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إسرائيؿ مف اندالع حرب إقليمية في المنطقة بسبب الهجـو اإلسرائيلي علػى العاصػمة السػوريةم دماػؽم نقػؿ 
( عػػػػف مسػػػػؤوليف عسػػػػلرييف إسػػػػرائيلييفم وصػػػػوهـ بػػػػإهـ رفيعػػػػي المسػػػػتو  قػػػػولهـ إف جػػػػيش WALLAموقػػػػ   
ؿ اإلسػػرائيلي يسػػتعد لتنويػػذ عمليػػة عسػػلرية قاسػػية جػػد،ا هػػد قطػػاع غػػزةم تهػػدؼ الجتثػػاث المنظمػػات االحػػتا

الولسػػػطينية فػػػي غػػػزةم وتحديػػػد،ا حرلػػػة المقاومػػػة اإلسػػػامية  حمػػػاس( وقياداتهػػػا فػػػي القطػػػاعم علػػػى حػػػد تعبيػػػر 
 المصادر.
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تلوػػةم أف قيػػادة جػػيش االحػػتاؿ وزاد الموقػػ  اإلسػػرائيلي قػػائا، فػػي تقريػػر لػػه اعتمػػادا علػػى محافػػؿ عسػػلرية مخ
تعلـ أف التهدئة في المناطؽ الجنوبية هاةم ولهذا بدأت بالتحهير لسيناريو عملية أخر  في غزة على غرار 

للقهػػاع علػػى مػػا أسػػما  الموقػػ  اإلرهػػاب مػػف جػػذور م  1001عمليػػة  السػػور الػػواقي( فػػي الهػػوة ال ربيػػة عػػاـ 
لػػف يعتمػػد فقػػط علػػى سػػيناريو عمليػػة  عػػامود السػػحاب( ا خيػػرةم ماػػدد،ا علػػى أف السػػيناريو الػػذا تػػـ إعػػداد  

 حسب قوله.
وساؽ ُمعد التقريرم الصػحافي أميػر بوحبػوطم المخػتص بالاػؤوف العسػلرية قػائا، فػي تقريػر  نقػا عػف هػباط 
 عسلرييف إسرائيلييف قولهـ إف الجيش يريد تنويذ عملية هي ا ولى مف نوعها ونقؿ رسالة واهحة لمرة واحدة
ولألبدم بإف الدولة العبرية لف تقبؿ باستمرار إطاؽ الصواريخ عليهام ونااطها العسػلرا القػادـ هػو بالػدخوؿ 
 راهي قطاع غزة وجعؿ قادة حماس يدفعوف ثمنا باهظا والقهاع عليهـم على حد قوله. وزاد قائا، إف دولة 

رض للقهػاع علػى حمػاس وتعطيػػؿ االحػتاؿ مصػممة علػى الػدخوؿ فػػي عمليػة جراحيػة ػ عسػلرية داخػػؿ ا 
القدرات اإلستراتيجية والتلتيلية لهػا مػ  مػرور الوقػت علػى العمليػةم والجػيش اإلسػرائيلي سػيلجإ السػتخداـ قػوة 
نارية ألبر مف تلؾ التي استخدمها في عملية عامود السحاب لعدـ تمليف الجانب اآلخر مف معرفة تحرلات 

 الجيش اإلسرائيليم على حد تعبير .
اػػار الموقػػ  فػػي سػػياؽ تقريػػر  إلػػى أف العمليػػة العسػػلرية سػػتلوف ا لثػػر قػػوة واػػدة مػػف سػػابقاتها لتحقيػػؽ قػػوة وأ

عػػادة الهػػدوع لسػػلاف جنػػوب إسػػرائيؿ ولألبػػدم حيػػث سػػتلوف هػػزة قويػػة لحمػػاسم موهػػحا اف  الػػردع الطويػػؿ وا 
ا االنجازات الهرورية التػي مملػ ف أف توقػؼ أا عمليػة مػف القيادة العسلرية في جيش االحتاؿ ناقات أيه،

هػػػذا القبيػػػؿم للػػػف جميػػػ  ا حػػػداث التػػػي سػػػبقت عمليػػػة عػػػامود السػػػحاب ألػػػدت أف حمػػػاس علػػػى الػػػرغـ مػػػف 
عادة الهدوع لانت تاارؾ في العمليػات العسػلريةم وبعػد  سػاعة مػف الهجػـو  12محاوالتها لهبط ا وهاع وا 

 طلبت حماس وقؼ إطاؽ النار.
ى الهػػػدوع والبقػػػاع علػػػى الحيػػػاد وللػػػف بمجػػػرد توجػػػر ا وهػػػاع سػػػتعود وقػػػد عػػػادت حمػػػاس اآلف للمحافظػػػة علػػػ

ا مور إلى ما بقت عليه. عاوة علػى ذلػؾم أاػار الصػحافي بوحبػوط إلػى الجهػود المصػرية فػي منػ  تهريػب 
ا سػػلحة مػػف ليبيػػا إلػػى سػػيناع ومنهػػا إلػػى غػػزة والنوػػوذ القطػػرا والترلػػي فػػي المنطقػػةم والهػػ ط علػػى إسػػرائيؿ 

 إلى أف لؿ ذلؾ ال يملنه وقؼ عملية عسلرية إف لـز ا مرم على حد قوله. وحماسم الفتا، 
لما جاع في التقرير اإلسرائيلي أف حماس لـ تُقـ بت يير نظرتهػا للمقاومػة هػد الدولػة العبريػةم للنهػا ببسػاطة 

ة والهػوة تعيش حالة معقدة جد،ام فهي بحاجػة لتوطيػد حلمهػا ب ػزة والسػيطرة علػى منظمػة التحريػر الولسػطيني
ال ربية لإهداؼ إسػتراتيجية لهػام رغػـ تػذمر سػلاف غػزة مػف الحالػة االقتصػادية إال أف حمػاس نجحػت بهػبط 

 الاوارع مف الجرائـ وبدأت المحالـ تإخذ ملانها ألثر مف أا وقت مهى.
 وخلػص الصػػحافي اإلسػػرائيلي فػػي ختػػاـ تقريػر  إلػػى القػػوؿ إف حرلػػة الجهػػاد اإلسػامي مػػا زالػػت تحػػاوؿ فػػرض
وجودها على حماس وتصبح قوة تهدد إسرائيؿم باإلهافة للمجموعات التي تتب  للجهاد العالمي القابعيف فػي 
جنوب قطاع غزة وياللوف خايا نائمة فيها وفي سػيناعم علػى حػد قػوؿ المصػادر العسػلرية اإلسػرائيلية التػي 

 تحدثت للموق .
وطم أف الجػػيش اإلسػػرائيلي لػػيس راغبػػا، برؤيػػة تقريػػر فػػي السػػياؽ ذاتػػهم ألػػد الخبيػػر العسػػلرا اإلسػػرائيلي بوحبػػ

(م معتبػرا، أنهػا سػتلوف عمليػة 1(م لهذا اػرع مػؤخرا، بالتػدريب علػى تنويػذ عمليػة  عػامود السػحاب1 غولدستوف
جراحيػػة دقيقػػة تتهػػػمف منػػاورة بريػػػة هامػػة ذات م ػػػز م تهػػدؼ لوصػػؿ حمػػػاس وبقيػػة المنظمػػػات عػػف قػػػدراتها 

 ات التلتيلية للحرلة لوترة طويلة.اإلستراتيجيةم وتاويش القدر 
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وأاػار إلػى أف إطػاؽ النػػار فػي هػذ  العمليػػة سػيختلؼ عمػا جػػر  فػي الحػرب السػػابقةم وسػتعتمد علػى نظريػػة 
م بمػػػا يتػػػيح للطػػػرؼ اآلخػػػر فهػػػـ ودراسػػػة الخطػػػوات التػػػي سػػػينوذها الجػػػيش اإلسػػػرائيليم ’الحػػػرب المسػػػتقبلية‘

م وتؤدا لوقؼ إطاؽ الصواريخم الفتا، إلى أف الحرب ا خيػرة باإلهافة إلى دراسة ا هداؼ الواجب تحقيقها
 ساعة مف بدايتها. 12أملف وقوها في مرحلة سبقت بلثير تاريخ انتهائهام حيف طلبت حماس وقوها بعد 

في السػياؽ ذاتػهم ناػر موقػ  الجػيش اإلسػرائيلي علػى اإلنترنػت أف أوسػاط،ا عسػلرية إسػرائيلية ألػدت أف قػادة 
يدرلوف مد  هاااة الوه  القػائـ علػى حػدود قطػاع غػزةم لػذلؾ اػرعوا بالتػدريبات المتعلقػة  جيش االحتاؿ

لػى ا بػد علػى غػرار  بسيناريو عملية جديدة تسػتهدؼ القطػاعم وتنقػؿ للولسػطينييف رسػالة واهػحة جػدا،م مػرة وا 
ة مػف غػزة إلػى سػيؿ عملية  السور الواقي( في الهوة ال ربيةم متسائلة، هؿ تتحوؿ قطػرات الصػواريخ المنطلقػ

 ؟.1جارؼ ينتهي بعملية عسلرية واسعة السور الواقي 
مف جانبهام زعمت محافػؿ أمنيػة اسػتخبارية بتػؿ أبيػبم أف حمػاس حاليػا، تبػذؿ جهػودا،م وتحػاوؿ وقػؼ إطػاؽ 
الصواريخم بؿ وقؼ التظاهرات قرب الجدار ا مني المحيط بالقطاعم معتبرة، أنػه إذا عػاد الوهػ  ا منػي لمػا 
لاف عليػه قبػؿ الحػربم فسػينوذ الجػيش اإلسػرائيلي عمليػة تػؤدا لتحريػؾ حمػاس والمنظمػات ا خػر م وتخلػؽ 
واقعا، جديدا، ومختلوا بالؿ تاـ وقاط م الفتة، إلى أف عملية االغتياؿ ا خيرة التػي نوػذتها إاػارة علػى اسػتعداد 

 يجرا في سورية وحزب اهلل. إسرائيؿ وجاهزيتها لتتعامؿ م  لؿ التطوراتم رغـ ترليزها على ما
مف ناحيتهم اعتبر هابط لبير في قيادة المنطقة الجنوبيةم أف المدلوالت السياسية للحرب القادمة على غزةم 
تتعلػػػؽ برغبػػػة الػػػرئيس المصػػػرا محمػػػد مرسػػػي إظهػػػار قػػػدرات قيادتػػػه فػػػي إدارة الحػػػوار الػػػدائر بػػػيف إسػػػرائيؿ 

ال فهػػػو يعلػػػـ أف قػػػو  إقليميػػػة أخػػػر   سيسػػػرها تعبئػػػة الوػػػراغ مثػػػؿ ترليػػػا وقطػػػرم السػػػاعيتيف دومػػػا، وحمػػػاسم وا 
غاؽ مسار تهريب  والسعيدتيف بورصة توسي  دائرة تإثيرهـ اإلقليميم زاعما، أف ا مف المصرا نجح بوقؼ وا 
ا سلحة الليبية إلى غزة عبر صحراع سيناعم ويوجد حالة واقعية مف تجويؼ مصادر ا سلحة وتهريبها ل زةم 

 ف توق  استمرار هذا الوه  لوترة طويلة.للف ال يمل

 8079/;/79، القدس العربي، لندن
 

 األقصى المسجد عباس: لن نسكت عن الهجمات التي يتعرض لها  
القيػػػػادة الولسػػػػطينية لػػػػف تسػػػػلت عػػػػف  أفاػػػػدد الػػػػرئيس الولسػػػػطيني محمػػػػود عبػػػػاس علػػػػى : ا ؼ ب -راـ اهلل 

 لمستوطنيف.مف قبؿ ا ا قصىالهجمات التي يتعرض لها المسجد 
وقاؿ عباس "ال يملف السػلوت علػى الهجمػات التػي يتعػرض لهػا المسػجد ا قصػى المبػارؾ وأبنػاع اػعبنا فػي 

 الهوة ال ربية مف قبؿ اإلسرائيلييفم خاصة مف قبؿ المستوطنيفم والتي تزداد اراسة هذ  ا ياـ".
بمقػر الرئاسػة فػي مدينػة راـ اهلل اف  وأهاؼ في مستهؿ اجتمػاع اللجنػة التنويذيػة لمنظمػة التحريػر الولسػطينية

ذا لانػػت إسػػرائيؿ تحلػػـ بإنهػػا بمثػػؿ  "مثػػؿ هػػذا العمػػؿ ال يملػػف السػػلوت عليػػه وال يملػػف أف نقبػػؿ أف يسػػتمرم وا 
هػذ  الهجمػات اليوميػة التػي تهػػاجـ فيهػا المسػجد ا قصػى المبػارؾ يملػػف أف تهػ  مواقػ  فعليػة علػػى ا رض 

ة عاصمة لنام وا قصى هو لنام ولنيسة القيامة لنام ولف نسمح لهـ بلؿ والد اف "القدس الارقي فهي واهمة".
 هذ  العربدات"م مطالبا "الدوؿ العربية واإلسامية والمجتم  الدولي باف يتحرلوا لوقؼ هذ  المآسي".

 8079/;/79الحياة، لندن، 
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ومة الولسػطينية فػي غػزةم أف السػوداف "دفػ  هػريبة دعمػه للاػعب الولسػطيني ألد إسماعيؿ هنيةم رئيس الحل
 ".اإلسرائيليةطواعيةم وذلؾ مف خاؿ تعرهه لل ارات 

(م ويرأسػػه 1جػػاع ذلػػؾ خػػاؿ اسػػتقباؿ هنيػػة ا حػػدم وفػػد،ا سػػوداني،ا يػػزور غػػزة تحػػت اسػػـ قافلػػة أهػػؿ السػػوداف  
 الدلتور عبد القادر الايخ القارني.

تتهػػاعؿ الللمػػات مػػف هػػذا الوفػػد الػػذا يعبػػر عػػف موقػػؼ السػػوداف المتميػػز مػػف فلسػػطيف وغػػزة"م وقػػاؿ هنيػػة: "
ا أنه "رغـ المسافات البعيدة بػيف السػوداف وفلسػطيف إال  قػريبيف مػف خػاؿ هػذ  الوفػود والمواقػؼ  أنهمػاموهح،

لبيػػػت  ألنػػػاؼرات واالسػػػتعداد للنصػػػرة والػػػدعـ"م معتبػػػر،ا السػػػوداف لنػػػؼ لبيػػػت المقػػػدس  ف مػػػف النيػػػؿ إلػػػى الوػػػ
 المقدس.

وأهاؼ: "ال بد أف نعترؼ  هؿ الوهؿ بوهلهـم ونحف في فلسطيف نسير بمسارات الدعوة والتنمية وبمسار 
المقاومػػة والجهػػاد وبمسػػار الحلػػـ والسياسػػػية"م معتبػػر،ا أف السػػوداف "جػػزع مػػػف تلػػؾ المسػػارات فالسػػوداف يهػػػـ 

 داف وتعلـ وتخرج اللثير مف السوداف".اللثير ممف يتعلـ مف أبناع الولسطينييف في السو 
وأاػػاد هنيػػة بموقػػؼ السػػوداف "الػػذا لػػـ يتػػواف بػػدعـ الاػػعب الولسػػطيني فػػي مقاومتػػه منػػذ انتواهػػة الحجػػارةم 
عاميػا واػعبيا وماليػا علػى المسػتويات اإلقليميػة والدوليػةم وذلػؾ رغػـ  واحتهاف االنتواهة ودعمها سياسػيا وا 

ة الداخليػػة والخارجيػػة هػػذا لػػـ ياػػ لهـ عػػف قهػػية فلسػػطيف لقهػػية مرلزيػػة ظػػروؼ السػػوداف والتحػػديات اللبيػػر 
التػي وصػلت  السػودانيةومحوريةم وتجلػى ذلػؾ فػي السػنوات ا خيػرة خػاؿ العػدواف والحصػار"م ماػيرا للوفػود 

 غزة خاؿ العدواف وخاؿ الحصار.
د للاػعب السػوداني  اػقائهـ واستعرض هنية "دعـ الاعب السػوداني للولسػطيني والمسػيرات ومظػاهرات التإييػ

الاػػعب الولسػػطينيم والتػػي لانػػت تاػػلؿ زادا معنويػػا"م مبينػػا أف "السػػوداف لػػاف يػػدف  فػػاتورة ارتباطػػه بالاػػعب 
 الولسطيني راهي،ام مايرا إلى اعتداع الطيراف اإلسرائيلي للسوداف الذا لاف دوما داعما للحقوؽ الولسطينية.

ح رئػيس الػوزراع أف السػوداف مػف الػدوؿ التػي وقوػت مػ  الحلومػػة وبخصػوص المسػار الحلػـ والسياسػةم أوهػ
الولسطيني واستعدت لتسخير لؿ اإلملانات لدعـ الاعب الولسطيني وحلومتػهم رغػـ أف السػوداف لػاف يعػاني 

: "يا اعب السوداف آثرتـ الاعب الولسطيني على   ".أنوسلـومحاصر ويتعرض لمؤامراتم قائا،
أوؿ دولػػة عربيػػة ثػػارت علػػى الظلػػـ ولػػاف للسػػوداف فهػػؿ السػػبؽ فػػي قيػػاـ الثػػورات واعتبػػر هنيػػة أف السػػوداف "

 وبناع الدولة القوية ورف  اعار اإلساـ وتحليـ ارع اهلل في ا رض مف موق  الحلـ والسلطة".
 8079/;/78فمسطين أون الين، 

 
 فياض: منظومة الحكم ال تستقيم إال بإطالق العنان لحرية الصحافة :

أعلنت لجنة جائزة فلسطيف للتصوير الووتوغرافي بحهور رئيس الوزراع الػدلتور سػاـ  :ئؿ موسىنا -البيرة 
فياضم أمسم عف أسماع المصوريف الصحوييف الوػائزيف فػي المحػاور السػتة للنسػخة الثانيػة مػف الجػائزة لعػاـ 

1031. 
ف منظومة القيـ السػامية وألد رئيس الوزراع هرورة مواصلة تعزيز وتلريس حرية الصحافة لملوف أساسي م

التي ستقوـ عليها دولة فلسطيف المستقلةم ماددا على أف حماية حرية الرأا والتعبير واحدة مف أهـ أولويات 
 عمؿ الحلومة.

وااػػػػػاد د. فيػػػػػاض فػػػػػي للمتػػػػػه بهػػػػػذ  المناسػػػػػبة بػػػػػالجهود العظيمػػػػػة التػػػػػي يقػػػػػـو بهػػػػػا المصػػػػػوروف والصػػػػػحويوف 
إف الموجػػه "ى المسػػؤوليفم ولمسػػاندة ودعػػـ القهػػية الولسػػطينية. وقػػاؿ: الولسػػطينيوف لنقػػؿ رسػػالة المػػواطنيف إلػػ
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ما نطمح إليه "لعمؿ الحلومة يتمثؿ في إطاؽ المزيد مف حرية الصحافة على أوس  نطاؽم ماددا، على أف 
هو جعؿ قهية حرية الػرأا والتعبيػر قهػية حػس وذوؽ عػاـ لػد  المجتمػ م ال تحاصػرها قػوانيفم بػؿ ُتل ػرس 

 ."عامة ُت رس في الهمير الجمعي لاعبنالثقافة 
إف منظومػػة الحلػػـ ال يملػػف أف تسػػتقيـ إطاقػػا إذا تػػـ إغوػػاؿ الػػدور المهػػـ للسػػلطة الرابعػػة "وأهػػاؼ فيػػاض: 

 ."ودورها في تقويـ المسار وتصويبه
 8079/;/79الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
   =>ك باالنسحاب لحدود ال "إسرائيل": التبادل المحدود لألراضي بعد التزام المنظمة" تنفيذية" ;

أف أا بحث في التبػادؿ المحػدود لألراهػي  ةالولسطينيألدت اللجنة التنويذية لمنظمة التحرير : وفا –راـ اهلل 
 3745بػػذات القيمػػة والمثػػؿم ال يملػػف أف يػػتـ إال بعػػد التػػزاـ إسػػرائيؿ باالنسػػحاب مػػف ا راهػػي المحتلػػة عػػاـ 

يهػػمف قيػػاـ دولػػة فلسػػطيف فػػوؽ جميػػ  أراهػػيها المحتلػػة وعاصػػمتها القػػدس  بإلملهػػام وفػػي إطػػار حػػؿ اػػامؿ
وألدتم في بياف لهام مساع ا حدم عقب اجتماعها بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهللم برئاسة الػرئيس  الاريؼ.

