف ن تػاؿ 

مػػػي  احػػدة بدػػػد دخػػرىة  ىػػػؿ جميػػع الحػػػاعالت  المتػػػاىي المينػػدس عػػػي حينػػوة  نجمػػػب عمػػ  دنفسػػػنا كػػ ارث  تي
 المطاعـ التي انفجرت ىي نيايي عدؿ بتفكير بارد مسبؽ؟ة العتًا سل  دّف مف يحؿ محؿ مف يتـ ا تيػاليـ ىػـ 

 األك ر تطرعًاة  يجب عمييـ دف يبرىن ا عم  دنيـ دك ر تدددًا ممف سبت ىـ.
 القناة الثانية )عف العبرية، ترجمة المركز(

 5/21/1021، 1679التقرير المعموماتي 
 

 منظومة "العصا السحرية" في المواجية القادمة نجاعةتبايف صييوني حوؿ  38
دعػػػػادت محاعػػػػؿ عسػػػػكريي صػػػػيي نيي دّف منظ مػػػػي "الدصػػػػا السػػػػحريي" ريػػػػد التطػػػػ ير برعايػػػػي دػػػػركتي "راعائيػػػػؿ" 

" التػي 220 "زلػزاؿ"  "عجػر"  "عػاتح " 600 "ري ي ف"ة لتمكينيا مف اعتراض الص ارير اإليرانيي مف طراز "سـ
كػػـة بحيػػث تصػػبح جػػاىزة  900-70يندػػرىا "حػػزب اهلل" عػػي لبنػػاف بك اعػػية  دنػػ اع دخػػرى يتػػرا ح مػػداىا بػػيف 

.  راؿ  زير الحرب "سيي د باراؾ" سّف اكتماؿ المنظ مي سيك ف جز ًا ميمًا لمنظ مي الػدعاع 1021لمدمؿ عاـ 
دػػددةة عيمػػا اعتبػػر الخبيػػر الدسػػكراة "عميػػر رابػػاب رت" دّف المنظ مػػي المهػػادة لمصػػ ارير ذات الطبتػػات المت

ليسػػػت الحػػػؿ المطمػػػؽ لمدػػػاكؿ "سسػػػرائيؿ" األمنيػػػية ألّف ال ارػػػع اإلدػػػكالي عػػػي رطػػػاع  ػػػزة بدػػػد حممػػػي "عػػػام د 
 السحاب"ة دظير دّف الدعاع الجيد ال يمكنو دف ي تي عم  حساب التدرات اليج ميي لمجيش.

 ية )عف العبرية، ترجمة المركز(مجمة "بمحانيو" العسكر 
 5/21/1021، 1679التقرير المعموماتي 

 
 غزة كانت انتخابية وتخوؼ مف سقوط أوؿ صاروخ جديد حربتقدير صييوني بأف  39

زعـ الخبير الدسػكرا الصػيي ني  د."رع عػيف بيدىتسػ ر" أ ترجمي مركز دراسات  تحميؿ المدم مات الصحفيي
عصاعير بحجر  احدة ر ـ دّنو كاف جػز   9كي حماس دحمد الجدبراة دصاب دّف ا تياؿ التائد الدسكرا لحر 

مف المفا هات لت ريع  رؼ ط يؿ المدى إلطالؽ النارة بدد دف تمت  مس دة االتفاؽة  كاف مػف المت رػع دف 
ي تي رده باإليجابة لكف  جيي نظر سادت عي "تؿ دبيب" رالت ب نيا بحاجػي لػردع حمػاس بػداًل مػف الت صػؿ 

 اؽ مديا عم  عترة تيدئي.التف
 دهػػاؼأ االتفػػاؽ مػػع "الجدبػػرا" ل رػػؼ سطػػالؽ النػػار كػػاف يسػػي  لتػػ ة الػػردعة  يهػػدؼ عزميػػا عمػػ  اتخػػاذ 
الترارة  بالتالي جا  ا تيالو لتدزيزىاة  صيد الدصاعير ال ال يأ ا تياؿ الرجؿ الذا لديو التدرة عم  الت صؿ 

 يػػر مػػف اإلصػػابات بػػيف الصػػياينية بدػػث رسػػالي لحمػػاس بػػ ف التفػػاؽ مػػع "سسػػرائيؿ"ة االنتتػػاـ ممػػف تسػػبب بك
 االتصاالت مديا لف تتـ سال عبر الت ة الدسكريي. 
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 دكػػد دف عمميػػي "عمػػ د السػػحاب" لػػـ تػػعت ال مػػار التػػي ت رديػػا مػػف ددػػدم ىاة خاصػػي "بػػاراؾ  نتنيػػاى " المػػذاف 
 ىػػ  مػػا دعاىمػػا إلصػػدار األمػػر  خدػػيا دف تف تيمػػا عرصػػي التيػػاـ بدمميػػي عسػػكريي عػػي نيايػػي مػػدة حك متيمػػاة

 با تياؿ الجدبراا
مػف جيتػوة زعػـ "سيمػي دعيػدار" السػفير الصػيي ني السػابؽ عػي التػاىرةة دف حمػاس تمتػت هػربي دػديدةة  دخػػؿ 
رطاع  زة مرة دخرى عي عمميي سعادة بنا  ط يمية عيما "التبػي الحديديػي"  حصػاني الجبيػي الداخميػي كفيمػي بػاف 

 اؿ كؿ خصـ  "سسرائيؿ"ة  عم  ردسيـ سيراف.ت ير ر اعد المدب حي
صػاروخ عمػى  2500وأضاؼ: غيرت حممة "عمود السحاب" قواعد المعب فػي الشػرؽ األوسػط، فقػد أطمػؽ 

دمػاـ  ،1006مدف "إسرائيؿ"، بما فييا "تؿ أبيب"، وكاف األثر أبعد بكثيػر مػف أثػر صػواريخ "حػزب اهلل" فػي 
االنهػباط الػذاتي  رػدرة االمتصػاص الم يػرة لالنطبػاع لػدى السػكافة تحسيف التحصيفة ردرة اإلنػذار المبكػرة 

  باألساس دخ ؿ "التبي الحديديي" لممدركي.
 نتاط الهدؼ

 مع ذلؾة عإف حماس انتصرت عي دف تك ف عي ال عي الدربي ر ايي نجاحة  ك نيا كانت رادرة عػي المدركػي 
 مع "سسرائيؿ"  جيديا.

د هح دّف الكالـ عم  ر ة الجيش  األحاديث التحميميي عف انجازاتو عػي  لكف "تسيفي  باا" المحمؿ السياسي
المدركي ال تردع حماسة ألف حربيػا ليسػت هػده باألسػاسة بػؿ لنتطػي هػدؼ الد لػية  ىػـ المسػت طنيف عػي 

 بي تيـ  الطالب عي مدارسيـة  ىذه الحرب بالنسبي ليا بسيطي  رخيصي.
ييػا دػد را ب نيػا خرجػت مػف المدركػي الحاليػي مػع "صػ رة انتصػار"ة  لذلؾ مف الميـ عي ىذه المرحمػي دال ندط

ال انتظرتنا مدركي ددد ب هداؼ رد تك ف عي المستتبؿ التريبة يجب عمينا اف نطمػح إلسػتاط رادتيػاة ألف   ا 
 ىذه المنظمات عم  مر التارير لـ تدد م ج دة  لـ تندر عتيدتيا حينما تـ التها  عمييـ.

بيػػر الصػػحاعييف الصػػياينية عتػػد زعػػـ دنػػو بدػػد مػػر ر دسػػب عيف عمػػ  انتيػػا  الحػػرب عمػػ  دمػػا "نػػاح ـ برنيػػاع" ك
 زةة يمكف الت ؿ دف تصػفيي الجدبػرا كػاف عمػال دػرعيا بفدػؿ الظػر ؼة  كػاف التنفيػذ ناجحػاة لكػف التجػارب 

 ة عممتنا دنو عي عمميي كيذه يكمف مكسب ع راة  دخطار2996السابتي كتصفيي الميندس يحي  عياش عي 
 بدد ذلؾة عالمكسب ى  المس بالر ح المدن يي لحماسة  ب تي رادتيا ب نفسيـة  بص رتيا.

 دما الخطر عي  ر ة الردة عتد بددت تصفيي عياش عترة راسيي مف الدمميات االنتحاريية  ليس ىذا ى  الخطر 
؛  رػػد يتالدػػ  ال حيػػد ألف النظػػاـ الجديػػد عػػي مصػػر رػػد يخهػػع لهػػ  ط داخميػػية  يتراجػػع عػػف اتفػػاؽ السػػالـ

التصميـ الذا تدال  بو السمطي الفمسطينيي جيات مف حماسة  رد ييب الدارع الدربي  اإلسالمية لتػد كػاف 
 الجدبرا م ؿ عياش يستحؽ الم تة لكني آمؿ دال يك ف عندنا سبب لمندـ عم  عرحنا بم تو.

الحتيتيي لمدمميي الدسكريي عي عي ذات السياؽة د هح "د را مس اؼ" الكاتب السياسي الصيي ني دف الداعع 
 زة ى  سياسي بحػتة لتدزيػز مكانػي "نتنيػاى   بػاراؾ" ربػؿ االنتخابػات التادمػية مػا يدنػي دف المنطػؽ ال حيػد 
لتمػػػؾ الدمميػػػي التػػػي انتيػػػت ربػػػؿ ديػػػاـ كػػػاف سياسػػػيًا داخميػػػًا  لػػػيس اسػػػتراتيجيًاة  يمكػػػف تسػػػميتيا بجػػػدارة "حػػػرب 

 انتخابات".
سسرائيؿ" ال مف عي األياـ التريبية  ما دسماىا بػ"الند ة" بػالنظر لنتػائ  الحػرب سػتميؿ  ت رع دف يدعع م اطن  "

 سل  الخف ت مع ست ط د ؿ صار خ خارج المحيط المدتاد لخط الم اجيي الدسكريي.
 موقع قضايا مركزية

 5/21/1021 ،1679التقرير المعموماتي، ممحؽ 
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  "األقصى" طوؽيئة كنيس ما"مؤسسة األقصى":  40

  معسسػػي األرصػػ  لم رػػؼ  التػػراث ة دفمحمػػد محسػػف  تػػدة عػػف 5/21/1021ة الجزيػػرة نػػت، الدوحػػةكػػرت ذ
دف بمديػػي االحػػتالؿ  بالتدػػا ف مػػع "جمديػػي الدػػاد  ةدكػػدت عػػي دراسػػي سحصػػائيي دعػػدىا طػػارـ البحػػث الميػػداني

سػػمطي اآل ػػار  االسػػتيطانيي"  "الدػػركي لتطػػ ير الحػػي الييػػ دا"  "صػػند ؽ حفػػظ سرث المبكػػ "  بالتنسػػيؽ مػػع
اإلسػػرائيميي عممػػت عمػػ  تط يػػػؽ  محاصػػرة األرصػػ  بنحػػػ  مائػػي كنػػيس  مدرسػػػي تمم ديػػي  عدػػرات الحػػػدائؽ 

 الت راتيي  المتاحؼ التي يديي.
الكػنس  المدػاريع التي يديػي جريمػي بحػؽ األرصػ   المتدسػات  ة اعتبر مدير "معسسي األرص " دميػر خطيػب

االحػػػتالؿ  لتصػػػفيي ال جػػػ د الفمسػػػطيني  طمػػػس الحهػػػارة  التػػػارير الدربيػػػي  اإلسػػػالميية ييػػػدؼ مػػػف خالليػػػا 
الدربػػي  عػػرض  ارػػع ييػػ دا مزيػػؼ ال يمػػت بصػػمي سلػػ  المكػػاف مػػف خػػالؿ الكػػنس  المػػدارس التمم ديػػي بحػػي 
الدرؼ  دس ار األرص   التص ر األم يي لتك ف متدمي لتدييد ما يسم  بػ"مراعؽ الييكػؿ"  ذلػؾ لبنػا  الييكػؿ 

.  المزعـ 
معسسي األرص  لم رؼ  التراث دكدتة دف المنظمات االستيطانيي ، أف 6/21/1021قدس برس، ت  دهاع

تدكؿ مح رًا دساسيًا  ذراعًا تنفيذيًا مركزيًا لالحتالؿ اإلسرائيمي لتنفيذ مخططات السيطرة عم  المسجد 
ي بالتدس  تي يدىاة مديرة األرص  عبر االستيال  عم  الم ارع األ ريي التاريخيي ح ؿ المسجد  البمدة التديم

سل  دف ىذه المنظمات تسيطر  تدير د مب م ارع الحفريات األ ريية  مف خالؿ ذلؾ تدمؿ عم  تي يدىا 
 بطرؽ مختمفي منيا الزيارات السياحيي لألجانب  المست طنيف.

