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  لعدوان اإلسرائيلي على غزةمع مصر بعد ا عالقتناوتغير إيجابي في  هناك اختراقحماس:  .0

ــة ذكررر   القيررا ي  رري  ، أنغرر   نمرر ياسررر الانررا، عررن 6/62/0260، ، أنقــرةلألنبــاء األناضــولوكال
ا  رري ع نررا  حركترر  مرر   حركررة حمرراس، محمررو  ال هررار، نررال تن هنررات اخترانيررا وت يررريا تي ااييررا واهررحي
مصر اع  الحرب اإلسرائيلية األخير  على نطاع غ  ، مؤك يا أن الحركة تق ر وتحترم الر ور المصرري 

 ا ض النظر عمن يحكم مصر.
ة مررر  األناهرررول، أن ححركرررة حمررراس را عررر  لررر ررري مقااوأهررراض عهرررو المكترررب السياسررري لحمررراس، 

ع نتها م  مصر والتقى و  ها )لمفاوهرا  تباير  الته ئرة مر  تسررائيلم، يروم ال معرة الماهري، مر  
ال انب المصري  ي  لسة استمر  ساعتين ونصض الساعة تم خ لهرا منانشرة كا رة القهرايا العالقرة 

ح اث اختراق  ي الع نا  وتح ي   لسة لم  نانشة اقية المواهي  اع  شهرح.وا 
ومهرررى نرررائ   حكررران هنرررات ت ي رررر تي رررااي  ررري الع نرررا  خررر ل ال لسرررة التررري عقررر    ررري القررراهر  مررر  
ال انررب المصررري، ونانشررنا كا ررة القهررايا الترري تشرر ل مصررر  يمررا يتعلررق اموانررض حمرراس وغيرهررا مررن 

 األمورح.
ا  ي المرحلة القا مة، نظريا ألهمية ال ور وأك  ال هار على هرور  أن تشه  الع نا  م  مصر تحسني 

المصري االمنطقة، مشيريا تلى أن  لم يكن هنرات ار ائل عرن الر ور المصرري خر ل العر وان اإلسررائيلي 
 األخير على غ  ، نائ ي  ححماس تق ر وتحترم ال ور المصري ا ض النظر عمن يحكم مصرح.
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اس الخمرريس الماهرري االقرراهر ، نررال ال هررار تن وحررول التفاهمررا  الترري اتفقرر  عليهررا حركتررا  ررت  وحمرر
ه ض هذه التفاهما  تسيير عملية  ت  معاار القطاع، وعو   موظفي غ   المصنفين على أنهم حغير 

 شرعيينح تلى الحكومة كموظفين لهم كامل الحقوق.
لسرااقة وأوه  أن اقيرة القهرايا التري ترم نقاشرها كانر  محاولرة لم اارة عملييرا عرن اعرض ا تفانيرا  ا

 اين ححماسح وح ت ح مبل تفعيل الم لس التشريعي، وأمور متعلقة احكومة التوا ق الوطني.
ولفرر  تلررى أن حركررة ح ررت ح لررم تكررن تعترررض اررالموظفين المرر نيين  رري حكومررة حمرراس السررااقة ولكنهررا 

 اعتر    ي ا تفاق األخير معها.
ستمو ل رواتب مروظفي حكومرة ححمراسح  وكشض ال هار عن أن  ولة سويسرا هي حال هة ال وليةح التي

السااقة ا   ، نائ ي  حسويسرا هي ال هرة ال وليرة التري سرتمو ل رواترب مروظفي نطراع غر   المر نيين  ري 
 هذه المرحلةح.

وكان رئيس حكومة التوا ق الفلسطينية، رامي الحم  هللا، ن  نال يوم السرا  الماهري، تن  هرة  وليرة 
   الم نيين، خ ل المرحلة المقالة، را ها الكشض عن هذه ال هة.ستتكفل ا    رواتب موظفي غ  

وحول المفاوها  م  تسرائيل، نال ال هرار تن  لسرة المفاوهرا  غيرر المااشرر  التري عقر   االقراهر  
األساوع الماهي م  ال انب اإلسرائيلي  رى خ لها وه    ول األعمال، مشيريا تلى أن المااحبا  

 عي  األهحى.سيتم استئنا ها اع  
نشرار مطرار ومينرار احرري،  وأوه  أن الو   الفلسطيني وه  على  ر ول األعمرال نهرية المعراار وا 

 اينما وه  ال انب اإلسرائيلي نهية تاا ل ال بث، وتباي  ونض تط ق النار اين الطر ين.
اا تفراق  وأشار تلى أن الوسيط المصري سريح   اعر  العير  موعر  اسرتئناض المفاوهرا  غيرر المااشرر 

م  الطرر ين لنقراا القهرايا التري ترم وهرعها علرى  ر ول األعمرال كرل علرى حر  ، مؤكر يا أن ال انرب 
 اإلسرائيلي ح  يملت أن يقول   لنقاا نهيتي المطار ال وي والمينار الاحريح.

م و مرررره ا حرررت ل اعررر  0995وأهررراض ال هرررار  حالمطرررار ال ررروي ترررم انررراؤه اعررر  تونيررر  اتفانيرررة أسرررلو )
، والما   الرااعة من أسلو تؤكر  علرى حرق ال انرب الفلسرطيني اانرار 2111 نتفاهة الفلسطينية عام ا

مينررررار ومطررررار، ومررررا نريرررر ه مررررن المفاوهررررا  غيررررر المااشررررر   رررري القرررراهر  هررررو أ  يتعرررررض ا حررررت ل 
 اإلسرائيلي لهاتين المنشأتين اللتين سنانيهما نحنح.

سرررائيلي  رر  يمكررن أن نخهرر  لعرر و يررتحكم االمررار والكهراررار وترراا   حنحررن نريرر  أن نكسررر الحصررار اإل
وال ذار وال وار وكل شير)..م نري  أن يكون لنا ممر مائي نستطي  أن نتواصل مرن خ لر  مر  العرالم 

 ونأتي اكل ما نحتا   من الخارج، و  مان  ل ينا أن يكون هنات مراناة محاي   علي ح.
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تركية التري حاولر  الوصرول تلرى نطراع غر  ، كانر  أ هرل تعايرر ولف  تلى أن سفينة حما ي مرمر ح ال
 عن كسر الحصار اإلسرائيلي عن غ   عار الممر الاحري.

و ي سياق آخرر، نفرى القيرا ي الكايرر اررححماسح أن تكرون حركتر  ت رري مرا عرا   اخليرة  يمرا يتعلرق 
ولكررن مرا عررا  ع نتنررا  االتفرراوض المااشررر مرر  تسرررائيل، نررائ   حالمرا عررا  مطلواررة  اخررل الحركررة

 اال انب اإلسرائيلي غير وار  ح.
وأكررر  علرررى أن حركرررة ححمررراسح معنيرررة أن تكرررون ع نتهرررا  يررر   ونويرررة مررر  تيرررران وغيرهرررا مرررن الررر ول 

 اإلنليمية.
موسررى أاررو مررر وق، نائررب رئرريس ، مررن القرراهر ، أن 0/62/0260وكالــة ســما اإلخباريــة، وأهررا   
تو ر  أو ظراهر  هر  مصرر، ولكرن  أيأن  لرم يكرن لر ى الحركرة  لحركة حماس، أك  السياسيالمكتب 

نرر  يحرر ث أخطررار، نررائ ي حلرر ينا أخطررار ولكررن لررم تكررن اقرررار أو تو هررا للحركررة وكانرر   ميعهررا  ر يررة، 
ومعاذ هللا أن يكون هنات استعراض نرو  مو ر  لمصرر،  مرن مصرلحتنا المراهنرة علرى الع نرة السرليمة 

 م  مصرح.
ح المصرررية، تلررى أن 2عاررر  هررائية ح ريررم عالمررذا يومح الحررواره اارنررامص حمصررر   رري وأشررار حأاررو مررر وقح

و ه  مؤخرا تلى حركة حماس اأنها كان  رأس حراة أو ذراع  ى معركة مو هة تلى  التيا تهاما  
 مصر عقب سقوط اإلخوان المسلمين،  ميعها اتهاما  غير سليمة، ولم تبا  صحتها تط نا.

ت راه القهرية الفلسرطينية   يسرتطي  أحر  أن ير ير ظهرره  المصرريق، أن الر ور وأك  موسى أاو مر و 
 هريالقهرية الفلسرطينية وهرذا نر ر مصرر ولريس خيارهرا، مؤكر ا أن هرذه   ري األساسريلر ، وهرو الر ور 

 حقيقة األشيار ومنطق ال  را يا، و  أح  يستطي  أن ي ير الوان  والتاريخ.
تر ا   عرن كرل المنطقرة، وأن كرل المعرارت  التريالاواارة  هريئمرا وذكر حأاو مر وقح أن مصر كان   ا

األسرراس مررن مصررر عاررر الاوااررة الشرررنية، وأن كررل   رري ار  علررى أرض  لسررطين كرران  يوشررها  الترري
 الحروب الصلياية أو الم ول أو التتار.  ياألح اث الكارى كان  ت يرها مصر، سوار 
ى ال  اع عن المنطقة، وكل من حاول ت ييب هذا   تاريخيوأوه  حأاو مر وقح، أن مصر لها  ور 

 منطق آخر. أيال ور  شل، ألن ال  را يا السياسية والحقائق التاريخية أنوى من 
نطراع   ريمعرين  سياسريأن هذه الحرب تنليميرة علرى تيرار  ا ع  تسرائيلولف  حأاو مر وقح تلى أن 

تحرر ث هنررا  الترريوالت ييرررا  الخطيررر    اخليالررغرر   و  ارر  مررن ت ييررر هررذه المعا لررة، مهرريفا أن الترر ا   
 صال  الشعوب العراية أو القهية الفلسطينية.  يلم تستقر ليس   التيوهنات، والصراعا  ال اخلية 
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 "بعنوان "منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني اا الزيتونة يصدر كتابمركز  .2

ستشارا   ي ايرو  كتاااي   ي اي يسل ط الهور على أص ر مرك  ال يتونة لل راسا  وا   ايرو 
 منظمة التحرير الفلسطينية والم لس الوطني الفلسطيني. 

 ويحاول الكتاب أن يق م الما   التعريفية العامة األساسية امنظمة التحرير ومؤسساتها. 
مة. و  ينش ل ويه  اين ي ي القارئ أهم الوبائق والقرارا  التي يحتا ها عن  التعامل م  المنظ
 الكتاب ا راسة الما   أو تحليلها أو نق ها، ألن  ملض معلوما  ووبائق اال ر ة األولى.

صفحة من القط  الكاير، اعنوان حمنظمة التحرير الفلسطينية  473و ار الكتاب، الوان   ي 
رشيض نرارا مح، ونام ا مع  وترتيا  نسم األ -وبائق  -والم لس الوطني الفلسطيني )تعريض 

 والمعلوما   ي مرك  ال يتونة، اإشراض وتحرير  . محسن محم  صال .
ويتمي  الكتاب، الذي يتكون من أراعة  صول، ا م  وترتيب ما يتعلق االتعريض االمنظمة وميبانها، 
والتع ي   التي  ر  علي ، وكذلت الم الس الوطنية الفلسطينية ونراراتها، احيث يسهل األمر على 

 الذين ي  ون عنتاي  ي كبير من األحيان  ي الوصول تلى هذه المعلوما .الااحبين 
ويتناول الفصل األول التعريض اميباق منظمة التحرير ونظامها، وينتقل الفصل الباني للح يث عن 
مؤسسا  القيا   وصن  القرار المتمبلة االم لس الوطني الفلسطيني، والم لس المرك ي الفلسطيني 

ذية لمنظمة التحرير، أما الفصل البالث  يسر  نرارا  الم الس الوطنية الفلسطينية، والل نة التنفي
 ويعرض الفصل الراا  واألخير لنصوص متعلقة امنظمة التحرير.

وُيع   الكتاب ما   تاريخية وتوبيقية؛ حيث تن  عني ا م  وبائق ونرارا ، هي من األهمية امكان، 
 لتكون الممبل الشرعي الوحي  للشعب الفلسطيني. 0994لمنظمة التحرير، التي ُأنشئ  سنة 

و  ا   من اإلشار  تلى أن الكتاب استفا  اشكل أساسي،  ي الحصول على ما ت ، من مرك  
المعلوما  الوطني الفلسطيني، الذي يق م خ مات  المتمي   للمهتمين االقهية الفلسطينية عار مونع  

 على شاكة اإلنترن .
6/62/0260ي لالعالم، المركز الفلسطين  
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 أسابيع أو أكثر قليالا  ثالثة: المشاورات بشأن مشروع القرار لمجلس األمن ستستمر عباس .3
، تن مشروع القرار الذي أمسنال الرئيس محمو  عااس، مسار   وكا   –الحيا  ال  ي    –رام هللا 

ام نليلة، وستستمر لم   ب بة تق م  ا   لسطين تلى م لس األمن ن  ا أ  المشاورا  حول  منذ أي
 أسااي  أو أكبر نلي ي من أ ل أن نحصل على نرار.

وتاا  الرئيس  ي كلمت  امستهل ا تماع القيا   امقر الرئاسة ام ينة رام هللا  حلق  وهعنا  ي مشروع 
ليس القرار ما أخذناه من نرارا   ي ال معية العامة لألمم المتح  ، وما الت م ا  العالم أ م ، 

تسرائيل طاعا، ال أميركا وأورواا و ول العالم، والتي أ مع  على موهوعا  ن مناها نحن كمسو   
 نرار  ي م لس األمنح.

وأهاض الرئيس  حاالطا  ليس  ل ينا همانا  اأن يصو  م لس األمن على مشروع القرار، أو أننا 
أيا كان الذي سنتوصل تلي  يمكن أن نحصل على الع   الكا ي لعره  على م لس األمن، لذلت 
 ل ينا ما نقول، ونحن كتانا هذا وأك نا علي  مرارا، لذلت   حا ة لتكرارهح.

وأك   القيا   هرور  ا ست ااة ال ولية لقرار م لس األمن، هذا المطلب الفلسطيني المشروع الذي 
ا تلت العملية  ي يسته ض تحريت العملية السياسية اشكل  ا  وكسر الحلقة المفرغة التي شه ته

المرحلة الماهية، وصو  تلى مفاوها  تنهي نهايا الوه  النهائي، ما يشكل مق مة إلنهار 
 الصراع والوصول تلى اتفاق س م شامل.

المتح    لألممالم موعة العراية  ي ال معية العامة  أن أمسو ير الخار ية رياض المالكي  وأعلن
 تسرائيل. ويطالب مشروع القرار، األمن ا لعره  على م لس تان  مشروع القرار الفلسطيني تمهي

 . 0997الفلسطينية المحتلة منذ العام  األراهياا نسحاب من 
ونال المالكي  ي مؤتمر صحفي عق ه  ي مقر الو ار  ارام هللا حاع  سلسلة م او   ومشاورا  م  

ع القرار وتم اعتما ه عرايا األنح. ونال المتح   تان  ال ول العراية مشرو  األممالم موعة العراية  ي 
 ح.أسااي اصفت  يمبل الم موعة العراية  ي الم لس سيتق م االمشروع خ ل ب بة  األر ن تنح

العرب، وسيتم اآلن تق يم المشروع للكتل  األشقارمن نال  أ خل ن تع ي   طفيفة   ا أوأوه  ح
ال تينية و ول ع م ا نحيا  نال  واألميركية  ريقيةواأل األوروايةالمتح   وهي الم موعا   األمم ي 

 األمنهذا الشهر لم لس  األر نتينترؤس  أن. واعتار األمنم لس  تلىتق يم الطلب رسمياح 
 حسيسهل عملية الم او   وتق يم الطلبح.

 ا أصو الحصول على تسعة  اإمكانناحاع  الم او   سيته  لنا اذا كان  أيهاونال الو ير المالكي 
و ارت  حن م  للرئيس محمو  عااس  أنلتق يم الطلبح مهيفا من  هة بانية  األمن ي م لس 
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ع   منظما   ولية والتوني  على معاه ا   ولية واتفانيا ح  تلىمقترحا    ي   اشأن ا نهمام 
 .اتفانية روما لمحكمة ال نايا  ال وليةح تلىالتوني  على ا نهمام  تلىذاهاون  تننامش  ا ح

 ولة  لسطين  ألرض اإلسرائيليا حت ل  إلنهاروختم المالكي نائ  حنحن نري  تح ي  موع  نهائي 
 المحتلةح.

0/62/0260الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 الحمد هللا يدعو الدول الُمشاركة بمؤتمر اإلعمار للمشاركة بإنهاء حصار غزة .4

هللا  تن مؤتمر تعا   تعمار القطاع  ي القاهر  سيعمل  حو اح  نال رئيس الو رار رامي الحم  -رام هللا 
على تع ي  ال هو  الماذولة إلعا   تعمار غ  ، وستق م الحكومة ماا رتها حول تقييم األهرار التي 

 تتهمن ال عم المالي المطلوب ل عم هذه الخطة.
س،  ي مقر األمانة وأهاض ل ى ترؤس  ا تماع منت ى التنمية المحلية لم موعة ال ول المانحة، ام

العامة لم لس الو رار، تن التق يرا  األولية تشير تلى أن تعا   تعمار القطاع تحتاج تلى ما يقارب 
 مليارا   و ر نتي ة األهرار المااشر  للانية التحتية والمرا ق العامة والممتلكا  الخاصة. 4

 نتصا ي تلى القطاع، من خ ل تو ير وأك  الحم  هللا أن المؤتمر سيؤك  أه ا نا اإعا   النشاط ا
  رص العمل، والعمل على تقليل نساة الاطالة  ي غ  .

وش   على أهمية تع ي   ور وعمل حكومة الو اق الوطني  ي القطاع، كونها الهمان األساسي 
 لن اح  هو  اإلعمار وتق يم ال عم المالي من المانحين.

 .ع   والمشاركة الفاعلة  ي مؤتمر تعا   تعمار نطاع غ  وطالب الحم  هللا الم تم  ال ولي االمسا
 0/62/0260األيام، رام هللا، 

 
 إسرائيلي حول إعمار غزة-اجتماع فلسطيني  :مركز اإلعالم الحكومي .5

أك  مرك  اإلع م الحكومي أن  واناري على تكليض من الرئيس محمو  عااس نام  و ار    رام هللا
ماعوث األمم المتح   لعملية الس م  ي الشرق األوسط روار  سري  الشؤون الم نية واترتيب م 

اعق  ا تماع م  ال انب اإلسرائيلي، الب بار الماهي، لوه  آلية تنفيذية من أ ل ت خال الموا  
 ال  مة إلعا   اعمار نطاع غ  .

ل وتم خ ل ا  تماع نقاا خطة عملية م  كا ة  ها  ا ختصاص تشمل تسهيل وتوسي  عم
 معاار نطاع غ   اكامل طانتها من أ ل تنفيذ ارنامص تعا   ا عمار على أكمل و  .

file://ibmserver/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/التحرير%20اليومي%20لنشرة%20فلسطين%20اليوم/سلطة،%202-10-14.doc%23mb03
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وحهر ا  تماع عن ال انب الفلسطيني كل من رئيس الو رار  . رامي الحم  هللا، ونائب رئيس 
الو رار وو ير ا نتصا   . محم  مصطفى، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الم نية حسين الشيخ، 

ع  الهيئة العامة للشؤون الم نية ايمن نن يل، وم ير مكتب الشؤون الم نية  ي غ   ناصر ووكيل مسا
السراج، وم ير عام المعاار نظمي مهنا، ورئيس سلطة الطانة  . عمر كتانة، وعن ال انب 

 اإلسرائيلي منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية  ي المناطق الفلسطينية يوهاض مرخاي.
لى عق  ا تماع تكميلي اليوم الخميس، يحهره كل من ماعوث األمم المتح   هذا وتم ا تفاق ع

لعملية الس م  ي الشرق األوسط، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الم نية حسين الشيخ، وممبلون عن 
ال انب اإلسرائيلي، من ا ل تنرار آليا  تنفيذ عملية ا عمار وعرهها خ ل مؤتمر المانحين 

 القاهر  اخصوص تعا   اعمار نطاع غ  .الم م  عق ه  ي 
 0/62/0260الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الفلسطينية تؤكد ضرورة االستجابة الدولية لقرار مجلس األمن السلطة .6

أك   القيا   الفلسطينية هرور  ا ست ااة ال ولية لقرار م لس األمن، هذا المطلب   رام هللا
ريت العملية السياسية اشكل  ا  وكسر الحلقة المفرغة التي الفلسطيني المشروع الذي يسته ض تح

شه تها تلت العملية  ي المرحلة الماهية، وصو  تلى مفاوها  تنهي نهايا الوه  النهائي، ما 
 يشكل مق مة إلنهار الصراع والوصول تلى اتفاق س م شامل.