محمود عباسم رفض أا تحايؿ أو التواؼ على مطلب الوقؼ التاـ لجمي  النااطات التوسعية واالسػتيطانية 
اخؿ اللتؿ االستيطانيةم حيث أف االستيطاف بإلمله غير ارعي ويهدد بتقويض حؿ الػدولتيفم ويهػدؼ إلػى د

 تمزيؽ وحدة وترابط أراهي دولة فلسطيف وعزلها عف مدينة القدس.
وأدانت االعتداعات التي مارستها قوات االحتاؿ وقطعاف المستوطنيف هد المسجد ا قصى المبارؾ ولنيسة 

هػػد أبنػػاع اػػعبنا الػػذيف وقوػػوا بحػػـز أمػػاـ هػػذ  االنتهالػػاتم داعيػػة جميػػ  أبنػػاع اػػعبنا المناهػػؿ فػػي القيامػػةم و 
أيػار المقبػؿم تإليػدا  33جمي  أمالف تواجػد  للماػارلة الاػاملة بلػؿ الوعاليػات الوطنيػة فػي ذلػر  النلبػة يػـو 

 قاؿ.على حؽ اعبنا الذا ال تهاوف فيه في العودة لوطنه وفي تقرير المصير واالست
 8079/;/78وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 تعمن نجاح الحممة الوطنية لمواجهة التخابر  الداخمية في غزة >

اختتػػاـ فعاليػػات الحملػػة الوطنيػػة لمواجهػػة "أعلنػػت وزارة الداخليػػة فػػي الحلومػػة فػػي غػػزة أمػػس  :االتحػػاد - غػػزة
لحملػػة الوطنيػػة لمواجهػػة التخػػابر فػػي تحقيػػؽ لامػػؿ أهػػدافهام نجػػاح ا"م مؤلػػدة "التخػػابر التػػي اسػػتمرت اػػهريف

حيػػث قػػاـ عػػدد مػػف العمػػاع بتسػػليـ أنوسػػهـم مسػػتويديف مػػف الهػػمانات التػػي أعلػػف عنهػػا فػػي بدايػػة الحملػػةم 
قػاـ جهػاز ا مػف الػداخلي ". وأهػاؼ البيػاف "باإلهافة العتقاؿ عدد آخر مف العماع بعد انقهاع مدة التوبة

مػػف العمػػاع خػػاؿ الحملػػة فػػي تإليػػد أف اإلجػػراعات ا منيػػة مسػػتمرة بػػالتزامف مػػ  فعاليػػات  باعتقػاؿ عػػدد آخػػر
 ."التوبة"مارس الماهي لمدة اهريف منها اهر لػ 31أطلقت الحملة في غزة . ولانت داخلية "الحملة

 8079/;/79االتحاد، أبو ظبي، 
 

 رات في المنطقةالمركزي الفمسطيني" لبحث المتغيالمجمس دعوة لدورة طارئة لك" =
دعػػػا نائػػػب رئػػػيس المجلػػػس الػػػوطني الولسػػػطيني تيسػػػير قبعػػػة إلػػػى عقػػػد دورة طارئػػػة للمجلػػػس  :ال ػػػد -عمػػػاف 

 المرلزا لبحث المت يرات الجارية في المنطقة وانعلاساتها الخطيرة على القهية الولسطينية.
بظالهػا ونتائجهػا المخيوػة علػى وقاؿ في بياف أصدر  أمس إف "المستجدات اللبر  التي تمر بها ا مة تلقػي 

 القهية الولسطينية".
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وحػػذر مػػف "خطػػورة عػػدواف االحػػتاؿ المتصػػاعد بحػػؽ الاػػعب الولسػػطينيم وانتهالاتػػه هػػد المسػػجد ا قصػػى 
المبارؾ والقدس المحتلة"م داعيا، "البرلمانات العربية والدولية إلى تطبيؽ وتنويذ قراراتها الخاصة بقهية القدس 

الولسػػطينية عامػػة". وأاػػار إلػػى "عػػدواف االحػػتاؿ اإلسػػرائيلي ا خيػػر هػػد سػػوريةم والػػذا ال خاصػػة والقهػػية 
نمػػا أيهػػا، لهػػدـ وتػػدمير مقػػدرات الػػوطف السػػورا الػػذا يعتبػػر الخػػزاف  يهػػدؼ فقػػط إلػػى إسػػقاط النظػػاـ القػػائـم وا 

 االستراتيجي لقهية فلسطيف والعروبة".
 8079/;/79الغد، عمان، 

 
 أخشى أن تالقي القدس مصير األندلس: سفير فمسطين في مصر <

أعرب سوير فلسطيف في مصر ومندوبها لػد  الجامعػة العربيػةم الػدلتور برلػات الوػرام : مراد فتحي -القاهرة 
 عف تخوفه مف أف تلقى القدس نوس مصير ا ندلس.

االعتػػداعات  وقػػاؿ الوػػرام فػػي للمػػة لػػه أمػػاـ اجتمػػاع مجلػػس الجامعػػة العربيػػة علػػى مسػػتو  المنػػدوبيف لمناقاػػة
 اإلسرائيلية على القدس ا حدم إف هناؾ استخوافا إسرائيؿ با متيف العربية واإلسامية.

 8079/;/79الشرق، الدوحة، 
 

 ةوالتشريعي ةعن موعد إلجراء االنتخابات الرئاسي قد تعمن قريباً  "العرب اليوم": السمطة ?
ينية قػػد تعلػػف قريبػػا عػػف موعػػد إلجػػراع االنتخابػػات القيػػادة الولسػػط: ذلػػرت جريػػدة العػػرب اليػػـو أف عمػػاد الػػدبؾ

ذاباػػقيها الرئاسػػي والتاػػريعيم  لػػـ تلتػػـز حرلػػة حمػػاس بهػػذا الموعػػدم فػػاف االنتخابػػات سػػتجرا فػػي الهػػوة  وا 
 ال ربيةم م  االحتواظ بػ "لوتا" مواطني قطاع غزة.

 8079/;/79العرب اليوم، عمان، 
 

 في بيت عنان نلألمإقامة مركز  "إسرائيل"السمطة تطمب من  70
ذلػػرت القنػػػاة العبريػػة السػػػابعةم مسػػاع ا حػػػدم أف السػػلطة الولسػػػطينية قػػدمت طلبػػػا،  :القػػدس دوت لػػػوـ - غػػزة

م بهدؼ إنااع مرلز أمنيػا، فػي المنطقػة الوقعػة بػيف قػر  بيػت عػور التحتػا وبيػت عػور الووقػام إلسرائيؿرسميا 
 وبيت عناف.

مصادر وصوتها بإنها مطلعةم بإف المجم  الذا سيتـ إنااؤ  سيخدـ  م عفاإلسرائيليةونقلت القناة التلوزيونية 
جهاز ا مف الوقائيم وأف الطلب الولسطيني جاع لواحدة مف سلسلة طلبات وآليات لتنايط ا مف الولسطيني 

 في تلؾ المنطقة.
قػػت اإلدارة وقالػػت بػػإف هػػباطا لبػػار فػػي الجػػيش اإلسػػرائيليم وافقػػوا علػػى طلػػب السػػلطة الولسػػطينيةم لمػػا واف

م بالؿ نهائيم وحولت الطلب لجمي  ا طراؼ المعنيػةم فيمػا للػف الجػيش لػـ يوافػؽ باػلؿ اإلسرائيليةالمدنية 
 ا خر . اإلسرائيليةنهائي ولذلؾ الجهات ا منية 

 8079/;/78القدس، القدس، 
 

 "يمنح الشيخ يوسف القرضاوي جواز سفر فمسطينيا "إجراء قانون  وزارة العدل في غزة: 77
ا حدم إف منح الايخ يوسؼ القرهػاوا جػواز  قالت وزارة العدؿ في الحلومة ب زةم :القدس دوت لوـ - غزة

 سور فلسطينيا "إجراع قانوني ينسجـ م  القانوف".
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باػإف  1003( لسػنة 122وأوهحت الػوزارة فػي بيػاف لهػام أف "هػذا اإلجػراع يسػتند لقػرار مجلػس الػوزراع رقػـ  
( والتػػي أعطػػت لػػرئيس الػػوزراع الحػػؽ فػػي مػػنح 2الدبلوماسػػي ال سػػيما نػػص المػػادة  نظػػاـ مػػنح جػػواز السػػور 
 .جواز السور الدبلوماسي"

( vipوتػنص المػادة وفقػػا، للبيػاف علػػى أنػه "لػػرئيس الػوزراع فػػي حػاالت خاصػػة مػنح جػػواز السػور الدبلوماسػػي  
ر الاػؤوف الخارجيػة أو  ا اخص مف غير المنصوص علػيهـ فػي المػادة الثانيػة بنػاع علػى تنسػيب مػف وزيػ

القرهاوا الايخ يوسؼ هنية منح إسماعيؿ ولاف  وزير الداخلية وا مف الوطني وله استرداد  في أا وقت".
 .مؤخرا جواز سور فلسطينيا

 8079/;/78القدس، القدس، 
 

 وفد من "داخمية غزة" يزور قطر لالستفادة من خبراتها في الخدمات االلكترونية 78
 -طاع نظـ المعلومات واالتصاالت في وزارة الداخلية وا مف الػوطني الولسػطينية ب ػزة وصؿ وفد مف ق: غزة

( إلػػػى العاصػػػمة القطريػػػة الدوحػػػةم وذلػػػؾ لتطػػػاع علػػػى إنجػػػازات 33/3السػػػبت   -باػػػقيه المػػػدني والعسػػػلرا
 نظرائهـ بوزارة الداخلية القطرية واالستوادة منها على لافة الصعد.

ا أف الوفد سيزور ا حد مقر إدارة نظـ المعلومات بوزارة الداخليػة القطريػة لتطػاع وألدت الوزارة في بياف له
 على انجازاتها وتطبيقاتها التلنولوجية.

 8079/;/78قدس برس، 
 

 الطاقة تدرس خطة لتحسين الكهرباء خالل فترة امتحانات الثانوية العامة وزارة غزة:  79
قطػاع غػزة أنهػا بصػدد دراسػة خطػة لتحسػيف وهػ  اللهربػاع  فػيلاوت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية : غزة

 والتخويؼ مف وطإة انقطاعها في فترة امتحانات الثانوية العامة الاهر المقبؿ.
 ا حػػػدوأوهػػػح فتحػػػي الاػػػيخ خليػػػؿ نائػػػب رئػػػيس سػػػلطة الطاقػػػة والمػػػوارد الطبيعيػػػة فػػػي تصػػػريح ملتػػػوب لػػػه 

لتخويػػػػؼ مػػػػف أزمػػػػة انقطػػػػاع التيػػػػار اللهربػػػػائي فتػػػػرة (م أف سػػػػلطة الطاقػػػػة تبحػػػػث الخطػػػػط التحسػػػػينية ل31/3 
 امتحانات الثانوية العامةم مايرا، إلى أف الخطة ستلوف في حدود اإلملانيات والموارد المتاحة.

 8079/;/78قدس برس، 

 
 
 

 ممف المصالحة الثالثاء القادم فيأبو مرزوق: نأمل الوصول لنتائج أفضل  14
رزوؽم عهو الملتب السياسي لحرلة حماسم إنه يإمؿ أف يسور مصطوى عنبر: قاؿ الدلتور موسى أبو م

االجتماع المرتقب عقد  بالقاهرة بعد غد الثاثاع بيف حرلتي فتح وحماسم إلى نتائج أفهؿ تحرؾ ملؼ 
 المصالحة الولسطينية.

ت حوار وأوهح د. أبو مرزوؽ لػ"اليـو الساب " أف االجتماع القادـ بيف الحرلتيف يهدؼ إلى استئناؼ جلسا
فبراير  22المصالحة إلنهاع االنقساـ الولسطينيم ومااورات تاليؿ الحلومةم والذ  لاف مقرر في 

 الماهي.
 12/5/2013اليوم السابع، مصر، 
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 " تدعو لتطبيق قرارات "حق العودة" الدوليةالديمقراطية"الجبهة  15

ياته اتجا  قهية الاجئيف واإلسراع دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيف المجتم  الدولي لتحمؿ مسئول
القاهي بحؽ  191في تطبيؽ قرارات الارعية الدولية ذات الصلة بالقهية الولسطينيةم وخصوصا القرار 

 العودة والتعويض لاجئيف.
وطالب عبد الحميد حمد عهو دائرة ائوف الاجئيف في منظمة التحرير الولسطينية بقطاع غزة فى تصريح 

لمانحة اإليواع بااللتزامات المالية تجا  برامج وموازنة ولالة غوث وتا يؿ الاجئيف ملتوبم الدوؿ ا
الولسطينييف "ا ونروا" ووقؼ التراج  بالخدمات التي تقدـ لاجئيف وتوسي  برامج اإلغاثة والتا يؿ للخريجيف 

 العاطليف عف العمؿ .
 13/5/2013فمسطين أون الين، 

 
 د المصالحةآمال حمد: حماس تضرب كل جهو  16

استنلرت عهو اللجنة المرلزية لحرلة "فتح" آماؿ حمد بادة من  "حماس" المتلرر لها مف السورم  :راـ اهلل
 معتبرة ذلؾ "عما، ماينا وانتهال،ا سافر،ا  بسط مبادئ حقوؽ اإلنساف في حرية التنقؿ".

(: "إف ما فعلته أجهزة "حماس" 5|12وقالت حمد في حديث إلذاعة "موطني" الولسطينية صباح اليوـ االحد  
المتواجدة على المعبر تلريس لحواجز االحتاؿ التي يورهها على الاعب الولسطيني عبر المدفم وهربة 

 لجهود إتماـ المصالحة الوطنية الولسطينية"م حسب تعبيرها.
حماس" ال وأهافت: "ما حصؿ يدلؿ على عدـ جاهزية "حماس" بالقطاع إلتماـ المصالحةم وأف سياسة "

تخدـ القهية الولسطينية في ظؿ السعي للتورغ لقهايا الاعب ا ساسية لتحرير ا سر  في سجوف 
 االحتاؿ وعودة الاجئيف وتحرير القدس".

 12/5/2013قدس برس، 
 

 يرأس وفد حماس لحوارات المصالحة في القاهرة  الزهارقدس برس:  17
ة المقاومة اإلسامية "حماس" قطاع غزة متوجه،ا إلى ( وفد مف حرل5|12غادر ظهر اليوـ ا حد  غزة: 

 مصرم مف أجؿ الماارلة في لقاعات المصالحة الولسطينية في القاهرة.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لػ "قدس برس" إف الدلتور محمود الزهار عهو الملتب السياسي لحرلة 

 رفح البرا في طريقه للقاهرة. "حماس" ترأس وفد "حماس" الذا اجتاز صباح اليـو ا حد معبر
وألد إسماعيؿ ا اقر القيادا في حرلة "حماس": "أف لقاعات المصالحة بينهـ وبيف حرلة "فتح" مستمرة ولـ 

 تتوقؼم ومف الطبيعي أف ي ادر وفد حرلته للماارلة في هذ  اللقاعات".
"فتح" لـ تتوقؼ وبيف فترة  وأهاؼ ا اقر لولالة "قدس برس": "اجتماعات المصالحة بيننا وبيف حرلة

 وأخر  تتـ لقاعات دورية عاديةم فيما يتعلؽ باستلماؿ ملوات ومااورات مف اجؿ اتماـ المصالحة".
 12/5/2013قدس برس، 

 
  "الجبهة الشعبية": لقاء عباس مع زعيمة المعارضة اإلسرائيمية رهان عمى عودة مفاوضات التسوية 18
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فلسطيف بلقاع رئيس السلطة الولسطينية محمود عباس م  رئيسة حزب غزة: نددت الجبهة الاعبية لتحرير 
 ايلي يحوموفيتشم محذرة مف عودة المواوهات م  االحتاؿ. "العمؿ" اإلسرائيلي المعارض

ووصوت الجبهة في بياف لها هذا اللقاع بإنه "اي اؿ في االوهاـ والتورد والرهاف على وعود االدارة االمريلية 
ت المستمرة منذ عاريف عام،ام وعبث ال طائؿ منه يلحؽ أفدح ا هرار بالقهية وما تـ وسراب المواوها

 تحقيقه على المستو  الدولي مف توهـ ودعـ لنهاؿ اعبنا وحقه في تقرير المصير واالستقاؿ والعودة".
االحتاؿ وحذرت الجبهة مف أف هذ  اللقاعات والمواوهات المباارة وغير المباارة ال تخدـ سو  مخططات 

 وا هداؼ ا مريلية في استمرار جمود الوه  الراهف.
 12/5/2013قدس برس، 

 
 رام اهللب اإلسرائيميةبزيارة أردوغان لغزة.. وينتقد استقبال عباس لزعيمة المعارضة  يرحب "الشعب" 19

بة محمود هنية: رّحب تيسير محيسف عهو الملتب السياسي لحزب الاعب الولسطينيم بالزيارة المرتق
لرئيس الوزراع الترلي رجب طيب أردوغاف إلى قطاع غزةم وانتقد في ذات الوقت استقباؿ رئيس السلطة 

 محمود عباس لزعيمة المعارهة اإلسرائيلية  ايلي يحيموفيتش( في مقر المقاطعة براـ اهلل.
نظر،ا لمواقوه المؤيدة وقاؿ محيسف لػ "الرسالة نت"م ا حد: "إف أردوغاف مرّحب به في ا راهي الولسطينية؛ 

ا سياسي،ا لبعض  للقهية والاعبم أما القرهاوا فإننا نقّدر ونحتـر الايخم وموقؼ الحزب منه لاف احتجاج،
 مواقوه".

وألد عهو الملتب السياسي لحزب الاعبم على أهمية زيارة الوفود التهامنية والاخصيات الرسمية لقطاع 
 رض له.غزة في ظؿ الحصار اإلسرائيلي الذا يتع

 12/5/2013الرسالة، فمسطين، 
 

 العودة حق كالشمس في صيدا بذكرى يوم النكبةلبنان: حركة حماس تقيم مهرجان  20
نّظمت حرلة المقاومة اإلسامية حماس مهرجانا، في ساحة الاهداع في صيدا بعنواف "العودة حؽ 

للبنانيةم باإلهافة الى حاد لالامس"م  حهر  لويؼ مف الاخصيات السياسية والدينية الولسطينية وا
 جماهيرا واس .

وألد عهو القيادة السياسية في حرلة المقاومة االسامية حماس د. أحمد عبد الهادام أّنه في ظؿ لاـ 
اللثيريف أف حرلة حماس قد تخّلت عف حؽ العودة نؤّلد لهـ للمّرة المليوف أّف حؽ العودة ثابت مف ثوابتنا ال 

عرض د. عبد الهادا ا ولويات استو  أّف الوحدة الوطنية هي مف أولويات الحرلة. يملف أف نتخلى عنه و
 .التي تسعى الحرلة مف خالها لمواجهة الماروع الصهيوني

أّلد الدلتور عبد الرحمف نزيه البزرا الرئيس السابؽ لبلدية صيدام على أّنه ال تنازؿ عف حؽ مف جهتهم 
حؽ العودة محسـو بخيار المقاومة والبندقيةم مهيوا، أّف حؽ العودة العودة وال تنازؿ عف فلسطيفم وأّف 

 يصبح أقرب الى الحقيقة إذا تحققت الوحدة الوطنية مف خاؿ المصالحة بيف الوصائؿ الولسطينية.
وأّلد البزرا ثقته اللاملة بإّف الاعب الولسطيني لف يتخّلى عف حبة رمؿ مف أرض فلسطيفم موجها، االنتقاد 

 ّدوؿ "ذوا القربى" التي تخّلت عف فلسطيف لمف ال يستحقونها.الى ال
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مف جهته أاار المسؤوؿ السياسي للجماعة اإلسامية في صيدا د. بساـ حمودم الى أّف نلبة فلسطيف هي 
نلبة ا مةم حيث اجتم  على الاعب الولسطيني لؿ العالـ و ااترلت معهـ أنظمة سياسية عربية فاسدة 

 هاينة.سّلمت فلسطيف للص
وأهاؼ أّف جمي  الّدوؿ العربية عاملت الاعب الولسطيني معاملة سيئة "معاملة درجة رابعة وخامسة.."م 
زّجتهـ في السجوف ولـ تسإؿ عنهـ. ولـ يستثف الحلومات اللبنانية جميعها التي حلمت منذ اللجوع 

مف اللثير مف الحقوؽ ا ساسية  الولسطيني الى لبنافم والتي لـ تعِط الولسطيني حقه في التمّلؾ وحرمته
 التي تجعؿ منه إنساف! 