طانيي  التػي  ذكرت "معسسي األرص  لم رؼ  التراث"ة دف مف بيف دبرز ىذه المنظمات "جمديي سلدػاد" االسػتي
تندط عي منطتي سم افة  "جمديي عطيرت ك ىنيـ"  التي تندط عي داخػؿ البمػدة التديمػي بالتػدسة  "صػند ؽ 
الحفػػاظ عمػػ  تػػراث المبكػػ "  التػػي تندػػط عػػي منطتػػي حػػائط البػػراؽ.  دكػػدت دف ىػػذه المنظمػػات تتدػػا ف بدػػكؿ 

مػػي اإلسػػرائيميي بددػػرات ماليػػيف الدػػ اكؿ   يػػؽ مػػع مػػا يسػػم  بػػػ "سػػمطي اآل ػػار اإلسػػرائيميي"  تمػػّ ؿ مػػف الحك  
سػػن يًاة مدػػيرة سلػػ  دف دراسػػي سسػػرائيميي صػػدرت ربػػؿ ديػػاـ تعكػػد دف منظمػػات سسػػرائيميي تسػػيطر عمػػ  م ػػؿ ىػػذه 

 الم ارع ابتدا  مف جبؿ المكبر جن بًا  حت  منطتي الص اني  جبؿ الط ر دمااًل.
 

  ئيؿ" عمى حصار غزة بمقاضاة "إسرا الفمسطينية السمطة طالبتمؤسسة الضمير  42
طالبػت معسسػي الهػمير لحتػ ؽ اإلنسػافة السػمطي الفمسػطينيي بالت جػو سلػ  محكمػي الجنايػات  الخمي أ - زة 

ة  طمػب التحتيػؽ دخصػيا ”جريمػي هػد اإلنسػانيي“الد ليي بطمب التحتيػؽ عػي جريمػي حصػار  ػزةة باعتبارىػا 
 اًل عف صناعي سياسات الحصار هد التطاع.مع الجنراؿ ايتاف دان  ت منسؽ االحتالؿة باعتباره مسع  

معسسية المجتمع الد لي بػالتحرؾ الداجػؿ لرعػع الحصػارة عيمػا تماطػؿ حك مػي االحػتالؿ عػي تنفيػذ ال طالبت 
ة حيث سف رعع الحصار  عتح المدابر كاف دحد ”اتفاؽ التيدئي“ما تـ االتفاؽ عميو دخيرًا عي التاىرة عي سطار 

 عميياة  بما يهمف حركي األعراد  البهائع.البن د الذا تـ االتفاؽ 

 6/21/1021، الخميج، الشارقة
 

 باألمـ المتحدة جنوف االستيطاف بعد عضوية فمسطيف أصابيا "إسرائيؿ": رخبي 41
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دكػد الخبيػر الفمسػطيني عػي دػع ف االسػتيطاف عبػد اليػادا حنػتشة دف  سسػرائيؿ( دصػابيا ة جماؿ  يث - زة
حص ؿ عمسطيف عم  صفي مرارب عي األمـ المتحدةة عدممت بص رة سريدي ما  صفو جن ف االستيطاف بدد 

ررار عدد مف المخططات االستيطانيي التديمي  الجديدة عي دراهي السمطي الفمسطينيي المحتمي.  عم  تنفيذ  ا 
رامػػػي  ت سػػػدي البػػػعر االسػػػتيطانيية دنػػػو يػػػ تي   اعتبػػػر حنػػػتش لػػػػ"عمسطيف"ة دف سرػػػرار سػػػمطات االحػػػتالؿ بنػػػا   ا 

مداربػػي الدػػدب الفمسػػطينية معكػػًدا دف تمػػؾ المخططػػات تيػػدؼ سلػػ  تي يػػد المسػػجد األرصػػ  المبػػارؾ بدػػكؿ ل
 كامؿة  عصمو عف الهفي ال ربيي.

 دهاؼ دف االحتالؿ يرمي مف خالؿ تمؾ المخططات سل  تتسيـ الهفي ال ربيي سل  جزديف دمالي  جن بية 
األ ؿ مػػػف المخطػػػط  جمػػػع مسػػػت طني "مداليػػػو ددمػػػيـة مبيًنػػػا دف سػػػمطات االحػػػتالؿ دنيػػػت الدمػػػؿ عػػػي الجػػػز  

 ( دلؼ د نـ.21168 مد رة  كفار ددميـ" بدد دف صادرت  
 تابعأ "بدد اآلف الدمؿ بالجز  ال اني دا ربط مست طنات مداليػو دد مػيـ مػع مدينػي التػدس عػي "جبػؿ المكبػر" 

  "سكات بيئيي" كي تحكـ ربهتيا عم  مديني التدس.
 سسرائيؿ( عازمي عم  بنا  حزاميف ح ؿ مديني التدسة األ ؿ داخمي  مف  ـ بنا  بدػض  ن ه حنتش سل  دف 

المست طنات داخؿ المديني المتدسية باإلهاعي سل  بنػا  الحػزاـ ال ػاني مػف "اسػكات بيئيػو" سلػ  البحػر الميػتة 
 .لتنفيذ مخطط "متر ا ب ليـ" الذا يبدد مف جن ب مديني الخميؿ حت  جن ب مديني راـ اهلل

 دهاؼ دنيا ستدمؿ كذلؾ عم  االنتيا  مف البنا  االستيطاني عػي محػيط مدينػي بيػت لحػـ إلحكػاـ سػيطرتيا 
 عم  المديني.

 دعػػا الخبيػػر عػػي دػػع ف االسػػتيطافة ريػػادة السػػمطي الفمسػػطينيي سلػػ  االسػػتفادة مػػف االعتػػراؼ بفمسػػطيف كد لػػي 
ي اسػتدعت سػفرا ىا مػف  سسػرائيؿ(  نتػؿ ممػؼ مرارب  ير عه  عي األمـ المتحدةة  التكػاتؼ مػع الػد ؿ التػ

االستيطاف سل  محكمي الجنايات الد ليي لمجـ االحتالؿ اإلسرائيمي مف التمادا عي جرائمػو بحػؽ الفمسػطينييف 
  درهيـ.

 5/21/1021، فمسطيف أوف اليف
 

 يتيافتوف عمى شراء مستمزمات البناء الميربة اإلسرائيمي العدوافمتضررو غزة:  43
دػػيد سربػػاؿ دىػػالي  ػػزة عمػػ  دػػرا  مػػ اد البنػػا  الميربػػي عبػػر األنفػػاؽ دخيػػرا زيػػادة ممح ظػػي أ د جػػادحامػػ - ػػزة 

نظػػرا لمتياعػػت الدػػديد خص صػػا مػػف جانػػب المتيمػػيف عػػي المنػػاطؽ الحد ديػػي لمبػػد  بإصػػالح األهػػرار التػػي 
 دلحتتيا آلي حرب االحتالؿ بمنازليـ خالؿ الدد اف األخير.

طن ف ررب المناطؽ الحد ديي خالؿ الي ميف الماهػييف عػي ظػؿ األجػ ا  البػاردة  سارع متهرر  الدد اف التا
  ىط ؿ األمطار بإصالح الدمار الذا حؿ بمنازليـ.  

 6/21/1021، الغد، عم اف
 

 في قطاع غزة  مركز أبحاث المستقبؿ: ارتفاع كبير بشعبية حماسل استطالع 44
لمتا مي الفمسطينيي  عم  ردسيا حماس باتت دك ر رػ ة راؿ استطالٌع محمي لمردا سف الفصائؿ اة صفا – زة 

 عاًما. 10عف ذا ربؿة  دف تحرير عمسطيف سيك ف خالؿ 
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ددػػخاص عػػي رطػػاع  ػػزة عمػػ  مػػدار  608 د هػػح اسػػتطالٌع دجػػراه مركػػز دبحػػاث المسػػتتبؿ عمػػ  عينػػي مػػف 
دك ػػر رػػ ةة عيمػػا ردى % مػػف المسػػتطمدي آراعىػػـ دف عصػػائؿ المتا مػػي  عمػػ  ردسػػيا حمػػاس 8937 ال ػػي ديػػاـ دف 

 %  ير ذلؾ.2031
كما ردى نح  نصؼ دعراد الديني دف تحرير عمسطيف سيك ف خالؿ الددريف عاًما التادمية عيما ردى  ير ذلؾ 

 ربع الديني.
% رد ا 10% عػػف رهػاىـ الكبيػػر عػف ددا  المتا مػػية بينمػا نحػػ  76 عػف ددا  عصػػائؿ المتا مػية عبػػر نحػ  

 عم   تي دىؿ  زة بفصائؿ المتا مي. ب نو كاف مت ردا  ىذا يدؿ
% مػف دعػراد 55 عي تدبير عف عدـ  تي الجمي ر الفمسطيني عي  زة بػالتزاـ االحػتالؿ بالتيدئػية دجػاب نحػ  

 % دف الدد اف سيك ف بدد دك ر مف عاميف.1935الديني دف ىناؾ حربا دخرى خالؿ عاميفة عيما ردى 
د الدينػي المم مػي لممجتمػع عػف رهػاىـ عػف الػد ر المصػرا % مػف دعػرا87 عي اإلطػار السياسػية عبػر نحػ  

 خالؿ الدد اف األخير  الذا دظير دعًما جمًيا   اهًحا ألىؿ رطاع  زة  عي مساندة مطالب المتا مي.
% مػػػف دعػػػراد الدينػػػي بػػػ ف المصػػػالحي رريبػػػي 5832 عػػػي تفػػػاعؿ مممػػػ س   اهػػػح بمسػػػتتبؿ المصػػػالحي ة دجػػػاب 

 % عتط.1931بينما خالؼ ذلؾ  ستتحتؽ عي المرحمي المتبمي 
% مػف دعػراد الدينػي 6539 عي سعاؿ عف الحالي النفسيي  المدن يي بدػد الدػد اف األخيػر عمػ   ػزةة عبػر نحػ  

% ب نيا كما ىي  ىذا دليؿ ب ف الدد ر بالنصػر ال يتتصػر 11عف دد رىـ بمدن يات عاليية عيما راؿ نح  
 المجتمع الفمسطيني. عم  عصائؿ المتا مي بؿ امتد سل  كاعي رطاعات

 حػ ؿ ت ييػػد الدػػارع الفمسػػطيني عػػي رطػػاع  ػػزة لفصػائؿ الدمػػؿ الػػ طني بدػػد الدػػد اف األخيػػرة دظيػػرت النتػػائ  
% مف ت ييد دعراد الدينػي  ىػي دعمػ  1136تتدما كبيرا لحركي حماس دماـ الفصائؿ األخرىة عتد نالت حماس 

ع اـ الخمسي الماهػيي  التػي كانػت تتػرا ح عييػا حمػاس نسبي عي االستطالعات التي دجراىا المركز خالؿ األ
 %.1931%ة عيما حصمت حركي عتح عم  91-90بيف 

 دظير االستطالع دف ىناؾ دد را ب ف عصػائؿ المتا مػي  عمػ  ردسػيا حمػاس حتتػت نصػًرا  اهػًحا  ممم ًسػا 
 عي متابؿ ىزيمي ال لبس عييا لالحتالؿ  يرجع ىذا الدد ر سل أ

 بػد ف متػدمات لػػ"تؿ دبيػب"  خهػػ ع االحػتالؿ لدػر ط المتا مػي  ىػ  مػالـ يديػده الدػػدب  اسػتيداؼ المتا مػي
الفمسطيني مف ربؿ  التخفيؼ مف الحصار  استمرار المتا مي عي عمميات التصؼ طيمي دياـ الدد افة سهاعي 

الحماسػػيي التػػي  الػػر ح المدن يػػي الداليػػي التػػي دبػػدتيا ريػػادة حمػػاس عػػي الدػػد اف  الخطابػػات  الكممػػات التدب يػػي
 رعدت مف مدن يات مدظـ رطاعات الددب الفمسطيني.