ارئاسة رئيس  ولة  لسطين محمو   ار ذلت  ي ا  تماع الذي عق ت  القيا  ، مسار اليوم األراعار، 
عااس،  ي م ينة رام هللا، ونانش   ي  ع  ا من الملفا  السياسية وال اخلية، خاصة  يما يتعلق 

 االمصالحة الوطنية، والتحرت السياسي  ي م لس األمن ال ولي.
اعي ل امعة و ع  القيا    مي  ال ول العراية الشقيقة تلى مواصلة العمل انط ناي من القرار اإل م

ال ول العراية للوصول تلى هذا القرار الصا ر عن م لس األمن ال ولي، كما ناش   ال ول الص يقة 
وه  بقلها لحماية الشرعية ال ولية وال  اع عن حقوق شعانا الوطنية المشروعة، عار العمل من 

 خ ل م لس األمن إلنهار آخر احت ل  ي تاريخ اإلنسانية المعاصر .
لقيا   ت انتها الحا مة للمشاري  وال رائم ا ستيطانية التي يرتكاها ا حت ل اإلسرائيلي، وأك   ا

خاصة السطو على منا ل المواطنين الفلسطينيين  ي حي سلوان ام ينة الق س المحتلة، والتخطيط 
إلنامة آ ض الوح ا  ا ستيطانية  ي هواحي الق س المحتلة، ومواصلة انتهات حرمة المس   

 األنصى الماارت.
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كما أك   تق يرها الكاير للخطاب الهام الذي تو   ا  الرئيس محمو  عااس تلى الم تم  ال ولي 
 على منار األمم المتح  ، حيث أك  على الرواية الفلسطينية ا مي   واناها. 

 6/62/0260، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 تهجير البدو والتحقيق مع الشركة الفلسطينية المتورطةمصادرة مخطط "القدس العربي":  .7

من مص ر أمني، أن  تم  مصا ر   مي  الوبائق  حالق س العرايحعلم    ا ي أاو سع ى  -رام هللا
والمخططا ، المتعلقة اقهية ته ير الت معا  الا وية شرني الق س، التي كان  احو   شركة 

ر م يرها العام أ يب عا  هللا، من نال  ها  المخاارا  للتصاميم الهن سية، اع  است عا« آسيا»
 الفلسطيني، واتخاذ ت رارا  رسمية للحيلولة  ون تنفيذ المخطط.

واك  المص ر األمني أن  ها  المخاارا  شرع  ي تحقيقا  مكبفة حول القهية، اع  أن ُسرا  
لذي أغهب الشارع معلوما  اتورط شركة هن سية  لسطينية  ي تصاميم المخططا ، األمر ا

الفلسطيني. واحسب المعلوما  المتو ر ،  قط ون  م ير الشركة على تعه  خطي اع م تنفيذ مبل 
 هذه األعمال، كونها تشكل ته ي اي على الو و  الفلسطيني شرني الق س.

 0/62/0260القدس العربي، لندن، 
 
 
 غوارإلبقاء سيطرته على األ " ذريعة: االحتالل يتخذ من "داعشالهباش .8

نال ناهي نها   لسطين و ير األوناض السااق محمو  الهااا تن   نا ية سع  ال ين -عمان
حا حت ل اإلسرائيلي يتخذ من ذريعة تعظيم خطر تنظيم ال ولة اإلس مية ح اعاح القا م تلى أراهي 

ة الفلسطينية الهفة ال راية مارراي إلحكام سيطرت  األمنية على منطقة األغوار، ومن  تنامة ال ول
 ح.0997المستقلة على ح و  

وأوه  ناهي نها   لسطين و ير األوناض السااق محمو  الهااا أن حا حت ل يري  التهرب من 
 استحقاق العملية السياسية وتارير تاقار سيطرت  على األراهي المحتلة و رض الونائ  على األرضح.

  لتنظيم ح اعاح  ي األراهي المحتلة كما ي عم وأك ، لرحال  ح من  لسطين المحتلة، أن ح  و و 
 ا حت لح.
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وأهاض أن حا حت ل يسعى، من خ ل الترويص ألكاذيب خطر التنظيم علي ، تلى تارير ا حتفاظ 
االسيطر  األمنية  ي منطقة األغوار واألراهي المحتلةح، واالتالي اقار  يا ا حت ل همن المنطقة 

 الح و ية م  األر ن. 
 0/62/0260غد، عمان، ال

 
 اإلسرائيلياالحتالل  إلنهاءالمشروع الفلسطيني  كا أبلغتنا باستخدام الفيتو ضدّ يعريقات: أمر  .9

األميركيين  تننال رئيس  ائر  المفاوها   ي منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقا  ح  رام هللا
 األممعار  اإلسرائيليا حت ل  إلنهارأال ونا أنهم سيستخ مون الفيتو ه  المشروع الفلسطيني 

 المتح  ح.
ان الرئيس الفلسطيني محمو  عااس سلم  األراعارواك  عريقا   ي تصريحا  صحفية اليوم 

مشروع  لألمم المتح   عقب خطاا  وان المشاورا  ا أ  م  الم موعة العراية التي ستتانى 
وكذلت  األمنالوحي   ي م لس عار األر ن العهو العراي  األمنم لس  تلىالمشروع وتق م  

ب بة حتى  أوما اين أساوعين  تلىيحتاج  األمروان  77 رألم موعة  ول ع م ا نحيا  وم موعة 
 يعرض المشروع على التصوي  اصي ت  النهائية.

وحسب عريقا   إن مشروع القرار يستن  تلى القانون ال ولي والشرعية ال ولية ويؤسس لقيام  ولة 
لتعيا اأمن وس م تلى  انب  ولة تسرائيل  0997تها الق س الشرنية اح و   لسطين اعاصم

 وال يران  ي المنطقة.
 0/62/0260الغد، عمان، 

 

 
 "تحديد جدول زمني إلنهاء االحتاللبـ"حماس تستغرب ربط عباس االنضمام لميثاق روما  .01

عارراس ا نهررمام  أعرارر  حركررة حمرراس، عررن اسررت رااها مررن راررط رئرريس السررلطة الفلسررطينية محمررو 
لميبرراق رومررا ومحكمررة ال نايررا  ال وليررة افشررل أو ن رراح مسرراعي م لررس األمررن حررول مشررروع تنهررار 

 ا حت ل الذي يطرح .
ونال  و ي ارهوم الناطق ااسم الحركة  ري تصرري  مكتروب لر   حنسرت رب ونسرته ن مرن رارط الررئيس 

مسررراعي   ررري م لررس األمرررن الررر ولي عارراس ا نهرررمام تلررى محكمرررة ال نايرررا  ال وليررة افشرررل أو ن رراح 
 لتح ي    ول  مني إلنهار ا حت لح.
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وأهاض  ح أن ا نهمام تلى محكمة ال نايا  ال ولية وتوني  ميباق رومرا مطلرب كرل مكونرا  شرعانا 
والترري ونعرر  للرررئيس عارراس علررى وبيقررة تخولرر  اررذلت، و يرر  أيهررا ر ع ل حررت ل اإلسرررائيلي، وحمايررة 

اتنا مررن  رررائم تسرررائيلية   يرر   ومعاناررة ل حررت ل علررى  رائمرر  وم ررا ره احررق لشررعانا وأرهررنا ومق سرر
 شعاناح.

واعتاررر هررذا التعطيررل سرريكون امبااررة  رصررة   يرر   لقيررا ا  ا حررت ل لم رر   مررن العقرراب والم حقررة 
 ال ولية وسيكلض الشعب الفلسطيني م ي  من الم ا ر وال مار.

س أنرر  لررن يسررم  اررإط ق رصاصررة واحرر   علررى العرر و ولررن ونررال ارهرروم  حنعتاررر حرر يث الرررئيس عاررا
يسرررم  اانتفاهرررة مسرررلحة  ون توهررري  عرررن كيفيرررة حمايرررة شرررعانا والررر  اع عنررر  أمرررام  ررررائم ا حرررت ل 

طرر ق العنرران  الصررهيونية لرر مار شررعانا  ل سررتااحةوم ررا ره ومخططاترر ؛ تكايررل  علرري ليرر  المقاومررة وا 
 يها المقاومة المسلحة حرق لشرعانا كفلتر  لنرا كرل الشررائ   وأره  ومق سات   ي حين أن المقاومة واما

 والقوانين ال وليةح.
 6/62/0260، فلسطين أون الين

 
 حماس: االنتفاضة بالضفة لن تستأذن عباس .00

تصرريحا  رئرريس السررلطة  حمرراس،اسرتنكر حسررام ار ران المتحرر ث الرسرمي ااسررم حركرة   محمرو  هنيررة
   اان  ع انتفاهة بالبة ما  ام  على سلم الحكم.محمو  عااس التي نال  يها تن  لن يسم

وأكرر   ارر ران  رري تصررري  خرراص ارررحالرسالة نرر ح، أن هررذه التصررريحا  تتنررانض مرر  كررل مررا تررم التوصررل 
تليررر  مرررن اتفانرررا  المصرررالحة، والتررري تعطررري الحرررق الكامرررل لشرررعانا امقاومرررة ا حرررت ل اكرررل األشررركال 

 واألساليب المتاحة.
تعارض م  الوحر   الوطنيرة وتتنرا ى مر  الررأي الشرعاي المؤير  للمقاومرة و  ونال  حتصريحا  عااس ت

 يعار عن مونض الفصائل الفلسطينيةح.
وشرر    علررى أن المقاومررة حررق طايعرري، ولرريس مررن حررق أحرر  أن يحرررم الشررعب منهررا، وحعنرر ما تنطلررق 

و   ومرا هري ت   مسرالة ا نتفاهة  لن تنتظر تذنيا من أح  أييا كان،   سيما أن ماررا  ان  عها مو 
 ون  لتا أح.

و عا ا ران رئيس السلطة تلى هرور  التو   الفوري لمحاكمة حتسرائيلح، مسته نيا راط  لهذه الخطو  
م  ن اح أو  شرل عمليرة السر م، ونرال تن هرذه الخطرو  تعطري عملييرا  رصرة وتصرري  ل سرتمرار  ري 

 هذه الممارسا  وال رائم.
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ول  مني  نعقرا  التشرريعي ومنظمرة التحريرر،  لفر  تلرى أن هرذا هرو  ر ر مرن و يما يتعلق اتح ي    
الخ ض ال ائر اشأن تطايق المصالحة، متااعيا ح الحكومة ليس  الان  الوحي  علرى  ر ول المصرالحة، 

 الموح ، وهو أمر مهمح. واإلطارال المشروع السياسي العام الذي يناني علي  انعقا  التشريعي 
مررن مرا عررا   كريررة لرر ى الحركررة اشررأن ع مهررا التفرراوض المااشررر مرر  تسرررائيل، أكرر    وحررول مررا يبررار

ا ران أن    يتم من حيث الما أ أي طرح أو نقاا ل ى نيا ا  الحركة اهذا الشأن وهو غير مطرروح 
 اشكل أساسي على مؤسسا  حماس، والح يث عن  اعي  كل الاع  عن الوان .

كرية والسياسية مؤشر تي ااي اشكل عام ولريس سرلاي، مر  نفير  و رو  المرا عا  الف ت رارواعتار أن 
 أي مرا عا  اشأن المفاوها  المااشر  م  حتسرائيلح.

 0/62/0260، الرسالة، فلسطين
 

 "الديمقراطية" تحّذر من انفجار األوضاع داخل معتقالت االحتالل .02
لررى ممارسررا  سررلطا  ا حررت ل حررذر  ال اهررة ال يمقراطيررة لتحريررر  لسررطين مررن العوانررب المترتاررة ع

اإلسرائيلي ه  األسرى الفلسطينيين  ي معتق تها، والتي كان آخرها انتحام س ن حريمرونح وا عتر ار 
 على األسرى.

ونال عهو الل نة المرك يرة لل اهرة، محمرو  خلرض، حتن ممارسرا  ا حرت ل وسياسرات  احرق األسررى 
السررر ون والمعرررتق   اإلسررررائيلية وخار هرررا تسرررنا اي  اخرررل السررر ون تنرررذر اانف رررار األوهررراع  ررري كا رررة 

 و عماي لحقوق األسرى ومطالاهم العا لةح.
وأك  خلض  ي تصري  صحفي، اليوم األراعار، أن حرمان األسرى من  يار  ذويهرم أو لقرار المحرامين 

 نتحامرا  وا  خال الموا  ال ذائية والم ارس الشرتوية وأ وا  النظا رة، تهرا ة تلرى العقراب ال مراعي وا
الليليرررة ل ررررض األسررررى والعارررث امحتويررراتهم وغيرهرررا، مرررا هررري ت  حسياسرررة مقصرررو   ومارم رررة تهررر ض 

خهاعهمح، و ق تق يره.   ستف ا  األسرى و رض شروط ته ض إلذ لهم وا 
وش    على أن الشعب الفلسطيني ونواه السياسية لن يقرض مكتو رة األير ي أمرام ا نتهاكرا  اإلسررائيلية 

سرى، مطالااي المؤسسا  ال وليرة والحقونيرة ارالتحرت السرري  والعا رل إلنقراذ األسررى والونروض احق األ
 تلى  اناهم ووه  ح  لحكومة ا حت ل وسياساتها ه  الفلسطينيين.

 6/62/0260، فلسطين أون الين
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 الرجوب لـ"القدس": استخدام "الفيتو" يعني تصفير العالقة مع االحتاللجبريل  .03
أ رررى  ريررق عمررل القرر س  و  كرروم، مقاالررة خاصررة مرر  اللرروار  اريررل الر رروب عهررو الل نررة   رام هللا

أنرا اعتقر  تنر  ر    عرل اإلسررائيليين مرتاطرة ارالتطور  ري السرلوت ونال الر روب ح المرك ية لحركة  ت .
اه أاررو مررا ن تنررراره اقرررارا  الشرررعية ال وليررة كمؤشررر اات رر األخالسياسرري الرروطني الفلسررطيني، خطرراب 

الصراع، ناول  اما أ مفاوها  و ق مر عية واهحة يح   معالمها م لس األمن وحر و  ال ولرة  تنهار
ا حت ل وحل مشكلة ال  ئين، أعتق  أن  هذا ه  كيان اليمين اإلسرائيلي وعلى  إلنهاروسقض  مني 
 .حرأسهم نتنياهو

نما أغلقنا كل ملض الوأهاض ح ع نة البنائية م  ا حرت ل، ونحرن نحن أغلقنا ليس  قط المفاوها  وا 
ذاسنق م مشرروع نررار لم لرس األمرن  أسااي  5ا أ الع  التنا لي، خ ل ن  آليرا  تنررارترم تمريرره وترم  وا 

اذا تم اسرتخ ام الفيترو أو الهر ط األمريكري ن ر   أماامر عيا  اسقض  مني األمور ستكون طايعية، 
، ع نرة واحر  ]صرفر  م1) تلرىسرتتحول  اإلسررائيليب ع نتنا مر  ال انر األمننرار م لس  ت شال ي 

وشرعاا وتاريخرا مرن الخريطرة  أرهراتح  ا حت ل م  ع وه المحتل، الذي يشرض على نفي  لسرطين 
من خ ل السرطان ا ستيطاني الخايث، والع نة ستكون اين ع وين، وهذا الموهروع اتخرذ  ير  نررار 

 .حألول من شهر نيسان الماهيا األساوع ي الل نة المرك ية لحركة  ت  
لهرررم انرر  سرر ح المقاومرررة     رري موهررروع السرر ح نلنرراوحررول سرر ح حمررراس  رري غرر  ، نرررال الر رروب ح

ياقرررى، ولكرررن ياقرررى  ررري المسرررتو عا ، لرررن يكرررون هنرررات مظررراهر  أناعترررراض منرررا علرررى اقائررر  وي رررب 
سرريكون هنررات خطررة عسرركرية    رري الشررارع و   رري حرروا  ...تلخ، هررذه مسررؤولية الشرررطة والسررلطة، و 

، اتعليمرا  تهرا يوتطعيمهرا اكرا ر  األمنيرة األ هر  عن  الحكومة اانتشار الشرطة والعمل من خ ل 
صرار هنرات  تذاولكرن ... واهحة لهرا ع نرة اسريا   القرانون والنظرام وانر  كرل  لسرطيني يشرعر وأوامر

 ح لمراذا سريكون مو رو ا، حل نهائي وصار  ي  ولة  لسطينية والكل نال  يهرا االتأكير  موهروع السر
  موهروع  أعمالنرااحتيا اتنرا كسرلطة، اعتقر   تحاويرا غيرر مو رو  علرى  ر ول  تطراركان  خارج  تذا

والحكومة تمارس ص حياتها ار ون و رو  مليشريا   السلطةن ع س ح و  موهوع معال ت  خارج ان  
 .حمسلحة

 6/62/0260، القدس، القدس
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 جيش "القسام" الشعبيحماس: ال أساس من الصحة ل .04
أن مرررا أشررري  حرررول تشررركيلها  يشررراي شرررعاياي   أسررراس لررر  مرررن الصرررحة، وأن  أكررر   حركرررة حمررراس  غررر  

 ذراعها العسكري هو كتائب الشهي  ع  ال ين القسام.
م، وصررل حالمركرر  الفلسررطيني لمعرر مح 01-0و رري ايرران توهرريحي للحركررة أصرر رت  اليرروم األراعررار )

ن تشكيل الحركة ل يا شعاي  ي غ  ، نال   حمرا  ررى هرو عارار  عرن نسخة عن ، حول ما أشي  ع
ارنامص ت ريب شعاي مح و  يهتم افئة عمرية معينة من الفتيان والشرااب كاسرتكمال لارنرامص ومشرروع 
الفترررو  الرررذي ترعررراه الحركرررة  ررري غررر   منرررذ سرررنوا ، اهررر ض ا هتمرررام اال يرررل وتبقررريفهم وترسررريخ بقا رررة 

 المقاومةح.
 6/62/0260، سطيني لإلعالمالمركز الفل

 
 شعث يطالب بموقف دولي موحد إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي  .05

طالرررب عهرررو الل نرررة المرك يرررة لحركرررة  رررت ، نايرررل شرررعث، الم تمررر  الررر ولي اررر عم   رام هللا ) لسرررطينم
المونرض الفلسررطيني  رري م لررس األمررن واألمررم المتحرر   إلنهررار ا حررت ل اإلسرررائيلي و رررض الم يرر  مررن 

 قاطعة والع لة ال ولية علي .الم
م، اسرفرار الصرين والهنر  واليااران وسرري نكا 01|0واستعرض شعث خ ل لقار  مع  اليروم األراعرار )

وكوريا وتركيا وأستراليا، أهم القهايا التي ور    ي خطراب رئريس السرلطة الفلسرطينية محمرو  عاراس 
ار  ري خطراب الررئيس يؤكر  أن الوهر  الحرالي أمام ال معية العمومية لألمم المتح  ، ونال حتن مرا  ر

  يمكن أن يستمر وشعب  لسطين لم يع  يحتمل احرت  ي يتعمرق االمشرروع ا سرتعماري ا سرتيطاني 
 وسرنة األرض وحصار نطاع غ  ح، كما نال.

ر   وأوهرر  أن القيررا   الفلسررطينية  رري ظررل هررذه الصررور  القاتمررة وا عترر ارا  اإلسرررائيلية المسررتمر  نررر 
الرررذهاب تلرررى م لرررس األمرررن واألمرررم المتحررر    ستصررر ار نررررار اإنهرررار ا حرررت ل وا نهرررمام لمحكمرررة 

 ال نائيا  ال ولية لمحاساة ال انب اإلسرائيلي على  رائم  احق شعب  لسطين.
ووصرررض شرررعث، خطررراب رئررريس الحكومرررة اإلسررررائيلية انيرررامين نتنيررراهو  ررري األمرررم المتحررر   ارررر حخطررراب 

 عارح، مهريفاي حهرذه أكاذيرب وا تررارا  حراول نتنيراهو مرن خ لهرا صررض األنظرار الكذب والخ اع وا 
 عن حقيقة واشاعة ا حت ل وممارسات  ال  تنسانية  ي  لسطينح، و ق تعايره.