وانتقد حّمود ا نظمة العربية التي است ّلت وما زالت تست ؿ وتتاجر بولسطيف و بحؽ العودة وبالاعب 
الولسطيني. ولاف للربي  العربي نصيٌب أف وصوه بإنه االنطاقة نحو تحرير فلسطيف و استعادة الحقوؽ 

 الم تصبة.
 12/5/2013الحموة،  موقع عين

 
 باعتقال خمسة من أنصارها في الخميل السمطةحماس تتهم  21

(م جهاز ا مف 5|12الخليؿ: اتهمت حرلة "حماس" في بياف لها تلقت "قدس برس" نسخة عنه اليوـ ا حد  
آخر  الوقائي التاب  للسلطة الولسطينية في مدينة الخليؿ جنوب الهوة باعتقاؿ خمسة مف أنصارها واستدعاع

 للتحقيؽ في مقراتها ا منية في الهوة ال ربية المحتلة.
 12/5/2013قدس برس، 

 
 فجرا في مخيم جنين .. االحتالل يعتقل اثنين من كتائب االقصى اشتباكات مسمحة 22

سما: جرت فجر اليوـ في مخيـ جنيف في اماؿ الهوة ال ربية ااتبالات مسلحة م  قوات إسرائيلية  \جنيف 
إلى المخيـ العتقاؿ نااطيف سابقيف في لتائب اهداع االقصى الوتحاوية حاصليف على خاصة تسللت 

 ."عوو" مف سلطات االحتاؿم دوف أف تق  إصابات
وأفاد اهود عياف أف االاتباؾ اندل  اثناع اقتحاـ عناصر القوات الخاصة لمنزلي النااطيف السابقيفم وأف 

م وتدخلت في وقت الحؽ تبادؿ إطاؽ النار استمر مف الساعة الراب عة حتى قرابة السادسة مف صباح اليـو
 .قوات االحتاؿ العسلرية التي اقتحمت المخيـ باعداد لبيرة وسط تحليؽ مروحتيف في سماع المنطقة

وتملنت قوات االحتاؿ مف اعتقاؿ الاابيف محمد العامر ورائد أميف هبايا بعد أف حطمت منزليهما 
 .ابريات في مخيـ جنيفالواقعيف قرب منطقة الج

 13/5/2013وكالة سما اإلخبارية، 

 
 " تهدد بالتصعيد ضد انتهاكات أمن السمطة بحق نشطائهابيرزيت"الكتمة اإلسالمية" في " 23

هدد اإلطار الطابي لحرلة "حماس" في جامعة بيرزيت بالهوة ال ربية المحتلة باتخاذ "إجراعات راـ اهلل: 
واعتداعات ا جهزة ا منية التابعة للسلطة الولسطينية في الهوة ال ربية  تصعيدية" هد تواصؿ انتهالات

 بحؽ عناصر وقيادات اإلطار الطابي في الجامعة.
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وأعلنت "اللتلة اإلسامية" في جامعة بيرزيتم في تصريحات صحوية حصلت "قدس برس" على نسخة 
واصلت أجهزة أمف السلطة استهدافها  أنها ستتخذ "إجراعاٍت تصعيدية،" في حاؿ(م 12/5منهام ا حد  

 .لعناصرها على خلوية نااطهـ الطابي والنقابي
 12/5/2013قدس برس، 

 
 موقع "والال" العبري: كيف اعتقمت "إسرائيل" سعدات "دون أن تطمق أي رصاصة" 24

عرض ترجمة خاصة: لتب الصحوي االسرائيلي "امير بهبوت" تقريرا على موق  "والا" العبرام است -غزة
بعض ما جر  خاؿ عملية اعتقاؿ جيش االحتاؿ اميف عاـ الجبهة الاعبية لتحرير فلسطيف احمد سعدات 
مف سجف اريحا وليؼ تـ اله ط على السلطة للحيلولة دوف وقوع مواجهة ما االمر الذا انتهى باعتقاؿ 

 سعدات "دوف اطاؽ اا رصاصة".
م 2002يناير  15ه عملية ماحقة واعتقاؿ سعدات: "في وقاؿ الصحوي االسرائيلي في تقرير  استعرض في

لاف رئيس جهاز المخابرات السابؽ في السلطة الولسطينية اللواعم توفيؽ الطيراوام يقود أميف عاـ الجبهة 
الاعبية لتحرير فلسطيفم أحمد سعداتم الذا تقلد حديثا قيادة الجبهةم خلوا للراحؿ أبو علي مصطوىم إلى 

إمر مف الرئيس الراحؿم ياسر عرفاتم فيما لانت قوات أمنية أخر  تعتقؿ عناصر أخر  مقر المقاطعة ب
 مف الجبهةم ممف عرفوا بخلية قتلة زئيوي".

وياير التقرير الى اف إسرائيؿ " استمرت تراقب بصمت مقر المقاطعةم وتطالب السلطة الولسطينيةم سرا 
خلؼ إصدار أوامر لخلية مف الجبهة الاعبيةم الغتياؿ بتسليـ سعداتم الذا لانت تتهمهم بالوقوؼ مباارة 
م وبعد حصار داـ عدة أياـم على مقر المقاطعة 2002وزير السياحة رحبعاـ زئيويم وفي االوؿ مف آذار 

الذا لاف يتواجد بداخله الراحؿ عرفاتم توصلت إسرائيؿ والسلطة الولسطينية التواؽم يقهى بوقؼ 
 أميرلية." -نقؿ سعدات إلى سجف أريحا تحت حماية بريطانيةمحاصرة المقاطعة على أف يتـ 

 13/5/2013القدس، القدس، 
 

 من الضروري الدخول في مفاوضات مباشرة مع عباس في رام اهلل: اجتمعتيحيموفيتش  ;8
قالػػػػػت صػػػػػحيوة "يػػػػػديعوت أحرونػػػػػوت" أف رئيسػػػػػة حػػػػػزب العمػػػػػؿ اإلسػػػػػرائيلي اػػػػػيلي  :ترجمػػػػػة خاصػػػػػة -غػػػػػزة 

ملانيػة إحػراز  يحيموفيتش التقت الرئيس محمود عباس في مدينة راـ اهللم لبحث الوه  في الارؽ ا وسط وا 
 تقدـ في المحادثات بيف الطرفيف.

ونقػػؿ الموقػػ  االللترونػػي للصػػحيوة عػػف "يحيمػػوفيتش" قولهػػا أنهػػا أبل ػػت الػػرئيس عبػػاس أنػػه "مػػف الهػػرورا 
جريهػػػا الواليػػػات المتحػػػدة السػػػتئناؼ الػػػدخوؿ فػػػي مواوهػػػات مبااػػػرة فػػػورا واالسػػػتجابة لجهػػػود الوسػػػاطة التػػػي ت

 المواوهات".
وأهافت يحيموفيتشم بحسب الموق م أنه "مف الواهح أف رئيس الوزراع بنياميف نتنيػاهو يسػتخدـ المعارهػة 

ولػـ يتسػف لػػالقدس دوت لػـو  لابلة أماف في حاؿ اتخذت خطوات جديػة نحػو أا تسػوية سياسػية مسػتقبا".
 سمي في السلطة.تإليد أو نوي الخبر مف مصدر ر 

 8079/;/79، القدس، القدس
 

  ةمنع بيع صواريخ روسية لسوري إلىنتنياهو يسعى  >8
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أمػػسم بػػإف رئػػيس وزراع الليػػاف بنيػػاميف نتنيػػاهو الػػذا يوتػػرض أف يتوجػػه ” إسػػرائيلي“صػػرح وزيػػر :  أ.ؼ.ب(
 على محاولة من  بي  صواريخ روسية إلى سوريا.” مصمـ“قريبا، إلى موسلو 

إلػػى سػػوريا  100-لميػػا  والطاقػػة سػػيلواف اػػالـو إف احتمػػاؿ تسػليـ صػػواريخ روسػػية مػػف طػػراز إسوقػاؿ وزيػػر ا
وأهػاؼ أف تسػليـ مثػؿ ”. يثير قلقنا إلى أبعد حدم ورئيس الوزراع مصمـ تماما، علػى أال يػتـ تنويػذ هػذا العقػد“

م وتػاب  ”إيػدا حػزب اهللسي ير تػوازف القػو  فػي المنطقػة وهػذ  ا سػلحة يملػف أف تقػ  ب“هذ  ا سلحة لسوريا 
فػػإف تحػػرؾ الػػدوؿ التػػي ترغػػب فػػي ت ييػػر فػػي سػػوريا سيصػػبح “إنػػه إذا حصػػلت سػػوريا علػػى هػػذ  الصػػواريخ 

 ”. أصعب
 8079/;/79، الخميج، الشارقة

 
 قامتها ممثمية سرية في إحدى دول الخميج إتكشف النقاب عن  "سرائيل"إميزانية هآرتس:  =8

العبريػػة فػػي عػػددها الصػػادر ا حػػد النقػػاب عػػف أف  "هػػآرتس“صػػحيوة الناصػػرة ػ مػػف زهيػػر أنػػدراوس: لاػػوت 
ميزانية الدولة العبرية للعاميف القادميف تامؿ بند،ا جاع فيه أف إسرائيؿ أقامت قبؿ سنة ونصػؼ السػنة ممثليػة 
رة دبلوماسية في إحد  الدوؿ الخليجيػةم ماػددة، علػى أف البنػد المػذلور موجػود فػي الميزانيػة التػي تقترحهػا وزا

 المالية اإلسرائيلية.
وقػػاؿ مراسػػؿ الاػػؤوف السياسػػية فػػي الصػػحيوةم بػػاراؾ رافيػػدم إف الػػوزارة حرصػػت علػػى عػػدـ ذلػػر اسػػـ الدولػػة 
الخليجيػػةم فػػي مػػا عقبػػت وزارة الخارجيػػة اإلسػػرائيلية علػػى النبػػإ بػػالقوؿ إننػػا ال ُنريػػد التعقيػػب بسػػبب حساسػػية 

 الموهوعم لما جاع في الصحيوة.
ممثليػػة مختلوػػة فػػي دوؿ العػػالـم  33أقامػػت إسػػرائيؿ  1031وحتػػى  1030فإنػػه بػػيف ا عػػواـ  وبحسػػب الوثيقػػة

ػػػا علػػػى موقػػػ  اإلنترنػػػت التػػػاب  لػػػوزارة الماليػػػة جػػػاع أف الممثليػػػات  131وفػػػي الصػػػوحة رقػػػـ  الػػػذا يظهػػػر أيه،
 ـ ذلر اسمها.المذلورة أقيمت في إحد  دوؿ الخليجم دوف ذلر اسـ الدولةم م  أف باقي الممثليات الجديدة ت

قػات الدولػة العبريػة مػ  دوؿ الخلػيج هػي قهػية حساسػة لل ايػةم الفتػة، إلػى أف اوتابعت الصحيوة قائلة، إف ع
سػػوير إسػػرائيؿ فػػي ألمانيػػام يعقػػوؼ هػػداسم لتػػب وناػػر مقػػاال، علػػى موقػػ  مرلػػز أبحػػاث ا مػػف القػػومي التػػاب  

ي جػػاع فيػػه أف للدولػػة العبريػػة ولػػدوؿ الخلػػيج لجامعػػة تػػؿ أبيػػب فػػي لػػانوف ا وؿ  ديسػػمبر( مػػف العػػاـ الماهػػ
 توجد مصالح ماترلةم إف لاف ذلؾ في المجاؿ االقتصادا أو المجاؿ السياسيم على حد تعبير .

وزادت الصحيوة قائلة، إف إسرائيؿ تُقيـ عاقات سػرية مػ  اإلمػارات العربيػة المتحػدةم الفتػة إلػى أنػه فػي برقيػة 
م والتػي قػاـ بتسػريبها وناػرها موقػ   ويليلػيلس( 1007آذار  مارس( مف العػاـ لوزارة الخارجية ا مريلية في 

يتحدث السوير هداس لعدد مػف الدبلوماسػييف ا مػريلييف اللبػار بػإف وزيػر خارجيػة اإلمػاراتم الاػيخ عبػد اهلل 
يم وللػف بف زايد طور عاقات اخصية وثيقة ووطيدة جدا م  وزيرة الخارجية اإلسرائيلية آنذاؾم تسػيبي ليونػ

 باد  ليست على استعداد  ْف ُيعلف عف المحادثات السرية وعف فحواها. 
واددت الصػحيوة العبريػةم نقػا، عػف مصػادر سياسػية رفيعػة فػي تػؿ أبيػبم قولهػا إف افتتػاح ممثليػة فػي دولػة 

ردنيػػة خليجيػػة هػػو أمػػر مهػػـ لل ايػػةم خصوصػػا وأف الدولػػة العبريػػة تُقػػيـ عاقػػات علنيػػة فقػػط مػػ  الممللػػة ا 
الهااػػمية ومصػػرم الفتػػة، إلػػى أنػػه فػػي الماهػػي لانػػت إلسػػرائيؿ ممثلتػػيف فػػي دوؿ الخلػػيجم ا ولػػى فػػي قطػػرم 

م بعػد ألثػر 3774والثانية في عاصمة سلطنة ُعمػافم مؤلػدة، علػى أف الممثليػة فػي مسػقط افتتحػت فػي العػاـ 
سػػرائيؿم واسػػتمرت فػػي ال 33مػػف  ػػا مػػف العاقػػات السػػرية بػػيف ُعمػػاف وا  عمػػؿ حتػػى انػػدالع انتواهػػة القػػدس عام،

 م ا مر الذا دف  السلطات العمانية إلى إغاقها.1000وا قصى في العاـ 



 
 
 

 

 

           >7ص                                    <;<8العدد:                8079/;/79اإلثنين  التاريخ:

  8079/;/79القدس العربي، لندن، 
 

 ف الحكوميةعمى ميزانية التقش اإلسرائيميين إلى الشوارع احتجاجاً  آالفتل أبيب:  <8
لماهػػية مظػػاهرة لبػػر  احتجاجػػا علػػى الهػػربات اػػهدت مدينػػة تػػؿ أبيػػب الليلػػة ا: برهػػـو جرايسػػي -الناصػػرة 

آالؼ متظاهرم لتلوف المظاهرة اللبر م منذ أف  30االقتصادية المتوقعةم واارؾ فيها حسب التقديرات نحو 
 أسدلت الستارة عف حملة االحتجاجات الاعبية على غاع المعياة في صيؼ العاـ.

لة مػف الهػربات االقتصػادية الموجهػة للاػرائح الوقيػرة وتستعد حلومة بنياميف نتنيػاهو لتقػر هػذا ا سػبوع سلسػ
 والهعيوة والمتوسطةم في إطار اإلجراعات التقاوية التي ستتهمنها ميزانية الدولة للعاميف الحالي والمقبؿ.

وحسب التقديراتم فإف الهربات االقتصادية ستقلص مداخيؿ لؿ عائلة مف العائات الوقيػرة والمتوسػطةم مػا 
دوالر اهريام وهو مبلغ اهرا جدام سيدف  اللثير مف العػائات الػى دائػرة الوقػرم وفػؽ  200الى  130بيف 

 تحذيرات صدرت عف مؤسسة الهماف االجتماعي الحلومية بالذات.
% مف مصػوتي  16ولاف استطاع للرأا نار في االياـ ا خيرةم قد دّؿ على أف وزير المالية لبيد سيخسر 

لػػو جػػرت االنتخابػػات فػػي هػػذ  ا يػػاـم ولػػاف "يوجػػد مسػػتقبؿ قػػد حػػّؿ ثانيػػا فػػي  حزبػػه "يوجػػد مسػػتقبؿ" فػػي مػػا
% مف مصوتي الحػزب عػف خيبػة أملهػـ مػف أداع  16مقعدام وقد عّبر  37االنتخابات ا خيرة وحصؿ على 

 .1001لبيدم وتوليه حقيبة الماليةم ووه  خطة تقاوية هي ا قسى في اسرائيؿ منذ العاـ 
أدلػوا بإصػواتهـ لحػزب "يوجػد مسػتقبؿ" إنهػـ سػيدعموف الحػزب ثانيػة حتػى اآلفم فيمػا  % مف الذيف 25وقاؿ 
 % إنهـ ما يزالوف متردديف. 33قاؿ 

 8079/;/79، الغد، عم ان
 

 يهدد نتنياهو: لن نتدرب في حال قمصت الميزانية العسكرية  سرائيمياإلالجيش  ?8
السػػػرائيليم حلومػػػة بنيػػػاميف نتانيػػػاهو بوقػػػؼ هػػػددت قيػػػادة ارلػػػاف الجػػػيش ا: آمػػػاؿ اػػػحادة -القػػػدس المحتلػػػة 

التػػدريبات العسػػلرية والتػػزود بالمعػػدات القتاليػػة واالسػػتعدادات لمواجهػػة المخػػاطر المحدقػػة باسػػرائيؿم فػػي حػػاؿ 
 مليوف دوالر مف الميزانية العسلرية. 330صادقت الحلومة على تقليص مليار و

لتظاهرات الاعبية واالحتجاجػات االجتماعيػة هػد الخطػة ويإتي هذا االجتماع بعد اف عاد االسرائيليوف الى ا
االقتصػػادية التػػي اقرهػػا وزيػػر الماليػػةم يػػائير لبيػػد ونتانيػػاهو واػػملت تقليصػػات تمػػس باػػلؿ لبيػػر بالطبقػػات 
الهػػعيوة والوسػػطى. وقػػد اػػهدت مدينػػة تػػؿ ابيػػب حتػػى سػػاعة متػػاخرة مػػف مسػػاع امػػسم تظػػاهرات احتجاجيػػة 

ؼ اسرائيؿ دعوا لبيػد ونتانيػاهو الػى االسػتقالة. لمػا تظػاهر االسػرائيليوف امػاـ ال 31اارؾ فيها ما اليقؿ عف 
م احتجاجػا علػى مخطػط تصػدير ال ػازم الػذا يجنػي ارباحػه رؤوس االمػواؿ.  بيت وزير الطاقةم الواف اػالـو

م االحتجاجات في وقت بحث تقليص الميزانية العسلريةم التي تاهد خافات حا دة ومتوق  اف تتواصؿم اليـو
 داخؿ المؤسستيف السياسية والعسلرية.

 8079/;/79، الحياة، لندن
 

 يسقط طائرة له.. بسبب خمل فني  سرائيمياإلالجيش  90



 
 
 

 

 

           =7ص                                    <;<8العدد:                8079/;/79اإلثنين  التاريخ:

اعلػف سػاح الجػو االسػرائيليم انػه اهػطر الػى اسػقاط طػائرة مػف دوف طيػار : آماؿ احادة -القدس المحتلة 
اف اف لاػؼ خلػا، فنيػا، سػيعيؽ اسػتمرارها فػي تحليقهػا قبالػة سػواحؿ تػؿ ابيػبم بعػد  خػاؿ مف طػراز "اػوفاؿ"

 تنويذ مهمتهام وما زاؿ ساح البحرية يبحث عف حطاـ الطائرة في البحر.
 8079/;/79، الحياة، لندن

 
 الحقائق: محمد الدرة ما زال حياً  لتقصيسرية  ةشكل لجنييعالون  97

ف" أف الطوؿ الولسطيني "محمد الدرة" زعـ وزير الدفاع اإلسرائيلي "موايه يعالو : القدس دوت لوـ -تؿ ابيب 
م لػػـ يمػػت وأنػػه مػػازاؿ علػػى قيػػد الحيػػاةم 1000الػػذا قتلػػه الجػػيش اإلسػػرائيلي أثنػػاع اختبائػػه خلػػؼ والػػد  عػػاـ 

 ومقط  الويديو الاهير الذا تـ تصوير  لاف في إطار الحرب اإلعامية هد إسرائيؿ.
نػػة سػػرية لتقصػػي الحقػػائؽم ومعرفػػة إذا مػػا لػػاف وأاػػارت صػػحيوة "جيػػروزاليـ بوسػػت" إلػػى أف يعػػالوف اػػلؿ لج

عاما الذا أصػبح رمػزا للمقاومػة الولسػطينيةم عنػدما قتلػه جػيش االحػتاؿ  31"محمد الدرة" الطوؿ الولسطيني 
سػػرائيؿ لػػـ 1000بػػدـ بػػارد فػػي االنتواهػػة الثانيػػة فػػي ايلػػوؿ  م قػػد مػػات بالوعػػؿ أـ أف الويػػديو الاػػهير موبػػرؾ وا 

 ترتلب الجريمة.
اللجنة في النهايػة أف الػدرة لػـ يقتػؿ لمػا أنػه لػـ يصػب حتػى بػإذ م ومػازاؿ يعػيش حيػاة طبيعيػة حتػى  وادعت

اآلفم أمػػػا بالنسػػػبة لاػػػريط الويػػػديو المسػػػجؿ فهػػػو موبػػػرؾ حيػػػث تػػػإثر الطوػػػؿ ووالػػػد  بقنابػػػؿ ال ػػػاز ولػػػـ يصػػػابوا 
 بالرصاص.