 5/21/1021، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 يعانػوف سػوء تغذيػة مزمنػاً في المخيمات  الفمسطينييف األطفاؿمف  %23لبناف:  45
كػػػزا لإلحصػػػا  الجيػػػاز المر »عػػػي لبنػػػاف آنػػػا ماريػػػا لػػػ ريني بالتدػػػا ف مػػػع رئيسػػػي « الي نيسػػػؼ»دطمتػػػت مم مػػػي 

الدراسػػي اإلستتصػػائيي الدنت ديػػي المتدػػددة »عػػال عػػ ضة عػػي بيػػر ت دمػػسة النسػػخي الرابدػػي مػػف « الفمسػػطيني
ة التػػي ترسػػـ صػػ رة  اهػػحي ل ارػػع األطفػػاؿ الفمسػػطينييف عػػي مخيمػػات الالجئػػيف الفمسػػطينييف عػػي «المعدػػرات

 لبناف.
عػػي المئػػي  29يف األطفػػاؿ الفمسػػطينييف تظيػػر دف معدػػرات سػػ   الت ذيػػي بػػ» دكػػّدت لػػ ريني تبيػػاف الدراسػػي دّف 

 «.منيـ يدان ف مف س   ت ذيي مزمف رياسًا سل  دعمارىـ



 
 
 

 

 

           30ص                                    1700العدد:                6/21/1021الخميس  التاريخ:

« نصػػػؼ األطفػػػاؿ الفمسػػػطينييف يمتحتػػػ ف بالمػػػدارس ال ان يػػػية عػػػ يف يػػػذىب النصػػػؼ اآلخػػػر مػػػنيـ؟» رالػػػتأ 
رد الممكنػػي لتخفيػػؼ دم مػػي ك يػػرة تعكػػد لنػػا مػػف جديػػد  جػػ ب تتػػديـ كػػؿ جيػػد ممكػػفة  السػػبؿ  المػػ ا»دهػػاعتأ 

بدػػض األعبػػا  الحتيتيػػي التػػي ت اجػػو األطفػػاؿ الفمسػػطينييف عػػي لبنػػاف حتػػ  يتمكنػػ ا مػػف التطمػػع سلػػ  المسػػتتبؿ 
 «.بدـز  تفاعؿ

جمع البيانات اإلحصائيي ح ؿ الفمسطينييف عػي دمػاكف  جػ دىـ كميػا يتػع عػي »مف جيتياة اكدت ع ض دف 
يني الػػػػذا يدمػػػػؿ ب رصػػػػ  طاراتػػػػو عمػػػػ  تػػػػ عير البيانػػػػات صػػػػمب ميػػػػاـ الجيػػػػاز المركػػػػزا لإلحصػػػػا  الفمسػػػػط

اإلحصػػػائيي الدريتػػػي  الم   رػػػي عػػػف ال ارػػػع السػػػكاني  االجتمػػػاعي  االرتصػػػادا  البيئػػػي لمفمسػػػطينييفة بيػػػدؼ 
ستاحتيػػا لصػػاندي التػػرار  راسػػمي السياسػػاتة لتمكيػػنيـ مػػف دراسػػي ال ارػػع  رسػػـ السياسػػات المالئمػػي لمنيػػ ض 

 «.لمجاالت كميابال ارع الفمسطيني عي ا
لتػػد دجػػرت الي نيسػػؼ بالتدػػا ف مػػع الجيػػاز المركػػزا لالحصػػا  الفمسػػطيني المسػػح الدنتػػ دا الرابػػع » رالػػت أ 

.  ى  يتنا ؿ عينػي تم يميػي لالجئػيف 1022لمفمسطينييف عي لبناف عي الفترة الممتدة بيف ديار  تم ز مف الداـ 
دسػػرة عػػي خمػػس  5290مػػع حجػػـ عينػػي طبتيػػي مػػف  الفمسػػطينييف تػػـ تصػػميميا عمػػ  مرحمػػي عنت ديػػي  احػػدة

 «.مناطؽ لبنانيي
 6/21/1021، السفير، بيروت

 
  لألسيريف الشراونة والعيساوي في غاية الخطورة الصحيمركز أحرار: الوضع  46

راـ اهللأ كدؼ مركز "دحرار" لدراسات األسرى  حتػ ؽ اإلنسػافة دف الحالػي الصػحيي لألسػيريف ديمػف الدػرا ني 
يسا ا متدى رة لم ايية  باتت نتيجي إلهرابيما المت اصؿ عف الطدػاـ  الػذا تجػا ز خمسػي ددػير  سامر الد

 دكد مركز "دحرار" دف األسيريف الدرا ني  الديسا ا لدييما انسداد كامؿ عي كاعي الدراييف  "خطيرة  حساسي".
ف بكامؿ طارتيما  ى  ما ينذر  األمدا   هدؼ عي ددا  الكم   الكبدة  دف الده يف األخيريف باتا ال يدمال

 بالخطر الدديد عم  صحتيـ  احتماؿ  عاتيـ عي ديي لحظي.
 5/21/1021قدس برس، 

 
 منزاًل  40ُبرقة وتحطـ محتويات  قرية تقتحـنابمس: قوات االحتالؿ  47

(ة رريػػػي ُبررػػػي  ػػػرب مدينػػػي نػػػابمس 21|6نػػابمسأ ارتحمػػػت رػػػ ات االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمية عجػػػر اليػػػـ  الخمػػػيس  
 اردي دماؿ الهفي ال ربيية  دىـ جن د االحتالؿ عدرات المنازؿ  رام ا بتحطيـ محت ياتيا.  د هح تيسير ال

دف عدػرات اآلليػات الدسػكريي اإلسػرائيميي ارتحمػت السػاعي  دب  حسػيف رئػيس بمديػي بررػي لمراسػؿ "رػدس بػرس"
المػ اطنيف  تفتيدػيا  تحطػيـ كاعػي ال احدة  النصؼ مف عجر اليـ  البمدةة  دػرع جنػ د االحػتالؿ بػدىـ منػازؿ 

 محت ياتياة حيث بمغ عدد المنازؿ المتهررة ح الي دربديف منزال".
 6/21/1021قدس برس، 

 
 خسائر شركة الكيرباء خالؿ العدواف اإلسرائيمي  دوالرمميوف  23.1غزة:  48

لدػػد اف األخيػػر عمػػ   ػػزةأ رالػػت دػػركي ت زيػػع الكيربػػا  عػػي  ػػزة سف خسػػائرىا المبادػػرة   يػػر المبادػػرة خػػالؿ ا
 ممي ف د الر. 2931رطاع  زة بم ت نح  



 
 
 

 

 

           32ص                                    1700العدد:                6/21/1021الخميس  التاريخ:

( سف الدػػد اف األخيػػر عمػػ  التطػػاع 5/21 ددػػارت الدػػركي عػػي بيػػاف تمتػػت "رػػدس بػػرس" نسػػخي عنػػو األربدػػا   
تسبب ب ر ع دهرار كبيرة عم  دجزا  متدددة مف دبكات الت زيع لمه ط الدالي  المنخفض تم ؿ عػي تػدمير 

  الك ابؿ.األعمدة  المح الت 
 5/21/1021قدس برس، 

 
 افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية لالجئيف الفمسطينييفاألردف:  49

عػػي « األ نػػر ا»اعتتحػػت مػػديرة عمميػػات  كالػػي  ػػ ث  تدػػ يؿ الالجئػػيف الفمسػػطينييف أ كمػػاؿ زكارنػػي -عمػػاف 
 ف الفمسطينييف.األردف مارتا ك لبيرف دمس األربدا  مدرض الص ر الف ت  راعيي لمدباب مف الالجئي

اف االحتفػاؿ بإبػداع المصػ ريف اليػاعديف » عي كممي دلتتيا د نا  حفؿ االعتتاحة رالت مديرة عمميات األ نر اأ 
مػػف دػػباب الالجئػػيف الفمسػػطينييف يظيػػر دف األمػػؿ  الرعيػػي ىمػػا ميزتػػاف تالزمػػاف الدػػدب الفمسػػطيني.  ىمػػا 

 «.ؽ عيو دحالميـ  دمانييـميزتاف ىامتاف عي  هع األساس لمستتبؿ ايجابي تتحت
 6/21/1021، الدستور، عم اف

 
 ينادي بالمصالحة الوطنية ويشيد بالمقاومة "غزة وانتصرت"ميرجاف األردف:  50

حزب جبيي الدمؿ اإلسػالمي ة دف رامي عصف ر ة نتاًل عف مراسميا6/21/1021، الدستور، عم اف جا  عي
مسػا  دمػس األ ؿ ميرجانػا خطابيػا عػي متػر لجنػي خػدمات  ا جماعي اإلخ اف المسمميف عػي مخػيـ البتدػي درامػ

احتفػػاال بالنصػػر التػػاريخي الػػذا حتتتػػو المتا مػػي الفمسػػطينيي عػػي رطػػاع  ػػزة  بدنػػ اف " انتصػػرت  ػػزة" المخػػيـ
 تصػػدييا لمدػػد اف اإلسػػرائيمي عمػػ  الدػػدب الفمسػػطيني عػػي  ػػزة  سػػط حهػػ ر حدػػد مػػف الفداليػػات السياسػػيي 

  خارجو. الددبيي مف داخؿ المخيـ 
 تهػػمف الميرجػػاف كممػػات لكػػؿ مػػف نتيػػب المحػػاميف السػػابؽ صػػالح الدرمػػ طي  األسػػير المحػػرر مػػف سػػج ف 
االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي سػػمطاف الدجمػػ ني حيػػث ددػػارا سلػػ  دف مػػا تحتػػؽ عػػي األمػػـ المتحػػدة مػػف اعتػػراؼ د لػػي 

ار الػػذا تحتػػؽ عػػي  ػػزة  اسػػع بفمسػػطيف كد لػػي جػػا  ك مػػرة مػػف  مػػار الصػػم د الفمسػػطيني األسػػط را  االنتصػػ
بػدما  الدػيدا   المصػابيف مػا يدػكؿ راعدػي حتيتيػي  ر يػػي مػف اجػؿ الحصػ ؿ عمػ  حتػ ؽ الدػدب الفمسػػطيني 

 كاممي   ير منت صي. 
 االحتفػاؿ نػاد ا ف عػييالمتحػد دف  ىديؿ الدس رينتاًل عف مراسمتيا  ،6/21/1021، السبيؿ، عم اف  دهاعت

طراؼ عي عمسطيف سلػ  سذابػي الخالعػات  االلتتػا  عمػ  المحػا ر األساسػيي بالمصالحي ال طنيي داعيف كاعي األ
 لم حدة ال طنيية العتيف سل  دف عمسطيف دكبر مف دا عصيؿ.

ف انتصػار  ػزة عػي مدركػي حجػارة السػجيؿ ي بػت دالنادطي المتدسيي الدكت رة ديمي طيبػ ب  رالت  مف جيتيا
مػػف ب ابػػي المجتمػػع الػػد لي الػػذا كػػاف دحػػد دسػػباب ريػػاـ د لػػي  دف النصػػر  الدػػزة ال يػػ تي بػػالتفريطة   ال يػػ تي

 .الكياف الصيي ني
 

 عف اإلجماع المتعمؽ بدعـ قبوؿ دولة فمسطيف "التعاوف اإلسالميمف " دوؿخروج ليأسؼ  وأوغم 52
دمس عف دسفو بسبب   دعرب األميف الداـ لمنظمي التدا ف اإلسالمي دكمؿ الديف سحساف د  م أجاكرتا

د ؿ دعها  عي المنظمي عف اإلجماع المتدمؽ بدعـ رب ؿ د لي عمسطيف د لي مرارب عي األمـ خر ج  الث 
يددر بالحزف  األسؼ بد ف امتناع  الث د ؿأ دلبانيا  ت     الكامير فة باإلهاعي سل  "المتحدة.  راؿ سنو 



 
 
 

 

 

           31ص                                    1700العدد:                6/21/1021الخميس  التاريخ:

ة "يي عمسطيفالب سني  اليرسؾ الده  المرارب عي التدا ف اإلسالمي عف التص يت لصالح رب ؿ عه  
 .د لي د ر بيي لصالح الترار 28مهيفًا سف م رؼ ىذه الد ؿ ي تي عي ال رت الذا ص تت عيو 

 6/21/1021البياف، دبي، 
 

 وتحرير فمسطيف والمسجد األقصى "إسرائيؿ"لمواجية  الوحدةإلى  ودعيالشيخ حافظ سالمة  51
رئيس ال زرا   ة دفنبيؿ سن ن ة  زةنتاًل عف مراسميا عي  5/21/1021فمسطيف أوف اليف، ندرت 

رائد المتا مي الددبيي عي مديني الس يس المصريية  ة5/21األربدا  استتبؿ ي ـ  الفمسطينية سسماعيؿ ىنيية
حاعظ سالمية  الذا ردـ سل  رطاع  زة عم  ردس  عد ددبي مصراة لمتهامف مع الفمسطينييفة بدد 

الدباب المصرييفة عيما يحمؿ ال عد مساعدات  ذائيية  هـّ ال عد عدرات  الدد اف اإلسرائيمي األخير.
  ا  ا يي.