 6/62/0260قدس برس، 
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 جبهة التحرير الفلسطينية تدين تسهيالت بعض الدول المشبوهة لهجرة أبناء غزة  .06
عمير  شرؤون التحرير الفلسطينيةح ارئاسة عهو مكتاها السياسي عاراس ال معرة التقى و   من ح اهة ا

 لسطين  ري حالحر ب السروري القرومي ا  تمراعيح هملقرار  عطايرا و ان ال اناران حنهرية التسرهي   
المشاوهة التي تق مها اعض الر ول له رر  الفلسرطينيين اهر ض تفريرع نطراع غر   مرن أانائر ح. كمرا أكر ا 

 ال الخطوا   ي شأن عهوية  لسطين الكاملة  ي األمم المتح  ح.حأهمية استكم
 0/62/0260، السفير، بيروت

 
 نتنياهو ألوباما: "أنا ملتزم بقرار دولتين لشعبين" .07

رئيس الو رار اإلسرائيلي انيامين نتنياهو ، أن  ويس كرم، عن 0/62/0260، الحياة، لندنذكر  
 رص ومت يرا   ي الشرق هنات حالاي  األايض أمس أن  الرئيس اارات أوااما  يخ ل لقاره  أك 

و ول عراية، وي ب أن  تسرائيلهنات الكبير من النقاط والمصال  المشتركة اين ح تن، ونال حاألوسط
. وأك  الت ام  حشرق أوسط أكبر أماناي وا  هاراي وس ماي  تلىنعمل على توظيض هذا األمر والسعي 

ْين المانية على ا عتراض المتاا ل وهيكلية أمنية صلاة... ي ب علينا رؤية الس م لشعاين  ي  ولتح
 .حالتفكير خارج الصن وق وكيفية استقطاب  عم  ول عراية  ي ذلت

أبنى على الرئيس  ، أن نتنياهوحلمي موسى، عن 0/62/0260، السفير، بيروتوأها   
، وطلب من أوااما مواصلة حالح ي يةالقاة حاألميركي ل عم  تسرائيل، وعلى  عم  العسكري لمنظومة 

 العمل ه  تسل  تيران النووي.
سرائيل. تح يا  تفت  تمكانيا  كبير . تننا حونال تن  هنات تح يا  هائلة توا   الو يا  المتح   وا 

نعتق  أن على ال مي  تأيي  ائت ض تقو ه ه   اعا. ي ب من  تيران من أن ت  و  ولة ذا  ن ر  
 .ح ار العقواا  تلى حين تحقيق هذا اله ضنووية ومحظور تل

 
 يندد خالل لقائه بان كي مون بتحقيق األمم المتحدة حول حرب غزةنتنياهو  .08

العام  األمينخ ل لقار م   نتنياهوانيامين  اإلسرائيليأ ض ب  ن   رئيس الو رار  -الق س المحتلة 
 أعلن لمتح   حول الحرب  ي غ  ، كما ا األممللمنظمة ال ولية اان كي مون، االتحقيق الذي ت ري  

 أمس. اإلسرائيليةو ار  الخار ية 
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التاا   األنسانلقائهما أول من أمس  ي نيويورت ان م لس حقوق  أبنارلاان كي مون نتنياهو ونال 
المتح    األمم  يرك  على حماس التي استخ م  منشآ  حالمتح   الذي سي ري هذا التحقيق  لألمم

 .تسرائيلحخ على صواري إلط ق
 0/62/0260، القدس العربي، لندن

 
 كية بشأن توطين مستوطنين في سلوانييرفض االنتقادات األمر  نتنياهو .09

، ا نتقا ا  الحا   التي و هتها الو يا  المتح   نتنياهور ض رئيس الحكومة اإلسرائيلية، انيامين 
فا ا،  ي المنطقة التي تطلق عليها ه  ت رارا  التخطيط للانار ا ستيطاني على أراهي اي  ص

تسرائيل حغفعا  همطوسح، والتي تق  خارج الخط األخهر، تها ة تلى توطين مستوطنين  ي 
و ي ح يب  م  صحا يين  ي  ن ق حاا سح  ي نيويورت، نال نتنياهو تن  ير ض هذا  سلوان.

 المونض، م عيا أن    يفهم ساب هذه ا نتقا ا .
  او   خاص على ايان الاي  األايض اشأن توطين مستوطنين  ي سلوان، وو   نتنياهو ه وم

ونال حالعرب  ي الق س يقومون اشرار شقق سكنية  ي غراي الق س، و  أح  يقول تن ذلت ممنوعح. 
وأهاض أن  ح  ينوي أن يقول لليهو  أن  يمن  عليهم شرار شقق سكنية  ي شرني الق سح. و عم أن  

ليهو  وه  العرب ااعتاار أن ذلت يتنانض م  القيم التي تؤمن اها الو يا  ير ض التميي  ه  ا
 المتح  .

نما من نال أ را . كما ا عى  ونال أيها تن توطين المستوطنين  ي سلوان لم يتم اماا ر  الحكومة، وا 
يعون أن أح ا لم يصا ر هذه المنا ل أو الممتلكا ، وأن حالعرب يايعون ايوتا لليهو ، واليهو  يا

تلى ذلت، اتهم نتنياهو حركة حس م اآلنح، التي أص ر  ايانا يوم أمس اشأن الانار  للعربح.
ا ستيطاني، واعتار ذلت حع م مسؤولية وطنيةح. و عم أن النشر كان اه ض المس القائ  م  الرئيس 

لمستوطنا ، ولكن تلى ذلت، نال نتنياهو تن محا بات  م  أواااما ترك    ي ا األميركي اارات أوااما.
ليس على سلوان وحغفعا  همطوسح او   خاص. وأشار تلى أن المسؤولين األميركيين كانوا على 

 اط ع اما  رى  ي سلوان.

 0/62/0260، 01عرب 
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 لن يحل النزاع األمنمجلس  إلىليبرمان: توجه الفلسطينيين  .21
ي  ور ليارمان حان تو   السلطة ا  اإلسرائيلينال و ير الخار ية   الق س  و  كوم -رام هللا 

 ال ولي لن يساهم اشير  ي حل الن اعح. األمنم لس  تلىالفلسطينية 
     تلىمن نال الرئيس محمو  عااس ته ض  أخرىواعتار ليارمان هذا التحرت خطو  استف ا ية 

 مصالح   ي اطار الصراعا  الفلسطينية ال اخلية.
 0/62/0260، القدس، القدس

 
 يالت اقتصادية لغزة تحقق الهدوء لسنوات والتهديدات من لبنان أكبر من القطاع غانتز: تسه .20

نال رئيس أركان ال يا اإلسرائيلي، اني غانت ، تن تق يرات  اشأن نتائص الحرب الع وانية األخير  
 على نطاع غ   تشير تلى أن هنات تمكانية لتحقيق اله ور لسنوا  طويلة.

الصا ر  صااح اليوم الخميس، تن  يعتق  أن الحرب انته  اانتصار ونقل  عن  صحيفة حهآرتسح، 
تسرائيلي واه ، اي  أن  أهاض أن همان اله ور للم ى الاعي  م  حركة حماس مرتاط اتق يم 

 تسهي   انتصا ية لقطاع غ  .
 وهمن مقتطفا  من مقاالة مطولة، تنشرها الصحيفة ال معة، نال غانت  تن تق يرات  تشير تلى أن
حركة حماس، اوهعها الحالي، لن تسارع تلى  هور  الوه  األمني ه  تسرائيل. واحسا   إن 
الحركة  ق   ممتلكا  وأنفاق وصواريخ. ولكن  أهاض أن الحفاظ على اله ور مرتاط اما ستق م  

 تسرائيل لقطاع غ  ، أي التسهي   ا نتصا ية للقطاع.
رائيل، واالتنسيق م  األمم المتح   والسلطة الفلسطينية، وأشار  الصحيفة  ي هذا السياق تلى أن تس

الور  آلية رنااة على ت خال الاهائ  وموا  الانار تلى نطاع غ   اه ض تعا   اإلعمار، واه ض من  
 استخ ام الموا  لتع ي  نو  حماس العسكرية.

مليون  0.3نحو ونال غانت  تن  ي ب  ت  المعاار إل خال اهائ  تلى نطاع غ  ، حيث أن هنات 
سرائيل.  تنسان  ي  اخل القطاع الذي تحيط ا  مصر وا 

ستكون ممابلة للعام  2103اإلنليمية  ي العام  ا ستراتي يةونال أيها تن تق يرا  ال يا للصور  
الماهي. واحسا   إن    يتون  نشوب حرب ه  تسرائيل  ي العام القا م، ولكن من الممكن أن 

 ح اث موهعية، مبلما حصل هذا العام م  نطاع غ  .يحصل ت هور كنتي ة أل
وأهاض أن حركة حماس وح ب هللا ليسا معنيين اآلن اشن حرب ه  تسرائيل، لكونهما يوا هان 

 .2103تح يا  أخرى. ونال تن    يستطي  التعه  اع م نشوب نتال م  لانان  ي العام 
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اطرح التي توا هها، متسائ  عما تذا كان نال غانت ، تن  على تسرائيل أن تعرض كيض حت ير المخو 
ي ب الماا ر  تلى شن حرب على لانان، ااعتاار أن الته ي  المابل  يها على تسرائيل أكار من 

 الته ي  الذي توا ه   ي نطاع غ  .
و ي مقاالة خاصة م  صحيفة حي يعو  أحرونو ح، من المقرر أن تنشر يوم غ  ال معة، ونشر  

وم، الخميس، تح ث رئيس أركان ال يا عما أسماه المس اصور  ال نو  النظاميين مقتطفا  منها الي
 من خ ل النقاا على تقليص مي انية األمن.

كما و   انتقا ا  للمستوى السياسي اإلسرائيلي، اقول  تن  ح  يتخذ القرارا  احسب الفيساوتح، 
 ب الع وانية األخير  على نطاع غ  .ويارر ع م نيام تسرائيل ات مير األنفاق اله ومية نال الحر 

إلسرائيل اليوم أ هل مما  ا ستراتي يوهمن المقتطفا  التي نشر  اليوم يقول غانت  تن الوه  
 كان علي   ي مطل  السنة العارية السااقة.

ويشير  ي المقاالة تلى أن الته ي ا  على تسرائيل من لانان هي أكار اكبير من الته ي  الذي يشكل  
 ع غ  ، ويهيض  ي هذا السياق أن ال يا    ي مي انية األمن غير كا ية.نطا

كما يشير تلى أن ال يا والمستوى السياسي وأعهار الم لس الو اري المص ر وأعهار ل نة 
الخار ية واألمن التااعة للكنيس  كانوا على  راية كا ية اخطر األنفاق اله ومية، وأن  لم يتم ت اهل 

 هذه األنفاق.
سارل  ي هذا السياق، معل  ع م الماا ر  تلى ت مير األنفاق اله ومية، اقول   حالته ي  الذي وت

يتعرض ل  اإلسرائيليون من لانان أكار اكبير مما يوا هون  من نطاع غ  ،  هل ي ب أن أسا ر 
 للق س اسرعة وأن أن م توصية اشن ه وم على لانان؟ ي ب معر ة كيفية ت ار  المخاطرح.

اعتار ا نتقا ا  التي و ه  لل يا النظامي على أن  وصل  تلى  ر ة الخطر، وأنها تساا  كما 
اأهرار ش ي  ، ونال تن حالم تم  اإلسرائيلي كا  أن ينتحر وهحى اهذا الشير الذي ي عى 

 ال ياح. على ح  تعايره.
واحسا   ق  وصل تلى واعتار غانت  الحرب الع وانية األخير  على نطاع غ   على أنها ن اح كاير. 

تسرائيل هااط كبيرون من  يوا مختلفة  ي أنحار العالم، ونالوا تن حاإل ار المهني لل يا لم يساق 
 ل  مبيلح.

 0/62/0260، 01عرب 
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 وحدات استيطانية في القدس  0162تصادق على بناء  "إسرائيل" .22
 2901ة الق س امس، على تنشار ال ية ا حت ل  ي م ين  صا ن  الحيا  ال  ي   - الق س المحتلة

وح ا  استيطانية على أراهي اي  صفا ا الم صقة للق س، التي أطلق عليها ا حت ل اسم 
 الانار. أعمالحغفعا  همتوسح، وحالييا ستا أ مرحلة نيل الموا قا  والتراخيص، واع ها ستا أ 

  س الشرنية المحتلة.وهذه الخطة تع  من أخطر خطط ا ستيطان، حيث تق  األراهي  ي الق
ولفت  تذاعة ال يا اإلسرائيلي التي كشف  عن خار المصا نة تلى أن توني  نرار المصا نة على 

ا تماع  ارئيس الو يا   انيامين نالالخطة تشكالي، تذ يأتي عشية لقار رئيس الحكومة اإلسرائيلي 
من الشروع االانار وأن هذه  التي تحذر األوروايةالمتح   اارات أوااما، خاصة م  التصريحا  

 الخطة ستؤبر سلايا على الح و  اين ال ولتين وخاصة  ي ما يتعلق اتقسيم الق س.
و ار  ي ايان حركة حالس م اآلنح المناههة ل ستيطان ان مشروع انار هذه الوح ا  حصل 

النشر  الماهي على موا قة نهائية م  النشر القانوني للمشروع  ي الصحض. ويساق األساوع
ون    حالس م اآلنح اهذا المشروع الذي اعتارت  حخطو   القانوني اأيام عملية طرح العطارا .

 لحل ال ولتينح. تمكانية أي ي طريق القهار على  تها ية
ان التوني  غير مقصو . ونال  اإلسرائيليال يا  إلذاعةاوري اريئيل أك   اإلسرائيلي اإلسكانو ير 

ب حالاي  اليهو يح المتطرض، ان حالنشر ليس مرتاطا االظروض الراهنة لكن الو ير، العهو  ي ح  
مشروع انار  ي  تيالتصاري  ال  مة نال ا ر  إلص ارالطايعية  اإل رارا عملية  تطارين رج  ي 
 الق سح.

 0/62/0260، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 لعربوحماس أعداؤنا نحن وا "داعش"الناطق باسم نتنياهو: إيران و .23

م  ننا   االعراية،أو ير  ن لمان، الذي تح ث  اإلسرائيلي،أك  المتح ث ااسم رئيس الو رار   السايل
سكاي نيو  عراية، أن العرب وا حت ل يوا هان نفس الته ي ا ، مبل تيران واإلرهاب و اعا 

 وحماس.
سوار  -ول العراية المعت لة ونال  ن لمان  حرئيس الو رار، نتنياهو، ش   أكبر من مر  أننا نحن وال 

أصاحنا  ي خن ٍق واح ، وهنات  رص   ي   لنعمل معيا على مصلحة كل شعوب  -شئنا أم أاينا
 المنطقة.. حماس أو  اعا أو ح ب هللا كلها تري  انار خ  ة متطر ة على أنقاض شعوب المنطقةح.

 0/62/0260، السبيل، عّمان
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 "شاليط"صفقة حرري : لن نفرج عن مإسرائيليمصدر عسكري  .24

الذي  اإلسرائيليكشض مص ر عسكري ا يا ا حت ل، أن الو     الحيا  ال  ي   -الق س المحتلة 
عن  اإل راجشارت  ي مفاوها  القاهر  غير المااشر  م  الو   الفلسطيني ر ض طرح مسألة 

ب بة  ي الخليل  ي اعتقالهم اع  اختطاض المستوطنين ال تسرائيل أعا  محرري صفقة شاليط الذين 
لصحيفة  اإللكترونيالعسكري للمون   اإلسرائيليوطاقاي لما ذكره المص ر  شهر ح يران الماهي.

 ي القاهر  أوه  للو   الفلسطيني اشكل ناط  أن مفاوها   اإلسرائيليحهآرتسح العارية  إن الو   
 الهفة ال راية.أي موهوع ل  ع نة ا تلىالقاهر  تتعلق  قط اقطاع غ   ولن تتطرق 

من محرري صفقة شاليط  أيعن  اإل راجتر ض اشكل ناط   اإلسرائيليةوأك  المص ر أن الحكومة 
 الذين تم اعتقالهم مؤخراي.

 0/62/0260، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 تل أبيب: دمشق تحتفظ بمخازن سرية ألسلحة كيميائية .25

ية تسرائيلية، يؤك  أن  مشق ما  ال  تحتفظ تقريراي، نق ي عن مصا ر أمن« هآرتس»نشر  صحيفة 
امخا ن سرية ألسلحة كيميائية  تاكة منتشر   ي مناطق ع  . ون  ر التقرير الكمية امئا  

من مخ ون األسلحة الكيميائية التي  %0اهعة أطنان، أي أنل من  تلىالكيلوغراما ، ون  تصل 
نول  تن  المساعي  حر ي  تسرائيليأمني  مص رحكان   ي حو   ال يا السوري. ونقل  الصحيفة عن 

الكيميائية السورية كان  تن ا اي   اأس ا ، تم تحقيق  ا ون ممارسة القو .  األسلحةال ولية لمعال ة 
وأهاض أن  يو   ل ى تسرائيل أسااب كا ية ل عتقا  اأن  تاقى ل ى سورية كميا  ص ير  من 

 ميركية   تختلض م  تسرائيل اشأن هذه التق يرا .األسلحة الكيميائية، وأن ا ستخاارا  األ
وت  عي تسرائيل أن احتما   استخ ام ال ا  من نال النظام السوري كاير    اي، لكون  يتي  هرب 

 المعارهة  ي األنفاق والخنا ق تح  األرض ا ون التورط  ي القتال من مسا ة نصير .
 0/62/0260، األخبار، بيروت
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سـرائيل فاشـّية ولـن ُتعّمـر في : خطاب نتنياهو افتراٌء وما جرىيعر إسرائيلاش .26  غزة إبادة جماعية وا 
  طويالا 

تن   شاعر العاري ة المشهور  ي تسرائيل، ناتان  اخ اان الرااعة والبمانين،   هير أن راوس  - الناصر  
ياق  اخ صامتيا حين طلا  من  تذاعة . لم 0993والحاصل على  ائ   تسرائيل  ي الشعر سنة 

، انيامين نتنياهو، الذي ألقاه  ي  ال يا اإلسرائيلي  أْن ُيعقب على خطاب رئيس الو رار اإلسرائيلي 
 األم م المتح    يوم ا بنين.

ونال لمذاعة تن  ما  ار  ي خطاب نتنياهو ا تراٌر وكذب، اينما كان خطاب الرئيس عااس صا نيا، 
 .2104اغسطس  -غ   هو تاا    ماعية خ ل عملية ال رض الصام  يوليو  ما  رى  ي

وأهاض  لسُ  أنا  قط من يقول ذلت، ال نال  سياسيون ومبقفون تسرائيليون كبيرون. ونال مو هيا 
ح يب  لقاطني المستوطنا  المحيطة ا     انظروا للخريطة، وشاه وا غ   الم ينة الاائسة،  أنتم 

وطنا ،  لماذا تركتم النقب الواس  وسكنتم هذا المكان؟ هل و و كم  ي المكان تحيطونهم االمست
 ع مة حب؟

ٍل لصحيفة )ي يعو  أحرونو م اإلسرائيلي ة، اعتار  اخ، أن ا حت ل مص ر الفسا   و ي ح يٍث مطو 
 واإل سا  والعنض وال ريمة. و عا  اخ، الذي ول   ي ألمانيا، لمقاطعة المستوطنا .