 8079/;/79، القدس، القدس

 
 رهابية حزب اهلل في قائمة المنظمات اإل دراج إلعدم  وروباأغاضبة عمى  "سرائيل"إ 98

عبرت اسرائيؿ عف غهبها على الدوؿ االوروبيةم لعدـ التجاوب مػ  مطلبهػا : اماؿ احادة -القدس المحتلة 
 بادراج حزب اهلل في قائمة المنظمات االرهابية في العالـ.

ـ لحزب اهلل السيد حسف نصر ولانت اسرائيؿ تقدمت بطلب جديد إلى االمـ المتحدةم بعد خطاب االميف العا
اهللم الػػػذا اعلػػػف فيػػػػه اف الحػػػزب يسػػػعى الػػػػى الحصػػػوؿ علػػػى اسػػػػلحة متطػػػورة مػػػف سػػػػورية وتعزيػػػز ترسػػػػاتنه 

 الصاروخية باحدث الصواريخ والثرها تطورا،م وفؽ ما جاع في المطلب االسرائيلي.
المخػػاطر التػػي تراهػػا  وفػػي جلسػػة لمجلػػس االمػػف عػػرض السػػوير االسػػرائيلي فػػي االمػػـ المتحػػدة روف بروسػػوم

وعبػر بروسػو عػف اسػتياع واسػت راب بػاد  مػف تجاهػؿ وصػمت االتحػػاد . بػاد  مػف تػزود حػزب اهلل باالسػلحة
 االوروبي ازاع تصريحات نصر اهلل وعدـ اتخاذ  اية خطوة.

 8079/;/79الحياة، لندن، 
 

  ئيمياإلسرا والقانون ستقر بحبس أي شخص يشه ر بالجيش التشريعلجنة الكنيست:  99
تتجه لجنة التاري  والقانوف في اللنيست اإلسرائيلي هذا ا سبوعم إلى إقرار قانوف يقهي بحبس أا اخص 
ياػػّهر بػػالجيش اإلسػػرائيلي عبػػر وسػػائؿ التواصػػؿ االجتمػػاعيم لمػػدة تصػػؿ إلػػى عاػػرة أعػػواـ. وأوردت تقػػارير 

ر أو تسػجيؿ فيػديو يهػيف أو يحقػر يحؽ للجيش ماحقة أا اخص يقـو بالتقاط صو »إخبارية إسرائيليةم أنه 
 «.مف اإف الجيشم أو أثناع قيامه باعتقاؿ فلسطينييفم ثـ نارها

 «.ألؼ ايلؿ 30العقوبة تصؿ إلى السجف عارة أعواـم وغرامة مالية »وجاع في مسودة القانوف أف  

 8079/;/79، البيان، دبي



 
 
 

 

 

           <7ص                                    <;<8العدد:                8079/;/79اإلثنين  التاريخ:

 
 سيئية وزير المال أداء يعتقدون أن اإلسرائيميين% من 8:استطالع:  :9

بهبػوط فػي التإييػد لػوزير الماليػة  1ناػرت فػي القنػاة « ميلوورد براوف»أفادت معطيات استطاع خاص معهد 
في المئة مف الجمهور يعتقدوف أف لبيد هو وزير مالية جيد. نحو الثلث يعتقدوف انه  13لبيدم حيث اف يئير 

 في المئة يعتقدوف أنه سيئ. 21متوسط و 
فػػي المئػػة مػػف الماػػارليف فػػي االسػػتطاع  30بيػػد وزيػػرا للماليػػة لػػاف خطػػإ؟ أجػػاب وعلػػى سػػؤاؿ هػػؿ تعيػػيف ل

فػي المئػة فقػالوا  25فػي المئػة ممػف صػوتوا للبيػد انهػـ مػا لػانوا لينتخبػو  مػرة اخػر م امػا  16بااليجاب. وقاؿ 
 انهـ سيعطونه اصواتهـ مرة اخر .

 3-7معاريؼ 
 8079/;/79السفير، بيروت، 

 
   الجًئا فمسطينًيا منذ بدء األحداث في سورية =<78": استشهاد نيي سوريةفمسطي أجلالعمل من " ;9

لندف: ألدت معطيات نارتها "مجموعة العمؿ مف أجؿ فلسطينيي سورية" ارتواع عدد الهحايا الولسطينييف 
هحية فلسطينيةم قهى معظمهـ إثر  3165في سورية منذ بداية ا حداث قبؿ ألثر مف عاميف إلى 

 المخيمات الولسطينية في سورية.القصؼ على 
(: "إف مخيمات الاجئيف 3|31وقالت المجموعة في تقرير لهام تلقت "قدس برس" نسخة عنه اليوـ االثنيف  

الولسطينييف ما زالت تتعرض لعمليات قصؼ وحصار مف جانب قوات النظاـ السورام وسط استمرار معاناة 
 في هذ  المخيمات".سلاف المخيمات مف تدهور ا وهاع المعياية 

 8079/;/79قدس برس، 
 

 الالجئين الفمسطينيين في سورية حول تقرير لك "مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"  >9
قاؿ تقرير لػ "مجموعة العمؿ مف أجؿ فلسطينيي سورية" إف الاجئيف الولسطينييف في سورية وجدوا أنوسهـ 

 ليهـ ا زمة الدائرة هناؾ.أماـ مرحلة جديدة مف مراحؿ اللجوع فرهتها ع
ورأ  تقرير للمجموعة نارته اليوـ ا حد بعنواف "الاجئ الولسطيني في سورية: خيارات أحاها مُر"م أنه 
أماـ ما تاهد  الساحة السورية مف أحداثم فإف الولسطيني هناؾ هو أحد أربعة فئات: إما الولسطيني 

ليبيا أو لبنافم أو إلى تاياند أو أا دولة تقبؿ بهـ لخطوة المهاجر .. فمنهـ مف دف  بإبنائه للسور إلى 
 أولى نحو هجرة تاعر  با مف الموقود وتقيه مف عواقب اللجوع المتلرر.

أما الوئة الثانية: فهي الولسطيني الثائرم وهـ أولئؾ الذيف اختاروا أف يلونوا إلى جانب الثورة في سورية 
هذا الاعب ورفها، منهـ بااللتزاـ بموقؼ الحيادم واعتبار ذلؾ تراجعا انطاقا، مف اعورهـ باالنتماع إلى 

 وخذالنا للاعب السورا.
أما الوئة الثالثةم حسب التقريرم فهي: الولسطيني المحايدم وهو مف اتخذ مف الحياد موقوا لهم وهذ  الوئة هي 

ليست معرلة الاعب الولسطينيم. ا لبر مف أبناع الاجئيف الولسطينييف التي أدرلت أف المعرلة الدائرة 
 وهذ  الوئة آثرتم حسب التقريرم البقاع داخؿ المخيمات ورفهت أف تلوف طرفا، في ا زمة.
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أما الوئة الرابعة فهي الولسطيني الداعـ للنظاـم وهذ  الوئة ػ حسب التقرير ػ هي تلؾ التي مازالت تر  في 
ولحقوؽ الاعب الولسطيني واف الوفاع له يقتهي الوقوؼ إلى النظاـ السورا الداعـ والمساند ا وؿ للمقاومة 

 جانبه والدفاع عنه.
القيادة العامة" التي تساهـ اليـو  -وذلر أف المثاؿ الحي على ذلؾ اللجاف الاعبية التابعة لػ "الجبهة الاعبية 
 بالؿ لبير باعتقاؿ أبناع المخيمات و إحلاـ الحصار الموروض عليها.

 مف خطورة تداعيات ما تتعرض له المخيمات الولسطينية في سورية على حؽ العودة.وحذرت المجموعة 
وقاؿ التقرير: "إف دوراف الاجئ الولسطيني في فلؾ هذ  الوئات ا ربعة تترتب عليه آثار لبيرة جدا، مف 

ف ما يجرا اليـو في معظـ  المخيمات حيث التإثيرات المستقبلية على قهية الاجئيف وحقهـ في العودةم وا 
يوـ ُدمر وهجر مف فيه  1004الولسطينية في سورية يابه إلى حد بعيد ما جر  في مخيـ نهر البارد عاـ 
 بحجة وجود عناصر متورطة بقتاؿ الجيش اللبناني مف فتح اإلساـ داخله".

ذلؾم لذا وألد أف "الاجئ الولسطيني وحد  مف سيدف  الثمفم وفي التاريخ العديد مف الاواهد الحية على 
يتوجب على القيادات الولسطينية بمختلؼ انتماعاتها التنبه والمسارعة التخاذ اإلجراعات المانعة إلعادة 
تهجير الولسطينييف واستهداؼ المخيمات ومباارة خطوات سريعة نحو من  تذويب ودمج الاجئيف مف أبناع 

اجئيف والدف  باتجا  التخلي عف حؽ المخيمات في بوتقة المجتمعات المحلية والهادفة لاطب قهية ال
 العودة".

 8079/;/78، فمسطين أون الين
 

 لسمطة االستنزاف خزينة  األسرىفرض الغرامات المالية عمى ت اإلسرائيمية: المحاكم بولسجواد  =9
لاؼ مدير الوحدة القانونية في نادا ا سير جواد بولسم عف لجوع المحالـ  :منتصر حمداف –راـ اهلل 
ئيلية الى استخداـ فرض ال رامات المالية على االسر  الستنزاؼ الخزينة العامة للسلطة الوطنية االسرا

خاصة بعد اف علمت اسرائيؿ اف السلطة هي التي تقـو بتسديد هذ  ال رامات والتي وصلت خاؿ العاـ 
 االخير الى قرابة مليوف ايقؿ.

متابعة اوهاع الحرلة االسيرة اف اسرائيؿ سعت الى لما الد بولس الذا يعتبر مف المحاميف البارزيف في 
ابتداع قوانيف جديدة لمعاقبة االسر  المحرريف وتحديث آليات جديدة للقم  لما حدث ذلؾ م  قهية النائب 

 ا سير المحرر جماؿ الطيراوا واالسير سامر العيساوا وأيمف الاراونة وغيرهـ.
الى اطاقه مؤخرام القيادة « الحياة الجديدة»ا بادرت ودعا بولس في اطار برنامج هيؼ االسبوع الذ

والوصائؿ وا حزاب الى اتخاذ موقؼ سياسي بعدـ االعتراؼ بارعية المحالـ العسلرية االسرائيلية ومحلمة 
العدؿ االسرائيلية ورفض التقاهي امامها باعتبار اف هذ  المحالـ وجدت لوسيلة في يد االحتاؿ لتجسيد 

 وجود .
لى اف اسرائيؿ لدولة احتاؿ استخدمت المحالـ لتحقيؽ عدة اهداؼ اولها توريغ ال هب الولسطيني وااار ا

تجا  سياساتها في مظلة وخزاف اسرائيليم واالستوادة مف ذلؾ في تجميؿ صورتها أماـ الرأا العاـ الدولي 
 بانها دولة تعطي حتى اعداعها حؽ التقاهي اماـ محالمها.

 8079/;/79، اهلل الحياة الجديدة، رام
 

 راض بطريقة شرعية وتنازل فمسطيني عربي دون مقابلأهو بيع  األراضيالتفكجي: تبادل  <9



 
 
 

 

 

           80ص                                    <;<8العدد:                8079/;/79اإلثنين  التاريخ:

قاؿ خليؿ التولجي الخبير في اؤوف االستيطاف االسرائيلي رئيس دائرة الخرائط في جمعية : وليد عوض
الخط االخهر الواصؿ ما  الدراسات العربية للقدس العربي االحد بإف الحديث عف تبادؿ اراض على اساس

م لهـ ’بي  اراض بطريقة ارعية‘هو  3745واالراهي المحتلة عاـ  3726بيف االراهي المحتلة عاـ 
بالمئة مف مساحة الهوة ال ربية باستثناع  30التجمعات االستيطانية التي تستحوذ على ما مساحته 

 مستوطنات القدس السرائيؿ.
لؿ عملي ما يسمى بالخط االخهر مف خاؿ البناع االستيطاني عليه وادد التولجي باف اسرائيؿ ال ت با

م االمر الذا سيدف  الى الحديث مستقبا في اية مواوهات قادمة 3745في عمؽ االرهي المحتلة عاـ 
عف خط اخهر جديد خلؼ تلؾ المستوطناتم مما يعني اف يلوف هناؾ اعطاع ارعية لتلؾ المستوطنات 

 ’.تبادؿ االرهي‘واف وهمها السرائيؿ تحت عن
م ’قهية تبادلية االراهي هي عبارة عف تنازؿ فلسطيني عربي بدوف مقابؿم ومجانا‘وتاب  التولجي قائا 

لانت تستولي  1003مايرا الى اف اللتؿ االستيطانية التي جر  الحديث عف املانية تبادلها وطرحت عاـ 
 بالمئة مف مساحة الهوة ال ربية. 3.4على ما مساحته 

لـ يبؽ اا أمؿ القامة  3745وااار التولجي الى اف طبيعة االستيطاف الموجود على االراهي المحتلة عاـ 
مايرا الى ’ اسرائيؿ رسمت الحدود حسب رؤيتها‘دولة فلسطينية متواصلة ج رافيا على تلؾ االراهيم وقاؿ 

تواصؿ ج رافيم في حيف هناؾ ما ناإة دولتيف في دولة واحدةم اا اف للمستوطنيف دولتهـ التي بات بينها 
وانتقد التولجي الموافقة العربية  يسمى بالدولة الولسطينية والتواصؿ ما بيف اجزاع تلؾ الدولة سيلوف باالنواؽ.

والولسطينية على فلرة تبادؿ االراهي النها دفعت اسرائيؿ الى االعتقاد حاليا باف التنازؿ عف اللتؿ 
واف المواوهات القادمة ستلوف باإف المستوطنات االقؿ حجما مثؿ بيت  م’اصبح في جيبها‘االستيطانية 

 أيؿ اماؿ راـ اهلل والمستوطنات المقامة على الجباؿ هناؾ وهناؾ.
 8079/;/79، القدس العربي، لندن

 
 لتدارس الخطوات النضالية لمواجهة مخطط "برافر"يعقد مؤتمرا  لقرى النقب اإلقميميالمجمس  ?9

عقد المجلس اإلقليمي للقر  مسلوبة االعتراؼ يوـ ا ربعاع الماهي مؤتمرا لتدارس : توفيؽ عبد الوتاح
الخطوات النهالية لمواجهة المخطط االقتاعي "برافر" المسّمى "تسوية اإلستيطاف البدوا في النقب"م  الذا  

ام بعد إقرار  ألؼ مواطف عربي مف قراهـ غير المعترؼ به 20يصادر مئات آالؼ الدونمات ويهجر حوالي 
 في اللجنة الوزارية لاؤوف التاري  اإلثنيف الماهي.

عطية االعسـ رئيس المجلس االقليمي للقر  غير المعترؼ بها بالنقبػ اعتبر المؤتمر ناجحا مف حيث 
الماارلة وطبيعة المداخات والنقاش والمقترحات  وقاؿ: المؤتمر ناقش مخاطر" برافر" والجديد فيه مف 

ي  واقرار  لقانوف وذلؾ بماارلة االطر السياسية الواعلة في النقب والداخؿ عامة ولذلؾ بحهور حيث التار 
اخصيات يهودية متهامنةم واهاؼ االعسـ لقد تناوؿ المؤتمر مف خاؿ النقاش الموتوح للجمهور 

مخطط  بحيث يتـ لمواجهة الا نج  ليوية ايجاد السبؿ  البنائة والبحث في والمداخات المهمة واالنتقادات
لما اجم  المؤتمروف على رفض المخطط ومواجهته بلؿ السبؿ  دراسة المقترحات وتحديد اليات المواجهةم

باالهافة الى اقرار سلسلة فعاليات لجانب نقاش جدو  ماارلة اعهاع اللنيست  المتاحة وعدـ التراج م
 نصرية هد العرب.العرب في البرلماف االسرائيلي  في ظؿ تصاعد سف القوانيف الع

 8079/;/78، <:عرب 
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 فمسطينيين ومستوطنين في الضفة الغربية بيناشتباكات  0:

ااتبؾ مستوطنوف إسرائيليوف وسلاف فلسطينيوف بالحجارة في اماؿ الهوة ال ربية أمس ا وؿم بعد  :راـ اهلل
د عندما أصابه حجرم أف دخؿ المستوطنوف قرية بوريفم حيث أصيب أحد سلاف القرية بجروح طويوة في الي

بينما أغمي على آخر بسبب ال از المسيؿ للدموع الذا أطلقه الجنود اإلسرائيليوف الذيف حاولوا توريؽ 
الطرفيف. وقاؿ الجيش اإلسرائيلي إف الجنود أطلقوا العيارات المطاطية ما أد  إلى إصابة فلسطيني بجروح 

 .طويوة وتـ تقديـ اإلسعافات ا ولية له في الملاف
فلسطينيا، اارلوا في تلؾ المواجهة. وجاع  10مستوطنا، و 30وصرحت متحدثة باسـ الجيش بإف نحو 

أبريؿ ما زاد مف  10المستوطنوف مف مستوطنة يتسحار التي قتؿ أحد سلانها عندما طعنه فلسطيني في 
 توتر العاقات بيف اإلسرائيلييف وجيرانهـ الولسطينييف.

ستوطنة يتسحار ااتبلوا لذلؾ م  فلسطينييف في قرية عوريؼ إال أنه لـ يتـ وقاؿ فلسطينيوف إف سلاف م
 اإلباغ عف أا إصابات.

 8079/;/79، االتحاد، أبو ظبي
 

 أحكامًا جديدة بحق عدد من األسرى صدرت االحتاللمحاكم نادي األسير:  7:
دة بحؽ عدد مف ا سر  أعلف نادا ا سير الولسطيني أمس أف محالـ االحتاؿ أصدرت أحلاما، جدي :غزة

. ولانت وزارة ا سر  أعلنت أوؿ مف أمس أف سجوف االحتاؿ واصلت عزؿ 16فيما مددت فترات أسر لػ
 ثاثة أسر  مهربيف عف الطعاـ في زنازيف العزؿ االنورادية.

 8079/;/79، الغد، عم ان
 

 قصىوحي الطفايمة تنديدا باالعتداء عمى المسجد األ الحسينمسيرتان في مخيم  8:
نظـ الحراؾ الابابي االسامي في مخيـ الحسيف مسيرة مساع امس االوؿ في المخيـ : خليؿ قنديؿ -السبيؿ 

تنديدا باالعتداعات الصهيونية على المسجد االقصى وتهامنا م  االسر  االردنييف لد  اللياف الصهيوني 
 يوما. 31والمهربيف عف الطعاـ منذ 

عماف مسيرة مساع امس االوؿ في حي الطوايلة تنديدا باالعتداعات لما نظـ حراؾ حي الطوايلة في 
 الصهيونية تجا  المسجد االقصى واستمرار الصمت الرسمي تجا  تلؾ االعتداعات.