"جئنا الي ـ عي درؼ رئيس ال زرا ة  رد كنا ندع  اهلَل  عّبر الدير سالمي عف سدادتو لزيارة  زةة  راؿأ  
"د نا  المدركي   دهاؼأ خالؿ المدركي هد االحتالؿ دف يداركيـ الجيادة لدحر عد  األمي اإلسالميي".

ندا  دذاعتو مدظـ  سائؿ اإلعالـة سل  دباب األمي اإلسالميية لدع تيـ سل  المداركي مع سخ انيـ كاف لي 
عي المدركية عكـ ي م  صدرا عندما دجد المجاىديف مف ليبيا  ت نس  الجزائر  مصرة  ىـ يت ل ف لتد 

  وة  نحف عخ ر ف بذلؾ".ندكرمنا اهلل باإلسالـ  بالدعاع عف دي
ة لذا 2918سيما ربؿ عاـ  ف درض عمسطيف كانت خاليي مف اإلسرائيمييف  اليي دة ال ددد سالمي عم  د

"ىؿ كاف لميي د حت ؽ ا تصبناىا منيـة  ة متسائاًلأ2967عإنو مف الدار الحديث عف د لي عي حد د عاـ 
 دـ حدث الدكس؟".

ة  ما ح لو مف متدسات  دعرب عف تمنياتو عي دف تك ف المدركي التادمي لتحرير المسجد األرص  المبارؾ
 سسالميية همف كاعي األراهي التي ا تصبيا االحتالؿ اإلسرائيمية متمنيًا الرحمي مف اهلل لمديدا  األبرار.

"البد دف نك ف يدًا  احدةة عيذه األرض ليست عربيي عتط بؿ سسالميية   ت جو سالمي لحركي حماس بالت ؿأ
 ىي دماني عي ررابناة  يكفينا عخرًا دف اهلل عز  جؿ ذكرىا عي  الرس ؿ سممنا سياىا ي ـ اإلسرا   المدراجة

"عاٌر عمينا نحف مميار  "كيؼ تفرط األمي اإلسالميي بالمسجد األرص ؟" مهيفًاأ  تسا ؿأ التراف الكريـ".
 نصؼ مسمـة ح ؿ الدالـ دف تبت  التدس تحت االحتالؿة  يجب دف تك ف األمي عي المدركي التادمي عم  

  احد". رمب رجؿ
 دلت  كممي ال عد المتهامف المصرا عال  السديدة مدبرًا عف سدادتو لزيارة  زة  لتا  رئيس ال زرا ة بدد 

 دف دسددت  زة الدالـ اإلسالمي بالنصر عي الج لي األخيرة مع االحتالؿ.
مميف عي كؿ  راؿ السديدأ" حينما تماسؾ دىؿ  زة  كان ا صادريف مع اهللة ديدىـ بالنصرة  كف  دف المس

 مساجد األرض كان ا يدع ف اهلل لينصر  زةة ألنيـ دىؿ المتا مي  الدزة  الت ة  الكرامي".
الدير حاعظ سالمي دعا سل  "ت حيد المتا مي  ة دف زةمف  6/21/1021السبيؿ، عم اف،  دهاعت 

 األرص ".الفمسطينيي  األمتيف اإلسالميي  الدربيي لم اجيي سسرائيؿ  تحرير عمسطيف  المسجد 
 

 غزة دوف تنسيؽ مع السمطة قطرية لعقد مؤتمر في باريس حوؿ إعمار مساعفشؿ  :األياـ، راـ اهلل 53
تحد ت مصادر عمسطينيي مطمدي عف  ج د مساع رطريي لدتد معتمر إلعادة سعمار  زة عي  حسف جبرأ

األياـ دف  جريدةدر ل دكدت ىذه المصا .الفمسطينييالداصمي الفرنسيي باريسة د ف التنسيؽ مع السمطي 
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المساعي التطريي التي بددت ربؿ دسابيع مدد دة ت اجو صد بات متزايدة عي سرناع الد ؿ بالمداركي عي ىذا 
 .اآلفالت جو خاصي لجيي سرناع عرنسا باستهاعي المعتمر الذا لـ يتـ تحديد م عده حت  

ركي عي المعتمرة لكنيا تحاعظ عم  ىد   تـ النتاش مديا لممدا الفمسطينيي رالت ىذه المصادر سف السمطي 
 ن ىت سل  دف السمطي ال طنيي تعيد ديي محا الت إلعادة سعمار  زة  كبير تجاه محا الت رطر تجا ز د رىا.

 ددارت  .الفمسطينيي جذب المداريع لألىؿ عي  زةة دريطي دف ال تمس ىذه المداريع بتم يؿ  د ر السمطي 
 تطرا سي اجو بالفدؿ الذريع.ىذه الجيات سل  دف المسد  ال

 هد ا عددا مف رادة الفصائؿ الفمسطينيي عي  الفمسطينيي  عؽ المصادر ذاتيا عاف مسع ليف عي السمطي 
 ص رة ما يجرا مف مساع رطريية بدد دف ت كدت لدييـ المدم مات التي نتمتيا جيات د ليي.

 6/21/1021، راـ اهلل، األياـ
 

 اهلل والمقاومة الفمسطينية سييـز الكياف الصييوني وحزب إيرافمثمث  الريجاني: 54
 حزب اهلل  المتا مي الفمسطينيي سييـز الكياف الصيي ني  سيرافم مث  دف اإليرانيرئيس مجمس الد رى  دكد

عي كممي  ةعمي الريجاني  د هح بالر ـ مف ه  ط  معامرات الت ى االستكباريي  عمالئيـ عي المنطتي.
عتد  اإليرانيانو ا ر التن ير ال  را لمددب  5/21األربدا  منيي لمجمس الد رى ي ـ عي الجمسي الد دلتاىا

 بحيث ال عممياً  دمريكا تراجدت ر ة  ة لبناف  عمسطيف  دع انستافىزائـ متتاليي عي الدراؽ  ب مريكالحتت 
 سيجادتحا ؿ  د متدددة عي الدالـ  درطابيمكف الي ـ الحديث عف رطب  احد عم  الصديد الد لي,  ظيرت 

 مكاف ليا.
 ة اجينا ظاىرة جديدة األخيريفةأ عي مسيرة النهاؿ هد االستدمار خالؿ الدتديف الريجاني رائالً   دردؼ

 حزب اهلل  المتا مي الفمسطينيي حيث دكؿ مح ر النهاؿ هد  سيراف ىي الم مث الماسي المك ف مف 
ية  بالر ـ مف اله  ط اليائمي  المعامرات التخريبيي لمدد ب المسممي عي المنطت األخيراالستدمار عي الدتد 

 11عي لبناف   ي ماً  99تكبد جيش الكياف الصيي ني اليزائـ عي حر ب  اإلرميمييفةلمت ى الدالميي  عمالئيـ 
بحيث  األ سط عي ىذه الحر ب ال الث ت لؽ م مث المتا مي الماسي عي الدرؽ  ةعي  زة دياـ 8  ي ماً 

 .األصيؿالمحمدا  لإلسالـالجديد عي ظؿ الفكر الجيادا  األ سطؽ ينب ي تدريؼ الدر 
 5/21/1021، ، طيرافلألنباءوكالة مير 

 
 رئيس البرلماف اإلندونيسي يصؿ غزة ويؤكد تضامنو مع الشعب الفمسطيني 55

ة عم  ردس  عد 5/21 صؿ رئيس البرلماف اإلند نيسي مرز ري عمي سل  رطاع  زةة ي ـ األربدا   أ زة
خمفو االحتالؿ  الذانيسي رعيع المست ىة  ذلؾ مف خالؿ مدبر رعح البراة لإلطالع عم  حجـ الدمار سند  

 ؿ لرئيس المجمس النائب األ ةدحمد بحر . كاف د عم  رطاع  زة. األخيرخالؿ عد انو  اإلسرائيمي
 لماني.التدريدي الفمسطيني  عدد مف الن اب  المسع ليف الفمسطينييف عي استتباؿ ال عد البر 

 دعرب عمي خالؿ معتمر صحفي عتده عم  مدبر رعح البرى عف سدادتو لتب ؿ عمسطيف "د لي  ير عه  
دعـ سند نيسيا لمددب الفمسطينية مدربًا عي ال رت ذاتو عف دلمو الدديد لست ط  المتحدة"ة معكداً  األمـعي 

نائب التائد الداـ لكتائب التساـ  الهحايا عي الدد اف اإلسرائيمي األخير عم  رطاع  زةة  خاصي ا تياؿ
 دحمد الجدبرا.

 5/21/1021قدس برس، 
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 إلى غزة موريتانيةقافمة مساعدات  56

الم ريتانيي سل  رطاع  زةة حيث تحمؿ مساعدات لممساىمي  "راعمي دنتيط ال ال ي"انطمتتة دمسة  ن اكد طأ
عالميي  نتابيي.دخصيي عمميي  سياسيي   ت 29عي س ا ي سكاف التطاع.  تهـ التاعمي   راؿ  اعيي  عنيي  ا 

سف التاعمي تحمؿ سل   زة كميي ىائمي مف  ةرئيس الرباط الم ريتاني لنصرة الددب الفمسطيني ةمحمد  الـ
 مداعر الحب  اإلخالصة عهاًل عف مبالغ ماليي.

 6/21/1021الخميج، الشارقة، 
 

 1023الفمسطينييف في  لالجئيف األمميتعيدت بتمويؿ الديواف  دولة 17 :مصدر جزائري 57
تديد ا بتم يؿ نداطات  دخرىد لي  16راؿ مصدر جزائرا رسمي سف الجزائر  مديا  أالجزائر ةني ي رؾ

 ذكر  .1029لسني  األ سطييف عي الدرؽ ينلصالح الالجئيف الفمسط األمميي  األد اؿدي اف النجدة 
 دم االً تجد  دف األممييانو عم  ىذه ال كالي  1/21ال ال ا   ي ـالمتحدة صدر مسا   لألمـ المصدر دف تتريراً 

مع بر ز النزاع الس را  تصاعد الدنؼ  1021لسد احتياجات الالجئيف الفمسطينييف الذيف ارتفع عددىـ عي 
 عي  زة.

 69السني بدجز يتدر بػ  دممي ف د الر  تبد 657 تت رع ال كالية حسب ذات المصدرة ميزانيي راعديي بتيمي 
 .ر تتريباً ممي ف د ال

 5/21/1021قدس برس، 
 

 وفإسرائيمييشارؾ فيو الزعتري يمنعوف كرنفااًل  ف السوريوف في مخيـجئواللا 58
تديدت سدارة مخيـ الزعترا لالجئيف الس رييف بمنع الكرنفاؿ الذا دعمنت منظمي  عاكدف عر ـ   ر(  أعماف

لجاراة الذا مف المترر دف يدارؾ عيو األلمانيي عف تنفيذه عي المخيـ عي السادس مف دير كان ف د ؿ ا
الذيف تتدم ا باحتجاج رسمي إلدارة  ةمدرا  المناطؽ ةنادطًا سسرائيميًاة  ذلؾ بنا  عم  ر بي الالجئيف 21

 كما طالب الالجئ ف سدارة المخيـ بمنع دا نداط مستتبمي لممنظمي داخؿ مخيـ الزعترا. المخيـ.
 6/21/1021السبيؿ، عم اف، 

 
 مشاريع االستيطاف الجديدةاإلسرائيمي احتجاجًا عمى سفير الستدعيا يألوروبي وروما االتحاد ا 59

سزا  مداريع  "رمتو"لديو لمتدبير عف  "سسرائيؿ"سفير  استدع  االتحاد األ ر بيأ ة ر يترز.(ب.ؼ.د السفيرة 
نفيذا لإلدارة األ ر بيي دعا األميف الداـ الت" أاالستيطاف الجديدة.  رالت متحد ي باسـ الخارجيي األ ر بيي

 د هحت المتحد ي دف رد  ."لمدمؿ الخارجي  بيير عيم ف( السفير اإلسرائيمي لالجتماع لمتدبير عف بالغ رمتنا
عدؿ االتحاد األ ر بي عم  خطط الت سع االستيطاني ستت  ر بمدى تيديدىا إلمكانيي رياـ د لي عمسطينيي 

 تتمتع بمت مات البتا .
 سيطاليا سل  الئحي الد ؿ التي استدعت السفير اإلسرائيمي لالعتراض عم  االستيطاف.سل  ذلؾة انهمت 

 رالت  زارة الخارجيي االيطاليي سف  زير الخارجيي جيمي  تيرزا استدع  السفير اإلسرائيمي لمتدبير عف 
 االستنكار الدديد لخطط الت سع االستيطاني عي األراهي المحتمي.
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ا  المسع ل ف عف رهايا األمف عي االتحاد األ ر بي سمكانيي دف تبدث جميع د ؿ  عي بر كسؿة نارش السفر 
 لدييا لمتدا ر. "سسرائيؿ"برسالي سل  تؿ دبيب لمتدبير عف استيائيا د  استدعا  سفرا   17االتحاد  عددىا 

را  سيجر ف المزيد  راؿ ديبم ماسي ف عي االتحاد سنو لـ يتـ اتخاذ دا ررارات رسميي د نا  االجتماع  اف السف
 مف المناردات بد ف المس لي  دًا.