غات  اع م تنهار حيات   ي  ولة نظامها  صل عنصري )أارتهاي م، مشيريا تلى أن  أ مل وأعلن ر 
عاماي التي عاشها  ي اريطانيا نال ه رت  لفلسطين، حيث نال  لو كن   05الر سنوا  عمره هي 

أعلم أن الصهيونية ستنتهي اهذه ال ولة التي تعيا على السيض لاقي   ي أورواا. لق  هرا  من 
   ية، أل   نفسي  ي  ولة  اشية، على ح   نول . ول نا

ورأى  اخ أن  انح ار تسرائيل نحو الفاشية يعو  لق وم المها رين الروس المتأبرين االالشفية والملطخة 
أي يهم ا مار الشيشان، تها ة للشرنيين والقوم يين اليهو  الكارهين للعرب. كما  ت  الشاعر النار 

الفلسطينيين، ونال تن   هرب من  ولة نا ية لي   نفس  عنصراي  ي  ولة  على سياسا  تسرائيل ت اه
 اشية، معتاراي أن غ   ما  ال  محاصر ، ورأى أن  صواريخها تعار عن مقاومة مشروعة.  اخ الذي 
اا  ي ر   اعي يا   يا عن سرب المبقفين اإلسرائيليين   يرى أن  الصهيونية هي منا  التطرض األول، 

ا  أن  الخراب والفسا  ينعكسان اليوم على كل شير  اخل تسرائيل. ع و  على ذلت، لف  تلى موهحي
أن  بقا ة اإلسرائيليين اات  كاربية، ُمهيفيا  نحن اليوم كما كان  اإلماراطورية الرومانية  ي آخر 

ال يران الذين  أيامها،  هنا يعلمون  قط الكراهية والتحهير لقناال نووية، ا  ي من محاولة التقرب من
 سلاناهم أرههم، كما نال.
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أعلن   ي ارنامص  ي التليف يون أن ن مي  أا يا لن  0973وتاا   عن ما ع   من تن لترا  ي عام 
 تتخطيان الخط األخهر. لن أذهب هنات، وأنا   أري  أن تذهب كتاي هنات، لن أطأ أرهاي محتلة.

اع  خمسين عاميا، تْن لم يكن نال هذا، و ي هذه  وأهاض  أخاض أْن تتونض هذه ال ولة عن الو و 
 األبنار ستن ل  حرب ورار حرب.  العاصفة التي أبارتها كلما   اخ كان  ش ي  ،

 6/62/0260، رأي اليوم، لندن
 
 شيكل يومياا لمن يستوطن منزالا بسلوان  122: تنشر إعالن جمعية "إلعاد" .27

 نيا على صفحا  المستوطنين واليمين الفاشي على نشر   معية حتلعا ح ا ستيطانية تع  43عرب 
شاكا  التواصل ا  تماعي، تاحث  ي  عن مستوطنين ليسكنوا  ي الايو  التي صا رتها  ي 

شيكل يومييا، وكل ما يطلب من  هو تاقار  311سلوان، وسيحصل كل مستوطن على أ ر يالع 
الايو   ي سلوان يوم ا بنين، نشر   اع  أن استول  ال معية ا ستيطانية على س ح  محشويا.

حتلعا ح انتراح عمل للمستوطنين  ار  ي   حاع  أن  خلنا ااألمس لع   كاير من الايو   ي حعير 
 ا ي ح )ا سم الذي يحاول المستوطنون  ره  على سلوانم، ناحث اآلن عن أشخاص ليسكنوا هذه 

 51 -01ئ   لتسكن مكانهم، م   العمل من الايو  وياقون  يها متأهاين ومراناين، حتى تي ا  عا
أما متطلاا  العمل  هي أن يكون المتق م م َرب  ي يا على استخ ام الس ح  يوميا وراما أكبرح.

ط ق النار، ومسل  خريص وح   نتالية  ي ال يا اإلسرائيلي واإمكان  ا لت ام لعشر  أيام على  وا 
 األنل.

 6/62/026، 01عرب 
 

/ خــالل أيلــول "األقصــى"مســتوطناا وعنصــراا احتالليــاا اقتحمــوا ودنســوا  6161مؤسســة األقصــى:  .28
 سبتمبر
تن ا حت ل ا سرائيلي  0/01/2104 ي تقرير لها األراعار ” مؤسسة األنصى للونض والتراث“نال  

صع  واح   أكار استه اض المس   األنصى الماارت ومحيط  القريب خ ل شهر أيلول، وذلت على 
تحاما  المستوطنين وال ماعا  اليهو ية وعناصر احت لية أخرى، ا عم من م موع أذرع مستوى تن

ا حت ل، خاصة السياسية واألمنية منها، وذلت االت امن م  من  المصلين من النسار والر ال  ي 
كبير من األحيان من  خول ا نصى، ال تنظيم حملة تاعا ا  عن  لم   تتراوح اين األساوعين 

وحظر ” مؤسسة عمار  األنصى والمق سا “رين، وم حقة النشطار والمؤسسا  أار ها تغ ق والشه
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نشاطها، كل ذلت  ي محاولة لتفريع المس   األنصى من المصلين أو تقليل التوا    ي ، اه ض 
 رض أمر وان    ي ، ومحاولة تباي  و و  شا  يومي يهو ي  ي ا نصى، همن مخطط التقسيم 

مكاني، كما شه  شهر أيلول تطوراي خطيرا ي ااسته اض الونض والمقاار ا س مية حول ال ماني وال
المس   األنصى، وتحويل أ  ار منها الى مقاار يهو ية وهمية، االت امن م  توسي  وتعميق رنعة 

 همن مخطط تهوي  المحيط الم صق ل . الحفريا  واألنفاق أسفل و ي محيط المس   األنصى،
امساع   شهو  عيان يكررون توا  هم اليومي  ي ” مؤسسة األنصى“ر توبيقي أع ت  واحسب تحصا

مستوطناي وعنصراي  0903المس   األنصى،  ق  انتحم و نس المس   األنصى خ ل شهر أيلول 
عنصر  009مستوطنا وأ را  ينتمون الى ال ماعا  اليهو ية،  0541احت لياي، على النحو التالي، 

 71ا رشا  وا ستكشاض العسكري، ) ”  ن  وم ن   الااس عسكري همن ارنامص م 034مخاارا ، 
م وار  من اين المقتحمين و ير ا ستيطان 51/9اتاريخ  02و 22/9اتاريخ  72و 9/9اتاريخ 

)أشرض انفس  على عمليا  ا نتحام وا عت ار -”يستحاق أهرونو يتس” وو ير الشٍرطة” أوري اريئيل“
اتاريخ ” موشي   ي لين“، ونائب رئيس الكنيس  24/9/2104اريخ على المصلينم، ات

04/9/2104. 
6/62/0260مؤسسة األقصى للوقف والتراث،   

 
 مصادرة أراض في دير إستيا لترخيص بؤرة استيطانيةنابلس:  .29

صا ن  ما تسمى ارحاإل ار  الم نيةح التااعة ل حت ل اإلسرائيلي، مؤخرا، على تحويل أراض تااعة 
 - ية طايعية يسميها ا حت ل حناحال كناهح )وا ي نانا وهي أراض  راعية تااعة لقرية  ير تستيالمحم

ال   من ال ا  ناالس وتتا  محا ظة سلفي م اه ض ترخيص اؤر  استيطانية حغير نانونيةح )احسب 
ي المنطقة القانون اإلسرائيليم،  ي حين أن ذلت يؤ ي تلى  رض نيو  على الم ارعين الفلسطينيين  

 ا عم أنهم ي مرون المحمية الطايعية.
يشار تلى أن الاؤر  ا ستيطانية حتل متانح أنيم  نرب المحمية الطايعية حناحال كناهح  ي العام 

، كما أنيم كنيس  ي المكان يق  اعض أ  ائ   ي  اخل المحمية الطاعيية. واليوم، و ي 2111
  اارات، تتم ت الة المااني المؤنتة، لي ري العمل على انار أعقاب نرار من و ير األمن  ي حين ، تيهو 

 وح   سكنية، تها ة تلى ماان خشاية وماان لفنانين ومناطق  راعية. 41
و ار أن  الخطة ن  صو ق عليها من نال م لس التخطيط التاا  لرحاإل ار  الم نيةح، وت ري اآلن 

قرى الفلسطينية الم اور . ويته  من الخطة منانشة ا عتراها  التي ن م  من  لسطينيين  ي ال
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 ونم من المحمية الطاعيية لصال  الاؤر  ا ستيطانية  ستخ امها كمناطق  راعية  011أن  تم تحويل 
 وماان بانوية وطرق.

6/62/0260، 01عرب   
 
 سبتمبر /معتقالا فلسطينياا خالل أيلول 111شهيداا و 61تقرير:  .31

 03حرار ل راسا  األسرى وحقوق اإلنسان  ي تقريره الشهري تن نال مرك  أ رائ    ي  -غ   
 لسطينييا على أي ي نوا  ا حت ل  ي  393شهي يا ارتقوا خ ل الماهي،  يما شه  الشهر اعتقال 

األراهي الفلسطينية، وشمل التقرير انتهاكا  ا حت ل احق الفلسطينيين  ي الهفة ال راية ونطاع 
 .43المحتلة عام غ   والق س واألراهي 

0/62/0260الخليج، الشارقة،   
 
 االحتالل يسمح بإدخال معدات ثقيلة إلى قطاع غزةمديرية المعابر:  .30

 431أك   م ير عام المعاار والح و   ي السلطة نظمي مهنا، أن ا حت ل وا ق على ت خال نحو 
م اليق و مهخا  ااطون من المع ا  البقيلة، التي تحتوي على ااصا  و شاحنا  و تراكتورا  و 

 تلى نطاع غ  .
كما سم  ا حت ل و قاي لمهنا اتص ير األسمات والخهروا  من القطاع الى الهفة، ألول مر  منذ 

 م.2117أح اث عام 
وأشار مهنا  ي تصري  ل  اليوم ا راعار تلى أن بمة ا تماعا  مهمة تعق  ل ى الحكومة، ا رض 

  ي القطاع.وه  ترتياا  تعنى اشأن المعاار 
سنوا ، ت خال أي من الموا  البقيلة الى القطاع، أو  7يذكر أن ا حت ل من  على م ى أكبر من 

 التص ير من  الى الهفة المحتلة.
وتأتي هذه ا  رارا  همن ما تم ا تفاق علي   ي ماا ر  ونض تط ق النار، والتي تتهمن  ت  

  مي  المعاار.
6/62/0260، فلسطين أون الين  
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 أسيرا في معتقالته منذ أشهر 02: االحتالل يعزل ""األسرى للدراسات .32
أسير  لسطيني  ي  نا ين الع ل  21أ ا  تقرير حقوني، اأن سلطا  ا حت ل اإلسرائيلية تاقي على 

 ا نفرا ية  اخل معتق تها.
يتحفظ على األسرى وأوه  مرك  حاألسرىح لل راسا   ي تقرير تص ر، اليوم األراعار، أن ا حت ل 
عاما والمحكوم  00المع ولين انفرا ياي منذ ع   أشهر، وعلى رأسهم األسير نهار السع ي المعتقل منذ 

شهراي تنق ل خ لها اين  نا ين س ون  03االس ن المؤا  م ى الحيا ، حيث أن  مع ول منذ 
 ومعتق   تسرائيلية ع  .

اية القسو  من الناحية ال س ية والنفسية، حيث وأشار تلى أن أوهاع األسرى المع ولين  ي غ
تنعكس ظروض ال نا ين السيئة على نفسيتهم وصحتهم تلى  انب سياسا  اإلهمال وا ستهتار 
الطاي المتعم   من نال ت ار  الس ون وا نقطاع عن العالم الخار ي والحرمان من ا يهيا  الحقوق 

 ه   التلفا  أو نرار  الصحض.األساسية كال يارا  وا تصال ااألهالي ومشا
6/62/0260، فلسطين أون الين  

 
 عاما لشاب فلسطيني برام هللا متهم بمحاولة قتل مستوطن  60نادي األسير: السجن  .33

م، نراراي نهائياي االس ن الفعلي لم   01|0يوم األراعار ) تسرائيلية، عسكرية أص ر  محكمةرام هللا  
 امحاولة نتل مستوطن يهو ي. عاماي احق شاب  لسطيني مت هم 04

تلق   حن س ارسح نسخة عن ، أن محكمة حعو رح  وأوه  حنا ي األسير الفلسطينيح  ي ايان صحفي
عامام من  25العسكرية التااعة ل حت ل أص ر  حكماي اس ن الشاب مصطفى عا ل الارغوبي )

اطعن مستوطن يهوي عاماي، ا عوى نيام   04شمال م ينة رام هللا، لم    ال   اي  ريما
صاات  ا راح خطر ، وذلت اتاريخ  م ينة نرب  كانون باني )ينايرم الماهي. 25ناالس وا 

الارغوبي اعترض اتنفيذ سلسلة  تن األسير القنا  السااعة  ي التلف يون العاري من  اناها، نال 
من أية  هة، ه ما  ه  أه اض تسرائيلية خ ل السنوا  الماهية، وأن  يعمل  ون أية مساع   

يهو ي، و ق  اطعن مستوطن ون  سعى لقتل  ن ي تسرائيلي غير أن  لم يتمك ن من ذلت  قام
أن النيااة العامة اإلسرائيلية  ا  عارا  اإلسرائيلية. ولفت  القنا  على مونعها اإللكتروني، تلى

عم ، ومحاولة  ئحة اتهام ه  الشاب مصطفى الارغوبي، ونسا  ل  ح ريمة القتل غير ال و  ه 
 حيا   األسلحة وصناعتهاح.

6/62/0260، قدس برس  
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 " يعقد جلسة حوارية لتدارس األوضاع الفلسطينيةلشخصيات المستقلةاتجمع " .34

، عق    لسة حوارية «منت ى  لسطين»اماا ر  من الت م  الوطني للشخصيا  المستقلة   لن ن
مختار  من الشخصيا  السياسية والفكرية  احب  وت ارس  األوهاع الفلسطينية، شارك   يها نخاة

والح اية الفلسطينية، اه ض الخروج امقترحا  عملية ومح    تسهم  ي تمتين األ ار السياسي 
الفلسطيني لموا هة تح يا  المرحلة، اع  الع وان اإلسرائيلي على نطاع غ  ، وخطاب الرئيس 

 محمو  عااس أمام ال معية العامة لألمم المتح  .
  ال لسة حوارا  ونقاشا  أ مع  على هرور  تفعيل كل مكامن اإلرا   والقو  والعطار ل ى وشه 

الشعب الفلسطيني، وخلق حالة من الحرات المتواصل على  مي  األصع   وصو  تلى الحق 
ل نة تفعيل »وخر   ال لسة ام موعة من التوصيا  كان من أهمها تفعيل عمل  الفلسطيني.

وأوصى المشاركون اهرور  العمل على تأسيس تحالض إلنهار «. رير الفلسطينيةوتطوير منظمة التح
ا حت ل، نائم على أساس الشرعة ال ولية، لحماية القهية الوطنية والنأي ا ي ااي اها عن كل 

 المحاور التي ي ري ترتياها  ي المنطقة.
ا  تلى طريق مس و ، و ي موهوع المفاوها  ا م  المشاركون على أن   ي ظل وصول المفاوه

وع م   وى ال خول  ي مفاوها    ي   و ق األسس التي كان  عليها سااقا،  من الهروري اآلن 
العمل على تعا   ت ويل القهية الفلسطينية، واستكمال ا نهمام تلى مؤسسا  وهيئا  ومنظما  

 مها.األمم المتح  ، واما يمكننا من م حقة تسرائيل، ك ولة وأ را ، على  رائ
0/62/0260القدس العربي، لندن،   

 
 األقصى في عيد األضحى المسجد غزّيون يصّلون في  ":الحياة" .35

تن تسرائيل « الحيا »نال  مصا ر  ي هيئة الشؤون الم نية الفلسطينية لر    تحي صا اح -غ   
  سنة اأ ار الص    ي المس  91ستسم  لمئا  ع   من الفلسطينيين ممن تت او  أعمارهم 

 األنصى الماارت  ي الق س المحتلة  ي عي  األهحى الماارت، وذلت للمر  األولى منذ سا  سنوا .
وأها   المصا ر أن ا تصا   مستمر  م  سلطا  ا حت ل  ي شأن ع   األيام التي ستسم  

وأوهح  أن سلطا  ا حت ل ستسم  لنحو «. تير »اها ل خول المصلين عار حا   اي  حانون 
االتو   تلى الق س المحتلة يومياي اعتااراي من أول أيام العي  الذي يوا ق السا  المقال، « غ ي» 311

 ولم   ب بة أو أراعة أيام.
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 ي كل أيام السا ،  إن من « تير »وأشار  تلى أن  اساب عطلة السا  ل ى اليهو  وا غ ق حا   
سا  المقال، أو أن تا أ االسماح لهم اعتااراي المحتمل أن تفت  سلطا  ا حت ل الحا   استبنائياي ال

من باني أيام العي ، أي األح  المقال. ولفت  تلى أن هنات احتمال أن تسم  سلطا  ا حت ل 
 اإ خال ال  عة األولى من الراغاين  ي أ ار الص    ي المس   األنصى غ اي.

0/62/0260الحياة، لندن،   
 
 خان يونس: قوات االحتالل تتوغل وتجرف أراضي زراعية .36

محم  ال مل  نفذ ع   من ال اااا  ترا قها  را ا  عسكرية تسرائيلية، عملية توغل  -خان يونس  
مح و   صااح أمس، استه    األطراض الشرنية من ال   الفخاري، الوانعة امحاذا  خط التح ي  حخط 

 يونس.اله نةح،  نوب شرني محا ظة خان 
ونال ع   من الم ارعين من سكان الال  ، تن ع  ا من ال اااا  واآلليا  العسكرية المصفحة، كان  
متونفة على خط التح ي   نوب شرني المحا ظة، حانطلق  من اوااة حشراب العسلح، وتق م  

 عشرا  األمتار  ي ات اه ال رب، وتمرك   االقرب من اساتين وم ارع.
آلية، سيطر  على  02ة وشهو  عيان، أن اآلليا  المتوغلة وع  ها نحو وأوهح  مصا ر محلي

اعض الشوارع  ي المنطقة المذكور ، نال أن تا أ ال را ا  اتنفيذ عمليا  ت ريض متفرنة  ي منطقة 
 التوغل، أن م  خ لها على تح اث ع   من الحفر العميقة، وتسوية األرض  ي المنطقة.

0/62/2600األيام، رام هللا،   
 
 محتجون فلسطينيون يدعون السعودية لمقاطعة شركة حراسات بريطانية دانماركيةرام هللا:  .37

وم األراعار، السلطا  السعو ية ي عا محت ون  لسطينيون،   ا ناهول، نيس أاو سمر  -رام هللا 
ر عن الاريطانية ال انماركية للحراسة واألمن، وا ست نام” G4S ي  ور تس )“تلى مقاطعة شركة 

 خ ماتها خ ل موسم الحص.
 ار ذلت خ ل ونفة احت ا ية شارت  يها العشرا  من الفلسطينيين ا وار المنار  )أكار ميا ين رام 
هللام، وسط الهفة ال راية، است ااة ل عو  من الل نة الوطنية للمقاطعة )غير حكوميةم وامشاركة 

 منظما  أهلية، و ق مراسل وكالة األناهول.
مشاركون  ي الونفة   تا  تطالب اونض تعامل ال ول العراية والسعو ية اصفة خاصة م  ور   ال

 ي تو ير مع ا  لل يا اإلسرائيلي وللمستوطنا   ي الهفة ” التورط”الشركة، متهمين تياها ار
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 ال راية، وت هي  مراك  احت ا  معرو ة اتعذياها للمعتقلين الفلسطينيين، وهو ما لم يتسن اشكل  وري
 الحصول على ر  اشأن  من الشركة.

0/62/0260القدس العربي، لندن،   
 
 مواطناا بينهم أطفال 06إصابات خالل شن االحتالل حملة مداهمات بالضفة واعتقال  .38

مواطناي من محا ظا  الهفة، خ ل حملة  29حو اح  اعتقل  نوا  ا حت ل امس،  -محا ظا  
 يب خ لها الع ي  من المواطنين اا ختناق.م اهما  وانتحاما  تخللتها موا ها  اص

اي  و  الخليلو  نين و ائ  ا عتقا   خ ل حملة م اهما  نفذها ا حت ل اع   مناطق أار ها  
ونال  مصا ر أمنية، تن نوا  كاير  من  يا ا حت ل المع    ااآلليا  العسكرية، انتحم  . لحم

تط ق للرصاص الحي والمع ني ونناال الصو   مخيم الفارعة،  ي ساعا  الف ر األولى، وسط
 وال ا  المسيل لل موع.