 8079/;/79، السبيل، عم ان
 

  دوله في العالم  ;:" تنطمق نشاطاتها في أكثر من 8079 -مسيرة العودة " 9:
 1033المحتادة في مياديف التحرير المصرية والتونسية مطل  عاـ  بينما لانت الجماهير: زينب حاوا

م لاف نااطوف عرب مف ماارب مختلوة يوجهوف أنظارهـ إلى فلسطيف «الاعب يريد إسقاط النظاـ»تهتؼ 
الحملة العالمية للعودة إلى »مف هنام ولدت «. الاعب يريد العودة إلى فلسطيف»المحتلة ويصرخوف 

ها ا ساسي مرتلزا، على البلداف المتاخمة لولسطيف: لبنافم ا ردفم مصرم سوريا م ولاف حرال«فلسطيف
بالتعاوف م  مختلؼ الوصائؿ الولسطينية في الداخؿ ب ية الوصوؿ إلى هذ  الحدود والوقوؼ عندها لبّث 

 واإلعاـ. روح الوعي والتحويز في الرأا العاـ العربي والعالمي بعد محاولة ت ييب هذ  القهية في السياسة
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أيارم وقد انتهى ذلؾ النهار يومها نهاية  33الحملة بدأت حرالها قبؿ عاميفم وتحديدا، في ذلر  النلبة في 
وقووا »دموية م  سقوط عارات الاهداع والجرحى في بلدة ماروف الراس اللبنانية والجوالف السورا المحتؿم 

م لما يروا «يتراجعوا حتى بعد إطاؽ النار عليهـ ساعات عّزال، بوجه الساح الصهيونيم ولـ 1 لثر مف 
 «. ا خبار»أميف سر الحملة عبد الملؾ سلرية في حديثه م  

لاف له الوق  ا قو  على القيادة الصهيونية التي ه طت في سبيؿ بتر هذ  الحرلة »ويؤلد أف هذا الماهد 
هذا الحراؾم ولو جزئيا،م بطريقة غير مباارة ومن  تلرارها في السنوات الاحقةم وفعا، ربما استطاعوا اّؿ 

حزيراف في قلعة الاقيؼ الجنوبيةم م  حهور ألثر  10في « يوـ ا رض»عندما احتوي السنة الماهية بػ
متهامنا،م بينهـ حاخامات يهود مناههوف لللياف الصهيونيم بسبب تعّذر وصوؿ غير اللبنانييف  130مف 

 «.ية؛  ف الدولة اللبنانية حالت دوف ذلؾالولسطين –إلى الحدود اللبنانية 
هذا العاـم ارتإ  المنظموف توعيؿ هذا الحراؾ بنحو أقو  وأوس  عبر إقامة مختلؼ النااطات في ألثر مف 

بلدا، حوؿ العالـم وبما يامؿ القارات الخمس والخروج مف قيد الحدود الج رافية القريبة لولسطيف.  23
سبوع الماهي بنحو طويؼم على أف يستهؿ ابتداع، مف اليوـ رسميا، مف لبناف فعاليات هذا الحراؾ بدأت ا 

عبر آخر نقطة حدودية في منطقة الناقورة عبر مسيرة رمزية للبار السف الولسطينييف برفقة أحوادهـ  عند 
ـ المتحدة الساعة الرابعة مف بعد الظهر( لتإليد حؽ العودة وتسليـ قوات اليونيويؿ مذلرة لألميف العاـ لألم

ظهرا،( في صور عبر زوارؽ تحمؿ ا عاـ  31باف لي موف. وفي اليوـ التالي ُيقاـ نااط بحرا  الساعة 
الولسطينية واعارات حؽ العودة في تجسيد لولرة التهجير الولسطينية في البر والبحرم م  إطالة على 

روزنامة  ب نقطة مطلة على فلسطيف.المخيمات الولسطينية على طوؿ هذا الخط الجنوبيم وصوال، إلى أقر 
أيار( ي لب عليها الطاب  الثقافي التذليرا  37النااطات والوعاليات حوؿ العالـ التي ستستمر  سبوع  ل اية 

بقهية فلسطيف مف اعتصامات ومهرجانات ثقافية ومعارض صور وفيديوات تحلي المقاومة والقهية 
ربيم وخصوصا، تجا  هذ  القهيةم يتصاعد ألثر فإلثر لما الولسطينيةم في وقت ناهد فيه الخذالف الع

 حصؿ أخيرا، مف انتهالات للمسجد ا قصى وسط صمت مطبؽ متآمر على فلسطيف وأهلها. 
 8079/;/79، األخبار، بيروت

 
  عميل في غزة عمى عدام اإلحكم المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان يدين  ::

نساف في غزةم أمسم حلـ اإلعداـ الصادر عف محلمة عسلرية داف المرلز الولسطيني لحقوؽ اال غزة:
عف ” فرانس برس“ونقلت ”. إسرائيؿ“تابعة للحلومة المقالة في قطاع غزة على فلسطيني متهـ بالتخابر م  

اصدار المحلمة العسلرية في مدينة غزة الخميس الماهي حلما، باإلعداـ “المرلز تنديد م في بيافم ب 
عاما، وهو مدني مف سلاف حي الاعؼ ارؽ مدينة غزةم وذلؾ بعد  26ف  ـ .أ .ف(م انقا، بحؽ المواط

 ”.ادانته بتهمة التخابر م  جهات معادية
 8079/;/79، الخميج، الشارقة

 
 إصابات واعتقاالت خالل مواجهات ليمية بالقرب من المسجد األقصى ;:

بعد منتصؼ ليلة السبت/ ا حدم بيف أصيب عدد مف المقدسييف خاؿ مواجهات اندلعتم : القدس المحتلة
 مواطنيف فلسطينييف وجنود االحتاؿ اإلسرائيلي بمدينة القدس المحتلة.
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(م أف المواجهات وقعت في 3|31وأفاد مرلز معلومات وادا حلوةم في بياف تلقته "قدس برس"م ا حد  
لمواجهات لوقوع عددا، مف حارتي باب الحطة والسعدية القريبتيف مف المسجد ا قصى المبارؾم وأدت ا

 اإلصابات في صووؼ المقدسييف بالرصاص المعدني والمطاط.
وأوهح أف جنود االحتاؿ استخدموا خاؿ المواجهات الرصاص الحي والمطاطي وقنابؿ الصوت وقنابؿ 

 ال از المسيلة للدموعم مؤلدا، وقوع إصابة واحدة على ا قؿ بالرصاص المطاطي لااب مقدسي.
اؽ ذاتهم أصيب عدد مف المقدسييف بحاالت اختناؽ وبحروؽ خاؿ ااتبالات اندلعت بيف قوات وفي السي

مف جنود االحتاؿ واباف مقدسييف في حي الطورم بالقدس المحتلةم إلى جانب اعتقاؿ االحتاؿ الااب 
 عاما،(م خاؿ االاتبالات. 10مصطوى أبو الهو   

 8079/;/78قدس برس، 
 

  من أهالي األسرى بزيارة ذويهم في معتقل "ايشل" 80لطفل و غزة: االحتالل يسمح >:
(م لطوؿ وعاريف مف أهالي ا سر  3|31صباح اليـو االثنيف   غزة: سمحت سلطات االحتاؿ اإلسرائيليم

 معتقؿ "اياؿ" اإلسرائيلي. في قطاع غزةم بزيارة أبنائهـ وذويهـ في
صليب ا حمر نادية دبسي تنويذ الزيارة لمعتقؿ "اياؿ"م وألدت المسؤولة اإلعامية في اللجنة الدولية لل

مايرة الى أف الزيارات مرتبطة بعامليف هما توزي  أسر  غزة فى السجوف والنظاـ الذا تحدد  سلطات 
 االحتاؿ للزيارة.

 8079/;/79قدس برس، 
 

 لتعميمفي وزارة ا وظيفة 00;7متقدم يتنافسون عمى  00<=9:  في رام اهلل ديوان الموظفين =:
لاؼ رئيس ديواف الموظويف العاـ موسى أبو زيد لػ القدس دوت لوـ اليـو  :محمد عبد اهلل -راـ اهلل 

 3300م لف تتجاوز 1032 - 1031السبتم أف عدد الوظائؼ الااغرة في السلؾ التعليمي للعاـ المقبؿ 
ألوا، مف  10جة بينهـ خريج وخري 15600في المقابؿم فقد تقدـ لا ر تلؾ الوظائؼ ألثر مف  وظيوة.
 مف الذلور. 5300م وقرابة اإلناث

ألؼ خريجا، وخريجة لنوس االمتحافم إال أف عدد الوظائؼ  20وخاؿ السنوات الماهيةم تقدـ ألثر مف 
الااغرة بلغ في بعض السنوات صورا،م ما دف  عددا، منهـ إلى التقديـ في ا عواـ الاحقةم على الرغـ مف 

 لمرتبة ا ولى في االمتحاف والمقابلة الاخصية.حصوؿ بعههـ على ا
وحسب رئيس ديواف الموظويف فاف حجـ المتقدميف مقارنة بالعدد المطلوب لثير ما يالؿ احباطا الاباب 

 الذيف سينتظروف أعواما، الحقةم ومنهـ مف سيبحث على نااط آخر للسب لقمة العيش.
هوع بطالة الخريجيف اهتماما، ألثرم مقدما اقتراحا، ودعا أبو زيد الحلومة ولافة القطاعات اياع مو 

مليوف دوالر مف موازنة السلطة السنوية لوتح مااري  للخريجيف الذا يترالموف في  30القتصاص مبلغ 
 طوابير البطالة.

 8079/;/79، القدس، القدس
 

  شاحنة زهور وتوابل خضراء إلى أوروبا تصدي ر رائد فتوح: <:
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( معبر "لـر أبو سالـ" التجارام ومف 3|31اؿ اإلسرائيليم صباح اليوـ االثنيف  غزة: فتحت سلطات االحت
 المقرر تصدير ااحنة واحدة محملة بالزهور والتوابؿ الخهراع إلى أوروبا.

: "إنه مف المقرر دخوؿ   110وقاؿ رائد فتوح رئيس لجنة إدخاؿ البهائ  إلى قطاع غزة لػ "قدس برس"م اليـو
 10مف همنهـ  ئ  للقطاعيف التجارا والزراعي وقطاع المواصات والمساعداتمااحنة محملة ببها

ااحنة محملة بالحصمة للقطاع التجارا الخاص ولميات مف اإلسمنت وحديد البناع والحصمة الخاصة 
 بالمااري  الدوليةم وسيتـ لذلؾ هخ لميات محدودة مف غاز الطهي".

ببهائ  للقطاعيف   ااحنة محملة 131حد بإدخاؿ وذلر فتوح أف سلطات االحتاؿ سمحت أمس ا 
 التجارا و الزراعي والمساعدات وقطاع المواصات.

 8079/;/79قدس برس، 
 

 عرب أبو الفمسطيني الفنان بعالج تعميماتهيصدر  عباس ?:
توجيهاتػه بتحمػؿ مصػاريؼ عػاج الونػاف  أمػساصدر الرئيس محمود عباس مساع  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 

عػرب" فػي حالػة  أبػومحمػد صػالح " إبػراهيـالوناف اللبيػر  أفعرب. وقاؿ اللاتب يحيى يخلؼ  أبولسطيني الو
. ا ردفماافي  إلى أبنائهمحيث يملث لد   اإلماراتصحية تتطلب نقله مف دولة   لي يتلقى العاج الاـز

 8079/;/79الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 : من تونس إلى فمسطين"الشعب يريد" 0;
التي قدمها موسيقيوف فلسطينيوف « الثورة الخهراع»م انطلقت مف حيوا أغنية 1033في يناير : راا حلوة

تحية إلى الثورة التونسية. لانت ا غنية بداية لمااري  ثقافية فلسطينية  3726في ا راهي المحتلة عاـ 
ا بو زيد إلى الجليؿ يقترب يوما، تؤلد أّف أصوات الاوارع العربية ُتسم  في فلسطيفم وأّف الطريؽ مف سيد

. م بؿ استمرت بإالاؿ عديدة. بعد مرور عاميفم ها 1033لـ تقتصر مااري  التهامف على عاـ  بعد يـو
تعلف عف عروض  فاـ تونسية وثائقية انطلقت قبؿ أياـ وتستمر اهرا،. يحمؿ « فلسطينما»هي مجموعة 
لثورة التونسية عبر عرض أفاـ أهاعت على هذا الموترؽ لرغبة باالحتواع با« الاعب يريد»الماروع اسـ 
 في التاريخ.

تعرض هذ  ا فاـ في أرب  مدف هي: حيوا  مسرح الميداف(م يافا  مسرح السرايا(م راـ اهلل  مرلز خليؿ 
السلاليني الثقافي( والقدس  مرلز يبوس(. أما ا فاـ فهي أربعة ستقد ـ في مواعيد مختلوة في المدف 

د(. بعدستهم يلتقط محمد زرف ا ّياـ ا ولى مف الثورة مف  71«  الاعب يريد»اارلة. الويلـ ا وؿ هو الم
د(م  53«  يا مف عاش»غناعم وصياحم واعارات ثورية وأهازيج مألت المياديف والاوارع. أما الويلـ الثاني 

تتنّقؿ مف ملاف إلى آخر م  أطوالهام فتروا فيه هند بوجمعة  الصورة( قصة إمرأة ماردة خاؿ أياـ الثورةم 
د( لسامي تليلي  54«  يلعف بو الووسواط»مف دوف مباالة بما يجرا في البلد مف تحوالت. الويلـ الثالث هو 

واستياع  1006يروا قصة مناجـ القوصة التونسية عاـ «. مهرجاف أبوظبي»الحائز جائزة أفهؿ وثائقي في 
الحتجاجات هد الحلومة التي قمعتها بعنؼ. اعور القم  هذا انوجر الحقا، في العّماؿ الوقراع الذيف نظموا ا

د( الذا يروا وقائ  أوؿ اعتصاـ في  31«  1033فاقة »أخيرا،م يإتي فيلـ رفيؽ عمراني «. ثورة اللرامة»
 سلسلة اعتصامات الثورات العربية في القصبة في تونس العاصمة.

 8079/;/79، األخبار، بيروت
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 وتحشيد لحجب الثقة بعد تمكؤ الحكومة في طرد السفير اإلسرائيمي استجواباتاألردني:  مانالبرل 7;

عاصوة مف االستجوابات التي قرر النواب توجيهها للحلومة خاؿ  ا ردنية واجهت الحلومة :أيمف فهيات
قناعتهـ بإجابة استجوابات لعدـ  إلىنواب تحويؿ أسئلتهـ  4م حيث قرر أمسجلسة مجلس النواب الرقابية 

نيابية لحجب الثقة عف الحلومة  حادا،  أمساهلل النسور والوزراع عليها. واهدت جلسة  رئيس الوزراع عبد
مف عماف واستدعاع سوير  اإلسرائيليبسبب تللؤها في االستجابة لقرار مجلس النواب السابؽ بطرد السوير 

 .أبيبمف تؿ  ا ردف
 التي اتخذتها.  اإلجراعاتـ على نائبا مف الحلومة اطاعه 17وطالب 

مف  اإلسرائيليعندما نتحدث عف طرد السوير "النواب:  أسئلةوزير الخارجية ناصر جودة في رد  على  وقاؿ
إسرائيؿ تسم  منا  وأهاؼ. "م فهذا أمر تحلمه ا عراؼ والقوانيفأبيبمف تؿ  ا ردنيعماف وعودة السوير 

. نافيا لقاع  بوزيرة "النظر عف وجود معاهدة ساـ مف عدمهال ة ال تسمعها مف أا أحد آخرم بصرؼ 
 العدؿ اإلسرائيلية تسيبي ليوني خاؿ زيارته روما ولقاع  وزير الخارجية ا ميرلي جوف ليرا.

واحتج النائب محمد القطاطاة بادة على حديث جودة وقاؿ إنه لو ُوجد احتراـ للنوسم لطردت الحلومة 
 السوير اإلسرائيلي.

 8079/;/79بيل، عم ان، الس

 
 األردن يدعو لموقف عربي إسالمي فاعل لمواجهة االعتداءات اإلسرائيمية في القدس 8;

 إلىبار الخصاونة  .على لساف مندوبه الدائـ لد  الجامعة العربية د ا ردفدعا  :بتراولالة  –القاهرة 
. ا قصىفي القدس والمسجد  ليةاإلسرائياامؿ وفاعؿ لمواجهة الخطط واالعتداعات  إساميموقؼ عربي 

في القدس تستوجب تطوير مقاربة عربية  اإلسرائيليةاالعتداعات والخطط والملائد  إفوقاؿ الخصاونة 
والمالية والمعنوية للتصدا لهذ  الملائد  واإلعاميةموحدة وفاعلة وااملة بجوانبها السياسية  إسامية

االجتماع غير العادا الذا عقد  مجلس جامعة الدوؿ  اؿخ الخصاونةموادد  .اإلسرائيليةوالممارسات 
ودولة فلسطيف لبحث سبؿ مواجهة  ا ردفالعربية أمس على مستو  المندوبيف بناع على طلب مف 

 إلىجتماع االيوهي  أفعلى هرورة ا قصىم المتواصلة على القدس والمسجد  اإلسرائيليةاالعتداعات 
الخرقاع  اإلسرائيليةوالااملة والهرورية واللويلة بردع لؿ الممارسات تطوير مثؿ هذ  المقاربة الواعلة 

 والمدانة. 
 8079/;/79الدستور، عم ان، 

 
 يحذر من خطورة ما يجري بالقدس األردنيالحزب العربي  9;

قاؿ الحزب العربي ا ردني إف اإلجراعات الصهيونية ا خيرة تجا  القدس والمقدسات تؤلد أف اليميف  :عماف
يسعى بلؿ قوة نحو أحلاـ السيطرة على المدينة وتهويدها بصورة لاملة والعمؿ على  "إسرائيؿ"طرؼ في المت

ذلؾ ياير إلى خطورة ما يجرا في  أفتحويؿ العرب الولسطينييف فيها إلى مجرد جالية. وبيف الحزب 
ـ لؿ أالاؿ الدعـ ودعا إلى تقدي المدينة المقدسة التي مازالت تست يث وللف ال مجيب لهذ  الصرخات.

لمواطني المدينة العرب لمساعدتهـ على البقاع داخؿ أرههـ والوقوؼ بصابة في وجه ا فعاؿ اإلجرامية 
 لحلومة نتنياهو بحؽ أولى القبلتيف وثالث الحرميف الاريويف.



 
 
 

 

 

           >8ص                                    <;<8العدد:                8079/;/79اإلثنين  التاريخ:

 8079/;/79الرأي، عم ان، 
 

 األردني يدين االعتداء الصهيوني عمى المسجد األقصى "دعاء"حزب  :;

أنه حلقة  إلى عبر حزب دعاع عف إدانته لاعتداع الصهيوني ال ااـ على المسجد ا قصىم الفتا،  :فعما
متصلة مف مسلسؿ االعتداعات اآلثمة على ا رض التي تهرب بعرض الحائط لافة القوانيف الدولية 

أف العدو الصهيوني  حدا والمواثيؽ واالتواقيات العالمية وتتحد  إرادة ا مة. وألد الحزب في بياف له أمس 
يعمؿ بمنهجية واهحة لتنويذ مخططاته اإلجرامية الرامية لتهويد القدس وا قصى الاريؼ مستويدا، مف 
االنقساـ الولسطيني والعربي على حد سواع واالنحياز ا مريلي العلني الامحدود في ظؿ التواطؤ ا وروبي 

 الواهح.
 8079/;/79الدستور، عم ان، 

 
 الشعبية يرحب بموقف مجمس النواب من االعتداء الصهيوني عمى القدس الوحدةب عم ان: حز  ;;

رحب الملتب السياسي لحزب الوحدة الاعبية بالقرار الذا أصدر  مجلس النواب حوؿ االعتداعات  :عماف
م ورأ  فيه خطوة باالتجا  الصحيح؛  ف هذا القرار جاع انسجاما والمسجد ا قصىالصهيونية على القدس 

م  الموقؼ الاعبي الرافض معاهدة وادا عربة والمطالب بإل ائهام وقط  لؿ أالاؿ العاقات م  اللياف 
وسجؿ الملتب السياسي إدانته لاعتداعات الصهيونية المتواصلة على  الصهيوني وطرد السوير الصهيوني.

 فالولسطينييها العرب القدس مف مصادرة لألراهي وتهويد وت يير معالمها العربيةم واستهداؼ مواطني
واالعتداعات المتلررة على مقدساتهام التي تإتي في ظؿ ااتداد الهجمة االمبريالية والصهيونية على المنطقة 
العربيةم وفي ظؿ التنازؿ الجديد الذا قدمه وفد الجامعة العربية لتدارة ا مريلية بالقبوؿ بمبدأ التبادلية 

 با راهي الولسطينية. 

 8079/;/79ان، السبيل، عم  
  

 ينفذون وقفة إليصال صوت أبنائهم المضربين عن الطعام االحتاللأهالي األسرى بسجون  >;

الديواف المللي الهاامي. وقاؿ والد  أماـوقوة للمرة الثامنة  أمسنوذ أهالي ا سر  ا ردنييف صباح  :عماف
خوانهر  وصوت ابني صوت أهالي ا س إليصاؿالوقوة جاعت  إفاهلل البرغوثي  ا سير عبد ا ردنييف  وا 

 المهربيف منذ ألثر مف عارة أياـ.
حامد فطالبت الاارع ا ردني للتواعؿ  إبراهيـ ا سيرا ردنية المحررة أسماع حامد وهي زوجة  ا سيرةأما 

 م حيث المته لتقصير  تجا  القهية.ا سر م  قهية 
 8079/;/79الدستور، عم ان، 

 
 صمون اإلضراب عن الطعاميوا األردنيوناألسرى  =;

غزة: واصؿ ا سر  ا ردنييف في سجوف االحتاؿ اإلسرائيلي إهرابهـ الموتوح عف الطعاـم لليوـ الثاني 
عار على التواليم لله ط على حلومتهـ مف أجؿ التدخؿ لتحريرهـ ووقؼ التعسؼ اإلسرائيلي بحقهـ. 