 6/21/1021السفير، بيروت، 
 

 والتنفيذ الكامؿ التفاؽ وقؼ إطالؽ النار في قطاع غزة بااللتزاـ"إسرائيؿ"  يطالبفولؾ  60
المترر الخاص باألمـ المتحدة المدني بحالي حت ؽ اإلنساف عي األراهي  ةطالب ريتدارد ع لؾ أ كاالتال

بااللتزاـ  التنفيذ الكامؿ التفاؽ  رؼ سطالؽ النار الذا تـ الت صؿ سليو إلنيا  األزمي  "سسرائيؿ" ةسطينييالفم
عي االستفادة مف ع ائد اإلعالت مف الدتابة بالر ـ مف  "سسرائيؿ" رجح ع لؾ دف تستمر  عي رطاع  زة.

 انتياكيا المتكرر  الساعر لت اعد التان ف الد لي اإلنساني.
 6/21/1021ج، الشارقة، الخمي

 
 لوقؼ االستيطاف األمفمجمس  إلىتوجو الفمسطينييف  بإفشاؿ موحتالخارجية األمريكية  62

ة دف 5/21 األربدا  ةمارؾ ت نر ةراؿ المتحدث باسـ  زارة الخارجيي األمريكيي أسديد عريتات - ادنطف 
ار ررار مف مجمس األمف يديف الترار ال اليات المتحدة تدارض ت جو الفمسطينييف سل  مجمس األمف الستصد

 حدة عي رامات  2600( د  E 1  2 حدة سكنيي جديدة عي المنطتي المدر عي سا  9000اإلسرائيمي بنا  
 التدس. دم م  درري
"سننا ندتبر دف حرب الكالـ  التيديد بالذىاب سل  محكمي  ةخالؿ سيجازه الصحفي الي مي ة راؿ ت نر

لمجمس األمف ال تساعد عي الد دة سل  التفا ض المبادرة  بالتالي عيي  ير مفيدة"  الجنيات الد ليية  اآلف
معكدًا عم  الم رؼ األمريكي بهر رة استئناؼ المفا هات المبادرة بيف الفمسطينييف  اإلسرائيمييف  مكررًا 

ر راـ اهلل  تؿ دبيب ما كانت رد رالتو  زيرة الخارجيي األمريكيي األسب ع الماهي ب ف "حؿ الد لتيف يمر عب
 راؿ ت نر "الجميع يدرؼ م رفنا تجاه االستيطافة  نحف ندترض عم  .  ليس ني ي رؾ  األمـ المتحدة"

استخداـ منابر  ير المفا هات المبادرة لحؿ كؿ التهايا الدالتي دماـ عمميي السالـ  حؿ الد لتيف" ما 
ؿ منحاىا التتميدا باستخداـ حؽ الفيت  عي م ؿ ىذه عمميا دف ال اليات المتحدة ستنح  بالفد كيداً  يحمؿ ت
 الحالي.

 5/21/1021، القدس، القدس
 

 دوليةالعزلة الحذره مف تبخ نتنياىو عمى قرار البناء االستيطاني و تو ميركؿ  :ىآرتس 61
 ةبنياميف نتنياى ة دف ر يترز  ة .(ب.ؼ.د نتاًل عف  كالتي  برليفة مف  6/21/1021الحياة، لندف، ندرت 

سل  برليف حيث تنا ؿ طداـ الددا  مع المستدارة األلمانيي ان يال  ة صؿ دمس ةيس ال زرا  اإلسرائيميرئ
. حياؿ  "رمتيا الدديد" دعربت الحك مي األلمانيي اال نيف عف  مركؿ ربؿ اجتماع عمؿ مديا صباح اليـ 

 دكد  ر الد لي الدبريي.مدر ع البنا  االستيطاني اإلسرائيمي الجديد مف د ف دف تستدعي مع ذلؾ سفي
 ."سسرائيؿ تت ض ال تي عي ر بتيا بإجرا  مفا هات"المتحدث باسـ الحك مي األلمانيي ستيفف ديبرت دف 
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رالت جريدة ة نظير مجمي ةتؿ دبيبنتاًل عف مراسميا عي  6/21/1021الشرؽ األوسط، لندف،  دهاعت 
لماهيية سف ميركؿ  بخت نتنياى  عم  ررار البنا  ىلرتس ربؿ المتا  الذا تـ بيف ميركؿ  نتنياى  الميمي ا

 بسبب ىذه اإلجرا ات اإلسرائيميي. "سسرائيؿ"االستيطانية  حذرتو مف عزلي د ليي خطيرة ت اجو 
 

 مميوف دوالر لمسمطة الفمسطينية 300عمف االستمرار في تقديـ مساعدات بػ تالحكومة الكندية  63
ممي ف د الر لمسمطي  900 ستمرار عي تتديـ مساعدات بػأ دعمنت الحك مي الكنديي اال.(آا.بي.ي  

اجتماعًا مع مم مي كندا عي  ة1/21 ال ال ا  ي ـ ة عتد  زير الخارجيي الكندا ج ف بيرد الفمسطينيي.
 السمطي الفمسطينيي  األمـ المتحدة عي ني ي رؾ  جنيؼة لبحث الخط ات الالحتي لالعتراؼ  "سسرائيؿ"

  ير عه  عي األمـ المتحدة.بفمسطيف كد ؿ مراربي 
 900مبمغ الػ"المتحدث باسـ  زارة الخارجيي ريؾ ر ث عي رسالي سلكتر نيي ل سائؿ اإلعالـ المحميية سف  راؿ  

ة  ددار سل  دف كندا تريد رعيي "سن ات لدعـ األمف  المساعدة اإلنسانيي ميـ 5ممي ف د الر عم  مدى 
 ختص بمراجدي المساعدات بدد تحتيؽ المداريع.المداريع تتحتؽ عم  دف يتـ  ال زير الم

 6/21/1021، لندف، القدس العربي
 

 إسرائيمية الصنع لمواجية إطالؽ الصاروخ الكوري الشمالي استباقيةسيوؿ تنشر رادارات  64
سي ؿ رررت ندر رادار استباري  دفة األربدا  دمسأ دعمف مصدر عسكرا ك را جن بية .(اا.بي.ي  

 ستددادًا إلطالؽ ك ريا الدماليي صار خًا ط يؿ المدى.سسرائيمي الصنعة ا
 2مف المت رع ندر رادار  ريف عايف " عف المصدرة ر لو انو (ي نياب  نتمت  كالي األنبا  الك ريي الجن بيي 

عمميي عحص الرادار الذا تـ استيراده  دفعي ظؿ استددادات الدماؿ إلطالؽ صار خ ط يؿ المدىة حيث 
 ."د سطس الماهي ستنتيي الي ـ ب/مف سسرائيؿ عي آ
الذا تـ استيراده الدير الماهية ديهًا عي  1مف المنتظر دف يتـ ندر رادار  ريف عايف " راؿ المصدر 

 ."الجبيي التتاليي بدد خه عو لمفحص منتصؼ الدير الحالي
 6/21/1021، لندف، القدس العربي

 
 تخسر صورتيا "إسرائيؿ"مف غزة لنيويورؾ..  65

 ليماجد كيا
بػددت سسػػرائيؿ تخسػر دخيػػرًا سزا  الفمسػػطينييف.. ىػذا يحصػػؿ عمػ  الصػػديديف السياسػػي  الدسػكرا عػػي الحػػرب 

 التي دنتيا عم   زةة  عي المدركي عم  مكاني عمسطيف عي األمـ المتحدة.
لكػػػف األمػػػر ال يحتػػػاج سلػػػ  مبال ػػػات "ر ب يػػػي"ة  ال سلػػػ  ت ىمػػػات عاطفيػػػية سذ لػػػيس عػػػي األمػػػر نصػػػر بمدنػػػ  

مية  ال سنجاز بالمدن  الكامؿة عيذا لـ يحصؿ بددة عهاًل عف دف الحكايي لـ تنتػو بدػُد بالنسػبي إلسػرائيؿ الكم
 ال بالنسبي لمحرب عم   زةة  ال بالنسبي لممدركي عم  الد لي الفمسطينيي.

منظػ رة ألف  عي ال ارع عإف مف ينتظر انتصارًا خالصًا د  سنجازًا كاماًل هد سسػرائيؿة لػف يجػده عػي المػدى ال
دمػػرا كيػػذا يحتػػاج سلػػ  تهػػاعر ع امػػؿ عديػػدةة هػػمنيا  حػػدة الفمسػػطينييفة  رػػ ة كيانػػاتيـ السياسػػيية  سػػالمي 

 سجماعاتيـ ال طنيي.
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كما يتطمب ن عًا مف ت ازف الت ى  ل  نسبياة  بيئي عربيػي حاهػنية عهػاًل عػف تػ عر بيئػي د  مدطيػات د ليػي 
احتكارىا لمسػالح النػ  ا  -عدا عف ترسانتيا الدسكريي-ؿ التي لدييا مناسبية ال سيما دننا نتحدث عف سسرائي

 عي المنطتية  هماف الد ؿ ال ربيي ألمنيا  استترارىا  تف ريا.
ىكػػذا عػػإف سدراكاتنػػا لمصػػراع مػػع سسػػرائيؿ ينب ػػي دف تت ّسػػس عمػػ   عػػي ىػػذه الحتػػائؽ لمدمػػؿ عمػػ  ت ييرىػػا د  

لػ  اإلمكانيػات الماديػي  يكابػد ريػ د االحػتالؿة عهػال عػف دنػو تجا زىاة خاصي دف الددب الفمسػطيني يفتتػر س
 يداني مف التمزؽ  يخهع لظر ؼ متباينية  ي اجو د لي صممت لم اجيي عدة د ؿ عربيي عي ال رت ذاتو.

 مػػػف ناحيػػػي  انيػػػية عػػػإف ىػػػذه اإلدراكػػػات ينب ػػػي دف تنطمػػػؽ ديهػػػًا مػػػف  عػػػي الخبػػػرة التاريخيػػػي التػػػي تفيػػػد بػػػ ف 
ة التػػػي تكػػػاعح مػػػف دجػػػؿ التحػػػرر مػػػف االسػػػتدمارة لػػػـ تحتّػػػؽ ال مبػػػي عمػػػ  عػػػد ىا بالهػػػربي الدػػػد ب المسػػػتدمر 

نمػػا بالنتػػاطة دا بمراكمػػي االنتصػػارات الصػػ يرة السياسػػيي  الدسػػكريية  ليػػذا  سػػمت نهػػاالت تمػػؾ  التاهػػيي  ا 
 الدد ب ب نيا ط يمي األمد.

سػتدمر المػدّج  بالسػالحة لكنيػا تدػت ؿ  ىذه الخبػرة تفيػد ديهػًا بػ ف تمػؾ الدػد ب تتجنػب م اجيػي الجػيش الم
رىاروة بانتياج  اٍع إلستراتيجيي حرب الهديؼ  عم  تحييد نتاط ر توة  مصارعي م اطف هدفوة  استنزاعو  ا 
هػػػد التػػػ اة  باسػػػتخداـ مختمػػػؼ ددػػػكاؿ النهػػػاؿ الممكنػػػي  المتاحػػػي  المناسػػػبية ممػػػا يمكنيػػػا مػػػف رعػػػع كمفػػػي 

ة  نػزع الدػرعيي األخالريػي  التان نيػي  السياسػيي عػف سياسػاتو  م ارفػو احتاللوة  ا  ارة التنارهػات عػي مجتمدػو
 عي المدركي عم  الردا الداـ الدالمي.

عػػػي صػػػد الدػػػد اف - بالتػػػالية عػػػإف  عينػػػا ليػػػذه الحتػػػائؽ ىػػػ  الػػػذا يمكننػػػا مػػػف  هػػػع اإلنجػػػازات المتحتتػػػي 
طارىػػا الصػػحيح  المناسػػبة عػػي س -اإلسػػرائيمي عمػػ   ػػزةة  عػػي تدزيػػز مكانػػي عمسػػطيف عمػػ  الصػػديد الػػد لي

هػػمف سطػػار الدمميػػي ال طنيػػي الفمسػػطينيي الط يمػػي  المدتػػدةة د ف دف نػػبخس ديػػا منيمػػا رػػدرهة  د ف المبال ػػي 
 بتدرىما.