0/62/0260األيام، رام هللا،   
 
 طن حصمة ماليين 1مليون طن أسمنت و 6.1وثيقة رسمية: إعمار غزة يحتاج لنحو  .39

حصل  صحيفة ا نتصا ية على وبيقة رسمية تاين األرنام الحقيقية   خاص – ري   اإلنتصا ية 
ا ل التي  مر  اشكلي كلي و  ئي خ ل الع وان اإلسرائيلي على نطاع غ  ، وكم هي لع   المن

 ا حتيا ا  ال  مة لكل وح   سكنية من أ ل تعا   انائها.
ألض وح   سكنية، وألفين وح   تحتاج تلى  02واين  الوبيقة أن ع   المااني التي  مر  كلياي تالع 

ألض اشكل طفيض ومتوسط، تها ة تلى  91لع، ونحو آ ض متهرر  اشكل اا 01ت عيم عا ل، و
 كيلومتر من الطرق الرئيسية والفرعية. 73مانى عام، و 93

طن من الح ي ، 227،911و  األسمن وذكر  أن تعا   تعمارها يحتاج تلى مليون ونص طن من 
س الكمية المطلواة من الايسكور  ت ماليطن،  يما ال   4،922،111 أنواعهاوالحصمة ا مي  

 طن.51،111طن، وا  مالي الكمية المطلواة من الايتومين 0،731،111
وما تاقى من  2104ألض وح   سكنية  مر  اشكل كلي خ ل ع وان  02وذكر  الوبيقة أن نحو 

طن ليالع ت مالي 011الحروب السااقة، مشير  تلى أن كمية ا سمن  المطلواة للوح   الواح   
 .0،211،111الكمية المطلواة ال
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طن، 044،111اإ مالي الكمية ال    طن02ب ن ر  الوبيقة كميا  الح ي  المطلواة للوح    كما
طن للوح   لتصل ت مالي الكمية 5111 يما ال   الكميا  المطلواة من الحصمة ا مي  أنواعها 

 طن.5،911،111المطلواة الى 
ت عيم عا ل لعناصرها ا نشائية من  هة بانية، ذكر  الوبيقة أن ع   الوح ا  السكنية التي تحتاج 

طن  يما ال   ت مالي الكمية 4وح   ن ر  كميا  األسمن  المطلواة للوح   2،111ال   نحو 
ون  ال   ت مالي الكمية المطلواة الى 0،3طن،  يما ن ر  كميا  الح ي  المطلواة للوح   3،111
الكمية  ت ماليطن لتصل 09 هاأنواعطن،  يما ال   الكميا  المطلواة من الحصمة ا مي  5،911

 طن.52،111المطلواة 
، و ق الوبيقة التي 01،111و ي نفس السياق، ال   الوح ا  السكنية المتهرر  اشكل االع تلى 

طن، 091،111لتصل ا مالي الكمية المطلواة الى  طن09ب ن ر  كمية ا سمن  المطلواة لها 
طن، 51،111لى ا مالي الكمية المطلواة لتصل ا طن9ب  يما ن ر  كميا  الح ي  المطلواة 

لتصل ا مالي  طن31ب وال   كميا  الحصمة ا مي  أنواعها للكمية المطلواة للوح   الواح   
 طن.311،111الكمية المطلواة 

وماتاقى من الحروب 2104كما ال   الوح ا  السكنية المتهرر  اشكل طفيض ومتوسط  ي ع وان 
طن من األسمن ،  يما ال   الكميا   0تحتاج كل وح   منها ألض وح    91السااقة ن  ال   

 طن.03،111طن لتصل ا مالي الكمية المطلواة 1،5المطلواة من الح ي  ب
لتصل ا مالي  طن3ب ون  ن ر  كميا  الحصمة ا مي  أنواعها للكمية المطلواة للوح   الواح   

 طن.511،111الكمية المطلواة 
شارع ص ح ال ين وشارع  الكرامة، استكماللطرق ا نليمية )شارع و يما يتعلق اإعا   تعمار ا

كم ذكر  الوبيقة أن ت مالي الكمية المطلواة  73متفرنةم التي يالع طولها  الاحر، أهرار
طن ح ي ،  يما ن ر  كميا  الحصمة ا مي  أنواعها الى 23،111طن أسمن ، و33،111

 طن.51،111و الايتومين طن، 0،731،111طن، وكميا  الايسكورس 541،111
مانى، حيث ن ر  93وذكر  الوبيقة أن ع   المااني العامة التي  مر  خ ل الحرب وصل  الى 

الكميا   ت مالي طن، وال  7،111طن، والح ي  31،111كمية ا سمن  المطلواة إلعا   تعمارها 
 طن.031،111 أنواعهاا مي   المطلواة للحصمة

6/62/0260 ،االقتصادية أون الين، غزة  
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 6661مليون دوالر استفادت من قانون تشجيع االستثمار منذ  116،1مشاريع برأس مال  .41
أعلن القائم اأعمال م ير عام هيئة تش ي  ا ستبمار هيبم الوحي ي ان    ااراهيم أاو كاما -رام هللا 

لاا  الع ع   ط 2100وتع يل   ي  93ونانون  93منذ ص ور نانون تش ي  ا ستبمار عام 
طلاا  795طلاا حيث صا ن  على نحو  975المشاري  التي تم  معال تها من نال الهيئة نحو 

  و را أميركيا. 390،329،300اإ مالي رأس مال ن ره 
وأشار خ ل ورشة الطاولة المست ير  التي عق ها أمس معه  أاحاث السياسا  ا نتصا ية 

  رصة عمل. 23،153نحو الفلسطيني )ماسم الى أن هذه المشاري  خلق  
0/62/0260الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 كمية بضائع غزة رغم اتفاق التهدئة "إسرائيل"خبير اقتصادي يؤكد خفض  .40

 ي نطاع غ   أن أحوال السكان لم  ا نتصا يةأك  خاير مختص االشؤون   أشرض الهور -غ   
ة األخير، الذي أونض الحرب، ونص على يطرأ عليها أي ت يير اع  اكبر من شهر من اتفاق الته ئ

 ت خال تسهي   للسكان المحاصرين.
وكتب ال كتور ماهر الطااع، الخاير ا نتصا ي أن  اع  أن انته  الحرب الاشعة الهروس التي 

يوما، واع  مفاوها  متعبر  غير مااشر   30شنتها تسرائيل على نطاع غ   واستمر  على م ار 
 صرية، لم يت ير أي شير على حيا  السكان.م  تسرائيل وارعاية م

االمعاار  والتنويها  الخاصةوأشار تلى أن  خ ل  تر  المفاوها  ص ر  الع ي  من التصريحا  
 كا ة »لكن  لم يطرأ اي ت يير، مؤك ا على هرور   ت  كامل لمعاار نطاع غ   الت ارية، مهيفا 

كرم أاو سالم وهو الوحي  الذي يعمل حتى اللحظة معاار نطاع غ   الت ارية م لقة ااستبنار معار 
 «.و ق اآللية السااقة لما نال الحرب على نطاع غ  

وأك  الطااع أن  لم يت ير أي شير على آلية عمل المعار من حيث ساعا  العمل وع   الشاحنا  
ع ي  من السل  الوار  ، ونوع وكمية الاهائ  الوار  ،   تا تلى أن تسرائيل   ت ال تمن   خول ال

 والاهائ  والموا  الخام والمع ا  واآلليا  والماكينا  وعلى رأسها موا  الانار.
وتطرق تلى تصريحا  لقا   تسرائيليين حول تسهيل حركة العمل  ي المعاار، واعتارها تهلي ، 
 وهرب مب  لتصريحا  و ير ال يا موشي  يعلون التي نال  يها تن تسرائيل تعمل على تباي 
استقرار األوهاع وتوسي  منطقة الصي  حتى ستة أميال احرية، و يا   ع   الشاحنا  التي ت خل 

 شاحنة. 531شاحنة تلى  231القطاع يوميا عار كرم أاو سالم من 
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وأوه  الخاير ا نتصا ي أن  ومن خ ل رص  حركة الشاحنا  الوار   عار معار كرم أاو سالم 
 3150   الشحنا  الوار   خ ل الشهر األول لونض تط ق النار خ ل  تر  شهر الته ئة الع ع

شاحنة مساع ا  تغابية للمؤسسا  ال ولية  0297شاحنة للقطاع الخاص، و 5794شاحنة منها 
من ت مالي الوار ا ، و الع متوسط ع   الشاحنا  اليومية  %23العاملة اقطاع غ  ، وهي تشكل 

ل تلت الفتر ، كما تم توري  كميا  نليلة من ا سمن  لم شاحنة خ 095الوار   تلى نطاع غ   
 %23طنا للمؤسسا  ال ولية خ ل  تر  شهر من ونض تط ق النار وهي ما تمبل  2099تت او  

 من احتيا ا  نطاع غ   اليومية لما   ا سمن .
لمناظر  من وامقارنة ع   الشاحنا  الوار   خ ل الشهر األول من ونض تط ق النار م  الفتر  ا

اذ الع ع   الشاحنا  الوار    ي  %5ن   انخفاض ت مالي الوار ا  انساة  2105العام الماهي 
 شاحنة. 3099تلت الفتر  

ولف  تلى أن  على صعي  المساحة الصي  المسموح اها للصيا ين لم تلت م تسرائيل اانو  اتفاق ونض 
 أميال. 9مي ي تا أ ت ري ياي من  02ار لمسا ة تط ق النار الذي يقهي االسماح لصيا ي غ   ااإلاح

0/62/0260القدس العربي، لندن،   
 
 "إسرائيل"األكاديمية الدولية للفنون في رام هللا يستعّدون لمحاكمة في فنانون  .42

تستع  م موعة من ط ب األكا يمية ال ولية للفنون  ي رام هللا لمقاها    محم  السمهوري –رام هللا 
 رائمها احق الشعب الفلسطيني  ي م ينة  هاي الهولن ية. الم موعة التي تو ه   تسرائيل، على

الهولن ية للفن الح يث، شارك  م  ط ب الما ستير  ي « ستروم»من رام هللا ا عو  من مؤسسة 
األكا يمية الملكية الهولن ية للفنون،  ي الاحث واستخ ص النتائص حول كيض يعيا اإلنسان 

  ا حت ل، وما يساا  ذلت من انتهاكا  ونتل وت مير يومي احق الفلسطيني الفلسطيني تح
 وأره .
لمقاها  من ينتهت حقوق اإلنسان، ومن خ ل  « نراكم  ي  هاي»ر ع  شعار « ستروم»مؤسسة 

أنام  ورا عمل وتق يم أ كار م  الط ب الفلسطينيين و م ئهم من  نسيا  أخرى  ي األكا يمية 
 هولن ا.الملكية  ي 

يعار عن ته ي  »مشرض الورشة من ال انب الفلسطيني الفنان خال  حوراني نال تن عنوان ال يار  
، مشيراي «ل حت ل اإلسرائيلي امحاكمت   ي محكمة ال نايا  ال ولية والتي تتخذ من  هاي مقراي لها

ُ رس  أاعا ه، وم ى  الذي« الون »تلى أن المشروع الذي تم ا تفاق علي  لمقاها  تسرائيل هو 
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انتهاكها لون  اإلنسان الفلسطيني عار الحوا   وا عتقال اإل اري والس ون وتعطيل الحيا  وتأخير 
 الناس عن شؤون حياتهم اليومية.

0/62/0260الحياة، لندن،   
 
 مارادونا في طريقه لتدريب منتخب فلسطين"سما":  .43

خاصة الفلسطينية والروسية، أن أسطور  كر  الق م ذكر  ع   وسائل تع م عالمية،   سما –رام هللا 
األر نتيني،  يي و أرمان و مارا ونا، مرش  لت ريب المنتخب الفلسطيني لكر  الق م  ي اطولة آسيا 

 العام القا م.
وذكر  التقارير أن ا تحا  الفلسطيني لكر  الق م وصل لمراحل متق مة   يا من المفاوها  م  ن م 

ر نتين السااق، وأنهم  ي الطريق لكسب خارات  لي رب المنتخب الفلسطيني  ي وم رب منتخب األ
 اطولة كأس آسيا.

وكان رئيس ا تحا  الفلسطيني لكر  الق م،  اريل ر وب، صرح سااقيا أن م رب المنتخب سيكون 
تخب  لسطينييا، لكن مسؤولين  ي ا تحا  نالوا أن الرغاة او و  اسم كاير يعطي   عة كاير  للمن

 وي ي  من  رص .
6/62/0260وكالة سما اإلخبارية،   

 
 بطولة االنتصار الفلسطيني للكاراتيه كيوكوشنكاي  :لبنانفي  "رياضةللالمؤسسة الفلسطينية " .44

 ي تطار ا حتفال اانتصار المقاومة  ي  لسطين، وتكريماي لشه ار معركة العصض المأكول، انام  
شه ار »اهة  ي لانان اطولة للكيوكوشنكاي كاراتي ، تح  عنوان المؤسسة الفلسطينية للشااب والري

 عااي من ساعة أن ية من مخيما  لانان، تنا سوا  ي مختلض  71، شارت  يها »ا نتصار الفلسطيني
 الفئا  واألو ان.

احهور حش  من ال مهور، تح ث المسؤول السياسي لحركة حماس  ي م ينة صي ا أيمن شناعة، 
على تفاعلها م  ا نتصار، وو   رسالة تلى النوا ي يلفتها الى هرور  ا هتمام اهذا   شكر المؤسسة

ال يل الذي سيكون  ي مق مة مسير  التحرير والعو  . اع ها، حيا م ير المؤسسة الفلسطينية للشااب 
هم  ي والرياهة الل نة المشر ة على النشاط، كما حيا النوا ي المشارك  وم رايها، وأبنى على  هو 

 تطوير اللعاة  ي مخيما  لانان، واع اي ااذل ال ه  لتأهيل الرياهة  ي مخيما  لانان وتطويرها.
6/62/0260المستقبل، بيروت،   
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 السيسي هو كنزهم الجديد وحليفهم األبرز في العالم العربيتؤكد أن  شخصيات إسرائيلية بارزة .45

 I24ئيلية اار    ي ارنامص حواري على ننا  شارك  ب ث شخصيا  تسرا  هير أن راوس  -الناصر  

News  ،اإلسرائيلي ة، التي تاث ااإلن لي ي ة والفرنسي ة والعراي ة، وهم سياسي ور ل أمن ومحللة صحفية
، عا  الفتاح السيسي، والب بة هم   اني أيالون، نائب و ير الخار ية  للنقاا حول الرئيس المصري 

اإلسرائيلي  الساق  ي الو يا  المتح    األمريكي ة، و نيتسان نوريئيل اإلسرائيلي  السااق، والسفير 
رئيس هيئة مكا حة اإلرهاب السااق، وطال شناي ر، صحا ية تسرائيلية اار   ومحللة وصاحاة 

 ُم ون ة. 
الب بة أ معوا على أن  الرئيس المصري  السيسي هو كن هم ال  ي ، وحليفهم األار   ي العالم 

. اإلسرائيليون الب بة أ معوا على أن  الحل هو ن ع س ح حماس من خ ل استن اض  العراي 
صواريخها م  استمرار حصار السيسي لها لمن   خول صواريخ   ي  ، وأن  ت راة ن ع األسلحة 
الكيميائي ة السوري ة ُيمكن تكرارها م  س ح حماس، وعا روا عن أملهم  ي أْن ُيساهم الرئيس المصري  

، على الرغم من أن   خ ل المحا با  التي ساق  اإلع ن األخير عن  ي  تحقيق المطلب اإلسرائيلي 
ا ناطعيا ت راج نهية ن ع س ح  الته ئة اين تسرائيل والُمقاومة الفلسطيني ة، ر ه  مصر ر هي

ل  تن  الُمقاومة على أ ن   الُمفاوها  غير المااشر  التي  ر   ي القاهر . الصحا ية شناي ر نا
 هو  الرئيس المصري  السيسي إلغ ق األنفاق هو عمل كاير،   تةي تلى أن  الرئيس المع ول، 

 محم  مرسي لم يُقم اذلت، ومؤك   ي على أن  السيسي يملت اإلرا   لمواصلة هذه العملية.
 6/62/0260رأي اليوم، لندن، 

 
 "إسرائيل"ق العسكري مع المّيزات الكامنة في التنسييدرك السيسي باحث إسرائيلي:  .46

نال الااحث اإلسرائيلي  أ رايم كام، نائب رئيس مرك  أاحاث األمن القومي    هير أن راوس  -الناصر  
، تنَّ رئاسة الُمشير عا  الفت اح السيسي لمصر هي أمر  ي  لل اية االنساة إلسرائيل،  اإلسرائيلي 

ون إلسرائيل اع ائية، على ح   تعايره. وتاا   حكم  أ هل اكبير من اإلخوان المسلمين الذين ينظر 
الااحث، الذي ساق وش ل منصب مساع  شعاة الاحث  ي شعاة ا ستخاارا  العسكري ة اال يا 

، و  ُيشكت استراتي يةاإلسرائيلي  )أمانم، تاا  نائ ي تن  السيسي ينظر تلى الس م م  تسرائيل كبرو  
   سوض يحترم معاه   الس م، نال كام. ي هرورتي ، ون  أعلن على المأل أن  



 
 
 

 

 
           31ص                                     3311 العدد:     0/62/0260ميس الخ التاريخ:

 

وأهاض  ي  راسة نشرها على مون  المرك  اإللكتروني  نائ ي تن   من منطلق عمل   ي السااق 
كرئيس ل ستخاارا  وو ير لل  اع، ُي رت السيسي المي  ا  الكامنة  ي التنسيق العسكري  م  تسرائيل، 

عسكري  لمعاه   الس م، من خ ل التفاهم م  تسرائيل، كما أن   أعرب عن اهتمام  اتع يل المحلق ال
وهو ما سُيمك ن مصر من تع ي  سيطرتها على سينار ون رتها على موا هة اله ما  اإلرهااية 

 وتهريب الس ح  ي شا  ال  ير ، على ح   تعايره.
 تراض أن   كذلت يرى  ي حركة )حماسم تنظيميا ترهااييا يرتاط ااإلخوان الُمسلمين، ويمكن ا 

سُيواصل عمليا  ونض تهريب الس ح من سينار لقطاع غ  ، على ح   نول . و ا  نائ ي تن  هذا النهص 
.   تيا تلى أن   من هذه  يهمن هكذا الكبير من التفاهم والتعاون م  تسرائيل  ي الم ال األمني 

ر على خ ض ما اتفق الناحية  ق   عل  تسرائيل الصواب عن ما سمح  لمصر انشر نوا  اسينا
علي   ي معاه   الس م، وعن ما عمل  أمام اإل ار  األمريكية على تقليل ا حتكاكا  اينها واين 

 القيا   المصرية، نال كام.
 6/62/0260رأي اليوم، لندن، 

 
 "قلب النظام": اإلخوان وحماس خططوا لـ" يزعمأمن الدولة المنحل"جهاز  رئيس .47

 الرحمن يوسض، مساع  أول و ير ال اخلية، رئيس  ها  أمن ال ولة كرر اللوار حسن محم  عا
، «نهية القرن»يناير، المعرو ة ار 23نهية نتل المتظاهرين خ ل بور    ي، المتهم «المنحل»

اتهاما  أركان نظام الرئيس األساق حسنى ماارت ل ماعة اإلخوان المسلمين وحركة حماس وح ب 
عم  الا  ، خ ل المظاهرا  العارمة ه  النظام،  التيون أبنار الفوهى ، اانتحام الس اللانانيهللا 

 سنوا . 4ماارت عن السلطة نال نحو  اتخليانته   والتي
نهية انتحام الس ون المتهم  يها الرئيس   يشها ت ، األراعار، أمام المحكمة،   يونال عا الرحمن، 

تم رص  تسلل اعض  2100يناير  29يوم   يالمع ول محم  مرسى وع   من نيا ا  اإلخوان، تن  
من سينار اع  ا تفاق م  ا و سينار، ونام  تلت العناصر  اللانانيالعناصر الفلسطينية وح ب هللا 

امحا ظة  نوب سينار،  المرك يااله وم اشراسة على المقار الشرطية وأمن ال ولة ومعسكرا  األمن 
تلت المنطقة، منوها   ياور ل   ، وترا ع  عناصر التأمين واحتلوا شريطيا ح و ييا ام ينة ر  ، الم 

اأن تلت المنطقة و قيا  تفانيا  الس م اها تسلي  مح و ، وكان  العناصر المها مة تستحوذ على 
 ، واعت   على المنشآ  الشرطية، ما أ ى تلى ترا   تلت القوا .رااعيأسلحة بقيلة وسيارا      
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م موعا  من هذه العناصر تلى م ينة اإلسماعيلية وتو ع  تلى  وعقب ذلت، انطلق »وأهاض  
النطرون، والاعض تلى محا ظة  وا يم موعا ، ات   اعهها تلى محا ظة الاحير ، حيث س ن 

 «.المظاهرا   ي عال والمرج والاعض تلى القاهر  للمشاركة  أاو س نيالقليواية نحو 
 0/62/0260المصري اليوم، القاهرة، 

 
 ارتكب الجريمة  "الموساد": "ذبحة رفح الثانيةم"دفاع  .48

، تن «مذاحة ر   البانية»نهية   يعا ل عوض، عهو  ريق ال  اع عن المتهمين  المحامينال 
تشير تلى أن منفذ ال ريمة هو  ها  الموسا   السيسيالفتاح  هنات تصريحا  للرئيس عا 

 .اإلسرائيلي
القاهر ، المنعق   امعه  أمنار الشرطة اطر ،  مرا عت  أمام محكمة  نايا   يوأهاض عوض، 

 ريمة كاير    يترت مرتكاوها  لي   أي»األراعار، أن هذه التصريحا  المنسواة للسيسى تقول  
 «.يبا  ت انتهم، تكون االهرور  من ت اير  ها  كاير

أمامها عا ل ، ويحاكم  هميعق   ارئاسة المستشار محم  شيرين  التيال لسة   ي، المحاميوتاا  
القهية أاريار وليس  لهم ع نة   يآخرون، تن ك م رئيس ال ولة يؤك  أن المتهمين  54حاار  و

االحا ث، مش  ا على أن مستواهم الاسيط، ع و  على كونهم   ي ي ون القرار  والكتااة، كلها أمور 
   تؤهلهم لتنفيذ  ريمة منظمة على هذا المستوى.