فؤاد الخوشم أف أعداد ا سر  ا ردنييف  "مرلز أحرار لدراسات ا سر  وحقوؽ اإلنساف"وألد مدير 
 المهربيف عف الطعاـ في تزايد مستمرم إال أنه ال تتوافر معلومات دقيقة حوؿ عدد المهربيف حاليا،.

 8079/;/79الخميج، الشارقة، 
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 إسرائيميحياديين إذا تعرض أي بمد عربي لعدوان لسنا: "حزب اهلل" <;

يا، عند أا عدواف إسرائيلي على أا بلد عربي. واعتبر رئيس المجلس أنه ليس حياد اللبناني حزب اهلل ألد
 السيد هااـ صوي الديفم في حوؿ تلليؼ فتيات بل ف السف الارعيم في بلدة أنصارية "حزب اهلل"التنويذا لػ
على  مف الطبيعي أف تلوف نتيجة توسعة دائرة االعتداعات اإلسرائيليةم توسعة دائرة المقاومة"م أنه اللبنانية

مف غير الطبيعي أف تستهدؼ إسرائيؿ لؿ المنطقة وترسؿ طائراتها يمينا "م مايرا، إلى أنه "مستو  المنطقة
 ."واماال لتقصؼ حيث تااعم دوف أف تلوف هناؾ ردات فعؿ

مف واجبنا أف نمتلؾ "علي فياضم مف بلدة الطيبة أف  في البرلماف اللبناني عف "حزب اهلل" واعتبر النائب
 ."زية لمواجهة واحتواع التداعيات الناائة عف أا عدواف إسرائيلي مستقبليلؿ جهو 

هؿ يملف "النائب حسف فهؿ اهللم خاؿ إزاحة الستارة عف نصب اهداع مدرسة بنت جبيؿ الونية:  سإؿو 
ح في مواجهة إسرائيؿ أو أا عدواف إسرائيلي على أا بلد عربي؟ لذام إف موقونا واه للبناف أف يلوف حياديا، 

 ."وهو أف ال حياد في المعرلة م  إسرائيؿ
عندما توتح جبهة الجوالف "الايخ محمد يزبؾم في بعلبؾم أنه  "حزب اهلل"واعتبر رئيس الهيئة الارعية في 

و تهديداته وسنبقى القوة التي تتعاظـ مف أستلوف الجبهة إلى فلسطيف والقدسم ولف نخاى طائرات العدو 
 ."يمة والتصميـخاؿ الرؤية والوعي والعز 

العدو  إالف ال عدو للمقاومة "أالايخ حسف عز الديف  "حزب اهلل"وألد مسؤوؿ العاقات العربية في 
م الصهيونيم وهي ستبقى على هذ  الرؤية الصائبة  نها ال تحرر ا مة فقطم بؿ  نها توحدها أيها، 

مجتمعاتنا إفساحا لتدخات أعداع خصوصا في ظؿ ما نرا  مف تإجيج للؿ أنواع العصبيات لتمزيؽ عر  
 ."امتنا

 8079/;/79السفير، بيروت، 
  

 حردان: رد  سوري استراتيجي عمى الغارات اإلسرائيميةأسعد  ?;

ال ارات الصهيونية المعادية على "أسعد حرداف أف  " اللبنانيالحزب السورا القومي االجتماعي"اعتبر رئيس 
ي ا زمة السورية وانتقاله مف المواق  الخلوية إلى صدارة دماؽ وريوها لاوت حجـ الدور الصهيوني ف

سقاط دورها  صهيونيا،  هذ  الحرب تحمؿ توقيعا، ". وقاؿ إف هذا الدور يوهح أف "الماهد لتدمير سورية وا 
طالة مواعيؿ الحرب الداخلية فيهام تمهيدا،  لطور جديد مف ا هداؼ االستراتيجية الصهيونية بإقامة منطقة  وا 

ي درعا تحوظ أمف لياف العدوم وتالؿ مساحة موخخة  مف سورية الداخليم مهافة إلى المساحات عازلة ف
رد القيادة ". ورأ  حرداف خاؿ انعقاد االجتماع السنوا للمجلس القومي في الحزبم أف "ا خر  المحتلة

أماـ خيار المقاومة لتحرير م ويوتح ا فؽ ال ظرفيا،  السورية على ال ارات الصهيونية يتخذ طابعا استراتيجيا، 
 ."الجوالف على أوس  مد 

 8079/;/79السفير، بيروت، 

 
 مبادرة العربيةالعمى عديل ال تبالقدس والعربي يؤكد أ ةاإلسرائيميتدين االعتداءات  العربيةالجامعة  0>

ى مسػتو  دانػت الجامعػة العربيػة فػي بيػاف فػي اختتػاـ اجتمػاع مجلسػها الطػارئ علػ :محمد الاػاذلي -القاهرة 
فػػي مدينػة القػػدس واعتقػػاؿ موتػػي القػػدس والػػديار الولسػػطينية.  ةاإلسػػرائيليالمنػدوبيف الػػدائميف أمػػس االنتهالػػات 



 
 
 

 

 

           <8ص                                    <;<8العدد:                8079/;/79اإلثنين  التاريخ:

وطالب ا ميف العاـ للجامعة نبيؿ العربي مجلس ا مف بإف يستصدر قرارا، ويطلؽ تحرلا، سياسيا، وديبلوماسيا، 
أيها، مػف أجػؿ تحػرؾ دولػي فاعػؿ إلرغػاـ إسػرائيؿ علػى  جديا،م ليس فقط لتجديد التهامف م  المقدسييفم بؿ

 وقؼ انتهالاتها المستمرة في ا راهي المحتلة.
ورد العربػػي خػػاؿ االجتمػػاع علػػى انتقػػادات للوفػػد العربػػي الػػذا زار وااػػنطف أخيػػرا،م وقػػاؿ إف الوفػػد الػػوزارا 

على أا حرؼ أو بند  دوف تعديؿالعربي أعاد في واانطف طرح المبادرة العربية للساـ بلامؿ عناصرها مف 
م وتـ تإليدها فػي قػرارات قمػـ سػابقةم مهػيوا، أف 1001 نها صدرت بقرار مف القمة العربية في بيروت عاـ 

تلليؼ قمة الدولػة للوفػد الػوزارا العربػي لػاف بالػذهاب إلػى وااػنطف للتاػاور ولػيس لتعػديؿ المبػادرة. وألػد أف 
م إال أنػػه ال توجػػد 1006ا، ومعلنػػا، مػػف الجانػب الولسػػطيني منػػذ عػاـ الحػديث عػػف تبػادؿ ا راهػػي لػػيس جديػد»

 .حدودم بؿ توجد خطوط هدنة
وداف البياف الختامي لاجتماع السماح للمستوطنيف باالعتداع على المواطنيف وتدنيس باحات ا قصى ومن  

 قصى.المسلميف مف الوصوؿ اليهم وسعي اسرائيؿ إلى سف قانوف يسمح بصاة اليهود في ا 
 8079/;/79الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل" مقابل سحب الدعاوى القضائية ضد   "مرمرة"لقتمى  تعويضاتتركيا:  7>

قػػاؿ نائػػب رئػػيس الحلومػػة الترليػػة بوالنػػت أريػػنش إف اتوػػاؽ المصػػالحة الػػذا تجػػرا بلورتػػه بػػيف : 26عػػرب 
سرائيلية الدموا على أسطوؿ الحرية إسرائيؿ وترليا يلـز عائات الهحايا الذيف سقطوا في هجـو البحرية اإل

يقهػػػي بسػػػحب الػػػدعاو  القهػػػائية المرفوعػػػة هػػػد إسػػػرائيؿ مقابػػػؿ الحصػػػوؿ علػػػى  1030فػػػي أيػػػار/ مػػػايو 
 تعويهات.

وقاؿ نائب رئيس الحلومة الترليػة إف حلومتػه تعػرؼ موقػؼ عػائات الهػحايام بيػد أنػه قػاؿ إف المواوهػات 
هػعوا عػف المبلػغ الػذا تطالػب بػه العػائات فػي الػدعاو   10أو  30تجرا حػوؿ مبلػغ تعػويض ألبػر بنحػو 

 القهائية.
وأهاؼ أنه إذا تـ التوقي  على االتوػاؽ فػي نهايػة المطػاؼ فسػيطلب مػف عػائات الهػحايا وقػؼ اإلجػراعات 

ال فلف تحصؿ العائات على أا تعويض.  القهائيةم وا 
وف على مواصلة المعرلة القهائية هد ونقؿ عف مقربيف مف عائات قتلى أسطوؿ الحرية قوله إنهـ مصمم

 هباط الجيش اإلسرائيلي المسؤوليف عف عملية االستياع على سوينة مرمرة.
وقػػػاؿ ممثػػػؿ إحػػػد  العػػػائات إف عػػػائات الهػػػحايا ال تسػػػتطي  الموافقػػػة علػػػى نيػػػة الحلومػػػة إل ػػػاع الملوػػػات 

لةم وللنه قاؿ "نحػف ال نوهػـ ليػؼ القهائية. وأهاؼ أف العائات ال تعارض إجراع اتصاالت في هذ  المرح
 يملف الحديث عف تعويهات في حيف ال تزاؿ إسرائيؿ تورض الحصار على قطاع غزة".
 8079/;/79، <:عرب 

 
 إذا أوقفت المفاوضات "إسرائيل"كورقة ضغط عمى  الوطنية عباس يجعل المصالحة الدراوي: 8>

القاهرة إبراهيـ الدراوا أف لقاع حرلتي "حماس ألد رئيس مرلز الدراسات الولسطينية في : محمد جاسر -غزة
وفػػتح" فػػي القػػاهرة تلميلػػي للقػػاعات الماهػػيةم ولػػف يصػػدر أا اػػيع ملمػػوس علػػى أرض الواقػػ  لتطبيػػؽ بنػػود 

 المصالحةم معلا، ذلؾ بعدـ توقؼ الترااؽ اإلعامي بيف الطرفيف طيلة ا اهر الماهية.
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م إنجاز ملؼ المصالحة بيف الطرفيف 31/3/1031 يف"م ا حدواستبعد الدراوا في تصريح لػ"فلسطيف أوف ال
خػاؿ المسػػتقبؿ القريػػبم نتيجػة سػػعي دولػػة االحػػتاؿ اإلسػرائيلي إلػػى توليػػؾ وحػدة الوصػػائؿ الولسػػطينية وجػػر 

 السلطة الولسطينية مجددا، للمواوهات.
"فػػتح" بسػػبب تإجيلهػػا  ودعػػا الاػػعب الولسػػطيني إلػػى إجبػػار "حمػػاس" بعػػدـ الػػذهاب إلػػى لقػػاعات المصػػالحة مػػ 

لتطبيؽ المصػالحةم قػائا،: "رئػيس السػلطة محمػود عبػاس يجعػؿ المصػالحة لورقػة هػ ط علػى  إسػرائيؿ( إذا 
 أوقوت المواوهات".

وقاؿ إف قرار تطبيؽ بنػود المصػالحة خػارج عػف اإلرادة الولسػطينيةم ماػيرا، إلػى أف المصػالحة يجػب أف تإخػذ 
 يةم مؤلدا، أف حرلة "فتح" لـ ولػف تلتػـز ببنػود المصػالحة الولسػطينية مسػتقبا،.موافقة الواليات المتحدة ا مريل

وأاار إلى أف عباس وحرلة "فتح" غير جادة على اإلطاؽ في إنهاع االنقساـ والوصػوؿ إلػى المصػالحة مػ  
 .حرلة "حماس"

 8079/;/78فمسطين أون الين، 
 

 لمتنمية لدعم الشعب الفمسطيني يأبو ظبميون درهم من صندوق م 0:قدرها  ماليةمنحة  9>
للتنمية مذلرة تواهـ مػ  جمعيػة النػور للثقافػة والتنميػة الولسػطينية يقػدـ بموجبهػا  يأبو ظبوّق  صندوؽ : واـ( 

مايػيف يػورو( إلػى الجمعيػة إلناػاع مرلػز تربػوا وثقػافي فػي مدينػة  6مليوف درهػـ   1793منحة مالية قدرها 
راهػػي الولسػػطينيةم وذلػػؾ فػػي إطػػار الجهػػود التػػي يػػنهض بهػػا الصػػندوؽ الطيبػػة داخػػؿ الخػػط ا خهػػر فػػي ا 

 لدعـ الاعب الولسطيني.
أحمػد  و د.وقّػ  المػذلرة فػي مقػر الصػندوؽ بػإبوظبي محمػد سػيؼ السػويدا المػدير العػاـ للصػندوؽ باإلنابػةم 

اجتمػػاعي  وستخصػػص المنحػػة لتمويػػؿ إناػػاع مرلػػز الطيبػػي رئػػيس جمعيػػة النػػور للثقافػػة والتنميػػة بولسػػطيف.
تثقيوػػػي يهػػػدؼ إلػػػى تقػػػديـ خػػػدمات وبػػػرامج ثقافيػػػة وتعليميػػػة مػػػف اػػػإنها ناػػػر الػػػوعي فػػػي مختلػػػؼ المجػػػاالت 

 االجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية بيف أفراد المجتم  المحلي الولسطيني.
 8079/;/79الخميج، الشارقة، 

 
 ة ترعى أيتامًا فمسطينيينأسر  900مساعدات أللف و اإلماراتية" تقدماألعمال الخيرية " :>

أسػػرة ترعػػى  100مسػػاعدات نقديػػة  لثػػر مػػف ألػػؼ و اإلماراتيػػةقػػدمت هيئػػة ا عمػػاؿ الخيريػػة : واـ( ػػػ  القػػدس
 أيتاما، فلسطينييف.

وقاؿ إبراهيـ رااد مدير ملتب الهيئة في الهوة ال ربية إف وفػدا، مػف ملتػب هيئػة ا عمػاؿ الخيريػة قػدـ مبلػغ 
ح ا سر الولسطينية التي تعوؿ أيتامػا، فػي محافظػة بيػت لحػـ بالهػوة ال ربيػة بحهػور مئتي ألؼ دوالر لصال

 محافظ المدينة عبد الوتاح حمايؿ وعدد مف المسؤوليف الولسطينييف.
وأوهػػح رااػػد أف ماػػروع ا يتػػاـ لػػد  هيئػػة ا عمػػاؿ الخيريػػة يػػوفر اػػبلة أمػػاف لعاػػريف ألػػؼ أسػػرة فلسػػطينية 

 يف دوالر".تتللؼ سنويا نحو عارة ماي
هيئة مرالز صحية في المدينػةم واطلػ  علػى الخػدمات الطبيػة التػي تقػدمها للمرهػىم واسػتم  إلػى الوزار وفد 

 .ارح عف حاجات المرالز بهدؼ تطوير عياداتها
 8079/;/78البيان، دبي،  
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 المستقمة" تطالب بطرد السفراء اإلسرائيميين من الدول العربية النقاباتمصر: " ;>
تػػدنيس المقدسػػات فػػى  الصػػهيونيللنقابػػات المسػػتقلة محػػاوالت العػػدو  المصػػراأداف االتحػػاد : وجيأمنيػػة المػػ

 فلسطيف المحتلة واالعتداع اآلثـ على حـر المسجد ا قصى.
ومػػػ  النقابػػػات  الولسػػػطيني العربػػػيم تهػػػامنه اللامػػػؿ مػػػ  الاػػػعب أمػػػسبيػػػاف لػػػه مسػػػاع  فػػػيوأعلػػػف االتحػػػادم 

 .الولسطينية ممثلة لعماؿ فلسطيف
وأبػػد  االتحػػاد رفهػػه لػػؿ صػػور القهػػر واالعتػػداع علػػى العمػػاؿ الولسػػطينييف ونػػدعو أنوسػػنا والنقابػػات العربيػػة 

م ووقػؼ لػؿ أاػلاؿ التطبيػ  مػ  الصػهيونيلتبنى مطلبنَا بقط  ا نظمة العربية للؿ صور التعامؿ م  العدو 
 العدو.

وسػػػحب السػػػوراع والممثلػػػيف  عربػػػيطػػػر ق أا فػػػي صػػػهيونيتمثيػػػؿ  وأاوطالػػػب البيػػػاف بهػػػرورة طػػػرد السػػػوراع 
 .الصهيونيالعرب مف ذلؾ اللياف ومقاطعة لؿ صور التعامؿ م  اللياف 

 8079/;/79اليوم السابع، مصر، 
 

 العرب يطالب "اليونسكو" بحماية القدس المحاميناتحاد  >>
القػدس والحػـر القدسػي داف اتحاد المحاميف العرب االعتداعات اإلسرائيلية المتلػررة علػى  ”:الخليج“ -القاهرة 

والمقدسات اإلسامية والمسيحيةم معتبرا، االعتداعات انتهالا، لقواعد القانوف الدولي اإلنسانيم والقانوف الدولي 
 المعني بحماية المقدسات الدينية.

وطالػػػب االتحػػػاد فػػػي بيػػػاف صػػػادر مػػػف القػػػاهرة أمػػػسم ا مػػػـ المتحػػػدة ومنظماتهػػػا المتخصصػػػة وفػػػي مقػػػدمتها 
دانػػػة التصػػػرفات العدوانيػػػة. ودعػػػا منظمػػػة منظمػػػة الي ونسػػػلوم باتخػػػاذ إجػػػراعات عمليػػػة لحمايػػػة المقدسػػػاتم وا 

التعاوف اإلسامي والجامعة العربية إلى اجتماع عاجؿ التخاذ خطػوات عمليػة لمواجهػة العػدوافم واػدد علػى 
المقاومة والجهاد لتحرير هرورة أال تلتوي الحلومات العربية واإلسامية بإصدار البياناتم مطالبا، بوتح باب 

عاف المقاطعة الااملة لللياف الصهيوني.  ا رض وحماية المقدسات وا 
 8079/;/79الخميج، الشارقة، 

 
 مميون دوالر <.:كي لبرامج األونروا لالجئين الفمسطينيين بقيمة ير دعم أم =>

مليػوف دوالر لصػالح  6ر2 عػف تبػرع جديػد بقيمػة ا حػدأعلنت وزارة الخارجيػة ا ميرليػة أمػس : بترا –عماف 
( لمساعدة الاجئيف الولسػطينييف فػي ا ونرواالبرامج التي تنوذها ولالة غوث وتا يؿ الاجئيف الولسطينييف  

 سورية ولبناف وا ردف.
وتلقت  بترا( نسخة منه أمس فإف هذا التبرع سيملف ا ونروا  ا ونرواوبحسب البياف الصحوي الذا أصدرته 

لاحتياجػات الملحػػة لاجئػيف المتهػػرريف أو الػذيف نزحػػوا بسػبب النػػزاع السػورا. وبهػػذا التبػػرع مػف االسػػتجابة 
مػػػا  مليػػوف دوالرم 11ر2يرتوػػ  إجمػػالي التبرعػػات ا ميرليػػة لػػدعـ ا ونػػروا لألوهػػاع فػػي سػػورية إلػػى مبلػػغ 
 يجعؿ الواليات المتحدة ثاني ألبر المانحيف لنداع ا ونروا الخاص با زمة السورية.