عفي المدركي الدسكريي عم   زة ما كاف يمكف ت رع ىزيمي الجيش اإلسػرائيمي دعدػي  احػدةة عيػذه ميمػي دكبػر 
ر مػػف رػػدرة الفمسػػطينييف الػػذيف يخهػػد ف لالحػػتالؿة عإسػػرائيؿ ىػػي التػػي مػػف رػػدرة المتا مػػي عػػي التطػػاعة  دكبػػ

 تممؾ الطائرات  الدبابات  المدعديي  ر ة النيراف  الدعـ الالمحد د مف الد ؿ الكبرى لهماف دمنيا  تف ريا.
مدن  ذلؾ دف مجرد صم د المتا مية  نتميا المدركي سل  درض الدد ة السيما مع رصؼ تؿ دبيب أل ؿ مػرة 
عػػي تػػارير الصػػراع الدربػػي اإلسػػرائيمية ىػػ  سنجػػاز  ايػػي عػػي األىميػػية  خطػػ ة عمػػ  صػػديد ت ييػػر مدػػادالت 

 الصراع الدسكريية  ى  تط ر  َرس عميتا عي ال عي اإلسرائيمي مفي ـَ دف  مي  منا لالحتالؿ  الدد اف.
لدػالـ دعدػي  احػدة لتبنػي حتػ ؽ ديهًاة عفي المدركي عم  مكاني عمسطيف عي الدالـة لػـ يكػف ُيت رػع دف ينتمػب ا

يدكؿ ربحًا بالتياس سل  تلكػؿ  -ر ـ دنو مجحؼ  نارص  جزئي-الفمسطينييف  تجسيد دحالميـة عما حصؿ 
مكاني سسرائيؿ عم  الصديد الدالمية  انكداؼ ص رتيا باعتبارىا د لي استدماريي  عنصريي  دينيي  تسمطيي 

 عي الدرؽ األ سط.
سػػرائيؿ ك يػػرًا.. خسػػرت مكانػػي الهػػحيي األ يػػرة لػػدييا  التػػي كانػػت تبتػػز الدػػالـ بيػػا  بيػػذا المدنػػ  عتػػد خسػػرت س

ط اؿ الدت د الماهيية كما خسرت مكانتيا عم  الديمتراطيي ال حيدة عي المنطتي مع اندالع ال  رات الدػدبيي 
 ىا.الدربيي التي تدد بالديمتراطيي  د لي الم اطنيفة ر ـ كؿ ال  رات  المدكالت التي تدت ر 

عػػ ؽ ذلػػؾ عػػإف ىػػذا التطػػ ر يكسػػر ركيػػزة دساسػػيي مػػف ركػػائز الفكػػرة الصػػيي نيي التػػي ت سسػػت عمػػ  نفػػي  جػػ د 
 الفمسطينييف كددبة  ىا ى  الددب الفمسطيني يحهر مف ال ياب  يفرض ذاتو.
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نمػا  مػي ربػح بالنتػاط عمػ  سسػرائيؿة مػع الت كيػد دف التصػي  لػـ  ىكذا عفي المدركتيف ليس  مػي نصػر كامػؿة  ا 
تنتو بدد بالنسبي إلسرائيؿ التي تبد  جريحي عي المدركتيفة  ال بالنسبي لكفػاح الفمسػطينييف الط يػؿ  المدػر ع 

 عي سدييـ الدع ب  الدنيد الستدادة حت ريـ  تحتيؽ عدالتيـ.
عمما ب نيا  جيات -عي ىذا اإلطار ربما مف المفيد االطالع عم   جيات نظر اإلسرائيمييف بد ف ما حصؿ 

 لمدرعي كنو سدراكاتيـ لياتيف المدركتيفة  تداعياتيا عم  عمـ  اإلسرائيمييف. -ظر متهاربين
عتػػػػد ردى المحمػػػػؿ السياسػػػػي اإلسػػػػرائيمي سليكػػػػيـ ىدتسػػػػني دف خسػػػػارة سسػػػػرائيؿ عػػػػي الحػػػػرب نتػػػػاج تخمييػػػػا عػػػػف 

راتيجي.. تجاىؿ المست طنات  انسحابيا مف  زةة  عبر عف م رفو عم  النح  التالي "ىنا يتؼ تفكيرنا اإلست
اختراع سسرائيمي متميز م ؿ التبي الحديديي.. دال  ى  االستيطاف.. سف  ررػي النصػر ىػذه دسػتطناىا مػف ديػدينا 
عي التطاع  بذلؾ جمبنا عم  دنفسنا ىذا الدر.. سف المست طنات  حدىا اليـ  ىي التي ما زالت تردع الدد ة 

مػػف دجػػؿ السػػالـة لكػػف تبػػيف دننػػا اخط نػػا  حصػػمنا عػػ ض ذلػػؾ  ليػػذا ينب ػػي دف ندمػػف دننػػا دخمينػػا مسػػت طناتنا 
 (.16/22عم  التذائؼ الصار خيي"  يديد ت دحر ن تأ 

 يذىب زميمو  ي را سيمند دبدد مف ذلؾ عي التحريض عم  تدمير  زةة بت لو "ل  كاف عي  زة نتص مت اصؿ 
ي االتصػػاالت خرجػػت عػػف نطػػاؽ عػػي المػػا   ال رػػ دة لػػ  كانػػت دػػبكي الكيربػػا  تهػػررت بدػػدةة لػػ  كانػػت دػػبك

الدمػػؿة لػػ  كانػػت الطػػرؽ التػػي تػػربط بػػيف دجػػزا  التطػػاع مػػدمرةة  لػػ  كانػػت مبػػاني الحكػػـ  محطػػات الدػػرطي 
(ة  ىي  جيي نظر تدبر 15/22مدمرةة لكاف يمكف التتدير ب تي دكبر ب ف الردع تحتؽ"  يديد ت دحر ن تأ 

لػػي رادعػػية  تتسػػا ؽ مػػع تصػػريحات  زيػػر الػػدعاع عػػف خطػػ رة مػػا حصػػؿ بالنسػػبي لتراجػػع صػػ رة سسػػرائيؿ كد  
 سيي د باراؾ بد ف دف الحرب التادمي رد تمتد ألديرة مع دخ ؿ برا.

لكف عي المتابؿ  مي  جيات نظر مختمفية عيذا سيتاف ىابر عي نفس الصػحيفي يطػرح التسػاعؿ التػالي "حسػنًاة 
ة دخػرى؟ ىػؿ نيػتـ بمجػارييـ؟  بالفصػ ؿ مميػ ف سنسػاف مػر  235سنحتؿ  زةة  ماذا سيك ف آنذاؾ؟ ىؿ ُنطدػـ 

الدراسيي؟  ب ر في طازجي كؿ ي ـ؟ لتد داىدنا ىذا الفيمـ ربؿ عدػرات السػنيفة  كّمفنػا مميػارات  كّمفنػا مسػت ى 
حياتنا المنخفضة عيؿ نريد الد دة سل  ىذا المديد؟ ىؿ ربما نتصؼ دحيا   د ارع  بي تا؟ عي الج  الػد لي 

 (.21/22رعيتيا.. ىذا عتط ما ينتصنا اآلف"  يديد ت دحر ن تأ عإف سمب د لي سسرائيؿ د
دمػػا عػػي صػػحيفي ىػػلرتس عيدتتػػد سسػػحؽ ليئػػ ر بػػ ف تمػػؾ الحػػرب " هػػدت.. دسػػس الحػػرب التاليػػيأ رعػػض حػػؿ 
الصػػراع مػػع الفمسػػطينييف يهػػمف اسػػتمرار زراعػػي المػػ ت  حصػػاد الػػدـ.. سف مػػف لػػـ ُيػػرد ال عػػا  بااللتزامػػات 

لػـ ُيػرد دف ُيحػادث محمػ د عبػاس الهػديؼة سيهػطر سلػ  مفا هػي سسػماعيؿ ىنيػي. لياسر عرعػات التػ اة   
 (.16/22 عي د نا  ذلؾ نصحنا سيد الحرب ب ف نياجر سل  عنمندا  س يسرا".  ىلرتسأ 

مػػػف جيتػػػوة يسػػػت رب جػػػدع ف ليفػػػي مػػػف طر حػػػات د لتػػػو بػػػالت ؿ "يريػػػد الدػػػدب الفمسػػػطيني دف يتحػػػرر مػػػف 
سني مف  ير دف يدمؿ عمال  لـ يحػدث دػي ..  بدػد  10دال يفدؿ ديئاة عتدد االحتالؿ.. حا ؿ عي البدايي 

ذلؾ حا ؿ بالحجارة  السكاكيف عكانت االنتفاهي األ ل ة  مرة دخرى لـ يحدث الك ير ما عدا اتفارػات د سػم  
التػػي لػػـ ت يػػر  هػػع االحػػتالؿ مػػف دساسػػو.  جػػرب بدػػد ذلػػؾ انتفاهػػي راسػػيي  لػػـ يحػػدث دػػي ة  جػػرب دف 

الدبم ماسيي  لـ يحدث دي ة  ظؿ االحتالؿ سػادرا عػي  ّيػو  ىػ  اآلف دصػبح منتسػماأ عيػده األ لػ   يستدمؿ
سػػػػرائيؿ تحطػػػػـ اال نتػػػػيف.. مػػػػا الػػػػذا يريػػػػده  تطمػػػػؽ صػػػػ ارير التسػػػػاـة  ال انيػػػػي تتجػػػػو سلػػػػ  األمػػػػـ المتحػػػػدة..  ا 

ف الددب الفمسطيني يريد اإلسرائيمي؟ ال دي .. دف ي جد ىد  ة  دف يستمر االحتالؿ  دال تتـ مهايتتو.. لك
نيػػػا  االحػػػتالؿ  يكفػػػي رصػػػفا".  ىػػػلرتسأ  التحػػػرر مػػػف االحػػػتالؿة  ىػػػذا يحػػػدث.. حػػػاف  رػػػت الدبم ماسػػػيي  ا 

28/22.) 
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- بالنسبي لممدركي السياسيي ديهًاة كانػت سدراكػات اإلسػرائيمييف ليػا مختمفػية عيػذا البر عيسػ ر دلكسػندر بميػو 
يػرى خطػ رة رعػع مكانػي عمسػطيف عػي األمػـ المتحػدةة  -مدػع ف الدربيػي ى  المستدار السػابؽ لػرئيس الػ زرا  ل

لذا عي  يطالب بإنيا  اتفػاؽ د سػم   السػمطية بت لػو سف "مكانػي المرارػب مميػزةة ألنػو يتمتػع بكػؿ الحتػ ؽ التػي 
تنطػػػ ا عمييػػػا الدهػػػ يي باسػػػت نا  التصػػػ يت.. سػػػيك ف مػػػف حػػػؽ منظمػػػي التحريػػػر الفمسػػػطينيي رعػػػع الػػػدعا ى 

عم  رادة د لي سسرائيؿ دماـ الييئات التهائيي الد ليي عم  جرائـ حرب.. الجػ ابأ يجػب دف يجسػد  التهائيي
بػػ ف د لػػػي سسػػرائيؿ تػػػرى عيػػو  عػػػي مدانيػػو خطػػػرًا  ج ديػػا. ال مفػػػر مػػف اإلل ػػػا  التػػاـ  عػػػي درػػرب  رػػػت ممكػػػف 

 (.19/22التفارات د سم    مارىا الفجي المسماة السمطي الفمسطينيي"  مداريؼأ 
ف م اطنو تسفي بارئيؿ عي ىلرتس يرى عكس ذلؾة  برديو عإف الد لي الفمسطينيي "ستبت  تحػت االحػتالؿة لك

ال تدرؼ كيؼ تنيي الدير.. د لي تحتاج سل  التصاريح مف سسرائيؿ كي تتنفسة  لف يك ف مػف حتيػا سرامػي 
مي عمػػ  الػ رؽ. ىػػذا جػيشة  بػال دػػركي طيػراف  طنيػػي.. مبرردػي بمسػػت طنات مػف الييػػ د.. مػع عاصػػمي مسػج

ىػػػػػػػ  المخػػػػػػػز ف الػػػػػػػ طني الفمسػػػػػػػطيني الػػػػػػػذا تػػػػػػػرى عيػػػػػػػو سسػػػػػػػرائيؿ تيديػػػػػػػدا  ج ديػػػػػػػا.. تيديػػػػػػػدا يسػػػػػػػحؽ رػػػػػػػ ة 
 الصم د/الردع/اليجـ  لدى الد لي".