، مش  ا على أن    مستفي  من «ر   البانية»ات اير حا بة « اإلسرائيليالموسا  »واتهم عوض 
، يه ض تلى انقسام المصريين خار يح وث شرخ اين الشعب والشرطة وال يا سوى  ها  

  ي اإلسرائيليوتشتيتهم، م ل  على ذلت اصور تعذيب الهااط المصريين الذين أسرهم ال يا 
-الستةحرب األيام   ييمابل مشاه  األسرى « شه ار ر  » ، مشيرا تلى أن مشه  تقيي 97حرب 
 ح  وصف . على

 0/62/0260المصري اليوم، القاهرة، 
 
 ة ألطفال غزةحقائب وقرطاسية خاصة وأدوي األردن: .49

نطاع غ   أمين عام الهيئة الخيرية األر نية الهاشمية أيمن المفل  وم ير ت ار   تلىوصل   اترا
ونال  ة األر نية المهن س محم  الموا    على رأس نا لة مساع ا    ي  .األ ما  االقوا  المسلح

 عا  هللانطاع غ   ونحن نحمل عي ية الملت  تلىالمفل   ي تصري  لمراسل حاتراح  ي غ  ، حوصلنا 
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تت امن م  حلول عي   وأ وي ، وأنهاالباني ألطفال نطاع غ   وهي حقائب ونرطاسية خاصة 
 العام ال راسي  ي القطاعح.األهحى الماارت وا ر 

ح المخصصة إليوار الكر  انا وأعلن أن  تم ا نتهار من األمور الفنية المتعلقة االايو  المتنقلة ح
األسر التي  ق   منا لها  ي نطاع غ   م  ال ها  المسؤولة  ي السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرا 

 كر ان. 2111 تلى الكر  انا تلى أن  تم ر   ع   
 0/62/0260الغد، عمان، 

 
 التوجه لمجلس األمنعباس الجامعة العربية تؤكد دعمها لقرار  .51

أك    امعة ال ول العراية م   يا، اليوم األراعار،  عمها لقرار الرئيس   مرا   تحي -القاهر  
الفلسطيني محمو  عااس التو   تلى م لس األمن، لطلب تنهار ا حت ل اإلسرائيلي على األراهي 

 الفلسطينية.
ونال السفير محم  صاي  األمين العام المساع  رئيس نطاع  لسطين واألراهي العراية المحتلة،  ي 
تصريحا  للصحفيين اليوم األراعار، تن  خ ل اهعة أسااي  سيتو   أاو ما ن تلى م لس األمن، 

 ول كبير ، مشيريا  ا عم عراي كامل، وانار على نرار سااق من م لس ال امعة، واع  مشاورات  م 
  ي ذا  الون  تلى أن الكل يترنب مونض الو يا  المتح   اساب حالفيتوح.

ووصض السفير صاي ، انتقا  أمريكا لخطاب الرئيس حأاو ما نح أمام األمم المتح    ي  ورتها الر 
ا االقول  حتن الو يا  المتح   تترت المتطر ين اإل99 سرائيليين كي ين  وا ، ارحالظاهر  السلايةح، متهكمي

 االخطاب، لكنهم لم يق موا شيئا تي ااييا ا ي ح.
ونال صاي   حسنرى مونض الو يا  المتح   التي ي ب أن تعلم أن لها رصي ا  ي المنطقة وحتى   

 تخسر رصي ها ي ب أ  تكيل امكيالينح.
 0/62/0260الشرق، الدوحة، 

 
 نيينقطر تؤكد ضرورة حل محنة الالجئين الفلسطي .50

أك    ولة نطر على هرور  تي ا  حل عا ل لمحنة ال  ئين الفلسطينيين ووه  ح    ننا – نيض 
لمأساتهم ومعاناتهم اساب السياسا  والممارسا  ال تنسانية وغير المشروعة التي تواصل تسرائيل 

تي حرموا منها انتها ها ه  أانار الشعب الفلسطيني، ولكي ينعموا اا ستقرار والس م والع الة ال
ألم  طويل، وذلت على أساس القانون ال ولي ونرارا  األمم المتح   ذا  الصلة، اما  ي ذلت نرار 
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، وعلى اعتاار أن الحل العا ل لقهية ال  ئين الفلسطينيين يعتار من أح  094ال معية العامة رنم 
ة، ولتحقيق األمن وا ستقرار أهم الركائ  األساسية للتوصل تلى حل  ائم وشامل للقهية الفلسطيني

  ي المنطقة.
 ار ذلت  ي الكلمة التي ألقاها السي  المهن  الحما ي نائب المن وب ال ائم ل ولة نطر ل ى مكتب 
األمم المتح   ا نيض خ ل ال ور  الخامسة والستين لل نة التنفيذية لارنامص المفوض السامي 

 المفوهية السامية لشؤون ال  ئين.
 0/62/0260الدوحة، الشرق، 

 
 براعم الزيتون حملة في طهران يطلقها نشطاء إيرانيون لدعم أيتام غزة .52

 ي طهران ” الم م  ال ولي لألمة الواح  “أطلق نشطار تيرانيون ينتمون تلى  عمر هواا  –طهران  
 حملة ل م  المساع ا  اإلنسانية من شخصيا   نية و امعية ورياهية تيرانية اه ض  عم أيتام

 الحرب األخير  على نطاع غ  .
وأطلق الم م  وهو تح ى مؤسسا  الم تم  الم ني  ي تيران حملة ل م  التارعا  كذلت عار 

على أن يتم تق يم ” http://unified-ummah.com/payment-qods.php” مونع  اإللكتروني
 المساع ا  تلى األطفال األيتام  ي غ   تلى ب بين طف ي شهرياي.

التااعة للحرس البوري اإليراني عن تنامة أراعين ألض ” الااسيص“ن متصل أعلن  نوا  التعائة و ي شأ
محطة  ي أنحار تيران، ل م  المساع ا  الما ية ألهالي نطاع غ   منذ األراعار وتستمر حتى 

هذه “أن ” الااسيص“ال معة المقال، ونال اسماعيل أحم ي نائب رئيس الع نا  العامة  ي 
 074لق   مر  الحرب على غ   “وأهاض   ” ع ا  الما ية ستخصص إلعا   تعمار غ  المسا

ألض  لسطيني  ي نطاع غ    013ايتاي  مرها الع وان مما  عل  2411م رسة اشكل كامل، ونحو 
لى  انب ذلت ل ينا “، ونال   ”من  ون مأوى هذه المساع ا  المالية مخصصة إلعا   اإلعمار وا 

 ”.الهفة ال راية كما أوصى نائ  البور  وهذه الخطط ني  المتااعةخطط أل ل تسلي  
مسااقة عالمية للكاريكاتير حول الحرب األخير  على ” اي  الكاريكاتير اإليراني“من  هة أخرى نظم 

مواهي  الكاريكاتير “نطاع غ  ، ونال مسعو  ش اعي طااطاائي رئيس اي  الکاريکاتير اإليراني تن 
م ال راي عن ال رائم اإلسرائيلية، و رائم نتل األطفال، وصم  شيوخ العرب تشمل صم  اإلع 

وأهاض   ع و  على ذلت ح  نا شخصيا  معينة ليتناولها الفنانون ” والشيطان األمريكي األكار
وهي الرئيس اإلسرائيلي السااق شمعون ايري ، ورئيس الو رار اإلسرائيلي السااق تيهو  أولمر ، 
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يكي اارات أوااما، والملت السعو ي الملت عا  هللا، وملت الاحرين حم  ان عيسى آل والرئيس األمر 
خليفة، ورئيس الو رار الاريطاني  يفي  كاميرون، الرئيس الفرنسي  رانسوا هو ن  والمستشار  األلمانية 

 ”.أن ي  ميركل
 0/62/0260رأي اليوم، لندن، 

 
 ازين إسرائيليين مزورينالسجن إليرانيين في كينيا الستخدامهما جو  .53

رويتر   أص ر  محكمة كينية أمس األراعار حكما االس ن عامين على ايرانيين اعتق   –نيرواي 
امو ب نوانين مكا حة ا رهاب او     غرامة كاير  اع  ان أنرا ااستخ ام  وا ين اسرائيليين م ورين 

 لل خول الى الا   الشهر الماهي.
رهاب الكينية ا بنين ل شتااه  ي تخطيطهما لشن ه وم  ي الا   اينما واعتقل  شرطة مكا حة ا 

ساتمار ايلول مت هة الى ال يكا. ولم يته   03كانا يستع ان لركوب طائر  من مطار نيرواي يوم 
ما اذا كان  مخاوض المسؤولين من ه وم محتمل ن  انته . كما لم يته  ما اذا كان ا بنان وهما 

  و رام. 22422فلتان من عقواة الس ن اذا     كل منهما غرامة ن رها مليوني شلن )ر ل وامرأ  سي
ونه  المحكمة اتسليم المتهمين  ور استكمال العقواة الى ا  ار  المسؤولة عن ال  ئين. وأمامهما 

 يوما  ستئناض الحكم. 04
 0/62/0260القدس العربي، لندن، 

 
 والفلسطينيين "سرائيل"إضع الراهن بين وباما يدعو لبذل جهود لتغيير الو أ .54

ه ط الرئيس ا مريكي اارات   سيض ال ين حم ان -ر قي  خري  - ما  سايتالنيت - واشنطن
اوااما يوم ا راعار على رئيس الو رار ا سرائيلي انيامين نتنياهو اشأن مساعي الس م  ي الشرق 

 ن اين اسرائيل والفلسطينيين.ا وسط ونال ان  يل م اذل  هو  لت يير الوه  الراه
وأبنار ا تماع  ي الاي  ا ايض نال أوااما تن الوه  الراهن اين الطر ين غير ناال ل ستمرار. 

سال للحفاظ على س مة ا سرائيليين من الصواريخ العاار  للح و  م   إلي ا واشار الى الحا ة 
 ت نب الخسائر الاشرية الفلسطينية  ي غ  .

ونتنياهو أيها موهوع الارنامص النووي اإليراني حيث نال نتنياهو ألوااما تن علي  أن  واحث اوااما
 يهم أن أي اتفاق نووي نهائي م  تيران   يتركها عن  حعتاةح التمكن من تطوير أسلحتها النووية.
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يوما وانته   ي  33 ي المقاال رك  أوااما على الحرب ال موية  ي نطاع غ   التي استمر  
طس اب  ون ان يحقق أي من ال اناين انتصارا واهحا.  ار  تلت الحرب اع  انهيار أغس

 محا با  الس م التي ترعاها الو يا  المتح   اين اسرائيل والفلسطينيين  ي ااريل نيسان.
ونال أوااما حيتعين علينا ان ن   وسائل لت يير الوه  القائم حتى يصا  المواطنون ا سرائيليون 

ي منا لهم وأطفال الم ارس آمنين  ي م ارسهم من نيران الصواريخ.. لكن أيها  ون ح وث آمنين  
 مأسا  ا طفال الفلسطينيين الذين يقتلون.ح

وأي   ا ار  أوااما حق اسرائيل  ي ال  اع عن نفسها ه  نيران الصواريخ التي أطلقتها حماس عار 
ال يا ا سرائيلي م  تصاع   ألساليبر الح و  أبنار الحرب لكن  عار أيها عن انتقا  نا 

 ا صااا   ي صفوض الم نيين الفلسطينيين.
ولم يظهر أوااما أو نتنياهو أي مظاهر توتر مااشر وهما ي لسان ا وار اعههما الاعض  ي 
المكتب الايهاوي االاي  ا ايض. وأظهر ا بنان مشاعر و  ورغاة  ي العمل حتى انهما تصا حا 

 ااما ايان .اع  ان ألقى أو 
وأوه  أوااما  ي المقاال أن  منفت  على استمرار تيران  ي تخصيب اليورانيوم على أساس مح و  

 وألغراض م نية.
ولم يتح ث الرئيس األمريكي ت  اشكل عام اشأن تيران حينما ا أ الر  ن محا باتهما الم لقة. ونال 

 النووي.تن حتق ما يتم تحرا هح  ي التعامل م  ارنامص تيران 
 6/62/0260وكالة رويترز لألنباء، 

 
 الواليات المتحدة تعبر عن قلقها من قرار "إسرائيل" بناء وحدات استيطانية بالقدس .55

لرئيس الو رار  أمسأعرب الرئيس ا ميركي اارات اوااما   ب ض ا –الحيا  ال  ي    –واشنطن 
مساكن  2901ائيل الموا قة على انار ا سرائيلي انيامين نتنياهو عن االع نلق  اع  اع ن اسر 

 استيطانية   ي    ي الق س الشرنية المحتلة.
ونال المتح ث غوا ارنس  ان اوااما أبار هذه المسألة حالمبير  للقلقح ابنار ا تماع  م  نتنياهو  ي 

 الاي  ا ايض.
ينيين. ونال  وحذر  اميركا من ان التحرت سيبير الشت  ي الت ام اسرائيل االس م م  الفلسط

مه  الحكومة  تذاالمتح بة ااسم و ار  الخار ية  ين ساكي ان الخطو  سترسل ايها حرسالة مقلقةح 
 ا سرائيلية  ي المنانصا  والانار.
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اعا  اسرائيل عن  ونال  ساكي للصحفيين حلن يؤ ي هذا التطور سوى إل انة من الم تم  ال ولي وا 
قط م  الفلسطينيين وانما ايها م  الحكوما  العراية التي يقول أنرب حلفائها وتسميم ا  وار ليس  

لذلت حستبير الشت  ااإلها ةرئيس الو رار نتنياهو ان  يري  ان يقيم ع نا  معهاح. وأها   ان  
 حول الت ام اسرائيل  ي نهاية ا مر اتسوية سلمية من خ ل التفاوضح.

 0/62/0260الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 نهاء االحتالل إل من مجلس األفي الفلسطينيون يصوغون مسودة قرار أمميون: سيون دبلوما .56

المتح   يوم ا راعار ان الفلسطينيين صاغوا  ااألممنال  الوماسيون   لفيو  ي األ - ا مم المتح  
مسو   نرار  ي م لس ا من ال ولي ت عو الي نهاية ل حت ل ا سرائيلي احلول نو مار تشرين 

 ونانشوها اشكل غير رسمي م  الم موعة العراية واعض اعهار الم لس. 2109اني الب
ان النص لم ي ر تو يع   -الذين تح بوا شريطة ع م الكشض عن هويتهم-واهاض ال الوماسيون 

اشكل رسمي  ي الم لس اكامل اعهائ  الخمسة عشر وهي خطو  يمكن  قط ان تقوم اها  ولة 
 عهو االم لس.

... من  مي  ا راهي الفلسطينية المحتلة منذ إلسرائيل   الي حا نسحاب الكامل وت عو المسو 
اما  ي ذلت الق س الشرنية اأسرع ما يمكن و ي اطار  مني مح     يت او  نو مار  0997
 ح.2109

معارهة من الو يا  المتح   حليض  -التي حصل  عليها رويتر -ومن المر   ان توا   المسو   
لرئيسي وأح  ا عهار الخمسة ال ائمين الذين يتمتعون احق النقض )الفيتوم  ي م لس اسرائيل ا
 ا من.

ونال  السفير  ا مريكية ل ى ا مم المتح   سامانتا ااور للصحفيين يوم الب بار حنحن على علم 
اخطة الرئيس عااس ونواصل ا عتقا  اقو  اان السايل الوحي  الي حل تفاوهي هو من خ ل 

 ح.لمفاوها  اين الطر ينا
 0/62/0260وكالة رويترز لألنباء، 

 
 عدوان الوفد يوناني يصل غزة لالطالع على آثار  .57

عار مينار ر   الارى، اين مصر وغ  ، و   يوناني  ي طريق  تلى القطاع،   أيمن نناوي -القاهر  
عن ا عت ارا  اإلسرائيلية  على اآلبار النات ة ل ط عاليوم األراعار،  ي  يار  تهامنية للقطاع 
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أبنار الحرب على القطاع واحث احتيا ات   ي مختلض الم ا   اإلنسانية، ع و  على تع ي  
 صمو  الشعب الفلسطيني  ي موا هة ا حت ل اإلسرائيلي.

يونانيين يمبلون مؤسسا  و معيا  يونانية،  3وأك  مسئول امينار ر   الاري أن الو   يهم ع   
 تنهار ت راراتهم وواصلوا طريقهم تلى نطاع غ  .ون  تم 

 0/62/0260الشرق، الدوحة، 
 

 ضو بالكونجرس األمريكي: اإلسالم أساس اإلرهاب!ع .58
نام  حميشيل ااكمانح عهو الح ب ال مهوري األمريكي للو يا  المتح    ي م لس النواب عن 

ما  ي محاراة اإلرهاب، مشير  تلى أن و ية حمينيسوتاح تها م سياسية الرئيس األمريكي اارات أواا
 أساس اإلرهاب هو حاإلس مح.

ونال  ااكمان  ي مقط  مصور تن الرئيس األمريكي اختار أن يرنص حول أساس المشكلة  ي 
 تشار  لمس م وأن علي  محارات  وه يمت  واصفة تياه ارحالشر األكارح.

صري االمع ا  والطائرا  ال  مة لمحاراة وكان  ااكمان صرح  سااقا اأنها م  ت وي  ال يا الم
 اإلرهاب، وذلت عقب انق ب السيسي على الرئيس المنتخب الشرعي  .محم  مرسي.
 0/62/0260الشعب، مصر، 

 
 6611 سنةدونم من أراضي القدس منذ بداية  00022االحتالل صادر  دراسة: .59

الشرني من م ينة الق س وحولها،  كشف   راسة ص ر  مؤخراي، حول ا ستيطان اإلسرائيلي  ي القسم
 ونم  24211وحتى شهر شااط الماهي ما م موع   0993أن تسرائيل صا ر  منذ ا اية العام 

 مستعمر. 032111من أراهي الم ينة، أنام  عليها وح ا  سكنية يقطنها 
ذه واين  ال راسة، التي أع ها خاير الخرائط األستاذ خليل تفك ي، أن ع   المستعمرين  ي ه

الوح ا ، مرش  لل يا   انساة كاير ، خاصة وأن المستعمرا  المقامة ناالة للتسمين أ قيا وعمو ياي، 
وأن الع ي  من هذه المستعمرا   ي مرحلة الانار، حيث سيكون اإمكانها استيعاب عشرا  اآل ض 

 من المستعمرين.
 س الشرنية  ي تطار ما تسمي  وأوهح  أن الوان  المفروض اقو  ا حت ل، والها ض تلى  مص الق

تسرائيل حال ية الق س الكارىح،  عل تع ا  المواطنين المق سيين  ي تنانص ملحوظ، حيث أصاحوا 
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 231111من الم موع العام للسكان  اخل ح و  الال ية، أي  %53، يشكلون 2113 ي العام 
 نسمة.