وأاار البياف إف ا ميف المسػاعد لػدائرة السػلاف والاجئػيف والهجػرة التابعػة لػوزارة الخارجيػة ا ميرليػة آف سػي 
العنؼ فػي سػورية أثػر علػى الولسػطينييف والسػورييف علػى حػد سػواعم والواليػات المتحػدة ال » إفريتاارد قالت 

سػطينييف فػي الحصػوؿ علػى المسػالف وال ػذاع تزاؿ ملتزمػة بالعمػؿ مػف خػاؿ ا ونػروا لمسػاعدة الاجئػيف الول
 «.والدواع الذا هـ بحاجة له
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 8079/;/79الدستور، عمان، 
 

 ضمان حرية وصول كافة المؤمنين ألماكنهم المقدسة "إسرائيل"توني بمير: عمى  <>
 م تعقيبػا، أمػسلير في بياف صحوي صدر عػف ملتبػهم توني بقاؿ ممثؿ اللجنة الرباعية الدولية : وفا -القدس 

علػػى التػػوتر والعنػػؼ الػػذا جػػر  خػػاؿ عيػػد الوصػػح وفػػي المسػػجد ا قصػػى مػػؤخرا،م "إننػػي قلػػؽ مػػف تصػػاعد 
التػػوتر فػػي ا مػػالف المقدسػػة فػػي القػػدس ومػػف َماػػاهد العنػػؼ التػػي اػػهدناها خػػاؿ عيػػد الوصػػح. إننػػي أحػػث 

 هـ المقدسة للعبادة".إسرائيؿ على احتراـ وهماف حرية الوصوؿ للافة المؤمنيف مف جمي  ا دياف إلى أمالن
وحػػػدة اسػػػتيطانية فػػػي مسػػػتوطنة "بيػػػت إيػػػؿ"م قػػػاؿ: "إف موقػػػؼ  174وحػػػوؿ خطػػػة الحلومػػػة اإلسػػػرائيلية بنػػػاع 

المجتم  الدولي مف االستيطاف واهح. وهذا القرار ياػلؿ عقبػة أمػاـ السػاـ. إننػي أدعػو ا طػراؼ لافػة إلػى 
 ناؼ محادثات الساـ".بذؿ القدر ا لبر مف هبط النوس وخلؽ مناخ يسمح باستئ

 8079/;/79الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 اإلسرائيميةأكبر كنيسة بروتستانتية كندية ت قاطع منتجات المستوطنات  ?>
قػػررت ألبػػر لنيسػػة بروتسػػتانتية لنديػػة مقاطعػػة منتجػػات المسػػتوطنات اإلسػػرائيلية  زهيػػر أنػػدراوس: -الناصػػرة 

 لة والقدسم وهو ما أثار غهب منظمات يهودية في لندا.القائمة على أراهي الهوة ال ربية المحت
صحيوة تورنتو ستار اللندية أف قرار اللنيسةم التي ُتعد ألبر تجم  لنسي بروتستانتي في الػبادم  وأوهحت

. ونقلػت الصػحيوة رجاع عقب ست ساعات مػف المناقاػات التػي أفهػت فػي نهايػة ا مػر إلػى دعػـ هػذا القػرا
 سة بروس غري رسف وصوه قرار المقاطعة بإف خطوة هامة.عف الناطؽ باسـ اللني

وذلرت أف مجلس اللنيسة وافؽ على المقاطعة الااملة لمنتجات المستوطناتم واعتبار االحػتاؿ اإلسػرائيلي 
لألراهػػي الولسػػطيني تحػػديا رئيسػػيا أمػػاـ تسػػوية سياسػػية فػػي الاػػرؽ ا وسػػط. وأوهػػح غري رسػػف أف هػػ طا 

جلس حسـ موقوه وأيػد المقاطعػة رغػـ لػؿ الهػ وطم علػى حػد قولػه. ُياػار إلػى أف مورس هد القرار للف الم
اخصػام فيمػا ينػاهز عػدد أعهػاع والمتعبػديف فيهػا ثاثػة  130عدد أعهاع المجلس العاـ لللنيسة ألثر مػف 

مايػػيف اػػخصم حسػػب مرلػػز إحصػػائي لنػػدا. وعقػػب إعػػاف القػػرار بػػدأت تتػػوالى ردود ا فعػػاؿ مػػف الجاليػػة 
ات اليهوديػة فػػي لنػدا التػي عبػػر عنهػا مرلػز الاػػؤوف اإلسػرائيلية واليهوديػة بقولػػه أثػار القػرار غهػػبنا والمنظمػ

 إلفراد  تجمعات إسرائيلية وتطبيؽ المقاطعة عليها.
وأوهح المرلز أف المقاطعػة سػتحدث اػرخا ال يملػف إصػاحه بػيف الجاليػة اليهوديػة واللنيسػة المسػيحية فػي 

ة باتخاذهػػا مػػا وصػػوه بػػالموقؼ غيػػر ا خاقػػي ت ػػض النظػػر عػػف ماػػاعر ومواقػػؼ لنػػدام ُمػػذلرا بػػإف اللنيسػػ
 أغلبية الجالية اليهودية اللندية.

إلى أف ا اهر ا خيرة اهدت ه طا اديدا مف اخصيات ومنظمػات يهوديػة وحتػى  "تورنتو ستار"وأاارت 
ؼ منحػػػاز باػػػإف الصػػػراع مػػػف برلمػػػانييف مػػػف أعهػػػاع اللنيسػػػة رفهػػػا للمقاطعػػػةم وحتػػػى اتهامهػػػا باتخػػػاذ موقػػػ

 الولسطيني اإلسرائيليم للف القرار في النهاية جاع مؤيدا للمقاطعة.

 8079/;/79القدس العربي، لندن، 

 
 فمسطين أولوية تركية 0=

 جهاد الخازف
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 القهية الولسطينية هي أهـ قهايا السياسة الخارجية الترلية.
سطنبوؿم وا ولوية القصو  للقهػية هػي لنت همف مجموعة مف الصحافييف العرب والباحثيف زارت أنق رة وا 

 ما سمعنا مف أرلاف الحلومة وأعهاع البرلماف والعامليف في مرالز الولر وا بحاث جميعا،.
ولمػػا فعلػػت أمػػس فػػي عػػرض الموقػػؼ الترلػػي مػػف سػػوريةم أختػػار اليػػـو مقتطوػػات ممػػا سػػمعت عػػف فلسػػطيف 

سرائيؿ  ف المادة لثيرة:  وا 
ارجية الترلية هو االحتاؿ اإلسرائيليم والعاقات الترلية م  إسرائيؿ لف تتحسف مػا أهـ ملؼ للسياسة الخ -

 بقيم وال نتوق  أف تعود إلى سابؽ عهدها قريبا،.
ال اتواقػػات سػػاح جديػػدة مػػ  إسػػرائيؿ. ربمػػا لػػاف هنػػاؾ تنويػػذ مػػا بقػػي مػػف اتواقػػات قديمػػة لانػػت ُتعقػػد مػػ   -

 تقاعدوا أو في السجف.العسلر وسياسييف انتهى دورهـم فهـ إما 
خػػاؿ الحػػرب البػػاردة لانػػت العاقػػات مػػ  إسػػرائيؿ برعايػػة الواليػػات المتحػػدة مػػا منػػ  تطػػوير العاقػػات مػػ   -

 الدوؿ العربية. نهاية الحرب الباردة جعلت السياسة الخارجية الترلية ألثر حرية في التعامؿ م  دوؿ الجوار.
و اعتذارا، عف الهجوـ في الميا  الدولية على باخرة السػاـ مرمػرة فػي قبؿ ثمانية أسابي  قدـ بنياميف نتانياه -

. حادث مؤلـ جدا،. سوينة تحمؿ مئات مف الناطاع طاب الساـ هاجمتهـ إسرائيؿ في عمليػة 13/3/1030
 قرصنة دولية وسقط قتلى وجرحى.

 لذلؾ فعلت إسرائيؿ.ترليا خوهت تمثيلها الديبلوماسي في إسرائيؿ بعد العملية وسحبت سويرهام و  -
لػػػاف موقونػػػا واهػػػحا، مػػػف البدايػػػةم فقػػػد قلنػػػا: أوال، يجػػػب أف تعتػػػذر إسػػػرائيؿم وهػػػي فعلػػػت للمػػػرة ا ولػػػى فػػػي  -

تاريخهام وثانيا، يجب أف تدف  تعويهاتم واالجتماع ا وؿ حوؿ التعويهات لـ ُيسور عف أا نتيجةم وهناؾ 
ف ترف  الحصار الموروض على قطاع غػزة الػذا يعػاني مػف اجتماع قادـ ربما في أواخر هذا الاهرم وثالثا، أ

نقص في المواد ال ذائية وا دوية.  سمعت أف إسرائيؿ عرهت مئة ألؼ دوالر عف لؿ اهيد وترليػا تطالػب 
 بمليوف دوالر عف لؿ واحد منهـ(.

ورفهػػنا.  وزيػر الخارجيػة ا ميرلػػي جػوف ليػػرا طالػب بػػإف يعػدؿ أردوغػػاف عػف زيارتػػه المقػررة لقطػػاع غػزة -
 نصّر على ارطنا الثالثم أا رف  الحصار عف قطاع غزةم ولف نرسؿ سويرا، إلى إسرائيؿ قبؿ ذلؾ.

ال يملف أف ندخؿ في أا ماروع م  إسرائيؿم أو أف نعقد أا اتواؽ معهـم مف دوف ِعلػـ العػرب واالتوػاؽ  -
 طينية.معهـ قبؿ ذلؾ. نعمؿ لتاجي  المستثمريف على الذهاب إلى ا راهي الولس

بالنسػػبة إلػػى إسػػرائيؿ وسياسػػتها إزاع الولسػػطينييف والػػدوؿ العربيػػة واإلسػػاميةم هػػي تهػػدـ الجسػػورم ونحػػف  -
 نبنيها.

 بإوهح عبارة مملنةم العاقات الترلية م  إسرائيؿ لف تتحسف ما بقي االحتاؿ. -
دولػة وماػاري   13اعدة فػي نقدـ مساعدات إلى الدوؿ الحديثػة االسػتقاؿ فػي وسػط آسػيام ولنػا فػروع للمسػ -

سػريرم ومستاػوى  100دوؿم ونهتـ لثيػرا، بمسػاعدة الولسػطينييف مثػؿ بنػاع مستاػوى فػي غػزة يهػـ  330في 
 مماثؿ في طوباسم وأيها، مساعدة مستاوى في الخليؿ.

مليػوف  3.3عاصمتها القدس. وسنساعدهام لما سنسػاعد  3745موقونا أننا نريد دولة فلسطينية في حدود  -
 لسطيني في وطنهـ ا صلي تحت حلـ إسرائيؿ.ف

 1001أريػػد أف أختػػتـ بماحظػػػات سػػريعة مػػف عنػػػدا فاإلسػػاميوف الػػذيف جػػػاؤوا إلػػى الحلػػـ فػػػي ترليػػا سػػػنة 
موتوحو العيوفم قادروف على التنويذم واإلساميوف في بلداف الربي  العربي قادروف علػى الحلػي فهػذا لػؿ مػا 

ابػػػات ال يتبعهػػػا عمػػػؿ ال يويػػػدم بػػػؿ يػػػؤذا. ورجػػػائي أف يػػػتعلـ العميػػػاف مػػػف يوعلػػػوف. تإييػػػد الولسػػػطينييف بخط
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جماعتنػػا درسػػا، مػػف اإلسػػامييف ا تػػراؾ الػػذيف جعلػػوا بادهػػـ فػػي عاػػر سػػنوات الدولػػة العظمػػى الوحيػػدة فػػي 
 الارؽ ا وسط.

 8079/;/79، الحياة، لندن
 

 والرهان عمى الدولة العموية« إسرائيل» 7=
 د.صالح النعامي

ـ مف الهبابية المتعمدة ومحاولة النػإا بػالنوس الظاهريػةم فػإف الهجمػات التػي نوػذتها إسػرائيؿ هػد على الرغ
أهداؼ داخؿ سوريا وفي محيط دماؽم وبالقرب مف الحدود اللبنانية تدلؿ على أف تؿ أبيػب تتبػ  اسػتراتيجية 

بيف التػػػالييف: تصػػػوية واهػػػحة المعػػػالـ تجػػػا  ا حػػػداث فػػػي سػػػوريام وتاػػػمؿ هػػػذ  االسػػػتراتيجية تتهػػػمف المػػػرل
 مقدرات الدولة السياسيةم والتإثير على الؿ سوريا بعد سقوط نظاـ ا سد.

 
 معضمة غياب اإلطار السمطوي

علػػى الػػرغـ مػػف إف مػػوازيف القػػو  ظلػػت تميػػؿ إلػػى جانػػب إسػػرائيؿ باػػلؿ لبيػػرم إال إف مػػا لػػد  سػػوريا مػػف  
صن  القرار فػي تػؿ أبيػب دومػا، علػى إف بإملانػه أف  منظومات أسلحة تقليدية وغير تقليديةم نظرت إليه دائرة

تمثؿ خطرا، استراتيجيا، على إسرائيؿم حيث إف صواريخ سوريا بإملانها أف تهرب إيات في أقصى الجنػوب 
ولريػػات اػػمونا فػػي أقصػػى الاػػماؿ. صػػحيح أف مخػػزوف سػػوريا مػػف السػػاحم السػػيما الصػػواريخ بعيػػدة المػػد  

وقػػت بعيػػػدم للػػػف سػػقوط النظػػػاـ أو تولػػؾ الدولػػػة السػػػورية يحمػػؿ فػػػي طياتػػػه لانػػت لػػػد  النظػػاـ السػػػورا منػػػذ 
مخاطر جمةم تتمثؿ في وقوع هذا الساح في أيدا جماعػات ال تمثػؿ إطػارا، سػلطويا،م يصػعب علػى إسػرائيؿ 
 ردعها وزجرهام على اعتبار أنها ال تمثؿ إطارا، سلطويا، باإلملاف تهديد  إلنه ال ياعر بالتزاـ تجػا  مؤسسػات
حلـ منتظمة. ومما يزيد ا مور تعقيدا، بالنسبة لتسرائيلييف الحقائؽ الجيواستراتيجيةم حيث إف المػدف اللبػر  
والحواهػػػر اإلسػػػرائيلية المهمػػػةم والمرافػػػؽ االقتصػػػادية والصػػػناعية ذات الثقػػػؿ اللبيػػػر تقػػػ  فػػػي مرمػػػى النيػػػراف 

وعلى الرغـ مػف إف « . غير سلطوية»عات السوريةم مما زاد مف خطورة وقوع الساح السورا في أيدا جما
لحػزب اهللم إال » لاسػر للتػوازف » إسرائيؿ ظلت تتػذرع بإنهػا أقػدمت علػى عمليػات القصػؼ لمنػ  نقػؿ سػاح 

إف هنػػاؾ مػػا يػػدلؿ علػػى أف التاػػبث بهػػذ  الحجػػة يػػإتي مػػف أجػػؿ تػػوفير المسػػوغات لهػػرب مقومػػات الدولػػة 
أف نظػػاـ عائلػػة ا سػػد الػػذا هػػمف هػػدوع الحػػدود لعقػػود يواػػؾ السػػوريةم فػػي وقػػت تبػػدو فيػػه تػػؿ أبيػػب متإلػػدة 

يراف وسػائؿ مبتلػرة لهػماف إيصػاؿ  على االنهيار والتااي. وهناؾ في إسرائيؿ مف ير  أف لد  حزب اهلل وا 
الساح النوعي لحزب اهللم دوف أف تتملف إسرائيؿ مف اإلحاطة بذلؾم بدليؿ أف لد  حزب اهلل صوايخ بعيدة 

 ف منذ زمف بعيد.لاسرة للتواز 
 

 الدولة الدرزية
تبدا إسرائيؿ مف خلؼ اللواليس اهتماما، منقط  النظير بإملانية تإثيرها على طاب  صػي ة الحلػـ التػي تتبػ  
سػػقوط نظػػاـ ا سػػد. إف السػػيناريو الموهػػؿ الػػذا تحبػػذ  إسػػرائيؿ هػػو تولػػؾ الدولػػة السػػورية إلػػى دويػػات. وقػػد 

ديػػافم الػػذا سػػبؽ لػػه أف اػػ ؿ منصػػب رئػػيس مجلػػس ا مػػف القػػوميم عبػػر عػػف هػػذا التوجػػه الجنػػراؿ عػػوزا 
ورئس اعبة االستخبارات العسلريةم حيث دعا إلى الدف  نحو تقسيـ سوريا إلى أرب  دوياتم سنيةم علويػةم 
لرديةم درزيةم وعبر عف أمنيته أف تلوف الدولػة الدرزيػة تقػ  علػى الحػدود مبااػرة مػ  إسػرائيؿم علػى اعتبػار 
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ف ا لثػػر حرصػػا، علػػى الحوػػاظ علػػى أمػػف إسػػرائيؿم ماػػيرا، إلػػى أف القيػػادات الدرزيػػة فػػي الجػػوالف أنهػػا سػػتلو 
وداخؿ إسػرائيؿ المندمجػة فػي قلػب المؤسسػتيف العسػلرية والمدنيػة اإلسػرائيلية سػتلعب دورا، مهمػا، فػي تػرويض 

اف أهميػػة قصػو  لوجػػود القيػادات الدرزيػػة السػورية وتػػدفعها للتوصػؿ لتواهمػػات صػامتة مػػ  إسػرائيؿ. ويػػر  ديػ
دولػػة درزيػػة علػػى الحػػدود مػػ  إسػػرائيؿ علػػى اعتبػػار أف هػػذ  الدويلػػة سػػتتولى مهمػػة إبعػػاد مقػػاتلي الجماعػػات 

 اإلسامية وتمنعهـ مف الوصوؿ إلى ههبة الجوالف التخاذها نقطة انطاؽ للعمؿ هد إسرائيؿ.
 الدولة اللردية والعلوية

ؽ وزير الدفاع اإلسرائيلي ا سػبؽ واالسػطورا مواػيه ديػاف القائػد( ليس هذا فحسبم بؿ إف دياف   ابف اقي 
ير  أف وجود دولة لردية في سوريا يتيح إلسرائيؿ إقامة عاقات معها مف أجػؿ التػإثير سػلبا، علػى ترليػا فػي 

 حاؿ واصؿ أردوغاف خطه المتادد تجا  إسرائيؿ.
يلػػة علويػػة علػػى السػػاحؿ اللبنػػاني فػػي تعزيػػز فػػي إسػػرائيؿ يػػروف أف هنػػاؾ احتمػػاال لبيػػرا أف يسػػهـ تاػػليؿ دو 

 ا مف القومي اإلسرائيليم مف خاؿ تطوريف محتمليف:
أوال،: مخاوؼ العلوييف مف السنة وانتقامهـ سيدفعهـ لتعزيز عاقاتهـ م  قو  خارجيةم وعلى رأسػها إسػرائيؿم 

ويػذلروف فػي إسػرائيؿ نمػوذج داخؿ سوريا بعد سقوط نظاـ ا سد. « ارعي»مما يتيح إلسرائيؿ العمؿ بالؿ 
 الموارنة في لبنافم حيث ملف الصراع الطائوي في لبناف إسرائيؿ مف إقامة تحالؼ مهـ م  الموارنة.

ثانيا،: وجود دولة علوية في سوريا قد يعزز التوجهات االنوصالية للعلوييف في ترليام وهذا بحد ذاتػه مصػلحة 
نػػوع يقلػػص مػػف قػػدرتها علػػى التوػػرغ لاهتمػػاـ بالصػػراع العربػػي  عليػػا إلسػػرائيؿ إلنػػه سػػيدف  ترليػػا لماػػالؿ مػػف

 اإلسرائيلي.
 8079/;/79، السبيل، عم ان
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 عمير ربابورت
بػدأ الجػػيش اإلسػػرائيلي مػػ  اقتػػراب نهايػػة ا سػػبوع فػػي العػودة إلػػى روتينػػه المعتػػاد علػػى الجبهػػة المتػػوترة مقابػػؿ 

لػػة الهائلػػة علػػى ميزانيػػة الػػدفاعم التػػي سػػتق  فػػي الحلومػػة يػػـو ا حػػد سػػوريام واالسػػتعداد للهػػدؼ التػػالي: المعر 
 المقبؿ.

ولنبػػدأ بالاػػماؿ: فػػي تحليػػؿ إلػػى الػػوراع لمػػا ناػػر حػػوؿ الهجػػوـ حتػػى اآلف يملػػف اسػػتعادة ا يػػاـ المتػػوترة التػػي 
البحػػر مػرت علػػى الجبهػػة. وقػػد ابتػدأ التػػوتر قبػػؿ أسػػبوعيف بإرسػاؿ الطػػائرة غيػػر المإهولػػة التػي اعترهػػت فػػي 

على بعد عارة ليلومترات مػف اػاطئ حيوػا. وبػات الجػيش اإلسػرائيلي يعػرؼ مػف وقػؼ خلػؼ إرسػاؿ الطػائرة 
 لػػيس بالهػػرورة حػػزب اهلل(م وللػػف ال صػػلة بػػيف هػػذا الحػػدث وبػػيف مػػا حػػدث ابتػػداع مػػف منتصػػؼ ا سػػبوع 

 الوائت.
إلػى دماػؽ اػحنة مػف بهػ  مئػات واليوـ بالوسػ  التقريػر أنػه خػاؿ ا سػبوع الوائػت اػقت طريقهػا مػف إيػراف 

لانت معدة لحزب اهلل فػي لبنػاف. وتحمػؿ هػذ  الصػواريخ رؤوسػا حربيػة بػوزف نصػؼ  330مف صواريخ فاتح 
ذا لػػـ يلػػف ذلػػؾ  طػػف تقريبػػام ولػػديها آليػػة توجيػػه تسػػمح لهػػا بإصػػابة أا هػػدؼ فػػي وسػػط الػػباد بدقػػة أمتػػار. وا 

لػى ظهػر منصػة متحرلػة. ومعنػى ذلػؾ أنػه بالوسػػ  لافيػام فػإف هػذ  الصػواريخ تسػير بوقػود صػلبم وتحمػػؿ ع
 إطاقها خاؿ وقت قصيرم وسيلوف متعذرا جدا على ساح الجو من  إطاقها.
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م ومػػ  ذلػػؾ «القبػػة الحديديػػة»وعػػاوة علػػى ذلػػؾ: بوسػػ  هػػذ  الصػػواريخ أف تاػػلؿ تحػػديا قاسػػيا جػػدا لمنظومػػة 
وتػػرض أف تعتػػرض صػػواريخ مػػف هػػذا م الم«عصػا السػػاحر»لػيس واهػػحا متػػى سػػيمتلؾ سػػاح الجػػو منظومػػة 

وللػػف فػػي هػػذ  المرحلػػة ال توجػػد دالئػػؿ علػػى  1032النػػوع. ولػػاف يوتػػرض أف ينجػػز هػػذا التطػػور فػػي العػػاـ 
 استيعاب منظومة الساح الجديدة في منظومة الدفاع الجوا في العاـ المقبؿ.