 يهيؼ "دا تيديد ىذا حيف ال تستطيع الد لي الفمسطينيي دف تطرد دا مست طف؟ دف ترابط ر ة حرس حد د 
احػػػدا مػػػف دراهػػػي الد لػػػي؟ لمحظػػػي يخيػػػؿ دف الد لػػػي الفمسػػػطينيي تفػػػرض عمػػػ  حػػػد دىا؟ د  دف تسػػػترد د نمػػػا   

الرعب حت  دك ر مف سيراف.. عمسطيف كيذه ت يظ سسرائيؿ التي تعمف ب ف اتفارات د سم  تمنحيا سعفا  خالدًا 
مف تطبيتياة  تفيـ اآلف ب ف التيديد بإل ائيا ى  سطالؽ لرصاصي عم  ساريياة سذ مدناه سيك ف دنو سيتديف 

 عم  سسرائيؿ الد دة سل  سدارة خدمات الرعاه  الطب  التدميـ  المجارا لرعاياىا"  ىلرتس(.
دمػػا سػػيمفر بم تسػػكر عيطػػرح األمػػر عمػػ  النحػػ  التػػالي "لػػـ تصػػ ت دمػػـ الدػػالـ معيػػدة لمفمسػػطينييف عتػػطة بػػؿ 

داديػا إلسػرائيؿ سذًاة ص تت تعيد سسرائيؿ د لي ذات سيادة  مستتمي عف عمسطيف  الفمسطينييف.. ليس التػرار م
بػػػؿ سنػػػو كػػػذلؾ عػػػي  ىػػػـ اإلسػػػرائيمييف الػػػذيف يدارهػػػ ف عكػػػرة الػػػد لتيف.. نحػػػف نسػػػتطيع الدػػػيش مدػػػوة بػػػؿ  دف 

تحديد نتطي انطالؽ جديدة لمتفػا ض بػيف د لتػيف رػ ميتيف ال  -إلسرائيؿ ديها-نستخمص النفع منو.  ميزتو 
دالـ كمو هدنا ع ك ره مدنا. سف د اًل صديتي إلسرائيؿ بيف د لي محتمي  كياف ر مي تحت احتالؿ.. الة ليس ال

سذا دردنػػا -تريػػد ب اسػػطي التصػػ يت المك ػػؼ عػػي الجمديػػي الدامػػي دف تنتػػذ سسػػرائيؿ مػػف نفسػػيا د  مػػف حك متيػػا 
التػػي تحػػث عمػػ  حػػؿ د لػػي  نائيػػي الت ميػػية  ىػػ  حػػؿ ىػػاٍذ  خطيػػر  مهػػاد لمصػػيي نيي بصػػ رة سػػاعرة"  -الدرػػي

 (.90/22 يديد ت دحر ن تأ 
 يتػػػ ؿ جػػػدع ف ليفػػػي سػػػاخرًا "محظػػػ ر عمػػػ  الفمسػػػطينييف الكفػػػاح عػػػي سػػػبيؿ حػػػريتيـة ال بالسػػػالح  ال حتػػػ  
بالدبم ماسيي.. مدظـ اإلسرائيمييف لف يكمف ا دنفسيـ عنا  السعاؿأ كيؼ  صمنا سل  ىػذا ال هػعة حيػث الدػالـ 

ال رػػت الػػذا تبنػػي عيػػو المزيػػد مػػف  كمػػو هػػدنا؟.. خطػػ ة دحاديػػي الجانػػبة تسػػمي سسػػرائيؿ الخطػػ ة ب راحػػية عػػي
المست طنات عػي خطػ ة متدػددة الج انػب عمػ  نحػ  عػائؽ.. سسػرائيؿ ست اصػؿ دعػف ردسػيا عػي الرمػاؿة تنتطػع 

 (.19/22عف ال ارعة تتجاىؿ الدالـ  الددؿة  التمد ـ بال"  ىلرتسأ 
سرائيمييفة ع مي خسػارة رػد ال مف ذلؾ نتبّيف دف مدركتي  زة  األمـ المتحدة  رست نفسيا عميتًا عي  عي اإل

ترر  سل  مست ى اليزيمي التاريخيية لكنيا خسارة محس سي عي المدركي عم   عي اإلسرائيمييفة  عم  مكاني 
سسرائيؿة  كدؼ ص رتيا دمػاـ الدػالـ باعتبارىػا مجػرد د لػي عد انيػي  اسػتدماريي  عنصػريي  دينيػي. دمػا بدػ ف 

مسطينييف ترتيب د هاعيـ  اسػتنياض رػ اىـة كمػا يحتػاج سلػ  مزيػد تحتيؽ دك ر مف ذلؾ عي  يتطمب مف الف
 مف الت يرات عي البيئي السياسيي الدربيي  الد ليي.
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 حساـ الدجني

اس عػػػي خمسػػػي حمػػػاس تحتفػػػؿ بالي بيػػػؿ الفهػػػي النطالرتيػػػاة عمػػػاذا دنجػػػزت حركػػػي المتا مػػػي اإلسػػػالميي حمػػػ
  عدريف عامًا...؟ مف الممكف تتسيـ االنجازات عي  ال ي محا ر عم  النح  التاليأ

 د اًلأ عم  الصديد التنظيمي
نجحت حركي حماس عي بنا  دػبكي معسسػاتيي تحكػـ الدالرػات التنظيميػي عػي المجػاالت السياسػيي  الدسػكريي 

  األمنيي  االرتصاديي  االجتماعيي  الرياهيي ..الر.
 بذلؾ  اب د ر الدخص لصالح د ر المعسسي  ىذا بات  اهحًا عي عدؿ سياسػي اال تيػاالت  االعتتػاالت 
 اإلبداد التػي مارستيا سسػرائيؿ( هػد ريػادة  نخػب حمػاس منػذ ندػ تيا  حتػ  ي منػا ىػذاة  عمػ  الدكػس تمامػًا 

يني  الدربػػي  الػػد لي نجحػػت حمػػاس عػػي اسػػت مار حمارػػات  سسػػرائيؿ( لصػػالحياة عحدػػدت الػػردا الدػػاـ الفمسػػط
ـ  عػػػي الدديػػػد مػػػف 1006مديػػػاة  تػػػرجـ ذلػػػؾ عمميػػػًا بدػػػد دف اختارىػػػا الدػػػدب الفمسػػػطيني لتم مػػػو عػػػي ينػػػاير/

المجػالس البمديػػي  النتابيػػي  الطالبيػية دهػػؼ سلػػ  ذلػػؾ دف التربيػي الحزبيػػي لػػدى حركػػي حمػاس التػػي تتػػـ  عمػػ  
صػد بي اختػراؽ تمػؾ المنظ مػي عبػر بػث الدػػائدات ركيػزة دساسػيي تتػ ـ عمػ  الطاعػي لمتائػد  المسػئ ؿ كدػػفت 

اإلعالميػػي التػػي تتػػـ  عمػػػ  هػػرب ال تػػي بػػيف الت اعػػػد الحمسػػا يي  التيػػادةة  رػػد يكػػػ ف الدػػد اف األخيػػر عمػػػ  
 التطاع رد دزاؿ كؿ الد ائب التي تـ سلصاريا بحركي حماس  تجربتيا بالحكـ.

 ثانيًا: عمى الصعيد الوطني
 ير لمحركي ال طنيي الفمسطينيية حيث دكمت راعػدًا ميمػًا لمنهػاؿ الفمسػطيني ت سيس حركي حماس دهاؼ الك

 المتا مػػػي بكػػػؿ ددػػػكالياة  سػػػاىـ عػػػي تدزيػػػز  تاعػػػي سياسػػػيي ذات بدػػػد ديػػػدي ل جي لمتمسػػػؾ بال  ابػػػت ال طنيػػػية 
 عممػػت عمػػ  بنػػا  جيػػؿ مػػعمف حػػاعظ لكتػػاب اهلل  يسػػتند عػػي متا متػػو عمػػ  بدػػد عتائػػدا يسػػاىـ عػػي تدزيػػز 

الدػػدب الفمسػػطيني  حمايػػي الجبيػػي الداخميػػي الفمسػػطينيي مػػف دا اختػػراؽة  رػػد مػػنح الدمػػؽ االخػػ اني  صػػم د
لحركػػي حمػػػاس زيػػادة عػػػي رػػ ة  متانػػػي الحركػػي اإلسػػػالميي عػػي عمسػػػطيفة  ػػـ جػػػا ت تجربػػي حمػػػاس عػػي الحكػػػـ 

عع الدػدب  الحصار الظالـ الذا عرض عمييا  بددت حمتاتو تتكسر بفهؿ صم د الددب الفمسطينيةما سػيد
 الفمسطيني لمت كيد عم  خياره الديمتراطي  رعهو لم صايي الد ليية  دعمو لممتا مي  التحرير  الد دة.

 ثالثًا: عمى الصعيد اإلقميمي والدولي
نجحت حماس عم  الصديد اإلرميمي  الد لي عي سعادة االعتبار لمتهيي الفمسطينيي  زرعيا عي رم ب  دعئدة 

الميي  الد ليػػية  ىػػذا بػػات  اهػػحًا عػػي مكانػػي رطػػاع  ػػزة عنػػد تمػػؾ الدػػد بة  حجػػـ الدػػد ب الدربيػػي  اإلسػػ
الت اعؿ  ال ع د الرسميي  الددبيي التي ت تي لمتطاع عبر مدبر رعحة  عبر البحر األبيض المت سط مف خالؿ 

بػػي سػفف كسػر الحصػارة ديهػًا نجحػػت حركػي حمػاس عػي سعػادة التهػػيي الفمسػطينيي لدمتيػا االسػتراتيجي الدر 
 اإلسالمي مما اهدؼ الم رؼ الصػيي ني  ال ربػية  تػرجـ ذلػؾ عمميػًا عػي نسػبي التصػ يت األممػي لصػالح 
مدر ع ررار عمسطيف د لي مرارب  ير عه  عي األمـ المتحدةة عبدد دف عممػت  سسػرائيؿ(  الرباعيػي الد ليػي 

ف ت ير ر اعد المدبي  تدػزؿ عم  عزؿ حماس سرميميًا  د ليًا  عرض در ط ظالمي عميياة استطاعت حماس د
 سسػػػػرائيؿ(  تكدػػػػؼ  جييػػػػا الحتيتػػػػي لمػػػػردا الدػػػػاـ ال ربػػػػية  كػػػػاف لحمػػػػاس  خطابيػػػػا اإلعالمػػػػي منػػػػذ ع زىػػػػا 
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باالنتخابػػات التدػػريديي األ ػػر المبادػػر عػػي  ػػ رة الت ييػػر  الربيػػع الدربػػي( التػػي اجتاحػػت بدػػض الػػد ؿ الدربيػػي 
  دطاحت بدكتات ريات لـ يكف دحد يت رع ز اليا.