ملكون كل أراهي الم ينة، أصاحوا وأشار  ال راسة، تلى أن المواطنين المق سين اع  أن كانوا ي
من أراهي الق س  %53من هذه األراهي، حيث استول  تسرائيل على  %04يمتلكون  قط 

 من مساحتها كمنطقة خهرار.  %41الشرنية، وصنف  ما مق اره 
، مرحلة أخرى من مراحل تهوي  الق س 0995كما لفت ، تلى أن الحكومة اإلسرائيلية ا أ   ي العام 

، أي ما 2كم 911، ورسم ح و  ما يسمى االق س الكارى، والتي تشمل أراهي تالع مساحتها العراية
 يعا ل عشر مساحة الهفة ال راية، حيث ا أ  اإنامة سلسلة من المستعمرا  خارج ح و  الال ية.

 ونم من أراهي الق س، امو ب أوامر عسكرية ص ر   ي  24211وتم ا ستي ر على مساحة الر 
-7-0،و0931-5-21، 0971-3-51، 0993-4-04، 0993-0-3ريخ هي ساعة توا
 .0993-2-0و 09-3-0990، 0932

 03ون  أنام  الحكومة اإلسرائيلية، على أراهي الق س التي نهاتها من أصحااها الشرعيين، 
 مستوطنة، همن ح و  ما تسمي  سلطا  ا حت ل ال ية الق س الموسعة، وهي 

، حيث 0997ذا الحي مااشر  اع  احت ل تسرائيل للهفة ال راية  ي العام رر الحي اليهو ي  أنيم ه0
  ونماي. 993من مساحة الال   الق يمة الاال ة  %21 ونماي، تمبل  009تم ا ستي ر على 

وكان يعيا  ي هذه المساحة المصا ر  ستة أ ض مواطن مق سي  ي ب بة أحيار هي  الم اراة 
 يان، والشرض.والذي  مر االكامل، والسر 

وح   سكنية يقيم  5311، وتم انار 0931رر  0993رر الناي يعقوب  هذه المستوطنة أنيم  ما اين 2
 ونماي مناطق خهرار  49 ونماي، ااإلها ة تلى و و   392مستعمر على مساحة  90ر115 يها

 تعتار احتياطاي للتوس  المستقالي.
، وتم  أكار عملية مصا ر   ي العام 0972ر  العام رر رامو   ا أ  تسرائيل اتشيي  هذه المستعم5

 57ر11 ونماي إلنامة هذه المستوطنة التي يسكنها اآلن  4ر143، وتمبل   ي ا ستي ر على0971
 مستوطن.

، 0971 ونم العام  2711، اع  أن صا ر  تسرائيل 0970رر  يلو  اني  هذه المستوطنة العام 4
مستوطنا  التي تق   ي ال  ر ال نواي ال راي، حيث تسيطر وتعتار هذه المستوطنة من أكار ال

 على األراهي والمناطق العليا المشر ة على اي   ا  واي  لحم، وكذلت على م ينة الق س.
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اع  أن استول  على ما مساحت   0975رر تلايو  الشرنية  ا أ  تسرائيل اانار هذه المستعمر  العام 3
مستوطن، وتشكل م  ح يلوح الح ام ال نواي الشرني من  03ر111 ونما، ويعيا  يها اآلن  2241

أح مة الطوق حول الق س، ويق    ر كاير من هذه المستوطنة على األراهي الحرام، تذ استطاع  
 ونماي واحتفظ   2134حكومة تل أايب أن تارم اتفاناي م  األمم المتح   تنا ل  األخير  امو ا  عن 

  ونماي. 709احوالي 
على أراٍض تعو  ملكيتها لعائ   مق سية،  0975علو    نا  اني  هذه المستوطنة  ي العام رر م9

مستوطن، وتعتار من مستوطنا  أح مة القلب، كونها  117 ونماي ويسكنها  539ومساحتها تالع 
تق   اخل األحيار العراية، اه ض تفتي  هذه األحيار، وأنيم ا وارها المانى الهخم لمقر ما يسمى 

 احرس الح و   ي الشرطة اإلسرائيلية.
، واع  العام 0924رر ال امعة العارية  هذه ال امعة أنيم  على أراهي نرية العيسيوية العام 7

نام  تسرائيل اا ستي ر مساحا  واسعة من أراهي العيسوية ولفتا، و رى توسي  ح و   0997
  التي أنيم  على مقراة منها  حالتلة ال امعة، وتم وصلها االق س ال راية عن طريق المستوطنا

 الفرنسية، ح فعا  همفتارح، وحراما  أشكولح.
 ونماي، ويكتسب المون  مكانة استراتي ية من  741وتالع مساحة المخطط الهيكلي لهذه ال امعة 

الناحيتين األمنية والسياسية، حيث تسيطر على شمال الق س وتشرض على م موعة نرى عراية 
 حولها.

 0093الع مساحتها  0971راما  شلومو  أنيم  هذه كمحمية طايعية على أراهي نها  العام رر 3
 ونماي، حيث و رع  هذه األراهي  ي الا اية على اعتاار أنها منطقة خهرار، ولكن حكومة 

انتلع  األش ار وأعلن  عن الا ر  ي تنامة هذه المستوطنة، وا أ   ي  0991تسرائيل  ي العام 
وح   سكنية لليهو  المت ينين الكهنوتيين، وي ري اآلن وصل هذه  2093نية التحتية إلنامة تنشار الا

المستوطنة االمستوطنا  الوانعة على الشمال الشرني حنفي يعقوبح، حايس ا   ئيضح وحايس ا  
 عومرح.

ول رر حراما  أشكولح وح اعا  همفتارح  هذه المستوطنة تعتار أولى المستوطنا  التي أسس  ح9
م ينة الق س، وهي حلقة راط اين األحيار  ي الق س ال راية والق س الشرنية، ون  أنيم  على أراٍض 

مستوطن،  9ر119 ونماي ويسكن  يها  5543، وتالع مساحتها 0993نها  من أصحااها العام 
ة الشارع وتعتار م   اعا  هم تار، ال  ر ال راي من األحيار ا ستيطانية، التي تم تنشاؤها لمرانا

 العام الواصل اين الق س ورام هللا، تها ة تلى تطويق م ينة الق س.
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رر حايس ا   ئيضح، وحايس ا  عومرح  أنيمتا على أراهي نرى حاي  حنين، شعفاط، ح ما، 01
حوالي  0993 ونم، ويالع ع   سكانها  ي العام  5311عناتاح، حيث تم ا ستي ر على ما مساحت  

 هما ناالتان للتم   والتوس  ليصا  ع   سكانها مئة ألض.ألض مستوطن، و  53
وااكتمال هاتين المستوطنتين، ااإلها ة تلى مستوطنة حالناي يعقوبح، يكون ن  تم انار الحائط 
الشمالي الشرني الوان  همن ح و  ال ية الق س الموسعة، ولم ياق سوى منطقة  راغ واح  ، ي ب 

 لطوق الباني م  الطوق األول.ملؤها ليتم وصل  مي  مستوطنا  ا
 ونماي همن مشروع ما يعرض االاوااة الشرنية، وأغلق ال  ر  327كما تم ا ستي ر على ما مساحت  

 الشمالي الشرني االحائط الباني وتم تطويق األحيار العراية  ي هذه المنطقة.
 0211  مساحتها وال  0971رر عطرو   هذه منطقة صناعية، أنيم  على أراٍض نها  العام 00

 ونم، و يها صناعا  لألباث وأخرى مع نية، وتم نقل الكبير من المصان  من الق س ال راية تليها، 
 اساب نراها من المطار.

رر  اعا  ها ماتوس  أنيم  على أراض تعو  ملكيتها لقرية اي  صفا ا وم ينة اي   ا ، وتالع 02
انصب مئا  من الكرا انا ، ومن بم  0990ا العام  ونماي، وا أ  تسرائيل اإنامته 071مساحتها 

وح   سكنية، وتعتار هذه  4911تخطط تسرائيل ااستا ال الكرا انا  اأانية  ائمة مكونة من 
المستوطنة م  مستوطنة  يلو الح ام ال نواي ال راي، الذي يانى حول الق س من أ ل من  ا مت ا  

  اخل ح و  ال ية الق س و صلها عن م ن الهفة ال راية.العراي ومحاصر  القرى العراية، التي تق  
 ونماي من أراهي القرى العراية  0331، 0991رر مستوطنة ال أاو غنيم  انتطع  تسرائيل العام 05

وح    9311)صور ااهر، أم طواا، اي  ساحورم، ويشير المخطط الهيكلي للمستوطنة تلى تنامة 
ن تنشارها  ي المنطقة ال نواية الشرنية لم ينة الق س،  ونماي، كما أ 2133سكنية على مساحة 

سيوصلها االمستوطنا  ال نواية ال راية، واهذا يتم تغ ق  نوب الم ينة، كما تم وه  الشارع 
 الواصل اين م ينة الق س واي  لحم تح  السيطر  اإلسرائيلية، حيث تعمل على تغ ن  متى تشار.

المستوطنا  التي أنشئ   ي الق س  ستكمال حلقة الطوق حول  رر التلة الفرنسية  تع  من أول04
الم ينة، ون  أنيم  على أراهي نريتي لفتا وشعفاط ، وامو ب المخطط الهيكلي  ق  ال   مساحتها 

 نسمة. 02ر111وح   سكنية، والع ع   سكانها  3111 ونماي، وأنيم   يها  322
، غرب ااب الخليل 0971 ونماي العام  051ساحة رر مشروع مامي  )نرية  او م  أنيم  على م03

 ي منطقة حي الشماعة، ون  كان  منطقة حرام من مخطط عام يه ض تلى  مص الق س الشرنية 
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اال راية، وا عا   تشكيل هاتين المنطقتين، ويتم الانار  ي القرية ال  ي   اطرا  ونمط معين، اه ض 
 ت اري وسياحي.

حكومة تسرائيل وهمن تطوير ا ستيطان اليهو ي لم ينة الق س  وخلص  ال راسة تلى القول، تن
ح اث ت يير  يموغرا ي لصالح ، حيث نام  اا ستي ر على ما مساحت  2121للعام   2111، وا 

 ونم من أراهي نرية الول ة، إلنامة مستوطنة   ي   تح  اسم ح اعا  ااعلح غرب مستوطنة 
  يلو.

ذا ما أنر المشروع،  33سكنية ليسكنها ألض وح    05وستقام حسب المخطط  ألض مستوطن، وا 
سيخلق تواص ي استيطانياي اين الق س وغوا عتصيون، ونصض أراهي هذا المشروع تق   ي ح و  

 .ال ية الق س واألخرى خارج منطقة الال ية  ي نطاق غوا عتصيون
0/62/0260، المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان  

 
 ق الفلسطينيين يزعج األمريكان!اتفا .61

 هشام منور
نهار حالة  لم يرق اتفاق حركتي  ت  وحماس  ي القاهر  مؤخراي على تع ي  ا تفانا  السااقة اينهما وا 

اإلنليمية  األطراضا نقسام اين الفلسطينيين، لاعض األطراض المعنية االشأن الفلسطيني من 
الحال لن تكون سعي   اأي اتفاق ن  يع   المونض الفلسطيني  وال ولية.  الحكومة اإلسرائيلية اطايعة

وينهي حالة التشرذم التي سا   الساحة الفلسطينية، ويسهل من حيا  المواطن الفلسطيني حال لاانح 
 أينما و  .

لكن اعتراض الو يا  المتح   األمريكية على ا تفاق األخير   يا و مفهوماي  ي ظل انخراط ال ولة 
 ي ملفا  المنطقة والعالم، وحرصها على نشر السلم واألمن ومكا حة اإلرهاب و عم  العظمى

 التوا قا  السياسية وال يمقراطيا   ي العالم، وغيرها من الشعارا  الارانة التي تت نى اها كل يوم.
ن اتفاق حركتي ححماسح وح ت ح  ي القاهر  الخميس الماهي، والذي يع    المصالحة الوطنية ويمك  

حكومة الو اق من العمل  ي نطاع غ   ، ن  أ عص األميركيين كبيراي، وتم تا غ الرئيس الفلسطيني 
 محمو  عااس من  ها   ي الخار ية األميركية، أن  ا تفاق  ار ح ي غير أوان ح.

ونال  مصا ر مقراة من السلطة الفلسطينية  تن  ا تفاق لم يرض األميركيين الذين   ي الون 
رون المصالحة م  ححماسح هراة ل هو  تحيار المفاوها ، وأن  الفيتو األميركي   ي ال عام ي يعتا



 
 
 

 

 
           06ص                                     3311 العدد:     0/62/0260ميس الخ التاريخ:

 

معط ي  ي المصالحة. لكن يا و أن عااس استخ م المصالحة  ي تطار ه وم  غير المااشر على 
 الرعاية األميركية حالفاشلةح للمفاوها ، والتي لم تنتص أي   ي  منذ سنوا .

ح ت ح اتفقتا على تطايق ما تم ا تفاق علي   ي اتفانا  الشاطئ والقاهر  وال وحة، حركتا ححماسح و
 ي تطار ا لت ام اتنفيذ تسعة انو  تتناول معظم الملفا  العالقة، م  ترحيل الملض األمني المعق  تلى 
ة ون  آخر. واتفقتا كذلت على تشكيل ل نة مشتركة لتسهيل مهام حكومة الو اق  ي غ  ، وا  ال

 العرانيل التي ن  تعترض طريقها.
لكن يا و أن السلطة الفلسطينية تخشى من أن يكون هذا ا عتراض األميركي مق  مة لعقواا  عليها، 
خاصة  ي ظل اله وم األميركي غير المساوق، الذي تعرض ل  عااس عقب خطاا   ي األمم 

 ن  حتصريحا  استف ا يةح.المتح  ، والذي وصف  الخار ية األميركية ما  ار  ي اعه  اأ
تتهم حركة ححماسح اإل ار  األميركية و)تسرائيلم واعض  ول اإلنليم اعرنلة الكبير من اتفانا  
المصالحة م  حركة ح ت ح. وكان  ته ي ا  خار ية سااقة اونض المساع ا  للسلطة الفلسطينية، ن  

 ي اين طر ي ا نقسام الفلسطيني.أ    تلى تعطيل المصالحة الوطنية، وانتعاا التراشق اإلع م
لق  أال   واشنطن عااس سا  مرا  أن المصالحة م  ححماسح هراة لكل  هو  المفاوها ، وأن 
المطلوب تاعا  الحركة اإلس مية عن المشه  السياسي الفلسطيني اأي بمن، لكن السلطة كان  كمن 

 احسب مصا ر مطلعة.حيصفيح حسااات  واعتراهات  م  واشنطن االمصالحة م  حماس، 
وتشير التسرياا  تلى ته ي ا    ي   تلقتها السلطة الفلسطينية من اإل ار  األميركية وأطراض أورواية 
 ي حال أن م  على توني  اتفانية روما، وانهم  تلى المحكمة ال نائية ال ولية لمحاساة نا   

تستطي  حتى اآلن تق يم الطلب  )تسرائيلم على  رائمهم احق الفلسطينيين، ويا و أن السلطة  
والتوني  علي ، رغم توني  معظم الفصائل الفلسطينية على ورنة طلاها عااس منهم للتق  م وتوني  

 ا تفانية.
غابية تق  مها  وتتهمن الته ي ا  نط  التمويل عن السلطة الفلسطينية وونض مشاري  تنموية وا 

راية. غير أن الرئيس الفلسطيني أاو ما ن لم يحسم مؤسسا  أميركية وأورواية معنية  ي الهفة ال 
 خيارات  اع  اشأن التوني  على ا تفانية.

  يمكن  هم المونض األمريكي امع ل عن ر و  الفعل اإلسرائيلية على خطاب عااس  ي األمم 
 المتح  ،  ر و  الفعل اإلسرائيلية الرسمية على خطاب عااس تشير تلى العو   م    ا تلى مرا 
الاحث عن حشريتح  لسطيني من  هة، وت مي  أية اتصا   م  ر  حصهيوني م ئمح يتمبل اتنفيذ 
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م ي  من مشاري  ا ستيطان من  هة بانية،  ه  عن ت مي  المفاوها ، التي اتفق الطر ان 
 .اإلسرائيلي والفلسطيني اموا قة مصرية على تأ يلها تلى ما اع  األعيا  اليهو ية، وعي  األهحى

لق  ُأس ل عملياي، ولو مؤنتاي، الستار على تمكانية استئناض المفاوها  م  الطرض الفلسطيني  ي 
القاهر  همن الو   الموح ، أو عار مفاوها  مااشر  م  حركة المقاومة الفلسطينية ححماسح  ي 

 الفتر  القرياة المقالة.
 ي المقاا   الصحا ية عشية عي  و ار  تصريحا  رئيس الو رار اإلسرائيلي انيامين نتنياهو، 

رأس السنة العارية، لتع   هعض احتما   استئناض المفاوها  نريااي،   سيما حين نال تن 
ن ما هي مفاوها  أمنية  حالمفاوها  غير المااشر   ي القاهر  ليس  سياسية على اإلط ق، وا 

 ركة ححماسح.صر ة، ه  ها حماية المصال  اإلسرائيلية، من  ون أي اعتراض اح
هي سياسة ا نحيا  األمريكية التي ما عا     ي   على أح  و  مست راة من  ولة راعية للس م  ي 

 التوا ق،المنطقة، لكنها غرياة  ي تونيتها الذي يعا ي محاو   تحقيق الو اق الفلسطيني وتف ير 
اخلي  ي ون  تحاول  ي  ولنا ان نرى  ي ا نفصام اإلسرائيلي الرا ض ل تفاق الفلسطيني ال 

التوصل لس م م  نوى المقاومة  ي غ  ، أنص  مقال على ما تحاول حتسرائيلح القيام ا  من توريط 
 الحليض األمريكي  ي أمور   نانة ل   يها و   مل!.