الخػط ا حمػر الػذا وهػعته مف إيراف لحزب اهلل لاف جزعا مػف  330وباإلجماؿم إف من  نقؿ صواريخ فاتح 
إسػػرائيؿ للبنػػافم إيػػراف وسػػوريا  حػػاوؿ وزيػػر الػػدفاع مواػػي يعلػػوف رسػػـ الخطػػوط الحمػػراع خػػاؿ زيػػارة وزيػػر 
الػػدفاع ا ميرلػػيم تاػػاؾ هاي ػػؿم فػػي الاػػهر الماهػػيم للػػف الرسػػالة لػػـ تصػػؿ(. إذا،م حينمػػا غػػدت الصػػواريخ 

تجسػد تهديػدها وتمنػ  بلػؿ السػبؿ نقػؿ سػاح هػاـ على أرض سوريام واجهت إسرائيؿ معهػلة مػا إذا لانػت س
 استراتيجيا للبناف أـ ال.

وبحسػػػب المناػػػورات ا جنبيػػػةم هاجمػػػت طػػػػائرات سػػػاح الجػػػو للمػػػرة ا ولػػػى فػػػػي الثالثػػػة مػػػف فجػػػر الجمعػػػػة 
الماهي. وبالؿ مواجئ خرجت ا نباع عف الهجـو يـو السبت مف جهات رسمية أميرليػة. يملػف االفتػراض 

ئيلية لـ تواجػإ أبػدا مػف نسػبة الهجػوـ إلسػرائيؿم رغػـ أنػه باػلؿ رسػمي لانػت مصػلحة إسػرائيؿ أف جهات إسرا
 في الحواظ على ال موض: إعاف رسمي بالهجوـ لاف سياج  على رد فعؿ مف الطرؼ الثاني.

نمػػا أقػػرب إلػػى اسػػت اؿ نجػػاح: فالسػػوريوف لػػانوا ال  أمػػا الهجػػوـ الثػػانيم فجػػر يػػوـ ا حػػد فلػػـ يلػػف مخططػػا وا 
يزالػػوف مصػػدوميف مػػف ال ػػارة ا ولػػىم حينمػػا سػػقطت صػػلية قػػذائؼ علػػى الجبػػاؿ اػػمالي دماػػؽم حيػػث نقلػػت 

 الصواريخ التي نجت مف الهجـو ا وؿ.
وبدا ا مر لهجوـ حربي فعا. ويملف االفتراض أنه مف أجؿ تحديد احنة الصواريخ استخدمت إسرائيؿ لػؿ 

العماع والصور الوهائيةم التنصت لابلات االتصاؿ وطلعات أنواع جم  المعلومات المعروفةم  ابتداع مف 
تصػوير ووفػػؽ اػػهادات سػلاف اػػماؿ الػػباد ولبنػافم فػػإف وتيػػرة طلعػات سػػاح الجػػوم علػى مػػا يبػػدو  غػػراض 

 التصويرم لـ يسبؽ لها مثيؿ في الاهور ا خيرة. ساح الجو يصور دوف توقؼ(.
 

 قذائف ذكية
ات الطػػائرات خرجػػت للهجػػوـ الثػػاني. ومػػف أجػػؿ هػػرب أهػػداؼ فػػي محػػيط ولمػػا يبػػدوم فػػإف العديػػد مػػف رباعيػػ

دماػػؽ ال حاجػػة أبػػدا لطػػائرات سػػاح الجػػو بػػاختراؽ المجػػاؿ الجػػوا لسػػوريا وال حتػػى  جػػواع لبنػػاف. فبوسػػعها 
مػػف  SPICEالتحليػػؽ فػػوؽ البحػػرم مقابػػؿ لبنػػافم ومػػف هنػػاؾ تطلػػؽ عػػدة أنػػواع مػػف الػػذخائر وبينهػػا صػػواريخ 

« دمػػاغ»م والتػػي تاػػخص الهػػدؼ عػػف طريػػؽ مقارنػػة صػػورته مػػ  صػػور وهػػعت أصػػا فػػي «رفائيػػؿ»انتػػاج 
م القػػادرة علػػى التحليػػؽ فػػوؽ الهػػدؼ إلػػى حػػيف مهاجمتػػهم «تػػاعس»مػػف انتػػاج « دليلػػة»الصػػاروخ. وصػػواريخ 

بػوزف طػف وتوجههػا نحػو الهػدؼ بنظػاـ جػي بػي « غبية»ا ميرليةم التي ت لؼ قذائؼ  JDAMومنظومات 
ذا أطلقت  الطائرات القذائؼ مف ارتواعات عالية جدام فإنها تحلؽ طويا حتى إصابة الهدؼ بدقة. إس. وا 

وأيػػا لانػػت الػػذخائرم فنتػػائج ال ػػارة المنسػػوبة إلسػػرائيؿ ظػػاهرة جيػػدا فػػي أرجػػاع دماػػؽ: سػػحب دخانيػػة هائلػػة 
 انطلقت مف مواق  الصواريخ المهاجمةم وانوجارات الحقة سمعت بعد ذلؾ.

ومػػة السػػوريةم التػػي تجاهلػػت الهجػػـو ا وؿم أف تتجاهػػؿ أيهػػا الهجػػوـ الثػػاني واختػػارت ولػػـ يلػػف بوسػػ  الحل
التهديد والزعـ أف الهجـو يثبت تعاوف المتمرديف م  إسرائيؿ. ولـ تإخذ المؤسسة ا منية بجدية ال التهديد وال 

ر تػػدريب لبيػػر فػػي الاػػماؿم وقلصػػت منػػاورات فػػي إطػػا« القبػػة الحديديػػة»الػػزعـم ومػػ  ذلػػؾ ناػػرت بطاريػػات 
م يجرا هذا ا سبوع وفؽ خطة مسبقة. لـ تلغ المناورة تمامام وللف بقيت «زهور الربي »لقيادة الاماؿ يدعى 
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أساسػػا علػػى اااػػات اللومبيػػوتر داخػػؿ غػػرؼ العمليػػاتم حتػػى ال يسػػهـ تحريػػؾ القػػوات فػػي تصػػعيد الوهػػ  
 المتوتر أصا.

عد إلنقاذ المتمرديف إثر نجاحات الجػيش. وهػذا أيهػا غيػر لقد حاوؿ رجاؿ ا سد االدعاع أيها أف الهجـو أ
دقيؽ: جيش ا سدم بمساعدة ملثوة مف إيراف وحزب اهللم سجؿ فعا عدة إنجػازات تلتيليػة فػي منػاطؽ قتػاؿ 

 مختلوة في سوريا في اآلونة ا خيرةم وللنه بالعمـو يتراج  بالؿ دائـ منذ عاميف تقريبا.
حسف نصر اهلل ظؿ بعيػدا بعػض الاػيع هػذا ا سػبوعم للنػه ادعػى أف السػاح  وماذا عف حزب اهلل؟  السيد(

 المهاجـ في سوريا لـ يلف أبدا لمنظمته.
 

 معركة الميزانية
والحصػػيلة الموقتػػة للهجػػـو المنسػػوب إلسػػرائيؿ: الػػردع تحسػػفم تقػػديرات االسػػتخبارات ثبتػػت صػػحتهام ولػػو أنػػه 

 فيها إسرائيؿ للعمؿ إلعادة رسـ خطوطها الحمر. يجوز عاجا أـ آجا قد تحيف جولة أخر  تهطر
وفػي هػػذ  ا ثنػاع تتوػػرغ قيػادة الجػػيش اإلسػػرائيلي لمعرلتهػا اللبػػر  التاليػةم هػػد وزارة الماليػة. وسػػيلوف ميػػداف 
المعرلػػػة غرفػػػة الحلومػػػة فػػػي ديػػػواف رئاسػػػة الحلومػػػة فػػػي القػػػدس. والموعػػػد: قبػػػؿ ظهػػػر يػػػـو ا حػػػد. وسػػػيلوف 

جمهػرة الماػارليف رجػاؿ وزارة الماليػةم المعنيػيف بتقلػيص أربعػة مليػارات اػيلؿ علػى  الاعبوف الرئيسػيوف فػي
للتسػػػلح « عػػػوز»ا قػػػؿ مػػػف ميزانيػػػة الػػػدفاعم وقيػػػادة الجػػػيش التػػػي سػػػتقؼ بقػػػواـ لامػػػؿ تقريبػػػا لعػػػرض خطػػػة 

 واحتياجاتها الميزانية.
ؿ مف دوف خطة منػذ العػاـ أف نالت مصادقة رسميةم والجيش اإلسرائيلي يعم« عوز»وعمليا لـ يسبؽ لخطة 

م «حلمػػيش»لػػاف يوتػرض سػرياف خطػػة تسػلح باسػـ  1033فػي صػيؼ «. تػػيوف»م حينمػا انتهػت خطػة 1030
 للنها جمدت على خلوية التظاهرات االجتماعية في الباد.

للنها لـ تقر رسميا بسبب تبليػر االنتخابػات. ورغػـ ذلػؾم فػإف نائػب رئػيس « عوز»تبلورت خطة  1031في 
السابؽ الجنراؿ يػائير نافيػه أبػـر صػوقات هائلػة مػ  الصػناعات ا منيػة التػي داػنت سلسػلة ماػاري . ا رلاف 

عمليا أقرهت الصناعات ا منية الجيش اإلسػرائيلي أمػواالم ووافقػت علػى ناػر أقسػاط ماػاري  مرلزيػة علػى 
 النصؼ الثاني مف هذا العقد.

رب المثػػالي مػػف أجػػؿ ميزانيػػة الػػدفاع هػػد الماليػػة. فػػي ومػػاذا اآلف؟ ال يعتبػػر الػػوزير يعلػػوف فػػي الجػػيش المحػػا
عهػػد م لػػرئيس أرلػػاف مطلػػ  العقػػد الماهػػيم تلقػػى تقريبػػا بخنػػوع تقليصػػا هػػائا فػػي الميزانيػػةم قػػاد إلػػى وقػػؼ 

 تدريبات وتقليص مخزوف الذخائرم وهي خطوة بدت آثارها بعد سنوات في حرب لبناف الثانية.
 

 ثمن التقميصات
المصػيرا علػػى ميزانيػة الػدفاع ا سػبوع المقبػؿم بعػػد أف قػاؿ سػابقا اف بالوسػ  تقلػػيص  سيصػؿ يعلػوف للنقػاش

فػػي هػػوع متطلبػػات االقتصػػاد. وهػػذا لػػيس موقوػػا ابتػػدائيا مثاليػػا مػػف  1032و 1031ميزانيػػة الػػدفاع للعػػاميف 
لػػػوف يقبػػػؿ وجهػػػة نظػػػر الجػػػيشم ومػػػ  ذلػػػؾ فػػػإف الوجػػػوات بػػػيف وزارة الماليػػػة ووزارة الػػػدفاع ال تػػػزاؿ هائلػػػة. ويع

اػػػرط إعػػادة مبلػػػغ التقلػػػيص للخطػػة متعػػػددة السػػنوات الحقػػػا. بالمقابػػػؿ  1032-1031تقليصػػا لميزانيػػػة العػػاـ 
 تتحدث وزارة المالية عف تقليص عميؽ في ميزانية الدفاع مف دوف أا تعويض.
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ص ويعلػػوف أقػػؿ تاعبػػا مػػف وزيػػر الػػدفاع السػػابؽ إيهػػود بػػاراؾم الػػذا لػػاف يعػػرؼ ليػػؼ يجعػػؿ مػػف لػػؿ تقلػػي
لميزانية الدفاع في مطلػ  العػاـ زيػادة فػي الميزانيػة فػي نهايتػه بوهػؿ ا مػواؿ التػي تهػخ لوزارتػه فػي الاػهور 

 التالية.
يوـ ا حد سيعرض رئيس اعبة التخطيط في الجيشم المستاار المالي لرئيس ا رلافم نائب رئيس ا رلاف 

تقليص الميزانية سيهر بالؿ مبااػر بمخػازف ورئيس ا رلاف نوسه مخاطر التقليص. وسيحاولوف الزعـ أف 
الطػػوارئ وبجهوزيػػة القػػوات النظاميػػة واالحتياطيػػةم فعػػا لمػػا قبػػؿ عقػػد  تجنيػػد قػػوات احتيػػاطي أقػػؿ للتػػدريب(. 
وسػػيعرض الجػػيش عػػددا المتناهيػػا مػػف وسػػائؿ اإليهػػاح التػػي سػػتظهر المخػػاطر المختلوػػةم وفػػؽ عػػدة درجػػات 

 ماؿ.تقليص يملف أف تدرج على جدوؿ ا ع
 وفي الجيش اإلسرائيلي يسلموف بتقليص لبير في الميزانية  يقلص تقريبا بالؿ مؤلد ماتريات مدرعات 

 
 

ميرلافام والنمور مثا(. لـ سيلوف التقليص عميقا؟ الحلومة ستقرر ذلؾم في المػداوالت علػى ميزانيػة الدولػة 
اصػػػؿ فػػػي هػػػوع ا حػػػداث ا منيػػػة المقػػػررة يػػػـو االثنػػػيف. فػػػي لػػػؿ حػػػاؿ سػػػيلوف هنػػػاؾ أسػػػاس لسػػػجاالت تتو 

 والهجمات التي ستق  الحقا.
 8079/;/70معاريف 

 8079/;/79، السفير، بيروت
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 آريه الداد
لاف يستطي  مف جهد بالنظر في نتائج االنتخابات االخيرة في قر  البدو في النقب اف يتساعؿ لمػاذا صػوت 

ناخبيف لليلود. تستطي  التوسيرات الرائجػة  اػراع اصػواتم وقػوة  305ت اليهودام وناخبا في رهط للبي 316
في المائػة  10الحهور الهادئة لميرا ري ؼ أو ظرؼ أورا أورباخ اآلسر( أف توسر بصعوبة فقط نحوا مف 

توسػيرا فػي المائػة( الاػديد اف يعطػي  3في المائة( والسػم    3.1مف هذا التإييد. وال يستطي  هعؼ الرؤية  
 ُيريح الخاطر. فما الذا جعؿ مئات البدو في النقب م  لؿ ذلؾ يصوتوف مؤيديف الحزاب اليميف؟.

تنظػػػيـ ‘ُأعطػػي الجػػواب فػػػي االسػػبوع الماهػػػي حينمػػا اسػػػتقر رأا اللجنػػة الوزاريػػة للتاػػػري  علػػى تإييػػػد قػػانوف 
ـ وعلػى تعويهػات بنسػبة ألؼ دونػ 400ويوترض في اطار  اف يحصؿ البدو على ’. اراهي البدو في النقب

في المئة علػى مطػالبهـ االخيػرة. وذلػؾ فػي متابعػة لقػرار الحلومػة علػى تبنػي خطػة بنػي بػي ف  40تزيد على 
 عارات القر  وعارات آالؼ البيوت غير القانونية.’ تبييض’بهذا الهدا و

بػاؿ أيػة حلومػة يسػارية وبذلؾ منح الليلود البيت اليهودا ناهبيه االراهي الوطنيػة فػي النقػب مػا لػـ يخطػر ب
 صهيونية أف توعله.

يوجػػد قهػػاة فػػي القػػدسم سػػخر بخطبتػػه هػػذ  مػػف مئػػات ‘إف بػػي ف وهػػو مػػف أبنػػاع الجيػػؿ الثػػاني مػػف مػػف قػػالوا 
قرارات المحالـ التي رفهت لؿ دعو  مللية ارض للبدو ُرفعت اليهام للنه قد يلوف تاب  نهاؿ أبيه مناحيـ 

 .بي ف ودافيد بف غوريوف التاريخي
فقد آمف هذا االخير بإف مستقبؿ االستيطاف اليهودا في ارض اسرائيؿ يلمف في النقب الااس  ونجػح بػي ف 
االبف اآلف في اف يعطػي النقػب للعػرب خاصػة؛ أمػا أورا اريئيػؿ وزيػر االسػلاف فيقػرف موافقتػه باػرط ترتيػب 
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ف اليهود في يهودا والسامرةم ويجػد ال اية منها ادارة الظهر لمف انُتخب مندوب جمهور للمستوطني’ تواهمات‘
نوسه مسؤوال عف تنويذ توجيه بنياميف نتنياهو الى تجميد البناع في القدس ويهودا والسامرةم وُيحؿ سطو البدو 

 في النقب على اراهي الدولة.
تهػا التػي أثار  32الػػ ’ التحوظات‘بيف اريئيؿ ونتنياهو في المتحؼ التاريخي الى جانب ’ التواهمات‘سُتعرض 

حلومة اسرائيؿ على خريطة طريؽ بوش. إف البدو الذيف لـ يَر عدد منهـ هذا المولود الماو م ولـ يصوتوا لػ 
يعارهوف الخطة  نهـ أدرلوا أف ما لـ يعطهـ إيا  نتنياهو واريئيؿ اليوـ سيعطيهـ إيػا  فػي ’ البيت اليهودا‘

 ألؼ دونـ ػ إنهـ يريدوف النقب لله!. 400ال د جدعوف ساعر وافي دور ليبرماف. فلماذا يلتووف بػ 
والتػي يسػلنها البػدو هػي اراهػي ’ الطػابو‘ولننتقؿ اآلف الى الجيراف: في السعودية االراهي غير المسجلة بػ 

دولة وتبقى لذلؾ م  الحواظ على حؽ البدو في الرعي والماع. وفي سيناع ترفض حلومػة مصػر لػؿ دعػو  
فػػي اآلونػػة االخيػػرة بهػػ ط مػػف عصػػابات مسػػلحة توجػػر أنابيػػب الػػنوط  ملليػػة ارض مػػف البػػدو. للنهػػا وافقػػت

 وال از على االذف للبدو باراع ارض. وما هي الحاؿ في سورية؟
إف محاولة واسعة النطاؽ النااع اتحاد تعاوني حلومي قبلي  حمى( يامؿ مللية ارض بقي معارهػة لبيػرة 

لباقية بوهؿ والع البدو لألسػرة الماللػة ػ فػاف تسػجيات وفاؿ في واق  االمر. أما في االردف ػ وهي الممللة ا
الملليػػة الخاصػػة للبػػدو ُمهػػيقة جػػدا أمػػا مػػا بقػػي للػػه فهػػو ارض الدولػػة فػػي حػػيف ال يوجػػد للبػػدو سػػو  حقػػوؽ 

 استعماؿ االرض.
وعنػدنا فقػطم فػي حلومػة نتنيػاهو ػ ليبرمػاف ػ بينيػت ػ اريئيػؿم وهػي حلومػة نػور لألغيػار وظػاـ السػرائيؿ ػ 

 حظوف بموافقة قانونية على نهب بالجملة الراهي الدولة.ي
ألػػػؼ بػػػدوا سػػػُينقلوف مػػػف امػػػالنهـ فػػػي اطػػػار هػػػذ  الخطػػػة الػػػى بلػػػدات  10يؤلػػػد العػػػرب واليسػػػار بػػػالطب  اف 

ويهػػددوف بانتواهػػة. ال تقلقػػوا فلػػف يتحػػرؾ أا بػػدوا مػػف ملانػػه وبقيػػت هػػذ  ’ ترحيػػؿ‘وأصػػبحوا يصػػرخوف إنػػه 
 هي حلومة اسرائيؿ.

 8079/;/78 هآرتس
 8079/;/79، القدس العربي، لندن
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