استطاعت حماس دف تمزج بيف المتا مي  الحكـة عفرهت عم  الدديد مف د ؿ الدػالـ الجمػ س مديػا النجػاز 
التيدئي تارًة د  استمزاج ردييا عي بدض التهػايا اإلرميميػي  الد ليػي تػارة دخػرى د  مدػاركتيا عػي انجػاز صػفتي 

ـ  نّيػؼة  اسػتطاعت حمػاس دف  عا  األحرارة  التي حررت حماس مف خالليا دك ػر مػف دلػؼ دسػير ربػؿ عػا
تتمػػب الطا لػػي عػػي  جػػو  سسػػرائيؿ( بدػػد دف ارتكبػػت حمارػػي ا تيػػاؿ دحمػػد الجدبػػرا نائػػب التائػػد الدػػاـ لكتائػػب 
التساـ لتحتيؽ مكاسب انتخابيية عما كاف مف حماس  مديا عصائؿ المتا مػي سال دف رمبػت الطا لػي  اإلطاحػي 

دعاع اييػ د بػاراؾة  رػد يحمػؿ يػـ  ال ػاني  الددػريف مػف ينػاير ببدض النخب الصيي نيي  عم  ردسػيـ  زيػر الػ
المتبؿ مفاجلت ست ط تحالؼ الميك د بيتنا ك حد دىـ نتائ  عمميي عم د السػحاب اإلسػرائيميي هػد رطػاع  ػزة 

 األعزؿ.
 آخر ىذه االنجازات حتػ  كتابػي ىػذه السػط ر مػا بػات يسػربو الػبدض حػ ؿ مسػاعي بدػض الػد ؿ األ ر بيػي 

 كي حماس مف رائمي المنظمات  اإلرىابيي( حسب التصنيؼ ال ربي.لرعع حر 
 دخيػػػػرًا... حمػػػػاس دصػػػػبحت حركػػػػي عػػػػابرة لمتػػػػارات  لػػػػذلؾ ىػػػػي بحاجػػػػي إلعػػػػادة ىيكمػػػػي معسسػػػػاتيا  خطابيػػػػا 

 اإلعالمي بما يتكيؼ  ال ارع الجديد  يصب عي مصمحي د لي عمسطيف.
 5/21/1021، فمسطيف أوف اليف
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 عمر عياصرة
 اهح دف ىنػاؾ عنايػي دردنيػي خاصػي بػالرئيس محمػ د عبػاسة حتػ  سف بدػض التيػادات الفمسػطينيي المدتزلػي 

 الم ج دة عي عماف سذا ما المت عباس عمنًاة سارعت السمطات سل  الطمب منيا دف تحذر.
ارؾة ىذا سل  جانب عدمو ة  تحديدا مع ست ط نظاـ مب«الربيع الدربي»عباس اىتزت درعيتو بت ة بدد زلزاؿ 

 الكبير عي استحتاؽ السالـ   رؼ المست طنات.
 زيػػر خارجيػػي عربيػػًا سلػػ  حمػػاس  21الرجػػؿ ماجػػت األرض مػػف تحتػػو بدػػد حػػرب  ػػزة اآلخيػػرةة  راعػػو ذىػػاب 

 تحت التصؼة  عي سطار مف عبا ة جديدة لممنطتي تنبئ بت ير م ازيف الت ى.
ريتػػػو المفػػػا ضة  رػػػد اتدبيػػػا تػػػرنح الرجػػػؿ عػػػي الػػػداخؿ الفمسػػػطيني األردف مػػػا زاؿ يػػػراىف عمػػػ  دبػػػ  مػػػازف  ع

  انكداعو سرميميا  د ليا.
السياسػػي الخارجيػػي عنػػدنا مػػا زالػػت تػػرى عػػي مدػػر ع دبػػي مػػازف مصػػمحي حي يػػي  اسػػتراتيجيية لػػف نناردػػيا ىنػػا 

 ك يرا  عميتا؛ ألف الرسمي يددىا مسممات ألدائو.
ديي الدامػي لألمػـ المتحػدةة  نجػح عػي نيػؿ اعتراعيػا بفمسػطيف كد لػي لكف دبا مازف حيف ررر الذىاب ال  الجم

 مراربة  جد عي األمر عرصي لترميـ درعيتو المتصدعي.
 لػػ  نظرنػػا سلػػ  طريتػػي اسػػتتبالو عػػي راـ اهللة الكتدػػفنا مػػا ي بػػت دنػػو دراد ت ظيػػؼ الحػػدث  تهػػخيمو سلػػ  الحػػد 

 الهربات. الذا يديد االعتبار لمكانتو التي اىتزت؛ بسبب ت الي
األردف بد ره يدنييا دف تساىـ عػي سعػادة االعتبػار لمػرئيس دبػ  مػازف؛ ذلػؾ عمػ  اعتبػار دنػو يػرى عيػو التنطػرة 

 السياسيي لمدر ع حؿ الد لتيف.
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 مػػف ىنػػاة رحبػػت األردف بػػاعتراؼ الجمديػػي الدم ميػػي المتدمػػؽ بمػػنح عمسػػطيف صػػفي الد لػػي المرارػػبة  رامػػت 
 حتفاؿ؛ مف خالؿ اعتتاحيات الصحؼ الرسميي.بتينئي السمطي  داركتيا اال

كما دف الممؾ عبداهلل سيت ـ الي ـ بزيارة راـ اهللة  متابمي دب  مازف عي خط ة يدػدىا مراربػ ف دنيػا سػتدزز  تػي 
 عميو.« الربيع الدربي»عباس بنفسو  بدرعيتوة  ستددره بتالدي دي  مف الدزلي التي عرهيا 

 مدنيي بددـ سػت ط السػمطية  لدػؿ عػي ىػذه المتاربػي مػا يبررىػا بػالنظر سلػ   األردف َمدني بدرعيي دبي مازفة
 السم ؾ  ال تاعي السياسيي الخارجيي األردنيي الحاليي.

لكػػػف يبتػػػ  السػػػعاؿ المفتػػػاحيأ سلػػػ  متػػػ  سػػػنبت  مختنتػػػيف عتػػػط بخطػػػ ط راـ اهلل؟ لمػػػاذا ال يدػػػاد النظػػػر عػػػي 
متدػددا الخيػارات؟ دتمنػ  دف نحػا ؿ سجػرا  التفاتػات  2999الخياراتا دلـ تت ير المنطتي؟ دلػـ نكػف ربػؿ عػاـ 

 ىنا  ىناؾ.
 6/21/1021، السبيؿ، عم اف
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 تسفي برئيؿ
تحػػػا ؿ حك مػػػي اسػػػرائيؿ منػػػذ خمػػػس سػػػن ات اف تدمػػػـ الدػػػالـ الفػػػرؽ بػػػيف حمػػػاس  السػػػمطي الفمسػػػطينيي.  بػػػيف 

بػػيف الػػ عرة  ال نػػ  المػػذيف حظػػي بيمػػا الطػػائد ف عػػي األخيػػار  األدػػرارة  بػػيف االرىػػابييف  طػػالبي السػػالـة   
الهػػفي  بػػيف الُدسػػر الفظيػػع الػػذا يسػػتحتو ال رحػػ ف عػػي  ػػزة. اف جزئػػي د لػػي عمسػػطيف  اردػػاف تحػػت احػػتالؿ 
اسػرائيمي. لكػف تػرى د ؿ الدػالـ اف احػتالال كالسػيكيا ػ احػتالؿ 'عػّرؽ  ُسػد'  'الدصػا  الجػزرة' لػـ يػُزؿ. اف مػا 

نيػا عػي الينػػد  عرنسػا عػي الجزائػر  ايطاليػػا عػي ليبيػا ُينسػر كػػامال الػ  اسػرائيؿ. عمػاذا تكػػ ف كػاف مالئمػا لبريطا
سػػني نجػػاح لالحػػتالؿ  15ىػػذه الػػد ؿ المناعتػػي بحيػػث ترعػػع اصػػبع االتيػػاـ دمػػاـ نػػاظر الكسػػندر نتنيػػاى ؟ اف 

 تتحدث مف تمتا  نفسيا.
مػػػدة سػػػيطرة عرنسػػػا عمػػػ  الجزائػػػرة لكػػػف  سػػػني اخػػػرى لتسػػػا ا مػػػدة االحػػػتالؿ االسػػػرائيمي لفمسػػػطيف 87 بتيػػػت 

عػػي المائػػي مػػف مجمػػ ع سػػكاف المنػػاطؽ ىػػـ مػػف الييػػ د  8اسػػرائيؿ رػػد دحػػرزت اليػػدؼ مػػف جيػػي سػػكانيي. ألف 
 البيض. بتي درجتاف مئ يتاف دخرياف كي ننتصر.

ي لمػاذا سار كؿ دي  سيرا حسنا ال  اف اختؿ دي  ما. اف ديئا ما يختؿ دائما.  كما لـ يفيػـ الدػاه االيرانػ
لـ يدػد رعايػاه ُيحب نػو  كمػا اسػتخؼ حسػني مبػارؾ بحركػي االحتجػاج  رػاؿ 'دعػ ىـ يتسػم ف' لػـ يفيػـ نتنيػاى  
بدػػد كػػذلؾ مػػا الػػذا دصػػاب الفمسػػطينييف. اف المػػرارص عػػي راـ اهلل تدمػػؿ كمػػا ينب ػػية  المجمدػػات التجاريػػي 

 الجميمي عي نما   مديني ر ابي رد دخذت تُبن .
 150  الطيب  الُمحسف ربؿ ديريف عتط عم  اف يح ؿ ال  السمطي الفمسطينيي سمفي تبمػغ  رد استتر رديو ى

ممي ف ديكؿ مف االم اؿ التي تستحتيا مف تح يؿ الهرائب. عيؿ ي جد محتػؿ دك ػر اسػتنارة منػو؟ دلػـ ُيظيػر 
 تفيما لك ف ال ارع تحت المحتؿ يسير عم  مددتو؟.

 ت د لػػي عمسػػطينيي بػػيف يديػػو.  لػػـ تكػػف حمػػاس التػػي يمكػػف رصػػفيا  عجػػ ة نػػرى لد ػػي لميػػد المداعبػػي. عتػػد ندػػ
  حصرىا عي التطاع د  رطع الكيربا  عنيا ىي التي احتالت عميو تمؾ الحيمي التبيحي بؿ مف يرعاه.

اف الجػػاني الفمسػػطيني اخطػػ  خطيئػػي مهػػاعفي عتػػد خػػاف ر اعػػد المدػػب التػػي تتػػ ؿ انػػو ي جػػد طػػرؼ  احػػد عتػػط 
د تنػػا ؿ عػػي جديػػي دػػدار د لتػػيف لمدػػدبيف. لكػػف الجريمػػي الكبػػرى حتػػا ىػػي اف محمػػ د يحػػدد ر اعػػد المدػػب.  رػػ
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عباس عرض نتنياى  م ؿ دداة عار ي. بؿ اف عباس نزع ال طا  الراتب عف المحتؿ الػذا يتػ ؿ اف 'األك ريػي 
 .اآلليي' عتط دا د ال س دا   متخمفي تعيد د لي عمسطينيي.  ظيرت عج ة د ؿ بيها  ايها ال  جانبو

لكػػػػف اسػػػػرائيؿ ال تخسػػػػر دبػػػػدا. عيػػػػي ال تتراجػػػػع بػػػػؿ 'تنفصػػػػؿ'؛  ىػػػػي ال تفػػػػا ض ارىػػػػابييف بػػػػؿ 'تت صػػػػؿ الػػػػ  
تفاىمػػات'؛  ىػػي ال تدارػػب بػػؿ 'تكػػ ا الػػ عي'. لكػػف مػػاذا نفدػػؿ حينمػػا يكػػ ف الفمسػػطيني ف خاصػػي ىػػـ الػػذيف 

مدترعا بيا؟ اف الكي صدمي يك  ف اآلف  عي اسرائيؿ  ُيبين ف ليا دنيا لـ تدد تحتؿ 'محمييف' بؿ تحتؿ د لي 
 دد ريي راسيي.  ىي عي حاؿ الزب ف نتنياى  رد دخرجت الجن ف ال  الخارج.

ممي ف ديكؿة دليس ا مدينيف بماؿ لدركي الكيربا   سائر الخدماتة  150د ال جمد ا لمفمسطينييف مف دم اليـ 
بزبائنيا كؿ ي ـ؟ دلـ ُتجمد ال اليات  عمنتتطع الديف اآلف. ما الذا حدث؟ دال تفدؿ المصارؼ م ؿ ىذه االم ر

المتحػػدة  د ؿ ا ر بػػا التػػي ُزعزعػػت لمػػرد االسػػرائيمي دمػػ اؿ الحػػرس ال ػػ را  كبػػار مسػػع لي االدارة االيرانيػػي؟ 
آالؼ دػػتي عػػي المنػػاطؽ.  ىػػذه ىػػي عتػػط 'الخطػػ ات المدتدلػػي'ة كمػػا رػػاؿ  زيػػر  9 يدمنػػ ف بدػػد ذلػػؾ عػػف بنػػا  

 الماليي ي عاؿ دتاينيتس.
الذا سي تي بدد ذلؾ؟ دح اجز طرؽ؟ دمنع خر ج مف المناطؽ؟ دتحديػد تصػدير؟ دحصػار كمػا عػي  ػزة؟ عما 

 اف 'جميػػػػع االختيػػػػارات مفت حػػػػي' ىػػػػ  التدبيػػػػر الػػػػذا يدمػػػػف عػػػػف نيػػػػي الحػػػػرب.  يكفينػػػػا تنكػػػػر طػػػػالبي السػػػػالـ. 
 
 
 

ريػي د  التطيدػي الدبم ماسػيي. دييا الفمسطيني ف األعزا  سننا ال نخد  عت بات الد ؿ ال ربيػي  ال التطيدػي التجا
سنطمؽ النار عم  ردمينا اال نتيف  نتتمع عيننا عم  اف نتتمع عينيكما. ما زالت تنتظرنػا سػني احػتالؿ ط يمػي 

  لف نتخم  عف ديي  احدة منيا.
 5/21/1021ىلرتس 
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