6/62/0260، فلسطين أون الين  
 
 مراجعات حماس .60

 عريب الرنتاوي
خصية تس مية نيا ية عراية،  ي رحلة نظمها ش 53، كنا من همن و   يهم 2102راي  العام 

، التقى خ لها ” روس من الت راة التركية“مرك  الق س لل راسا  السياسية تلى أنقر  تح  عنوان 
الو   اعشرا  السياسيين والنواب واألكا يميين والنشطار األترات ... يومها استونفني سؤال تكرر على 

 ي كل ما تقولون وتفعلون؟ ” اإلس م“نظرائهم األترات  أين ألسنة المشاركين من مصر والمشرق ل
 ي رسم السياسا ، أو عن م ى موارمة القرارا  واإل رارا  ” أبر الشريعة“... لم نسم  ح يباي عن 

الحكومية م  المر عية اإلس مية للح ب الحاكم ... يومها  ار  واب المتح بين األترات، سريعاي 
 ”.الشريعة“ومن صلب ” تس م“ركيا هو ومو  اي  كل ما يخ م ت

ماا ئ الح ب ومنه يت   ي مقتل ... نال أن ” المو ة األر وغانية“ح ث ذلت، نال أن تهرب 
” تركيا الع الة والتنمية“ال ينية والمذهاية التفتيتية تلى ذلت الخطاب، ونال أن تا أ ” المفاهيم“تتسرب 
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العالم العراي، عن ترا   الحريا  وانتهات حرية  اتس يل تقارير شايهة اتلت التي ألفناها  ي
 اامتيا .” عالمبالبية“الصحا ة وم حقة القهار وتصفية الخصوم، اطريقة 

” مرا عا “مناساة هذا الح يث، ليس العو   تلى تقييم الت راة التركية ... ال ما نرأناه وسمعناه عن 
عا   رسم موانفها ستنكب حركة حماس على ت رائها لتقييم موانفها  ي سنو  ا  الراي  العراي، وا 

م  تسرائيل،  ه ي عن نرار  خريطة ” التفاوض“وسياساتها حيال موهوعا  تشكالية كقهية 
تحالفاتها الوطنية واإلنليمية ... وال     ي األخاار المت اولة عن أمر هذه المرا عا ، أنها ش    

الشرع والشريعة، انس اماي على ما يا و، م  ما ألحكام ” م ى موارمتها“على تو   الحركة لمعر ة 
 التفاوض م  تسرائيل م  أحكام الشريعة.” ع م تعارض“نال  ال كتور موسى أاو مر وق عن 

المرا عا  مهمة وهرور  اين الحين واآلخر، وأن تق م حماس على ت رار مبل هذه المرا عا ،  هو 
لسلطة والمنظمة واقية الفصائل، امرا عا   ليل عا ية وليس ع مة هعض، والمأمول أن تقوم ا

شايهة، هذا  ي ن الحركا  الحيوية النااهة االحيا ، اي  أن ذلت كل ،   يمن  من تس يل اعض 
الم حظا  التي نراها تسهاماي شخصياي، ومن مون  الحرص،  ي المرا عا  التي ست ريها الحركة، 

 ار  التطورا  لتبا  صحة “ااقة اعاار   والتي نأمل أ  تنتهي ك أب مرا عا   لسطينية س
 ؟!”تو هاتنا وسياساتنا وموانفنا وممارساتنا

أولى هذه الم حظا  وأهمها، أن كل ما يخ م الشعب الفلسطيني ونهيت  الوطنية وارنام   الوطني 
الشرع “وحقون  البااتة  ي العو   وتقرير المصير وانار ال ولة واستر ا  العاصمة، هو من صلب 

، المطلوب تطوي  ”َنْالية“  م ال هنا للي عنق الحاهر وتكايل  اموانض وت ارب ” ... الشريعةو 
، اما يخ م المصلحة العامة حصراي،   تق يم المصلحة أو تعا   تعريفها لتنس م تنتا  النص وا عا   

 وتتوارم م  نوالب  ام   ومنه يا    تاريخية.
 ي القاض  مر الحقوق الوطنية البااتة لهذا الشعب ... نري ها بانيها، أننا نري  لحماس أن تستمر 

معت لة من  ون ت راط و  تفريط،   نري  لحماس أن تصا  نسخة أخرى، عن أي من الفصائل التي 
انخرط   ي العمل الوطني الفلسطيني ونا ت  ...   مصلحة  ي أن يصا  الشعب الفلسطيني 

 رائيل ليس  كذلت، ونحن لسنا كذلت االمطلق، و  نري  أن نكون.، تس”ا عت ال“امختلض نواه، ش ي  
 ي خطاب ” المكون الوطني الفلسطيني“بالباي  تقتهي المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، تعميق 

، وصياغة استراتي ية وطنية من منظور مصلحة الوطن ”المكون ال يني“الحركة، على حساب 
مبل هذا األمر،   يعني كما يقول اعض ” ... ماعةال “والقهية،   من منظور حسااا  

، هذا غير ”ال ماعة األم“اأن  يتعين على الحركة تقطي  كا ة أواصر الع نة م  ” المتراصين“
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مطلوب وغير ممكن، المطلوب، تسخير طانا  ال ماعة لخ مة القهية الوطنية، وليس العكس، 
هذا التو   العام، تتناسل من  ”... المطب“ا وحماس ونع  اع  سقوط نظام مرسي تح ي اي،  ي هذ

وتتوال ،  ملة موانض واستراتي يا ، تتعلق االمصالحة والشراكة واحترام المكونا  األخرى، وت ليب 
 العام على الخاص.

 –المكو ن الم ني “رااعاي  اع  سا  سنوا  من حكم القطاع منفر  ، يتعين على حماس، أن ترا   
 ي غ  ، اي  أنها لم ” تمار  طالاانية“ها ... الت راة تقول تن حماس لم تنشئ  ي خطاا” ال يمقراطي

تقترب  ي ممارستها للحكم، حتى من ت راة حليفها التركي، و ي أسوأ مراحل حكم ، وليس  ي 
سوريا ” تسونامي“مرحلة صعو ه الماهر  التي امت   لعق  من ال مان، نال أن تعو  تركيا للتعبر ار 

لنموذج حكم تس مي ” نصة ن اح“لراي  العراي ...  تر  حكم حماس  ي غ  ، لم تكن والعراق وا
منفت  على الحرية والتع  ية وال يمقراطية ومنظومة الحقوق والوا اا  ... وهنا   ينف  أن أي تارير 

وغير ذلت من أعذار وماررا ، ” المؤامرا ”و” الحصار”و” الظرض الخاص”و” المقاومة“من نوع 
 ما ر  ها حكام عرب  ي معرض تسويقهم لحراهم على ال يمقراطية وحقوق اإلنسان.لطال

خامساي،  ي التحالفا  اإلنليمية وال ولية، على حماس أن ترا   اشفا ية وص ق، واا ستنا  تلى ما 
تقول  هي عن نفسها، ت راة ع ناتها م  مصر، نال واع  وأبنار حكم اإلخوان، وكذا الحال م  

لنظريتها  ي التحالفا  والمحاور، وتستونفنا ” تؤصل“طر وتركيا ... على حماس أن تارهن سوريا ون
هنا التصريحا  المتكرر  لل كتور محمو  ال هار عن ر ض ا نخراط  ي أي من المحاور، واصور  
توحي اأن الر ل يحاول تصحي  ما ونع  ا  الحركة من أخطار، ي    بمنها اليوم، شعب  لسطين 

يا ومصر وغ   اشكل خاص... مرا عة هذا الملض، تا و هرورية كذلت، ل ايا  تصفية  ي سور 
التي تفش  على الساحة الفلسطينية ولم تكن حركة حماس ارار ” ا ستقوار االخارج“ذيول نظرية 

 منها.
خمسة عناوين كارى، تن رج تح  كل واح  منها،  ملة من العناوين الفرعية، التي أحسب أن  يتعين 

من هذا النوع، ا  ” ونفا  تاريخية“ى حماس، أن ت خلها  ي حسااا  المرا عة، حتى   تنتهي عل
 ”.الارهنة على صحة تو هاتنا السااقة“ ائ  ، أو تؤول تلى م ر  ت راٍر شكلي، اله ض من  مر  أخرى 

0/62/0260، الدستور، عّمان  
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 يس في القدس وفي رام هللاظبي وفي القاهرة ل أبوتريدون السالم؟ ابحثوا عنه في  .62
هآرتس تحرير هيئة  

الشاان  ي انار حياتهم هنا  ي  ولة  اإلسرائيليينخصص لتر   ” ماركر ويت“ع   رأس السنة  ي 
، ا اتعا  عن العائلة وعن البقا ة المحلية  ي صال  وأوروااالو يا  المتح    تلىأم اله ر   تسرائيل

  و   الحيا  ال راية.
نليلة للاقار.  ق   أسااااالمتح   ليو ر لهم  لألممئيس الو رار  ي ال معية العمومية و ار خطاب ر 

كحلقة رأس الحراة  ي البقا ة ال راية  ي الصراع الو و ي ه   تسرائيلوصض انيامين نتنياهو 
 المتطرض، ك ولة ن رها الحرب ال ائمة. اإلس م

يرانينظر نتنياهو حول   يرى حماس و اعا  كاربة للشعب اليهو ي. وحتى  إلع ا ون يتآمر  وا 
” يو ن راين  ي  لسطين“الرئيس الفلسطيني محمو  عااس يعتار  ي نظره كنا ي يسعى الى 

 تسرائيل) لسطين نقية من اليهو م، وال ول ال راية مصااة اال سامية واا   وا ية وتوشت على ترت 
 .تيران ألظا ر ريسة 

  الفلسطينيين، وهو يتنكر لو و  ا حت ل، وعلى أي حال غير ليس لنتنياهو مصلحة  ي تسوية م
مستع  ل نسحاب من الهفة ال راية. تري ون الس م؟ ااحبوا عن   ي ااو ظاي و ي القاهر ، ليس  ي 
الق س و ي رام هللا. وحتى عااس، الذي مبل نتنياهو أبار  ي خطاا  الص ما  الوطنية وغلفها 

 خطة عملية للتسوية، وليس  قط اليأس وال مو . يهاأاماال ا  حماسية، انترح 
مستوى السياسي وال عيم.  تلىالمتح    األمميا و أن نتنياهو لم يتق م اع  من منصب السفير  ي 

 ي الوطن.  ما الذي  أنوال ل ر ة أن  لم يع  معنيا اكيض ستستقال ” اإلع م“وهو يرك    ا على 
ل  تها  تستقر  ي ارلين،  األورواين  ستست ل  وا  السفر كا تذايفترض أن تفهم  شااة تتر   

والطالب الذي أنهى لقا  ال امعي  ي اوسطن والذي يتر    ي أن يعو  أم ياني حيا  مهنية  ي 
 األ هل؟  هل من الم  ي لهما أن يبقا انتنياهو  ي أن ينقذهما من الكاربة المقتراة أم من أمريكا

طرا؟ ليس لرئيس الو رار أي رؤيا ااستبنار استمرار ا حت ل، مكان أنل خ تلىلهما الن وح 
وهو   يتملص  قط من حل الن اع م  الفلسطينيين، ”. المتطرض اإلس مالصراع ه  “ا ستيطان و 

القانون وهعض  ها  التعليم.  تنفاذ، انهيار  ها  األنليا السكن،  مص  ا م ال وأيها من موا هة 
اق ر   يقل  تسرائيلها حكومت  ت ل على أن هذه المشاكل التي ته   مستقال  المي انية التي الورت

يهعض خصوم  السياسيين  أن، األمني    ام ي  من المال ل ها   أنعن  اعا،   تهم . المهم 
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 لألممال ولية  ي القاعة شا  الفارغة لل معية العمومية  لألسر الم لقة  لألذان أخ نياوان ي اي  
 المتح  .

6/62/0260 ،هآرتس  
6/62/0260، رأي اليوم، لندن  

 
 واقع استراتيجي جديد في الشرق األوسط .63

 عاموس هرئيل
اتعميم  ي خطاة رئيس الو رار المنمقة  ي ال معية العمومية أول أمس أن   األوسطُوصض الشرق 
ليهو ي  ي مرك ها. والذي يحرص على نفس  ياتع  وي ب على ا تسرائيل ااألخطارمنطقة مشحونة 

 اإلس معلى العموم أن يفكر مرتين نال أن يخرج من ايت . و ي العالم احسب ما يرى نتنياهو، يو   
يران ي كل مكان، والكبر  ال الاة من  متطر ة ااحبة عن  ريسة.  ، أي «اإلس ميةال ولة »هي  وا 

ى رأس حرات  وكلها معا وكل واح   على ح   مصممة على محاراة ال رب وعل – اعا، أي حماس 
 ي س م ممكن م  ذلت المنكر  تسرائيلالكامنة من و هة نظر  اإلي ااية. و  تو   الطانة تسرائيل

المعروض للكاربة أاو ما ن ال  ي وع  غامض نلي  اتحالض مصال  م   ول سنية معت لة مبل 
 .واألر نمصر 

المنطقة مو و   حقا، ويو   ن ر الخمسين التي يصفها رئيس الو رار  ي  األسو تن تنويعا  اللون 
اساب ا هتمام ال  ي   اإليرانيكاير من الحق  ي تحذيره الم تم  ال ولي أ  ينسى الته ي  الذري 
 تسرائيلمن و هة نظر   إيراناته ي  أنل خطرا من نال منظما  ال ها  السنية وعلى رأسها  اعا. 

شكاليةع و أكبر هراو   لذري  قط ال اساب المساع   الواسعة التي اكبير   اساب المشروع ا وا 
كل . اي  أن ح يبا م  مص ر  األوسط ي أنحار الشرق  تآمري وحركا   ترهابتمنحها لمنظما  

أمني ر ي  المستوى نال خطاة نتنياهو ااه  ساعا  اين صور  للوان  ا ستراتي ي  ي المنطقة 
 الو هة ال عائية لكنها أكبر تركياا. من تنناعامختلفة شيئا ما. ن  تكون أنل تساونا وأنل 

    ألن حل الصراع الفلسطيني لم يع  يعتار اإلنليمياحسب هذا التو   مرك  الشأن  تسرائيلليس  
ال ألن ما يح ث خارج ح و ها  ي السنة أو  ي  األوسطمفتاحا ُترتب ا  كل مشك   الشرق 

  العرايم أصا  منذ  من شأنا أكار كبيرا صلت  )وهو نتي ة متأخر   نف ار الراي األخيرتينالسنتين 
اآلن هامشية   ا.  حرب الحيا  والمو  اين الشيعة والسنيين المتطر ين تؤبر تأبيرا  تلى اإسرائيل
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كايرا    ي الح و  الق يمة التي ح  ها اتفاق سايكس ايكو  قط ال ت ير تماما حيا  عشرا  م يين 
 .تيرانلانان وح و  العراق م   الاشر الذين يسكنون المنطقة اين

هذا صراع تاريخي واس  النطاق   تظهر نهايت   ي األ ق. ون  ا  ا  ح   اساب صعو   اعا 
الهائل التي  خل  الفراغ الذي خلف  هعض نظامي الحكم  ي العراق وسوريا. ولو  أن المنظمة 

 بة صحا يين وعمال مساع   انسان  م  غوغائيتها وأ عيب حراها النفسية وأصر  على تع ام ب
غرايين اين نهاية آب ومنتصض أيلول  لراما كان يمكنها أن تستمر على ذا  آ ض الشيعة والعلويين 

 والي ي يين  ون تشويا.
لكن ن اح  اعا خاصة أسار تليها،  نشر األ  م الفظيعة التي  يها نط  الرؤوس أيقظ ال رب من 

. وهكذا تقرر ألول مر  ه ما   وية أمريكيةولي ال  ي  اقيا   الحلض ال  تنشار تلىساات  وأ هى 
غراية  ي  اخل سوريا و ي العراق اع  ذلت. وما لم تفعل  ب ث سنوا  ونصض من الذا  الفظي  

لمواطني المعسكر الع و  ي سوريا حتى و  اله وم الكيميائي الفتات  ي آب  األس الذي نام ا  نظام 
  ب بة أ  م نصير  هحاياها مواطنون من الو يا  المتح   واريطانيا. و ي من العام الماهي،  علت

على احتمال  أيهانرى أن اله وم ال وي على  اعا يؤتي أول البمار وينطوي  تسرائيلنظر  من 
 نتائص أ هل.

نوا  التنظيم تح  اله ط المستعمل عليها من ع   مناطق  ي سوريا ما ع ا المنطقة  انسحا 
التي ر   يها الحلض متأخرا. وأصاح   اعا ت ئم نفسها االت ريص م  الظروض ال  ي    الكر ية

من ال و. وعلى كل حال لن يكون  إلصااا وتهائل الو و  العسكري الظاهر ا ية تقليل التعرض 
 اعا عن موانعها أو لتقوية منظما  المعارهة التي هي أكبر اعت ا   إلاعا اله وم ال وي كا يا 

 أمريكيأن يكون القصض ماشرا ات يير تو    تسرائيل. ويأملون  ي األس وريا،  ي حراها لنظام  ي س
ن يكن ذلت اتأخر كاير.  وأن ُتعطى منظما  كال يا السوري الحر نتي ة ذلت مساع   أكار وا 

االمئة من الح و  م   91و ي غهون ذلت أتم  منظما  المتمر ين  ي ال و ن السيطر  على 
واقي  العصااا  «. الخهر»ما ع ا  ال الشيخ وال يب ال ر ي  ي القرية الم اور   تسرائيل

ومنع   ي أكبر  إلسرائيلالمسلحة التي هي أكبر اعت ا  مخلصة لما يمكن أن ُيفسر أن  الت ام 
الح و  نفسها. وهذا وه   تلىالمناطق وصول المنظمة التي هي أكبر تطر ا، أي  اهة النصر ، 

   ي حظ  ي  اآلن خطرا مااشرا. األمن ها  سي ال لكن 
على رأي وهو أن  ت ماعاالمختلفة  األمن أ ه   ي كل هذه الصراعا ؟ ُتظهر  تسرائيلما هو مكان 

صراعا  ليس  لها. وعليها أن تستمر على السلوت امسؤولية  تلىي ب أن تحذر ا ن رار  تسرائيل
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أرهها، لكن ي ب أن ت رت أنها   ُتملي الم ريا  وأن توحي االح م  ي موا هة محاو   المس ا
، م   ول ال م  منظما  أحياناأح ض  ائمة، ومؤنتة  تنشار. والسلوت الحكيم يعني اإلنليمية

أن الم ريا  التي ت ري اآلن ستظل ت ع ع المنطقة  تر   ت راتمحلية، وي ب  عل كل ذلت عن 
 طويلة اعُ .

6/62/0260هآرتس   
0/62/0260القدس العربي،   

 
سرائيل"حماس"  .64 طالق وا   سراح أسرى شاليط وا 

 غيلي كوهين
م  حماس االوساطة المصرية أن  لن  األخير الذي ُعرض رسميا  ي المااحبا   تسرائيلكان مونض 

 شاليطسراح أسرى صفقة  تط قُي رى تااحث  ي التسهي   المتعلقة االهفة ال راية ومن ذلت 
ح  ي الهفة اع  اختطاض الفتيان الب بة ونتلهم  ي األخو ملية حعو وا أيها الذين أُعي  اعتقالهم  ي ع

 .األمن. هذا ما نال  أمس األول نائ  ر ي  المستوى  ي  ها  األخيرح يران 
حأال ناهم )حماسم على نحو واه  متسق أننا مستع ون للتااحث  ي شأن غ  . ولن يكون أي 

.  لنا  ي غ    بث وعن نا شاليطار و   ي مطلقي صفقة تااحث  ي يهو ا والسامر     ي الس ن
 معتقلو عملية ال رض الصام ، و  يو   أي شير آخر للتااحث  ي ح،  عم القائ  الكاير.

. وكتب تسرائيلسراح أسرى م   تط قأن  ستتم نرياا صفقة  األخير  األيام ار عنهم  ي حماس  ي 
 ي صفحت   ي الفيس اوت  ح ي ي   األخير نة متح ث حماس  ي غ   مشير المصري  ي اآلو 

أ ار غول ن واورون  اإلسرائيليينكان يقص  كما يا و  بتي ال ن يين  –حماس أوراق مساومةح 
 ما نشر و عموا أن    ي ري التااحث  ي هذه الصفقة. تسرائيلشاؤول. ور هوا  ي 
ي ب أن  األمنالقرياة. ونال تن  ها  للسنة  األمنيةالمي انية  تلى أيها األمنيوتطرق ذلت القائ  

على المي انية ع ا ال يا   المي انية التي تقرر  اين و ير المالية  أخرىيحصل على  يا   مليارا  
عن  يا   المي انية التي  تع ناورئيس الو رار. ونشر مكتب رئيس الو رار  ي مسار رأس السنة 

بمانية مليارا  لت طية نفقا  القتال  ي غ    ي  ىتلوهي ساعة مليارا  شيكل  األمنستعطى ل ها  
 تالع ستة مليارا  شيكل. 2103لسنة  األمنيةعملية ال رض الصام  و يا   على المي انية 

مليار شيكل. وهم يؤمنون  3.9تن عملية ال رض الصام  كلف  ال يا نحوا من  األمنيقول  ها  
على بمانية مليارا  شيكل ر ا على النفقا  اأنهم سيحصلون  ي نهاية المطاض  األمن ي  ها  
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 37 ي السنة القا مة التي ستكون  األمنية ي القتال  ي غ  ، لكنهم يحذرون من أن المي انية  األمنية
 أخرىمعنيون ا يا   ستة مليارا   األمنمليار شيكل، لن تكفي حا ا  ال يا. وهم  ي  ها  

 مليارا. 95احيث تصا  المي انية  ي السنة القا مة 
حسنة صعاةح  تلى ي نطاق المي انية الحالية سيعو   اإلسرائيليونال القائ  الر ي  المستوى تن ال يا 

تشا  السنة الماهية،  القوا  النظامية ستقهي شهورا كبير  من العمل العملياتي  ي الهفة خاصة 
. أيها ي هذه السنة ت ريب  قط، ولن تت رب الكتائب ا حتياطية اصور  منظمة  أشهرم  ب بة 

تكون  أخرىسيا أ سنة  األمناحسب حسااا   ها   اإلسرائيليوحذر القائ  الكاير من أن ال يا 
 األ مة ي  أخرىمليار شيكل. ولهذا نال حسنكون مر   24 يها نفقت  على الت ريب و يا   نوت  

تن هذه المي انية  أيهاة نفسها. ون  نيل اصور  واهحة  ي التااحث  ي الحكومة و ي الخ انة العام
مليار  37مق ارها  امني اآلن.  التااحث أمامنا وسنناهل عن ذلت. تن مي انية  تلىليس  نهائية 

 شيكل للسنة القا مة هي مصالحة سياسيةح.
 هآرتس

6/62/0260، رأي اليوم، لندن  
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